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 "َٙ٘ ال ٙع٘د أحْد ًّ احلسب، ًعِٟ ذهم أُٔا كاُت حسبًا ُاجحٞ" 

 )ب٘زٙظ فٚاْ(

َِٗعَسٌٝ.. ًٗ٘حشٞ.  غابات احلسٗب شا٢لٌٞ.. 

 ف٘ق أغصاْ أزٗاحٍٔ.. ٓآٛ عصافري اهطٌا١ تتقافص

ٗٓاارٖ  أٙٔاا اهعاابس.. كٚار تسكااَت ٓارٖ اهزه.. ٓارٖ اهوابااات، ٗٓارٖ اهُٔااز،       

ُٞ كاهجوج حتت أٓداب اهصد٘ز؟  اجلباي، ٗٓرٖ اهعْٚ٘ اهعاهق

 ًّ قاي: إْ اهزٗاح شِٙٞ احلسٗب؟ ٗٓى ًّ شِٙٞ هوحسٗب؟

   ّ باااك  أٙٔاااا اهعاااابس.. أعااآِك أعاااسر.. كو ِاااا ٙعاااسر، أْ اه٘حااا٘  اهداشاااسٝ ًااا

َِٗشًُا.. اقتِاُصٔا أضٔى عوٚٔا ًّ شسبٞ ًا١..  اإلُطاْ، ال تقٍٚ هألزٗاح 

أٙٔا اهعابس.. حا  ال ٙعا٘د أحاْد ًاّ احلاسب.. ٓاى ضتااٚ  شا٘از، اهطاٌا١، ٗهاّ           

 ٙلْ٘ هِا ِٓان ً٘ضع شٓسٝ؟؟

*** 
"ٓلرا ِٙتشس اإلزٓاب كدٚط أمحس، خالي اهتازٙذ، ٗاهقطعاْ احلٚ٘اُٚاٞ إِذ  

 عّ َحَطٔدُا عّ ُعٌٞ اهعقى". تشآدُا، تلٗر

 املفلس ٗاهفٚوط٘ر "أمحد حٚدز"

اآلْ، ًِٗر آالر اهطِ  تشلِّى خٚ٘ط اهادَ ِٙاابَٚع ٗأُٔاازًا.. أش تشابع اهزه     

 بعد ًّ دَ اهبسٙا١؟!

 ًتٟ تتلطس أغصاْ اهشسِّ املتطفوٞ عوٟ شجسٝ احلٚاٝ؟

أٗه٣اام اهطاافاحْ٘  ٗحااَدٍٓ اهشااساز ٙشاابْٔ٘ اهشاا٘ان ٗاحلٚ٘اُااات املف ضااٞ..     

أعِاااق اآلخااسّٙ ًطااتٌتع  بطااف   ٓصْٗياااملِتشاسْٗ كاااجلسب فاا٘ق جطااد اهزه،  

 دًٍٔ.. ًتٌٔ  إٙآٍ باهشوب عوٟ اهشٌظ ٗاهشٓاز.

*** 
ِٗحدُٛ بلُٚت عوٟ اهطساب.  بلُٚت عوٟ اهطساب فحَ  ٍٗهٟ ٗأ

 بدٜٗ اجلبى



 مخسة طبول.. مخس سنني.. 
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١.. بٚات  ُٗسكض عوٟ ضفار اهطساب.. ًعًا، ُاسكض.. ًعاًا، ُشاتاق قطاسٝ ًاا     

 اهظٌأ ٙلاد أْ ٙصري قس٠ّ ًتِاثسٝ.. 

ُٞ اهبد. ُٕ.. ٗتوم فجٚع  قسٙبًا ُت٘حد ًع آهلٞ اهطساب.. هلى شًاْ ضساب

*** 
ًْٔوَحٕ"  "إذا كاُت اهُٔاز ًّ ًٚاٖ عربٞ، فٌّ أّٙ ٙأخر اهبحس 

 بابو٘ ُريٗدا
 

اها    ًٚاٖ اهُٔاز عربٞ ًاا داًات تسفادٓا ِٙاابٚع ا.ٓباٞ.. ًطالِٚٞ توام اهُٔااز        

 ُأت بعٚدًا عّ ِٙابٚع ا.ٓبٞ..

أٙٓٔا اهبحس! ِٓان ًاا ٙلفاٛ ًاّ املوا ، ًاداًات ضافّ اهقساصاِٞ تاس  شزقتام          

 باملو  ٗامل٘ت..

ٓاارٖ اهصااباحات ًاحلااٞ.. ٓاارٖ اه٘جااٖ٘ ًاحلااٞ.. اهاارّٙ غطاا٘ا أزه "قس اجااٞ"        

أْ باملو ، ِٓان اهلجريْٗ مماّ ٙشابٍُٔ٘ٔ.. ال تقوا  أٙٔاا اهبحاس.. هاٚظ صاعبًا عوٚام         

 تأخر ًا حتتاجٕ ًّ املو !.

*** 
 "كٍ ٙشبٕ اهصٙتْ٘ قا فٕٚ، ٗٓرا اهرٜ ٙلاد شٙتٕ ٙا١ٛ ًع ٓب٘ب كىِّ زٙ "

 ش٘قٛ بصٙع

 

قاد ااجلام اهشاام بأُام تطاتطٚع أْ  ٚااص با  ٗجاٍ٘ٓٔ ٗٗجاإ اهصٙتاْ٘.. إُٔااٍ        

ٙتشاااابْٔ٘ ل اهواااْ٘ ٗاهطعاااٍ ٗاهسا٢حاااٞ.. ٗحااادتٍٔ اجلبااااي، ًٗااااشاه٘ا ٙعااااُْ٘ اهوسباااٞ  

 طازدٝ.. ٗال صدٙ  هلٍ ض٠٘ اهسٙ ، كٖى ًطا١ ٙشعوْ٘ قِادٙى ٗجٍ٘ٓٔ.. ٗامل

 ٙطتٌدْٗ شٙتٔا ًّ شجس اهطٌا١، هٚا٣ٚ٘ا بٚت اهزه.

*** 
ُٞ ًِٔدضا ،       7481"دخى اهفاحتْ٘ عاَ  "ًلطاٚل٘".. كااْ ل املدِٙاٞ ياُٚا

 أهفا زآب، أهفاْ ٗمخط٣ٌٞ حماَ، ٗعشسْٗ أهَر شحإذ" 

 إدٗازدٗ غاهٚاُ٘
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ذهام احلا  ٗإا اهٚاَ٘ اضاتطاعت "ًلطاٚل٘" أْ تقفاص هاتوري ل اهزقااَ         ًِر 

فا٘ق ًاا ٙشابٕ    ااا  ُقفص ٗها٘ قواٚاًل اا  اا اا كجريًا.. ًِر ذهم احل  ٗإا اهَٚ٘ ش ُطتطع أْ

تواام اهزقاااَ.. ًاشهِااا ُقتااات بجٌااس اهطااٌا١.. إُِااا ُشاابٕ "ًلطااٚل٘ بأزقأًااا اهاا         

 .7481كاُت عوٚٔا عاَ 

*** 
ٍَ     "إْ شااتَٚت   اهوٌااااَ ٙااصحٍ بعُاااإ بعاااًا، اهطاااٌا١ ًظوٌااٞ، آٖ أٙٔاااا احلاآب، ٔهااا

 تسكتك ٗحٚدًا أُتظس أًاَ اهباب؟".

  اغ٘ز 

 

 حقًا، هقد غدٗت ٗحٚدًا ٙا ضٚد " اغ٘ز"

 هقد أصب  عدد املِتظسّٙ أًاَ أب٘اب احلقد كبريًا جدًا..

 إٍُٔ كشتٚت اهوٌاَ ٙصحٍ بعُأٍ بعاًا..

هٚقفا٘ا   ٍٓ أْ ٙوريٗا ل ً٘اقفٍٔ، ِٗٙاٌ٘ا إهٚام، ٓى تظّ إُٔٓ ًاشاي ل ًقدٗز

 ًعم، كٛ ال تبقٟ ٗحٚدًا أًاَ باب احلبِّ اهعظٍٚ؟

 ًتٟ تتأله اهِجَ٘؟. ًتٟ ٙع٘د اجلاحدْٗ ل احلٓب إا زبٚع اهطٌا١ اهخاس؟

*** 
 "حنّ ُسقص ف٘قم أٙٔا اهٓجس٠.. أُت أُعٍ ًّ اه٘زد، ٗأحوٟ ًّ اهشٔد"

 غربٙٚال ًط اي

 

ٞت اهفااسح.. تعاااه٘ا ُاا٘قٔظ اهطااِابَى    تعاااه٘ا ُاا ٘قْظ ٓاارا اهٓجااس٠.. تعاااه٘ا ُااسُقِص زقصاا

َِٔد احلٚاٝ.. بدي أْ ُاسَب أعِااَق اهشاجس ٗاهعصاافري     ٗشَٓ٘ز اهزه.. تعاه٘ا ُقطِر َش

ٞت،  ِّّ ًع اهصواز، بدي أْ ُبَٚع أ سافتٍٔ اهَوٓا ٗاه٘اقع  عوٟ شسفات اهِٔاز.. تعاه٘ا َُُو

ٞت ل أض٘اق اهِٓ  داضٞٔ املو٘ثٞ بقَٚ  احلسٗب.اهِبٚو
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ًهذذ ي اربة ذذْ بةرا ذذْ  اشذذاشُ  باصذذُ ً برذذبؾ  بشذذبتا ًصب ذذ  ش بٍذذبث  

، فوذٌ دذا    ذل عتذٓ  ذا د  بظذا   ب ذ            9773 -9793 ألطفبل عزٍز نَشن 

 ذُ ً باذباُ، ً ذلجا  ةرا ذْ     ًنؼٌػى  اشذاشَْ، ً طتذع عتذٓ  بذا د  اشذاشُ  ألًة     

 اشاشَني  أل ا ك ًانوم نبظم ش مت ًذٌ د فومُ  بط ٌث، ًأؿبف إىل صذ   

 ذبك ةؤٍةى  بفنَْ  ااهفْ.

اهظذْ، فرذا ًبذا      ًشبفتذْ  بطاذبث  ااٍذاّ ً ا    سريّ نَشن ذاٍاّ  ببةلا ،

حبذا اااذاّ دذاس  سذان ٌل،  ذٌ  أ ذٌي ًهذٌ ػذ ري فاذبغ   اترذب              ذزٍاّ ً داْ 

بألٍةذذب ، جذذم  ؿذذاا بتامذذ     َذذع  بؼذذص  ً  دًة نظذذا عاٍذذاّ، ًدةض   صتَذذْ    

 بفنٌن  جلمَتْ د   أن ٍةاٌع    جلَع  ا  ْ ؿب ط، ًدا ساح ان  خلااذْ  شذ     

، جذذذم أسذذص ػذذصفب  سذذذبتاّ، ًصةذذ  أطذذذابة      صةب ب ذذى  بشذذبتاّ ًسذذذرن بشذذنٌ ث   

  دلتيت ) ألاْ( ً) ألٍب   بش اْ(، ًًذى  نةربد ث الذعْ بتا رْ  بشَبسَْ  ًدؼؼب 

 بفبسذذاّ، ًبة اَذذْ  ذذسدي بتشَبسذذبث  ب ا َذذْ، ًبر ذذى دذذا ؤي )ذصذذب  اصَذذب( ً)اذذبةك    

جذم   9741 – 9723 ٌٍن(، ً سةرٓ اٌؿٌعب ى ان  حلَبّ، ًسرن اذا ث  ذني عذباُ    

حتت  اا د ْ، ً ؿاا بت ةب ْ  لمسبٕ اشذةابةّ، ًأسذص اذع ػذاٍرى  ألدٍذ        ًؿع

 اااًف ػ بح  باٍن عتُ ذاٍاّ ابةصٌ  بطب  بشذبتاّ  بذيت  فٌدذت عتذٓ  بؼذص       

 باصَذذْ صتذذوب   أةدذذب   ا َاذذبث، فشذذبةعت  بادب ذذْ إىل انذذع  بؼذذصَفْ، ًسذذرنت  

  ذَري  سذم  بؼذصَفْ،     ةَٖص حتاٍاهب نَشن، جم نفةذى إىل  ٌةػذْ، ًجلذل نَشذن إىل    

ًأعبد إػا ةهب ان ذاٍا، ً  ذاة  انذع ً  ذَري  السذم ًإعذبدّ   ػذا ة اذا ث، جذم         

سرن نَشن جبنَْ  ش    امجةى أذز ٕ ان صةبس ابةصشذُ، ً اذا إطذس  سذا شى     

أسص اع ػاٍرى  باً ُٖ صمبل طبها د ة )ف ا بتنظا(، ب نوب أشادت  اا ااّ 

ااذذبًدّ  ب ةب ذذْ   ػذذص  عاٍذذاّ اذذن  َنوذذب    ااٍرذذْ اةامذذاّ، فبؿذذاا نَشذذن إىل 

) باذذذنني، ً بةرذذذااُ، ًػذذذ بح  خلذذذري(، ً ؿذذذاا ى  اسشرذذذبث  ألانَذذذْ إىل  باذذذَع   

اةخفَب     سان ٌل، ًذصا دشٌّ  بعاًف عتَى    تك  بفاّ، ًجلٌٕي إىل  بةربط 

دظٌة  بفبصوْ ان  حلبًٍبث صُ ٍرةبث  وب، ًدبل   ه    بؼاد  أنب ممذ  ألنذ    

ظذذت  تذذك  ألٍذذب ، فتذذَص اذذن  بشذذو  أن ٍ ذذٌن  اذذإ إنشذذبنب ، أاذذب أن ٍ رذذٓ طذذاٍفب     ع

 ف بك أاا ػا .



  املسرح والتناغم بني الفرجة والقضايا اإلنسانية
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،ً ؿااث  بشتابث  باصَذْ إىل   9743انع نَشن ان ا بدةّ  سدي شةٓ عب  

انصذذى ذذذٌ ر سذذفا ألًل اذذاّ  اذذا أن  ذذا  صب  ذذب  اظذذوٌة  ، جذذم  نةخذذ  ةَٖشذذب  بنرب ذذْ    

ا ى تذذبةس شذذاًد  ذذسدي فذذمن  اذذ  راسٖذذى  ، ًة ذذم طذذو9745 ب ةذذبس  أل ذذا ك عذذب  

  أل ا ك مل ٍاً  فَى سٌٔ)صب   ن بث(. 

بفةذذت دؼذذؽ نَشذذن  بشذذبتاّ ًاشذذاشَب ى  جلذذبدّ ًاربال ذذى  جلاٍٗذذْ  هةمذذب         

 بنربد، ً امجت أعمببى إىل ب بث عاٍاّ اذن  َنوذب  باًسذَْ ً ب ت بةٍذْ ً  ن تَزٍذْ      

ان  جلٌ ٖز  ألد َْ  باباَْ، ان  َنوب  ً ألابنَْ ً  ٍاببَْ ً باا َْ، ًشؼ  عتٓ عاد

ذبٖزّ  برنف   ب هيب اذن  ت بةٍذب، ًذذبٖزّ  بةمشذبح  بذ هيب اذن  الحتذبد  بشذٌفََيت         

 بشذذب  ، ًذذذبٖزّ  بتذذٌ ص اذذن  الحتذذبد  باذذب  ب ةذذبس  سذذَب ًإفاٍرَذذب، ًاذذن  ذذذبٖزّ      

  جملمذذع  بت ذذٌِ  باصذذُ، ًذذذبٖزّ  بشذذافْ  ب ه َذذْ اذذن إٍاببَذذب ًأهذذأ دَمةوذذب إىل     

 تزٍنْ  باًبْ  باصَْ. 

أنظل نَشن ًدفب  ًاترل باعبٍْ  ألطفذبل  ألٍةذب ، ًبذاد  جلمَذ  إىل  اترذل  بذ ِ       

ةعبي   طفٌبةى، ًشني سلبى ػصفُ عن أ ذار ذلاذبث شَب ذى ًاابنب ذى أذذبس  إنوذب       

دببذى   ا حٌجْ   أعمببُ صتوب، ففُ ص  ً شا انوذب طذُٕ اذ . ًتذري احذبل عتذٓ اذب       

 بيت محتت  سم دلمٌعةى  برؼؼذَْ  بفذبٖزّ ئذبٖزّ  بةمشذبح      دؼْ )ػصٌّ  بنبض(

، فوُ حت ُ عن اابنبّ سرني سَبسُ أطت  سا شى، فٌذا نفشى  س  9747عب  

رًذذذْ ً ذذس عمذذ ، فبسذذةلذا  افذذْ   شذذُ فرذذري  اَذذا عذذن ااصذذز  ااٍنذذْ، ًسذذبٕث   

أشٌ بذذذى ًصحذذذاث دٌٍنذذذى، فرذذذاة  النةرذذذبل ً بشذذذ ن    افذذذْ ػذذذاٍ  بذذذى بةخفَذذذ   

ربث، ًفٌذ٘ د    نفَ  دا ةي  زٍبةّ جسجْ ان د ٖنَى شباتني ااوم دوٌّ ًفبصوْ  بنف

ًهذذا ٍب، ًطت ذذٌ  انذذى  ب رذذبٕ    حلذذُ، فعذذن أن  بنذذبض دذذا ػذذصٌ  ًأن اابنب ذذى مل       

  ه  سأ، ًشني سلهلم عن سذ    بزٍذبةّ دذببٌ    ردهذاث أعمببنذب انذ  دذاًاك،        

نب  ذس دتذ ، فارذ  اذن  ؼذافوم      ً بظاطْ  بشاٍْ متأل  حلُ، ًةشَتك عنذب سذَ رَ  

 ًةد ها ٍبهم ًداة  ب ربٕ إىل ذبن وم.

ًأ ذذذار دلمٌعب ذذذى   . هلذذذا ف – بااٍذذذ   بٌشَذذذا   _أ ذذذار ةً ٍذذذبث نَشذذذن  رً ذذذك 

   ُ صَذذ  دمنذذب   _ػذذصٌّ  بنذذبض   _ با ا ذذْ  _ برؼؼذذَْ  صَذذ  ٍنرتذذ   ب اسذذ

 أاشك ٍاِ ٍذب ةًفذ    _ فا  طَٗب  ٍب ات  _ًأ ار اشاشَب ى ًشع طٌةًض  . ببحٌةّ

 ذَرٌ. _
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ً امجت إىل   ن تَزٍْ عب   9741اشاشَةى ) فا  طَٗب  ٍب ات( ػاةث عب   

، ًعاؿت    بٌالٍبث  اةصاّ ًالدت زلبشب  الفةب ، ً امجت إىل  باا َْ عب   9742

،  امجوب  975 ب ٌٍت ؿمن ستشتْ )ان  اشاح  باباُ(  بااد   ًػاةث  9764

 ًدا  هلب  ااذم  بشٌةِ ذٌرٍ  نبط ، ًة ذاوب د. إ ا هَم  با دٌدُ.

 ًنؼى  اشاشُ ه   عم   ذةمبعُ فتشفُ نبدا، ؿم مخشذْ اظذبها طٌٍتذْ،   

ً ألشذذا د يذذاِ د تذذ  انذذزل ألسذذاّ اذذن  با رذذْ  بٌسذذآ، ٍنةعذذا أفا دهذذب ًػذذٌل  

 بنبض ًأدً ةهم ًٍااف  ط َ   اٍ   ألطٌ ة، أداس إىل )اتك  اٌث(، خيةرب أعمبل

شَب ذى،   سريّ ص  انوم، ًٍ تغ ص  فاد خيـاى بستة بة عن  بزان  اة رذُ بذى اذن   

ًرٍبة ى  انةعاّ    اشاشَْ رلؼؼْ التة بة  بظبس )ات(  ب ِ ال ٍؤدِ أِ عم ، 

ًٍرـُ ااعم ًدةذى ذببشذب  عتذٓ صاسذُ، ا ةفَذب   ةصاٍذك سذبدَى، أطذ ى  اذٌ           

 ذل ط.

   بزًذذذبن  برترذذبن )نذذك( ً )ةِ(، ً  نومذذب )اذذت(، ً جلذذا طخؼذذَبث  اشذذاشَْ

)طذذٌ( ا ة ذذا  بات ذذْ  اخؼؼذذْ بشذذرن  بعتمذذْ، اذذن أذذذ  أن ٍاذذم  بـذذَبٕ   صذذ     

ا بن، ً  ة بةي ه   انصى ازٍا   ان سنٌ ث  باَع حبش  ةأِ  با َ ، ًهنبك 

طخؼَْ )صري( تاَ ْ ات،  بيت متـُ ااعذم ًدةوذب   انذزل تاَ وذب، ً ظذراى      

ة ة رأً ةصذاك  ذني  ذاف  انذزل  بشحذْ عذن أ       فا  أِ طُٕ نبفع صذُ ال  فرذاي،  عتٓ 

رةدبٕ اسٖمْ بحٌ وب، ًهنبك  خلبداْ )صنَب ب( اا َْ ات ًاذا اّ  انذزل انذ  راذن،     

ًاذذب د اذذت  رذذٌ   لعمذذبل صذذحريّ فذذس طذذُٕ ٍوذذاد شَب وذذب، ب نوذذب  ٌ دذذْ إىل ارب تذذْ    

 َبّ. با َ  صُ  ااف  بشنٌ ث  اة رَْ هلب    حل

  ؼذذ   أل ذذٌ ن  ببا َذذ  أصحذذا اذذن اذذاّ، ًأدترومذذب  ذذلتاي، ًٍ ذذاً أنذذى صذذحري      

 النظذذ بل، ًشذذني ًػذذ  ػذذبةح  ألسذذاّ  ذذب ر د   رلبًفوذذب، ًأ تذذغ  جلمَذذع  رشذذٌ ى   

ًؿذع اذت شذاس بت بٍذْ، ًإن مل       ااوٌدّ ً اا   سةاا دي بتةختُ عن دٌ عذا با ةذى أن   

ص أاباى سٌٔ تَبةٍن   نذبًل صذلض   ٍ ة ا أِ طُٕ تسل أة ع ًعظاٍن سبعْ فتَ

 بشم، أً  خلاًس إىل  حلظذا  اذةااع بتذا  تذبةس  انذزل، ًػذاتب ى  شذمع اوذادّ         

 حري  باع ، ًأفا د  ألساّ ذلبػاًن د ت  انزهلم، ٍشذاعٌن إىل إ ذس  أِ نبفذ ّ    

  فةصوب  باٍبح  بظاٍاّ.
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َع أساّ  اَع   ا بن ً شا ظبهاٍب ، ب نوب اف  ْ ًص  فاد فَوب ٍاذ 

  دٌداةى، أً    َا ٖى عتٓ شا  ا ري دًةٍص بَشنغ، ات  بظبس خيط عتٓ ذاة ن 

ث نب َذذْ، أً ذ ث دالالث  باـذذْ، ًتاَ ةذذى صذذري  نةرذذ   ذذني  ب ذذاف      حلمذذب  ع ذذبة 

متتذك أِ ف ذاّ    ابنرْ تاَ وذب ً ظذرَاى، ب نوذب ال   ا بشحْ عن أرة ة، ً ر  شَنب  

ا َ ، ً جلا طٌ أػم ًا فٌف، ٍاتذ    شبعاي صُ جيةبر  التة بة  ب ِ عَنى  ب

ىل  بات ذْ  إرلبفْ سذادةوب، ًٌٍ ػذ  ذلبًال ذى متاٍذا  بعتمذْ       عت ةى  بزهاٍْ   عنرى

 عرب  بحر .

 بة نوذ ً بٌ با ن نك ً ةِ  بدٍب  برت  عتٓ   نومذب ًال لت ذبن سذٌٔ ع ذبةّ ٍ ا     

ذصذأ   ) فا  طَٗب  ٍب ات ناٍاك أن  اذَع(، ًحتـذاهمب عتذٓ  بذاً       عتٓ  باً   

 آلتا الع  صاّ  برا   ب بةع،  ب ِ ػذاعى راَتذى  ـذا ْ صذاّ      فرَاةومب  ب نومب

  بب ْ  برٌّ.

اذذت  حلذذبٖا ال جيذذا ًسذذَتْ بةرنذذ   بنوبٍذذْ  بذذيت هذذادي  وذذب  با َذذ  سذذٌٔ عت ذذْ    

َرغ أن ات هذٌ  ة جلا، فراع تَاوب أجنبٕ نٌ   جلا ًسادوب، ًعاف  جلا شني  س

  ْ ب ذذن  بظذذبس دفاذذى فظذذٌنْ فٌدذذع أةؿذذب ، ً  وذذم      بشذذبة ، ًشذذبًل  سذذاد د  بات ذذ

شفَذذاي  ببتؼٌػذذَْ، ًمل ٍ ذذ  اذذت سذذٌٔ  خلذذاًس إىل  حلظذذا  هلذذبٖز    بشذذبشْ،         

 حت ٍا ث  با َ   ظلن نفبد  بٌدت ًؿاًةّ إزلبر عم  افَا، ًحت ٍا ث س اةربه

 أفا د  ألساّ ان تاا  جلمع  هلبٖز    بشْ  انزل.

ا عبطةوب  ألساّ  بابذزّ عذن فاذ  أِ طذُٕ ٍنرذ      ً اا حلعبث ان  برت  ً بةٌ 

 بظبس ٍاٌد ات إىل  با ت  اااٌنب   شذ ني ًاـذاذب   ببذاابٕ، ًٍشذلل عذن إ اٍذ        

 ابٕ ًصلض  بشم، فَات   با َ  عتٓ  اظوا دبٖس   سَاَع ه   ، ًٍؼ  ػٌث 

اذذن  حلظذذا    خلذذبةس ٍرذذٌل  طذذ ا   ٍذذب اذذت، ألنذذك ازذذذت  ذذني  بذذا ت  ً خلذذبةس،  

ت عٌَننب عتٓ  ب بةجْ، جم  ا   بشبعْ ااتنْ نوبٍْ  اوتْ  امنٌشْ بتظبس فَرع ًفةص

 ذحْ هبااّ.

 ذذُ  ألد ذذُ ً سذذةتوم نَشذذن  حل بٍذذبث  بظذذا َْ ًأسذذبطري  بظذذا  ً بذذا د  ألًة 

ً بةبةخيُ، ًًظ  ػٌة  بظخؼذَبث  بةبةخيَذْ  ااترذْ عتذٓ ذذاة ن  بؼذببْ  ألة اذْ        

 ذذؤض  انذذبهز  ااةسذذَْ، ًذصذذا  اؼذذٌة    صذذُ ٍظذذ ك  ببةذذبةٍي  بامسذذُ، ً نةرذذا  

 السلابط ً بعساَْ ًاآسذَوب  با اَذْ، ًأ ذاع اظذبها دة اَذْ نب ـذْ  بحلَذبّ ة ذم         

جر  عزبةوب ًدشٌّ  بةواٍا ث  اةٌداْ ان ذلَاوب  خلبةذُ   واٍا ث  حلظا  هلبٖز 
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ًػذفبث عذسس، صمذب      ااتنْ، ً واٍا ث  با َ   ب ِ حيم    ذا ةى نذ ة طذؤ  ال  

   حل بٍْ  بافتَْ بتةواْٖ ًإر شْ  اخبًف، إذ  سةابدث  خلبداْ صنَب ب دؽ ًظ

ٍشةاَع  بنذٌ ، ًهذب هذُ     إشأ ش بٍب وب  بيت دؼةوب عتٓ اشباع ات ًهٌ طف  ال

طذذبس   إطذذبةّ إىل طفٌبَةذذى  باذذبذزّ،   ٌذِ  شذذةاني  وذذب ً رؼذذوب عتذذٓ اشذذبااى ًهذذ 

ًدتذْ  حلَتذْ، ًباذ  عتذٓ   ذَري      ًًظ   بة ا ة ب ا   جلم   ظوذبة  بةذٌ ا ً برتذ     

  ؿذذبّٕ ً  ذذَري أبذذٌ ن ذذذاة ن  افذذْ  جلتذذٌض اذذن  أل ذذَ  إىل  ألسذذٌد فببااذذبدِ جذذم   

 بزهاِ، بَظذري إىل  حلببذْ  بنفشذَْ بتظخؼذَبث اذن ذوذْ، ًإىل دلٌاذْ  بذة ري اذن          

 ذوْ جبنَْ.

ٕ     اظذذذوا  ألًل  نفذذذة   بشذذذةبةّ عتذذذٓ ػذذذببْ  ةمذذذبًس فَوذذذب  ألبذذذٌ ن  بشذذذٌد        

فْ، ً  ػذذاةهب سذذبعْ شذذبٖط صذذ ريّ، ًعتذذٓ  جلذذاة ن  ألة اذذْ بٌشذذبث        ً ب بطذذ

بظخؼذذَبث  بةخيَذذْ، ًبٌشذذْ بتشذذب   بَشذذأ ًذٌة وذذب  اتذذٌن بسعذذ  صذذاّ  برذذا         

 با ش  طرَ  ات، ً  اً  خلظ ْ ممةاّ    اليبهني   اةفاذٌن أط ى  ـذٌَف    

باَْ  شمع ػَصب ى  جلوْ  ب اَاّ ان  بؼببْ، ً حلظا  ب بؿ    سبشْ  انزل  ألا

 ٌؿٌح، ًٍؼ  ػٌث إىل  طبػاٍن    با ت  ٍرٌل  ناٍا أن ناذاف اذن سذَمٌث     

ًدا ًػفت صري اظوا  حلظا  هلبٖز  ب ِ  شةرزهب   انزل تاَ وب دبٖتْ  01ؾ

  .31ات  ـَ   برا حتٌبت سبشْ انزب م إىل ٌٍ  شظا.ؾ 

ً سذذةما  بةذذلر  د تذذ   انذذزل ًتبةذذذى انذذ   اظذذوا  ألًل شةذذٓ نوبٍذذْ  اشذذاشَْ   

 ألسذذاّ    بذذا ت   نةعذذا ط َ ذذب   اٍذذ   ألطذذٌ ة، ألنذذى اةخؼذذؽ   حتاٍذذا راذذن        

 اذذٌث، ً التة ذذبة  بذذ ِ جياٍذذى عتذذٓ اذذن ٍرب تذذوم أدذذاس إىل ذلبصمذذْ صبف بًٍذذْ     

ا  جلذذا طذذٌ حلعذذبث ارب تذذْ    اظذذوا  ألًل ٍشذذةاَ  ْااٌفذذْ  بنةذذبٖز سذذتفب ، ًد ذذ  نوبٍذذ  

 با َذذ  بذذى ًهذذٌ    حلبدٍذذْ ً باظذذاٍن، ًصذذبن ٌٍاوذذب دذذا اذذن  اوتذذْ أة ذذع ًعظذذاٍن   

سبعْ بَام  طَٗب  ا ة ا   أً لٌث  ببشم، ًصبن  خل ز ًإ اٍ   ابٕ ًصلض  بشذم  

طْ   ة ذذبةي عت ذذْ  ب ا ذذٌن  بزهاٍذذْ بدا ذذى، ًمل  نفذذع  ٌسذذس ى، ًب نذذى زلذذب  ٌسذذ 

  29ٍشرن  بعتمْ د تتوب. ؾ احرٌ ْ ان أذ  أن 

ً ذذربر  حلذذٌ ة ث ط َاذذْ  ألشذذا د  اةٌداذذْ ًصلنوذذب داةٍذذْ، ًال شَتذذْ ألشذذا      

ٖس   اب داذةم  اافذٌن أن  با َذ  سذَراة أنذُ      ب  َري نةبٖروب  اؤاْ  ٍشلل ات أ ٌٍى د

 .25بن أعَع فتم  سةاعَةمٌي؟ فةرَ   أل   ًب نى سَل ُ   ص   ألشٌ ل. ؾ
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 با َ  بألسذاّ  انةعذاّ أسذ بس  ذلتاي عذنوم،       ى  ًػ  فًَهنبك اظوا طٌٍ

ًًدبٖع  اٍ ذْ اذن  تة بة  ذى  اؼذريٍْ  صنذت أتةذرب عباذب  ًعباذ   نعَفذبث ًااتمذب ،           

 بةنعَفبث دذبل  اذب د   هنذبك اذن ٍا ذ         ًشني الشغ  سة ا  وم  ظلن  تة بة عبا

  .31ؾ  انوم    باَع فلنب دلرب عتٓ ذلبصمةى

زلب  بابمل ألنى   ة ا سذبعْ  شذري  شذاعْ أف ذبة شباتذوب،        ًأؿبف  با َ 

ا   بةنعَفبث ألنى  صةظ  طاٍرْ بةرتَؽ راذن  نعَذ   بظذبةع اذن سذبعْ      بًزلب ع

إىل ة اوب، أاب  ااتم  اختؽ  بذااخ فتذم ٍ ةظذ  أِ طذُٕ    اوتذْ  امنٌشذْ بذى،        

دذذب  فلصذذ  ػذذصنى ًطذذاس إ اٍذذ   اذذبٕ، ًمل ٍظذذاس  بشذذم، ب ذذن  حلظذذا  ألسذذٌد     

  .32 ةمزٍرى. ؾ

ً  اظوا  ببغ  برشٌّ ةد فَى  با َ  عتٓ  عتم  ألس  ب ِ دذبل    ننذب  بٌشَذا    

ِ  سَمٌث أاب  أعَننب، ًٍرؼا أن  د ، فرذبل  با َذ   أبذَص    ٌأمل ال ٌٍ رِ ه    ا أ

وذب   ذ ٌاؤاب  أصحا اذن  اذٌث ًذذٌد اذن مل ٍشذةاع صشذ  عَظذى  نفشذى؟ ًأؿذبف ا         

 .41أنى بَص هنبك ا بن فبةغ ألاحببى. ؾ صساى بأل ٌٍن   اافبن

ًظ  نَشن  حل بٍْ  بافتَْ   إظوبة ً دذع اذلرً  ًا  ذ  ئمذٌد دب ذ  اذن       

ذوْ، ً  داة وب عتٓ اٌ ذوْ  بةواٍا ً ألتابة ان ذوْ جبنَذْ، فبجلذا طذٌ  ٌدفذت     

   ْ  اذذٌث،  دباةذذى عذذن  بنمذذٌ ٍذذٌ  صذذبن   سذذن  حلبدٍذذْ ً باظذذاٍن، ًصذذبن عتذذٓ شبفذذ

دذذ  عنذذا طذذٌ  طفٌبةذذى، ًهذذٌ حيذذن إىل مسذذبع ش بٍذذْ اذذن صنَب ذذب   ً بظذذبس اذذت ً 

 نشذذَى  بةواٍذذا  اذذزدًس  بذذ ِ حيبػذذاي اذذن دذذا ة  با َذذ  ًاذذن ػذذاتبث  حلظذذا           

 ب بؿذذ     بشذذبشْ، فةشذذماى صنَب ذذب  حل بٍذذْ نفشذذوب  بذذيت صبنذذت  رؼذذوب عتذذٓ  

اشبااى شني جيبفَى  بنذٌ  ًهٌطفذ ، ً رذٌل  حي ذٓ أنذى    ذب ا  ألراذبن )ًٍعتذم         

اشذذاح صذذُ ٍسٖذذم أذذذٌ ٕ  ذذب اّ( صبنذذت  تذذاّ ال  امذذ   بشذذبعبث فَوذذب، ًمل ٍ ذذن   

،  910 -919 ب ظا ٍ ربًن أ ا  ، ً جلمَع صبنٌ  ٍ رٌن   أعمبة ٍا  ٌنوب  ؾ

جذذم لـذذُ اذذت    بتاذذ   بافتذذُ سلٌ اشذذةر  ، فَتاذذ  اذذع تاَ ةذذى با ذذْ  بذذزً س          

افتني  اةخَتني طنشُ ًبَمُ  اةخَ ، إذ ٍاردبن  ٌبا ً نت، ًٍسع بنومب، ب ن  ب

 ال ٍتةفةبن بةص ٍا  ومب.

ً   اظوا  ألتري ش ة  با َ   بظبس ات ان داس نفبد  اوتْ، فرذبل  بظذبس    

أةٍا أن أاٌث، فاد  با َ   شبًل أن  فوم نفشك، أنت  اٍذا أن  اذَع، فاتذ  اذت     
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هذ   اذاف   سبتا    بٌ صنت متذنص  اٗذبث  ألعذٌ   أً تتذٌد   بامتذت أطذَبٕ مجَتذْ،        

 .911 -910ًسَتْ متنع  اٌث أٍوب  با َ ؟ ؾ

إنذذى  بؼذذا ع  ألربذذُ  ذذني ة  ذذْ  ب ظذذا    حلَذذبّ ً خلتذذٌد، ً ذذني عرذذزهم أاذذب       

  اٌث، ًط صى ٍوادهم عتٓ  باً  .

ً   اظذذوا نفشذذى ٍرب ذذ  اذذت طذذ   أتَذذى  اةذذٌفٓ، ًٍشذذلبى  أمل   ذذن اَةذذب ؟        

، 995ؾ فَرَذذ   أعذذَع   ذهنذذك.فَرَذذ    تذذٓ، ًسذذلبى جبنَذذْ  ًاذذبذ   امذذ  هنذذب؟  

 ًه ي إطبةّ إىل شـٌة  ابؿُ ًذلاب ى  اؤاْ   شَب نب.

أن خيذاس    جلا  انزعز ان فاتْ شفَاي ًسادةى  بات ْ دعبي عنذا نفذبد  اوتذْ إىل   

إىل  حلظا، ألن ذبك أفـ  ان  بشادْ، ًًػ  شبل ان هذم  ببشذبشْ دذبٖس   إنوذم     

ص بك، ًهل   فوذم ال ٍاٍذاًن  خلذسؾ، فخذاس اذت         بعتمْ، ًال ٍاةصٌن أنوم 

دًن أن ٍف ذذا صذذحري     ا ذذزٔ هذذ    حلذذ    طذذ ببُ، إذ صشذذا ع حَذذْ عَظذذى،      

ًأر ح  جلا ة  ني اذن هذم    بذا ت  ًاذن هذم    بشذبشْ، ًأشذاد   ذري      جلمذع          

  916 طةظا إذ ذاتى ٍاُ أس بس ذلنةى. ؾ

ٍذذٌ ، ًأراةوذذب ًبَذذاّ رلذذب    طخؼذذَبث  اشذذاشَْ ً داَذذْ ن ذذبد نا هذذب صذذ     

 نةرببُ عشري، ً حلٌ ة ساٍع ًاةرن، ًب ذْ  بذنؽ ةطذَرْ ال شظذٌ فَوذب ًال صتفذْ،       

ً بزان لا اةحبدس  ة م دؼاي، ً بؼا ع  بذاة اُ ٍ ظذ   بةؼذبد   ذني  با  ذبث      

 حلباْ ً ني ً دع دبض ال ٍاشم  باذبذزٍن، ًصذل ن  سذةما ة  ارذاابث  بذيت  ؤسذص       

 بذوب.بت ٌ ةد ٍاَا إنة

ً ذذخ نَشذذن   نؼذذى طذذَٗب  اذذن ةًشذذى ًيا ةذذى  حلَب َذذْ، ًةسذذم اابنذذبّ طذذاحيْ  

ً سذذاْ اذذن  بفٗذذبث  بٌسذذآ ً بظذذا َْ،  اوذذادّ  بالسلذذا ة سلذذٌ  برذذبع  الذةمذذبعُ،     

ً النفرذذبة  الذةمذذبعُ ٍومظذذوب ًٍفراهذذب، ًهذذ ي أراذذْ إنشذذبنَْ عباذذْ ًال طذذؽ  تذذا     

  هذذ    بفذذن  امةذذع ً اذذؤجا صةب ذذْ    اَنذذى. ًأشذذاد نَشذذن  نؼٌػذذى  اشذذاشَْ نرتذذْ   

ً رنَبث ً دا شبث بتمخاذني، ذاتت اشاشَب ى  اا    عٌ ػم عاٍاّ، ًأ رت 

ا اعوب شبؿا   ًفبعس     بشبشْ  بحربفَْ  طتَْ ً باباَْ ة م ةشَتى  جلشاِ د   

عراٍن ًنَ ، ًانصنب  لد ذى اةاذْ أن ناذَع ًنشذةما شبؿذاٍن ًفذبعتني،  اَذا   عذن         

 ٌ ذص ً ألًهب  ً النةعبةٍْ  باااَْ، ًأهلم صةبس  اشاح    سدي ًتبةذوب. هل
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" َٔ أضٚع َا نحت غااضجط  Les Motايهًُاد  .. غريجٞ ايصاج١ٜٝٚعسُّ نحاث "

يف َػريج٘ ايفًػف١ٝ ٚا٭زب١ٝ ايط١ًٜٛ. ظٝز ٜطٟٚ فٝ٘ َطظ١ً ايطفٛي١ بأغاًٛث ؾاا٥ل   

ي٘ خكٛقٝح٘، ٚغٝام خام مل ٜػةك٘ إيٝ٘ ناجت، مجع فٝ٘ َا بني ظهٛض اياصاد  

ٚظهٛض املٓطال، ٚباني ايحةااؽ ايؿاهٌ، ٚفٓٝا١ ايحٛشا٘، ٚإباطاظ ايسٖؿا١ املػاحعٛش٠          

ٟ ناإ، إش إٔ ايكااض٨ ااصا ايآل، ضقاا ٜكاع يف ظاري٠ ظٝااٍ         ع٢ً شاد ايها٥ٔ اياص 

ْل ًَحةؼ َا بني ايػري٠ ايصاج١ٝ، ٚايٓل ايطٚا٥ٞ، املػطٚز بًػإ ايطاٟٚ املحهًِ، 

ٚ املؿاضى يف ا٭ظساس، ٚي٫ٛ ايعٓٛإ ايصٟ ٚنع ع٢ً غ٬ف ايهحااث تاخ َػا٢ُ    

ايػاطز١ٜ ايطٚا٥ٝا١    ايػري٠ حلسس ٖصا ا٫يحةاؽ نُا ٖٛ َعٗٛز يف نرري َٔ ا٭عُاٍ

ٝ،ط١ٜ، إش إٔ غاااضجط َاأ خاا٬ٍ اغااح٬ٗي٘ اااصٙ ايػااري٠ املػااحُس٠ شااصٚضٖا       َٓٗااا ٚايػاا

ا٭ٚىل َاأ أقاااٍٛ أملاْٝاا١ َااأ ْاظٝاا١ ا٭ّ عااأ ربطٜاال شاااسٙ ٭َاا٘ اي ٚفٝػاااٛض ؾااااضٍ      

ؾااٛاٜحعض، ٚذلاٚيحاا٘ اغااحٓطام شاجاا٘، ٚغااطز هطباا١ ربفٛيحاا٘ بططٜكاا١ فٓٝاا١ شاد إٜكاااع  

قاس ٚنااعٓا أَااّ ْاال ؾاة٘ ًَحااةؼ، جعٗاط فٝاا٘ ايصاجٝاا١،      َحٓااغِ َااع شاجٝا١ املفهااط،  

نُا جعٗط فٝ٘ ف١ٝٓ ايػطز ايطٚا٥اٞ املػاحُس َأ ظٝاا٠ ؾاة٘ َهاططب١، َٚٓاار ًَا٤ٞ         

بايحااأظّ، ٚايسضاَٝااا١ يف بعااا، ا٭ظٝاااإ، خاقااا١ ٚأْاا٘ نااارريا  َاااا ناااإ ٜكااا  عٓاااس   

ضأ٣  ا٭ظساس ٚايحفاقٌٝ املعًَٛاج١ٝ اخلاق١ يف غريج٘ يٝطةل عًٝٗاا َفااِٖٝ فًػاف١ٝ   

أْٗا جحٛا٤ّ َع َٓطل ا٭ظساس اييت ظسذخ ي٘، ظٝز ظًٌ غاضجط يف عُل ٚقطاظ١ ٫ 

ختًٛ َٔ ايكػ٠ٛ، ايعطٚف اييت ْؿأ فٝٗا، َٚؿاعطٙ إظا٤ أغطج٘، خاقا١ ظٝااٍ أبٝا٘    

ايصٟ اْحعط ٖٚٛ ٫ ٜعاٍ يف املٗس، ٚسلٛ شسٙ ايصٟ قاّ برتبٝح٘ ٚظةااٙ بطعاٜا١ ٫ ختًاٛ    

١ٝ، فؿت ايطفٌ يف شٛ َفحعٌ، ٚبطع ٖاٛ اٯخاط يف   َٔ ايحهً  ٚاحلطناد املػطظ

ايحٗطٜض ٚايحُرٌٝ، ٚناإ ٜؿاعط أْا٘ غطٜات عأ اياساض، ٚأْا٘ قاس فاطر عًا٢ ا٭غاط٠            

فطناا، فهااإ ٜكًااس ايهةاااض يٝهػاات إعصاابِٗ، ٚتااطم عًاا٢ ايحكااطث َاأ شااسٙ   

ٚشيو بإٔ ًٜعت زٚض ايطفٌ ايٓابػ١، ٜٚحعاٖط بكطا٠٤ ٚبفِٗ ايهح،ااث ٚايؿاعطا٤ اياصٜٔ    

  بِٗ ضث ا٭غط٠، ٚيهٓ٘ نإ تؼ يف أعُام ْفػ٘ أْ٘ يٝؼ فطٜس عكطٙ، ٜهً

بٌ ٖٛ رلًٛم َػذ ظا٥  املؿاعط َكطٓع اٱظػاغاد، فهإ ٜٓفؼ عُا ٜهططّ 

يف ْفػ٘ َٔ قطاع با٫غرتغاٍ يف أظ٬ّ عٓٝف١، فٝحدٌٝ أْ٘ قس أقةح بطا٬ ُٖاَاا   

ٔ باطاذٔ ا٭ؾاطاض ٚياٜاا١   عٗاس ا  إيٝا٘ قػا٪ٚي١ٝ شػاا١ُٝ أ٫ ٖٚاٞ إْكااش ا٭بطٜاا٤ َاا      

احملحاشني ٚايهعفا٤. ٚقس جطغدخ ٖصٙ ايٓعع١ يف شٖٔ ٚعكٌ غاضجط ظحا٢ أْا٘ ناإ    
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نرريا َا ٜحعاٌَ َع اٯخطٜٔ َأ ٖاصا املٓطًال ظحا٢ بعاس إٔ أقاةح شاإ باٍٛ غااضجط          

ايفًٝػااٛف ايهااةري ٚضقااا نااإ شيااو َاأ أغااةاث ضفهاا٘ شااا٥ع٠ ْٛبااٌ يااٰزاث اياايت     

إ َٔ أغةاث ضفهٗا ٖٛ إٔ جل١ٓ اجلا٥ع٠ متٓعٗا إىل ، ظٝز ن4691َٓعخ ي٘ عاّ 

َٔ جطٜس ظػت ٖٛاٖا َٔ زٕٚ ايٓعط إىل ايك١ُٝ ا٭زب١ٝ ايهةري٠ يًعسٜس َٔ ايهح،اث 

 ايصٜٔ ٜػحعكْٛٗا بايفعٌ ع٢ً ايطغِ َٔ أشٓاغِٗ ٚجٛشٗاجِٗ اخلاق١.

، ٚنإ أبٛٙ قاس جاٛيف بعاس عااَني     4691ٜٛيٝٛ عاّ  14ٚيس غاضجط يف باضٜؼ يف 

ٔ ٫ٚزج٘، فرتب٢ يف بٝخ شسٙ ٭َ٘، ا٭غحاش ناضٍ ؾفاٜحعض، ٚنإ َسضغا  يًػاد َ

احلسٜراا١، ٚصاقاا١ ايًػاا١ ا٭ملاْٝاا١. ٚبااصيو ْؿااأ غاااضجط يف بٝااخ ٜعطااٞ أُٖٝاا١ ناا ٣  

يًكِٝ ايعك١ًٝ ٚا٭زبٝا١، ضأ٣ غااضجط ْفػا٘ يف غآٝٓ٘ ا٭ٚىل ذلارباا  بهُٝااد ناةري٠        

، ٚبعس إٔ جعًِ ايكطا٠٤ ٚايهحاب١، أجٝعخ َٔ ايهحت املرتان١ُ يف نٌ أسلا٤ ايةٝخ

ي٘ فطق١ ايكطا٠٤ ٚا٫رب٬ع ع٢ً أعُاٍ نةاض ا٭زبا٤ ٚايهحاث يف َهحة١ شسٙ. ٚف٢ 

شيااو ٜكااٍٛ ل " يكااس نٓااخ قااٛض٠ َكااػط٠ يًطشااٌ ايةااايؼ، فكااس قااطأد ايهحاات اياايت      

نحةاااخ يًةاااايػني". ل"ٚقاااس عطفاااخ ايهااإٛ يف ٖاااصٙ ايهحااات.. ٚاخحًطاااخ يف شٖااا ،  

ملٓعُاا١ املػااحُس٠ َٓٗااا بأظااساس احلٝااا٠ ايٛاقعٝاا١ اياايت ناْااخ تااسس    هااطبيت غااري ا

بططٜل املكازف١ ٚايعطر، ٚزلاِ عأ شياو ْاٛع َأ املرايٝا١ ايايت جطًةاخ َا  ذ٬ذاني           

عاَا  يهٞ أخًل َٓٗا ٚأْةصٖا". ٚقس اعارتف غااضجط باإٔ فكاسٙ ٭بٝا٘ يف ٖاصٙ ايػأ        

" مما غاعسٙ ٢Super- egoاملةهط٠ نإ َعٓاٙ أْ٘ ْؿأ زٕٚ إٔ جهٕٛ يسٜ٘ "أْا أعً

عاف  4649ع٢ً تطض شٖٓ٘ ٚجفهريٙ ٚغًٛن٘. ٚظني جعٚشخ أَ٘ يًُط٠ ايرا١ْٝ عاّ 

َعٗااا، ٚيهٓاا٘ مل ٜهاأ غااعٝسا  يف بٝااخ ظٚط أَاا٘ ممااا ٚيااس عٓااسٙ ْٛعااا  َاأ ايحُااطز       

ايحعاال غاااضجط   4611ٚايةعااز عاأ احلطٜاا١ ايفطزٜاا١ ٚايٛشااٛز اٱْػاااْٞ، ٚفاا٢ عاااّ        

يٝعكاٌ َٓٗاا عًا٢ ؾاٗاز٠ ا٭شطواغإٝٛ       Ecole Normale  uperieureقسضغ١ 

يف ايفًػف١. ٖٚٓاى قابٌ غإُٝٛ ز٣ بٛفاٛاض ٚاضجاةه بٗاا بحًاو ايطابطا١ ايكٜٛا١ املحٝٓا١         

اييت ظًخ َع٘ ظح٢ ٚفاج٘ َأ زٕٚ إٔ ٜحعٚشٗاا. ٖٚاٞ ع٬قا١ ٚقافٗا بعا، ايهح،ااث        

١. فًكاس ناْاا   بأْٗا ع٬ق١ "أغطٛض١ٜ" ْعاطا يكٛجٗاا ٚاغاحُطاضٜحٗا ااصٙ ايفارت٠ ايطًٜٛا      

ٜعحكسإ إٔ ايعٚاط ٖٛ ْٛع َٔ ايٓعاّ "ايةٛضشٛاظٟ". يصا آذطا أ٫ ٜسخ٬ َعا  يف ع٬قا١  

"ل La Force de L'agضمس١ٝ نٗصٙ ايع٬ق١. ٚجكاٍٛ غإُٝٛ زٟ بٛفاٛاض يف نحابٗاا "     

يكس ٚنعٓا ذكحٓاا يف ايعاامل ٚيف أْفػآا. فكاس نٓاا ْعااضر ْٚكااّٚ اوحُاع بكاٛضج٘          
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ٟر َاطاض٠ إظا٤ ٖاصا املٛقا          ٚجهٜٛٓ٘ ايػا٥س ٜٔ ظٝٓاصاى ، ٚيهأ مل ْهأ سلاؼ باأ

ايعااسا٥ٞ ٭ْاا٘ ٜحهاأُ ْٛعااا  َاأ ايحفااا٩ٍ ايكاا٣ٛ ايٛربٝااس. نٓااا ْاا٪َٔ بهااطٚض٠ إعاااز٠    

جؿهٌٝ اٱْػاإ ٚقاٝاغح٘ ، ٖٚاٞ عًُٝا١ يأ جاحِ إ٫ عًا٢ أٜاسٜٓا. ٚياٛ شع٥ٝاا... يكاس            

 ٚشٛزْا شاج٘". خًكٓا ع٬قحٓا ٚضٚابطٓا َع ايعامل، ٚناْخ احلط١ٜ ٖٞ شٖٛط

    ٟ  " ايهًُااد ٚيعٌ أِٖ املفاِٖٝ ايفًػف١ٝ املٓةر١ زاخٌ ْػاٝض ٖاصا ايآل ايػ،اري

Les Mots       ْٕةعخ أغاغا  َٔ خا٬ٍ اظحفاا٤ غااضجط بايهاجات اٱْػاإ، أٚ اٱْػاا ،

ايهاجت، خاق١ يف َطاظً٘ ايطفٛي١ٝ ا٭ٚىل، ٚاييت شا٤د ْحٝصا١ َٛانةحٗاا جلةًحا٘    

كا١ عفٜٛا١ ٚجًكا٥ٝا١، َأ خا٬ٍ متاطزٙ عًا٢ ايٛاقاع،         اخلاق١ اييت ناْاخ جػاري بططٜ  

َٚٓازاجااا٘ باحلطٜااا١، ٖٚاااٛ يف شياااو اجلاْااات َااأ غاااريج٘ قاااس اظحفااا٢  ااااْ  ايكاااطا٠٤  

ٚايهحاباا١ اظحفااا٤ري نااةريا ، ُٖٚااا ايًحااإ ؾااهًحا ؾدكااٝح٘، ٚأنااسجا عٓااسٙ َعٓاا٢      

ايٛشٛز، ٚجساعٝاد ٖصا املع٢ٓ ايهةري ايصٟ ظٗط  ٤٬ يف فهطٙ ٚفًػفح٘ ٚأعُاي٘ 

اٱبساع١ٝ. نُا أُْٗا ُٖا اجلعإٓ ا٭غاغاٝإ يف جهاٜٛٔ ٚجؿاهٌٝ غاريج٘ يف ٖاصا      

ايهحاث. ٚتًٌ غاضجط يف قػاُٞ ايهحااث ٚناعٝح٘ ناْػاإ ظااظ فهاطا خاقاا،        

ٚضفه٘ املطًل إٔ خيهع اٱْػإ ٭ٟ ق٠ٛ أخط٣ أن  َٓ٘ جٓااٍ َأ ظطٜحا٘ ٖاٛ شاجا٘      

٫ ٜٛشس بٌ ٜكٓع ْفػ٘". جًو  يف ٖصا ايعكط. فٗٛ ٜكٍٛ يف اغح٬ٍٗ نحاب٘ "اٱْػإ

ايكاعااس٠ اياايت جةٓاٖااا غاااضجط يف نحاباا٘ فٗااٛ ٜكااٍٛ يف ايكاافعاد ا٭ٚىل "يكااس قاآعخ 

شاجٞ ٭ْٞ مل أنٔ ابٓا  ٭ظاس". ٜٚٛناح َأ خا٬ٍ غاطزٙ حلٝاجا٘ َٚاا شاط٣ فٝٗاا َأ           

ٚقااا٥ع ٚمماضغاااد يف ٖااصا ايٛقااخ، َعٓاا٢ احلطٜاا١ ٚايٛشااٛز ٚربةٝعاا١ تسٜااس ايفااطز          

ٖٝاا١ َعٝؿااح٘، ٚمتااطزٙ عًاا٢ ايٛاقااع، ٚضغةحاا٘ املًعاا١ يف احلطٜاا١،      يططٜكاا١ ظٝاجاا٘ َٚا 

ٚتكٝل ايصاد، ٚإذةاد اا١ٜٛ، ٚغري شيو َأ املفااِٖٝ اياصٟ زأث عًا٢ َعاجلحٗاا يف      

فهاااطٙ ٚفااا٢ نحةااا٘ ٚإبساعاجااا٘، ٚنُاااا قااااٍ نطٜػاااحٛف ضاْػاااُط٣ "إشا أضزد إٔ  

ُٝكاا ، غاسا   جحدٌٝ، فاْو تحاط إىل ايٛاقع. ٚنًُّا نإ غٛقاو يف عاامل ايٛاقاع ع   

َٔ ايػٌٗ عًٝو إٔ خترتع ظهاٜحو". جًو ناْخ اٯي١ٝ ا٭ٚىل يف قٓع ظٝا٠ فًػف١ٝ 

ناؾف١ ٚظان١ُ ع٢ً املػح٣ٛ اخلام ٚايعاّ يف ظٝا٠ ا٫بٔ غااضجط يف شياو ايٛقاخ.    

فكس قاٍ غاضجط عأ ربفٛيحا٘ ناٌ َاا ٚعحا٘ شانطجا٘ ٚاخحعْحا٘ َأ أظاساس ٚأفهااض           

ػةُا تسزد َػاضاجٗا احلٝاج١ٝ . ٚجٓاٍٚ يف ٖصا ٚض٣٩ َٚعامل نرري٠ جٛيسد جةاعا  ظ

ايهحاث املُحع نٝف١ٝ جعًُ٘ يًكاطا٠٤ ْٚعٚعا٘ إىل ايهحابا١، نُاا ناإ ٜفعاٌ شاسٙ        
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ايايت ناإ    -عًا٢ ظاس قٛيا٘     –ؾاضٍ، ٚنٝ  ضاح ٜؿرتى يف "ايحُر١ًٝٝ" ايهاةري٠  

ٜعٝؿاٗا أًٖاا٘ ٚدلحُعاا٘ يف شياو ايٛقااخ. ٚنٝاا  ناْااخ ايكا٠ٛ ايحدًٝٝٝاا١ عٓااسٙ ظاااز٠    

ًَٚفح١ يٮْعاض قاظةح٘ ٚغه ٖصا املدعٕ ايهةري يًهحات يف بٝاخ شاسٙ أذٓاا٤  اٛٙ      

اجلػسٟ ٚايعكًٞ. فكس بسأد بٛانري جهٜٛٓا٘ يف ٚظاس٠ قآعحٗا ايعاطٚف ٚايطةٝعا١      

ٛٙ ٖٚٛ يف ؾٗطٙ ايراياز ٚأَا٘ ناْاخ قاػري٠ باٖحا٘ ايؿدكا١ٝ       يف ظٝاج٘. فكس َاد أب

أَا باقٞ ا٭غط٠ فهاْخ عةاض٠ عٔ شس،ٜٔ عصٛظٜٔ ٜ٪ٜٚاْ٘ ٖٛ ٚأَ٘. ٚع٢ً ايطغِ َٔ 

شيو مل ٜهٔ شإ بٍٛ أٚ "بٛيٛ" نُا ناْٛا ٜطًكٕٛ عًٝا٘، إ٫ ربفا٬  َاسي٬  ٚغاه     

س فٗٛ ٜكاٍٛ "يكاس   ٖصٙ ا٭غط٠ ايكػري٠. يهٓ٘ نإ ع٢ً ٚعٞ ربفٛيٞ ربةٝعٞ قا ٜطٜ

يةػخ يةاؽ ايطفٛي١ يهٞ أُِٖٚٗ بإٔ عٓسِٖ ابٓا". ٚيف ايػابع١ َٔ عُطٙ أزضى أْ٘ 

وت أأ ٜٓحكٌ إىل ربٛض شسٜس ٜٓٗٞ ب٘ َطظًا١ ايكاطا٠٤ ايايت ناإ قاس باسأٖا يف بٝاخ        

 شسٙ.

ٚٚيسد ايهحابا١ يف قًاِ غااضجط ٚأعطحا٘ أٍٚ َاا أعطحا٘ َٛقفاا َػااٜطا ملاا ناإ           

ٚىل فرت٠ ايكطا٠٤ يف ايكػِ ا٭ٍٚ َٔ ايهحاث. ٚباسأد ايهًُااد يف   عًٝ٘ يف ايفرت٠ ا٭

 َطظ١ً ايهحاب١ جأخص ربٛضا شسٜسا يف ظٝا٠ ايكة٢ "بٛيٛ". 

" قس أٚنح ايهًُادٚيعٌ غاضجط يف جعةريٙ عٔ ظٝاج٘ ايصاج١ٝ َٔ خ٬ٍ نحاب٘ "

 متاَا اٱضٖاقاد ا٭ٚىل يفهطٙ املًحعّ هااٙ ْفػا٘، ٚهااٙ َاا ْااز٣ با٘ َأ أفهااض        

ٚشٛز١ٜ ٚفًػاف١ٝ، ٚعا  عأ شاٌ ٖاصٙ ا٭فهااض ايايت ٚناعخ بعاس شياو، ٚاْحؿاطد            

اْحؿاااض ايٓاااض يف ااؿااِٝ يف أٚضٚبااا ٚايعااامل بأغااطٙ. ٚقااس ناْااخ ايهحاات ٖااٞ احملااٛض   

ا٭غاغااٞ ايااصٟ ْةااخ فٝاا٘ غاااضجط ٚيااصيو فكااس ناْااخ بايٓػااة١ إيٝاا٘ ٖااٞ ايهًُاااد      

ٚ،شخ ٭فهاضٙ، ٚٚنعخ ايع٬ َا١ ايهاةري٠ ٚايةكا١ُ    ايعع٢ُ اييت أغػخ َصٖة٘ ٚض

ااا١ً٥ اصا ايفهط. ٚنُا باسأ ظٝاجا٘ َاع ايهحات فكاس أْٗاٖاا أٜهاا  َاع ايهًُااد          

ٚايهحت، ٚخ٬ٍ ظٝاج٘ جٓٛعخ َػاضاج٘ ايفهط١ٜ يف ؾح٢ اواا٫د ايايت جٛشا٘ بٗاا     

يًكطا٤ بني ايةعاز ايفًػافٞ ٚايطٚاٜا١ ٚايٓكاس ٚاملػاطظ١ٝ ٚاملكااٍ ايػٝاغاٞ ٚايسضاغا١         

عشاا١ بايكااةػ١ ا٭خ٬قٝاا١ . ٚقااس نااإ ٖااصا ايعُاال ايااصٟ جٛخاااٙ     ايػااٝهٛيٛش١ٝ املُح

غاضجط يف ؾح٢ ْحاش٘ ايفهطٟ ٚايفًػفٞ ٖٛ ْحاط ٖاصٙ احلٝاا٠ اخلكاة١ ايايت ظٝاٖاا      

 بػدا٤، ْٚؿأ يف ذلحٛاٖا ٚظمخٗا املحٓٛع يف اْهةاط نةري.
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ٜكااٍٛ غاااضجط يف إظااس٣ َٛانااع ايػااري٠ل "بااسأد ظٝاااجٞ نُااا غااٛف أْٗٝٗااا باا٬   

. ٚف٢ َهحة١ شسٟ، ناْخ ايهحت َٛشاٛز٠ يف ناٌ َهاإ،    ؾول ٚغه ايهحت

ٚنإ ذلعٛضا ْف، ايػةاض عٓٗاا إ٫ َاط٠ يف ايعااّ، قةاٌ افححااح املاساضؽ يف جؿاطٜٔ        

ا٭ٍٚ. ٚنٓخ ٫ أعاطف ايكاطا٠٤ بعاس ظاني نٓاخ أظرتَٗاا، جًاو احلصااض٠ املطفٛعا١ل          

     ٛ ض٠ يف َػحك١ُٝ ناْخ أّ َا١ً٥، َطقٛف١ نايكطَٝاس عًا٢ ضفاٛف املهحةا١، أّ َٓرا

املُااطاد احلصطٜاا١، نٓااخ أظااؼ إٔ اظزٖاااض أغااطجٓا َحٛقاا  عًٝٗااا، ناْااخ جحؿاااب٘  

مجٝعا ، ٚنٓخ أاٛ يف َعةس قاػري، تاٝه باٞ أبٓٝا١ نرٝفا١ قسأا١، ضأجا  أٚياس،         

ٌ، ٖااس٤ٚا  عاأ املانااٞ. ٚنٓااخ    َ،ٔ يااٞ بكا٩ٖااا َػااحكة٬  ٫ ٜكاا ٚغاارتاْٞ أَااٛد، ٚغااٝ٪

أناأ أزض٣ َااا أفعااٌ بٗااا، ٚنٓااخ  أملػااٗا خفٝاا١ ٭ؾااط،ف ٜااس٣ بػةاضٖااا، ٚيهاا  مل

اياصٟ ناإ َطجةهاا      –أظهط نٌ ّٜٛ ظفا٬د ٜفاٛج  َػعاٖاال فكاس ناإ شاسٟ       

ٜكًاات ٖااصٙ   –أخااطم احلطناااد يف ايعاااز٠، ظحاا٢ إٔ أَااٞ ناْااخ جااعض،ض ياا٘ قفاظٜاا٘       

ا٭ؾٝا٤ ايركاف١ٝ ب اع١ َكس،غ١ . ٚقاس ضأٜحا٘ أيا  َاط٠ ٜآٗ،، فٝاسٚض ظاٍٛ رباٚيحا٘،         

، ٜٚحٓااٍٚ نحاباا با٬ جاطز،ز، َٚأ غاري إٔ أآح ْفػا٘ ٚقحاا          ٜٚع  ايػطفا١ يف خطاٛجني  

ي٬خحٝاض، فٝكًت قفعاج٘ فُٝا ٖٛ ٜعٛز إىل أضٜهح٘، حبطن١ َؿرتن١ َٔ اٱبٗاّ 

ٚايػةاب١، َٚا ٜهاز وًؼ ظح٢ ٜفحع٘ بهطب١ شاف١ "ع٢ً ايكفع١ املطًٛب١" شاع٬ُ 

ت ايايت ناْاخ   إٜاٙ ٜكطفل ناحلصا٤. ٚقاس نٓاخ أظٝاْاا  أقارتث ٭٫ظاغ ٖاصٙ ايعًا       

جٓؿل، ناحملاض٠، ٚنٓخ أنحؿ  عط٣ أعها٥ٗا ايساخًٝا١، أٚضاقاا  ممحكعا١ عفٓا١،     

َٓحفد١ بع، ايؿ٤ٞ، َػطا٠ بأٚضز٠ قػري٠ غٛز ناْاخ جؿاطث احلا  ٚجٓةعاز َٓٗاا      

 . ( 7)ضا٥ع١ ايفطط". 

يف ٖصا املٓار ايركايف نإ ٬َٝز غااضجط ٚغاه غاط٠ٛ ناةري٠ ملٓطال ايهحات،       

ري ٜعااطف َعٓاا٢ ايهًُاااد، َٚعٓاا٢ احلٝااا٠ ٜٚعااطف نٝاا   بكااعة١ يػاا٣ٛ أؾااٝت نااة

ٜحعاٌَ َاع ٖاصا اياعخِ َأ َٓصاعاد ايعاامل بكسغا١ٝ ٚبطاعا١ َٓكطعا١ ايآعري، ياصيو            

نإ ٖصا نً٘ زافعا يرٛض٠ غاضجط ايفهط١ٜ ايهةري٠ اييت ٫ظَح٘ َٓص ربفٛيح٘ ٚظح٢ 

 ضظًٝ٘.

ايهةري قاا  ٚاخحٝاض غاضجط )ايهًُاد( نعٓٛإ ٚعحة١ أٚىل يهحاب٘ ٖٛ إأاْ٘ 

اصٙ ايه١ًُ َٔ َعٓا٢، ٚجاأذري عُٝال يف ايآفؼ ايهآَا١ فٝٗاا ناٌ أْاٛاع ٬ََٚاح          

اٱْػا١ْٝ، نُا إٔ اخحٝاضٙ اا "عٓٛاْا  يكك١ ظٝاج٘، ٜٛنس يٓا ْعطجٓا ي٘ نُدازع 
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نةري.. عاف خساع٘ أ٫ٚ ذِ عاف ب٘ ذاْٝا ، ٚاختصٙ َٛقفا  ٚاهاٖا  أَاّ ْفػ٘ يه٢ 

ٛضم.. فايهًُاد َٔ قٓع اٱْػإ.. ٖٞ ظٝاجا٘.. فعٝاجا٘ إشٕ   خيطشٗا ٜٚهعٗا ع٢ً اي

َٔ قٓع اٱْػإ ايصٟ بساخً٘.. ٖٚهصا ٜكفاٌ ايكاٛؽ ٜٚٓهاِ ربطفاا احلًكا١.. ٚزلاس       

يف آخط ايططٜل.. بساٜح٘، "فايٛشٛز ٜػةل املا١ٖٝ" ٚتكٝل املا١ٖٝ ٜرةاخ ايٛشاٛز ٖٚاصا    

نااٌ يططٜكاا٘" ٖااٛ ْكطاا١ ٫ ٜحااأج٢ إ٫ باااخرتاع نااٌ يططٜاال تكٝاال َاٖٝحاا٘ "ٚاخاارتاع  

" اضجهاظ فًػف١ غااضجط ايٛشٛزٜا١ ايايت زلاسٖا.. ٚغآصسٖا يف ناٌ أعُايا٘ ا٭زبٝا١.         

(0) 

إىل قػاُني ض٥ٝػاني، ا٭ٍٚ    غاريجٞ ايصاجٝا١ .. ايهًُااد"   قػِ غااضجط نحابا٘ "  

" ٚنُا قاٍ فًٝٝت يٛشٕٛ ظني عط،ف ايػري٠ ايهحاب١" ٚايراْٞ بعٓٛإ "ايكطا٠٤بعٓٛإ "

" بأْٗال "ظهاٞ اغاحعازٟ ْراط٣    ايػري٠ ايصاج١ٝ .. املٝرام، ٚايحاضٜذب٘ "ايصاج١ٝ يف نحا

ٜكّٛ ب٘ ؾدل ٚاقعٞ عٔ ٚشٛزٙ اخلام، ٚشيو عٓسَا ٜطنع ع٢ً ظٝاج٘ ايفطزٜا٘،  

ٚع٢ً جاضٜذ ؾدكٝح٘". يصا فكاس ظااٍٚ غااضجط يف غاريج٘ ايصاجٝا١ إٔ تاسز اخلطاٛاد        

ا احلٝاااجٞ عًاا٢ ٚنااع١ٝ  احلسٜراا١ املّهْٛاا١ يًركافاا١ امل٪غػاا١، ٚنٝاا  نااإ جأذريٖاا    

ايفهط اياصٟ ْااز٣ با٘، خاقا١ ٚإٔ ٖاصا اياعخِ َأ مماضغااد احلٝاا٠ ناإ يا٘ زٚض            

 نةري يف بًٛض٠ غريج٘ ٚتسٜس َفاُٖٝٗا.

إ٫ إٔ نرريا  َٔ املفاِٖٝ ايفًػف١ٝ اييت ْاز٣ بٗا غاضجط، زلسٖا ج ظ َٔ خ٬ٍ 

د، ٚاملاساخ٬د،  هاٜٚ  ايٓل ايػطزٟ يًػري٠ َٔ خ٬ٍ بع، املٛاق ، ٚاملُاضغاا 

ٚايع٬قاد اٱْػا١ْٝ. ٚاٱبساع ايصٟ ظاٍٚ غاضجط إٔ ٜع  عٓ٘ خاق١ يف اجلع٤ ايرااْٞ  

 . ايهحاب١"َٔ ايػري٠ "

ٚايكاض٨ يًػاري٠ واس إٔ ٖٓااى دلاا٫  ٚاغاعا  ي٬غاحٝٗاّ ٚناح َاساٙ يف َٛاقا           

نرري٠ بفعٌ احلهٞ ايصٟ اغحدسَ٘ غاضجط يف غطزٙ يػريج٘. ظٝز مل ٜهأ ا٭َاط   

عَا يًسق١ يف ا٭ظساس نُا ٖٞ احلاٍ عٓاس نحابا١ املاصنطاد، نُاا ٚناح َأ       ًَ

نِ ايحدٌٝٝ ايصٟ َعش٘ بٛقا٥ع ظٝاج٘، أٚ إٔ ٜكٍٛ احلكٝك١ املطًك١ نُا ٖٛ ايؿإٔ 

يف ا٫عرتافاد. إ ا شاا٤د جكػاُٝح٘ ا٫غاحٝٗا١َٝ عا  ؾاهٌ تحهأ عاس٠ ْكاٛم         

هاٍ، أٚ خطاااث املاآٗض َٓٗصٝاا١ بااس٤ا  َاأ "نحاباااد ضٚغااٛ ٚظحاا٢ ايٛقااٍٛ إىل باغاا  

يااسٜهاضد". ٚنُااا ٜكااٍٛ يٛشاإٛ أٜهااا  بااإٔ َكااطًح "غااري٠ شاجٝاا١" َااطجةه بااايحٛجط     
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ٚبايػُٛر ٚايرتزز اياصٟ جػاُح با٘ ايهًُا١، باٱنااف١ إىل ايفهاا٤ اجلسٜاس يًكاطا٠٤         

( يااصا ناْااخ اٱؾااهايٝاد اياايت ربطظٗااا غاااضجط يف غااريج٘ ٖااٞ قراباا١   3ٚايحأٜٚااٌ". )

   ٘ اخلاقاا١ ٚهطبحاا٘ ايفهطٜااا١ ايهااةري٠ املػااحُس٠ َااأ      ٚشااٛز حملاااد ٚظاا٬ٍ يط٩ٜحااا

 ايحهٜٛٔ ٚايطفٛي١ ٚايٛعٞ بايصاد ٚايٛشٛز يف نٌ َطاظً٘.

 ايهحابا١"، ٚ" ايكاطا٠٤"، يصا فإ جكػاِٝ غااضجط يػاريج٘ ايصاجٝا١، تاخ عٓاٛاْٞ "      

نإ قراب١ َٝرام غاري شاجاٞ خاام با٘ شعًا٘، ًٜصاأ إىل ٖاصا ايؿاهٌ، أٚ إىل ٖاصٙ          

١، ظحاا٢ ٜػااحطٝع إٔ ٜكااٍٛ نااٌ َااا ٜطٜااس إٔ ٜكٛياا٘، َاأ خاا٬ٍ ايحكػاا١ُٝ ا٫غااحٝٗاَٝ

ظخااِ نااةري َاأ ايع٬قاااد اياايت عاؾااٗا َااع نااٌ َاأ اْعهػااخ ظٝاجاا٘ عًٝاا٘ َٓااص         

ايةساٜاد ا٭ٚىل ٚظح٢ نحاب١ اغحعهاض ايصانط٠ ٖٚٛاشػٗا يف نحاب١ ٖصٙ ايػاري٠  

ظٝااز  ايطا٥عاا١، َٚاأ خاا٬ٍ أٜهااا  ايفاارت٠ ايعَٓٝاا١ اياايت عاؾااٗا ٚعاااز بٗااا إىل ايااٛضا٤،  

شصٚضٙ ا٭قا١ًٝ يف إقًاِٝ ا٭ياعاؽ املحٓااظع عًٝا٘ باني أملاْٝاا ٚفطْػاا يف شياو ايٛقاخ،           

ٖٚٞ شع١ٝ٥ أخط٣ أضاز بٗا َػاع٣ خاام يف غاٝام احلاسٜز عأ غاطز ٬ََاح شاصٚضٙ         

ا٭ٚىل. نُا نإ أٜها  ٜطٜس إٔ تكل يًكااض٨ َحعا١ املؿااضن١ يف غاري٠ ظٝاا٠ أظاس       

ٕ َاا ظاسس ناإ ظكٝكٝاا  ٚإٔ ا٭ؾادام      َفهطٟ ايعكط، بكاٛض٠ جعٗاس َٚٝراام باأ    

ايااصٜٔ نااإ اااِ ظهااٛض يف ْػااٝض اياآل ٖااِ أؾاادام ظكٝكٝاإٛ، ٚإٔ ٖااصا املٝرااام   

نإ ٖٛ أغًٛث املهاؾف١ بُٝٓٗا نططٜك١ يًكطا٠٤ ٚايحأٌٜٚ، بكسض َا ٖٛ  ه َأ  

 ايهحاب١.

ٚع٢ً شيو، فاْ٘ يف اجلع٤ اخلاام باايكطا٠٤، باسأ غااضجط ٖاصا اجلاع٤ باغاحعاز٠        

، يف َكاربعاا١ ا٭يااعاؽ ظحاا٢ ايٛقااٍٛ إىل اجلااس  4519ضٙ، بااس٤ا  َاأ عاااّ  بعاا، شااصٚ

ؾاضٍ ؾااٜٚحعض، ٚ ظٚشحا٘ ياٜٛع شَٜٛٛاإ، ابٓا١ ناجات ايعاسٍ ايهااذٛيٝهٞ، ظحا٢          

ظٚاط ٚايسج٘ إٓ َاضٟ بٛايسٙ شإ باجٝػخ نابه ايةعطٜا١ اياصٟ جعٚشٗاا عًا٢ عصاٌ،      

١ أضقسجا٘ َطٜهاا   ، ذِ أقٝت شإ باجٝػخ حب٢ُ َعٜٛا 4691ٚأزلت َٓٗا غاضجط عاّ 

بني ٜسٟ عطٚغ٘ فرت٠ رب١ًٜٛ ذِ َاا يةاز إٔ ضظاٌ، ٖٚٓاا جحػاا٤ٍ إٓ َااضٟ ملااشا اخحااض         

ٖصا ايػطٜت إٔ أٛد بني شضاعٝٗا. ٚأطر ا٫بأ ااصٙ ايعاطٚف ايعكُٝا١، ٚجػاحٝكغ      

ا٭ّ ٚابٓٗااا ايااصٟ ؾاافٞ َاأ ٖااصا ايهااابٛؽ املؿاارتى .. ٜٚعكاات غاااضجط ظااٍٛ ٖااصا           

٘ يف ٖصٙ احلٝا٠ل "ٚععد إٓ َااضٟ، ٖٚا٢ با٬ َااٍ     ايهابٛؽ ايصٟ نإ أٍٚ ذلو ي

٫ٚ ١َٓٗ، ع٢ً ايعٛز٠ إىل بٝخ أبٜٛٗا ٚيهٔ املٛد ايٛقح ايصٟ أقااث أباٞ ناإ قاس     
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أغِ أغط٠ ؾٛاٜحعضل يكس نإ َفطط ايؿة٘ بايط٬م. ٚ٭ٕ أَٞ مل تػٔ ايحٓة٪ با٘،  

يف ربٝـ،  ٫ٚ ا٫ظحٝاط ي٘، فكس ظهِ بأْٗا َصْة١ل شيو أْٗا ناْخ قس اختصد اا

 ظٚشا مل جػةل ي٘ هطب١" .

يصيو عاف املٛد َع غااضجط يف أٚقااد َٚٛاقا  َحعاسز٠ ٚأقاةح ناامل٬ظّ يا٘،        

ٚأقةح اصا ايػةت "فاقس ا٭ْاا ايفٛقٝا١" ٜٚكاٍٛ غااضجط ظاٍٛ شياول "يكاس ناإ َاٛد          

شااإ باجٝػااخ قهاا١ٝ ناا ٣ يف ظٝاااجٞل شيااو أْٗااا ضزد أَااٞ إىل أغ٬اااا َٚٓعااح        

 احلط١ٜ". 

إؾااهاي١ٝ املااٛد ٖااصٙ ناْااخ بايٓػااة١ إيٝاا٘ ظكٝكاا١ ٚخٝااا٫  يف ايٛقااخ       عًاا٢ إٔ

ْفػاا٘، ناْااخ ناارريا  َااا جااطاٚزٙ أفهاااض ْعقاا١ ظااٍٛ ٖااصا املفٗااّٛ يف ٖااصٙ ايػاأ          

املةهط٠ "إْ  أظٝا املٛد . ففٞ ايػ١ٓ اخلاَػ١، نإ املٛد ٜرتقسْٞ، نإ ٜصضع 

أنٔ أشط٩ عًا٢ إٔ  ايؿطف١ يف املػا٤، ًٜٚكل فُ٘ بايعشاط، نٓخ أضاٙ ٚيه  مل 

أقااٍٛ ؾاا٦ٝا. يكااس ايحكٝٓااا َااط٠، عٓااس ذلطاا١ فااٛيحري، ناْااخ غااٝس٠ عصااٛظا ، ربًٜٛاا١       

ٚدل١ْٛٓ، جطجس٣ ايػٛاز، ٚقس متحُخ عٓس َطٚض٣ل "ٖصا ايك ، غأنع٘ يف شٝ ". 

"يف جًااو احلكةاا١، نٓااخ عًاا٢ َٛعااس َااع املااٛد نااٌ يًٝاا١ يف غااطٜطٟ. ٚنااإ شيااو      

ا٭ٜػااط، ٚأْفاا٢ سلااٛ ايعقااام، ٚنٓااخ ربكػااال نااإ ٜٓةػااٞ إٔ انااطصع عًاا٢ شااة  

أْحعط ٚأْا َطجعـ، فهإ ٜح،ص٢ً ياٞ ٖاٝه٬  اْكٝازٜاا  شاسا ، ٚبٝاسٙ َٓصاٌ ناةري،        

ٚآْصاى، نإ اٱشٕ بإٔ أْكًت ع٢ً اجلٓت ا٭أٔ، فهإ ٜصٖت، ٚنٓخ أغحطٝع 

إٔ أْاّ بأَإ. ٚف٢ ايٓٗاض، نٓخ أجعطف٘ يف نطٚث رلحًف١ َٔ ايحٓهاطاد". ناْاخ   

جٓحاث ايطفٌ ايكػري، ٚجطزٙ إىل ظازذ١ َٛد أبٝ٘ ايصٟ مل ٜحعطف عًٝ٘  ٖصٙ ااٛاشؼ

 إ٫ َٔ خ٬ٍ َا نإ ته٢ عٓ٘ أٚ َٔ خ٬ٍ َا جطن٘ ٚضا٤ٙ َٔ آذاض ٚظاشٝاد.

ٚقس عة،ط غاضجط عٔ ع٬قح٘ ايػاَها١ املةُٗا١ بأبٝا٘ بػاطٛض قًًٝا١ قااٍ فٝٗاا "َاا         

ظيخ ظح٢ ايّٝٛ أعصت َٔ َعًَٛاجٞ ايك١ًًٝ عٓ٘. َٚع شياو، فٗاٛ قاس أظات، ٚأضاز إٔ     

ٜعااٝـ، ٚضأ٣ ْفػاا٘ أااٛد، ٚشيااو ناااف خلًاال ضشااٌ، ٚيهاأ مل ٜعااطف أظااس يف        

اٍ غٓٛاد عاس٠ إٔ أض٣،  أغطجٞ إٔ ٜرري فهٛيٞ بكسز ٖصا ايطشٌ. ٚقس اغحطعخ ربٛ

فاااٛم غاااطٜطٟ، قاااٛض٠ ناااابه قكاااري شٟ عٝااآني باااط٦ٜحني، ٚضأؽ َػاااحسٜط أقاااًع،   

ٚؾاضبني نرٝفني، ٚظني جعٚشخ أَٞ يًُط٠ ايرا١ْٝ، اخحفخ ايكٛض٠. ٚقس ٚضذخ فُٝا 
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بعاس نحةااا  ناْااخ ختكاا٘ل َ٪يفااا  ياااا "يٛزاْحٝاو" عاأ َػااحكةٌ ايعًااِ، ٚآخااط ٍ "ٜٚاا "   

ٜال املرايٝا١ املطًكا١". يكاس ناإ غا٤ٞ ا٫خحٝااض يهحات         بعٓٛإ "سلٛ ايٛناع١ٝ عأ ربط  

املطايع١، ؾإٔ مجٝع َعاقطٜ٘. ٚقس انحؿفخ يف ااٛاَـ خطبؿاد ٫ جفِٗ، ٖٚا٢  

ٖ،صااا  ظااٛايٞ َٛعااس ٫ٚزجااٞ. ٚقااس بعااخ            ع٥٬ااِ َٝحاا١ ٱؾااطام قااػري نااإ ظٝااا  َحٛ

ٓاااع ايهحااتل نااإ شيااو املطظااّٛ قًاا٬ٝ  َااا ٜعٓااٝ . إْاا  أعطفاا٘ بايػااُاع ، ناااا "ايك 

احلسٜسٟ" أٚ "فاضؽ إٜٕٛ"، َٚاا أعطفا٘ َٓا٘ ٫ خياحل باٞ قاه، فًا٦ٔ أظاة، ، ٚيا٦ٔ          

أخااصْٞ يف شضاعٝاا٘، ٚياا٦ٔ أزاض سلااٛ ابٓاا٘ عٝٓٝاا٘ ايكااافٝحني، املحاا نًحني ايٝااّٛ، فااإ  

أظسا  مل تفغ َٔ شيو شنطا ل إْٗا ُّٖٛ ظات ناا٥ع١. باٌ إٕ ٖاصا ا٭ث ياٝؼ ظحا٢       

ط، إْٓاا نًٝٓاا ذكًٓاا، ضزظاا  َأ اياعَٔ، عًا٢        ظ٬ ، يٝؼ ظح٢ ْعطا ل نٌ َا يف ا٭َ

 (1ا٭ضر ْفػٗا". )

أَا ع٬قح٘ باجلس فهاْخ ع٬ق١ خاق١ ْؿأد باني ربفاٌ ٜحاِٝ ا٭ث ٚشاس ٭َا٘      

ٜعس،ٙ أعصٛبح٘، ٚقس أفاطز غااضجط جلاسٙ ؾااضٍ ؾااٚضٜحعض َػااظ١ ناةري٠ يف غاريج٘،         

َٛااا١ أظفااااضٙ ٭ْااا٘ ناااإ ٖاااٛ ا٭ْاااا ايفٛقٝااا١ ايةسًٜااا١ ٚايٛظٝاااس٠ ايااايت عطفٗاااا َٓاااص ْع  

ٚاْعهػخ ربُٛظاجٗا اٱْػا١ْٝ عًٝ٘ ؾه٬  َٚهُْٛا  نٓخ "أعصٛبح٘" ٭ْ٘ ٜحُٓا٢  

إٔ ٜٓٗٞ أٜاَ٘ عصٛظا  َٓسٖؿا ، ٚقس عاعّ إٔ ٜعح ْاٞ ظعا٠ٛ َأ ايكاسض فطٜاس٠، ٖةا١        

دلا١ْٝ قاب١ً أبسا  يٲيػا٤، َٚا نإ عػاٙ ٜطًت َ ؟ نٓخ أًَ٪ٙ حبهٛضٟ ٚظسٙ. 

١ "ا٭ث" ٚقًت "ا٫بٔ املكسؽ"، يكس نإ ٜهاع ٜسٜا٘ عًا٢    يكس نإ "آي٘ احملة١" بًعٝ

ضأغٞ، ٚنٓخ أظؼ ظطاض٠ ضاظح٘، ٚنإ ٜسعْٛٞ بكػريٙ، بكٛد ٜطجعـ ظٓاْا ، 

ٚناْخ ايسَٛع جٓس،٣ عٝٓٝ٘ ايةاضزجني. ٚنإ اجلُٝع ٜكٝعٕٛل "إٕ ٖاصا ايؿاكٞ قاس    

ٚقااس أٚضز غاااضجط ايهاارري َاأ املُاضغاااد اياايت      (2)أرباااض قااٛاب٘ا" نااإ ٜعةااسْٞ".   

ناْااخ تااسس َااع شااسٙ خاقاا١ اْعهاااؽ ذكافاا١ ٖااصا اجلااس عًاا٢ احلفٝااس يف نااٌ      

َطاظٌ ظٝاج٘، ظح٢ أْ٘ عٓسَا باسأ غااضجط اياسخٍٛ إىل عاامل ايهًُا١ ناإ خيحةا٧        

ٚضا٤ َهحة١ شسٙ ٚتاٍٚ جكًٝسٙ يف جعاًَ٘ َع ٖصٙ ايهحات، ٚناإ شياو يف َطظًا١     

 ٌ إٔ ٜحعًِ ايكطا٠٤ ٚايهحاب١.غ١ٝٓ َةهط٠ قة

ٚنُا نإ يًهحاث جأذري يف ظٝا٠ غاضجط، نإ يًػُٝٓا جأذري ناةري ٚعُٝال   

ٚنإ يف ايػابع١ َٔ عُطٙ، ٚناْخ  4641أٜها يف ٖصٙ احلٝا٠، فكس زخًٗا، عاّ 

٫ظايخ ظح٢ شياو احلاني قااَح١، فحٛظاس َعٗاا عأ ربطٜال اخلٝااٍ، ٚناإ ٜكًاس َاا            
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٘ عًاا٢ ْػُاااد عااعف أَاا٘ إٓ َاااضٟ عًاا٢ أقااابع ايةٝاااْٛ..  تااسس عًاا٢ ايؿاؾاا١ يف بٝحاا

ٜٚحعسس غاضجط عٔ ٚقا٥ع ٖصا ايحكًٝس بكٛي٘ "نٓاخ اياحكه َػاطط٠ شاس٣ عًا٢ أْٗاا       

غٝفٞ، ٚقاربع١ ٚضق٘ ع٢ً أْٗا خٓصطٟ، ٚغاطعإ َاا نٓاخ أقاةح قاٛض٠ َػاطع١       

، يفاضؽ. ٚنإ ايٛظ٢ ٜحأخط أظٝاْا ل ٚنػةا  يًٛقخ نٓخ أقط،ض، أْا املةاضظ ايؿٗري

إٔ قهاا١ٝ ٖاَاا١ ناْااخ جهااططْٞ إىل إٔ أظااٌ َحٓهااطا ، فاا٬ ٜعااطف  أظااس. ٚنااإ   

املفااطٚر إٔ أجًكاا٢ ايهااطباد َاأ غااري إٔ أضزٖااا ٚأشعااٌ ؾااصاعيت جحعاااٖط باااجل .    

ٚناْااخ املٛغااٝك٢ جكاادت ٚجحهاااذ ، فحكااّٛ قُٗحٗااا. نااإ ايةٝاااْٛ ٜفااطر عًاا٢،   

تااٌ ذلاااٌ ضٚظاااٞ،   إٜكاعاا٘، نأْااا٘ ربةااٌ إفطٜكاااٞ، ٚناْاااخ "ايفاْحاظٜااا املطهًااا١"   

فحػااهٓ ، ٚمتاآع  َانااٝا  دلٗاا٫ٛ ، َٚػااحكة٬  باضقااا  ٚممٝحااا ، نٓااخ َااأخٛشا .     

ٚناْااخ أَااٞ جكااٍٛ، َاأ غااري إٔ جهاا  عاأ ايعااعفل "إْااو تااسس نااص١ َفطرباا١،     

  (2) ٚغٛف ٜؿحه٢ اجلريإ"

ع٢ً إٔ اجلع٤ اخلام بايهحاب١ يف غري٠ غاضجط ايصاج١ٝ قس بسأ ٖٛ اٯخط أٜهاا   

عض اياصٟ ناإ جاأذريٙ ايعُٝال عًا٢ غااضجط قاس أظاسس َفعٛيا٘ ايعصٝات،           باجلس ؾاٜٚح

ٚنإ ع٢ً ايطغِ َٔ ختكك٘ يف ايًػاد خاق١ ايًػ١ ا٭ملا١ْٝ إ٫ إٔ ايًػا١ ايفطْػا١ٝ   

ناْخ جػعطٙ ٖٚٛ يف ايػةعني ٭ْ٘ جعًُٗاا قؿاك١ ٚمل ٜهأ أًهٗاا متاَاا ، ٚقاس       

ًا٢ ايركافااد ٚاٱباساعاد.    ْكٌ اجلس إىل ظفٝسٙ غعط ٖصٙ ايًػ١ ٚغطٛجٗا ايها ٣ ع 

ٜٚكٍٛ غاضجط "َا ناسد أباسأ ايهحابا١، ظحا٢ ٚناعخ قًُاٞ ٭متحاع بفطظا١ ععُٝا١"          

ٚبسأ غاضجط يف "زفرت ايطٚاٜاد" يف نحاب١ عسزا  َٔ ايطٚاٜاد بسأٖا بطٚا١ٜ امسٗا  (.1)

"َٔ أشٌ فطاؾ١" ٚبسأد ضظًا١ ربًٜٛا١ يف غاري٠ غااضجط هارت ْفػاٗا ٚجعا  عأ قهااٜا          

ػااا١ْٝ يف ؾااهٌ نحاات ٚنًُاااد بااسأٖا غاااضجط بااايكطا٠٤ ٚأْٗاٖااا بٗااصا      ايعااامل اٱْ

 ايعامل ٖٚصا ايعخِ ايهةري َٔ ايهحاب١ ايفًػف١ٝ ٚاٱبساع١ٝ املحٓٛع١.

ٚٚانح أنرط َٔ اي٬ظّ، ٚناْخ زضش١ ٚعٝا٘ قاا تاٝه با٘ جُٓاٛ َعا٘ نًُاا        

خطا خط٠ٛ إىل ا٭َاّ، ٚناْاخ ظكٝكحا٘ "نٓاخ ايعطاا٤.. ٚنٓاخ ايعاربات" ٚعٓاسَا        

أزضنح٘ ظري٠ ايصاد َاع ٚاقعا٘، اٖحاس٣ إىل ربكاٛؽ شسٜاس٠ يًعٝاا٠ جٓكاصٙ َأ باطاذٔ          

ٖااصٙ احلااري٠ ٚناْااخ "ايهحاباا١" اياايت أربًكٗااا عٓٛاْااا يف ايكػااِ ايراااْٞ َاأ نحاباا٘       

"ايهًُاااد" ظٝااز أْٗاا٢ اجلااع٤ ا٭ٍٚ املعٓاإٛ بااا"ايكطا٠٤" بٗااصٙ ايهًُاااد "ٚٚشااسد        
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ناإ ٖاٛ ايهًُا١ املػاطٛض٠.      اخل٬م يف خساع شسٜس غٝ،ط ظٝااجٞ" ٖٚاصا اخلا٬م   

ٖٚٛ َا بسأٙ يف اجلع٤ ايراْٞ بٗصٙ ايعةاض٠ "نإ ْفاؼ اخلاساع ٚيهٓا٢ نٓاخ أعحا       

إٔ ايهًُاد ٖٞ خ٬ق١ ا٭ؾٝا٤. ٚبٗصا أفًخ َٔ ايحُر١ًٝٝ.. مل أعس أيعت ايسٚض فكس 

 ٚشس ايهصث جٓفٝصا ٭ناشٜة٘".
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فزاىضْا غْٓار )أحد أعالو الدرظ املقاارٌ   -فعلٙ صبٔل املثال، ال ٓغري مارْٓ

لألدب يف فزىضا، ّالذٖ تتلنذ علٙ أٓدٖ خنب٘ متنٔشٗ ماً أصااتذٗ ابدب املقاارٌ يف    

مااً أمثااال نااْل ٍاااسار ّفريىاااٌ نالدىضاا غُٔ ّ اااٌ  الضااْرنٌْ ّالنااْلٔ  دّ فاازاىط

" ّالاذٖ  ابدب املقارٌ"اا ىتغار ّاملعيٌْ نمارٖ مارُٓ(، يف متانُ اجلامعٕ ّاصع اال

ماتباا  فقام ماً مات ااب      051،    أمثاز ماً   (9العزنٔا٘) تز ه أمثز ماً مازٗ      

 02أقطار أّرّنٔ٘ ٍٕ فزىضا، ّأملاىٔا، ّنزٓطاىٔا، ّ 3ماتبا  مً  024العامل، ميَه 

 ّ ّ   6ماتبااا  مااً  ٓطالٔااا،  اب مااً مات اا 4مات اااب مااً الْالٓاااد املتماادٗ ابمزٓنٔاا٘، 

  ّ مات ااااب رّظ، فطاااال  عاااً ال ٔلضاااْ   3الْٔىاااٌ القد،ااا٘، ّمثلاااَه ماااً  صااباىٔ٘، 

 رامسااْظ، ّالناتااس املضاازحٕ أّىٔضاانْ الزّصٕ/ال زىضاإ، ّأدٓااس أمزٓناإ      

ْ (، أٖ أٌ أمثل٘ غْٓار تاتتٕ ماً دّل حلا     3التٔين ّاحد) أصاصاا ، أّ حتاٙ ماً     الياات

ْما٘ ناامليرْر البزنإ، ّنيشعا٘     عدد حمدّد مً دّلاُ الٓتاااّس الزناع، أٖ ٍإ حمن    

 متزمش أّرّنٔ٘ غزنٔ٘ حْل الذاد الفت٘ لليرز.

ّرمبااا ماااٌ مااً ااىشااا  ااعااارٗ    أٌ عدٓاادا  مااً مقااارىٕ العااامل عاازقا          

اىعداو التْاسٌ يف تدن ز ابدب العاملٕ، تتلٔ ا ، ّغزنا ، مشاال  ّ يْنا ، قد تيبَْا    

فئ٘ ّمعزفٔ٘ ّ ىضاىٔ٘، ّ   أٌ ٍذا ابدب، حتٙ ّدراص٘ ، ّمجع خمتاراد، ّقٔنا  

عَد قزٓس، مااٌ يف ىراز البازب أدب الشا ْٗ يف ميتادٚ ابماه ّالغاعْب، ّلاذا         

ماااٌ مااً الطبٔعاإ يف ميرااْرِ اليمبااْٖ املتنزمااش حااْل الااذاد أٌ ٓاازٚ يف ابدب 

         ُ  ابّرّنٕ البزنٕ املعٔاار الاذٖ ٓضانه لاُ نقباْل اداب اري از غاري ابّرّنإ يف ىادٓا

 اخلاص نتدناٛ البزب ّما ٓضتضٔبْىُ مً خمتاراد مً اداب العامل.

ٓنتس صْمَٔريّ ٍرياماّا الدارظ املقارىٕ الٔاناىٕ عً تعلٔنُ اجلامعٕ يف 

 طْمْٔ يف اخلنضٔئاد مً القزٌ العغزًٓ:

"صاامٔه أٌ ناااحثا عرامااا  مااً أمثااال مْرتٔااْظ، ّأّرناااا، ّّٓلٔااه متبااْا      

زض جتاااّس اليشعاا٘ القْمٔاا٘. ّلنااً البماا  البزناإ يف أعنااا ه البمثٔاا٘ الشاازّ  نباا

ابدب املقارٌ، ناليضب٘     ار ٕ مثلٕ، ندا تعبريا  عً عنل  دٓاد ماً أعانال    

اليشعاا٘ القْمٔاا٘ البزنٔاا٘،  كا مااا ماااٌ نعمناااىٕ اصااتعنال تعاابري     –اليشعاا٘ القْمٔاا٘  

ْعاا  ماً ىطاال    مَذا.  ىُ ندا ليا ىادٓا   اصا  نابّرّنٔا ّابمزٓنٔا. لقاد مااٌ ى  

 (.4رفأٍ٘ تعاّىٔ٘ أّرّنٔ٘ غزنٔ٘ أم ")
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ماً  اىاس    "ابدب العااملٕ" ّماٌ فريىز فزٓدرٓػ قد ّص  اصتعنال مشاطله  

املقااارىا يف العااامل املتقاادو، ّالصاأنا الباازب ابّرّناإ ابمزٓناإ، نتىااُ نبضاااط٘       

نزىام   . نل  ىُ اقرت  أٌ ٓضنٙعالقاد عام٘ صٔٝ٘، تضْٛ أمثز مً ىش  ااىضاىٔ٘

ّرأٚ يف كله مبالب٘ بىُ ال ٓغنل أمثز مً رنع أمه  "اداب الياتْ"مَذا نتىُ نزىام  

 (.5الياتْ)

ّعلٙ أٖ حال فعىُ مً البٔ ً أٌ منت ابدب العاملٕ، منا ُٓتداّل حتٙ يف أٓاميا 

ٍذِ، ال ٓشال ٓعاىٕ مً عدو تْاسٌ ّاضه يف متثٔلُ بماه العاامل ّعاعْنُ أدنٔاا ، بىاُ      

 ضه اجملال ّاصعا   ال للقْٖ ّالبين يف ٍذِ ابمه، ّحتٙ عيدما تيبَُّ    ضازّرٗ  ال ٓ

االلت اد    الغزل اريصْٖٔ الياٍض، الذٖ ندأ ٓيافط البزب يف قْتُ ّغيااِ، فعىاُ   

احناس    ابمه ابقاْٚ ّابغياٙ يف ٍاذِ ابماه )الٔانااٌ، ّالشاا، ّا ياد(، ّأغ ال         

 ااتالل معااآريِ ال ئاا٘ ّابدنٔاا٘ ّااىضاااىٔ٘، أّليقاال     أممااا  ضااعٔ ٘ ّفقااريٗ، نضاابس ا   

 اسدّا ٔ٘ ٍذِ املعآري، يف تقْٓه ابعنال ابدنٔ٘ يف أم  قاراد العامل.

"ناصاااه ابدب املقاااارٌ" ااااا يف مقالتَاااا املعيْىااا٘ ن Rey Chawتنتاااس راٖ تغاااْ 

  :قايف""ابدب املقارٌ يف عشز ىشع٘ التعدد الثامليغْرٗ يف متاب تغارلش نزىَا،ز 

 Euro-centrism"ماً نااا مجٔااع القضااناد الباارسٗ لليشعاا٘ املزمشٓاا٘ ابّرّنٔاا٘   

اليت ت س يف صأال اجلامعا٘، تشاْر الثقافا٘ علاٙ أىَاا تضاتيد    ال نازٗ ابّرّنٔا٘          

، ّعلٙ ضْٛ ٍذا ابمز فعٌ ابدب املقارٌ قد Nation-State  احلدٓث٘ للدّل٘ القْمٔ٘

ب نطااع دّل قْمٔاا٘ قْٓاا٘ يف أّرّناا٘ احلدٓثاا٘. غااري أٌ   اىتقااد  ااك لرتمٔااشِ علااٙ ادا 

املغاانل٘ ال فت اإ  كا أحلليااا نناال نضاااط٘ ا يااد ّالشااا ّالٔاناااٌ حماال  ىنلاارتا   

ّفزىضا ّأملاىٔا. فيمً ما ىشال ىغَد، حتٙ ٍذا الْٔو، ميغاْراد منال عياآًّ ماً     

ٖ مثاال " ٖ   "، ّتتبيااٙ ٍااذا اب ااْك  ماادا ل مقارىاا٘    رّاٜااع ابدب اريصاأْ املزمااش

، ّيف أمثلا٘ مَاذِ فاعٌ م َاْو ابدب     ناصه اري از ابّرّنٕ كا التْ ُ القْمٕ لألدب 

ا تناااعٕ لألمااه:  -ىضااب٘    دارّٓااً-خيطااع ّعلااٙ حنااْ مقٔ ااد    فَااه دارّٓااين

"ابعنال الزّاٜع" متاثل ابماه "الزّاٜاع"، ّالثقافااد "الزّاٜاع". ّماع االحت ااد نا ياد        

ريصٔا، فعٌ ثقافاد أقل نزّسا  يف التلقٕ البزنٕ مثل مْرٓاا،   ّالشا ّالٔاناٌ ممثل٘

ّتااآْاٌ، ّفٔتياااو، ّالتٔبااا، ّثقافاااد أ اازٚ، مٔ ااد  اىبااا  نناال نضاااط٘ نْصاا َا    

الثقافاااد "اب اازٚ" املَنغاا٘، ناليضااب٘    "اري ااز" الااذٖ ٍااْ احلطاااراد اريصاأْٓ٘       

 (. 6العرٔن٘")
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 املازٛ    تْ اُ، ٓتياامٙ ٍااذِ    ّعلاٙ أٓا٘ حاال فااعٌ ماً ااىشاا  أٓطاا  أٌ ٓغااري      

ابٓاااو علااٙ حنااْ ملمااْد،    التْصااع يف ٍااذا امليرااْر مااً حٔاا  لباااد ٍااذا ابدب،  

ّمات انُ مذله. ٍّذا مؤعز  دنانٕ ٓيببٕ تغأعُ ّتعشٓشِ ّااصَاو ناُ ماً  اىاس    

مت ااااب صااااٜز العاااامل، ّالصااأنا أٌ مت ااااب اريداب الغااازقٔ٘ العزٓقااا٘: مااااابدب        

ٕ، ّال ارصاإ، ّالعزناإ، ّا ياادٖ، ّغريٍااا، فطااال  عااً مات اااب  الشاأين، ّالٔاناااى

أّرّنااا٘ الغااازقٔ٘، ّمات ااااب  فزٓقٔااا٘ ّأمزٓناااا الالتٔئااا٘، الاااذًٓ علااأَه أٌ ٓباااذلْا  

 مآن ٕ مً اجلَْد حتٙ ُٓد لْا متاناتَه يف منت ابدب العاملٕ. 

 ّلنً الضؤال الذٖ ٓتبادر    كًٍ املزٛ يف ٍذا املْضع ٍْ: 

ابدنٔاا٘ الاايت ُتقاازأ ٍااذِ ابٓاااو نْصاا َا تيتناإ    داٜاازٗ "ابدب      مااا ابعنااال 

 العاملٕ"؟

،نااً القااْل يف معاازض اا اناا٘ عااً ٍااذا الضااؤال  ىااُ غالبااا  مااا تغاانل ٍااذِ      

ّأعنااال  أ ازٚ    Classicsالنالصأنٔاد  ابعنال أعناال  ُٓغار  لَٔا علٙ أىَا ماً  

قد ال تنٌْ مً أٖ ماً   –عناال  ّأ Masterpiecesالزّاٜع ٓغار  لَٔا علٙ أىَا مً 

َّغ قزاٛتَا علاٙ أصااظ ماً مْىَاا      -اجملنْعتا الضانقتا ىْافاذ علاٙ عاْامل    ُتض

الاااذٖ ٓيببااإ أٌ ُٓعاااز   ُّٓ َااه نْصااا ُ  اااشٛا  ماااً عامليااا الاااذٖ نااااد ٓاااؤمً    "اري ااز" 

 نالتعددٓ٘، نل نالعْملٔ٘.

راصاااد الدفتمااا ابعنااال النالصاأنٔ٘ فعىَااا تضااتيد    قاعاادٗ منٔياا٘ مااً  

الاايت فشاا   ااا اجلامعاااد املزمْقاا٘ قضاانا   Classical Studiesالنالصاأنٔ٘ 

  اصا  نَا، ٓقْو أصاتذتُ ّطالنُ علٙ تدن ز التقالٔد ابدنٔ٘ الْٔىاىٔ٘ ّالزّماىٔ٘:

  ٘ٔمتذٚ مً  اىس، أّ ٓثار علَٔاا ماً  اىاس      اك  صامٔ٘نْص َا مً ىاح

 ا ز، أّ ُتماّر ّٓت اعل معَا مً  اىس ثال . 

  ٚمنْىااا  أصاصاأا  مااً منْىاااد اريداب ابدنٔاا٘ ّنْصاا َا مااً ىاحٔاا٘ أ ااز

 ميذ عشز اليَط٘ ّحتٙ عشزىا الزاًٍ. البزنٔ٘

ّمع أٌ لنل تقلٔد أدنٕ عزٓك أعنالُ النالصٔنٔ٘ اليت متذٚ أّ مااّر أّ  

ر علَٔااا، فااعٌ الثقافاا٘ ابّرّنٔاا٘ اصااتطاعا أٌ تزصاال ليناك َااا النالصاأنٔ٘     ٓثااا

مْقعااا  صااامٔا  علااٙ رأظ ٍزمٔاا٘  لقتَااا بدنَااا، ّفنزٍااا، ّماال مااا ٓتشاال نَااا،      

نْص َا اليناك  ابمثل اليت ٓتطلع  لَٔا أٖ أدٓس ٓضعٙ    العاملٔ٘ مً  اىس، ّغآ٘ 

نتم٘ ما، أّ ععس ما، أّ قْو ما علٙ  أٖ مضعٙ قْمٕ لتطْٓز التقلٔد ابدنٕ اخلاص٘
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دَااز البضاأط٘. ّمااً ث ااهَّ أصااَنا يف ىغاازٍا يف صاااٜز أحناااٛ العااامل علااٙ أىَااا تاازا      

  ىضاىٕ ٓيببٕ أٌ ٓر ز ننل احرتاو ّ  الل مً اجلنٔع.

ّمعيااٙ ٍااذا أٓطااا  أٌ ابعنااال النالصاأنٔ٘ اب اازٚ )غااري ابعنااال الْٔىاىٔاا٘  

ميتنٔاا  بصازتَا البزنٔا٘(  ا ا٘    اعارتا  غزنإ        ّالزّماىٔ٘، ّغاري ماا ُعاد  الحقاا     

ٍِّْاا حتاٙ تاد ل داٜازٗ ابدب العااملٕ، ّماً ٍياا قل اا ىضاب٘           مبناىتَا ّأٍنٔتَا ّمس

ٍااذِ ابعنااال يف املاانت النلاإ لااألدب العاااملٕ، ّتطاااٛل ىشاأبَا يف متااس ابدب         

نٔا٘ ّابمزٓنٔا٘،   العاملٕ املعتندٗ يف تدرٓط ٍذا املقازر يف اجلامعااد ابّرّنٔا٘ البز   

      ٘ ّاقتشز االٍتناو نَا علٙ عدد حمدّد مً ابعنال تقبَّلَا الذّل البزنٕ مرتمجا

، الغااٍيام٘ ، ّملمنا٘  املَاناراتاا لب٘ مً لباتُ الزٜٔض٘، منا ٍْ الغاتٌ يف ملمنا٘   

 ، ّغريٍا.ّملٔل٘ ّدمي٘، ّأل  لٔل٘ ّلٔل٘، ّحنآ٘ ميإ

أّرّنٔا٘ غزنٔا٘ تياقلتَاا أ ٔاال ابّرّنأا عا        ّأما الزّاٜع فالبالس أىَا أعناال  

العشْر، ّعندد    تزمجتَا    اللباد ابّرّنٔ٘ البزنٔ٘ املمتل ٘ نْص َا قننا  يف 

ادانَا القْمٔ٘ تنغ  عً رّ  أمتَا ّععبَا ّقْمَا، ّتتضيه كرّٗ صانق٘ يف ّعَٔه 

 نَْٓتَه.

احلازب ّالضاله، ّيف عشاْر    ّمع اى تا  ابّرّنٔا علٙ ابمه اب زٚ يف أسمي٘ 

االصتنغا  ّالتْصع االصتعنارٖ ّاالى تا  العاْملٕ، فقاد قبلاْا نعاض قناه اريداب      

اب اازٚ ّأد لٍْااا يف داٜاازٗ الزّاٜااع العاملٔاا٘، ّلنيَااا دلااا حماادّدٗ نالقٔاااظ         

 تْارٓل أممَا اليت أىتاتَا، ّ    صَامَا يف احلطارٗ العاملٔ٘.

ىْافاذ علاٙ عاْامل "اري از" الشادٓك،      َاا علاٙ أىَاا    ّأما ابعنال اليت ٓيراز  لٔ 

، فعىَااا ُتمتاار نْصا َا ماادا ل لتعاز   ٍاذا اري ااز ّفَناُ نباازض      ّالعادّ، ّااآاد  

تضَٔل التعامل معُ ّتدن زِ ّاحتْاُٜ ّمْا َتُ حضس مقتطاٙ احلاال. ّماً املالحا      

ّتيااْ   أٌ داٜاازٗ ٍااذِ ابعنااال تتضااع ْٓمااا  نعااد ٓااْو نضاابس اتضااا  املشااا  البزنٔاا٘،    

اٍتناماااد الباازب املمتل اا٘، ّتااْافز ّصاااٜل االتشاااالد احلدٓثاا٘، ّاسدٓاااد حزماا٘       

الياظ نا القاراد، ّتْافد اجلالٔاد املمتل ٘    البزب ّالغانال البيأا  ثاا  عاً     

 فزص٘ عله أّ عنل أّ مالك امً ال ٓتْافز يف غري نلداىَنا.
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 عودة إىل غزلية رعوية حتليلية

جيببع ينّهببت قف ُوبب، إَن،  ندى  يهببب قف حببتر  قف شنّنببْ قفعبب    بب  قفُقو ّببٕ     

( ِؾتسع قف ؾز قفذييب فنزَقِٕ  0991قألد ّٕ  َقملغزَع قند متيْ قفُفّب.) فّيب  

قند متيّٕ  بقِٕ قف فع  قند متيْ  س ٖ َنى كتى قف فع  قند متيْ فو جيب 

ت   ٍ قفحتنُنْ نّفت   ب يحُد مو دفك. قورت  قرتطت  قند متيْ مو قفُقو ّٕ قألد ّٕ 

 ؾببُرٔ م شقمهببٕ ينببٖ قفببزتال مببو قا تطًمببت  َقصبب طتيت   ببذفك  تزصببّ   ببُدز          

مو قفُؽ، َقف شنّل. فحب تحتر  كتيمت    قًمت مو   ب،    ستتَفبٕ    م حتر 

 ف فض  قف ؾزطتت قف غزِٕ  َإيطّت دَرق، ستمست، فن مُف تت قند متيّٕ َإَصتطًت. 

كتى قألمز ِ  نق إَن،   تفهض ٕ نىل ينال قند متع  كمت  تفهض ٕ نىل قفُقو ّٕ  

ز  تنفعتكًببت يببو مزسنببٕ مببت و ببل  تنفعبت  مببشدَز. طمببو دًببٕ قفزَقِببٕ  ت نببق قألمب  

تترخيًببت قألصببطُرٓ َقملنشمببْ. نى قذتببو مببو مضبب ُٗ قفغمؾببّتت  َرطبب  مضبب ُٗ       

قأل طببتا قفهمببُددّ  إداببت   ؾببُرٔ تبرجيّببٕ  قفزمببُس َقفؾببفتت قدتتمبببٔ فنضببزد     

قملنشمببْ  إَ إداببت قف طُفببٕ   طقببت٘ مببو قنابب تف َقفبوببٕ قفهفضببّ   َ  قفُوبب   

  طقت٘ مو قألَفتع قند متيّٕ قمل حببٔ  َقمل مبتِشٔ  غبعل    نفضٌ  إدات قف طُفٕ 

( إمببت ينببال قند مببتع  ط نّببٌ إى ِبب منؿ مببو طعببزٔ      Pavel   3112كبب  .)  تطببل  

قذتّتٔ قند متيّٕ قملهغزصٕ  حُٔ   وتفع دتمب مو قف توبتت قدتمتيّبٕ قملغبرتكٕ     

تنضببٕ أل ببت  مببو َميعهبٌ إى دبببد  فُسبببٍ  قذتّبُقت  رق طببت،  بب  قفجحتطبتت قمل ذ   

قألطببزقد. نى قاببرتقا يببُقا قد متيّببٕ م حبببٔ َم مببتِشٔ  َقملضببترقت قففزدِببٕ قملبب ٗ       

 إمعتنّتت قف طُر  إَ قف غ ع  ص ؾ ح  تف برِر مُفُيتت فن شنّل. نى مت طزض 

نفضٌ  ندى  َقفذٓ ميعو إى ن ّب وزق٘تٌ   قف حت٘ قملغزَي   يُ نُع مو قفُؽ، 

قال ؽفتتًال نىل متسظبتت سبُا إمبتكو يّغبًال  َِبهظال      قرتتـ ف طزقد  قفذٓ ِ

قألط تا َقألسبقخ يرب قذت عبتت قملمعهبٕ  َِضبمح  فًبال ؽبفتتًال  َقألَفبتع مبو        

 اتا َصتطٕ رقَ كنْ قفُدُد.

قنبزت  عمؾّتت رَقِتت قفحزى قف تص  يغز قفع  ٔ كنًت   مق   َصطًت 

ٕ ت  مب  غبٔ  تتف ت،   ينٖ قفُصو قند متع  نىل قند متيْ. كتن  مستتًت قفبقانّ

سب إى تفض  دَقط ًت ميعو إى ِ طت ق   ضًُفٕ م  قفُصو قند متيْ. ِقتف نىل 
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دفببك إى يببذٍ قذتتفببٕ قفهفضببّٕ تؾبب ح   غببعل مببو قألعببعتا  ستفببٕ يتمببٕ ستفببزٔ   

دقٙمببت،   إكجببز قفبرقصببتت قند متيّببٕض نى قملتفببْ قملضبب  طو يببو طزِببق قفغببزقكٕ  

طٌّ إى ِفّضز تؾزف قألطزقد. نى مت كتى مزكشِبت،   يبذٍ   قند متيّٕ مو قملفزَض 

قملزسنٕ قف ترخيّٕ فنزَقِٕ إؽ ح   طزِحٕ مو قفطبزا  تطبت٘ تفضب ِت، ألصبتظ قملضبتر      

قند مببتيْ.  ببت ن عببك طّببٌ إنببٌ فببمو يببذٍ قفن  ببٕ قفببز ِ حببٖ طًّببت يمببل  نببشق           

Honore   ٌ   َينبٖ قفعتتبع      دقٙمت،  قفضّب قفذٓ ن ِهتسع  ِعُى قففزد ن بتز  ّٚ ب

قفزَقْٙ إَ يتا قند متع  إى دّو خبؾُؽّتت يذٍ قف ّٕٚ. ن ميعو طؾل قففزد 

 ( 0يو ستّطٌ قفذٓ دبد تؾزطٌ  َِفّضزٍ.)

قذت عببٕ قفزَقّٙبببٕ يببْ  ندى  قمل بببتدا قفبببُ ّفْ فنفقببت٘قت قند متيّبببٕ قفبببز    

تُّفببب  ِؤصضببًت ينمببت٘ قند مببتع ) إنظمببٕ  إعببعتا  سحببُا(  قفببز مببو قملفببرتض إى 

زتمُيٕ مو قفحُٗ قملهمذدٕ ف ؾزطتت قففتين . َصُق٘ وبم  قذت عٕ مجتن، اتؽت، 

يو يذق قجملمُع  إَ يربت يهٌ ينٖ ععل ندتْٙ إَ مقمز  إَ تنمّشْ )  ُردِبُ  

Bordieu   0993      طإى يذق ن ِغ  عّٚت،   قف مق. نى قفشمتنّبٕ قفزَقّٙبٕ نفضبًت  )

 (3مٕ ععل مو قفض  ّٕ.)ابمٕ م بإ قف فض   َ  اب

م  دفك  صبّذيع قألد   ضبزيٕ  تهبتٍ م بتكط ف نبال قند مبتع فنب منؿ مبو         

دفبببك  مببب  قفطمبببُ  نىل تفضببب   هّبببُٓ فن ؾبببزطتت قونضبببتنّٕ. مهبببذ ) قفعُمّببببِت        

( قهببٌ  Saga Rougon – Macquartمببتكُقرت  –قونضببتنّٕ  َصببتتت رَتببُى   

قفزَقّٙببُى  نىل سببب كبب    ضتببُ قملّببل نىل رصببال زت مبب  كتمببل مببو اببتا درقصببٕ       

شت نبب، طٚتتببٌ  َط حتتببٌ قند متيّببٕ  َطًببال تببترِ  قفزإمستفّببٕ مببو اببتا قملزق ببْ       

َقفزدل قفغت  قفطمُ   َقف تمبل  إَ قف تمنبٕ   قف ذبترٔ قفُفّببٔ قفعب  ٔ. إمبت ينبال        

، قفُقو ْ فنغمؾّتت   ُؽبفٌ قلفّبٕ قفُسّببٔ    قند متع طًُ مض مز  تف  نق  تفُؽ

قملح ُفٕ فن أث    قففزد  دَى َدُد مت ِعفْ مو قفهظزقت قفهحبِٕ إسّتنت،. يبذق وبتد   

( نىل ن ّذبٕ م طزطبٕ نىل   063 – 060  ـ. 0990)  Michel Zeraffaمّغّل سِزقطت 

قفزَقُّٙى  سب مت  َ طزِحٕ م تكضٕ ف بقِٕ صهُقت قفض  ّهّتت مو قفحزى قملتفْض )

 قفُقو ُّى قذتحّحُّى  قفُّم  يال ينمت٘ قند متع(.



 ت: د. غشان الشيد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :5

 

 أسباب التباعد

ندق ا ِعببو مطزَسببت، يهببت قف   بب  قفبببوّق  َاطببُٔ اطببُٔ  فنمضببتر قفطُِببل        

فتنفؾتا    قألد  َينال قند متع  طإنبٌ مبو َقد هبت  مبو قلى طؾبتيبق،  إى نقب        

 ل قألَفْ قف مّق  ّهًمت  تف برِر.يتمتت يمل فذفك مو إدل طًال ملتدق تتعٖ قف فتي

 تفكيك الشخصية االجتماعية

نى قني متم  إَن،   ضرب قف  حّب قفبقانْ فنغمؾّتت قفزَقّٙبٕ  عبّٚت، طغبّٚت،     

يُ قفذٓ صّؤدٓ نىل تغظْ قفغمؾّٕ قند متيّٕ   ؾُرٔ كتمنٕ  َيبْ قفؾبترمٕ   

َيبْ انبّو سحّحبْ    دبق،  َقفُسّبٔ  َت  قفحبتدرٔ ينبٖ قومضبت  ةّبتٔ قفتَيبْ       

ت ّ ببز يببو قذتتفببٕ قفذقتّببٕ. ننببٌ سمببو ِببربس قف  حّببب قفبببقانْ  نى عمؾببّٕ قفُقو ّببٕ            

قند متيّٕ  قفز يْ مض حت،  إكجز طزدقنّٕ مو عمؾّٕ قملنشمٕ  إَ مبو قفزَقِبتت   

قفضت حٕ  صّ ال  تص مزقر هتَسيت مو عمؾّٕ رَقِتت تببطق قفتَيبْ  َمبو يبُقا     

  َمترصبببّل  Virgnia Woolfَطزدّهبببت ََفببب،    James Jotceدبببّمط دبببُِط 

 . Italo Svevo  إَ نِ تفُ صفّفُ  Marcel Proust زَص  

نى سبببٔ ديببو قفغمؾببّتت  َإيمببتا إرَقسًببت تبب  قمل زَطببٕ َتبب  قملضبب ُرٔ          

َقف هُع قفع     قفبَقط  قفز حتزكًت  يذق كنٌ صّؾب ح  مبو قلى طؾبتيبق،     

طزٔ ةذبش قفزَقِبٕ   ؾبُرٔ دقٙمبٕ  فبمو افتِبت       قملفتتّح. مو قملؤكب إى يهت  شتت

 قفذقت.

ُّا ستصبال مبو َدًبٕ نظبز قد متيّبٕ اتفؾبٕ. إَن، ألنبٌ          مو قفُقفح إى يذق قف شب

مو قفُقفح إنٌ ندق كتى صرب قفغمؾّٕ ِ ال دقٙمت، كؾببٗ فتك غبتطتت قرتتؽبٕ    

    ُ دبٌ نىل   تف نُم قند متيّٕ َقونضتنّٕ  إَ كمُقس هلت  طإنبٌ ا ِ بب مبو قفُقدبع قف 

ينال قند متع  مو قلى طؾتيبق،  مو إدل طًبال قفغمؾبّتت. إؽب ش  قفزَقِبٕ  مبو      

قلى طؾبببتيبق،  عبببزِعٕ طزِبببق فن شنّبببل قفهفضبببْ    قفهؾببب، قألَا مبببو قفحبببزى       

قف غزِو  َيذٍ قفغزقكٕ مهظمٕ نىل سب مت. ينٖ كل سبتا  نى طتٙببٔ قفزَقِبٕ مبو     

   ؾُرٔ نًتّٕٙ  ستزَمبٕ مبو   قف فعّك م  بد قألوطت  فنغمؾّٕ  َقفذٓ ِرتكًت

مزكش وّتدٔ  د ن  قذتُقر م  ينال قند متع ؽ  ت،ض مو طرتٔ وزِ بٕ دببق،  َحتبِببق،    
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قي  ببترق، مببو  بقِببٕ قني مببتم وُفببُع قهلُِببٕ  قنبببط    بب، ينمببت٘ قند مببتع  َفعببو  

 خبذل  مو إدل صرب يذٍ قأل  تد.

ثبتى يمّبق إِقبت،      َفعو يذق قفُف  فن ضتؤا قفهحببٓ فبّط قألَا. يهبت  تغّّبز    

(  ةمببتظ  ُؽببفٌ قن حببتن، مببو   0991ِقببتف نىل قألَا  َسبببدٍ دببتى  ببُا صببترتز )  

 Milanإد  قفؾبفتت نىل إد  مُقوب، اتؽبٕ   قملضبز . َؽبف  مبّتى كُنببِزق        

Kundera     ٔدفك  أنٌ حتُا إَص   مو قفؾ ع سؾزٍ   أث  مبرصٕ طنضبفّٕ َقسبب

زِو إَ ثتث  صهٕ مو قفُدُدِٕ  م  يمل طزقنش َقفذٓ ِ ُد تترِ  َندتٌ نىل و ل يغ

. حتبُا طبو قفزَقِبٕ  ندى  مبو َدً بٌ قفهفضبّٕ  نىل َدًبٕ         Franz Kafkaكتطعبت  

قف شنّببل قفُدببُدٓ  ًبببف تُفببّح قملُقوبب، قفببذٓ ًِبب ال  تدتُقنببع قألصتصببّٕ فنغببز      

 قونضتنْ. ) صُق٘ كتى فبب   طفُفٕ ص ّبٔ إم  تٙضٕ  َصبُق٘ كبتى دفبُع َقفبتبٌ  إم    

تنمّذق،   مّ ال  إم كتى َرقٍ٘ سع يظّال إم ن  طإى يذق فو ِغّّز عبّٚت،   وببرٍ َن   

( نى مضبببأفٕ م هبببٖ قفُدبببُد ت فبببُا ينبببٖ  11  ـ. 3112  تؾببزطٌ(. ) كُنببببِزق   

 قففًال قفهفضْ   رَقِٕ قملُو،.

ندق كتن  قملُقو، تُفح َدُدق،  طذفك ألنًت تضمح  تذتبِح يبو يبذق قدتبش٘    

طإنبٌ ِفنب  مبو قف بأث  قف زفبْ        مو قفُقو   قفذٓ  ينٖ قفزتال مو كُنبٌ ستمسبت،   

( مًمبببت كتنببب  قألعبببعتا قمل طبببتٔ هلبببذٍ قملُقوببب، مجبببل       Godart   3116تبببُدقر )

ز تضببمح  طببز  يببذق   قف ؾببه   َقرتطببأ  إَ قةتكمببٕ  َقف  ببح  إَ قف ذببتر  قفبب     

قملزكش فنُدُد مجل قف حشس َقفقّق َقفحنق َقفُسبٔ. ُِقدٌ قونضتى  دقٙمت،  قف شبٓ 

نفضٌض قوفت٘ٔ  هفضٌ ينٖ مُو، ِ نال  م  دفك  إنٌ م ًال. ننٌ قن عتظ طًمبٌ ينبال   

 قند متع  تتف ت،   ُؽفٌ ن ّذٕ ف ذتر  قنترتق .

 كليتفكك الرباءة اخليالية وحتوالت التجريب الش

َؽل يؾز قفغك نىل قفغمؾبّٕ قفبز ت بب ؽبف ًت فؾبتوٕ كب  ٔ تغطبْ ينبٖ         

(  كمببت َؽببل قفغببك نىل قذت عببٕ. Sarraute   3113قذتحّحببٕ قفهفضببّٕ ) صببترَت 

ت بَ قألعبعتا قف حنّبِبٕ فنضبزد وبب تغب ت   مبق  ضب ع قف هبُع قفعب     قف هّبتت           

 ( 01  ـ. Butor 0993قفجحتطّٕ فن تا قمل تؽز. )  ُتُر 
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  يتا ت  َقفح  فبٗ قفزَقْٙ نسضتظ إنٌ ا ِ ب وتدرق، ينٖ تحبِال وؾؿ 

 ببتمل هٖ قفبببوّق فنعببتم  إَ إنببٌ ِحبببمًت   ببب هزِبببيت مببو كببل صببذقدٕ  َجيببرب       

قفحترئ ينٖ يُدٔ حتنّنّٕ دقٙمبٕ نىل قف هّبٕ قفضبزدِٕ نفضبًت  َينبٖ نضبّر يهع بُت        

ى تؾب ح صب ِٕ دقتّبٕ نىل سبب إنبٌ      رمشٓ ِهضر يتو ٌ  تف تا. ميعو فنزَقِٕ س بٖ إ 

ِؾ ح مبو قملضب شّل  إسّتنبت،  زّّشيبت مبو رَقِبٕ مبو ِب عنال. نى تببطق قفنغبٕ حتببد            

قف فعببك فعببل عمؾببّٕ فؾببت  كتٙهببتت إاببزٗ  دقت َفبب  تبب  َقفببح  سّببح     

ِ ُوبب، قفعببتم يببو إى ِعببُى مُفببُيت، نس عببتر قذتعببْ مببو و ببل قفعتتببع إَ    

 نبببت قملمفّبببٕ  مبببو إدبببل إى تؾببب ح وببببرٔ   قفغمؾبببّتت  إَ س بببٖ مبببو قا تطتتًبببت ف 

مغببرتكٕ مبب  مُفببُيتت  َوببُٗ  َمُقوبب، فببمو طقببت٘ إَ طببّ، ن ِ ُوبب، مببو         

 قفعنمتت إَ قف هّتت قفجحتطّٕ  قفز ن ميعو ألٓ صزد إى دّو  ًت  ؾُرٔ كتمنٕ.

فّط ت  يتدا  ندى  قفهظز نىل قفزَقِٕ قدتبِبٔ ينٖ إنًبت فُسبٕ م حببٔ تُفب      

تْٙ مبو َدًبٕ نظبز قمل زطبٕ َقفزَقِبٕ قف حنّبِبٕ. يهبت  ن ّذبٕ         مُف  عبك يمّبق  َنًب   

إكجز وط ّٕ ت ُف  يهب من حٖ نحبِو م ُقسِ ض طمو دًٕ قفنضتنّتت قف هُِّبٕ َينبال   

قف تمٕ  َمو دًٕ إازٗ تُدب زتمُيٕ حتنّنّٕ إكجز ص ٕ فهحطبٕ قف شبُا قفنضبتنْ    

قُّٙى نىل  بزقزتًال تضبتؤنت     قف نُم قونضتنّٕ َقند متيّٕ.   قذتتف   إدال قفزَ

 نحبِٕ   طزِحٕ مت  ت  نق  تفع ت ٕ ََؽ، قف تا.

 روايات غري اجتماعية كجريًا؟

كتنبب  يببذٍ قف طببُرقت سببتدٔ اتؽببٕ   طزنضببت نىل سببب م ترفببٕ إد  طزنضببْ   

صعضبببُنْ  غمؾبببّتت  –م بببُر    َؽببب، قذتبببتنت قفبقانّبببٕ مببب  إد  إنعنبببُ   

 طزِحبٕ إستدِبٕ  َفعبو  ُؽب، قد مبتيْ       مزصُمٕ  طزِحٕ إكجز إصنُ ّٕ  َتتف بت، 

 إكجز دوٕ َيمحت،  سّح قذت عٕ ت فُا ينٖ قف هتؽز قألازٗ.

نى َف  قف مّّل مُف  تضتؤا يرب شت ن، إععتا قف ذزِبع قفضبزدٓ  َيبذق    

(  ا  222. ـ. 0993قذتمتظ ) ف منّؿ قفزَقِٕ يّمت ِ ببَ إنبٌ ِ ّزطًبت( )  ُردِبُ      

 سِبتدٔ قفغبزل قذتحّحبْ ط بت،   طزنضبت اببتا      ِبؤد   غبعل مبو قألعبعتا  نّفبت نىل     

 قفحزى قف غزِو كنٌ     قف مّّل قفزَقْٙ َقف شنّل قند متيْ.
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(  99 – 91  ـ.  0999)  Daniele Sallenave تفهضبب ٕ نىل دقنّّببل صببتفّهتف 

تعمبببو قملغبببعنٕ  حتبِببببق،    نرخ قفزَقِبببتت قفُقو ّبببٕ قف ظّمبببٕ  قفبببز كتنببب      

ؽُدرت مو اتا َؽُا قف نُم قونضتنّٕ َقند متيّبٕ. ا   مُفُيتتًت قفزّٙضّٕ وب

 Gustaveِ ق نّفت مّل م طزف فنفو مو إدل قففو  َيُ قفذٓ ت هتٍ تُصب تف طنبُ     

Flaubert            َفعو دفك مضب حل يبو إٓ قديبت٘ فن  ب   يبو قف بتا إَ قف بترِ . ت  بت  

  ـ. 0992) كُنبِزق   قوث تتتت َت ُسب  ندق كتن  قودقنٕ ت ذتَس طزنضت كج ق،

(  طإى طزنضت ص عُى  مب  دفبك َ ؾبُرٔ اتؽبٕ    ونبع قألسمبٕ  َدفبك ِبربر          99

قملحترنٕ م  آدق  إازٗ صتش    ر و قف ذبِب قملُفبُيتتْ   تف ذبِبب قفغبعنْ     

   Duteurtreَ  قملحبببتم قألَا قألد  قألمزِعبببْ قفغبببمتفْ إَ قدتهبببُ ْ ) دَتبببُرتز     

 (. 321  ـ. 3111

سمببٕ قذتببتدٔ يببْ قفببز ص فضببز قننف ببت  قنصبب جهتْٙ َقف  ُِقببْ ففزنضببت  يببذٍ قأل

  Andersonينٖ قلدق  قألده ّٕ  َقفضزيٕ قفز تضب ُرديت َترتهًبت ) إنبِزصبُى    

(. َيببذٍ قألسمببٕ يببْ قفببز ص فضببز  إِقببت،  قفهذببت  قذتببتفْ فنزَقِببٕ    90  ـ.  3112

بقخ َقفحُٗ قند متيّٕ قفز قفضُدق٘    وبرتًت ينٖ ن ًتر إطزقد ينٖ قتؾتا  تألس

(  تا ؾببتر  ن دببع ينمببت٘ قند مببتع َن ِحببزؤَى  مجببل كببج  مببو       2ت ذببتَسيال.) 

 قفحزق٘  نّفت قفزَقِتت قفز تذّكزيال وت ِ زطُنٌ صت حت،.

ينببٖ كببل سببتا  يببذق قرتطببت  قفببذٓ ِرتقدبب   ندق كببتى  مجنمببت نببزقٍ      – 01

ُّغ  نىل سبب كب    يببم قي مبتم      مؾتتت،  اتؽٕ دقال قذتحل قألد ْ  ِ بَ إنٌ ِض

ينمببت٘ قند مببتع   طببُر قفزَقِببٕ قففزنضببّٕ قمل تؽببزٔ. فحببب طحببب قرتطببت  وبرتببٌ ينببٖ   

مسّبببٕ ) قذتبببِح ف ؾببزٍ َزت م ببٌ يبببو يؾببزٍ َزت م ببٌ  َسؾبببز نفضببٌ فببمو ق       

قنمسّببٕ مببذيع طنضببفْ ِحببُا  ببأى قفعنّببتت ن َدببُد هلببت   قفُقوبب  َن   قفببذيو    

َن ت يْ زتزد إففت  إَ إمست٘ تببا ينبٖ يببد تب  ستببد مبو قألعبّت٘( نزدضبّٕ ن         

م هٖ هلت  َقفز ختفْ ف  ت، ععنّٕ ي جّبٕ فنع ت بٕ. صبّعُى يبذق قرتطبت   ندى       

 ت  قد متيْ.

   َقفغب تٙال قألصبُإ قفبز ميعبو ف أث يبت إى ِعبُى       قفعنمٕ قفع  ٔ قنطنح 

 تزِ ت، مو َدًٕ نظز يتا قد متع ..... ِ بَ إى قفحبقظ وب وّل  َِ تد وُفٌ.



 ت: د. غشان الشيد
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 إعادة وصل اخليط

مو اتا قف ُدٔ نىل ستتكمٕ دش٘ دّب مو قفه تز قففزنضْ قمل تؽز  ِ ببَ فهبت   

ال قند مببتع  َيببذٍ  إنببٌ مببو قملمعببو نيببتدٔ َؽببل قفببزَق و  بب  قفزَقِببٕ  َ بب  ينبب        

قةتكمبٕ ن تحه هبت إ بببق، ألصب ت  كبج ٔ. طمببو دًبٕ ن ت ببَ يببذٍ قةتكمبٕ يتدفببٕ        

كج ق،   تهُيًت  َألص ت  كج ٔ إِقت،. َمو دًٕ إازٗ  ألى طًّت    قف مق  مت 

ِبببيػ  مببو َدًببٕ نظببز   بب، قألسبببقخ قفبقانّببٕ فن توببتت  بب  قألد  َ بب  قف نببُم   

٘ا كتمنبٕ مبو قذتّبتٔ قند متيّبٕ        قند متيّٕ.   قذتح ّحٕ  ندق و نهت دفبك  طبإى إدبشق

ص عُى  إسّتنت،  تتٙ ٕ طًّت   ب٘ق، مو قف مبل. إا تعبو تنبك يبْ قذتتفبٕ  إِقبت،        

  Honore    ٕف نببشق  نفضببٌ يهبببمت َؽبب،  ينببٖ يببتمػ تت ببٕ طزنضببت قفزإمستفّبب  

فبك  َمحت بل يبذٍ    زت م ت، مو إؽبشت  قفببال قةببَد  َقفهب ت٘   قألرِبتفذ مب  د      

قملتسظٕ  تأتْ ي حزِٕ كترا متركط مو تضبتؤفٌ سبُا قفببننت قفبز ميعبو إى      

ِضب  ًت يبذق قفغّبت   اتؽبٕ َ  ذبتَس دفبك  قف جبُر    ونبع قفعُمّببِت قونضبتنّٕ           

ينٖ قف شنّتت قفزَقّٕٙ قألكجز يمحت،  فنمذ م  قفزإمستفْ قفُفّب. إن ميعبو طبز    

  ينبٖ قألوبل  ألى ينمبت٘ قند مبتع  حبُق يهبت يهبب تؾبُر         طزفّٕ إى دفك ِ ُد دشّٙبت، 

ستبد َوبِال فنغمؾبّٕ َقذت عبٕ قفزَقّٙبٕ  َإى قد متيّبٕ قفزَقِبٕ قمل تؽبزٔ  حّب         

 يهبيال ن ميعو قفُؽُا نفًّت حتبِبق،ذ

يهب طز  يذٍ قففزفّٕ  إٓ قفزَقِتت  يل جيع  ندى  وزق٘تًت ََؽبفًت  مبو   

َقِببٕ قففزنضببّٕ قمل تؽببزٔ طقببت٘ م حببب َتبب       إدببل نسّببت٘ يببذق قذتببُقر قدتبِبببذ قفز    

م ذتنط  ن ميعو ألٓ تؾهّ، ععنْ إى دؾبزيت فبمو ك نبٕ َقسببٔ. ِقبتف      

نىل دفبك  ِ بببَ إى قفحطّ بٕ قف شنّنّببٕ  ب  قملبببقرظ َقذتزكبٕ قألد ّببٕ وبب إطضبببت       

 ؾُرٔ اتؽٕ مهذ صهُقت قفض  ّهّتت مبو قفحبزى قملتفبْ  ف ؾب ح م هبتطزٔ   ؾبُرٔ       

هُقت قفجمتنّهّتت   ت إدٗ نىل مه  تهتَ  سحّحْ. م  دفك  َينبٖ  كتمنٕ  اتا ص

مض ُٗ يبتا مبو قف ذزِبب  فبّط مبو قرتطبأ قوعبترٔ نىل إى قفحبترئ مبُسع  ب  رَقِبٕ            

ت حٖ  تف مق شتنؾبٕ فطزَسبتت قفُقو ّبٕ قألد ّبٕ  َرَقِبٕ هزِ ّبٕ َؽبن  نىل مبأسا         

رِو   ُؽببفهت ينمببت٘ كبب  . َينّببٌ  ِ بببَ فهببت إنببٌ ميعببو قف شببح  بب  يببذِو قرتّببت   

قد مببتع  َزتمُيببٕ تبب  م ذتنضببٕ مببو قفزَقِببتت قفببز ت حبببم ةجببت، يببو نمعتنّببتت      
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دبِبٔ مو قفضزد َقف شنّل فنشّتٔ قند متيّٕ. ِ بَ فهت  عهت،  ندى  َدَى قنديبت٘  

قفحّببتم  بببأٓ مغببزَع فن ؾبببهّ،  قوعببترٔ نىل   ببب، قأليمببتا  َصبببو يببذق قفقبببّتع      

َمو اتا وزق٘ٔ مو يذق قفهُع  ميعو قف حبت  مّبشت    قذتتفْ. فمو يذق قملهظُر  

 ك  ت .

ت بَ قملّشٔ قألَىل صن ّٕ  تيزِت،. قفزَقِتت قفز ميعو قف حتطًت يْ رَقِبٕ   قملبت   

(.  Heller, Feher 0991  يّنببز  طببًّ    Malabou   3112  ببب   مجببل ) مببتن ُ   

ت مبت   بب سبقثّبٕ. َيبْ     فمو يذق قمل هٖ  ميعو تؾهّ، يذٍ قفزَقِتت  أنًت رَقِت

ختنبب، كنببًت رَقِببتت قفطنّ ببٕ  َمغببزَيًت ف بببم  قفنغببتت كنببًت. َيببْ تؾببل نىل        

يبببطًت   طزِحببٕ مببو قفطببزا    ببب قف ؾببُرقت قمل  ت  ببٕ فنغمؾببّتت  َ  ببب قفببربق٘ٔ      

قفضببزدِٕ  َكببذفك   ببب تفعّعًببت.  ببت ن عببك طّببٌ إى قف ببُدٔ نىل قفضببزد يببْ          

قف ُوب، يبو قألابذ   حنّبب سحّحبْ فنحطّ بٕ         قألكجز دنفٕ ينٖ يذق قنضتزقف  م 

 (. Blanckman   3111دَى قف ُدٔ  م  دفك  نىل قفربق٘ٔ قفضزدِٕ فنفرتٔ قفضت حٕ ) 

قملّببشٔ قفعبب  ٔ قفجتنّببٕ إكجببز نجيت ّببٕ. نى رَقِببٕ قملببت   ببب يببْ رَقِببٕ قن حتفّببٕ        

ر  َقهً    ؾُرٔ دذرِبٕ  ضتبُ قف بتا  َضتبُ قفعبتٙو  مب  قنس فبت    تصب مزق        

 Viartط صٌّ  & تفذقكزٔ قفحتدرٔ ينٖ قف ضتؤا سُا  ترصتتًت قرتتؽٕ.) طّترت 

& Vercier   3112  .قع غن  قفزَقِتت ينٖ قملع ض تت قفضت حٕ  دَى  992  ـ )

قف منببْ يببو قورخ  َن قني مببتم كببذفك  غببزَطًت فببرتخ  َيببْ تضببرب قملُفببُيتت   

 ٙل قفزّٙضّٕ ف ؾزيت.قألكجز انُدق، فنم زطٕ قفزَقّٕٙ  مجل قملضت

ن ت حتصال كل قفزَقِتت قففزنضّٕ قمل تؽبزٔ سحّحبٕ يبذٍ قملّبشٔ قملشدَدبٕ  َمب        

دفببك  يببذٍ ستفببٕ نببُع م بب  مببو قفزَقِببتت قفببز  مبب  قس فت ًببت وّببل قص عغببت      

( ينببٖ ينببال  9إيببتدت قف توببٕ مبب  هًببُر كبب    إَ يببُ   ستفببٕ قسدِببتد م ُقؽببنٕ.)    

زَقِتت مت ِغذٓ اّتفٌ  يرب يبذٍ قألعبعتا قدتبِببٔ    قند متع إى ِض مب مو يذٍ قف

مو قمل زطٕ قفزَقّٕٙ  ألى يبذٍ قفزَقِبتت  كمبت صبهزٗ  هًبب وجيبتد آفّبتت دبِببٔ         

فنُؽ، َقف شنّل فجتثٕ يهتؽز تبأتْ  أعبعتا شت نفبٕ  مبو إدبل تحبُِ، قفُقو ّبٕ        

 قفحبميٕ مو دًٕ  َمو دًٕ إازٗ  تحبِال طزا قص عغتف إازٗض



 ت: د. غشان الشيد
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 هتؽز نىل َف  قفغمؾّٕ قند متيّٕ   ستّو ت  مزِحص ؤدٓ يذٍ قف  -

 ن ًتر سبَد مفًُم قفبَر م  تغّّز قملُقو،. -

 طشؿ قفظزَف قفبوّحٕ قفز صّعُى طًّت قف تا قند متيْ مضزست، هلت. -

 الشخصية بعد الشخصية

 تصفية الشخصية االجتماعية

     ٕ قفظببتيزٔ     بب،   فهحببل دفببك مببو قف بقِببٕض ن ِببأتْ قننط ببتع مببو قفتد متيّبب

قفزَقِببتت قففزنضببّٕ قمل تؽببزٔ مببو نتفببتا إَ تّببت  َؽبب، قفظببزَف قند متيّببٕ. ندق     

كتى يهت  رَقِتت تحبم عمؾّتت ته مبْ نىل قفط حبتت قفُصبطٖ  مب  تهبُع دقانبْ       

ك    طإى   قًت قلاز ِحُم  تفغُـ يمّحبت،   قف ّٚبتت قند متيّبٕ. مبو قملؤكبب      

(  َفعبو يبذٍ فّضب  يببْ    2تت تب  ستفببزٔ كبج ق، )  إى سّبتٔ قف مبل   يبذٍ قفزَقِب    

قذتتفببٕ اببترز قف مببل  َإَوببتت قف ضببنّٕ  َقذتّببتٔ قرتتؽببٕ  َإَوببتت قففببزقغ فنشّببتٔ        

قند متيّٕ قفز تُؽ،  إسّتنت،   بوٕ ك  ٔ. كمت تُؽ، إِقت،   ُص  قألمضّتت 

  قفُسبقنّببٕ قفببز زقببْ إمببتم قف نفببتس  ََد ببتت قألكببل  بب  قألؽبببوت٘ إَ قف غببتا    

  مجل قدتنضتت قفعج ٔ فنشّتٔ قذتبِجٕ. إاب ق،  ؽبشّح    َسفتت طتعنٕ إَ نتدشٕ

إى   ، قفزَقِتت تحبم مغتيب قد متيّٕ  وت   دفك   تؾبهّفًت قذتبتفْ  َتحببم    

مظبببتيزقت  َقي ببببق٘قت   قفغبببترع ينبببٖ طتفبببع عبببت   زدبببُقسٓ مبببو و بببل عببب ت      

عضْ  َيمبتا  َمزقو بُى    قفقُقسْ  َتفتيتت قفحضال قفذٓ ُِدب طٌّ صتٙحُق ت

َِحُمُى  أدَقريال كضتٙحْ تعضْ  َيمتا  َمزقو    َيبد مو قملظتيز قذتّبٕ  

 قفهتدشٕ َقفحت نٕ فن ؾبِق   عنمٕ َقسبٔ َقو ّٕ.

َفعو ندق كتى قدتتنع قند متيْ ستفزق، َمض مزق،  َِطز  تتف ت،  َ طزِحٕ 

ِ  نبق قألمبز طحبو  بأى قفبزَقّٙ       مؤثزٔ  طذفك ن ِ ين    قفهًتِٕ  عّٚت، كب  ق،. ن  

ِزطقُى قنيرتقف  تف  ب قند متيْ فنمُقو، َقفط تعض ننًال   تف عط ِغ َى نىل 

يببذق قف  ببب  نىل سببب كبب    َيببال ن ِحُمببُى  يهببت حتبِبببق،  نّفببت  ببتف نمّح  َتتف ببت،     

 طزِحٕ طذٕ اتؽٕ. ندق كهت ن زف دّبق،  إنٌ   قفزَقِتت قذتتفّٕ  مبت قفبذٓ ِف نبٌ    

أل طتا  َمُو ًال قفط حْ  َإدَقوًال   قنصب ًت   َإيمبتهلال  طبإى يبذق كنبٌ ن      ق

 ِحُا فهت    قف مق  عّٚت، كج ق، يهًال.
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نى قفحُا نى قفغمؾّتت يْ عمؾّتت قد متيّٕ إَ  طّٕ  ن ِحببم مضبتيبٔ   

كبب  ٔ نّفببت ستتَفببٕ قنس فببت   ببتذتُقدش صببنّمٕ  َقفببز ت بببَ يغببٕ. قفغمؾببّتت        

 ببتد تؾببهّفًت  تهشفببق  بب  قف ؾببهّفتت. نى قذتببُقر قذتحّحببْ َقفقببزَرٓ    قملؾببهفٕ َقمل

َقملجمز    ينمبت٘ قند مبتع َ ب  قفبزَقّٙ  سبُا قفغمؾبّٕ جيبع  ندى  ينبٖ كبل          

سببتا   قملزسنببٕ قألَىل  و ببُا يببذٍ قملتسظببٕ قألصتصببّٕ. َ   ببل طقببّشٕ كبب  ٔ       

مو َدًٕ نظز قمل زطٕ  ف  ، ينال قند متع  ا ت ب قذتتفٕ قند متيّٕ فنغمؾّتت 

قفزَقّٙببٕ  يتمببٕ حتنّنّببٕ مجمببزٔ. إَ ينببٖ كببل سببتا  ت بببَ يببذٍ قذتتفببٕ  مببو قلى        

 طؾتيبق،  ت  كتطّٕ  ؾُرٔ إصتصّٕ.

 االجتماعي بوصفه ستارًا

 ت ن عك طٌّ إى قفزَقِتت قملبرَصٕ تحتر  مت ا ِعو جيبزؤ   ب، قرتطبت     

   ٕ . َيببُ إى قملُوبب، قند مببتيْ يببُ  قند مببتيْ ينببٖ قنيببرتقف  ببٌ و ببل صببهُقت طُِنبب

مؾبر ت  َقفح ن ِضتيبنت ينبٖ قومضبت  قفغمؾبْ  بتلازِو إَ  بذَقتهت. تضبمح       

قف هتؽز قملُفُيّٕ   شبِبب قفغمؾبّتت  َتؾبهّفًت قد متيّبت،  َفعهًبت ن تضبمح       

فهببت    قفُقوبب    ببتم ت  إٓ م زطببٕ إصتصببّٕ يهًببت. َ  قفُوبب  قفببذٓ تزّكببش طّببٌ         

يّٕ قألصتصّٕ ينٖ تحبِال َؽُطتت دتمبٔ سُا قف تا قند مبتيْ   قملمترصٕ قند مت

طببإى ي حزِببٕ قفزَقِببٕ قمل تؽببزٔ تضبب ٖ نىل صببرب قملظببتيز قملنمُصببٕ ملببت   ببب قفغمؾببّٕ    

 قند متيّٕ.

نى قف  ببببب      بببب، قفزَقِببببتت  يببببو قملهظُمببببٕ قف حنّبِببببٕ فنُؽبببب، قفزَقٙببببْ   

  إكجبز إيمبتا  تتزِبك    َقند متيْ مت تُفّشٌ كمت يُ   ؾُرٔ كتمنبٕ. مبجت،    

  نى تحبِال قف فؾّتت قفغمؾّٕ يْ مو إدبل مهب  إٓ    Patrick Modianoمُدِتنُ 

يمنّٕ َؽُا سحّحّٕ فنغمؾّتت. نتدرق، مت يزط  طزِحٕ قمل زطٕ قفز إَؽٖ  ًت ينال 

قند متع تعذِ ت، دبذرِت، نىل يبذق قذتبب. َؽبل قف مبزِو نىل نًتِ بٌ   ) دطبرت قف تٙنبٕ         

Livret de famille   ٕعترع قةتت قمل  مب  َ  Rue des boutiques obscures .)

نى قدتًببب قفعبب   فنمؤفبب، فعببْ ِحبببم فهببت نعببترقت قد متيّببٕ مجببل قف مببز  َنببُع        

قدتهط   َقملًهٕ  َقذتّتٔ قملبرصّٕ  َيهتؽز عمؾّٕ َيتٙنّٕ  َقذتتفٕ قملبنّٕ يُ  
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مب  قفغمؾبّتت. َيعبذق مت     تف عط  ِ هتصع م  قوسضتظ  تألففٕ قفز إومهتيبت  

تشِ  قفهؿ و نُمتت مو مؾتدر شت نفٕ ت هتَا قفغمؾّتت ت  قمل زَطٕ يُِتتًال  

مو إدل قفحُا نى َف ًال قملبنْ ستبد. يهت ِحُم قفزَقْٙ  هحب دبذرٓ ف حنهبٕ قف بتا    

مو اتا قف ذز ٕ قمل ّغٕ ف طبزقدض نى ستفبٕ يبؤن٘ قألطبزقد ندقرِبت، ن تفّببنت   عبْ٘        

 دل طًمًال.مو إ

مو يذق قف  ب فن ؾهّفتت قني ّتدِٕ فن نبُم قند متيّبٕ  ِضب منؿ قفزَقّٙبُى      

إسّتنت،  تؾهّفتت تبشدقد ت حّببق، َ  ّببٔ يبو قفُقوب  مجبل قملُصبُيٕ قفؾبّهّٕ قرتّتفّبٕ          

. تبشدسال قفزَقِبتت  ندى     Jorge Luis Borgesقفز حتبخ يهًبت دبُرز فبُِط  بُرز     

ٕ قفببز ختبب نو  ببتمل هٖ قف ببتم  إَ  تف ؾببهّ، قفعّفببْ      تف ؾببهّفتت قمل ترفببٕ قهلشفّبب  

قألكجبببز  ًبببُرق،ض مجبببل قفغبببحز مببب  قهل غبببعُكّ  إَ قف  تمبببتنّ   إَ إِقبببت، مببب    

  قفغبحزقَقت   Jean Echenozقفُسّببِو  َقملًمغب   َقففتعبن   ) دبتى نِغبّهُس      

)  (  َقفهببتظ قفببذِو ن ِ زطببُى عببّٚت، يببو قذتّببتٔ َيببو قلاببزِو    62قفطببُِتت  ـ. 

(  َقجملمُيببٕ قفؾببغ ٔ مببو قملحببتَم    93 تتزِببك مُدِببتنُ  مت ببط قفطفُفببٕ  ـ.  

  يطنبٕ   Genevieve Brisacَقجملمُيٕ قفعب  ٔ مبو قدت هبت٘ ) دّهّفّّب،  زِبشق       

(  َقفزدببببتا قفببببذِو ِ عنمببببُى ونببببّت،  002نًتِببببٕ إصبببب ُع فنؾببببّب   قف شببببز  ـ. 

 ّت،َِقشعُى ونّت،  َِ  ذرَى ونّت،  َِ  تيُى ون

(  َقفهضببت٘ قفنببُقتْ   32  ردببل قفضببزِز  ـ.    Eric Holder) نِزِببك يُفبببر  

  مخبط ؽبُر    Agnes Desartheِه حمو  َقفهضت٘ قفنُقتْ ِ ع  ) إتهّش دِبشقرت  

 (. 093فشَدز  ـ. 

نى قوعببترقت قمله ظمببٕ ففغببل يببذق قف  بب   يببو قند مببتيْ قسدقدت كببج ق،         

  Philippe Delermقفزَقِبببتتض   يتمبببل تبببتم، ودقرٔ تتمقبببٕ  ) طّنّبببع دِنببب م 

(  َقفزدبببتا  قفبببذِو ِ ببببَى كبببُقدر   قألمبببتكو  39 – 31مضببب ًنك قفُوببب   ـ. 

( نى قف  زِبب، 9ـ.  قةذببُسٔ  يببذق ن ِ ببرب يببو عببْ٘  ) نِزِببك يُفبببر  قملزقصببنٕ  

 تهلُِٕ قفغمؾّٕ فبّط فبٌ إيمّبٕ كب  ٔ  َوّم بٌ قوا ترِبٕ فب ّفٕض  كبتى قفُوب           

م أازق، يهببمت صبأفين يّمبت كهب  إط نبٌ   قذتّبتٔ. إد  بٌ  أنبٌ مبو قفؾب ع قفحبُا             

َفعببهين كهبب  إعبب غل ذتضببت  عببزكٕ  َن ميعببهين وببُا قف عببط. ينببٖ كببل     
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كزِض ّتى   ينٖ يتمػ قفؾ ُ تت  )ستا  كتن  سّتتْ قذتحّحّٕ   معتى آاز

(. ا ِبرتدد   ب، قفبزَقّٙ   مبو إدبل      92  قملغبتمزٔ  ـ.   Christian Osterإَصبرت  

عز  مت ِزِبَى    تحبِال قدتتنع قفضبتاز مبو قف شحّحبتت  صبُق٘ كتنب   ُفّضبّٕ       

 .... إَ قد متيّٕ  ) دّهّفّّ،  زِشق   رؤِٕ سبقٙق  ت ل(.

 ردانيةشخصيات يف مواقف ف –ممجلون 

  ّبببق، يببو يببذق قدتببز  قفهزدضببْ قفببذٓ إؽببت  ينببال قند مببتع  جيببع إى نفًببال    

كّ، قص طتع قفزَقُّٙى  ينٖ قفزتال مو كل عبْ٘  تحببِال عمؾبّتت   مُقوب،     

 قد متيّٕ.

  قذتحّحٕ  نى قملُو، قفزّٙضبْ قمل مبذ يبُ َؽب، قفغمؾبّتت يبرب يببد مبو         

 ضبّو فبٌ دنفبٕ قفبذٓ  وبزع       قف فؾّتت قمل فبزدٔ نىل سبب كب    مجبل قهلبُظ  غبْ٘      

(  99  وقبتِت عمؾبّٕ  ـ.    Jean – Marc Robertsؽشّح  ) دبتى مبتر  رَ ب     

نى قرتبببتـ   يبببذٍ قف فؾبببّتت  مبببو ابببتا نيبببتدٔ زُفببب ٌ  تفهضببب ٕ نىل قف حنّبببب  

قفُقو ْ  يُ إنًبت ق   ببت إد ّبت، يبو قص شقبتر يبذٍ قف ّٚبتت  قفبز وببم  فُسببيت           

فطُِنٕ َقمل  بدٔ َقمل هتوقٕ َقف  ضفّٕ هلذٍ قذتزكتت قفُؽ،. َفعو يذٍ قفحتٙمٕ ق

قفؾبغ ٔ  َقف ببتدقت قملضب شعمٕ  َقف فؾببّتت قف ضببّطٕ قرتتؽبٕ  ببتملت ط  فببّط    

هلببت    قفهًتِبببٕ  م هببٖ نن قف بببُدٔ فهمببُدز قفغمؾبببّٕ قند متيّببٕ قفبببز تضببب ٖ نىل     

  رَقِبٕ ف ّهبُق   قوعترٔ نىل مُتًت قفهًبتْٙ. ) مبت يبُ قففحب  قفّبُمذ( ت ضبت٘ا عمؾبّٕ        

. مبو قفُقفبح إى قوبرتق  قدتبُق  ن ميعبو نّفبت إى ِبج          Benoit Duteurtreدَتبُرتز  

ععهتض   إسبيال قفذٓ ِأكبل كبج ق، مبو قفضبعزِتتذ  )  ّهبُق دَتبُرتز  قمل مبزد         

 ( 09ـ. 

نى قف مّّبش قف شنّنببْ فغمؾببّٕ مببت مببو اببتا تفؾببّتت زت ببش٘ٔ    ّبببق، يببو إٓ  

تيْ  ن ميعبببو إى ِ بببب هبِببببق، مطنحبببت،  َز بببب قف ؾبببفّٕ قصببب هتد نىل  بببو قد مببب

فرتكش ينٖ قملُقو،  َقملغتيب  َقف ذتر  قفز ميعو قفحُا ننًت ت غبّعل مضب حت،   

فمو زت م  ُِسب قف ذتر  قند متيّٕ فمو نضع ن ِغك طًّبت. نى قفبذٓ ِضبّطز    

ُ بٕ ينبٖ   ينٖ تحبِال قملُقو، يُ قف     يو قذتزكتت قملفزَفٕ  َقفعنمبتت قملع  
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فُ  تب  مزٙبْ.) دّهّفّّب،  زِبشق   ندبتسٔ نًتِبٕ إصب ُع   قفؾبّب   قف شبز  ـ.          

(  َقألسببقخ قمل  ت  ببٕ قمل ببأثزٔ  غبببٔ  ظبزَف قفببشمو  َقففقببت٘  َقف فببتيتت. نى   22

قذتّتٔ قملهغُدٔ  قذتّتٔ قذتحّحّٕ  قذتّتٔ قرتتفؾٕ زّل نىل إى تعبُى إسببقثت، تب     

قنّببٕ مبب  قني حببتد  تفعمببتا. تغببّعل قفجحتطببٕ قدتم ّببٕ عمؾببّٕ  خت فببْ طًّببت قففزد

زتمُع هتر  قذتّتٔ    ّبق، يو قنن مت٘قت قند متيّبٕ طحبو. مب  دفبك  ضتبو ن نبال       

قفُّم إى دفك يُ قذتب قفزّٙضْ ففزفّٕ قجمل مب  قدتمبتي ٓ  َجيبع م زطبٕ إنبٌ ا      

مُو ببٌ  ِ ببب ُِدببب َصببتطٕ سؾببزِٕ  بب   ببتدز قملغببتيب قفببز وببتم  ًببت  جببل َ بب          

 قند متيْ.

قنحضببم  قفغمؾببّٕ قند متيّببٕ   قفزَقِببتت  ندى   طببزِح   م عببتمن        

طتحتٕ زتتا قفُؽ، ألوؾٖ ستنت تفزد قفغمؾبّتت  كمبت إنًبت ت ّبب َفب  يبذٍ       

قففزدقنّبببٕ فبببمو تهمبببّو م بببّػ اقببب   يبببذٍ قفغمؾبببّتت هلبببت.   مُقدًبببٕ يبببذٍ    

ز قفغمؾّٕ قند متيّٕ دقٙمبت،    قذتحّحٕ  َ  يذٍ قفزَقِتت مت   ب قذتبقثّٕ  تظً

ستفٕ نسقسٕ  َستفٕ يذش يو قففًال محترنبٕ ةتفبٕ قففزدقنّبٕ قفحتٙمبٕ  َةتفبٕ نطبزق        

 تفغمؾتنّٕ مو َدًٕ نظز تهمّو قذتُّقت. ًِببف تهمبّو قذتّبتٔ نىل قف  بزف ينبٖ      

َدببُد طقببت٘ م ذببتَس فنممترصببتت قند متيّببٕ  َتبب  قفحت ببل  تتف ببت،  ألٓ قا ببشقا       

 مُو ْ.

 التحليل املوسع للمواقف

ِقتف نىل يذق قفضرب قألَا صبرب ثبتى مبو دًبٕ قملُقوب،. مبو قمل بزَف إى مفًبُم         

قفبَر    ينال قند متع  يُ قفذٓ قص مبم تتف ت، مو إدل َؽ، قألطزقد. ِحُم قفبَر 

 بببَر قفببزق و  بب  قف هّببتت قند متيّببٕ َ بب  قملمجببل  يببرب ر ببو  ببتدز قف ؾببزطتت           

ٕ إَ قملُقو، قفز ِؤدًِبت. َ بذفك ِقبمو قفببَر قصب حزقر قف فبتيتت        تألَفتع قملم نف

َتُو ًت  مو اتا قوعترٔ نىل قف ؾزف قمله ظز فغمؿ مو عمؿ آاز  تفهظز نىل 

قملعتنٕ قفز د نًت فمو مهظُمٕ قد متيّٕ م ّهبٕ. ت حبتط  نظزِبٕ قألدَقر   بذفك      

ٓ م  طزِحٕ تؾُر قفُؽ، َ ؾُرٔ ط ّ ّٕ م  قفزصال قف ّتنْ فغمؾّٕ قد متيّٕ  إ

قفزَقْٙ. َن تبشقا يبذٍ قفهظزِبٕ تحبُم  ًبذق قفببَر. مب  دفبك  َمبو ابتا قصب مبقمًت            

قفبقٙال  ِشدقد يبد ينمت٘ قند متع ت  قفزقف  يهًت  دَى إى ِعُى مو قملمعو  
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سحّحٕ  قف مل ينٖ تحبِال رؤِٕ  بِنبٕ. قملُوب،    قون بتز قألد بْ  عبْ٘ آابز. ِحببم        

ّ  َصببتٙل إاببزٗ  دَى قملُقدًببٕ قمل تعببزٔ هلببذق قملفًببُم. َ ضبب ع فببّق       بب، قفببزَقٙ 

 قجملتا  صهع فْ  ذكز َصّنٕ مو يذٍ قفُصتٙل  َيْ قألدُق٘.

 احلداثة واألجواء

قملًهّببٕ  مجببل قذتّببتٔ قرتتؽببٕ  ضتببو نببزٗ إعمتؽببت،  َإعببّت٘  إَ مُقوبب،       26

ُّا           م أثزٔ  تألستصّط قفبز تج يبت  مبو ابتا قفهظبزٔ قفغمؾبّٕ دببق، قهتيًبت. حتب

قذتّتٔ قفُّمّٕ   ، قألط تا  مجبل يغبت٘   مط بال  إَ سِبترٔ نىل م شب،  إَ مغبًب       

إمببتكو دقت دنفببٕ تشِببب قفزت ببٕ   مُوبب  إثببزٓ  قَ قف هببّشٍ   مبِهببٕ  نىل قرتّببتد نىل 

قصبب ًت  كمببْ  ببتمل هٖ قفبببوّق فنعنمببٕ.   قذتحّحببٕ  نى قنصبب ًت  قف ببتدٓ يببُ    

قفذٓ ِبط    تسدِتد  نىل  ّ  ابمتت َصن  ينٖ ععل إسبقخ َهبتر  صبُق٘ ت نبق    

 قألمز  تفضفز إَ سقُر مهتص تت طهّٕ  إَ س ٖ قملغتركٕ طًّت.

 تببشدقد نىل سببب كبب    َخبببتف قف ذببتر     نى َيببْ قألطببزقد َقذتضتصببّٕ قفببز  

قملض مزٔ َتهُيًت  ِ متى ينٖ تزكّش قفُؽ، قفزَقٙبْ. ِغبًب قفزَقّٙبُى  َإسّتنبت،     

عمؾببّتتًال   ضبب تدٔ ينببٖ قذتضتصببّٕ قفغبببِبٔ قهببتٍ كمّببٕ قألعببّت٘ قملغببرتكٕ     

و َقهتٍ تبردتتًت  َقرتبقدقتًت ينًّال يال َينٖ طزِح ًال    هًّت إَ قن   بتد يهًبت. مب   

إدل وُا دفك  طزِحٕ ينال قند متع قفحتنُنّٕ  ِ   ب صربيال يو قند متيْ قملغرت  

وحبقر مت ِ   ب يو قند متيْ قدتمتيْ. نى قمل زطٕ قفزَقّٕٙ قفز ِحبمًت قفزَقّٙبُى  

ت طنببع إى تعببُى قف توببتت قند متيّببٕ إكجببز رّمّببٕ  ببت ِزِببب إى ِظًببزٍ تؾببُر  

مو رؤِٕ قف حتنّٕ  َفعو إكجز ت تيبق،  ت ِبج ٍ   هتيْ  َإكجز تأثزق،  هفُد نُع

قذته  نىل تؾُر هتيْ. ِحُم قفزَقُّٙى     يذِو قف شنّن    ضرب َصّنٕ دبِبٔ 

 مو قفُؽ، ف دُق٘.

نى قألدببُق٘   ُؽببفًت َصببّنٕ فبمضببت   ببتملُقو،  يببْ سببزٔ سِببتدٔ قذتضتصببّٕ     

 ٕ نىل ينال قند متع  تص جهت٘ قدتمتفّٕ قرتتؽٕ  تذتبقثّ   َيْ كنًت دبِبٔ  تفهض

مببو قألدبُق٘ قفضببمٕ قفزّٙضببّٕ   Georg Simmel   0919َقسبب. د ببل دبُرز صببّمّل   

ألععتا مبو قففزدقنّبٕ قرتتؽبٕ  بتفحزى قف تصب  يغبز  َمستيبت  حتبِببق،  كّفّبٕ          

فعْ ت بترض قففزدقنّبٕ قفعمّبٕ قرتتؽبٕ  بتفحزى قفجبتمو يغبز. َيبُ د بل مبو يبذق            
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تصّٕ ملفًُمٌ يو قذتبقثٕ. م  دفبك  فبو صتبب    إيمتفبٌ      قف ُتز إسب قف هتؽز قألص

 َن يهب انفٌ  إثزق، فزت ٕ َقفشٕ فنباُا   نظزِٕ قألدُق٘.

مبب  دفببك  نى فغببٕ قألدببُق٘ قفّببُم يببْ فغببٕ يفُِببٕ مه غببزٔ قد متيّببت، َس ببٖ إنًببت    

(. كّبببب، ن  Vulpian  3112إؽبببب ش  مُفببببُيت،   ينببببال قند مببببتع ) طُف ّببببتى   

 مبقم قمل عببزر ملفًُمببتت مببو يببذق قفهببُع   قفنغببٕ قفُّمّببٕ ذتّببتٔ     نهبببيػ مببو قنصبب 

قف مل  َ  سّتٔ قف ضنّٕ  َقفنحت٘قت قنس فتفّبٕذ نى قدتبُ قدتمّبل ِعبُى  إسّتنبت،       

يبببطت،  َمعتطببأٔ  َط ببت، دقتّببت،  إَ ينببٖ قألوببل ط ببل رفببٖ  َقدتببُ قفضببْ٘ ِببشير       

َ سبترق،  ةضبع قند متيبتت     َُِتز  َِبط  نىل قهلزَ  َقف  ب. ِعُى قدتُ  تردق، إ

َسفببتت قفغببُقرع  َسقببُر يببذق إَ دق .   مُقدًببٕ يببذق قف عببتثز  إن ميعببو         

 قف فع   أى قرتّتا قند متيْ ميعو إى ِ  نال مو قمل زطٕ قفزَقّٕٙذ

 وصف األجواء

قألدببُق٘ فّضبب  َدًببت، آاببز فهظزِببٕ قألدَقر  َن طزِحببٕ وكمببتا سبببَديت  إَ     

ازٗ فُؽب، قملُقوب،  َتغب مل مضب حت، ينبٖ قألدَقر  ستببدٔ       حتبِبيت. ننًت َصّنٕ إ

قملتدٔ قفز تضمح هلت  تنن غبتر. َيبْ تُفبح   بذفك  مبت جيبع  روبت  تضبمّ ٌ ينبال          

قألرؽببتد قدتُِببٕ فنشّببتٔ قند متيّببٕ. ِقبب  يببذق قف نببال    مزكببش قف شنّببل  قملفًببُم  

ح ُفٕ مو قملزد ّبتت  قفعّفْ فنضّتا َفنمُو،    ّبق، يو يذٍ قف ُو تت قملض حٕ َقمل

قألاببزٗ كنببًت  ِ شبببد قملُوبب، يببرب قذتضتصببّٕ  َقفغبب ُر  َقننط ببتع  َقف تطفببٕ   

َكببذفك يببرب تفضبب قت يببذق كنببٌ. فهضبب مبم ؽببُرٔ تحببرت  طًّببت نتتببتفْ صببترَت           

Nathalie Sarraute          هّببٕ ينمّببٕ نفضببّٕ قنطتوببت، مببو درقصببٕ قف ُدًببتت  َِحببرت 

ّبببٕ قف نمّبببٕ قند متيّبببٕ قنطتوبببت، مبببو درقصبببٕ     قفزَقّٙبببُى قمل تؽبببزَى نُيبببت، مبببو قف ه  

 (2قألدُق٘.)

َ ض ع فّق قجملتا  فو نحبم نّفت   ب، قألمجنبٕ ففٚبتت ميعبو قذتؾبُا ينًّبت       

 قنطتوت، مو قفُؽُطتت قفزَمتنضّٕ.

ميعببو ت زِبب، قففقببت٘ قدتببُٓ  ُؽببفٌ دببُق، ِغبب مل ينببٖ   بب، قألمببتكو          

َقفنشظتت إَ قألعبمتـ  َيبُ ِ مّبش  ؾبفٕ قنصب مزقر  َقفبميُمبٕ َميعبو نيبتدٔ         

نن تدببٌ. تفبببزس قفعهبببتٙط  َ ّبببُت قألطفبببتا  َِببُم قألسبببب دبببُق،  إٓ نطبببترق، ف ؾبببُر   
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نببت، قف توببتت  م عببزر ِضببحو ينببٖ قف ببتا إَ ِهبببمر  ببٌ. قف توببتت قف تٙنّببٕ  َإسّت       

قذتمّمٕ هلت إِقت، دُيت قرتتـ  ألى قألطزقد ِغتركُى طًّت   ببد مبو قننط تيبتت    

َقملغتيز قفجت  ٕ َقفز جيبَنًت يهب كل فحت٘. قألدبُق٘  ندى  يبْ ن بتز قفحببرٔ ينبٖ      

قفُؽُا نىل زتمُيٕ مو قننط تيتت قمل غبت ًٕ مًمبت كبتى صب ع دقط ًبت  َدفبك         

معبتى َسمبتى م ّبه ض مجبل قفبذكزِتت  َقذتبتنت قملتفبّٕ         قف توٕ م  قلاز  َ 

فنببذقت إَ قفحهتيببتت  َقوسضببتظ  ببتألمو إَ قننشيببتز. كنمببت كتنبب  قف توببٕ طُِنببٕ   

َمض حزٔ كنمت كبتى نضبق قوسضبتظ تهّبت،  بتفحُٔ  َفبو نهببيػ  مبجت،  مبو رؤِبٕ           

ِبببترقت يببذٍ قفطزِحببٕ مببو قفُؽبب،  تتف بببت،  فن توببتت مبب  قألم. نى صتببت  إَ طغببل س        

إمتكو قفطفُفٕ  قفز تُؽ، مٚتت قملزقت  ِ  مببقى  إِقبت،  ينبٖ قفحببرٔ إَ يببم      

  Phillipe Delermقفحببرٔ ينبٖ قف جبُر ينبٖ زتمُيبٕ مبو قملغبتيز ) طّنّبع دِنب م          

  دبتى  012  قملعبتى  ـ.  Annie Ernaux  َآنْ نِزنبُ  26ؽّ، فنذكزٗ  ـ. 

(. فبب  ، 029رصبٕ قذتببع  ـ.     تJean – Phillipe Toussaintطّنّبع تُصببتى  

قألمتكو دُيبت قرتبتـ  مجبل قفعهبتٙط قفبز حت بُٓ    ّببق، يبو وقبّٕ قوميبتى            

ينببٖ زتببتا وبببِال مببو قفبببننت قفزمشِببٕ  َقننط تيببتت قدتمتفّببٕ قملضبب حزٔ  َستفببٕ     

  دببتى نِغببهُس  33تأمنّببٕ ؽببتم ٕ ) دّهّفّّبب،  زِببشق   قألاببُقت دِنّعتتببت  ـ.   

 او تزِهّ ػ(.

 ن، يو قألدبُق٘ مبو ابتا تهُيًبت قفعب     قفبشمو َ  قففقبت٘.        قملهتاتت خت

فنمهتابببتت  تتف بببت،  ط ّ بببٕ نصبببحتطّٕ  َهلبببت مسبببٕ قةبَدِبببٕ َقفُو ّبببٕ. َيبببْ فبببّط   

 تفقببزَرٔ م فببزدٔ  َفعببو  َينببٖ قفببزتال مببو كببل عببْ٘  ِؾبب ع نيببتدٔ نن تدًببت    

ميعو إى تعُى َيذق مت ُِسٌّ تغت ٌ قألسُقا قدتُِٕ. َيْ ت هُع  تذتبٔ َقفحُٔ  َ

 عجتطٕ مهمفقٕ مجل صتمبٕ   انفّبٕ قملُوب،  إَ قسب تا محبمبٕ قملغبًب  َتؾب ح        

يْ قملُو، نفضٌ. نى نازقز يتوٕ مو صّتا  مجت،  ِعفْ فُف ًت   َف  صبْ٘ض  

ِعفبْ رؤِببٕ قألاب    وًببُٔ  َفببّط    ّ ًبت  فبسضببتظ  تنشيبتز مهببتاْ ِضببّطز     

  تعنببال م ببْ  ـ.  Pascale Rozeَس ينببٖ دُقنببع قملُوبب، قألاببزٗ )  تصببعتا ر 

(. قملهتاتت حتبد  ينٖ كل ستا  قف حُِال قفعّفْ ف بد مو قألط تا َقملغبتيب   39

َقا تطتتًت قف ضّطٕ  ينبٖ قفبزتال مبو يُِ ًبت قملُفبُيّٕ مجبل صبّعترٔ و بل َد بٕ          
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قفط ببتم إَ   بببيت  اببتا سزكببٕ نتببزق٘ إَ   ببب دنضببٕ سببع.... يهبببيت فببو تعببُى         

(. قنطتوببت، مببو  26ضببًت ) نِزِببك يُفبببر  دكببُر م فببزدَى  ـ.  قفضببّعترٔ يببْ نف

نظزِٕ قألدُق٘  تضبمح قفزَقِبتت  مبجت،    مّّبش قفؾببقوتت قدتُِبٕ  قفبز تُؽب،          

إسّتنت،  تفؾبقوتت قفذكُرِبٕ  َدقٙمبت، يهبب نِزِبك يُفببر  مبو قفؾببقوتت قألنجُِبٕ         

   قف شز(. َمهتاتتًت ) دّهّفّّ،  زِشق   ندتسٔ نًتِٕ إص ُع   قفؾّب 

تضببمح إدببُق٘ إاببزٗ   شنّببل مببت ِفنبب  حتبِبببق، مببو كببل تؾببهّ، يببرب تُو ببتت    

مض حٕ   قف توتت قف ّغمؾّٕ  َقفز  م  دفك  تط  ًت َتغعّنًت. تبأتْ قألمبُقز   

مو قرتترز  مو عمؿ  مو مُو،  َيْ تؾبل نىل دفبك قفبذٓ ِغب ز  ًبت  َتبانبٌ       

  ْ تضبمْ َزّّبش قف توبٕ قرتتؽبٕ  ب          دُ قلاز قفذٓ ِبر  وُتًت نىل سب مبت. َيب

ستف ٌ قف حنّٕ قرتتؽٕ َ   نع تع عمؿ إَ يبٔ إعمتـ آابزِو  َِب ال قوسضبتظ    

 ًببت  طزِحببٕ مؤو ببٕ إَ دقٙمببٕ. مببو تبب  قملفّببب  ندى  قنص فضببتر يببو مؾبببريت. َيببْ  

فّط هلت سحّحٕ إازٗ ت  قذتحّحٕ قفبز ميهشًبت نِتيبت قنصب  بقد فحبزق٘ٔ ينبٖ دردبٕ        

قفعمتا. َفعو حت  يذق قفغبعل  َ  يبذق قدتبُ ِب ال ندرق  قألسببقخ.       يتفّٕ مو

تق  قألمُقز كنمتت طُا قني شقسقت قدتّبٔ إَ قفضّٕٚ  م هتطزٔ إَ م ذتد بٕ  ب و٘.   

َ عجتطٕ  طّٕٚ ته جق مو تفؾّل  َمو يبُق٘  َمبو مظًبز  َمبو سقبُر مطمبٚو إَ       

 Lydie) فّببٓ صبتفف    محنق نىل سب مت  َقفبذٓ ِ ّبٌ   طزِحبٕ ن ميعبو تفضب يت      

Salvayre  .مو   ن إيزف متدق َقفذٓ ِشيذٌ دقٙمت،   03  قذتّتٔ قملغرتكٕ  ـ  )

(  َمبببو   نسضبببتظ 02  قففؾبببل قألابب   ـ.  Phillipe Besson) طّنّببع  ّضبببُى  

(. 20تزِبببع مبببو قفجحبببٕ  َقوسضبببتظ  بببتألمو   ) نِزِبببك يُفببببر  يبببُنغزَقس  ـ.      

قدتتد ّببٕ قألوببُٗ َقألاببل َقألكجببز قصبب مزقرِٕ مببو     َميعههببت إِقببت، قذتبببِح يببو   

قألمُقز  َت مّش  عجتطٕ يتفّٕ م ّغٕ َن ِ زف وّتصبًت  َيبْ ينبٖ يتوبٕ وفًبُم      

 قفعترِشمت.

  ّبببق، يببو قففقببّنٕ قفزَقّٙببٕ فنشعببال  ميعببو ف دببُق٘ إى ت ببزف قم بببقدقت        

ت  دَى    ببترقت حتنّببل قد مببتيْ    سبب  إى ت بب   مهببتل ِضبب مبم مهببذ يبببٔ صببهُق 

حتبِب ك    مو و ل ينال قد متع مهظمتت  يرب ستتَفٕ قف جبُر    معبتى آابز     

دببُق،  بب  إدببُق٘ إاببزٗ. َ ببترتزَز مببو    نعببترقت كمّببٕ. َفعببو قملهببتل فببّط ننّ ينببٖ 
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طزفّتت قذتعال قفُقو ْ  تبيُق قفزَقِتت نىل تؾهّ، م غبد  َتف ح ينبٖ حتنّبل   

 آاز فنمُقو،.

 تشكيل الواقع

  َففرتٔ طُِنٕ  َن تشقا  مو اتا قفطمُ    نيتدٔ انق ندرق  يزط  قفزَقِٕ

عتمل فن بتا قند مبتيْ. نى وبزق٘ٔ س عبٕ  َ فقبل َفب  عمؾبّٕ فبمو مُوب،           

تؤدٓ نىل  هت٘ يتا كتمل  َقنعغتطٌ م  سِتدٔ قفحزق٘قت. مو قملؤكب إنٌ ا ِعو 

  Brochَؼ ُِدب فعل قفزَقِتت مغزَع   طًبال قف بتا  عنّ بٌ ك مبل طبين  )  بز      

(  َفعببو    قملحت ببل  ُِدببب وضببال مببو قفزَقِببتت  س ببٖ قألكجببز   319  ـ. 0912

افببٕ  د نبب  مببو تغببت ك قألسبببقخ ونببع مغببزَيًت قمل ببز . مببو َدًببٕ نظببز يببتا         

قند متع  دّل يذق قني متم نىل صب  ّٕ ت بت   قألط بتا  إَ ينبٖ قألوبل نىل قني مبتم       

عببتت   قفزَقِببتت قملبرَصببٕ  ميعببو إى    ت  ًببت. َينّببٌ  َ ضبب ع دوببٕ إكجببز قذت 

 نتسظ   زتمُع قفزَقِتت طزِحٕ فضرب تغت عتت قف تا.

 الرتاخي الكبري

  قفزَقِٕ قفُقو ّٕ  كمت   ينال قند متع قفذٓ ِ مشُر سُا طعزٔ قجمل م   

دؾببز قألطببزقد فببمو  ّٚببٕ قد متيّببٕ تفببزض ينببًّال قألصببتظ مببو مسببتتًال قففزدِببٕ    

مبو دَقطب  تؾبزطًال  اتؽبٕ إى إط بتهلال هبزٓ   يبتا حتعمبٌ         َإسّتنت،  قألصتظ 

زتمُيٕ مبو قمل بتدئ قفؾبن ٕ ف ضنضبل قألسببقخ. ِقبتف نىل دفبك إى قفزَقٙبْ إكجبز          

سزِٕ مو قملبؤرل   غبعل مبو قألعبعتا  ألى قفغمؾبّتت  َقذت عبٕ  َقفغبزَ         

 (. مب  20  ـ. 0992قند متيّٕ  ت  مب  حتبِبق،  ينٖ اّترٍ قفغمؾبْ ) رَ ب     

دفك  ختق  سزِ ٌ    دفبك  فزوت بٕ عببِبٔ  ألى قألمبز ِ  نبق  دقٙمبت،   ترتقبُع        

ذت عٕ ند ترِٕ اتؽٕ ينٖ ععل ت ت   ص يب ف ط تا. ِبأتْ دبش٘ مبو وبُٔ تأث يبت      

  قف نُم قند متيّٕ مو قي متديت  قفحُٓ َقمل هتو،   قفُو  نفضٌ  ينٖ قف مّّل. 

 مبببقى  دقٙمبببت،  ينببٖ قف غبببت ٌ مبب  صنضبببنٕ    ألى تزتّببع إسببببقخ قف ببتا َتفضببب يت ِ   

قألسبببقخ قفببز ت ببزف قذت عببٕ قفزَقّٙببٕ تحبببميًت  ؾببُرٔ دّبببٔ. ميعببو قف ببُدٔ نىل    

        َ  صبب  ّٕ سؾببزِٕ ينببٖ عببعل  ببُدز ؽببهتيٕ قفضببتيتت قفببذٓ ن ميعببو فن ببترِ  إ

 (9فنبرقصٕ قفُقو ّٕ م زط ٌ  تف أكّب.) 



 ت: د. غشان الشيد
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قفُؽببببفّٕ َقف فضبببب ِٕ   قملحت بببل  َ  قفزَقِببببتت قملبرَصببببٕ  نى يببببذٍ قف ببببُدٔ  

َقمل ّترِٕ فن ؾزطتت  تتٙ ٕ نىل سب ك  . نى درقصبٕ تضنضبل قألسببقخ  إٓ إصبتظ     

قذت عٕ  ِغذٓ طًّت م زطٕ رَقّٕٙ ت ُدٌ نىل قك غتف قف تا قألكجبز تهبتطزق،.  بت    

ن عك طٌّ إى يذق قف شح ِ ذتَس قفزَقِبتت قةننبٕ  َيبُ   بب إصتصبْ فزَقِبٕ قفز ب         

(  َفعهبٌ فبّط   33  ـ. Scarpetta  0996ف غزِو ) صعتر ّ ت  قألا  مو قفحزى

وُِت، ََقفشت،  ض ع يبم قأليمّٕ قف تمٕ فنش عتت. تً ال قفزَقِتت  دَى قف منْ يبو  

ستتكتٔ قف تا   أسبقخ قف بتا قفبز تضبمح هلبت  بتف منْ يبو قوعبترٔ نىل قفبزَق و         

َقِببتت  ندى  عببّٚت، قفببز ه ببل مهًببت يهتؽببز مببو تببترِ  فببزَرٓ َمطنببُ . تحبببم قفز  

مأفُطت، ن ِفّضز  َميعو  دقٙمت،  إى ِظًز ثتنّٕ يهب إدنٖ حتُا   قفُقو   إَ ينٖ 

قألوببل يهبببمت ِعببُى ينببال تببترِ  قألسبببقخ قفببذٓ ِضببمح   فضبب  يببذق قف شببُا  تبب      

دبتيش.   قف ببتا قفزَقٙببْ ملُدِبتنُ  تظًببز قفغمؾببّتت إَ خت فبْ دَى صببت ق ننببذقر     

ٌ فؾببت  إسبببقخ ُِمّببٕ ؽببغ ٔ دبببق،   رَقِببتت دببتى طّنّببع    َيببْ تببرت  نفضببًت ت ّبب 

تُصببببتى  إَ رَقِببببتت كزِضبببب ّتى إَصبببب  . َ    بببب، رَقِببببتت دببببتى نِغببببهُس  إَ      

كزِضب ّتى إَصبب    تؾببت  يببذٍ قفغمؾبّتت  ًببُقدط ََصببتَظ ه ببل تؾببزطتتًت   

 Regisتتمقٕ مبو َدًبٕ نظبز قلابزِو. يهبت  رَقِبتت مجبل رَقِبتت رجيبْ دبُطزٓ           

Jauffret ًبببز طًّبببت ت ببببد إؽبببُقت دقٙبببال  َتفعبببك ف سببببقخ  َتهبببتطز يزفبببْ    ِظ

ف ط بببببتا  َقنحطبببببتع دبببببذرٓ  إسّتنبببببت،   ببببب  قملغبببببتيب  َقنصببببب مبقم قفعببببب       

 فتص طزقدقت َقفشِتدقت قفضزدِٕ قفز تقّّ  قفحترئ  تص مزقر.

م  دفك  ن ُِسْ قفزَُّٙى  إمعتنّٕ وزق٘ٔ مقطز ٕ.  تف عط  نى مت ِنف ُى 

يُ طبو قف غبعّل نفضبٌ  َقجملمبُع قملبرتَ  مبو قف هتؽبز قفبذٓ ِهظمًبت          قنن  تٍ نفٌّ 

يذق قففبو. نى مبت ِؾبفٌ يبؤن٘ قفزَقّٙبُى يبُ قألسببقخ تب  قملفّضبزٔ  َفعهًبت فبّط            

 تفقزَرٔ ت  وت نٕ فن فض   َقف ؾزطتت قفغتدٔ إَ قفغزِ ٕ  دَى إى تعُى اّتفّٕ  

 قس متفّٕ.ََصتٙل مبيغٕ َت  مزّٕٙ  دَى إى تعُى  تفقزَرٔ 

ِفزض قودزق٘  َاتؽٕ قملُفُيْ  قنسرتقم  ألنٌ  َ  عط قفُقو ّٕ قألد ّٕ 

فنحببزى قف تصبب  يغببز  ميهشهببت تببزقكال قألسبببقخ َقملُفببُيتت  َقةتكببتٔ قفغببتمنٕ    

فنُقوبب   قوسضببتظ قملطمببٚو  تفُؽببُا نىل دفببك كنببٌ. نى قملضببتر    قفظببتيز  يببُ      
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 تا قفذٓ ِؾفٌ فهت قفزَقُّٙى مأفُطت،  نفضٌ  َفعو قفه ّذٕ شت نفٕ. كنمت كتى قف

كنمبببت قسدقدت ديبببُتًال فهبببت نىل قف ضبببتؤا يبببو يبببذٍ قألففبببٕ  َنىل قرتبببزَز مبببو طببب      

قفحؾبببِٕ. ن ميعببو قومضببت   ًببذٍ قفحؾبببِٕ نّفببت ينببٖ عببعل س ببب زتببزد مببو إٓ       

إصببتظ  إَ يمببق دقانبببْ  إَ عببعل ندرقكبببْ روّببق  ن  هشبببٌ    قف مببق  ثحبببٕ      

ت  ينبٖ قفبزتال مبو كبل عبْ٘  كتطّبت، فعبْ ِضبتيبنت           ك  ٔ  َفعهٌ ِ ببَ فهب  

  ِبببذيع قنن  بببتٍ    Emmanuel Carrereقف بببتا.   رَقِبببتت نميتنُِبببل كبببترِز    

حتبِبق،   تهتٍ يذٍ قفؾبَع   قف ُقا قملأفُطٕ َقفبز تُصب    ب، قف فؾبّتت مبو      

قفضبفز  قفحنق قف مّق دقال قذتُّقت قفُّمّبٕ نفضبًت  مجبل قفغبتر  قةنبُا  َسحّ بٕ       

 قملُفُيٕ فمو ؽهبَا  قَ كذ ٕ ؽغ ٔ ) قفغتر   ط حٕ قفجنر  قف بَ(.

قففزد فّط مضشُوت، حت  يع٘ قملُقو،  َفعهبٌ   ونبع َقوب  إكجبز قنف تسبت،      

َهتيّٕ  ميعهٌ    مُقدً ٌ  تف أكّب  إى ًِز  قَ ِقّّ  نفضٌ  فعو دَى إى 

قملفًُمبٕ. َوضبتيبٔ ك ت بٕ    تذَ  طزدقنّ بٌ  تف  بح  إَ زتمُيبٕ مبو قمل ُوبتت تب        

رَقّٕٙ إكجز تهُيت، َسزِٕ  قملطنُ  يُ َف  إصط تحبِال آاز فُقو  ت شقَز إطزقطٌ 

م  اُّ  م  زدٕ مو قملمعو َت  قملمعو  َ ت ن ميعو تفض ٍ َقفغزِع.  بت  

ن عببك طّببٌ إى قفع ت ببٕ قفزَقّٙببٕ تبببيُ نىل َقو ّببٕ قد متيّببٕ دبِبببٔ  م ذببذرٔ        

 ّٕ إؽّنٕ.قومضت   ُقو 

 حنو قالب تفشريي جديد؟

نى مفًببُم قفضبب  ّٕ يببُ  دقٙمببت،    ونببع صنضببنٕ مببو قفهحتعببتت قف نمّببٕ قملًمببٕ      

َقذتتمسٕ   قف نُم قند متيّٕ. فّط فبٗ قفزَقِٕ  سحّحٕ  عْ٘ كج  ف قبّفٌ نىل  

مقمُى يذٍ قفهحتعتت  اتؽٕ سُا طعزٔ قف فض .   قملحت ل  ميعبو فنزَقِبٕ إى   

تفطزِحببٕ قألكجببز متدِببٕ  ؽببُرٔ يببو يببتا فببو ِعببُى اتفبب ت، ف  نّمببتت     ت طّهببت   

قفُقو ّٕ قفض  ّٕ. َيْ ترتكهبت   بذفك  ن  بّزف متدِبت، ينبٖ يبتا آابز  يبرب ندابتا          

نعبببعتفّتت إابببزٗ. نى مغبببزَع قمل زطبببٕ قرتتؽبببٕ  تفزَقِبببٕ قفُقو ّبببٕ  مجبببل إتنبببع        

   بببت   فبببزَرٓ  قرتطت بببتت قف فضببب ِٕ   قف نبببُم قند متيّبببٕ  ِهببب ظال سبببُا نميبببتى 

 ف سبقخ  نىل سب مت. ن ِشقا يذق قوميتى إصتظ ندرقكهت فنشّتٔ قند متيّٕ.



 ت: د. غشان الشيد
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هلذق مو قملًال قففًال قدتّب فط ّ ٕ قف مبزِو قفبذٓ ِحبُم  بٌ قفزَقّٙبُى. نى قمل زطبٕ       

قفزَقّٙببٕ فنُقوبب  قفببز ِحرتسُنًببت ن تُدببب   قفهمببتدز قملبب غ ٔ  نؾبب، ف  ّببٕ  نؾبب،    

ًت   إيمببتهلال  َِن ببع   قببًت مبب  رمببُس قذتعتِببٕ قرتّتفّببٕ ) صببربِٕ  َقفببز ِحبببمُن

  درقتُى(  َفعهًت تُدب   ؾبُرٔ كتمنبٕ    Marie Desplechinمترٓ دِض نّغو 

  قف فعّك قفذٓ ِحُمُى  ٌ   ؾبُرٔ مه ظمبٕ. نى مبت تحبمبٌ قفزَقِبتت يبُ قف شنّبل        

همبُدز  قمل شزر   ؾُرٔ نًتّٕٙ  مو كل قديت٘   أصبّط تضنضبل  َس بٖ تزكّبع  ف    

اتـ    قفهظتم قند متيْ َ   قف ؾزطتت قففزدِٕ  مبو إدبل قني مبتم  تألط بتا      

َ تفه ّذٕ قففزدِٕ ف سبقخ. نى م بإ قنس متا يُ قفض ترٔ قرتنفّبٕ ودرق  قفبزَقّٙ    

فن تا  َيال ِضمشُى ألنفضًال   عل سزِٕ   ضرب تغعّتت م  بدٔ    قملبيػ 

ٓ  َ ب  تب  قملفًبُم َقملبأفُف. يهبت سّبح ت هب  قف نبُم         َقفُّمْ  َ   قفغزِع َقف تد

قند متيّببٕ آفّبببٕ اتؽبببٕ  تذت عببٕ قف مّّنّبببٕ قفُقو ّبببٕ  ُؽببفًت تؾبببُرق، فنضببب ع إَ    

 (  تببببيُيت قفزَقِبببتت  مبببو قلى طؾبببتيبق،   Ricoeur   0919فن ضنضبببل ) رِعبببُر 

ففببب ح صبببذل ندرقكًبببت فنهغبببز إَ نضتزقطبببتت م  زدبببٕ  َملهطبببق دبِبببب ف غبببعّل       

 (1ا.)قف ت

 خامتة

ألى ينببال قند مببتع قنبببمر كببج ق،  فزفببّتت قفُقو ّببٕ قألد ّببٕ نىل سببب قي  تريببت  

قفهمُدز قملهتصع قفُسّب فُؽ، قفُقو  قفذٓ ق   ب   ؾُرٔ دقٙمٕ  يبو إكجبز طبزا    

قفضببرب قفببز ِ   ًببت طببو قف مّّببل قمل تؽببز. مبب  دفببك  مسببح يببذق قفهمببُدز فنُقو ّببٕ         

نط تع  أنًت اطبت  عبفتف يبو قف بتا       ُؽفًت دهضت، إد ّت،   تنن ؾتر  َإيطٖ قن

َإصببز قفحببزق٘   أث قتببٌ   قفُقوبب . محت ببل يببذٍ قفحببُٔ  إرقد ينمببت٘ قند مببتع م عببزق،     

تغعّل وتفع دبِب فُؽ، مغبت ٌ  ثبال محبترى  َإاب ق، إكجبز كمبتن،. َفعبو          

يببذق قف شببح قفطمببُ   انببو ينببال قند مببتع  بب  قفهظببزٔ قرتتؽببٕ فن ببتا  يببْ نظببزٔ  

ألد ّٕ  َ   قملغزَع قرتتـ فنم زطٕ  َيُ مغزَع قمل زطٕ قند متيّبٕ.    قفُقو ّٕ ق

مُقدًببٕ رَقِببٕ تطببُرت   إعببعتهلت قف مّّنّببٕ  َ  وُقفببع تحبببميًت  قصبب هب ينببال        

قند متع نىل قف غّّز قف ترخيْ فنُقو ّبٕ. َ بترتزَز مبو يبذق قفحّبب قف مّّنبْ  ميعبو        

 ِب.ف نال قند متع إى ِض فّب مو قفزَقِٕ مو دب
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فحب تؾبِهت هلذق قملغزَع  َ ذفهت دًبنت    كل مزٔ  فعْ ن نحؾبز يمنهبت   

ينٖ يمل نحبٓ اتفؿ. َ  كل مبزٔ  َصبُق٘ مبو دتنبع قفغمؾبّٕ  إم مبو دتنبع        

قملُقو،  إم مو دتنع قف بتا   بذفهت دًببنت و بزقس قألصبط َقملظبتيز قفقبمهّٕ قفبز         

ّٕ  مو دًٕ  َمو دًٕ إازٗ و زقس تفزفًت قفع ت ٕ قفُقو ّٕ ينٖ قمل زطٕ قند متي

كّ، ميعو  يمنّت،  قنص فتدٔ مبو   ب، قفزَقِبتت قمل تؽبزٔ مبو إدبل قك غبتف        

 نمعتنّتت إازٗ.

نى وتفع قفع ت بٕ إكجبز مبو رصبتفٕ طعزِبٕ  ضبّطٕ. ننبٌ يبتا ف مجّبل  َإسبب           

قفطزا قف بِبٔ قفز تضمح فهت  تومضت   تف تا. س ٖ َنى كتى قديت٘ قفُقو ّٕ يبُ   

حتبِبق،  َؽفٌ يرب د نهت نهضٖ إنًت كتن    طزِحًت فف ل دفك. نى يمت، طعزِت، 

مو يذق قفهُع جيع إى ِضمح ف نمت٘ قند متع إى ِعُنُق إكجز سضتصّٕ قهتٍ تهبُع  

قف مجببّتت قملمعهببٕ. مببو قفُقفببح إى قألمببز ن ِ  نببق  ببتننغتا فببمو تضببتؤا يبببِال     

صتت قند متيّٕ  َفعو قألمبز ِ  نبق  فًبال    قففتٙبٔ خبؾُـ قفؾفٕ قف مّّنّٕ فنبرق

نىل إٓ سببب تؾببل يببذٍ قفبرقصببتت مببو اببتا نداببتا يبببد مببو قففزفببّتت قف شنّنّببٕ     

 قفزّٙضّٕ نىل وُقفع قفع ت ٕ قرتتؽٕ قفز قص  ترتًت قمل زطٕ قند متيّٕ.

ت طنع نيتدٔ ط ح يذق قففقت٘ فنمُقدًٕ    ينال قند متع َ   قألد  قنيرتقف 

فقت٘ ِغعل زتتن، اتؽت، فن شح َقو بقع. َيهت تغعن  قألصط قفهًتّٕٙ إى يذق قف

فن مجّتت قفز جي ل مهًت ينمبت٘ قند مبتع عمؾبّتت  َمُقوب،  َصبّتوتت. َيهبت        

إِقت،  ميعو فطزا دبِبٔ مو قفُؽ، َقف شنّل إى تضرب  إَ ينٖ قألول مبت ضتبتَا   

 ضتو ط نٌ.
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 اهلوامش

 -    قند متيّببٕ قفؾببتدرٔ يببو مزكببش قفبرقصببتت      محببتا مهغببُر   زتنببٕ قف نببُم

 .3109/ 6/ 6قند متيّٕ قففزنضّٕ  

نببذّكز إنببٌ ميعببو ت زِبب، يُنببُرٓ ف نببشق   ُؽببفٌ إصبب تدق،   قف نببُم قند متيّببٕ           – 0

َمؤرات، ف اتا  َنؤكبب إنبٌ إرقد إى ِهبتطط قألسبُقا قملبنّبٕ  َعب ز نمّبل سَن إنبٌ         

  حُقن  ينال قألسّت٘ َقجمل م    قفُو  نفضٌ.مُدٌ    ك ت ٕ رَقِتتٌ قف ذزِ ّٕ  

نى  ُدز قفحتفع قفضزدٓ َقفع ت ٕ يْ قفز وّز      قملغزَي ض كتى قفزقَٓ كنْ  – 3

قفُدُد   قفزَقِٕ وزِ بت، مبو تب ين دفبك مبو َدًبٕ نظبز قد متيّبٕ  َكبتى وبتدرق، ينبٖ            

ؾببزف )  ُردِببُ هبب  قفببزَقٔ قلاببزِو كنببًال  َتفضبب  تؾببزف  جببل ن ِفًببال يببذق قف 

Bourdieu  0999 .) 

  يغبزِو  تملٚبٕ مبو قفزَقِبتت     3119فهذّكز إى قفزَقِٕ قف ُفّضّٕ كتن  تغبّعل يبتم    – 2

قفؾتدرٔ   طزنضت. إيط  قفزَقِٕ قفضُدق٘  َيْ ط حٕ طزيّبٕ  معتنبٕ يتمبٕ فب  ،     

قف ّٚتت قند متيّٕ  قملًمغٕ َقفغ  ّٕ  إَ ف  ، قألسبقخ قملهضبّٕ مبو قف بترِ   َيبُ     

  َ  0911 – 0991دتببهط  بب  يببتمْ    دببهط طزيببْ ِغببتر    نيببتدٔ تغببعّل ق    

  َنِزِبك نّفبُ    Annie Collovaldقةتطظٕ ينٖ صتتسٌ.   ك بت  آنبْ كُفُطتفبب    

Eric Neveu   ُ(  ُِدببب ةببح سبببد قفزَقٙببْ  011  ـ. 3119) كُفُطتفببب َنّفبب

قفضُدقَٓض   ننٌ  مو َدًٕ نظزٓ  إكجز مو يتا قد مبتع ختنبؿ مبو قوسؾبت٘قت      

 يتا قد متع م شزر(.

ِضب هب يببذق قف شنّببل نىل درقصببٕ زتمُيببٕ مببو قأليمببتا ت ببأف، مببو مببٚز رَقِببٕ ف غببزِو   – 9

فمهت،. َيال إَفّفٌّ آدم  َنميتنُِبل   نًبّال  َطّنّبع     3119رَقْٙ طزنضْ  س ٖ يتم 

 ّضببُى  َدهّفّّبب،  زِببشق   َآنببْ دِببشقرت  َمببترٓ دِض نّغبب   َ ّهببُق دَتببُرتز       

ّتى تبْ  َنِزِبك يُفببر  َرجيبّط دبُطزٓ       َدتى نِغبّهُس  َآنبْ نِزنبُ  َكزِضب     

َ تتزِك مُدِتنُ  َكزِض ّتى إَصب    َدبتى مبتر  رَ ب   َ تصبعتا رَس  َفّببٓ       

صببتفف   َدببتى طّنّببع تُصببتى. إمببت   قف ببتفْ  ن ِ  نببق قألمببز إ بببق،  تفحّببتم   شنّببل          

ٕ  قد مببتيْ تحنّبببٓ فنزَقِببٕ قففزنضببّٕ قذتتفّببٕ. َهلببذق كتنبب  قأليمببتا  تبب  قملبرَصبب 

دتيشٔ فنبرقصٕ. ا ِ ال قا ّتر قملؤفف   ض ع عبًزتًال  َفعبو ألى إيمبتهلال ت ببَ فهبت      

تهّببٕ مببو إدببل قف ذبِببب قف شنّنببْ قفببذٓ تحرتسببٌ يببذٍ قملحتفببٕ. جيببع إى ِفًببال قنا ّببتر    

قةبَد َقني  تطْ فنمؤفف  مو اتا يذق قملهطق فن شح. ِقتف نىل دفبك  َفعبْ   

 فظ  حتٙمبٕ قملزقدب  طحبو  تأليمبتا قرتتؽبٕ  بتف نُم       ن نقمال قملزقد   قارتنت إى ضتب 

قند متيّٕ  َقك فّهت  توستفبٕ نىل يهبُقى قفزَقِبتت َصبهٕ ط  ًبت   مبل قملحتفبٕ. مبو         

 (. 3112إدل حتنّل م مال هلذق قف شنّل )  ترِز َمترتُصّنْ  
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  ـ. 0990فببّط قرتببتـ فزَقّٙببْ يببذٍ قملزسنببٕ قمل تؽببزٔ. تُؽببل مّغببّل سِزقطببت )          – 2

 (  نىل ن ّذٕ مغت ًٕ   صهُقت قفض  ّهّتت مو قفحزى قملتفْ.020

وب إدركب  قأل  بتد قملمفّبٕ فنمُقوب، قملنمُصبٕ َتب         3113ندق كتن  نتتتفْ صترَت  – 6

قفحت نٕ فنُؽ،  َيذق مت جيزٓ    قألطزقد  طإى يمنًت كتى وب طّضز  سؾزِت،  مو 

 اتا ع عٕ حتنّنّٕ نفضّٕ.

تا قرتتؽٕ فن غت ك قف ترخيْ قمل برز    يذٍ قفضذتت يْ قفز   نى درقصٕ قألعع – 9

  اتؽببٕ طّمببت ِضببمٌّ قف حتصببال قدتبِببب فنشضتصببّٕ 3111ونببع إيمببتا دببت  رقنضببّ  

 قدتبِبٔ جمل م هت.

  قف نبببُم قند متيّبببٕ  صبببهذب تبببأمتت  ًبببذق قمل هبببٖ   دتنبببع هبِبببب قفعّهُنبببٕ          – 1

 (.  3116  نتُر  3112قند متيّٕ ) إَرٓ  
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 ياسني سليماني
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ٌّ ٚاظد٠ َٔ أِٖ ايحٓظرياد اييت قدَٗا بازد ناْخ ختصـ اسطصسب بٛؾص ٘     ٚيع

ٛ   َٓظَٛص١ ال٬َصاد غصدٜد٠ ايحعكٝصد ٚا٫جطصاال ايصد٫يٞ        إٜهصٛ ٜصٛشص    ٚإذا نصإ أَتجص

َكَٛاد اسطسب ال٢ً ايٓعٛ ايحايٞ:"شطد بػسٟ ي٘ خٛاف ُجعسف با٫ج ام، حتٝط بص٘  

أٚ جدالُ٘ زتُٛال١ َٔ اسٛاقٝع اسحؿ١ً ب٘ يف َهإ َا، يٝكّٛ َكصاّ غص٤ٞ َصا  صريٙ     

جتصصاٙ زف لعصصٌ ،ٗصصٛز، ٚقصصد شصصس٣ جصصموريٙ َصصٔ خصص٬ٍ َٛقصصر إْػصصا٥ٞ أقصصاّ َصصا شصصس٣      

ٜهصٕٛ ايطصحاز قصد ازج صع ٚألهصٔ ٭ٟ غص٤ٞ إٔ       اخحٝازٙ نع١َ٬  َٚٓر ٖرٙ ايًعظ١ 

ّٕ اذتصاٍ الٓصد        عتدس" إذا نإ زبط اسطسب مبٓظ١َٛ ايع٬َاد نُصا ٜصساٙ إٜهصٛ لصا

بازد جطحصُع ايسأٟ ذاج٘ ٚجصٜد الًٝ٘، باالحةاز اسطسب الٓد بازد ألرٌ منٛذشا َرايٝصا  

نحابص٘   يًدزاض١ ايطُٝٝا١ٝ٥ أٚ "اٯي١ ايطٝتْحٝه١ٝ" نُا غاال جطصُٝحٗا َصٔ قةًص٘ يف   

"Essais critique " 

، ٖٚصصصصٛ ٫ ٜعصصصص  7591قصصصصّدّ بصصصصازد نحابصصصص٘ "َٝرٛيٛشٝصصصصاد" أٚ "أضصصصصاوري" الصصصصاّ  

ّٛز الامل اإلْطإ بكصدز َصا    با٭ضطٛز٠ وةعا ايكؿ١َ اييت جسٟٚ أظداذا خازق١ ج ٛم جؿ

ّْٛٗا زتحُع َصا يهصٞ ٜطصٓد     ٜع  "ايٓظاّ اسعّكد يًؿٛز اير١ٖٝٓ ٚاسعحكداد اييت ٜه

بٛشٛفٙ ٖٛ: أٟ ْطٝض ْظاَ٘ ارتاف باسع٢ٓ ْ ط٘"  ٚلٝص٘ جٓصاٍٚ ايعدٜصد    ّٜٚٛذل غعٛزٙ 

 Essais َصصٔ ايككصصاٜا َصصٔ بٝٓٗصصا اسطصصسب  نُصصا ضصصةل يةصصازد إٔ ْػصصس نحابصصا قةصصٌ "   

critique    " نحاب٘ اهلاّ ُٜظٗس َد٣ جعًك٘ باسطسب ٚغغ ٘ ب٘ بعٓصٛإ "الصٔ زاضص ٖٛٚ "

Sur Racine  ّظصافا بٛؾص ٘ خسٚشصا الصٔ     ايرٟ ْصاٍ َصٔ ا٫الص اج ٖصَٛصا      7591الا

ٌّ َهسضصصا يف ادتاَعصص١  ٚيف ضصصٓٛاد ضصصابك١ الصصٔ نصصٌ ٖصصرٙ    ايٓكصصد ايحكًٝصصدٟ ايصصرٟ رصص

ايهحت صتد زت١ً "اٯفاث ادتدٜد٠" قد ْػسد ي٘ فزاضاج٘ ايٓكد١ٜ ظٍٛ اسطصسب قةصٌ   

 بسلك١ شًَٝ٘ زٚبري لٛشإ  « اسطسب ايػعيب »باْػا٤ زت١ً  7591إٔ ٜكّٛ يف زبٝع 

ّٕ ايٓـ ا٭فبٞ ْـ ٚاسطسب ٜةحصد٨ ْؿصا أفبٝصا ٫ٚ ٜحٛقصر الٓصد ٖصرٙ        (شتحًر  إ

اذتصصاٍ ٖٚصصٛ َصصا ٜطصصُٝ٘ بعصصو ايطصصُٝٝٛيٛشٝ  باس ازقصص١ ٫قحكصصا٥٘ اسػصصازن١ اي عايصص١  

جهّر ايًغ١ لٝ٘ الٔ إٔ جهٕٛ ٚض١ًٝ ظٝاف١ٜ بس١٦ٜ،  )ٚارت٬ق١ يًعدٜد َٔ ا٭غخاف

غصصدٚ َػصصه١ً  يحؿصصةط وسلصصاي ز٥ٝطصصاي، ٚيحغصصدٚ َكصص١ًً اجظٗصصس  صصري َصصا خت صصٞ ، بصصٌ يح   

ٚايٓـ الت جٓك٬ج٘ َٔ ايراد ايهاجة١ إىل ذٚاد أخس٣، ٜٓٛيد َٔ شدٜد ال٢ً ؾصٛز٠  

ؾٛج١ٝ ٚؾسل١ٝ ٚجسنٝة١ٝ ٚف٫ي١ٝ شدٜصد٠ ٚبٗصا ٜحعصٍٛ الصٔ شطصدٙ ايًغصٟٛ إىل شطصد        

يغٟٛ آخصس، ري أْص٘ ٜػص ل الًٝٗصا: ايحغّٝصس ٚا٫ضتصساف ٚايكصدز٠ الًص٢ ايحصصاٚش  ٜٓطةصل           

 ٞ نُا ٜٓطةل ال٢ً ايعسج  ٖرا اسديٍٛ ال٢ً ايٓـ اسطسظ
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ّٕ ستصصا٫ٚد بصصازد يف قصصسا٠٤ ايعصصسج اسطصصسظٞ جظٗصصس شٗصصدا َهر صصا   ٚاذتكٝكصص١ أ

ُبٓٝصصخ الًٝصص٘ جسضصصا١ْ ٖاَصص١ ٚقاالصصد٠  صصري َطصصةٛق١  لصصايعسج ٖصصٛ زتُٛالصص١ أٚ ْظصصاّ َصصٔ   

ال٬قصص١ بصص  زتُصصٛالح  َصصٔ ايع٬َصصاد ايً ظٝصص١ ٚ صصري   (ايع٬َصصاد ذاد وةٝعصص١ شتحً صص١  

اؾٌ إٕ مل ٜهٔ نًٝا لع٢ً ا٭قٌ شص٥ٝا مبصا أْص٘ ٜحكصُٔ    جحعًل بع١ًُٝ ايحٛ )ايً ظ١ٝ

جسبطِٗ بعكِٗ بةعو ال٬ق١ قصٝك١ ٚضًطص١ً    émetteursضًط١ً َعكد٠ َٔ اسسضً  

َٔ ايسضا٥ٌ جسبطٗا بعكٗا بةعو ال٬ق١ قٝك١ َٚعكد٠ ٚلكس٠ غٝ ساد ستدف٠ شصدا  

كصٞ ايصسف   َٚحًل َحعدف يهٓ٘ ٜحُٛقع يف اسهإ ذاج٘  ٚظح٢ ٚإٕ مل ٜهٔ بٛضصع اسحً 

ّٕ ٖرا ٫ ٜع  أبدا اْعداّ ايحٛاؾٌ   لا

اْط٬قا َصٔ ٖصرا، ألهصٔ إٔ جحُٛقصع يصدٜٓا زتُٛالص١ َصٔ ايحطصا٫٩د يف ز٩ٜص١          

ز٫ٕٚ بازد يًُطصسب: َصا اسطصسبه ٖٚصٛ ضص٪اٍ الًص٢ َصا ٜةصدٚ َصٔ ايحةطصٝط ٜغصدٚ الٓصد             

بصصازد زتصصا٫ خؿصصةا ٜحصصصاٚش ايطصصسب اسعصُصصٞ ايطصصاذط ٯلصصام أنرصصس زظابصص١ ٚاجطصصاالا،  

ٜعّةس اسطسب مبصُٛال١ لسٚقاج٘ الٔ اسطاظاد اييت حتدذٗا إغازاج٘ ٚال٬َاج٘  ٚنٝر

َٔ أذس يف اسحًكٞ يف ضٝام َ حٛب غصدٜد ايحعكٝصد ٚا٫جطصاال ايكسا٥صٞ ايصرٟ ٜٗصدف إىل       

حتسٜس ايٓـ/ايعسج َٔ قٝٛفٙ اس سٚق١ الًٝ٘ يف ايكصسا٤اد ايحكًٝدٜص١ه ٚنٝصر ْظصس     

ٛاالصصصد ايحمضصصٝظ يًعصصصسج اسطصصصسظٞ:  بصصازد يػصصصسٚل ارتطصصصاث اسطصصسظٞ ٚبٓٝاجصصص٘ه ٚق  

ايػخؿ١ٝ، اي كا٤، ايصَإ، اسهإه ٚغسٚل ارتطاث اسطسظٞ: خطاث ايهاجت 

 ٚخطاث ايػخؿ١ٝ ه ذِ َا ٖٞ أِٖ اسٓاقػاد اييت جعسقخ هلا ايس١ٜ٩ ايةازج١ٝه

 املسرح والسيميوطيقا:ــ  7

َا ايحعسٜر ايرٟ ألهٔ إٔ ٜمجٞ ب٘ ز٫ٕٚ بازد ن هس٠ شدٜد٠ بعد إٔ غّةٗ٘ 

يف َكايح٘ ايػٗري٠ "ا٭فث ٚايد٫ي١" بص"أْ٘ ناٯي١ اسكصةٛو١ ايطصتْطٝك١ٝ"ه ٚاْط٬قصا    

ّٕ بصصازد ْ طصص٘ "مل ٜهصصٔ أبصصدا َّٓظصصسا جتسٜصصدٜا أٚ باظرصصا َٓغًكصصا فاخصصٌ           أٜكصصا َصصٔ أ

ّٕ ظكصصٛز ايصصٓـ اٚايعصص     سج يف ظايصص١ اسطصصسب  ٚيرجصص٘ ٚلسافجصص٘    إغصصهاي١ٝ هرصص٘، إذ أ

ٚمتّسفٙ ال٢ً ا٫خحصا٫د ايكسٚز١ٜ ٚايح ّصس اسطحُس ٫غحغاٍ ف٫يح٘ مل ٜغصت أبصدا الصٔ    

ايرٟ ٖٛ "غسب  Theatralisation  لاْ٘ ٚؾر لعٌ اسطسظ١ أٚ ايحُطسب "1اٖحُاَ٘"ا

  بمْٗصصا "شخصصِ َصصٔ  4ٚجس،صص١ َطصصسظ١ٝ باضصصحعُاٍ خػصصةاد ٚلصصرً  إلظصص٬ٍ اسٛقصصر"ا  

ّٕ ارتطاث اسطسظٞ ٖٛ "زتُٛال١ َٔ ايع٬َاد ايًغ١ٜٛ اييت ٜٓحصٗا 9يع٬َاد"اا   ٚبم

   9الٌُ َطسظٞ"ا



 ياسني سليماني
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ألهٓٓا إٔ ْطحػر جعسٜر بازد ارتاف باسطصسب َصٔ خص٬ٍ زتُٛالص١ ا٭ضص١ً٦      

ايصصيت وسظٗصصا يف اسهصصإ ذاجصص٘ َصصٔ َكايصص٘ ايطصصابل: نٝصصر ألهٓٓصصا إٔ ضتًصصٌ ايػصص٤ٞ     

اد بص  ايع٬َصاده ٚنٝصر ٜصحِ خًصل اسعٓص٢ يف       ايطُٝٝٛيٛشٞ اسحُٝصصه َصا ٖصٞ ايع٬قص    

ّٕ بصصازد ٜعصصد        الصصسج َطصصسظٞه ٚنٝصصر ٜحػصصهٌ ايصصداٍه َٚصصا ٖصصٞ مناذشصص٘ه يٓكصصٍٛ أ

اسطصصسب نصصص"غةه١ ضصصُٝٝا١ٝ٥، أْطصصاقٗا شتحً صص١، ٚأٜكصصا َح اٚجصص١، ختكصصع يػصصسٚل  

ّٕ ايعصصسج اسطصصسظٞ "ال٬َصص١ نصصت٣ ٜٚصصة  َعٓصصاٙ الًصص٢   ايحعًٝصٌ ايطصصُٝٝٛيٛشٞ واسصصا أ

ّٕ "ايع٬َصص١ ايهصصت٣ ٖصصرٙ جكةصصٌ بصصمٕ جتصصّصأ إىل ٚظصصداد    1ٌ"اأضصصاع ٚقعصص٘ نهصص    ٚأ

  8أؾغس"ا

ّٕ ضصُٝٝٛوٝكا اسطصسب جعصد  "َٓٗصصا     -ٚالدف َٔ ايطُٝٝٛوٝكٝ -ٚشد بازد بم

ٚيٝطخ َٛق ا ْظسٜا، إمنا ٖٞ وسٜك١ يف ايعٌُ ٚا٫قص اث َصٔ اسطصسب َصٔ أشصٌ لصحط       

ْصصصصخ اذتاشصصصص١ إىل    بٗصصصصرا نا5ايطسٜصصصل إىل لازضصصصصاد ٚإَهاْاد"ز٩ٜصصصص١" شدٜصصصد٠"ا  

اضصصحخداّ اسصصٓٗض بٗصصدف إٔ "ْ هصصو ايعًُٝصصاد ايدزا١َٝ/اسطصصسظ١ٝ َصصٔ أشصصٌ إٜكصصار       

  يصٝظ َصٔ   71إفزانٓا يًطسٜك١ اييت ُٜؿٓع بٗا اسطسب ُٜٚكسأ نٓظاّ َصٔ ايع٬َصاد"ا  

ٌّ ُٜعصد             ش١ٗ َا ٖٛ ْصـ ٚظطصت بصٌ ٜٚٓكصاف إىل ايدزاضص١ ايعصسُج اسطصسظٞ ايصرٟ رص

إىل ايدزاضصص١ اسٓٗصٝصص١، ٚشصصس٣ لعًٝصصا إُٖاهلصصا يحةكصص٢   "رصصاٖس٠ ضصصسٜع١ ايصصصٚاٍ بايٓطصصة١ 

  77ظك٬ خؿةا ٥٬ِٜ ايٓكاف ٚذنسٜاد اسُرً  ٚاس٪زخ  َّٚدالٞ ايحٓظري"ا

يكصصد حتكصصل ايصصحغري اي عًصصٞ ظكٝكصص١ َصصع ايكصصسٕ ايعػصصسٜٔ الصصٔ وسٜصصل ْػصصم٠ ٚجطصصٛز     

شصا٤" اسداخٌ اية١ٜٛٝٓ ٚايطُٝٝٛوٝك١ٝ إىل ا٭فث، ٚإذا ناْخ اية١ٜٛٝٓ جسّنص ال٢ً "أ

ّٕ ايطُٝٝٛوٝكا جحعس٣ ايطسٜك١ ايصيت ُٜخًصل بٗصا     ايعٌُ اييت جػّهٌ "ن٬ّ نا٬َ" لا

 اسع٢ٓ ٜٚحِ جٛؾًٝ٘ الت ْظاّ َٔ ايع٬َاد اييت ألهٔ جػ ريٖا ٚظٌ غٝ سجٗا 

ّٛزٟ ألهصصٔ َصصٔ خ٬يصص٘ َعادتصص١ جعكٝصصد ْظصصاّ  ّٕ بصصازد ظصصاٍٚ إالطصصا٤ َصصدخٌ جؿصص إ

ال َٔ ايدزاضاد إىل ٚقخ قسٜت جػهٝها ايع٬َاد اسطسظٞ  ٚبُٝٓا ٜٛاش٘ ٖرا ايٓٛ

  نُصا الّةصس الصٔ ذيصو الصدف  صري       71يف شدٚاٙ، بصٌ اُلصد" "َػصسٚالا أنافألٝصا َسلٗصا"ا     

ايصصصصصرٟ نحصصصصصت َكصصصصصا٫   (Hammond)قًٝصصصصصٌ َصصصصصٔ ايٓكصصصصصاف َرصصصصصٌ "بسٜصصصصصإ ٖاَْٛصصصصصد"    

  ٖٚصصٞ 71بعٓٛإ:"ضصصُٝٝٛوٝكا اسطصصسب: شتطصصط أنصصافألٞ رتًصصل ٚرصصا٥ر شدٜصصد٠ه"ا  

ٚشتصسش  َرصٌ    Flanneryا نّحاث َطسب َرٌ "ل٬ْصريٟ" ايٓظس٠ ْ طٗا اييت الّةس الٓٗ

ايًرٜٔ قا٫ أْٗا "مل جكر إيُٝٗا غص٦ٝا بعصد إٔ السلصا بٛشٛفٖصا ُٖٚصا       Caird "نريف"

  74ٜطحطٝعإ ايكٝاّ بعًُُٗا ال٢ً أنٌُ ٚش٘ بدْٚٗا"ا
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 املسرح واملفارقة:ــ  1

ٌّ اس ازقصصص١ ا٭ضاضصصص١ٝ جظٗصصصس نُصصصا ج٪نصصصد  إٓ  ألّرصصصٌ اسطصصصسب لٓصصصا َ ازقصصصا، ٚيعصصص

أبسض ًٝد يف أْص٘ "لصٔ ايحُٓٝصل ايٓؿصٞ ٚايػصعس ايصرٟ ٜحُّٝصص بصايسقٞ ٚايحعكٝصد اس صسل           

بد٤ا َٔ أضخًٝٛع إىل شإ شٝ  َسٚزا بساض  أٚ ٖٝغٛ  نُصا أْص٘ لصٔ اسُازضص١ أٚ     

لٔ لازض١ ذاد ٬ََصط قصخ١ُ، ٚال٬َصاد نصةري٠ ٚإضصٗاث، ٭ْص٘ ظتصت إٔ ُٜػصاٖد         

٠ٛ اجطصاالا بص  ايصٓـ ايصرٟ ألهصٔ إٔ ٜهصٕٛ       ُٜٚ ِٗ َٔ ادتُٝع  ٖٓا أٜكا جصفاف اهلص 

  79َٛقٛالا يكا٤ غعس١ٜ ٫َحٓا١ٖٝ، ٚايعسج ايرٟ جهٕٛ قسا٤ج٘ ضصسٜع١ َٚةاغصس٠"ا  

نُا ألهٓٓا اضحػ اف َ ازق١ َٔ ش١ٗ أخس٣ صتدٖا الٓدَا ْٓظس إىل اسطسب بمْ٘ 

يهٓصص٘ ٜكحكصصٞ   )َصصٛيٝري، ضصصٛلٛنًٝظ، غهطصصةري  (لصصٔ َصصٔ إبصصداال غصصخـ ٚاظصصد    

  79ٚارت٬ّق١ يًعدٜد َٔ ا٭غخافا اسػازن١ اي عاي١

         ٍّٚ ّٕ أ ٚإذا نصصإ ٖٓصصاى َصصٔ "شصصدٍ" ألهصصٔ يًةاظصصز ٬َظظحصص٘ يف اسطصصسب لصصا

ٕ" ضُٝٝٛيٛشٝا اسطسب متّٝص بك٠ٛ  جٓاقو ٜٓطٟٛ الًٝ٘ ٖٛ ايحكابٌ ب  ايٓـ ٚايعسج  إ

ّٕ "ا٭فٚاد ايحؿصصٛز١ٜ  ايصصيت ٜحطًةٗصصا حتًٝصصٌ  Conceptuelsبصص  ايصصٓـ ٚايعصصسج ذيصصو أ

ّٕ الًصصصصِ اي نٝصصصصت ايٓؿصصصصٞ ٚايتٚنطصصصص١ُٝٝ 71يٝطصصصصخ ْ طصصصصٗا"ا نصصصصٌ َُٓٗصصصصا   إذ أ

Proxémique     ااييت ٖٞ فزاض١ ايع٬قاد ايكا١ُ٥ ب  ا٭لساف ٖٚصٞ ال٬قصاد جحمضصظ

ال٢ً اسطال١ اي ٝصٜا١ٝ٥  َكازبحإ شتحً حإ يدزاضص١ ايعُصٌ اسطصسظٞ ٖٚصرا ا٫يحةصاع      

بكٛيصص٘:"إْٓا ْٛاشصص٘ إذٕ  Essais critiquesٜصصرنسٙ بصصازد يف نحابصص٘ "َكصصا٫د ْكدٜصص١" 

  78جعدف١ٜ ؾٛج١ٝ إخةاز١ٜ ظكٝك١ٝ ٖٚٞ ايحُطسب، إْٗا نرال١ َٔ ايع٬َاد"ا

I - :النص 

ظصصصاٍٚ بصصصازد يف نحابصصص٘ "َكدَصصص١ إىل ايحعًٝصصصٌ ايةٓٝصصصٟٛ يًطصصصسف" إٔ ٜؿصصصٌ إىل        

  ٚأز٣ أْص٘ "٫ ألهصٔ إٔ ٜهصٕٛ    75"إَها١ْٝ ٚقع منصٛذط أٚ ْظسٜص١ الاسٝص١ يًطصسف"ا    

أٚ بػهطصصصةري أٚ بساضصصص ، بصصصٌ ٖٓصصصاى الًصصصِ يًخطصصصاث      ٖٓصصصاى الًصصصِ خصصصاف بصصصداْيت   

ّٕ ايٓكد ٜكّٛ بحمٌٜٚ ا٭ذس ٚجةك٢ ا٭لهاز ايٓكد١ٜ َك ١ْ بعؿس ايٓاقد    11لكطا إذ أ

َصصٔ شٗصص١ قاالدجصص٘ اسعسلٝصص١ ٚجعصصابريٙ ٚأضصصاوري الؿصصسٙ "ٚايحمٜٚصصٌ ايصصرٟ ٜكدَصص٘ ٜظصصٌ          

َصٔ ايصحغري َصع جغصري     إٜدٜٛيٛشٝاي  يهٔ يغ١ ايٓكد، باالحةازٖا "يغص١ الصٔ ايًغص١" ٫ بصد هلصا      

ايصصٓـ اسصصدزٚع يحهصصٕٛ لاالًصص١  ٚاسٓظصصٛز ايصصرٟ غتحصصازٙ ايٓاقصصد غتؿصص٘ ٚظصصدٙ: لكصصد       



 ياسني سليماني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 11

 

اضحخدّ ابصازد  يف فزاضصح٘ يساضص  غصةه١ خاؾص١ بايحعًٝصٌ ايٓ طصٞ باإلقصال١ إىل         

  . 17ااسٓٗض ايةٟٓٝٛ"

 ري أْ٘ يف الًُ٘ اي٬ظصل "يصر٠ ايصٓـ" جّٛؾصٌ إىل جمضصٝظ يً صسم بص  يصر٠ ايصٓـ          

هٞ" اسسٜط اسغًل َٚحع١ ايٓـ "ايسافٜهايٞ" اسكًل "اس حصٛب" ٖصرا بصايٓظس    "ايه٬ضٝ

إىل ايطسٜك١ اييت ُجعطِ بٗا بعو اسطصسظٝاد جٛقعاجٓصا الًص٢ َطصح٣ٛ ايصٓـ أٚ جصصالض       

ّٕ اي ساغ اسٛشٛف ب  ايهحاب١ ٚايكسا٠٤ اييت ٜٓحض الٓٗا اسعٓص٢ ٜةصدٚ    ايكاز٨ ٚجكًك٘ إذ أ

  11ٚاقعاا

ر١ً إٔ ّْٛقصط ْظصس٠ بصازد يًصٓـ اسطصسظٞ، يهصٔ الًٝٓصا        ألهٓٓا بػ٤ٞ َٔ ا٭َ

ّٕ االحُصاف حتًٝصٌ ايػصهٌ ٚظصدٙ      ٫ ألهصصٔ إٔ  -نُصا ج٪نصد ايةٜٓٝٛص١   -إٔ ْح صل أ

ّٕ جكايٝصد     ٜعًُٓا نٌ غ٤ٞ الٔ ايعٌُ ا٭فبٞ إذ ضتٔ "هاش١ إىل إٔ ْ ٗصِ ايطصةت يف أ

ىل َع١ٓٝ حتهِ اسطصسظ١ٝ أٚ اصاد غصه١ًٝ َعٝٓص١ جٓحػصس لٝٗصا نُصا أْٓصا هاشص١ إ         

لِٗ نٝر ظدس ذيصو ٖٚصرا ٜعص  ا٫ْحكصاٍ َصٔ حتًٝصٌ يًحػص ري ايةٓٝصٟٛ إىل الًُٝصاد          

 ظٌ ايػ س٠ اسحك١ُٓ يف ايكسا٠٤ ٚجمٌَ ايدزاَا ٚاسطسب 

يعًٓا ْحطا٤ٍ ض٪ا٫ إقالٝا: ٖصٌ ايصٓـ اسطصسظٞ الٓصد بصازد غتحًصر الصٔ ايصٓـ         

َكد١َ يًحعًٌٝ ايػعسٟ أٚ ايسٚا٥ٞه إذا زبطٓا ٖرا ايط٪اٍ مبا نحة٘ بازد ْ ط٘ يف "

      ّٕ ايةٓٝصصٟٛ يًطصصسف" ٚظدٜرصص٘ الصصٔ غهطصصةري ٚفاْصصيت يف رصصٌ ٚشصصٛف "الًصصِ يًخطصصاث" لصصا

ّٕ ٖصصرا ايعًصصِ ٜصصدزع نصصٌ أغصصهاٍ ايهحابصص١ بٛؾصص ٗا       ادتصصٛاث ضٝحكصصط أَآَصصا إذ أ

ّٕ "ايصصٓـ يف ايطصصُٝٝٛوٝكا ا٭فبٝصص١ مبعٓاٖصصا     َٓحصصص١ يًع٬َصصاد  ٖٚصصرا َصصا شعًصص٘ ٜكصصٍٛ إ

يًظصٛاٖس ايًطصصا١ْٝ  إْصص٘ الًصص٢ َطصصح٣ٛ ايصصٓـ  اذتؿصسٟ ٖصصٛ ْٛالصصا َصصا ايٛالصصا٤ُ ايػصصهًٞ  

ظٝز ُجدزع ف٫ي١ٝ اسعٓص٢ اٚيصٝظ لكصط ايحٛاؾصٌ  ٚاي نٝصت ايطصسفٟ أٚ ايػصعسٟ،        

ٖصرا ايحؿصٛز ادتدٜصد ايكسٜصت بػصد٠ َصٔ اية٬ ص١ قٝاضصا بكسبص٘ َصٔ اي ًٝٛيٛشٝصا ٜسٜصد             

يٓ ط٘ َع ذيو إٔ ٜهٕٛ خاقصعا سةصاف٨ ايعًصِ ايٛقصعٞ: ٜصدزع ايصٓـ يف ذاجص٘ ٭ْص٘         

الصصصٔ نصصصٌ إظايصصص١ إىل اسكصصصُٕٛ ٚإىل ايصصصدفاد اايطٛضصصصٝٛيٛش١ٝ ٚايحازغتٝصصص١     ألحٓصصصع

ّٕ ايصٓـ نُصا عتؿصٌ ذيصو يف بصاقٞ           ٚايطٝهٛيٛش١ٝ  َٚصع ذيصو نػص٤ٞ خصازشٞ ٭

أْصصصٛاال ايعًصصصّٛ ايٛقصصصع١ٝ يصصصٝظ إ٫ َصصصاف٠، خاقصصصع١ يًح حصصصٝؼ الصصصٔ بعصصصد َصصصٔ قةصصصٌ ذاد      

  11الاس١"ا
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ّٕ ايهاجص        ّٕ بصازد يف "َكصا٫د ْكدٜص١" ٜٓصافٟ بصم ت ٜكصّٛ باْحصاط "إعتصا٤اد    ٚهلرا لصا

ٖٚصرا َصٔ غصمْ٘      14"اباسع٢ٓ، أغها٫ إٕ شاش ايكٍٛ، ٚايعامل ٖٛ ايرٟ ٜكّٛ مب٦ًٗا

إٔ ظتعٌ َٔ ايٓكد نُا ٜس٣ "شْٛاذإ نٛيس" لٔ اسإل ٚ"اجطاقا َع لهس٠ بازد الٔ 

ّٕ ايٓاقصد ظتصّسث أغصٝا٤ َحٓٛالص١ سصإل ٖصرٙ اي صصٛاد            ايهاجت باالحةازٙ زتّسبصا الاَصا لصا

يف ايحصصصازث ايصصيت ظتسٜٗصصا الًصص٢ ناجصصت أٚ الُصصٌ أفبصصٞ ايًغصصاد  ٚايطصصٝاقاد    َطصصحخدَا

  19اسحاظ١ ي٘"ا

ّٕ َ ٗصصّٛ "ايكصصسا٠٤" ايصصرٟ ٜظٗصصس يةصصازد ا٭ذصصس ايهصصةري يف جعُٝكصص٘ ا٫ٖحُصصاّ بٗصصا     إ

ٜعصد  ْكًص١ ْٛالٝص١ يف ايحعاَصٌ َصع اسطصسب        نٛاظد٠ َٔ "أِٖ ايدزاضصاد ايطصُٝٝٛيٛش١ٝ  

٭ْصص٘ أّف٣ إىل ايحعصصٍٛ ادتصصٖٛسٟ َصصٔ اس ٗصصّٛ ايحكًٝصصدٟ يًٓكصصد اسطصصسظٞ نحٛؾصصٝر        

َٚطابكصص١ َصصع اسعصصاٜري إىل ايةعصصز يف َهْٛصصاد ايعُصصٌ َُٗصصا نصصإ ْٛالصص٘ ٚج طصصريٙ أٚ    

١ّْٛ بةعكٗا"ا   19جمًٜٚ٘ َٔ خ٬ٍ زبط الٓاؾسٙ اسه

سب ايه٬ضصٝهٞ لصر٬ يف جتسبحص٘ "الصٔ     ٖٚهرا صتد بصازد يف فزاضصح٘ يًُطص   

ّٛز  إْ٘ ٜححةع اية٢ٓ ايع٥٬ك١ٝ ب  ا٭ظداس اسححاي١ٝ ٚب   زاض " ٫ غتسط الٔ ٖرا ايحؿ

 ايػخؿٝاد، ٜظٗس ٖرا يف اسراٍ ايحايٞ: 

ٖٓاى ْٛالإ َٔ اذتت الٓد زاض ، ٜٓػصم ا٭ٍٚ بص  الػصام الاغصٛا َعصا َٓصر       "

، لٓصاظ٘ نصأَ يف وةٝعص١ ْػصمج٘، أَصا     ايط ٛي١، ٖٚٛ ٫ ٜٛاش٘ إنساٖا أٚ قطسا

ظدس، ٜةدٚ لٝ٘ ايةطٌ -ايراْٞ لٗٛ ال٢ً ايعهظ: ظت َةاغس ٜٓػم لصم٠  إْ٘ ظت

  66أضري ايٓظس  لمٕ حتت يف ٖرا ايٓٛال ايراْٞ َٔ اذتت ٖٛ إٔ جس٣"ا

جػحٌُ قسا٠٤ اسطسب بس١ٜ٩ بازد قسا٠٤ ايٓـ ٚقسا٠٤ ايعسج نُا جػصٌُ قصسا٠٤   

قصسا٠٤ ايصٓـ ٖصٞ الًُٝص١ حتًًٝٝص١ جمخصر بعص  ا٫الحةصاز ايةٓٝص١          ال٬ق١ ايٓـ بايعسج  "ٚ

  18ايعُٝك١ ٚاية١ٝٓ ايططع١ٝ يًٓـ ٚجسبط بُٝٓٗا"ا

ّٛز  ّٕ ٖرا ايٓٛال َٔ ايدزاضاد "ٜمخر بع  ا٫الحةاز ايةٓا٤ ايدزاَٞ يًعها١ٜ ٚجط إ

ايؿساال ٚغهٌ جٛقصٝع ٖصرٙ ايةٓٝص١ ايدزاَٝص١ يف اي كصا٤ اسطصسظٞ  أٟ أْٗصا جحكّؿص٢         

  15ٖٞ ْٛا٠ ايعسج يف ايٓـ َٔ خ٬ٍ حتًٌٝ ال٬َاد ايٓـ"ا أٜكا َا

ّٕ "ايدزاضاد اييت جحٛش٘ إىل اية١ٝٓ، ظح٢ َٔ َٓظٛز  صري بٓٝصٟٛ    إذا نٓا ْح ل أ

ّٕ بازد يف ٖصرا اسرصاٍ   11قد ج ٝد واسا أْٗا ُجطِٗ يف لُٗٓا يًػهٌ ايدزاَٞ"ا –  لا
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ايصصرٟ ألهصصٔ إٔ مل عتصصاٍٚ جةّٓصصٞ غصصهٌ قصصدِٜ َصصٔ أغصصهاٍ ايحعًٝصصٌ  -الصٔ زاضصص  

ّٛقا  ٜهٕٛ الا٥كا ألٓع جدزٜظ ٖرا ايٓٛال َٔ اسطسظٝاد "ٜٚػهٌ َؿدزا َعسلٝا َع

ّٕ جتسب١ بصازد َصع ايصٓـ    17بايٓطة١ يًُداخٌ اسعاؾس٠ ية١ٝٓ ايٓؿٛف ايدزا١َٝ"ا   لا

"فالْٛا صتّسث ال٢ً زاضص ، اضصحٓافا إىل ؾصُح٘، نصٌ      اسطسظٞ ْكدا اْطًكخ بكٛي٘:

ّٕ زاضص  ؾصصاَخ، ٭ْص٘ غتًصل أغصها٫ جصصٛظٞ       ايًغصاد ايصيت ٜٛلسٖصا يٓصصا     قسْٓصا ٖصرا، إ

مبع٢ٓ يهٔ فٕٚ إٔ حتدفٙ  لُطسظٝاج٘ "َٛقصع لصازغ َ حصٛب الًص٢ ايد٫يص١ إىل ا٭بصد،       

ّٟ َصٔ اي كصا٥ٌ ايصيت     ّٕ الةكسٜح٘ ٫ جهُٔ يف أ ٚإٕ نإ ٖٛ أالظِ ناجت لسْطٞ لا

ٌ هلا الًص٢  ؾٓعخ غٗسج٘ بػهٌ َحعاقت ٚإمنا جهُٔ با٭ظس٣ يف قدزج٘ اييت ٫ َرٝ

  يكصصد 11شعصصٌ ْؿصص٘ َحاظصصا، َصصا ألّهٓصص٘ َصصٔ ايةكصصا٤ إىل ا٭بصصد فاخصصٌ أٜصص١ يغصص١ ْكدٜصص١"ا  

االحتد قسا٤اد بازد هلرٙ ا٭الُاٍ ايه٬ضٝه١ٝ أنرس ظ١ٜٛٝ هٝز ختّطخ قك١ٝ 

 ايكٛاالد إىل َا ي٘ ال٬ق١ جبٖٛس ٖرٙ ا٭الُاٍ 

ّٕ ايٓـ ايهةري، با٭ظس٣: ايعظِٝ ٖٛ ايرٟ ٫ ألهٔ يكسا٠٤ ٚاظد ٠ إٔ ج صّو  إ

بهصاز٠ َعٓصاٙ  إذ ٜةكص٢ َحاظصا ي٬غصحغاٍ ايٓكصدٟ ايصدا٥ِ باسٓصاٖض اسخحً ص١ ٚبايكاالصصد٠          

اسعسل١ٝ اييت جكّٛ الًٝٗا نٌ ز١ٜ٩ ْكد١ٜ ٚال٢ً ايس ِ َصٔ ا٫خصح٬ف ظصٍٛ َصا نحةص٘      

بحطةٝصصل يغصص١ ادتصصٓظ أٚ ايحعًٝصصٌ ايٓ طصصٞ الًصص٢ زاضصص        بصصازد الصصٔ ايصصٓـ ايساضصصٝ "   

 ٚ يصصص١ يؿصصصدّ ،ٗصصصٛز لسْطصصصٞ يدٜصصص٘ إألصصصإ زاضصصص    ٚغخؿصصصٝاج٘ ألهصصصٔ إٔ ٜةصصصدٚ ستا

ّٕ اسٛقصصصر ايةصصازجٞ َصصٔ ايصصصٓـ ٜحصًّصص٢ بٛقصصٛب يف قٛيصصص٘     11با٫ظحػصصاّ ايساضصصٝ "ا     إ

ّٕ يصر٠ ايصٓـ ٖصٞ ايصدال،           بػةك١ٝ ايٓـ ايرٟ ٜ٪نصد الًص٢ جطصُٝح٘ بادتطصد، "ٚالًص٢ أ

  14ا٫ْكطاال، ا٫ْهُاؽ، ايرٚا٤ ايرٟ اضحٛىل ال٢ً ايراد يف نةد اسحع١"ا

II - :العرض 

ٜكؿصصد بصصايعسج نُصصا ٫ عتحصصاط إىل َصٜصصد جمنٝصصد: "نصصٌ َصصا ٜكصصدّ يًُػصصاٖد٠"  

َطا٤ي١ اي هس ايةازجٞ يف قسا٤ج٘ يًعسج َٚ سفاج٘ ايرٟ   ُٜٗٓا يف ٖرٙ ادتص١ٝ٥ 19ا

زآٙ ظطت َ ّٗٛ "ايكسا٠٤" ايرٟ وسظ٘ يف ٖرٙ اي  ٠ "ْؿا َطصحك٬ َرًص٘ َرصٌ ايصٓـ     

  إذ الٓصصد "نحابحصصو الصصٔ االصصسج  19اسهحصصٛث يهصصٔ وةٝعصص١ ايع٬َصصاد لٝصص٘ شتحً صص١"ا 

َطصصسظٞ  لصصإ ايعصصسج ٜطصصًُّو َ صصاجٝط سغصصايٝل يف لكصصا٤اجٗا الصصٛامل  صصري ن٬َّٝصص١       

َُعصاٍ إٔ عتحٜٛص٘ ايصٓـ ٭ْص٘        َٓطٛش١ بًغاد اع١ّٝ ٚبؿس١ّٜ جك٤ٞ يو الاسصاي ضصعسّٜاي 

الامل ٚيد َٔ زظِ اي عٌ اسطسظٞ، الامل جحعدس الٔ الٛاسص٘  صري ايه٬َٝص١ بصمفٚاد     
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ايٞ ٜهصصصٕٛ ْكصصصدى نُصصصا الصصصسف ايٓكصصصد از٫ٕٚ بصصصازد  نصصص٬ّ الًصصص٢    ن٬َّٝصصص١ ٚبايحصصص

ّٕ بصازد ٜؿصر ايعصسج اسطصسظٞ بمْص٘ "      11نص٬ّ"ا   la catégorie universelle   إ

sous les espèces de laquelle le monde est vuأٟ اي ١٦ ا٭نرس اْحػازا 18" ا  

ٞ     الاسٝا اييت َٔ خ٬ٍ أْٛاالٗا ْس٣ ايعصامل  اأٚ اسػصاٖد  َصٔ    ٖٚصٛ ٜعص  ادتاْصت اسس٥ص

  15اسطسظ١ٝ أٟ ايعسجا

ٚإذا نإ بازد قد ْظس إىل َطصسب زاضص  بس٩ٜحص٘ اسحٛضصع١ اسحدزشص١ يف زتصاٍ       

ايةعز ايٓؿٞ، ٜٚطابل ٖصرا َصع نصٌ شطصد َطصسظٞ ذٟ ايع٬َصاد اسهحٛبص١ لاّْص٘         

ٜحعصصصدس الصصصٔ ايعصصصسج اسطصصصسظٞ بٛؾصصص ٘ "ْصصصٛال َصصصٔ اٯيصصص١ ايطصصصٝت١ْٝ، ختحةصصص٧ ٚقصصصخ     

طصصحاز٠ َٚصصا إٕ جسج صصع ٖصصرٙ ا٭خصصري٠ ظحصص٢ جةصصدأ ٖصصرٙ اٯيصص١ بةصصز       ا٫ضصص اظ١، خًصصر اي 

  ٖٚصرا  41ايسضا٥ٌ إيٝو، ٚهلرٙ ايسضا٥ٌ خؿٛؾ١ٝ ايحصأَ ز صِ اخصح٬ف إٜكاالٗصا"ا   

ايحصأَ أٚ اٯ١ْٝ ٖٛ "أقسث َا ألٓع اسطسب َٔ اسٛاد، لايعٌُ اي   يف ايعسج ٜةك٢ 

  47طٗا"اواششا أَاّ َحًكٝ٘ ٜػٗد إبداال٘ ارت٬ّم يف ايًعظ١ ْ 

ٚشد بازد يف َطصسب بسغتصخ قصايح٘ ايصيت َصا اْ صّو ٜةعصز الٓٗصا ذصِ أخصر ٜةصدٟ            

إالصابا ٖا٬٥ ب٘  ٖرٙ اسس٠ َٔ خ٬ٍ ايعسج اسطسظٞ  ٖٚٛ ٜصسٟٚ قا٬٥:"غصّت ظسٜصل    

يف شطصصصصدٟ" يصصصصد٣ َػصصصصاٖد٠ الصصصصسج "ا٭ّ غصصصصصاال١" ٚقصصصصسا٠٤ َكطصصصصع َصصصصٔ َ٪ي صصصصاد      

ٕ بصصازد" نصصإ بطصص٬ي قصصدألاي    ٜٚ٪نصصد ايٓاقصصد "جصصريٟ اٜغًصص" َصصٔ إٔ "ز٫ٚ 41بسغتصصخ"ا

 7594سطصصسب بسغتصصخ يف لسْطصصا، ٚأْصص٘ ْػصصس َكصصا٫ي ااضصصٝاي الصصٔ ٖصصرا اسطصصسب الصصاّ         

  ظٝصصز ٜكصصٍٛ :"٫ ٜصصصاٍ بسغتصصخ غصصدٜد ا٭ُٖٝصص١  41ٚجكصصُٓ٘ نحابصص٘ "َكصصا٫د ْكدٜصص١"ا

ّٞ، ٚجصفاف أُٖٝح٘ نْٛ٘ مل ٜحعصٍٛ إىل َٛقص١ ٚمل ُٜ ًصط بعصد يف إٔ ٜؿصةط       بايٓطة١ إي

ّٕ َصا ظتعًص٘ منٛذشٝصا يصٝظ َازنطصٝح٘      شص٤ا َٔ ايطًٝع١  اييت ج٪خر َمخر ايحطًِٝ  إ

ّٕ ا٫ذٓح  َُٗحإ يًغا١ٜ  إمنا وسٜكح٘ يف ادتُع، ب  ا٫ذصٓ  أٟ   ٫ٚ ،ايٝاج٘ از ِ أ

ايحعًٌٝ ٚايح هري اسازنطٝ  ظٍٛ اسع٢ٓ  لكد نإ َازنطٝا أَعٔ ايصح هري يف  

  44ٚقع ايع٬َاد ٖٚٛ أَس ْافز شدا"ا

ُِ اي ٓاقد شْٛاذصإ نصٛيس بػصهٌ َسّنصص ايس٩ٜص١ ايةازجٝص١ يًعصسج اسطصسظٞ         ٜ ٗ

            ّٕ ّٕ بصازد قصد اضصحخًـ ذ٬ذص١ فزٚع أضاضص١ٝ َصٔ أالُصاٍ بسغتصخ أٚهلصا أ ٖٚٛ ٜصس٣ بصم

ا٭خصري ٜٓظصصس إىل اسطصسب َصصٔ َٓطًصل َعصصسيف ٚيصٝظ الصصاو ٞ ٚيصريو لٗصصٛ ٜ٪نصد الًصص٢       

ّٕ بسغتصخ، ٖٚصٛ َصا ٜص٪َٔ بص٘ بصازد، ٜحعص          د٣ لهصس٠ ايعصسج   آيٝاد إْحصاط ايد٫يص١ إذ أ
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ّٕ ايعصصسج اسطصصسظٞ يصصٝظ أظصصافٟ ايد٫يصص١، ٚيهٓصص٘ "إَتاوٛزٜصص١ ال٬َصصاد"      اسّٛظصصد  إ

نُا ٜػٞ الٓٛإ أظد نحة٘  يريو لاْ٘ "ألهٔ لؿٌ غ ساد ايحعصةري إظصداٖا الصٔ    

 ا٭خصصس٣ ٚختًٝؿصصٗا َصصٔ ايٛظصصد٠ ايعكصص١ٜٛ ايًصشصص١ ايصصيت ظةطصصٗا لٝٗصصا اسطصصسب ايغسبصصٞ: 

  49ايؿٛز٠ اسٛضٝك٢، ايٓـ"ا

ٜهٕٛ ايدزع ايراْٞ ايرٟ ٜحكط لٝ٘ ايحمذري ايتغتيت ال٢ً بصازد يف ز٩ٜحص٘    ٚقد

يًعسج اسطسظٞ ايحمنُٝد ال٢ً أ١ُٖٝ "إٔ ٜطحغٌ اسطسب االحةاو١ٝ ايع١َ٬ ٚإٔ ًٜ خ 

  ٜٚظٗصس ٖصرا يف أفا٤ اسُصرً     49ا٫ْحةاٙ يؿٓعح٘ ارتاؾ١ بد٫ َصٔ ستاٚيص١ إخ ا٥ٗصا"ا   

٤ الُصٌ يساضص  َصر٬ لصص"ٜٓةغٞ إٔ ٜٓطكصٛا ،ًصِٗ       ايرٜٔ ٜصس٣ بصازد أْٗصِ إذا أزافٚا أفا   

اذتٛازٜصص١ باالحةازٖصصا أبٝاجصصا غصصعس١ٜ بصصد٫ َصصٔ إٔ عتصصاٚيٛا شعصصٌ ٖصصرٙ ايًغصص١ ايػصصه١ًٝ        

  إْٗا أضاضا لهصس٠  41َُعه١ُ ايةٓا٤ جةدٚ نمْٗا جعةري وةٝعٞ الٔ ظا٫د ْ ط١ٝ"ا

الًصص٢  "ايحغسٜصصت" ايصصيت ْصصاف٣ بٗصصا بسغتصصخ اْك٬بصصا الًصص٢ اس ٗصصّٛ ا٭زضصصطٞ ايصصرٟ ٜ٪نصصد 

 اإلٜٗاّ 

ٜةك٢ ايدزع ايرايصز ايصرٟ ٜصساٙ بصازد الًص٢ قصدز َصٔ ا٭ُٖٝص١ خاؾص١ يف إغصازج٘           

ّٕ بسغتصصخ ٜ٪نصصد الًصص٢ اسعٓصص٢ يهصصٔ فٕٚ إٔ ألصصٮٙ      قصصُٔ نحابصص٘ "َكصصا٫د ْكدٜصص١" أ

١ُُّ إلْحصاط "َطصسب ٚالصٞ ٚيصٝظ َطصسب لعصٌ" أٚ          لحكٓٝاد ايحغسٜت اييت ابحهسٖصا َؿص

ٞ، ٚالٞ باي٬ٚالٞ ايطصا٥د الًص٢ خػصة١    يهٞ ْهٕٛ أنرس فق١: َطسب ٚالٞ باي٬ٚال

  48اسطسب  ٖرا ٖٛ َطسب بسغتخ"ا

ّٕ بصصازد يف نحابحصص٘ الصصٔ اسطصصسب ٜحعصصدس "بًغصص١ قٛاَٗصصا الصصدف َصصٔ ايحعازقصصاد          إ

ا٭ضاض١ٝ: ايططط َكابٌ ايعُل، ارتازط َكابٌ ايداخٌ، ارت ١ َكابٌ ايركٌ، ايع١َ٬ 

ايكٓصاال َكابصصٌ ايػخؿصص١ٝ،   َكابصٌ ايٛاقصصع، اسطصال١ ايٓكدٜصص١ َكابصصٌ ايحٛظصد ايعصصاو ٞ،   

ا٫ْكطاال َكابصٌ ا٫ضصحُساز١ٜ، ارتصٛا٤ ٚايغُصٛج َكابصٌ اَصح٤٬ اسعٓص٢، ا٫ؾصطٓاال١ٝ         

  45َكابٌ ايطةٝع١ٝ"ا

ٌّ ستاٚيصص١ يً ٗصصِ ا٭ظصصافٟ ٚجحصصدخٌ ايع٬َصصاد      ٚإذا نصصإ اسطصصسب ٜك صصص الصصٔ نصص

ّٕ ايعصصسج            ّٕٛ وةكصصاد َصصٔ اي ٗصصِ ايصصرٟ ٜطصصحدالٞ لهصصا يًػصص س٠، لصصا اسحٓٛالصص١ يحهصص

ايرٟ جحداخٌ لٝ٘ الٓاؾس إخساش١ٝ َحعدف٠ ألهٔ يًطُٝٝٛيٛشٝا إٔ جتعًٗا  اسطسظٞ

َٛقصصٛالا يًصصدزع ايٓكصصدٟ ٖٚصصرا َصصا رٗصصس َصصع بصصازد يف ظدٜرصص٘ الصصٔ اسُصصرً  ٚا٭شٜصصا٤      

 ٚايع٬ق١ بايٓـ 
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 املمجل:

ّٕ نصٌ َصا ٜكصدّ يًُحًكصٞ       ُٜعص٣ سدزض١ "بساغ" قؿت ايطةل يف أْٗا ايح حصخ إىل أ

"ال١َ٬" هٝصز جهصٕٛ قسا٤جص٘ يًع٬َصاد ٖصٞ ايطسٜكص١ إىل لٗصِ        يف إواز اسطسب ألّرٌ 

ّٕ ٖٓاى الا٬َ " سٜصٜا" ظتعٌ اسحًكٞ "ٜحصّٛزل يف َرصٌ ٖصرٙ     ايعامل، ّٜٚٓة٘ "بازد" إىل أ

  ٖٚصرا َصا ظتعصٌ اسحًكصٞ     91ايكسا٤اد بطةت اسعسل١ ايطابك١ يػ ساد اس٬بصظ َصر٬"ا  

بصٝو ْٚظصازاد يحعطص  ايس٩ٜص١     ٜحؿسف اْط٬قصا َٓٗصا، لاسُرصٌ ايصرٟ ًٜصةظ ٦َصصزا أ      

ٜٚكر أَاّ ادتُٗٛز يٛظدٙ بعٝدا الٔ أٟ إقالاد أخس٣ ُٜ ٗصِ َٓص٘ قةصٌ إٔ ُٜٓظصس إىل     

 أ١ٜ ال٬َاد َػازن١ أْ٘ "وةٝت" 

ّٕ "نٌ َا يف ايًةاع ُٜ طد ٚقٛب ٖرٙ ايع٬ق١،  ّٛغ َا زآٙ "بازد" بم ٖٚرا َا ٜط

 ١ ٖٛ ض٤ٞ، ٚنٌ َصا  ٜٚعازج اذتسن١ ا٫شحُاال١ٝ يًعسج ٚظتعًٗا  اَك١ أٚ َصّٜ

ٖٛ بايعهظ يف ا٭غهاٍ ٚا٭يٛإ ٚضٝاقٗا، ٜٚطاالد ال٢ً قسا٠٤ ٖرٙ اذتسن١ ٖصٛ  

  97شٝد"ا

ٖرا ٜع  إٔ ايصٟ اأٚ ا٭شٜصا٤  ٫ ٜحخصر ف٫يص١ باْ ؿصاي٘ الصٔ شطصد اسُرصٌ، لٗصٛ         

ٜصصسجةط بصص٘ ٫ٚ ألهصصٔ اي ؿصصٌ بُٝٓٗصصا ذتظصص١ ايحًكصصٞ هٝصصز ٫ ٜهصصٕٛ ايصصصٟ يف ٖصصرٙ    

ٌ ٚ ٬لا خازشٝا لكط، لُس٠ غتدّ ادتطد بحهٝ ٘ َع ظسنح٘ اذتاي١ "ظ١ًٝ يًُُر

ٚجٓكصصصٌ اسُرصصصٌ ٚٚقصصصعٝح٘، ٚأخصصصس٣ ٜػصصصد  ٖصصصرا ادتطصصصد باخكصصصاال٘ دتاذبٝصصص١ اسصصصٛاف         

  91ٚا٭غهاٍ ٚبا ساق٘ يف قٝٛف أنرس ،ٛفا َٔ الًِ ايةٝإ ٚاية٬ ١"ا

يكصصد رٗصصسد فزاضصصاد ٖاَصص١ ظصصٍٛ ايصصصٟ اسطصصسظٞ، ٚنصصإ بصصازد أظصصد أٖصصِ َصصٔ   

ا يف َكاي٘ "أَساج ايصصٟ اسطصسظٞ" َحٛق صا الٓصد أبعصافٙ ايد٫يٝص١ ايصيت        نحةٛا الٔ ٖر

جحةّد٣ َٔ خ٬ٍ ايطساش ٚايًٕٛ ٚاسصاف٠  ظٝصز جٓاٚيص٘ بصازد نع٬َص١ هلصا ال٬قص١ بةكٝص١         

اسٓظَٛصصاد ايد٫يٝصص١ يف ايعصصسج ٚأبصصسش ال٬قحصص٘ بايػخؿصص١ٝ ٚاي كصصا٤ ٚظسنصص١ شطصصد    

  91اسُرٌا

ّٕ اسُرٌ يف ايدزع ايطُٝٝٛيٛشٞ –ٜظٗس نُٛقصٛال ٖصاّ، ٚقصد رصٌ نصريو       إ

خ٬ٍ ايحازٜ  ايطٌٜٛ يًُطسب، ٚإذا نإ اسطسب الٓد بصازد َٓظَٛص١    -بؿ ١ الا١َ

ّٕ اسُرصصٌ اْط٬قصصا َصصٔ ٖصصرا ٜهصصٕٛ "ظصصا٬َ"         ٖا٥ًصص١ َصصٔ ايع٬َصصاد اسٓحصصص١ يًد٫يصص١ لصصا

  بصٌ  94يًد٫٫د باَحٝاش ٜٚهٕٛ "ٚظد٠ فٜٓاَٝه١ٝ جملُٛال١ ناًَص١ َصٔ ايع٬َصاد"ا   
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ٌّ ستصٌ       إْ٘ "ظت عٌ اسعاْٞ جحُسنص ظٛي٘، ٚقد ٜ عٌ ذيصو إىل ظصد أْص٘ ألهصٔ إٔ عتص

  ٚهلرا لآّْا صتد بعو ايةصاظر  ٜصسٕٚ إٔ   99"اSign carriersنٌ ظٛاٌَ ايع٬َاد 

بازد قد "أالط٢ يًُُرٌ فٚزاي أضاضاي الٓدَا ْظس إىل اسطسب ال٢ً أْ٘ لٔ اشفٖاز ج صحط  

  99ادتطد"ا

ٌّ ُٜعّس ّٕ اسُرٌ ايرٟ ر أٚ غخؿص١ٝ ٖٚصٛ    Partف ال٢ً أْ٘ غخـ ٜ٪فٟ فٚزا أٟ أ

ِ" ب  ايعسج ٚاسحًكٞ ٜغدٚ بصاي ِٗ ادتدٜصد    زابط أٚ ٚضٝط ب  ايٓـ ٚايعسج َٚٔ ذ

"ال١َ٬ حتٌُ زتُٛال١ َٔ ايع٬َاد فاخٌ ايعسج اسطسظٞ ٜػحغٌ بٓظاّ اإلْاب١ الٔ 

َصاد إٔ  ايػخؿ١ٝ جاز٠ ٚجاز٠ أخصس٣ ٜػصحغٌ َٓحصصا يًع٬َصاد، ٫ٚ ألهصٔ يحًصو ايع٬      

  91جُٓٛ ٚجحطٛز َٔ فٕٚ غخؿٝح٘ اي اال١ً"ا

III -:اجلموور 

جٓاَخ ايدزاضاد اسحعًك١ بادتُٗٛز يف اسطسب يف ايعكٛف ا٭خري٠ َٔ خ٬ٍ جصّٛلس  

زتُٛالصص١ َصصٔ اسٓصصاٖض اإلشسا٥ٝصص١ ايكُٝٓصص١ بحكصصدِٜ ؾصصٛز٠ ٚاقصصع١ سصصا ٜحًكصصاٙ اسحًكصصٞ  إذ  

إٔ ٜة  الاسا َحُاضها ٚقا٥ُصا َصٔ    نُا ٜؿّسب ٖٝغٌ لاّْ٘ "َُٗا ظاٍٚ ايعٌُ اي  

جًكا٤ ْ ط٘، لاْ٘ بؿ ح٘ َٛقٛالا ٚاقعٝا ٫ ٜٛشد يصريو بصٌ ٜٛشصد يٓصا ضتصٔ، أٟ َصٔ       

ّٕ اإلبصصداال بٛؾصص ٘ رصصاٖس٠       أشصصٌ ،ٗصصٛز ٜحمًَصص٘ ٜٚٓحػصصٞ بصص٘، ٖٚهصصرا لاْصص٘ ٜ٪نصصد أ

اشحُاالٝصص١ ٫ ألهصصٔ إٔ ٜصص٪ٍٚ جصصمذريٙ إىل ايصصراد اسةدالصص١ ٚظصصدٖا ٚإمنصصا ٜحعصصد٣ زتايصص٘  

يٝػصصٌُ وا٥ صص١ أٚ وٛا٥صصر جحًكصص٢ ٖصصرا ايعُصصٌ بصصمفٚاد اي ٗصصِ ٚايحمٜٚصصٌ الًصص٢       ايحصصمذريٟ

  98اخح٬ف وةكاج٘ ٚمتٛشاج٘"ا

ٚبايٓطة١ يةازد لآْا صتد ي٘ زأٜا عتحاط إىل قسا٠٤ لاظؿ١ ي ِٗ َدي٫ٛج٘ اهلاَص١  

"٫ أظت ظ ٬د ا٫لححاب ٚظ ٬د اسػاٖد٠ ارتاؾ١، نُا ٫ أظت ايًٝايٞ  إذ ٜكٍٛ:

ىل  إْ  أظحاط إٔ أنٕٛ لسفا زت٫ٛٗ ٚضصط زتُٛالص١ ٖٚصرا َصا ٜصّٛلسٙ      اسطسظ١ٝ ا٭ٚ

ّٕ ايطساش اسعُازٟ ايطا٥د يف اسطازب مبصا ٜصّٛلسٙ َصٔ زفٖصاد يف      يٞ اسطسب ايحصازٟ  إ

ؾصصعة١ زتُٛالصص١ ؾصصغري٠ ْمي ٗصصا ٚنصصريو مبصصا ٜكصصُ٘ َصصٔ قاالصصاد َػصصاٖد٠ جكصصُٔ        

يطصساش اسعُصازٟ ايطصا٥د    زتٗٛي١ٝ اي سف َٚا ٜ جت ال٢ً ذيو َٔ غعٛز با٭َصإ  ٖصرا ا  

ٍّٛ إىل ظاش١ ْ ط١ٝ يد٣ ادتُٗٛز"ا    95قد حت

َا اسكؿٛف باسطسب ايحصازٟ ايصرٟ ٜصٛزفٙ بصازد يف ٖصرا ايصسأٟ ايصرٟ ٜظٗصس لٝص٘         

ّٕ اسطصسب ايحصصازٟ بايحمنٝصد     ْٛال َٔ ا٫ظ اّ ٚايحمٜٝد ي٘، َا فاّ ٜ كً٘ الٔ  ريٙه إ

إىل ايصسبط اسصافٟ بعٝصدا الصٔ ايكُٝص١       ٫ ٜكؿد ب٘ زتُٛال١ ايعسٚج اييت جٗدف أضاضاي
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هٝز ٜٓصال أؾعاب٘ يف ايهصرري َصٔ ا٭ظٝصإ إىل جُٝصاد َةحريص١ ٚجكصدِٜ        اي ١ٝٓ يًعٌُ

 اسٛاقر اهلصي١ٝ ٜٚحِ لٝ٘ ارتسٚط الٔ ايٓـ ا٭ؾًٞ  

ٜحمنصصد يٓصصا ٖصصرا ايصصسأٟ َصصٔ خصص٬ٍ بصصازد ْ طصص٘ ايصصرٟ "ضصصاِٖ يف جمضصصٝظ زتًصص١   

يصصيت غصصّٓخ ٖصَٛصصا الًصص٢ ايصصدزاَا ايحصازٜصص١    " ا théatre populaire"اسطصصسب ايػصصعيب 

  91ايطا٥د٠ يف ذيو ايٛقخ ٚفالخ إىل َطسب ٜعاجل ايككاٜا ا٫شحُاال١ٝ ٚايطٝاض١ٝ"ا

ٚزمبصصا ٖصصرا ايحٛؾصصٝر ا٭ؾصصط هلصصرا ايٓصصٛال َصصٔ    –يهٓصص٘ ٜكؿصصد ايعصصسٚج ادتُاٖريٜصص١  

ايصصيت ٫ ختؿصصـ يًؿصصعالٝ  نعصصسج أٍٚ ٫ٚ يًٓكصصاف نعصصسج خصصاف    -ايعصصسٚج

ع فٕٚ بطاقصصاد فالصص٠ٛ غخؿصص١ٝ هٝصصز ٫ ٜصصحِ اي نٝصصص الًصص٢   ٚيهٓٗصصا َٛشٗصص١ يًصُٝصص 

غخؿٝاد بعٝٓٗا ٜػهٌ ظكٛزٖا خؿٛؾص١ٝ يًعصسج ٚخؿٛؾص١ٝ يًحًكصٞ، ٚيهصٔ      

ٜهصصٕٛ اي نٝصصص يًصُاالصص١ اذتاقصصس٠ يف غصصهًٗا ايعصصاّ بٛؾصص ٗا "ادتُٗصصٛز اسحًكصصٞ"    

ٖٚرا ٖٛ ادتُٗٛز ايرٟ ظتد بازد ْ ط٘ ٜطع٢ إىل جمنٝدٙ يف زأٜص٘ ٖصرا  ظٝصز ٜصحِ     

د ال٢ً جٛشٝ٘ ارتطاث اسطسظٞ "أَاّ َح ّسش  َحعّ صٜٔ هّطصِٗ ٚظٛاّضصِٗ   ايحمنٝ

يٝطصخ  :"٫نحػاف اسدايٌٝ اييت عتًُٗا ايعسج ٭ٕ ايّدايص١ نُصا جكصٍٛ "نسٜطصحٝ ا    

ٍّ ايّٓؿٞ  ١ّٝ  َٚدايٌٝ ايعسج ٖٞ اسعافٍ اسٛقٛالٞ يًّدا ٖدلاي ٚإمنا اهلدف ٖٛ اسديٛي

ساد ايطصصصصُع١ٝ ٚايةؿصصصصس١ٜ بطصصصصا٥س الًصصصص٢ اسصصصص٪ذ -نُصصصصا أضصصصصً ٓا-ٚذيصصصصو ٫الحُصصصصافٙ

   97ج ّسالاجُٗا"ا

 خامتة مؤقتة:

اق ب ز٫ٕٚ بازد نُا زأٜٓا ز١ٜ٩ َحٛضع١ يًُطصسب ابحصدا٤ َصٔ ايصٓـ اسهحصٛث      

باالحةاز أضةكٝح٘ ايص١َٝٓ يف َسظ١ً إبداال ارتطاث اسطسظٞ ٚاْ حاظص٘ الًص٢ ايع٬َصاد    

ج١ٝ لٝٗا الًص٢ جمنٝصد   غدٜد٠ ايرسا٤، َسٚزا ال٢ً ايعسج، ايرٟ جمضطخ ايٓظس٠ ايةاز

-،ايٝاد اسطسب ايتغتيت ال٢ً ايس ِ َٔ أ١ُٖٝ اسطسب ايحكًٝدٟ  ٚؾ٫ٛ إىل زأٜ٘

 لُٝا ٜحعًل بادتُٗٛز  -غدٜد ارتؿٛؾ١ٝ

ّٕ َا ألهٔ إٔ طتًـ إيٝ٘  ٖٚٛ ٜ٪ند شٗصٛف بصازد ايٓكدٜص١ ايصيت جٓ صحط      – ري أ

ٌّ لازض١ شدٜد٠ جحطِ بادتد١ٜ ٫ٚ جٓغًل ال٢ً ْ طٗا يف َ  -ٓظَٛص١ ؾصاَح١  ال٢ً ن

ّٕ ايٓػال ايٓكدٟ اهلا٥ٌ ايرٟ قدَ٘ بازد مل ُٜط س إىل ايحصمذري ايصرٟ ظتعصٌ اسصحًك       أ

ّٕ بازد نصإ يف ٖصرٙ    اادتُٗٛز  أنرس ٚالٝا بايحعكٝد ايرٟ جحطِ ب٘ ٖرٙ اسُازض١  إ
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اسُازض١، ٜةعز الٔ اسع٢ٓ، ذاى ايرٟ ٫ ٜطةل ٚشٛفٙ ايعسج لكط، أٟ َا مّت قٛي٘ 

    91ٚيهٔ ٫ ٜحِ فٕٚ اسح سط بحعةري إٓ أٚبسض ًٝدا ٚالسق٘ ٚاقعٝا

ٌّ فزاضص١ جمًٜٚٝص١       َٔ ٖٓا جظٗس زتُٛال١ َٔ "ايؿعٛباد اييت ٜحعصّرز ظًصٗا يف نص

يف اسطسب، ٚاييت جحُرٌ يف ايط٪اٍ ايحايٞ: نٝر ْ هو َع٢ٓ َا شاٍ مل ُٜٓحض بعده 

جعٌُ ال٢ً جهصٜٛٔ   لايٓـ ٜٓحُٞ إىل ْظاّ اي٬َكس٤ٚ ٚاي٬َع٢ٓ، ٚاسُازض١ ٖٞ اييت

ّٕ ستاٚي١ بازد إشالاط جكايٝد ايكسا٠٤ ايعُٛف١ٜ بس ة١ شازل١ ي ِٗ 91اسع٢ٓ ٚبٓا٥٘"ا    إ

ال١ًُٝ ؾٝا ١ ٚخًل اسعٓص٢ لصص"إٔ ْكصسأ اسطصسب، ٜعص  بةطصاو١ إٔ ّْٗٝص٧ رصسٚف إْحصاط          

اسع٢ٓ ٖٚٞ ١َُٗ "ايهاجت ايدزاَٞ" ٚايدازع ايطُٝٝا٥ٞ ٚاسخسط اسطسظٞ ٚايكاز٨ 

ّٕ ٖصصرا   َُٚٗصصحهِ أْصصحِ َُٚٗحٓصصا ضتصصٔ، ٚيصصٝظ َصصٔ اي٬الك٬ْٝصص١ يف غصص٤ٞ إٔ ٬ْظصص  أ

اسع٢ٓ ايرٟ ٜهٕٛ َكّدَا فا٥ُا ال٢ً قسا٤جٓصا ارتاؾص١ ُٜ ًصخ يف شصص٤ نصةري َٓص٘ َصٔ        

  94ايؿٝا ١ ايػه١ًٝ ايدقٝك١"ا
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 ٍا ٍْ املْنُب آٍت 

 ٍا: أصْات األبْام 

 ّبسٓل الطْٔف..

 ٍا ٍْ آٍت،

 مْنب األبطال 

 ٍا ٍْ آٍت،

 ميسُّ حتت أقْاع اليصس، 

 املصٓي٘ بالْزد األبٔض. 

 ّاألبْام املعلك٘... 

 ّالسآات..

 حتنلَا أٓدٖ احملازبني. 

 ٍا ىطنع صلٔل األضلخ٘

 احملنْل٘ بأٓدٖ الفسضاٌ 

 املهابح الكْٓ٘ تلجه أحصي٘ احلسب، 

 احلْافس احلدٓدٓ٘ تدم األزض 

 ّالطبْل تكسع.. 

 املْنب ميس علٙ ّقع مْضٔكا اليصس 

 ٍهرا ميسُّ احملازبٌْ األقْٓاٛ 

 حتت أقْاع اليصس.. 

 تصدح أصْاتَه، 

 بػياٛ زىاٌ.. 

 تسددٍا اجلْق٘ حبسازٗ،

 حماط٘ بسآات الفدس ّاجلالل. 

 ٓكْل احملازب: الكتال، جسّح ّثأز 



 نشيد النصر
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 ّأعساف خْٔل خشي٘ 

 ّخْذ صلب٘ 

 زماح ّىبال.. 

 دو أبطال ٓسّٖ 

 طسقات األزض.. 

 املْضٔكٙ تعلً اليصس اجملٔد 

 اجلبل اليطس ٓػادز عشُ يف زأع 

 ّٓفتح جياحُٔ بعظن٘ 

 يف السٓح.. 

 املْنب ميّس، 

 ٓشري اجلدُّ للصػري: 

 اىظس، نٔف العجاٜص، ّاليطاٛ اجلنٔالت 

 بشعْزًٍ اجملعدات الرٍبٔ٘  

 املتدثسات بالفسّ، 

 حينلً أنالٔل الْزد لألبطال.. 

 اىظس..

 حتت األبْاب

 تطلُّ ّجِْ احِلطاٌ املْزدٗ بابتطام٘

 للنيتصس، 

 احلامل عله األعداٛ الرٖ غينِْ 

 فدس ّمتجٔد للجيْد الرًٓ اضتشَدّا 

 علٙ ٓد األعداٛ.. 

 أبْام ّىصس للطْٔف.

 يف شمً العظن٘.. 

 مً بني خصاًٜ احلسب 



 ت: بديع صقور
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ِّ األنالٔل اجلدٓدٗ   حتٔ

 مصٍْٗ بطْٔف الفسضاٌ العتٔك٘.. 

 األقْٚ مً الدبب٘.  

 األخْٗ حاملْ اليبال 

 الْٔىاىٕ..  1"الرًٓ ٓشبٌَْ "ضيتادّز

 األبْام احلسبٔ٘ متأل الفضاٛ بأصْاتَا 

 ُمخّٔٔ٘ الطْٔف العتٔك٘ 

 ّاجملد الكدٓه..  

 الشنظ اليت تضٕٛ 

 اليصس اجلدٓد..  

 ّالبطل الرٖ ٓكْد مجاعتُ 

 الفتٔ٘ الكْٓ٘ 

 اليت حتبُّ أزض الْطً األبْٖ 

 الطالح يف ٓد 

 ّيف الٔد األخسٚ 

 مشْع الصٔف األمحس 

 ّالجلْج، ّزٓاح الشتاٛ الكازع.. 

 اللٔل ّاجللٔد، 

 الهسأٍ٘ ّاملْت 

 ألجل الْطً اخلالد.. 

 ٍا: أبْام احلسب تسدد بفدٍس 

 ىشٔد اليصس 

 ىشٔد الْطً. 

                                                 
1
 اليىناني: أحد أبطال اإللياذة لهىميروس.  سنتادور  
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 ت: د. ثائر زيو الديو
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، فاُتقوِت ًع ٗاهستٔا ٗإخ٘تٔا إىل ادتِ٘ب . 5091حسث اهفطاق بني ٗاهسٙٔا عاَ 

ٚٓٞ اذتق٘ق بعس أْ حتكلى عولٟ اهؿلٔازٝ اهواُ٘ٙلٞ علاَ       يف كٚٚف  تسخى اهؿاعطٝ كو

، ٗتسضؽ أٙضّا تاضٙذ ا٪زب ، ٗتتعوٍ بعض اهوػات ا٪جِبٚٞ ، ٗخ٩ي كى شهم 5091

ٙظللى ب٘ؾلللني ٓ٘آللا ا٪كللا ، إىل جاُلل  زتٌ٘عللٞ ًللّ اهؿللعطا١ ٗاهلتللاب عوللٟ    

ضأغٍٔ ًٓ٘ريٗؽ ، ٗفريجى ٗكات٘ي، ٗ زاُيت ٗغتقع ا٪غلاريري اهؿلطةٚٞ ٗا٪ُاجٚلى    

 ف  اهلوري ًِٔا .ً٘ةعّا ريٚٓبّا يف ُفؼ اهؿاعطٝ ، فتػطَ بٔا ، ٗحت

ٗٓج آُا أمخات٘فا ُٚل٨ٜ٘ غً٘ٚوٚ٘ف ) 5059يف أبطٙى  (، ٗٓ٘ 5095_ 5881تتع

ؾاعط ًطً٘ق يف شهم اه٘ةت ، ٗعوٟ ٙسٕٙ غرت٠ أٗىل ةكا٢س اهؿلاعطٝ اهِل٘ض ، حلني    

، ٗكاُلت ٓلصٖ   5055ِٙؿطٓا هلا عوٟ قفخات زتٓوٞ قػريٝ اذتحٍ )غلريٗؽ( غلِٞ   

 باضٙؼ ، ًطب٘عٞ باهوػٞ اهطٗغٚٞ . اجملٓوٞ ةس ظٔطت هفرتٝ ةكريٝ يف

كلللاْ ُٚلللل٨ٜ٘ غلللتٚباُ٘فٚتـ غً٘ٚوٚللل٘ف ضفٚللل  غلللِ٘ات اهسضاغلللٞ ا٪ٗىل يف   

ٗٓجٔللا ، ٗغللافطا إىل بللاضٙؼ     اهضللاحٚٞ اهقٚكللطٙٓٞ ، ٗةللس أحبتللٕ اهؿللاعطٝ بقلل٘ٝ ، فتع

 .5055هقضا١ ؾٔط اهعػى ، ٗغٚع٘زاْ إهٚٔا أٙضّا ضبٚع 

اهٚللا ٗغ٘ٙػللطا ، ٗغللرتظق يف اهعللاَ كللاْ ٬ُللا أمخات٘فللا أْ تللعٗض إٙط 5059يف  

 ُفػٕ ريفؤا اه٘حٚس هٚف غً٘ٚوٚ٘ف، اهصٜ غٚكبذ زكت٘ضّا يف اهتاضٙذ. 

فٌٚلا ٙؿلبٕ ًعضعلٞ أٗ)      5051حتٟ قلٚف   5055تعٚـ اهؿاعطٝ ًِص بساٙٞ عاَ 

ّٕ بعٚس .  إةطاعٕ ( تع٘ز ٪ٓى ظٗجٔا ٗتػٌٟ غوٚبِٚف٘ ، ٗٓٛ مل تعس ً٘ج٘زٝ ًِص ظً

 :توم املعضعٞ تلت  اهؿاعطٝ ةكٚستٔا اهيت ًطوعٔا، يف 5051يف مٓت٘ظ  

)ٗيف ٗحلستٛ اهقاغللٚٞ / أتلصكطكٍ بلل(مل ...( ، ٗةلس كللاْ ِٓلان أغللباب ملوللى     

ٓصٖ اهقكٚسٝ ، ففٛ ُٚػاْ ًّ شهم اهعاَ غازض اهعٗج اهؿاب إىل إفطٙقٚا ، يف ًٌٔلٞ  

 َ ٙوتخل  ريا٢عللّا بللادتٚـ هوٌؿلاضكٞ يف اذتللطب ، فرتغلى هللٕ آُللا     5051خاقلٞ ، ٗعللا

اهطغللا٢ى ، ٨ٗ تلتفللٛ باذتللسٙل عللّ اهؿلل٧ْٗ ا٪غللطٙٞ ، بللى تلتلل  هللٕ أؾللعاضٓا      

ادتسٙللسٝ ، اهلليت حتٌللى يف ًعظٌٔللا اذتللِني ٗاهؿلل٘ق إهٚللٕ ، ٗتتوقللٟ ًِللٕ اهتعوٚقللات       

 ٗا٬ضا١ املدتوفٞ .

ًٗللّ ادتللسٙط باهللصكط أْ ُٚللل٨ٜ٘ غللتٚباُ٘فٚتـ غً٘ٚوٚلل٘ف تقٓوللس بعللس شهللم    

تٕ يف املعللللاضن اهللليت خايلللٔا عللللاًٛ   ٗغلللاًني ةٚكلللطٙني ًٌٔللللني هؿلللحاعتٕ ٗبػلللاه    



 خمتارات مو شعر آّنا أمخاتوفا
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، أحسٌٓا ) قوٚ  جٚ٘ضجٛ ( ، ٗةس شكلطت اهؿلاعطٝ ٓلصا ا٪ًلط يف      5051ٗ5051

 بعض ةكا٢سٓا .

يف توم) اه٘حسٝ اهقاغٚٞ ( اهيت حتلستت عِٔلا اهؿلاعطٝ يف ةكلٚستٔا اهػلابقٞ ،      

 عٌوت جبٕس ًٗوابطٝ ، فلتبت ًعظٍ ةكا٢س زتٌ٘عتٔا :

يف إعسازٓا هوطباعٞ اهلات  اهطٗغٛ املعطٗف )اهػطب ا٪بٚض( ، اهيت ؾاضن 

َ.ي.ه٘ظِٙػلٛ ، ف(ٓستٕ اهؿاعطٝ ةكٚستٔا امللت٘بٞ يف غوٚبِٚف٘ ًٗطوعٔا : ) إُٔا 

تطلري/ إُٔلا ًاظاهللت يف اهططٙل  ...( ، ٗعللّ ٓلصٖ املطحوللٞ املبٓللطٝ ًللّ حٚلاٝ اهؿللاعطٝ       

ـٓ   ُؿطت فريا أُسضٙفِا ُٚفٚسًٗػلاٙا قسٙقٞ آُلا كتابلّا يف ُٚ٘ٙل٘ضن أ     تلٕ : ) عل

اهِباهٞ اذتقٚقٛ ( ، حتستت فٕٚ علّ ًعضعلٞ غً٘ٚوٚل٘ف ٗآُلا ، ٗٓقلا ةاهتلٕ : ) كلاْ        

٬ُلللا أمخات٘فلللا ٗجلللٕ قلللاضَ ، ٩ًستٔلللا كولللٔا حلللازٝ  ، ٗٗجٔٔلللا  ٚلللى ، عِٚآلللا  

ضًازٙتلاْ بل٩ ابتػللاًات . كاُلت ىلوللؼ إىل اهطاٗهلٞ قلاًتٞ ، فللتخؼ ًباؾلطّٝ أُٔللا       

ٓلٛ ٗظٗجٔلا كػلطابني أبٚضلني يف ٓلصٖ اهعا٢ولٞ        غطٙبٞ يف عا٢وٞ ظٗجٔا ، هقس كاُلت 

اهبططٙطكٚٓللٞ ، هقللس أغضلل  ا٪َ كللوريّا أْ ابِٔللا مل ِٙتػلل  إىل اذتللطؽ ، ٨ٗ إىل    

اهػوم اهسبوً٘اغٛ ، ٗهلِٕ أقبذ ؾاعطّا ، ةس ٙضٚع يف أفطٙقٚا ، بى أحضط ف٘ق 

قللٞ شهلم إىل ًلعضعتٍٔ ظٗجتلٕ اهػطٙبلٞ ٓلصٖ ، اهلليت تلِظٍ اهؿلعط أٙضلّا ، ٗتولبؼ بططٙ         

 غطٙبٞ غري عكطٙٞ ... اخل (. 

إىل  -ٗٓلٛ بعلس يف اهبساٙلٞ     -شات َٙ٘ تلت  آُا أمخات٘فا املعطٗفٞ حبٚا٢ٔا 

فاهريٜ بطٙ٘غ٘ف اهؿاعط املؿٔ٘ض ، رياهبٞ ًِٕ اهعلْ٘ يف زتلاي اهِؿلط ، ٗتتخقل  هللا      

ًقابوللٞ ًللع ض٢للٚؼ حتطٙللط زتٓوللٞ ) أب٘هللْ٘ ( غللريغٛ ًاك٘فػلللٛ ، فٚقللَ٘ بللسٗضٖ       

ٞ ًلّ ةكلا٢سٓا ، ِٗٙؿلطٓا يف زتٓوتلٕ ، ٗٓلٛ ٙلَ٘ شان زتٓولٞ تؿلحع         باختٚاض زتٌ٘ع

ظًطٝ ًّ ؾعطا١ بططغاغ ، اهصّٙ ٗيع٘ا أُفػٍٔ ًقابى اهؿعطا١ اهٓطًعٙني اهطٗؽ ، 

ٗأريوق٘ا عوٟ ًسضغتٍٔ أغٍ ) ا٪كٌٚٚعَ ( ٗهعٓى أغٍ ٓصا ا٨ىلاٖ ا٪زبٛ ً(خ٘ش ًّ 

ٓل١٨٧ اهؿلعطا١ باهفعلى اهػلعٛ     اهلوٌٞ اهُٚ٘اُٚٞ ) أكٌٛ ( أٜ اهلصضٗٝ ، ٗةلس ازعلٟ    

إىل اهلٌاي اهفين ، إىل اهُصضا اهؿعطٙٞ اهبآطٝ ، ٗغتِتػل  آُٓلا أمخات٘فلا بعلس فلرتٝ      

 إىل ٓصا ا٨ىلاٖ ا٪زبٛ .

ُتِؿط اجملٌ٘عٞ اهؿعطٙٞ ا٪ٗىل هوؿلاعطٝ ، ٗحتٌلى عِل٘اْ )ًػلا١( ،      5059عاَ 
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اُطباعلّا  ل٩ّٚ بلني اهؿلعطا١     ٗٙقسَ هلا اهؿاعط املعطٗف ًٚدا٢ٚلى كل٘ظًني ، فتلوري    

 . ٞٗاهِقاز ، ًع أْ عسز ُػدٔا مل ٙتحاٗظ اهو٩مثا٢

تِؿللط اجملٌ٘عللٞ اهواُٚللٞ هوؿللاعطٝ حتللت عِلل٘اْ )ُغللبخٞ( ، ٗبعللس   5011ٗيف عللاَ 

) ل تظٔلللط اجملٌ٘علللٞ اهواهولللٞ هوؿلللاعطٝ ً٘غلللً٘ٞ بللل  5051اذتلللطب اهعاملٚلللٞ ا٪ٗىل ، يف 

٨ ٙػتقبوُ٘ٔا كٌا تت٘ٓةلع اهؿلاعطٝ ، ٗهعلى    اهػطب ا٪بٚض ( ، هلّ اهقٓطا١ ٗاهِقاز 

أحللساث توللم اهػللِٞ اهعاقللفٞ كاُللت ٗضا١ اهتعتللٍٚ ٗا ٌٓللاي اهوللصّٙ ريللا٨ ) اهػللطب      

 ا٪بٚض (.

يف ًلتبللٞ أحللس املعآللس اهعضاعٚللٞ ،   5051تعٌللى اهؿللاعطٝ بعللس تلل٘ضٝ أكتلل٘بط   

ٛ Anno Domini _زتٌ٘عتٔا:) ًعًاض اهٓطاعٛ 5095ٗتكسض عاَ  ( ٗيف اهعاَ اهتلاه

ختطج إىل اهِ٘ض زتٌ٘عتٔا : ) يف اهٓكلٚف ا هللٛ ( ، تلٍ تت٘ةلف اهؿلاعطٝ علّ اهِؿلط        

حتٟ ا٪ضبعِٚٚات ، زْٗ أْ ٙعين شهم اهت٘ةلف علّ اهعٌلى ٗاهرت لٞ ٗاهسضاغلٞ ، فقلس       

 اُكطفت فرتٝ ري٘ٙوٞ هسضاغٞ أؾعاض ب٘ؾلني ٗآتاضٖ ا٪خط٠. 

هِِٚٚػلطاز ، ٗتؿلاضن   ًع  بساٙلٞ ا٪ضبعِٚٚلات تعلٚـ آُٓلا أمخات٘فلا ىلطبلٞ حكلاض        

ٚٓلٞ هوٌ٘اةلع اهطٗغلٚٞ اهليت          غريٓا ًّ امل٘اريِني أعٌلاي املقاًٗلٞ ، ًِٗٔلا اذتطاغلٞ اهوٚو

تقاَٗ اهطرياْ ا٪ملاُٛ ، تٍ تِتقى بعس شهم عوٟ ًنت إحس٠ اهطا٢طات إىل ً٘غل٘ ، 

ًلّ جسٙلس    زإىل ً٘غل٘ ، تٍ إىل هِِٚٚػلطا  5011ًِٗٔا إىل ريؿقِس ، هتع٘ز يف ضبٚع 

٩ي شهم تعٌى عوٟ تط ٞ اهؿعط اهؿلطةٛ ، اهلل٘ضٜ ٗاملكلطٜ اهقلسٍٙ ،     ، ٗٓٛ خ

 ٗغتحٌع بعس شهم ُتاجات تط اتٔا ٓصٖ يف بضعٞ كت  ٓٛ:

 (5011_) اهؿعط اهل٘ضٜ اهل٩غٚلٛ-

 (5011_ؾعط أجِيب _) أق٘ات اهؿعطا١-

 (5011_) اهؿعط اهػِا٢ٛ املكطٜ اهقسٍٙ -

 تٍ ٙظٔط بعس ٗفاتٔا كتاب آخط بعِ٘اْ :

 ((.5010_)) أؾعاض اهؿطق اهقسٍٙ -

، ٗتػلٌٚٔا  5019ُتِٔٛ أمخات٘فا ةكٚستٔا اهط٘ٙوٞ اهليت بلسأتٔا علاَ     5019عاَ 

تتوقٟ زع٘ٝ هعٙاضٝ إٙطاهٚا ، حٚل متلِذ جلا٢عٝ    5011ًوخٌٞ ب٩ بطى (( ،يف عاَ  ((

ٕٕ ًللّ اه٘جللٖ٘ اهؿللعطٙٞ املٌٔللٞ يف اهقللطْ    ) أتِلل٘ تللاٗضًِٚ٘( ، تقللسٙطّا  بللساعاتٔا ك٘جلل
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ُتسعٟ اهؿاعطٝ إىل بطٙطاُٚلا هُتٌلِذ ؾلٔازٝ اهلسكت٘ضاٖ يف      5011اهعؿطّٙ ، ٗيف عاَ 

 ا٬زاب ًّ جاًعٞ إكػف٘ضز .

كاُت آُٓا أمخات٘فا ًّ اهِػا١ املبلسعات ادتٌل٩ٚت يف ًطحوتٔلا ، ٗةلس كتل       

عِٔللا عللسز غللري ةوٚللى ًللّ اهؿللعطا١ ، ُجٌعللت ةكللا٢سٍٓ يف كتللإب ٓ للٛ ) قلل٘ضٝ          

، ٗٗيلع هللا بعلض أبلطظ اهفِلاُني اهتؿللٚوٚني ضغلًّ٘ا         5091َأمخات٘فا ( ، ُُؿط علا 

ؾدكللٚٞ ، ٗب٘ضتطٙٔللات ، ًللٍِٔ :ً٘زهٚللاُٛ ، فلل٘زكني ، غللاضاٙاْ ، أهتٌللاْ. كٌللا   

ُكتبت زتٌ٘عٞ ًّ ا٪عٌاي امل٘غٚقٚٞ علّ ةكلا٢سٓا مل٘غلٚقٚني بلاضظّٙ ًلّ أًولاي :       

 فريتِػلٛ ، بطٗك٘فٚٚف ، ه٘ضا ٗغريٍٓ .

ؾللاعطٝ اذتلل  أ٨ٗ ، ؾللاعطٝ   –زاضغلل٘ٓا  كٌللا ٧ٙكللس  -كاُللت أمخات٘فللا  

اهقو  ا ُػاُٛ اهلبري اهطافذ باملؿاعط ا ُػاُٚٞ اهِبٚوٞ ،ؾاعطٝ اهلوافٞ ٗاهعٌل   

، ٗهعلٓى ٓللصٖ ا يلٌاًٞ اهلليت أةلسًٔا هوقللاض٥ اهعطبللٛ ًلّ ؾللعطٓا ، ةلازضٝ عوللٟ ضغللٍ      

ق٘ضٝ ٗايخٞ عّ ؾاعطٙتٔا ، ٨ٗغٌٚٓا أُين اخرتتٔا ًّ شتتوف زتٌ٘عات اهؿاعطٝ 

ٌٓني قسضا يف ً٘غل٘ عاَ ، اهيت شك  5080طتٔا غابقّا ، ًػتفٚسّا ًّ كتابني ًٔ

 ،  عت فٌٚٔا ًعظٍ ةكا٢س اهؿاعطٝ ٌٗٓا :

غوػللوٞ ) اهقللطْ اهعؿللطْٗ : اهؿللاعط ٗ  –ؾللعط ٗ ةكللا٢س -آُٓللا أمخات٘فللا  -5

 .5080اهعًّ ( اذتطؽ اهفيت ، ً٘غل٘  

 .5080 ، ً٘غل٘آُٓا أمخات٘فا يف اهبوس اهقاغٛ ، زاض اهعاًى امل٘غل٘يف -9

،  5011ت٘فٚت اهؿاعطٝ عّ غبٕع ٗغبعني غِٞ ًّ اهعٌط ، يف ارتاًؼ ًّ آشاض 

بعس أْ ىلاٗظت ت٩ث أظًات ةوبٚٞ ، مل تفوذ يف اةتِاص ضٗحٔا املتٌٓػلٞ باذتٚاٝ ، 

ٗٓزفِللت يف إحللس٠ يلل٘احٛ هِِٚٚػللطاز )كً٘للاضٗف ( ، حٚللل اعتللازت بعللس غللِ٘ات         

ٕٛ قػري.اذتطب أْ تقضٛ اغرتاحٞ اهٓكٚف يف   بٕٚت ضٙف
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ٜٖ حتَت ؾطؾفٛ اهػاً ...  يػطُت ٙس

 )) مَل أُٔت ؾاحبٞ اهَٚ٘ ؟ ((

 ٪ُين ؾطبُت حعُّا  -

 ٔقٓضّا حتٟ اهُػلط .

  

 كَٚف أُػٟ ؟ خطج ٙرتُٓذ ،

 ٗةس ه٠٘ فٌٕ حبعْ .

 ضكضُت خوفٕ ، مل أ٨ًؼ اهسضج .

 ضكضُت خوفٕ حٓتٟ اهػ٘ض .

 

ّٞ قطخُت بٕ : ) ًعحٞ ،   شتتِق

ُٕ ًعحٞ ، ه٘ شٓبَت فػ(ً٘ت ( .  كى ًا ةوت

ٍَ بؿلى ٓاز٥ ًٗطع  ،  ابتػ

 ٗةاي هٛ : ) ٨ تقفٛ يف اهطٙذ ( .
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 كٍ كاْ هصٙصّا ادتوُ٘ؽ إىل امل٘ةس

 بعس اهطٙذ ٗاهكقٚع .

 مل أمتٓلّ ًّ ا٨ُتباٖ هقويب  –حُٚل كِت  –ِٓان 

 فقس غطةُٖ٘ ًين . ٗهلصا

 

 رياَي احتفاُي ضأؽ اهػِٞ ، ٗع٩ اهكد  ، 

 تعٓطةت غٚقاْ ٗضز اهعٚس ،

ٌَع   ٗيف قسضٜ مل ٙعِس ُٙػ

 خفقاْ أجِخٞ ادتطاز .

 

َٛ أْ أكتؿَف اهػاضق ،  آر ، هَٚؼ قعبّا عو

ُٕ ًّ عِٕٚٚ ،  هقس عطفُت

َّ امُلطع  إُٔ ةطٙبّا جسّا   هل

 غٚعُٚس هٛ ًػطٗةاتٛ بِفٔػٕ !
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 كاْ بإًلاُم أ٨ ُتلوط ًّ ظٙاضتٛ يف اذُتوٍ 

 فػاهبّا ًا ُوتقٛ 

 ٗهلِٓم يف حطَ اهظوٌٞ فقط
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ُْ حعِّٙا ، ًٗطتبلّا ، ٗحُِّ٘ا ،  تل٘

 ٗٙلْ٘ إريطا١ُ ؾفتَٚم اهعصب هٛ

 أحوٟ ًّ ًسا٢ذ امل٢٩لٞ .

 أٖٗ ! ِٓاَن ٨ ختط١ُٛ با ٛ 

 ى ا٬ْ .٨ٗ تعفط حبِٕ  ، كٌا تفع
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 اهططٙ  ًضا١ٝ بوٚؤا ٗجباهلا ...

 آُِٚػلٛ

 

 كاْ غٚ٘ضّا ، ةوقّا ٗضةٚقّا 

 ٗةس أحٓبين ، ك(ُين مشُؼ اهطب 

َٜ ا٪بٚض  أحٓبين ؛ فقتَى ريري

 كٛ ٨ ٙػِٓٛ عّ املايٛ 

 

 ًع اهػطٗب ضاَح ٙطزُز ، ٗٓ٘ ٙسخُى غطفيت :

 اكتيب اهؿعط !(()) أحٓبٚين ، ايخلٛ ، 

َٜ اهَفطح ، ُّ ريري  بٌِٚا كُِت أزف

 خوَف اهب٣ط اهسا٢طٙٓٞ ، حتَت اذت٘ضٝٔ اهعتٚقٞ .
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ُٕ أُين هّ أبلٛ   ٗعست

َّ ةويب حت٘ٓي إىل ححط  هل

 ٗأقبخُت أ ُع تطجَٚع ريريٜ اهعصب 

ْٕ ، ٗكى ظًاْ .  يف كى ًلا
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*      *      *      * 
 

 ملاشا تظُٔط هٛ 

ّٝ ضحيّا ّٞ ريريّا ؟ ًَٓط  ، ٗأخط٠ َححطّا ، ٗتاهو

 ملاشا تبتػٍ هٛ ًّ اهػٌا١ ،

 ًع بطق اهكٚف املفاج٤ ؟

 

 ٨ تعٓصبين أكوط ، ٨ تععحين

 زعين ملا ٓ٘ أٍٓ ًّ شهم ..

 ٙتٌاُٙى اهؤُ  اهػلطاْ

 ف٘ق املػتِقعات اهطًازٙٓٞ ادتافٞ  .

 

 ٗضٓبٞ اهؿعط شات اهِقاب اهطث 

 تػِٓٛ غِا١ّ ري٩ّٙ٘ ٗك٣ٚبّا 

 فٛ كآبتٔا اذتسٙوٞ ٗاهقاغٚٞ ف

 تلٌّ ة٘ٝ إبساعٔا 

 9898مت٘ظ 



 ت: د. ثائر زيو الديو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 89

 

 *تِ٘ميٞ

ٞٔ اهلبريٝ  بعٚسّا يف اهػاب

 ةطَب ا٪ُٔاض اهعضةا١

ٕٔ املظوٍ  عاف ًع أ٨ٗزٖ يف ك٘ٔخ

 حطاْب فقري

 

َْ بط٘ٔي ا قبع .  ابِٕ اهكػري كا

 كٚف ميلِين أْ ُأٓٔس٢ََم

 مِن ٙا قػريٜ

َْ محقا١ .  إُين أ

 

 ا٪خباُض ُازضّا ًا تطرُي

 إىل ًِطقتِا

 هقس ةٓوسٗا أباَن

 **قوٚبّا أبٚض

 

 كاُت ا٨٬َ ، ٗغتلْ٘ ا٨٬َ 

 هٚؼ ه٫مل ُٔاٙٞ !

 فوٚخف  ٙػ٘ضٜ املقٓسؽ

 أباَن .

9898 

*      *      *      * 
                                                 

 هطفؤاةكٚسٝ كتبتٔا اهؿاعطٝ * 

ٓ٘ قوٚ  غطٙػ٘ضٜ  –هوٌطٝ اهواُٚٞ  –ُةٓوس ْ.ؽ.غً٘ٚوٚف ظٗج آُا ٗغاًا عػلطٙا  5051عاَ ** 

 هؿحاعتٕ ٗبػاهتٕ يف املعاضن.
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 أقفط ٗضحْ  ي١٘ املػا١ 

 حاُْٚٞ ُػٌات أبطٙى. 

 هقس ت(خطَت هػِ٘إت عسٙسٝ 

ٍَ شهم ف(ُا فطحْٞ بم .  ٗضغ

 

 إىل ِٓا .. اجوؼ ةطٙبّا ًِٓٛ ،

 ٗاُظط بعِٚني فطحتني : 

 ٓا ٓ٘ شا زفرْت أظضق 

. ٞٓٚ َٜ اهطف٘ه ٍٗ أؾعاض  ٙض

 

 اعصضُٛ ؛ فقس عؿُت يف حساز ، 

 ٗةٓوٌا فطحُت باهؿٌؼ . 

 اعصضُٛ ، اعصضُٛ ، فقس اغتقبوُت 

 اهلوريّٙ غرين عوٟ أٍُٓٔ أُت ! 
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 *      *      *      * 
 

ُٞ ا هلاَغازضت   ضٓب

 يف اهسضب ارتطٙفٛ اهٓضٚ ، املوتٜ٘ ،

 ٗعوٟ غاةٚٔا اهػٌطاّٗٙ

ٌٓع حٓبات اهِس٠ اهلبريٝ .  تتح



 ت: د. ثائر زيو الديو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 88

 

 ضجُ٘تٔا ري٩ّٙ٘

 أْ تقضٛ اهؿتا١ ًعٛ

ْْ كاهقا  ُٕ ًلا  هلِٓٔا ةاهت : " إُٓ

 كٚف تػتطٚعني اهتِفؼ فٕٚ ؟ "

ّٞ ؛  أضزُت أْ أةٓسَ هلا مياً

 أكوَط اهٌٚاًأت بٚايّا ،

ّٓ اهطري حٓو  ًّ توقا١ ُفػٕ   هل

 ًٗضٟ خوف يٚفيت املؿٚقٞ .

 

ّٞ تابعتٔا ٗٓٛ تػازض   قاًت

 هقس أحببُتٔا ٗحَسٓا 

 بٌِٚا بسا اهفحُط يف اهػٌا١

 ب٘ابٞ تفضٛ إىل ٗرئِا . 

 

9898 

 

*      *      *      * 
 

 مل أعِس أبتػٍ 

 َٛ  ضُٙذ اهكقٚع ٓ ست ؾفٓت

  ّٞ  ا٪ًِٚاُت ُقكت أًِٚ

 ٗغتعزاُز ا٪غِٚاُت ٗاحسّٝ ، 

ًُٔا عوٟ اهطغٍ ًين هوَضٔخٔم ٗاهؿباب ّٞ ُأةسِّ  أغِٚ
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 ٗبعس شهم حْ  قاًت 

. ٕٔ  ٨ تػتطُٚع اهطٗح احتٌاَي أمٔل
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*      *      *      * 
 

 

 أُا أعوٍ : أَُت ٓسٙٓيت ؛

 هقا١ غِ٘أت ا٪مل ٗاهتع  ،

 هقا١ أُين ًا ًِخُت ُفػٛ أبسّا

 ا٪ضيٚٓٞ ،ه٫فطاح 

 هقا١ أُين ًا ةوُت هوٌخب٘ٔب ًّٙ٘ا 

 " أَُت حبٚ  "

 ٗ٪ُين غاستتٍٔ  ٚعّا 

 غتلْ٘ أَُت ٩ًكٛ . 
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*      *      *      * 
 

ًٓين إْ أضاز   فوٚػتبين ٗ ٙص

ٕٔ أُِّٚا ًلب٘تّا  إُين أ ُع يف عباضات



 ت: د. ثائر زيو الديو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 88

 

 ٨ ؛ هّ ٙقِعين أبسّا 

ٕٝ ُأخط٠ . ٍْ باًطأ ٓٚ  إُٔ ًت

 

 ٕٔ ْٓ بإًلاُ  ٗهّ أقٓسَق أبسّا ، أ

 بعَس ٓصا اذتٔ  اهػٌاٜٗ

 ٕٞ  أْ ٙضخَم ٗٙبلٛ ُبخطة

َّ ُةب٩تٛ .  َِٗٙوع
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 الصمب

 " ٨ تبلٚين ، ٙا أَ                                     

 يف اهقٔا ُْ٘ض ؾسٙس "                                                       

 

-9- 

 

ُٞ امل٢٩لٞ هوػاعٞ اهعظٌٚٞ ،  غبٓخت ج٘ة

 ٗاُؿٓقت اهػٌا١ُ بػخا٢َ  ًّ ُاض .

 ةاي ه٫ب : " ملاشا ختٓوَٚت عِٓٛ ؟ "

 ةاي ه٫َُ : " آٖ ، ٨ تبلٚين .."
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-9- 

 

ُٞ هطٌت ُٗاحت . ٓٚ  اجملسه

 ٗتوٌٚصُٖ ا٪حُ  إىل ةوبٕ حتٓحط .

ّٓ أحسّا مل جيط٦ أْ ِٙظط  هل

 إىل شهَم امللاْ حُٚل ٗةفت ا٪َ قاًتٞ . 

 

 *" إىل ألكسهدر بموك "

 

 

  ٗأتُٚت أظٗض اهؿاعط

 متاًّا يف ًِتكف اهِٔاض ، ًّ َٙ٘ ا٪حس .

َْ جٓيوى اهػطفٞ اه٘اغعٞ ،  اهلس١ُٗ كا

 ٗاهكقُٚع خوَف اهِ٘افص .

 

 ٞٓٚ ِٓاب  اهؿٌُؼ اهُع

ْٕ أظضق أؾعل .  تطتفُع ف٘ق زخا

 أًا ًضٚفٛ فكاًت 

ٖٛ بكفا١ .  ِٙظُط إه

 

                                                 
كاُْ٘  51د ٗةس ظاضتٕ اهؿاعطٝ يف  5095 – 5889ٓ٘ اهؿاعط اهطٗغٛ اهؿٔري أهلػِسض بو٘ن ر* 

 . ٗجا١ت ٓصٖ اهقكٚسٝ مبوابٞ اهطز عوٟ ةكٚسٝ بو٘ن " آُا أمخات٘فا "  5051أٗي 



 ت: د. ثائر زيو الديو
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 عِٚاُٖ ًّ اهِ٘ع اهصٜ 

 ٨ ميلّ ٪حس أْ ِٙػاٖ .

 ٗهلصا فا٪فضى هٛ أُا اذتصضٝ !

 أ٨ أُظَط إهٌٚٔا أبسّا .

 

 هلِين غ(شكُط ح٘اضُا ،

 غ(شكُط توم اهظٔريٝ املؿبعٞ باهُسخاْ 

ََ ا٪حس يف اهبٚت اهطًازٜ اهعاهٛ ، ٘ٙ 

 عوٟ ضقٚف ُٔط اهِٚفا .

 5051 اهواُٛكاُْ٘ 

   

 ربة اإلهلام

 

 عِسًا أُتظُط ةسًٗٔا يف اهوٚى  

 تبسٗ اذتٚاٝ ًعٓوقٞ بؿعطٝ .

 ًا اهؿطف ، ًا اهؿباب ، ًا اذتطٙٓٞ 

ٕٞ غاهٚٞ حتٌُى املعًاض يف ٙسٓا ؟ ََ يٚف  أًا

ٖٛ بآتٌاَ   ٓآٛ شٜ تسخى . تِظط إه

 ٗةس كؿفت اهِقاَب عّ ٗجٔٔا ،

 اُيت أةُ٘ي هلا :" أهػٔت أُٔت ًّ أًوٟ عوٟ ز

 قفخات ادتخٍٚ ؟ فتحُٚبين " أُا " .
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 إىل الشــعر 

 

 كٍ ُةستين يف اهططٔق اه٘عطٝ ،

ٍٕ ٙػقُط يف اهظ٩َ   كِح

ّٞ ، ٗكصبّا  ٗكَِت هٛ ُحطة

 فٌا كَِت أبسّا ! –أًا ععا١ّ 
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 أحسٍٓ ميؿٛ إىل ا٪ًاَ ،

 ٗآخط ٙػرُي بؿلٕى زا٢طٜ ،

 ٓصا ِٙتظُط اهع٘زٝ إىل بٚت أبٕٚ 

ُٕ اهقسميٞ .  ٗشان ِٙتظُط قسٙقت

ًٓا أُا ف(غرُي   ٗخوفٛ املكٚبٞ ، –أ

ّٕ ٍٕ ، ٨ٗ ًِخ  ٨ يف ريطٕٙ  ًػتقٚ

 إمنا إىل اه٩ ًلاْ .. إىل اه٩ ٗجٔٞ 

 كقطإض خاضٕج عّ غلتٕ !
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 ت: د. ثائر زيو الديو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 999

 

 ريح احلرب 

 قسـم

 

ََ حبٚبّا   ٙا أُٔت ، ٙا ًّ ت٘ٓزُع اهٚ٘

٘ٓتم ،   فوٚصب ُحعُم يف ة

ٍُ ب(ٗ ٍُ بقب٘ضُا ٗحنّ ُقػ  ٨زُا ، ُقػ

 أُِا هّ ُػٌذ ٪حس أْ َِٙتكَط عوِٚا 

 زهِِٚٚػطا

 9889مت٘ظ 

 

 عو الشعر 

 *إىل ف٩زميري ُاضب٘ت 

 

 ُٕ  عكري اهقو  . –إُٓ

 ُٕ  شُٗب اهؿٌ٘ع احملِٓٚٞ . –إُٓ

 ُٕ  ٣ًات ا٪جطاؽ اهبٚضا١ . –إُٓ

 أٗي يطٓبٞ قباحٚٞ       

 ُٕ  ظٓ٘ض اهِافصٝ اهساف٣ٞ  –إُٓ

 حتت ي١٘ اهقٌط      

                                                 
" ؛  د : ؾاعط ضٗغٛ ِٙتٌٛ إىل ًسضغٞ " ا٪كٌٚٚعَ 5011 – 5888ف٩زميري إٙفاُ٘فٚتـ ُاضب٘ت ر * 

ٗٓٛ إحس٠ ا٨ىلآات اذتسٙوٞ يف اهؿعط اهطٗغٛ ًّٗ أٍٓ ؾعطا٢ٔا آُا أمخات٘فا ، ْ.ؽ.غً٘ٚوٚٚف 

 ، َ.غاضازٙػلٛ ، أٗغٚ  ًاُسهؿتاَ ، َ.ك٘ظًني ، ب.غازٗفػلٛ. 
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 ُٕ ُٕ  –إُٓ  يحط –حنْى ، إُٓ

 غباض ، ٗغطاْب ٗةٚ  . –إُٕ 
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 *إىل َ . ه٘ظِٙػلٛ 

 

 إُٓٔا تطرُي ، إُٓٔا مٓلا تعي يف اهسضب 

 كوٌات اهتخٓطض ٗاذت  ،

ًٓا أُا ففٛ ةؤ  ًا ةبى اهلتابٞ   أ

 ٗؾفتاٜ أبطز ًّ ادتوٚس .

 

 املتفٓطةٞ  هلّ ةطٙبّا ، حٚل ؾحريات اهبت٨٘

  –متُٚى ب(غكأُٔا حن٘ اهِ٘افص ، ٗ حتفخُف ب(ٗضأةٔا ادتافٞ 

 غُٚعقُس هٛ إكوْٚى ًّ اه٘ضٗز اذتٌطا١ 

ًُٔٓووٞ احتحَ  أقخاُبٔا .  ٗتتعاىل أق٘اْت 

 

 ٗبعسٓا ِٙسهُ  ي١ْ٘ بآْط كطٍٙ ،

ٜٕ غاخّ . ُٕ بِبٕٚص ةطًع  أؾَب

                                                 
د ؾاعط ًٗرتجٍ ٗقاح  زاض 5011 - 5881َ.ه٘ظِٙػلٛ : ًٚدا٢ٚى هُٚ٘ٚسٗفٚتـ ه٘ظِٙػلٛ ر * 

، ٗ" اهػطب  5051ُؿطت زتٌ٘عيت اهؿاعطٝ " اهػبخٞ " يف آشاض ُؿط " غٚا ب٘ضٜ " ، اهيت 

 5055، ٗض٢ٚؼ حتطٙط بعض اجمل٩ت ا٪زبٚٞ ، تعطف إىل اهؿاعطٝ عاَ  5051ا٪بٚض " يف أٙو٘ي 

، ٗزاًت قساةتٌٔا حتٟ ُٔاٙٞ حٚاتٕ ، ُؿط اهلوري ًّ أؾعاض أمخات٘فا يف زتوٞ " أب٘هْ٘ " ٨ٗ 

 غٌٚا ًا كتبتٕ يف غوٚبِٚف٘ .



 ت: د. ثائر زيو الديو
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ٍٓ َتُٔ  ضْٙذ عططْٝ حاًٚٞ   ت

 توفُذ إزضاكٛ .

 9898 قٚف

 غوٚبِٚف٘

 

 أغهية عو األغهية 

 

 إُٓٔا حتٔطُق كطٕٙذ جوٚسٙٓٞ 

 يف اهبساٙٞ ،

 تٍ تػقُط يف ةويب ؛

ّٞ ًاذتٞ .  زًع

 

 فٚؿُعُط اهقوُ  اهؿطُٙط با٪غٔف 

 ٪ًٕط ًا ، ٗحيعْ .

 تٍ ِٙػٟ ٓصا 

َْ اهؿفٚف .   اذتع

 

 أُا أظضُع فخػ  ، ٗٙ(تٛ

َْ فٚخكسْٗ ؛ شهَم ةسضٜ !  آخطٗ

 فوٚباضن اهطب حؿَس 

 اذتاقسّٙ اهفطحني !

 

ًٓا فٌٚا ٙتعٓو  بتقسٍٙ اهؿلط هم ،  أ



 خمتارات مو شعر آّنا أمخاتوفا

 

 998 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ف(فعُى شهم بؿحاعٕٞ تاًٞ 

 هلّ ا ذ هٛ أْ أٓسٜ اهعامَل 

 ُحٓبّا ٨ ميُ٘ت ٨ٗ ٙفِٟ .

 غوٚبِٚف٘ 9898 

 

*      *      *      * 
 ةضت غخابٞ ًٙ٘ٔا ةطَب اهِافصٝ .

 " . ٗمتِٓت : " ه٘ تٔٓ  عاقفٞ ضعسٙٓٞ

ًَٓطٝ   ًوى ُظطتٔا توم ضأٙتٔا شات 

 ! *يف عٚين ٓٓطٝ بطٙٓٞ حاقطٓا كوُ  قٚس

 

ُٕ هّ ٙع٘ز ،  قخْٚذ أْ ًّ تِتظطِٙ

 ٗةس فاَت ا٪ٗاْ .

ْٖ ًكٔ٘ضّا ، ُٙػَلُ    ٗاهقٚ  خاُ  ، ك(

 ًّ اهػٌا١ حتٟ ا٪ضض ادتافٞ .

 

 إُٔم بٔصا اذتِني إٌُٓا ُتعصِّبني ةوبٔم فخػ  ،

ّٞ يف  ٞٔ اذتعِٙٞ .ًُخسِّة ٞٔ اهطًازٙٓ  ٓصٖٔ اهعتٌ

 ٓٛ  أُٔم فح(ّٝ غت٢ٌ٘نَي  –ٗ خيُٚٓى إه

ّٞ ف٘ق أضٔض ٓصا اهٔفِا١ اهقصضٝ .  ًتٓو٘ٙ

 9899قٚف 

 غوٚبِٚف٘

                                                 
 اذتسٙل ِٓا ٙ(تٛ عوٟ هػاْ ضجى . * 



 ت: د. ثائر زيو الديو
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 آٖٔ ه٘ أًطُض بؿٓسٝ ،

َٔ ًّ جسٙس ،  ف(هتقٍٚٔ يف ٓصٙاُٛ احملٌ٘

، ٞٓٚ َٞٔ اهػاحو ٌٓطأت اذتسٙق ًَ  ُٗتِٓعُٖ يف 

 ِعؿٞ .حٚل ي١٘ اهؿٌٔؼ ٗاهِػا٢ٍ امل

 

َْ اهَٚ٘  حٓتٟ امل٘تٟ ٗاملِفٚنَي ٙ٘افق٘

 عوٟ زخ٘ٔي بٚيت ،

ٛٓ ؛ ٕٔ إه  فدص بٚس اهطفٔى ٗج٤ِ ب

 فلٍ أؾتاُق هط٦ٙتٕ . 

 

 غِ(ُكُى أُا ٗأحٓبا٢ٛ عِبّا أظضَق

ًُوٓوحّا ،   ٗغِؿطُب ُبٚصّا 

 تٍ ُطُ٘ إىل اهؿ٩ٔي اهؿا٢  كَٚف ِٙػل  

 ف٘ق حكٟ اهقأع .

9899 

 

 ًسخى اهبٚت . ضافقُت قسٙقٛ حٓتٟ

 ٗةفُت يف اهػباض اهصٓيب .

 ًّ بطٔج ا٪جطاؽ اجملاٗض

َْ ًٔٚبٞ .  اُػابت أُػا

 –" ًٔح٘ضٝ " ! كوٌٞ فٓلطت فٚٔا 

 هلّ ٓى أُا ظٓطٝ أٗ ضغاهٞ ؟

َٜ بعب٘ؽ   بٌِٚا َحٓسةت عِٚا

ٕٝ تعزاُز ُحولٞ .  يف ًطآ



 

   

501 

 

  



 ت: عيشى فتوحت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 501

 

 لودميال إّسايفا

 )طاعزة من بلغاريا(

 

ر بًدددل٠ "نيدددَٛث"ت قٝددد   ًكددد       6291ٚيدددلو يدددٛسَٝي ا دددوٜٝآو ر  ٍٚ        

ر ا  ادد١ فددٛ ٝوت َٚةددوال٠  س   دداٗو ٚ ددل ٜلٗو ياهددٕٛ َعًُدد١ن اًُدد   ددٓٛ و اددل ٠

ستر  ر س    يٓشر  يلًغو ١ٜن نيوارٜاٗو ٦ًَٝد١ بدويرٚو ٚ ذتٝدو٠ت ٚبوعْآعدوعو  يغٓٝد١ت      

ٚ يصٛ   يٓوفع١  ملشرق١ن  ؤَٔ باكلّ  يشعب  يثوب  حنٛ  دتُوٍ ٚ إلْةو١ْٝن ْشدرو  

ت 6211ت ٚ"فددلم" 6211ت ٚ" دد ٠ آو٥ٝدد١" 6291سٚ ٜٚددٔ اددل٠ َٓٗددو "قددلٜ   يكًددب" 

 ن 6211لع  يلْٝو  شٝخ" ٚ"ع  

 امزأة

 ْعِت  فلحُ  ١ًََُٛٗ ر ٖذ   يٛقِ  

  ي  ًُين ا٢ً  يون 

 نُٓ  طٝل١ًت نٓ  َآُع١ًت 

 برُٚو  آٝض بوأل حي١ِٝ ٚ إلقةوَسن 

 *** 

 نٓ  َةاعل٠ً ألٕ  بوسَيَو قلًو حبٍب 

َٕ بٝٓٓو خلٌز ًٌَٚحننن   ألٕ ٜهٛ

 يهٓين   متٝ  ر َكعلٟت 

  ناِ نر َٖٝاَو ٚ ذتكَل اًٝون 

 *** 
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 501 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 نٝف ْةجَ  س و٥َِةَو  يك١َٜٛ 

ٌَ اىل ٚجٗٞ  يعوجَزت   ٚ ل سو  يٛق

 بٝلٜو  يكذ  َث 

 ثِ قذ اين؟ن 

 *** 

 يٝس بو اطوايتننن اع  يعطُف 

  ٗٛ  يةيُو  يٛقُٝل  يذٟ  ًَه٘ت 

 قا٢ يٛ  َٝاين حبجُر 

  إْين  أياكط٘ ٚ  وستون 

 *** 

 

 انتقام

 اْو بعٌٝل اينت 

 اْو بعٌٝل 

 بويهًُوِوت 

 َّ  ٚ ألٜو

 ٚ يآر َغننن 

 يهٓين  ًَو  يك٠َٛ 

 ألٕ  اَٝلَى ايٞ 



 ت: عيشى فتوحت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 501

 

ٌَنننن   ر ٖذٙ  ألَة١ِٝ ا٢ً  ألق

  أ الاٝو 

ٌُ فوٍَ ت   اىل قك

 حت  مسو٤ٍ ارٜل١ٍ 

 َضو٠ٍ٤ حبُر٠ِ  يشآَلت 

 ٌُ  ٚ أْظر ايٝو باثوق

 ْظر٠ً ميًؤٖو  أل ُف ٚ يعوُ ن 

 *** 

  أْظر بعُُلت 

 ر دِت١ِ اَٝٓٝوننن 

 ر دت١ِ اَٝٓٝو  يعُٝكاَث 

 حبلقاَثت 

ُِن   َلسُٖو  رتُٛف ٚ إلث

 *** 

 ٚآل٥ٍذ 

  أ قٌن 

 *** 
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 ريتظارد لفليص

 6191ـــ  6161

 

ٖٛ ٚ قل َٔ طو٥آ١  يشدعر ٤  يآر دوٕت  ٚ نيدعر ٤  يدليرت ادرف نٝدف ٜغدين        

 ذتب  ملاحًٌ ر نيعر  ين مجٌٝت ٚقل  يدف ادلسً  َدٔ  ألادوْٞ  يديت عاَٗدو  ياٛ ٝدل        

ٚ يٓجووت نوألا١ٝٓ  ييت َطًعٗو " ذتٝطوٕ  ذتجر١ٜ ع  هٕٛ  جًٓو"  ييت خًل  ٝٗو 

ددد  د 6921شدوارٜٔ  َٛدوس ندو ٚ      مس٘ت ٚإ نوْد   ٓكصد٘  ملٖٛلد١  يديت نوْد  يً     

 (ن 6169دد د 6112( ٚجٕٛ  هًٓج  6112

 

 إلثيا

 

ِ٘  يطًٝك١ِت   آلَو ٜر رف  ذتبُّ بأجٓحِا

ٌَ  بٛ ِب  جينننن   س خ

 ٚ لْٛ َين ايثٝوت ستلٛبيت  يةُو١ُٜٚت 

 ياَُٗس قرَب  ملِٛقِل ُٖةوِو  ذتِبننن 

 ٚآلَو   اًكٞ َشلٛنًو بشعَرٖوت 

 َٚكٝلً  بًحوظٗوت 

  إٕ  يطَٝٛ   ييت حتًٍُل ٚمترو ر  يةُو٤ِت 

 ع  عرف قر١ًٜ نحرٜيتن 

 *** 



 ت: عيشى فتوحت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 550

 

َٕ  ذتجر١َٜننن ع  شهٌ  جًٓو   إ  دتل  

َٕ  ذتلٜل١َٜ قآصًون   ٚع  يكضلو

ٍَ  يطوٖر٠َ  هلوِس١َ٥َت   إ  يعكٛ

َٕ فَٛع١ً يًصي٠ِ ٚ ياعلُِّلن   ياأخُذ َٔ  يو  ملهو

 يٛ نوْ  يٞ قر١ٌٜ نو١ًٌَ ر قيبت 

 ٚنٓ  قرً  بٓآةٞت 

 ملو متاع  َي٥ه١ُ  يةُو٤ِ  حملًٍك١ُ

 حبر١ٍٜ نحرٜيتن 

 

 *** 
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 توماض مور

 6199ـــ  6112

 

نيوار اٜريٓلٟ ٚيل ر سبًدٔن يد٘ قصدو٥ل ٚطٓٝد١ ٚاوطآٝد١ َدٔ  نيدٗرٖو زتُٛاد١         

( ٚٚضع 6116دد د 6111 " ْغوّ اٜريٓل١ٜ"ت ٖٚٞ زتُٛا١ َٔ  ألآٝوو ْشرو بث اوّ 

َٛ ٝكوٖو    جٕٛ  اٝآٓةدٕٛن عقد   ْونيدٝلٙ ٚ ذتوْد٘  يٛطٓٝد١ ٚ آٝو د٘  يعوطآٝد١        

نيٗر٠ ٚ  ع١ ٚخوف١ قصٝل ٘ "ع ع  ٚخ"   و  يطوبع  يشرقٞن ندوٕ فدلٜكًو مُٝدًو    

يلوٜرٕٚ  يذٟ ناب  رمج١ ذتٝو ٘ت نُو ناب  رمج١ ذتٝو٠ يٛ س اسٚ  س  ازجر يل 

 ن 6116اوّ 

 

 الفتاة والوردة

 

  ٜاٗو  يزٖر٠ُ  يشوقل١ُ  يذ ب١ًُ 

ُٛ ٚقٝو٠ٍ!؟  ُٕ ٚاٖ ِ٘ َٔ يٛ   ٟ  ٍّٔ ٜةاطٝع  ٕ ٜعَٝل ايِٝو َو  كلِ 

َٔ  يذٟ اذ٣ ْآَةو  يطوٖر٠ِ    ٟ  ٍّٔ ٜةاطُٝع  يوت ٚقل ُ صًِ  أ  يغص

َٗو يالعددَ   ذتددر  ٠ ر خددلِى  يلددو ِست ٚ يكدد٠َٛ ر آِكدد     ِو الثددًو  ةددهب  يشددُُس  نيددَعَا

  ملًاٟٛت 

  كطر ُو  يٓل٣  ييت نوْ   اكطر اًِٝو ُْضَر٠ً ٚ  جيًوت 

َٕ سَٛاًو  صلٗو  يةُو٤ يٛا١ً ا٢ً َِٛ ِو  يلونَر   الِو  آل

 *** 



 ت: عيشى فتوحت
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َٗو َٚٛضَع ثكِاٗوت   نذيو  ذٟٚ  يآاو٠ُ  ييت ال  بٗو َٔ نوٕ َٓوَر  َوِي

 ٗجٛ ٠ًن ٜل عٗو َٔ    اٝ٘  اِٗٝ ر  ٝور  ذتٝو٠ِ ٚ ٜوضٗو َٓلٛ ٠ً َٚ

ٌُ ٚ ألفلقو٤ُت ٚالثًو جيربٕٛ  ٕ خيآآٛ  َٔ يٛاِاٗو  يكو ١ِٝن   الثًو ٜلِةِ هلو  ألٖ

 !َٞ ُ٘  يل خً ََ ُّ اطٍف ٜعٝل اىل قًلٗو  يهةَ   ي   

ُّٟ بة١ٍُ ُ رجع اىل ْآِةٗو  ملةحٛق١ِ  جَٓحَاٗو  رتآوق١َ!    

 إ  يلة١َُ  يٛقٝل٠َ  ييت  ةاطُٝع  ٕ  لَعَثٗو َٔ اٝلٛب١ِ  ملِٛو 

 دد ٚ ر عٗو قًًٝي يرؤ١ِٜ َْٛ   ذتٝو٠ِ د

 ٖٞ  يلة١ُُ  يةُو١ٜٚ  ييت  ٓاشٞ بٗو  آلٕن 

 

 *** 
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 لورد ماكولي

 6192ـــ  6111

 

" بوْاظددوّت بعددل  ٕ  نيددوار ٚنو ددب َٚددؤ خ اْهًٝددزٟت ناددب ر زتًدد١ " سْدد ٙ   

ت 6111عق  َكوع ٘ أ جٕٛ ًَادٕٛ اوقدًو ندل ً ن  ْاعدب اضدًٛ  ر  ي ملدوٕ ادوّ        

 (ن 6111دد د 6116ٚاضًٛ  ر  جملًس  ألا٢ً ر  هلٓل  

 ٖدددِ  اُويددد٘  ألسبٝددد١ " دددو ٜخ اْهًدددس " َٓدددذ  دددٛىل جدددُٝس  يثدددوْٞ  ذتهدددِ   دددس 

زتًل و(ننن ٚ رمجو ٘ ذتٝو٠ بعض  يشدعر ٤ ٚ جدوٍ  يآهدر َثدٌت ًَادٕٛت ٚبٝهدٕٛت       

 ٚجْٛةٕٛ ٚا ِٖننن 

عق٢  ْاشدو ً  ٚ  دعًو    6169ْظِ سٜٛ ًْو َٔ  يشعر بعٓٛ ٕت " ْونيٝل  َٚو  يكلمي١" اوّ 

  ر  ألٚ ور  ألسب١ٝن

 

 طاهدة اليعاقبة

 

١ََْ ٚ يشجوَا١َت  ٍَ قلَُ   ألَو َٞ  يعوس  ملًه

 يٛث١ُدد ع  شٛبُٗو يٛث١ٌ د

  ألَو١ِْ  يلوط١ًِ ٚ يشجوا١ِ  ملزٜآ١ِت 

ِ٘ اآ   أل ض ٚ يشرَف ٚ يصح١َت   ألجً

 ألٕ  ًَي ازٜزً  ٚ قلً ت نوٕ  هلل١َٜ  ألمس٢ت 



 ت: عيشى فتوحت
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ِ٘ ٖل ْٞ  يض٢ٓ ر بيِس  يغرب١ِ   ألجً

َٕ نيلوبٞن دد ٜو يأل ف ددد نيعرٟ دٚ بٝض    ر آآٛ 

 2" ٚ هو ج1ٌٝ مسع َُٖس  يشجَر ر "ع  ْو

 "  ْٛ" ٚ" ياٝز"  حمللِٛبن دد ٜٚطعٓين  يشُٛم ي

ٌَ ي١ًٍٝت  َّ ن   ْظر اىل بٝيت ر َْٛ٘  حملُٛ

َِ ٚ ْاٗٞ بويلهو٤ِت  ٌَ فلوُو  بل  بوذُتً  ن

 دد د ٚقل   ْٞ ُ ََاَحٔ مبر  ٠ٍدد قا٢ َٓحين  هلل د

َٕ  ملرَٜح  يذٟ طًلُ ت ق ً  َلهرً ن    ملهو

 ٍَ   ٜٗذ   يذٟ قوسٙ  ذتّظ اىل ٖذ   ذتجَر  جملٗٛ

َٔ  يآعَٛ ت  يذٟ نوٕ َر٠ً يٞت   َٔ  يو  يٛط

 قةًُو باًو  دترٚف  يلَٝضت  ييت ئ    ٖو  بلً ت 

 قةًُو باًَو  يًغ١ِ  يعزٜز٠ِت  ييت  هًُاٗو َثًوت 

ٌَ  رتصَٛوِوت   ٚ   ف سَع١ً اْهًٝز١ًٜ ٚ قل٠ً  ْس ن

  ٛم  يغلوَ   إلْهًٝزٟت ألٕ قًلًو نة ً  ٜرقل ٖٓون 

 

 *** 

 

  

                                                 
1
 في إيطانيا.   

2
 جرف صخري قرب نهر انتيز، في شمال شرقي إنكهترا.  سكارجيم  
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 روبزت فزوست

 6211ـــ  6119

 

نيوار  َ نٞ ْوي  قصو٥لٙ  يغٓو٥ٝد١ ٚ ياأًَٝد١ ٚ يرَٚوْةد١ٝ  يشدٗر٠ بعدل ادوّ       

ن ٜاُٝز   ًٛب٘ بويةي ١ ٚ يٛضٛوت ممدو جعًد٘ ستللدًو يدل٣ قدر ٤  يشدعر اًد٢        6266

 خايف َشو بِٗن ٜعل  ٜضًو َٔ  برع  يشعر ٤  ألَ ندٝث  يرَدزٜثن مجدع قصدو٥لٙ     

 بٛيٝاز "   بع َر ون ت ْٚوٍ جو٥ز٠ "6262ٚسٚ ٜٚٓ٘  ملعاًآ١ اوّ 

ت ٚ"اددلٜر ٜةددٌٝ  6266ت ٚ"مشددويٞ بٛ ددطٔ"  6261َددٔ  نيددٗر قصددو٥لٙ "ا  س٠ ادديّ"   

 ن 6291اربًو" 

 

 التقاط الذهب

 

ٍَ  ملل١ٜٓ سًَٚوت   ٜٓاشر  يغلوُ  قٛ

 اع آلَو ٜطرق٘ ضلوٌب  يلحَرن 

َٕ  يذٜٔ ُ خ ٚ    نٓ   قَل  يصلٝو

ِّ َٔ  ٍٖبن    ٕ بعَض الوَ   دت

 *** 

ٌُ  يغلو   يذٟ طٝ ر ٘  يرُٜحت   ن

 ظٗر حت  مشَس  يغرِٚب نُو  يذِٖبت 



 ت: عيشى فتوحت
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ٍَ  يذٜٔ ُ خ ٚ ت   يهٓين نٓ   قَل  ألطآو

َٛ نوٕ قكٝك١ً َٔ  ٖب    ٕ بعَض الوَ   دت

 *** 

 ٖهذ  نوِْ   ذتٝو٠ُ ر  يلٛ ب١  يذٖل١ِٝت 

ُ٘ت  ُ٘ ْٚأُنًُ ٌُّ َو ْشرُب   ٌٖب ْثٌ  ن

 نٓ   قَل  ألطآوٍ  يذٜٔ ُ خ ٚ  

ٌَ ُقر ض١َ  يذِٖبن    ْ٘ اًٝٓو مجٝعًو  ٕ ْأن

 

 *** 
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 ليليانا ستيفانوفا

 )طاعزة من بلغاريا(

 

 ت ٚخترج  َٔ َعٗل َهةِٝ اٛ نٞ يآلس ب ر َٛ هٛن 6292ٚيلو اوّ 

"  يدديت اًُدد  َةددوال٠  ٥ددٝس حترٜددر زتًدد١ "بيَددٛى"ت ٚ ٥ٝةدد١ حترٜددر زتًدد١ " ٚبددزٚ 

  صل  ر فٛ ٝو بويًغاث  إلْهًٝز١ٜ ٚ يآرْة١ٝ نٌ ثيث١  نيٗرن 

ْوي  جو٥ز٠ "سميسٚف" ألقةٔ نيوار ٚ  ضٌ اوٌَ ر قكٌ  يثكو ١ن ظٗرو  نيعو ٖو 

ت َٚٓدذ  يدو  يادو ٜخ ٖٚدٞ     6269 ألٚىل ر جرٜل٠ " رٜلْٛ نيهٛيةدهٛ اْدوّ" ادوّ    

 شو ى ر  جمليو  ألسب١ٝ نو ١ًت ٚقدل ْشدر  يهدث  َدٔ قصدو٥لٖو ٚنالٗدو خدو          

 بًغو ٜون 

َعظِ  اُوٍ يًٝٝوْو  داٝآوْٛ و ندوٕ ر قكًدٞ  يشدعر ٚ يكصد١ت ٚقدل  فدل و        

  جملُٛاوو  يشعر١ٜ  آل ١ٝت 

قدب"  ت " يعدو   يدذٟ    6291ت "آلَو ْصدلح ر  يعشدرٜٔ"   6299"ر َٛ هٛ" 

ت 6219ت "ٜدّٛ اةدوٙ ع ٜٓاٗدٞ"    6216ت " جد٤ٞ ايٝدو"   6216ت "ر  ية  َعدو"  6291

ت 6211ت "قلًدددداين  يشددددُس" 6212ت "فددددٛو َدددٔ  ملةدددداكلٌ"  6211"قدددب َٚعوْددددو٠"  

ت بوإلضدددو ١ اىل َدددذنر  ٗو ادددٔ  يدددرقيوت ٚنادددب     6219" يشدددٛ ط٧  دتٓٛبٝددد١"  

  ملكوعو َٚٓٗوت 

ت "حتد  قُدِ  يكٛقدوا"    6299ٕ" ت " أ ذنرى  ٚابهةداو 6291" ق١ً  عٝل٠" 

ت "خرٜدددف ر  َ ندددو" 6216ت " يٓدددٛ  ٜدددأ ٞ َدددٔ  يشدددعب  6211ت "َكدددوبيو" 6291

ت 6216ت "ٚقدد  ٚٚ جددب" 6212ت "بددر نث  ملهةددٝو  ٓآدد  سخوْددًو" 6211دددد د 6216

 ن 6211" يٝوبوٕ بي نُْٝٛٗو َٚرٚقاٗو" 



 ت: عيشى فتوحت
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 ال يزال الصيف مقينًا

 

 يكل  خازُْ  بكلًاَو 

 س ك١ً َٔ نيعوَع  يشَُسن 

  نيع١ُ متَٛا  ملاكل٠ُ 

  نةل  جًَلَى  ًَو  يصلغ١َ  ير َوس١َٜ  يغوَك١َ 

  ًو  يًُة١َ  ملع١ًَُٝن 

 *** 

 

 ٜلط٧  يصُٝف 

 ع   اطٝع  ٕ  قسَّ 

 بأفوبَع  يرٜوَو  يثًج١ِٝ  يكو  ١ِ 

  زقف بأٚ  َم  رترِٜفن 

 *** 

 

 ع ٜز ٍ  يصٝف َكًُٝو 

   سخٞ 

ٍَ قلًاَو  يل  ١ِ٦   حت  ظي
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 ِّ   ْغُس ر ٚجَٗو  يلٗ

ٌُ ني٤ٍٞ   ٌٖب  ٝعُٛست   ٚن

ٌُت    يرَ

 ٚ يزٚ ُمت 

 ٚ ألنيع١ُ  حملرق١ُننن 

 

 *** 

 ية   س ٟ ٌٖ ٖٞ  يشُُس  ٚ  َْ ؟ 

  ُٖس بًطٍفت

  أيل َٔ  جًٞ! اْين يو! 

 ع  رقٌن 

 

 *** 

  



 ت: عيشى فتوحت
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 ال تأِت أبدًا

 

 ع ختطر ر   نر ٞت  نيآل اًٞن 

 ع ُ غَرْٞ بٗو َث  يعَٝٓث  ملًٗهاَثن 

 َع  ْ٘ ميهٔ  ٕ   اعَٝل  مسَو ر  قيَٞت 

 ع ُ ًبِّ 

 ع  غرْٞت  بَل يطٝآًون 

 ع  أِو  بلً ن ع جتاز االيتن 

 دد ع   ٜل َٓو فٛ ًوت ٚع ْآح١ًت ٚع ظًًي د

 ع   ٜل ظيًَوت 

 ٚع برٜكًو ا ٥ًين 

 *** 

 ٢ً   هو ٟن ع  عذبينت ع  اطآٌ ا

ٍَ  ملطَر   خطٛ ُ َو  يٝوبة١ُت ع  لشر بٗطٛ

 آلَو  ضًين مجُٝع  يل ِٚب  ييت متال  َوَٞت 

 ع س َب  ٛف ٜكٛسْٞ ايَٝوت 

 ع س َب ا٢ً  إلطيم
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 ت: رغداء سليمان حسن
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 اقنيالّس مبتىرة

ٞ   ضِ٘ات اضووويو ُٚ  ضووو    قبوووى ٙوووَ٘  ذات ٞ  ٞ غوووا    ُا٢ٌووو ٞ  ٞق٘ٙ ووو ُػوووٚ  . اهبِٚووو

ٍّ  رزاعني ذهم  ًّ أغٔس  عد اضيٚ ظِ   اهطاقاْ. احلسٗق  ِدٗب ًػّ اٝ ٗظٍٔس ٗ  

ّ  ُ رتتوا  ه ود   ِٓوان  تلُ٘وا  مل ضِ٘ات  ًد٠ عوٟ محوياُٛ ياْاهّو  كبينياهوس   فو٘ق  ًو

ٞ  هطِ٘ات كاُيا ٗٓلرا .أصا يين اهيت احلسٗق ُيٚذٞ ٞ  قوٚوو  ًطويٌسٝ  ًطوةٝ  ًاضوٚ

 .اه دٍٙ-اجلدٙد اجلطد ٓرا يف اتاهر  ٗفٍٔ اهيشس ن كٚفٚٞ تعّوٍ ًّ

ٞ  ُفطٛد  أع أكّ مل إعاقيت  قبى  ًظوآسٝ  يف أغوازن  سوني  اّلإ ٞضٚاضٚ  ُاغ 

ٞ  ً٘قو   ٕأُ و  عوٟ ذاتٕ دطدٜ أفٍٔ اآلْ ٛأُ  غة. اسيذاز أٗ  ًوس ٝ  كوى   يف إذ. هوٌ اًٗو

ٍ  تفوازق  ٗال  وٛ   اهِواع  حيود ق  ًِصهوٛ   فٚٔوا  أغادز ٛ  أعٚؤِ ٛ   ُودٗ   املبيو٘زتني   ٗزدوو

 ٛ  .احلواي  توم عوٟ أ دٗ ٗملاذا هٛ دس٠ ًا ٙفٌٔ٘ا أْ حياٗهْ٘ ٍٗٓ امليشس ن  ٗكسض

 ًووّ ًووصٙر ٓووٛ اهوويت ٗدووٍ٘ٓ تعووا ة عوووٟ ًسضووًٌ٘ٞ اإلعاقووٞ عووّ اهِ ٌ ٚ ووٞ أفلووازٍٓ

ْ    وو٘ٝ أدزن أُووا. أًووس  ٙووسُٗين سووني ٗاخلوو٘  االزتبووان  كسضووٛ يف اهعووٚؼ ددلووس  أ

ّ  ٌٞ ٚ و اهِ  ألفلازٍٓ ّٙاحتد  ىٙػّل ن ًيشس    ٔوا  ٙظٔوس  أْ جيو   اهويت  ٞاهلٚفٚ و  عو

ِّ أضة أْ دجملس  ُاغ ٞ ينأُ  اآلْ أغعس. ٙفعوٕ ًٗا اجلطد ٞ   نامليشوس    لسضٚ  خازدو

 .اهبٚ   اب ًّ

 ّ   عو   يف كافٚوا    ٚاُوا   هوٚظ  نًيشس  كسضٍّٛ يف اهبٚ  ًّ اخلسٗز دلس د هل

٘  ألْ سّٙتضّ  قد إذ. األسٚاْ  .أٙضا  خازدا  هٛتيب

 اهعوٚوا   زاضاتهود  كّوٚٞ يف دزاضيت ًّ األٗي اهفصى ضِ٘ات ٗخالي ثالخ ًِر

ٚ  ا صّف أخرت  عسض  ي دٍٙ ُكّوف  ٗزٝ اهد   د١ ًّ غٔس  عد. ٞوٚذل داًعٞ يف ا تباده

 ًّ ٗكاْ قصةٝ  اضرتاسٞ أخرُا احلص ٞ  ُصف اُ ضا١  عد. األضب٘ع قسا١ات عّ

ٛ  أقد َ أْ املفرتض ٞ  غوعستُ .  عودٓا  عسضو ٘ ي   إىل غودٙدٝ  حبادو ٟ  فاُودفع ُ  اهيبو  عوو

 ٛ ٞ  ٗكّوٛ املليبٞ  إىل كسضٚ  اهودخ٘ي  ميلوِين  ًسساضوا   ِٓوان  ضوندد   ونُ ين  ث و

ّ  ال حبٚوح  دودا   ٚ ٞاهض و  ٚ ٞ اهض  احلذةات ًّ  صفٍّ ف٘د٣ُ  هلِ ين إهٕٚ   ميلو

ٛ  هعذالت  . ًِٔا أٍّٜ داخى إىل تِصهق أْ نامليشس  كسضٚ

َ  أحنا١ يف ًطسعٞ اُدفعُ  ٟ  أتِ وى  اجلواًعٛ   احلوس ٛ   عوو ّ  نامليشوس   كسضوٚ  ًو

 ٟ ٍ  ٗأُوا  ٗاضوو   سذوةٝ    وواب أدود  أْ أًوى  عوووٟ آخوس  إىل ًبِو  ًووّ ال ود   " :هِفطووٛ أمتوي

 اهرٓاب  عد".  اهّوعني اجلاًعٛ احلسَ ٓرا يف إهٕٚ اه٘ص٘ي ميلِين ًا ًلاْ ٗد٘د

 .خ ن عوٟ كُِ  ينأُ  أدزكُ  املباُٛ مجٚ  يف املٚاٖ دٗزات إىل
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 اجلحيم؟ حبّق سأفعل ماذا

 اه٘قوو   يف اهعوو٘دٝ ًووّ ّأمتّلوو هووّ إذ مملِووا   املِووصي إىل اهوورٓاب ٙلووّ مل

ْ  مملِوا  "  اهبو٘ي  سصوس  " ٙلّ مل كرهم.  ٕ فٞامللّو اهعسض هي دٍٙ املِاض  ... أل

٘  فياٝ ستضّ  عِدًا  سطِا   اه٘سٚد اخلٚاز دس ُ  ٓلرا. ذهم ًّ هلا  د  فال ي هويب

ٍّ عّ حبجُ   خسدُ : أًاًٛ ٛامليبّ  ٍٍ  زك َ  يف ًِٗعوصيٍ  ًظوو  زفعو ُ  اجلواًعٛ   احلوس

ٛ  سافٞ إىل دطدٜ أضِدُت ٘زتٛ تِ  ٘ هُ  امليشس ن  اهلسض  ٗاهرٜ... اهعػ  عوٟ ٗتب

ْ  ٓوو٘ سوودخ  اهينًووى سدٙ ووٞ ضوو٠٘ ٙلووّ مل اخرتتووٕ اهوورٜ املِعووصي املظوووٍ امللوواْ أ

 !امل دع  اهلياب

. سودخ  مبوا  اهتٗفطو٘زٝ  أخوتتُ  اإلسوساز   ًّ ٗ ػ١ٛ  غاضبٞ اهص فِّ إىل عدُت

 اه والب  مجٚو   ٗأع ِ  زع اهد  اهتٗفط٘زٝ أٗقفِ  سني يفتصس  ٞمبػسٗعٚ  ٗغعسُت

 اًوات مّح  ٘د٘د هوٌ اهبٞ إهٕٚ زضا٢ى إزضاي ًّ ِ٘اٙيٌّل سيٟ اجلاًعٞ  ز٢ٚظ اضٍ

 .ٞاخلاص  االسيٚادات هرٜٗ اجلاًعٞ يف

ٞ  ز٢وٚظ  إىل زضواهٞ  كيبو ُ  أٙضوا   أُوا  اهٛ اهي و  اهَٚ٘ ٗيف ٕ  اجلاًعو ّ  فٚٔوا  أ وػيو  عو

ٌ  إىل اه٘ص٘ي عوٟ  اه دزٝ امليعّو ٞ ًػلويت ٕ  كيبُ . ٗددتٕ اهرٜ ٗ احلى  اَاحل : هو

ٌ وو إىل ضوونسياز ينأُ وو ٗاألزدوو  " ُّ ٗال. أخووس٠ ًٝووس  اَاحل  حلدٙ ووٞ ‘تعٌٚوودٜ ’ أْ أظوو

ً اهي   أغوستُ  اخلياَ  ٗيف".  ٕ أضيٌس  أْ يف تسغ  قد  تصس  ٓ٘ امل د ع  اهلياب ىن

٘  اهرٜ اجلداز) احلدٙ ٞ دداز عوٟ ًِ ٘غٞ ٗددتٔا عامل د  اهلياب يف آٙٞ إىل  ه تب

ٚ ا  عوٕٚ  ٗاهوت   كاملٚواٖ  احلق  هٚذِس : "اآلٙٞ ت ٘ي. خسٙٞاهط  ُتٝ تف٘تٕ أاّل ٗأًوُ   ( عٌو

ٌ ا  قبى ًّ امل د ع اهلياب ٙبُد مل ". دا٢ٍ كٍِٔس  .هٛ ًٔ

ٛ  ُسد د ضاعٞ ٗأز عني مثاْ خالي ٞ  ز٢وٚظ  ًو   ً٘عود  هو ٛ  سٚوح . اجلاًعو  إىل قوادُ

ٚ  ُِاقؼ أْ قبى " :ٗقاي ً ا وٛ  اآلخس اجلاُ  عوٟ ٗدوظ ًليبٕ   اهبِا١  ٞإًلاُ

ْ  سأفّل ٗأُا  فُ تّ٘ق". أملم ّهوي عبة ع حلظٞ أع ٚم أْ أزٙد  طسٙ ٞ ٓٛ ًالسظيٕ أ

ٛ  ال أُا : " اقيضاب  ف وُ . اديٌاع هبد١ ًا ُ٘عا  ٞاضيعال٢ٚ  ّ  أعواُ ٜ  ًو  ًوا  كوى  . آالَ أ

ٌ  إىل خ٘ياهد ٕ فٚ أضي ُٚ  ًلاْ ٓ٘ أزٙدٖ  ". اَاحل

 .ًِشدزا  ًطازا  تنخر أْ اّلإ حملادثيِا املٌلّ ًّ ٙلّ ٗمل

 ميلووِين اَمّحوو توو٘فة يف زغبيووٕ ًووّ اهووسغٍ عوووٟ أُ ووٕ اجلاًعووٞ ز٢ووٚظ أ وػووين

ْ  دخ٘هٕ  ٚ  اجلاًعٞ فإ  عوٕٚ اقرتسُ  ٗعِدًا .هرهم اهالشَ املاي ت٘فة تطي ٚ  ال ا ساه
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 ْ ْ  عٌسٓوا  ٗ ػوعٞ  قرزٝ أزٙلٞ إشاهٞ أ ّ  عاًوا   أز عو٘  ضيفطو ُ  اهِطوا١  غوس   إسود٠  ًو

ََ قدميووٞ مبػوواعس أدوواب إهٚووٕ  اهوودخ٘ي ميلووِين مّحوواَ هبِووا١ دلوواال   : "األزٙلووٞ قوود

ْ  األزٙلوووٞ إشاهوووٞ يف غووو زأ ال أُوووا سطوووِا    يف ٙوووسغَن اه اهبوووات اهطوووٚدات  عووو  أل

ّ  سني ِٓان االضرتاسٞ  ". ٞاهػٔسٙ  اهدٗزٝ تنتٚٔ

ٍ  ُطوٚ ُ  ه ود . صشٚ  ٓرا ّ  ا كِ و  كو  أزٓوق  ٘اتٛاهّوو  اهبوات  اهّ  داتٚ اهط و  حنو

ٛ  اهعٌووى   يف عفِوووٞ أزا٢وووم عووووٟ ُاشفوووات   ُطووورتَٙ   ووونْ ُسغووو  ع ٘هِوووا  األكوووادمي

ْ  أفرتض سيٟ دِطٛ هبِات أُا خا٢ِٞ أٙ ٞ .ًعيٌٞ مّحاًات ٘  إىل ساديت أ  أكجس ياهيب

ٜ  تػِٔد مل أزٙلٞ ًّ أٌٓٚٞ  .3791 عاَ ًِر  إُطاْ اسيلان أ

ْ  ًفاد٣ووا  ٙلووّ مل  ميلووِين ت٘اهٚوو  إلجيوواد سووى  عووّ ٙطووفِس مل  ووا١اهّو ذهووم أ

٘  عوٟ ٗاظبُ  هرهم إهٕٚ  اهدخ٘ي  اهػل٠٘ ٗإثازٝ  دُتٓد  ًجوٌا احلدٙ ٞ  يف ياهيب

 ًووّ هالٓيٌوواَ ًووجةا  ًصجيووا   ووات ٞ ًوش وو ضووسٗزٝ غوولى عوووٟ  وودأ ًٗووا. اه اعووات يف

ٛ  اسيذووواز ٗاالسيذووواز  سٗزٝاهض ووو  ٗهطوووعادتٛ اه وووالب   وووني أخبوووازٜ اُيػوووسِت.  ووو٘ه

َ . ًعظٌٍٔ ضاُدُٛ ف د اهلبةٝ ّ  عودد  ٗقوا  ٗاقرتسو ِ . عوسا٢    ي٘قٚو   ف٘ اهص و  ًو

ٛ  فٚوٍ تص٘ٙس ٔاصّف عوٟ اه اهبات إسد٠ ٌ اَ  ًِاظسات عّ ٗثا٢   عوٟ ٗعسضِ  احل

ٞ   قووٚال   ًػؤ٘زٝ  أصوبش ُ  ٓلورا .  يصو٘ٙسٖ  قاًِ  قصةا  فٚوٌا  شًال٢ٔا  يف ًٗعسٗفو

ٌ اَ فياٝ "وو  و اجلاًعٞ  ". احل

ٕ  اجلاًعٞ ز٢ٚظ إىل أخس٠ زضاهٞ زفعُ  األٗي  احلدخ ًّ غٔس حن٘  عد  أختتو

َ  ًٝطيٌس  ينأُ  فٚٔا ً و  ً٘قو    اضويخدا  كِو   املوسٝ  ٓورٖ  ٗيف. امل ود ع   اهليواب  ىاهين

 ٌ  اَاهي ووو جتآووووٕ هفضووو  ًٝطووويعد   ووونُ ين هوووٕ أكووود ُت .ًوووا  ووونًٍس اه ٚووواَ عووووٟ ًٌٞصووو

 ٗٙا .اهصشافٞ يف قص يت ُػس عت ٗذهم ني األًسٙلٚ  اإلعاقات أصشاب السيٚادات

 االسيٚادوات  ذٗٗ ٗٙطوي ٚ   معُِٚ تساٖ أْ ميلّ مّحاَ أمجى إلُػا١ اهعٌى  دأ! إهلٛ

 .إهٕٚ خ٘ياهد  ٞاخلاص 

ٞ  إىل إاّل حبادووٞ ٙلُ٘ووا ٗمل. ٗاهووت  احلووق  دووس٠ أخووّةا    فيوواٝ  ًووّ صووػةٝ دفعوو

 .مميو٣ٞ ًٗجاُٞ امليشس ن  ٔاٗكسضٚ 

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 هامش:

ٜ  ٗإٙفا ف٘ك٘ ًٚػٚى"  مبؤهفات كجةا  اهل٘ٙسٙٞ اهِظسٙٞ ستتنث  ّ  ُ ِٚو   سٚوح  "  واتوس  ٗد٘دٙو   ك٘ض٘فطولا  ًو
ٜ  شد ٜاهي  عوٟ عوٕٚ  ُ ِٚ  ًا دلٌى ٕ  قاًو   اهور ٞ اهِ   و ٞ  هوفلوسٝ  طو٘ٙ ْ  :  اه ا٢وو ٛ  اهِو٘ع   ون ٘ ( اجلِودز ) االديٌواع  ٓو

ٜ  اهِ  ضووايٗهوِ  طوو٘ٙٞاهِ  ٞهؤ٘ٙ وو األضاضووٛ اجلوو٘ٓس ٚ وو اهد زاضووات عوووٟ ُ ِٚوو  كٌووا طوو٘  ٗ ػوولى فشصوو  اهوويت ٞاملجو
 ٛ  .اجلِطٚٞ اتٗاهل٘ٙ  هوعالقات االديٌاعٛ املبِٟ طبٚعٞ أضاض
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1 
ػتته ٕ  أكاُتتل هٚوتتٞ ؿتتٚفٚٞ ؿتتامٚٞي يه ٌتتش ٙدتت١ٛ يتتش  ٗٓتتذ١ٗ  ٗٙشطتتى          ●

يهفدٚٞ عوٟ يملشٗز ٗيهطشق  ٗٙػٌش بأػه ٕ يهػابات  ٗيألُٔاس مت٘ز بتأه٘يْ رٓيٚتٞي     

ّ   يهوٚوتتٞ باهتتزيتٓتتزٖ    ختتشز يه٘هتتذ طتتًٚ٘لا ً ظتتوبي ًتتّ يهيٚتتل يشبؼتت  هؤٌذتتشٙ

سذ٠ عؼتشٝ طتِٞ  لطوت     إٗٗدٕٔ يألؿفش يهزيبىي كاْ عٌشٖ ِٙآض   بؼهشٖ يألػهح

ٗسكتتف مذتتأٝ بلتتى اتت٘يٖ دبتتاٖ يسب تتى سٚتتح ليتتذأ       ػتتاسٝ يهـتتوٚ  إس٘هتتٕ ٗسطتتٍ  

إىل يهت٘سي١    ٗيآلختش مٚ طو  بني يسبني   يملطاسدٝيهطشٙق إىل )سٗطٚا(  ٗكاْ خياف 

ثٍ إىل يهطشٙتق    ٗهلّ مل ٙلّ أسذ ٙشكف ٗسي١ٖي ٗاذ جنح   يه٘ؿ٘ي إىل يملشز

 ٗملش   ػ١ٛ ًا  ثٍ بذأ يهظري عوٟ رهم يهطشٙقي  يههشٙفي ٗل٘اف سبظٞ

ال ميولْ٘ بٚ اي بهذ يهرتسٚتى     ؿيش٘ي أٙ اًايأكاْ ٓزي أسذ يألٗالد يهزّٙ  ●

بتني رهتم     يتش  يه ٚف٢٘ٚتذ  ٗب تٛ طتًٚ٘لا ٗسٚتذيي       م ذ ًات ٗيهتذيٖ   يهطشٙتق  

ٞ   يزبٌتت  يهػشٙتت   ّ     ٗبتتني يهطيٚهتت يهتتزٜ كتتاْ    يهتتمل مل ٙأهفٔتتا  بهٚتتذيي عتتّ يهتت٘ 

 (ٗصٙ٘بلتا )أٗ اسُ٘تٞ يوت٘ي١  ٗبِٔتش      ٗٙ زكشٖ بأسذاس يهلِٚظٞ يهيٚدا١  ٙهشمٕ

ٙتٞ   ّ ٙ   ٓزي يه٘ ّ  ٓزٖ يه شأٙٗب شٙٞ بٚوٕ٘ٙي هلّ   سٚح كاْ ٙظيح ً  سماإ

ٞ   هذٙتٕ  ٗيهِٔش؟ كاْ رهتم كوتٕ صبٔت٘الي     ُتٕ  إيهتمل ٙ٘دتذ مٚٔتا يآلْي      كٔتزٖ يملِط ت

ُٔتتٍ دتتاإٗي إىل ٓتتزٖ يملِط تتٞ عتتي ٓتتزي يهطشٙتتقي ٗاطهتت٘ي ايتتى  إٙ تتزكش ػتت٣ٚاي ٗيستتذيي  

م ذ سكي٘ي طفِٚٞ ٗطامشٗي  ٘ٙبي  ثٍ يطت  و٘ي    ُٔشيي باههش   أًا ايى ٓزي  رهم

ى ًنت يهظفِٚٞ  ٗسكي٘ي يه طاس ًشٝ أختش٠  ٗخٚ ت  عوٟ   اطاسيي  ٗطامشٗي ًشٝ أخش٠

ٕ    س ٟ ٙـى إىل يهِٔتش   ْ ٙ ط  ٓزي يهذسب م طأْ سظيٕ أإهٕٚ  ُٗٔتش    ٗٙتش٠ اشٙ ت

ٕ    ٗصٙ٘بلتتاأ يهتتزّٙ ٙهتتشف   يهِتتاغٗكتتزهم   ٗبٚ تتٕ يهتتزٜ يع تتاد عوٚتتٕ  تت٘يي سٚالتت

 ٍ ٍ   ؿتػريٓ ٗلتزكش أٙدتاي كٚتف ًتات ٗيهتذيٖ  ٗكٚتتف       يعتّ هٔتش اوت      ٗكتيريٓ

خوف يألمجٞ  إىل ً تيٝ صبٔ٘هتٞي     خزٌٗٓا إىل ًلاْ ًاأيه اب٘ت  ٗ ٗضهٌ٘ٓا  

ٟ أٗلتزكش طتتًٚ٘لا كٚتتف   دتتيٖٗ أٗ وتت  يهتزٓاب إىل يهيٚتتل  ٗهلتتٍِٔ    ُتٕ بلتت

ٗكتاُ٘ي ٙ ٘هتْ٘      هٌٖ٘ خيضيي ٗسظا١أٗ  عوٟ يههٚؽ   ٓزي يهيٚل يشبؼ  يه ذٍٙ

هٚلظتاُذس  إهٕ دي٢ٌاي  )مل ٙهذ يه٘ال ٙظهفِا هو ٚاَ خبذً م(ي س ٟ أْ يملظؤٗي ِٓتا  

صعتتر أٗ  ٗٙتتأًشٖ باهي تتا١ ِٓتتا  أًتتا إري دباطتتش  ٙتتاكفوٚفٚ ر كتتاْ ٙضعتتق مٚتتٕ دي٢ٌتتاي
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ًّ ػهش سأطٕي ٗعاؾ طًٚ٘لا    ٖٗط٘ف ٙؼذ  مظِٚ ظشٖ ع اب ؿاسَ  يآلخشّٙ

 بٚ ٕ ٗٗ ِتٕي كتاْ ٙهتٚؽ ًهتٕ   رهتم يهيٚتل يشبؼت         حيّ إىل  رهم يمللاْ اظشيي

ٗرٓيتت٘ي إىل ًلتتاْ ًتتا صبٔتت٘يي   بتتاإٍٓ ٗأًٔتتالٍٔآاتتذ ُظتتٍٚٔ   ٗ فتتى  ثتتبخ بِتتات

 ٗٓؤال١ يأل فاي كاُ٘ي ؿػاسيي حبٚح ال ميلّ س ٟ يهوه  ًهٍٔي

ٕ        ًشت أٙتاَ ٗأطتابٚ    ● ال   ٗطتًٚ٘لا ٙهتٚؽ   ٓتزي يهيٚتل يشبؼت  يهلشٙت

ًلتاْ ًتا  س تٟ ًتٓى سٚالتٕ   آختش يألًتشي ٗملتاري كتى ٓتزي            عوٟ يهتزٓاب إىل  إجيش

يههزيب ًا ديًل يهطشٙق إىل سٗطتٚا اشٙيتٞي ٗإري كتاْ ال ٙظتٌح هتٕ  ٘عتاي باهتزٓاب         

  (بٚوٕ٘ٙ)ٗاشٙ ٕ  ًشٝ أخش٠ ٗ ِٕ ٗيهَِٔش ٠ٚٔشب بِفظٕي ٗهٚع يهيٚل بهٚذييي مظريظم

ؿتتذاا٢ٕ يمل تتشبني أ ٗكتتىَّ (ًٚ لتتا( ٗ)ماطتتٚاللا( ٗ)ًاالػتتلا)ٗٙ ابتتى ًتتّ دذٙتتذ  

يهتزّٙ      ٗإىل أٗالد يه ظتٚع (آمشٗطتِٚٚا ٙػ٘سٗمِتا  )  ٗطٚزٓ  إىل ًهوٌ ٕ  يألٗمٚا١

س تتٟ ٓتتزٖ  (طتتًٚ٘لا) مل ٙفتتاسق يألًتتُى …ميولتتْ٘ سذٙ تتٞ ًو٣ٚتتٞ بتتاهلشص ٗيه فتتا 

هشإٙتتٞ ُٔتتشٖ يسبيٚتت     دٔتتذٖ ظتتهٟ بلتتى  ٙ   كتتاْْ يشبتت٘ف ٙ ٚتتذٖ أًتت  ي ٗ يهوشظتتٞ

كتتاْ كتتيرييي حبٚتتح ؿتتاس ٙتتذم       يههضٙتتضٝي ٓتتزي يألًتتىُ  ؿتتذاا٢ٕ يألٗمٚتتا١ ٗاشٙ تتٕ   أٗ

ٗيُ ظتش يهفشؿتٞ    يإىل يوشب ًّ رهم يمللتاْ يهتزٜ ضتذش ًِتٕ إىل يألبتذ      (طًٚ٘لا)

ٗٓتت٘ ميؼتتٛ    شٙ تتٕ إىل بٚ تتٕي    ٗسكتتف إىل يهطشٙتتق ٗيهظتتهادٝ لػٌتتشٖ   يهظتتا ٞ

مثتٞ   ٗهتٚع  (بٚوٕ٘ٙ)أمجى ًّ اشٙ ٕ   ى إهٕٚ إُٔ ال ٙ٘دذ ًلاْ عوٟ ٓزٖ يألس ٗخٚ 

 ي(ٗصٙ٘بلا)أُٔش أسظّ ًّ 

  يارتب يه ٌش ًّ يألمق  ٗياترتب يهـتيا   ٗطتًٚ٘لا ميؼتٛ عوتٟ يهطشٙتق       ●

 بٕ ًّ بٚ ٕ يسبيٚ يل ش   لى خط٘ٝبٗٙظهذ   عوٚبي  اصداي ٙ ِفع ٓ٘ي١ّ

 

5 
اتتذ سألتتٕ ٗدشب تتٕ طتتٚيريٙا    ػتت١ٛ ميلتتّ يب لتتاسٖ  ْ كتتىَّأُظتتاْ إلهى خيَّٚتت ●

سضتٔا  أي م تذ ًؼتٟ      ٓا بأٜ ػ١ٛ دذٙتذ أٗ عذٚت   ْ لئَشأيه٘يطهٞ  ٗهّ لظ طٚ  

ٞ  جيشدشْٗ يأل  ٍٗٓ ً ٚذْٗ  يمله  وْ٘   آالف يهلٚوتً٘رتيت   ٘يق يسبذٙذٙتٞ يهج ٚوت

٘ ٙٙف ؼْ٘ عّ يملهادْ   ًِامجٔتا    دتشيغ  أ ِلسَُّت ٗهت٘يْ يههتزيب   طتذُ٘ٔاي    أ ْ اطت

اسبْ٘ يكحملَ٘ يههشبات يهظشٙهٞي ٗٙ ذ٘ي يو دبشُّيش   ٗ شأا   يشبٚ٘ي   دسٗبٔا
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ٙـاسعْ٘ يسبٚ٘يُات يملفرتطٞ  ٗٙؼهوْ٘  (1) ػػاي يهؼااٞ   غابات يه اٙػاعوٍٚٔ باأل

عتتذيديي أ  وتتٞ ًتتّ سٗطتتٚايزبٌاعتتات يملشسَّلِ ؼتتش سِٚتتاي آختتش  ٗ ٗٙ ظتت٘هْ٘يه تتش٠ سِٚتتاي 

يهمل   يهِرييْ أًاَ ٗل ذمأ  كجريٝ ٗيسذٝ ٗسي١ يألخش٠  لِاَ ذبل يههشبات   يملظا١

ُاغ ٓضٙوتْ٘  دتا٢هْ٘ رٗٗ أٗدتٕ بوٚتذٝ     أٙظري   خش٠يأللؼهؤا يه امبتي ٗ  يزبٔٞ 

 ٓزي هٚع دذٙذيي أٗ عذٚيايي ًٍِٔ عوٟ يهطشٙق  ٗكىُّ ؿفشي١  مٌٚ٘ت يهلجرُي

● َّ مٔتٛ ال لهذت      بؼتلى ال ٙطتاق    طٚيريٙا ًـتا٢  ٗٗٙتبت كتجريٝ    وِلذب

سٌِٚا كاْ ميش    ٙظ ػشب يهِاغٗمل (طًٚ٘لا)سباي  سْذأ ظ ػشبًّ ػ١ٛي ٗمل ٙ

   بٍٔ ٗٙظأوٍ

 أٜ يهطشق لؤدٜ إىل سٗطٚا؟ -

ًٗؤكتذّٙ هتٕ عوتتٟ     ًوت٘سني بأٙتذٍٙٔ   يدبتاٖ يهطشٙتق      جيٚيُ٘تٕ بيظتا ٞ   ● 

 يالدباٖي

  يكى يهطشق لأخزن إىل سٗطٚا -

ٞ  ٗال حيعُّ  ال ٙهشف يه ه َّ (طًٚ٘لا)ًؼٟ  ●   باشب٘ف  ٙ ِؼق عيري يسبشٙت

ٞ   يهِظش يِاهش يسب ٘ي  ٗمي   دتشيغ عشبتٞ   أ يهمل مت٘ز بأه٘يْ يألصٓاس يههذٙذٝ ٗبشُت

ٗ ٙ ٘غتى  أ  ُتَ٘ عٌٚتق     يهيٙذي ٗٙظ و ٛ بهف يألسٚاْ عوٟ يههؼ  يهلجٚف ٗٙػطُّ

ُّ    إوطشٙقيكحمارٙٞ ه   يألمجٞ ي ٗكاُتل يهِظتا١ يهظتٚيريٙات رٗيت    ستاسيي  ري ؿتاس يزبت

  ٗحيٌوتتٕ يملظتتامشْٗ   بهتتف يألسٚتتاْ عوتتٟ  ٙطهٌِتتٕ خيتتضي ٗسوٚيتتاي   يه وتت٘ب يهطٚيتتٞ

 عشبالٍٔي

ٓلتزي   –  يعٌتى ًهشٗمتاي     ٙتا عتٍ  ي تح هتٛ بشكت٘ب يههشبتٞ    شٙ تم        -

 ي ٗ سأ٠ سيكياي عوٟ سـاْأعشبٞ  أدسك ٕكاْ ٙ ٘طى طًٚ٘لا إري 

 إىل ؿاسيات يهيٚ٘تي  ٙ ٘دٕ بطويٕ   يه ش٠كاْ  ●

 ييسبيٚيٞٙ ٔا أ  يعطٚين  اطهٞ خيض  ٙا عٌٞ - 

 ي ػفاق يزبٌٚ  عوٕٚإٗاذ يً ألت ًهذٝ طًٚ٘لا ُ ٚذٞ  ●

 

                                                 
(1)

 غاباث تقع في سيبيريا كبيرة وكثيفت تمتد آلالف الكيلىمتراث. المترجم. –تايغا  
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 طي٘عاْيأًدٟ  ●

ٗ أطتتتًٚ٘لا ٗسي١ٖ يهلتتتجري ًتتتّ يهطتتتشق ٗيه تتتش٠ي مل ٙؼتتتهش باهٚتتتأغ     َفخو تتت ●

  بهتف    دْٗ عذوٞ  ٗٓت٘ ٙظتأي م تط     ًّ عادٙٞ بطشٙ ٞ ٛؼبى كاْ مي  يسبضْ

 يألسٚاْ 

 ؟ أال لضيي سٗطٚا بهٚذٝ -

ٗسيا   ُٔا هٚظل اشٙيٞي ط٘ف لـى   يهؼ ا١إ –جيٚيٕ أسذ ًا  –؟  سٗطٚا -

 ايى ٓزي يه٘الي

 ٓى ٓ٘ اشٙ ؟ –ٗيهؼ ا١  -

 اشبشٙف مل ٙيذأ بهذيم يهؼ ا١ هٚع اشٙيايي   ال -

ٗ ٙترتي٠١ هتتٕ ًتتّ بهٚتذ بتتشز دتتشغ   أسٌِٚتا كتتاْ طتتًٚ٘لا ميتش عتتي يه تتش٠     ●

ٗٙؼهش بظهادٝ لظيح    ً و ٕٚكاُل يهذً٘ع لرتاشق   (1)أبٚف عاي بـوٚيٕ يملزٓ 

ٗٙشكتتت  عوتتتٟ   مٚخوتتت  ايه تتتٕ    اويتتتٕ ٗسٗستتتٕ  ٗبتتتذف١ ٙـتتتامح دظتتتٌٕ يهـتتتػري 

 ِٗٙادٛ يهشب باكٚاي   سكي ٕٚ

 يهؼ ا١ بظشعٞ  سطِىأ  وٛإٙا  -

ال ذبتٚط    ؿتوٚياي خؼتيٚاي ٗسٚتذيي     سٚاُاي عوٟ يهطشٙقأ (طًٚ٘لا)ٗٙـادف  ●

ٗيهظتٔ  ًتّ     يهػابتٞ ًتّ  تشف    س تٟ ًلتاْ سبتاسغ     ٗال ٙ٘دتذ ِٓتان    بٕ يهيٚت٘ت 

 يهطشف يهجاُٛي

ٗس٣ِٚز كاْ ٙ زكش دي٢ٌاي أباٖ يي طش  طًٚ٘لا   يه فلري بٔزي يهـوٚ   ●

  طتشع خطتاٖ  أ يسني ه ٘ي س فٍٔ مٚٔتا    زكش يشبٚاَ ٗطط يألس  يهفظٚشٞٙٗإًٔ  

   ٌٍٙٔٔ بلوٌٞ سيٚيٞ إىل اويٕ ٗٓ٘ ٗاذ ُظٛ يه ه 

 يهيٚل  إىل يهيٚل  إىل -

 ي…ٓزٖ ٓٛ يملذِٙٞ   ُٔاٙٞ يألًش ●

                                                 
(1)

 االجراس والصليب يعني بهما الكنيست. المترجم. 
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بٚ٘ت خؼيٚٞ   ٙظاسيي ٗميِٚاي   شيف يملذِٙٞأعوٟ   ًاَ عٚين طًٚ٘لاأملهل  ●

ف مجٚوتتٞ خدتتشي١ ٗ تتشي١ ٗسًادٙتتٞ  ثتتٍ سأ٠ بهتتذ رهتتم بٚ٘لتتاي سذشٙتتٞ  ٘بظتت   سًادٙتتٞ

  ٞ  ٗيشبِتاصٙش لضعتقي ثتٍ يً تذت بهتذ رهتم        بٚدا١ي كاْ يهذداز ٙ ذ٘ي   أصاتٞ يملذِٙت

ٗطاسٞ مظتٚشٞ ٙهو٘ٓتا     عٌذٝ ًظ طٚوٞأيألس٘يؾ ٗيألط٘يس  ٗسأ٠ عِذ ب٘يبٞ يهيٙذ 

سًتتادٜ يهوتْ٘  ٗستتاسغ ٙ ذتت٘ي   هوششيطتتٞ  بتشز رٗ دتتشغ كتيري  ٙ ابوتتٔا بتتشز ؿتػري   

 بشيز ًذيخى يملذِٙٞيأالسل أٙداي   يألًاَإىل عوٟ اٌ ٕ  ٗ

سٚتح ػتهش     ٗخشز إىل يهطشٙق يههاَ  دْٗ ل٘افًّ يد اص طًٚ٘لا يملذِٙٞ  ●

 ٗطشٗس أكجشي  ِٓان حبشٙٞ

 

4 
 

ّ      كاْ طًٚ٘لا ٙؼهش ً  كى خط٘ٝ خيط٘ٓتا  ●   بهٚتذيي عتّ ٓتزٖ يألًتاك

ملتش طتًٚ٘لا    –يهؼ ا١ عوتٟ يألبت٘يب(    باهػيطٞ ٗٓ٘ حيع ب ذَٗ يشبشٙفي )سظِاي

ه٘ئُتتا أكجتتش متتأكجشي مل لهتتذ يهفشيػتتات ب أٗٓتت٘ ٙؼتتهش بتتاْ اشٙ تتٕ ل تترتب      رهتتم

ٗمل ٙهتتذ حيتتَ٘ يه تتِني  ُٗتتاَ يههؼتت  ريبتتبي    لطتتري متت٘ق يسب تت٘ي  يملخ وفتتٞ يهلتتجريٝ

   يهظٌا١  ٗٓذٍ يهيد   يهوٚاهٛي يهػَٚ٘ يهشًادٙٞ ٗدبٌهل  ؿفش يهوْ٘أ

ي   عتتّ ٗ ِتتٕبهٚتتذ غتترييآلْ أُتتٕ اتتذ أؿتتيح هلتتّ طتتًٚ٘لا كتتاْ ٙفلتتش  ) ●

 يارتب يآلْ بظشعٞ(ي

ًِتز  ػت٣ٚاي  ػتهش بتازب٘ع ألُتٕ مل ٙأكتى        عِذًا ًؼٟ طًٚ٘لا   يهطشٙتق  ●

 يهـيا ي

ٗاتتذ ٗضتت  سدوٚتتٕ    ل٘اتتف طتتًٚ٘لا عِتتذًا سأ٠ سدتتبي جيوتتع عوتتٟ يألس    ●

ذْٗ أْ ًِت ٗٓ٘ ٙو ٍٔ بٚداي ٗخيتضييي طتأي يهشدتى      ُظش إهٕٚ حبظذ يٗٓ٘ ميدؼ  ذب ٕ

 ٙشم  سأطٕ ً ابهاي يملدؼ 

 ًاري لشٙذ؟ 

 ؿٌل طًٚ٘لاي ●
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يهؼتتٌع وشٚ تتٕ اـتتريٝ سًادٙتتٞ  ٗاتتذ هفشتتل  مل ٙلتتّ ٓتتزي يهشدتتى ػتتاباي  م  ●

ٗعوٟ هٔشٖ طرتٝ بأه٘يْ خم وفٞي   ٗدٕٔ  ٗعُٕٚ٘ ضٚ ٞ ريبوٞ  ٙشلذٜ ُهوني ؿ٘مٚني

  يهشدى ً فشـاي طًٚ٘لا َدسدَّ

 ًاري لشٙذ ؟  -

اطهتٞ    يعطتين ًتّ أدتى يملظتٚح     –ااي طًٚ٘لا ب٘دتى ٗخت٘ف    –ٙا دذٜ  -

 ي…خيض

َّ َ يهِاُغاذ للشَّ - ٕ ٙذَٙت  ًذَّٗ –اا م أي …ي هلّ   خز أٙٔا يهـذٙق عو

 ب طهٞ خيض إىل طًٚ٘لا ٗطأي ًشٝ أخش٠ 

 ًّ للْ٘؟ ًّٗ أّٙ د٣ل؟ -

 إىل سٗطٚاي …إُين ريٓ  إىل يهيٚل -

 هلّ ملاري لزٓ  إىل ِٓان؟  ؟ ٗأُا ريٓ  إىل سٗطٚا إىل سٗطٚا -

بتتذأ طتتًٚ٘لا حيلتتٛ اـتتٞ سٚالتتٕ باه فـتتٚىي ٗاتتف عوٚتتٕ كٚتتف ؿتتاسع       ●

ََ   رهتتم يهيٚتتل يشبؼتت   ٗكٚتتف كتتاْ ٙشغتت    يهتتزٓاب إىل        َش ٗيهدتتذ يهظتتأ

ٗٙٔض   ٗدمهٕ إىل يوشٗب هٚبيي أًا يهػشٙ  ملاْ ٙظٌ   بٕ يألًُىيهيٚل  ٗكٚف عزَّ

ٙتتذ عوتتٟ ل ٗكأُتتٕ ميتتذ  يهطفتتى وتتزي يههٌتتى يزبتتش١ٜي اتتاي يههذتت٘ص ٗٓتت٘ ٙشب تت   سأطتتٕ

  يهطفى

ٞي ٙيذٗ أُم ط   فٛ أثشٜ  هٚع إال أُين أس٠ أْ سٚالم لهظ سظِل  ٙا أخ أ -

 إُٔا سٚاٝ يهلبب  باهديط يهلبب  …ٗال لهشف ًلاُم  هذٙم بٚل

  ًاَ يههذ٘صأٗدوع   طأي طًٚ٘لا بفد٘ي ●

 ٙا دذٜ؟  لًّٗ للْ٘ أُتت  

 ي…ُين صبٔ٘يإ –لوٌٞ ٗيسذٝ ٗب …ٓلزي   ؟ ال أسذ ًّ أُاتت  

 ٙضٙى ػ٣ٚاي ًا عوق بٕيٗكأمنا   ًٗظح ٗدٕٔ بشيسٞ ٙذٖ  لِفع يههذ٘ص بهٌق ●

ي  ي أُل إُظاْ ؿػري  ًٗ  ٓزي ٙؼذن يه٘ ّ إهٚتٕ هوشدت٘ع  …ي ٙا أخ ٜ ُهٍأ -

  لهت٘د ري ضتشبل   يآلمتاق مظت٘ف    إي ٗ…ٙؼتذن  ٙؼتذن   …يه٘ ّ ًجتى يألَ دي٢ٌتاي  

 يوٌَ٘  مِعم شع باهشيسٞ ٗيهظهادٝ ٗربف   ًم يسبِْ٘أهٕٚ  ٗكإُٔ إٗلِظش 
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  ؟ٓى له  ذ ٙا دذٜ بأُٛ طأؿى إىل سٗطٚا سٌِٚا حيى يهؼ ا١  -

  هتتتّ لـتتتىي ألْ يهتتتيد يه تتتاسغ طتتتٚألٛ  ٗأُتتتل ال متوتتتم س تتتٟ ًهطفتتتاي      ال -

أُتا ٗعشمتل يهتيدي هتّ لـتى  إُتين أات٘ي هتمي طت٘ف ل ذٌتذ ًتّ             ه ذ طشُت …س رييي

 يهيدي

●    ٕ مفلتتشي   ًتتّ كتتبَ يههذتت٘ص   ػتتهش طتتًٚ٘لا بتتاسبضْ ٙدتتػط عوتتٟ اويتت

 ٌٗٓا حيذااْ   يألس ي  ٌل كبٌٓاؿش  يههذ٘ص أٙدايي ٗط

ألُٕ   ُٕ طٚ ذٌذ ًّ يهيد يه اسغ  ٗػهش باملشيسٝأطًٚ٘لا كٚف لـ٘س ٗ ●

َّ  م تذ طتش  ٙٔتض ػتاسبٕٚ بـتٌلي         اشٙ تٕ رهتمي أًتا يههذت٘صُ     ستذْ أهّ ٙهتشف   طتأي  ثت

 ٗٓ٘ ِٙٔف عّ يههؼ ي  مذأٝ يههذ٘ص يجملُٔ٘ي

 ي…ُا ٙا دذٜ أطري إىل يهيٚلأٗٓلزي إىل أّٙ ٗدٔ م؟  - 

 ي موِزٓ  ط٘ٙٞ …ٗأُا أٙداي إىل يهيٚل -

 ٗطاسي بيط١ إىل يألًاَي  ًؼٟ كبٌٓا بـٌل  ٘ يهطشٙق ●
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اس ًِز يهظٔريٝ  مما بهتح يهتيٗدٝ     طيألً ٗمل ِٙ ط  ٓطُ٘ي …خٍٚ يملظا١ ●

  دظذٜ طًٚ٘لا ٗيهشدى يجملٔ٘يي ػذهٕ يههذ٘ص

بج وتٕ ًٗ اعيتٕ      ْ حيى مـتى يشبشٙتف  أيط هذى ايى   يًؽ  ٙا أخ  يًؽ -

 ٗعِذ٢ز طِٔوم ًهاي   بهذ (ٗسيييأل)ٗ ّ مل ُـى دياي 

 يذٜأُا أطري  ٙا دٓا  -

 اذ لأخشُاي أخاف أْ ٙذٌِٓا يهيدي ٗٓزٖ ًـٚيٞ  -

سمٚتق يهطشٙتقي    إىلطهذٖ ٗػذهٕ لهشمٕ أػهش طًٚ٘لا باسلٚا  سغٍ عِا٢ٕي ٗ ●

ْ يههذت٘ص طٚ٘ؿتوٕ إىل يمللتاْ    أِاي ألُٕ هّ ٙدى يهطشٙق  ًٗٗط٣ٌ  م ذ كاْ ٓاد٢اي

عّ ٗ ِٕ    ٗطٚلْ٘ يسبذٙح ًهٕ ًظوٚايي ٗسي  يزبذ حيذثٕ  ٘يي يه٘ال  يملطو٘ب

  ٗسٚح ل٘دذ طذْ٘ يكحملَ٘ عوٍٚٔ باالػتػاي  يهزُٓ  ُٙظ خَشزٗعّ طٚيريٙا سٚح 
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يهزٜ ٙؼذ يإلُظاْ   يألخدش يهشبِٚ  ٗعؼ ُّ  ٗيهؼ ا١ يه اطٛ  يهؼااٞ  ٗعّ يسبشٙٞ

  يهِٔاسي طأي طًٚ٘لاال     يهوٚى ٗ   سٚح ال ٙهطٕٚ  هٌاي هوشيسٞ  إىل بٚ ٕ

 ٗٓى اطهِا ًظامٞ  ٘ٙوٞ ٙا دذٜ؟ -

ًتتّ ايتتىي ٓتتزي ٙهتتين أُِتتا اتتذ يارتبِتتا ًتتّ سٗطتتٚاي  كجتتَشأ ؿتتشُا جنتتُ٘ع ؟ألتش٠  -

ْ إهم  يط هذى   كجش  ٗوزي أاُ٘يأطِذ٘ع   ٗسني ُهي يزبياي يهِ ت٘د     ٍُٔ حييت٘

سٗطتتٚا  ٗ تتّ ال منوتتم ػتت٣ٚاي ًِٔتتاي طتتٚيريٙا أٙٔتتا يألخ  ٚيتتٞ يه وتت ي هلتتّ  ٚي ٔتتا ال   

   يط هذى    أٙٔا يهف ٟ يط هذى –ٗال ُؼ ٔٚٔا  …لشٗق هِا

َْ  كاُتتل اتتذ ل٘افتتل ااموتتٞ عشبتتات  ●   اتتاٍغ ٗبتتشْد  عوتتٟ داُتت  يهطشٙتتقي هتتب

ًشسيتتاي بٔتتٍي يشبٚتت٘ي    ػتتٞٙتتذع٘ يملظتتامشّٙ إهٚتتٕ بيؼا   ًٗ٘اتتذ يهِتتاس بؤٚيتتٕ يأل تتش 

ٞ  ٗ ل ف يهزيبوٞ ٗلأكؤاي يشبشٙفٚٞ ل ذ٘ي بني يألعؼاب   يملرتٗكٞ   يههشبتات يكحمٌوت

ِٗٙهٌتتت٘ي   هٚطتتتشدٗي يهتتتيد  ػتتتهى يهشدتتتاي يهِتتتاسأعوتتتٟ  ٗاتتتذ يألسيمهتتتٞ عشٗػتتتٔا إىل 

  ٗٓ٘ ٙ  ذَ ًّ ً٘اذ يهِاس  ٗي يههؼا١ي ااي يهشدى يجملٔ٘يٗٙهٓذ  باهذف١

 ي ش٘ي هِا يْ ُ ذمأ أٙٔا يألؿشابي  عؼا١ ػٔٚاي -

 ٝ دابٕ يهشدى دْٗ ًياالأ ●

 يدوعي -

 دّمَأٗ  ٙداأ (طًٚ٘لا)ًٗذ ٙذٕٙ إىل يهِاسي يارتب   دوع يههذ٘ص يه شمـا١ ●

 مؼهش بذف١ ًِهؽي  ًاَ يهِاسإٔ يملِذ٠ ثَ٘ب

  ً فشـاي ٗدٕ يههذ٘ص  طأي سدى ًّ يزباهظني ●

 ؟أُل اادَ  ًّ أّٙ -

 ُظهٟي  يهٚذي إىل بٚ٘لِاد٣ِا ًّ يه -

 يهف ٟ يبِم؟ ٗٓى ٓزي -

 ٙ ٌٚايي أؿيحٗاذ   ونيدمٞي ًّ يملشسَّاـًال  يه  ِٚا  -

 يُظش  ه ذ ليوول ثٚابم  أٙٔا يملظلنيي -

  ٗكتاْ داهظتاي بتاه شب ًتّ ً٘اتذ يهِتاس        ُظش يزبٌٚ  إىل طًٚ٘لا باُ يتاٖ  ●
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كٚتف حيترتق ٗٙط طتق   يهِتاس  ٗكٚتف ٙشلفت          ٗٓ٘ ِٙظتش إىل يسبطت     ٙشدبف

  وهؼتا١ي طتأي يهشدتاي ًتشٝ أختش٠     ه ذس يهٗٙػوٛ ٗٙضبذ     يهذخاْ يألبٚف إىل أعوٟ

  ُظاسٍٓ إىل طًٚ٘لاأٗاذ ٗدٔ٘ي 

 ؟  ب ٛ ٙ ٌٚاي -

  يههؼتتا١ دتتآضيي  أؿتتيحْ أثتتٍ ؿتتاسٗي ٙ شتتذثْ٘ عتتّ يشبيتتض ٗيههٌتتى  ٗبهتتذ       ●

 ؼا١ إىل يهه باػشٗي يألكىي دع٘ي طًٚ٘لا

 ٗإال مإُم ط٘ف ليدي  كى    أٙٔا يملظلني يه هع كى -

ْ أهٕ بهذ يههؼا١ يسباس   ْ ػي  طًٚ٘لا  يللأ هٚظرتٙحي كاْ ٙطٚأبهذ  ●

ٙ ٌذد اشب يهِتاسي ٗكتاْ يسبطت  ٙط طتق يتش   ٗسي٢شتٞ يهتذخاْ ٗيه ؼتشٝ يهطشٙتٞ          

زبٌت     يهيٚتل ي هلّ ه٘ سذخ ٓزي   (بٚوٕ٘ٙ)كٌا ٓ٘ يسباي   اشٙ ٕ  –متأل يزب٘

ٞ      أٗ  يهيطا تتا يهتتمل ذبتتشق    ه تتٟ بٔتتا   يهِتتاسي ٗلتتزكش طتتًٚ٘لا يهيطا تتا يملؼتت٘ٙ

 ٗلط طق بني يألطِاْي  يهٚذّٙ

كجريٝ كٌا حيذخ رهم عتادٝ      ضا١ت يهِذَ٘ يهظٌا١ م٘ق سأطٕ ً أه ٞأ ●

 ًتّ يه هت     ٖي اذًاٖ لؤملا…بأْ اشٙ ٕ مل لهذ بهٚذٝ  ْ ٙط٣ٌّ ُفظٕأسيد أٗ (بٚوٕ٘ٙ)

َّهَٔش يألسُ ذٔت ٗمج   ي أ ٗدٕٔ ٗؿذسٖ ٗسكي ٕٚم ذ دّم  يهِاس ا ً٘اُذٖ ٗدِيٕ  أ

ٍ   ًتا صيي يهشدتاي ٙ شتتذثْ٘ عتّ ػت١ٛ ًتتا  ٗيزبتذ أٙدتاي       ● ٗاتتذ   ٙ شتتذخ ًهٔت

( ٗااي يهشدتاي أٙدتاي    …ؿشاب  ؿه    طًٚ٘لا ؿ٘لٕ  )ٓزي ؿه   أٙٔا يأل

ُٔتتا أؿتت٘يت  تتى   ٗكأ ٗضتتهفُل  ػتت٣ٚاي مؼتت٣ٚاي  أدتتى  ؿتته ي ثتتٍ خف تتل يألؿتت٘يتُ   

ٕ )بتاسد  ٗباُتل    ثٍ طشيل أًاَ طًٚ٘لا دٗي٢ش  ش  ثٍ يُظتاب ُٔتشْ   …لطّ  (بٚو٘ٙت

ْ ٙو ٛ بِفظٕ   يهِٔش طاحباي  هلّ يهشدى يهػشٙت   أي ٗأسيد طًٚ٘لا …ٗسي١ يهِٔش

ٕ  أااي  )ؿه   ؿه  ( ثتٍ ساًتل      دٗي٢تش  تشي١ ٗخدتشي١     ًتشٝ أختش٠    ًتاَ عِٚٚت

 …ٗيخ وط كى ػ١ٛ

   رهم يه٘ال ٙػط   ًُٕ٘ي كاْ طًٚ٘لا ●
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6 
   يهػٚتَ٘ لظتيحُ   لسني م ح طًٚ٘لا عِٕٚٚي كاُت   كاْ يهـيا    بذيٙ ٕ ●

ك٘يًتاي  أٗدبٌت  يهشًتاد     مت٘ق يمل٘اتذ يواًتذ     يهياسدٝ لٔت  ٗلهـتف   يهظٌا١  ٗيهشُٙح

ي سستى يهشدتاي  عوتٟ ٗدتٕ يألس ي     ٗليهجش يهشًاد ٗب اٙا يهِاس ي ِٙيهح ًِٔا ؿفري ساد

 ً لً٘اي س٘ي ُفظٕي  هػشٙ  ُا٢ٌايٗكاْ ي

ٗدوتعي ؿتا  طتًٚ٘لا عوتٟ يههذت٘ص  هلتّ         طتًٚ٘لا دظتٌٕ اوتٚبي    سمَ  ●

  ٓزي مل جييٕ

 ٙا دذٜ ي -

ٞ   ش   ٓزٖ يهوشظٞ)هلّ أّٙ يهشداي ( مل  ● ٗيشبت٘ف    ٗػهش مذأٝ باهشٓيت

 ٙهرتٙاْ اويٕ عوٟ يههذ٘صي

يألغـتاْ   ًيهجشٝ يهشًاد عوٟ ٗدٕ يألس   ٗربؼتخؽُ   كاُل يهشٙح لـفش ●

كوتٔا   بأؿت٘يت كشٙٔتٞ  ٗبتذي ٗكتأْ يألس َ      م٘ق اط  يهفشٍ يهظت٘دي١   يكحمرتاٞ

 ربؼخؽ ٗل٣ّي أسع باهـه٘بٞ ٗيه ظاٗٝي ؿا  طتًٚ٘لا ًتشٝ أختش٠  هلتّ يهتشٙحَ     

  ٗ  يزبٔٞ يملهاكظٞ  أخزت ؿ٘لٕ بهٚذيي

 ٙا دذٜ ي -

ٕ  غو ل عِٚاٖ سغٌاي عِٕ ُأ ● طت و ٟ طتًٚ٘لا   يًٗتاي عوتٟ ك فتٕي      ٗث ى سأطت

ْ أهٚتٕ  إى ي ٗخٚٓت …ص  -ص -رُٚتٕ  ص أٗيهشٙح لضأس ًّ كتى يزب٘يُت        ًشٝ أخش٠

بهٚتذٝ  هلتّ    ْ اشٙ تٕ هٚظتلِ  أهٕٚ ًّ دذٙتذ  إى اذ ا و٘ي يههذ٘صي ٗخٚ   اطاع يهطشق

بأسضتتتٕ   ٗجيتتتشٖ هوشدتتت٘ع إىل رهتتتم يمللتتتاْ  ستتتذيي ًتتتا ميِهتتتٕأْ أدخ٘وتتتا ؿتتته   ٗ

أُل يىل يهيٚل؟ (  يهزٜ ٓشب ًِٕي)ٓى عا٢ْذ  سٚح يهيٚل يشبؼ  يهشًادٜ  ٘يطهٞيه

ًياػتشٝ   متٍ طتًٚ٘لا      ٖ٘ٗؿتيُّ   ااي ؿ٘ت غاض ي ثٍ دوي٘ي بهتذ رهتم سظتا١    –

    ٕ ْ    ٗاذ طتلي٘ي ًِتٕ عوتٟ سأطت ٗٓتٍ ًتا    ٞ س تٟ ٙ لتَ٘ كل وت     ٗهوت٘ي ٙظتلي٘

  ٞ ٗٙؼتت هى ً٘اتتذ   ديخوتتٕي     ي مِٚتت فا يهتتشأغ …ٗٙـتتيْ٘  ٙضيهتتْ٘ ٙـتتيْ٘ يهؼتت٘سب

ٗيهؼتتٌع ٗيهوشٚتتٞ  سأ٠ طتتًٚ٘لا يهظتتٌا١ م٘اتتٕ   يٗٙفتت ح عِٚٚتتٕ  ٗخي ِتتق طتتًٚ٘لا

ٕ إجيوتع    يهشًادٙٞ  ٗعِٚني ريبو نيي كاْ يهشدتى يهػشٙت    ٗٓت٘ ٙٔتض سأطتٕ      ىل داُيت

  هٕ ٗدٕٔ ٗٓ٘ ميظح  حبضْ ٗأملي ااي يهػشٙ 
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 يهِا ط٣ٚٞيس٘أًاري دش٠ هم أٙٔا يهـػري؟ ًاري  ٙا أخٛ؟ ٙيذٗ أْ  -

  غٌػٍ طًٚ٘لا بـه٘بٞ ● 

 …ٙا دذٜ -

   ئُف ٗيدوعي ٓٚا  ٙا سيٚ  -

ْ أًتاي  أٗسدِٕ بٚذٕٙ بهتذ    ٕ عوٟ سكي ٕٚظدوٗأ سم  يههذ٘ص طًٚ٘لا  -

 سأغ يهطفى عوٟ ؿذسٖي

 ؟ ٔا يهـػريَّٙأًاري  تت 

  غٌػٍ طًٚ٘لا ● 

 ي…ال بأغ -

ٗإال   يهي تا١ ِٓتا  ال ميلتّ   …ْ ُزٓ  عوٟ كتى ستاي  أ يؿح اوٚبي  جي  -

 ٓولِاي

يهظري عوٟ يهطشٙق ً هتاُ نيي كتاْ يهشدتى يهػشٙت       أيبهذ طاعٞ كاُا اذ بذ ●

ٗٙف تتتذ  جتتتش ٙ ه  ملتتتاْ   أكجتتتش يألسٚتتتاْ  ًتتتا طتتتًٚ٘لاأخيطتتت٘ بتتتالضيْ ٗث تتتٞ  

 ػاكٚاي يملؼٛي ااي يههذ٘ص ُفظٕ   يهظٚطشٝ عوٟ 

باهي تا١  هتم   ظتٌح هت٘ ساتذت   يملظ ؼتفٟي مظت٘ف ٙ     يٓزٖ يملذِٙٞ بهٚذٝ دذيي -

 ي…ط طٚ  يهظٔ٘س   ٓزٖ يملذِٙٞ  آٖ ًّ ٓزٖ يسبٚاٝ يه هظٞ أي أًا أُا مب ٕمٚ

  ٗااي  ل٘اف طًٚ٘لا بهذ اوٚى ● 

 موِذوع اوٚبيي …ٙا دذٜ  ال أا٠٘ عوٟ يهظري - 

 كجش دم٣ايي لجيل بٛي ٓلزي  موِزٓ أموِي هذ إىل يألمجٞي يمللاْ ِٓان  -

●    ٞ ي  تتح يههذت٘ص هظتًٚ٘لا بتتأْ ٙدت  سأطتٕ عوتتٟ     ٗدوتع كبٌٓتا   يألمجت

 ٗبذأ ٙـِ  ًّ يألغـاْ مشيػاي هوطفىي  سكي ٕٚ

  يط وق  أٙٔا يهشدى يهـػري  يط وقي ااي طٌٚ٘كا بـ٘ت سضّٙ ضهٚف -

 …ال لرتكين ٗسٚذيي  ٙا دذٜ  ٙا دذٜ -

  هٚتٕ ًتشٝ أختش٠   إى لوٌٞ ٗيسذٝي ٗخٚ ت ب  بهذ رهم ٙفٕ ٗمل   ٗبلٟ يشيسٝ ●



 البيتإىل 
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ٕ  ْ كىَّأ ٕ     أٗ  ٙـتفش ٗٙضصبتش    ًا حيٚط بت ٗكتى ػت١ٛ     ْ يستذيي ًتا ٙؼتذٖ ًتّ سأطت

 …ًإً ٙذٗس ٗحيرتقأ

هفتتس طتتًٚ٘لا بـتته٘بٞ ٗمل ٙهتتذ ٙ تت٠٘ عوتتٟ متت ح  –إىل يهيٚتتل  إىل يهيٚتتل  -

 ي…ًإًأْ ٙش٠ ػ٣ٚاي أٗم ذ يه ذسٝ عوٟ   عِٕٚٚ

ٗأسٚاُتاي  ٗي ًشٝ  بٚل خؼ  دذٙتذ   ُاطاي ٙشيٍٓ ألأهٕٚ أسٚاُاي أْ مثٞ إ َىٗخٚ  ●

ٗيزبتذ يهػشٙت       أُاطتاي صبٔت٘هني      ًٗتشٝ أختش٠  (ٗصٙ٘بلتا )ُأٙش٠ أًتٕ  ٗلتاسٝ ُٔتش    

 م ح طًٚ٘لا عِٕٚٚ ًّ دذٙذي  خريييأ  ٗٗيهِٔاُس ٗيخ وط عوٕٚ يهوُٚى

  كاْ ًظ و ٚاي   غشمٞ عوٟ متشيؾ ٗثتري  ٗٓت٘ ٙتش٠ يهظت ف م٘اتٕ ب٘ضت٘         ●

 ي١يٗٙش٠ ًّ يهِامزٝ كٚف متٚى يألػذاس يههاسٙٞ يهـفش

ش طتتًٚ٘لا   ختت٘ف  )ًٗتتشٝ أختتش٠ يهيٚتتل يشبؼتت ؟( ٗأسيد أْ ٙ فتتض      مل تت ●

    ٞ عوتتٟ  َشٌ ٗكتتأْ سأطتتٕ اتتذ ُطتت     ٗٙٔتتشب  هلتتّ دظتتٌٕ مل ٙظتتاعذٖ عوتتٟ يسبشكتت

 يه٘طادٝي

هٕي هلّ  ٗٓ٘ ٙيشح بهِٕٚٚ عّ ٗدٕ ًهشٗف  ملش طًٚ٘لا –)ٗأّٙ يزبذ؟( 

ٞ  أٗ يهطشٙتتق يههتتاَي أستتع طتتًٚ٘لا    ٞٗال يهػابتت  مل جيتتذ يههذتت٘ص  ألْ   يتتشيسٝ ًؤملتت

 ي يهشدى يهػشٙ  اذ لشكٕ  ٗطاهل دً٘ع غضٙشٝ عوٟ ٗدٕٔ يهزيبى يهدهٚف
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ٟ    ٗريت ًشٝ ٗاف طًٚ٘لا جباُت  يهِامتزٝ   ● ٗٓت٘ ًتا ٙتضيي      بجٚتاب يملظ ؼتف

  ٗيطتت ػشق   يهتت فلري ستتني كتتاْ ِٙظتتش إىل يهؼتتاسع يمل فتتش   بهتتذ يملتتش   ضتتهٚفاي

ٞ  سٚح كاْ يو٘ي١ جيو  أٗسيق يألػذاس ي عتي يهتين يملا٢ٚتٞي كتاْ       شبشٙفٚتٞ يزبامت

ٟ  ؽ(دميٚتتذٙ )  ٙ تتف خوتتف طتتًٚ٘لا  طتتاسساي   ِٙظتتش ٓتت٘ أٙدتتاي   دِتتذٜ يملظ ؼتتف

  ْ يههذت٘ص اتذ دتا١ بتٕ إىل ِٓتا     أكٚتف    ب فلريٖي ٗكاْ اتذ اتف عوتٟ طتًٚ٘لا    

 ٛ ْ ًتتذٙش يهؼتتش ٞ لطوتت  إىل ٓتتزي يههذتت٘ص ٗاتتاي  أًشٙدتتاي ًِٔلتتايي ٗستتذخ   دْٗ ٗعت

ُِتا ُ ِتضٖ ًتّ دذٙتذ؟( ٗأختزٖٗ        إأًا يههذ٘ص م ذ يُذٓؽ ٗمتضعي ) )ًشسياي ٙا ػٚا ( 

ٞ    كاْ اتذ   ٞ ُفظٔا يهوشظ ًتّ طتذّ يألػتػاي يهؼتااٞ        ٓتشب يههذت٘ص هوٌتشٝ يهجاهجت

 ٗ  يملشٝ يهجاهجٞ ٙو ٟ يه يف عوٕٚي



 ت: صبحي سعيد قضيماتي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 138

 

  كى ًَّٙ٘ ظا١ يملـيا  ٗيه   طًٚ٘لا عّ كى رهم ًّ يزبِذٜي ٗ   ●

  ي(ي ااي يزبِذٜ…ُ ز يزبذ يجملٔ٘ي كاْ ٙ شظش ٗٙفلش  )ٙا يوٛ  أ

 يُظشي ئٍُيآلْ ط٘ف ٙشطو٘ -

ؿتت٘يت غشٙيتتٞ غاًدتتٞي ثتتٍ بتتاْ يزبِتت٘د  أ  ٗلهاهتتل يىل  تت  طتتًٚ٘لا مذتتأٝ ●

ٞ      أبأطوش ٍٔ عوٟ    ك فآٍي لظري خوف يزبِت٘د صبٌ٘عتٞ ًتّ يهِتاغ   ثٚتاب سًادٙت

ٗٓتتٛ ل شاتت    أٙتتذٍٙٔ ٗأسدوتتٍٔي     جيشدتتشْٗ يهظبطتتى   ٗايهتتات دي٢شٙتتٞ يهؼتتلى 

 ي ٙشدبف يزبٌٚ  ًّ يهيدي…ٗخوفٔا أٙداي  ٗطاس يزبِ٘د عوٟ داُ  ٓزٖ يجملٌ٘عٞ

ٗؿتاس حيتذق   ٓتزٖ      ٗاويتٕ ٙ ذٌتذ    هـق طًٚ٘لا ٗدٕٔ بضدتاز يهِامتزٝ   ●

ٜ    ٗٙف ؽ بهِٕٚٚ عتّ يههذت٘صي ٗؿتا  مذتأٝ بٚتأغ       يجملٌ٘عٞ يهشًادٙٞ   ٗكأُتٕ ٙهت٘

 و ا ٙذٕٙ ٙدشب يهضداز بل ٓ٘ٗ

 ٙا دذٜ  ٙا دذٜ  ٙا دذٜ  -

ميش ً  يجملٌ٘عتٞ    ه ذ سأ٠ ٗطط يمله  وني ؿاسيٕ يهػشٙ  يمل ٚذ باهظبطى ●

ٞ  ي اتتشب يهِامتتتزٝ  يهظتتتهادٝ يؼتتاعش ربتتت وط مٚٔتتا     ؿتتا  طتتتًٚ٘لا بـتت٘سٝ ال إسيدٙتتت

 اشب٘في ب

 ٙا دذٜ  ٙا دذٜ  تت  

بهذ أْ  ه٘ي ؿ٘ت يهدتشب عوتٟ يهِامتزٝي ٗلطوت        أديس يهلجريْٗ سإٗطٍٔ ●

ِٙظتتتش إهٚتتتٕ بهٚتتتِني ريبوتتت ني     طتتتًٚ٘لايههذتتتُ٘ص يههذتتت٘ص يهػشٙتتت  أٙدتتتايي م تتتذ سأ٠   

 ٗٓض هٕ سأطٕ بأمل ًٗشيسٝي  سًادٙ ني  ٗسأ٠ كٚف ذبظش ًّ أعٌاق سٗسٕ

ٗؿاس اويتٕ ٙتذق بؼتذٝ      ٌُٔشت يهذً٘ع يهػضٙشٝ يهذيم٣ٞ ًّ ً ومل طًٚ٘لاي ●

مشاتٞ يسبشيطتٞ     ٗغابل يجملٌ٘عٞ عتّ ًتشأ٠ يههتني  ٗكتزهم     ذسٖ  ٗػشيطٞ   ؿ

ي كتتاْ طتتًٚ٘لا ال ٙتتضيي ٙشدبتتف    يهيٚتتل خوتتفٗيخ فتتل   يهتتمل يُهطفتتل   يهضيٗٙتتٞ

 ًا يسباسغ ملاْ ٙ ٘ي بب ًياالٝ أٙا دذٜ (  )ٗٙـٚح  

ملاري لضعق؟ ال ديعٛ هوـشيخ  طٚهٚذُٗم إىل ٗ ِم اشٙياي  ألُم  فتى  ٗال   -

 ِٓاي اٚى هم  طٚهٚذُٗم  ال دبأس  ٙ٘دذ هم ًلاْ

ْ   هلّ طًٚ٘لا كاْ ٙيلٛ يشيسٝ ●   ِٗٙ٘  ً٘دٔاي ُظشٖ إىل رهم يمللتا

 دمٞياـًيهزٜ يه  ٟ بٕ     يهضيٗٙٞ سٚح غاب ؿاسيٕ يه٘ 

يهػشٙت    – ٘يق يسبذٙذ  ٗغاب يهـذٙق يألًتني  أ ذ رٓ  جيش ٗسي١ٖ مًا يآلْ أ

 ي يجملٔ٘ي
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 )العربة من دون حصان(

 

ٔج.ٗ   اْ         ً  عئا.ٗ.. ّتات ٓاْو ات سات سا مظت كارا ألٓاٍو ّأٓاو.. ّسافرت أمٔاا

 قاتت هلا:

أ  ااٙ ات اار.. روااا ٍااْ مااً أ اا     ْٓجاا. ساااشري طاارٓري ٓياأع   اتس ياا٘   ااٙ     -

 طسٔس ِك عئ.ا .

مظت كارا ش ٙ أسفر ات ر اتياتٕ.. كااٌ طا.ٓ. اًاا.ار مػ باٙ عات.ا ْر..      

ج شت ترتتاح قبر أٌ ت ش بسُ.. ّعٔينا كاىات ترتااح تسا.و ماً عئا. رجاري ما.  رع اُ..         

ً  )ط صي ٓ. ح ّٓبٔ. األدّات املي.ىٔ٘( ٓي سر مً م كاٌ كاٌ ٓب.ّ مسكرٓجا  م  ْ

إىل آ ر تٔبٔ. أعارٓساُ.. أكْاعهاُ.. قا.ّرهِ.. ّمساتٔاُ.. ّكاىات  رع اُ م ك.جسا٘ ش اٙ         

ات رّٗ عكر أىْاع األطٔاٛ امل.يْ ٘ مً املي.ٌ.. ّكاىت اتيرع٘ ُت.ا.ر رارٓرا  أايااٛ    

 بْرٍااا ات رٓااك.. كاىاات تظاا ع ّت. .اار كٔفنااا  ركاات..   ٓكااً تاا.ٚ       

 عيفشُ... ّراشت كارا: اتشجنكرٖ ش.اٌ... كاٌ ٍْ مً جيرج اتيرع٘

ٓا تُ مً  نر ُم َ.، أًٓ ٍْ ش.اىك؟...إىُ  نري ُم َ.ي عات أكٔ... ُم َا.ي   -

 ت ػآ٘.

 قال اتشجنكرٖ: 

 تكيجٕ ً أم  ك املال تظراٛ ش.اٌ. -

 رأت كارا أٌ اتشجنكرٖ كاٌ ٓب.ّ م يبا  ج.ا ... ّطيرت عاألسف ت تك..

ٔج٘  - ٖج ق ي٘ ىسْد تٍب  ّاش.ٗ أ  اٍا تٕ ّات.ٖ.تفضجر.. ٍ ِ شسٔبيت.. ت.

 قاتت تُ ع  ف:

 إىك   اجَا أكثر ميجٕ... اتٍب ّاطرِت تيفشك ش.اىا . -

 ّات نيت  ٔيا اتشجنكرٖ عات.مْع .. قال هلا:

طكرا  تِك... ً أش.   اٙ اطالا ت تك باه ميإ.... أىاِت فسا  كياِت ت ٔفا٘          -

 ج.ا 
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 ج شا ميا  ّ اداا.. ّسأل اتشجنكرٖ كارا:

 وفردِك ٍك ا؟إىل آً ت ٍبني  -

 أطارت كارا إىل اتس ي٘ اتيت ترتف. فْقَه:

 إىين تاٍب٘ ت بحث  ً طسٔسيت   ق ي٘ اتشجاشر. -

 شاّل اتشجنكرٖ أٌ ٓثينه كارا  ً قرارٍا... قال هلا:

ًج أشا.ا      - أرجِْك ً ت ٍيب ٍياك... ٍ ِ اتس ي٘ د  َا اتي.ٓ. مً اتيااض.. تكا

 ميَه   خيرج ااىٔ٘

 ع  مباًٗ ...ٍزجت كارا ك فَٔا 

ٕج    - ماْتٕ ٍاإ طااسٔسيت اتْشٔاا.ٗ... روااا ريا٘   اار كااب .. أ اار .. تكااً   اا

 إجيادٍا قبر أٌ أ ْد إىل اتبٔت ااىٔ٘... 

إىااين أتفَااه تتااك... إىااك طاا ا ٘ جاا.ا  ّأ  ااِك أخْااا٘ ًم  كَااا أ  ااا       -

 مث ك... إتا كاٌ ً ع.ج مً تٍاعك إىل ٍياك... أرجِْك ت كبرٖ ٍ ا..

 نكرٖ..قال هلا اتشج

 مَنا مسيِت.. مَنا رأِٓت... فإٌ األطٔاٛ تٔشت أع.ا  كنا تب.ّ.. -

اى حٙ اتشجنكرٖ جاىباا .. ّمضاٙ.. ّ  اٙ الاْل ات رٓاك ُساِن.ه راْت  ظ ظا٘         

 ّر . ٘ ...  ظ ظ٘ ّر . ٘... ّعاطرت كارا ع ش ك ات ر..
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 )الرجل ذو الجياب البالية(

 

 ياا.ما ع ػاات كااارا مي .ااف الرٓسَااا إىل قناا٘ ات اار.. ج شاات ت شاارتٓح  اات          

ط رٗ.. ّم.ادف٘ قِ.وه مً عئ. رجري   ْ ي و عص عاتٔ٘.. كاىات أاُعاُ ت ا.ىل ك ار      

  ااٙ شاا.ِ.. ّاى بَاات كااارا إىل أىااُ قاااو لنااِ. م عشااُ اتباتٔاا٘   ااٙ عيضااَا عْساااال٘  

 األطْاك... 

 قاتت كارا:

ٍا ِ اتا.عاعٔص... أ  ا ين إٓجاٍاا أمإ، ألىاك   اجَااا       مرشباا ... ٍا ب أ ا ت     -

 أكثر مين..

 كارا.. قال هلا:اا اع شه اترجر اتي ْ  ت

ٕج تكيِك كيِت ت ٔف٘ ج.ا .. -  طكرا  تِك.. إٌ أش.ا  غ ِك   ٓي بُ ق ب إت

 ج ص اتي ْ  م. كارا  ت اتظ رٗ ّ اداا ميا ... ّسأل اتي ْ  كارا:

 ك ا؟إىل أًٓ ت ٍبنيه وفردِك ٍ -

 ّأطارت كارا ت س ي٘ ات.جاكي٘ فْقَنا..

ٌ٘ ٍياك.. ت بحث  ً طسٔسيت .. -  إىين تاٍب

 تْسجر اتي ْ  تكارا كٕ ً ت ٍب ٍياك... ّقال:

 تتك اتشجاشر اتي ْ .. طرٓري ج.ا .. سْ  ٓ سٕ   ِٔك تيْٓ ٗ. -

 تكً كارا قاتت:

ٕج أٌ أتٍب.. جيب أٌ أىس  طسٔسيت.. -    

 اتي ْ :ت تك.. قال هلا اترجر 

إتا كاٌ ً ُع.ج أٌ ت ٍيب ٍياك.. إتا  ت كرٖ ٍا ا.. اتفضجا٘ ّاتا ٍب ساْ       -

 ٓفٔ.اىِك كث ا ... اتفضج٘ ّات ٍب سْ  حي ناٌ ات يْٓ ٗ.

طكرت كارا اترجر اتي ْ  تٖ األمسال اتباتٔ٘ ّغادرتاُ ٍّاْ ُٓ.ا ح م عشاُ     

 لاىب ات رٓك..
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 )قلعة الساحر(

 

ّأ اا ا .. تشاا بست كااارا ش ااٙ قنجاا٘ ات اار.. ف حاات عْاعااات اتس ياا٘ اتثسٔ اا٘ ّد  اات    

ْجاع٘ األمامٔ٘ اتض ن٘ ّالرق َا الرقاٍت  اتٔا٘.. ف اأٗ.. اَاره      ربٍا.. ّتس.جمت اْ اتب

ّجاما٘...  ٔيااِ  اراّاٌ..           اتشجاشر عاتسرب ماً كاارا... ُمرتا.ٓا   بااٛٗ ساْداٛ كأىجَاا د

ُُ أعٔض.. ّكاٌ حين ُك  غاضبا ..  ّّجَ

 مً أىِت؟ -

 سأل عػضب.. 

 ملاتا أتِٔت ت رقني عاعٕ؟ -

 أتُٔت ألجر طسٔسيت مْتٕ.. أ  س. أىجَا ٍيا.. ّأرُٓ. اس يادتَا.. -

 قاتت كارا..

 جٔ.ي ج.ا ..  -

 قال اتشجاشر...

 اتبئين.. -

ٍ٘ ّتركَا ٍياك... كاىت اتػرف٘ فارغ٘... ّ  تش  . رؤٓ٘  اق اده كارا إىل غرف

ٖج مك اٌ.. ّج شت تي خر.. ّف أٗ .. ام ألت اتػرف٘ عاتا.ج اٌ.. ّعا.أ ات أَُب    مْتٕ   أ

ٖج.. ّراار ت كااارا   ٕج كااارا ّاماا أل اهلااْاٛ عضااباٍب كثٔااف رماااد ٓ س ااك  ياا. قاا.م

)اتس ي٘  ارتت( أرادت أٌ تايَض ّتَارب... ّ  ت اك ات حخا٘ تا كبرت ماا أ ربٍاا عاُ          

رأٓااِت.. فااإٌ األطاأاٛ  اتشجاانكرٖ ٍّنشاات تيفشااَا عك ناتااُ.. )مَنااا مسيااِت.. مَنااا  

تٔشاات أعاا.ا  كنااا تباا.ّ(.. )ً ُعاا.ج أىااُ مااً رااي. اتشجاااشر(.. فكباارت.. تاا تك ج شاات      

ّاى خرت ّااس٘ جا.ا  .. ٍّياا... ا  فاٙ ات أَب ّاتا.ج اٌ مارجٗ ّاشا.ٗ ... عي.ٜاٍ  مسيات          

 كارا رْتا  مزجت ق بَا... كاٌ رُْت طسٔس َا..

 كارا.. سا .ٓين.. أرجِْك.. سا .ٓين... -
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رْت مْتٕ م ْس  ... ّقفزت كارا... كادت أٌ متضٕ راكض٘ ت بحث  كاٌ

 ااً مااْتٕ.... ّ  ت ااك ات حخاا٘ عاتاا ات.. تاا كبرت ماارجٗ أ اارٚ ك نااات اتشجاانكرٖ     

)مَنا مسيِت... مَنا رأِٓت .. فإٌ األطٔاٛ تٔشت أع.ا  كنا تب.ّ( )ٍ ا تٔص شسٔسٔا .. 

كاارا تيفشاَا... عٔيناا قا.ماٍا       إىَا جمرجد تيْٓ ٗ أ رٚ مً ُري. اتشجاشر(.. قاتت 

تبسٔا ساكي ني ٍّٕ ُت.ػٕ ت.ْت مْتٕ ٍّٕ تيادَٓا.. تا تك... أمشاكت عات.اْ     

ٕج...   اتيَآاا٘..     ٕج اتاا ٖ أ   اُ أمجَااا هلااا.. ّرع اات ىفشاَا   ااٙ اتكرساا األعأض اتيساا

كفج ات.اْت  اً اتيا.اٛ.. أ ا ت كاارا  ي.ٜاٍ  ساكبٔيَا احاادجٗ ّشارجرت ىفشاَا...           

 اد اتشجاشر كاٌ ط.ٓ. اتػضب ألىُ ّج.ه أٌ كارا ً  اتت ااع ٘ ٍياك.ّ ي.ما  
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 )قاعة التماثيل(

 

 تياتٕ ميٕ.. -

ٍ٘ كب ٗ تات ىْافا   اتٔا٘... ً ْٓجا. فَٔاا      قال اتشجاشر تكارا... ّاق ادٍا تسا 

ِ٘ متاأر عٔضاٛ... كرج متثال كاٌ ٓب.ّ ّكأىُ مْتٕ...  سْٚ سبي

 قال اتشجاشر تكارا:

ٖج ّاشٍ. مً ٍ ِ ات ناأر ٍْ أ  ك... شٔيَا سْ  إتا  - اس  يِت أٌ تربٓين أ

 ت ٍباٌ ك كنا

ّكاٌ ٓضحك م َكنا .. متظت كارا عب ٛ.. ريْدا .. ٍّبْالا .. كاىت ت ن بٙ 

 كرج متثال..

 ّكاٌ اتشجاشر ٓراقبَا مً اجلاىب اآل ر ت سا ٘ اتْاسي٘...

ر تّ األمسال اتباتٔا٘ )اتفضجا٘    ينا كاىت متظٕ.. ت كبرت كارا ما قاتُ اترج

 ّات ٍب سْ  ٓفٔ.اىِك كث ا  .. اتفضج٘ ّات ٍب سْ  حي ناٌ ات يْٓ ٗ(

ْجل اتكظا باٌ   ّجل متثال... ّ  ّتياّتت اتك ظ باٌ اتفضٕ ّّضي ُ   ٙ إرب. أ

اتفضاإ إىل تااٌْ أسااْد كاااحرب... ّ رفاات كااارا أٌ ٍاا ا ات نثااال   ٓكااً مااْتٕ... 
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نثال ات اتٕ.. ّمرجٗ أ رٚ.. راره أسْد.. ّفي ات تتاك سات     ّّضيت اتكظ باٌ   ٙ ات 

مرات.. أ  ا .. أ تست كارا اتكظ باٌ اتفضٕ شْل إرب. ات نثال األ  .. ّ  تتك 

ٍٛ ُمبَاار ساااال... ّأراابحه اجل ااُ. األعاأض ت  نثااال دافٝااا    ٍجك اتكظاا باٌ عضااْ اتْقاات تااْ

ٍ٘ جٔج.ٗ..  ّكاٌ أٌ مْتٕ.. ّقفت ٍياك.. شٔج٘ ّع.حج

 ً كاارا   ت.ارع  اتٔااا ... ت  ا.عه اتشجااشر... ّقفاات أمااوه ماْتٕ.. تاا تك          تكا

ٓاا نكً مااً رؤٓاا٘ أٌ طااسٔس َا شٔجاا٘ مااً ج.ٓاا.... ّتخاااٍرت كااارا ات كٔاا٘ أىجَااا           

تبكٕ... ّضحك اتشجاشر اتظرٓر مً دمْ َا.. ّعٔينا كاٌ ٓضحك... ٍنشت كارا 

 ملْتٕ:

 عشر ٘...   ٔيا أٌ ىػادر اآلٌ.. -

اتشاشر مً رؤٓ٘ ماا كااٌ حيا.ع فيا  .. قامات كاارا ّماْتٕ        ّقبر أٌ ٓ نكً 

 عاتفرار مً اتسا ٘... تياىست األ  اٌ.. 

 أتِٔت ّّج.تين.. -

 راشت مْتٕ

تكً   ٔيا أٌ ىكاٌْ سارٓي ني.. ّإً.. فاإٌ اتشجااشر اتظارجٓر ساْ   شاك         -

 عك ٔيا

ً  ًشظ اتشاشر أىجَنا ٍرع ا... ّكاٌ غاضبا  ت  ػآا٘..  ّكاىت مْتٕ ُمحسب٘... شا

إٌ أش.ا  مً قبُر   َٓرب مً اتشجاشر... ّأرسره تٜبا  ض نا  تٔسْوه و اردٗ األ ا ني..  

ًج ات ٜب املفرتض ركض عشر ٘ أكرب.. ّكااده   ركضت كارا ّمْتٕ ُعشر ٘.. تك

أٌ ُٓنِشاك عَناا..  ي.ٜاٍ  تاا كبرت كاارا ماا قاتاُ اتي ااْ  تّ اتثٔااب اتباتٔا٘ )اتفضاا٘         

 ا .. اتفض٘ ّات ٍب سْ  حي بناٌ ات يْٓ ٗ( ّات ٍب سْ  ٓفٔ.اىِك كث 

أ رجاات اطعاارٗ ات ٍبٔاا٘... شااني قفااز اتاا ٜب فْقَااا مزجماارا .. ّعظاا ا ٘ اليي ااُ   

ً  سس  ات ٜب مٔ ا   ي. ق.مَٔا.. كاٌ اتشجااشر ٓراقاب    كارا عني  ٔئُ متاما .. ّشا

   ْ رٗ ّ ياٍف  كرج تتك مً اتربج   قن٘ ق ي ُ... ّ ي.ما رأٚ ما في  ُ كاارا... رارع عثا

ط.ٓ.ًٓ.. ّالار   ف اتف اتني.. ّت.تبت  باٛتُ اتشْداٛ ّكأىَا أجيح٘..   ٓباك تا.ٚ   

كااارا سااْٚ اتشجااكني احااادجٗ ّعركااات ّاتاا.َٓا..  ياا.ما اىسااضج اتشجاااشر   َٔنااا...   
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قاا فت كااارا اتشجااكني اتاايت الااارت مشاا سٔن٘ ّقْٓاا٘ عاراااِ ق ااب اتشجاااشر ّسااس       

 اتشجاشر مً اتشناٛ كأىُ ش ر..

ْجضت ق ي ُ اتيخٔن٘.. ّ  بنت كرج تيآّ ِ... شني  سس  اتشجاشر... تس

عب ٛ.. ٍب ت مْتٕ ّكارا ات رج ٓ.ا  عٔ....   مي .اف ات رٓاك.. طااٍ.تا رجا       

 طاعا  ّسٔنا  كاٌ حينُر دعاعٔص كارا   ٓ.ُٓ

- ُِ  تس. كيت اترججر اتي ْ  ات ٖ سا .ت

 قال:

 تس. قنِت ع   ٔ.ٕ مً تيْٓ ٗ اتشاشر -

  ٍ٘ ٍ٘ ُمظيج  أسفر ات ر.. قاع  ا رج   طاعا  ّسٔنا  م.  رع

ْجل ات ٖ ً   ك ش.اىا .. -  تس. كيُت اتشجنكرٖ امل  

 قال:

 تس. شرجرِتين مً تيي٘ اتشجاشر اتفخٔي٘. -

ّرااي.ّا عاأيَه إىل اتيرعاا٘... ّ ااادّا إىل عٔاات مااْتٕ ّكااارا... ّعكااٙ ّاتاا.      

 ّّات.ٗ اتظسٔس ني فرشا  شني رؤٓ َه...

ّجج ت كارا مً اتظاب تٖ ات.جعاعٔص.. ّتزجّجت مْتٕ مً اتظااب اتشجانكرٖ   تز

راشب اتيرع٘ ات مي٘... ّ اطْا عٔيا  عشيادٗ عسٔ٘ شٔاتَه... ّ  تفارتت اتظاسٔس اٌ   

 مرجٗ أ رٚ أع.ا .
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عٔ ٖرا األدب ايطبٝعٞ/ ايٛاقعٞ ضو٣ٛ يرتو ٠ قؿو ٠      ٚمل ٜهٔ ذيو اإلشٚزا٤

ألٕ املػهالت ترتاقُت  ٚاشدادت تأث اتٗا يف اجملتُع  يريو نإ ال بّد َٔ ايتٓبو٘  

 إيٝٗا  فأعٝد االعتباز إىل األدب ايٛاقعٞ ايرٟ ٜٗدف إىل اإلؾالح.

َٔ أِٖ ٖؤال٤ األدبوا٤ ايطبٝعوٝا ايهاتوأل األَسٜهوٞ املعوسٚف ضوتٝرتٔ نوسٜٔ        

رٟ ٜعد زا٥د األدب احلدٜح يف أَسٜها يٝظ بطبأل ٚاقعٝت٘ فشطأل  ٚإمنا بطبأل اي

ثكووٌ َٖٛبتوو٘  ٚأضوووًٛب٘ ايرتووع ايبعٝووود عوؤ ايتصٜٚوول  ٚايدقووو١ ايؿوواز١َ يف ايتعوووب         

 ٚايٛؾف املٛسٞ  ٚايتؿٜٛس ايعُٝل ألضساز ايرات ايبػس١ٜ.

ع عاؽ ضتٝرتٔ نسٜٔ سٝا٠ قؿ ٠ ددًا  يهٓٗا سٝا٠ حمتػد٠ بوأدب زفٝوع  بو   

جتازب أدبا٤ نجس داؤٚا بعدٙ بأضًٛب٘ ايكا٥ِ ع٢ً املٛضٛع١ٝ ٚايتدًـ َٔ ايؿٓع١  

 ٚايبعد عٔ ايجسثس٠  ٚايتصٜٚل ايًرتظٞ  ٚاالْرتعاٍ اجملاْٞ.

أجنص ضتٝرتٔ نسٜٔ أعُاي٘ األدب١ٝ )زٚا١ًٜ ٚقؿ١ً( ٖٚٛ مل ٜبًؼ ايجايج١ ٚايعػوسٜٔ  

ايرٟ أجنصٙ  ٚايطوبأل يف   َٔ عُسٙ  ٚيهٓ٘ مل حيظ بػٗس٠ تتٓاضأل ٚأ١ُٖٝ اإلبداع

ذيو ٖٛ إٔ ايكسا٤ َا ناْٛا ٜٛدٕٚ زؤ١ٜ املػهالت االدتُاع١ٝ يف َساٜوا األدب  بوٌ   

 أزادٚا إٔ ٜظًٛا ضهاز٣ مبا دا٤ت ب٘ ايجس٠ٚ األَسٜه١ٝ َٔ زفا١ٖٝ  ٚزغد عٝؼ.

يف ٚال١ٜ ْٝٛدسضٞ  ٚقد دزع املسس١ً االبتدا٥ٝو١   1781ٚيد ضتٝرتٔ نسٜٔ ض١ٓ 

ز إىل دٚا٥س ايعٌُ بطبأل سٝا٠ ايرتكس ايؿعب١ اييت عاغتٗا أضوست٘   ٚاملتٛضط١  ثِ خس

عُوووٌ يف َٗووؤ غوووت٢ يف األفوووسإ  ٚاملؿوووابؼ  ٚبووواَس املوووٛش  ٚاألقبٝووو١  ثوووِ غوووػف   

(  ٚقود  1788بايؿشاف١ فعٌُ َساضاًل سسبًٝا  يف أثٓا٤ احلسب اي نٝو١/ ايْٝٛاْٝو١ )  

يوويت زاضووًٗا  ٚقوود  القووت تكووازٜسٙ عوؤ احلووسب قبووٛاًل ٚزضووًا يوود٣ حمووسزٟ ايؿووشف ا   

 متٝصت بايٛاقع١ٝ ٚايدق١ ٚاملٛضٛع١ٝ ٚاألسداخ ايكؿؿ١ٝ.

نُا أْ٘ عٌُ َساضاًل سسبًٝا يف أثٓا٤ احلسب األضوبا١ْٝ/ األَسٜهٝو١ يف نٛبوا    

(  ٚيهوؤ ٖوورٙ املووس٠ بووأدس أنووك  ٚيؿووشف أنجووس غووٗس٠ ٚاْتػووازًا      1787ضوو١ٓ )

ٝاتو٘ َوسات عود٠     ٚبطبأل ايتػذٝع ايهب  ايرٟ عسف٘ َٔ تًو ايؿوشف  خوا س    

ٚناد ٜكتٌ يف غ  َٛقع١ ٚداْأل بطبأل دسأت٘ اييت فاقت احلود  ٚقود سرتوظ ايكوسا٤     

 امس٘  فساسٛا ٜتابعٕٛ تكازٜسٙ احلسب١ٝ يكٓاعتِٗ بأْٗا َٛضٛع١ٝ ٚؾادق١.
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بداٜات٘ األدب١ٝ اَتاشت باحلضٛز ألْٗوا ناْوت ذات أضوًٛب ٚاقعوٞ  َتشوسز َؤ       

بعٝد عؤ َوداخالت املؤيوف  ٚياغوٞ ايطوسد      أٟ تأث  خازدٞ  ٜعتُد املٛضٛع١ٝ  ٚ

باقتؿاد يػٟٛ َدزٚع  فال اضتطاالت ٚال تسٌٖ  تػٝع فٝ٘ دعاب١ ضاخس٠ تػو  إىل  

املرتازقوووات ايهآَووو١ َوووا بوووا الوووٖٛسٟ ٚايٓافوووٌ  ٚاحلكٝكوووٞ ٚاملصٜوووف  ٚاحلكٝكوووٞ  

 ٚاملؿٓع  نُا تػٝع فٝ٘ زٚح غعس١ٜ ال ختًٛ َٔ ايػٓا١ٝ٥ ٚاإلٜكاع.

ٝرتٔ نووسٜٔ )َوواغٞ إسوود٣ ايرتتٝووات( ٖٚووٞ زٚاٜوو١ نووب ٠ يف َوؤ أٖووِ أعُوواٍ ضووت

سذُٗا ٚقُٝتٗا ايرتٓٝو١  ٖٚوٞ تطوسد قؿو١ فتوا٠ إٜسيٓدٜو١  ًٝو١ يف َطوتٌٗ غوبابٗا           

تعُووٌ يف َؿووٓع يًكُؿووإ يف َدٜٓوو١ ْٜٝٛووٛزى  ختًووـ يعًُووٗا  ٚتوودفع أدستٗووا إىل      

هٓوو٘ ٚايوودتٗا املعًٛيوو١  تكووع يف غووساّ غوواب ٜعوواقس اىُووس٠  ٜٚتعووا ٢ املدوودزات  ي     

ٚضووِٝ  فتووورٖأل َعووو٘ إىل بٝتوو٘  فتتعوووسف إىل أَووو٘ ايطووه ٠ أٜضوووًا  ال تعوووسف َووؤ    

ايهووالّ ضوو٣ٛ األيرتوواي ايبر٦ٜوو١  تسفضووٗا أّ ايػوواب ألْٗووا زأت فٝٗووا نا٥ٓووًا ضووشسًٜا   

اضتشٛذ ع٢ً ابٓٗا فتطسدٖوا ٚتػوتُٗا  ٚتٗودد ابٓٗوا ٚتتٛعودٙ بايٜٛوٌ ٚايجبوٛز إٕ بكوٞ         

ُٛز ايرٟ مل ٜدافع عٓٗا  ٚعٔ سبٗوا يو٘ أٚ   ع٢ً عالق١ َعٗا  يريو ت ى ايػاب املد

سب٘ هلا  فكد نوإ عاغوكًا دعٝوًا  دباْوًا  َطتطوًًُا إلزاد٠ أَو٘ ايعسبٝود٠  تٗذوسٙ          

ٚتٗذس َعٌُ ايكُؿإ أٜضًا  ٚمتتٗٔ بٝع دطودٖا يخخوسٜٔ َؤ أدوٌ إٔ تعوٝؼ ٖوٞ       

 ٚأَٗووا  يهوؤ تًووو احلٝووا٠  ٚذيووو املطووًو ال ٜسٚقووإ يًرتتووا٠ اإلٜسيٓدٜوو١  فتضووع سووداً 

حلٝاتٗا املطتًب١ باالْتشاز  بعدَا ضاقت عًٝٗا ايدْٝا بسسٌٝ أَٗا اييت ٚدعتٗا جب١ًُ 

 ٚاسد٠ )إٜاى ٚايسذ١ًٜ(.

ناْت ٖرٙ ايسٚا١ٜ مبٓصي١ ايؿد١َ يًكسا٤ ألْٗا عوّست يًُوس٠ األٚىل ؾوٝػ١ املوسأ٠     

ايػاب١/ ال١ًُٝ اييت تبٝع دطدٖا يف نٌ ي١ًٝ َٔ أدٌ إٔ تأنوٌ ٚتعوٝؼ إىل دوٛاز    

 ا املسٜض١.أَٗ

يكد ؾّٛزت ايبؤع  ٚايرتكس  ٚض٤ٛ احلظ ايرٟ ؾادف ايرتتا٠ األَسٜه١ٝ  ذات 

األؾٍٛ اإلٜسيٓدٜو١  اضوتػسب ايكوسا٤ ذيوو ايتؿوٜٛس ايوٛاقعٞ املعوك عؤ َأضوا٠ أضوس٠           

اْصيكت بٗوا احلٝوا٠ إىل األضورتٌ األضورتٌ  فواشٚز عٓٗوا ا وافظٕٛ َؤ ايكوسا٤ نوٞ ال           

 سَٚاْطٕٝٛ ملا فٝٗا َٔ أض٢ ٚأمل.ٜؿابٛا بعدٚاٖا  ٚاْؿسف عٓٗا اي
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أَا زٚاٜت٘ ايجا١ْٝ )غاز٠ ايبطاي١ احلُسا٤( فكود القوت سظوًا  ٝبوًا فكود اضوتكبًٗا       

ّٛزت داْبووًا َوؤ دٛاْووأل احلووسب األًٖٝوو١ األَسٜهٝوو١    ايكووسا٤ اضووتكبااًل زا٥عووًا ألْٗووا ؾوو

 ٖٚٓا أدزى ايكسا٤ بساع١ ضتٝرتٔ نسٜٔ  َٚكدزتو٘ األدبٝو١  ٚثكوٌ َٖٛبتو٘  ٚدقتو٘ يف     

 ايٛؾف ٚايتؿٜٛس  ٚاضتبطإ ايٓرتظ َٔ داخًٗا  َٚعسف١ َػاعسٖا.

أَووا قؿووـ ضووتٝرتٔ نووسٜٔ فووال تكووٌ أُٖٝوو١ عوؤ زٚاٜاتوو٘  ٚإٕ ناْووت األسووصإ  

ٚاملػووهالت  ٚأ ٝوواف اي ادٝوودٜا تطووٝطس عًٝٗووا  َٚوؤ أٖووِ قؿؿوو٘ ايوويت عسفووت    

اْٝووو١   سٜكٗوووا إىل اي  ووو١ إىل ايًػوووات األخوووس٣ َجوووٌ ايرتسْطووو١ٝ  ٚاإلٜطايٝووو١  ٚاألمل 

ٚايسٚضوو١ٝ  قؿؿوو٘ )ايبٓرتطووذ١ ايجايجوو١( قؿوو١ سووأل ايعاغووكا مل ٜتبكوو٢ َٓٗووا ضوو٣ٛ    

عدٜد ايبٓرتطذات  ٚ)أّ دٛزز( اييت ترٜأل سٝاتٗا َٔ أدٌ ابٓٗوا ايورٟ فازقٗوا عودًٚا     

ٚزا٤ ؾب١ٝ خطرتت قًب٘ ٚ ازت ب٘ َجٌ فساغ١  ٚ)ايرتٓدم األشزم( ايرٟ ٜػٗد ٚالدات 

 سأل هلا خٛاتِٝ سص١ٜٓ.

( ٚعُسٙ تطع١ ٚعػسٕٚ عاًَا  بعد إٔ سرتس ْٗر 1811ٜٔ ض١ٓ )زسٌ ضتٝرتٔ نس

 ايٛاقع١ٝ يألدب األَسٜهٞ احلدٜح بهٌ ايكاع١ ٚاالقتداز.



 

   

151 

 

  



 سامر أنور الشمالي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 151

 

يهدٌ َدٔ ٜٓقدِ        -عداة٠  -ايهتاب ٚايؾحؿٕٝٛ ٜهًٕٝٛ املديٜ  املؿدز   

قا١ُ٥ ْٛبٌ، ؾًٝط َٔ املكبٍٛ ْظزٜا إٔ ٜٓاٍ ْٛبٌ أةٜب ال ٜتُتد  بببكزٜد١ أةبٝد١ الؾتد١     

ؿٕٛ  يٝٗدا  ٝيألْظار. هلذا قي ٜهتبٕٛ عٔ مجايٝات غد  َٛودٛة٠ أ أعُداهلِ، أٚ ٜقد    

ٌ   عددٔ َٝددشات ال وتددٛؾز أ َتيؿدداوِٗ. ؾقدد       -إٔ اجملدد ت ابةبٝدد١ ٚاييكاؾٝدد١ وؿقدد

ْغددز َددا ٜٓضدداِ َدد  االئدداٙ ايضددا٥ي، ٚبددذيو ال ٜٓتظددز ايكددار  املؿاودد ت،   -غايبددا

ئتاح ايبامل َٓذ َطً  ايبكدي   ييتؾهٌ ع٤ٞ َزوب َٚٓظِ رغِ اييٛرات ٚايؿٛف٢ ا

 ايياْٞ َٔ ايكزٕ احلاةٟ ٚايبغزٜٔ!.

ٚيهددٔ   ا قزأْددا ببددا َتيؿددات ٖددذا ايٓددٛبًٞ انيٜددي ايددذٟ مل ْضددُ  بدد٘ َددٔ      

 ٌ ٖددٌ صددٓاي إٔ نٓدد١ انددا٥ش٠ أكضددٓ  أ انتغدداف ٖددذا ايهاوددب  -غايبددا -قبد

ظز  يٝٗا بزٜب١ ٚوكيمي٘    ايبامل يٝهتغـ بيٚرٙ  يو ابةب انٌُٝ املُت ؟ أّ صٓٓ

 بٕ ييٜٗا كضابات ال وضتٓي    املكاٜٝط ابةب١ٝ بايقزٚر٠؟!.

ٔ يبًٞ ال أًَدو اجوابدات اييقٝكد١     ابصد١ً٦ ايديت أحزكٗدا. ٚرمدا َدٔ ابؾقدٌ        عد

اجوابد١ بطزٜكد١ أةبٝد١. أٟ صددموٝب َدٔ اد ٍ ةراصد١  كددي٣ رٚاٜدات هَٛةٜداْٛ  ٖٚددٞ         

ٛ ؽدٛر٠ يد٘، ٚوبدية ايؾدٛر ال     ؾهدٌ عُدٌ أةبدٞ بٟ ناودب ٖد      1ببٓٛإ هدلٗدٛالت  

ٜؿكي أٟ ؽٛر٠ ةالالوٗا أ ايتبزٜـ بؾاكبٗا. َ  ايبًِ إٔ رٚاٜد١ ٚاكدي٠ غد  ناؾٝد١     

اًددؿ أيتُيددٌ ئزبدد١ رٚا٥ددٞ ؽددير يدد٘ َددا ٜكددارب ايددي ان َتيؿددا ندددهَٛةٜاْٛ  ايددذٟ   

يهتاب١ ايزٚا١ٜ. ٚيهٔ أ ايٛق  ْؿض٘ أٟ عٌُ مييٌ واْبا َٔ ئزبت٘، َ  اجعدار٠  

 امل ٖذا ايهاوب غ  ركب ٚازٟ ٚغ  قابٌ يكزا٤ات َتبية٠.   إٔ ع

 )الشخصيات األمنوذج يف األدب(

ايزٚا٥ٞ ال ٜٓؿؾٌ عٔ عخؾٝاو٘، يٝط مبٓد٢ إٔ ايغخؾدٝات ٖدٞ ْؿضد٘، بدٌ      

ٕ ايغخؾٝات ويٍ ع٢ً ؽاْبٗا. أَا املٛفٛعات ؾتظٗز ص١ٜٛ َغاعزٙ ٚأكاصٝض٘،  

 ٘ انُاي١ٝ عرب ْضا٘ ايضزةٟ.ٚاْغػاالو٘ ايؿهز١ٜ. ٚأ صزةٙ وٓبهط  ا٥كت

*** 
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إٔ ٜهٕٛ أبطاٍ ايبٌُ ابةبٞ َٔ املُٝشٜٔ أٚ املخدتًؿن عدٔ    ٟيٝط َٔ ايقزٚر

 -أٚ ادار  ٖدذا ايتؾدٓٝـ ايقدٝل     -صدًب١ٝ  ّصلابٝد١ أ  عا١َ ايٓاظ، صٛا٤ بطزٜكد١  

نمٕ ٜهٕٛ كاملا بطزٜكد١ غد  َتٛاسْد١، قدي وؾدٌ    ةرود١ املدزي ايٓؿضدٞ، َيدٌ          

صدباْٞ هازؾداْتط  ؾايبطدٌ    يًزٚا٥دٞ اج  - او٘ باالصِ -هاييٕٚ نٝغٛت  أ رٚا١ٜ

. أٚ إٔ كٝاودد٘ ٦ًَٝدد١  وِ حددٛاكن اهلددٛا٤ يظٓدد٘ أْٗددا َددزة٠ لُددٌ عًٝدد٘ ايضدد ح      اٜٗدد

ىهايطزٚصٞ  أ رٚا١ٜ هايغزاع ٚايباؽدؿ١  يًزٚا٥دٞ ايضدٛرٟ هكٓدا َٝٓد٘        باملػاَزات

ؾايبطدددٌ ايغدددااع ٜتحدددي٣ أَدددٛا  ايبحدددز ٚئدددار املٝٓدددا٤. أٚ ميتًدددو قددديرات اارقددد١        

ٓي  ؾايبطدٌ ييٜد٘   ٝ  أ رٚاٜد١ هايبطدز  يألةٜدب ابملداْٞ هباوزٜدو سٚصده      وزْٟٚٛنده

ٝشٖا ع٢ً َضاؾات ٝعٝا٤ ٚمتايكير٠ ع٢ً عِ رٚا٥  ايبغز ٚاحلٝٛاْات ٚابَه١ٓ ٚاب

هٕٛ أ كٝاو٘ كاةا١ وببٝي٠، كت٢  ْ٘ ٜضتطٝ  ايض  أ ايظ ّ َٗتيٜا بايزٚا٥ . أٚ 

  أ رٚا١ٜ هاملضخ  يًزٚا٥ٞ ٚايكداـ ايتغدٝهٞ هؾزاْدش ناؾهدا      صاَضاهدغزٜب١ ن

 ؾايبطٌ ٜضتٝكظ ؽباكا أ ؾزاع٘ ؾٝاي ْؿض٘ َتحٛال    كغز٠ بغب١.

ٚقي طلتار ايزٚا٥ٞ ايهتاب١ عٔ عخؾٝات ال وتُٝش عٔ أقزاْٗا، أٚ رلتًؿ١  

عٔ ذلٝطٗا االوتُاعٞ. ٚيهٔ ودموٞ أُٖٝد١ ايبُدٌ ابةبدٞ َدٔ حزٜكد١ ايهتابد١ عدٔ         

 مٕ وهتب عٓ٘ ابعُاٍ ابةب١ٝ.ب ْضإ بذاو٘ يتؾٓ  َٓ٘ بط  ويٜزا 

َد  ابؽديقا٤،    ايًطـ ٚاييَااد١ أ قضا٠ أ بٝٛوِٗ، ٚغا١ٜ  ببقٓا ٜبزف رواال

ىهأمحي عبي انٛاة  بطٌ رٚا١ٜ هبن ايكؾدزٜٔ  يألةٜدب املؾدزٟ هزلٝدب ذلؿدٛ        

ٚقي غيت َياال ٜضتغٗي ب٘. َٚا أنيز ايؿ كدن ايدذٜٔ ٜبدإْٛ َدٔ قضد٠ٛ ايبُدٌ أ       

املدددشارع انُاعٝددد١، ٚيهدددٔ هواْابددداٟ  بطدددٌ رٚاٜددد١ هٚةاعدددا ٜدددا غٛيضدددارٟ  يًهاودددب  

ابقددزب    ْؿٛصددٓا. ٚقددي ًْتكددٞ بزوددٌ حٝددب   ايكزغٝددشٟ هوٝٓهٝددش اٜتُدداوٛف  وظددٌ

 َ ٜغددهن  بطددٌ رٚاٜدد١ هاببًدد٘  يًزٚا٥ددٞ ايزٚصددٞ   اٚصددا  ، كتدد٢ ٜٛؽددـ بددايػ  ىه

ؿضددهٞ  ٚقددي ؽددار َيدداال يًطٝبدد١ ٚايددربا٠٤ أ عددامل ٜضددٛةٙ املهددز       ٜهؾٝدديٚر ةٚصتٛ

محًددد   -ٚاخليٜبددد١. ٚنددد١ ْضدددا٤ حا٥غدددات، ٚيهدددٔ هَدددياّ بٛؾدددارٟ  بطًددد١ رٚاٜددد١  

يؿزْضدٞ هوٛصدتاف ؾًدٛب   وظدٌ َااًد١ أ أ ٖآْدا عٓدي احلديٜ          يًزٚا٥ٞ ا -امسٗا

 عٔ غزٚر ايٓضا٤ ٚاصتض َٗٔ بٖٛا٥ٗٔ.

ؾايهاوب املبيع كت٢ عٓديَا ٜهتدب عدٔ ابعدٝا٤ ايباةٜد١ ايديت ْزاٖدا ندٌ          

ّٜٛ ةٕٚ إٔ وي  ؾٝٓا أٟ عاحؿ١، ميٓحٗا ؽٝػ١ ابمنٛ   اييت ئبًٓا ْٓتبد٘    أعدٝا٤   

  مل ْؿطٔ  يٝٗا َٔ قبٌ.



 سامر أنور الشمالي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 151

 

ؾإ ا مل وهدٔ ايكدزا٠٤ عًُٝد١ َبزؾٝد١  تبد١ النتغداف ايبدامل َدٔ كٛيٓدا ؾُدا           

 اني٣ٚ َٓٗا؟!.

 )إشكاليات يف التجنيس الروائي(

يٝض  هدلٗٛالت  َٔ ايزٚاٜات اييت ختًـ أ ايدٓؿط أادزا عُٝكدا، أٚ وبكد٢ أ     

صاك١ ايدٛعٞ. ؾُٛفدٛعٗا يدٝط َدٔ            اازايذانز٠ بَي حٌٜٛ يتبٛة َٔ كن 

املٛفٛعات غ  املطزٚق١، ٚعخؾٝاوٗا غ  َتُاٜش٠، ٚأصًٛبٗا أٜقدا ال طلتًدـ عدٔ    

ابصددايٝب ايدديت وهتددب بٗددا ايزٚاٜددات ايغددا٥ب١. نُددا ختًددٛ َددٔ االنتغدداؾات عًدد٢      

ابؽبي٠ ناؾ١، ٚيبٌ ٖذا ايتبب  ٖٛ ابنيز ةق١ بايؿبٌ، ؾ  نغٛف ع٢ً ؽبٝي 

 ٚايغخؾٝات ٚحباعٗا، ٚاملٛفٛع َٚباْٝ٘.ايضزة ٚؾٓٝاو٘، 

يددٛال إٔ هَٛةٜدداْٛ  ْدداٍ انددا٥ش٠ ابنيددز عددٗز٠ أ وددارٜخ ابةب احلدديٜ  يظًدد    

رٚاٜت٘ هدلٗدٛالت  ٖدذٙ َٓضد١ٝ بدن رنداّ ايزٚاٜدات املطبٛعد١. ٚيهدٔ ْٛبدٌ صدًط            

 ابفٛا٤ ع٢ً ناوبٗا، ٚع٢ً نتب٘ بايٓتٝا١.

قد  أقدزب بٕ وهدٕٛ دلُٛعد١     ٚيهٔ هدلٗٛالت  املؾٓؿ١ نزٚا١ٜ ٖدٞ أ ايٛا 

قؾؾ١ٝ وقِ ا ث قؾؿ قؾ ٠، َتضا١ٜٚ أ ايطٍٛ وكزٜبا، ٚبط وٗا املتُاا ت 

ٜبغٔ ئارب َتغاب١ٗ أٜقا. ٖٚذا غ  ناف يتغهٌ قؾؿ قؾ ٠ رٚاٜد١، ٖٚدذا   

يددٝط باالْتكدداـ َددٔ وددٓط ايكؾدد١ ايكؾدد ٠ بددايطب ، ٚيهٓدد٘  دد  أ ايتآددٝط         

 ٚأؽٍٛ ايهتاب١ ابةب١ٝ.

*** 
ٜكؾيٕ بارٜط يًبدٝػ أ ككبد١    -ل  ايبغزٜٔ َٔ ايبُز -كات ا ثَزاٖ

ع ق١ َب١ٓٝ، أٚ وبزف  كيأٖ اباز٣. ٖٚدذا َدا    ٔةٕٚ إٔ ئُبَٗٔ س١َٝٓ َب١ٓٝ، 

بزر يًُتيـ إٔ ٜهتب عٔ نٌ عخؾ١ٝ ع٢ً كيا. ٚميهٔ يًُتًكٞ قدزا٠٤ أٟ قضدِ   

١ قؾؾددد١ٝ، بايرتوٝدددب ايدددذٟ طلتدددارٙ، ٚنمْددد٘ ٜكدددزأ دلُٛعددد   ١َدددٔ ابقضددداّ ايي اددد 

ؾايهاوددب مل ًٜاددم    وكٓٝدد١ ايتكدداح  ٚاملكارْدد١ أآددا٤ صددزةٙ يغددبو قؾددؿ ايؿتٝددات   

 ايي ث أ صٝام َتؾٌ يؾٓ  رٚا١ٜ َتُاصه١ ايضٝام.

نددٌ ؾتددا٠ وتحدديث ببؿٜٛدد١ عددٔ كٝاوٗددا احلافددز٠، ٚال طلًددٛ ٖددذا احلدديٜ  َددٔ     

ٍ،  نزٜات وبٛة    عٗي ايطؿٛي١، ٖٚٞ يٝضد  بايدذنزٜات ايضدبٝي٠ عًد٢ أٟ كدا     

هلددذا ال كددٓن يددي٣ املزاٖكددات    ايددشَٔ املافددٞ، أٚ ابَهٓدد١ املبٗددٛة٠، ٖٚددذا َددا      
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ؾٝٗددا قضدد٠ٛ ا ددٝ    ٕوبًددٗٔ ٜددزةٕ قطدد  أٟ ع قدد١ َدد  كٝدداوٗٔ ايضددابك١ ايدديت اددرب    

 االوتُاعٞ ٚبزٚةو٘ املكٝت١.

ٚرغدِ أْٗددٔ ؽددػ ات ايضدٔ يددٝط يألصددز٠ أٟ ةٚر أ كٝداوٗٔ، ؾٗددٔ ٜددزكًٔ عددٔ    

بغدددٔ أ غدددزف َٗادددٛر٠ ٚبا٥ضددد١، ببٝددديا عدددٔ ايب قدددات   ٜٚ َٓدددشٍ ايبا٥ًددد١ بدددانزا، 

ؽديٜكات ال  عًد٢  وٗٔ اةٕٚ ن ب١ َؿزح١. ٚوكتؾز ع قَٔ ٗٔ ٚكٝيات  ْ، ١احلُُٝ

ٕ كٝاوٗٔ ةٕٚ َغاعز كب َتاز٠، ٚيٝط ييٜٗٔ ٚٗٔ َٛة٠ ق١ٜٛ، ٚرواٍ ٜبرببٝٓ ئُ 

صد١  حُٛح ي روكا٤، ؾكد  ببدا أكد ّ َتٛافدب١ ال وتحكدل، ؾٗدٔ ٜدتخًن عدٔ اييرا        

قبدددٌ ةادددٍٛ اناَبددد١، ٜٚبًُدددٔ أ َٗدددٔ بضدددٝط١ نبا٥بدددات، ْٚددداةالت، َٚزبٝدددات،   

ٚااةَددات. أَددا ٖددٛاٜتٗٔ ايٛكٝددي٠ ؾايتضدده  أ عددٛارع بددارٜط، ٚاروٝدداة َكاٖٝٗددا،     

صدطٛاْات. ٖٚدٔ   ٚايتؿز  ع٢ً ابؾ ّ أ ةٚرٖا ايضُٝٓا١ٝ٥، ٚرمدا ايكدزا٠٤ ٚمسداع اب   

ٚايغخؾٝات ٚابَانٔ اييت وشةكِ  ةٕٚ أمسا٤ َبزٚؾ١ يًكار ، رغِ نيز٠ ابمسا٤

 بٗا ايزٚا١ٜ اييت وكارب ؽؿحاوٗا امل١٦ ٚاخلُضن َٔ ايكط  املتٛص .

 ْٗددٔ ببضدداح١ ؾتٝددات عاةٜددات، ٚقددي ااتددار هَٛةٜدداْٛ  ايهتابدد١ عددٓٗٔ بطزٜكدد١     

عاةٜدد١ أٜقددا، ؾٗددذا ايهاوددب ا ظددٛ  أ صددٓٛاو٘ ابادد ٠ ٜؿتكددز    َددا ميٝددشٙ عددٔ   

تكز بط و٘    َا ميٝشٖٔ أ ايبدامل ايزٚا٥دٞ ٚايكؾؾدٞ.    صٛاٙ َٔ ابةبا٤، نُا وؿ

ؾٌٗ ٖذٙ ايباة١ٜ ٖٞ َا َٝشو٘ بدزأٟ نٓد١ ْٛبدٌ، ؾحاٚيد  إٔ وؾدٓ  َٓد٘ ناوبدا غد          

 عاةٟ، ٚيٛ ملي٠ عاّ ناٌَ؟!.

 )نساء متباعدات ولكن متشابهات(

-1- 

هٜؿاو٦ين أ نٌ َدز٠ اصدتٝكظ ؾٝٗدا،  كضداظ اخلٝبد١ ايدذٟ اًؿتد٘ أ ْؿضدٞ         

ٖذٙ املزك١ً ايكيمي١ َٔ كٝاوٞ، يٝابًين وبض١. كت٢  ْين ؾهزت ٚأْا أعرب انضدز  

يكٞ بٓؿضٞ أ ْٗز ايضإٚ بضبب كاةا١ بضدٝط١ نٗدذٙ. مل ٜهدٔ    أمٕ ب يو املضا٤، 

ّٟييٟ ايغااع١ ايهاؾ١ٝ بعٛة    املٓشٍ، ٚأٚاو٘ أبد  ، َٚدزا٠ اخلشاْد١ أ غدزؾيت     ٛ

. ٖٚددذٙ ايؿتددا٠ ايدديت وؿهددز أ االْتحددار يضددبب بضددٝ  وبًددؼ اييآَدد١ عغددز٠ َددٔ    41ـ

 ايبُز، َٚ   يو وتحيث عٔ املزك١ً ايكيمي١ أ كٝاوٗا!.

وػاةر ايؿتدا٠ َيٜٓد١ هيٝدٕٛ  ايؿزْضد١ٝ رلًؿد١ أصدز٠ ْضدٝتٗا متاَدا. ٚوبدٝػ َٜٛدا            

املؿقد١ً ؾٗدٞ ايتضده  أ عدٛارع بدارٜط. ؾايؿتٝدات       بّٝٛ بايزواب١  اوٗا، أَا ٖٛاٜتٗا 
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أ ٖذٙ ايزٚا١ٜ ٜبغدٔ أ ؾدزاؽ، ٜٚؿتكديٕ    َدا ميدٓ  كٝداوٗٔ َبٓد٢، ٚيدٝط يديٜٗٔ          

ٖيف. هلذا ٜبحدئ عدٔ َٗدٔ بضدٝط١ وضداعئٖ أ املبٝغد١. ؾٗدذٙ ايؿتدا٠ عًُد  عًد٢           

 ايبُددٌ عارفدد١ أسٜددا٤، ٚيهددٔ ٖددذا احلًددِ ايبددابز وكددٛي أ اآليدد١ ايهاوبدد١، ٚرغبدد  

ايؿتٝددات ٖٓددا ْدداةرا َددا وُٓٗددز     ٚعٓدديَا رصددب  أ ؾحددؿ املكابًدد١، ؾبهدد  قًددٝ ،      

 ةَٛعٗٔ.

ْضددإ  ايددذٟ ٜهربٖددا ببكددي أٚ عكددي ْٚؾددـ، ٚعزؾتدد٘    ااددِ وبزؾدد     هغددٞ ؾ 

بامس٘ املضتبار، ٚصاؾزت َب٘    صٜٛضزا، ٚكياٗا ٖدذا ايبغدٝل ايبدابز عدٔ كٝاود٘      

َٔ ايؿتٝات املػزَات بايتضٛم. اِ ايغك١ٝ، ْٚؿحٗا ايهي  َٔ املاٍ، ٚيهٓٗا يٝض  

يكٞ ايكبا عًٝ٘ هلذا ٜٓبػٞ عًٝٗا ايؿزار قبدٌ  أٖا عاب بمٕ ايزوٌ ايذٟ وزاؾك٘ ربطل

 ايٛقٛع أ ٚرح١ َا، ؾٗٞ دلزة ؾتا٠ عكزا٤ ال ٜبزؾٗا أكي، أٟ دلٗٛي١ ككا.

هَاسي  ؾتا٠ عكزا٤ دلٗٛي١ اهلٜٛد١.. غايبدا َدا ٜطًكدٕٛ عًد٢ ايؿتٝدات اي ودٞ ٜدتِ         

هلٔ َٔ َٝداٙ ايضدإٚ أٚ ايضدن ؽدؿ١ دلٗدٛالت اهلٜٛد١، أٚ غد  املبزٚؾدات.. أَدا          اْتغا

 -ايؿتا٠  ًد  دلٗٛيد١ يًكدار     ٙ. ٖٚذ14ذا    اببي  ـهأْا، ؾممت٢ٓ إٔ أبك٢ ٖ

 صٓتحيث عُٓٗدا الككدا، ؾدبط ت    نبْ٘ مل ٜبزف امسٗا، نايؿتاون ايًت -ْضبٝا

ة أٟ َدٓٗٔ  ٛعًد٢ ٖدذٙ ايزٚاٜد١ يدٔ وبد      ايزٚا١ٜ ال أمسا٤ هلٔ. ٚيهٔ ببي وضًٝ  ايقد٤ٛ 

 دلٗٛي١ متاَا!.

-1- 

همل أعددزف أبدديا احلٝددا٠ ايبا٥ًٝدد١، ٚبؾددزاك١ أعتكددي أْٗددا مل وهددٔ يتباددبين،      

نٓ  اصتك ي١ٝ وديا، ٚغايبدا َدا عدبزت بزغبد١ قٜٛد١ أ ايبكدا٤ ٚكديٟ، ٚمل أندٔ          

ـ      . ٖٚدذٙ املغداعز َغدرتن١    14ألٌُ ؾهز٠ ايتاُد  ايبدا٥ًٞ يًػديا٤ أٜداّ اآلكداة  

، ؾٗدددٔ َٓبدددشالت عدددٔ اآلادددزٜٔ، َٚٓطٜٛدددات عًددد٢ أْؿضدددٗٔ،   نًدددٗٔيدددي٣ ايؿتٝدددات 

 ٚايب قات االوتُاع١ٝ أ كٝاوٗٔ عابز٠ ٚقؾ ٠ ابوٌ.

ٖٚذٙ ايؿتا٠ اييا١ْٝ يٝضد  عدكزا٤، بدٌ مسدزا٤ ببٝدٓن سرقداٜٚٔ. ٚيديت أ َيٜٓد١         

ؾٗٔ َتُاا ت أ ايهدي  َدٔ   ، ُاهأْٝضٞ  ايؿزْض١ٝ. ْٚزو  إٔ اييايي١ وغب٘  كياٖ

 ايٛوٛٙ.

ٚببي ٚؾا٠ ٚايي ايؿتا٠ وشٚو  أَٗا اييت مل وزبطٗدا بٗدا ع قد١ وٝدي٠، ؾايؿتٝدات      

ٖٓا ال وزبطٗٔ ع ق١ وٝي٠ بمَٗاوٗٔ، ٚنذيو ابا٥ٗٔ. ٚيهٔ بٕ ٖذٙ ايؿتا٠ ؾكيت 

 ٚاييٖا ٖٚٞ ببُز اييايي١ رمس  ي٘ أ  ٖٓٗا ؽٛر٠ ابب امليايٞ.
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ٖذٙ ايؿتا٠ أ َيرص١ ةاا١ًٝ يًزاٖبدات يًدتخًؿ َٓٗدا، ٚأ وًدو امليرصد١       ٢ُوزَ

ايؾدار١َ، املتكغدؿ١ كتدد٢ أ وكديِٜ ايطبدداّ، وًتكدٞ هصدًٝؿٞ  ايدديت اختدذوٗا ؽدديٜك١       

 -ٚكٝددي٠، ٚأاددذت َٓٗددا عًبدد١ َٓددّٛ يتبتًبٗددا ةؾبدد١ ٚاكددي٠   ا رغبدد  أ االْتحددار        

زاك١ ٚباملشٜي َٔ اي َباال٠، ؾتغبز باي -ٚاالْتحار ٖاوط يي٣ ايبط١ً ابٚ  أٜقا

 يددو، ٚيهٓٗددا ال وؿبددٌ. بددٌ وكتددٌ   أ ؾكددي باودد  وضددتطٝ   ْٗددا٤ كٝاوٗددا َتدد٢ رغبدد     

مضيظ ٚاييٖا ايذٟ ندإ أ ؽدٓيٚم ؽدػ  ؾٝد٘ ببدا أعدٝا٥٘، أعطاٖدا        عخؾا 

  ٜاٙ ؽيٜل قيِٜ.

ؾتخًدد  عٓٗددا. عًُدد  ايؿتددا٠ َزاؾكدد١ يباددٛس صددخ١ٝ ٚيطٝؿدد١، يهٓٗددا صدداؾزت  

١ قؾ ٠ ابوٌ أ ايزٚا١ٜ. نُا عًُ  َزب١ٝ يألحؿاٍ، ٚاصتيعتٗا ؾايب قات ايطٝب

 كدددي٣ ايبدددا٥ ت، ٚندددإ املٓدددشٍ اايٝدددا َدددٔ ابحؿددداٍ، ٚؾٝددد٘ ؽددداكب٘ ٚؽددديٜك٘    

املخُٛرإ، راٚةا ايؿتا٠ ٚمل ٜػتؾباٖا، ٚمل لاٍٚ ايٓاا٠ َٔ ْشٚاوُٗا، ٚرغِ  يو 

 أحًك  ايٓار ع٢ً َٔ اؽطحبٗا    ايضزٜز أٚال.

يؿتا٠ ٖٓا، ؾايهاوب ٜٓٗٞ كهاٜات ايؿتٝات ؾام٠، رمدا بْد٘ ال   ٚوٓتٗٞ قؾ١ ا

وُٗ٘ َؾا٥ز أبطاي٘، أٚ بْ٘ غ  َبين بتكديِٜ ريٜد١ َتهاًَد١ أ أعُايد٘. ٚال أ ٓٗدا      

 مس١ كزـ عًٝٗا.

ؼ أ ةروتٗدا، ؾبٓديَا   ي د ِٛانزمي١ رة ؾبٌ بكياث صابك١، ٚإ ُبناْ  ٚرما 

أ وٓظٝدـ َٓداسٍ ابازٜدا٤، ئتُد  بغداب      ناْ  ايؿتا٠ وضاعي اايتٗا أٜاّ ايبطدٌ  

  غزؾتد٘ ٜٚكبًدٗا    َتبازف ٜكقٞ ايَتد٘ ايبضدهز١ٜ أ انشا٥دز، ٜٚؾدطحبٗا     

ادِ  بربٚة، ٜٚطزةٖا بهٌ اكتكار، ٚناْد  كٝٓٗدا أ ايضاةصد١ عغدز٠ َدٔ ايبُدز.       

 شاٍ عذرا٤.وْٗا َابوًتكٞ بغاب ٜيٖػ 

اَتًهد  َضديظ ابب   رما ناْ  وًو ايؿتدا٠ وٓدتكِ َدٔ ندٌ ايزوداٍ عٓديَا       

 ٚ ٕ ناْد  عيميد١ ايكُٝد١     ايذٟ رأت ؾٝ٘ كاَٝٗا َٔ ا ٍ َا ٚرات٘ عٓ٘ َٔ أعدٝا٤، 

 بذاوٗا. أٚ بْٗا دلزة ؾتا٠ عابي١ نايؿتاون ابازٜن.

هعارن  اآلادزٜٔ شلبدا، ٚوزعد  وزعد١ ندب ٠، ندإ َذاقد٘ َدزا، يهدٔ          

صدددطٛا١ْ أَدددإ ًٖبدددٞ بددديأ ٜتقدددا٤ٍ. مل ْبدددي  اوددد١    ايتحددديث، ؾكدددي ٚفددد  ايبار 

. ٚايؿتٝددات ٜغددزبٔ اخلُددز، ٚيهددٔ يضددٔ َدديَٓات، بددٌ ي كضدداظ    34َٛصددٝك٢  ـ
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بكًٌٝ َٔ ايزاك١ ٚاالْتبداؼ، ؾٗدٔ  اود١    عد٤ٞ َدٔ ايبٗاد١ ٚصد  ايه بد١ ايديت          

 ٜبغٔ ؾٝٗا.

-1- 

هبيأت أَغٞ ع٢ً غ  ٖي٣. حلضٔ احلظ، نإ ايًٝدٌ قدي ٖدب  ٚبدزة اهلدٛا٤.      

وتاب   عارات املزٚر احلُدزا٤ ٚاخلقدزا٤ أ ؾٛاؽدٌ    أراكين ٚفٛح ابفٛا٤ ٚملباْٗا ٚ

َٓتظ١ُ. ازو  ؾام٠، بضبب وًو اي١ًًٝ ٖٚٛا٥ٗا ايبارة َٔ كًِ بغ ، َغٝ  ا ي٘ 

ـ  . ٚوهيدددز ابكددد ّ أ يٝدددايٞ ٖدددتال٤ ايؿتٝدددات ايًدددٛاوٞ قدددي     403أ وزبددد١ َٛكًددد١  

 ٜضتٝكظٔ َذعٛرات بضببٗا، رغِ أْٗا يٝض  بايهٛابٝط املزعب١.

ٕ      قدديَ  ايؿتددا٠   -ال  عددار٠ نٓضددٝتٗا  -ايياييدد١ بدديٚرٖا    بددارٜط َددٔ يٓددي

وارن١ عًُٗا املتبب أ َتاز. ؾهٌ ايؿتٝات أ ايزٚا١ٜ ٜتاٗٔ    بارٜط، رغِ أْد٘  

يي٣ ٚؽٛهلٔ  يٝٗا ال ٜضبن يًكٝاّ بغ٤ٞ ال ميهٔ ايكٝداّ بد٘ َدٔ كٝد  أودن. ؾًدٝط       

    ٚ ١ُ ايغددٗ ٠ قُدددٔ  ٚؽددٛهلٔ ايباؽدد   عٓددي يدديٜٗٔ حُٛكددات ال وتحكددل  ال أ بددارٜط. 

ْاةيد١   -َزاؾك١ اَزأ٠ عادٛس يديٜٗا نًدب    -بمعُاٍ َتٛافب١، نخاة١َ أ َٓشٍ

غقافدد١ أ  يددو، ٚمل ٜهددٔ   ٕفددارب١ عًدد٢ اآليدد١ ايهاوبدد١. ٚمل صلددي   -أ َكٗدد٢

 ١ْٝ يًبح  عٔ عٌُ أؾقٌ، رغِ إٔ ٖذٙ ابعُاٍ مل ئًب هلٔ ايضباة٠. ٔييٜٗ

هرْٚٝدد٘  ٖٚددٞ  ايغدداب َددٔ ايبُددز   ٠وًتكددٞ ٖددذٙ ايؿتددا٠ ايدديت وبًددؼ ايتاصددب١ عغددز    

 ٚ ٕ مل ختددٌ َددٔ َددٛة٠. اددِ ٜزكددٌ   نايؿتدداون ايضددابكتن ال وبددٝػ قؾدد١ كددب كددار٠، 

ٚيهٔ ٖذٙ  -ةا٥ُا ايباعل ٜرتى ؾتاو٘ يضبب غ  ٚاف  ببي َي٠ قؾ ٠ -ايغاب

ايؿتا٠ أنيز وبًكا بزوًدٗا، ؾكدي ائٗد     ابصدتٛةٜٛ يًحؾدٍٛ عًد٢ ايؾدٛر٠ ايديت         

 -ٖٚذا احلٝدٛإ ٜبدرب عدٔ ايب قدات ايطٝبد١ أ ايزٚاٜد١       -ًبمجبتٗا َب٘ َٚ  ايه

ٚيهٔ َٛ ـ ابصتٛةٜٛ ٜٓهز ٚوٛةٖا. ؾايب قات ايباحؿٝد١ ايبدابز٠ وٓتٗدٞ ةٕٚ إٔ    

 ورتى أازا، ؾحت٢ ايؾٛر٠ مل ٜبي هلا ٚوٛة.

٘ اِ وًتكٞ ميرظ ؾًضؿ١ ٜرتةة ع٢ً املكٗد٢ ايدذٟ وبُدٌ     ْاةيد١، ٜٚبطٝٗدا ايد١     ؾٝد

تٗددا بددموز. ٜٚدديعٖٛا    االوتُدداع ابصددبٛعٞ َدد  أؽدديقا٥٘       ناوبدد١ ٚأٚراقددا يطباع 

ٌ نهدداملبٓددٝن بايبحدد  أ قدديرات اجْضددإ، ٚئددي وًددو االوتُاعددات َقدداز٠.        

 ابعٝا٤ اييت لٝ  بؿتٝات ايزٚا١ٜ  ١ً ٚغ   ات ق١ُٝ.

. أ نددز ةربددا ٜببددل بزا٥حدد١ ايشٜشؾددٕٛ. أ ايضددٓٛات      هصددٛر َضتغددؿ٢ ؾددٛو ار  

اتؿدد  ااي ككد١، ٚكتد٢ ٖددذا ايٝدّٛ مل وتضددٔ يدٞ ؾزؽد١ املددزٚر ااْٝد١ أ  يددو احلدٞ.        
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املضددا . قددي ٜهددٕٛ َضددتٛةع احلٝٛاْددات ايتا٥ٗدد١ ٚرلددشٕ ابعددٝا٤ املؿكددٛة٠ ٚنٓٝضدد١ 

ٕ  يدو  صاْ  اْطٛإ ةٚباةٚ َداسايٛا َٛودٛةٜٔ. ٚعٓديَا أؾهدز أ ابَدز، ٜبديٚ يدٞ أ       

ٖٛ احلٞ ايٛكٝي ايذٟ نإ ميهٔ يٞ إٔ ايتكٞ ؾٝ٘ جبٓؿٝٝـ بدٛرٚ ايدينتٛر بدٛة     

. ٖٚددذٙ ايؿكددز٠ قددي وبدديٚ ْدداؾز٠ عددٔ صددٝام ايضددزة بْٗددا وضددتبٝي  نزٜددات يؿتددا٠   411

 ناْ  َزاٖك١، ٚيٝض  َزاٖك١ وتذنز صٓٛات ايطؿٛي١ نُا َز َبٓا.

 )نوبل وغرابة األطوار(

٘     مل ٜهٔ هباوزٜو َٛةٜاْٛ  ايه  -اوب ايؿزْضدٞ املبدزٚف كتد٢ ورتودِ أعُايد

 -هلذا ايباّ -ٚوٓغز بطببات عي٠. ٚيهٔ ببي  ع ٕ ًْٝ٘ وا٥ش٠ ْٛبٌ -أنيزٖا

صٛف ٜتضدابل املرتمجدٕٛ ٚةٚر ايٓغدز عًد٢ وبزٜدب رٚاٜاود٘ ٚحباعتٗدا أ رلتًدـ ةٍٚ         

 ايبامل.

ؽداب   أَا َا وزوِ َٔ رٚاٜات هباوزٜو َٛةٜاْٛ     ايبزب١ٝ ؾًِ ٜؾٌ    عية أ

ايٝي ايٛاكي٠. ٚال وبٛة ابصباب     غؿاٍ ٖذا ايهاوب ٚئاًٖ٘، بٌ بْد٘ مل ٜهدٔ   

إٔ  - ضددٔ ْٝدد١ -َددٔ ايددزٚا٥ٝن ايبددارسٜٔ أ املغددٗي ابةبددٞ ايبدداملٞ، هلددذا ْددزو   

َُٓح  يهاوب ؾزْضٞ رغدِ  َهاْٝاود٘ املتٛافدب١ أ ذلاٚيد١ با٥ضد١ جعداة٠        انا٥ش٠ 

ايذٟ ادز  َدٔ َيارصد٘ أةبدا٤ نبدار ُوبدي أعُداهلِ         االعتبار يألةب ايؿزْضٞ املباؽز

 -َددددٔ ن صددددٝهٝات ابةب ايبدددداملٞ، ْددددذنز َددددِٓٗ عًدددد٢ صددددبٌٝ امليدددداٍ هبًشاى

سٚال  أَدددا وٝدددٌ َدددا ببدددي ْٛبدددٌ ؾٓايٖٛدددا جبددديار٠، ٚأُٖٗدددِ       -ٖٛغدددٛ -َٛبضدددإ

صاروز  ٚيهٔ ابا  رؾقٗا. أَا ايػزٜب ؾٗٛ  ُٖداٍ   -وٝي -ؾزاْط -هناَٛ

 اخلاؽ١ بابةب ايؿزْضٞ، ؾٗٛ ناوب اصتيٓا٥ٞ!.هبزٚص   رغِ ايبٓا١ٜ 

ايديت اَتدي عُزٖدا بنيدز      -أَا   ا قزأْا ال٥ح١ بممسا٤ َٔ ْايٛا ٖذٙ اندا٥ش٠ 

يٛويْا إٔ وًِٗ مل ٜبي ٜذنزِٖ أكي ببي صٓٛات ق١ًًٝ َٔ ًْٝٗا. أ  -َٔ ١٦َ عاّ

     ٌ ٚوٛة أةبا٤ ٜذنزِٖ انُٝ  رغِ أِْٗ مل ضلظٛا بٗا، ٚقي وزمج  أعُاهلِ

بدن ايٓخبد١ ابةبٝد١،     ايػات ندي ٠، ٚأعٝدي حباعتٗدا َدزارا، ٚكككد  اْتغدارا ٚاصدب       

االٜزيٓددديٟ ودددُٝط  -ناؾهدددا -ٚعاَددد١ ايكدددزا٤. ٚشلتدددار َدددِٓٗ  ابملددداْٞ ؾزاْدددش  

ايكزغٝددشٟ  -ابروٓتددٝين اددٛراٞ بددٛراٝط -َدداةٚا ٞايرباسًٜددٞ وددٛرو -وددٜٛط

 با!!.ٚتُاوٛف. َٚبظُِٗ اار  أٚرٜوٓهٝش ا
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ايددذٜٔ أغؿًددتِٗ ْٛبددٌ رغددِ عدديّ  ْهددار ةٚرٖددِ أ وطددٜٛز ابةب      أَددا ايهبددار  

َهضددِٝ غددٛرنٞ. ٖٚددِ رٚظ.   -يٝددٛ وٛيضددتٟٛ -ايبدداملٞ ؾٗددِ  أْطددٕٛ وغددٝخٛف 

 ابَز يٝط دلزة َؾاةؾ١!!!.نإ ٚرما 

نُددا مل متددٓ  يددببا ابةبددا٤ ايددذٜٔ هلددِ ْغدداحِٗ اي ؾدد  أ ايضدداك١ ابةبٝدد١،  

ٗدا الككدا ؾٗدِ َدٔ     ِْْٗ أ١ُٖٝ. ٚيهٔ قي ٜٓايٛٚئاٚسوِٗ رغِ أْٗا مل متٓ  ملٔ ٜؿٛقٛ

أبددزس املزعددحن، أمسددا٤ ايكا٥ُدد١ ايتايٝدد١ يألكٝددا٤. َٚددٔ أبددزسِٖ  ايتغددٝهٞ َددٝ ٕ        

 ايتغ١ًٝٝ  ٜشابٌٝ ايًٝٓيٟ. -ايٝاباْٞ ٖارٚنٞ َٛراناَٞ -نْٛيٜزا

ْٛبٌ َدٔ ٖدذٙ ايشاٜٚد١ صد١٦ٝ احلدظ رغدِ نيدز٠ ا ظدٛ ن ايدذٜٔ          ناْ  رما 

 اهلا.متتبٛا بغٗزوٗا َٚ

 )أين نوبل العربية؟(

ابةب ايبزبددٞ ٜؿتكددز    وٗددات رمسٝدد١ ويعُدد٘ ٚوكيَدد٘    ايبددامل، ٖٚددذٙ َددٔ    

عٓديَا ْاهلدا هزلٝدب     4544ابصباب اييت وبً  ايبزب ضلظٕٛ بٓٛبٌ ملز٠ ٚاكي٠ عداّ  

ذلؿٛ   ايذٟ قاٍ بٛوٛة أةبا٤ عزب ٜضتحكْٛٗا قبً٘، ٚن١ أةبا٤ عدزب ٜضدتحكْٛٗا   

 ببيٙ بايتمنٝي. 

ٚيهددٔ ملددا ا سلددٔ ايبددزب ْٓتظددز وًددو انددا٥ش٠ ابوٓبٝدد١، ْٚغددبز باخلٝبدد١ نددٌ   

عاّ؟! ملا ا ال ٜهٕٛ ييٜٓا وا٥شوٓا ايبزب١ٝ اييت وبداةٍ ْٛبدٌ؟ ٚملدا ا وتكداعط انٗدات      

ايبُدٌ بغدهٌ وديٟ يتحكٝدل ٖدذٙ ابَٓٝد١ املغدزٚع١؟ ؾدايبزب ميتًهدٕٛ           عٔاملب١ٝٓ 

 احلقارٟ اهلاّ.نٌ اجَهاْٝات يتتًِٖٗ يًكٝاّ بٗذا ايؿبٌ 

 

 املرجع:

 باوزٜو َٛةٜاْٛاملتيـ  

 املرتمج١  رْا كاٜو

 ايبٓٛإ  اجملٗٛالت

 .6002ايطبب١ ابٚ   -ايكاٖز٠ -ايٓاعز  ةار َ ٜ 
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ايصوٛة٠ اذااةو١ ير وٌ َصؤ َٚ وصوِ ٚذٟ  ٝو١       إلحٝا٤ ٜهفٞ ذنر امس٘  جمردإٕ 

ٜرَوووس حوووو٢ ايٝوووّٛ إس اوووٛة٠ ا شوووواذ ا وووا  غاشووووٕٛ ةاظووو ة . َٚوووا ٜوووساٍ طًٜٛووو١ةٝضوووا٤ 

ٚقو    املٗٓٝو١ يٝصوع دادٜو١.   ةاظو ة  حٝوا٠  َٚوع ذيووإ إٕ   ٚاملوٛاضع ٚاملوّٓ ٘. فٗٛ منٛذج يًعا . 

 ْعرٜاتقاَع د٢ً ًعًِإ يفًصف١ فرٜ ٠ د٢ً تأشٝض عادٟ ايا نادميٞ غري شاد  َصاةٙ 

ٚ ٗو،إ   أٜضوا  ميثٌ ةاظ ة ٚيهٔ . َثٌ ايوخًٌٝ ايٓفصٞ أٚ ْعر١ٜ ايٓص ١ٝيف ٚقوٗاإ ةا٥ ٠ 

. ٚق  أشضإ ةصفو٘ دك ْٝا  ًَوسَا  َٔ  ١ٗ َٚٛيعا  ةايععر َٔ  ٗو١  يًفًصف١ال ةٌ َكاةةو، 

يف َكاةووٌ ايعًِ أخوور٣إ فهوورا  ذا ظووك، َوٓاقضوو، غووري ضهووٓ، َووع ةعضووُٗا ةعضووا . فوو      

ُٖوا اذاْ وإ    1animaيف َكاةوٌ ايورٚح املثْثو١   animusٚايرٚح املوانر٠  ايععرٟإ  اخلٝاٍ

إس انوعافُٗا ةايصرا١َ ْفصوٗا ٚايوصوُِٝ ذاتو٘. ٚرال ةٜوه أْو٘ أشوواذ        ةاظ ةايًاإ شع٢ 

٘   2أنثر َٓ٘ فًٝصٛفر ٌ  ٚقو  اشووُ  ةاظو ة     .نُا ٜكٍٛ ٖوٛ ْفصو ايعًُوٞ   ْعرٜوو٘ يف ايعكو

دًوو٢ ٚ وو٘ اخلصووٛإإ إذ إْوو٘ اصوو  دموواح امل ةشوو١      املثشصوو١ ايوعًُٝٝوو١  َوؤ ٚ ايرتةٝوو١َوؤ 

 .ايثايث١إليسا١َٝ اييت تأشصع يف دٗ  اذُٗٛة١ٜ ايعًُا١ْٝ ٚا

 سرية مهنية غري عادية 

يف أشوور٠ تعُووٌ يف   Bar-sur-Aubeيف ةوواة شووٛة أٚ    4881يف دوواّ ةاظوو ة  ٚيوو 

ٚحص   ٛا٥س ايوُٝسإ ٚتصًل شًِ اجمل  ةٓجاح. ف ع  حصٛي٘ د٢ً ظوٗاد٠  آاد١ ا حا١ٜإ 

يف َصوووا١ٝ٥  ادةٚشووونات وووا  يف اي ٜووو  ٚتووواةع يف ايٛقوووع ْفصووو٘   اي هايٛةٜووواإ دُوووٌ ةاظووو ة

أدٛاّ َٔ ظٗاد٠ اإل از٠ يف ايرٜاضوٝات دًو٢ ظوٗاد٠ اإل واز٠      ١مثاْٝ ةع . ٚحصٌ ايرٜاضٝات

ةةو٢  ٚ إيف ايفًصف١ جبٗٛد فرد١ٜ ٚةصف١ دصا١َٝ. ٚحصٌ د٢ً ظٗاد٠ ا شوواذ١ٜ يف ايفًصوف١  

 Jeanne Rossi. ةٚشٞ إ ةع  ٚفا٠ زٚ و٘ مبفردٙ  شٛزإاةٓو٘ 

 ٚيهٔ .اييت َاةشٗا حو٢ ٚفات٘شواذ ا  ظٝف١ةٛ دُٝكا أدُاٍ ةاظ ة تعًكا   عهضت 

ٜعووهٌ تأَووٌ ةاظوو ة اووًه ْعرٜووو٘    ُثشصوو١ اذُٗٛةٜوو١إ  فُٝووا ٚةا٤ ايعرفووإ ةاذُٝووٌ يً  

تهوٜٛٔ   نواة٘ةاظ ة يوهرٜض ايعكٌ اي عرٟ  ٖا ض فِٗ تك ّ يك  دفع اإلةصوُٛيٛ ١ٝ.

ٌ  (4398)ايعكٌ ايعًُوٞ   . ٜعٝوه ةاظو ة يف ٖواا ايهووا      ًُٓطول ايعًُٝو١ ي  صوا٥  اخل يوخًٝو

دًوو٢ أشووواتا٠ ايعًوووّٛ دًووو٢ ٚ ووو٘ اخلصووٛإ دووو ّ إدةانٗوووِ ايهوووايف يًُعووواةف ايوجرٜ ٝووو١   

. فوو ٚة ا شووواذ ال ٜكووّٛ دًوو٢ ْكووٌ َعرفوو١  دٓوو  ٚاووٛي٘ إس امل ةشوو١املرتانُوو١ يوو ٣ ايطايووه 

. 3 ات اييت ترانُع ةفعوٌ ا ٝوا٠ ايَٝٛٝو١ر   جترٜ ١ٝإ ٚإمنا د٢ً تػٝريٖاإ ٚد٢ً رجتاٚز ايعك

                                                 
ايويت تطواةل ايفهور ايعًُوٞ أٟ ايعكوٌإ  يف      animus (  ايورٚح املوانر٠    4391) ظعر١ٜ حًوِ ايٝكعو١  ٜضع ةاظ ة يف نوا  1

 اييت تطاةل ايودٌٝ ٚحًِ ايٝكع١. anima َكاةٌ ايرٚح املثْث١  
2 G. Bachelard, Le Rationalisme appliqué, 1949, rééd Puf, 2004. 
3 G. Bachelard, La Formation de l’esprit scientifique, 1938, rééd Puf, 2007. 
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ضو  ر  ٚاْط قا  َٔ َ حع١ ا شواذ ٖاٙإ تصوٛة ةاظو ة ايوكو ّ ايعًُوٞ نفاحوا  َصووُرا        

 ايعك ات اإلةصوُٛيٛ ١ٝر.

 إبستمولوجيا القطيعة

. ايعك و١ اإلةصووُٛيٛ ١ٝ ا ٚس   4رٜٓ ػٞ طرح َصأي١ املعرف١ ايع١ًُٝ ةع واةات ايعك واتر   

ٖوٞ امل حعو١ ْفصوٗا. ٜٚعواةذ يف ذيوو راإلدةاى       اظو ةإ  يإ ٚفكوا  ادًٝٗو  يوػًهاييت ٜٓ ػٞ ا

ا صوووٞ امل اظووورر نوووأدا٠ يًُعرفووو١إ َٚ ووو أ االشووووكرا٤ اخلووواإ ةوووايوجرٜ ٝ، دًووو٢ ٚ ووو٘        

ةإةٖاف ا و ط اسصوٛط. ٚال ٜٓ ػوٞ اي خو  دؤ      ٜأتٞ  الٜر٣ ةاظ ة إٔ ايعًِ اخلصٛإ. 

ِ   ٚاووه تصووٜٛه ايوجرةوو١ ا كٝكوو١ يف ايوجرةوو١    ٖوواٙ  ٚيهوؤ .دوؤ طرٜوول جترٜوو  املفوواٖٝ

ايوطووٛة  تعوهٌ يف حو  ذاتٗووا  إْٗوا   جموورد أخطوا٤ داةضو١.  يٝصوع  ايعك وات اإلةصووُٛيٛ ١ٝ   

٘   َوا   اْوكواد ةايعكوٌ   إٔ ٜ و أ ايعًُوٞ. ٜٚٓ ػوٞ    املعورتى   ا وض أٟ مبكاطعو١  إ ٜعوكو  أْو٘ ٜعرفو

ٌ أفضووٖووٛ  فُثوواٍ اإلشووفٓ  .حموو د٠ٜٓعووأ َوؤ اووٛةإ ٚايوواٟ ٜضوور ةٛضووع تصووٛةات  ايوواٟ 

 َٛةاةٜو يف ايٛشو  ايعًُوٞإ ٚتطاةكوع يو ٣      اشوود اَٗا  اشووعاة٠ ٜصوا٤  ٖٚوٛ   تٛضٝح يوايو. 

Réamur     ٔةصووفوٗا ٚدووا٤  ا ةذ َووع اإلشووفٓ إ  ووِ  ٘ َثووٌ ضووػطَووع ااووٛا٤ ايوواٟ ميهوو

 ٖٚٛ ْٛع َٔ اإلشفٓ  املع ع ةايٓاةر. اي ّإ يًعٓاارإ ٚأخريا  َع 

 العلمي الالوعي

يٓر٣ اخوفا٤ٖا. ٜٚعو ٘ يف  ذنر ٖاٙ ايعك اتٜهفٞ ةاظ ة أْ٘ ال ٜ ةى َٚع ذيوإ  

ٞ إ قٛتٗووا ايٓفصوو١ٝ ٚقوو   ٚاملوو خٌ يًعكووٌ.إ ٚيف أْٗووا يف دوو اد ْووٛع َوؤ اي ٚدووٞ اإلةصوووُٛيٛ 

ٚاةوو ع   إCarl Gustav Jung5ؼ ْٜٛو  غٛشواف ناةٍأدُاٍ َٔ اشوٛح٢ ةاظ ة نثريا  

دًو٢  ملصواد ٠  إس اايٓفصوٞ  ايوخًٝوٌ   ٜٗو ف ف ُٝٓوا   ". ايوخًٌٝ ايٓفصٞ يًُعرف١ املٛضوٛد١ٝ "

ايعكوٌ  ايوخًٝوٌ ايٓفصوٞ يًُعرفو١ املٛضوٛد١ٝ     ايوخرة َٔ املاضٞ ايٓفصٞإ ميهٔ إٔ ٜصواد   

ت زَو٘. ٚفضو  دؤ ذيووإ     ايصوٛة ايعوعر١ٜ ايويت    َٚؤ  عوكو ات ايصواةك١إ   د٢ً ايوخرة َٔ امل

 إ َثووٌ اي ٚدوٞ ايفرٜٚوو ٟإ ةوُثووٝ ت ذات طوواةع َوورت  ايعًُوٞ  اي ٚدووٞ ٜو ةى ةاظوو ة إٔ  

ٜعٗر ذيو ايوأٌٜٚ اذٓصٞ يًوفادوٌ ايهُٝٝوا٥ٞ ةو، ا واَل ٚايكادو ٠ يوعوهٌٝ         ٓصٞ.

                                                 
4 Ibid. 

( ط ٝ وا  ْفصواْٝا  شٜٛصورٜا  ذادوع ظوٗرت٘ ٚتوأ ريٙ يف اهفوام فٗوٛ َثشوض دًوِ           4394-4881نإ ناةٍ غٛشوواف ْٜٛوؼ )  ) 5

ايٓفض ايوخًًٝٞ حٝ  نإ َٓٗج٘ يف دًِ ايٓفض اي عر١ٜ ٜثن  ضرٚة٠ فِٗ ايوٓفض َؤ خو ٍ اشوهعواف دوا  ا حو ّ       

ٚايفًصووف١. نووإ ي خووٛ  ْٜٛووؼ ايرا٥وو ٠ يف ايُٓوواذج ايٓفصوو١ٝ َصووا١ُٖ نوو ري٠ يف تعووهٌٝ   ٚايفٓووٕٛ ٚا شوواطري ٚأدٜووإ ايعووا  

أمناط َٔ ايٛظوا٥  ٖٚوٞ ايووفهري ٚايعوعٛة ٚاإلحصواط ٚا و ط        1ْعساٍ ٚاالْفواح يف ايعدصٝات ٚنايو يف َفاِٖٝ اال

اٖووِ  . Myers-Briggsػوس  ةرٜ -شود اَٗا ايّٝٛ د٢ً ْطام ٚاشع يوصٓٝ  ايعدصٝات مبا ٜعرف ةو َعٝاة َواٜرز اٚارٟ 

اي ٚدٞ َٚٓٗا إ ا َٛة اخلف١ٝ )اي اط١ٝٓ( حٝ  نإ ملعوك ات٘ تًو أ ر ن ري د٢ً أدُاي٘ةْٜٛؼ اٖوُاَا  دُٝكا  ٚطٌٜٛ ا َ  

 املرت ِ(.  .ايوسا١َٝٓ ٚ إٚدًِ ايوٓجِٝ  إايُٓاذج إ ٚ اذُعٞ



 ت: أ.د. حممد أمحد طجو
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املًووح. َٚوؤ ايعووا٥ع ذًٝووٌ ٖووأٜ اذصووُ، ةادو وواة ا ٍٚ فوواد   )إااةٝووا ( ٚايثوواْٞ َووٓفع       

. يهٔ ٖاٙ ايرؤ١ٜ ختاي  ايعكوٌ ايعًُوٞإ ٚيهٓٗواإ َؤ ٚ ٗو١      6)شً ٝا ( ٚفل َٓطل  ٓصٞ

. 7وُٝووو١ك رنوووٌ دًوووِ َٛضوووٛدٞ ْاظووون ميووور ةاملرحًووو١ اذٓصووو١ٝر    ْعووور ةاظووو ةإ َرحًووو١ ح 

فايعك ١ْٝ املًوس١َ اييت تٛ ٘ َعرٚع ةاظ ة ايفًصفٞ تكٛدٙ ةاجتاٙ دة  خموًف١ نًٝوا  ٖوٞ   

 دة  ايععر ٚاخلٝاٍإ ٚايًٌٝ.

 ايفًصوف١ يف  ًصو١ ذُعٝو١   إ 4311 )آذاة( َواةط  25ْفصو٘ أدُايو٘ يف   ةاظ ة آّ  

ٜوضوؤُ  ْٗواةا  ٚيوٝ  .   إٜكواع ايصواد١ اي ٝٛيٛ ٝوو١  صوو، ظوو ُٗٗا ة يف جمُوٛدو، ة٥ٝ ايفرْصو١ٝ  

ةُٝٓوا  إ املوٝكغٚدٝ٘ ٚ إايكصِ ايٓٗاةٟ فهرٙ اياٟ ٜعٌُ ْعرٜو٘ اإلةصوُٛيٛ ١ٝ ايصاة١َ 

إٕ اشوعاة٠ ايٓٗاة ٚايًٌٝ ١َُٗ. إْٗا تٓطٟٛ د٢ً تكاةٌ  .خلٝاٍ ايععرٟٜوضُٔ ايكصِ ايًًٝٞ ا

 .دٚةإ ا ةذَهٌُ ٜٓعِ فهر٠ تٓاٚ  ٗا تثري أٜضا  إ ٚيهٓأشاشٞ يعٓصرٜٔ َوضادٜٔ

 الشعريةالصور السريالية و

ِ إٕ ( 4398)  ًٓواة يايوخًٌٝ ايٓفصٞ يف نوا   ةاظ ةٜكٍٛ   ٜوجًٝوإ يف  ٚاخلٝواٍ   ايعًو

٘ إٔ اخلٝاٍ ٜر وع إس  يف  ٘صوك ًمبايعًِ ايوك َٞ وكاةً،. ٜٓعػٌ َحمٛةٜٔ  . ٚ  ٜٗووِ  أاوٛي

 .أفضٌايع١ًُٝ فُٗا  ظرٚف املعرف١ فِٗةايصٛة إال ةٗ ف  ةاظ ة

يف  ا د تفورذ ْفصوٗا تو ةاٝا  دًو٢     ايصورٜاي١ٝ  يهؤ يف ايٛقوع ايواٟ ناْوع فٝو٘      ٚ

اشوصووًِ ةاظوو ة يصووًط١ أحوو ّ ايٝكعوو١ املػرٜوو١. ٚقوو  الزَوو٘ ٚيووع   ٜوو  فوواْطًل يف   دصوورٙإ 

ٚاملووا٤إ  إْٛٞ ) ايٓوواةَ وو أ نوو إ ٚتصووٓٝفٗا ٚفوول اْوُا٥ٗووا إس  اشوهعوواف ايصووٛة ايعووعر١ٜ 

ايوخًًٝٝو١ ايويت جتو د    يأل ٝاٍ ا دةٝو١ ايكادَو١ شًصو١ً َؤ ا دٚات     . ٚترى ٚااٛا٤( إا ةذٚ

قورأت  يكو   رٚ  ٜهو  ةاظ ة مبكاةةو١ ٚحٝو ٠إ ٚةكورا٠٤ ٚحٝو ٠ يًٓصوٛإك       .ايععرَكاةة١ 

ا دةٝو١  ايصوٛة  ذككع َٔ إٔ ٚٚقرأت يهٞ أدرفإ ٚقرأت ذُع أفهاة ٚٚقا٥عإ إ  تعًِ

ايهوووه ايععُٝوو١  وو ٜر٠ ةكوورا٠٤ َسدٚ وو١إ ٚأْوو٘    أدةنووع إٔإ ٚ(...)اووا حٝاتٗووا اخلااوو١  

 .8ٜٓ ػٞ قرا٤تٗا دٚةٜا ةعكٌ ْري ٚخٝاٍ َرٖ ر

                                                 
ا يو٘ داليو١ تعدٝصو١ٝ إٔ ٜضوفٞ ايطواةع اذٓصوٞ فوٛةا  ةد فعوٌ         )ْٛةد فُٝا ًٜٞ َثاٍ ةاظ ة َرتمجا  إس ايعرةٝو١كر ٖٚهواا ضو    6

نُٝٝا٥ٞ حٝ  ٜوفادٌ  صُإ خموًفإ ٚذيو ةٛا  أحو  اذصوُ، ةأْو٘ فادوٌإ ٚةٛاو  اهخور ةأْو٘ قاةوٌ. ٚحو، دًُوع           

       ٌ  ايهُٝٝا٤إ متهٓع َٔ امل حع١ خ ٍ تفادٌ ا اَل ) ا شٝ ( ٚايكادو ٠إ نوإ َععوِ ايو َٝوا ٜٓصو ٕٛ ايو ٚة ايفادو

(. ٚح، ْوٛغٌ قًٝ  يف اي ٚدٞإ ال ْوأخر يف انوعاف إٔ ايكاد ٠ َثْث١ ٚا اَل baseيألشٝ إ ٚاي ٚة ايكاةٌ يًكاد ٠ )

إ ترمجوو١ د. خًٝووٌ ألوو  خًٝووٌإ املثشصوو١ اذاَعٝوو١ يً ةاشووات  تهووٜٛٔ ايعكووٌ ايعًُووَٞووانر...ر. اْعوورك غاشوووٕٛ ةاظوو ةإ  

 . املرت ِ(. 418إ إ 4381ٚايٓعر ٚايوٛزٜعإ ةريٚتإ ايط ع١ ايثا١ْٝ 
7  Ibid. 
8 « La Poésie et les éléments matériels », France Culture, causerie du 20 décembre 1952. 
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وما جيعل هذه  ملسرذية غ يا ذغ جل ملل ذاب ةرذن  ل سذا فذ ت ملفااوحاه ذا وةذ ها          

ملسسطلقغ من خ اب وملسع وةرن بل هه  ملفشعي غ وملحلذامل مل  ملفييذ قغ ملفذق  قذاب مذن      

 خالهلا ما  ي   بع  مًل عن ملفالراغ وملفحعق  .

وتحجلذذذك ةةا ذذذغ ملفذذذس  جل ملكمذذذليت ملسشاهرذذذغ ملفذذذق  ذذذ  ع ا ةذذذن ملفا ذذذاب     

وملالهحشذذال فلحكذذيد ملفذذ ملار وه ذذا يت ملفمابذذغ  وهذذر هاوذذ  تح سذذك ل   ذذ   هلذذا مذذا  

ة   مع ف لك ةني ملعرتضذ ا ملفذهان وهذا بملهحتذغ ا ذل ملفطعذاا لذ ت ا ه ذا تذيو           

 ذذ   هذذهمل  علذذك ملكيذذل ل   حعذذي  هلذذا فذذ  لو يذذا ع  ي ذذ         ملحلةا ذذا   و ب م

ف خطا ذذا و  ذذ وها و طلذذن ملفا  ذذغ مذذن وملفذذ ها ملسلذذس  وهذذهمل ملسلذذس ةرذذن تا ذذ         

ليذذيم مذذا  ةذذا   ص ملفشذذخ  ملفعذذاو    ذذا مذذلاًل ال  ح حذذع بافذذهها       ّ ملفةاتذذن  عذذ 

سذحتاوا  ملخلا ق وملحل لغ وملفح بل وملسةي ه ا ليلن ملسلاد. جل ملفطي    يملها  افذن   

و قع جل ةحت ا فةس ا تي  ه بش يت    ا ف ت ياعيمًل وف ت يا ع  ي    ثر مت ذا  

 مله غ علك ملف  م وعس ها  عاو ملفش طا   ص بفس ملفطافن ملفعاي  ملفه   يو  يحتل 

ف ما ه من ج      إبمل هذا   ذعحتًا ومرذحك اًل علذك بفذس       يل ل  مل  ًا هل عيوضه

 ةذا  يذا ع  ي ذ  لو هع  ذًا فع ذابغ       ملفشام ل   ةا  ياعيمًل   ن ملفر ل عل ه ل 

 تقاا بهفس ملفاعل ه ا ليسعه ملفش طا   حلس ملفطي قغ ملفق تا له سن لةحت ا من يلحته. 

وبطحت عغ ملحلاب ال  ة  ملفش طا  عن ملحليهغ وملفحسقل جل ليلذن مشذاه  هذهمل    

ملفس     ا ياو  علك ملفحخاا وميحاه بريعغ ملحليهغ وملفييايغ  ب  ذههن  ص ي ذي   

 ل هساد  وعس ها ال ملس اان وملفةذامل   وملكمذيمل  ويلهذا فذ ت علذك      ملسلس ف ع

ملفق ي وة   بذل علذك سذااي ملفذحتالو  و طلذ  ملسلذس جذاا يت ي  ذغ سذن  رذحط ع  لذ              

  فةذن جاا تذه ال  ذ  مذن  رذحج ن هلذا  لذ ت         ملسلس وملس لةغ من تلس ملسشذةال 

لو مبعسذذك رخذذي مذذن لةذذ   قذذ   علذذك بفذذس  وةذذني  حطذذ  ملفشذذ طا  ملكمذذليت ملفشذذق غ   

 قسع ا بافههام معه سقابلغ هع ر يطاع ملفطيق جل ي ي بع   عن ملس  سغ   طل  ملسلذس  

جاا يت لخيى ولهر بةلل من ملكوص   ذا مرذحع  فلحخلذا عذن ملفعذيي سذن  سقذه ملبسحذه         

 ملس فلغ من بذيملثن ملفع ذابغ ملفذق ويعذ  ب ذ ها  وهسذا يذ  تمذ و ملسرذتفغ لهلذي تعق ذ ملً           
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ك ل ل  ًا   ال لة   رحط ع يحل ملفش طا   ال خبسجذي ملفشذ طا     قحل ملفش طا  مرح

عرتل ها جل وي  ساب  لماا ملفطافذن ملسحذ ر ملفعايذ  فحلذس ملكمذليت  وفعذل       ملبملته ه ا 

هه  ملسقافغ مذن ملساذات و وملفذ الال  ملفذق  قذ م ا ملفةاتذن و  ذع ا بذني ل ذ  سا فذسا ر           

ملفحتكذ  مللامع ذغ لو ه ذا     مق    وما  ي    مسا   افش طا  ملفذه  ور   جل ةلقذا   

ةذذاوفامل و ذذاه جل وو  ملفعحتذذاويت لو ه ذذا   لذذه بع ذذ ر ه ذذاةن وجذذه يحتذذ و وه  ذذغ    

 يه يت  جيي ب له من خلاه  ف ت ها ملفش طا  ملفه   ي    لف خاو  و هاساوا.

جل ملفق ذذي ملفحتع ذذ  جي ذذع ملفشذذ طا  بذذني ملكمذذليت وبذذني مذذن ل ذذحتو يذذا ع  ي ذذ         

ملسحذ ر بذن ملكمذليت  ومذن وو  ل   حسذاهب عذن       ووق   هسا ملفطافن ملإلسحتاوا ملفعاي  و

يامل حه وه     رقا ملفطافن ملفعايذ  ملفشذيملم هذا  سذاب مذن جرذ  ةحت حتحذه وفةذن         

ملكخذذل  ةحشذذ  فعحتذذغ ملفشذذ طا   و طلذذن مذذن ةحت حتحذذه ل  تق ذذ     ل ذذا  سح ذذا ماعذذاب  

ملفشيملم  ثر مي ا ف لغ بته ل ا ةحذك  ذح ةن مذن يحلذه   ذل ملوح ذك ملفشذ طا  مسذه         

؟ وعحقذذ  ل  ملكمذذي فذذ ت هذذهفس و مبذذا ملإلجابذذغ تة ذذن جل ملفعسذذامل  بملتذذه     تلذذس ملفل لذذغ

 ّ  افش طا  مييت لخذيى يذ  تعذي    ذا تعس ذه ل  هسذاد مذيمل  ومذيمل  فذهفس ملفذه   عذ           

يااحتًا ووملار ملحل ا   ومن ملفساة غ ملساو غ فقذ  يتحذل ملفشذ طا  وملفذ ا ملفذه  ل ذي علذك        

فن ملفعاي : خسقحه. ثذر  شذل   خسجي   لحت  بفس  فةن ملكهر من بفس ةني  قاب ملفطا

وهسذا تة ذن  م  ذغ ملفذس   وةذني تذ ق         ص      و حابع: فق  خسقحه هسا جل وملخلا.

ملكجذذيمل  علذذك يذذل ماعذذ ها تحجلذذك ملفيم  ذذغ لهلذذي ة ذذ   ي ذذ  ملسلذذس و قذذاب:           

 ملفش طا  مييت لخيى. 

ملفش طا  مييت لخيى و  مريةا مقح ذ  مذن ة ذ  ملسشذاه  وملحلذامل مل  ومذن       

  ت  ن ثالثغ لويا  ها علذك ملفحذاملفا ملفمذيوم وملفل ذل و ذحتاو ملف ذاا       ة   ملف من ملفه

ملفحذذافا  وجل ملفس ا ذذغ ال  اجذذ  مذذا  ذذ ب علذذك ل  ملسلذذس س رذذلر عييذذه فذذهفس ملفطافذذن        

ملفعاي  ملفه  خل ه من ملفشي ولوقه ملبسحه ه ا وع   وجل ملسقابل فذ ت هسذاد   ذ     

 ملةح ذاال  لخذيى    وملضو من ملسلس فهفس ملكمذي  فذ رتد ملفةاتذن و ذه ماحاةذًا علذك      

وهه  عاويت و ج عل  ا ملفةلل مذن هحذام ملفمذيم علذك وجذه ملخل ذاك وي  هاوذ         
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مجل ملفةاتن وم  او ا وملك ةا  ملفق تق  ها سحت له جل   ايغ خ ا ذ غ هذهمل   

 ملفس  ملفه  تيد ماحاةًا ه ا يلسا ف ةا  ملحل او ةرن ما ه ع   ه من بهو . 

 خاوذذ  و هاسذذاوا هذذا مذذن ماملف ذذ  ل  ملفةاتذذن ملإلسذذحتاوا لف    ملإليذذا يت  ص ذذو

ا ويذذذ  و   ملفالرذذذاغ وملحوملم. ة ذذذل    3091"ب رذذذا ا" مسطقذذذغ "ملسذذذحا  ا " عذذذاا   

مرية حه ملحلا  غ ملخلا جغ مذن ملسذا  علذك جذاا يت "فذابا و  ب مذا" وهذا لهذ  جذاا يت          

متذذذسو فع ذذذل مرذذذيةا جل لسذذذحتاو ا ووذذذاب بعذذذ ها جذذذاا يت ملكوم ملفا س ذذذغ عذذذن هحابذذذه    

 .ا3091ي  تاجل جل م     عاا خمحا مل  من ملكسا ل  و
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 ، وظاهرة )هاري بوتر(يف العامل الكاتبات األعلى أجرًا ●

تؽعٓٝاة يًهةتاعة     Forbes Woman ٚـعت  لًع١ رعٛ اض ايتة ٝع١ خ ْصعد ٗة     

 .6102خ ايتةمل يتةّ  األع٢ً أجرًا

ًَرُعع١ "ؼععةذا١  J.K. Rowlingاشعع تة   ايهةتاعع١ اينٜةةْٝعع١ دو ىو  ٚيٝٓعع     

 ٟ ا رتاع١ األٚ  اعا ايه بعةأل األعًع٢ أجعرًا خ ايتعةمل  اتع         " Harry Potterاعٛتر   ٖعة 

 .َرٚ  تصع شٓٛا  ع٢ً رك اْٗة إٜةٖة

ٚٚركة ي ؽٓٝاة  اجمل١ً  رك  جة٤  ايهةتا١ اينٜةة١ْٝ  جٛإ  ٚيٝٓ   نةتا١ 

ايعٗري٠ خ ا رتا١ األٚ   ذٝث ذؽً  خ ايتةّ ا ةـٞ  "ٖة ٟ اٛتر" شًص١ً قؽؾ

ًَٕٝٛ  ٚال  َٔ األعُةٍ ايع  ن ا ٗعة ٚظعة ن  رٝٗعة  ٚايع  نعةٕ        05ٚذ ٙ ع٢ً 

 ."َٔ أُٖٗة "ٖة ٟ اٛتر ٚايةاٌ ا ًتٕٛ

خ ا رتاععع١ اييةْٝعععع١ يً ؽععععٓٝا  ذًعععع  ايرٚا٥ٝععع١ ٚايهةتاعععع١ األَرٜهٝعععع١  ْععععٛ ا   

  ٚاي  اظ ٗر  اةيت ٜ  َٔ األعُةٍ نع"قًٛأل إٜريٓ ١ٜ" ٚايععع  Nora Roberts ٚارتض

 01ث ذؽعع   ايتععةّ ا ةـععٞ َععٔ أعُةتععة عة٥عع ا   ععةٚز  ايععع  "زٖععر٠ ايس قععة٤"  ذٝعع

 .ًَٕٝٛ  ٚال 

 أَععة ا رتاعع١ اييةييعع١ رةذ ً ٗععة ايهةتاعع١ ٚايرٚا٥ٝعع١ األَرٜهٝعع١   اْٝععةٍ شعع ٌٝ     

Danielle Steel   ٚال  ايتةّ ا ةـٞ  ذٝعث عررع  شع ٌٝ     01مباٝتة   ةٚز  ًَٕٛٝ

 ."إ  األا " ٚ"أشرا  اةيت ٜ  َٔ ايرٚاٜة  َيٌ "أياّٛ ايتة١ً٥" ٚ"أؼ قة٤

َٚٔ ـُٔ ايتعر٠ األٚا٥ٌ ي ؽٓٝا اجمل١ً جة٤  نةتاة  نإٜرٜهعة جعُٝض    

ًَٝععٕٛ  ٚال  ايتععةّ ا ةـععٞ  ٚاععةٚال ٖععٛنٝٓس  ايعع  نصععا    01ايعع  ذؽعع   ذمععٛ 

ًَٝععٕٛ  ٚال  نصععا ٗة عععةّ  1و4َالٜععا  ٚال   ٚ اظععٌٝ  اشععٌ  آرععٛ  01أنيععر َععٔ 

 .ٚذ ٙ 6102

قة١ُ٥ ايه ةأل األع٢ً أجرا خ ايتةمل يًُر٠ األخري٠ ٚنةْ   ٚيٝٓ  ق  تؽ    

  يهععٔ خ ٖععملٙ ا ععر٠ شععةع ٖة عععرو رععًِٝ "ايٛذععٛػ ا  ٖععع١ ٚنٝاٝعع١  6114عععةّ 

  ايعملٟ تعع ٚ  أذ ايفع٘ خ ايهععٕٛ ايعملٟ ٜتععٝغ رٝع٘ ٖععة ٟ اععٛتر      6102ايتيعٛ  عًٝٗععة"  

   عًعع6102٢َٚصععرذ١ٝ "ٖععة ٟ اععٛتر ٚايةاععٌ ا ًتععٕٛ" ايعع  عرـعع  يًُععر٠ األٚ  خ   

 ايتٛ ٠ إ   أط ايكة١ُ٥و

https://arabic.rt.com/search?q=%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A+%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B1&type=&df=&dt=
https://arabic.rt.com/search?q=%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A+%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B1&type=&df=&dt=
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 ظاهرة هاري بوتر  ●

ٚشًص١ً  ٚاٜة  ٖة ٟ اٛتر أؼار  عال١َ  ة ٜع١ َصعح١ً خ اياٛ ؼع١  ذٝعث     

عع ٠ َالٜعا َعٔ ايٓصعذ ٚترىلع  إ        طاعع َٓٗعة  ٚؼٌ مثٓٗة إ  ع ٠ ًَٝة ا و نُعة  

أنيععر َععٔ شعع ا يتعع١  ي  رععٍٛ ايصًصعع١ً ايرٚا٥ٝعع١ إ  أـععدِ األرععالّ ايتة ٝعع١ ايعع        

ترنع  اؽع١ُ خ تعة ٜذ ايصعُٝٓة نٛاذع ٠ َعٔ أنيعر األرعالّ َٝساْٝع١ ٚإٜععرا ا  خ          

 ٖٛيٝٛٚ و

ٚايهةتا١ اينٜةة١ْٝ جٛإ  ٚيٝٓع  تؽع    قة٥ُع١ ايه عةأل األعًع٢ أجعرا جملًع١        

 و0555رٛ اض يفالث َرا   َٓمل 

ا ةـعٞ خ ت ٜٚٓع١ عًع٢     آذا  ظعٗر  ٚنةْ  ايرٚا٥ٝع١ اينٜةةْٝع١ قع  نععا  خ    

    ٚ ْٗعة ش ؽع  ٙ  ع  عٓعٛإ     أتٜٛرت أْٗة اْ ٗ  َٔ ن ةا١ اجلعس٤ اي ةشعع َعٔ ايصًصع١ً 

 "األاٝض ايكةتٌ"و

ٚن ا  ايرٚا١ٝ٥ ايعٗري٠  ٚيٝٓ  إٔ ن ةاٗة اجل ٜ  شٝ ٚ  ذعٍٛ  جعٌ اي رعرٟ    

ٛ إ شععرتاٜو  اةععٌ شًصعع١ً َععٔ ايرٚاٜععة  اياٛيٝصعع١ٝ ايعع  أؼعع  تٗة َععٔ قاععٌ  نٛ َعع

  ٚيٝٓ  اةمسٗة ا ص تة   ٚار  غةينٜثو

ايعع  نةْعع   # اياكععري٠$خ اييةْٝعع١ ٚاسُصععا َععٔ عُرٖععة  اشععرتجت  ا تًُعع١     

تععع  بط األ أل الْهًٝعععسٟ خ ا ععع ا ط ٚتكعععِٝ يععع ٣ ظعععكٝك ٗة خ أ ْعععنٙ َهةْ ٗعععة      

١ ات َة شحً  أ قةًَة ٖة١ً٥ خ ا اٝع مل ٜاًتٗة أذ  قاًٗةو راا ٚخةا  األـٛا٤ يفةْٝ

ًَٝعٕٛ   51  ذّككع  ايهةتاع١  خعاًل َكع ا ٙ     6103أٜعة    10ٚ 6102األٍٚ َٔ ذسٜعرإ  

 ٚال ًا خ اي قٝكعع١ ايٛاذعع ٠و ٖععملٙ أ قععةّ خرارٝعع١ ذكععًةو أٟ       041 ٚال   أٟ َععة ٜتعع   

ت١ أظععٗرط طععٛاٍ ععععرٜٔ نةتععا اشعع ةة  إٔ رعع  يفععر٠ٚ خ ٖععملا ا حععِ خععالٍ افعع  

ًَرُع١  $عةًَة  أؼ    دو ىو  ٚيٝٓ  )امسٗة األؼًٞ جٛإ  ٚيٝٓ ( شعات١ أجعسا٤ َعٔ    

 #وٖة ٟ اٛتر

ميهٔ تاصري اش تة ٠  ٚيٝٓ  َهةْ ٗة ٖملٙ عن ايٓحةح ايملٟ ذّكك ع٘ َصعرذ١ٝ   

$ ٕ ًَٝععٕٛ ْصععد١ خ ارٜةةْٝععة ركعع     1و1ايعع  اٝععع َٓٗععة  # ٖععة ٟ اععٛتر ٚايةاععٌ ا ًتععٛ

ايتة٥ ا  ايع    ذؽع ٖة َعٔ َ ٓعسٙ َالٖعٞ ٖعة ٟ اعٛتر خ نةيٝاٛ ْٝعة         ْةٖٝو عٔ 

ٚقعع  ذّككعع  ٖععملٙ ا صععرذ١ٝ دمةذععًة ٖععة٥اًل عٓعع َة #ووو ا ٝٛاْععة  اسٝةيٝعع١$َٚععٔ رععًِٝ 

ق بَ  عًع٢ خععا١ ا صعرحو ٚذّكعل ْعؾ ا صعرذ١ٝ ايعملٟ ؼع   خ َعٛازا٠ عرـعٗة خ           
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ٚبًٜة خ ايٛالٜعة  ا    6102متٛز )ٜٛيٝعٛ(    برع ٠  راٝعع َٓع٘ ًَٝعٕٛ ْصعد١ خ        دمةذعًة َع 

يفاليف١ أٜةّ رك و ٚميهٔ تاصري ايٓ ة٥خ اجلٝب ٠ اي  ذّكك ٗة ايرٚا١ٝ٥ اينٜةة١ْٝ أٜفًة 

 أٜفًةو 6102عةّ # ا ٝٛاْة  اسٝةي١ٝ$َٔ خالٍ ؼ ٚ  رًِٝ 

لعععر  لُٛعععع١  ٚاٜعععة  تّٛرعععل اعععا ا تعععةَر٠     # ًَرُععع١ ٖعععة ٟ اعععٛتر  $مل تتععع  

ر  أٜفًة اَ ٝةزًا ااالٜا اي ٚال ا ! رةيتةمل ايصررٟ ٚا هة١ٜ اسرار١ٝ  اٌ أؼا

ا عععتٛذٕٚ أٚ ايصععرر٠ خ ايرٚاٜععة   اْايكعع  َٓعع٘ لُٛععع١ نععاري٠ َععٔ    ميًعع ٙايععملٟ 

اي ٢َ ٚاأليتةأل ٚاجملصبُة  ا ص ٛذة٠ َٔ ا هةٜة  ٚٚقة٥تٗعة ٚظدؽعٝةتٗة  ٖٚعٞ    

ٚبد رٝ٘ ايرٚاٜة  اي  ترىل  إ  أ نير َٔ أ اتا يتع١و  تاة  خ أ جة٤ ايتةمل ايملٟ تر

َٔ رغِ ايإ  ايترا١ٝ دمةذًة ع٢ً # ٖة ٟ اٛتر$أَة عراًٝة رًِ تًَل ترىل١ اتض أجسا٤ 

ؼ ٚ ٖة خ شًص١ً ظتا١ٝ خ ايكةٖر٠  رةيرتىل١ نةْ  أظا٘ اةالق اةط ٚاي ًدٝؾ 

 ٚعةْ  َعهال  نيري٠ خ ا ؽةًرة  ٚايرتنٝا ايًتٟٛو

اجلععس٤ األٍٚ َععٔ ايصًصعع١ً  تياعع     َٚععع اذ اةتععة اةيععملنر٣ ايتعععرٜٔ الْةععالم  

 ٚيٝٓ  ايّٝٛ َهةْ ٗعة نةتاع١ الَتع١ دمرع  خ  كٝعل َعة ٜععا٘ األشعةٛ ٠ خ شعٛم          

ايٓعر َٔ غري إٔ تكع خ الشاةف أٚ اجملة١ْٝ  اٌ ذةرعع  عًع٢ أشعًٛاٗة ا هعة٥ٞ     

ٛب٠ خمٝبً ٗة ا ا ع١و ٜٚة ي٘ َٔ طرٜل شًه ٘ َٓمل عةّ    َعع أٍٚ  0553ا عرم ٚع٢ً ق

ٔ $تععة ٖٚععٛ ن ععةأل  ايععملٟ مل تعع د  طات عع٘ آْععملاى  # ٖععة ٟ اععٛتر خ َ  شعع١ ا عععتٛذٜ

ًَٝععٕٛ ْصععد١   111مخصعع١ آالف ْصععد١! ٚايٝععّٛ  اٝععع َععٔ ٖععملا ايه ععةأل أنيععر َععٔ 

ٚذّككعع  ايرٚاٜعع١ ا كعع ا  ذاتعع٘ َععٔ األ اععةح  َععع ايرتىلععة  إ  يتععة  عة ٝعع١  َععة ععع ا   

 ذكٛم اي أيٝاو

ٌب خ ا رتاعع١ اييةْٝعع١ ايهةتععا     #رععٛ اض$ٚاععةيتٛ ٠ إ  تؽععٓٝا لًعع١      ركعع  ذعع

ًَٝعٕٛ  ٚال و ٚقع   ب  ٜٛعٌ عع        43األَرينٞ جُٝض اةترشٕٛ ايعملٟ ٜٓعةٖس أجعرٙ    

#و قٓعة  ايتٓهاعٛ   $ٚ # ٖعةٟٚ اي حُٝعع  $َٔ  ٚاٜةت٘ إ  أرعالّ شعُٝٓة١ٝ٥  َٚٓٗعة َعياًل     

ٞ  $ًَٝعٕٛ  ٚال (  ٚ إ اعرإٚ ؼعةذا     60ًُٜٚٝٗة جٝا نٝ  )  61# )ظعٝار٠  ارٓعع

َبة جٛ د  و و َة تٔ  َ ّيا #(و رك $ًَٕٝٛ  ٚال   01ًَٕٝٛ  ٚال (  ٚش ٝأ نٝٓ  ) أ

   رتة   ا رتا١ ايتةظر٠ َٔ اي ؽٓٝاو#ؼرا  ايترٚػ$ًَر١ُ 

ٛبأ   ٚيٝٓع  ا رتاع١ اييةييع١ خ تؽعٓٝا ا ععةٖري ايؽعة   ععٔ           َٔ ج١ٗ أخعر٣  تاع

ًَٝععٕٛ( ٚا تٓٝعع١   2و002أٜفععًة  ٚقعع  تًعع  َتٓبععٞ ايععراأل ألو  ٜعع ٟ )     # رععٛ اض$لًعع١ 

 ًًَْٝٛة(و 51اْٝٛصٝ٘ )
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 املبيعات تتصدر أوسرت بول الشوري األمريكي للكاتب( 1160) رواية  ●

 نٌ خ ا اٝتة  أٚشرت اٍٛ ايعٗري األَرٜهٞ يًهةتا( 1160)  ٚا١ٜ تؽ   

 يًرٚاٜع١  اتٛيٓ ١ٜ ايرتىل١ ٚنةْ  يفاليف١  أشةاٝع َ ٣ ع٢ً ٚارٚنصٌ أَصرت اّ َٔ

 اأَصرت اّ  ايعٗري٠" اةٟ اةٜسخ٘  ٙ"  ا  عٔ  (آأل) َٔ األٍٚ األشاٛ  خ ؼ    ق 

 .عة ١ٜ ٚاألخر٣ َك٣ٛ غالف ذا  إذ اُٖة ْصد ا خ

   ث أٚشرت  َع َةٛاًل ذٛاّ ا اتٛيٓ ١ٜ "NRC" ؼرٝا١ أجر  ا ٓةشا١ ٚاٗملٙ

 ٘ ِ  تتعع ب ايعع  يًرٚاٜع١  ن ةا عع٘ اع اٜة   عععٔ رٝع ٞ  َعععٛا ٙ خ األـعد  ايٝععّٛ  ذ عع٢ األ اع

 ايرٚاٜع١  ٚجعة٤   اتٛيٓ ٜع١   ْصد ٗة خ األيا عٔ ٜسٜ  َة إ  ؼارةتٗة ٚؼً  ذٝث

 أُٖٗة َٔ َ خرًا  أٚشرت ْعرٖة اي  ٚا ملنرا  ايملات١ٝ ايصري٠ ن ا َٔ ع   ات 

 ."نٛتسٟ إّ جٞ" َع مبراشالت٘ ٚاْ ٗة٤  "األعُةم َٔ  شةي١"ٚ" ايع ة٤ ذهة١ٜ"

ٔ  ايهيري عٔ أٚشرت اٍٛ   ث ا ٛا  ٚخ  ايملاتٝع١  اةيصعري٠  ا  تًكع١  ايكفعةٜة  َع

ٌ  ايع   اي قٝك١ ٚا صةرة  ٚايرٚا١ٜ   ْةرّٝعة  خمع ًاا   ن عةاٝا  ناعٓا  اُٝٓٗعة  تاؽع

 َع خراً  اع أ  : "ٚأـعةف  ذاتٝع١   شعري٠  لعر   اجل ٜ ٠  ٚاٜ ٘ تهٕٛ إٔ ا ٛا  خالٍ

 ايرٚا٥ععٞ  ايتععةمل آععة٤ خ ٚتأيفريٖععة ايملاتٝعع١ ايصععري٠ َةٖٝعع١ ذععٍٛ ٚاي صععة ٍ ايعع اهري

 ا  دًٝع١  ايرٚاٜع١  اا ْارم إٔ يٓة نٝا: ٖٛ" 1160" خ طرذ٘ ذةٚي  ايملٟ ٚايص اٍ

ٞ  اا ٜارم ايملٟ اي قٝل ا   ٖملا ٜهُٔ أٜٔ ايٛاقت١ٝ  ٚا ٝة٠ ٌ  ايعٛاقت  خ ٚا  دٝع

 ."ذٝٛاتٓةط

٘  ٚ ا٤ ايصر عٔ ا ٛا  خالٍ أٚشرت نعا نُة ٔ  أنيعر  تك ميع  خ ن عةأل  َع

 األخعري٠  نع    أغًا: "قة٥اًل األخري٠  ايصٓٛا  خ ٚا ملنرا  ايملات١ٝ ايصري٠ لةٍ

ٔ   شععةي١"ٚ" ايععع ة٤ ذهةٜعع١ " َععٔ اعع ٤ّا خٝةيٝعع١   غععري نةْعع   ٚاْ ٗععة٤   "األعُععةم َعع

 ايملاتٝععع١ ايصعععري٠ إ  ٜٓ ُٝعععةٕ األٚالٕ رعععةيتُالٕ  "نعععٛتسٟ إّ جعععٞ" َعععع مبراشعععالتٞ

 ٚأترؼع   ايٛ ا٤  إ  جب ١ٜ رٝٗة أْعر اي  ذٝةتٞ خ األٚ  ا ر٠ ٚنةْ  اسةيؽ١ 

 أيفٓة٤ َ صك١  ٚاع١ٝ ٚاةرٜك١ ايه ةا١  خالٍ َٔ ٚؼاةٟ َراٖك  ٚشٓٛا  طاٛي 

 ْصعٝ ٗة  قع   نٓع   أٚ أْصعةٖة  إٔ نع    أظٝة٤ أتملنر ا أ  ايتًُا ٖملٜٔ ن ةا 

 رتاًل"و
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ٔ   شعةي١ " ن عةأل  أَعة : "قعة٥الً  أٚشعرت  ٜٚٛاؼٌ ٘ " األعُعةم  َع  طرٜاع١   ذهةٜع١  رًع

ٔ  ٜكعرأل  مبعة   ع اغ  تساٍ ال اأْٗة شٓٛا  ع ٠ قاٌ رةجأت  األٚ  زٚج  إٔ ٖٚٞ  َع

ٔ  شٓٛا  أ اع خالٍ إيٝٗة أ شً ٗة ق  نٓ  ٚ ق١ٝ  شةي١ 111  ا ععرتن١   ذٝةتٓعة  َع

ٞ  أ شً  ٚذا ٚايتعرٜٔ  اييةيي١ اًت  ذ ٢ عةًَة 05 عُرٟ نةٕ َٓمل ٔ  ْصعد١  يع  َع

 عًٝعع٘  متةَععًة غرّٜاععة ظدّؽععة ًٜ كععٞ نُععٔ نٓعع  قرا٤تٗععة  خ ٚاعع أ  ايرشععة٥ٌ ٖععملٙ

 "وايرشة٥ٌ ٖملٙ ن ا ايملٟ اةيعدؾ اتؽةٍ أٟ رك   أْ  أ  ن  ٚذٝٓٗة

 

 هول بيرت امللكية، شكشبري فرقة مؤسص وفاة  ●

 ٖععٍٛ اععٝرت ايصععري ا صععرذٞ ٚا دععرد ايآععةٕ( اينٜةععةْٞ ا صععرح عُععالم)  ذععٌ

 .42 ْةٖس عُر عٔ 00/5 ّٜٛ  (ا ًه١ٝ ظهصاري) ررق١ َ شض

ٕ  احملكع١  ايكفعةٜة  َٓةؼعر٠  خ ٚأُٖٝ ٘ ا صرح ا ٚ  َ َٓة ٍٖٛ اٝرت نةٕ  ٚنعة

 .يً تٝري أؼ١ًٝ أ ا٠ اٛؼا٘ اة صرح الميةٕ ظ ٜ 

  0544ٚ 0531 عةَٞ اا( اينٜةةْٞ ايٛط  ا صرح)  ٥ٝض َٓؽا ٍٖٛ ٚتٛ 

 ايارؼعع١ ميععٓ  ررٜعع  َصععرذٞ ْصععٝخ تعععهٌٝ خ   ٜ عع٘  كٝععل َععٔ خالتععة متهععٔ

 ٚقعع و ايهالشععٝهٞ ا صععرذٞ يًععرتاث ج ٜعع ٠   ٣ يًتععةمل ٜٚكعع ّ ٚا ٛاٖععا يًعععاةأل

 .َصرذٞ عٌُ 111 َٔ أنير عٗ ٙ خ ايٛط  ا صرح أْ خ

 اٝرت) ررق١ َٓٗة ا صرذ١ٝ ايارم َٔ ع   إْعة٤ خ ٍٖٛ اْةًل ا رذ١ً ٖملٙ ٚات 

 َةذمععًة متةَععًة َتععةٜر  عععٗ  َٚ شصععًة ٖةَععًة َصععرذًٝة ذرانععًة اععمليو خةيكععة  (ٖععٍٛ

 األعُععةٍ َععع جٓععا إ  جٓاععة ٚتكعع ميٗة   اٖععة  عععٔ يً تععاري ررؼعع١ اجل ٜعع ٠ األجٝععةٍ

 ايٓةظععع١٦ ايآٝععع١ يًاعععرم ايالحمععع ٚ  ا عُععع٘ ٖعععٍٛ ععععرف إذو ا ُٗععع١ ايهالشعععٝه١ٝ

 وايعاةأل ٚيًآةْا

 

 وفاة الشاعر األمريكي احلائز على جائزة بوليتزر جون أشربي  ●

ايعععةعر األَرٜهععٞ ا ععة٥س عًعع٢ جععة٥س٠ اععٛيٝ س  جععٕٛ عةَععًة  51تععٛخ عععٔ عُععر 

ٚاظعع ٗر   ن ةاععًة عععٔ ايعععتر   61ايععملٟ ْعععر أنيععر َععٔ      John Ashbery أظععنٟ

 .اأشًٛا٘ ا تك 
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ْٚكً  ؼرٝا١ ْٜٝٛٛ ى تةميس ٚإٜ٘واٞوشٞ ْٝٛز عٔ ؼ ٜك٘  ٜاٝ  نريَةْٞ إٔ 

ٚرعةز أظعنٟ   أظنٟ تٛخ خ َٓسي٘ اٗ شٕٛ خ ْٜٝٛعٛ ىو ٚمل ٜتًعٔ ععٔ شعاا ايٛرعة٠و      

" )اٛ ترٜ٘ ذات١ٝ خ Self-Portrait in a Convex Mirrorجبة٥س٠ اٛيٝ س  عٔ لُٛع ٘ "

َرآ٠ َكتر٠(و ٚرةز  اجملُٛع١ جبعة٥س٠ ايه عةأل ايعٛط  ٚجعة٥س٠  ا٥عر٠ ْكعة  ايه عا        

 .ّ ْاص٘ايٛط١ٝٓ خ ايتة

ةتع٘  ٚتأيفر أظنٟ اع ٠ اةيأ اي تاريٟ اي حرٜ ٟ ٚنةٕ ْةقع ًا رٓٝعًة خ ا اٜع١ ذٝ   

َععٔ ايعععر٥ٝض   6100ا ٗٓٝعع١و ٚذؽععٌ أظععنٟ عًعع٢ ا ٝ ايٝعع١ ايٛطٓٝعع١ ي ْصععةْٝة  خ        

أجٝعععةٍ َعععٔ  خاألَرٜهععٞ ايصعععةال اععة اى أٚاةَعععة ايعععملٟ أيفٓعع٢ عًٝععع٘ ي عععأيفريٙ ايتُٝععل     

 .ايه ةأل

 

 َأْمَركة أكرب جائزة أدبية بريطانية  ●

 (مان بوكر)إعالن القائنة القصرية جلائزة   ●

ٚجٗعا ج ٜع ٜٔ ا  جةْعا     6103ـُ  ايكة٥ُع١ ايكؽعري٠ جلعة٥س٠ َعةٕ اعٛنر       

  .ٚشرت ٚجٛ د شْٛ  زأأمسة٤ َترٚر١ َيٌ ايهةتاا االَرينٝا اٍٛ 

ٚأعًٓععع  ٦ٖٝععع١ ا هعععةّ ار٥ةشععع١ اياة ْٚععع١ يعععٛال ْٜٛععع  ايكة٥ُععع١ ايكؽعععري٠ يصععع ١     

عةَعًة( ٖٚعٞ    65َ ٓةرصا اِٝٓٗ ألٍٚ َر٠ ايرٚا١ٝ٥ االْهًٝسٜع١ ايععةا١ رْٝٛعة َعٛزيٞ )    

  .ايٛذٝ ٠ ع٢ً ايكة١ُ٥ َٔ اْهًرتا

شاٛعًٝة خ َ حعر ياٝعع ايه عا خ َ ٜٓع١ ٜعٛ ى      أٚتتٌُ َٛزيٞ شةعة  حم ٚ ٠ 

  .ًَٝٞ ررٜ الْ إْهًرتاو ٚايٛج٘ اجل ٜ  اآلخر ايهةتا١ االَرين١ٝ إمشةٍ ظرم 

ٚت ٓةرض ٖةتةٕ ايهةتا ةٕ َع نةتاا ظٗرا شةاكًة عًع٢ ايكة٥ُع١ ايكؽعري٠ ُٖعة     

ايرٚا١ٝ٥ االشه ًٓ ١ٜ آيٞ مسث اي  ت ٓةرض ع٢ً اجلة٥س٠ يًُر٠ ايراات١  ٚايهةتعا  

اينٜةععةْٞ ذٚ األؼععٌ اياةنصعع ةْٞ حمصععٔ يٝعع  ارٚاٜ عع٘ "اسععرٚد ا  ايتععرأل" عععٔ   

  .  َٓةطل أخر٣ خ ايتةملإاٛااًة خًا١ٝ غرٜا١ يًٗرٚأل أالج٦ا ٜص د َٕٛ 

 ٠6113 يًحععة٥س٠ خ عععةّ  ٚنععةٕ يٝعع  أذعع  ا رظععرا عًعع٢ ايكة٥ُعع١ ايكؽععري      

 "وارٚاٜ ٘ "األؼٛيٞ ا رت  
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ٚيهععٔ ذععع ًا َععٔ األمسععة٤ ا ترٚرعع١ غععةأل عععٔ ايكة٥ُعع١ َيععٌ اياععة٥س٠ ايصععةاك١         

  . ْٚ اتٞ  ٟٚ ٚشاص ٝةٕ اة ٟ ٚنةَٝال مشصٞ َٚةٜو َةنٛ َةىأاةجلة٥س٠ 

نُة شعك  َعٔ ايكة٥ُع١ ايهةتعا جعٕٛ َعةنرٜتر ٚايهةتاع١ زٜع ٟ مسعث َعٔ           

 ٚاٜ عع٘ "شععه١ ذ ٜعع   عع  األ و"  َععع إٔ نععٞ نٛيصععٔ ٚاٜ ٗٝعع   َريارٜةةْٝععة ٚاأل

نةْ  ا رظر١ يًاٛز اةجلة٥س٠ اتع  رٛزٖعة اتع ٠ جعٛا٥س نعاري٠ اٝٓٗعة جعة٥س٠ اعٛيٝ س          

ٚجععة٥س٠ آ يفععر شععٞ نععال ى    6102ٚجععة٥س٠ ايه ععةأل ايٛطٓٝعع١ يًرٚاٜعع١    6103يًرٚاٜعع١ 

 ٞويرٚا١ٜ اسٝةٍ ايتًُ

عفعععة٤ ٦ٖٝععع١ أَرينعععٝا آؽعععا ايكة٥ُععع١ ٚاجععع٘ ٚاصعععاا اشععع ٦ية  ايه عععةأل األ

عالّ ععٔ "أَرنع١"   ش١ً٦ ع ٜ ٠ َٔ مميًٞ ٚشة٥ٌ الأا هةّ خالٍ َ متر ؼراٞ 

 ةو ا١ٝ خ ارٜةةْٝأأنن جة٥س٠ 

يا جٝٓ٘ اشرتيٝ  ُر ر   عة ن١ أ 11ٚنةْ  اجلة٥س٠ اياةيت١ قُٝ ٗة ايٓك ١ٜ 

ايه ا  6102َرينٝا خ اي ٓةرض عًٝٗة قاٌ يفالث شٓٛا  ٚرةز اٗة خ ايه ةأل األ

 03خ  6103س٠ َععةٕ اععٛنر يتععةّ   ٥شععٝتًٔ اشععِ اياععة٥س جبععة   و َٚرينععٞ اععٍٛ اععٝ   األ

 .ا كاٌ تعرٜٔ األٍٚ

 

 مب بصعود الفاشية يف الجالثيناتارئاسة تر يشّبىروائي بريطاني  ●

ترَعا "ايصعةّ" َععاًٗة  ٥ةشع ٘      َٔ تأيفري  ْٚةي  (جٕٛ يٞ نة ٟ)  ايهةتا ذملب

اؽتٛ  اياةظ١ٝ خ ايياليفٝٓة و ٚقةٍ ايرٚا٥ٞ اينٜةعةْٞ ذٚ ايععتا١ٝ ايٛاشعت١ خ ْع ٠ٚ     

ٚ  إٕ أعة١َ مبٓةشا١ ؼ ٚ  عًُ٘ اجل ٜ  "     جع١ خةعري٠ ثع ث خ    إَرًا شع٦ًٝة ذكعًة 

ٕ ٖعملٙ ا راذعٌ ايع  ميعر     إـةف يعٞ نعة ٟ "  أو ٚ"ايٛالٜة  ا  ر ٠ َٓمل اْ دةأل ترَا

اٗععة ترَععا خ ايٛالٜععة  ا  رعع ٠ ٚإيفععة ٠ ايهراٖٝعع١ ايتٓؽععر١ٜوووو ٖععٞ ْععٛ  َععٔ ذععرم         

ْٗعة اخاعة  نةذاع١   ٜٚؽعا      أخاعة ًا ذكٝكٝع١ عًع٢    أايه ا ذا ٜٗةجِ  ٚذا ُٜتًعٔ  

ٕ ٖعملا  إخاة ًا نةذا١"و ٚقةٍ يٞ نعة ٟ  أخاة ًا نةذا١   ٜٚؽا  نٌ ظ٤ٞ أايكةْٕٛ 

ٚ  إٚ ٚاعة إاعةٕ ايياليفٝٓعة    خ    أذمعة٤  أ ٜعملّنرٙ مبعة ذع ث خ     ةْٝععة   أشعاةْٝة ٚايٝةاعةٕ 

 اةيةاعو 

َعععةا١ٗ قةتععًة يؽععتٛ  اياةظعع١ٝ ٚاْ عععة     عالَععة ٕ ٖععملٙ ٖععٞ عٓعع ٟ  إنعع  "أٚ

  "ؼتٛ  اياةظ١ٝ خ اٛيٓ ا ٚاجملر" ٚا  ٚجٛ  "تعحٝع تعة"و ٚالذعغ   إع ٚاٖة" الر ًة 

ص عععة ٠ اي ٚيعع١ ٚايكٝة ٜعع١ خ َٝة ععة  َ (ْٚعع  شععةٕ شععٛ تعععٞ)إٔ أايرٚا٥ععٞ اينٜةععةْٞ 
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خاة  نةذاع١" خ اًع ٖة ذٝعث تععٔ ايصعًةة  يعال        أٜفًة ت ر ث عٔ "أا أ  ٖٞ 

 ةو تقُع ـ  َصًُٞ ايرٖٚٝٓ

َُِت ١ٜ َعٔ ايصعًٛى ايع ميةغٛجٞ ٖٚعٞ     إٔ ٖملٙ إٚقةٍ " ظعهةٍ شعة١َ"و   أظهةٍ 

١ ؼع ٚ   شع١ٓ ٜ رع ث خ رتةيٝع١ عةَع١ مبٓةشعا      41ٚنةٕ يٞ نة ٟ اياةي  َٔ ايتُعر  

 ٚاٜ ٘ اجل ٜ ٠ "ترن١ جٛاشٝض" اي  ٜتٛ  رٝٗة اةً٘ ايرٚا٥ٞ ايعٗري جٛ د مسةًٜٞ 

ٕ تأيٝا ٖملا ايه ةأل خعالٍ  إذاع١ اٞ اٞ شٞ "ات  غٝةأل طٌٜٛو ٚؼرح يٞ نة ٟ ل

 ررت٠ ارٜهصٝ  ٚؼتٛ  ترَا نةٕ ؼتاًة يًتة١ٜ"و 

ٍ  )ٚ  ث يٞ نة ٟ ٚامس٘ ا كٝكٞ   قعة٥الً ععٔ اةًع٘ ايرٚا٥عٞ     ( ٜاٝع  نٛ ْعٛ

ٚ ٚاة َٛذ ٠ تتعٝغ خ شعالّ "ٚألٕ ٖعملٙ رعرت٠ عؽعٝا١      إٔ ٜر٣ إٔ ذًِ مسةًٜٞ نةٕ إ

ٕ َعة ْعراٙ ٖعٛ    إٜفعًة ععع رع   أيًه ةا١ عع َع ارٜهصعٝ  ايعملٟ أَك ع٘ ٚترَعا ايعملٟ أَك ع٘       

ٚ ٚاة اٛؼاٗة ْعةّ ذهِ ٚشةًٝة  ميكراطًٝة  َص ٗ ر١ اٗحّٛ َٔ ـعا  احملعٝ    أ

 األطًصٞ ٖٚملا ظ٤ٞ ناري ال ٜص صٝت٘ مسةًٜٞ"و

عةًَةو ٚظٗر مسعةًٜٞ   61ٚش هٕٛ عٛ ٠ مسةًٜٞ خ ايرٚا١ٜ اجل ٜ ٠ األٚ  َٓمل 

عُعةٍ يعٞ نعة ٟ  ٚاظع ٗر      أخ  ٚا١ٜ " ع٠ٛ يًُٛت٢"  اعةنٛ ٠   0520ٍٚ َر٠ عةّ أ

عدؽ١ٝ خ  ٚا١ٜ "مسهرٟ خٝةط جٓ ٟ جةشٛط" ٚ"ىلةع١ مسةًٜٞ" ٚغريٖعة َعٔ   اي

 ا رأل اياة  ٠و  خالٍذ ايفٗة خ عةمل اجلةشٛش١ٝ أايرٚاٜة  اي  ت ٚ  

 

 عامل نظافة يؤسص مكتبة كبرية من الكتب امللقاة يف النفايات ●

ُعع  ٜتٌُ خٛشٝ٘ أينتٛ غٛتريٜس َٓمل أنير َٔ ععرٜٔ عةَعًة شعة٥كًة يععةذ١ٓ     

ايٓاةٜععة و ٚخ شععةعة  اياحععر اياععة  ٠ خ ايتةؼعع١ُ ايهٛيَٛاٝعع١  متهععٔ َععٔ ىلععع     

 .آالف ايه ا حمٛباًل اٝ ٘ إ  َه ا١ عة١َ لة١ْٝ

نُة اعة  ٜتعرف ٖعملا ايرجعٌ ا ع ا       "شٝب  ايه ا"تتٝبر  ذٝة٠  0553خ ايتةّ 

نعاريًا َعٔ   ايكة١َ ذٚ األ ات١ ٚاسُصا عةًَة  ات  ان عةر٘ إٔ ايٓةط ًٜكٕٛ عع  ًا  

أ  ن  إٔ ايٓعةط ًٜكعٕٛ ايه عا خ ايٓاةٜعة  ٚاع أ       "ايه ا خ ا ُٗال و ٜٚكٍٛ: 

 "وأىلع ٖملٙ ايه ا

ٚب يًهةتا ايرٚشٞ ايهاري يٝٛ # آْة نة ٜٓٝٓة$ٍ ايه ا اي  عير عًٝٗة نةٕ أ

( ٚق  عير عًٝ٘ خ خسا١ْ َع ععرا  َٔ ايه ا األخعر٣و  0501-0464تٛيص ٟٛ )
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ا َٔ  ٚاٜة  ٚقؽؾ ٚظتر ٚن ا تتًُٝٝع١  ٚزسٜٓٗعة خ   ٖٚهملا ا أ جبُع ايه 

َٓسيعع٘ خ ذععٞ َٜٛاععة غًٛ ٜععة جٓععٛأل اٛغٛتععةو َٚععع َععرٚ  ايصععٓٛا  أؼععا  اٝ عع٘ ٦ًَٝععًة       

ٚن ا األ ٜا ايهٛيَٛ  # عةمل ؼٛخ#ٚ# األَري ايؽتري$اةيه ا َٔ اليٝةذ٠ إ  

 .ٌ غة شٝة َة نٝس ا ة٥س جة٥س٠ ْٛاٌٝايراذٌ غنٜ

ٚ اتعع  ذيععو  ؼععة  اجلعع  نععةٕ ا ععٞ ٜا كععر إ   "ريإ ٜسٚ ْٚعع٘ الشعع تة ٠ ن ععا  

 .خ ذيو ايٛق  "ايه ا

ٛبٍ خٛشععٝ٘ َععع زٚج عع٘ ٚأٚال ُٖععة ايياليفعع١ ايةععةال األٍٚ َععٔ        6111خ ايتععةّ  ذعع

قع٠ٛ  $َرتًا َراتًة  إ  َه ا١ عة١َ  ٚأطًكٛا عًٝٗة اشعِ   51َٓستِ  أٟ َة َصةذ ٘ 

الق  ٖملٙ ا اة  ٠ دمةذًة ناريًا رةم نٌ اي ٛقتة وو ذ ع٢ إٔ عع  ًا َعٔ    #و ايهًُة 

 .األظدةؿ مبٔ رِٝٗ أجةْا تةٛعٛا يًتٌُ رٝٗة

 مبة ٖٞ ا ه ا١ األٚ  خ ايتةمل اي  تك ّ ايه ا لةًْة  ٔ "ٜٚكٍٛ خٛشٝ٘: 

 "وتة تٗةٜأتٕٛ الش 

قاععٌ دمععةح ا ه اعع١  نةْعع  زٚجعع١ خٛشععٝ٘ تتُععٌ خ اسٝةطعع١  يهٓٗععة اآلٕ        

 .ترن  عًُٗة ٚأؼار  تٗ ِ ارتَِٝ ايه ا ذا  ا ةي١ ايص١٦ٝ

خ نٌ أ جعة٤ ايكعة ٠ األَرٜهٝع١  ٚؼعة       "َه ا١ ق٠ٛ ايهًُة "طة   ظٗر٠ 

    ٞ   أٚ خٛشٝ٘ ٜ ًك٢  عٛا   تة و ايه ا اير٥ٝص١ َيعٌ َتعرو شعةْ ٝةغٛ خ تععًٝ

 .َترو َْٛ ريٟ خ ا هصٝو

ٚجتًعع٘ ذيععو ٜ ًكعع٢ ٦َععة  اي نعععة   رًععِ ٜتعع  ا ؽعع   األشععةط يًه ععا ٖععٛ          

 .ايٓاةٜة 

جةاععع  عة٥ًععع١ خٛشععع١ٝ أ جعععة٤ نٛيَٛاٝعععة ي ٛزٜعععع ايه عععا خ ا ٓعععةطل ا ُٗعععع١  

ٚايٓة١ٝ٥  ٚتًا١ٝ ي عٛا  َٔ َ  بشا خ َ ا ط ذه١َٝٛ  ٚٚؼعً  ن عا خٛشعٝ٘    

 . َٛقتًة خ اياال 611إ  

ٜٚكٍٛ إٕ ظتا٘ اةيه ا ٜتٛ  إ  ٚاي ت٘ اي  نةْ  تكرأ نٌ َصة٤ ألطاةتة: 

 "وٖٞ َٔ أعةةْٞ ايٓٛ "

ٖٚٛ مل ٜ ُهٔ َٔ َ ةات١ تتًُٝ٘ ذا نةٕ ؼعتريًا  يهٓع٘ َٓعمل إٔ اْةًعل خ     

َعععرٚ  ا ه اعع١ قععر  إٔ ٜٛاؼععٌ   اشعع ٘و ٖٚععٛ ٜصعع ت  اآلٕ الَ رععةٕ خ متععٛز ٜتععة ٍ   

 وايية١ْٜٛ ايتة١َ
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ٔالشاا ٓ دىااا بهاا   ّماإٙو  ٍااٜ  ماإب ةاااٚ ب واااُ ةاااٚو وااَ  ٍّٗاا   اا ل     

 ُّٕ  مرٓ ب طّراُ الع صىٛو ٔك ُ  مر) وشّا ( ٔاشاًا وَ أ اةّ و   لرخ ً املم

األ ٕاب الذِ ٗاٛو ٔامى وا ث الٕاةاعٛ الرا خرٚغغ ٔااري الوإٗي   ألجا د        ٔوق  ض 

املعّشق ٔاري ال عا ً الٕاةاعٛ لموإٗي الر ا بو أٔ املةٕةا ٛ اةاة ااو ث الشا ٓ        

 ٔأِن  ٗةْغغ

تعرفت ب وشّا ةمٜ )ش ِ ٕب آا ( ِٕٔ أشا بذ ه األةى ه الٍا ذص،و بذان    

 ال ااٌاٛ و لٗان    المام غغ ِٔإ     ب اخلىس، وَ ةىارٓ وةٕةاا الق واٛو أ ارب       

وااارض وواااٗ يو ٔأذةاااْ اشىٗماااٛ )ٌٕشااا ُ خااا ا( تراااةد أةااا ٕةًٗ  صااا لٌّٕ  األ  ااا٘  

لةسةق ن األ   ٞ ٔالرٍ ٌ،و شٗخ تأب امٕاباث ٖٔقرأ الشاعرو ٔكراٜ القما غغ    

ٔ ااا ابث الماا لُٕ أكحاار وااَ واارٚو ٔتعرفاات    )شٗاااب ٖإىاا ( ِٔاإ شاا ةر  ٖراٌاا٘    

ْ صاا ا الرااح  وااَ القماا ٟا وةإااّ)ًا ظىاا ه )ٌٕشاا ُ(  ُٔ أُ  وعاارٔي اكةشاارت أٌاا

ٖ)ةز ذلك ش ِ ٕبغغ فّٕ ٖر خر ظى ه أذةْ ٔ ابتّ  ةمٜ وق بةاٛ الشاعراٞ ٔشراث    

 الشعرو  ن ٔصٕا القم ٟاغغ

ةٍاو   خمت  ٗت )ش ِ ٕب( ألٔه ورٚو ك ُ شٗااب الاذٙ ب ا  كا ُ ب ةىار       

 و حيرر ب األبضغغ ةألةْ:ش ِ ٕب ٌرسْو  م  ةْ ال سٗا ٔمٗةْ الرّحٛ

 ٖ أ أٌك كب العىن ب األبضغغ -

 أٌ  ا َ األبضو أةشق العىن فّٗ و ٔأشعر أُ ة  ِٞ  ا  دأ غغ -  ه : 

شٗاااب ابب  عاض األشار ب ٍِاا و ٔتماك الإبٔ  ِاإ واَ ابةّاا        - ا ه شا ِ ٕب:   

 ٖٔعةين  ّ  كمى  اابٌ غغ

ملٕةااا ِاا ً ةااٗعٕ  وٍااْ  ٔشاا، اٌراار ث  ااْو ٔ ااا اةااةأذُ شاا ِ ٕب ب الااذِ ب    

 ٖقٕلُٕ أٌك واّلْ  ّٕٝ )ٌٕش٘(غ؟غ -لةٍ ٔه الإااٞ وعٍ و ةألةْ:

  ٌّ  اهلٕاٞ الذٙ أتٍّسىْغغ -  ه وٍرعاًل: 

 أا ٍٖ)ةز وٍك أذّ و ِٕٔ ٖعمي أٌك ة شقّ غغ -

أتعري امب العذبٙ الذٙ اٌةشر  ٍٗري أٌةي العرب؟ أشعر أٌْ أط ق  -  ه :

ّ٘ وٍااذ ةاإٍاث و شاا، تع  رفاات  لّٗاا  ب صاا لٌّٕ  األ  اا٘و ٔ ااا ذ٠اات ةاا خرًا وااَ   ةماا

 فررٚ ٔذٕ  ص لُٕ ٖمةق٘ فْٗ األ   ٞ ةٍا اورأٚ جرٖٛ وحمّ غغ
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 ٔا ث بأٖك؟ -

صااعقةينو شااعرث أٌااين هاا٠ٗن أواا ً ش مااٗةّ  املةألقااٛو  ٌّاا  تع ااٗين املااّا   -

 الشعرٙو الذٙ أكا الٍق   أٌْ اا ا  ألقً  ةٍاٙ ب السٍٕاث األخ ٚغغ 

الش ٙ ل عض الٕ تو جي ة      وعٕلْ حيرر ب األبض ٍّٖٔسق ٌ  ت تّا   شر ٍ   

 ٔأشر بِ  المإ ٚغغ

ٔا رت ت وٍْ )ٌٕش ُ( تاةٕٓ لمإااٞو فقا شور ش ِ ٕب وَ اذةى ةْ السرٖ غغ  

 اخةمز أو وّ  ك رن صإ  ٔامحّر ٔذّْ ٔكأمن  ف ذأتْغغ

أترٍْٖ كٗف ابت ك  غو ذا فعمت لْ ٖ  ةٗات٘؟  ٌْ واّلْ ع كغ -ِىست هل  : 

 ش، ف ذأتْ عوٕبكغغ؟

شٗاب شاٖا امس ةٗٛو ِٔاذٓ امس ةاٗٛ املرِراٛ ذعمات      -  لت ه شرٛ: 

شااعرٓ شاااٖا الر ااٛ ٔالسااصرغغ   اان أُ أٌسااٜو أٌاات واااةٕ واا  وااَ تشاا ٞ ٖاإً اشىعااٛ  

الق  ًو    و)بةيت ب )ٌٗشا  ٕب( ةاةرُٕ فرصاٛ لٍةٍا ٔه الإاذاٞ وا  مىٕةاٛ واَ         

ٔالرٍ ٌ،غغ  ه فٛ    أٌك ةة)ٔب هارٖد ةىار اخلٗا ًغغ ةٍّٗساق وعاك       الٍق   ٔاأل   ٞ

 ش ِ ٕب ب ٔةٗمٛ الرشمٛ املسة اوٛغغ

ٔاس ا ٍةاْ ملٍّاا         كٍت ب اةةو فٛ أةرٚ ) ٕاً الاَٖ( ِٔإ بذان ةا عٗينو ا

جرٙو ٔ ا تٕب ال)ٔس فٕبجت اا ٍٛ و  لغ ط ٟمٛو ٔك ٌت تمك األوٕاه وَ أذان ا ٍّا    

صّرشت ل ٗت ذآ )أِن أذّ  الراشن( أٌّ  لَ تة)ٔس ٔةةةرّرا لرت ٗٛ الٕشٗاو الذٙ 

الميبغغ ك ٌت اورأٚ مجٗمٛو تقرأ كاح ًاو ٔكا ُ المايب ِإ دإب شٗ تّا غغ ٔواَ        

 ااا، أفااارا  األةااارٚ شااا ب ب الح وٍاااٛ ةشااارٚو كااا ُ ِااإ األصاااإرو شٗااإٙو شااااٖا  

ةاْ األبوماٛ الايت    الذك ٞو ك ُ ٖرافقين ب أاماب اٖا بات٘و ٔأشٗ ٌاً  ترإُ وعاْ أخ     

 ك ٌت كب األ بو ٔهل   باٖٛ  رن إٌٔاب اإل ااب اإلٖراٌ٘غغ 

اةة اوت )ة ترٛ( ِٕٔ اةي املرأٚ األبومٛو األوٕاه اليت ٔصامةّ  واَ تركاٛ     

أذّ  ب كس، ٔه  أِمّ و ف ٍت هلي  ٗةً  ه ىً  ٔاةعً و عاٖقٛو ٔفرشةْ  أج د 

 ذٗاو ٔة شت وعّيغغ

كح ًا ) كن ش٘ٞ ٍِ  واَ ة تراٛو كٍات وٕةراً       ٔك ُ أ ِٕ  ٖذكر ذلك 
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  صإ ًا تق ةاث ةَ باتب ه٠ٗنو ٔلرَ ا ٍيت ِذٓو أ خمةٍ  ب امٗ ٚ اشٗاٚغغ(

ك ٌاات أذةااْ )مااع( وااَ ة ٟمااٛ وعرٔفااٛو  اااً  عااض أفرا ِاا  شٗاا تّي ب         

الةىر  ةمٜ ةمي الش ٓغغ ك ٌت اورأٚ شاٖاٚ ال ٗ ٛ كى   اث لا٘و كا ٔه أُ تإفر    

 الراشٛو ٔتٍ  ٖين ) ٕلااٙ(  اٟىاً غغ تقااً لا٘ ال عا ً ٔتماّر ةماٜ ترتٗاب ةارٖرٙغغ         ل٘ 

ٔك ُ اا َ األكرب لقٕاً الاَٖو وعةن المصٛو وما  ً    لماربو ٔبااي أٌاْ  ا ٔا      

 األب ع، وَ ةىرٓو مل ٖ)ٔذْ ٔالآو  س ب صصةْ كى  ك ُ ٖقٕهغغ

 م  وَ ورهْ  ذا ٔك ُ )محٗا( ٖسّر ل٘  اٟىً  أُ صصةْ ةةم د ة  ٖٛ ٖٔة 

ّٔذااْ ٔالااآغغ ٔ ااا شرٗاات لٕالااآ ذلااك أكحاار وااَ واارٚغغ ٔلرٍااْ كاا ُ ٖاارفض              ا

 الرررٚغغ ف)ٔاذْ ةٗرُٕ ورمرً  لْو ٔمحٗا ا ٖعىنغغ

كٍاات  ااا تعّرفاات ب اهلٍااا    ا ااٍّي شااّ)ا  الااذٙ ٖاااب  ال ااب ب اش وعااٛ    

ب ٌرسااّ  الاايت كٍاات أ ب  فّٗاا و ٔ ااا ةاا ةاتْ ب تااأو، الساارَ  عاااو  ةاارَ 

شقيت ألكحار واَ جالجاٛ أشاّرو كىا  كٍا  ٌةع وان وعاً  كاأخَٕٖ شاقٗق،و ٔشا،            

ةري أٌين ةأذِب ب بشمٛ طٕٖمٛ وَ  هل٘ شةاٜ وٕةارٕ  ا لربو ألاٖاا واَ وعا بب       

ٔأخةما   لٍ   ب ِذٓ املٍ طق أتعري    شٗ تّيو ط  ٟعّي ِٔ٘ فرصٛ ك  ٚ لا٘  

 وٗرين أِمْ ب وشّاغغٔأٌ  أكةب   ااةً  ٔوق اث صصرٗٛو أصّر أُ ٖسة

ِٔراذا ِةاف هلاي شاّ)ا  أٌاين  ا  ًو ٔأُ ةماّٗي العٍ ٖاٛ  ا٘و ٔأٌاْ لاَ ٍٖساٜ              

فواام٘ ةمٗااْ أ اااًاغغ ِٔرااذا أ ىاات وعّااي ناإ الشااّرو كاا ُ شااّرًا اٍٗااً    ملشاا ِا   

 ٔاملع بي ٔاخلرباثغغ

*** 
 اأث ااةةعاا اث لمرشماٛ    ٌٗشا  ٕبو فٕذ٠ات أُ ٍِا ك الراح   اَ هلاي          

واَ  ا، املااةَٕٖ     طٗ ٛ و  أةرٚ ش ِ ٕبو  ا  ةإا    و)بةةاْ ب ٌٗشا  ٕبغغ   ةال ٛ 

الةاا ذر ِاا  ٙ ٔأذةااْ ٔا ٍةااْ )لٗاااا( الاايت ك ٌاات وّىةّاا  وماا ش ٛ )أمحااا( اا ااَ       

الٕشٗاااا لشااا ِ ٕب ٌٕٔشااا ُو ٔد ٔلاااٛ الةقااارب وٍاااْ فعساااٜ أُ ٖرااإُ ةرٖساااّ  ب   

 املسةق نغغ

عااْ ٔااةااة٠ح ب  ااْو واا  ٔذاإ    ٔ ااا متاات تشاارٗ  أوّاا  املسااةىر هلاا  لم قاا ٞ و    

العاٖا وَ الرةٗ ث املاةٕاث و  أِمَّغغ أو  )فّىٗٛ( ِٔ٘ فة ٚ وةٕة ٛ اشى ه  راي  
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ٌاا ت١ ٔاةااا و فرااا ُ ِىّاا  لرااات ٌتااارٙ  اااأٙ طرٖقااٛو ٔ ةااا ٌ٘ ٔالااااِ  الااااكةٕب    

 )هّرا ٘(    وٍ)هلي أكحر وَ ورٚ ٔاةةذبثغغ

لذٙ بافقين ب  ٕال٘ كٍت ب ةٗ بٚ )ة ترٛ( اليت ٖقٕ ِ  أخِٕ  األصإر ا 

ب وشّا ٔهٕاشّٗ غغ   ل    ك ُ شا ِ ٕب ٔأذةاْ ب الساٗ بٚ األٔ  الايت ك ٌات      

تس   سرةٛ ج  ةٛ وٍ ة ٛ لمصا   أةا ٕه ةاٗ باث املااةٕٖ،  ّا غغ تٕ رٍا  ب وٍ قاٛ        

ٖسىٌّٕ  ) اور ٓ(و ٔفّٗ  ٌ ا  ا)ٖار وٗ ِاْ ةذ اٛو ٔ ارب الٍ ا  صا رٚ ةمّٗا  أجار          

ٌّ   اً اإلو ً الره  )ب( الايت هار ت الما ر لٍٗا صع املا ٞ ب      ٔاهد لقاًو ٖق ه أ

تااافق ا)ٖاارو ٔ ااا شاار   لٗااْ أِاا ل٘ املٍ قااٛ وااَ شااد املٗاا ٓغغ فاااة  ب ااْ جااي هاارب     

 الم ر  قاوْ فةافق و ٞ الٍ  غغ

ك ٌاات الساام  ث  ااا ةااٗرت الٍ اا و ٌّٔتىاات الاااخٕه  لٗااْغغ ٔشٕلااْ اٌةشاارث     

ق ٖسرٍّ   رُٖٕٔ ٖعةىأُ ةماٜ ال)باةاٛ   األشر ب الرح ٚغغ ٔاألشراسغغ ٔةا وٍ ط

 تٍةرْ األشر ب املحىرٚغغ ب وٕمس، ٔةمٜ و 

ش ٔلت لٗاا ااٌررا   أمحا  اخن ةٕب الٍ  و ٔلرَ اآلخارَٖ ةّرارٔا ةمّٗا      

 ِذٓ الررصٛ  ٍااٞاتّي املةٕاصمٛ هل  أُ تمةصق   لق فمٛغغ

ا ةٍّا  نإ   ك ٌت  رٖاٛ ) ااً كا ٓ( ب وٍةماف ال رٖاق    ٌٗشا  ٕبو ٔت عا        

َّٗ لٍاا  أُ  06) ( كٗماإورتًاغغ ٔشاا، ٔصاامٍ  الواإاش٘ ٔنااَ ٌمصااق  سااٗ بٚ شاا ِ ٕب ت اا

الرذن ٔأذةْ  اا  ّرارا ب الاذِ ب    امل)بةاٛ اةاةق  ه الوإٗي ٔأٌّىا  تركا          

ا ٍّى  و  الس ٟقو لٗقٕ  الوإٗي واَ وشاّا    امل)بةاٛ ب ٌٗشا  ٕبغغ أٙ أٌّىا  مل       

 ةةقاٌ غغٖةٕ ر  ب ) اور ٓ( كى  ا

لااذلك شاا، ٔصاامٍ  امل)بةااٛ ٔذاااٌ  أُ اخلااراي  ااا ناارثو ٔأُ امل)بةااٛ تعااّز       

   ملاةٕٖ،و ٔوٍّي شعراٞ ٔكة ب ٔفٍ ٌُٕ ٔبٔا  جق فٛ ٔوة  عُٕغغ

ٔ اأث امٕاباث الشعرٖٛو ٔكٍات أتا     رّايذ ِاذا الشاعر الر بةا٘ امااٖخ         

وعّ  خاوّ  تميب امل  لب ةمٜ ألسٍٛ شعراْٟغغ ٔك ٌت )ٌٕش ُ( تأب  ، املاةٕٖ، ٔ

  م   ٛ ٔتّذٖب بفٗع،غغ

 ِىست ل٘ : )) أبذٕ أُ ترُٕ ةعٗاًا (( 
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   ل   و  ٌّ  لررصٛ ٌ  بٚ أُ أكُٕ  ، ِؤاٞ امل اة، ((   مت هل : ))

 ك ٌت لٗاا ك ٔه ااةةررا   أمحا ٔوالشقةْ  اٟىً  ةمقت ٌٕش ُ:

اُ ّٔ ٓ ةٗر ذ٠َّ  رابٓ   لسرر )) ا ين  رٙٞغغ ٔكن ِؤاٞ الرةٗ ث المٕات٘ ٍٖش

جي تٍّاث     أٔبٔ   ملة  عٛ  باةةْغغ ِٕ لٗع وسةعاًا ألٙ ةال ٛ وحىرٚ و  أٙ فة ٚ((

  ٟمااٛ : )) ِااؤاٞ الرةٗاا ث وساارٍٗ ث ٖ صااحَ ةااَ فرصااٛ طٗ ااٛ لماا)ٔاسغغ شةااٜ فّىٗااٛ   

 ٔلرين أبٝ الإ ٚ ب ةٗين ة ترٛغ(( ك ٔه أُ تمرت ٌترك  ٌّ  تالشقك أٖوً و

ف ذأتين والشتةّ و ٔفعااًل اكةشارت أُ ة تراٛ كا ٔه ااةاة٠ح ب  ا٘  اٟىاً          

ٔكٍااات أةةقاااا أٌّااا  و  لإاااٛ ب العٍ ٖاااٛ  ااا٘ ألٌاااين هاااٗف أِماااّ غغ ٔلراااَ ٖ اااأ أُ    

 ترر ِ  ك ُ ب ا  ٓ آخرغغ

 مل ذا ؟(( ةألت ٌٕش ُ : )) اأبٝ شٗاب ٖإى  ٍِ ؟

حياب ااخاةالب  ّاؤاٞ     ا))  ٌاْ ب ارفاٛ اما ب  ب وااخن امل)بةاٛو         لات : 

ٖراارتد  الٍا   ٍِا غغ ب ٌتارٓ أٌاْ ا اَ األبضو ِٔاؤاٞ ٖإماب ةماّٗي الحاراٞو ِٔإ ا          

   مل ه ٖٔعآ أشا اآلف ث اليت تمٗب ةقن اإلٌس ُ فةقةن فْٗ ٌأوٛ امع((

 مت هل  : )) ٔلرٍك جرٖاٛ ٔأذاكو كٗاف ٖا)أس شٗااب  ا، ِاذا امل ااأ ٔ  ا،          

 ةال ةْ امىٗىٗٛ وعرى ((

هصرتو ٔشعرث أُ تأج ِ  األٌحٕٙ ط او  ةمك الوصرٛ السا شرٚ   لات :   

ٌرتك وٍ ةا ٛ لةٕاٖا  املا ه     )) ب ةري شٗابو نَ خنةمفغغ  ٗةٍ  ورةٕض لمرىٗ و ٔا

 ةمٜ الرقراٞ  ّا ٌٔرعنغغ جي أٌين بو) امب الس و٘ ةٍا شٗابغ((

( ٔفعاًل ك ٌت ِىست : )) ة ترٛ تقرتب وٍ و  ٌّ  تشعر   لإ ٚ ةمٗك وينغ(

 ة ترٛ كىن صصًٍ  وَ اممٕٝ ٔتقرتب وٍ و   لت ٌٕش ُ وعةذبٚ عركٛ خ ٗحٛ :

)) كٍّ  ٌةٍ  ش ب الشاعرو ِإ حياب الشاعر الر بةا٘و مل أبااب ب أُ أذعان        

 عض تس ؤاتْ  ُٔ  ذ  اٛغغ ِاْغغ ة تراٛ ةاةرىن امااٖخ و ِا٘   بةاٛ ب ةارض         

 ٔا ّت صٕب مجّرٚ اجملةىع،غغ الحق فٛ الشعرٖٛ ةٍاٌ غغ(( انٍت  أٌ  ٛ

)) لٗع وَ بذن لْ القاابٚ ةماٜ اخلاالن واَ ةاصرِ غغ  ٌّا          ةألةين ة ترٛ:

  ٌس ٌٛ وذِمٛ ألٗع كذلك؟  أث وٍإىسً  وعّ  ب اماٖخغ((
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  مت : )) ِ٘ ش مٗٛ ةرٖرٛو ةاا ةَ مج هل و ِ٘ ل قٛ أٖوً  ٔترّي الٍ  ((

ّٔ  ِاذٓ األ    اوت ل٘ صصَ اممإٝ : ))  ٌإابو ب ا  ا تعاري ةٍّا  شا٠ًٗ  ب      تاذ

  ال كو ِ٘ خ صٛ   ملٍ قٛ ٍِ غغ تعاِ  ٌٕش ُ   رٖقٛ وةرٕ ٛغغ((

شعرث  أُ األبومٛ الم ٗٛ ترٖا فعاًل  شاع ب اآلخارَٖو أُ شا٠ًٗ  ة طرٗاً  ٖار ا       

  ٍٍٗ غغ اٌوىىٍ  لآلخرَٖ ِٔ٘ تمةمق  ٘و   ه الاكةٕب هّرا ٘  مٕث ة ه:

 جق فٛ اهلٍٕ  ٔتراجّي لرٍٍ  أُ ٌسألْ(( )) هٗرٍ  ٖعري الرح  ةَ

 ةألت: )) ٔةى ذا ترٖأُ ةؤال٘؟((

  ه ش ِ ٕب: )) شٕه ةا  ٚ شار  املإتٜ ةٍاا اهلٍاأ  ؟ ِان كان وٗات ٖٕها           

 ةمٜ احملر ٛ((

 1891ك ُ ذلك ة ً  –أذ ت  مٕث ٔاجق: ))  ال  ةا  ةر ٌّ  ٖق بب املمٗ ب 

 كان املٍا طقغغ ةماٜ كان شا ه ِا٘       لٕ اةةىاث ةمٜ الاافَو ل)شرات الق إب       -

لٗست ة  ٚ ِ٘ وَ صمب الاٖ ٌٛ اهلٍأةٗٛغغ ِٔ٘  ٖ ٌٛو ب   وَ أ اً الااٖ ٌ ث ب  

الع ملغغ   ل    كن وٗات حيار   ّا  ذا كا ُ ك ٍِاً  مل ٖةا)ٔس ب شٗ تاْو أٔ طرااًل        

 ه ةماٜ   ُٔ الح وٍٛغغ ِؤاٞ تمقٜ ذححّي ب ٌّر الإ ٌزو أٔ ٌّر ذ وٍ   عا أُ تّح ت أجق

 صأبِيو لةإٕن اشحخ    أةى   الٍّر(( 

)) ِٔراااذا تةصمااان اشحاااخ ب املٗااا ٓ ٔب ااا  تإاااّذٝ ةمّٗااا        أكىااان شااا ِ ٕب : 

 السىك؟((

))   ل   غغ ٔأشٗ ًٌ   ا ترٝ ةمٜ هر ي الإ ٌز  ق ٖ  ِذٓ اشحخو أذبب أٔ   مت:

الايت  اا تراِا       ق ٖ  أبذنغغ أٔ ا  ذلك وَ ال ق ٖ غغ فةشعر   لرةب وَ تمك املش ِا

 ب أٙ ور ُ وَ هريت الإ ٌزو ٔشةٜ اش وٍ  ٔلرَ  ٍس ٛ أ نغ((

تشااّعب اماااٖخو ٔباااب شاا ِ ٕب أُ أاٖااا ب شاااٖح٘ ةااَ اهلٍاإ  وؤكاااًا أُ      

امرن الذٙ ٖقٗىْ ب و)بةةاْ ِإ ةماٜ شاربو ك)اٟار أذاٍيب لاْ أةىا ه   ااةٗاٛو          

 ٖٔةقَ ةا ًا وَ المإ ثغغ

ح ًا ٔ اا شا ٔه  عاض امل ااة، املااةٕٖ، أُ ٖاالٕ       ٔاةةىر اماٖخ وةشع ً  وا   

  الٕٓ ب الاخٕه ب ةىق األة ٕبٚ اهلٍاٖٛ ٔوالمحّ  الشّ ٚغغ
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