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فةخر�  جَيطا�   �عة� ال�  ”موتةنةبي“  ضؤ�   ��
فةخر�  جَيطا�  هؤطؤ“  ”فيكتؤ�  ئا�"!  شانا&يية، 
لة  بةشَيوية�  هة�*��كيا�  فة�نسييةكانة.  شانا&� 
�َينةيا�  لةمَيذ���*"  ثَيش/  باآل*ستبو��،  بو"�� شيعر*" 
&مانيا�  ِ��"نبَيذييةكاني  تو"نستة  هة�*��كيا�   .نةبو�
 .بةكا�يانهَينا� تنؤ�   "�* تاكو  تر9ثك�   "�*  طةياند
شيعر�  لة  كة  هؤطؤ“  ”فيكتؤ�  طة��ية�  نطة * ئة� 
لة  ئَيمة،  لةال�  بة�"مبة�كة�  هةيةتي،  فة�نسيد" 
&مانما�� مَيذ��ما�� شيعرماند"، تةنها  ”موتةنةبي“ بة� 
ئاستة طةشتو�. ئَيمة، ئة�"نةما� لة ثايتةختي فة�نسا 
بةشَيويةكي  لةمة�بة�،  َيك 

َ
سال ضةند  ثَيش  نيشتةجَيֵר، 

 �كتوثِر بينيما� �َينةكاني ”فيكتؤ� هؤطؤ“ لةسة� الثةِ�
كة�َ�.*�طؤظا�� 9�ِ<نامة طة��كاند" *

ي 1802 لة شا��  (بيز"نسؤ�) 
َ
”فيكتؤ� هؤطؤ“ سال

 ،ي 1885 لة ثا�يس كؤضي *�"يي كر*��
َ
لة*"يكبو�،  سال

 ���مة�"سيمي  بةخاكسثا�*نةكة�، مة�"سيمَيكي جةما�
ياخو*  سة��9،  تةنها  كة  بو�   طة�� هَيجطا�  ِ�سميي 
ِ�َيكدخرَيت.  بؤ  شَيويةيا�  لة�   مة�"سيمي  ثاشاكا� 
تَييد"   �نو�سر"� هؤطؤ“  ”فيكتؤ�  لةسة�  كتَيب  ضةندين 
بةسة�هاتي <ياني� شةِ�  فيكرييةكاني *طَيِرنة�. يةكَيك 
نو�سة�كة�  بة�طة،   ��*  �كتَيبَيكي طة�� كتَيبانة  لة� 
&ير � ثَيش/   نو�سة�  Nئة طابؤ“ية،  ”ماكس  نا�� 

فيكتؤ� هؤطؤ... موتةنةبي فة��نسييةكانة
���طَيِر
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بو�� خا�ني ئة� كتَيبة ناسر"�"نةية لةسة� ”ناثليؤ�“� 
طؤظا�َيكي  كة  (مَيذ���)  طؤظا��  نو�سيويةتي.   “

َ
Pيطؤ*”

كة  <ما�يد"   "�* لة  ضَيت، *�* فة�نسا  لة  مانطانةية� 
لة  شيعركاني  َي: 

َ
ل* هؤطؤ“  ”فيكتؤ�  بة  بو�   Rتايبة

ر"�� كةسَيتييةكاني نا� 9�ِمانةكاني 
َ
كؤل

َ
�يماند" هةل�يا*

بةتةنها  ئة�  بةنا�بانط/�..  ِ�"ستةقينةكا�  كةسَيتيية  لة 
سياسيانة�  ئة*بي�   شةِ� ئة�  هةمو�  بو�.  نةتة�ية� 
كؤتاييةكة�  تاكو   سة�تا� لة   Nهةنؤ&*  �سة* كة 
بةخؤية� بيني، تاِ�"*يةكي &�9 هة� هةمو�� لة ميانة� 
تة��َيكي  ئة�  ياخو*  تَيثةِ�ين،   هؤطؤ“� ”فيكتؤ� 
شاعֲר  تةنها  بة  هؤطؤ“  ”فيكتؤ�  تَييد".   بو� سة�كي 
بو�.  ية�  ثلة  شانؤنو�سَيكي   �U9�ِماننو� كو 

َ
بةل نةبو�، 

ئةمة! لة جيهاني ئة*بد" شتَيكي *طمةنة. هَيند بةسة 
بؤ  كة   بكةينة� (بَينة�"يا�)  9�ِماني  لة  بֲר  بؤ ضركةية� 
&يا*   ��طَيِر*�"�� جيها�  جيا�"&كاني  &مانة  هةمو� 
لةجا�َيكيش كر"� بة فيلم� تاكو ئَيستا! هة� *كرَيت بة 
 �فيلم.  هة��ها تَيكؤشة�َيكي سياسي سة�سةخت بو�
بِر�"يةكي تة�"�� بة سة���� ميللة�R فيكر� ثَيشكة�تن 
ئة�يش   ،�"*  �طة��  �9& باجي  ثَينا�شد"   Nلة  .بو�
 

َ
Pبؤ ضةندين سا “Nئة� كاتة بو� *يكتاتؤ�“ناثليؤني سَيية

بؤ   طةِ�"ية� مةنفا  لة   �ئة�  �"�* لَي �  .*���يخستة�
لَيكر*.   ثَيشو"&ييا�  ة�"نَيكي سة�كة�تو� 

َ
ثال  �� ثا�يس، 

باجي  ئا&"*�  بة*ستهَيناني  يز"ني * هؤطؤ“  ”فيكتؤ� 
هةية� ئا&"*� هة��" لة خؤِ�"يي نا*�َ� بةكةU، بؤية لةثَينا� 
ميللةتةكة��  بؤ  بؤ خؤ��  ئا&"*�  *"بينكر*ني  مةسةلة� 
 Nكؤشا. لةبةشَيويةكي طشتي بؤ هةمو� مر9ظايةتي تَيد
بو"�شد" بو�تة سمبولَيك �� نمو�نة باسي لَيوبكرَ�� 

بطֲרَ�.
َ
شوَينثَيي هةل

&"نكؤ�  مامؤستا�  جةنجمبؤ“  ”جֲר"�  ثر9فيسؤ� 
َي: ”فيكتؤ� هؤطؤ“ *يويست ببَيت 

َ
(كا�) لة فة�نسا *ل

���ناكي�  ثَيشكة�تن�   �بة� مر9ظانة�  ئة�  ِ�َيبة��  بة 
 12 لة  &يا*  هؤطؤ“  ”فيكتؤ�  نا. * هةنطا�يا�  ئا&"*� 
هة&"� الثةِ�� هةمةجؤ�� لة بو"�كاني شيعر، شانؤنامة، 
<ياني  لةسة�تا�  هة�    .نو�سيو سياسةتد"  9�ِما�، 
ياخو*  شاتوبريا�  بة  بم * (يا�   :Rيطو*  ئة*بيية�
طة� ئة�ية هيو"� ئا�"تي 

َ
هة�طيز نابم بة هيض!). ئةمة! بةل

 .كر*��  بةخؤية� شانا&يشي  ضةند   �طة��بو� ضةند 
تَيثةِ�"ند.  لة�يشي  شاتوبريا��   بو� هؤطؤ“  ”فيكتؤ� 
هؤطؤ“*"  ”فيكتؤ�  ال�يةتي  لةسة�*مي  ”شاتوبريا�“ 
كؤتاييةكاني  لة   ،بو� فة�نسا  نو�سة��  طة��ترين 
 Nهةنؤ&*  �سة* سة�تاكاني   �Nهةهة<*  �سة*
 ��طرتبو� *نيا�  شوَينَيكي  هةمو�  ”شاتوبريا�“  نا�� 

  كر*بو�. *�"تر ”فيكتؤ� هؤطؤ“ *َيت بؤ 
َ

Pكي سة�قا
َ
خةل

ئة�� شوَيني ئة� بطرَيتة�، ياخو* بؤ ئة�� لة*�"� ئة� 
عة�شي ئة*بي فة�نسا ��بطرَيت.

بةضِر�   �9& طةنجيد"  تةمةني  لة  هؤطؤ“  ”فيكتؤ� 
ثֲרيشيد"  بو�ني� 

َ
كامل تةمةني  لة   ،خوَيند�يةتيية�

نو�سة�َيكي ثِر بة�هةN بو�. &�9بةيجا� لةكاتي بةيانياند" 
ثشتي   1858 ي 

َ
سال لة   �ئة�  �"�*  Nبةآل ينو�سي، *

بة  بة�هةمةكاني  هةمو�  ئي/  بَي، * نةخؤشي  تو�شي 
نو�سֵר  بةبَي  ناتو"نَي  هؤطؤ  (فيكتؤ�   :نو�سيو  ثَيو
 Nبةآل ،بذ�). نو�سֵר ضو�تة نا� خوَين� *ما�كانيية�
ياخو*  بَيز�"�،  شاعֲרَيكي  ”بؤ*لَير“يا�“ِ�"مبؤ“   �� ئة� 
شيعركاني   بو� شاعֲרَيك  كو 

َ
بةل  ،نةبو� نةفرتلَيكر"� 

لةسة� &ما�� *مي هةمو� مر9ظَيك *�تر"ية�. ”فيكتؤ� 
 

َ
Pلةطة لة مةنفا*" *<يا،   ��هؤطؤ“ طة�ضي *���خر"بو

بة�&كاند"  قوللة  لة   نةبو� هونة�مةندَيك  ئة�شد" 
 �Rياني بؤ�جو"&ية> لة بةهاكاني  قَيز�   �[�ِ *"نيشتبَيت� 
جَيبةجَيي  ”بؤ*لَير“   �ئة�  �� بَيت،  مؤ*يرَين  جيهاني 
 Rكر*. ِ�"ستة *�"جا� ”بؤ*لَير“ لةبو"�� شيعر*" سة�كة�*
بو"��  فيكر�  بو"��  لة  ”فيكتؤ� هؤطؤ“   Nبةآل بةسة�يد"، 
 مر9ظد9ستيد" سة�كة�تني بة*ستهَينا� سة*كاني ئايند
”فيكتؤ�  تَيكؤشانةكاني  ثَيشبيني�  *��ستي  ِ�"ستي� 
مةبةستما�  ئَيمة  سة\اند.   �9& ئاستَيكي  تا  هؤطؤ“يا� 
لةمة ئة� نيية ”فيكتؤ� هؤطؤ“ لة بو"�� شيعر*" كؤتايي  
 �طة�� شاعֲרَيكي   �� ئَيستا!  تاكو  ئة�   ،ثَيهاتو�
تا&طة��  لَي � تةماشا*كرَ�.  فة�نسا  مَيذ����  نا� 
 بةخؤية� *يكة�  �ضة�خانَيكي �  �ئة�  �"�* شيعريي 
بيني، شيعر� ”فيكتؤ� هؤطؤ“� تَيثةِ�"ند. بةN ماناية ئة� 
9�ِمانتيكيية،  سة�*مي  فة�نسي  شاعֲר�  طة��ترين 
 نا�  "*بة� *"ني  ”ِ�"مبؤ“  تا&طة��.  ثَيش  سة�*مي 
فؤ�مَيكي  شيعركانيد"  لة  هةندَ�  لة  هؤطؤ“  ”فيكتؤ� 
 �9& ئاستَيكي  لة  ماتةمينيية�   ،لةخؤطرتو� ماتةميني 
بةخشيية  شيعر�  سة�كر*"يةتي  ”ِ�"مبؤ“   Nبةآل بة�&*"، 

”بؤ*لَير“.
كؤنز�ظاتيف  كةسَيكي  لةسة�تا*"  هؤطؤ“  ”فيكتؤ� 
بو�� اليةنطر� ِ�<َيمي ثاشايةتي كؤ� بو�، ئة� ِ�<َيمة� 
ي 1789 شؤِ�شي فة�نسي لةنا�يִר*. كةضي *�"تر 

َ
لة سال

بَيتة يةكَيك لة طة��ترين بة�طريكا�"� لة ِ�<َيمي كؤما��� *
بةهاكاني تا&طة��. ئيد� ئة� كؤنز�ظاتيفانة� تاكو *�َينَي 
 .دطةِ�َينة�

َ
ها�ِ�َيي بو��، ثشتي تَيدكة�� لة *<� هةل

بة*ستهَينا�  ميللةتي  متمانة�  هؤطؤ“  ”فيكتؤ�    Nبةآل
ة�"نَيكي 

َ
ثال  بو�  Rتا�"يلَيها  ،كؤبونة�  ���لة*

ثةيامة طة��كة�  بو�  ئة� ”فيكتؤ� هؤطؤ“  نةتة�يي. 
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بؤ  ئامر"&َيكة   �ئة*  �بة� ستنيشانكر*، * ئة*بي 
ثَيشخستني مر9ظايةتي، ئامر"&َيكة لة ئامر"&كاني مةعريفة، 
َي *"هَيناني با!� 

َ
كة�ستةيةكة بؤ بة*ستهَيناني كؤمةل

هة��ها   .ئيستاتيكييةكانة� فؤ�مة  ِ�َيطة�  لة  بةسو�* 
بة  ببَيت  هونة�مةند  �"يكر*،  هؤطؤ“بو�  ”فيكتؤ�   ئة�
لة   �Nئة ستي * لةسة�  هة�  تا&كا�،   سة* ثَيشةنطي 
 بو�، قوتابخانة� 

َ
Pي 1830 كة تةمةني تةنها 28 سا

َ
سال

9�ِمانتيكي سة�كة�R بةسة� قوتابخانة� كالسيكيد". ئة� 
سة�كة�تنة! �ختَي بة*ستهاR كة ”فيكتؤ� هؤطؤ“ لة 
 �ةكاني نمايشكر*ني شانؤ لة ثا�يس، جةنطَيكي طة��

َ
هؤل

لةسة� ئة� شانؤنامةية� بة�ثاكر* كة نا�� (هَيرناني)بو�، 
�َيسا  ستبة�*"�� * شانؤنامةية*"   Nلة هؤطؤ“  ”فيكتؤ� 
كالسيكييةكاني نو�سيني *قي شانؤيي ببو�، لةنو�سيني 
ئة� شانؤنامةية*" ِ�َيساكاني 9�ِمانتيكي ثيا*كر*بو�. لة� 
ي بةشد"بو�� كة 

َ
َي طةنجي خوَينطة�N لةطةل

َ
جةنطة*" كؤمةل

*�"تر *بنة سيمبولَيكي نةمر بؤ ئة*بي فة�نسا. لة�"نة 
جطة لة خو*� ”فيكتؤ� هؤطؤ“، ”تֲרفَيل طؤتيية“ ها�ِ�َ�� 
 ،“P9نيوفا* ”جֲר"�  ”بلز"�“،  ”بؤ*لَير“،  مامؤستا� 
َي نا�� *يكة� تريش هةية كة نا�بانطيا� 

َ
بَيطوما� كؤمةل

لة�"� كةم/. ئة� جةنطة بة تةنها جةنطَيكي ئة*بي يا� 
 �نطد"نة�� ئة�شد"   

َ
Pلةطة كو 

َ
بةل نةبو�،  ئيستاتيكي 

لةسة� سياسة�R فيكريش هةبو�. بةN شَيوية ”فيكتؤ� 
 ،Rكة��* شانؤ  نو�سة�َيكي   �� لةسة�تا*"  هؤطؤ“ 
&ياتر  *يكة�  بة�هةمةكاني  هةمو�  لة  شيعركاني   Nبةآل
�� نيشتيماني �بؤ نة�كاني *"هاتو� ما�تة�. لة يا*
هةندَ�  هؤطؤ“ياخو*  ”فيكتؤ�  شيعركاني  فة�نسيد"، 
&ياتر  *يكة  شاعֲרكاني  شيعر�  لة  شيعركاني   *َيِر لة 
جَيطֲרبو�� ما�تة�. تةنانةR لة ”ِ�"مبؤ“� لة ”بؤ*لَير“ 
بو�.   Rبليمة ِ�يتمد"  لة   �dئيقا لة  &ياتر. ”فيكتؤ� هؤطؤ“ 
شيعر�  *"ناني  هونة��  بةسة�  ي 

َ
كؤن/9ل بةشَيوية� 

كالسيكيد" طرتبو� كة لة� بو"�*" ها�تا� نيية. بةِ�"ستي 
ئة� ”موتةنةبي“ فة�نسييةكانة. 

”فيكتؤ� هؤطؤ“ لة كتَيبةكةيد" (ئةفسانة� سة*كا�) 
 �كو�تكر*نة� (شاعֲר  نو�سَي: * شاعֲר  بة   Rسةبا�
هةمو� جيهانة لة كةسَيكد"!) بةN شَيوية *بينֵר شاعֲר 
ال� ”فيكتؤ� هؤطؤ“ تةنها كةسَيكي طؤ�"نيبَيذ يا� �َيخة�� 
ثَيشكة�تن�  ِ�َيطا�  لةسة�  شاعֲר  كو 

َ
بةل  ،نةبو� شيعر 

لة  شاعֲר  مر9ظايةتي.  بؤ  9�ِشنة  ضر"يةكي   Rشا�ستانيية
َي 

َ
<ياند" ثةيامَيكي هةية، لة� تَيدثةِ�َ� كة تةنها كؤمةل

نا�ند�  لة   �بآل�بكاتة� ية�  لة*�"�  ية�  *يو"ني شيعر 
شاعֲר  بايةخي   ،Rثةيد"بكا نا�بانط  هةندَ�  ئة*بيد" 
ياخو*  &"نا  بايةخي  لة  هيضي   ،هؤطؤ“� ”فيكتؤ�  بةال� 

هؤطؤ“ثَيش  ”فيكتؤ�  ِ�"ستيد"  لة  كةم/نيية.   iفةيلةسو
*يكة  ئة�"ني  ثَيش  كةسَيكة  شاعֲר  ”ِ�"مبؤ“�تويةتي 
شاعֲר   .كاتة�* بؤ  ِ�َيطاكانيا�  بينَي� * شتةكا� 
 �قو�آليي ئا*ميز"*� طة�*��� ئاشكر"*كا�R بֲרكر*نة�
 .Rكا* سة�*مةكة�  بة  ثَيشكة!  تا&كة�  تَيِر�"نينة 
َيكي شا�ستانيانة *بينَي، بة� ماناية� يا�مةتي 

َ
شاعֲר 9�ِل

ئاستي  بطةنة   ،نا� شا�ستانييةتة� بضنة   R"**  Rميللة
*ِ�"ند"يةتي�  *�"كة�تويي�  نة&"نֵר�  لة    �Rشا�ستانيية
لة   �Rميللة بةنا��  ببَيت، شاعֲר  ِ�&طا�يا�  كؤنةثة�ستي 
ثَينا� ميللةتد"، ئة*بَيكي *يموكر"سي *نو�سَي، شاعֲר 
 �كاتة�*تا& ميللةتة، شاعֲר جيها�  ِ�سمي  �تةبَيذ� 
ئائة�ية   هؤطؤ“� ”فيكتؤ�  بةال�  طؤِ�َ�. * شتةكا� 

شاعֲר.
قؤناغَيكي  ثَيدنَيتة   1851 ي 

َ
سال هؤطؤ“  ”فيكتؤ� 

تا& لة <يانيد" كة بريتيية لة قؤناغي تا�"�طة، ئةN قؤناغة 
”ناثليؤني   �ئة�  �"�*  .خاياند�� ي 

َ
سال  20 نزيكة� 

*يكتاتؤ���  كو*تايةكي  ئةنجامد"ني  بة  هةستا   “Nسَيية
”فيكتؤ� هؤطؤ“  ِ�"طةياند، سة�تا  ئيمثر"تؤ�يةتي  ِ�<َيمي 
بؤ   *���خر"ية� ثاشا�  بةلجيكا،  بؤ   *���خر"ية�
ةسي. ئة&مو�ني 

َ
*���طةكاني بة�يتانيا لةسة� &�يا� ئةتل

سةخت�  ئة&مو�نَيكي  هؤطؤ“  ”فيكتؤ�  بؤ  تا�"�طة 
*<�"�بو�، بةآلN لةاليةني ئة*بي� شيعريية� سو�*َيكي 
تة�"��  بة  هؤطؤ“�  ”فيكتؤ�  تا�"�طة   .لَيبينيو  ��9&
طؤِ��، ضي/ ”فيكتؤ� هؤطؤ“� ثَيش تا�"�طة لة ”فيكتؤ� 
ي 

َ
َيكي تا&� بيني، 9�ِل

َ
هؤطؤ“ *�"� تا�"�طة نة*ضو�. 9�ِل

لة  ئا&"*ييةكاني  كة  ِ�<َيمي سياسي  لة  ياخي  نو�سة�َيكي 
 Rها تا*�فة�نسا*" ئافة�9& كر*بو�. ئيد� لة� مَيذ��

 طة��تر *بو�.*�� ئةفسانة� ”فيكتؤ� هؤطؤ“ ��*
لة تا�"�طة طؤِ�"نَيكي سياسي� ئايد9لؤ<� طة�� بةسة� 
 طؤِ�" بؤ ��”فيكتؤ� هؤطؤ“*" هاR، لة كةسَيكي ِ�"سِ/
كرَيكا�"��  ئا&"��  ئَيش�  بة  هةستي   ،�ضةثِر كةسَيكي 
تَيكوثَيكي  نةبو�ني  كة  كر* * نة*"�  هة<"��  ميللةتي 
(بَينة�"يا�)  بةنا�بانطةكةيد"  9�ِمانة  لة  شكاندبو��. 
9�ِمانة  نا�*"�ترين   ئة� كر*بو�،  ةتة 

َ
حال لة�  طو&"�شتي 

هؤطؤ“  ”فيكتؤ�  شَيوية   Nبة فة�نسيد".  ئة*بي  لة 
كو تو"ني لة بو"�� 

َ
تو"ني نة� تةنها لة بو"�� شيعر*"، بةل

لة  �تما�   ��  .Rبليمة *"هَينة�َيكي  ببَيتة  9�ِمانيشد" 
بةشَيويةكي  طمةنة. * شتَيكي  ئةمة  ئة*بد"  مَيذ��� 
طشتي *تو"ني تةنها لة ية� <"نر� ئة*بيد" كا�بكةيت� 
*يكة.  <"نركاني  بؤ   بثةِ�يتة� ناتو"ني  سة�كة�تو�بيت، 
 ،من لة�*" نمونة� *يكة �� ”فيكتؤ� هؤطؤ“ نا*9&مة�
تَير“ نةبَيت لة سة*� هة<*هةمد"� ”سا�تة�“ 

َ
تةنها ”ظؤل
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 �iفةيلةسو لةيةككاتد"  تَير“ 
َ
”ظؤل بيستةمد".   �لة سة*

9�ِماننو��U شانؤنامةنو�U بو�، هة��ها ”سا�تة�“يش 
 !�"بو�، بطر ”سا�تة�“ ِ�خنةطرَيكي ئة*بيي طة��
بو�. ئةN كةسايةتيانة كة بليمةتي� تو"نا� جؤ"�� جؤ�يا� 

هةية، لة مَيذ��*" نمو�نةيا� *طمة�� &�9 كةمة.
9�ِماني (بَينة�"يا�) *�"هةمֵר 9�ِماني مة&ني فة�نسيية 
 Nئة ،كة لة سة�*مي ثَيش هاتني ثيشةسا&� نو�سر"�
خاR كة *�نةهامةتي� هة<"�يية * ئة�   �9�ِمانة قةبا�
ئة� سة�*مة�  *"نيشتو"ني  بة�فر"�"ني   �توَيذَيكي طة��
طايةكة 

َ
كؤمةل  �*"& 9�ِمانة   Nئة  .�طرتبو� فة�نسا� 

&�9بةيد"  لة  ياخو*  ال*َييانة  طايةكي 
َ
كؤمةل هَيشتا  كة 

 Uشد" با ئة�
َ

Pلةطة Nبةآل ،ي بو�
َ
طايةكي كشتوكال

َ
كؤمةل

لة *�كة�تني سة�تاكاني ضيني كرَيكا� *كاR لة كا�طة� 
كة   "*ثيشاند ضة�ساندنة�ية  ئة�   �قةبا� كانةكاند"� 
لَي 9�ِمانةكة تةنها � .���بةِ���� ئة� كرَيكا�"نة بو�تة�
*يكة�  نا�ند�  هةندَ�  كو 

َ
بةل نا�ستَي،   �بة� هة� 

� نا�ند� � ،Rكاثا�يس� هة�َيمةكاني ترما� بؤ �َينة*
<ينطة  ئة�ستؤكر"تييةكا��  ؤنة 

َ
سال مةسيحي�  *َيركاني 

ساكا�...  �سا* كاني 
َ
خةل خوَيندكا�"��  بؤ�جو"&يةكا�� 

ئا�َينةيةكي  9�ِمانة*"   Nلة ئَيمة  بةكو�تييةكة�  هتد. 
هةمو�  بة  بينֵר * سة�*مة  ئة�  فة�نسا�  طا� 

َ
كؤمةل

.ةمةند�� ثيت� بة�كةتيية�
َ
�ل*

خةينةِ���: ئايا ”فيكتؤ� هؤطؤ“ * ئَيستا ئةN ثرسيا�
نؤ&*هةمة؟   �سة* فة�نسا�  نو�سة��  طة��ترين 
سة*كانة؟  هةمو�  فة�نسي  شاعֲר�  طة��ترين  ئايا 
 �سةبا�R بةN ثرسيا� ”ئةند�َ� جيد“ ئا�" �آلمد*"تة�
&9ال“ية  ”ئةميل  هة�ضي   ،(!&�9بة*"خة� َي، 

َ
(بةل َي: 

َ
ل*

بِرَ� *�*  لة� خؤ�  ناِ�&"يي  ثَيناخؤشبو���  ئا�" 
هةية�   ��9& هَيجطا�  جةما��َيكي  هؤطؤ“  ”فيكتؤ�  كة 
 �Uترين 9�ِماننو�َي: (�� طة��ترين شاعֲר� طة��

َ
ل*

طة��ترين ِ�خنةطر� طة��ترين فةيلةسو�i طة��ترين 
مَيذ��نو��U طة��ترين سياسي *"يدنَين!.. ئة� كة�"تة 

ضي ما�تة� بؤ ئة�"ني *يكة؟).
ناتة�"���  هيض  هؤطؤ“  ”فيكتؤ�  ئاخؤ  باشة 
 ، بو�

َ
كة�Nكوِ�ييةكي نةبو�؟ ئايا ئة� كةسَيكي تة�"� كامل

هةندَ�  �"قيعد"  لة  بؤ خو*"ية.  تةنها  ي 
َ
كامل &"نֵר * ئَيمة 

طة�ضي  تؤمةتبا�*كة�   بة� هؤطؤ“  ”فيكتؤ�   Uكة
َيي ِ�&يل 

َ
سة���R سامانَيكي &��9 هةبو�، كةضي تابل

بو�، ثَيويستة ئة� بز"نֵר ”فيكتؤ� هؤطؤ“ يةكَيكة لة� 
لةسة�  &�9با!  بةشَيويةكي  كة  طمةنانة� *  نو�سة�
نو�سة�  سة�*مة*"  لة�   .<يا� كتَيبةكاني  ستكة�تي *
بة   �9& مةطة�  بذ�،  ةمةكة� 

َ
قةل لةسة�  نةيدتو"ني 

 لة كا�� 
َ

Pي �1848 *�"� 26 سا
َ
طمة� نةبَيت. لة سال*

 8 لة  &يا*  هؤطؤ“  ”فيكتؤ�  ساماني   �Rسة�� نو�سֵר، 
مليؤ� فرنكي فة�نسي بو� كة بة نرخي ئَيستا *كاتة 
 ��9& ثا�يةكي   بِر  !ئة� *9ال�.  مليؤ�  ية�  لة  &يا* 
 ،هيض نو�سة�َ� لة سة�*مةكة� ئة�*" بة*ستينةهَينا�
 طة�ضي ثلة�ثايةيةكي بة�&يشي هةبو�بَيت. ئَيمة بؤية ئة�
نو�سة�َيكي  بةتايبةتي  هؤطؤ“  ”فيكتؤ�  ضونكة  َيֵר، 

َ
*ل

شؤِ�شطَيِر� ياخي بو�، نة� نو�سة�َيكي *ستةمؤكر"�� 
 Nبة (بَينة�"يا�)  9�ِماني  لة  تةنها   .!Rسةآل* لة  نزيك 
فة�نسي  فرنكي  مليؤ�  ية�  نزيكة�  ئَيستا،  نرخة� 
ستكة�تو�. ئةمة! <ما�يةكي ثَيو"نةيية. لة  كاتَيكد" *
”بؤ*لَير“ لةبة� برسيةتي *يناآلند�  هيض *&طايةكيشي 
طة�   ،بآل�بكاتة� بؤ  بة�هةمةكاني   Rكة�ستنة**
كةمي   �9& ِ�َيذيةكي  تةنها  ئة�"  بكة�تاية،  ستيشي *
نة*كر*،  تَيثةِ��  *"نةية�   (10) ضةند  لة  لَيدفر9شر"� 
كةضي ”فيكتؤ� هؤطؤ“ لة ما�يةكي كةمد" سة*"� هة&"�� 
لة  تةنها  (بَينة�"يا�)  9�ِماني  فر9شت. * كتَيبةكاني  لة 
ما�� ضةند 9�ِ<َيكي كةمد" لةبا&"ِ�*" نةما. كاتَي ”فيكتؤ� 
بة  سامانةكة�   �Rسة��  ،Rكا* *�"يي  كؤضي  هؤطؤ“ 
 30 نزيكة�  �"تة   ،َينر"�

َ
خةمل يؤ�9  مليؤ�   21 نزيكة� 

كاR؟ طة� ”فيكتؤ� هؤطؤ“ *مليؤ� *9ال�. كَي با�ِ� بة�
سامانة�   �Rسة�� ِ�نطة  بذياية،  بيستةمد"   �لةسة*

بطةيشتايةتة ية� مليا� فرنك ياخو* &ياتر.
تةنها   Nبةآل بو�،  ةمةند 

َ
�ل* هؤطؤ“  ”فيكتؤ�  َي 

َ
بةل

هؤطؤ“  ”فيكتؤ�  ةمةندبو�. 
َ
�ل*  ةمةكةية�

َ
قةل هؤ�  بة 

لةهةمو�� ِ���يةكة� نةمريي بة*ستهَينا�. ئة� بو�تة 
 ،بو� فة�نسي  ئةكا*يميا�  ئةند"مي  ثة�لةما��   N"ئةند
<يانيد"  ةكاني 

َ
سال  "�* لة   ،بو� مةترسيد"�  سياسييةكي 

سة��9   Rتةنانة فة�نسا،  كةسَيتي  نا�*"�ترين  بو�تة 
سة��9  نا��  كَي   .نةبو� طرنط  ئة�   �هَيند كؤما� 
(سة��9  &"نَي؟ * هؤطؤ“  ”فيكتؤ�  سة�*مي  &ير"ني �
&ير"ني ئة�كاR نا�� جؤP طريفي بو�). كاتَي ”فيكتؤ� �
هؤطؤ“ *مرَ�، ية� مليؤ� لة *"نيشتو"ني ثا�يس بة*�"� 
تة�مةكةية� بو��، ثرسة� نةتة�"يةتي ِ�"طةيةنر"� ئاآلكا� 
� طة��� بضو�� سة�� ِ�َيز� نة�"&شيا� �هَينر"نة خو"�
ي كؤضكر*نةكة�، طة� بؤ 

َ
بؤ *"نة�"ند، *�"� بيستني هة�"ل

ي فة�نسا لة لَيد"� كة�R. ئةN نةمريية 
َ
ساتَيكيش بَيت، *ل

 ،نة ثَيش ئة�� نة *�"� ئة� هيض كةسَيك ثَيينةطةيشتو�
تَير“ نةبَيت.

َ
بَيطوما� تةنها ”ظؤل

سة�ضا��:
بة��"��   ،10578  <ما� �ال�سط،  "لشر�  9�ِ<نامة� 

.2007/11/14


