للنشر يف
اآلداب العاملية
تأمل هيئة حترير «اآلداب العاملية» من السادة األدباء واملرتمجني الذين يرغبون
بالنشر فيوا مراعاة اآلتي:
-

أى تزفق املادة املرتمجة باألصل األجهيب الذي تزمجت عهٌ.
أى تتم الرتمجة عو اللغة األجهبية األصلية اليت كتب بًا الهص ما أمكو.
أى يكتب اسم املؤلف األجهيب وعهواى املادة واملزجع باللغة اإلنكليزية
أو باللغة األصلية اليت كتب بًا الهص.
أى يقدم املرتجم حملة عو سريتٌ الذاتية وعهوانٌ ،ونبذة خمتصزة عو املؤلف
األصلي للهص.
أى تكوى املادة املقدمة للهشز مطبوعة على وجٌ واحد مو كل ورقة ،مع
نشخة إلكرتونية تزسل على  CDأو عرب الربيد اإللكرتوني.
أى تثبت املصطلحات األجهبية يف يامش مشتقل ملحق بالهص.
أى تكوى املوضوعات حديثة ويامة وغري مهشورة.
أى تثبت املصادر واملزاجع األجهبية والرزبية يف نًاية الهص.
ال تراد املادة إىل أصحابًا سواء نشزت أم مل تهشز.
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بديع صقور

ــ  1ــ
ضبع ضيْات أّ تهاد ..ثالمثاّ ٜ٘مخط٘ ّضتٌْ ْٓماًّ ،زبع ْٓو..
تػسب الػنظ
ختسع اليجْو
ختسع الطنا /ٛالسصاص ضٔد األزض/
ْٓو بْٔو /تطسقيا احلسب/
ْٓو بْٔو /أٓاو احلسّب تتػابُ/
ْٓو بْٔو /تطْٖ خٔامَا السٓحّ ،تبددىا شّابع املْت/
ْٓو بْٔو /ىػتطل بيَس الدو /ىعنِّدُ فُٔ الػجس ّاليدّ ،ٚالطْٔز..
ْٓو بْٔو /جننع حيط٘ مْتاىا /ىهدضَا يف عيابس األٓاو ..مؤّى٘ األبد
ــ  2ــ
ثالمثاّ ٜ٘مخط٘ ّضتٌْ ْٓماًّ ،زبع ْٓو...
ّاحلسب تػتتيا نػٔه اجلبال /العنس باق٘ شٍْز مً ضساب../
ىيْح نالكربات /ىبهٕ ناليْازع /ىيطج أنفاىاً شأٍ٘ تلٔل باليجْو/
اليجـــْو ت جتـــاف  ..نفـــً/ ...اليجـــْو جــ ع الـــسق
الطنا/ٛ

عازٓـــ٘ علـــ ٙخػـــب٘

ختتال املسان /ما أبعد البحس عيا/ّ /ىطسٖ خلف قطعاٌ الطـساب /لـٔظ
للطساب ضفاف./
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ــ  3ــ
ثالمثاّ ٜ٘مخط٘ ّضتٌْ ْٓماً ّزبع ْٓو..
العصٓصٌّ نالسّح ،أبياؤىا "ميسٌّ مسَّ الطحاب"
الطٔبٌْ ناملآ ،ٛػادزٌّ حمطات السبٔعّ ..ت بُدَّ مً مْدعني..
أزّاحيا /حكْل ،نطستْ أغصاٌ أغجازٍا الكيابل/
أعنازىا /بْٔت ٍدمتَا مدافع احلسٓ٘/
زؤّضيا /حصدتَا مياجل احلصادًٓ ،املَسٗ يف جصِّ زؤّع الطيابل/
/أمسٓها تسٓد ليا الطالوّ ،تػدم علٔيا أدّات الكتلّ ،تابعَٔا األعصا./ٛ
ــ  4ــ
ثالمثاّ ٜ٘مخط٘ ّضتٌْ ْٓماً ّزبع ْٓو..
ما شليا ىصزع مْتاىا حيط٘ عل ٙالتالل..
يف الطَْلّ ،عل ٙأطساف السمال..
يف أعنام الْدٓاٌّ ،عل ٙالطفاف..
يف مكابس املدٌ املطْزٗ /تلو اليت ضْزتَا أٓدٖ اخلٔسًٓ../
تلو اليت مسَّ علَٔا عابسٌ غسٓ ٍ/صَّ زأضُ ،ضاحهاً،
ّقال :مكربٗ مطْزٗ؟! /ما حاج٘ املكابس  ..أضْاز؟/
ما داو املْت ٙاألعصا ٛىٔاماً
ما دامت زح ٙاحلسب تدّز /قد تطٔل املكابس/
األعصا ٛاملْت ٙىٔاو/ ،الئاو داٜناً خاضسٌّ/
آِ! ما أنجس الئاو /نلع ْٓو ٓصداد عدد املْت ،ٙاألعصا ٛالئاو/
آِ! نه يف ىَآ٘ احلسب ضٔهٌْ عدد املْت ٙاألعصاٛ؟!
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ــ  5ــ
ثالمثاّ ٜ٘مخط٘ ّضتٌْ ْٓماً ّزبع ْٓو..
ضبع أّ تهادّ ،بٔيَنا ضي٘ نبٔط٘
فطح٘ للنْت أنرب..
الطٔبٌْ ناملآ ٛػادزٌّ السبٔع..
تَاجس الطري
دنٕ ٛاخلسٓف
ٓسحل الػتاٛ
ٓسحل السبٔع
ٓسحل الصٔف..
الػتا ٛخسٓف
السبٔع خسٓف
الصٔف خسٓف
ّاخلسٓف خسٓف..
ماتت الصٍْز /يف احلسبّ ،يف اخلسٓف متْت األشٍاز/
يف احلسب متْت الصٍْز/ ..أبداً ت تصحْ يف احلسب الصٍْز/
يف اخلسٓف تياو الصٍْز /نل زبٔع تطتٔكظ الصٍْز/
آِ! شٍْز حداٜكيا ،نه ناىت مجٔل٘؟ /ناىت أبداً ت تياو./
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ــ  6ــ
ثالمثاّ ٜ٘مخط٘ ّضتٌْ ْٓماً ّزبع ْٓو..
ضبع ضيْات أّ تهاد..
احلياجس ،ختتيل باملْآّل احلصٓيّ٘ ،الدمْع..
األٓدٖ تػصل األنفاٌّ ،تعد الكبْز لألعصا ٛالعاٜدًٓ..
/مساضسٗ احلسب ّأعصاؤٍه ٓػسبٌْ خن زأع الطي٘ اجلدٓدٗ/
ّالراٍبٌْ  ..احلسب /حيط٘ مً ذٍ السّح./
ــ  7ــ
ماٜتاٌ ّ.حدّ ٚمثاىٌْ ْٓماًّ ،زبع ْٓو..
ّابييت تطألين :ملاذا احلسب؟ /احلسب لٔطت مجٔل٘../
ٍيا ،قسٓباً مً حداٜل السّح ،ىطٔسُ أزّاحَه،
ّىيتظس زجْع الطيْىْ
ىيتظس السبٔع..
ٍياّ ،مً فْم ضالمل الصزق٘ ،ىلْح مبيادٓل املطس
ٍيا ،ىفتح للػدِ باباً..
خلط٘ ىػافل الػنظ
خلط٘ حنله يف الصعْد  ..الكنس /مجل بدّ اخلٔاو حنله
يف الصعْد  ..ظَس الكنس./
طفل٘ متلبط٘ تسىْ  ..الكنس ،ختاط اليجْو:
لطت مً نطس ظَس الكنس..
خلط٘ قد تعْد املسان
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خلط٘ ىيتظس الػسّب البعٔد..
خلط٘ ،ضيػافل الػنظ
حني ت تعْد /ضيصعد  ..ظَس الكنس/
ّنٕ ت حنرتم /حنً الرًٓ نطسىا ظَس الكنس/
ذات غسّب بعٔد
تياو الػنظ ّت تصحْ
ىصعد  ..ظَس الكنس /لكد نطسىا ظَس الكنس./
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والتتو ويانت  )8111- 8181الغت ز اريكي تتٌ ارييفتتزس ن التتتز الا صت
غز ,مينح ق رٓه كاعُ الكغف واملغت ر ُ والاىلتإ ا اري نت و ,وي تى يفته
ن كنع ف ت الىاق وتعزد ت املغ ز ,وتغدو املغ هد الًىكًُ والاف صًإ الع ديُ
دديدَ حتفشه لِ االساف ْ يف حلً َ.
م  8181ن ويضو هًإ قتز يًىيتىر  ,واياتتإ كت ٓلاته ا
ولد ويان
يفزو لني م  8111و نإ يفعد يه ْ دراصاه ن سزفُ ال ب ُ ,ثم نتإ كدرصت
ن لىيغ آياليد ,واياتإ يفعده ا الصتش فُ ,فعنتإ ذلتزرا ن اريصتبى ًُ اريديفًتُ
املضّتتن َ لىيتتغ آياليتتدر ,ون اجمللتتُ الغتتهزيُ "دميى زاتًتتو ريفًتتى" ,ثتتم نتتإ ن
دزيدتٌ الفذتز) و ات ٓز املضت ْ) ,ثتم أدار ككابت لل ب تُ وصتدرت لته ال بعتُ

اريوا كن دلنى اه الغعزيُ "أوراو العغب" م 1855ثتم نتإ ذلتزرا رًٓضتً
ن دللتتُ الا ت ميش) ن يفتتزو لني ,واياتتتإ يفعتتد احلتتز اريهلًتتُ اريكي ًتتُ ت م
 8188ا فيدًنًتت  ,وعتتهد الانصتتًب الجتت يٌ للتتزًٓط أيفزاهتت م لنكتتىلن وتتت
اللاً لتته ت م  ,8181و اتتب كزثًتتُ نتته يفعنتتىا نتتدك أسهتتز اللًلتتو لتتِ يف يفتته
آلخز كزَ).
أصًب ويانت يفغتلإ كفت دِْ أوهنته ت م  8181واياتتإ ا يًىديصتٌ ,ثتم
تعت فِ تتدراً وألتتِ ذل ضتزات ن د كعت ت يًىيتىر وفًالدلفًت  ,نت ابت
ديىا "أوراو العغب" كزات دَ ,وأدزّ تعديالت لًه.
الغ ز قد دأ
وصدرت ك ىلاه الغعزيُ "ألنًُ يفضٌ" م  ,8111و
لِ ا يفاه وتدقًته قبإ أ ىام ,ن أدزّ تغًيا ن العنىا أ جز كن كزَ.
والرتمجتتُ احل لًتتُ ريوراو العغتتب وريلنًتتُ يفضتتٌ صتتدرت ك ت خزا تتن دار
الاكتتىين ,أ تتده وقتتدم ات الغت ز واملرتدتتم العزاقتتٌ صتتعدٍ يىصتتف ,ورأّ ن
كتدكاتتته للكات ت أ الضتتتنُ الزًٓضتتتُ لغتتتعز ويانت ت هتتتٌ الاتتتدف وا سضت ت ظ
ا يض يٌ العنً يف ين أيفن ْ ال بًعُ ,وهى ياع اف ك املهنغني وصت ٓتٌ العزيفت ت
واملضاعبدين الذين يفدأت ره ص ت حتزيزهم ن هد الزًٓط لنكتىلن - 8188
 .)8181اال ت لتتِ دي لكاًتتو هًذتتإ ,وص ت ر يفعتتش أفك ت ره ن أعتتع ره ,و تدّ
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سز ُ أوراو العغب كجإ سز ُ النذىم ,ف لكى ن سز ُ دآنُ ,وداف ن
ست النت ظ ن احلتتىار والاشتتزر ,وقتتد يعتتو يف لصتتىفًُ سًنت ويفت لفشػ والىسغتتًُ
وااليفاذال كن يت د يفىردىاسيني كن يفًنهم ز.و.ألن.
تد
تصعب ا س اُ يفاذزيفتُ ويانت الغنًتُ وسً تته املادفتتُ كجتإ عتعزه,
فًه ت الصتتشفٌ والغ ت ز والزوآتتٌ وا ت ر والصتتدي وا يض ت املهنتتىم يف ي ت ظ
التت  ,واملكت فح كتتن أدتتإ العدالتتُ وتغتتًي لتتزو كعًغتتُ البغتتز وحتزيتتزهم كتتن
االض ه د واالصاغالل.
و االلتتُ لتتِ دلنى اًتتها أوراو العغتتب) و ألنًتتُ يفضتتٌ) اتتنح التتت رٖ
عه دَ لِ قز صف ,وتزيه صىرَ ع ز دلدد عغإ التزاْ والغعزاْ ودتذ
اهان م النت د.
و ز املرتدم ن كتدكاه أ عتعز ويانت تعتزل للاغتىيه وصتىْ الفهتم كتن
د يب يفعش النت د الذين رأوا ص سبه كاصتىف أو عت ا ,أو فصتلىا يفتني مج لًت ت
ععز ويان وأفك ره ,أو الذين ملضتىا ن قصت ٓده كلنشت فزويتدي  ,لكتن تت ثي
أوراو العغتب يفتتدا واضتتش ن ألنًت ت تتشرا يف ويتد وريف ًت ت لًتتىت ,نت تغنتتِ
لىر يفلشًُ ويان اليت ال ه الفزاع ت) ,و د لىر حلًاه يف لنضبُ للغعز
اريكي ٌ عبًهُ مبع ف لىلتىل ن التصتُ الزوصتًُ ,نت اكاتد تت ثي ويانت
الغعزٍ ا أورويف له .
ون عتتعز ويان ت احلتتز املزصتتإ أيفً ت ت اىيلتتُ وتتتدويز ولن ًٓتتُ أسً ي ت  ,وفًتته
تكزار ولغُ لنًُ كشدمحُ يف ملص لش ت واللهذ ت وكفزدات اانىد احلنز و ىا
ال بًعُ الض سزَ ,يه احلً َ يفطذًذه ولن ه وتدفته .
عتتغلو أوراو العغتتب) النتتت د كنتتذ صتتدوره  ,ولتتإ الغتت ز يعنتتإ لًهتت
وينتشه أريفعني ك  ,ويزّ قص ٓده كىدهُ ن سىار محتًم ا قت رٖ أو لزيتب
أو كغنًتتُ أو كعغتتىقُ أو كفكتتز أو ع ت ز أو سكتتن أو ا ويان ت يفضتته .يتتتىل ن
قصتتًدَ ا لزيتتب)ا لتتتد كنشتتار وأيتتو اتتز /يفهذتتُ ًنًتتو وودهتتو ويفغتتزتو/
وأخذت حلًيت وصدرٍ ويدٍ يفدال نه  /ال أحتدخ لًو لكر أفكز يفتو ستني
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أدلط وسًدا /أو أصاًتظ ن اللًتإ وسًتدا /لتٌ أ أيافتز فتاليٌ كالقًتو ث يًتُ/
أي ال أريد أ أفتد ص.18
ويهنط ا كعغىقاه كلنش ا الن ر اا دُٓ اليت اىر ن داخلته ,ويتتىل ن
قصًدَ أتًاو ن الصنو)ا أيو ي كتن أتًاتو ل لبت ن الصتنو /ري تى كعتو/
سني أصي ا د يبو /أو أدلط لصتو /أو أيفتتِ ن احلذتزَ يفضته كعتو /يتو
تعزفني قلًال /ن الن ر اا دُٓ اليت تاال ب نّ كن أدلو.ص18
ون قصًدَ ك ىف ن الفكز) اليت يفنه يفعد قزاْته فلضفُ هًذتإ يتتىلا
ت ث يفاتُ وتى
ك ىف أفكتز ن الكتى  /رأيتو التلًتإ التذٍ هتى ختي /ياتتدم
اخللىد /ورأيو الكجي الذٍ هى عز ميطٌ صزيع  /ينشإ ويابدد وميىت ص.18
ون قصًدَ ا كغنًُ ك ) يلنتح تتتديز أدوار البغتز التذين يىادهتى الفلتم,
ويتىلا
تتبلٌ هذه ااديُ /نتو ذلاففت يفهت لب تإ أو خ ًتب أو ق ٓتد /ملتن تدم
التطتتتًُ ال ًبتتتُ اريوا ,الفكتتتزَ العفًنتتتُ /تتتتتدم البغتتتزيُ وسزياهت ت  /نتتتو
ذلافف يفه لغذ يىاده ال غ َ /ملانزد يف صتإ /ولكتر أرّ كت نتو أستافظ
يفه يعىد لًو ن يعىد ريٍ كنهم.ص11
ويتىل ن قصًدَ كناصف لًإ ص )ا
يهت صت او أياهت التتزوأ /هت أيتو تنهطتتني /صت كاُ ذلدقتُ ,كا كلتتُ فًنت
حتبني /اللًإ والزق د واملىت والنذىكص. 18
يهت روأ الغت ز التلتتُ الن هطتتُ املاًففتُ ا بتتُ للىدتىد وللبغتتز البضت ْ.
ويت ت دّ الغت ت ز سكتتتالْه الغتتتعزاْ اآلتتتتني ,وأيفلغهتتتم أيتتته اخات ت ر لن تتتته يفعن يتتتُ,
و ّزهم أيهم وسدهم الت درو لِ تتديز كعنِ لن ته وكغشّ سً تته ,وصت ل
تتن اريك ت ن ا صتتزَ تتٌ يض ت هم ن فتتو سص ت ره  ,ورد نتته الاهنتتُ التتيت
يضبو لًه يف يه يزيد تدكي ك صض ت الدولُ ,وق لا أي لضو كت هتذه امل صضت ت
أو ضده  ,رييه ن خدكُ اريثزي ْ واريقىي ْ ,ولكر أريد أ أيفتر ن تإ واليتُ
كن البالد ك صضُ سب الزف و ,وصترز نتن ياشتدثى تن املعذتشات واخلتىارو,
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وأعتتتتت ر ا أيتتتتته يتتتتتزّ كعذتتتتتتشات ستًتًتتتتتُ ن ال بًعتتتتتُ واحلًتتتتت َ ,وقتتتتت ل ن
قصًدَ كعذشات)ا
أرّ تإ صت ُ كتتن النتىر أو الفلنتتُ كعذتشَ /تتإ يفىصتُ كزيفعتتُ كتن صت ح
اريرل كآليتتتُ يفت ت ملعذشات/أرّ البشتتتز كعذتتتشَ كضتتتانزَا اري ت ت  ,الصتتترىر,
سز ُ اريكىاز /والضفن ات الزد ل /تزّ م كن املعذشات هن ؟ ص81
و ىل ويان الصزا يف صلشُ الغ ز احل رقُ اليت تهدد أصتلشُ الغتز ن
قصًدَ الزسًإ ا يىك يى ) املكىيُ كن تضعُ غز كت ع تن ول فًه الغت ز
قطتتتًُ التتتتديم واطديتتتد وانتتتىأ الغتتتب ا الاغتتتًي ,ودور الغتتتعزاْ والفنتت يني
واملغنني والعلن ْ ,وحتدخ ن غ اريرصفُ املشدمحُ ,و ن احلب و القُ املت دَ
يفت ت لزوأ ,يتتتتىل ن املت ت ت الضت ت دظا صت ت اى دغزافًتتتُ اريرل لتتته  /أياهت ت
اري ن ل! ص قىل ن قصت ٓدٍ الب ىلتُ فًتو /صت اب التصتًدَ البغتزّ تن
الزف و و ن احلب /فنن صىاٍ يفهم احلب يفكتإ صت ْاته ويفهذاته؟ /وكتن صتىاٍ
ع ز الزف و؟ ص18
وينتت دٍ الغتت ز الىاليتت ت يف ٓهتت وصتت نًه كتتن الصتتً دين واملتتشار ني
والعن ت ل النتت سلني ,وي تتد ايطتتن كه لتتًهم واحتتت ده كعهتتم ,ويتتتىل ن املت تت
اخل كط غزا
تع لىا لٌّ /تع لىا صتزا وتغتبجىا يفتٌ /فشًت تكم كلاشنتُ يفتٌ /لضتو نتن
جتزأ خديه خ زات النضًم /فلتد أتًو كلاشًت ذلترتو الىدته يف لغتنط /كضتىدّ
الزقًُ يفغًط  /أتًتو ريصت ر وأيت أقتدم دتىآش الكتى  /يتر أقتدكه لكتإ كتن
يضا ً الفىس يفهت ص .18وصتدرت ك ىلاته الغتعزيُ "ألنًتُ يفضتٌ" ت م ,8111
الغ ز قد دأ لِ ا يفاه وتدقًته قبإ أ ىام ,ن أدزّ تغًيا ن
و
العنىا أ جز كن كزَ.
قصًدَ ويان ال ىيلُ تطتم  11كت عت  ,يفعتدد أصت يفً الضتنُ ,ورمبت دفعته
لزاكتته يف لاف صتتًإ ا التتانعن ن سز تتُ التتشكن وحتتتىالت الك ٓن ت ت .ويبتتدأ
ك لعه يفنغًد اساف لٌ يف لذات ويف آلخزين ويف ريوراو الً يفضُ واريرل وااىاْا
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"أسافٌ يفنفضٌ وألر يفضٌ /صآخذ مب صا خذو يفته /و تإ رَ نّ هتٌ
رَ فتتًكم املت ت اريول ص )801ت ويان ت يصتتغٌ ويا كتتإ ويتتشين ويض ت ل
ويضاتزٖ وينتٌّ ويعاش مبلكُ الغىص ا أ ن و الكى لديه,وياشد ن ً يته
الغ ز يف لفًلضى والفلكٌ فًنغدا تىقف هذا النه ر وهتذه اللًلتُ كعتٌ /التو
دىهز التص ٓد له  /صى تنصو ا اطه ت له  /وتصتفًه ختالل يفضتو
ص.801
ويهشأ الغ ز يف لًتًنًتُ الضت دُ ,ويتتدم د يفت ت ديتدَ للنعنتِ البضتً ,
ف لعغتتب التتذٍ نلتته ال فتتإ كنتتديإ التتز وتتتذ ر احلبًبتتُ أو التتشر الن يفتتو
والكا يفُ اايوللًفًُ أو هى ال فإ يفضه.م 8ص888
أصتتٔلُ الىدتتىد الكتتشّ تغتتغإ يف ت ل هتتىياننا التتىالدَ والًف ت والغتتًرىخُ
واملتتىت ,الصتتداقُ واخللتتىد ,والصتتزا والطتتذًر والصتتدّ والفذًعتتُ والضتتتى
والعبىديتُ واحلزيتُ ,ويضتاشى الكت دسى لتِ اهان كته واحلتدادو واطتشارو
وص ٓتى زيف ت اخلًىل والشيىز.
وهى ميطٌ ك الذاهبني والزآشني ,كغغىف يف حلً َ األ
اريصىد الذٍ يغزد دو صلم كىصًّتٌ و

ويف ٓز الشري
الغ ز.م  81ص811

ً يه.
يه يغتر كتن أدتإ

سز ُ البغز والك ٓن ت والاف صًإ تاشاسم ن كت ا التصًدَ ,والغ ز
ْ إ عٌْ ٌ يضانز تدف احلً َ يتىلا
الب سح ن سفىله كضاعد
أسب الذين يرت ز ى ن الشيُ /الزدت ل التذين يعًغتى يفتني ارييعت م /أو كت
اعم ا ً ت والغ يفت ت /يفنت َ الضتفن وقب اناهت  ,و وٍ الفت وظ وامل ت رو /يتٌ
أي ل لفزصيت /فزس يفت أهتب يفضتٌ ريول كت ي ختذيٌ /لتي كتزتر الضتن ْ أ
تديى كضاذًبُ لنًيت /كىس ي ه ا ارييفد دو كت يفإ م 81ص811
يا كإ ويان العغب واملً ه والن ظ ,وأفكت ر النت ظ وأكنًت تهم ,ويتزّ أيهت
كغ يفًتنهم نت ااتىاْ واريرل ,ويىاصتإ يغتًده ال للنناصتزين يفتإ للنهتشوكني
والتالِ  ,ويضانز ن البىأ يف صزاره وأصٔلاها ك ا يض ؟ مل ا أصلٌ؟ وااتشز ن
11

والت ويتمان قراءة يف (أوراقه) و(أغنياته) وجتربته الشعرية

ً يتته كات اطنتتُ وآالم اطشتتًم ,فهتتى عت ز اطضتتد والتتزوأ واملتتزأَ ,واطشتتًم
نت يتتزاه هتتى الا تتىر والعبتتىر واريرل الغتتهىايًُ واصتتانزار احلًت َ ,يات در ن
كتإ يىاصتإ
داخله ستب لتألرل والبشتز والبغتز ص ,811وي تد أيته تى
عتتغبه وتىاضتتعه ,ويتتدين ا الل وا ه يتتُا كتتن يهتتن اآلختتز يهتتتر م 11ص,888
وتاشاسم الاف صًإ ن كعفم املت ا  ,والغ ز يضانز ن يغت ده كجتإ "تزويفت دور"
دتتىال ,يا كتتإ كصت ر ارييف ت ل والعغت و ,ويزويه ت ويضتتاعًده فنضتتن سز تتُ
اجملت ت يف ولتتتزو الضتتتفن ن ا يتت ت التتتداخلٌ للكلنت ت ت ,وتانت ت و ن املتت ت ا
مجًعه املغ هدات والذ زي ت ,واحلز ُ والضتكى الفت هزٍ للًتإ الصتًفٌ
اجملنى الع رٍ ,فال تىقُّفَ ن الضكى الغ ص م 11ص. 811
تتنّتتتص ويانت ت عرصتتتً ت ا تتتزوكني واملضتتتذىيني واملزضتتتِ واملاضتتتىلني,
ودضّد إ سطىرا املنبى أو املا ن تىاصإ دآم كت يت ظ التت االدانت ٌ,

كع ً يفضر ْ كع رفه و ص رَ روسه ,كضالهن سكنُ آاتُ ا لزيت  ,والفزا نتُ
واانتىد ,ك سدت ن ب راتته الغتعزيُ يفتني فلضتفُ كزصتى الغًبًتُ وكج لًتُ هًذتإ
وازد الزص م ألفزد د ى  .كىاصال تدا ً ته ا يَ تت يفتزأٍ النتت د تتت وفىضت ه
املطتبىاُ دًتدا ,وكفضتش ن اجملت ل حلداثتُ كبكتزَ كت لبجتو أ ابعتو التتز
له .يتىلا
الالس
"صتًشُ ن اطنت  /يته صتىتٌ ,دهىريت كنتدفع ويف تت  /تعت لىا يت أافت لٌ/
تع لىا ي أوالدٍ ويفن تٌ ,ويض ٌٓ وأهتإ يفتًيت ,خلصت ٌٓ /العت س ياتتدم اآل /
يفعتتد أ أمت اهًداتتته ,ن التتداخإ /ه ت هتتٌ ٍ اريوت ت ر املضتتاذًبُ ات اريص ت يف
احلزَ /ير أسط لًه يش م الع لٌ ,وصناكم.م 11ص188
أيغىدَ كانزدَ تغد أسر البض ْ ,وتن ل كتن أ نت و يفتط ستزَ ,وتاضت ْل
وحتار لِ كف رق ت اريسداخ اط ريُ ن كديناه يتىلاهذه هٌ املدينُ ,وأي أسد
كىاانًه  /و إ ك يهم صىاٍ يهنر /الضً صُ واحلزو  ,اريصىاو والصشف/
واملتتدارظ /رٓتتًط البلديتتُ واجمل ت لط ,املص ت ر واريصتتع ر /الضتتفن الاذ ريتتُ
واملص ي والبط ٓ  /املر س واريكال .م 11ص181
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وأختتذ ويانتت كك يتت يفتتتني املاتت كلني املضتتتانيين يفغتتتكى هم واملفكتتتزين
املجتلني يف سشايهم ,كىاصال جتزيبه واساف ْه يفاذزيب اآلخزين ,دو لفت ل عتٌْ
كن يفدا اريصال أو املع صزين لها
أيه الغك ى  ,أيه الكًٔبى وامل زودو  /أ زفكم واسدا واسدا/
كك يٌ يفًنكم ,كجلٌ ن أٍ كك آخز/
امل ضٌ هى دافعكم ,وأي كجلكم /و إ ك
ٕ/
لكر أ ز أيه صًن ل الشه  ,وأيه لن
كن يتف يعاشه/ولن يغفإ ن أسد.م 11ص111

از  ,وكت صتً تٌ يفعتده/
إ كتن ميتز ,يعاتشه /و تإ

صدرت تض ابع ت كن أوراو العغب خالل سً َ الغ ز ,وصدر له نتال
نًشا هن ا قز ال بىل ,ومن ز كن اريي م ,وتن ول ن ععزه املآصٌ واملفت ,
مجًإ وكاشفش ,وصً صُ دديدَ وآدا دديدَ ,و تده النتت د رآتد
ود ا
قصتتًدَ النجتتز التتيت ا اضتتشو احلز تتُ الغتتعزيُ ن أورويف ت يف ت التتتز الا ص ت
غز ,وتن ولىا ععزه وصيته ,وكنهم دتًنط كًللتز ود.و.أو ىيتىر ,ودتى يفت ورس
التتذٍ تن ت ول كتتذ زات ويان ت الغ ت ز وا يضت  ,ن ت أ تتد ر.م.يفتتي صتتديته
الكندٍ وابًبه ا يف نه.
والتتتو ويانت ت كنغتتتد كانتتتزد لتتتِ ا يت ت ت ت الاتلًديتتتُ ,يصتتتىر ب راتتتته
يفاكجًف و ن فلضفٌ ,ويزتب تف صًإ كغ هداته وصىره يفشا ُ رص م ,وي لت
صزخ ته واساذ د ته و يه ذل م ن التًم ا صزَ للشط رات و ن يضت يًُ
كجتتإ يضتتز يصتتعب
البغتتز امله تددَ" ,يزف ت صتتزخاه الشيفزيتتُ فتتىو صتتتى الع ت
تزويطه أو تزمجاه.

11

91

صفوان صفر

ٜكطض (بطٜؿت) يف ايعاّ ( )3591إٔ َُٗ ١ايفٔ املػطس ٞتهُٔ يف تػٝري
ايعامل ال يف تفػري ,ٙبعس إٔ سسز يف ايعاّ ( )3511ايتد( ّٛاملكسغ )١يًُػطح
املًشُ ٞ؛ اييت ٖ ٞقبٌ نٌ ؾ ٤ٞضؤ( ١ٜبطٜؿت )١ٝملا جيب إٔ ٜه ٕٛعً ٘ٝاملػطح
َٔ ايٓاس ١ٝادتُاي ١ٝ؛ (َٔ تكٓٝات تتعًل بهتاب ١ايٓط َٚػتٜٛات اإلخطاز
ٚتسضٜب املُجٌ ٚٚدٗات ْعط تتعًل بايسٜهٛض)ٖ ,صا َٔ ْاسْ َٔٚ ,١ٝاس١ٝ
أخط ,٣سَ ٍٛا ٜتعًّل باملٛعٛع أَ ٚغُ ٕٛايعٌُ املػطس ,ٞسني أعاف إىل
َػطس٘ املًشُ ٞنٌ َا ٜػَُ( ٢ػطسَ ١ٝعاصط ٠أ ٚتعً ١ُٝٝأَ ٚػطح
بٝػـهاتٛض).
يهٔ (بطٜؿت) ال ٜكف عٓس ٖصا اذتسّ َٔ ايتٓعري ( ٚايتبؿري) بصا٥كت٘
املػطس ١ٝشات ايبعس ايعكا٥س ,ٟفٝغٝف إىل قاَٛؽ َفطزات٘ يف ايتٓعري َا :ًٜٞ
(اإلْػإ ,غري ادتسيٚ ,ٞغري املاز ٟــ ٚغري ايؿٛٝع ,ٞال ميهٓ٘ نتاب١
َػطسًَ ١ٝشُ.)١ٝ
ٚيهٖٔٓ ٌٖ ,ايو سكاً َا ميهٔ تػُٝت٘ َٔ نٌ َا ٚصًٓا َٔ َػطح,
(بطٜؿتٝاً) نإ ,أّ إغطٜكٝاً ,باملػطح املًشُٞ؟!َٚ ..اشا ٜعين إٔ ٜه ٕٛاملػطح
ًَشُٝاً ,اعتُازاً ست ٢عً ٢املكٛي( ١ايربٜؿت )١ٝيف ٖصا ايضسز!
إٔ حتٌّ األَِ ٚايؿعٛب َؿهالتٗا االدتُاعٚ ١ٝايػٝاغٚ ١ٝاألخالق ١ٝأَاّ
املأل ,عً ٢خؿبَ ١طتفع ١قًٝالً تػَُّ ٢ػطساً؟!
إشا نإ األَط نصيوٚ ,بٗص ٙايبػاط ,١فٓشٔ ْعطف إٔ اإلغطٜل قس غبكٙٛ
مبطاسٌ ط.١ًٜٛ
ٚيهٔ ال .إٕ (بطٜؿت) يٝؼ بٗصا ايكسض َٔ ايػصادٖٚ ,١صا َا ٜربض ختًّ,٘ٝ
فُٝا بعس ,عٔ َضطًح (املػطح املًشُ ,)ٞضمبا ألٕ ٖصا املضطًح مل ٜهٔ زقٝكاً
ٚال ٚاعشاً مبا ف ٘ٝايهفاٚ ,١ٜمل ٜكسّّ ي٘ فٓٝاً َا نإ حيًِ ب٘ َٔ ضٜاز٠
ٚ(ٚصا )١ٜعً ٢عامل املػطح.
يكس أزضى (بطٜؿت) َبهطاً إٔ عس ٙٚايؿطؽ ايٛسٝس ايصٜ ٟكف سا٥الً ب٘ٓٝ
ٚبني ٖص ٙايطٜاز ٖٛ ٠فّٔ األٚبريا؛ شيو ايفٔ ايبٛضدٛاظ ٟايعطٜل ٚايػـاَٚ ٞايصٟ
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ٜطٌّ بؿُٛر ٚنربٜا َٔ ٤عًٝا ٘٥االدتُاع ٞعً ٢باق ٞايفٓٚ ,ٕٛنإ عًـ٢
(بطٜؿت) َٔ أدٌ ايكغا ٤عًٖ ٢صا ايفٔ ,إٔ ٜػتدسّ نٌ (َاضنػـٝت٘) ٚمتطزٙ
ْٚفٛض َٔ ٙعامل ايبٛضدٛاظ ,١ٜيه ٞخيًل َا ظّٔ أْ٘ ميهٔ إٔ ٜه ٕٛايبسٌٜ
ادتُاي ٞيفٔ األٚبرياٚ ,يهٔ ايبس ٌٜيألٚبريا مل ٜهٔ غ( ٣ٛأٚبطا) أ ٚحمانا٠
يفٔ األٚبرياٚ ,شيو عٓسَا قاّ بإعاز ٠نتابَ ١ػطس( ١ٝد ٕٛدا( )ٟأٚبريا
ايؿشاش)َ ,ع املؤيف املٛغٝك( ٢نريت ف ,)ٌٝتًو اييت عطفت فُٝا بعس بأٚبريا
ايكطٚش ايجالثٚ , ١اييت اختاضت ؾدضٝاتٗا َٔ عامل ادتطميٚ ١ايًضٛظ
ٚايساعطات {أ ٚأؾبا ٙايساعطات}! ٚايؿشاش ,ٜٔيف حماٚي ١رتًل أبطاٍ
(بطٚيٝتاضٜني) ,ايؿ ٤ٞايص ٟنإ ٜال ِ٥يػبب أ ٚآلخط أشٚام َا نإ ٜػُ٢
(باملجكفني ايجٛضٜني) ,أ ٚبايتكسَٝني يف شيو ايٛقت.
ْعٛز اآلٕ إىل َكٛي( ١بطٜؿـت) ,تًو اييت تٓف ٞصف( ١املًشُٝـ )١عٔ نٌ
ناتب َا مل ٜهٔ (دسيٝاً أَ ٚازّٜاً أ ٚؾٛٝعٝاً)ٚ ,بعس إدماظ( ٙأٚبريا ايكطٚش
ايجالث )١اييت ٜعسّٖا (بطٜؿت) َجاالً حيتص ٣يًُػطح املًشُٚ ,ٞيٓططح ٖصا
ايتػاؤٍَ :ا عالق ١ادتسٍ (اهلٝذٚ )ًٞٝاملازّٚ ١ٜايؿٛٝع( ١ٝبأٚبريا ايكطٚش ايجالث١
فٓٝاً ٚفهطٜاً ٚعكا٥سٜاً)؟!
 ٌٖٚنإ ٜهف ٞإٔ ٜػتبسٍ (بطٜؿت) أبطاٍ األٚبريا َٔ األَطاٚ ٤ايٓبال٤
ٚاإلقطاعٝني ,بايًضٛظ ٚايساعطات ٚايؿشاش ,ٜٔيٝضبح ناتباً ًَشُٝاً ــ
بطٚيٝتاضٜاً ــ تكسَٝاً؟!َ ..ط ٠أخط ,٣غٓذس إٔ ٖٓايو َٔ غبك٘ يف ٖصا املٝسإ,
ٚمل ٜهٔ ال ؾٛٝعٝاً ٚال َازٜاً ٚال ٜعطف ادتسٍ (اهلٝذ )ًٞٝأال َٛ( ٖٛٚيٝري) يف
ايهجري َٔ َػطسٝات٘ اييت غدط فٗٝا َٔ ايبالط ٚايبٛضدٛاظ ١ٜبٗذا ١ٝ٥ساز٠
ساشق ,١نُػطس( ١ٝتاضتٛف) اييت ناْت عًَ ٢ا ٜبسٖ ٚذا ًٚ ٤غدط َٔ ١ٜغـًط١
ايهٓٝػ ,١أٖ ٚهصا أّٚيت يف عٗسٖاٚ ,اييت اعطط املًو ملٓع عطعٗا قطاب١
مخؼ غٓٛاتٚ ,قبٌ شيو بهجري سٝح قاّ َػطح (أضٜػـتٛفإ) ايهَٝٛسٟ
بأبطاي٘ َٔ ايعّٝاضٚ ٜٔاملسَٓني عً ٢ارتُط ٚاملعطبسٚ ٜٔايفاغكات ,يف عطض
األَطاض اييت ٜعاَْٗٓ ٞا اجملتُع ٚيف ْكس ايرتنٝب ١ايػٝاغْٚ ١ٝعاّ ايكغا٤
األثٝين ,نُا يف َػطسٝت٘ (ايعْابري) ٚاييت صبّت ٖذَٗٛا ايػـاخط عً ٢ايععِٝ
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ايسمياغٛد( ٞنً )ّٕٛٝايص ٟنإ احملًّفٜ ٕٛطتبط ٕٛب٘ غٝاغـٝاً .أيٝؼ ٖصا ايٓٛع
َٔ املػـطح ,سػـب ايتٓعري (ايربٜؿـيت) ٜكرتب يف نجري َٔ زقا٥ك٘ َٔ املػـطح
املًشُ ٞاملعاصط ٚايص ٟازّع( ٢بطٜؿـت) ًَهٝت٘ املطًك..! ١
ٚضغِ إٔ (بطٜؿت) قس ختًّ ٢فُٝا بعس ,بٗسٚ ٤ٚز ٕٚإثاض ٠عذٝر ,عٔ
َضطًح (املػطح املًشَُ,)ٞػتدسَاً صٝػ ١أخط( : ٣املػطح املًتعّ) ــ (املػطح
ايتكسَ ,)ٞإالّ إٔ شيو مل ٜػاعس ٙعً ٢ايتكسّ أنجط يف فعايٝت٘ ايفٓٚ ١ٝبكٞ
َػطس٘ ٜسٚض س ٍٛاملٛعٛعات شاتٗا األثري ٠يسٚ ٜ٘اييت ناْت َٛدٗ ١يف ايعاٖط
إىل شٚق ١ٝايطبك ١ايعاًَ ١بططٚساتٗا املباؾطٚ ٠يهٓتٗا ايضساَٚ ١ٝضٚسٗا اييت
تٓش( ٛيًتعًَ ,)١ُٝٝتدًٝاً عٔ فٓٝت٘ (ايتعبري )١ٜاييت سصم بٗا يف بساٜات٘ املػطس١ٝ
سني نتب َػطسٝت٘ (بعٌ)ٚ ,سٝح أتاح يعفٜٛت٘ إٔ متاضؽ زٚضٖا يف ايهتاب١
ز ٕٚتسخٌ َٔ عكا٥سٜت٘ ايػٝاغٚ ,١ٝيفٛعٜٛت٘ ٚسب٘ يًعبح ٚايتشطٜضَٔ ,
صٝاغَ ١ػطح أنجط إقٓاعاً ٚفٓٚ ١ّٝخضٛص.١ٝ
ٚيهٔ ,إشا نإ بطٜؿت قس ختًْ( ٢عطٜاً) عُا نإ ٜػُ ٢باملػطح
املًشَُ ,ٞتٝشاً فُٝا بعس يعٗٛض َػطح أنجط تطٛضاً ٚاْتؿاضاً ٚعامل ١ٝ؛ َػطح
(ايتػطٜب) ,أفال حيل يٓا قبٌ إٔ ْتٛقف عٔ اذتسٜح عٔ املًشُ ١ٝإٔ ْػأٍ عٔ
املػطس( ١ٝايربٜؿت )١ٝاييت ميهٔ عسّٖا (ًَشُ )١ٝتبعاً يٓعط( ١ٜبطٜؿت) سٍٛ
املػطح املًشُ..! ٞ
إْٓا ئ دمس َػطسٚ ١ٝاسسَ َٔ ٠ػطسٝات بطٜؿت تؤز ٟاملطًٛبٚ ,ست٢
فُٝا ٜتعًّل (بأٚبريا ايكطٚش ايجالث )١فإٕ بطٜؿت نإ قس اغتفاز إىل سسّ نبري
َٔ تكٓٝات املػطح ايضٝينٚ ,املػطح ايٝػٛعٞ؛ َػطح ايكط ٕٚايٛغطٚ ,٢املػطح
اإلغطٜك ٞأٜغاًٚ ,مل تهٔ (بطٜؿـت )ً١ٝبؿهٌ ناٌَ ٚيػبب بػ ٖٛٚ ٝإٔ
املػطح املًشُ ٞايصْ ٟعّط ي٘ بطٜؿت َٖ ٛػطح صعب ايتشكل يف عامل ايٛاقع,
ٚيٓكطأ َا نتب٘ بطٜؿت ْفػ٘ عٔ ٖص ٙاملػأي:١
(ٜطتب املػطح املًشُ ٞاملعاصط باجتاٖات حمسز ٖٛٚ ,٠ال ميهٔ إٔ ٜكاّ
أُٜٓا نإٚ َٔ ٖٛٚ ,دْٗ ١عط أغًٛب ١ٝيٝؼ دسٜساً ٚي٘ عالق ١باملػطح اآلغٟٛٝ
ايكسَٚ ِٜػطح ايكط ٕٚايٛغطٚ ..٢عً ٘ٝإٔ ٜتذاٚظ نٌ ايضعٛبات ادتباض,٠
ٜٚتطًب َػت ٣ٛتكٓٝاً عايٝاً ٚسطن ١ق ١ٜٛيف اذتٝا ٠االدتُاع... )١ٝ
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إٕ ايهجري َٔ املٗتُني بايفٔ املػطس ٞحياٚي ٕٛنٝفُا اتفل متذٝس
(بطٜؿت) عٔ ططٜل َعاٚدت٘ (باملًشُ ,)١ٝأ ٚمتذٝس املػطح املًشُ ٞبإذتاق٘
بربٜؿتَ ,تٓاغني أَ ٚتػافًني ,سػب َٛٝهلِ اإلٜسٜٛيٛدٚ ١ٝأَعدتِٗ ايعكا٥س١ٜ
إٔ أِٖ َا ٚصًٓا َٔ َػطح (بريتٛيت بطٜؿـت) َٖ ٛػطح ايتػطٜب:
( )Distanciationايص ٟغاِٖ بؿهٌ فعاٍ بكًب نٌ املفاٖ ِٝادتُاي ١ٝاييت
ناْت غا٥س ٠فُٝا ٜتعًل بهتابْ ١ط َػطسَ ,ٞتعسٜاً إٜا ٙإىل صٓاع ١املُجٌ
ٚتضُ ِٝايسٜهٛض ٚبٓا ١ٝ٥ادت ٛايسضاَ ٞيف املهإ ( :ايػٛٓٝغطافٝا)ٚ ,أٜغاً,
يف ايتسخٌ حباي ١املتفطز ٚتجكٝف٘ ٚسغّ٘ عً ٢املػاُٖ ١عٔ قطب فُٝا ٜكسّ إي٘ٝ
ٚإدباض ٙعً ٢ايتفهري ٚاختاش املٛاقف جتاَ ٙا ٜططح عً.٘ٝ
إٕ املػطسٝات اييت نتبٗا (بطٜؿت) نُػطس( ١ٝضدٌ بطدٌ) ٚ
(َاٖاغ( ٚ )ْٞٛسٛاض املٓفٝني)ٚ ,نصيو بٝاْات٘ سَ ٍٛػطح ايتػطٜب قس أزت يف
ارتُػٝٓٝات ٚايػتٝٓٝات إىل بطٚظ َػطح آخط َٛاظ؛ َػطح ايعبح َٔٚ ,ثِ,
َػطح ايتذطٜب ,ايًصإ ال ٜعاالٕ ٜسٚضإ ست ٢اآلٕ يف فًو (ايتػطٜب)ٚ ,ايصٟ
ٜؿطس٘ (بطٜؿت) قا٥الً:
(إٕ تػطٜب سازث ١أ ٚؾدض ١ٝتعين ببػاطْ ١عع ايبسٖٚ ٞاملعطٚف ٚايٛاعح
عٔ اذتازث ١أ ٚايؿدضٚ ١ٝإثاض ٠االْسٖاش ٚايفغ ٍٛسٛهلا).
إٕ مجاي ١ٝايتػطٜب تهُٔ يف إعاز ٠نتاب ١ايتاضٜذ حبطٚ ,١ٜإَهاْ ١ٝتكسِٜ
َػطح قس ِٜيف ظَ ّٟعاصطٚ ,إعاز ٠ططح أفهاض ٚفًػفات ضداٍ ععُا ٤بكسض
أقٌّ َٔ ايكسغٚ ١ٝايٛضع بعس إخطادٗا َٔ سٝعٖا ايتاضخيٚ ٞظطفٗا االدتُاع,ٞ
ٜٚأخص بطٜؿت َجاالً عٔ نٝف ١ٝايتعاٌَ َع ؾدض ١ٝاملًو (يري) بؿهٌ َعاصط,
ٚنٝف أْ٘ مل ٜعس َٔ املِٗ إٔ تجري ٖص ٙايؿدض ١ٝايؿفك ١اآلٕ يف شات املؿاِٖس
املعاصط نُا قسض هلا يف ايكطٕ ايػازؽ عؿط..
نصيو فإٕ تكٓ ١ٝايتػطٜب يف ايهتاب ١املعاصط ٠تتٝح يًهاتب فطص ١شٖب١ٝ
يًتشا ٌٜعً ٢أدٗع ٠ايطقاب ١يف خمتًف أؾهاهلا َٔ أدٌ (متطٜط) ايٓط ٚإعطا٘٥
ؾطعَ ١ٝا غري ؾطعٝت٘ ايفٖٓٚ ,١ٝصا َا حتسّخ عٓ٘ بطٜؿت يف َكاٍ حتت عٓٛإ
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(مخؼ صعٛبات يس ٣ناتب اذتكٝكٚ .)١يهْٔ َٔ ,اس ١ٝأخط ,٣فإٕ ٖصٙ
ايتكٓ ١ٝتتٝح يًُُجٌ إٔ ٜػتدسّ نٌ طاقات٘ يف األزا ٤يًٛص ٍٛإىل ْكٌ ايؿدض١ٝ
اجملػس َٔ ٠سّٝع ايعاّ إىل سّٝع ارتضٛص:١ٝ
(إٕ َؤثط ايتػطٜب ٜٓؿأ ٚقتُا ٜتِ اغتشغاض ؾ ٤ٞيًفِٗ ٚٚقتُا ٜجري ٖصا
ايؿ ٤ٞاالْتبا ٙبتش َٔ ًٜ٘ٛؾ ٤ٞعازَٚ ٟعطٚف َٛٚدٛز بؿهٌ غري َباؾط إىل
ؾ ٤ٞخاظ ٚأخّاش ٚغري َتٛقع .إٕ ايبسٖٜ ٞبس ٚيف نٝفَ ١ٝع ١ٓٝغاَغاًٖٚ ,صا
حيضٌ فك َٔ أدٌ دعً٘ َفَٗٛاً بؿهٌ أفغٌ).
(َٔ ٖصا ايتعطٜف َٔٚ ,جتاضب بطٜؿت ايفٓ ١ٝنهاتب ٚخمطزٜ ,تٛعح
إٔ َؤثط ايتػطٜب ٜؿٌُ عً ٢ايضعٝس األزب ٞزا٥ط ٠عع َٔ ١ُٝايعٛاٖطَٔ ,
املؿٗس املػتكٌ ٚاألبطاٍ ست ٢اذتٛاض املتبازٍ ٚايعٓاٖ َٔٚ .ٜٔٚصا ايتعطٜف
ٜتٛعح نٝف إٔ بعض ْكاز بطٜؿت اضتهبٛا بعض األخطا ٤يف حماٚيتِٗ اعتباض
َؤثط ايتػطٜب نُػأي ١ؾهً ١ٝيٝؼ ايػطض َٓٗا َعطفٚ ١حت ٌٜٛايٛاقع ,إمنا
ايؿو إظا ٤ايٛاقع ٚايبشح عٔ ططم َفتعً ١تطع ٞاألشٚام املتدُ.)١

***

املراجع:
َ ػطح ايتػٝري يف َٓٗر بريتٛيت بطٜؿـت ايفينَ .طبع ١اذتذاظ ــ زَؿل.
 ؾًٝس ٕٚتؿـٝين  :املػطحَٓ .ؿٛضات ٚظاض ٠ايجكاف ١ــ زَؿل.
 أْسض ٜ٘ضٜػتػًط  :ادتُاي ١ٝايفٛع .١ٜٛتطمجٖٓ ١ط ٟظغٝب ــ َٓؿٛضات
عٜٛسات ــ بريٚت ــ باضٜؼ.
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ٚقد ٜؤدٖ ٟذا ايفعٌ إىل خًدً ١جمُٛعَ ١نٔ ايوٛاتنا ايفٓٝن١و ا ٚايفهزٜن١و
ا ٚاالجتُاعْٚ .١ٝعتكد إ ٖنذا اااْنل ين٘ ايُٖٝن ١ايٚىل ب اي ان ٛاينو تٓناٍٚ
دراص ١ايرتمجٚ ١عالقتٗا تايدب املكارٕٜ .ضُح يٓنا ايدب املكنارٕ تفٗنِ ننو َنٔ
اآليٝات ايو تاهِ تعًُٝن ١ايرتمجن ١عًنَ ٢ضنت ٣ٛاي نزاد ٚااُاعناتو ضنل
ٛج٘ ايزا ٟايعاّ .إٕ غٝاب َزاننش اي ان ٛب اي ًندإ ايعزتٝن ١اينو ت نة عًُٝن١
ايرتمجننٚ ١اصننتك ارا مننزّ َزانننش ايكننزار ب ٖننذ ٙاي ًنندإ َننٔ ايننتاهِ تننايزاٟ
ايعاّ ايعزتٚ ٞايعامل .ٞماٖ ٍٚذا اي اث إ ًٜفا ايٓظز إىل ٖذ ٙاملضأي ١اخلط .٠
ً َٜٛا تعند ٜنٗٓ ّٛنار ادندٚد ايفابنً ١تنو ايعًن ّٛاملدتًفن ١تضن ل اجنٖ ١نذٙ
ايعًن ّٛتعهننٗا إىل تعننصو خابنن ١ب جمنناٍ ايعًن ّٛامْضنناُْ .١ٝننٔ ٜضننتطٝة ايٝننّٛ
ايفصننٌ تننو عًننِ ايننٓفطو ٚعًننِ االجتُننااو ٚعًننِ امْاصنن ...١إع َٚننٔ ٜضننتطٝة
ايفصٌ تو املٓاٖج ايٓكد ١ٜاملدتًف ١ايو قاَا عً ٢اصط ًضفٚ ١ٝعًُٚ ١ٝينذيو
جيننل عًنن ٢ايكننارن إ ٜٓظننز إىل عٓننٛإ ٖننذ ٙايدراصنن ١عًنن ٢اْنن٘ ٜننأ  ٞب صننٝاق٘
ايط ٝعٞو يٕ دراص ١ايرتمجٓ ١تُ ٞب قضِ ن َٓٗا إىل ايدب املكارٕ تاملعٓ٢
املكصٛد ب ٖذ ٙايدراص.١
َٓنننذ إ تننندا ٚعٓٝنننا املعنننزب ٜتغننهاٌو ٚجننندْا اَآَنننا رٚا٥نننة ايدب ايعننناملٞ
َرتمجنن ١إىل ايً نن ١ايعزتٝنن١و تنند٤اً َننٔ عهض ن ٚداْننوو َننزٚرًا ت ن داب ايكننزٕٚ
ايٛصننط ٢ايٚرٚتٝنن١و ٚاْتٗننا ٤ترتمجننات رٚا٥ننة ايدب ايزٚصننٚ ٞايدب ايفزْضننٞو
ٚايدتننو امْهًٝننشٚ ٟايَزٜهننٚ .ٞرننذا ال ْ ننايا إنا قًٓننا إٕ ايرتمجنن ١عننهًا
تصٛر َ ٠اعز ٠ا ٚغ َ اعز ٠جش٤اً َٔ عدصنٝتٓاو ٚجنش٤اً َنٔ فكا تٓناو إىل ند
اْ٘ ال ميهٔ خت ٌّٝايوكا  ١اددٜو ١دٖ ٕٚذا ايٛصٝط املوُز تو ايً ات ٚايوكا ات
ايذْ ٟضُ :٘ٝايرتمجنٚ .١إنا ناْنا ايرتمجن ١نذنزْا تٛجنٛد اآلخنز املدتًنن عٓنا
فكا ٝاًو ٚاجتُاعٝاًو ٚدٜٝٓاً ..إْٗا ذنزْا اٜهاً ت ٛد ٠ايفهز امْضاْ ٞايذ ٟال
ميهننٔ إ ْعننٝػ عًننٖ ٢اَغنن٘و يٕ ايعشينن ١عننا املننٛتو َوًُننا ٜكنن ٍٛاملكننارْٕٛو
نُننا اْٗننا اعًٓننا انوننز ق ننٛالً ي خننز املدتًننن عٓننا ب ٚقننا نناٝ ٍٚنن٘ تعننص
ايدٚا٥ز اي زت ١ٝب اٚرتا ٚاَزٜها و ٝا تعص املكٛالت ايو ٗدف ب ايٓٗاٜن ١إىل
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ْف ٞاآلخنز ٚإي ا٥ن٘و ٚسُنط ٖٜٛتن٘و ًٝ ٚنل َٓطنل ايكن ٠ٛب ايعالقنات امْضناْ١ٝ
عًنن ٢مجٝننة َضننتٜٛا ٗا .ننذنازْا ايرتمجنن ١تننإٔ اآلخننز ال ٜننتهًِ ي تٓنناو ٗنن ٛإنٕ
خمتًن عٓا ب فكا ت٘و ٚب قُ٘ٝو ٚعًٓٝنا ق نٖ ٍٛنذا االخنتالفو يٕ اآلخنز ينٝط
ٖنن ٛايغن ٚ ٘ٝإوننا ٖنن ٛاملدتًننن ايننذٜ ٟكاهلٓننا ادٝنناٚ .٠رننذا إْٓننا ايٝنن ّٛا ننَ ٛننا
ْه ٕٛإىل ايرتمج ١مبفَٗٗٛا امْضاْٞو ا ٟايو متد جضنٛر ايتٛابنٌ تنو اي غنز
ت ص ايٓظز عٔ اآط ٚايعزم ٚاملٛسٔو ٚتعٝداً عٔ ايعكً ١ٝاملزنش ١ٜايو ُٗٔٝ
عًنن ٢ايفهننز اي زتنن .ٞإٕ ايرتمجننٖ ١نن ٞايتعنن ايً ننٚ ٟٛايدتنن ٞعننٔ اعنند تننو
فكا توو ٚعٔ اختالفو ال تد َٔ االعرتاف تن٘ ٚق ٛين٘ ق نٛالً بنزماً عنب ايك نٍٛ
مب دا ايرتمج .١باٝح إ ٖٓاى َٔ ٜك ٍٛإٕ ايرتمج ٖٞ ١ع عنٔ ْكنب تناملعٓ٢
ايضًيب يًهًُ١و ٚيهٔ جينل اال ْٓضن ٢إ ايَنِ املتكدَن ١عًُٝناً ٚفكا ٝناً انونز
اٖتُاَنناً تٓكننٌ املعنننارف املٛجننٛد ٠ب ي نننات اخننز٣و ٜٚهفننن ٞإ ْننذنز ب ٖنننذا
اجملاٍ :زْضاو ٚاملاْٝاو ٚايٝاتنإٖٚ ..نذا ٜعنٛد إىل إ ايعًنٚ ّٛايفهنز ٚايوكا ن ١ال
ميهٔ صزٖا ب ي ٚ ١ا دَُٗ ٠ا هٔ ٖنذ ٙايً نٖ .١نذا ٜهفن ٞينٓكص ْظزٜن١
املزنش ١ٜايٚرٚت ١ٝايو د عٓٗنا جناى درٜنداو بنا ل االانا ٙايتفهٝهنٞ
َٔ جٗن١و  ٚو ٝنا َكٛيتن٘ عنٔ عندّ ٚجنٛد َزننش ٚسنٝطو ٚاصاصنٚ ٞفناْ ٟٛب
ادٝا٠و َٔ جٗ ١اخز٣و يٕ املزنش َٔ د ٕٚسٝط ال ٜضنا ٟٚعن٦ٝاًو ٚايصاصنٞ
ال ٜهتٌُ إالا تأجشا ٘٥ايخز ٣ايو ٓكص٘ ٚايو ْضُٗٝا تصنٛر ٠عضنف ١ٝايعنٝا٤
()1
ايواْ١ٜٛو ُا قُٝت٘ إنٕ َٔ د ٕٚاجشا٘٥
ٚب ٖذا إجات ١عٔ صؤاٍ ٜزاٚد انٖإ ننو ٜٔو ٖٚن :ٛملنانا ْرتجنِ ٚعٓندَا
ْطزح ٖذا ايضؤاٍ ظٗز اَآَا اص ١ً٦اخنز٣و َونٌ :نٝنن ٜنتِ اختٝنار ايٓصنٛ
املننزاد زمجتٗننا ٚنٝننن ٜأخننذ ايننٓب املرتجننِ َهاْتنن٘ دننُٔ املٓظَٛنن ١ايدتٝنن١

(ٜ )1كَٗٓ ّٛج جاى درٜدا عً ًٌٝ ٢اخلطاب اي زت ٞايذٜ ٟتُزنش ْ ٍٛفضن٘و َٚنٔ ٖٓنا جناَ ٤فٗن ّٛاملزنشٜن١
ايٚرٚت ١ٝايو ا ٍٚدرٜدا ْكهٗاٚ .ميهٔ ايعنٛد ٠يًتٛصنة إىل نتاتٝن٘ :جناى درٜنداو ايهتاتنٚ ١االخنتالفو ت.
جٗاد ناظِو ايدار اي ٝها٤و دار ٛتكاٍو  .8811ن اْفعاالتو ت.عشٜش َٛاو ايالنق١ٝو دار ادٛارو .5002
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املضننتك ًٚ ١ٝملننانا َٚننا ٚظا٥فنن٘ دننُٓٗا َٚننا ايتعنندٜالت املتٛقعنن ١ايننو صننٝادفٗا
ٗٝننا يننٝط َننٔ ايضننٌٗ امجاتنن ١عننٔ ٖننذ ٙايصنن ١ً٦ب ٚقننا نندٚر ٝنن٘ ايدراصننات
ايرتمج ١ٝعٔ اعٝا ٤ال عب ع اً كٝكٝاً عٔ ٚاقة ايرتمجٚ ١اٖدا ٗاو يٕ امجات١
عٔ ٖذ ٙايص١ً٦و تغهٌ ٜكٝاو تطًل دراصات إ صا ١ٝ٥عًَ ٢ضنت ٣ٛاي ًندإ.
ٖٚذا عٌُ متا إىل جمُٛعات عٌُ دُٔ َؤصضات زعاٖا املٓظُات ايدٚيٝن١و
ا ٚادهَٛنننات .ننناٖ ٍٚنننذ ٙايدراصننن ١إ فنننتح ايطزٜنننل اَننناّ ٖنننذا ايٓنننٛا َنننٔ
ايدراصات( . )1ناْنا ايدراصنات ايكدمين ١زننش عًن ٢عًُٝن ١ايرتمجن١و ،ٚيٝا ٗناو
َٚطاتكتٗا يًٓب ايبًٞو َٚا االْشٜاح ايذ ٟمصنٌ ب اينٓب املرتجنِو ٚيهٓٗنا
مل ٓت ٘ إ اال ُٝنا ْندر عًن ٢عًُٝن ١االْشٜناح ادابنً ١ب ايوكا ن ١املضنتك ً١ٝو ٖٚنٞ
تعزض إىل خًدً ١قد ه ٕٛا ٝاْن ًا عُٝكن ١جنداً .ابن ح ادندٜث عنٔ ايرتمجن١و
ٚعٔ تعدٖا ٚقزتٗا َنٔ اينٓب ايبنً ٞغن ننافو يٕ اينٓب املرتجنِ ٖٚنّٝ ٜ ٛنز
ت٦ٝت٘و ٚمجٗٛرٙو ٚي تن٘و ٚصنٝاق٘ و ال ٜتٛقنن نأف  ٙعٓند تعنص اييفناظ اينو قند
تعد عٔ داليتٗنا املٛجنٛد ٠ب اينٓب املصندر .إٕ ايرتمجن ١عنا إ ْٓكنٌ ْصن ًا َنٔ
فكا  ١إىل فكا  ١اخز٣و َٓ َٔٚظَٛن ١ادتٝن ١إىل َٓظَٛن ١ادتٝن ١اخنز .٣إْٗنا إدخناٍ
ْننب ب صننٝام ،خننز .إٕ قننارن ايهتننل املرتمجنن ١ال ُٜٗنن٘ نننو اً اَاْنن ١ايرتمجنن١و
مبكدار َا ٜٗتِ تايٓب املٛجٛد تو ٜدٜ٘و ٝتفاعٌ َع٘ تطزٜكتن٘ اخلابن ١صنً اً اٚ
إجياتاًو تعٝداً عٔ ايٓب ايبً ٞايذ ٟقد ال ٜعز ٘ٚ .رذا نٖل تعهِٗ إىل ايٓظنز
إىل ايننٓب املرتجننِ عًنن ٢اْنن٘ ْننب جدٜنند ينن٘ َٓطكنن٘ اخلننا تنن٘ ٚإٕ نننإ ٜننز ط
تننايٓب ايبننً ٞت ن عص ايننزٚاتط ايننو ال ً ننٜٖٛ ٞتنن٘ اادٜنندٖ .٠ننٌ ااُٗننٛر ب
ايٝاتنننإ اينننذ ٟاصنننتك ٌ رٚاٜننن ١غ ٛننن٘ )،الّ ايفتننن ٢نننز تعننند زمجتٗنننا إىل ايً ننن١
ايٝاتاْ١ٝو ٖ ٛااُٗٛر ْفض٘ ايذ ٟاصتك ٌ ايعٌُ ب ْضدت٘ ايملاْٝن١و ا ٚااُٗنٛر
ايذ ٟاصتك ٌ ايعٌُ تٓضدت٘ ايفزْضنٖٚ ١ٝنٌ ننإ ايتنأف ٖنْ ٛفضن٘ ب ادناالت
نًٗا جٛاتٓا ٖ ٛتايٓفٞو إنا ْظزْا إىل ايدراصات ايو اتعا نأف اعُناٍ غ ٛن٘
(ٖٓ )1اى دراصات صاتك ١ب ٖذا اجملاٍو اْظز :ع ند ٙع نٛدو ،ٚخنزٕٚو ايدب املكنارَٕ :ندخالت ْظزٜنْٚ ١صنٛ
ٚدراصات ط ٝك١ٝو جاَع ١دَغلو 5000و .703 .
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ب تًدإ عدٜدٚ .)1(٠رذا  ٜد ٚدزٚرٜاً رتط اي ا ٛايو تٓا ٍٚايرتمج ١تاي اٛ
ايو درظ ايتًكٞو ا ٟدَج دراص ١ايٓص ٛاملرتمج ١تتفض عٌ ايكزا٠٤و اينذٟ
ٖ ٛعًَُ ١ٝزن َٚ ١عكدٜ ٠صعل أس ٖا دُٔ إسار ٚادحو يْ٘ ٜصنعل نأس
ايٓفط اي غز ١ٜدُٔ إسار ٚادح .جا ٤ايٛقنا اينذ ٟجينل إ ٓتكنٌ ٝن٘ دراصنات
ايرتمجنَ ١نٔ اانداالت ايٓظزٜن ١اينو غنزم تٗنا ايدارصنٕٛو  ٚزننشت عًن ٢اَاْن١
ايرتمج١و إىل  ٛتٓا ٍٚايطزف اآلخز ايذ ٟتٛجن٘ إيٝن٘ ايرتمجنٖٚ ١ن ٛاملتًكن.ٞ
بنناٝح إ ايننٓب املرتجننِ مننا ٍٚداُ٥ناً إ ٜننذٚبو تطزٜكنن ١ا ٚتننأخز٣و ب ايٓتننا
ايدت ٞيً ًد املرتجِِ ا ٚب )ايوكا  ١املضتك ًِ ١و إالا اْ٘ متفظ ت عص ايضُات ايو
ننذناز تأبننً٘ ايجننٓيبو ٚصنن ٝك ٢دا ُ٥ناً ادت ناً َضننتٛرداًو ا ٚقطعنن ١دخًٝنن ١دننُٔ
املٓظ ١َٛايدت ١ٝايو ضتك ً٘و َُٗا جناا ساٚي ١دجم٘ تايدب املضتك ٌَِ .عٓن٢
نيو إ ايدب املرتجِ ال ٜضتطٝة إ ميا ٛتصٛر ٠ناًَ ١ابً٘ ايجٓيبو ٚصنٝو
قننزا٤ات يٝضننا كننط نات قُٝنن ١مجايٝنن١و ٚيهننٔ اٜهنن ًا نات قُٝنن ١هزٜنن .١إٕ
قزآ ٤ننا يًزٚاٜنن ١ايزٚصنن ١ٝاملرتمجنن ١إىل ايً نن ١ايعزتٝنن١و ا ٚي ٟرٚاٜنن ١اجٓ ٝنن ١اخننز٣
ا ٍٚإ  ٛنل تنو ايكُٝن ١ااُايٝنٚ ١ايكُٝن ١ايفهزٜنْٚ .١عتكند إ صن ل اختٝنار
رٚا ١ٜايّ ملهض ِٝغٛرن ٞيتدرّظ ب املدارظ ايضٛر١ٜو ب َز ً َٔ ١املزا ٌو
ٜعٛد إىل اقتٓاا املغز و عً ٢ايتعً ِٝتإٔ ٖنذ ٙايزٚاٜن ١اُنة تنو ايكُٝنتوٚ .رنذا
إٕ دراصٖ ١ذ ٙايكزا٤ات ؤد ٟإىل ٚع ٞايط ٝع ١اخلاب ١ي عص ايت ادالت ايدتٝن١
ايعامل١ٝو اينو تعًنل تٓكنٌ اي هنار ٚاملهنُْٛات ايدتٝنَ ١نٔ اَن ١إىل اَن ١اخنز٣و
ٚنيو ايٓصٚ ٛايصٛرو ٚايعُاٍ ايهاًَ ١ا ٚااش١ٝ٥و ٖذا َٔ جٗ١و  َٔٚجٗ١
اخز ٣املٛدٛعات ْفضٗا ايو ت ادرا ايَِ ُٝا تٗٓٝاو اينو قند نؤد إىل إ ندا
ات نب ٣داخٌ ايدب املضتك ٌِٖٓ ٌٖ .ناى دنزٚر ٠يًتنذن تنايت ات اينو
نندفا داخننٌ اآلداب ايعزتٝنن ١تفعننٌ اال صنناٍ تنناآلداب ايعاملٝنن ١املدتًفنن ٚ .١هفننٞ
( )1اْظز :ت ٝتزٌْٝٚو ،ٚخزٕٚو ايٛجٝش ب ايدب املكارٕو ت .غضإ ايضٝدو دَغلو َط ع ١سٜد تٔ فاتاو .8888
َٚ 89ا تدعٗاو َٚ 872 . ٚا تعدٖا.
ن ع د ٙع ٛدو ايدب املكارٕو  757ن .720
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امعار ٠إىل إ عدداً َٔ ايجٓاظ ايدت ١ٝايو مل هٔ َٛجٛد ٠تصنٛر ٗا ادايٝن١
ب املننٛر ٚايدتنن ٞايعزتننٞو قنند ا تًننا َهاْننَُٗ ١نن ١داخننٌ املٓظَٛنن ١ايفهزٜنن١
ال عنٔ اينت ات اينو سنزات عًن٢
ايعزت١ٝو َوٌ ايكص١و ٚايزٚاٜن١و ٚاملضنزحو هن ً
ايغعز ايعزتْ ٞفض٘.
إٕ َتاتع ١املٛجات ايه  ٠يًرتمج ١تو ايً ات ايعاملٝن ١ادّٝن ١ضناعدْا عًن٢
ِٗ املؤفزات ايجٓ ٝن١و ٚايتٝنارات ايدتٝنٚ ١رنذا عند ٖنذ ٙايعًُٝن ١نتاتن ١يًتنارٜذ
ايدتنن ٞا ٚإعنناد ٠نتاتنن ١يننٖ٘ .ننذا ٜؤننند إ ايَاْنن ١يًننٓب ايبننً ٞيٝضننا ٖننٞ
املكٝاظ ايٝ ٛد ايو جيل ايرتنٝش عًٗٝنا ب دراصن ١ايرتمجن١و تنٌ ميهنٔ ايكنٍٛ
إٕ ٖذا ال ميوٌّ إالا جش٤اً ٜض ًا مماا ْطًل عًٝن٘ اصنِ ايرتمجنٚ .١إنا اردْنا ايتفصنٌٝ
انوزو ْك ٍٛإٕ ايَاْ ١رنٔ َٔ ارنإ عًُ ١ٝغنٌُ دراصن ١االْشٜناح ب اينٓب
املرتجِو ٚدراص ١االْشٜناح ادابنٌ ب ايوكا ن ١املضنتك ًِ .١إْٓنا ْعنزف مجٝعن ًا نأف
ايدب ايفزْض ٞب اآلداب ايٚرٚت١ٝو ٚنٝن اصِٗ ب خًدً ١املٓظَٛنات ايوكا ٝن١
ايٚرٚت ١ٝعب غش ٚاملذاٖل ايدتٝنٚ ١ايٓكدٜن ١املدتًفن ١اينو أصنط ايكضنِ ايننب
َٓٗا ب زْضآٖٚ .ا ْفِٗ ملانا ْغأ ايدب املكارٕ ب زْضاو ٚاعت ٌ جٝنٌ اينزٚاد
َنٔ املكننارْو ايفزْضنٝو عًنن ٢نأف ايدب ايفزْضنن ٞب اآلداب ايٚرٚتٝن ١املدتًفنن.١
ٚال ْٓضنن ٢نننذيو َننا ص ن ت٘ ايزٚاٜننات ايزٚصنن ١ٝاملرتمجنن ١إىل ايً ننات ايعاملٝننَ ١ننٔ
ادٜد ب ِٗ ايفٔ ايزٚاٞ٥و ٚاصض٘ ب ايكنزٕ ايعغنز .ٜٔرنذا ْكنَ ٍٛنٔ ايصنعل
صنٌ ايرتمجن ١عننٔ ايتًكنٞو ٚعننٔ نارٜذ ايتًكننٞو خابن ١إ املرتجننِ ٚصنٝط ي ننٟٛ
ٚفكاب ال ٜعٌُ ب زاغو ٚيهٓ٘ ٜعنٝػ دنُٔ مجاعنٜ ١عنزف َضن كاً إ ااُٗنٛر
ايذٜ ٟرتجِ ي٘ صٝاهِ عً ٢ايرتمج١و ٚعً ٢ايصٛر ٠ايدت١ٝو ٚااُاي١ٝو  ٚتن٢
ايخالق ١ٝيًوكا  ١ايو جاَٗٓ ٤ا ايٓب املرتجِ.
ْٚظزاً يَّٕ ايرتمج ١متوٌّ ايغهٌ ايِٖ َٔ تنو اعنهاٍ ايعالقنات ايدتٝن١و
ننإٕ ايدراصننات ايرتمجٝنن ١نندخٌ ب بننًل ايدراصننات ايدتٝنن ١املكارْنن١و  ٚغننهٌ
ايكضننِ ايعظننِ َننٔ ٖننذ ٙايدراصنناتٖٚ .نن ٞب ٖننذا ختتًننن عننٔ َٝنناد ٜٔدراصنن١
ايرتمجن ١ايخننز٣و َوننٌ عًننِ ايرتمجن١و ٚايًضنناْٝات .نيننو إ ايدب املكننارٕ ٜنندرظ
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ايرتمج ١ايدت ١ٝتٛبفٗا عالق ١ادٍ َوُز ك ّٛتو ادتنو قنَٝٛو ا ٚانونزٗ .نٛ
ٜنندرظ املرتمجننو تاعت ننارِٖ ٚصننطا ٤ادتننٝو مينند ٕٚااضننٛر تننو اآلداب ايكَٝٛنن١
املدتًفٖ .١ذا ٜٛدح اُٖ ١ٝاملرتجِ ايذٖ ٟن ٛاينزنٔ ايصاصن ٞب ايعًُٝن ١نًنٗا.
إٕ َعز  ١ي  ١اجٓ  ١ٝال صٓة َرتمج ًا ْاجااًو إن التد َٔ إ كإ ايً  ١ايّ ٖٚذا َا
جيعًنننن٘ انوننننز إ ضاصننناً ٚخننننب ٠نننندٚد ٚصننننا ٌ٥ايتعننن اخلابنننن ١تهننننٌ ي نننن١
ٚإَهاْٝا ٗنناَ .ننا ايننذٜ ٟننٓكب املرتجننِ إنا مجننة سننزب املعادينن :١ايً نن ١ايجٓ ٝنن١و
ٚايً نن ١ايّ ٜٓكصنن٘ اخلننبٚ ٠ايدراٜننٚ ١ايرتنٝننش ٚايدقننٗ ٚ ١ننِ اينندالالت املدتًفنن١
يأليفنناظ عٓنندَا ت ّٝننز ايضننٝاقات ايننو ضننتددّ ٗٝنناٚ .إنا ناْننا اخلننب ٠ننأ ٞ
تاملُارصَٚ ١ة ايشَٔ إٕ ايرتنٝش ٚايدقٚ ١ايَاْ ١ايعًَُ ١ٝنٔ اٖنِ ايصنفات اينو
جيننل إ ٜتاًنن ٢تٗننا امل نندا عنناد٠و ٖٚنن ٞابنن ١ًٝب ايغدصنن ١ٝانوننز ممننا ٖننٞ
َهتض ١و ْٚعط ٞيًُرتجِ بنف ١امل ندا يْن٘ ٜعٝند إْتنا ْنب جدٜند .بناٝح اْن٘
ٜٓكٌ َٔ ْب ،خزو ٚيهٓ٘ ٜعط ٞايٓب اادٜد َنٔ ر ٚن٘ اعنٝا ٤ننو ٠و ٚرنذا
إٕ َعز  ١ي  ١اجٓ  ٚ ١ٝدٖا ال هف ٞيظٗٛر َرتجنِ ْناجحٚ .جينل ا اال ْٓضن ٢إ
َُٗ ١املرتجِ ٖ ٞايٛصاس ١امجيات ١ٝتو فكا توو ٚعً ٘ٝإٕ اَنتالى عكنٌ َٓفنتح
ٚايزغ  ١ب ايتضاَح ٚق  ٍٛاآلخز عًَ ٢ا ٖن ٛعًٝن٘ ٖن ٞهلنات ال تند َنٔ ٚجٛدٖنا
عٓد املرتجِ .كد رآٜا ب االت عدٜد ٠دخٌّ املرتجِ ب ذف تعص املكاسة َٔ
ايننٓب ايبننًٞو ا ٚإدننا َ ١كنناسة اخننز ٣إيٝنن٘ ٚنيننو يصنن اب دٜٝٓننٚ ١صٝاصنن١ٝ
ٚاجتُاع ١ٝممنا صن ل خًنالً ب تٓٝن ١اينٓبو ٚميهنٔ إ ْغن ب ٖنذا اجملناٍ إىل
زمجن ١ضننٔ عوُننإ يًهَٝٛنندٜا امرٝنن ١يًغنناعز امٜطنناي ٞداْننوو ٝننث اصننكط
ْغٝداً ٜتعًل تايزصٚ ٍٛعً ٞتٔ ات ٞسايلو يصن اب دٜٝٓن١و فنٛت تنذيو ايفزبن١
عً ٢ايكارن ايعزت ٞيهنٜ ٞعنزف اان ٛايفهنزٚ ٟايوكناب اينذ ٟننإ صنا٥دًا ب
اٚرٚتننا ب ايكننز ٕٚايٛصننط٢و ٚايننذَٗ ٟنند يًاننزٚب ايصننً١ٝ ٝو تض ن ل اي هننار
ايضً  ١ٝايو اْتغزت ٗٝا عٔ امصالّ ٚاملضًُو .إٕ ايها نل ٜعهنطو تغنهٌ
ا ٚت ن خزو ا هننار عصننزٙو ٚداْننو ب عًُنن٘ ْطننل تًضننإ عصننزٙو  ٚننو اصننكط
ضٔ عوُإ ٖذا ايٓغٝد َٔ زمجت٘ زّ ايكنارن ايعزتنَ ٞنٔ االسنالا عًنَ ٢ناد٠
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هز ١ٜغٓ ١ٝضا عد ٙعًنٗ ٢نِ جنذٚر ٖنذ ٙايعالقن ١املأسَٚن ١ارنيٝن ًا تنو ايغنزم
ٚاي زبٚ .ميهٔ إ ْنذنز َونا ًال ،خنز عنٔ اداين ١ايواْٝنٖٚ ١ن ٞزمجن ١ايفزْضنٞ
اْطنننٛإ غننناالٕ يينننن يًٝنننٚ ١يًٝننن ١إن ادننناف إىل اينننٓب املرتجنننِ جمُٛعنننَ ١نننٔ
ادهاٜات يٝضا َٛجٛد ٠ب ايٓب ايعزت.)1(ٞ
مما ال عو  ٘ٝإ املرتمجو ايعزب ٜكَٛن ٕٛهٗنٛد نن  ٠يتكزٜنل املضنا ١
تننو املتًكنن ٞايعزتننٚ ٞتننو رٚا٥ننة اآلداب ايعاملٝنن ١املدتًفنن١و ٜٚك ٓٝناً إٕ ٖننذ ٙايعًُٝنن١
ختهننة َٓننذ تننداٜتٗا يننذٚم املرتجننِو ٚفكا تنن٘و ُٗ ٚنن٘و َٛٝٚيننَ٘ٚ .ننٔ املٗننِ َننوالً
َعز  ١إ انوز ايعُاٍ املرتمج ١عٔ ايفًضف ١ايٛجٛد ١ٜقاّ تٗا َٔ مي ٌٝإىل ٖذٙ
ايفًضف١و اٜ ٚعتٓكٗناو َوًُنا عنٌ صنٗ ٌٝإدرٜنط عنب جمًتن٘ )اآلداب ٚايرتمجنات
ايو ْفذٖا َة سٚجت٘ ملعظنِ ايعُناٍ ايدتٝن ١ايٛجٛدٜن ١انإ تن ٍٛصنار زو ،ٚين
ناَٛو ٚص ُٕٛٝد ٚتٛ ٛارو ٚغ ِٖو ايو بندرت عنٔ دار اآلداب اينو اصنُٗا
َة اجملً ١ب ْغز ايفهز ايٛجٛد ٟب صٛرٚ ١ٜي ٓإو ٚاقطار عزتٝن ١اخنز٣و ممنا
اْعهط ب ايٓتاجات ا يدتٝنٚ ١ايفًضنف ١ٝب ٖنذ ٜٔاي ًندٚ .ٜٔايندٚر ْفضن٘ قناّ تن٘
ع نند ايننزدٔ تنند ٟٚب َصننزَ .عٓنن ٢نيننو إ عًُٝنن ١ايرتمجننٖٓ ١ننا ُننٌ اٖنندا اً
اخز ٣غ ٖدف ْكٌ ايعٌُ ايدتَ ٞنٔ ي ن ١إىل ي ن ١اخنزٖٚ .٣نذا ٜنز ط تكٓاعنات
املرتجِ ٚخًفٝت٘ ايفهزٚ ١ٜايعكا٥دٜ .١ٜك ٍٛايدنتٛر ع ند ٙع نٛد) :املرتجنِ ٜنؤدٟ
ب نننو َننٔ ادنناالت دٚراً اصاصننٝاً ب اْتكننا ٤ايعُننٌ املرتجننِو ٖٚنن ٛايننذٜ ٟكننّٛ
تتٓفٝننذ عًُٝنن ١ايرتجننِ عًنن ٢سزٜكتنن٘ اخلابنن١و  ٚٚك ناً يفُٗنن٘و ا ٟفض ن  ٙيًننٓب.
املز ً ١ايٚىل َٔ َزا ٌ ايرتمج ١ايدتٖ ١ٝن ٞاصنتٝعاب اينٓب ايدتن ٚ ٞفضن ٙو
ٖٚننن ٞعًُٝننن ١ال ٜكننن ّٛتٗنننا املرتجنننِ َنننٔ نننزاغو تنننٌ اْطالقن ناً َنننٔ ا كننن٘ ايوكنننابو
ٚايفهننزٟو َٚننٔ اخلطننأ االعتكنناد إ املرتجننِ ٜفضّننز املضننتٓد ايدتنن ٞمبٛدننٛع١ٝ
اَ.)2( ١
( )1عزٜف ٞع د ايٛا دو اين يٚ ١ًٝيٚ ١ًٝافزٖا ب ايزٚا ١ٜايفزْضن ١ٝب ايكنزٕ ايونأَ عغنزو ٖٚنزإو دار اي نزبو
5008و  97ن .20
( )2ع د ٙع ٛدو ايدب املكارٕو  708ن .780
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ٚعٓدَا ٜك ّٛايدب املكارٕ تدراصن ١املرتجنِو ٚصن ٘ ايوكا ٝن١و ٚاختٝارا ن٘و
ٚعالقت٘ مبا ٜرتمج٘و إْ٘ ٜضتطٝة فضن خٝارا ن٘ ايرتمجٝن١و صنٛا ٤عًن ٢بنعٝد
اختٝار ايٓبو اّ عً ٢بنعٝد أًٜٚن٘و اّ عًن ٢بنعٝد اضنٝد ٙي ٜٛن ًا ٚاصنًٛتً ٝا ب
ي نن ١ارنندفٚ .ب ٖننذا امسننار ميهننٔ َكارْننَ ١رتمجننو اصننتددَٛا ي ننات خمتًفنن١
ال عٓندَا ْكنارٕ َنٔ قناّ ترتمجن١
يرتمج ١عٌُ ا ٚاعُناٍ ٚا ندَ .٠وًُنا مصنٌ َنو ً
غ ٛنن٘ إىل ايً نن ١ايفزْضنن١ٝو مبننٔ قنناّ ترتمجتنن٘ إىل ايً نن ١ايعزتٝننٚ .١ب ٖننذا ايضننٝام
ميهٔ امعار ٠إىل إ تعنص املرتمجنو قند ٜتفٛقن ٕٛعًن ٢املؤينن ايبنًٞو ٜكنٍٛ
ا ند ايهتنناب ايَننزٜهٝوٖٓ) :ناى نا ننإ تاصننِ تنٛو ا نندُٖا اَزٜهننٖٚ ٞننٛ
نا ل َضتٛا ٙد ٕٚايٛصطو ٚاآلخز زْض ٞع كز ٖٛ ٟادغار ،الٕ ت ٛايذ ٟزجِ
ٚتعث َٔ ق ٌ تٛدي َٚاالرَ.)1( ٘ٝ
كاظ جٛد ٠ايرتمج ١إنٕ تكدر ٠املرتجِو خاب ١نو ٜهن ٕٛاملرتجنِ نا ناً
َعز ٚاً ب ي ت٘ ايبً١ٝو َوٌ تٛدي و َٚاالرَ .٘ٝإٕ امل دا ٜضٝطز عًَ ٢ا ٜرتمج٘
ٜٚعط َٔ ٘ٝرٚ ٘ ٚإتداع٘ نو اًَُٗٚ .ا ٜهٔ َٔ اَنز املرتجنِو جينل إ ضنتٓد
دراصت٘ إىل ايص ١ً٦اآل َٚ ٖٛ َٔ :١ٝانا ٜرتجِ ٚنٝن ٜرتجِ جينل إ هنٕٛ
عدصنن ١ٝاملرتجننِ َعز ٚنن ١متاَ ناًو ه نالً عننٔ عٓابننز اجتُاعٝننٚ ١اارٜنن) ١سًننل
ااُٗننٛر ٖٚنن ٞا ٝاْ ن ًا فضننز اختٝننار ايننٓبو َوًُننا غننزح د َٚناً قُٝنن ١ايرتمجنن١
ٚاااٖٗا.
َٚوًُا ٜدرظ ايدب املكارٕ املرتجنِ تٛبنف٘ ٚصنٝطاً فكا ٝناًو ٜندرظ ننذيو
ننارٜذ ايرتمجنن ١ايدتٝنن ١تٛبننف٘ ننارٜذ ْغنناسات اديٝنن ١تننو ًننو اآلداب ٜٚ .نند ٚإ
ٖٓنناى ف ننز ٠ننن  ٠ب ننارٜذ ايدب ايعزتننٞو إن يننٝط ينندٜٓا دراصنن ١عنناًَ ١عننٔ
ايٓصنن ٛاملرتمجنن ١إىل ايً نن ١ايعزتٝننٚ .١عٓنندَا ْتٓنناَ ٍٚوننٌ ٖننذا املٛدننٛا تدراصنن١
عًُ ١ٝعاًَ١و عًٓٝا إ ْ دا تطزح جمُٛعنَ ١نٔ ايصن١ً٦و ٚلنا ٍٚامجاتن ١عٓٗناو
َوٌَ :نا ٖن ٞايٓصن ٛاملرتمجنٚ ١نٝنن قندَا إىل ايكنزاَٚ ٤نا االْتغنار اينذٟ
( )1تٝغٛاو تزٌْٝٚو رٚصٛو َا ايدب املكارٕ ت.غضإ ايضٝدو دَغلو دار َاجد عال ٤ايدٜٔو 8881و
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عز ت٘ عً ٢املضت ٣ٛايهُٞو ٚنِ عدد ايط ع ١ايٛا دٚ ٠ننِ عندد ايط عنات
ٚعً ٢املضت ٣ٛايٓٛعَ :ٞا ْٛا ااُٗٛر ايذ ٟمت ايتٛج٘ إيٝن٘ إٕ امجاتن ١عنٔ ٖنذٙ
ايص ١ً٦خاب ١ب د ٤ٛغٝاب املعطٝات ام صاَ ١ٝ٥ضتا .١ًٝكد ت املٓظَٛن١
ايدت ١ٝايعزت ١ٝتعُل ب ايكزٕ ايعغز ٜٔتتأف ايٓص ٛاملرتمج١و  ٖٞٚال ختتًنن
ب نيو عٔ تاق ٞاآلداب ايعامل ) ١ٝطٛر دٚر ايرتمجات ننو اً ب زْضنا ب عصنز
ايٓٗه١و ٚعصٛر ايْٛار :كند ابن اا ٚصن ١ًٝمغٓنا ٤ايً ن١و ٚإغٓنا ٤ايكنارن عنب
انتغاف اآلخز َٚعز ت٘ (.)1
إٕ ايدراصات املٓٗج ١ٝيتارٜذ ايرتمجات رمبا ضُح يٓا تتجدٜد رؤٜتٓا يًعدٜند
َٔ املضا ٌ٥ايدتٝن ١ب اي ًندإ ايعزتٝن١و ٚميهنٔ تعند نينو َكارْنٖ ١نذ ٙاملعطٝنات
مبعطٝننات اخننز ٣ب تًنندإ اخننزٖٓٚ .٣ننا جيننل متٝٝننش ظنناٖز ٠ايتكًٝنند َننٔ ظنناٖز
ايتأف  .ايتأف ٜضتك ٌ تصٛرٚ ٠اع ١ٝإىل د َاو ٚقد نإ عاصٌ سكناً عٓندَا
نتننل) :إٕ ايغننعٛب ال ننتا قننط تاالصننتعارات ايغننهً١ٝو ٚيهٓٗننا ننتا عننب
امدخنناٍ اي طنن ٤ٞيًُ ننادن ايننو انندد ٝا ٗننا ايعكًٝنن .١عٓنندَا ًتكنن ٞهننار إو
ٚعٓدَا تُاس ساق ١ننٌ َُٓٗنا َنة ايخنز ٣ب ْكطن ١ايتٛابنٌو إْن٘ ٜنٓجِ عنٔ
نيو خًٝط ٖجوو َتأيل جداًو ال ميهٔ ْهزإ قُٝت٘و ٚيهٔ عٓدَا ْكًد َٔ
اجٌ ايتكًٝدو إٕ ٖذا ايعٌُ ال ٜٓتج ب ايٓٗا ١ٜإال سٖٛراً ابطٓاع .١ٝدنُٔ جنٓط
ايشٖٛر املزغٛب ب إْ ا ٗاو ال اعًِ َٔ ٖ ٛعامل ايٓ ات ايذ ٟنإ ٜهة ٛجينات
ْ ت ١دُٔ نأظ "ننِ" ْ تن ١اخنز٣و ٚتنذيو نيًنل اَضناخ ًا مجًٝن ١سزَٚنَ ١نٔ
ادٝا٠و ٚايُٓ ٛايٓ ا  ٞايط ٝع.)2( ٞ
ال ايننت ات
ضننتال ايرتمجننات دراصنن ١ارنيٝنن ١دقٝكنن ١يْٗننا ٛدننح يٓننا َننو ً
ايصاص ١ٝب املٓظ ١َٛايدت ١ٝايعزت١ٝو إنا اخذْا زمجات غ ٛن٘ ) 8398ننن 8175
ايننذٖ ٟنن ٛا نند اقطنناب ايدب ايعنناملٞو ٚنرَ ٠ٚننٔ نراٙو إْٓننا صننٓجد إ االٖتُنناّ

( )1ايٛجٝش ب ايدب املكارٕو
.11
(َ )2ا ايدب املكارٕ
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تأعُاي٘و ب اي ًدإ ايعزتٚ ١ٝايعاملو ْاتة َنٔ ن ٍٛب ايفهنز ايعناملٞو اد ٣إىل
إق اٍ َٓكطة ايٓظ عً ٢ادب ٖنذا ايها نلو اينذَ ٟارصنا َضنز ٝا ٘ ٚرٚاٜا ن٘
أف اً ن اً ب ايكزا٤و ٚب اآلداب ايعاملٝن ١املدتًفنٖٓٚ .١ناى دراصنات اجزٜنا ب
ايٝاتننإ تٓٝننا إ عنندد نناالت االْتاننار سادت ب ايٝاتننإ تعنند قننزا ٠٤جٝننٌ ايغ ن اب
يزٚاٜنن،) ١الّ ننز  .اَننا ُٝننا ٜتعًننل تاصننتك اٍ ادب غ ٛنن٘ ب اي ًنندإ ايعزتٝنن ١ننإٕ
املضأي ١انوز عكٝداً ٚنيو يض و :ايض ل اي ٖٛ ٍٚايتأف ايعزتٚ ٞامصالَ ٞب
ادب ايها ل ايملاْٞو ٝث نإ قضِ َٔ ايكنزا ٜ ٤انث عنٔ ٖنذ ٙاملنؤفزات ب
ادت٘ كط .اَا ايض ل ايواْ ٛٗ ٞنوز ٠ايرتمجات ايو ٚبًا ت ٢اآلٕ إىل لنٛ
عغز ٜٔزمج ١يعُاٍ غٜ .٘ ٛك ٍٛايدنتٛر ع ند ٙع نٛدَ) :نٔ املال نظ اٜهناً إ
عنندداً ن ن اً َننٔ املرتمجننو ايعننزب قنند اصننُٗٛا ب ْكننٌ َننا ْكننٌ إىل ايعزتٝننَ ١ننٔ
اعُاٍ غ .٘ ٛكد تًا عددِٖ َا ال ٜكٌ عٔ مثاْٝن ١عغنز َرتمجناًٚ .تط ٝعن ١ادناٍ
نننإٕ يهنننٌ َنننِٓٗ هٜٓٛننن٘ ايوكنننابو ٚدٚا عننن٘و ٚسزٜكتننن٘ ب ايرتمجننن١و ٚي تننن٘و
ٚاصًٛتْ٘ٚ .تٝج ١يذيوو ٚبٌ إيٓٝا َا ال ٜكٌ عٔ مثاْ ١ٝعغز "غ"٘ ٛو تدالً َنٔ إ
ٜه ٕٛيدٜٓا غٚ ٘ ٛا دو ٚاب ح املتًكن ٞايعزتن ٞب ن َ ٠نٔ اَنزٙو ٜتضنا :ٍ٤اٟ
()1
َٔ ٖؤال ٖٛ ٤غ ٘ ٛايصاٝح
إْٓا ْعزف إ ايدراص ١ايتارنيٚ ١ٝام صا ١ٝ٥يًٓص ٛاملرتمج ١عًُ ١ٝبع ١
ال ميهٔ إ عتُد عً ٢جٗٛد اي نزادو ٚرنذا ٜتطًنل ٖنذا اي انث إ ْغنارى ب
جمُٛعننات عُننٌ يًرتمجنن١و ا ٚإ ْٓظُٗننا َوننٌ اجملُٛعنن ١ايننو اصضننٗا إٜتاَ ننٌ ب
ايضٛرت ٕٛعاّ .8835
ٚدراصنن ١ننارٜذ ايرتمجننات ال ٓفصننٌ عننٔ ننارٜذ دراصنن ١ايتًكننٞو يٕ زننن١
ايرتمجن ١زاعن ٞاً ٚال ٚاخن ًا املتًكن ٞايننذ ٟتٛجن٘ إيٝن٘ .إٕ عًُٝن ١ايتًكن ٞب صننٛر
غاداَز يٝضا جمزد َتع ١مجاي ١ٝخايصنٓ ١صنل عًن ٢ايغنهٌو ٚيهٓٗنا عًُٝن١
َغارن ١فتح عاملاً جدٜداً) :إْٓا ْز ٣ايعامل ب د ٤ٛجدٜدو نُا ين ٛنٓنا ْنزاٙ
()1

ع د ٙع ٛدو ايدب املكارٕو
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يًُز ٠ايٚىلو َٚعٓ ٢نيو إ ايعٌُ ايفا ينٝط عاملناً َٓفصنالً عنٔ عاملٓنا اينذا ٞو
إْٓا ب ًك ٞايعٌُ ايفا ال ْٛاج٘ عاملاً جدٜداً غز ٜاًو ٚإوا عً ٢ايعهط متاَاًو
ْه ٕٛانوز هٛراًو ٚلكل ُٗاً اعُنل يْفضنٓا تنْ ٢ندخٌ إىل  ٚند ٠اآلخنز
ٚنا ٝت٘ تاعت ارٖا عاملٓا (.)1
إٕ َصنننطًح ايتًكنننٖ ٞنننَ ٛصنننطًح ننندٜث ب ايدراصنننات املكارْننن ١ظٗنننز ب
ايضننتٝٓٝات َننٔ ايكننزٕ املادنن ٞب املاْٝننا عًننٜ ٢نند ٖنناْط رٚت ن ٜنناٚظ ب َدرصنن١
نْٛضتاْط ٚقد ظ ٞمبهاْ ١نن  ٠ب ايدراصنات املكارْن١و ٚنينو يْن٘ ٜكندّ
إجاتات عٔ اص ١َُٗ ١ً٦تعًل تايعًُٝن ١امتداعٝن١و ٚاي عند ايتنارني ٞرنذ ٙايعًُٝن.١
كنند اْت نن٘ ٜنناٚظ عًنن ٢إ يهننٌ قننارن ضاصننٝت٘ اخلابنن ١ايننو ال ٓفصننٌ عننٔ
ضاص ١ٝايكارن ايضاتلو ٚب ٖذا اجملاٍ قدّ ٜاٚظ َفَٗٛاً اصتعار َٔ ٙايفًضنف١
يه ٞما ٍٚاو ٜفضز ٖذ ٙايعًُ١ٝو َ ٖٛٚفٗ ّٛا نل ايتٛقنة اينذ ٟندد ٙتٛبنف٘:
)َٓظ َٔ ١َٛاملزجعٝات صاغ َٛدٛعٝاًو ٓ ٚتج عٔ فالف ١عٛاٌَ رٝ٥ض١و تايٓضن ١
إىل نٌ عٌُ ب ايًاظ ١ايتارني ١ٝايو ٜظٗز ٗٝاو ٖٚنذ ٙايعٛاَنٌ ٖن :ٞايتجزتن١
املضن ك ١ايننو ميتًهٗننا ااُٗننٛر عننٔ ااننٓط ايننذٜٓ ٟتُنن ٞإيٝنن٘ ايعُننٌو ٚعننهٌ
ايعُنناٍ ايضنناتكَٛٚ ١دننٛعا ٝتٗاو ٚايننو ٜفننرتض َعز تٗنناو ٚايتعننارض تننو ايً نن١
ايغعزٚ ١ٜايً  ١ايعًُ١ٝو ٚتو ايعامل اخلٝايٚ ٞايٛاقة اي.)2( َٞٛٝ
إٕ ٖننذا اي ننل ٖنن ٛعن ه ١فضن  ١ٜضن ل ايعُننٌ ب ايٛجننٛدو  ٚتغننهٌ َننٔ
ايتجارب ااُايٝن ١ايضناتك ١يٚي٦نو اينذٜ ٜٔكزؤْٚن٘(ٚ .)3ب ٖنذا اجملناٍ ميهنٔ إ
ْدرظ ًك ٞايعُاٍ املرتمج ١عًَ ٢ضتٜٛات عدٜد:٠
ال َعٓٝناًو ٖٚنذا ٜعتُند
8ننن املضنت ٣ٛايٖ : ٍٚن ٛدراصن ١نٝنن ٜتًكن ٢نزد عُن ً
عً ٢ا ل ٛقة ايكارن ٚا ل ٛقة ايعٌُ املرتجِ .إن ال ميهنٔ يعُنٌ غزٜنل ب ا نل
ٛقع٘ إ ًٜك ٢ايتجاٚب املطًٛب َٔ ايكارنو يٕ ٖٓاى اختال اً تنو اي كنوٚ .إنا
()1
()2
()3

ع د ايكادر ايزتاعٞو ايتأ :ٌٜٚدراص ١ب  ،ام املصطًحو عامل ايفهزو عدد5/و 5005و
ايٛجٝش ب ايدب املكارٕو .577
H.R.Jauss, Pour une esthetique de la reception, Paris, Gallimard, 1978, P49
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اردْا إ ْعطَ ٞوالً عً ٢نيوو ميهٔ اددٜث عٔ رٚا ١ٜج نٌ اينزٚح( )1يًها نل
ايصٝا غا ٚنٝضٓ جٝاْا اينذ ٟصنٌ عًن ٢جنا٥شْٛ ٠تنٌ ين داب عناّ  5000عنٔ
ٖذ ٙايزٚا ١ٜتاملكاّ ايٍٚو َة اْ٘ ال ميهٔ ااٌٖ اي عد ايضٝاصن ٞرنذ ٙاانا٥ش.٠
كد مت االسالا عً، ٢را ٤تعص ايكزا ٤ايعزب ايذ ٜٔقزؤٚا ايزٚاٜن١و خابن ١سنالب
ايضٓ ١ايزاتع ١ايذ ٜٔدرصٛا ايزٚا ١ٜب َكزر ايدب ايعاملٞو ٚقند ننإ ٖٓناى عن ٘
إمجاا عً ٢عدّ ام ضاظ تاملتع ١عٓد قنزاٖ ٠٤نذ ٙايزٚاٜنٚ .١ين ٛقارْنا ٖنذا املٛقنن
مبٛقن ايكارن ايفزْضن ٞاينذ ٟاسًنة عًنٖ ٢نذ ٙايزٚاٜن ١تٓضندتٗا ايفزْضن١ٝو ٖٚنٛ
َٛقن خمتًنو ال هح يٓا ايفارم ب ا ل ٛقة ايكزا ٤ب املٓظَٛتو ايدتٝنتو .إنا
ادفٓا إىل نينو ايكنارن ايصنٝا اينذٛ ٟجٗنا إيٝن٘ ايزٚاٜن ١تٓضندتٗا ايٚىلو يٕ
ايها ل نت ٗا تايً ن ١ايصن١ٝٓٝو إْٓنا صٓاصنٌ عًن ٢دراصن ١غٓٝن ١ن و يٓنا ا نل
ٛقة فالف ١اْٛاا َٔ ايكزاَ ٤ة َا ٜرت ل عً ٢نيو َٔ َعز  ١ايعٛاٌَ املدتًف ١اينو
ضننِٗ ب غننهٖ ٌٝننذ ٙاآل ننام .نتننل ايها ننل ايرجٓتننٝا تننٛر ): Borgrs
"نيتًنن ادب عننٔ ادب ،خننز تايطزٜكن ١ايننو ٜكننزا تٗنا انوننز ممننا نيتًنن عٓنن٘ َننٔ
خالٍ ايٓب"(.)2
إٕ ايطزٜك ١ايو ْكزا تٗا ضتٓد إىل ا ل ٛقعٓاو  ٚو ٜطزا ندٍ عًن ٢ا نل
ايتٛقةو ب ايشَإ ا ٚاملهإو  ٚت ّٝز سا ١ٜٚايزؤ١ٜو ت ّٝز ايصن ١ً٦املطز ٚن ١عًن٢
ايٓبو ٖٚذا صٝؤد ٟإىل اختالف امجاتات.
 5نن املضت ٣ٛايواْ :ٞدراصً ١ك ٞجماٍ فكاب يعٌُ َعو :إٕ املٓظَٛن ١ايدتٝن١
يٝضا تاتاً َفت ٛناً عًنَ ٢صنز اع٘ٝو ٜضنُح تإدخناٍ ننٌ َنٔ ٜزٜند ايندخ .ٍٛإْٗنا
ٚصط َكا ٜ ّٚزتٌ تطزٜكت٘ اخلاب ١ايعُاٍ ايو ٜضُح تتُزٜزٖآٖٚ .ا ال تد َٔ
ايتضاؤٍ عنٔ َهاْن ١اينٓب املرتجنِ دنُٔ املٓظَٛن ١ايدتٝنٚ ١ملناناو َٚنا ٚظا٥فن٘
دُٓٗا َٚا ايتعدٜالت املتٛقع ١ايو مدفٗا ٗٝا عٓدَا زجِ ايفزْضن ٞاْطنٛإ
( )1غا ٚنض ٓٝجٝاْاو ج ٌ ايزٚحو ت .غضإ ايضٝدو ٚٚا ٌ٥تزناتو دَغلو .5008
ال عٔ جإ ٜ٘ٝو ش ٝتنإ نٛدٚرٚفَ :نٔ ايغنهالْ ١ٝايزٚصن ١ٝإىل اخالقٝنات ايتنارٜذو ت .غضنإ ايضنٝدو
(ْ )2ك ً
دَغل ااُع ١ٝايتعا ١ْٝٚيًط اع١و 5005و .851
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غاالٕ "اين يٚ ١ًٝي"١ًٝو نإ ايدب ايفزْض ٜ ٞاث عُّا ٖ ٛجدٜد خار ادندٚد
ايك١َٝٛو ٚيذيو اصتك ٌ ايدتا ٤ايفزْضٚ ٕٛٝااُٗٛر ايفزْضٖ ٞذا ايعٌُ فا٠ٚ
تاي  َٔٚ .)1(١املؤند إ ٖذا ايعٌُ جدد ب رؤ ١ٜايدتا ٤ايفزْضن ١ٝيًعناملو هنالً
عننٔ نن ٝبننٛر ٠ايغننزم ب نٖننٔ ااُٗننٛر ايفزْضننٞو ٖننذ ٙايصننٛر ٠ايننو تكٝننا
راصدَٓ ١ذ ادزٚب ايصً١ٝ ٝو ٚاينو كن ّٛعًن ٢فٓاٝ٥ن ١دند ١ٜمل ٜضنتطة ايغنزم
ٚاي زب ااٚسٖا إىل اي.ّٛٝ
 7نن املضت ٣ٛايوايث :جماالت فكا  ١ٝعدٜدٚ ٠عٌُ ٚا د .إٕ َُٗ ١ايدارظ ب
ٖذا اجملاٍ ٖ ٞإ ٜكارٕ َٛقن املٓظ ١َٛايدتٝن ١ايعزتٝنَ ١نٔ زمجن ١عُنٌ َعنوو
ٚنيو ب خمتًن دظات ارنيٗاو َة َٛقن املٓظَٛات ايخزٖٓٚ .٣نا اٜهن ًا ٜعند
ايتشأَ ٚايتعاقل دزٚر ٜٔجداً َٔ اجٌ ِٗ عًُ ١ٝاالصتك اٍو نٝن متو َوالًو
ًكنن ٞايزٚاٜننات ايزٚصنن ١ٝب خمتًننن َٓظَٛننات ايعننامل ايدتٝنن١و ب ْٗاٜنن ١ايكننزٕ
ايتاصة عغز  ٌٖٚميهٔ إعطاْٛ ٤ا َٔ ايتصنٛر عنٔ ردات عنٌ ٖنذ ٙاملٓظَٛنات
املدتًفننن ١ب دظننن ١ارنيٝنننَ ١عٓٝنننَٚ ١نننا درجننن ١ايتنننأف اينننذ ٟضنن ل ب إ ننندا
عنندٜالت َُٗنن ١ب ٖننذ ٙاملٓظَٛننات َننٔ املعننزٚف إ ايزٚاٜنن ١ايزٚصنن ١ٝب ايكننزْو
ايتاصة عغز ٚايعغز ٜٔاْتغزت ب َٓاسل خمتًفنَ ١نٔ ايعناملو ْٚغنزت َعٗنا َنٔ
خالٍ ايرتمجات املتعدد ٠ايك ِٝايفٓٚ ١ٝااُايٚ ١ٝايفهز ١ٜايو ناْنا صنا٥د ٠ب
اجملتُننة ايزٚصنن .ٞال ا نند ٜضننأٍ ايٝنن ّٛإنا ناْننا ٖننذ ٙايرتمجننات َطاتكنن ١يًننٓب
ايبنننً ٞاّ الو يٕ ايدراصنننات ٛجٗنننا اٚالً إىل نننأف ٖنننذ ٙايرتمجنننات يألعُننناٍ
ايزٚص ١ٝب اآلداب ايعامل .١ٝمبعٓن، ٢خنز ٛجٗنا ايدراصنات إىل نٝفٝنً ١كنٖ ٞنذٙ
ايعُنناٍَٚ .ننٔ املؤننند إ نيننو ٜفٝنند ب َعز نن ١ايكُٝنن ١ايفٓٝننٚ ١ااُايٝنن ١يننألدب
ايٛساو َٚهاْت٘ دُٔ اآلداب ايعاملٜ .١ٝكن ٍٛتناختو" :االصنت اد اخلنارجٞو ب
اجملاٍ ايوكابو ٖ ٛاِٖ عاٌَ ب ايفِٗٚ .ال ظٗز ايوكا  ١ايجٓ  ١ٝتصنٛر ٠ناًَن١
ٚعُٝك١و إال عٓدَا ٓظز إيٗٝا فكا  ١اخز.)2("٣
()1
()2

عزٜف ٞع د ايٛا دو اين يٚ ١ًٝي١ًٝو
جإ ٜ٘ٝو ٛدٚرٚفو .851
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 9نن املضت ٣ٛايزاتنة َ :ضنتك ٌ ٚا ند ٚاعُناٍ عدٜندٖٓٚ .٠نا ميهنٔ إ ْندرظ
اصتك اٍ َضتك ٌ ٚا د يٝط تايهنزٚر ٠إ ٜهن ٕٛنزداًو تنٌ قند ٜهنَٓ ٕٛظَٛن١
ادتٝنن ١ناًَنن ١يعُنناٍ َتعنندد .٠إٕ ٖننذ ٙايدراصننٛ ١دننح يٓننا االااٖننات ايفهزٜنن١
ٚايدتٝن ١ايننو ضننٛد ب ك ن ١ارنيٝننَ ١عٓٝنن١و ٚملننانا ن تو ا ٚعننديا ب َز ًنن١
اخز ٣إٕ املتت ة الٖتُاّ اي زب تايعُاٍ ايدتٚ ١ٝايفهزٜن ١ايعزتٝنٜ ١ال نظ ن
اٖتُاّ اي زب تايعُاٍ عاً يًُز ً ١ايشَٓ .١ٝعد اٖتُاَ٘ تايفًضف ١ايعزت ١ٝايو
ا ظا عً ٢ايفًضف ١ايْٛٝاْٚ ١ٝسٛر ٗاو جا ٤االٖتُاّ تأعُناٍ خابنَ ١ونٌ "اينن
يٚ ١ًٝي"١ًٝو "ٚرصاي ١اي فزإ" يًُعزٟو ق نٌ إ تٛجن٘ ايْظنار إىل ايدب ايصنٛب.
إْٓننا ْعتكنند إ ن َننشا ايكننارن اي زتنن ٞا ٚاملٓظَٛنن ١اي زتٝنن ١تغننهٌ عنناّ جننا٤
َزا كاً يت اجتُاعٞو ٚصٝاصٞو ٚاقتصنادٟو  ٚهنز .ٟتع نار ٠اخنز :٣ايفنٔ ال
ٜفزض ْفض٘ َٔ زاغو تٌ ٖٜ ٛع ّز عنٔ اجن ١ت ندٍ تت ندٍ ايظنزٚفو ٚايغنزٚ
االجتُاع.١ٝ
َٚنننٔ املٗنننِ امعنننارٖٓ ٠نننا إىل إ ٖنننذ ٙايدراصنننات املكارْٝننن ١يًتًكنننٞو ال نننتِ
تاالعتُاد عً ٢ايكزا٤ات املُهٓ١و ٚإوا ك ّٛعً ٢ايكنزا٤ات اقككن ١عًٝناً .نأٜٔ
لننٔ َننٔ ٖننذ ٙايدراصننات ايننو ٚبننًا إىل َزا ننٌ َشدٖننز ٠ب تعننص املٓظَٛننات
ايدت ١ٝايعامل١ٝو خاب ١اْ٘ ميهٔ ايتاهِ َٔ خالرا تتٛجٗنات اينزا ٟايعناّ إٕ
ايتطننٛر ارا٥ننٌ ب فننٛر ٠اال صنناالت ٚاملعًَٛننات ايعاملٝنن١و ٚظٗننٛر فكا ننات جدٜنند٠و
ٚام ضناظ تأُٖٝنن ١ايوكا ننات املدتًفن١و  ٚا٥نند ٗاو ٖننذا نًن٘ ٜغننعزْا تأُٖٝنن ١إ
ْأخذ ايرتمج ١عً ٢سُنٌ ااندو ال إ ْرتنٗنا ضن  ٚكناً يألٖنٛا ٤ايغدصن١ٝو
ٚااٗٛد ايفزد ١ٜايو ال ميهٓٗا إ ضد ٖذ ٙايو ز ٌٗ .٠املٓظ ١َٛايدت ١ٝايعزت١ٝ
ب سزٜكٗننا يٕ ن َننٔ سزٜكنن ١عاًَننٗا َننة ايرتمجنناتو ٚرمبننا تفهننًٗا غننعز
املٓظ ١َٛايدتٝن ١ايعزتٝن ١ايٝنّٛو ٚانونز َنٔ اٚ ٟقنا َهن٢و اجتٗنا يٕ ٓفنتح
عًنن ٢اآلداب ايعاملٝنن١و ٚإ طعننِ تأعُنناٍ اْتجننا خارجٗنناٚ .يهننٔ َننا ٜعٝننل ٖننذٙ
ايعًُٝننٖ ١نن ٛايفٛدنن ٢ايننو ْزاٖننا عًنن ٢اَتننداد اي ًنندإ ايعزتٝنن١و ايننو َننٔ اٖننِ
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َظاٖزٖا ادطزاب املصطًااتو  ٚزمجن ١اينٓب ايٛا ند َنزات عدٜند٠و ٚغٝناب
ايتٓضٝل.
ٚال ميهنننٔ ادننندٜث عنننٔ ايرتمجننن ١د ٕٚادننندٜث عنننٔ اسَننن ١املصنننطًح ب
ايرتمجات ايعزت .)1(١ٝإٕ املصطًح ٖ ٛايصاظ ايذ ٢ٓ ٜ ٟعً ٘ٝا ٟعًِو َعٓ ٢نيو
إ اختٝار املصطًاات ب ايعًن ّٛاملدتًفن١و َٗٓٚنا ايٓكند ايدتنٞو ٚايدب املكنارٕو
ٜتِ تدق ١ن  ٠يهٜ ٞعب متاَاً عٔ ايفهز ٠املكصٛدٚ .٠رذا نإٕ ا ٟادنطزاب
ب ْكٌ املصطًح ا ٚب زمجت٘ ٜؤد ٟإىل خًٌ ب ِٗ َعٓاً ٚ ٙكٝن٘ٚ .ال ميهنٔ إ
ْضتٛعل عًُ ًا َنٔ ايعًن ّٛد ٕٚإ ْفٗنِ ااٗناس املصنطًا ٞاينذٜ ٟصنٓة خصٝصن ًا
رذاٚ .إنا هلآا يْفضٓا تاصتدداّ َواٍ َٔ قطة ايضٝارات ايو ٜغ نٌ اصنِ
ٗٝنننا إىل قطعننن ١سننندد٠و ُنننانا صٝاصنننٌ يننن ٛآْنننا نٖ ٓنننا إىل خمنننشٕ تٝنننة قطنننة
ا يضٝارات ٚخًطٓنا تنو ايهلناَ ٤نٔ املؤنند إ بنا ل املدنشٕ ينٔ ٜفٗنِ عًٓٝناو
ٚئ لصنٌ عًن ٢ايكطعن ١املطًٛتن .١إْٓنا ْعنٝػ ب عنامل ٜطنٛر ب ننٌ ٜن ّٛعًَٛن ًا
خمتًف ١ب عت ٢املٝاد ٜٔاملعز ١ٝو ٜٚطنٛر َعٗنا َٓظَٛتن٘ املصنطًا ١ٝاينو تٛصنة
تاصننتُزارٜ) :نندخٌ صننا  ١املعز نن ١ب ايعننامل َننا ٜزت ن ٛعًنن ٢ص ن ع، ١الف ٚفالمث٦نن١
َصننطًح جدٜنند صننٜٓٛاًو ا ٟمبعنندٍ عغننزَ ٜٔصننطًااً نننٌ ٜنن .ّٛب ننو تكٝننا
املٓظَٛنن ١املصننطًا ١ٝايعزتٝنن ١ب ايعننامل ايعزتنن ٞب عننت ٢جمنناالت املعز نن١و عتُنند
اصاصاً عً ٢ايرتمج َٔ ١املٓظ ١َٛاملصطًا ١ٝب ايعنامل املتكندّو د ٕٚاصنرتا ٝج١ٝ
سهُ١و يًاام ت٘ ا ٚعًن  ٢ايقنٌ كًنٝب ايفنارم ايهن اينذٜ ٟنشداد َٜٛن ًا تعند
ّٜٛو ايَز جعًٓا ًْٗث داُ٥اً ٚرا ٤املصطًاات اادٜد.)2( ٠
 ٚأصٝضاً عًَ ٢ا كدّ ْضتٓتج إ زمجن ١املصنطًح َنٔ اننب ايعك نات اينو
عننرتض ص ن  ٌٝاملرتمجننوو خابننُٝ ١ننا ٜتعًننل تايدراصننات ايدتٝننٚ ١ايٓكدٜنن ١ايننو
( )1يًتٛصنننةو اْظنننز :ع ننند اينننٓيب ابنننطٝنو املصنننطًح ايدتننن ٞب ايوكا ننن ١ايعزتٝننن ١اددٜونننَ :١غنننهالت ايداليننن١
َٛٚاجٗتٗاو جمً ١جمُة ايً  ١ايعزت ١ٝتدَغلو 8و جمًدو 32و  888ن .825
( )2م ٢ٝتعٝطٝػو ل ٛاصرتا ٝج ١ٝدٌ إعهاي ١ٝاملصطًحو جمً ١املرتجِو ااشا٥زو ٖٚزإو عندد7/و 5008و
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عنننٗدت فنننٛر ٠كٝكٝننن ١ب ايٓصنننن ايوننناَْ ٞنننٔ ايكنننزٕ ايعغنننزٜٔو ب نننو تكٝنننا
ايدراصات ايعزت ١ٝدٚر ب ًو ايدراصات ايكدمين١و ا ٚاددٜون ١ايٛا ند ٠إيٓٝنا َنٔ
اي زب َٔ َصطًاا ٗاو ٓعٛد َز ٠اخز ٣إىل املزتنة ايَ ٍٚنٔ ٝنث ايكندر ٠عًن٢
زمج ١املصطًح ٚد ط َعٓاٚ .ٙنيو إ ْص ٛايٓكد ايدتنٝٓ َ ٞن ١عًن ٢عن ه١
ال توكا نن َ ١نناٜز ٠رننا جننذٚرٖاو هنالً عننٔ ار ننا
َننٔ املصننطًاات املز طنن ١ابن ً
املصطًح ْفض٘ تفًضفَ ١ع١ٓٝو ا ٚاْتُا ٘٥داخٌ ختصب َٔ ايدق ١مبهإ يدرج١
ٜصعل َعٗا إجياد َكاتٌ ي٘ داخٌ ايً ات ايخز.)1(٣
ٚتٓننا ٤عًنن ٢نيننو مننل يٓننا إ ْتضننا ٍ٤عُننا صٝص ن ح عًٝنن٘ ايٛدننة َننة ٖننذا
االختالف ايه ب زمج ١املصطًاات تو املغزم ٚامل زبو  ٚت ٢داخنٌ اي ًند
ايٛا دو ا ٚداخٌ ايعٌُ ايٛا دٚ .ميهٓٓا ب ٖذا اجملاٍ إ ْذنز َ٦نات ايَوًن.١
َننٔ ايَوًنن ١املُٗنن١و ب ٖننذا اجملنناٍو َصننطًح  differenceايننذ ٟغّٝننز ٝنن٘ جنناى
درٜنننداو ٛدنننة نننزف " "aتننندالً َنننٔ نننزف ""eو أفنننار َغنننهً ١اَننناّ ايكنننارن
ايفزْضٞو  َٔٚايط ٝع ٞإ ه ٕٛاملغهً ١انب اَاّ ايكارن ايعزت ٞايذ ٟجا٤
إيٝنن٘ املصننطًح َننٔ ي نن ١غز ٜنن ١عٓنن٘و ممننا ساد ايٓفننٛر َننٔ االاننا ٙايتفهٝهنن ٞب
ايٛسٔ ايعزت .ٞزجِ ناظِ جٗاد( )2املصطًح تهًُن ١اخنتالف َنة ٚدنة قٛصنو
 ٍٛايتا ٤يهًٜ ٞفا ْظز ايكارن إىل خصٛب ١ٝاملفزد٠و ٚيهٔ املعٓ ٢ادكٝكٞ
ملصطًح درٜدا ال ميهٔ إ ٜفِٗ تصنٛرَٓ ٠عشين ١عنٔ هنزَ ٙوًُنا اعنار املرتجنِ
إٕ املعٓن ٢ب اٟ
ناظِ جٗادٗ .ن ٛننإ ٜكصند َعٓن ٢امخنالف ا ٚامرجنا٤و اَّ ٟ
خطاب َٖ ٛعَٓ ٢ؤجٌ تاصتُزار ٚال ميهٔ إ ٜهتٌُ ب ْفط قارن َٔ ايكنزا٤
ب ا ٟعصز َٔ ايعصٛرَ .كاتٌ نًُ ١االخنتالفو َنة ٚدنة قٛصنو ن ٍٛايتنا٤و
ٖٓنناى َننٔ اصننتددّ نًُنن ١االخننتالف د ٕٚإعننار ٠خابنن١و ه نالً عننٔ اصننتدداّ
املكاتٌ "امرجا ٤ا ٚايتأج ٌٝا ٚامخنالف"و ٝصن ح عٓندْا جمُٛعنَ ١نٔ ايهًُنات
( )1ع د ادُٝد ايعٝدْٞٚو َغانٌ زمج ١املصطًح ايٓكد ٟاددٜثو َهٓاظو نً ١ٝاآلدابو 5000و
( )2جاى درٜداو ايهتاتٚ ١االختالفو .78
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املكاتًنن ١ملصننطًح زْضننٚ ٞا نندَٚ .ننٔ ٖٓننا ننأ  ٞنوننز ٠املرتاد ننات يًتعنن
َصطًح ٚا د.

عننٔ

ُصنننطًح  Structuralismeهنننارتا َكاتال ننن٘ تنننو املغنننزم ٚامل نننزب َنننٔ:
ٖٝهًٝن١و إىل تٜٓٛٝننٚ ١تٜٓٛٝن١و ٚتٓاٝ٥نن١و ٚتٓٝاْٝنن١و  ٚزنٝ ٝنَٚ .١صننطًح ايغننعز١ٜ
 poetiqueننزجِ إىل :إْغننا١ٝ٥و  ٚننٔ ايغننعزو ٚايدتٝنن١و ٚقهنناٜا ايفننٔ امتننداعٞو
ٚعًنننننِ ايدبو ٚبنننننٓاع ١ٝايدبو ٚامتننننندااو  ٚنننننٔ اينننننٓظِو ْٚظزٜننننن ١ايغنننننعزو
ٚتٜٛطٝكٝاو ٚتٜٛتٝو(.)1
َ َٔٚظاٖز ٖذ ٙايفٛد ٢زمجنَ ١كاين ١رٚالٕ تنارت ) introduction a l,
 analyse structural du recitو اينننو نت ٗنننا ب ايضنننتٝٓٝاتو ٚاصنننتكزت
َصطًاا ٗا ايٓكد١ٜو َٚة نينو مل ٜتفنل املرتمجن ٕٛاينذ ٜٔزمجٖٛنا عًن ٢زمجن١
ٚا نند ٠يًعٓ نٛإٓٗ :نناى ايتاًٝننٌ اي ٓٝنن ٟٛيًكصنن ١ايكص ن ٠و زمجننْ ١ننشار تننزٟو
ت دادو 8811و َٚدخٌ إىل ً ٌٝايضزد تٜٓٛٝاًو اْطٛإ ات ٛسٜدو ت ٚتو 8811و
َٚدخٌ إىل ايتاً ٌٝاي ٓ ٟٛٝيًضزدو زا ٟٚقُزٟو ايزتا و 8811و َٚدخٌ إىل
ايتاًٝننٌ اي ٓٝنن ٟٛيًكصننبو يًنن ١قنندٜكزو ت ن ٚتو 8818و َٚنندخٌ إىل ايتاًٝننٌ
اي ٓ ٟٛٝيًُاهٝاتو غضإ ايضٝدو دَغلو  ..5008إع.
ال ْزٜنند إ ْنندا ة عننٔ ا ٟزمجننَ ١ننٔ ٖننذ ٙايرتمجنناتو ٚيهننٔ مننل يٓننا إ
ْتضا ٍ٤عٔ ٚدة ايكارن ايذٜ ٟزٜد إ ٜكزا َكاي ١تارتو ٚنٝن صٝضنتطٝة ٗنِ
اصاظ اي اث إنا ننإ املرتمجن ٕٛقند اختًفنٛا ب زمجن ١ايعٓنٛإٚ .ين ٛآْنا جٓ٦نا
تأَوً َٔ ١داخٌ اي اث السدادت ايصٛر ٠قتاَ.١
ٚممننا ٜشٜنند ايَننز صنن٤ٛاً إ تعننص ايرتمجننات جننا٤ت عننٔ ي ننٚ ١صننٝط١و َوًُننا
صننٌ تغننإٔ ْظزٜنن ١ايتًكنن ٞايننو نت ننا اٖننِ ايعُنناٍ ٗٝننا تايً نن ١ايملاْٝنن .١اَننا
انوز َا نزجِ عٓٗنا كند نزجِ عنٔ ايً نتو ايفزْضنٚ ١ٝامْهًٝشٜن .١قناّ غضنإ
ايضٝد ترتمج ١جمُٛع َٔ ١املكناالت املتعًكن ١تٓظزٜن ١ايتًكن ٞعنٔ ايً ن ١ايفزْضن١ٝو
()1

اْظز :ع د ايٓيب ابطٝنو املصطًح ايدت ٞب ايوكا  ١ايعزت١ٝو
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ْٚغزٖا ب نتاب مٌُ عٓٛإ )ب ْظزٜن ١ايتًكنَ . ٞنٔ املعنزٚف إ َفٗن) ّٛا نل
ايتٛقنننة َنننٔ اٖنننِ َفَٗٛنننات ْظزٜننن ١ايتًكنننٞو ٚقننند زمجننن٘ املرتجنننِ ايفزْضنننٞ
) Horizon d, attenteو ْٚكننٌ املصننطًح إىل ايً نن ١ايعزتٝننَ ١وًُننا ٚرد تايً نن١
ايفزْض) ١ٝا ل االْتظار ٖٚذ ٖٞ ٙايرتمج ١ادز  ١ٝيًُصطًح ايفزْضٞو ٚيهٓ٘
ب زمجات ال ك ١عٔ ايً  ١ايفزْض ١ٝاصتددّ َصطًح ا ل ايتٛقة.
ْضننتدًب َننٔ نيننو إ دراصنن ١دقٝكنن ١الااٖننات ًكنن ٞايٓصنن ٛاملرتمجنن١
َضتا١ًٝو نُا إ ايفا٥د ٠املزجٖ َٔ ٠ٛذ ٙايرتمجات ه ٕٛقًٚ .١ًٝرذا ْز ٣إ
هننا ز ااٗننٛد يًٓٗننٛض تايرتمجنن ١اَننز ال تنند َٓنن٘ .إٕ إَهاْٝننات اي ننزاد كنن٢
دعٝف ١اَاّ جضاَ ١املضؤٚيٚ .١ٝممنا ٜؤصنن ين٘ إ ايند ٍٚايعزتٝن ١مل عتُند تن٢
اآلٕ اصرتا ٝجٚ ١ٝاداٚ ١سدد ٠يًٓٗٛض تٗذا اااْل ايذ ٟال ميهنٔ االصنت ٓا٤
عٓنن٘ ملننٔ ٜعننٝػ ب عننامل ايٝننَٚ .ّٛننا ٜننو ايدٖغننٖ ١نن ٛإ انوننز اينند ٍٚايعزتٝنن ١ال
هتف ٞمبٛقن املتفز كط تنٌ تندخٌ ا ٝاْن ًا يتعزقنٌ جٗنٛد اي نزاد عنٔ سزٜنل
ايزقات ١ايغدٜد ٠ايو فزدٗا عً ٢ايرتمجاتو هالً عٔ إ انوز ايد ٍٚايعزت١ٝ
قند ٚقعننا عًنن ٢اال فاقٝنن ١ايدٚيٝنن ١دُاٜن ١املًهٝنن ١ايفهزٜننٚ .١رننذا ،فننار صنن ١٦ٝب
زننن ١ايرتمجنن ١تضنن ل امل ننايا ايهنندُ ١ايننو طً ٗننا دٚر ايٓغننز اي زتٝنن ١يكننا٤
ايضُاح ترتمج ١نت ٗاٚ .لٔ ْعنزف مجٝعناً إ اي نزاد ال ٜضنتطٝعُ ٕٛنٌ ٖنذا
ايعننل٤و  ٜٚنند ٚإ املؤصضننات ايزهلٝنن ١غ ن َضننتعد ٠يًكٝنناّ مبضننؤٚيٝا ٗا ب ٖننذا
اااْلو عًن ٢اينزغِ َنٔ ااٗنٛد اينو كن ّٛتٗنا املٓظُن ١ايعزتٝن ١يًوكا نٚ ١ايرتتٝن١
ٚايعًنّٛو ٚاينو ْغنزت عنددًا َنٔ ايدراصنات عنٔ ٚاقنة ايرتمجن ١ب اينٛسٔ ايعزتننٞ
عنناَ8812 ٞو ٚ .8813يهننٔ ٖننذ ٙايدراصننات غ ن َتننٛا ز ٠يً ننا ووو نُننا إ
ْغاسات ٖذ ٙاملؤصض ١غ َعز ١ ٚنو اً عًَ ٢ضت ٣ٛايٛسٔ ايعزت.ٞ
ٚرذا ْز َٔ ٣ايهنزٚر ٟإ ٜتأصنط جمًنط اعًن ٢يًرتمجنٚ ١ايٓغنز ٚايتٛسٜنة
عًَ ٢ضت ٣ٛايٛسٔ ايعزتٞو ٜه ٕٛي٘ َها ل ب ايد ٍٚايعزت ١ٝمجٝعٗا و ٜٚكّٛ
تاملُٗات اآل :١ٝ
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 8نننن اختٝننار ايهتننل اددٜوننٚ ١املُٗنن ١ايننو صنندر ب ي ننات عاملٝنن ١خمتًفنن١و
 ٚزمجتٗا إىل ايً  ١ايعزت ١ٝدُٔ خط ١زاع ٞاُٖ ١ٝايهتنابو ٚاداجن١
إيٚ .٘ٝال تد َٔ امعارٖٓ ٠ا إىل إ زْضا رتجِ ا ٟنتناب ٜصندر تايً ن١
امْهًٝشٜننن ١خنننالٍ صنننَٓ ١نننٔ بننندٚرٙو ا ٚخنننالٍ نننط صنننٓٛاتو عن ناً
يُٖٝت٘ٚ .ب نو َٔ اداالت صدر ايٓضدتإ امْهًٝشٜنٚ ١ايفزْضن١ٝ
ب ٚقا ٚا د.
 5نننن ايتٓضننٝل َننة دٚر ايٓغننز ايعاملٝنن١و ٚايتعنناَ ٕٚعٗننا يًضننُاح تٓكننٌ ايهتننل
املُٗ ١ايو صدرٖا إىل ايً  ١ايعزت.١ٝ
 7نن ٓظ ِٝعًُ ١ٝايرتمج َٔ ١خالٍ امعزاف عً ٢اعُاٍ املرتمجو ايفزد١ٜو
يهن ٞال تهنزر ايرتمجناتو ٗ ٚندر جٗنٛد نن  ٠ميهنٔ إ ٛظننن ب
َهإ ،خز.
 9نن ايدعِ املاد ٟيًُرتمجوو َٚضاعد ِٗ عًْ ٢غز َا ٜرتمج ْ٘ٛإنا ناْنا
ٖذ ٙايرتمجات كة دُٔ إسار ْكٌ اخلبٚ ٠املعز ١و ٝث ٜكٌ املٗتُنٕٛو
ٜٚكٌ امق اٍ عً ٢ايهتاب املرتجِ.
 2نننن ايتعنناَ ٕٚننة املؤصضننات ادهَٝٛنن ١ايخننزَ ٣وننٌ اااَعننات ٚغ ٖنناو
 ٚكاصِ املُٗات ت ٢ال مد هارب تو عٌُ ٖذ ٙاملؤصضات.
 1نن أصٝط تٓنو َعًَٛنات عزتن ٞيألعُناٍ املرتمجنٖٓٚ .١نا ْغن إىل إ ٖنذٙ
ايدراصات عنٔ ايرتمجن ١غا ٥ن١و ٚال ْعنزف تدقن ١عندد ايهتنل املرتمجن١و
ٚاااٖننات ايرتمجنن١و ٚاصن اتٗاو يٕ ٖننذ ٙايدراصننات ميهننٔ إ ن و يٓننا
اااٖنننات اينننزا ٟايعننناّو ٚاينننذٚمو ٚاملضنننت ٣ٛاملعنننزب اينننذٚ ٟبنننٌ إيٝننن٘
اجملتُة.
 3نن و ٝا املصطًاات دُٔ ايعً ّٛاملدتًف١و خابن ١ب جمناٍ ايدب ٚايٓكند
ايدتٞو ٚساٚين ١عزٗ ٜنا ٛ ٚسٜعٗناو ٚإبندارٖا دنُٔ قنٛاَٝط عاَن ١اٚ
خاب.١
33

الرتمجة األدبية واألدب املقارن

 1نن ايتدفٝن َنٔ ايزقاتن ١عًن ٢ايرتمجناتو خابن ١ب دن ٤ٛاالْتكناٍ ايضنزٜة
يًُعًَٛات عب ٚصا ٌ٥اال صاٍ املدتًف.١
إٕ املتاتعنن ١ايعًُٝننٚ ١ايدقٝكنن ١يًرتمجننات ب اي ًنندإ ايعزتٝنن ١ضننُح يًدارصننو
ٚاي ا وو تٛدنة ايٓغنا ايرتمجن ٞب إسنار ٙايعناملٖٚ .ٞنذ ٙخطن ٠ٛال تند َٓٗنا إنا
اردْننا إ ْضننِٗ ب غننه ٌٝايننزا ٟايعنناّو عًنن ٢املضننت ٣ٛاقًننٚ ٞعًنن ٢املضننت٣ٛ
ايعننامل .ٞإٕ ايصننزاا اينندٚي ٞادنندٜث ٜتُاننٛرو تصننٛر ٠اصاصنن١ٝو نن ٍٛايوكا نن.١
ٚايذٜ ٟضتطٝة إ ٜٓغز فكا ت٘ ٚق ُ٘ٝميهٓ٘ إ ٜضٝطز عًَ ٢ضنا ٚ ١اصنعَ ١نٔ
ايزا ٟايعناّو ٜٚهضنل أٜٝند ااُٗنٛر ينٜ٘ٚ .عند اينٓب ايدتنَ ٞنٔ اٖنِ ايٛصناٌ٥
يٓغز ايفهز ٚايوكا ١و يْ٘ ٜهتضل َصداق ١ٝخابنٚ ١خطن  ٠ب ايٛقنا ْفضن٘
تض ل اتتعاد ٙعٔ امل اعز ٠ب سزح َٛدٛعا ٘ٚ .عًن ٢املؤصضنات ايزهلٝن ١ايعزتٝن١
إ ٓت ٘ إىل خطٛر ٠إُٖاٍ ٖذا اااْنل املٗنِ َنٔ ٝنا ٠ا ٟاَن ١زٜند إ عنٝػ ب
عامل اي ّٛٝايذ ٟاب حو تفهٌ ايتطٛر ارا ٌ٥ب عامل اال صاالتو قز ١ٜب .٠
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املراجع
 8نننننن ابننننطٝنو ع نننند ايننننٓيبو املصننننطًح ايدتنننن ٞب ايوكا نننن ١ايعزتٝنننن ١اددٜونننن:١
َغننهالت ايداليننَٛٚ ١اجٗتٗنناو جمًنن ١جمُننة ايً نن ١ايعزتٝنن ١تدَغننلو 8و
جمًدو 32و 5000و  888نن .825
 5نن تزٌْٝٚو تن ٝو اينٛجٝش ب ايدب املكنارٕو ت .غضنإ ايضنٝدو دَغنلو سٜند تنٔ
فاتاو .8881
 7نن تعٝطٝػو م٢ٝو ل ٛاصرتا ٝج ١ٝدٌ إعنهاي ١ٝاملصنطًحو جمًن ١املرتجنِو
ااشا٥زو ٖٚزإو عدد7/و .5008
 9نن تٝغنٛاو نًنٛدو ،ٚخنزٕٚو َنا ايدب املكنارٕ ت .غضنإ ايضنٝدو دَغنلو دار
َاجد عال ٤ايدٜٔو .8881
 2نن درٜداو جناىو ايهتاتنٚ ١االخنتالفو ت .نناظِ جٗنادو ايندار اي ٝهنا٤و دار
ٛتكاٍ يًٓغزو .8811
نن اْفعاالتو ت .عشٜش َٛاو ايالنق١ٝو دار ادٛارو .5002
 1نننن ايزتنناعٞو ع نند ايكننادرو ايتأٜٚننٌو دراصنن ١ب  ،ننام املصننطًحو عننامل ايفهننزو
ايهٜٛاو عدد5/و .5005
 3ننننن صتارٚتٓضنننهٞو جنننإو ،ٚخنننزٕٚو ب ْظزٜننن ١ايتًكنننٞو ت .غضنننإ ايضنننٝدو
دَغلو دار اي دو .5000
 1ننننن ايع ننندْٞٚو ع ننند ادُٝننندو َغنننانٌ زمجننن ١املصنننطًح ايٓكننند ٟادننندٜثو
امل زبو َهٓاظو نً ١ٝاآلدابو .5000
 8نن ع ٛدو ع دٙو ،ٚخزٕٚو ايدب املكنارٕو َندخالت ْظزٜنٚ ١دراصنات ط ٝكنٞو
دَغلو جاَع ١دَغلو .5000
 80نن ٜ٘ٝو جإو ٛدٚرٚفو َنٔ ايغنهالْ ١ٝايزٚصن ١ٝإىل اخالقٝنات ايتنارٜذو
ت .غضإ ايضٝدو دَغلو ااُع ١ٝايتعا ١ْٝٚيًط اع١و .5005
 88نن ٖٛيلو رٚتزتو ْظز ١ٜايتًكٞو ت .عش ايد ٜٔإهلاعٌٝو جد٠و ايٓاد ٟايدتٞ
ايوكابو .8889
Jauss, H. R. Pour une esthetique de la reception, Paris, 12 Gallimard,
1978.

32

74

ت :يونض لشهب

ٚفه ً٬عٔ ن ٕٛسذ ١اقتكاز زضدات اْ٫سَاز ،احملػ ِّٛأَط ،ٙغطعإ َا
فكست َٔ َكساقٝتٗا ،فإٕ اختٝاض ايسضاغات ايجكافٜٓ ١ٝط ٟٛعً ٢عسَ ٍٚعزٚز:
فف ٞاملكاّ ا٭ ،ٍٚجتعٌ قبغتٗا َتعسّز ٠ايتدككات َٔ املػتش ٌٝايطنوٕٛ
إىل ٚدٗ ١ايسضاغات ايتاضطلٝوٚ ،١تكتهو ٞإٔ ٜتبٓو ٢ايتشًٝوٌ َٓٗذواً رلتًفواًٚ .يكوس
اخرتت ايكسٚض عٔ َكاضب ١تاضٜذ ايعً ّٛا٫دتُاع ،١ٝبٌ ايتاضٜذ ايجكايف يًُعاضف،
ذلا ً٫ٚفِٗ اَ٫تساز املطدع ٞهلص ٙايسضاغات ايجكاف ،١ٝفُٝا ٜتذاٚظ نٌ اْػوذاّ
ختكك ٞأ ٚختاقّ.)interdisciplinaire( ّٞ
ٚيف املكووواّ ايجووواْٜ ،ٞتطًوووت شيوووو ا٫ختٝووواض ا٫شلوووطا يف دغطافٝووو ١داَعٝووو١
َعٛيَُٚ ،١يٝؼ دلطز دغطاف ١ٝأَطٜه ١ٝأ ٚبطٜطاْ ١ٝفكط.
ٚعٓسْا إٔ ا٭َط ٜتعًل بفِٗ ظاٖط ٖٞ ،٠يف أٜآَا ٖاتو٘ ،خخوص ٠يف ا٫تػوا ،
ٚتػتٛعت طبٝعتٗا املعكس ٠مماضغات فهطٜ ١ٜكٌ اعتباضٖا ؾ٦ٝاً فؿ٦ٝاً مماضغات
زخ ،١ًٝمبكساض َا ٜتطٛض تس ٌٜٚايبشوح يف ايتواضٜذ .إٕ إْؿوا ٤جتُعوات ختككو١ٝ
تٓكت عً ٢املٛنٛعات وو احلسٚز اْط٬قاً َٔ نبط أنازميٚ ٞفهطَ ٖٛٚ ،ٟا
تسٍ عً ٘ٝايسضاغات ،طيف عباض :٠ايسضاغات ايجكاف١ٝص ،يٝؼ باباً َٔ أبٛاب ايتٓوسض،
ٚإمنا ْٖ ٛتٝذ ١غريٚض ٠عُٝك٪َ ١ثط ،٠تكًّت ايٓظط يف تكػ ِٝاملعاضف ٚاغتكطاضٖا
ْٚكًٗا زاخٌ عامل داَع ١اجلُاٖري( ،بظٗٛض ضف املهتب ،١بٌٚ ،نصيو ،قوٝغ١
ايكطا٤ات اجلسٜس ٠املطتبط ١بادرتاح َفٗ ْٛ ّٛايكاض.))1(٨
ْطبووجب عُعٓووا ٖووصا إٔ ٜهوو ٕٛدًػ و ١إلضنووا ٤ايووصات ايٓكسٜووْ ،١ػووتط ٝفٗٝووا
ا٫ستفا ٤بفها ٌ٥احلكاض ايعامل ٞاملفوط ٚعًوَ ٢تفطعوات ا٫جتوا ٙا٫ؾورتان،ٞ
ش ٟايٓعع ١اجلُاع ،١ٝعٓس مج« ٝأقوشاب ايٓععو ١ا٫ختعايٝو ١يف عًوِ ا٫دتُوا ،
()2
نُووا عٓووس بوواق ٞأْكوواض َووا بعووس احلساثوو ،»١عًوو ٢سووس عبوواضَ ٠اضؾوواٍ قووآًٖٝع
(ْٚ .)Marshal Sahlinsطدوو ٛأخووص ٖووص ٙاحلطنٝووات ايعووابط ٠يًتدككووات عًوو٢
ذلٌُ اجلسٚ ،إزضانٗا زاخٌ غٝاقٗا.
 - 1مصارات وتوترات بني التخصصات:
تكته ٞاخلط ١املٓٗذ ١ٝإٔ ْبسأ بإعاز ٠ضغِ َػاض ايسضاغوات ايجكافٝو ،١عًو٢
سلَٛ ٛدع ،أٚدع مما زلس ٙيف نتابني سسٜجني ،تهف ً٬بطقس شيو املػاض.
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يكوووس اقووورتح أضَْٛوووس َوووات٬ض (ٚ )Armand Mattelartإضٜوووو ْٛفوووErik ( ٛ
()3

٪َ ،)Neveuخطا ،قكٖ ١صا ا٫جتاَ ،ٙؿري ٜٔإىل َطاسٌ ث٬خ:

 أٖ٫ٚا َطسًْ ١ؿوجب ٠ايسضاغوات ايجكافٝو ،١مبعٓاٖوا ايوسقٝل ،غوٓ،1964 ١يف داَعوو ١بريَٓٝغٗوواّ ( ،)Birminghamبتووجبثري َوؤ ث٬ثوو ١خبووا٪َ ٤غػووني :ضٜؿوواضز
ٖٛنووواضت (ٚ )Richard Hoggartضاميْٛوووس ًٜٝٚووواَع ()Raymond Williams
ٚإزٚاضز تَٛبػوو .)Edward Thompson( ٕٛأقووسض ا٭ ،ٍٚغووٓ ،1957 ١نتابوو٘،
ايوص ٟتوطدِ إىل ايفطْػو ،١ٝبعٓوٛإ فثكافو ١ايفكوريفٚ )4(،تٓوا ٍٚفٝو٘ بايسضاغو ١تووجبثري
ايجكافوو ١ايووث تبجٗووا ايطبكوو ١ايعُايٝووَ ١وؤ خووٚ ٍ٬غووا ٌ٥ايتٛاقووٌ املعاقووطْٚ .٠ؿووط
ايجوواْ ،ٞغووٓ ،1958 ١نتابواً َُٗواً ،فايجكافووٚ ١امتُو 1951 - 1781 :فٚ .أقووسض
ثووايجِٗ ،غووٓ ،1963 ١نتابوو٘ فقووٓاع ١طبكوو ١ايعُوواٍ اإلزلًٝعٜوو١فٜٓٚ .ووسضز ٖوو٤٫٪
امل٪يف ٕٛيف إطاض ْٗه ١ايتشً٬ٝت املاضنػٖٚ ،١ٝوِ قطٜبوَ ٕٛؤ ايتٝواض ايػٝاغوٞ
يًٝػاض اجلسٜسٚ .نإ املؿرتى ب ِٗٓٝغوس ايفوطاا ايوص ٟخًفو٘ غوهٛت َواضنؼ
عؤ لًٝووٌ «َٓظَٛووات ايكوو( )5(،»ِٝتَٛبػووٚ .)ٕٛاقرتسووٛا تطنٝووع َكوواضبتِٗ ثكافوَ١
اجلُاٖري ( )culture de masseعًو ٢تواضٜذ ادتُواع ٞنواضب يف ايكوسَّ ،هوبّني
عًوو ٢املُاضغووات املكاَِٚوو ١ايووث تهووطً بٗووا ايطبكووات ايؿووعبٚ ،١ٝعًوو ٢ايكووطاعات
ا٫دتُاعٚ .١ٝنإ أسس ايتشسٜات ايث ٚادٗتِٗ ٜتُجٌ يف نطٚض ٠جتواٚظ احلتُٝو١
ا٫قتكووواز ،١ٜايوووث ٚحوووت ايتشًووو٬ٝت ايتكًٝسٜووو ١يًف٦وووات ا٫دتُاعٝووو ١ايجكافٝووو،١
ذلووواٚيني ايبشوووح عووؤ أؾوووهاٍ رلكٛقووو ١يًشطنووو ١ا٫دتُاعٝووو ١يف بطٜطاْٝوووا
ايعظُووٚ )6(.٢يعوووٌ َووؤ ايػوووُات ا٭خوووط ٣ايووث َٝوووعت ٖوووص ٙاملطسًوووَ ١ووؤ تجبغوووٝؼ
ايسضاغات ايجكاف ١ٝتًو ايطغب ١يف ٚنو املؿوط ٚايفهوط ٟعًوٖ ٢وٛاَـ احلوسٚز
امل٪غػووٚ ١ٝايتدككوو١ٝا فهووإ إٔ ضافكووت إْؿوواَ ٤طانووع ايسضاغووات ايجكافٝوو١
املعاقووط ٠عاَعوو ١بريَٓٝغٗوواّ ،غووٓ ،1964 ١اغوورتاتٝذ ١ٝتتذوواٚظ احلٝووع اجلغووطايف
احملً ٞعٓس اختٝاض َكطات املٓؿآت اجلاَع ١ٝاملػتٓبت ،١فذط ٣تفهو ٌٝامل٪غػوات
ايٓٛع( ،١ٝناجلاَع ١املفتٛسَٚ ١عٗس ايتكٓٝوات املتعوسزٚ ،)٠اجلاَعوات ايكوغط،٣
َجٌ داَعٚ ١اضٜٚو (َ ،)Warwickػتكطّ تَٛبػو .ٕٛعًو ٢إٔ اغورتاتٝذ ١ٝلاؾوٞ
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املطانوووع اجلاَعٝووو ١ايهوووأٖ ٣اتووو٘ ،أفهوووت إىل تُٗوووٝـ أنوووازمي ،ٞفعٛنوووت
بإقساض دل٬ت فاعًَ َٔ ،١جٌ فاملانٚ ٞاحلانطف ٚفذلرتف ايتاضٜذف.
ٜهُوؤ َؿووطٖٛ ٚنوواضت يف ْكووٌ أزٚات ايٓكووس ا٭زبوو ٞإىل دلوواٍ َٓتٛدووات
ثكافوو ١اجلُوواٖريٚ .ظٗووطت ،بووني  ،1981ٚ 1964دلُٛعووَ ١وؤ املٛنووٛعات ْظُووت
بوووطاَر ايبشوووح ،ايوووث طٛضٖوووا بووواسجٖ ٛوووصا املطنوووعَٗٓٚ ،وووا :زضاغووو ١املظووواٖط
ا٫دتُاعٝوو ١ايعُايٝووٚ ،١ايجكافووات ايفطعٝووٚ ١اهلاَؿوَ( )7(،١ٝجووٌ ايووطٚى ٚايباْووو)،
ٚب٦ٝوووات املٗوووادطٚ ،ٜٔاملُاضغوووات ايجكافٝووو ١ايَٝٛٝوووٚ ،١توووجبثري ٚغوووا٥ط ايتٛاقوووٌ
( )médiasاجلسٜووووسٚ ،٠أخوووورياً ،تطووووٛض ايسضاغووووات يف ايّٓووووٚ ٛايعووووطمٚ .أفهووووت
اإلؾووهايٝات ،س٦ٓٝووص ،إىل َٓاقؿووَ ١فٗوو ّٛاإلٜووسٜٛيٛدٝاَ ،و ايعُووٌ عًوو ٢تعكٝووس
ايُٓٛشز ََُٔٝٗ/َُٔٝٗ :عً ،ِٗٝداعًني َٔ ٖص ٙا٭خري ٠اغوتٗ٬ناً فعّواٚٚ .ً٫يوت
َٓاٖر ايبشح ،أٜهاًٚ ،دٗٗا عطأ ٠سل ٛاإلثٓٛغطافٝا ٚايتاضٜذ ا٫دتُاعٚ ،ٞسلٛ
نؿف أضؾٝف املٗ َُٔٝعًٚ .ِٗٝأخرياً ،متٝوعت ايسضاغوات ايجكافٝو ١ا٭ٚىل ببشوح
َػتُط عٔ أزٚات ْظط ١ٜدسٜسٚ ،٠تجبثطت تجبثطاً ؾوسٜساً بايٓععو ١ايتفاعًٝو ١ملسضغو١
ؾٝهاغَٚ ،)Chicago( ٛساضٖا ٖوٛاضز بٝهوط ( ،)Howard Beckerايوص ٟقواض
()8
نتاب٘ فاخلاضدٕٛف َطدعاً ثابتاً.
 ٚابتسا َٔ ٤مثاْٝٓٝوات ايكوطٕ ايعؿوط ٜٔدوط ٣تكوسٜط ايسضاغوات ايجكافٝو١َوؤ ايعووامل ا٭زلًٛغانػوو ،ْٞٛأَ ٫ٚوؤ خوو ٍ٬ا٭غوواتص ٠ايأٜطوواْٝني ،ايٓؿووطني
زاخوووٌ امل٪غػوووات ا٭نازميٝووو ١يًهًَْٜٛٛٛوووح ( .)Commonwealthثوووِ ؾوووطعت
ايسضاغات ايجكاف ١ٝتػتكط يف ايٜ٫ٛات املتشس ،٠يف داَعث إيٛٓٝا (ٚ )Illinoisأٜوٛا
(ٚ )9(.)Iowaتفؿت غَوٛض ٠ايسضاغوات ايجكافٝو ١بايتشسٜوس عٓوس ْٗاٜو ١ايعكوس ،بتوجبثري
َٔ ؾطاض ٠أطًكتٗا افتتاس ١ٝطامً١ص غوٓٚ .1991 ١نُوا ٜوصنط فطاْػوٛا نٛغوٞ
( ،)François Cussetظعووع ايتٝوواض ا٭َطٜهوو ٞايكهوواٜا ا٭قووً ١ٝعوؤ َهاْٗووا،
ٖٚوووٜ ٛكابوووٌ بٗٓٝوووا ٚبوووني ايهوووُاْ ١ايٓظطٜووو ١ايفطْػووو١ٝا فكووواضت وووٛخ يٛٝطووواض
(ٚ )Lyotardزضٜسا (ٚ ،)Derridaبكف ١خاق ١زضاغات بواضخ (ٚ )Barthesفٛنوٛ
(ٚ )Foucaultزٚيٛظ (ٚ )Deleuzeغططْ ،)Certeau( ٛكٛقاً َ٪قً ،١ترتب عً٢
َؿووٗس ايسضاغووات ايجكافٝووٚ .١تووطدِ فانتؿوواف ايٝووَّٞٛف ،املٓؿووٛض يف فطْػووا غووٓ١
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 ،1981يف دلُٛعووو ،18/11 ١إىل اإلزلًٝعٜووو ،١غوووٓٚ ،1984 ١بٝعوووت َٓووو٘ 31111

ْػد ١يف عاَ٘ ا٭.ٍٚ

ٚمتٝووووعت ٖووووص ٙاملطسًوووو ١ايجاْٝوووو ١ﺒ«َٓعطووووف إثٓووووٛغطايف» ،أغووووِٗ يف تكووووسٜط
َٛنووٛعات ووح دسٜووس ،٠اْهووافت إىل ٚغووا ٌ٥ايتٛاقووٌ ٚا٫غووتٗ٬ى ايجكووايف،
ٖٚوو :ٞمماضغووات اهلٜٛووات ْٚؿوو ٤ٛايبٓٝووات اجلُعٝوو .١يكووس اغووتكطبت َٛنووٛعات
نجري ٠اْ٫تبا ٙيف ايٜ٫ٛات املتشس ،٠نُا ٖ ٛاحلاٍ يف بطٜطاْٝا ايعظُ .٢ابتسا،٤
طفووا َؿووهٌ «ايعٛملوو ،»١ايووص ٟظاز َوؤ قووعٛب ١زضاغوو ١ايجكافووات ايٛطٓٝووٚ ،١أعوواز
اتٗوواّ متووج٬ت ايسٚيوو ١وووو ا٭َووٚ .١بووطظ دووسٍ سوو ٍٛايٓععووات ايكَٝٛوو«ٚ ١اجلُاعووات
املتدًَّٝووٚ ،»١يف خهووُ٘ تفتكووت ايسضاغووات يف ؾووعاضات ا٭َووٚ ١اغووتٗ٬ى اهلٜٛوو،١
ٚأظٖطت يف أٚضٚبا ٚيف «ايفها٤ات ايجكافْٗ »١ٝا ١ٜمثاْٝٓٝات ايكطٕ ايعؿطٚ .ٜٔبعس
شيو ،أغوفط تكوس ايتعانوسٜات ايعُايٝوٚ ١ايتشو ٍٛا٫دتُواع ٞيًُذتُعوات فُٝوا
بعووس املطسًوو ١ايكووٓاع ١ٝعوؤ ظٗووٛض لًٝووٌ امُٛعووات ايووسْٝا ٚاملػوواضات ايفطزٜوو.١
ٚأخوورياًٚ ،خوو ٍ٬ايػووٓٛات َوؤ  1981إىل بساٜوو ،1991 ١اظزاز اٖ٫تُوواّ بوواهلذطات
ٚغووٗٛي ١اْ٫تكوواٍ ٚبايسضاغووات ايعووابط ٠يًكَٝٛووات ،فكوواضت مجٝعوواً املٛنووٛعات
ايهأ ٣يًسضاغات ايجكاف.١ٝ
ٚإشا ناْوووت فطْػوووا ،نبًوووسإ أٚضٚبٝووو ١أخوووط ،٣ظًوووت مبٓوووجب ٣عووؤ تًكوووٞ
ايسضاغات ايجكاف ،١ٝفإٕ «عٛملو »١ايسضاغوات ايجكافٝو ١تبوسٚ ٚنجبمنوا سكوًت عًو٢
قو اإلدواظ ٠يف تػوعٝٓٝات ايكوطٕ ايعؿوط ،ٜٔفهؿوفت عؤ ؾوبه ١نجٝفوَ ١ؤ
اجلاَعوووات ،ا٭زلًٛغانػووو ١ْٝٛبا٭غووواؽٚ ،نوووصيو عووؤ تطمجوووات ٚتعوووس٬ٜت
يًُٓٛشز ا٭َطٜه ٞيف أَطٜها اجلٓٛبٚ ١ٝيف اهلٓس.
ايتكو ،٢يف أَطٜهوا اي٬تٝٓٝو ،١تٝواض ايسضاغوات ايجكافٝوَ ١و َطانوع اٖتُواّ
ْظرياتوو٘ اي٬تٝٓٝوو ،)Estudios culturales( ،١ايووث ناْووت تؿووٗس اظزٖوواضاً خووٍ٬
ايػوووتٝٓٝات ،إثوووط اغوووتريازٖا َفٗووو ّٛاهلُٓٝووو ١ايهطاَؿوووٚ .)Gramsci( ٞاغتٓوووت
ايسضاغوات سوو ٍٛايجكافووات ايؿوعب ١ٝاملعاقووطٖٓ ٠وواى َؤ إغووٗاَات ْظطٜوو ١أخووط،٣
غٛا ٤أناْت املكاضب ١ايظاٖطات ١ٝيب ٍٛضٜهٛض ( ،)Paul Ricœurأ ٚعًِ ا٫دتُا
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عٓووس بٛضزٜوو ،)Bourdieu( ٛأَ ٚكووٓفات أيبريطوو ٛغريٜػوو.)Alberto Cirese( ٞ
ْٚػووتط ٝيف ٖووصا املكوواّ ا٫غتؿووٗاز بجبضبعوو ١أحوواَُٗ ٤وو :١ايهٛيوو َٛخٝػووٛؽ
َووواضتني بووواضبريٚ ،)Jesus Martin Barbero( ٚا٭ضدٓتوووٝي ْٝػوووطٛض ناضثٝوووا
نواْهًٝي (ٚ ،)Nestor Garcia Cancliniايأاظًٜو ٞضٜٓواط ٛأٚضتٝوع ( Renato
()11
ٚ ،)Ortizنصيو املهػٝه ٞخٛضخ ٞنْٛجايح (.)Jorge Gonzalez
ٚطايعٓا ،يف اهلٓس ،اخلط ايتشطٜوط ٟاجلُواع ٞيسضاغوات ايجكافوات ايفطعٝو١
غٓ ،1982 ١بتجبثري َٔ امل٪ضر ايبٓغاي ٞضاْادٝوت نٖٛوا ( ،)Ranajit Guhaاملوعزاز
غَٓ ،1923 ١ػتفٝساً يف خٕ َٔ تكًٝس ْكسَ ٟاضنػ ٞقَ ،ٟٛػتًِٗ َٔ ايُٓٛشز
ايهطاَؿ ٞيًٗ٪َ َٔٚ ،١ُٓٝيفات تَٛبػ َٔٚ ،ٕٛاحلطن ١ٝايٓظطٚ ١ٜاجلغطاف١ٝ
٭ٚي٦ووو «ايطًبوو ١ايطسّووايني» اهلٓووٛز ،ايووص ٜٔتووطززٚا ،بكووف٪َ ١قتوو ١أْٗ ٚاٝ٥ووَٓ ،١ووص
(.)11
غٓٛات  ،1961عً ٢نأٜات اجلاَعات ا٭َطٜهٚ ١ٝايأٜطاْ١ٝ
 ٚناْووت املووو٪ثطات ايج٬ثووو ١املوووصنٛض ٠أقوووٌ ايتوووٛتطات ايوووث أفهوووت إىلاْؿووكامْٗ ،اٜوو ١غووٓٛات  ،1981سووني زخوو ٍٛأططٚسووات َووا بعووس احلساثووَٚ ١ووا بعووس
ايٓعع ١ا٫غتعُاض .١ٜفهإ اْ٫تكاٍ َٔ ْكس ايٓظوط ٠ايرتاتبٝو ١يتواضٜذ اإلَأاطٛضٜو١
ايأٜطاْٝوو ١ا٫غووتعُاضَٚ ،ٟوؤ اٖ٫تُوواّ بايتفوواع٬ت اإلٜسٜٛيٛدٝووٚ ١ايجكافٝوو ١بووني
ايٓدبٚ ١ايطبكات ايؿعب ١ٝيف غُوطَ« ٠كاَٚتٗوا» ،إىل ْكوس أنجوط دصضٜو ١يًشساثو.١
ٚاحلوواٍ إٔ احلساثوو ١مل تعووس يف زا٥ووط ٠ايتوواضٜذ ا٫قتكووازٚ ٟا٫دتُوواعٚ ،ٞيهٓٗووا
اْتكًووت إىل اموواٍ ايجكووايفَ ،تدووص ٠ؾووهٌ اغووتكطاب سلوو ٛاخلطوواب «ٚايٓكوو»١ٝ
ا٫غووتعُاضٚ ،١ٜبووصيو ْووع ايطوواب املوواز ٟعوؤ ةٛيوو ١أ ٍٚسطنوو ١تاضطلٝوو ١ثاْٜٛوو١
بس.)12(١ًٜ
ٚيكس نإ َٔ تبعات ٖصا ايتطوٛض ايعوامل ٞإلطواض وح َوطٕ دوسا إٔ تتابعوت
ذلا٫ٚت زٚض ١ٜيتشسٜوس دلُو ٛايتدككوات املٓدططو ١يف ٖوص ٙاحلطنوٚٚ ١نو
خطٜطووووو ١هلووووواْٚ .ػوووووٛم ،عًووووو ٢غوووووب ٌٝاملجووووواٍ ،ايٓاؾوووووط اإلزلًٝوووووع ٟب٬نٜٛوووووٌ
( ،)Blackwellايووص ٟأطًوول َٓووص  1999بٛابوو ١عًوو ٢ايؿووابه ،١عٓٛاْٗووا فَكووازض
ايسضاغووات ايجكافٝوو١ف ،غووعت إىل ايووتُهني َوؤ ا٫طوو ٬عًووٖ ٢ووص ٙامووا٫ت َوؤ
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ايبشوحٚ ،عًوو ٢اموو٬تٚ ،املٛاقو اإليهرتْٝٚووٚ ،١زٚض ايٓؿووط املٗتُوو ١بايسضاغووات
ايجكافٚ .١ٝتكرتح َكسَ ١املٛق  ،ايث سطضٖا َسضغإ بؿعب ١زضاغات ايػُٓٝأَ ،
ايسضاغات ايجكاف )13(،١ٝتعطٜفاً أٚيٝاً يًسضاغات ايجكاف .١ٝأَوا فُٝوا ٜتعًول بايططٜكو١
«ايوث دوطٚ ٣فكٗووا قٛيبو ١ايووصٚات اإلْػواْ ،١ٝأ ٚايوث طلتووأٚ ٕٚفكٗوا سٝووٛاتِٗ يف
غوووٝام ثكوووايف ٚادتُووواعَ ٞعوووني» ،فوووإٕ ايسضاغوووات ايجكافٝووو ١تعتُوووس عًوووَٓ ٢ووواٖر
«ا٫قتكووووازٚ ،ايعًوووو ّٛايػٝاغووووٚ ،١ٝايسضاغووووات يف ايتٛاقووووٌ ٚٚغووووا٥ط٘ٚ ،عًووووِ
ا٫دتُا ٚ ،ا٭زبٚ ،ايرتبٚ ،١ٝايكاْٚ ،ٕٛايسضاغات يف ايعًٚ ّٛايتكاْٚ ،١اإلْاغ،١
ٚايتوواضٜذ َ ،و اٖتُوواّ خووام بووايٓٚ ، ٛا٭عووطامٚ ،ايطبكوواتٚ ،اجلٓػوو ١ٝيف ٚاق و
احلٝووا ٠ايَٝٛٝووٚ .١تعووط مبكووطًشات ٚانووش ١ايتٛيٝووف بووني ايٓظطٜووات ايٓكوو١ٝ
ٚا٫دتُاع ٖٛٚ ،١ٝايتٛيٝف ايهأَ خًف ع )signe( ١َ٬ا٫يتعاّ َٔ أدٌ ايتغٝري
ا٫دتُووواعٚ .ٞتتذووواٚظ ايسضاغوووات ايجكافٝووو ١دلوووطز نْٗٛوووا ْظوووط ٠ذلوووسٚز ٠إىل
املكوووٓفات ا٭َٗوووات يف ايفووؤ ٚايتووواضٜذ ايػٝاغووو ٞيًوووسٚ ٍٚاملعطٝوووات ا٫دتُاعٝووو١
ايهُٝووٚ ،١تتذوو٘ إىل زضاغوو ١ايجكافووات ايكووغطٚٚ ،٣غووا٥ط ا٫تكوواٍ ايؿووعب،١ٝ
ٚاملٛغووٝكٚ ،٢ايًبوواؽٚ ،ايطٜانوو .١إٕ ايسضاغووات ايجكافٝووٖٚ ،١وو ٞتبشووح نٝووف
تػتدسّ دلُٛعات ادتُاع ١ٝفعاز١ٜف ٚفٖاَؿ١ٝف ايجكافٚ ١نٝف لّٛهلا ٫ ،تٓظط
إىل تًووو امُٛعووات بٛقووفٗا َػووتًٗهٚ ،١يهوؤ بٛقووفٗا َٓتذوو ١بووايك ٠ٛيكووِٝ
ٚيغات ثكاف ١ٝدسٜسٖٚ .٠صا ايتؿسٜس عً ٢ع٬قث إْتاز املٓواف ٚتوساٚهلا ادتُاعٝواً
ملُا ٜبٚ ٨ٛغا٥ط ايتٛاقٌ يف احلٝا ٠اي ١َٝٛٝاملكاّ ا٭ٚ ٍٚاملطنع.»ٟ
ٚتهِ فها٤ات ايبشح بايبٛاب ١اإليهرت ١ْٝٚعٓا ٜٔٚغت:١
 ايفٔ ٚايعُاضٚ ٠املٛغٝكٚ ٢ايجكافٚ ١املتشفا ايػٝاغ ١ايجكاف١ٝا ايسضاغات ايعًُ١ٝا ايٓٚ ٛايعطم ٚاجلٓٛغ)sexuality( ١ا ايعٌُٚ ،ايطبكٚ ١احلطن ١ا٫دتُاعٝتنيا ٚغا٥ط ايتٛاقٌ.05

ت :يونض لشهب

ٚجتطز ايبٛاب ١مثواْني دلًوًَ ،١تكاٖوا عًوِ ا٫دتُوا ٚتواضٜذ ايعًوَٗٓٚ( ،ّٛوا:
فاملٓظٛض يف ايعًّٛف ،فايعً ّٛيف ايػٝامف)ٚ ،اإلْاغ ١ايجكافٚ ،١ٝتاضٜذ ايفؤ ،فهوً٬
عٔ دل٬ت َتدكك ١يف ايسضاغات ايجكافٚ .١ٝل ٌٝايبٛاب ١إىل َٛاق إيهرت١ْٝٚ
أخطٚ .٣تكسّ ،فٛم شيو٥٫ ،ش ١املٓظُات ٚاجلُعٝات املٗٓ ١ٝايوث توسعِ بطْادلواً
يًسضاغات ايجكافَ( ،١ٝجٌ :فاجلُع ١ٝاإلْاغ ١ٝا٭َطٜه١ٝفٚ ،فاجلُع ١ٝا٫دتُاع١ٝ
ا٭َطٜه١ٝف)ٚ .أخورياً ْ ،ؿوط ب٬نٜٛوٌ ٥٫شو ١ايٓاؾوط ٜٔايوص ٜٔضانُوٛا دلُٛعو١
َٓؿووٛضات يف ٖوووصا امووواٍٚ ،عوووسزِٖ ث٬ثوووٚ ١عؿوووط ٕٚزاض ْؿوووطٖ ،ووو ٞبا٭غووواؽ
داَعٝووووَٚ ،١وووؤ روووواٍ ايكوووواض ٠ا٭َطٜهٝوووو ،١باغووووتجٓا ٤أٚنػووووفٛضز ()Oxford
ٚناَأٜووووووسز (ْٚ ،)Cambridgeووووووصنط َوووووؤ تًووووووو اجلاَعووووووات :نٛيَٛبٝووووووا
(ٖ ،)Columbiaاضفوووواضز ( ،)Harvardدووووْٛع ٖووووٛبهٓٝع (،)Johns Hopkins
ٚداَعْٜٛٛٝ ١ضى (.)New York University
 ٫ختطوو ٧ايعووني ْتووا٥ر ظوواٖط ٠اْ٫تؿوواض اجلغووطايف ٚاملٛنووٛعات ،ٞاملتُجًوو ١يف
إعوواز ٠قووٝاغَ ١ػووتُط ٠يًشووسٚز ٚاملٛن وٛعات ايووث تغطٗٝووا ايسضاغووات ايجكافٝوو،١
َٚووطز شيووو إىل إٔ ا٭خووري ٠تع وطّف ْفػووٗا بٛقووفٗا ،قبووٌ نووٌ ؾوو« ،٤ٞختكك واً
َهووازاً»ٚ .تفػووط سطن ٝو١ت ايتٛغ و ٚايتذُ و قوو ٠ٛاجلووصب ،ايووث تػووِ ايسضاغووات
ايجكافٚ ،١ٝت٪ثط ،يف ايٛقت ْفػ٘ ،عً ٢غوٛم ا٫بتهواض ايعًُو ،ٞفتٓؿوجب َطانوع
ايبشحٚ ،عً ٢غٛم ايٓؿط ،فته سسٚز ايعط ايرتبَٚ .ٟٛو شيوو ،فوإٕ منوٛشز
اْ٫تؿووواض يوووٝؼ عُٛزٜوواًٜ ،تذووو٘ َووؤ ايٜ٫ٛوووات املتشوووس ٠إىل بووواق ٞأقوووكا ايعوووامل.
ٚباملكابووٌٜ ،ووسيٌ إٜوو٬ف ايسضاغووات ايجكافٝوو ،١طيف أَطٜهووا اي٬تٝٓٝوو١ص ،مبػووُّ٢
ايسضاغووات ايجكافٝوو ١ا٭َطٜهٝوو ١اي٬تٝٓٝوو ،١يف ؾووعت ا٭زب اإلٜووبري ٟا٭َطٜهوو،ٞ
عً ٢تًو ايكسض ٠عًو ٢زَور ا٫غوتجٓا٤ات ا٭نازميٝو ١زاخوٌ ا٭ضانو ٞا٭َطٜهٝو.١
ٚأخرياًٜ ،ؿري تغٝري ام٬ت أحاٖ٤ا ،إىل اْتكاٍ َٔ فهوا ٤ختككوْ ٞوٛع ٞإىل
تكووٛض أنجووط رٛيٝووٖٚ .١هووصاٚ ،دووسْا دلًوو ١فيغووات إفطٜكٝووا ٚثكافاتٗوواف ،غووٓ١
ٚ ، 1988تكسضٖا ؾوعب ١ايًغوات ٚايجكافو ١اإلفطٜكٝو ١مبسضغو ١ايسضاغوات اإلفطٜكٝو١
ٚايؿطق ١ٝيف يٓوسٕ ،تكوسّ ،بعوس عؿوط غوٓٛات ،عًو ٢اختٝواض فقوشٝف ١ايسضاغوات
ايجكاف ١ٝاإلفطٜك١ٝف عٓٛاْا هلا.
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بعس ٖص ٙاجلٛي ١ايٛقوفٜٓ ،١ٝبغو ٞا٫سورتاؽ َؤ ذلوا٫ٚت إغطاٝ٥و ١نوجري،٠
ٚيف َكسَتٗا تؿٚ ٤ٞٝجتُٝوس اقتػواّ ايسضاغوات ايجكافٝو ١بوني ايتٝواض ٜٔايأٜطواْٞ
ٚا٭ َطٜهووو ٞفكوووطٚ ،نووووصيوٚ ،بكوووف ١خاقووو ،١ايٓووووع ٚإىل ايتؿوووبح بطٜ٩وووو١
أزلًٛغانػوو ١ْٝٛذلهووٚ .١إمنووا املطًووٛب ،عًوو ٢ايعهووؼ ،ايتُػووو باغووتعاز٠
تعسز ١ٜاملٛاضٜح ٚذلا٫ٚت ايتٛفٝل ،ايث ٜتػ ْطاقٗا عً ٢ايكعٝس ايعامل.ٞ
 - 2املآزق واألزمات والتحوالت :تعميم النقذ:
مل ٜهؤ َػوواض ايسضاغوات ايجكافٝوو ١املوصنٛض ،عًوو ٢ايوطغِ ممووا غوًفَ ،وؤ
قب ٌٝفتض ٜ ٫كا َّٚيبًس َٔ ايبًسإ ٫ٚ ،بس َٔ ايتصنري بوجبٕ ايسضاغوات ايجكافٝو،١
َٓص بساٜاتٗا ا٭ٚىلٚٚ ،دٗت بايٓكسٚ .تططح ايسضاغات ايجكافٚ ٖٞٚ ،١ٝضٜج ١دلاٍ
ح تتدط ٢تعسزٜت٘ نٌ تعطٜف أ ٚلسٜس َػبل ،قه ١ٝايتشسٜس ،ايث  ٫تكٌ
أُٖ ١ٝعٔ تٛغ ٝدلاٍ املطدعٝات ،ايص ٟؾذعت عً ٘ٝسطن ١ٝا٫نتؿواف .إْٓوا
بوووإظاَ ٤عطفووو ١تظوووٌ ٖٜٛتٗوووا قٝوووس ايتؿوووه ،ٌٝ٭ٕ املفووواٖٚ ِٝاملٓووواٖر ٚامل٪غػوووات
املطتبط ١بايسضاغات ايجكاف ١ٝشات اغتك٬ي ١ٝنعٝفٚ ،١متجٌ ،با٭سطْ« ،٣و ،٣ٛأٚ
ًَتكٝووات بووني فهووا٤ات َتٓووافطٚ )14(.»٠يعوووٌ ٖووصا إٔ ٜهووَ ٕٛووجبت ٢اْ٫طبووا بوووجبٕ
ايسضاغووات ايجكافٝوو ١تبووس ٚنووطباً َوؤ املعطفووٜ ١ؿووٌُ نووٌ ؾووٜٛ ٫ٚ ،٤ٞدووس يف أٟ
ؾٚ .٤ٞنصيو َٖ ٛكسض تٓاغٌ اخل٬فات اخلاضدٚ ١ٝايساخً ،١ٝايػواع ١ٝإىل إٔ
تٓتر ،إْتاداً بعسّٜاً ،عكًٓ ١هلص ٙاملعطفٚ ،١إىل ايسفا عٔ املٛنٛعات ا٫غرتاتٝذ١ٝ
َجوواض ايٓكووافٚ .عًٝوو٘ ،ميهوؤ ايتُٝٝووع يف ايٓكووس املٛدوو٘ يًسضاغووات ايجكافٝوو ١بووني
قٛضتني.
 - 1- 2النقذ اخلارجي ــ إدانة «النسعة الثقافية»:
بساٜوو ،١تتُٝووع دٗووٛز تٝوواض ايسضاغووات ايجكافٝوو ،١عًوو ٢سلوو ٛعوواّ ،بوواإلعطا
ايتسضصل ٞعٔ املكاضبات ا٫دتُاع ،١ٝايث ناْت قس سوسزت مجًو ١قهواٜا أثاضٖوا
ايطٚاز ايأٜطاْٚ .ٕٛٝيطاملا نإ َبشح «املكا »١َٚايجكافٜ ١ٝتذواْف عؤ ايتعطٜوف
بايجكافات ايفطع ١ٝتعطٜفواً ؾواَ ،ً٬فٝعُوس إىل طوطح ايكهوَ ١ٝؤ ظاٜٚوَ ١جبغوا،١ٜٚ
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تغاي ٞيف إبطاظ دٛاْت ايب٪ؽ يف احلٝوا ٠ا٫دتُاعٝوٚ ،١شاى َٓظوٛض غوبل إٔ ةوٌ
عً ٘ٝباقطٚ )Passeron( ٕٚنط .)Grignon( ٕٜٛٝٓثِ إٕ اقتكاز املٓواف ايجكافٝو١
أيفْ ٢فػ٘ ،ضٜٚسًا ضٜٚوساً ،بعٝوسًا عؤ املؿوط ، ٚعًو ٢عهوؼ ايبشوٛخ يف ايجكافو١
املازٜووو ،١ايوووث ضفوو َووؤ ؾوووجبْٗا تَٛبػووو .ٕٛيكوووس قووواز ضفوو «ايٓععووو ١ا٫قتكووواز١ٜ
ا٫ختعاي »١ٝايسضاغات ايجكاف ١ٝإىل إْتاز قٝغ ١تتُت املٛنٛعات ايجكاف ١ٝمبٛدبٗا
با٫غتك ٍ٬ايصات ،ٞز ٕٚا٫يتفات إىل غوٝام إْتادٗوا ٚتوساٚهلاٖٚ .هوصا ،اْكوبت
أسس اْ٫تكازات ايتكًٝس ١ٜعً ٢غٝاب أخص ايسضاغات ايجكاف ١ٝبعني ا٫عتبواض يًعوامل
ا٫دتُاع ٞيًُٓتذنيٚ ،نصيو يًكوٓاعات ايجكافٝوَٚ .١ؤ ْظوط ثايوح ،تعسعسوت
ايسضاغوووات ايجكافٝووو ،١يف غوووٓٛات  ،1981عووؤ ايعًووو ّٛا٫دتُاعٝوووٚ ،١ايتشكوووت،
تووسضصلٝا ،بؿووعت ا٭زب ،فاغووتتب شيووو تكًووٝلَ ْطووام ايبشووٛخ ايجكافٝوو( ،١عًوو٢
َػووت ٣ٛامووا٫ت ٚا٭ضؾووٝفات املسضٚغوو ،)١يفا٥ووس ٠مماضغووات تٓاٚيووت بايتفػووري
ايٓكٛم ا٭َٗاتٚ ،بوصيو دوط ٣اإلغوٗاّ يف «ْكّو »١ٝاملعطفو ،١ايوث أْتذوت عًو٢
ٖصا ايٓش .ٛفكاض ايٓل ،إشَٕٛ ،نٖ ٛات٘ ايسضاغٚ ١غوٓسٖاٚ .أز ٣غٝواب ٖٜٛو١
ختككوو ١ٝيًسضاغووات ايجكافٝوو ١إىل ايتٓوواظ يف ْػووبتٗا ٚتٛظٝفٗووا تٓاظع واً نووجرياً.
ٜٓٚط ٟٛطايغٝاب املصنٛضص عً ٢يغْٚ ١ػل َطدع ٞفهطَ ٟؿرتى يف طٛض ايُٓ،ٛ
ٚيهُٓٗا يٝػا مبٓجب ٣عؤ اْ٫تكوازاتٚ .غايبو ًا َوا أتْهو َط عًو ٢ايسضاغوات ايجكافٝو١
تكسٜؼ بع املطاد ايٓظطَٚ ،١ٜا أنجط َا أتز َٜٔاغتدساَٗا يغ ١خاقوٚ .١احلول
إٔ قطاَ ٤واضنؼ (ٚ )Marxفٝوأ ( ،)Weberاحلانوط ٜٔسهوٛضاً قٜٛواً يف ايعكوٛز
ا٭ٚىل ،قس خًف َٔ بعسِٖ ٚانع ٛايٓظطٜو ١ايفطْػوٚ .١ٝأفهوت ايٓععو ١ايفًػوف١ٝ
ٚا٭زب ١ٝإىل تعت ِٝأنأ أيك ٢بظ٬ي٘ عً ٢ايػذا٫ت بكسز ايسضاغوات ايجكافٝو،١
فشهُٗا ،بعس شيوْ ،كاف زا ِ٥س ٍٛاحلذر ايفًػفٚ ١ٝس ٍٛإْتاز َعذِ ْظطٟ
َؿرتىٚ .بٗصا ايؿجبٕ ،أٜهآٜ ،بغو ٞايهؿوف عؤ اٯثواض املرتتبو ١عًوَ ٢طنعٜو١
ايُٓٛشز ا٭َطٜه .ٞيكس حشت عٛمل ١ايسضاغات ايجكاف ،١ٝأٜهاً ،با٫عرتاف عً٢
ايكعٝس ايعامل ٞمبكاضبات بعو َطانوع ايبشوح اٯغوٚ ١ٜٛٝا٭َطٜهٝو ١اجلٓٛبٝو.١
نُوووا ناْوووت َبعوووح اإلبكوووا ٤عًووو ٢اإلضخ ايأٜطووواْ ،ٞإضخ ايسضاغوووات ايجكافٝووو١
ا٭ٚىل ،فُٝا ٜتذاٚظ املعاقٌ ا٭َطٜهٚ ،١ٝتساٚي٘ بايٓكٌ ٚاملٓاقؿ.١
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 ٫ٚبوووس َووؤ اإلؾووواض ٠إىل قهووو ١ٝأخوووري ،٠دطّٖوووا اتػوووا ايب٦ٝووو ١ا٫دتُاعٝووو١
ٚايفهطٜوو ١يًسضاغووات ايجكافٝووٜٚ .١بووس ،ٚيف ظوواٖط ا٭َووط ،إٔ اشلووطا املوو٪ضخني
ٚاملتدككووني ا٭ٚا٥ووٌ قووس َهّوؤ َوؤ تووسا ٍٚايسضاغووات ايجكافٝوو ١بووني اجلُٗووٛض
ايهووبري تووساٚ ً٫ٚاغووعاٚ .ايؿوواٖس عًوو ٢شيووو أْوو٘ يف غًػووً ١نأٜووات املهتبووات
ايأٜطاْٝوووٚ ١ا٭َطٜهٝووو ١أتوووت زا٥وووط ٠ايسضاغوووات ايجكافٝووو ١عًووو ٢قوووٓٛف اإلْتووواز
ا٫دتُوواعٚ ٞاإلْاغوووٚ ٞايسضاغووات يف ايٓووو . ٛفبووسا إٔ تهووواثط تووسا ٍٚايسضاغوووات
ايجكاف ١ٝتسا ً٫ٚثاْٝاً ،بٌ ٚثايجاً ،نإ أَطًا بسٖٝاًْٚ .ػتطٖٓ ، ٝا ،إٔ منجٌّ يصيو
بتووساٜ ،ٍٚهوواز ٜهوو ٕٛغووشطٜا ،ملفٗوو« َٞٛاجلووصَٛض»(«ٚ )rhizome( )15اٯ٫ت»،
املكتبػوووني َووؤ دٝوووٌ زٚيوووٛظ (ٚ ،)J. Deleuzeنوووصيو توووساَ ٍٚفٗووو« ّٛايهوووأ٥
ايػووٝبريْٝطٝك ،)cyborg( »ٞايووص ٟسلتتوو٘ ،غووٓ ،1985 ١ايباسجوو ١يف عًووِ ادتُووا
ايعًوو ّٛزْٚووا ٖوواضاٚا ،)Donna Haraway( ٟيًس٫يوو ١عًوو ٢اإلْؿووا٤ات ا٫دتُاعٝوو١
يًطبٝعووو ،١عًووو ٢غوووطاض َفٗووو ّٛايطٝ٥ػوووات يف عًووو ّٛاحلٝوووا ،٠إبوووإ ايكوووطٕ ايتاغو و
عؿطٚ )16(.تتُت ٖص ٙاملفواٖ ،ِٝايوث تؿوٗس ايٝو ّٛإعواز ٠اغوتدساَٗا اغوتدساَات
رلتًفوو ،١إٕيف يف ا٭عُوواٍ ايفٓٝوو ١أ ٚيف تًووو ايتدًٝٝٝوو ،١باغووتك ٍ٬شاتوو ٞناَووٌ يف
ع٬قتٗا بايٓظطٜات ايث أفطظتٗاٚ .عًٖ ٢صا ،تكري ا٭زا ٠ايٓظطَٛ ١ٜنٛعاً ثكافٝاً
َػتك ً٬متاّ ا٫غتك ،ٍ٬بٌ ٜكري ؾعاض ثكاف ١فطع ١ٝدسٜوسٚ .٠عًو ٢ايٓكوَ ٝؤ
امل٬سظ ١املٛغً ١يف ايػوًب ،١ٝايوث أبوساٖا ْٛفوَٚ )Neveu( ٛوات٬ض (،)Mattelart
ٜبووس ٚيوو ٞإٔ حوو ١ايتؿووتت ،املُٝووع ٠يًسضاغووات ايجكافٝوو ،١يووٝؼ فٗٝووا َووا ٜووسع ٛإىل
ايتٓسض أ ٚايػودطٚ ،١ٜيهٓٗوا ،عًو ٢ايعهوؼ ،توسيٓا عًو ٢اجتواٖني ٚانوشني يف
ٖٜٛوو ١ايسضاغووات ايجكافٝووو ١بووإظا ٤مجٗوووٛض ٚاغوو  ،أٚهلُووا احلفووواظ عًوو ٢ا٫ضتبوووا
باملُاضغات ايفٓٚ ١ٝاملكاٚ ،١َِٚايجاْ ٞبًٛضَٝ ٠وسإ يًتذطٜوت ٚا٫ختبواضَٚ .و شيوو،
يٓا إٔ ْتػا ٌٖ :ٍ٤طلسّ ٖصا احلهٛض ايٛاغ املعطف ،١عً ٢سلَ ٛباؾوط ٚاحلواٍ
أْوو٘ ٜغًووت عًوو ٢ا٫ستفووا ٤بايسضاغووات ايجكافٝوو ١إٔ صلووط ٟدلووط ٣إسايوو ١تكووٜٛط،١ٜ
َٓبت ١عٔ ايبشح طايعًُٞص.
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 - 2- 2اخلالفات الذاخلية ــ التحالفات اجلذيذة:
ٜٓبغ ،ٞابتسا ،٤ايتشًٌ َؤ متجوٌ ايسضاغوات ايجكافٝوٚ ١نجبْٗوا سكوٌ ختاقّوٞ
( )interdisciplinaireغفٌَ ،ػتباح يهٌ ايتذاٚظاتٚ ،تػوطح فٝو٘ ٚمتوطح ضقابو١
ٖصا ايتدكل أ ٚشاى نُا تؿا .٤إٕ ا٭َوط عًو ٢ايعهوؼ ،إش ايفهوا ٤ايعُوَّٞٛ
يًسضاغات ايجكاف ١ٝدلاٍ تَعواٚض ٙقتو ٣ٛرلتًفوٜٚ ،١عتُوٌ فٝو٘ غًٝوإ نوبري ،سٝوح
تٓاقـ املفاٖٜٚ ِٝعاز تعطٜفٗا عً ٢سل ٛزٚضٚ .ٟغجبنطب يصيو ايٛاق أَجً ١ث٬ث.١
ْؿووطت زْٚووا ٖوواضاٚا ،ٟغووٓ ،2114 ١دلُٛعووْ ١كووٛم َوؤ أنجووط ايٓكووٛم
تسا ٫ٚبوني اجلُٗوٛض ايٛاغو ٚامُٛعوات ايٓػو٪َ ،)féministes( ١ٜٛنوسَ ،٠وط٠
أخووط ،٣سووسٚز ٖووص ٙايتووجب٬ٜٚت َٚعٓاٖووا ،يف َكابووٌ بع و أمنووا ايتووسا ٍٚغووري
املطاقبٚ .)17(١يف ايػٝام ْفػ٘ ،زلس دٛضز إَ .اضنٛؽ (،)Georges E. Marcus
أسس أْكواض ايسضاغوات ايجكافٝو ١يف أٚغوا اإلْاغو ١ايجكافٝوٜ ،١وٓل عًو ٢نوطٚض٠
إدووطا ٤متٝٝووع قوواضّ بووني رلتًووف املكاضبوواتٚ ،سلوؤ ْعٝووس ايتشًوو٬ٝت اإلْاغوو ١ٝإىل
َٗوسٖا ا٭َطٜهوٚ )18(.ٞميهو ٞؾوري ٟأْٚوط ( ،)Sherry Ornerاإلْاغو ٞاملدوتل
يف ٚغووا٥ط ايتٛاقووٌ ،أبعووس َوؤ غووابك٘ ،فًٓفٝوو٘ ٜووسَٖٚ ٜٔوو َِ املووٓٗر اإلثٓووٛغطايف
املعع ّٛيف ايسضاغات ايجكافٚ ١ٝيف زضاغات ٚغوا٥ط ا٫تكواٍ ،ايوث دعًتٓوا ْعتكوس
بوووجبٕ فٗو و َِ ايتُجووو٬ٝت ايجكافٝووو ١ميهووؤ إٔ ضلكوووٌ مبذوووطز املعاٚدووو ١بوووني تجبٜٚوووٌ
ايتُجوو٬ٝت ٚتفهٝهٗوواٚ )19(.أخوورياً ،فووإٕ اإلْاغوو ٞدووُٝؼ نًٝفووٛضز ( James
 ،)Cliffordايوصٜ ٟكووسَّّ ،زاُ٥واً ،يف فطْػووا بٛقووف٘ أسوس ممجًووَ ٞوا بعووس احلساثوو١
ٚا يٓعع ١ايعابط ٠يًكَٝٛاتٜ ،عبّط يف نتابو٘ فغوبٌف عؤ قًكو٘ َؤ ايتٝواضات ايٓعّاعو١
إىل جتُٝووووٌ املكاضبووووات ايجكافٝوووو ،١ايووووث تكووووٛز إىل تفهوووو ٌٝايكُٝووووٚ ١ايرتاتبٝوووو١
ٚا٫غوووتُطاض ١ٜايتاضطلٝووو ،١عًووو ٢سػووواب ايػوووريٚضات اهلذٓٝوووٚ ١غوووري املهوووبٛط١
ي٬بتهاضات اجلُعٚ )21(.١ّٝيف تكسٜط ،ٟتسٍ ُٖٓٝو ١اإلْاغو ١عًو ٢ايفهوا ٤اجلوسيٞ
عًْ ٢كوٌ ذلوٛض ايسضاغوات ايجكافٝوَ ١ؤ تعطٜوف أنجوط تاضطلٝو ١إىل تكوٛض أنجوط
إْاغوووٜٚ .١ٝفهووو ٞتغوووري قوووٛض ٠ايسضاغوووات ايجكافٝوووْ ،١تٝذووو ١اجلُوو ٚايوووطبط بوووني
ختككات رلتًف٪َٚ ١غػات ؾوت ،٢إىل أظَو ١يف ايتشايفوات ايكسميوٚ ١يف خيٝوات
ا٫غتفاز ٠املؿرتنٜٚ .١بس ٚي ٞإٔ اٖتُاّ امل٪ضخني ،ايٜ ،ّٛٝػذٌ سهٛضاً أقٌ يف
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ٖص ٙايػذا٫ت ،باغتجٓا ٤تاضٜذ ايعً ،ّٛسٝح تعٝس ايسضاغات ايجكاف ١ٝايًعت عًو٢
َػت ٣ٛاْ٫ؿكاقات ٚاحلسٚز ايساخً.١ٝ
ْكٌٖٓ ،ا ،إىل أسس اٯثاض غري املباؾط ٠ﻠ«ايٓظطٜات  -احلسٚز» ٖات٘ ،ايوث
تػُض ،يف َكاّ أ ،ٍٚبتؿذ ٝتسا ٍٚاملعاضف ٚاملطاد  ،يف ايٛقت ايص ٟلسز ف٘ٝ
َٛان تتبًٛض فٗٝا ايتفاع٬ت بني ضداٍ ايعًٚ ّٛبني ؾطناٚ .ِٗ٥لطظ ايٓظطٜوات
احلسٚز ١ٜفهًٝتني ،يف خٕ :ادتُاعَٚ ١ٝعطف١ٝا ايفه ١ًٝا٫دتُاع ١ٝ٭ْٗا متهّؤ
َٔ ايتٛفٝل بني املكاحل ا٫دتُاع ١ٝاخلاق ،١ايث قس تهَ ٕٛتعسزَٚ ٠تهاضب،١
بوووني املتدككوووني يف ايسضاغوووات ايجكافٝوووٚ ،١ايتذُعوووات ايػٝاغوووٚ ،١ٝامل٪غػوووات
اجلاَعٚ ،١ٝزٚض ايٓؿطٚ ،اجلُٗٛض ايعطٚ . ٜايفه ١ًٝاملعطف ١ٝ٭ٕ تًو «ايٓظطٜات
وو احلسٚز» ت٪ايف بني إؾهايٝات َٚكاضبات َتهاضبٚ ،١ختًل فهاْٛ ٤عٝاً دسٜوساً
يًووتفهري ،إش تػووُض ملدتًووف ايفوواعًنيَ( ،وؤ َوو٪ضخني ٚإْاغووٝني ٚعًُووا ٤ادتُووا
ٚيػوواْٝنيٚ ،غريٖووِ) ،باحلفوواظ عًوو ٢قووسضاتِٗٚ )21(.عٓووس ايووبع إٔ ايسضاغووات
ايجكاف ١ٝمتجٌ تٝاضاً فٓٝاً ،أَٛ ٚنٛعا يًتػً ،١ٝأ ٚمماضغوَ ١كاَِٚو .١بُٓٝوا تؿوهٌ
عٓس ايبع اٯخط دلا ً٫دسٜساً يًُعطفٚ .١عً ٢سلوَ ٛفواضم ،فوإٕ نوعف جتواْؼ
«ايٓظطٜووات وووو احلووسٚز» تًوووٚ ،نووبابٝتٗا ٚغُٛنووٗاٜ ،بووسٚ ٚنجبْوو٘ عاَووٌ قوو،٠ٛ
ميهٓٗوووا َووؤ احلفووواظ عًووو ٢تكووواضب ٚدٗوووات ايٓظوووط ٚاملعووواضف ،ز ٕٚإٔ ٜهوووطط
(.)22
ايفاعً ٕٛإىل ايتدً ٞعٔ َعاضفِٗ اخلاق١
ٚقف ٠ٛايك ،ٍٛإٕ ايبعس ايػوذاي ،ٞايوصٜ ٟطواٍ تعُو ِٝايسضاغوات ايجكافٝو،١
ملُا ًٜعّ أخص ٙعً ٢ذلٌُ اجلس ،بٛقف٘ أسوس لوسٜات ايبشوح عؤ ٖٜٛتٗواٚ .إىل
شيووو ،فووإٕ ايبعووس ايػووذايْ ٞفػوو٘ٚ ،إىل سووس َووا ،طلًو عًوو ٢ايسضاغووات ايجكافٝوو١
تعطٜفاً أزْ ،٢بهْٗٛا سك ً٬دسيٝاً غذايٝاً.
 - 3هل من موارد يف الذراشات الثقافية للمؤرخ؟
ْػتط ، ٝفُٝا ٜتذاٚظ اْ٫تكازات ايغعٜط ٠ايػابك ،١إٔ ْكرتح بعو ايعٓاقوط
اإلصلاب ١ٝس ٍٛتطوٛض ٖوصا احلكوٌ َؤ ايبشوح ،أ ٟايسضاغوات ايجكافٝو .١فُؤ دٗو١
املٛنوووٛعات ،فوووإٕ ايسضاغوووات ايجكافٝووو ١حشوووتَٓ ،وووص أضبعوووني غوووٓ ،١بتذسٜوووس
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املٛنووٛعات ٚا٭غوو ١ً٦كووٛم لًٝووٌ املُاضغووات ايجكافٝووْٚ ،١ػووتط ٝإٔ ْتووبني
شيو بايعٛز ٠إىل َا شنطْا َٔ ٙؾجبٕ ايػذا٫ت ايث سطنت ايتواضٜذ ا٫دتُواعٞ
ايجكايف ٚٚدٗت٘ سل ٛايجكاف ١ايؿعبٚ ١ٝا٫غوتٗ٬ى ٚاملوجكفني ايعهوٜٛني .أنوف إىل
شيو إٔ ايسضاغات ايجكاف ١ٝغًُّت بطف ايٓعع ١ايٛطٓ ١ٝيًتدككوات اجلاَعٝو،١
ٚحشت بهطب َٔ اْ٫عتام ٚايتشطضٜٚ .كسم ٖصا ،بكف ١خاق ،١عًو ٢ايبشوٛخ
اإلْاغ ،١ٝايث أعازت اتٗاّ أغؼ عًِ اإلْاغوٚ ،١أخهوعتٗا يًٓكوافَٚ( ،ؤ شيوو
ْكووس ْؿوو ٤ٛاملًهٝووات ايفطزٜووٚ ،١ا٫ستفووا ٤بايطوواب احملًوو ٞاخلووام ،ا٭َووط ايووصٟ
ٜٓوووواق املووووٓٗر ايبٓٝوووو ،ٟٛايووووص ٟاتٗووووِ ٚاقوو و ايهتابووووٚ ١ايب٬غوووو ١يف اإلْاغوووو١
ايتكًٝس )23(.)١ٜنُا إٔ تكاط ختككات َجٌ ايًػاْٝات ٚعًِ ا٫دتُوا ٚاإلْاغو١
ٚايتاضٜذ قس خ ٍّٛإعاز ٠ا٫نتؿوافَ ،ؤ دسٜوس ،ملٛانو ٝوح ناْوت َطْٖٛو١
يًتُٗٝـ يف غا٥ط ايتدككاتٜٓٚ .كطف ايوصٖٔ بٗوصا اخلكوٛم إىل ايتشًو٬ٝت
ايث تٓاٚيت ظاٖط ٠ايؿوتات ٚدلُٛعوات ايطسوٌ ،ايوث زضغوتَ ،ؤ قبوٌ ،زضاغو١
َٛاظٚ ١ٜتابع ١يًتاضٜذ ايػٝاغوٚ ٞاإلسكوا ١ٝ٥ايبؿوط ١ٜايتاضطلٝو ،١تتطًو إىل ٚنو
أفهووٌٚ .نووإ باإلَهووإ ا٫غرتغوواٍ يف ٖووصا اجلووطز ،يهوؤ ا٭ٖووِ ٖوو ٛتػووذٌٝ
قووطب ايسضاغووات ايجكافٝووَ ١وؤ َٛنووٛعات قوواغتَٓ ،ووص َووا ٜطبوو ٛعًوو ٢ايعؿووطٜٔ
عاَاً ،بٓ ١ٝايػذا٫ت س ٍٛايتاضٜذ ايطح.ٞ
ٖٚهووصاٚ ،بوواقرتاح ايسضاغووات ايجكافٝووْ ١كووٌ ايػوو٪اٍ َوؤ ايٛقووف ا٭سووازٟ
املٛنووو ٛملٛاقوو فطزٜوووٚ ١غوووٝاقات ذلًٝوووَ ،١ووؤ أدوووٌ لًٝوووٌ ايتوووسا٫ٚت ايجكافٝووو١
يًُٛنووٛعات ٚاملعوواضف ٚا٫غووتعاضات ٚامُٛعووات ٚاهلٜٛووات ،فإْٗووا تهوو ٕٛقووس
أغووُٗت ،أٜهواً ،يف إظٗوواض «أمنووٛشز احلطنٝوو ،»١ايووصٜ ٟبووس ٚايٝوو َّٛقووس انتػووض
دلُ ٛايعً ّٛا٫دتُاعٚ .١ٝتبعاً هلصا املٓظٛض ،ضفعت ايسضاغات ايجكافٝوَ ١ؤ ؾوجبٕ
غًػووًَ ١وؤ ا٭زٚات املٓٗذٝوو ١اهلازفوو ١إىل لًٝووٌ «بٓووا ٤ايعووٛامل ا٫دتُاعٝووٚ ،»١فوول
َٓظٛض َهاْ )24(،ٞاْط٬قاً َٔ تكٓٝات ايتتب ٚاقتفا ٤ا٭ثط.
ٚتبووس ٚاهلٜٛووات ٚامُٛعووات ،ايٝوو ،ّٛزاُ٥وو ١احلطنووٚ ١ايفعووٌٚ .عًٝوو٘ ،سووسز
دٛضز َاضنٛؽ ( )Georges Marcusأضب تكٓٝات يًتتب  )25(.تك ّٛأٖ٫ٚا إىل تتب
أؾدام ِٖ ،نصيوٜ ،تشطن( ،ٕٛنُا ٖ ٛاحلاٍَ ،وج ،ً٬يف :احلورٚ ،ضسًو١
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ايطوو٬ب َوؤ داَعوو ١إىل أخووطٚ ،٣املٛاطَٓوو ١ايعاملٝووٚ ،١ايؿووتات)ٜٚ .طٜووس ٖووصا املووٓٗر
اإلثٓووٛغطايف ،يف َػووت ٣ٛثووإ ،تتب و ا٭ؾووٝاَ( ،٤جووٌ :اٯ٫تَٚ ،هوودات اهلووٛا،٤
ٚاجلووووطاث٪ٜٚ .)ِٝنووووس َوووواضنٛؽ ،أٜهووووا ،أُٖٝوووو ١اخلطابوووواتَ ،كرتسووواً تتبووو
ا٫غووتعاضات .فجبيفٓٝووا إميًٝووَ ٞاضتووإ ( )Emily Martinتطقووس تٓوو ٛايفهووا٤ات
ا٫دتُاع ،١ٝسٝح تتػ ايتجب٬ٜٚت ٚاغتدساَات ا٫غتعاضٚ ٠ايرتابطوات املٓػوٛد١
سٛهلا ،اْط٬قاً َٔ زضاغ ١طغريٚض٠ص ا٫غوتعاض ،٠بوس٤اً َؤ املٓاعو ١يف غؤ ايتعوط
(.)26
يإلقاب ١بؿًٌ ا٭طفاٍ إىل ايهؿف عٔ زا ٤فكسإ املٓاع ١املهتػب١
ٚختاَا ،تعسّ زضاغ ١ايكطاعات زضاغ ١طٛي ،١ٝأ ٚط ،١ْٝ٫ٛتكٓ َٔ ١ٝتكٓٝوات
ايبشح ،تعًُٗا ٖوص ٙاملكاضبوات «َتعوسّز ٠املٛاقو » ،بغٝو ١فٗوِ احلطنٝو ١اجلُاعٝو١
ٚخثوواض جتووع ٤ٟايفهووا٤ات ايعَُٝٛوو ،١زاخووٌ امتُعووات املعاقووطَٚ .٠وؤ خووٖ ٍ٬ووصٙ
ايتكٓٝات نًٗا ،تٓا ا٭ُٖ ١ٝباملازٚ ١ٜاإلْتاز ا٫دتُاع ٞيٮثط ٚايػ٬مل ٚظَٓٝو١
ايفعووٌ ٚاخلطوواب ٚتووجب٬ٜٚت ايفوواعًني ا٫دتُوواعٝني ،املسضَنوو ١بٛقووفٗا مماضغووات
ذلًٝووَٛ ١نووعٚ ،١ٝشيووو بٗووسف تععٜووع ٚقووف أفكوو ٞيًعووامل ا٫دتُوواعٜ ،ٞووٓظِ يف
غًه٘ ايباسحَ َٛٚن َ ٛايبشحٚ .تبس ٚيوَٓ ٞواٖر ايبشوح اجلسٜوسٖ ٠اتو٘ دوسٜط٠
بايٓكوواف زاخووٌ َؿووٗس ايسضاغووات ايتاضطلٝوو ١احلايٝووَ ،١ووا زاَووت ،أٜهوواً ،تعٝووس
قٝاغَ ١كاضبتٓا يًُٛن ٛا٫دتُاع.ٞ

55

 يونض لشهب:ت

: اهلوامش٨ٓو و فقووواضٜضَٜٛٓٗوووا نتووواب زٚ ، ٛنوووٛيوووت ٖوووصا املٚ تٓا٠ ْعوووسّ ادتٗوووازات نوووجري٫ )1(
:ٓظطٜ ،ف١ٝايسضاغات ايجكاف
S. During, The Cultural Studies Reader, Londres, Routledge, 1993.

،ِٗ يف زضاغوووات،١ ايجكافوووٟ أ،١ووٝٓووتِٗ َاضؾووواٍ أقووشاب تًوووو ايٓععووات بإُٖووواٍ ايبٜ )2(
:ٓظطٜ .١ يًٓدب١ٝ ايجكاف١ ايٓعع٢ً ع١ٝعٛنٛ امل٤بإنفاٚ
Sahlins, Marshall, Goodbye to Tristes Tropes :Ethnography in the Context
of Modern World History ،» Journal of Modern History, (65), 1, 1993, p:
24. Two or Three Things I Know About Culture ،» Journal of the Royal
Anthropological Institute، 5, (3), 1999, p: 406. (ِ)املرتد
:ٓظطٜ )3(
Armand Mattelart, Erik Neveu, Introduction aux Cultural Studies, Paris, La
Découverte, 2003.
ٜٔنوواثطٚ )André Kaenel( ٌٓووٜ ناٟكرتسوو٘ أْوسضٜ ٟ ايووصٞنوصيو ايٓكوواف اجلُوواعٚ
Marie-Jeanne ( ٍٛٝٓٝغوووووٚ دوووووإ ضَٟووووواضٚ )Catherine Lejeune( ٕٛدوووووٛي
: يف،)Rossignol
Cultural Studies. Etudes culturelles, Nancy, Presses Universitaires de Nancy,
2003.
)4 (
R. Hoggart, La culture du pauvre, Paris, Editions de Minuit, ص1957ط, 1970.
)5 (
Cité par E. Neveu et A. Mattelart, Introduction aux Cultural Studies, op.
Cit. p: 23.
)6 (
Ibid, p: 23.

:رٜبسٖٝ سٝبف يسافًٛ ا٭غ٢ٓ َع:١ٝ فايجكافات ايفطعٟسًٝٓظط ايهتاب ايتكٜ

) 7(

David Hebdige, Subculcures: The Meaning of Style, Londres, Routledge,
1979.
) 8(
Howard Becker, Outsiders, Paris, Métaillé, ص1963ط, 1985.
)9 (
François Cusset, French Theory, Foucault, Derrida, Deleuze et Cie et les
mutations de la vie intellectuelle aux Etats-Unis, Paris, La découverte,
2003, p: 145.

:ٓظطٜ ،ٛفْٛٚ ض٬ يف شيو َاتٟ) زلاض11(
A. Mattelart et Neveu, Introduction, op. cit, p: 78-79.
)11(
Voir: Jackie Assayag et Véronique Benet (dir.), At Home in Diaspora,
South Asian Intellectuals and the West, Delhi-Bloomington, Permanent
Black/Indiana University Press, 2003.
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(ٜٓ )21ظط َعاجل ١داى بٛؾبازاؽ يًكه ١ٝيف نتابو٘ فايسضاغوات ايفطعٝو ،١أ ٚايٓكوس َوا
بعس ا٫غتعُاض ٟيًشساث:١
Jacques Pouchepadass, Les Subaltern Studies ou la critique postcoloniale de
la modernité, L'Homme, n° 156, 2000, p: 161-186.
()13
blackwellpublishing.com/cultural
()14
Bernadette Bensaude-Vincent et Isabelle Stengers, Histoire de la Chimie,
, 2001, p: 9.ط1992ص Paris, La Découverte,
( )15اجلوووصَٛض :عوووأ زٚيوووٛظ بووو٘ٚ ،مبكوووطًض ايػًػوووً ،)série( ١أٜهو واً ،عووؤ إؾوووهاي١ٝ

ايهتابوو ١ايفًػووفَ ،١ٝتدووصاً َٓوو٘ قووٛض ٠يتكطٜووت ايبٓٝوو ١ايغاَهووٚ ١ايهووباب ١ٝملفٗووّٛ
ايتعسزٚ ،١ٜضقس طابعٗا ايتٓظ ُٞٝاخلطوٚ ٞايتوسضصل ،ٞنوساً عًو ٢ايٓععو ١ا٭سازٜو١
ٚايجٜٓٓ .١ٜٛظط:
Mireille Buydens, Sahara :l'esthétique de Gilles Deleuze, Vrin, Paris, 2005,
(املرتدِ) pp: 29-30.
()26
Donna Haraway, A Cyborg Manifesto: Science, Technology and
Socialist Feminism, in: The Late Twentieth Century, in: Donna
Haraway: Simians, Cyborgs and Women: the Reinvention of Nature,
Londres, Routledge, 1991, p: 149-182.
ٚتككوس ايباسجوو ١بايهووا ٔ٥ايػووٝبريْٝطٝك ٞشيووو ايهووا ٔ٥اهلذووني ،اجلوواَ بووني اإلْػووإ
ٚاٯيٚ ،١مثط ٠ايٛاق ٚاخلٝآٍٜ .ظط ايتفك ٌٝيف :املطد ايػابل ،م.181- 149 :
(املرتدِ)
( )17اْتكوووست ٖووواضاٚا ،ٟيف َكسَووو ١نتابٗوووا فْكوووٛم ٖووواضاٚاٟف ،ايكوووطا٤ات فايٛسؿووو١ٝف
يبٝاْٗا ،قا« :١ً٥نجري َٔ ايٓاؽٜ ِٖٚ ،غفً ٕٛزضٚؽ احلت ٚايػعاض ،قطٚ٩ا فايبٝوإف
ٚنجبمنووا ٖوو ٛأتؾووابٚ ١ختووايٝط َوؤ أؾووٝا ٤تافٗووَٚ ١ػووًٚ .١ٝعٓووس ٟإٔ فبٝووإ ايهووأ٥
ايػٝبريْٝطٝكٞف مل ٜهٔ غ ٣ٛعط يٛاقو ايٓظطٜوات ا٫دتُاعٝوٚ ١ايٓػو ١ٜٛنتتوت
يًُذً ١ا٫دتُاعٚ ،١ٝناْت ايغا َ٘ٓ ١ٜايوتفهري فُٝوا ٚضا ٤ايٓكوسٚ ،توصنّط احلوطب
ٚقوووٛضٖاٚ ،احلفووواظ عًووو ٢ايًشُووو ١اجلاَعووو ١بوووني احلطنووو ١ايٓػوووٚ ١ٜٛتكاْووو ١ايعًووو،ّٛ
ٚنووصيوٚ ،بكووف ١عاَوو ،١ا٫ستفووا ٤بإَهاْووات اْ٫فوو٬ت َوؤ أقوو ٍٛغوو ١٦ٝؾووا،»١ٓ٥
ٜٓظط:
Donna Haraway, The Haraway Reader, Londres, Routledge, 2004, p: 3.
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)18(

Georges E. Marcus (éd.), Critical Anthropology Now, Unexected
Contexts, Shifing Constituencies, Changing Agendas, Santa Fe, School of
American Research Press, 1999, p: 3-28.
)19(
Sherry B. Orner, Generation X. Anthropology in a Media-Saturated
World, in: G. E. Marcus (éd.), Critical Anthropology, Now…, op. cit., p:
55-87.
)21(
James Clifford, Routes. Travel and Translation in the late Twentieth
century, Cambridge, Harvard University Press, 1997, p: 2.

:زٚ احلس- عاتٛنٛم املٛك

ٓظطٜ )21(

Leigh Star et James Griesemer, Institutional Ecology, Translation and
Boundary Objects: Amateurs and Professionals in Berkeley's Museum of
Vertebrate Zoology, 1907-1939, Social Studies of Science, 1989, vol. 19,
p: 387-420 et Joan Fujimura, Crafting Science as Pratice and Culture,
Chicago, University of Chicago Press, p: 168-211.

ٓظط نتاب باغوعاْهطٜ ،ًّّٛ يف عًِ ادتُا ايعٛٗ اغتدساّ ٖصا املف٢ً ع٬ط٬) ي22(
إفٝ ايٓػ١ٜ ْٗا:ايطتٚ فا٭مل
Isabelle Baszanger, Douleur et médecine: la fin de l'oubli, Paris, Le Seuil,
1955, et la discussion

:ّفًٛ َاضتٔ يف نتاب فعًِ ادتُا ايعٞٝفٝيْٚكاف أٚ
La sociologie des sciences, Paris, Nathan, 2000, p: 111-113.
:سَإ يفْٜاثإ فطٛدٗٗا دٚ ْتكازات ايث٫ٓظط اٜ ،٠ضٛت املصن٫م ايػذاٛ) ك13(
Jonathan Frideman, Des racines et (dé)routes: Tropes pour trekkers,
L'homme, n° 156, 2000, pp: 187-206, et: Jean-Loup Amselle,
Branchements, Anthropologie de l'université des cultures, Paris,
Flammarion, 2001.
)24(
Jonathan Frideman, The Hybridization of Roots and the Abhorrence of
the Bush, in: M. Featherstone et S. Lash eds, Spaces of Culture: City,
Nation, World, Londres, Sage, 1999, pp: 230-256.
)25(
Georges E. Marcus, Ethnography in/of the world system: The Emergence
of Multi-Sited Ethnography, Annual Review of Anthropology, W.
Durham, E. V. Daniel et B. Schieffelin (eds), 1955, 24, pp: 95-117.
)26(
Emily Martin, Anthropology and Cultural Study of Science: From
Citadels to String Figures, in: Akhil Gupta et James Ferguson (eds),
Anthropological Locations, Boundaraies and Grounds of Field Science,
Berkeley, University of California Press, 1997, pp: 131-146.
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سؤال من رصاصة

أرغب يف اهتخوي عّ كوُي رصاصة
هكد كِت رصاصة هوقت طويى.
أرغب أْ أكوْ عٌوة ُكد بزيئة يف يد طفى
أُحشز داخى ثكب آهة اهعولة.
أرغب يف اهتخوي عّ كوُي رصاصة
هكد كِتُ رصاصة هوقت طويى.
أرغب أْ أكوْ بذرة حظ صاحلة
أصتوكي كضوهة يف جيب أحدٍٓ
أو حجزاً عادياً صغرياً
يف طزيكٕ هيضبح قِزطاً..
55
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أو أًلح ِٓا دلزّد حجزٍ دلٔوي
بني كوًة ًّ األحجار اهعادية.
أرغب يف اهتخوي عّ كوُي رصاصة
هكد كِت رصاصة هوقت طويى.
هلّ اهضؤاي ٓو،
ٓى ميلِمَ اهتخوي عّ كوُم قاتالً؟

56
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شاعر شرطي

"ملَ ملِ تضبح شزطي ًا بدالً ًّ شاعز؟"
صأهتين ًزة طفوة صغرية.
حضٌّ ،هكد اخرتت أْ أكوْ شاعزاً
هلِّي ًجى اهشزطي أيضاً..
أفضّى ًالحكة كوٌة هتجاوسٓا اهضزعة
أصتجوب مجوة..
مللوثٔا فوق رصيف ًِكط.
أهكي اهكبض عوى صورة..
هلزوبٔا احملظور ًّ اخلياي
أعتكى قضيدة..
57
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ي حتت جِح اهظالَ
هلجؤًا عو ّ
و هدّي اهكوة أيضاً...
كي آخذ اعرتافاً باهكوة ًّ فٍ وردة،
ٓى عزفتِ اآلْ ًا أعين؟
هلّ اهفزق اهوحيد  -كٌا أظّ -
أْ اهضفخة ال تِشف دًاً.
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ىقود ليوو مشنس
هيخبئ اآلخزوْ ُكودٍٓ
هيوَ ًاطز
أًا أُا فأخبئٔا هيوَ ًشٌط..
يف األياَ املاطزة
أرغب أْ أبكى يف بييت غافياً
ًتدثزاً بطيات حلايف
خوفاً ًّ ٓجٌات يوَ ًاطز..
هلّ يف األياَ املشٌضة
حني يضبح اهضيف عضالً
بني أوراق اهشجز..
وترتاقط خطواتي
حئِا أحتاج ُكودي...
ُعٍِ ،أُا أدّخز بعضاً ًِٔا
هيوَ ًشٌط
أخزج فزحاً توبية هدعوة
وأصتكبى اهدفء ذليياً.
67
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علَه
ًا اهذي يزفزف يف اهلواء؟
إُٔا قطعة قٌاش ال أكجز،
هلِٔا تُزكع أًة عوى ركبتئا.

ًا اهذي يطىّ بزاحة فوق صارية؟
إُٔا قطعة قٌاش ال أكجز،
هلِٔا تجري محيّة اهزجاي.

ًا اهذي يزتفع فوق خيٌة؟
إُٔا قطعة قٌاش ال أكجز،
هلِٔا حتٌى اجلباْ عوى االصتضالَ.

67
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ًا اهذي يطري عرب احلكى؟
إُٔا قطعة قٌاش ال أكجز،
هلِٔا تُخيي دًم اهذي يِشف.

كيف ميلّ أْ أًتوم قطعة قٌاش ًجؤا؟
اطوب عوٌاً فخضب ،يا صديكي
وهريتح ضٌرين إىل األبد.

67
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يضج البحز هناك إىل األبد
والكىز يشع بدفء
عمى الصخور العارية
بشاعة طيبة يف عتىة المين
حيث ميضي املشمي أياوى
وشتىتعاً وع احلزيي
هناك قدوت الشاحزة لي
التعويذة بمطف،
وبمطف قالت:
احفظ تعويذتي
فيوا قوة سحزية!
37

الطلسمان

ستجعمك حمبوباً
وتعويذتي لن تشفيك
ون املزض ،وال حتىيك ون الكرب
وال ون العواصف اهلوجاء
وال رأسك يا لطيفي
ولن تعطيك
ثزوات الشزم
وال جتعن عشام النيب
يفتتنون ظىالك
تعويذتي لن تذهب بك
إىل حضن الصديل
37
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وال حتىمك ون البالد احلزينة الكزيبة
إىل وطنك ون الشىاه إىل اجلنوب
يا صديكي الطيب المطيف
تعويذتي حتىيك ون اجلزمية
وون جزوح جديدة يف الكمب
وون اخليانة والنشيان

37
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تعايَ ِٞضانٓٝينٚ ،ن ْٞٛسبٝبيت،
يٓؤندَ َطساتٔٓا،
ٚعٓد٥رٕ ،فتًو ايتالٍُ ٚايٛدٜإُٚ ،اذتكٚ ٍُٛاألغٛازُ،
ٚذز ٣ادتبأٍ ايػاشت ،ٔ١نًٗٗا ترعٔ يٓا.

***
ٖٓاى ..ضٓذًظ فٛم ايؿدٛز،
ْٚس ٣ايسعٝا َٕ ٜطعُ ٕٛقطعاَُِِْٗ،
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قسب األْٗسٔ ايكَشِكاس ،١تًو اييت هلدٜسٖا،
تػين ايعؿافريُ ايطسٚب ُ١أَْاغَ ٝد اذتبٔ.

***
ٖٓاى ..ضأؾٓع يو فُسُغاّ َٔ ايٛزدٔ،
ٚأيٛفاّ َٔ باقاتٔ ايصٖس َتٓٓٛعٔ األغهأٍ،
ٚقبع َٔ ّ١ايٛزدٔٚ ،تٓٛزّ٠
َطسش ّ٠بٛزمٔ ايسعتإٔ.

***
ؾش ُٕٛايطعأّ ايفكُ١ٝ
مث ،ْ١ٓٝنُا ي ٛإٔ اآلهل َ١أنًت فٗٝا،
ضتٛقع فٛم َا٥د َٔ ٕ٠ايعازٔ،
تُعَد ن ٌٖ  َٔ ّٕٜٛأدًٚ ٞأدًٔؤ.

***
زعٝإُ اإلٚش ضريقؿٜٚ ٕٛػٓ،ٕٛ
يًطعاد ٠اييت تػُسِٖ نٌٖ ؾباحٕ َٔ غٗس ْٛاز،
ٚإذا َا سسٓنت تًو املطساتُ أف٦د َتَٓا،
فعٓد٥رٕ ضانٓٝين ٚن ْٞٛسبٝبيت.

***
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ولًم شكشبري
 4651ـ 4545
غاعس ٚناتب َطسس ٞإْهًٝص ٟغٗري ،اَتاش بتشً ً٘ٝعٛاطف ايكًب
ايبػس َٔ ٟسبٚ ،بػضٚ ،دػع ٚاْتكاُّٜٚ ...عد َعذص ٠فسٜدَ َٔ ٠عذصات
ايعبكس ١ٜايٓادز.٠
ٚيد ٚي ِٝغهطبري عاّ  7851يف "ضرتاتفٛزد إٓ آفٚ "ٕٛنإ أب ٙٛتادسّا
َٝطٛز اذتاٍ ،عُ ِّٔٝيف ٚظٝف ١ذا٥لٕ يًبري ٠يف َؿًش ١قُع ايػؼ ،ثِ قاقٝاّ يف
بًدت٘ٚ ،أَا أَ٘ "َاز ٟآزدٕ" فهاْت تٓتطب ألضس َٔ ٠ؾػاز املالنني.
أدخٌ "َدزض ١ايٓش "ٛبطرتاتفٛزدَ ٖٞٚ ،دزض ١ممتاش ،٠مل تهٔ تُعٓ٢
بايدزاضات ايهالضٝه ١ٝفشطب ،بٌ بدزاض ١ايًػ ١اإلْهًٝص ١ٜأٜكاّ .تصٚز  ٖٛٚيف
ايجآَ ١عػس" َٔ ٠إٓ ٖاتا "ٟٚاييت ناْت تهرب ٙبجُاْ ٞضٓٛاتٚ ،نإ َكطساّ
هلرا ايصٚاز ،إذ مل ٜٓكضٔ عً ٘ٝضت ١أغٗس ست ٢ناْت ايصٚد ١قد ٚيدت ؾبٝاّ.
ضافس ٚسد ٙإىل يٓدٕ يٝعٌُ بايتُج ٌٝاملطسس ،ٞثِ سايف٘ ايعفس فاْدفع ٚزا٤
ايتأيٝفْٚ ،اٍ ثسَ ٠ٚهٓت٘ َٔ غسآَ ٤صٍ يف َطكط زأض٘ عاّ  7571ظٌ ف٘ٝ
ستَ ٢ات يف ايجايح ٚايعػس َٔ ٜٔغٗس ْٝطإ عاّ ٚ 7575دفٔ يف ايهٓٝط ١أَاّ
اهلٝهٌ.
َٔ أِٖ َطسسٝات غهطبريًُٖ ،تَ ،انبح ،عط ،ٌٝزٚ َٛٝٚدٛيٝت،
تادس ايبٓدق ،١ٝايعاؾفٜٛ ،١يٛٝع قٝؿس ،ايً ١ًٝايجاْ ١ٝعػس ،٠املًو يريٖٓ ،سٟ
ايسابع ،نُا تٗٛا ،ٙتسٜٚض ايُٓس ،٠سًِ ي ١ًٝؾٝف ٚغريٖاٚ ...قد بًؼ عددٖا
تطع عػسَ ٠طسس ،١ٝمجعت عاّ  7561يف زتًد قدِٚ ،تتفاٚت قُٝتٗا فُٓٗا
ايسا٥عَٗٓٚ ،ا ادتٝدَٗٓٚ ،ا املتٛضطَٗٓٚ ،ا ايسدٚ ،٤ٟنإ ٜطتُد َٛقٛعاتٗا
َٔ أََ ٟعٔني نإ َٔ :آثاز بٛناغ ،ٛٝأ ٚباْدي ،ٛأ ٚغريُٖا...
بٌ نإ يف أغًب األسٝإ ٜعُد إىل َطسسٝات قدمي ،١فٝكٝف إيٗٝا بعض
ايفؿ ،ٍٛأ ٚعترف َٓٗا بعض ايفؿ ٍٛد ٕٚأَ ٟساعا ٠يالْطذاّٚ ،نإ
يسغبت٘ يف إزقا ٤ادتُاٖري ،ميصز بني عكدٖ ٠صيْ ١ٝجساّٚ ،بني عكد ٠فادع١ٝ
غعساّ.
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الرمحة
يٝظ َٔ ؾفات ايسمح ٔ١ايتكٝٝلُ عً ٢ايٓاعٔ
فايسمح ُ ١تُٗ َٔ ٞايطُا ،٤نُا  ُٜٞٗايػٝحُ ايعُ ُِٝعً ٢األزضٔ
ايعطػ،٢
يف ايسمح ٔ ١بسنتإ :بسن ْ١ملٔ ٜعطٚ ٞبسن ْ١ملٔ ٜأخر،
أمجٌ َا ته ٕٛايسمح ُ١يف األقٜٛا،ٔ٤
إْٗا أمجٌُ يًًُؤ املتٓٛزٔ َٔ تادٔ٘ٔ،
 َٔٚزٖب ٔ١ؾٛدتاْ٘ٔ ،ايرٜ ٟسَص إىل ق ٔ٠ٛضًطت٘ٔ ايصَٓ،ٔ١ٝ
تًو ايطًط ٔ١اييت ٜسافكٗا ارتٛفُ ٚادتالٍُ،
ٜٚستهص فٗٝا ايسعبُ ٚاهلًعُ،
يهٔ ايسمح َ١فٛم ضًط ٔ١ايؿٛدتا ٕٔ ٖر،ٙ
ب اذتانُنيَ أسٝاْاّ،
حتٝا يف قًٔ ٛ
هلل تعاىل.
ألْٗا َٔ ؾفاتٔ ا ٔ

***
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احلب
عً ٓٞأال أقعَ ايعساق ٌَٝيف ضب ٌٔٝتٛافلٔ ايٓفٛعٔ املدًؿ،ٔ١
ذيو ألٕ اذتب ال ُٜعَدٓ سباّ ،إذا نإ ٜتػريُ نًُٓا ٚدد يريو زتاالّ،
أٜٓ ٚجين أَاّ َٔ عتا ٍٚايككا َ٤عً...٘ٝ
نال ...إْ٘ عالَ ْ١دا ُ١ُ٥ايجباتٔ،
تساقب ايعٛاؾفَ ٚال تتشسى،
 ٖٛٚايٓذِ ايرَٜٗ ٟد ٟنٌٖ ضف ٕ١ٓٝتكٌٓ طسٜكٗا.
ٜٓهس ادتاسد ٕٚفكًَ٘ ،ع أْ٘ ُٜسغد ايتاٗ٥نيَ،
 ٖٛٚيف عًٝا ٔ٤مسا.٘٥

***
يٝظ اذتبُ أيعٛب ّ١ايصَٔ،
زغِ إٔ ايػفا َٙايٛزدٚ ،َ١ٜارتدٚدَ،
تتعسض رتطسٔ َٓذً ٔ٘ ا ُملطًَٖطٔ.
إٕ اذتب ال ٜتػري خالٍ ضاعاتٔ ايصَٔٔٚ ،أضابٝعٔ٘ٔ ايكؿرئ٠
بٌ ٜد ّٚإىل  ّٜٛايكٝاَ.ٔ١
إذا نإ األَسُ خاط٦اّ،
فإَا أْين يطتُ بايػاعسٔ،
أ ٚأْ٘ يٝظ ٖٓاى َٔ عتب.
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بن جىنشىن
 4651ـ 4515
غاعس ٚناتب َطسس ٞإْهًٝص َٔ ،ٟأغٗس نتاب عؿس املًه ١أيٝصابٝح
ٚاملًو دُٝظ األ ٍٚايًر ٜٔاغتٗسا بإسٝا ٤ايفٓ ٕٛاألدبٚ ١ٝتٓػٝطٗا .عٌُ يف َطًع
سٝات٘ بايتُجٚ ،ٌٝيف عاّ  7815سٛنِ بتُٗ ١اغتٝاٍ أسد املُجًنيٚ ،تأثس
بايهالضٝه ١ٝادتدٜد...٠
َٔ أغٗس قؿا٥د ٙايػٓاٚ ١ٝ٥أسبٗا يف ايٛقت اذتاقس "أغٓ ١ٝإىل ضًٝٝا".
نإ ي٘ تأثري نبري يف زتُٛع َٔ ١ايػعسا ٤ايػباب أمسٛا أْفطِٗ "مجاع١
بٔ" .قاٍ عٓ٘ غهطبري" :إْ٘ مل غتًل يعؿس بٌ يهٌ ايعؿٛز"ْ .كؼ عً٢
قسعت٘ يف َكربٚ ٠ضتُٓطرت" :أٜٗا ايٓادز بٔ دْٛط."ٕٛ

إىل سًلًا
ى بعٝٓٝؤ فكط،
اغسب ٞطتيبٚ ،أعطٔين عٗدَ ٔ
ٚأْا ضأٖدى بعٝينٖ،
أ ٚفاتسن ٞي ٞقَبً ّ١يف ايهأعٔ،
ٚعٓد٥رٕ ئ أحبحَ عٔ ارتُس ٔ ٠املعتك.ٔ١
إٕ ايعُأ ايرٜٓ ٟبعح َٔ زٚس،ٞ
يٝطأٍ عٔ ارتُس ٔ٠املكدض.ٔ١
ي ٛنإ باضتطاعيت إٔ أغسبَ َٔ غساب "دٛبٝرت"،
ب بدٜالّ عٔ غسابؤ.
ملا قبًت بريو ايػسا ٔ

***
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يكد بعجتُ يو إقُاَ َٔ ّ١ايٛزدٔ،
مل أقؿ ِد بٗا تهسميؤ،
بكدِز َا قؿدت إٔ أعط َٞاإلقُاَ َ١أَالّ،
بأْٗا ال ميهٔ إٔ تربٌَ عٓدىٔ،
ت زا٥شَتَٗا فكط،
ٚيهٓو تٓػك ٔ
ثِ أعدتٔٗا إي...ٓٞ
أقطِ إٔ اإلقُاَ َ ١تُٓٚ ٛتعط ٞغراٖا
يٝظ َٔ ذاتٗاٚ ....يهٔ َٓؤ أْتٔ.

***
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ريتشارد لفلًص
 4541ـ 4561
ٖٚ ٛاسد َٔ طا٥ف ١ايػعسا ٤ايفسضإ ،أ ٚغعسا ٤ايبالط ،عسف نٝف ٜػين
اذتب املتشًٌ يف غعس فين مجٚ ،ٌٝقد أيف عدداّ َٔ األغاْ ٞاييت الشَٗا ايتٛفٝل
ٚايٓذاح ،ناألغٓ ١ٝاييت َطًعٗا "اذتٝطإ اذتذس ١ٜال ته ٕٛضذٓاّ" اييت خًد
فٗٝا امس٘ٚ ،إٕ ناْت تٓكؿ٘ املٖٛب ١اييت ناْت يًػاعس ٜٔتَٛاع نازٚ
(ٚ )7511 - 7815د ٕٛضهًٓر (.)7516 - 7511

إلثًا
عٓدَا ٜسفسف اذتبُ بأدٓشتٔ٘ٔ ايطًٝك،ٔ١
داخٌَ أبٛاب ضذين...
ٚتدَْ ٛين إيجٝا ،ستبٛبيت ايطُا،ُ١ٜٚ
ب املٛقٔدٔ ُٖطاتٔ اذتبٔ...
يتُٗٔظَ قس َ
ٚعٓدَا أضتًكَ ٞػبٛناّ بػعسٖٔا،
َٚكٝدّا بًشاظٔٗا،
فإٕ ايطٛٝزَ اييت حتًِّلَ ٚمتسح يف ايطُا،ٔ٤
ال تعسٔف سس ّ١ٜنشسٜيت.

***
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إٕ ادتدزإَ اذتذس ...َ١ٜال تػهٌ ضذٓاّ
ٚال ايككبا َٕ اذتدٜد َ١ٜقفؿاّ.
إٕ ايعك ٍَٛايطاٖس َ٠اهلادٔ،َ١َ٥
يتأخرُ َٔ ذيو املهإٔ ؾَٛع ّ١يًؿالٚ ٔ٠ايتعبدٔ.
ي ٛناْت ي ٞسس ْ١ٜناًَ ْ١يف سيب،
ٚنٓتُ سساّ بٓفط،ٞ
ملا متتعتِ َال٥ه ُ١ايطُا ٔ٤احملًكٔ١
حبس ٕ١ٜنشسٜيت.

***
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جىن ملتىن
 4561ـ 4551
غاعس إْهًٝص ،ٟدزع يف داَع" ١نُربدز" سٝح أعد ْفط٘ يٝهٕٛ
غاعساّٚ ،نإ عتٌُ فهس ٠ضاَ ١ٝعٔ َُٗ ١ايػاعس َٚهاْت٘ يف اجملتُع ،تعدٗ
زتُٛع ١أغعاز ٙاييت ظٗست عاّ َ 7518فتاساّ يععُت٘ ،إذ تُعد نٌ قؿٝد٠
فٗٝا خط ٠ٛضت ٛايٓكٛز األدبٚ ٞايهُاٍ.
اٖتِ يف ْجس ٙباملٛقٛعات االدتُاعٚ ١ٝايطٝاض ١ٝيف عؿس ،ٙست ٢إٕ بعض
ْعسٜات٘ أدت إىل إعداّ غازٍ األ .ٍٚدافع عٔ سس ١ٜايؿشاف ،١نُا شاز إٜطايٝا،
ٚاضتعٌُ يف نتابات٘ نجرياّ َٔ ايهًُات اإلٜطايٚ ١ٝايالت ١ٝٓٝاييت أعطتٗا
طابَعَاّ َٛضٝكٝاّ زْاْاّ.
تصٚز عاّ َ َٔ 7511از ٟب ٌٜٚٛاييت ضسعإ َا ٖذست٘ٚ ،يهٓٗا عادت إي٘ٝ
فُٝا بعد .نتب أزبع َكاالت عٔ ايطالم .غػٌ َٓؿباّ ٖاَاّ يف سه١َٛ
نسٚ ،ٌَٜٛٚنإ املدافع ايسٝ٥ظ عٓٗا يف َكاالت َأثٛز .٠فكد بؿس ٙبعد عاّ
ٚ ،7581مما ٜبعح عً ٢ايدٖػ ١زٚع ١إْتاد٘ بعد ٖر ٙايفرت َٔ .٠زٚا٥ع٘
"ايفسدٚع املفكٛد"  7551اير ٟعته ٞف ٘ٝقؿ ١متسد ايػٝطإ عً ٢اآلهل،١
ٚخسٚز آدّ ٚسٛا َٔ ٤ادتٓ"ٚ ،١ايفسدٚع املسدٚد"  7517اير ٟعته ٞف ٘ٝقؿ١
إغسا ٤ايطٝد املطٝح َٔ قبٌ ايػٝطإ َٔٚ ،غعس ٙاملتأخس "غساب مشػ7517 "ٕٛ
َ ٖٞٚطسس ١ممتاش ٠عً ٢ايُٓط ايهالضٝهٚ .ٞعً ٢ايسغِ َٔ إٔ آثاز ًَتٕٛ
متجٌ ايعؿس "ايبٛٝزٜتاْ "ٞفإْٗا أٜكاّ آثاز عامل ١ٝخايد.٠
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ملتىن يف عماه
نِ أسصٕ عٓدَا أفهس ...نٝف أقعتُ بؿس،ٟ
قبٌ إٔ ٜٓككْ َٞؿفُ عُس،ٟ
ٚإٔ تًو اهلب َ١ايطُا َ١ٜٚايٛسٝد َ٠أقشت اآلٕ َُعَطًَٓ،ّ١
َع أْين أَ ٌٝألٕ أخدَّ خايكٚ ٞأقدَّ ي٘
ف اذتطاب ؾشٝشاّ ،ي٦ال ٜعٛدَ فٝعاتبين.
 َّٜٛايد ٔ١ْٜٛٓنػ َ
أضأٍ حبُاق :ٕ١أٜطًب اهللُ َٓا عُالّ ٚقد سسََٓا َٔ ْعُ ٔ١ايبؿسٔ؟
ٚيهٖٔ فك َ١ًٝايؿربٔ تطبل ايػه،٣ٛ
ٚجتٝب ضسٜعاّ :إٕ اهللَ ال عتتاز
يعٌُٔ اإلْطإ ٚال يعطاٜاٖٚ ُٙبات٘
إٕ أٚي٦و ايرٜ ٜٔتشًُْٓ ٕٛريَ ُٙايًطٝف،
ٜؤد ٕٚي٘ أدٌٖ خدَ،ٕ١
غأُُِِْٗ يف ذيو غإُٔ املًٔؤ اير ٟتطسع اآلالفُ يتٓفٝرٔ أٚاَسٔ،ٙ
ٚتكطع ايفٝايفَ ٚايبشاز د ٕٚتٛقفٔ أ ٚزاس،ٕ١
ٚنًِٓٗ غتدَٜٓٚ ْ٘ٛتعس ٕٚأٚاَس.ٙ

***

77

خمتارات من الشعر اإلنكلًزٍ

ألكشندر بىب
 4511ـ 4511
غاعس إْهًٝص َٔ ،ٟأغٗس ايػدؿٝات األدب ١ٝيف ايكسٕ ايجأَ عػس،
ٚأبعدِٖ تأثرياّ يف تطٜٛس ايػعس .بدأ بدزاض ١ايػعس ٚايٓكد األدبَ ٞبهساّ
بتػذٝعٕ َٔ نباز نتاب ايعؿس أَجاٍ نٛصتسٜف ٜٚٚتػسيْ .ٞػست قؿٝدت٘
ايػعسَ" ١ٜكاي ١يف ايٓكد" ضٓٚ ،7177 ١فٗٝا حتدٜد يألذٚام ٚاملكاٜٝظ ايٓكد.١ٜ
َٚع أْ٘ نإ َطؤٚالّ عٔ ادتُٛد اير ٟأؾاب األٚشإ ايػعس َٔ ١ٜبعد ،ٙنُا
أؾاب ارتٝاٍ ايفين ،إال إٔ قؿٝدت٘ "زثا ٤يف ذنس ٣ضٝد ٠ض ١٦ٝاذتغ" "ٚايٜٛصا
إىل أبٝالزد" تدالٕ عً ٢عُل يف ايػعٛزٚ ،ؾدم فا٥ل يف ايتعبري.
َٔ أعُاي٘ املعسٚف ١أٜكاّ قؿٝد" ٠غابْٚ ١دضٛز" ٚتسمجت٘ يإليٝاذ٠
ٚاألٚدٜطٚ ،١قؿٝدت٘ ايفًطف" ١ٝحبح يف اإلْطإ"ٚ ،قد اضتعٌُ يف قؿا٥دٚ ٙشْاّ
غعسٜاّ ددٜداّ نإ دزٜدٕ قد ابتدع٘ َٔ قبً٘ ٖٛٚ ،عباز ٠عٔ بٝتني َكفٝني،
ٚنإ ٖرا ايٛشٕ خري أدا ٠يًتعبري عٔ آزاَٚ ٤السعات بٛب ايطاخس ٠اييت بًٛزٖا
يف أعُاي٘ األدب ١ٝايطاخس ٠ايالذع.١
قاّ بٛب ضٓ 7168 ١بٓػس أعُاٍ غهطبري اييت اْتكدٖا بػد ٠يٜٛظ
ثٛٝبايد.

العزلة
ضعٝدْ ذيو ايسدٌُ ايرٜٓ ٟشؿس اٖتُاَُُ٘
يف سدٚدٔ قً َٔ ٌٝايفداد ٜٔٔاملٛزث،ٔ١
قاْعاّ بإٔ ٜتٓفظَ ٖٛاٚ َ٤طٓٔ٘ٔ
يف أزق٘

***
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ضعٝدْ َٔ َتُُدٓ ٙقطعاُُْ٘ باذتًٝبٚ ،سكٛيُُ٘ بارتبصٔ،
َٛٚاغ ٔ٘ٝبايًباع،
 َٔٚتعط ٘ٝأغذازُ ُٙايعالٍَ يف ايؿٝفٔ،
ٚايٓازَ يف ايػتأ٤

***
ضعٝدْ َٔ عتٝا بال اٖتُاّ.
ايطاعاتُ ٚاألٜاُّ ٚايطٓ ٕٛمتسٓ بطٗٛيٕ١
ساًَ ّ١إي ٘ٝؾش َ١ادتطِٔٚ ،طُُأْ َ١ٓٝايفهسٔ،
ٚاهلد َ٤ٚيف ايٓٗازٔ

***
تٗذع األؾٛاتُ يف ايًٚ ،ٌٝميتصز ايدزعُ ٚايساسَ ُ١عاّ
بٓٛعٕ َٔ االْتعاؽٔ ايًرٜر،
ٚايربا ،ٔ٠٤اييت تََٗبُ ايطسٚز

***
أٚد إٔ أعٝؼَ َتدفٝا ،زتٗٛالّ
أَُٛتَ ،ال ٜٓدبين أسدْ
ٚأْطٌٓ َٔ ايعامل ،بال غاٖدٕ٠
تػري إىل َجٛا َٟاألخري.

***
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َكاي ١يف ايٓكد
ٜؿعب دداّ إٔ ْكَ ٍَٛا إذا ناْت املٗاز ُ٠األدبُ١ٝ
تتٓكح ،أنجس َا تتكح ،يف ايهتاب ١ايسد ٔ١٦ٜأ ٚايٓكدٔ ايسد،ٔ٤ٟ
ير ُ٠اإلْطإ يف إٔ ٜكسأَ غٛاَذَ اآلدابٔ،
ال غ ٤ٞأخطسُ َٔ املعسف ٔ١ايٓاقؿ،ٔ١
يريو ظتب عًٝو إٔ تستَٓ َٔ َٟٛأٌٖ املعسف،ٔ١
أ ٚال تكرتب َٔ ْبعٔ آهل ٔ١ايفٔٔ أبداّ.
َٔ ٜعتكد إٔ قطع ّ١فٓ ّ١ٝبًػت سدٓ ايهُأٍ.
إمنا ٜعتكد بأَسٕ مل عتدخِ يف املاق،ٞ
ٚئ عتدخَ يف اذتاقسٔ أ ٚاملطتكبٌٔ،
فإذا نإ األضًٛب َالُ٥اّٚ ،ايطسٜك ُ ١ؾشٝش.ّ١
فايجٓاٚ ُ٤ادبْ عً ٢نٌٔ سإٍ ،بايسغِ َٔ بعضٔ اهلٓات ايبطٝط.ٔ١
إٕ املٗاز َ ٖٞ ٠إٔ تؿفَ ايطبٝعٚ َ١تًبطََٗا ثٛباّ ددٜداّ،
ٚإٔ تك ٍَٛغ٦ٝاّ فهس ب٘ ايهجري ٕٚقبًَوَٚ ،يهِٓٗ مل ٜعبٓسٚا عٓ٘ برباع.ٕ١
ذتهِِٔ عً ٢األَٛزٔ ،ظتب إٔ ظتتُعا يف ايٓاقٔدٔ.
سطُٔ ايٓٚ ،ٔ١ٝضالَ ُ ١ا ُ
ٚعًٓٝا إٔ ْترنسَ أخرياّ ،إٔ اإلْطإ غتطٚ ٧ايطُا َ٤تطاست٘،
ٚإٔ اذتُك ِٖ ٢ايرًَٜٔ ٜٔذَ ٕٛتاٖاتٕ ختػ ٢املال ُ١ُ٥إٔ تدٚضََٗا.

***
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برسٌ شللٌ
 4551ـ 4111
غاعس إْهًٝص َٔ ٟأِٖ غعسا ٤املدزض ١ايسَٚاْط .١ٝدزع يف أنطفٛزد،
سٝح أسدخ قذ ١بٓػس آزا ٘٥األدبٚ ،١ٝقد ظٌ طٛاٍ سٝات٘ ٜستعؼ يًعًِ
ٚادتُاٍ ٚاذتب ٚايٓٛز ٚغعاع ايكُس ٚاْهطاز األغٝا ٤يف املا....٤
نإ َؤَٓاّ ،نس ٙايدٚ ،ٜٔأسب اإلْطإٚ ،فاض قًب٘ زمح ّ١عً ٢ايبؤضا٤
ٚاملطاننيٚ ،عبد اذتسٚ ...١ٜنإ ًٜتِٗ سهاٜات اضتشكاز األزٚاحٜٚ ،هجس
َٔ قسا ٠٤ايسٚاٜات املسعبٚ ،١أقاؾٝـ ايًؿٛف ٚايعؿابات...
تصٚز َٔ ٖازبٝت ٚضتربٚى عاّ  ،7577ثِ تسنٗا يٝتصٚز َٔ َاز ٟدٛد.ٜٔٚ
ٚيف عاّ  7575قاّ بسسً ١إىل ضٜٛطساٚ ،ناْت زفٝكت٘ يف ٖر ٙايسسً ١أخت
شٚدت٘ اييت ناْت تسٜد ايًشام بعػٝكٗا باٜسٚ ،ٕٚملا عاد إىل يٓدٕ عًِ باْتشاز
شٚدت٘ األٚىل ٖازبٝت عً ٢أثس محٌٚ ،سا ٍٚإٔ ٜطرتد أٚالدَٗٓ ٙا ،يهٔ ايككا٠
سسَ َٔ ٙٛزؤٜتِٗ إىل األبد ْعساّ يط ٤ٛمسعت٘.

أغنًة إىل الريح الػربًة
أٜتٗا ايسٜحُ ايػسب ُ١ٝايػسض ،ُ١تُٓرز ٜٔبكد ّٔٚارتسٜفٔ
َاتتٔ األٚزامُ َٔ طًعتو ايالَس،١ٝ٥
َطسٚد ،ّ٠نُا ٜطسد األغباحَ ضاس ْس ٖازبْ.

***
ؾفساٚ ،ُ٤قامتٚ ،ْ١غاسبٚ ،ْ١ضًٓ ١ٝاذتُس،٠
مجٛعو َؿاب ْ١بايطاع ،ٕٔٛأٜتٗا األٚزامُ،
أ ٟٗعسباتٕ دسٓتو إىل فساغَٔٗا ايػتا ٞ٥املعًِٔ؟

***
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ايبرٚزُ اجملٓش ،ُ١تطتًك ٞيف قبٛزٖٔا ،بازدَ ّ٠دف،ّ١ْٛ
ٚضتعٌ نٌٗ برز ٕ٠نٝ٦ب،ّ١
إىل إٔ ٜٓفذ ايسبٝعُ يف أختٔٗا ايالشٚزد ٔ١ٜايٓش.ٔ١ًٝ

***
بٛقُٗا فٛمَ األزضٔ اذتامل ٔ ١املُتً،ٔ١٦
ٜدفع بساعََُٗا ايٓا َ١ُ٥يف اهلٛا ،ٔ٤نكطعا ٕٕ تُطام إىل طعأَٗا،
جتتُع َعاّ ،زغِ تفاٚتٔ أيٛأْٗا ٚزٚأ٥شٔٗاٚ ،متأل ايطٗٚ ٍَٛايتالٍَ.

***
احلب ...والشاعر
اضتفكت َٔ أسالَ...ٞ
يف أٖ ٍٔ ٚدأ ٕ٠سً َٔ ٕ٠ٛايً،ٌٔٝ
عٓدَا ناْتٔ ايسُ ٜح تتٓفظ ٝ٥ٚد،ّ٠
ٚايٓذ ُّٛتسضٌَ إغعاعاتٔٗا املٓري،َ٠
اضتفكت َٔ أسالَ،ٞ
ٚغدا زٚحْ يف قدَٓٞ
تكٛدْ ٞـ َٔ ٜعسفٔ نٝف ـ ؟
إىل ْافر ٔ٠غسفتٔؤ اذتً.ٔ٠ٛ

***
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ايسٜاحُ ايتاٚ ُ١ٗ٥آٖ ْ١يف ايعالّٔ،
ٚادتد ٍُٚأخسعُ
ٚايعطٛزُ ايفاغُُ ١تِٓفَدُ،
نأفهازٕ يرٜر ٕ٠يف اذتًِٔ،
غه ٣ٛايعٓديٝبٔ،
متٛتُ يف قً ٔبؤ،
نُا أَٛت َٔ اهلُصَأٍ،

***
آ ...ٙازفعٝين عٔ ايعػبٔ،
إْين أَٛت ،أقٓ ،٢أفػٌ...
ال تُٓٗسُ،
دع ٞاذتبَ قُ َب ّ
عً ٢غفيتٚ ،األدفإَ ضٝاداّ،
ٚدٓيت بازدْٚ ْ٠اؾع ْٜ ١ا يألضفٔ،
قسباتُ قًيب عايٚ ْ١ٝضسٜع،ْ١
آ ...ٙاقػط ٞعً ٢قًيب يُٝػًلَ ثاْ،ّ١ٝ
سٝجُا ٜتشطِٖ ..آلخسٔ َسٕ٠
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ا

إذاً ،ميضك باهلاتف مضاًْ ،وخياابزيٌ ااا أياا سوتهاا ادميةمياُق أ اى داا
أيين ة مُ ُّ م ذ سما باد ضا ُ إدًاكم أماز  )2مؤكاة ،أت ا ُ تااْ ادلالاط د اط
ني ما با .الماىا ققق دمياة
ع ادا ل ُ
ادميؾُ) ،هاذا ماا كاال ،دحيا أاةي أل ُي لا ض
أل ايٌ ر ا تفلىياك بزياش  ".أتذكزي اا ااا فا هلاا ب امَ مهحيفلاُ ،دحيا
وا ع اذتا  ،كا ل فا اة لاش إل يفمياٌق "داى،مًت" ،أتاابع بااد مَ يلضا ا ،أ
ا ااةأ ال،ارَ وأعاالط زاااُ مضااهميفُق فاا حي ُ
ميحي ااك سيااارتٌ ،أيااا أيااش
عميُ خاؽُ تهأدف ما الاتي ازو ،وسوتاٌ مضاااز ريفاُ
وأت ها :وأيا أ
ادل اي .ادتىاد ،.وأصاه ًع أل أصاهمي ط ادقاًف باًاق واتقاي دحيفً اا أل أٍ
دمياْ د أؾط ادلادب اا تذكز كط م ا ،لفِ طز ادضفك يةيث ا الخا
امل ار ،إذ ف أي ا مع ا،لاْات اا و ًااا املىاهاب ل اا ،صاهه ا ف ا الياةٍ ،وأياا
ف دا إل هذا أاقط م املى اىأ طغ ادثًاا امل شدًُق
مل ته ااا فين اليااةٍ ،دحي ا ين تشوت ا م ا رتااط يحيميااٌ التال ا .ص ا ُ ،مل
أصه ع أل أ ع سوتٌ ادضابق بأيين الفا ذداك اب ياارق كفاات اا اداا اده اا
للىامُ مثايًٍُ خف اا ل طغ ادثًااا امل شدًاُم ذكازتين أياين م اذ يؾاف صاالُ
ضف اًؾٌّ كفً اا ،و ة يغله اا اذتاام بلة أل لفميه اا لفاِ لت اه.
بتصهًحيًه .يحيىمًه .أٍ م أمتك ادل ةأ)ق
م ااذ مثايًااُ ألااىام اد ا دااٌ ،إل ااةرٍ أل أرااااق مااى لٌ ال اااي ادلفاًااُ
ادغا اا يهااِ يااةركين ادغااًبق واتقااي أي ااا مُ ميااُ :ااازوَ رأصااٌ كأ ااا أتفل ااا
اد ااةّ ،كزعااٌ باازس مه ااة اااىأ ي اااأ صاازوادٌ ،ومااا سد ا أرتااا" ،م ل ظ "،
ومؾ ٍ كفا ب .يةٍ "ا ًاىرواا يللً ًا باافىا ا" ذا ادغأل ادزاًعق
اا ومع ذدك ،كًف يادك اا صأده اق
اااا وماااذا تااى ،أل تضاااع اااا أت هااا اااا أمفااك كااط مااا ك ا أعااه ٌق كااط مااا
حتهاتا املزأَققق وأي مسل أيك تشوت أيقاً
اا أتط دةٍ طلط لازه التالُ ألىامققق وخغ ُ املضاز؟ ماا لت هاك باملضاز؟،
يا "دى،مًت"
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اا كال مثُ مضز؟ق هجزتاق مل يحي هذا م الودىيا ق
اا وما هٌ الودىيا
اا التابُ ؽل ُققق دلط اله أيين كم مثايًُ ألىامق
اا يض  ،دحي هذا ي ا ادتاًعق
اا وأي

دلفك ستظى مع سوتهك لفِ ال ط مض هٌ

اا لامفُ دةٍق
اا يً ا
اا ق
اا سودلًا
اا ! أي

تلزاً اق تاْ بلةك إدً ا ،إل املل ةق

اا وكًف يادك مل ا
اا لفِ ما يزامق ي ةو أي ا لفِ ةٍق
اا أماسد

تضه ًع مضاستا

اااا صاااستهك م ااذ سما  ،أيه ااا اذت ً ااُق مل أتحيا ما ا يهلااا
ألرتو دك بؾةأ ،كاا تزي ق إمحيايًاتٌ املا،يُ مل ته اصب ملاق

اادااك،

اااا  ،أي ا مل تل ا عاأًاًق ومااا لت ااُ ادتًااب زتااز ،أي ااا طزيااا ضااهىي.
شتهفل.ق
اا أيا دض طآزاً "دى،مًت" ،أيض اد
اا أما أيا ا آز! أيا يىرظ ،أتًة اد
تًةاً!
اااا أمااا أيااا اأصااميا ،آاااً،
مضه ميعق يلين هذا أيين فلةعقققق

امل ااام،

الق

الق

امل ام ملفاِ أ اط تمياةيزم أتمي ُاا

هاىَّ مااا ،ااااتتً رتفاٌّق أو أ اازأ
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وه ا ف ك كتياق كال مثُ ستا،اله ا اهلاتلًُ عاٌْ ي ا ني ما  ،آمي اا
ا رتا اا لا ياب ،وما
اهل ًُّ املافًُ ،مما يؤكة إمحيايًُ بلع املاىتِققق اا
أؽط التالُ ألىام م يًات ا املغرتكُ ،أمقاً ا ادضا ه .الودًاه .بؾاىرَ تًاةَق
اأيا مثتً ،يفا ذا مزَ كًف صتىيا اا أيا وهىاا م يزا ذريُ ،وكًف خلا
لفًا م أل أحياىا لفًا بألاا الميًفُ يةيةيُ اا ك أيضا ا ذداك اداشم
م أعق اللاا ققق أما باد ض ُ إدٌّ ك ألةّ وتاا "داى،مًت" الاًتًً ،اع مل
أك أتؾىر امزأَ أالط م اققق وهاا ضتا يه اا،ي لام هااتف مضاحيى يضا ُ
إل مىصحيى) :ها أيا مضهفق لفِ أريحيُ ادل اةأ ،أيازك بااط اةمٌّ ادلااريه.
املضرتأه .لفِ صجا َ،ؽل َ رالُ ،بلة يىم م ادضلٌ واملتيميُ اا وأيا وا لُ
زاُ مىسّع عميا ،أت فع إل ؽىرتٌ مزآَ اذتآا ادحي َ باههاام خاا ما
ادااهلحي ق كااال بااى ٍ،أل أرّ كًااف ؽااار "دااى،مًت"م بلااة طت ااا امللاااتٕ
دفجاًااع ،دحي ا ين أاحيااز ااذر أل بلمحيااايٌ ادظ ااىر أمام ااا ب ااشَ ادلااىـ ا
ملضىد .تًةاً ،وأيا مل أؽ ب صلزٍ الًاباً أخزّ
اد زيُ ،اادمياًؾال
ملرتَف ااً أل امل اااُ د ا ت ااى أكثااز م ا يااىم.ققق بًااة أيااين أطفمي ا ادحيااتم باات
تلحي :
اا ر ا لفٌّ أل أصااز إدًك دى،مًت اا صأكىل مضزورَ اا أت ها لفِ ادلىر،
دحي اد ظزَ ادغامفُ ادا أدميًه ا لفِ يلضٌ املزآَم تفك ادف ظُ وع باٌ:
ة خل م إمحيايًُ ياةوي مثاط هاذا ادفميااْق ااد ةباُ التالًاُ اداذيط حتهاط لظا
ادىت ااُ ادًا ااِ م ا وت ااٌ ،وتتمااط ساويااُ ادلاا .ادضاالفِق إيااا أالااز لزبااةَ ممثااط
مغ ىر ،ك ؽةيميُ دا دلرتَ م ادشم ق ومع أل اد ةبُ مل تغىه وت ٌ كث اً،
إ أي ااا كايا ت ااةو كأي ااا تمي ااع لفًااا ك ااابع تااآز دضاافىك ت ااآٌق مااع أل
عٌْ م هذا ادمي ًط يؾط دٌ يًاتٌ واذتاة هللق
اا تلا اا أ ى ب ةوْ اا عٌْ أى التً ،ول دميآ اق اأي لفِ أٍِّ يا ي
الو ق
اااا أخغااِ اميااا يااا ي ً ا ا اااا أت ه ااا ب اامَ ماسيااُ اااا أل تغااهلط مغااالزٍ
ادميةميُ ،وأفًع دةيك ،هاه ا ادلاؽاُققق
اا وما ادذٍ صًقًلك
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اا هاك مثتًق ق أتازك أصازتٌ وأ،ما املا لز ادغازاا)ققق وأؽا ي عازيةاً ،كاٌ
أتحي اميا م أل أ ف حت يىااذ بًهكق
اا هذا أمز طزياف! أيميااً ماا تاشا إمحيايًاُ ياةوي مثاط هاذه العاحيا
سم ا هذا مىتىَ،
اا ماذا أ تؾة .
أال اْ ذداك ّ ،و يميازا ؽااخ ُ
يضآٌ محيل ز:

خاا اهلااتف ،واخاهفا ياةيث ا ماع ؽاى

 اا،ي يًميى يلهػاذتا ذدك ادؾى ق
 يل  ،أيا اا أصزل بالتابُ اا ولزا ي ف ىيك ،أم ماذا اا تضاْد مضهلزبُق اا أيا امللين ،أيا امللين! أوق قو! ي ةو أيك تقًع و هك صةًّ اا مل أتادك يلضاٌ ،اميفا ُ ل اًُ ااااد ضاْ يةل ك ت ل باهلةوْ!
 ماااذا يلااين هااذا ،اااا،ي يًميااى اًهػ اااا صااأ ادؾااى ةغااىيُ اااا مااع مضاتثزالز ه اك
 شتابزَ خاطُٔ ،يللً ًا باافىا ا اا ف عارياً دزًٓضا اا اتزكاٌ ارتااً ،ميُ وصأخابزك ب لضٌق
 ميحي ين أل أ ع املخاابزَ ،أي اا امارتم ااا،ي يًمياى يلهػ ااا لقااملةيزَ "ا ًاىرواا" لفِ ادفجام امية ادضً زَ لفِ ألؾاب ا) اا أياا مضااازَ إل
"سا ىرصااك" واآلل افههلقاافىا وتضااهالىا إل تلفًااااتٌ والاقااط أل تحيه ااا ،وإ
صهميى  ،كاا ادلا ،َ،إل ادذاكزَ ة خايهكق
 يض  ،يللً ًا باافىا ا! هاق ق ها! إ،ارتك ؽارمُ ،يا اا،ي ! اا مزَ أخزّ مل أتادك يلضٌ ااا وهاٌبامل اص ُ اظُ أيقاًق تهةخط أيا،يع اآلخزي باط ويهاِ أي اا تحيفاف يلضا ا
با لهذارق
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 اااا مااا هااذا ! اااا امهلق ا ا ًاىرواااا اااا اااا،ي يًميااى يلهػ ،خااذوا بلاا.اذتضا ا ال أل و ا ا داااةٍّ ،اادضاااًارَ ت هظزياااٌ الصااالطق مل أتحيا ا ما ا
ا تؾا ملحي طىا يؾف ادضالُق
 ي ً ا ،ص ه ةي اًاا بلةقق ف ةىو مهقزلاًق مل تميى هذا اا ا ًاىروااق الذرويٌ ادحيتم دًط مىت اً دحي اا أت ه اق يضا اااا أبااةي ل لااٌ اااا حتااةي مااع رٓاصااهك ،اااا،ي ق إل ادفمياااْ ،أيه اااامل جفُ يللً ًا ا ًاىروا اق
 اا الذريين دى،مًتق ق صأكفاك اًاا بلةق ملاذا جتً ً ين اا ؽزخ ُق ما هلا اا اصهلزب ا ًاىرواا اا ضم تلين ف دحي "إل ادفمياْ" ،افااذا مل جتً آه ،هى ذا المزققق يض  ،إل ادفمياْ! و،الاً ،يا دك م بميزَ! ماذا ماذا كًف جتزؤٓ.ققق اا،ي يًميى يلهػ! ما مل ِ هذا ! ما لت ُ اا،ي يًميى يلهػ هاه ا اا ؽزخ ُ م تةياة ااا أياا ما ،لااكبميزَ ،م ادىافي أيا دًط اا،ي يًميى يلهػق
ذاك اداةور اداذٍ تهاةرب .لفًاا ااا فا هلاا ب امَ
 دى،مًت ،أي ما سدذاكق
ختفى م املز؟ اا ما سد
 دمية لزا اًك أيقاً عخؾًُ مغ ىهُ مُزي ُ ،اتّقاي أياك ما ادلؾاًفُيلض اق
 يض  ،أتةريال ،دحيط عٌْ يةق اا،ي يًميى يلهػ ،تلاا إداٌّ ياا ً إلزاا ،اأيا أراني ستا،الهك لم اهلاتف! اا و ل "ا ًاىرواا" ارتاق
 ة هجزتك دًط بض ب ازاغ تً اك ،كااا تلقاف ول ّاز  ، ،داًطهلذا ،مع أيك تفيّ لفِ هذه ادلزفًُ بادذا ق مل أتحي م ادلاًػ ملاك بلاة أل
لزاهك تًّةاً كغخؿ مُشيّف ،مُزيبق مضفحيك ادةيٌْ كال يث ادلثًال دةٍ،
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مى ف يمي أي ق ت هف إدٌّ بلة اآلل ،ختابزيٌ يهاِ املااا ! أو ،أل أمقاٌ
هذه اذتًاَ بؾىرَ ما م ،ول وتى،ك ،تميف طزيميٌ بلة اآلل ،اتلمي ا
 بااأظ! اااا أت اا ُ اااا دحياا ته اااس ٌ ماا اقاافك ،تااةخفٌ يىبااُهضه يُ ،كاي دةيك يشلُ عةيةَ ضتىها ،وكاا أرّ يادك دًض أاقط مما
كاي ق
يظزٍ كط ما ف ض ،ما تميى وما صهميى !
 آهٍ دى تةرٍ ك هى م هذ وأيا كذدك أيقاً! اا مل أتادك يلضٌ ،اؾزخ قورمِ كتيا بضااالا اهلااتف ،كأي اا صا اأم مضا هاى الصازع ذداكق
ايمي ع ا تؾا اهلاتلٌ ،وايه ِ اذتةيع اًااا بً اا ،ياةيع ي اياُ داا ،واداذٍ
صًضااهاز مااا ،ام أيااةيا يًّ ااً لفااِ وتااا الرتق ومل يحي ا امهااىّ ادىيًااة هلااذا
لشاْ اً ا ،يايميُ ،مغؤومُ
اذتةيع "أيا أي ك" أو "أيا أكزهك" ،بط ل ارا
"أي مذيب كط عٌْ" و"أي ويةك املذي ُ"ق دحي ما هى ادذيب اداذٍ ا رتااا
كط م ا سوات ا ادميؾ  ،اؤيا ادث اآٌ ا اد ااتي ااا خفًه اا الصازيُ تلضاخ
ف ً ا مل ختهفق
م ذ سم  ،اخهل و عٌْ يذكز ب ا ،ويةها آالار ادميزو؟
ذدااك املضاااْ خزتاا ُ تاااْ ادلالاااط تلااى ،إل ادشوتااُ ادضاااابميُ) ماا اد ًاا ،
وصزلال ما وتة يلضٌ ورعُ ضتٍا ٍ خايميُ ،يارَ ،رط ُ تزاْ اد خاار ،تمياع
يٌ "صا،اى اا كاريه ايا"ق
ى أية اد ًى
أما أياا اأصازل إل زااُ "ا ًاىروااا" اد اابق ادثاداع دفل اةأ ،أكفا
"وت ُ ،وريُ" م رًٓضا ال لة إل زاا ،و ل طىيتً أماام اد اااذَ مه فلااً
إل ادغارعق
كاي ا املؾااابًي املةي ااُ ت ا كلا،ت ااا ،ولاام ادغااىارع املقاااَْ كاي ا
تشيف يًٌُّ مةرّلٌُ أو هلا و آخز ،تؾلة مهفىيًُّ ضتى ادتضز ال ختهلاٌ خفاف
ادتضز اا تغل ا أيًاْ املةي ُ املحيهظُ ادقًميُ ،املهحيةصُ ،امللهاُق كايا
تفااك اذتًااُ ادما ااُ تهغااحيٍط م ا أيلااط بغاازيُ م لؾااف ،.اي ااىوا ،اخااط لفااب
يةيةيااُ ،كااايىا الىلااً ل ا َ ما املااذي  .اذتااار  .د وكضااج .ادقاازورٍ
010

ت :أمحد ناصر

دفجاًااع ،كاياا كثاازت جتلااط ماا ستاااكاه ايلزا،ياااً ،بضاا ب تضاااًا
دف ىاْ ،أمازا ا زتاة ااا كاال ادلميااا يضاميا اى اا الًلااً ًااًُ صاى،اْق ضتا
بحيط ر ات ا وأاحياريا وت ى،يا ادت ارَ خفمي ا هذه الالاِ اذتةيةياُ ،وهاا هاٌ
اآلل ،بلة أل لا ،إدً اا ،تزاو اا ،وتضاميا اى اا ،وأخاذ ت هفل اا ادىاياة تفاى
اآلخزق أيمياً ضت  ،آخذي بل .اذتض ال ادضلا َ،واذتزياُ ،ضتا ما اخارتع هاذا
ت م ّااا إل زتااز ،دمياااُ دلذآااا وي لااُ ؽاال َ م ا
ادلااى الص ا ىرٍ إذ ي اى ك ا ً
اد ا ُ اذتًىيُ ادقزوريُ دىتى،هق

***

مااا ادلاااط ماازَ أخاازّ تضااحي ُ ادهاااْ ه ااا تلااى ،إل اااا،ي اااا ب ااط ادميؾااُ)
باهلاتفم خفل ُ تاْ ادلالط تلى ،إل ب فُ ادميؾُ) الًابٌ وراْ ادضهارَ ،الا تفضا
الريحيُ ؽاامهُ  ،اآق لاةَ با .الًاابٌ امل لثازَ ،الا مغاً إل وصاا املغالط
واصهفميً اىأ "ارتًغُ" املميفاُ امللزوعُ وصاا امل ؾاُ ارتغا ًُق ازر ُ اد اط)
إذاً ،أل أطفاب ر اااً آخااز أيقااا ،ؽاةيميا أيااام ،راصااا املل ااة "دًشاتغااحيا"،
ادااا مسل ا ُ أي ااا طفٍمي ا سوت ااا أيقااا اااا مااا يااشا ادفًااط بةايهاااً ،ااط اؾااط
ادغهاْ ،تُظف ادةيًا باكزاً ،و مثط هذا املضاْ ،طاملا عٌْ يغالفك وأيا
مةي ُ زي ُ ،تغلز وكأيك تىعك لفِ ادت ىلق
اختااذ ُ تاااْ ادلالااط يلااى ،إل اد فااُ) ادىفاالًُ املتٓاااُ ،أٍ لميلا إيااةّ
رتفٌ ومة ،الخزّ ،واه يةٍ لفِ أوصع مةّ ،وأمفا رأصاٌ ضتاى كهلاٌ
اليضاز ،وت اااس إياارَ صااىاً ) ادضااطع يؾااب لاًين م اعاازَ ،اأ اقااه اام
م إل
ضتٍاتٌ م اك زي ًا ماين خااميا ًا با .يةياا اد ا .ادفاشمق اصاهال ُ ب لاا ،ؽا ُ
اد ًا هاذه ادفًفاُ ،دحيا
ريا اهلاتف اد ىيفُ ،يهِ احياز أل دً ازا دًضا
اجااأَ أخااذوا ادضاااالُ ،و ااا ؽااى خيفااى م ا ادلااز؟ ،يحيااا ،يحيااىل زت ااى ً
باد ض ُ إدٌّ ،ي ةو اًا يلا ،ادؾم وادقجز:
 ضم تزية أرية "دًشا دى ً ىاا" واص لآفه ا ط ادشوام "عًهىاا" اا ف ماسيااً وأيااأيط محا ُ ما أ ىم با :أمل تًشٍ يمَ ؽىتٌ
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ضم أي اا صأد دًشا بؾى محيل زق
أية ملاراك ادميةامِ ادذٍ أهةي إدًا رب ُ ل ق م ذ ص ىا بلًةَق
رب ُ ل ق ققق
أتااط ،رب ااُ ل اااق وبادلتمااُ هاااٌ رب ااُ ل ااق ازيضاااًُققق اصاا ُ لًاااة

مًتٍ،ق
 آخ ،هذا أي !ققق اا وكأيين ادف ظُ ذات ا رأيا ذداك ادىتاا ادقا ىكوذايك اذتات  .املميىص ،.وتفك ادزأظ املآفُ ضتى ادحيهفققق
ك ا ،أياا و"م ل ظ" ،مميازب .ما "دًاشا عاًهىاا" يً ا ًا ما اداشم  ،وكتياا
محط محتً الميًتً م ادذيىا جتاه ا :كاي دًشا ؽاةيميا م اذ ادضا ُ ادتاملًاُ
الول ،وبىصاطه ا تلزا لفِ م صًؾ ي سوتٌ ،لفاِ م ل ظ) ،م اا أخذتاا
ال أصزل بلةٓذٍ وتشوت م ا اا وبلة أل زر ُ ادهاْ ه ا تلاى ،إل ب اط ادميؾاُ)
ادشوام با"دى،مًت" مل أؽار؟ دًشا ،بط مل أ ط هلا عًٔا ادلاىمققق
ادحيااتم ه ااا لفااِ دضااال سوتااُ اد ااط ادضااابميُ ،دااى،مًت) ي ااز؟ ادضااؤا
يلضا ،كًف ميحي ا أل يهخذ بزلىياُ بلاني ادميازارا املؾا يُ اداا ب اا تهلفاق
يًات ا املضهمي فًُ زر ُ أل أتشوم م ا ،زر هى ادشوام اا وها أياا مضاهفميًُ ،لارياُ
كاا ودةتين أمٌ اىأ هذا ارتًػ ارتغ م ولم مسالُ اهلاتف أ ى دا"دًشا" دًشا
ذات ا ادا أهةتين يىماً رب ُ ل ق الًفُ:
 ك م ادض ىا مز ققق يض  ،كًف تلًغ. كًااف يااادٌققق كًااف ميحياا أل تلااًػ اماازأَ ويًااةَ مااع ودًااةها ااااأتابهين اا مزَ أخزّ أيا ألًػ لفِ ادةواْق
 تلزف دفازت دضا أيااا ،بااط ابا اق إي ااا املاازَ ادثايًااُ عا ز وايااة يفهااشم املحيااىياد ً ق
 -إذاً ،أيهاا أيقاً ايلؾفهااق وماذا ،أهى طتأ رتلُ ل ا
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 أوقق و ،ياا لشياشٍ ،لاّااا ته اةي! ااة يضاً يهاِ ادااهلحي ب اذاق ودةيااام ذ سم أصزَ تةيةَ وطلطقق
 ي ةو أي ا كف ا ستظى ىلقأٍ عٌْ ستظى ىل
أي اققق يهخذ ذا يىم زاراً وقققق
 إذاً م هى املذيب أتطقق م ضت أيلض ا ،مذي ىلقأيمياً ضت أيلض ا هط ضتا ماذي ىل أي اا ذا ياىم مل يلازو ،مل ياةرك،
وبلةٓذ تزّ أل اذتًاَ ة مقا ااا وهاٌ ذا مازَ أيقااً أهاى اايىل ،ياا تازّ أل
أًا ليضال بؾىرَ صًُٔ وبلةٓذ يزّ هذا ااا وهاذا امياا ت اق لً ًاك خفاىا،
ٌ بلً ًاك ادزماا،يه.
خفىا) ال تللط أي اا الخ اد اا لا صالا،تكق و ت ظاز إدا ّ
اد ااابله.ق لً ًااك ئااش خااىاْ رمااا ،ٍ،وكااط مؾ ا ّلاتك امله جاازَ تغااٌ ب ااذا
ؽآب اا أل تؾ ي ضتاتاًق كاال أول
ارتىاْق أي أيقا اختذ ذا يىم زاراً
بك أل تؾ ي ا ًا ًا اداماَ،ق دحيا ين أياط باداةوْم مغالفا ،آاا ًا ،ااإ ،خاايق
ورطب كاا اذتاامم ي ةو أيين ة الهة  ،ويا دفلزابُ ،لفاِ عا ا ادمي اى هاذا
ولفااِ يااةٍ اد امّا ،ارتغ ا ه.ق الهااة ققق تُاازّ هااط صااأتلفق ااؿ هااذه اذتًاااَ م ا
تةية
 مزَ أخازّ ي اةأ اذتاةيع لا ادمياةي كاٌ صتازا ماا تضااِ اذتًااَادشوتًُ أعاحيزك تاةاًق  ،أاقاط أل أيًاا ويًاةَق ق هحياذا ادا دًاشا ،يا.
تاْ "م ل ظ" إدً ا بلة صالُ وصأهلا ،أ تشمع لفِ اداشوام ما تةياةق أال ااْ ذداك
تذكز ؽةيميه ا "دى،مًت" امل ضًُ باد ض ُ إدً ا م ذ سم بلًة ،واحياز أل "م
ل ظ" صااً او ماازَ أخاازّ ،بلااة اذتااةيع ا اد اااتي مل ااا ،أل ياازت ا بليااةّ
اد ضاْ ااا وإل مضا صاًهىتا املضاحي .صاىّ إل دًاشا عاًهىاا اداا كاال لفًاا أل
يهشوم ب ا آيذاكق
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يظااز دًااشا إل مضا تااذكٍزت يظاازَ اً ااا عااٌْ ما ادزلااب ،يظاازَ ملااايزَ
تاماًقق
 أد ا تهشوتااٌ أبااةاً ماازَ أخاازّ اااا صااأهلا "م ل ظ" بابهضااامُ دلااىا حتاااطملايٌ كث َق
 ما ادذٍ الفها ملك اا صأدها دًشا ب ةوْ وهٌ حتةأ إدًا بلملالق ضم اا صأهلا باصهلزااق ضم ققق ط لاً دى،مًت ،الًفهك اذتض اْق " أيىا " تذكز اجاأَ! أياا م اذ مثايًاُ ألاىام ألاًػ ما ،وي اا ،واذتااةهلل ،و ة تشوت بأخزّ م ذ أربلُ ألىامق
  ،لفِ أٍِّ يا إي ا هٌ! ما مل ِ "لفِ أٍِّ يا " هط هزم ُ ،أم ماذا هزم ض ،هزم ض يا لشيشٍق أماه! وأي أيقاً مل تش،ا ٍ،ع اباًق امس ٌ دٌقققٌ اة ايه اِ المازق تشوتا بات يابق واآلل داةٍ
 يض  ،أياققق باد ضا ُ إدا ّاب ُ هٌ ي كفاق
يظااز إدًااا بلعاالاأق أمااا هااٌ احياي ا اماازأَ ا الًفااُ ذا عاالز خلًااف
مغااةو ،خفااف يميزت ااا بزب ااُ عاالز م اطًااُق ي قاا اجااأَ وذه اا إل ادلزاااُ
ادثايًُققق صزوا ما ادتً اش رخاًؿ زتلاة وبفاىسَ ما اد اتًضاهام ياةباْم لفاِ
زهااا ي ااةو مغ ا كِ محادااُ ادؾااةر ذو سرّي ا ق بميااٌ "م ل ظ" ويًااةاً ادلزاااُ،
تلازّو بايه اااه لفااِ مااا يىداااق لفااِ اذتااآا ،اااىأ ورأ ادتااةرال م اعاازَ أدؾاامي
دىيااُ مااأخىذَ ما إيااةّ اراات  :ادلز ااُ ادشصتًااُ "بااىيٌ إم" اااا اهًااا صااى،اوا
الرتااط واهااِ أتلااة ادغاالزم ي ااىل بغااحيط أخاازأ اااار،ي أيااةي ققق ما ادلزاااُ
ادثايًُ املتؽميُ دفغميُ ادؾال َ ت ااهِ ؽاى بحيااْ طلاىدٌ وأيا ،.و ادف ظاُ
ذات ااا ارتلااع ؽااى تىتااع يضااآٌ مف ا ىو ،مق ا زا مل ً ا ًا لفااِ كااط عااٌْ،
بادحيا ،تلزو اًا لفِ ؽى دًشاتغحيا عًهىااق وم ريُ ؽىت ا ادهميا "م ل ظ"
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ادف املزيز امللزوو ،اداذٍ يلاذ إل يًاتاا ادغخؾاًُ كفا اق الو  ،ويلاا ،املاا
ط أل أط ني ادزاتبقققق
ياا .لااا ،دًااشاقق كااال هفااط أمام ااا إيضااال ا ذاك ادااذٍ ،خااط اد ً ا
يامتً ستاتُ اد ًذ واد حيا واد ضاُ ادضايزَ ادا تشي وت اق
أخذ ربُ اد ً تةبز أمىرها ،ادلُ م ادلزاُ إل امل ا لآاةَ م اا إدً اا،
تااةخط ه ااا وه اااكم و"م ل ظ" هفااط الريحيااُ ،ول أل ي ظااز إدً ااا مق ق ا اً
بةخال صجآزهم د اد ا لافا يؾف املؾ ع  ،املِهمي بلاة ،اداذٍ ياذكٍزُ
بلزيميُ م هغفُ م ألااأ اد ز ،بزعميا م اد  .ادفشمم ي .كاي املى،يط
ادلاريُ تضهفميٌ أماما اىأ امل ؾُ ما ،ول يازاك ،واجاأَ ياما  ،وطاار روي اا
دلرتَ م ادشم م لامل ا الكثز رولُ والكثز وا لًُ م الفُ ادلىاملق
امل هظاز ،تاهاةَ أل أ ا
يظز ُ تلى ،ادهاْ إل دًشا) خفضُ إل فًلٌ
ارتؾآؿ اليضايًُ اًا ،ادا تحي ا يً ااً ما اداةهز أل ت اًجين ،وتاز اين
لفااِ ادهااأمل وادلااز؟م أمااا أيااا احي ا ادهاااْ ه ااا تلااى ،إل اد ااط) أ،خا وأاحيااز
شل :لتم تٔا إل ه اا ،أ تحيلاًين بفا فا ارتاؽاُ وذاك ادحيا اهلآاط ما
"ادل ًاىريُ" يض ُ إل رًٓضُ اد اط ا اىروااا) وضتا  ،كًاف تحي اا يىما ًا ماا
ق ا اآلخز
م أل أب بل ُ
دحي ماذا كال بً ا ذا ي ،.بًين وب" .م ل ظ" ملااذا مل يه اقّ ما هاذا
إ ادميفًط ،أم أل ارتىاْ كاال هاى ادضاآة ك ا اة صاااز ملاا إل فاىايٌ
"ا يا" ا،لً ا أي ا سوتال يةيثا ادل ة ،واصهأتزيا بًهاً ؽاًلًاً ،وأمقاً ا اًاا ماا
يميااارا ادغ ا زق ق ي ااةو أل هااذا مل يل ا عاأًاً ،ااظ اازه اآلل باد ض ا ُ إد اٌّ زيااب
لجًب ،وأيا أيظز إدًا ذاهفُق هى ع ًا بل أؽفع تاماً ،محيزؼ ااا أيميااً ك ا
ملاا اازاؼ واياة ،ااىأ اػ يؾاًة طااسم
ملا يىم ًا ما ،أيام ادغ اا ،و
ملزوؼ اىأ أرفًُ ادغزاُ ادؾلزاْق
دحي  ،ايظزوا اميا كًف ت ىو اد ً ستةو،باُ ،وهاذال اداشرال لفاِ
زها م حت اد فىسَ ،ورب ُ ادغلز امل اطًاُ اداا جتااع ادغالز ااىأ اد ميازَ،
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وتفااك ادهجالًااة لفااِ ت ه ااا ،وصااا اها اد ًفهااال ادفهااال ته ااة لفً اااا از،تااا
ادتً ااش ادااة ًميهال اااا هااط خ ااز ب ااادٌ يىمااً أل أتااة دًااشا مظ ااز ك ااذا ! مل
يحي بالمحيال أل أؾاط اًااا بً اا أماز يضا أباةاًققق اذتااة هلل أل عأًاً ما
هاذا مل أؾاط! خاام هاذا ماذ صاااازيا ملاا إل "ا ياا" اااا أ،ركا ذا ؽا ا؟،
وكاي ما تشا يآاُ ااحتُ اا ا ذا ادغله .املهىرمه.قققق
وهحيااذا ،واذتاااة هلل ،مل أؾااط بً ااا عااٌْ ،وختفؾا ا ب جااا؟ ما ربااا
ادشوام ادذٍ كال صًؾ ي مميًهاِ لفً ام هازٍ اد ااظ ،هازول الا ي زماىل ،وماع
ذدك أي هك ،ياا أؽافلٌ "م ل ظ" ،أتضااع ،أي هاك ،ماع أياا ي اةو اآلل ستاا ،
ملك أيضض با يغزا؟ اا أ ي ةو دك يا دًشا أل مُف ق اذتب أهام إل يمي ُ ماا
ؽ ً ُ ،اف ميط مثت ،أمز ما أكثز والى اً وال اتاً م كهف ويةٍ اليضال ادلاٍ،
كحيااآ يااٌ ا ااى ما ادقااةدُ ًااع ياازّ ما اد ااآزَق أيااة مااا ا مزٓااٌ
هىا ص ي الرت ،أب ادضااْ وادغاط واذتمياط الخقاز املفاٌْ بأسهاار صا
ب بذاتاا ،إذا كاال يُلا ّى لفًاا،
الصة ادؾلزاْ ،دحي كًاف ميحيا أل ُي ضا ل
ايظزٍ إدًا كًف ميى إالز سكام أو سدٍُ اد ز
ها ضت ادثتالُ ،الًل ا يف ا عا ا َ،تلفًاًاُ لفًااققق و زي ااً صأؽا ي مزعا اً
ادلفىم ادهحيهًحيًُ اا إذا مل خت ميين اً ًاىرواا اا دحي ،هط صًضالةيٌ هاذا
بؾىرَ ما أل ألًػ يًاتٌ ،و ا يشل خادؿ خًّط إدٌّ صابمياً أيين ،وياةٍ،
يًاتٌ ،ول أل أية ،بادق ا ماذا أريةق وهلذا ادض ب اا يض ُ اا مل جتاز
أص
المىر دةٍ بؾىرَ تًةَ :دى أيين وفال يؾاب لاًين ادرت ًاُ ادى ًلًاُ ،دحي ا
املااا  ،دهااىاز املااا دااةٍّ ادلاداابق دحي ا تؾااىر أل ي ا
يفه ااام دااى ر ا
دا"دى،مًت" يحيلًين ويشيةق إ ا اتقي اًاا بلة ،أياا داى كايا أياىادٌ مل اا
ايُ ادزولُ ،دلة ياهلا صًُٔ ،دحياي ة صاْ ياهلا!

***
وكااأل المااز ااة بااةأ م ااذ أل أ" ،دااى،مًت" ،وراً ا طىيااط مضاازيًُ
دف ىاَ ،هذا ما كاال أاةي اذتًااَ ،دل ا ،ور اب اُ ادهااتز ،بلاة ذداك تاز
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المىر مةوّخًُ ،و اة وضمضقا ؾا ًَ وكأي اا ذتظاُ أقا ا يلاا ،ؽامهاققق وهاا
هااٌ تميااف ويااةها اااىأ م ؾااُ مضاازيًُ ستاتًااُ هآفااُ و ا لا،يااُ ،املغاااهةول
أخذوا أماك بلًةًا ل ا وها ياه لول ك مياع ما أعالُ ادغااط ااىأ صا ي
اد ااز ،وهااا هااى لزهااا ادلزيااة يمياارتا يهااِ دًحيااا ،ي لجااز ،وهااٌ مةي ااُ ب ااذا
كفا ،دض ب ما ،إل ،كهىر املضهىؽف "ريحيار،و" ،كهىر مهخؾاؿ الذل
واليف واذت جزَ ،إص ايٌ الؽاط ،مىداى ،ا حتاا ،ادضاىاًًاق مل يحيا هلاذا
ادةكهىر أهاًُ يًات ا م فمياً ،زتز ،أي ا ذا يىم تلادت ل ةه ،وهى فًٔط
ؽخّاا ،إصا ايٌ يضازَكق كاال أاب أل يلازت ،اصا ُ وبات م اصا ُ ،وفالًُ
خاؽااُ أال اااْ يةيثااا اااا أرتااي أل تحيااىل وفاالًُ إص ا ايًُ هااُ :الب ااام وادغاااهة
مقاااىمال لفااِ عااحيط يفميااُ ،وبميًااُ الؽااابع بااارسَ اااا وبرتكً ااُ الؽااابع هااذه
خيلق ادةكهىر يةه اهلىاْ ،كأياا يغا وااق يظاام ادؾا وادا حي إل يازو
"" oق واآلل يزاع ادةكهىر ريحياار،و ياةه ااىأ ادحيهاف بادىفالًُ املل اى َ،ؽاارا ًا
لفِ أص ايا اد ًقاْ ،اظاً كط كفاُ بىفى؟ اىأ ادلا ،َ،ويىلش إدً ا" :أطفٍاٌ
وافزبٌ الرت بميةمًك بأ ؾِ و ايُ ،احيط عٌْ م ا؟ داك اآلل"ق وتا ل
املةّ اد ازٍ آ و مؤدلاُ ما اد مياع ادقاىًُٓ ،إي اا الاىع املغااهةي ق دحيا
تفك ادف ظُ ،ي .أوعحي أل تزاع ت ىرت ا ،وتضه قز ا بهضامُ املتٓااُ لفاِ
زهاا ،با.
وت ا ،وتهىتا صهمي ا ذاك ادمياق ،طل اا أياةه بضاحي.
ادزاغ .تاماًم هٌ مل تغلز بالمل ،دحيا رأصا ا اصاهفميِ إل اداىراْ ،وخزتا
روي ا لم اذت جزَ ويفمي لادً ًا م ةالُ ادضااْ ادشر ااْ ا اماةوَ،ق وبلاة
أل رست ادزو؟ بلًةاً اا بلًةاً ل كط يًات ا ادضاابميُ ،ادهلها إل اداىراْ بأصاًِ
إيضايٌ ،ضتى تفك الصاْا واد امللًب دفز ا الكثز هامُ ادا أبايه ا
د لض ا ملرتفًُ أل أيةاً د ي فع لفً اق دحي ا بات زتاىلًُ يهِ آخز خًا
ستحياُ ادغج وملزوفُ تْ أمام ادزو؟ اد آزَق يفٍمي ضتاى ادضاا السرأ
ال حتىد تةرهًاً إل علاع بزاأ ،مهأصلُ بؾىرَ مغىعُ بً ا وب .يلضا ا لل
اد ؾز ادذٍ كال ملرتفا ًا ه ااك لفاِ الرتم ل اةما كايا شتفى اُ يًاُ ،مل
يه ميااقق مااع أي ااا اآلل وهااٌ ياده ااا ادغاالالًُ ،ي لااٌ أل تااهل أبااة ادااةهز اااا
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كااال ط اي ااا ادزآااع لاام اد جااىم اليًضااُ لت ااُ ت لؾ ا مااع ذدااك ادغااٌْ
اد اةآٌ ادًضا  ،ك اشل رو ُ؟ أرفاًُ ا كامفاُ املافاٌ اد لًااةق أٍ أل ذاك
اقااْ ماا با .اد جاىم :آه ،وهحياذا مل
اذتشل ادىيةايٌ اد لًاف كاال ي ا
أؽ ي ممثفُق يىرصاًق
أال اْ ذدك تزّ اد ا م العميز ذو ادىتا ادغايب ادلفًط املِ ضلغّاِ بااد اػم ذو
ادزمااىؼ واذتااات  .ادغااميز وادلً ا  .ادااشرأم ورمااِ أمامااا ،لفااِ امل ؾااُ ،لامااُ
ف صفك اهلًحيط ،الا ال ااه بلاةَ يزكاا ىياُ وااق ماا
تةيةَ ،وبًةيا ا ال ه .د ّ
عاْ اا ورا؟ يف اهلًحيط باد  .ادفشم وهى يه فع إل املى،يط اد آاُق دمياة أذهفا
ادىفاالًُ اداااا اختاااذها تضاااة املاازأَ اد آااااُ بؾاااىرَ للىياااُ اد ّاااا ض ،و صااًّاا
إأاْات ااا ادلزيااةَ امل ضااجاُ مااع ذاك اد ا ال ادااذٍ أفا بااا صاازاً كااط اد اااظ اااا
اُ ادميفاب ادلزياةَق
اده خز اذتز ،و ا أت ُ ،ادضاى ضتى اللادٌ لم تلاا
ٌ أكثاز الاا ً،
احيٍز اد اا ُ :يا .أرياى إدً اا ،إل هاذه وهاٌ يآااُ ،ت اةو إدا ّ
ًع أامية اتشايٌ ،وها أيا اآلل أا كًاف أجتازأ وأيظاز إدً اا ،وملااذا أاق
دااٌ أل أت فااع ضتىهااام دحي ا صهضااهًميم وصااه ةو أمامااك اماازأَ لا،يااُ م هذدااُ
تلحيااز عااٌْ ،وتهىدااة ادز ااُ دااةيك ،كاااا ادلااا ،َ،أل تف ضاا ا مل ل ااا
ادغهىٍ وتزاامي ا إل ادهاكضاٌق داةّ اد اا أم تلاًػ وياةها إياةّ ادميازّ
اد آًُ م م ميُ "مغ صحيايا" رات ا ادهميالةٍ ادقًٔط يحيلً ا ده ًاا ،إذا ماا
أٍ ياتاُ م ااا كايا سهًاةَ اذتًااَق وحتا تاأال
ِّ
رم وراْهاا أٍ طااى؟
اهلاتط ادهىا مل تةخط ادلجىس ادحي زباْ إل لشبه ا ويهِ اآلل تلاًػ لفاِ
مؾ ا؟ ادحياس ،ويهِ هاذ ا تغالفا يا .يشورهاا ابا هلااق وكاال اد اا يلفا أل
ادلجىس حتهام إل يميى،هم وبامل اص ُ هى مل يزصط عأًاً م اا أباةاًم و إل آماداا
اد اذخُ اا مل تحي د م ،ومل ي قض هلا آما  ،دحي ا حتًا ،جتزتز يلض ا م ياىم
إل آخااااز ،جتاااازٍ ،م ًااااُ إل تااااشأي كا زاكااااٌ ت ااااىر ،باااا .اذتااااىؼ
واذتاكىرَ ،ياصًًُ أو ،ها الربلُ ادذي يلًغىل م ذ سم بلًة املةل ،جتزٍ
يامفااُ ،دااىي اااتٌ ادفااىل لاام أرتاااْ ادميزيااُ إل ادااةكال يًااع ي ميااط ادؾا زي
ادحياس مزَ كط أص ىعق
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خلق فب اد ا ادغاا ةلى وبت ايهظام ،أط ق بغةَ لفِ أص ايا يهِ
ؽزا لظاما ،دحيا يةياا ف هاا تاةالب اد ا .ادفاشم بلذوباُ وم اارَ ،ا تلاػ
باا .أؽااابلا ادميىيااُ ،مهخااذاً عااحيط ادتضااة اليثااىٍ اااا بااأظ ،صا زّ أيقااً
ادميزيااب ادلاتااط رآلااُ أخاازّ "ادلاريااُ" أو "ادلاريااُ اد آاااُ" أو يهااِ "اد ا ال
اذتف " د ا عاا والةق

***
  ،امسلًينققق خلني اذتزارَ ل ة الطلا بالصمي اا هذا دًط لاتًق يض كًف ،كًف ا ٌ تغهلط بزمه ا! تؾىّر ،ك هٌ تلايٌ اآلل! ألف لف ادًمي.ق أمل زت ضت  ،يا تُزّ ضو َدحيَ مزف ا! وك ارتلليزارت ا أيقاًق دحي ا مل يضهخةم الصمي أبةاً ا ى فًم املللى لفِ الطلاا ق
ياودٌ أل جتمٍ اد لط لفِ ابهتع ادةواْ!
 هذا ستا ! إي ا ت ؾق كاط عاٌْ! وهاٌ تغاهلط يازارًَ ،ياا إهلاٌ! ويهاِأيلاص ا يارَ ،كأي ا ختزم م مةاأَققق
حي ُق تاذكٍزٍ مازًَ وإل
 دمية اصهخةم ا ل ة ارتلاع اذتازارَ اذتميا املضا ٍالبة :اذتمي ُ املضحي ُق
 و كًف هذا أدةيك ها ه ا اد ً مضحيٍ ي ةو أيا مىتى،قققو ادلزاُ ادؾل َ ولفِ فىْ مؾ ا؟ اد اودُ املظفط مثُ م ةيط ةي مزبّع
ادزصىم ،م غىر اىأ اْ املؾ ا؟ق وب .اىفِ العًاْ امل لثزَ اا طلفُ مزيقُ،
مًاااه مضااحيىبُ لفااِ الرت ماا ادحيااىس ،كزصااٌ مل ااِ بامل ا،يااط املضااهلافُ
املةلىكاااُ ،ستاتاااا أ،وياااُ ،لفاااب ي اااىا ااااا وبااا .ادثًااااا اد ضاااآًُ وصااازاويط
ادرتيحيى ادى ،يُ املغميى ُ ل ة ادزكب املزمًُ اىأ أرت ادلزااُ إفاااُ إل ماا
اىأ ادحيزصٌ) ا ا مي ُ خااقُ دف زارَ دف ادؾل َ املزيقُ ،وصزلال ما
يام لفِ الريحيُ ب ةوْ ،و ة غً ا لزأ خلًفق
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دلفين شت إ أماز ماا ،إذا الاابز لفاِ ،واماٌ "م ل ظ" إل أل شاياٌ
ادغًب ،ومل أصه ع أل أراا ل يلضٌ أال اْ امل اا ادا أيلذها ،مضهثازاً و
ادلاازاغ ،دحي ا ين ااا،ر لفااِ إل اااْ "اده اًفااُ" دف لفااُق وأِيض ا ُ أيقااا أل أِه اةضٓ ا
وأل ٌ م رويٌ دزوي ا ادثميُ امل أ ًُ ،ع تؾ ي المىر لفاِ ماا يازام ،ماع
أيين ‘ أيا يلضٌ ،أا م أي وااايٌ هذا كفاق
أيا دض ستظى ُ يهِ بلة أل شا ادغًب رأصاٌ ،م اذ اارتَ فا ذا مازَ
جافاااٌ
دشمًااط ،راصااا ادتاملًااُ ادضااابق "صاااً ا بزيااش  ")3 .إيااين أؽاا
عخؾًُ دًضا مثفااا هاب أل تحياىل ،اههااماا يميًميًاُ يًااتٌ ،إذا ماا
أخذيا بل .اذتض ال أعة امله ف ا فزورَ ،ما م صافىّ ملزياُ ،و مغالىدًُ
يميًميًااُ أال اااْ ادلاااط ،و و ا ااازاغ اااا إيااا ب اازم ستاااىم مضااهازق و لااذاا مقا
دفاازو؟ ،دااًط إ  ،ف ا بااالمط لاام اهلاااتف دااا"بزيش  ".إيااين صأؽ ا ي يىم ااً مااا
ال اااي ادلفاًااُ" اااا
مزع ا اً ادلفااىم ،و ااة أمااى حت ا اص ا "لامااط ك ا
ف ك ملٌ ال أتااققق هب أل يهأمط صىْ يظ ا باد زيميُ اآلتًُ:
ة أِ،رت يًاتك أو يًاتٌ ،ارتاؽُ وادا د تهحيزر ،وهاذا أماز باةهٌ،
أُ لة،يُ ستاة َ،فاا تاةاو اليؾااْا ادلفًاا دفاجاىلاا ادضاحيايًُ،
تفك ادتةاو ادقزوريُ كاٌ حتمياق آداُ اداشم ،ورت اا اد ًٔاُ ادتسماُ ااا ميحيا
اِ لا تاةوهل ذاك ،ور اا كاال م ااـ هاذا ادؾاة ،ما
ا دميى إي اا
ذكز ص ب صىْ يظ ا ا ضب ،ودًط أي ا ا ستظاى .ققق  ،أت ا ُ اآتً
دا"صًاًىل "أي مل تُؾب :ميحي لٍِّ آدُ دفشم م ااا كايا أل تهميا فين ااا أياا
يضااً يلضااٌق وارتًااار اختذتااا ب لضااٌق أيااا ب لضااٌ اخ ارت  :صااأ ف ،صااأ ع،
صأتة يلضٌ اليضال ،و ا اصهلجا وب ةوْ ،صأحتاور ملا ،أؽا ،ا ،أي ّا
وايرتما!
كاياااا هفضاااال لفاااِ الرت ،ااازا الريحياااُ ،يًاااع كاياا ت اااام ا ب اااُ
املزيقُ ،وكال ميضي ت ً ا و ارَ بمي لاُ ما ادمي ا  ،ورايا تلحياز اىّ
اصهًميم اجأَ :اتقي ك أي أهط دفثمياُق أتاط ميحي اك أل تغالز بالماال وأيا
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اي اااا ،داااًط أ اااط اطأ اياااا ما ا هاااؤ ْ ادت ااازا ولاااامفٌ ادهؾاااىيز مااااتفٌ
ادًاااةي  ،)4وذتاااامٌ ادحي زبااااْ ،واد ااااخ .وماااةيزٍ املهاااايف ،واداااةهاي.
بمي لااات ادىر ًااُ ،وادىالّاااب .بادشايااُ ،ولاااس الوكىر،يااىل ،وادتاازاي ،.وما
الرامط ادزؽً  ،.وم املهخؾؾ .ادضفىكًا اا وطار ٌ اذتةيةق دلط هاذا
ما يةلِ يميًميُ املزوَْ اا دز ا كال هى ادزتاط اذتميًمياٌ ،ي اذا داى اصاهةار اآلل
وايهق ينققق
ها ة يال و ادهميارا ،احيٍاز ُ ،دحيا ين مل أصاه ع أل أصاهةيز ضتىهاا
يفمياٌ ،وكاال ما اماا أل
وأيهق ا ،لل كهفاُ اصاًُ مزفاًُ اصاهميز
أبهفل اق اد ضًُّ اد الااُ ادغااي ُ ،كاب ه اا اداا رأيه اا لو مازَ ،اخهفجا اجاأَ
أال ااااْ يىم اااا ،وما اةّ ياااةها ادؾااال َ ،كااااا داااى أي اااا تااازّ ملاقاااُ ادلًا ا ،.
وأمضحي بلؽ لٌ اا وم حت تفة تل ا ادغلاو ،ار مميفهاها ،وآز لةيةَق ق
أيااا ألفاا  ،إالااا ً ،أل أيااةاً مل ي ااا اذتًاااَ ،ودااًط ماا مىتااب دهميااةي
ادغحيز م أتف ا ،دحي ين وأيا أت فع إل اد لفُ اد آاُ ،أرياة ،باأ فِ أم ًااتٌ
ادحي َ وادؾا ُ ،أل حتًا هذه "ادحيهفُ" ادةاأُم مة ُ ،يةٍ وملضها م كهلا،
الزك يةٍ بذ ا ادةاأاُ اداا باةأ ادغالز يل ً اا، ،ول أل يفهلا ضتاىٍق بلةٓاذ
اصهةار إدٌّ ب اْ ،و،ول أل يلف ما ياةه أؽاابع ابا ا اد آااُ ،يظاز إداٌّم دلفا ا
لًينّ راقٌ ادلاتش اداىاه ملافاً ا ،وبلاة أل أ،ركا هاذا ،اي لاأ
زأ
هٌ أيقاً ،ومضّة لفِ رأصٌققق
تفض ا ؽامه .ورا؟ كتياا يلحياز لفاِ هاىاه ،وي اةو أياين صا ى ق واجاأَ
ودض ب ما خًُط إدٌّ أي ا يلاط ضت ادثتالُ اا دى،مًت ،دًشاتغحيا ،وأيا اا ملااط
واية ،ودًط هلذا امللااط ًااُ تاذكز ،ي اةو أياا ي اه عأًاً ،مثاُ ،خاال اا
يه ايز ا ضب ،مل ًاً كط عٌْ ب ميُ م ادضخام املِ ض لاب ويضاهاز هاذا صا .
طىيفُ ،وضتا كف اا ي اه هاذا اداةخال ،دحيا ي اةو د اا أي اا يمياىم بلااط ملاايز،
اف ميط مثتً صًارا رآلُققق ودحي ا ،لفِ أٍِّ يا يهفميِ روات ا م ؽا ةوأ هاذا
امللااااط! ااااا هاااذا ماااا ،ار رأصاااٌققق وه اااا اصاااهًميظ ورأيا ا دًشاتغاااحيا  ،و اااة
اصاااهحياي ل اااة اااةمٌّ لفاااِ الرت ااااا اه ا ا لً ً اااا اذتاااا  ،يظاااز إداااٌ
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وابهضا ققق تفاك ادة ًمياُ ؽالَ أاحياارٍ ؽالاًْ خادؾااً وعالز ب ازاوَ إالاز
إيضاصٌ باذتميًميُ ادا ايحيغل أماامٌ اجاأَ ااا ط لااً داًط لام ادحيفااا باط
لا طزياق املغاالز ،وتاز ادلحيازَ داًط لام اقااْ طا  .بادحيفااا باط لام
ادتزيااال ادزعااًق دفؾااىر ادؾااامهُققق دحيا ادهأمّااط هااذه اذتميًميااُ مل أاااط أٍل
لااشاْ اااا تفااك ادااا أٍ اذتميًميااُ) كااال ميحيا ادهلا ل ااا حياااُ ابهحيزت ااا
يمياً :دًهين ك يجزاً ؽل َق اضًال ضم تحيىل هذا ادلامل ،التً صًال اا
ولفِ هذا اد ى ت ً أل أكىل يجزاً ؽل َ مضهةيزَ ألااأ ي ز ت فٌ ب.
متي .م اذتجارَ املضهةيزَ أمثادٌق دحي املؾً ُ كف ا تحيا  ،ويا د صاف،
أل أم ًا ادمئُ تلين عًٔاً امل فقق اا د أؽا ي يجازاً ؽال اً لاريااً ،باط
صااأ ط مااةَ طىيفااُ اااا طىيفااُ ٍاالاا ًا ب زتًااا "م ل ظ "دااةّ "ل ٍ ٍ"ق دحياا هااذا
ادحيغف لرا َ،املؾ ادقاريُ دفذا يهقا م إل مل يحيا تميازاً رااط اذتاا
الفِ ال ط تف ًلاً هلا :أيا مل أبهةع هذا ،مثُ عخؿ آخاز مضاشض؟ضق لفاِ أٍِّ ياا و
"م ل ظ" أو اذتجااز ادؾاال َ ألااااأ اد ااز صاًّال اااا ااااا هااى ادلاازأ ققق ابهضااا ُ
اصهجابُ بهضامُ دًشا ،وصأده ا هامضاً:
 ماذا هط لى اا أتاب هاضاً أيقاً اا دمية احيز ق مب ا احيز ض أي باق ملاذاققق تلرتف .هذا ليٌ أي هك م تةيةق) ي ةو دٌ ذدكق أتزية أل صتزّا هًا! اا بلهُ اعاهلف إهلاما ًا مزيا ًا مثًاط داا واتهاايين صازور ملااتٕأصاظ دا اد هُق
 دمية احيز أي أل هذا كفا يلقٌ إل عٌْ ،أدًط كذدك -و ماذا لفِ وتا اده ةية اا زر أل أ ،قق
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 يض  ،يهِ هٌ اب ا اا وأعز إل اب ا اد آاُ بفذَ اا لتمض أصت ه اا ق قتلذب ق وتلذب ُقق
 ما بادك خذٍ لفااً أل دةٍّ اب ُ أيقاًققق لتم هذا كفا وهط هذا ملؾف ه ا و ملؾف ُ ضم  ،إذاً ق دًط ملؾف ه اق أ ٌٍ ؽل تٌ لفِ المل ،دًط م أتفٌق أيا أيهاامملثط هذا كفاق ألاط ،أتىا الماك  ،أيازـ لفاِ ارتاةاْ متباط ٓمياُ ااا ما
أتط يلضٌ ،يا تزّ كط يىم أي ني باكزاً وأداىا يهاِ و ا مهاأخز ما املضااْ
يهِ دًحياا ،املا ياةخ ااا ما أتاط يلضاٌ ياا لشياشٍق ضتا يحياذا، ،ول أل
يااةرٍ ،أل هااذا دااًط تًااةاً ،يؾاام ،مااع أي ااا يلف ا أل هااذا دااًط لااة ًق عااٌْ
يضهىتب ا ههاام! ها ضت ضتًا ،يهضفق إل أماك اا ما ،مع أي ا يلفا تًاةاً أل
مؾ يا املى لفِ أٍِّ يا ققق يض ماذا تميى
 ماذا أ ى ققق هط بض ب صلاده ا ،يا تزّ  ،دًشاتغحيا! ، و أياا أيقا ًا ألهمياة ذدااك :ق هاذه دًضا صالادُق مثااُ اايىل ك اذاق يلااينكٌ تهخ ِ وتلًػق هى ادميايىلق كط ما يىدك هحيذاق
 يل  ،دًشا ،ادميايىل بادذا ققق كال لفٌّ ،يا دًشا ،أل أي ك ويةك ،لفِالرتيق
ااا يلفااق اداازأظ! اااا كااة أف ا ك :كااال م ظااز "م ل ظ"
 ااة حتااةالاد آط مث تةاً دفق ك اا أياا ألفا ،ول تؾازأك أياك مل حتاب واياةَ صاىاٍق
افهحي دةيك اآلل سوتُ ،بط يهِ دى كاي داةيك لغاز سوتاا  ،امياة أي اهين
وصه ين ويةٍق خذ لفا ًا بذدكق
هذه اذتا  ،ما ادذٍ ي ميؾ ا اا صأد ُ دًشاق
اد اىم ااا هحياذاق ق
 أ،رٍ اا أت ُ وتثاْبا ُ بؾاىرَ آدًاُ ،اجاأَ ر امثُ عٌْ ي ميؾ اق
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ٌ املخاةرت .ومغاً إل زااُ املاةخط
ت رتفا ل
ي ق ُق بؾلىبُ تازر مهثاا ً
لد ط الًابٌق
ادلاازاؼ و ا
بلااة ملااا،رَ "م ل ظ" خفل ا الًااابٌ بضاازلُ ،وصاامي
ذتظُم أما أيا ا ث طىيتً ادغارع ل تاكضٌ ،وأخ اً وؽف إل ادل ةأ،
،خف زاا وأيا أعلز بادزاياُ ادحيامّق اذتااة هلل ،ملاامزاتٌ ايه ا ب جاا؟،
احيٍز ُ ،وصزلال ما تفض لفِ ادضزيز وادتىرا يةٍ اا أماا ادلاز َ،الخازّ
امية صمي ب ىال اىأ ادضجا َ،ادؾل َ اذتحيىمًُق
كاي رويٌ اد الضُ مضهلةَ دفهفذذ بادزايُ ادا تضه قق

***

كاي ة يف ادضالُ ادثادثُ بلة م هؾاف ادفًاط ،يا .اصاهًميظ واه ا
لااًين ازأي ا اد ّااا ي اةّخ ب ًٔااُ مضااهحيً ُ ،تادض ااً لفااِ كزصااٌ بااا ُ اازا
ادةلامُ ،يًع يهأدق أالاز ااين تةياةق كاال مغازول ًا ت ًاةي ًا ما اد ا ،.رط ا ًا
و اتااً ،جا ودًااةق تااذكز كااأيين ما أال اااْ اذتف ا  ،أو أيااين يفاا ُ بااأيين
طز  ،كاا بةا دٌق وأيا ذدك اذت .ك تاْ ادلالط تلى ،إل ب ط ادميؾاُ)
ص ب عاصع تهخففا ع حيُ ما ادؾاةوع ادلاًمياُ ،و
أيام ،يفا أيين أص
محيال ما م هذه ادؾ زاْ املىيغُ تاه ادةكهىرَ "ا ًاىرواا" وكال لفٌّ أل
أ ع ل ا مميهلًاً أالزها ،بادغ يهااً كحيفب بىدًضٌ يؤ ٍ،و ًلهاق
زاه ا ا ةأ "سا ىرصحيايا"،
أما "يللً ًا باافىا ا ا ًاىرواا" اف ت
أؽاب ا الرأ ،إذ يضاً أل تؾا ب اذت اىا امل ىماُ ااا وهاذا بضاب ادلاااط "م ل
ظ" اداااا اما ا بهل ًلاااا ًاااط صااالزهاا ،دضا ا ب مل تلاااة تاااذكزهق دمياااة لاااا،
ادمواًضىر "تغ يىا حيى" باة التالاُ أياام ما ادضاىية ،هاب أل يهضا ِ هلااا،
هذا ادى أل يهضفاا ادز ،م ازع "سا ىرصك" وأل يضهاًفىا ادةكهىر "يىراصا".
إل تاي ق
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اهلوامش:
 )1يُغز هذه ادميؾُ أو مزَ زتفُ "أوكهىبز" ادلة ،8 ،لام 1885ق و ةّم ا
ادحياتب لام  1881كأاقط ؾُ دةياق
 )2يلهاة ادحياتب ا يهمياا امللااتٕ ما عخؾاًُ إل أخازّ ،ما ،ول أل خيفاق
اد ؿ ادزوصاٌ ،إذ أل تؾازيف ادللاط ادفلاُ ادزوصاًُ
ذدك أٍّ إعحيا
يلزّأ ب" .هى" و"هٌ" بشيا َ،يزو لفِ الخ َ ، ،بً اا تاْ ادلالاط دله اا
ادلزبًُ ة تحياىل دفاذكز أو اليثاِ ،مماا افا زيٌ دفهاةخط فاا ىصا.
)ليااة ،تاااْ ادلالااط اااا ودلااط هااذا ا يهميااا ادضاازيع م ا تااى إل آخااز ،م ا
عخؾًٍُ إل أخزّ هى يىع م ادهجزيب ،يقلٌ لفِ ادميؾاُ رويميا ًا ممًاشاً ااا
املرتت ق
 )3صً ا :تؾل ست ب ص صًاىل اا املرتت ق
 )4ذوو اليةٍ املؾابُ بارط ،وهٌ اد مي ى ا بادلامًُ اا املرتت ق
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ماِ ٍٝ ١اٍد ٢ظٚزَ  ٕٟٔٞرب٠ع:ّ١
ً
ً اخُاُ عكاذ ّعا َ
ب حاا ًّ ٍفقنٓا ِد ّشرعا ِ ٤ال٠اٝ ِٔ ٞرا ٍَ ٧ا َ
ً اآل َ٘ باٍذٙا ِ
عََ ٠
اٍنٖد َُ ٟف ٟ َٞ ٚكد ًٍِٓ ..
ٕادٟااب با عَ ٥ؽااٞقٍ ٝ ١ن٠ابك ٕ ااز ّ٣عَاا ٥حاازلِ اعْازٔ ح٠ا ك
اٍعّْأِ ٍنُضٔ رٝاقُ ٓٚفَٓ ٟيٗ ب...ٖٓٚ٠

ّْا َ عاادد ّااٗ

ىا٘ ّٖ َّٗ ٓٚصٖدَ ظٚزٜك عَ ٥عْٞدٍ ٟ ّٗ ّٖٓٚٝفْغّ ٥جٙ ٝ ّ٤٩٠اباّ ٝىَٗٓٚ
ّٖ ٢ذك حقٍٞيت...
ّعزٝفٍ َ٘ٞد ّ
َّا اٌَ اعدع ٞباٍنٖدٝ ُٟربّْا ٍغعز ِٜاٍذٙيبّ ٝسرم ِ٤ع٠ٖ٠ا ِٛفناد ىاا٘ رجا ّ
غاّقاّ باٍٖضُ ٤إٍٍٝ ّ١يّٖٛك ّغٞٚر جداّ يف اٍٞصطِ اٍذ ٞٙ ٢فٝ ِٛ٠ىُُّ ّا عزفُاٛك
عٖا كٙ ٛاإّ ٞاٛك ٟضاااعدك يف رعاٟا ِ٤عا  ٘ٝال٠أُ ح٠إااّ ّٝاٗ دَ ٔ٘ٝجا ٕز ٟكاذىزّٕ ٝ ...اٛك
جٞاِ بنيَ مشأِ اٍُ دِ ٝجٖٞبٚا ٟكٚاجزك ّٗ ٖٙاا يف عاٚزٔ احلؾاادِ ٟٝعاٞدك يف ّادعُ
اٍزب٠ااا ٔ باح ااا ّا عاااٗ اٍااادِل ِ ٧حااا َِ ٞاعٞامااا ِد ٝعاااٗ اٍءعاااأ ّاااٗ ّٞا٨ااا ِد اٍيزّاااا ِ٧
ىاٍي ري ّ ّٗ َٟٗاٍّٟٞ ِٛذاٌِ...
ػ حاني رج ك ٜعارجا ّا ّاٗ
ش جا ّ
رد ح كد اٍعْا ِٔ عَإ ٥ادا ١٨بٖا ٍ ٣صااعز ٍٝ ٣ؽاٍ ٞ
ح ِد اعءاب ٔخ ما:ّ ٨
ااا  ٞٙا اٍنٖدُٟك مادٔ ٟا ص٠د... ٢
ب ٕ ز ٢حنَٜٞك ٝق َّفكٛك...
فٞجّ ٚك
ض اعٖيُنئ...
ىا٘ عار َ٢اٍز ظٔ ّعفدَِ اٍء ِٔٞعزَ ٟ
ٟزقدّ ٢عءق ّا باٍّ ٠ا ٝث٠ابا ّا باٙفا َ ٤اٍَاّ ٘ٔ ٞاٗ ى از ِ ٣اًصافعْأِ ٟ ...ىٓا كد ععاا ك٘
عٝ ِٛ٠ٖ٠إعزام ُ٤جُ ِٖٛ٠ىاٝ ً٧ح ّ٤ٟٞ٠بُ ٝفف ًٍٞ ٣ّ ٞبعضك اٍفجاع٠دِ يف ٝجٚاٝ ِٛاٍايت
قُّٖٓ عٗ عٞإٔ ح ّٗ ٍ٤َٟٞاٍعُْٔ اٍغاؤ ٝاخٚدِ اعضفّْد...
ٝمكَ ّاّ ١بيُّ حاعٝ ٍ٤احرتإٔ ٝعزحَ ٍّ ١ا عَٖ٠ا ٘ ٕن َٔٞبا ِٛفضا ٍفٛك ٕ ٝاا
ّفء ١ظٚزَ احلؾا٘:
ااا ٟٞ ُٙجدك ٝكحك ِٞعَ ٥اٍءزٟه؟...
111
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ااا ّا ٟشا كِ ّٖٚا اٍنَُ٠ك فاعءزك ىا٘ غشٟزاّ باألّط...
يَٗ ّااٗ
ثاآ امفااادَ حؾااإٛك اٍقااع٠كَ إِ جإ ا ِ ؽ ا زٝ ٍ٣ؽااعدَ عَٚ٠ااا ٍ٠اافْ ٓ
رىٞب ِٛفؾاحَ حدك اٍعْأِ فاحياّ:
ااا عري ًٍَ ٘ قنفادَٜك حفٕٚ ٥ا ِ٤ٟاٍزحَٟ ِ٤ا مٖد... ُٟ
ط ٙااٞا َ٧اٍزٟاكِ اٍٖ ٠اكِ ّااادَّٟٗ
ٙٝيااذا صاازٕا بااُطٝ ٍ٧حااذرٕ ّااٗ اٍٞحأُ ٕفااٖق ك
َبؾااارٕا بااني ح انيٕ ٝح انيٕ حناا ٞاعضاااىٗ اعفٖاصاان ِ٤اعضاانٞف ِ٤باٍنزّ ٠ادِ ٝا اح اِ٤
ةقَا ْ ٤جدٟاد ّْ ٣اٗ
ـ ٝاٍدكراو اعشٙز ِ ٣اٍيت قُادّ ٝاٗ بع٠ا ٍد ٝى ّٕٚاا َ ٍِ ِ
ب عجار األَجا ٔ
اٍنْاؼٔ األَب٠ضٔ ٝاٍٞرد...ّ٢
اٍرتجَُ عٗ حؾإٝ ِٛمل ٟكقَِا إًٖ
ُّ
ااا ٙا مد ٝؽَٖا ٟا ص٠د ٢ااا ماِ  ٞٙٝحياِٝك
بعدَ عدّّ ٣زّاش...
ااا ٕب رجُ عا٨

مَبك ٍٛك

 ١ب٠ااد ِٜاٍْٖ٠اا ٥إِ
ااااا جااُ ٕااا ٙيااذا ىْااا قناا ِٞااااا جااابـ ااااا ثاآ عااار إٍ ا ّ
اٍ٠ضز ٦ح ٠بدا رصغكٚا ّكؾاباّ ِبٖكدبٍ عْ٠هٕ ٝبدش ؽاابعكٚا ّٖيْغاّٝ ّ٤فنَٓؾاّ٤
ما ّ ٨باعفشاس:
ااا  ١ٙحَناش ُؽُبك بٚا يف احلزبِ ٖٙٝا يف ىفقٝ ١احد ْ٣عزَٟ ٦قاّ...
ااا ٠ٙا مُؿ عَ ١ى٠ك ىا٘ ًٍَ بإجياس
ااااا ٕااا ٍٝاادشك ٝقزعاازشك يف ٙااذ ٜاٍزبااٞن ...ىٖابك ّكاادٟزاّ ِااذ ٜاعشرعا ِ٤الاؽاِ٤
ٌ ّاٗ ؽااحُفٚا اٍايت ٝىَافـ بٚاا ٝسّٝجافـ
برتب ٤ِ ٠ال ِٔ ٞ٠مُُ ٘ ٟغارتٟٚا ٝاٍا كد َ
ابٖفٚا ٟقاّ ٝبعدَ صٖفنئ ً ى ز غَشَقٖا عؾااباش ّكضآَةّ ْ٤اٗ باٍاُريٝب جريإكٖاا يف
اٍغااْأِ ٝاعفاادٝا عَٖ٠ااا ُٕٚٝااٞا رسامٖااا حف إٚ ٥اآ حزمااٞا بع اضَ اٍُ٠ااٞشِ مُااُ ٘
ٟعٞدٝا إِ حدٝدٝ ...ٓٙقاب َ:
بعاادَ ٟاااإٔ جإَ٧اااا جٖااازاِ ىٖاابك عزفااٛك يف اخااا٠ػ ٟكااادع ٥براّاااريسب اعااافٚز
باٍغااجاعٝ ِ٤صاادادِ اٍااز ٝ ٢حَ ا ّٖااا اٍفء اّٞن ٍَنفاااِ ٝردن اٍعؾاااباش ٝق دُٟٚااا...
فيٖب  ِّٝاعفءٞعني اٍي ز..
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 ٝمل ٍٖا يف ا ءا ٤مُاُ ٘ ٖٟنَٖاا يف اٍنءااراش إِ قَاً اٍؾاةزا ٧اعٞحغا٤
ٍٖؾااُ ّٖٚااا ّغاا٠اّ عَاا ٥األماادأ إِ احلاادٝد ح ٠ا ٕفْزىااش عَاا ٥الااط اٍ ااإ١
ٍَجُ ٤ٚىزدٟكٍ ٍَنٞاشِ...
ٍٝيااٗ ّااا ٘ ّغااٖ٠ا ٟاّاا ّا يف اٍؾااةزا ٧حفاإ ٥قاا َذ اعااا كٝ ٧فزغااب ّءاازاش
اعناقَني  ٝعذ اٍ ْ ّٖا ىُ ّ عذٍ فاٍُعض بد حيقز يف اٍزّاُ عُ ااّ ٝاٍاُعض
معد ٝمل ٟنٓ ٝاخْ ٠يف اٍعزا ٧حتب مشطٕ جا٨ز ً ٍ٣قزحٓ...
ىا٘ باٍُري٘ٞ٠ٕٝب مُاٍفٖا عَ ٥اٍف ِ ٟزؽدٖٕٝا ب٠د ٘ صا حٟ ً ٓٚفْياّٖٗ
ّٖااا عَاا ٥قَااً اعضااافٝ ٤ىااا٘ حتاافٍ ٓٚااً اٍااٞاد ٢اٍااذ ٢قي ااز ف٠اا ٛاع٠ااا ٜاٍاايت
ٍّ ٍزفامٖا ...عدد ىُري ّّٖا ٙز ِٝحن ٞاٍٞاد ٢عٞفاّ ّٗ
ؽُةب حعْاّ يف عءزٔ فخ
اعٞش ظْ ّ ّٗ دّ ٘ٝزٕ ّٗ اٍنا٨د ٙٝجْٞا عَ ٥اعا ٧غري ّؾادّمني ٕٚآ ٟزقا...٘ٝٞ
فاؽءادَ ٓٙاٍعد ٝى صزابِ اٍُط...
يف ٙذ ٜاحلاٍ ٤مل ٟيٗ ٍٖا ّقز ّٗ إٕناا اخزحا ٥حتاب غءاا ٍ٧ى ٠اكٍ ّاٗ
اٍٖار مأ با ٛرفامٖاا ّنرتباني ّاٗ اٍعاد ٝبغايُٕ إفةاارّ ٢ا اخٖازاِ ٝماد مقا٥
ٟزمح ٛاهلل يف قًَ اععزى ٝ ِ٤ؽُبك ٕا بءَنافني ٝاحاد ْ٣يف رصا ٔي ٟاد ٝ ٢عاز ٦يف
ىفق ...١إ...ٟٛ
إّٕٚا ب دٕا ٝحنٗ بٖاؤٙا فإ٘ مل ٕزعؿ ِا رٝاحٖا فْٗ ص٠قعُ  ...ثٓ ؽْبَ
اٍنٖدُٟ ٞٙٝ ُٟفضٓك...
ش ٟدٌَ ٝؽافةفك...ٛ
فنَبك ٍٙ ٛا ِ
ؽافةبك اٍ٠د اعغاٍُ ٤ٙٞءا ُٕ ّفٞافا ٕ ٝلٚا ّ ِٕ ٞاُ اٍيا ريّ ٟٗاٗ األبءااِ
اجملٍٞٚني اٍذ ٟٗعءٞا اٍٞحٗ غَّ ٥ا ميَي....٘ٞ
ٝعٖدّا عدٕا إِ اعٖاسِ حَُب ّٗ باٟ ٘ ١يا ٘ٞاٍنٖادٙ ُٟا ٞاعغازل عَا٥
ّشرع ٤قزب ٤٠ال ِٞ٠اٍيت ققنٓدٕاٙا ّعاّ فٞافه ٝبزاق ٍ دا.ٓ٨
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لقددم وت ددئ ةددنٌبل لآلدددن لدداطن شي وددآلن ا "ددبلل ننن ن

دددندمآل ل د ط نن

ه د ا نئددنٌبل نل د ح دىجئ ناددم قةنلتددن شي نن مددن ن نلددملا ه د ل د لم "ددبم
ل"دددا ،ن

يو لادددن نلل بتبدددن نلهددنلنن شر هدد ن نل قدددمل نل دددنٌ

مياا نر لاآلر

دددنر

نل بدد

نر جيب نر حي ن عمبه دندمآل ل طن وت ستني دابمل

ال

نن م د لك نالل قنص وا نعىنه نل لا س،قآلا ا مآلن عمب ن جبدمنق ي نيطدبدن
عمى نلتن يف نلآلنئ نل ي لؤ م به نر "بم نقض نل"ا نً جنم ودا نة،تدن نر
مددك ن د نل نل د ا ددمئ عمددى ةددنٌبل لآلدددن نله د لن نال ه د نل"ددنع ل

لد

نل "بللبن غند لبل وسرتنه نر لد،ني نلده يف نعىدنؤ وؤل دنٍ
وهىآلر شلسنل

نة ىنع عىب ن

اقنل شر نلآلنئ لبس نئ نإلشنطل داىن دندمآل ل طن
جي ي د آلقل خم

ل ير خمبم ه نلاجب،ن الوسئ

ه

،ه نشانقا وت ستني شي لغنٍ نلان مجبا ن

نر لقآله شل ن ةنٌبل شنع نخن ط و نل"داب
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شر

نر ذلك

ن وظنه ابنل نإللسنرنن

نقغدب يف نر نشد شي نر خمبمدن شدنع لن هد ن
مجئ

د من وت ىدن لآلةدم

دمً شدبٍ لن ل آل دن

نددم

و ذلك وا ن بدم

عديف يف نشدانقا عدا قامدن هنودن

قصائد الشاعر يف قلب تشيلي

يف لهدنلهن لد لك

دنر ودا نلي،باد نر حي دن نل"داب د د ا

د،

"ددنع ا

دأخبه ل طن نإللسنر ن تآلق نل ي ع،ج دنئىنه عا نم نإللسنر شزنً نلآلةآلطننن
وددا خددله نشددانق لد طن لد ي نل "ددبم
ن نلددمل
نل ةددن

ادد نقل ن نلله،ددننن لاتتددن
ن د نل نل د

مه ددن دأل نقهددن ة،ن ددن مآلة ددن
ددآلؤ

ددن هدد ا نيشددبنً جنددم ب ددن

ى د دددني نل دبج نلتهددنه نالة ىددنع نن ن د قنن شر ه د ا

نئنٌبل ن ىتآلان لدد ل طن ه
ال شددك دددأر شدداآلقنل

قمل لدد "بم

نل "بللبني مجبانلنن
عددا

تب دنل نآلوب د لن لها،ج د يف ه د ا نلم ظددن وددا خلل د

غ،ينننن
و ذلك عم َّ نر ن حح نر دندمآل ل طن سد
ددنر خددله ةددآلطا

ااآلودن نل"داب يف لسدن

مهدده وتنح دلل اددناب وآلنددث نلددملآللآلة

ل"ينل يف نادم نادبن نلآلادمل نل"دا،بن

ندددئ

عهددآلنل

نلدن نةدم عمدى هد ن ن سد آلي نل"

د

ث نل وا نيسنلبب ن نان يشا اقنل يف ه ا نلم ظن نل و دأ د د ن نالو بدنز
نياددبن نل د ي اظ د ددده دددندمآل ل د طن نل د ي نشددرت ئ وادده سددتآلنٍ وملددمل يف
ن انقك نل"ا،بنن
لقددم

ددنر ق بق د خددله

ةتآلد ددننن سددأُّنأ نذ د د ددأ

ددث وددا نل جددآلنه يف س د
اددب

دد ،لا

"ددبم يف

بددث نر نل"دداب نلد ي

ن ددننن
ددنر
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لس ى شي ن يب نلسبنسبن

نر ل غ حبب عن ن ةبنشن د دىئ و بدب

شي ل طن هآل لمق نشانقانن
ون

نر ن بب اسج نل"اب عتمي

ون ناسا ن نشانق نل"نع يف نمدآل

نئىنه نل "بللبن حى هننن لد لك نقسدن شلبده ودا هتدن عديفي شبدن شداب
نل "بم نيخآللن يخ

املق

سنلبنغآلددد "بم 9191

ق بق دندمآل ل طن

قٌبس مج آلقلن "بم
سم نط ق نلمبتمي

124

521

ت :د .حسن محيد

اهذ ٜكتب قؾؾاً قودٓا بعض أدبا ١أٗرٗبا املعزٗفنيٗ ،كتبب رٗاٙباذ عا
ؽٚتٔا جلدتٔاٗ ،كتب ًضبزيٚاذ

تتعبق ق٘ا بد اهوععب ٞاملضبزي ٞٚاهبا أصضبٔا

األدبا ١اإلُلوٚشٗ ،ال األدبا ١اهزٗظٗ ،ال األدبا ١األملاْ ٗاهفزُض ،ْ٘ٚببى

ٙبِٔ

يف كتابتٕ املضزي ٞٚاهِٔ اهذ ٜاقرتيٕ ِٓزٙم أبضّ و ٟاملضارح اهعاملٗ ،ٞٚعهم
ألْ برياُببدٙوو٘ كبباْ كاتعباً أؽببٚآً ،قببٍ اهروافبباذ األٗرٗبٚبب ٞامل رتقبب ٞهو ببدٗد
اإلٙطاهٗٗ ،ٞٚقف وً ٟا فٔٚا ًّ ً٘ف٘ اذ ٗبُِ ٟفِٗ ،ٞٚاصت٘هد ًِٔجٕ اجلبدٜ
املعتلببز يف اهلتاببب ٞاهوؾؾببٗ ،ٞٚاهزٗاٚ٢ببٗ ،ٞاملضببزي ٞٚاهوببا ٍ٢وبب ٟأْ ال أد
رفٚعبباً ببارج احلٚببا ٝاإلُضبباُٗ ،ٞٚأْ املعاُببآ ٝببُ ٛببار األد ٗ ،أْ اهضبب زٓ ٞٙببٛ
أصو٘ ًّ أصاهٚب ً٘اجٔ ٞؽوف احلٚباٗ ٝقضب٘تٔاٗ ،أْ اهعبذا اإلُضباُٗ ٛصبٚوٞ
ج٘ٓز ٞٙكغّاف ٞهؾاب ٞاإلُضاْ ٗج٘ٓزٖ.
هوببد أ بباد برياُببدٙوو٘ هبباد اإلٙطبباه ٛت٘ٓجببٕ ًببز ٝأ ببزٗ ،٠الصببٌٚا اجلاُببب
املضبزيًِ ٛببٕ ،ألْ املضببزح اإلٙطبباه ٛكبباْ ُٔعباً القتعاصبباذ ًضببزيً ٞٚببّ ا دا
اهفزُضٗ ،ٞٚاإلُلوٚشٗ ،ٞٙاهزٗصٗ ،ٞٚاألملاُٗ ،ٞٚاإلصبعاُ ٞٚيف اهِؾبف اهرباًُ ٛبّ
اهوببزْ اهتاصببق غببزٗ ،أٗا٢ببى اهوببزْ اهعغببز ،ّٙكٌببا أْ اهلتاببباذ املضببزيٞٚ
اإلٙطاهٚبب ٞكاُببه تببِٔ ُٔ ب اهتووٚببد هتوببم اهِؾبب٘ـ املضببزي ٞٚاه٘افببد ،ٝأًببا ًببق
كتاباذ برياُبدٙوو٘ فوبد ابدا كتّبا أٗرٗببا املٔتٌبْ٘ باملضبزح ٙوووبدْٗ ُؾ٘ؽبٕ،
ٗٙأ ذْٗ بأصو٘ اهد ابٗ ٞاهض ز ٞٙاهبذ ٜا تٌبدٖ برياُبدٙوو٘ يف ًعاجلب ٞاهلبرري
ًببّ ً٘فبب٘ اتٕ املضببزيٗ ،ٞٚالصببٌٚا أْ امتٌببق األٗرٗببب ٛكبباْ ارجباً هتببٖ٘ ًببّ
يببز

املٚبب ٞفببزٗظ ،هوببد ٗقببف برياُببدٙوو٘ وبب ٟفلببز ٝج٘ٓزٙبب ٞموببه ًع ببٍ

أ ٌاهٕ األدبًِٔٗ ،ٞٚا املضزي ،ٞٚف ٘آا أْ يٚا ٝاإلُضاْ عاذ ًزجعٚبً ٞغبط٘رٝ
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إىل عطز ،ّٙعطزٓا األٗي ميرى جاُب اهغزا٢بش ٗاهغبٔ٘اذ ٗاهبدٗافق ٗٓب ٛتُعبز
باحلٚببا ٝاحل٘ٚاُٚببٗ ،ٞعببطزٓا اهربباُ ٛميرببى جاُببب اهوببٗ ،ٍٚاهببزٗاب االجتٌا ٚبب،ٞ
ٗاهعاقاذ بني اهِاظ ٛٓٗ ،اها تعز باحلٚا ٝاإلُضاُٗ ،ٞٚأْ احلٚاتني يف ؽزا
ٗتقببادً ،روٌببا ُببز ٠اهؾببزا قا ٌ٢ب ًا بببني اهغببع٘رٗ ،اهاعببع٘رٗ ،هعببى ًببزد ٓببذٖ
اهفلببزٙ ٝعبب٘د إىل دراصبباذ برياُببدٙوو٘ اهفوضببفٗ ،ٞٚقزا١اتببٕ هلببار فزٗٙببد ٗ ،ببذا
اصببت دَ اهد اببب ٞي ِٚباًٗ ،اهض ب ز ٞٙي ِٚب ًا

ببز ًببّ أجببى تعٚبباْ بب٘ار

احل ٚباٝ

احل٘ٚاُ ٞٚيف اهضو٘ن اإلُضباُٗ ٛرلارزٓبا ًٗٔاهلٔبا يف ْٗ ،ألْ با املضبزح
ا ع ؾٚاذ فود ًٚش برياُدٙوو٘ ًا بني اهغ ؾبٚاذ اهذك٘رٙبٗ ٞاهغ ؾبٚاذ
األُر٘ٙببٗ ،ٞرأ ٠أْ اهزقاببب ٞاألُر٘ٙبب ٞوبب ٟتؾببزفاذ املببزأ ٝأقببى تغببدداً ًببّ اهزقابببٞ
اهذك٘ر ٞٙو ٟتؾزفاذ اهزجىٗ ،هذهم ت ٔز اهضبو٘كٚاذ األُر٘ٙبٓٗ ٞب ٛأكربز
قزباً ًّ ا اهغزا٢ش ٗاهغٔ٘اذٗ ،أكرز جتضٚداً هٕ.
ٗهد ه٘جي ٛبرياُدٙوو٘ يف جشٙز ٝؽوو ٞٚصِ ،7681 ٞألصز ٝهلز ،ٞٙف٘اهدٖ أيد
ًوببان املِبباجٍ اإلٙطاهٚبب ،ٞدرظ ا دا يف جاًعبب ٞرًٗببا ،هلببٍ اُتوببى إىل أملاُٚببا ،إىل
ًد ِٞٙبْ٘ ،فدرظ عٔاد ٝاهدكت٘راٖ يف جاًعتٔا ًت ؾؾاً يف ا دا األٗرٗب،ٞٚ
ٗقد ٌى يف اهتدرٙط سل٘ ربق قزْ ،تشٗج ًّ فتا ٝمجٚو ٞكاْ ٗاهدٖ و ٟاقبٞ
رٚعً ٞق أٓؤاٗ ،قد اؼ ًعٔا يٚا ٝاهزاد ٗاهضعادً ٝد ٝغبز صبِ٘اذ ،أزلعبه
هٕ ا ا هلاهل ٞأرفاي ٗ ،متض يٚاتٕ األصز ٞٙيف صعادتٔا ألْ سٗجتٕ اُه ًّ
ًز

اجلِْ٘ٗ ،قد ٗقف إىل ج٘ارٓا دا ٌاً اٙ ٗ ،زصؤا إىل ًؾب  ٞووٚب،ٞ

ٗكفؤا يف اهز اً ٞٙد ٝغز صِ٘اذ ،هلبّ تطب٘ر ًزفبٔا ٗتؾبا دٖ وب ٟسلب٘
طري أدّٙبا إىل إرصبا ا إىل ًؾب  ٞووٚب ٞصبِٗ ،7171 ٞقبد كباْ قزبٔبا ًٚ٘ٙباً،
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ٗبعببد ًببزٗر أربببق صببِ٘اذ وبب ٟاجٔببا ت٘فٚببه صببِٗ ،7176 ٞقببد يببشْ برياُببدٙوو٘
هفودٓا يشُاً عدٙداً ًق إُٔ كاْ ٙع ٛمتاًاً أُٔا تذٗ أًاَ ُاظزٙبٕ ًربى اهغبٌعٞ
امل٘قدٗ ،ٝيووه بٕ ُلع ٞأ ز ٠متروه بزيٚى ٗهدٖ اهعلز يف أ وبا ريٚبى أًبٕ،
فقباقه احلٚببا ٝوٚبٕ ،هلببٍ جبا١ذ اهِلعبب ٞاهراهرب ٞيببني فوبد ٗاهببدٖٗٗ ،اهبد سٗجتببٕ
املت٘فاٗ ٝتعبددذ هلزٗتٌٔبا بضبعب املغبلاذ اهبا ووفتٔبا احلبز اهعاملٚب ٞاألٗىل،
فضا١ذ اي٘اي املعٚغٗ ،ٞارتعله أي٘اي أصزتٕ ٗافطزبه.
بدأ برياُدٙوو٘ اهلتاب ٞقاؽاً ،فلتب اهِؾ٘ـ اهوؾؾ ٞٚاها هفتبه اُتعباٖ
اهوزاٗ ١اهِواد إهٗ ،ٕٚقد يّ٘هه بعض قؾؾٕ إىل ًضزيٚاذ ،زفٔا اهِباظ وبٟ
املضارحٗ ،قد القه قع٘الً كعرياً ،بعقبٔا ىطب ٟاحلبدٗد اإلٙطاهٚبٗ ،ٞببذهم راح
اصبببٍ برياُبببدٙوو٘ ٙوٌبببق ،األًبببز اهبببذ ٜجعوبببٕ ٙت ببب٘ي

ببب٘ ًال رعٚعٚببب ًا إىل كتاببببٞ

املضببزيٚاذ ًعاعببز ٗ ،ٝوبب ٟاهببزاٍ ًببّ أٌٓٚبب ٞقؾؾببٕ ٗاُتغببارٓا دا ببى إٙطاهٚببا
ٗ ارجٔا اري إُٔ يوق عٔزتٕ اهعامل ًّ ٞٚاي ًضزيٚاتٕ اهبا اجلبه أفلباراً
ًٗ٘ف٘ اذ كاْ ال بدّ ًّ ًعاجلتٔا إل اد ٝاال تعار إىل اهغ ؾ ٞٚاألٗرٗب ٞٚبعد
االٓتشاساذ اهلعري ٝاها ؾفه بٔا يف أهلِا ١احلز اهعامل ٞٚاألٗىل ،هوبد أراد أْ
ٙعببز ٜاجلاُببب اهغزا٢ببش ٜيف اهغ ؾبب ٞٚاإلُضبباُ ٞٚكببٙ ٛدِٙببٕٗ ،أْ ٙوبب٘ي هوِبباظ
إٙاكٍ ٗاهغزا٢ش ألُٔا ًدًز ،ٝكٌا أراد أْ ٙلغف ّ اهفارق اجل٘ٓزً ٜا بني
اهغ ؾ ٞٚاحلوٚوٚبٗ ،ٞاهغ ؾب ٞٚامل اد بٗ ،ٞأْ اًبتان اإلُضباْ هفقبٚو ٞاهروبٞ
ببباهِفط جيعوببٕ ٔ ٙببز وبب ٟيوٚوتببٕٗ ،فوببداْ اهروبب ٞببباهِفط جيعوببٕ ًت٘ار ٙباً ٗرا١
ع ؾ ٞٚرلاد ً ٞزاٗا ٞكاعبًٗ ٞتووُ٘ ٞأٙقاً.
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كتببب برياُببدٙوو٘ قؾؾ باً ٗرٗاٙبباذ ًٗضببزيٚاذ كببرري ٝيف اهضببِ٘اذ اهعغببز
اهببا ققببآا إىل جبب٘ار سٗجتببٕ املزٙقبب ٞصببِ 7191 ٞإىل صببِ ،7171 ٞفوببد تببزن
هوزا ٕ٢أكرز ًّ أربعٌا ٞ٢قؾ ٞقؾري ٝبعقبٔا ُوبى إىل املضبزح ٗ ،غبز رٗاٙباذ،
ٗأكرز ًّ هلاهلني ًضزي ٞٚكاُه مجٚعٔا اهضعب يف عٔز ٝبرياُدٙوو٘ يف إٙطاهٚبا
فؾار كاتعاً قً٘ٚاً ،كٌا كاُه اهضعب يف عٔزتٕ بارج إٙطاهٚبا فؾبار كاتعباً
املٚاًٗ ،هلّ ٗ و ٟاهزاٍ ًبّ ابشار ٝإُتاجبٕ،

ٙؾبب برياُبدٙوو٘ عبٔزٗ ٝاصبعٞ

و ٟاملضت٘ ٠اهعامل ٛإال قعى ٗفاتٕ بعغبز صبِ٘اذ توزٙعباً ،فٌِبذ باَ  7198ببدأذ
عببٔز ٝبرياُببدٙوو٘ يف اهؾببع٘د املتبب٘ٓ يتبب ٟاببدذ ُؾ٘ؽببٕ اهوؾؾببٗ ٞٚاملضببزيٞٚ
تووود يف اهلرري ًّ اهعاد األٗرٗبٚبٗ ،ٞباتبه ًع بٍ أ ٌاهبٕ األدبٚب ٞتِوبى ًرتمجبٞ
إىل ًع ٍ اهوغاذ األٗرب ،ٞٚاألًز اهذ ٜجعى اهعبا األٗرٗببٙ ٛرتقبب إبدا اتبٕ ًبّ
جٔببً ،ٞروٌببا جعببى األكادميٚبب ٞاهضبب٘ٙد ٞٙتِ ببز إىل أدبببٕ بلببى اهتوببدٙز ،فٌببِ
جا٢شُ٘ ٝبى صِ ،7191 ٞأ ٜقعى ريٚوٕ بضِتني.
ًّ اعٔز أ ٌاي برياُدٙوو٘ دلٌ٘ تٕ املضزي ٞٚاهلعري ٝاها ؽدرذ كاًوٞ
ه ِ٘اْ (األقِع ٞاهعارٙبٗ ،،ٞدلٌ٘ تبٕ اهوؾؾب ٞٚاهلبعري ٝاهبا ؽبدرذ ٓبٛ
األ ز ٠كاًوٞ

ه ِ٘اْ (احلٚا ٝاهعارٗ ،،ٞٙقبد أراد ا ٌبا أْ ٙلغبف بّ

ٗجٕ احلٚا ٝاحلوٚو ٛبعٚداً ّ أ ٜتأُق ٗتشٗٙق.
ًّ أعٔز رٗاٙاتٕ (املزيَ٘ ًاتٚاظ باصلايٗ ،،فٔٚبا رؽبد عبدٙد اهتِباقض
هضببريتني اهلِببتنيٗ ،ايببد ٝهبببب ًاتٚبباظ باصببلاي يف يٚاتببٕٗ ،هلاُٚبب ٞهببٕ ٗقببد أؽببع
ًزيً٘اًٗ ،بني احلٚاتني ٗاهضريتني تتأرج اهوبٗ ٍٚكأُٔبا هلٚبا ًعووب ٞوب ٟيعبى
ؾبفه ببٕ رٙباح عبدٙدٗ ،ٝكبذهم هبٕ رٗاٙبِ٘ ٞأُبا (سٗجٔبا ،اهبا أيبدهله ٓبشٝ
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اجتٌا ٚبب ٞدا ببى احلٚببا ٝاإلٙطاهٚبب ٞألُٔببا تعببدً ٜببا توببَ٘ وٚببٕ احلٚببا ٝاهشٗجٚببً ٞببّ
هلِاٚ٢اذ ًروو ٞباخلبدا ٗاملزاٗابٗ ٞاهتٌرٚبى ٗارتبدا ١أقِعب ٞكبرري ٝتضبٍٔ كوبٔا يف
تغزٙب احلٚا ٝاهشٗج.ٞٚ
ٗكاُه رٗاٙتبٕ (هلبى عبٚر رزٙوب ،ٞصبعع ًا يف عبٔزتٕ ٗ وبُ ٟطباق ٗاصبق يف
إٙطاهٚببآٗ ،بب ٛرٗاٙبب ٞتوبب٘ي ب٘فبب٘ح إْ هو وٚوببٗ ٞج٘ٓبباً كببرريٗ ،ٝإْ هو بب٘اد
ٗاأليدا ًزاٙا كرري ٝأٙقاًٗ ،إْ هو دا رزقباً كبرري ٝأٙقباً ،فووشٗجب ٞرزقٔبا
ٗٗصا٢ؤا ٗأصاهٚعٔا ًق اهبشٗج هلب ٛتعبٚػ ًعبٕ يٚبا ٝابري ًٔبدد ٝباالُٔٚبار ٗ ،با
أٙق باً رزقٔببا ٗٗصببا٢ؤا ٗأصبباهٚعٔا ًببق اهعغببٚق كبب ٛالتِٔببار جتزببب ٞاهعغببق اهببا
تغ ب لى ًتعبب ٞاحلٚببا ٝاهببا ال ب ب ّد ًِٔبباً ،روٌببا تببز ٠اهشٗجبب ٞأْ احلٚببا ٝاهشٗجٚببٞ
ٗاإلبوا ١و ٟاهشٗج اهغز  ٛيٚا ٝال بدّ ًِٔا ًّ أجبى أْ ت بى اهِ بز ٝاالجتٌا ٚبٞ
جتآٔببا ُ ببز ٝال تغبب٘بٔا عببا٢عٗ ،ٞاهببشٗج ٙت ببذ ًببّ األدٗاذ ٗاه٘صببا٢ى ٗاهطببزق
ٗاألصاهٚب ًا جيعوٕ مياهلى بفعوٕ ٓذا ًا تفعوٕ سٗجتٕٗ ،املبدٓػ أْ اهعغبٚق ٙوبَ٘
بفعببى هلاهببث

اهلببى هفعوبب ٛاهشٗجببٗ ٞاهببشٗج كبب ٛت ببى احلٚبباً ٝزتلببش ٝوببٓ ٟببذٖ

األفا اهراهل ٞاهشٗج  -اهشٗج - ٞاهعغبٚق ،يف اهزٗاٙب ٞهععب ٞابتلزتٔبا احلٚباٝ
ٓ ٛهعع ٞاإل فاٗ ١اهتجو.ٛ
ًٗق أْ برياُدٙوو٘ ادا ًّ أبزس كتّا اهوؾ ٞيف إٙطاهٚبا ٗأعبٔزٍٓ ،ابري أْ
ًضببزيٚاتٕ ٓبب ٛاهببا أ طببه عببٔزتٕ األدبٚبب ٞأبعبباداً إفبباف ٞٚيف إٙطاهٚببا ٗاهعببا ،
ٗ اؽ ٞاملضزيٚاذ اها كتعٔبا بعبد اُتٔبا ١احلبز اهعاملٚب ٞاألٗىلًِٔٗ ،با (صبه
ع ؾبببٚاذ تع بببث بببّ ً هبببفِٓ(ٗ ،7197 ،بببز ٜاهزاببببقٗ ،7199 ،قبببد صبببعوتٔا
ذلببباٗالذ ًضبببزي ٞٚكبببرري ٝهلِٔبببا

تعبببز اهغبببٔزٗ ٝاالُتغب بار إال يف اهبببعاد

اإلٙطاهًِٔٗ ،ٞٚا (ٗاجب اهطعٚب(ٗ ،،ه ٌْ٘ٚؽوو(ٗ ،،ٞٚراق ٞٚامِْ٘.،
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ٗأٌٓٚبب ٞاملضببزح اهببذ ٜكتعببٕ برياُببدٙوو٘ تتجوبب ٟيف أُببٕ

ٙوؾببد أْ ٙلببْ٘

ٓاسالً يف كى ًا اُغغى بٕ ،أٗ اُلغف ِٕٗ ،إمنا صع ٟألْ ٙلْ٘ صا زاً ًبّ
وى امتٌق ،صب ز ًِٔبا ًبّ أجبى رفعٔبا ٗذل٘ٓبا ٗ ،بّ رزٙبق اهضب ز ٞٙكباْ
ً هلزاً هوغاٗ ،ٞٙه٘ ٗقف ِد يد ا شي ًّ ٓذٖ اه ٘آز هعوٚه ألْ فارق اهتأهلري ًا
بني اهض ز ٞٙمبا

ٌوٕ ًّ ًزارٗ ٝتغب ٚؿ أقب٘ٗ ٠أعبد فعاهٚبً ٞبّ ا بشي اهبذٜ

ميبط اهوقباٙا ٗاألًب٘رًِٔٗ ،با اهعوببى ٗاه ب٘آز املزفبً ٞٚضّب ًا رقٚوباً ،فاهضب زٞٙ
ترتن ٗرآ١ا يفزاً ٌٚواً يف اهِف٘ظ ،بٌِٚا ا بشي ٙبرتن ٗرا ٖ١ابتضباًاذ عابوب ٞيف
األ ٌاق ٗسل٘ اجلذٗر ٗ ،تلّ ااٙتٔا اه٘ؽف أٗ اهتذكري أٗ اإلملباح ٗاإلعبارٝ
فو ب إ إُٔببا ًضببزيٚاذ تطوببب اهببد ٘ي اهعاؽببف هلببى ًببا تِبب٘ ٜاهلغببف ِببٕ
القتا ٕ أٗ ت٘كٚدٖ.
ًٗببببق كببببى األٌٓٚببببٗ ٞاحل بببب٘ٗ ٝاهغببببٔز ٝاهببببا ياسٓببببا برياُببببدٙوو٘ ،إال أْ
ًضزيٚاتٕٗ ،كتاباتٕ اهوؾؾًٌ٘ ٞٚاً ،تغبل٘ ًبّ ل٘هتٔبا اهفلزٙبٗ ،ٞهلوبى
يزكتٔا ٗب  ١اُدفا ٔا فٌضزيٚاتٕ أععٕ باهع٘ا ز اهلعري ٝاها ال ٙبدرن املبز١
ًا بدا ؤا إال بعد تعب ًزٓقٗ ،اُت ار ر٘ٙىٗ ،هعى ًزد ٓذٖ اهِش ب ٞاهتفلريٙبٞ
يف أ ٌاي برياُدٙوو٘ ٙع٘د إىل ا تٚارٖ اهطزق اهفوضفٗ ٞٚاألصاهٚب اهعواُ ٞٚإلدران
ًا ٙزٙد اإلعار ٝإه ًّ ٕٚف٘ارق ،فٔب٘ ًبراً ٙزٙبدًٗ ،بّ باي أ ٌاهبٕ أْ ٙوب٘ي إْ
املز ١ميتوم ع ؾٚتنيٗ ،ايد ٝرعٚعٚب ٞعاذ ُب٘اس ٗعبٔ٘اذ ؽبزوٗ ،ٞال ببدّ ًبّ
توعٚتٔببباٗ ،هلاُٚبببٓ ٞببب ٛاهغ ؾببب ٞٚاالجتٌا ٚببب ٞاهبببا تعبببز اهوٚببب٘د االجتٌا ٚبببٞ
(اهعبباداذ ،اهتواهٚببد ،األ ببزا  ،اهتؾبب٘راذٗ ،فببزٗراتٔاٗ ،ال بببد ًببّ ًضبباٙزتٔا
أٙقاً ٗاأل ذ بٔاٗ ،إال ؽار اإلُضاْ ٗيغاً ميبارظ ًتطوعباذ دٗافعبٕ ٗٓب٘ ٙزتبدٜ
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هلٚابٕ احلزٙزٞٙإ إْ ًا ٙتطوب احل٘ار ًبّ إقِبا فلبزٗ ،ٜإببدا ١اهبوآني ٗبٚاُبٕ،
ٓ٘ اهذٙ ٜعطٓ ٛذا االُطعا بأْ أ ٌاي برياُدٙوو٘ ًضتغزق ٞيف اهتفلري اهعٌب،ٍٚ
ٗٓ٘ ًا ٙغري أٙقاً إىل بطٔ٣ا ٗهلوى يزكتٔا ٗفعف اُدفا ٔا.
ٗأٙا كباْ األًبز ،فببْ برياُبدٙوو٘ اصبٍ إٙطباه ٛكبعري يف با األد  ،فوبد
رًٍ بأدبٕ ٗإبدا ٕ ٗهلوافتبٕ ا ب٘ ٝاهفاؽبوً ٞبا ببني أدببا ١إٙطاهٚبا اهلعبار (داُبا،
بببرتارنٗ ،ب٘كاعببٗ ،٘ٚأدبببا ١إٙطاهٚببا يف اهوببزُني اهتاصببق غببز ٗاهعغببزًٗ ،ّٙببا
كاْ هاد اإلٙطاه ٛإال أْ ِٙت ز كى توم اهضِ٘اذ يتٙ ٟبأت ٛكاتبب فبذ ًربى
برياُببدٙوو٘ ،هريبب ًضبباف ٞسًِٚببٗ ،ٞأ ببز ٠إبدا ٚببً ٞغببه بٔببا ٗ زفتٔببا اهضببِ٘اذ
اهط٘اي.
ريى ه٘جي ٛبرياُدٙوو٘ صِٗ ،7198 ٞبزٙق جا٢شُ٘ ٝبى ٙغبق يف أ ٌاهبًٕٗ ،بّ
اهلتاببباذ اهِودٙبب ٞاهببا ببادذ هتلتغببف جبب٘آز إبببدا برياُببدٙوو٘ اهببا ٗارتٔببا
اه زٗ  ًّٗ ،يق٘رٖ اهطاا ٛاهذ ٜرافوٕ إىل املوو ٝاها دفبّ فٔٚبا ،فوبد قٚبى
إْ املوببو ٝزفببه بٔببز ٝفببً٘ ١فاج٣بب ٞياملببا ٗؽببى جرٌبباْ برياُببدٙوو٘ إهٔٚببا ،هعوببٔا
كاُه تزيب مبودًٕ.
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رلك الظخش ..الزي حتفل به األطاطري األفشيقية يف ػتى أضتاء القااس االازي
يرتدد ملئات األعااا أناااء طاشد اذتااياات الام اطاتضذت تاكااعااألا تا األد
ااألطاااطري الؼ ا اية املتحاازس يف نس ا افرظااا األفشيقااامل اارتقس ا باملؼااافألة يف
ستايات اتشايات ليالا الظضش يف حفالت القايساة اتاتاذيات افرظاا األفشيقاا
يف كاال تاااا  .ال األاال األد اففشيقااا اذتااذي املااذا تا ا ا نري الااك ا مل
حي اعتضذ الشااي األفشيقا عسى املاساث الؼ يب اذتافال باألطااطري ااطاتمذا
عحائاية الظخش اارتيال اذتاائا الااطعمل االسغة الظشدية املاظطة ااملااػش يف
حتشياش ال ذياذ تا األعضاال الشاائياة بااال تاا حتضساه تا نقال التحشباة األفشيقيااة
املتحزس بني الؼ ا االقاائل األفشيقية يف الشيف االغابة ااملذياة.
ااضخااش الاتابااات امل اؿااش يف األد األفشيقااا بالتضاااأا الاام تااع أؿااذاء
األططاس األفشيقية املتحزس بقا يف أضتاء امليثالاجيا األفشيقية القذميةمل باعتااس
أ الظخش ميثل األدا غري القياطية (ارتشافية) الم اظتمذتألا الؼمـية الفاعسة
يف اذتذث األططاسي لتخقيق أذفألا؛ حباايا ع فاعسيتاه املارنش ااملتفاعساة تاع
الااناااع امل ااايؽ يف األتضاااع األفشيقاااا؛ اتاا ناااا ف رألاااا حتضااال يف نااياأاااا خطاااني
تتااصيني :املااػش اارتفا ..ابزلك اشنى يف تظتااأا الظشدي إىل منارج ت األد
الزى فشض رفظه عساى الظااحة األدبياة داخال القااس اخاسجألاا .ففاا ساايتاه (حساا
ليسة إفشيقية) لسااا طربيا إكاياظا يذخل باا الااا إىل عال شتتسف ت
الظخش ااألطاطري الام تتاضج باالاانع ..فتؼااال عاملا با غشياا با نااع األرفااغ ...
إرألااا ساايااة األحااال االااشتى الاام اتخقااق االظااخش األطاااد الاازي يااردي تف الااه
كاتالب .سااية الاخ الطايل ع امل اىمل اافؿشاس عسى االرتقا االث س الزي جياش
الااايالت ااملـااائ عسااى افرظااا دا أ اشدعااه ع ا إؿااشاس عسااى اافيااز اعيااذ
بالثا ا سمل الاااااه الثا ا س الااازي ياقسا ا يف الاألاياااة عساااى ؿااااحاهمل لتاتألاااا الشااياااة
مبحضاعة ت القتسى ااملؼاأني.
أتا سااية (دساتاغ) لسشاائا الغيين كاتاسا اليا فتـااس عااد الفتاى الغاين
"فاااتا " إىل اطاه حي ي خز فاااتا ت أبيه كش طخشية تااه ت أ يشى
الغي ايل ألا أنااء راته حت اطاداه فريى ت خالهلاا أحالتااب غشائاياة عحيااةمل
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احسضه كشتيا جيظذ ال ذيذ تا األطااطري املساه بألاا الظاشد األفشيقاا يف ؿااساه
اآلرياااةمل اكضاااا أاااا اذتاااال دائضاااا يف كتاباااات كاتااااسا الااازى ياارت بالاااذالالت
املظتقاسية لألحال مل انتاى الاثري يف أعضاله الشاائية.

***
ظالل الغابة..
افى ظالل تا اشفذ الشااية األفشيقياة حبظا الاتاا املااا يف الشااياةمل
حياا يهااال أااازا املااا با أاااا اذتاكاااش بقاااا يف ال ذياااذ تاا األعضاااال الشاائياااة
األفشيقية خاؿة يف الشيف ااملذياة االغابة اطائش األتاك الطاي ية الم حتتايألا
القاس األفشيقية .انذ اشك الطاي ة األفشيقية القاطية بـضااألا عساى الؼمـاية
األفشيقيااة اامس ا الااشااي بالفطشيااة االتسقائيااة يف الت اااري .االشاايااة األفشيقيااة ال
اشاأ عسى كظش التاباأات اإمنا أا ا تضاذ االاظاام تاع نظاا الطاي اة االايئاة
اعفايااة الؼمـااية األفشيقيااة أااا الاام اامسألااا بقااذس كاااري تا (ادتااشأ ) ..ال اال
انرتا الشااي األفشيقا ت أز التاباأات الطاي ية يف تان اهمل بتسقائياة افطشياة
اتظااا باالرااذفا ااملااػااش مل اتضاااأى تااع طاي ااة الاااض االجتضاااعا ااات ااذ ع ا
أعشاف األتض ات املتقذتة تا جي ل املؼألذ ياذا اك راه تساه بالقظاا االـام
اال اااف إال أ الااا ا األفشيقااا كااثرياب تااا يتااااال يف طااشد طاي ااة الؼمـااية
األفشيقية يف اشكياتألا ارتاؿة ب يذاب ع الـذا اادتشأ اال افمل بل أا ي تضاذ
يف ب ااا األحيااا ساتارظااية املؼااألذ اطاي يااة الؼمـااية الزكاسيااة ااألرثايااة يف
حيااألا الاظيطة اتؼاالاألا ارتاؿة اال اتةمل خاؿاة تاا افشكاه ظاالل الغاباةمل
ااشكياة القايسةمل اطاائع الاؼش يف كل تاا ت القاس الظضشاء.
 .1اجلنس..
اة

يهل ادتاع إػااالية اتاكااع با سئيظا با يف الاتاباة الشاائياةمل اأااا
عالنة كاري بني ارتؼاس يف األد يف زتتضع أا ػياعه بني ألاا الظشد االفاا
املمتسفة ابني إناال ب ا األتض ات املتخشس عسى أزا الاا ت املااد الثقافياة يف
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ظل نقافة الاا االذخال يف حقال ألغا ال ر شف تتى اافحاش .إال أراه يف األد
األفشيقااا لااه تاكاااعااه املتؼ ا اة االقائضااة عسااى طقاااغ األطاااطري اارتشافااات
املتااسنة ت ناذيا الضتاا لاذى افرظاا اففشيقاا .حاني ناذناا الشاائاا الاايين
ىتؼااااسلض تااااصتاا عا ا رفظاااه يف سااياااة "ابا ا اتاااشأ " فيقاااال" :إراااا أبا ا اتاااشأ مل
ط كشسھا عسيك إىل أ ااج ك أررا األػاه ب ررا فيل .ن ل يا لا أ يف
حيااااه املس ارااة .ال اااتضا أتااا الاغااا أبااذاب ت ا أ ا ااشف ت ا كااا أبااا .أااا
ركشى بالغة القـاشمل را تاا كارا ا شفاه .كاا ااحاذبا تا عؼاشات الشجاال
الزي أخزاھا إىل الفشاؾ الااألا ل ا به أل اتزكشمل أي أرالء الشجال كاا
أػاه .اسك أا أتا .أزا منارج لااحذ ت ال ؼشات تا الشااياات األفشيقياة الام
اتمااز تا األيشاايايااة ادتاظااية ت ااادالب تاكاااعياب هلااز افػاااالية االجتضاعيااة
ال القة .أتا األبطال اآلخشا يف ساايات الاتا األفاسنة فألاا إتاا ركااس جفاا مل
اقااا سجااالتألا بقااابسيتألا ادتاظ اية ال اليااة (الفتااا ت ا ارتاااسج)مل ابااارب ححااا
أعلائألا (ااحذا احذا) اب ذد الاظاء الالئا يلاج ألامل اإتاا أ نلاايا ادتااع
املطشاحااة يف ساايااات الاتااا األفاسنااة اؼاااه إىل حااذ كاااري تااا يطشحااه كتبااا
الغش ت تاكاعات انلايا ختف املاكااعات رفظاألا الاا بااألاة أفشيقياة
اػمـيات أفاسنة اأتاك أفشيقية ستلة.

***
 .2السياسة..
اب يذبا عا التاجاه الفااشي ااألياذيالاجا يشؿاذ الاااا األفشيقاا اا نري
ال ااتاال الايئيااة عسااى الؼمـااية يف الشاايااة األفشيقيااة اعسااى الااشاا أرفظااألا ..لقااذ
كا الـذا املظتضش لسشااي األفشيقا تع الظسطة ت دااعاا رفياه تاشات عاذ مل
فقذ عاؾ الاااا الاايحريي اال طاايااا عساى دسا الافاا االتؼاشيذ طاااات
طايساااة .بظاااا تاحاااض الفااااشي ااألدباااا يف زتااااالت املظاااش االظاااشد الشاائاااا
االقــا .انذ امس طاي ة الؼمـية األفشيقية ال النة بالاها  ..ااملثاال عساى
رلك أا إ الظسطة الم عشكا عسياه ابااألخف الشئاطاة يف بساذ ب اذ افاا ناارا
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أباػا .فشفا" .يف أزا املقطعمل يشاي طايااا ع فرت اهلشا ت الظسطة افرت
تشااغتألامل اياؼف ع ااغل إرظا الغابة يف أعضام الؼمـيةمل يقال " :أكثش
تا يألضين اآل أا الفشاس إىل خاسج الان مل حيا ال يقااط ين أحاذ طااى الطشائاذ
رات القاائا األسبع أا اسك الم اضعق فح يف نس الاذغل فتاثري يف لسخهاة طاراال
ع جذاى اؿطيادأامل نا أنال لاا كاا تا الانا يساضتين لسغااق يف أسجااء
الغابة حبثاب عاألاامل يف اساك األناااء اا بيا ػا اس آخاش باجااد طشياذ أكارب مياا
لسخضألااا الذطااا أ يط ااا كتياااة تقااااسني كااس طشيقألااا يف الااذغل ..حاض ااب أرااه
الذغلمل الذغل احذ مل بشاائخهمل اأؿاااه املاضاتةمل اتسضظاهمل اؿاضته الازي ال
ارتنه ػاءمل احذ يغضشرا أخرياب بتان ات دافئة .ر امل رلك فقا مل الايع إعااد
السخضة تع أحذ أا اطت اد أؿاات ت سقة يف
فلاء الزاكش مل فألل رلك را ت أراا الافاس ت الاؼش؟ سمبا ااا ػألا
أز الفشاس راب ة ت خايف املقضا مل أال أجذ بيم حيا اشكتاهمل اأراين عائاذ إىل
حفش ظاأش يف املؼألذمل حفش األطاغ الم راؼتألا ححبشاألا لظااات نال سحيسا.
ل سين أجظبذ سغام يف اتتال املاا .
 .3الدين..
يثري الااا إػاالية الاضعة ال قائذياة يف زتاال الظاشد الشاائاا لساتاا
األفاسنااةمل حي ا رؼ ا ؿااشا اهلاي اات ت ا الاااس الاضعااات الذياي اة ااالجتضاعي اة
االقاسية يف األتضاع األفشيقاا (سااياة فتاى جاش باني الفتياا ) حيا ياذاس ؿاشا
رفظااا اتااادي كاااري داخاال الؼمـاايةمل فالاايظااة ا ااشض عسيااه الثقافااة اتثاال
ال اـش اللاشاسي لساحاا الاذرياي – مباا ااقساه تا األفاااس التقذتياة االفااش
اذتااذي ؛ ياذاس الـااشا باني الاناياة ااملظايخيةمل لالطااتخاار عسااى الاااالء .غاري أ
افميا بالطاقة الذياية التقسيذياة تا األساا ااألجاذاد ساطا ادتازاس .لازا كاا
ا نري األفااس ااملقاييع الغشبية اذتذيثة ممثسة بامل تقاذ الااانالياامل اطضظاه
اختففاااه ناااا امل تقاااذات اال اااادات التقسيذيااة الشاطااامة ااملتحااازس داخااال ال قسياااة
األفشيقية .اسغا أ املظيخية األفشيقية ااذا تا راا شتتسافمل فألاا اتقاال تاااد
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اطقاغ دي القايسةمل حي اظض باالشنف داخال الاايظاةمل ابت اذد الضاجاات..
إال أره ل يا باطع الؼمـية اش اهلذف األطاطا لس ااد القاسيةمل ع طشيق
اقاية اذتيا االـاساات ااألكااحا االظاخش املتاذاالمل فألاا اهال اانقاة أ ب اا
اذتاطااذي يغاااسا تاااهمل اإرألااا يظااتمذتا الظااخش كااذأا .ا تقااذ الؼمـااية أ
الاايظة ال افألا أتاساب كألز مل اأا هلزا غري نادس عساى القياا ب عضاال تلااد
ف الااة .الاااا حتضااا رفظااألامل احتضااا عائستألااا اسحا لسظااخش .ااظاات ني بااال شافني
اؿاا التضائامل بل إرألاا اقاذ األكااحا حتاى يألاذأ إلاه القايساة اأساا األطاالف"
ااذتيا اا يف القشيا اة مياا ا أ اـاااا ػاااذيذ افصعااااج بالاظااااة لسضاؼاااق الااازي
يظاااتمفف بال ااااد الااام ػاااشفاألا الاااضت مل ايااشفا االػااارتا باااالطقاغ الذيايااة
ااالجتضاعياة الظااائذ  .انااذ اااااال ال ذيااذ ت ا الااشاا األفاسنااة أااز القلااية الاام
اتتاااذت إىل انتخاااا افاؿااايل املظااااات عااااه يف أساناااة الـاااشا باااني الاناياااة
ااملظيخية.

****
األدب األفريقي وسلطة املصطلح
يتظاءل الااا يف تظتألل باذايات الاتاا عضاا يف بذاياة كتاباه عضاا أاا
األد األفشيقا؟ اتاألا يتطشم إىل ظاأش (األفشيقية) انيسألا إىل جاار الـشا
تااع ناااى خاااسج القاااس اناااى أخااشى داخسااألا تتاااااالب ستااذدات املاااا االضتااا
ااحملتاااى الفاااشي الاازي جي اال تاااه أدبااب عامليااب .ايتخااذث ب ااذ رلاك عا الشاايااة
باؿفألا ادتاع األدبا الظائذ عاملياب ..اع ار ااطاات رلاك الااناع عساى الشااياة
األفشيقياااة اعاا داسأاااا ااصدأاسأاااا اا لقألاااا إباااذاعياب يف ظااال القيااااد الااام حااااال
االطااات ضاس أ يفشكاااألا عساااى افرظاااا األفشيقاااا املااااال أحياراا با بقيااااد الاااذاخل
اارتاااسج ..اياااانؽ يف رلااك ال ذيااذ ت ا الشاايااات .طاسح ااب الاضااارج الاام اختاسأااا
كتيضااات تتااعااة يتظااا ت هضألااا بتااااال ت ارااا الااافع الاؼااشية .تا أاااا كارا
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عاااي ب ا أز الشاايات ياذا تثرياب ايفيا بالؼاعشية .انذ اطتألااين عااااي :
األػياء اتذاعى ..الشجل الازي تاات" ..رااات ادتسحال األسجااارا"" ..تاطاا الهال" ..
رـااف ااع ؿاافشاء" ..صأااش الاشكذيااة األسجاااارا"" ..إدأاااؾ اآلهلااة"  ..طشيااق
ادتا " ..عؼاة يف السيال" ..إصتااجا يااذ عساى طياتاه" ..ا لايع زتارباب" "بارتهااس
اـااااي اذتيااراااات املتاحؼاااة" "يظاااا باتااااا املظااااني" "إسادات تالاااك الاااثالث"
(الفتاااا تاا ارتااااسج)مل (الظاااضاء أاااا اذتاااذ)مل ا"ال ؼاااق احملااارتم" حاا يف عضاااق
احملي مل "الاؼش األسجاارية" "ال ني األػذ صسنة"" ..السا القشتاضي"مل "اتاتال طاش
الفشحة"مل "أيال سفيقاا" .كال أاز ال ااااي اغريأاا ....لشااياات حتضال داخساألا
جياات التضشد االاخ ع اذتشية الزااية اال اتة .منارج ساائية تثل أاياة الظاشد
األفشيقا اتـذسأا تاكاعات" :افرظا األفشيقا املظخاممل االـشا بني الظاد
االايامل اا ظف االطات ضاس اؿاسفهمل اال الئاق االجتضاعياة يف ػااسألا القاساامل
اذتااي اة لسطقاااغ القاسي اةمل اال اااداتمل االتقالي اذمل االااشنف االغااااءمل ااألطاااطري
اارتشافات"

***
ايف طاايام أطااائسة الشاايااة األفشيقياااة ..راتؼااف ب اااا املتاانلااات اتاألاااا..
املانف ت تظ لة السغاتمل يقال صتاجى اأنياصتا  :أل أكت بسغام األ أ بسغاة
املظت ضش؟ أل أاشجا الاف إىل لغم أ إىل لغة اآلخش؟
اأازا جظذبت عالنته بالسغة عالنة اؼابك ال ارفـاا هلاامل اباذأ حالاة تا
التضااشد عسااى األاكااا  .ليتمااز القااشاس :طاااف يااااز افصتسيضيااة كاط ايسة لست اااري
االتااؿل األدبامل ايؼش يف الت ليف بسغة الاياايامل ليظس يف ت هاا سااياااه
عيااب كاػفة عسى تا سافق االطت ضاس ت ارظالخ ناتا .ايف منارج أخشى رتظاءل:
تا الزي جي ال الاااا الغايين كاتااسا الياا يتخاال إىل تاذافع عا االطات ضاس؟
حي اقذ ساايته كل األجابات املقا ة عساى أازا الظارالمل لقاذ أساد كاتااسا أ
ااا أحاتاب ػذيذاب عسى رها اذتاا يف غيايا ف را به يقاع يف تـايذ الاذفا
عا االطاات ضاس الفشرظاا اافلاايسه عسااى رهااا اذتاااا يف غياياا يف رلااك الانا .
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الغاياب فألا تلطسع بذاس املتخذث ريابة ع القاس األفشيقية مج اء .كزلك جيي
ع الظرال حال عااارا ساايام أاؼاييب (أػاياء اتاذاعى)مل ا(ال ساحاة ب اذ الياا )
اأرألضا ت خارا ت ػاعشي غشبيني حاذيثني :إيشلااذي اإصتسياضيمل بافكاافة إىل
اطت اس الاتا الظاد ب ا عااسات ييتع اإليات؟

*****
طقوس املوت واحلياة يف الرواية األفريقية
ياانؽ الاتا كيف اظف الاتا األفاسنة ت عاادات ااقالياذ الؼا ا
يف أعضاهلا الشاائياة؟ تظت شكا با ال ذياذ تا الشااياات الام اااالا طقااغ املاات
ااذتيا يف أفشيقيا ..بشص ت خالهلا كيف اطتسألا الاتاا األفاسناة اساك املالتا
األرثشابالاجياااة يف إباااذاعااألا ..عااارب طاااشد اذتيااا الياتيااة ..ففااا ساايااة الشاائيااة
الايحريية بااؽ أتيتيؼتا "تألش ال شاطة" حتتفا الشااية بالثقافاة ال ضيقاة لسحااائض
األفشيقيةمل حي الطقاغ الؼ اية ارتاؿة باملات الم يشنف فيألا الااغ ايغاا
ااقا طيذ ب رؼاد تآنش املي افلائسه .اراتؼف أ لسحااص األفشيقية طقاطألا
اذتاس مل اسنـااألا اطااهلا ارتاؿة  ..ات أز الطقاغ أيلاب إناتة كاخ خاق
لألستسااة اقلااى بااه فاارت اذتااذادمل اأااا اظاا ة أػااألش نضشيااة ..ال اااضاس أحااذاب اال
اظااتخامل اال تؼ ا  ..ػ ا شأامل عاااد تااا اقلااى املااشأ طااا ة أػااألش ت ا اذتااذاد
فق مل الا صاجألاا كاا ناذ ناف لافظاه خـاسة تا ػا شأا ااحاتف لافظاه
بألامل امبا أراه ف ال رلاكمل ف سيألاا يف أاز اذتالاة أ ااقاى يف اذتاذاد اظا ة أػاألش
كاتسة .اإرا تاا يف رألايتألا كار أا املظرالة ع تات صاجألا أتا إرا ل ت
اكتظا اذتاق يف أ ا ايؽ حيا األاا تاش أخاشى "..ايف سااياة أخاشى ..ناذناا عا
عاادات "أبيااصا" حيا يا اا ػاااا اذتاا أا القشياة اياذخسا إىل أكاااخ الفتياات
الالااا اؿااس طا الاسااا اي خاازاا يف ػااذ أنااذاء الفتياات بطشيقااة ؿااايارية حتااى
يؼ ش باأللمل انذث رلك يف حلاس األألمل اعسى الفتاا أ حتضاى رفظاألا دا
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أ اهألش اطتياء ادا أ اظاض لفت اأاا بالتاغال أكثاش تا رلاك .كازلك ي شفااا
الااا عسى ال ذيذ ت املأل األفشيقية ..تثال اسك املشااطة بالزأ  ..صتذ يـف
كيف يظتمشج ..يقتاع" :اعاد تا ااا أز املاشأ ناذ مج ا أازا الازأ يف
تاااابش طااحايشيمل حياا جتسااع القشفـاااء عسااى الاألااشمل طاااال ػااألاس عااذ دا
ارقطا مل اأا اغظل الرتا ااظتمشج تااه – يف ؿارب – حايااات التارب" .ناا ياتقال
الاااا إىل اؿااف اسػااة ؿااااعة الاازأ مل اأااا املألاااة الاام كارا اؼااتألش بألااا
أطش كاتاسا" :ل ااألشرا شتتسف أراا األعضال الم نا بألا أبا نذس تاا بألاشاين
– إىل أب ذ دسجة – تألاساااه يف ؿاااعة الازأ  .ل يلااسعه يف أاز الـاااعة أي
عضل آخشمل ال اا ا ين طاى اسك السضظة الشنيقة الشفي اة .اكاا أازا ال ضال
دائضا – افام تا اقاذ – راعااب تا االحتفاالمل بال كاا احتفااالب حقيقيااب ياظاش
ساابة أيا ال ضل ال ادية.

***
افى أجااء افناس احتفى الاتاا بألاز التيضاة ال الياة يف الشااياة األفشيقياة.
حي البذ لسقاس أ يتانف عاذ أجااء افناس الم جظذ فيألا الاتاا األفاسناة
امل اراااا الشأيااااة الااام عاػاااتألا ػمـااايات األفاسناااة الظااااد يف أتشيااااا جاااشاء
ال اادي اةمل ففااا ساايااة (ستاابااة) لسااااااة األتشيايااة الضصتيااة اااارى تاسيظااا
اذتاؿسة عسى جائض رابل عا  3991اربص ايضة الشم اتآطيألا الاؼ ةمل حاني يسخاق
تطاسدا ال اياذ ب ائساة أاسباة تا الاشم .رـاطذ باان اة نياا األ تاسغشيا بازب
اباتألا لاا الض أ ال ات شض الطفسة لاااابيع حياا الاشم الام ا شكا هلاا
األ  .تاسغشي كار اظت ذ أيلاب لقتل أطفاهلا اآلخاشي لاا اؿاال اذتاشاغ
إىل املاضل الزى اختا ت ف يه ال ائسة أرقازأا تا أازا املاات احملقاقمل اعساى خسفياة
أزا املؼألذ الذاتا كا الظيذ غاياض ي تقذ أره الاالذ اذتقيقا لسطفساة املزباحاة
تاسي".
ات تؼاأذ اـايش الـشا بني الضراج االايا .صتاذ الاايا اأاا يطشحاا
طي أسكاب لريك اا حسياألامل نا جيسذارألا لريطا ادتسذ ػحش عزا عسى ظألشأا
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إىل األبااذمل اي سقااا جثااة بااال ف  .عسااى األػااحاس بااال نااذتني أا سأغمل انشنااا
طياظا ناال أ يطسقااا عسيألاا الاااسمل اناال أازا ارا يظامبشا ال اياذ لفالحاة
األسض ايااارجشا عضساااألا ل خاااشي مل اياي اااارألا يف ب اااا األحياااا ايؼااااسا
عـااابات الاساااكع كااال فعااذاتألا اتااااائتألا دا ستاكضااةمل اياارجشا
الاظاء الضصتيات لشاغيب املت ةمل ال سمحة بال  .احني ياافاق تظارت جااسرش عساى
أ يؼرتي أال حشية أتألا ب ضساه أياا األحااد ملاذ مخاع طااااتمل فسايع أازا إال
أل األ نذ أؿااخ غاري رات رفاع ب اذ أ كظاشت حشنفتألاامل ناا ألراه كاض أ
(الضاجني الؼابني أال اطي ) طاف يافشا له رظالب بال تقابل".

*****
اتا التقايااات الالفتااة يتخااذث الاااا عا الشتضيااة يف الشاايااة األفشيقيااةمل
تظتؼألذاب باطتمذا أتادا كشااتا ػايفش اذتيااراات يف الغاباة كشتاض لتفظاري
تغضى حياارية افرظا مل تاز بذء رؼ األا األاىلمل اكيف أرألا تا صال تاجااد يف
عقسااه ااجذارااه اافاعسااه ت ا خالهلااا تااع اذتي اا مل فغشي اض اذتيااري اة ياؿااف بألااا
افرظااا يف اذتااشا اادتاااعمل اأحيار ااب تا خااالل الت اتاال تااع الاؼااش يف حاااالت
االرتقا االشغااة يف القتال باحؼاية .لياذلف تا خالهلاا إىل ااظياف اذتيااراات يف
األد األفشيق ا اي اذ رلاك عااذ كال ساائاا أا ػااعش أا كااا تظاشحا مبثاباة
ااظيف لسخياارية يف الافع الاؼشيةمل بل أا" :فك ػيفش الظسا الاؼشي بظسا
أزا القشي اذتاكش أبذاب اان ياب استضيابمل إ ل ياا تاديااب .اميااااا أ رازأ
أب ذ فاقال أ حلاس اذتياارا يرطش حلاس الاؼاشي بال أاا يستألضألاا يف ا ااري مل
فا السخهة الم يـفألا بااختني يف ت اشض حذيثاه عا سابسيياه بقالاه "ادتظاذ
يافس تا حاذاد ايسا تألا ال اال"مل تاطاقاة تاتا با عساى الااناع يف الشااياة االظاشد
األفشيقامل فألا عال ناغٍ اعايفمل فالطاغية ناال أ يـاا طاغياة كاا يطااسد
"نايسة الااغ ال شا " لـاحل املظت ضشمل أي يطاسد أأساه يف سااياة "بارتهااس اـااي
اذتياارااات املتاحؼااة"مل ايف ساايتااه "ا ل ايع زتااربا" اتخااذث الشااي اة ع ا ؿاايب
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يـا جاذياب تشاضناب يـطاد الااغ .غشيض االفرتاغ ااالؿطياد أااا اااذا بؼاشية
الؼمـية أكثش يف ا اتسألا ت حيااريتألاا احتاى تفاشدات املاذي الام اتاااىل تا
أفاا باانا الؼمـايات اـاا يف أاز اذتالاة اتاافاق تاع الااناع امل ايؽ يف أاز
الشااياااة املتضياااض مل ايف ساايتاااه "ا لاايع زتا ارباب" الااام اااااذا يف املاااتضسقني اااارطش
الاؼشي بـفات حياارية حبتة" .كزلك ااذا اقاية االرضيا تظتؼألذاب بشااية "حاة
نض " لاحاجى اانياصتا  Ngugi Wa Thiongoاأا ت أبشص ساائيا كيايا ..يقال
الااااا  :ااااااع الااااا ااايااااا اساااا تاا االرظاايابية يف اظسظااال األحاااذاث
االضتا مل ففاا الانا الازي ي خاز الظاشد طشيقاه يف ناف حاذث أا اظاسي كااء
عسااى تانااف تااا ياتقاال يف الان ا رفظااه إىل أطااسا آخااش تا طف ااب إىل حااذث آخااش
جذيذ ي خاز حياضاب أكارب تا تظااحة الظاشد .ناا ي ااد ترتاج اا إىل اذتاذث األال
فيتضهمل مما يرت ارطااعا لذى املتسقاى أ ؿاارع ارتطاا الظاشدي إمناا أغااا يف
جاش إىل تاناف ل اطاش عساى بالااه .أازا االرتقاال الظاشدي يف األحاذاث يتاااشس
تشاسابمل ايظري يف إيقا أاد ال ااجذ فيه ار طافة خاسنة أا ارتقال ؿاد  .الشااية
بظ تألا ارتطابية اتاي تثال أاازا ارتقااالت عساى عااع القـاة القـاري الام
أا جاع طشدي أيلاب يتا فيألا االرتقال إىل حذث آخش بطشيقة ؿاادتةمل ااقطياع
حاد حبي ميا اطتؼفاف التخال ت أال عاااس أا اطاتألالل كضاذخل" .اناذ
عضااذت الشااياااة األفشيقياااة إىل اطاااتمذا التقايااات اذتذيثاااة يف سفاااذ ال ذياااذ تاا
تاحضأا الشاائا ارتاق مماا أأال ال ذياذ تا الاتاا األفاسناة إىل ارتاشاج إىل
املؼألذ الشاائا يف ال ال كسه.

******
اال ػااك أ الااشاائيني األفاسنااة يف ظاال أااز األااش الشاائي اة األفشيقي اة نااذ
حققاااا إصتاااصاب إبااذاعياب تذأؼ ااب أدأااؽ ال ااال ب طااش  .لتااذخل الشااي اة اففشيقي اة
تاخاى التخاالت يف اشاكا تاحضأامل انذ تيض الاثري ت إصتاصأا الزي حتاابل
يف األد ال اااملا إىل ظاااأش الفتااة اظااتخق التقااذيش ااذتلاااس اافعحااا مل ب ااذ
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كثري ت التألضيؽ االت تيا .لقذ أطق الااا االاانذ ػانا بذس ياطاف عساى
املؼااألذ الظااشدي األفشيقااا كاااءاب تاألااشاب ي بااشف القاااس الشاائي اة ااملاحااض الظااشدي
فيألامل اأا يف أسفع حاالت ااأحه اا لقاه احلااس عساى املظاتاى ارتااق اال اا .
أػ شرا أ تا كت ع الشااية اففشيقياة يف تاحضأاا اذتاذي نسيال تا كاثريمل
اج ساا رتام إىل ت شفة املضيذ ت أزا املؼألذ الزى بذا ب ره نذ غضا ال ال مباحض
اأؿا له بـضته ارتاؿة يف املؼألذ الظشدي عسى املظتاى ال املا.

311

541

ت :مهري الزفاعي

 إضاءة على تزمجة األدب العزبي إىل الصيهية
إٕ عُر ايعالق ر ايصرر ١ٝٓٝايع بٝررٜ ١زٜررع عًرر ٢أيفرر ٞسررٓ ١تك ٜب ر َُ ر ْ رب ر
ط ٜل احل  ٜاملظٗٛر بُٗٓٝر ٚ .ال ختًر ٛايشرالال ايت رخيٝرٚ ١اجلػ افٝر ١ايصر١ٝٓٝ
ايكعميررَ ١ررٔ ذنرر أخبرر ر ايعرر ْٚررٛاهرِٖ عررر نت برر اي حرر ين ٚايتالرر ر
ايصٝٓٝن ٚاقتص تًو ايشرالال عًر ٢ر رع ايعر ها ٚايتك يٝرع ايع بٝرٚ ١مل
تتٓ  ٍٚايعٛامل اي ٚحٚ ١ٝايفه ٜر ١يًعر  .أَر األه ايع بر ٞفعرٌ دلٗرٛال عٓرع
ايصٝٓٝن حت ٢أٚاخ ايك ٕ ايت سع عظر عٓرعَ تُر مِ أ ٍٚعُرٌ أهبر - ٞهٜر
ع برر ٞإىل ايًػرر ١ايصررٖ ١ٝٓٝرر ٛقصررٝع" ٠ايررره "٠يًب ٛر ٚ .ٟنر ٕ ايفضررٌ يف ذيررو
 ٜمررع إىل ايعر مل املشررًِ (َر هٜتظررٓٝؼ  (Ma Dexingاير  ٟعر ه إىل ايصررن بٗر ا
ايهت َٔ ايباله ايع بٝرٚ ١سر ع ٕ َر تعر َ ٕٚرع تًُٝر ير٘ يف ت مجتر٘ .إال أْر٘
تررٛيف قبررٌ إٔ تررتِ ٖ ر  ٙايرتمجرر ١فمنًُررٗ تًُ ٝر ا ٙفرتمج ر ايكصررٝع ٠إىل ايًػرر١
ايصرر ١ٝٓٝاملٛزْٚرر ١ايهالسررٝهٚ ١ٝطبع ر ٖ ر  ٙايرتمجررَ ١ررع ايررٓ ايع برر ٞع ر ّ
.ّ9816
 املزحلة األوىل:

ميهررٔ ع رعّ امل حًرر ١ايرري بررعأ َررٔ ررعٚر ت مجرر ١قصررٝع" ٠ايررره "٠حترر٢
تمسٝص مجٗٛر ١ٜايصن ايظعب ١ٝعر ّ  ّ9191امل حًر ١األٚىل يرتمجر ١األه ايع برٞ
يف ايصرنٚ .مل تظرٗع ٖر  ٙامل حًرْ ١ظر ط َهثفر ١يف ت مجر ١األعُر ٍ األهبٝرر.١
ٚن ٕ ايشبب اي ٝ٥ص يف ذيو ٖ ٛقً ١ايعارسن ايصٝٓٝن يًع ب ١ٝيف ذيو ايٛق
ٚاْظػ ٍ أغًبِٗ ب يكض  ٜايع .١ٜٝٓفكرع تر مِ بعر ايعًُر  ٤املشرًُن عرع ٠نترب
تتعًل ب يع ٜٔاإلسالَٚ ٞاحلض ر ٠ايع ب ١ٝاإلسالَ ١ٝعٔ ايًػ ١ايع بَ ١ٝب ط  .٠أَ
ايرتمج ١األهب ١ٝفتُ عً ٢أٜرع ٟاملرتمجرن عرٔ يػر أخر  ٣حٝر ظٗر عرع٠
ت مج مز ١ٝ٥ير "أيف يٚ ١ًٝي "١ًٝعٔ اإلْهًٝزٚ ١ٜاي ٝب ْ ١ٝابتعا َٔ ً٤عر ّ ّ9111؛
ٚمل تعٗ ايرتمج ١عٔ ايًػ ١ايع بَ ١ٝب ط  ٠إال عًٜ ٢ع املشتع املشًِ (ْ تظٕٛ
 (Na Xunاي  ٟت مِ َععِ حه  ٜايهت ْٚظ ٖ يف مخش ١دلًعا ع ّ
.ّ9199
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ب إلضر ف ١إىل "أيررف يًٝررٚ ١يًٝرر "١فكررع اطًررع ايك ر رين ايصرر ٝعًرر ٢طررَ ٤ٞررٔ
األه ايع ب ٞاحلع ٜأٜض َثٌ أعُ ٍ مرإ خً ٌٝمرإ ح ٝت مِ األهٜب
ايظررٗ (َر  ٚه (Mao Dun ٕٚعررٔ اإلْهًٝزٜرر ١مخشررَ ١كر طع ْث ٜررَ ١ررٔ نتر
"ايش بل" ْٚظ ٖ يف دلً ١أهب ١ٝع ّ  ّ9191بعع ثالث سٓٛا َرٔ رعٚر ايهتر
األ رررً ٞيف ايٛالٜر ر املتحرررع ٠عر ر ّ ٚ .ّ9191يف عرر ّ  ّ9119ظٗر ر ت مجررر ١را٥عررر١
يرهت "ايرٓ"" عًرٜ ٢رع األهٜبر ١املظرٗٛر( ٠بٓٝرؼ تظرن  (Bing Xinايري نتبر يف
َكعَ ١ايهت "إْ َٛيع ١ب حلهُ ١ايظ قٚ ١ٝايًػ ١ايظر ع  ١ٜايعالٝبر ١يف ٖر ا
ايهت ر ايصررػ "ٚ .قررع يك ٝر ٖ ر  ٙايرتمجرر ١إقب ر ال نررب ا يف ايصررن ٚأعٝررع
طب عتٗ َ ا نث  َٓ ٠عٚرٖ حت ٖ َٜٓٛ ٢ا.
 املزحلة الجانية:

ٚتععّ ايفرت َٔ ٠ق ّ ٝمجٗٛر ١ٜايصن ايظرعبٚ ١ٝتمسرٝص ايصرن اجلعٜرع ٠إىل
َ قبٌ "ايثٛر ٠ايثك ف "١ٝامل حً ١ايث ْ ١ٝيرتمج ١األعُ ٍ ايع بٚ .١ٝن ْ تًو ايفرت٠
زاخ  ٠ب حل ن ايٓض ي ١ٝيف سب ٌٝاالستكالٍ ٚايتحر رَٚ .رٔ ايطبٝعر ٞإٔ تكرف
ايصن املتح ر ٠حعٜث إىل م ْب ايظع ٛاملٓ ضًٚ .١خلعَ ٖ ١ا املٛقف ايش ٝسرٞ
فكع ت مج إىل ايص ١ٝٓٝعرع ٠هٚاٜٚرٔ طرع  ١ٜتضرِ قصر ٥ع ٚطٓٝر ١أ ٚثٛرٜر ١ألبرٞ
ايك سِ ايظ بٚ ٞعبرع ايٖٛر ايبٝر تٚ ٞطرع ا ٤آخر َ ٜٔرٔ أقطر ر ع بٝر ١ععٜرع٠
إضرر ف ١إىل دلُٛعرر قصصرررٚ ١ٝاقعٝررر ١يكص رررن َرررٔ َصرر ٚسرررٛرٚ ٜيبٓرر ٕ.
ٚت مج يف ٖ  ٙايفرت ٠أٜض نت "األ "ّ ٜيط٘ حشن ٚنت "نًٚ ١ًٝهَٓر#"١
البٔ املكفع.
 املزحلة الجالجة:

ثِ هخً ايرتمج ١يف َ حًتٗ ايث يثَ ١رع دلر" ٤ٞايثرٛر ٠ايثك فٝر "١ايري هاَر
عظ ر سررٓٛا ابتررعاَ ً٤ررٔ ع ر ّ  ّ9166طررٗع ايصررن خالد ر تررعٖٛرا اقتص ر هٜ
ٚامتُ عٚ ٝثك ف ٝ؛ ٚن ٕ ال بع َٔ إٔ ٜٓعهص ٖ ا عًَٝ ٢عإ ايرتمجر ١األهبٝر١
ايع ب ١ٝح ٓٝاى ح ٝاختف مت َ ايرتمج ١األهب َٔ ١ٝايًػ ١ايع ب.١ٝ
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 املزحلة الزابعة:

َٚع اْتٗ  ٤تًو احلكبرٚ ١هخر ٍٛايصرن عصر اإل رال ٚاالْفتر َرع إطالير١
مث ْ ٝٓٝر ايك ر ٕ امل ضرر ٞهخً ر ايرتمجرر ١ايع بٝرر ١امل حًرر ١اي ابعررٖٚ ١رر َ ٞحًرر١
ذٖب ١ٝاَتع حتَٓ ٢تصف ايتشع . ٓٝفكع ت مج خرالٍ أقرٌ َرٔ عظر  ٜٔسرٓ١
سلرر 951 ٛعُررال تٓٛع ر بررن رٚا ٜر ٚدلُٛع ر قصصررٚ ١ٝرلت ر را طررع  ١ٜأٚ
ْث  ٍ ْٚ ١ٜايهتّ املص ٚ ٕٜٛايًبٓ ْ ٕٛٝحع أٚف يف ايٓكٌ إىل ايًػ ١ايص١ٝٓٝ
إذ تر مِ ير٘ حرٛاىل عظر ٜٔ
حٜ ٝمت ٞزلٝب ذلفٛظ يف عارٖ ٠ؤال ٤ايهتّ
عُررال َٓٗ ر ثالثٝرر" ١بررن ايكص ر "ٚ "ٜٔأٚاله ح رتٓ ر " ًٜٝٚرر٘ إحش ر ٕ عبررع ايكررعٚض
ٚتٛفٝل احلهٜٛٚ ِٝسف ايشب عٜٛٚ ٞسف إهرٜص ٚعبع اي محٔ ايظر ق ٚ ٟٚطر٘
حشررن ٚغ ٖررِ .أَ ر َررٔ يبٓ ر ٕ فكررع ت مج ر اجملُٛعرر ١ايه ًَرر ١ملؤيفر مرررإ
خًٝررٌ مرررإ (أربررع َ ر ا ) إض ر ف ١إىل ت مج ر نررث  ٠ملخت راترر٘ ْث ر ا ٚطررع ا؛
نُ ت مج أعُ ٍ ملٝخ ْ ٌٝ٥عٚ ١ُٝم م ٞزٜعإ ٚتٛفٝل ٜٛسف عٛاه ٚغ ِٖ.
َررِٓٗ
َٚررٔ أقط ر ر ع بٝرر ١أخ ر  ٣ت مج ر أعُ ر ٍ َتف قرر ١يرربع ايهت ر
أمسر ر  ٤نرررب  ٠يف األه ايع بررر ٞاحلرررعَ ٜثرررٌ أبررر ٛايك سرررِ ايظر ر بٚ ٞغشر ر ٕ
نٓف ْٚ ٞحٓ َٚ ٓٝعبع احلُٝع برٔ ٖعٚقرٚ ١عبرع اجملٝرع برٔ مًرٚ ٕٛايطر ٖ برٔ
مًرٚ ٕٛأمحرع إبر اٖ ِٝايفكٝر٘ ٚايطٝرب ر ح ٚآسر ٝمبر ر ٚسررع ه ايصرب ٚيًٝرر٢
ايعثُ ٕ.
 املزحلة اخلامشة:

ثررِ تب طررم ٚت ر  ٠ت مجرر ١األه ايع برر ٞيف ايصررن َٓ ر اْضررُ ّ ايصررن إىل
املٓعُ ١ايع مل ١ٝيًًُه ١ٝايفه  ١ٜيف َٓتصف تشع ٓٝايك ٕ امل ضر ٞإذ نر ٕ
عً ٢هٚر ايٓظ طًب َٛافك ١ايه تب قبٌ ت مج ١أعُ ي٘ ْٚظ ٖ يف ايصن مم
ٜع ر إٔ ٖ ر  ٙايررعٚر َضررط  ٠إىل َ اع ر  ٠احلش ر ب امل يٝرر ١قبررٌ اخت ٝر ر عٓ ر ٜٔٚ
ايرتمج .١ي ا هخً ت مج ١األه ايع بر ٞامل حًر ١اخل َشرٖٚ ١ر َ ٞحًر ٖ ١ه٥ر١
فرتمررِ يف ايك ر ٕ اجلعٜررع حترر ٢اآلٕ سلرر ٛثالثررن عُررال بررن رٚا ٜر ٚدلُٛع ر
قصصٚ ١ٝهٚا ٜٔٚطع  99 َٗٓ ١ٜرٚا ١ٜع بَ ١ٝرٔ ضرُٔ  915أفضرٌ رٚاٜر ١ع بٝر١
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يف ايك ٕ ايعظ ٚ ٜٔفل ق ُ٥ر ١نر ٕ قرع ٚضرعٗ االار ه ايعر ّ يوهبر ٚ ٤ايهتر
 ٚعر يف مخص دلًعا ا عٓٛإ "رلت را َٔ اي ٚاٜر ايع بٝر."١
ايع
نُر ت مجر ثرالث رلتر را طررع  ١ٜألهْٚرٝص ٚنتر آخر ملخت راترر٘ ايٓث ٜرر١
ٚرٚاٜت ر ٕ جلُ ر ٍ ايػٝط ر ْ ٞإض ر ف ١إىل أعُ ر ٍ َتف قرر ١بررن رٚا ٜر ٚدلُٛع ر
قصص ١ٝيبع ايهت ايع املع .ٜٔ
 بعد يذا كله ميلو إيزاد املالحظات اهلامة اآلتية:

 َ .9ر تررزاٍ ح نرر ١ت مجرر ١األه ايع برر ٞإىل ايصرر ْ ١ٝٓٝقصررٚ ١تع ر َْ ٞررٔ
َظهال  ٚعٛب .
 .9إٕ ايرتاث األهب ٞايع ب ٞايكع ِٜمل ٜٓكٌ إىل ايص ١ٝٓٝإال َ ٜعرعّ َٓر٘ عًر٢
األ بع.
 .1مل ٜرتمِ إال ايكً ٌٝمعا َٔ ايظع ٚاملش .
 .9رنز ايرتمجر ١عًر ٢أقطر ر ع بٝرَ ١عٓٝرٚ ١مل تعر أه اخلًرٚ ٝأه
املػ ايع ب ٞحكُٗ .
 .5مل ٜهٔ َشت ٣ٛت مج ١األه ايع ب َ ٞض ٝعُٚ َٛالطو إٔ َشت٣ٛ
ايرتمجرر ١غ ر امل ضرر ٞن ر ٕ َررٔ بررن األسررب ايرري ح ي ر ه ٕٚاْتظ ر ر
األعُ ٍ ايع ب ١ٝيف ايصن ح ٝإٔ َععرِ األعُر ٍ املرتمجر ١رر ب سرتثٓ ٤
أيف يٚ ١ًٝيٚ ١ًٝأعُ ٍ مرإ ٚبع رٚا ٜزلٝب ذلفٛظ ٚطع أهْٝٚص
ر مل ُٜطبع َٓٗ إال ْشخ ذلعٚهٚ ٠اقتص ق اؤٖ عً ٢ايب حثن ٚاملعٓٝن
ب آلها األمٓب.١ٝ
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( يايهزيش يايهه):
جتلياً لعبقزية أملانيا يف عصز (غوته) و(فاجهز) و(ماركص) و(نيتشه)
عبقزية سوفوكليص وجتليات شلشبري وتأثري دوستويفشلي
أ عر اجملًص ايٛط يًثك فٚ ١ايفٓٚ ٕٛاآلها أخ ا هٜرٛإ "اإلٜر " يًظر ع
األمل ْ ٞايهب (ٖ ٜ ٜٓع ٖ  )ٜ٘ٓضُٔ سًشً ١إبعاع ع مل.١ٝ
ٜٚعررع (ٖ ٜٓرر٘) أحررع أٖررِ ايظررع ا ٤األملر ٕ حٝر ٜصررٓف٘ ايرربع يف امل نررز
ايث ْ ٞبعع غٛت٘ ٚأمجرع ايٓكر ه عًر ٢رعم برٖ ١ر ا ايظر ع ايهرب ٚقُٝتر٘
ايفٓٝرر ١ايهررب ٚ ٠ح ٝترر٘ ايظررع  ١ٜايث ٜرر ١حترر ٢إٔ ايعر مل مل ٜررٓ َررٔ إغر ا ٤طررع ٙ
اي ْ َٚشٚ ٞغٛاٜت٘.
ٚقرع متٝررز طررع (ٖ ٜٓر٘) ْٚثر  ٙنُر ٜكررَ ٍٛرتمرِ ايهتر .ه .أسر َ ١أبررٛ
ط يب ب يفه ٖٚ ١ايشرخ  ١ٜايالذعرٚ ١ادالر  ٤نر يو ن ْر ير٘ رؤٜر ١تٜٓ ٜٛر١
 َٔٚاملف رق أْ٘ عٓرعَ قر ر
يًُ ض ٞإذ  ٣ ٜأْ٘ غ رم يف ايٛحظٚ ١ٝاخل اف
ايررزٚاا ارتررب َررٔ ب ٥عرر ١ف ْشرر ١ٝأَٝرر ١ال اشررٔ ايك ر اٚ ٠٤ايهت بررٗ ٚ ١ررٌ ايًػرر١
األمل ْٝررٚ ١ب ر يطبع مل تهررٔ َٗتُرر ١ب يثك فررَٚ ١ش ر  ٌ٥ايفه ر ٚع ط ر َعرر٘ طررٛاٍ
ح ٝت٘.
ن يو اطتٗ (ٖ  )ٜ٘ٓبكص ٥ع ٙايػٓ  ١ٝ٥ايي تًكفٗ نب ر املًحرٓن األملر ٕ
ٚيف َكعَِٗ نٌ َٔ (ط(ٚ )ٕ َٛطٛب ).
ٜتضررم َررٔ خررالٍ طررع (ٖ ٜٓرر٘) أْرر٘ ٜكررف ب يك ر رين يف َٓطكرر ١بررن ايتص ر ٜم
ٚاحلالررب أ ٚبررن ايػُررٛش ٚايهظررف فهررٌ َف ر ها يػترر٘ ًَررو ٜعٜرر٘ ٜٛظفٗ ر
حلش املعٓٚ ٢املٛسٝكٚ ٖٛٚ ٢إٕ ن ٕ َ تبط ب يًػ ١األمل ْ ١ٝايي ٜهتب بٗ
فإْٗ تٓش ع ٚبٚ ١حالَٚ ٠ٚعٓ ٢مجٝال يف ايٓ املرتمِ.
أَر قعرترر٘ عًرر ٢رر ٝغ ١ايصررٛر ٚسرربو املظررٗع فُعٖظرر ١بررال حررعٚه حٝر
ٜتٓكٌ بن ايصٛر ايبشٝطٚ ١امل نب ١أ ٚبن املظ ٖع املختًكَ َٔ ١هثف رلتصر
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إىل َتعاخٌ يف آخ إىل ث ي ع ٥ع إىل غ  ٙمب ٜشتفز خ ٍ ٝايك رين ٚعكً٘ ٜٚفتم
أَ َ٘ أبٛا رلزٕ اخلر ٠املرتانُ ١ملع ف ١ًٖ َ ١ب أله ايظع".
ن يو ن ْر ثك فرٜٓ ٖ( ١ر٘) َٚع فتر٘ بررتاث ايظر م ايع برٚ ٞب إلسرالّ يف
ح ٝافتنت بعٚير ١االْرعيص ٚتعر طف
حع ذاتٗ َث  ٠يًعٖظٚ ١ايتمٌَ ٚاألعال
بصعم َع سكٛطٗ ٜ َ ٖٛٚتالًر ٢يف (َشر ح ١ٝاملٓصرٛر) ايري نتبٗر يف عُر
( )99رل يف إمج ع ايػ االستعُ ر ٟاي  ٟازهرا ٖٚ )ٜ٘ٓ ٖ( ٙمج٘ هٖٛ ٕٚاه.٠
نُرر إٔ عُ يكرر ١ايٓكررع األهبررٚ ٞيف َكررعَتِٗ ايٓ قررع اإلْهًٝررز ٟايهررب
(َ ث ٛٝأرْٛيع) ٚضرعٛا عبك ٜرٜٓ ٖ( ١ر٘) يف رف ٚاحرع َرع عبك ٜر ١طر ع ايعصر
اي( ْٞ ْٛٝسٛفٛنًٝص) اي  ٟن ٕ طعٜع ايتمث يف ق ا ٘٥بمحزاْر٘ َٚف رق تر٘
نُرررر قرررر رٕ ايررررربع طرررررع َ ٙرررررع (طهشرررررب ) َرررررٔ حٝرررر ايتالًٝرررر َٚرررررع
(هٚستٜٛفشه )ٞفٜ ُٝتعًل ب يتمث حت ٢أ بم (ٖ ًٝ )ٜ٘ٓر يعبك ٜر ١أمل ْٝر يف
عص (غٛت٘) (ٚف مٓ )  َ(ٚرنص) ْٝ(ٚتظ٘).
نر يو عُرع اجملًرص ايررٛط إىل ت مجر ١فصرٌ َررٔ نتر (َر ث ٛٝآرْٛيررع)
ايٓكع ٟا عٓٛإ "ٖ ٜٓر٘" َرتمجر عرٔ اإلْهًٝزٜر ١ب ٛرف٘ َرٔ أٖرِ ايعراسر
ايي نتب عٔ ايظ ع األمل ْ.ٞ
( oمشزحية املهصور):

ٜتحعث ف ٗٝعٔ تػ األٚض ع يف ق طب ١بعع متهٔ اإلسب ٕ َٓٗ نُ ٖٞ
احل ٍ يف بك ١ٝاألْعيص ٜك )ٜ٘ٓ ٖ( ٍٛيف بع أب ٝاملش ح:١ٝ
يف ن تعرا ١ٝ٥ق طب ١ت تفع ثالمث  َٔ ١٥أعُع.٠
ثالمث  َٔ ١٥أعُع ١ً٥ ٖ ٠ا ايكب ١ايظ رل!١

٭٭٭
قررعمي طررٝع ٖر ا ايبٝر ًَررٛى املػر
املعًُ ١معًت٘ نث ا ٜتػ !

متالٝررعا

يهررٔ أالعٝررب ايتر رٜخ

٭٭٭
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عً ٢امل ١ْ ٦ح ٝن ٕ املؤذٕ ٜؤذٕ يًصال ٠تطٔ األم اض ايٓص اْ ١ٝيف
ت ْ ِٝأس.ٕ ٝ

٭٭٭
( )ٚعًرر ٢ايررعرا حٝرر نرر ٕ املؤَٓررٜ ٕٛرت رر ٕٛبهًُرر
ايهًٗٓ ١ع اي ؤٚض اآلٕ قعاض َعالزاتِٗ املبت ي.١

ايررٓ" ٜعرر ش

 يف تقزيز أملاني أعدته اللاتبة األملانية "ساندرا ريتشز"
ييمهة الجقافة الغزبية ويم كبري
ٚضع ايه تب ١األمل ْ" ١ٝس ْعرا رٜتظ " رؤٜتٗ ايٓكع ١ٜحَ ٍٛر امستر٘ ٖٚرِ
سررٝط  ٠ايثك فرر ١ايػ بٝرر ١عًرر ٞايعر مل ُٖٓٝٚتٗر ٚاستع ضر َر ٜبطًررٗ مػ افٝر
ٚت رخيٚ ٝفه ٜر ٚخلصر تًرو اي ؤٜر ١يف تك ٜر ة ٜرع" ٠ه ٟفًٝر " ٚضّرح
ف ٘ٝبع َالَم األه ٚايثك ف ١غ ايػ بٚ ١ٝأُٖٝتٗ يف إحعاث تٛازٕ ق.ُٞٝ
ذنر ر رٜتظر ر يف تك ٖ ٜر ر أْررر٘ إٕ نر ر ٕ ٖٓر ر ى ُٖٓٝررر ١نُر ر ٜرررععٕٛ
ف ي ٛف ايصحٝم أْ٘ يًثك فر ١ايظرُ يٚ ١ٝيرٝص ايػ بٝر ١نُر إٔ ايثك فر ١سرتعٌ
َ تبطرر ١مبٓ بعٗر ايرري مل ٚيررٔ زلررعٖ يف ار ٍ ايهر  ٠األرضرر ١ٝأ ٚحرري ايػر
املزعٚ ّٛت رخي ٝ؛ فإٕ ايػ ق ّ ب يععٜع َرٔ عًُٝر ايشرط ٛخرالٍ عرع ٠قر ٕٚ
يبٓ  ٤ثك فَ ١زٜفٖ ١ظ ١تظب٘ األ ٌ ٚيهٓٗ ختتًف عٓ٘ مت َ .
َٔ ْ ح ١ٝأخ ٣؛ فإٕ اْتظ ر بع ايع ها ٚايشًٛن ٝبص ف ايٓعر عرٔ
حتٗ َٔ ععَ٘ ال ميهٔ ععّ ثك فٚ ١يف نٌ األحٛاٍ فإٕ ٖٓ ى اع ق ُ٥
ٚمل حيشِ بعع بن َر ْطًرل عًٝر٘ دلر زا "ثك فر ١غ بٝرٚ "١برن ايثك فر األ ر١ًٝ
املختًفرر ١حرر ٍٛايعرر مل ٚإٕ ن ْرر ْتٝالترر٘ تبررع ٚذلشرر ١َٛف حلضرر را ايرري
ع ط آالف ايشٓن ق هر ٠عً ٢ايصُٛه.
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العامل مهشطزًا :عام 2211م بعيوى  4كتّاب عظام
The World Broke in Two
ن ٕ عر ّ  ّ9199ع َر اسرتثٓ  ٝ٥يف تر رٜخ احلعاثر ١األهبٝرٖٚ .١ر ٛايعر ّ اير ٟ
طرررٗع ْظر ر رٚاٜررر ١مرررُٝص مرررٜٛص "ٜٛيٝشرررٝز" ٚقصرررٝع ٠تررر .ٞإض .إيٝررر" ٛاألرش
ايٝب ر " ٚرٚاٜرر ١ف م ٝٓٝر ٚٚيررف "َشررز هايررٛا ٚ "ٟررعٚر ايرتمجرر ١االْهًٝزٜرر١
يهتر

"ايبحر عرٔ ايرزَٔ ايضر ٥ع" مل رسر ٌٝب ٚسر (اير  ٟترٛيف ر ب ٚسر ر يف

ايع ّ ْفش٘).
"ايع مل اْكشِ إىل طط  "ٜٔأربع ١نتّ

ٜتٓ  ٍٚنت

ٖرِ إيٝرٚ ٛف مٝٓٝر

ٚٚيف ٚإ .ٟأّ فٛرسرت ٚه .ٟإترع يرٛرْص ٚنٝرف اسرتكبًٛا ٥ ٜشرن عر ّ ّ9199
اي  ٟطٗع ْظ ٜٛيٝشٝز ٚاألرش ايٝب

ٚغ ف ١م ن. ٛ

 قفلة اللتاب

 ٟٚ ٜنت

ب ٌٝغٛيعستن "ايع مل اْظط إىل قشُن " The World Broke in

 Towقص ١ع ّ  ّ9199برتنٝز ٙعً ٢أربع ١نتّ

ِٖ إيٚ ٛٝف مٚٚ ٝٓٝيف ٚإ.ٟ

أّ فٛرسرررت ٚه .ٟإتررع يررٛرْصٚ .ن ر ْٛا أربعررتِٗ بررعأٚا ايع ر ّ ذلرربطن أ٥ ٜ ٚشررن
َشت ٥ن َٔ إزل زاتِٗ غ ٚاثكن َٔ مم ٖ ٛآ .
اطرتى األربع ١يف تعطٌ ق حيتِٗ أ َ ٚتُشُّ" ٢قفً ١ايه ترب " writer’s block
ٜٚهتب غٛيعستن إٔ نًر َرٔ األربعر ١طرع بر يعالز عرٔ إار ه ايهًُر

ايري

ٜبح عٓٗ .
ُٜالحغ إٔ فٛرسرت أُحلل ةُ ع ١بًَٛزب  ٟاحلعاثٝرَ ١رع أْر٘ مل ٜهرٔ َرٔ
اجملعه ٜٔاي اهٜه يٝن .يهٓر٘ ٖر ٛأٜضر ُأ رٝب بكفًر ١ايه ترب ٚمل ٜصرعر ير٘
عٌُ َٓ رٚاٜرٖ" ١ر ٚرهز إٜٓرع" ايري ُْظر

عر ّ  .ّ9191عًر ٢ايٓكرٝ

َٓر٘ فرإٕ
511

ت :مهري الزفاعي

يٛرْص ن ٕ راهٜه يٚ ٝيهٔ يف اخت ٝر َٛضٛع َ هت٘ ٚيٝص بتال ٜب طهٌ
معٜع يف ايهت بٚ .١إذ اخت ر يٛرْص ايعزي ١فإْ٘ رف

االْتُ  ٤إىل أ ٟح ن ١أٚ

دلُٛع.١
 أمزاض عصبية وكآبة

يف فصررٌ بعررع آخر ٜتٓكررٌ غٛيعسررت  ٜٔبررن حٝررٛا ايهتر

األربعررَ ١شررالً

َع ْ ر تِٗ َررع "االْٗ ٝر را ايعصرربٚ ١ٝاألَ ر اش املزَٓررٚ ١ايٛحررع ٠املٛحظررٚ ١ايعزيرر١
ٚايهآبٚ ."١ن ٕ ٚب  ٤األْفًْٛزا امت ب ٜط ْٚ ٝقت اى ح

عًا آالف األرٚا .

إيٝرر ٛأخ ر أم ر ز ٠ملررع ٠ثالثرر ١أطررٗ َررٔ عًُرر٘ يف بٓررو يٜٛررعز بعررع إ ر بت٘
ب ْٗ ٝر عص"ٜ .هتب إٔ اختص

َ ًٝع ٚف يف يٓعٕ أخرر ٙأْر٘ اسرتٓزف ط قتر٘

ايعصب .١ٝيف ايبعا ١ٜس ف إيَ ٛٝع زٚمت٘ فٝف ٕ ٝإىل َعٜٓر َ ١رغٝر ايشر حً١ٝ
ح ٝنتب أمزا" َٔ ٤األرش ايٝب " يف نٛخ خظ" عً ٢ايبح .
ٜشررتُ إيٝررٚٚٚ ٛيررف ٚفٛرسرررت يف ايًك ر َ ٤ررع أحررعِٖ اآلخ ر ٚ .ذا ٜرر ّٛيف
سبتُر ايتكٛا يف بٚٚ ٝيف اي ٜف ٞملٓ قظٜٛ" ١يٝشٝص"ٚ .ن ٕ إي ٛٝعًر ٢اقتٓر ع
بمْٗ رٚا ١ٜال تكرٌ أُٖٝر ١عرٔ أعُر ٍ تٛيشرت ٟٛايهرب  ٠يف حرن نر ٕ فٛرسررت
َرتههًا نعٗعٚ .ٙن ْ ٚٚيف َمسٛر ْٚ ٠قع ٠يف إٓ ٚاحعٜٓ .كٌ غٛيعسرت  ٜٔعرٔ
ٚٚيف اْتك هاتٗ األٚىل ي ٚاٜر ١مرٜٛص ايضرخُ ١مبر يف ذيرو قٛدر "نتر
ْر ر ق

أَُرٞ

ايرتبٝررر "١يهٓررر٘ ٜتال ٖرررٌ ترررمث "ٜٛيٝشرررٝص" ايٛاضرررم يف رٚاٜتٗر ر "َشرررز

هايٛا".ٟ
 جوالت احلزية

ٚف ُٝن ٕ ايثالثًٜ ١تك ٕٛيف اْهًرتا ن ٕ يٛرْص ٜطٛف أٚرٚب َع زٚمتر٘
(ف ٜعا) ب ح ًث ع ُّ مس ٖر "ح ٜر ١ع رٜر ."١اْتٗر ٢بر٘ املطر ف يف
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تهَ ٕٛه ًْ أفضٌ يًهت بر ١بعرعَ القر رٚاٜتر٘ "ْشر  ٤ع طرك " ايري ُْظر
ع ّ  ّ9199رهٚه أفع ٍ سًب َٔ ١ٝايٓك ه إىل م ْب قًَ ١بٝع تٗ .
ْٚت بعرر٘ يف س ر  ٟالْه ر ايرري طرره َررٔ رطٛبتٗ ر ثررِ أسرررتاي ٝح ٝر
تكطعر بر٘ ايشربٌ يف بًرع ٠رػ  ٠قر

سرٝعَْٚ .ٞرٔ أسررتاي ٝاْتكرٌ يررٛرْص إىل

أَ ن بعع َٔ ٠ٛأحع املعالبن األث ٜر َٚ .٤رٔ

رح اْٝ ٤رَ ٛهشرٝه ٛنترب

إىل ْ ط ر  ٙاألَ نرر ٞط يبً ر ْشررخَ ١ررٔ "ٜٛيٝشررٝص" ق  ً٥ر " :مسع ر ُ أْٗ ر أحررعث
ط ٤ٞيف نت ب ١اي ٚا ٚ ."١ٜرًت٘ اي ٚاٜرَ ١رع ْبرم سر ر برمٕ رٚاٜتر٘ "ْشر  ٤ع طرك "
تالق ٞرٚامً ٚاسعً يف أَ ن بعع سكٛط ايعع ٣ٛاملك َ ١ضرعٖ بتُٗر" ١األه
ايف حع ".
يف ٖ  ٙاألثٓ  ٤ن ٕ فٛرسرت يف أٚا ٌ٥األربعٓٝ

َٔ ايعُ َر زاٍ ٜعرٝع َرع

ٚايعت٘ َت َّ ًا غ َٓت بشبب استُ ار "ايكفً ."١يهٓ٘ عً ٢األقٌ زلم يف فكعإ
ع رٜت٘ قبٌ سٓٛا قً ١ًٝأثٓ  ٤عًُ٘ يف ايصًٝب األمح يف َع ١ٜٓاإلسهٓعر ١ٜيف
َص .
 حزق حمفّز

يهٔ ايشٓ ١ايي قضر ٖ يف ادٓرع بعرع َصر ن ْر رلّٝبر ١يهَر ٍ ٖٚر هر٠
يٛقت٘ٚ .حن ع ه إىل اْهًرتا عرٔ ط ٜرل َصر يف ربٝرع  ّ9199أحر م نَٛر ١ممر
مس ٖ "نت بر ت ٞاملظر "١ٓٝظًٓر َٓر٘ برمٕ عًُٝر ١احلر م سرتح ر ٙيًعرٛه ٠أخر ًا إىل
نت ب ١رٚاٚ .١ٜمتهٔ ب يفعٌ َٔ نت بر ١قشرِ نرب َرٔ رٚاٜتر٘ "ممر إىل ادٓرع"
ايي ُْظ

ع ّ .ّ9199

فٛرسرت املرتهه احلز ٜٔغ ايٛاثل بٓفش٘ ٖ ٛاي  ٟترز
َتُٝررز يف ٖرر ا ايهترر

رٛرت٘ حٝر ١بظرهٌ

ايٓرر بع َرررٔ اٖتُرر ّ املؤيررف برر ألطٛار ايػ ٜبرر ١يًهتّرر

األربعرر ١اي ر  ٜٔاخترر رِٖ َٚررٛاطٔ ضررعفِٗٚ .اعتُررع غٛيعسررت  ٜٔعًرر ٢رسرر ًِٗ٥
511

ت :مهري الزفاعي

 َٜٝٛٚر تِٗ يف ذل ٚيرر ١يً ٛرر ٍٛإىل َظ ر ع ِٖ ايعاخًٝرر .١عًرر ٢سررب ٌٝاملث ر ٍ ْ ر ٣
إي ٛٝمي طرٌ ٜٚشرّٛف َررتههًا يف ْظر "األرش ايٝبر " ٚخيتصرِ َرع ْ طر ٙ
حب ٝن ه ٖ ا ايعٌُ ايهب أال  ٣ ٜايٓٛر.
إذا ن ٕ ايت رٜخ األهبٜ ٞع ف َ ن ٕ ٖؤال ٤ايهتّ
غٛيعست ٜٛ ٜٔح ٞأِْٗ ب يه ه ن ْٛا ٜع ف ٕٛأْفشِٗ.

511

ٜفعً ْ٘ٛفإٕ نت
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وننَملعلومننًٕملضُمل طننٗٛملعلاٍسننصملٔعوضاسةننحلزملٔز ٖننٛملعسبننٕعجحمل سنننملٔ ٕ ّننحلملخننصٞململ
صغريملوَمل دزعتملعإلٌطحلُملعشبحلز ٛمل..ملٔمنحلذرملعلٍنحلعملعلنرَٖملكمننُٕمل منقملعلتندزعتململ
بدضتمل ػغنملعلسحلزثنيمليفملعلطٍٕعتملعألخري..ٚملزاٜملضُملعلادحلزبملدبسٙمل منٜملعلاانحل سململ
َملبودملٔعضاادعوْمليفملعألحبحلحملعلفطحل ..ٟٛٗمل
مل سنننملنيطنننيمل حلو نحلاملصننساملعلوننحللملعلسٔضنن٘ملعلنننسريمل مل طٗمنٕفطننن٘مل،مل مل
واٍس٠حلاملبحلوِاىحلًملبحللااحل سمليفمل ةنسملعألضنفحلزملعلفطنحلٟٛٗململ:مل"ملضناهّسملعسبحلخنٛملبٕخنْململ
خحلصملإىلملعلمنحلتملعلااحل سٖٛمل ملٔلطٕفمل طحلِيملِرٓملعلمنحلتمليفمل تدًملعإلٌطنحلٌٗٛململ
ٔظبحلزّحلمليفملعلطفسمل ربملعلنُٕملعلفطٗح "..مل
ملكثريعاملوحلملدبسٙملدبحلزبملِحلوٛمل مٜملعلااحل س..ملٔلنَملبوضملعلٍحلعملٖطاوةُٕمل
مٜملوثنملِرٓملعلادحلزبملٔملإبحلُمل ٕعخندملٙمليفملعهلٍند..ململزندت مللن٘ملبونضملعسبنٕعجحملعلن مل
صكّنندمل مننٜملضُملوننَملٖطنناادًملجوحل ننْملبػنننملنملوسكّننصملوملٖتننبملبطننّٕلٛمليفملف ن ملوننَململ
حيحلٔهملعلاأتريمل مْٗ ..مل
مل وٕجملووسف ملبنن ملضًٔملبسكنحل ملضنٍ)مل،ململإىلملضٔعٟننملعلثىحلٌٍٗملٗنملحلتمل..ملففن٘ملٖنًٕملونَململ
ضٖحلًملزصٖسعُملعسبحلزٚمل ملٔكٍ ملضمتػٜمليفمل ملكحلٌحلتملبمٗظمل،ملضكنربملضنٕيفمليفملجهلن٘مل..مل
عضإ فينملزخنملوطَملبمسٗٛملبٗطحلٞملٔ ىحلوٛملومفٕفٛملخٗدعامل مٜمل حلجٚملعلطٗ مل ..مل
مل -ملضٌ ملغحلبمللدٖقمل ىٕزحلتمل دٖدٚمل ملٖنأ ٘ملإلٗنقملونحلهملكنثريمليفملزٗحل نقمل مل
ٔلنٍقملوذببملعوزافحلظملبْ ..مل
مل -ملعضإ فاينمل مللاتٕهملل٘ملوثنملِرعملعلنالًمل ملِنملضٌ ملوٍديمل تسضملعلطحللبمل؟ مل
مل حلهملِٕٔملٖافسعملب٘مل:مل -مل ورب ملكنثريعامليفملزٗحل نقملكنثريعا..ملٔلنٍنقملغنحلبململ
ٍٗدمل مل ّستملصوحلبحلامل دٖدٚملٔصىدتمليفملٔخْملظسٔفملبحللغٛملعلاوتٗد..ملعمسبملضاصٔزمل
بمدعٌحلاملكثريٚمل..مليفملعلػّسملعلتحلجًملضاصٔزملبمدعاملضٔزٔبٗنحلاملٔ اونسفململإىلملغاةنٗٛمل ةنسحململ
هلحلملضِىٗٛمليفملزٗحل ق ..مل
ملزنٜملل٘مل ملضًٔملبسكحل ملضٍ)مل،ملضغٗحلٞملكثريٚمل ملٔ ٍسأملبأزدعحملضنأوسملبّنحلمل..ململ
ٔلملضكَمليفملذلقملعلٕ ملضلت٘ملبحلوامللثنملِرٓملعألوٕزمل ملإُملوحلملغدٌ٘ملإلْٗمل دز ْمل مٜمل
ننسعٚٞملعألفنننحلز..ملٔكٍ ن ملوتاٍو نحلاملضُملعلتنندزٚمل مننٜمل ننسعٚٞملعألفنننحلزملٔووسفننٛملخسحلٖننحلململ
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علٍفظمل َمل سٖقملواحلبوٛملعلرَِملٔٔوطحل ْ..ملضصسس مليفملِنرعملعلوةنسمل مل مىنحلامل حلٟىنحلاململ
برع ْ ..مل
ملزحلٔل ملضُملضضمنملوومٕوحل ْملفسةستمل فنريٙمليفمل طٗٛملووٍٗٛمل ملِٔنٕملحيندمليفمل
ب٘ملبةى ملٔضٌحلملضضادسٓمللونسفٛملعلصٖندملوَملضفنحلزٙمل ملٔلنٍْملبودملسبهحلتملع رتفمل
ضٌينملغاصملصوب..مل مل
ٔضخننرمل ملضًٔملبسكننحل ملضننٍ)مل،ملحيننن٘مللنن٘مل ننَملضغننٗحلٞملكننثريٚملكننحلُملٖفومن مل
نّحلمل..مل
نٕهمليفملذِنَمل.انربٓمل..ملٔإُملعلطنٗحلاملٖتةندٌْٔمل
مل
كحلُملبإونحلٌنْملضُملٖتنسضملضٙملغن٘ٞمل
وخاسننحلزملوتدز ننْملٔكننحلُملٖسننجملوننَملذٍِننْملضزٗحلٌنحلاملضٔعوننسملصننغريٚملٖفومننّحلملعلطننحلٟحململجُٔمل
عٌاسحلٓمل مل سنملضُملٖفحلخْ٠ملبأٌْملٖوسفّنحلملمتحلونحلا..ململِٔننرعململ وسفن ملإلٗنْملخٗندعاململٔملشز نْمليفململ
ملإلٗنْمل
مل
وٍصلْملوسعتمل د..ٚمل ٔزنيمل ّٗأتمللغنحلجزٚملعهلٍندملبوندملضُملضٌّٗن ملجزعضن ..ملذِسن
ضٔج ْملٔكحلُمل دملوطٜمل مٜملآخسمللتحلٞملل٘ملووْملضغّسمل د..ٚملحبثن مل ٍنْمليفملعلننحلُململ
علننرٙملٖإعخنندملفٗننْمل ننحلجٚمليفملضننٕيفململ ملعلنحلٌننحلتملبمننٗظمل،ملفمننيملضخنندٓ..ملفٗىى ن ملصننٕبململ
وٍصلْملعلرٙمللملٖنَملٖسودملكثريعامل َملعلطٕيفمل ..مل
ملفاس ملل٘ملعبٍاْملعلسحلبملٔزنيمل سفاينملبػ مليفملٔخّ٘..ملتيمل حلل ملواىاىٛمل :مل
مل -ملضزخٕملضُملٖنُٕملصبٗ٠قملوفٗدعاملإلخسعرملضب٘ملوَمل صلاْملِٕ..ملوٖتحلبننملضزندعاململ
..ملضأزٝملإُملكحلُملضٕٗعفقمل مٜمللتحلٟقمل..ض سفملكيملٖنَمللقملوَملعزرتعً ..مل
ملضخمطاينمليفملعلةحللٛملعلٕعضوٛملتيمل حلب مللد حلٟقمل دٚمل سنملضُمل وٕجملوساطىٛمل :مل
مل -مل فطنملٖحلضٗد..ٙملٔعلدٙملضٗطاتسمقمل ..مل
مل -مل سدَٖملفسزٛمل؟ مل
مل -ملفوالا..ملإٌّحلملضٔهملوسٚملٖسدٔملفّٗحلملوّاىحلامللمتحلٞملغاصملوٍرملتالتٛملضغّس ..مل
م مللْمل:مل -مللملضز بملمبغحلجزٚملعهلٍدمل سنملضُملضزعك..ملخف ملضُمل ننُٕملصنساقململ
مٜمل ريملوحلملٖسعً ..مل
بدتملل٘ملعبٍاقمل متٛمل مٗق..مل واربملضُملعٌصٔعٞكملكحلُمل حلضٗحلامل مٜملعألضس ..ٚمل
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مل -ملِننيملوملٖفّىننُٕملوننحلململض ىنننمل ملض ةنندملضٔوجٙملٔشٔخ ن ..ملوٍننرملضننٍٕعتملٔضٌننحلململ
من٘ملعلسندٞملبّنحل..مللملٖسنقمليفملعلوىنسمل
مل
ض خنملمتسٍٖحل ٘ملٔلننٍينمل سننملعغنّسملع اٍون ملضُمل
وحلٖنف٘ ..مل
ملتيمل فسعملب٘ملِٕٔملٖتٕهمل:مل -ململضٌ ملغحلبمل ىٕاملضنسٖبملعلفّني..ملضنأزن٘مللنقململ
ة ملعلغسٖس ..ٛمل
وٍننرملشوننَملبوٗنندملٔضٌننحلملضزننحلٔهملعلطننٗطسملٚمل مننٜملٌفطنن٘ملٔعلنندخٕهمليفملزحللننٛملوننَململ
علمٗاحلزخٗحل،ملضٙملعلطسحلتمل ريملعلطسٗو٘مل..ملٔعلتدزٚمل مٜملعلااػبملبالملزسعكملكحلزبثٛمل
علٗا ..ٛمل
مل -ملض اتدملضُملوثنملِرٓملعسبحلوتملذباحلرمللادزٖبمل ريمل حلج ..ٙمل
مل -ملوٍننرملضُملكٍ ن مليفملعلوػننسَٖملٔضٌننحلملض نندزب..ملعضنناطو ملعلٕصننٕهملإىلملٌاننحلٟذململ
وبأعملبّحلمل..ملٔلنَملعآلُملعلٕضبمل.امف..ملضٌحلملواتدًمليفملعلطَ ..مل
تيمل ٍّدملِٕٔملٖاحلببملزدٖثْ:مل -ملِرعملوّٖي..ملوٍرملضغّسملٔضٌحلملضزحلٔهملعوٌفالتملوَمل
خطدٙملمتحلوحلاملٔعشبسٔرملإىلملضٙملونحلُمل..ملبنحلوننملزٕعضنمل٘ مليفملزننيملٖستنٜملخطنى٘ململ
ِحلودعاملبالملزسك ..ٛمل
ندمليفمل
مل م ملوبٍ ملوٍرملغّسَٖمل:مل خّنصٙمللن٘مل وحلونحلامللوػنسٚملضٖنحلً..ملضنأٌصٔٙملض وس مل
سف ملٔوملضزٖدملضزدعاملضُملٖص دينملضٔملٖتطبمل م٘ملخمٕ ٘ملبأٙملغننمل..ملٔزحللحلمل ٍاّن٘ململ
علوػسٚملضٖحلً..ملوبأعملبحل اسنحلًمل نسف ملإذعمللملضفاسّنحلملبٍفطن٘..ململِٔننرعململضنّستملونبململ
شٔخ مل ٔضٔوجٙملضّسٚمل حلٟمٗٛمل ملضضسغ ملفّٗحلمل حل ف مل منٜملعزبىٗنبملٔض ٍوناّيملضٌنينململ
بةسٛملخٗدٚملٔضُملكنملغ٘ٞمل مٜملوحلملٖسعًمل..ملتيملجخم مليفملصٕوو مل ..مل
مل -مللاٍصٔٙملضبحلٔواملضُمل اىسُملبّدٔٞمل مٜمل ملعلمٗاحلزخٗحل،؟ مل
مل
نحلكَمل
مل -ملٌونني..ملمتنٍن ملوننَملعشبننسٔرملوننَملخطنندٙملٔعلنندٔزعُملٔعلادننٕهمليفملضون
دٖندٚملوننَملعلوننحلل..مللنندٚململ طننوٛملضٖننحلًملكحلومنٛمل سنننملضُملض ننٕجملٔ نندمل س ن مل منن٘ملعبننٍ مل
علسحلب..ملٌّط ملبةوٕبٛمليفملِرعملعزبطندملعلاّحللنقمل..ملٔ ندتملإىلملٔ ٗن٘ملضنسٖوحلاملزٗنجململ
ملعشبنٕفمللمدىٗنب..ملخحلصنٛمل
مل
فاس ملعلسحلبملٔكٍ ملواوسنحلاملضزنظملبندٔعزملغندٖد..ملٔضنسس
ٔضٌّنننيملٔخننندٔعمل ونننحلو٘مللملكنننظمل تسٖسن نحلا..ملٔلننننٍينملضنننس حلُملونننحلململ ننندتمللسزننن٘ململ
ٔزنحلٖحل ٘ملعل ملحيسّحلملضٔوج..ٙملفحل ىإٌٔعملمجٗوحلاملضٌينملخبري..مل مل
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مل -ملٔوحلذعملزضٖ ملخالهمل مقملعلفرتٚملعلطٕٖمٛمل؟ مل
مل -مل كٍ ملضوٗدعاملٔضٌحلملضبةسملخطدٙملضونحلو٘ملدندجعامل منٜملعلطنسٖس..ملٔضنس حلُململ
وننحلملعخرت ن ملعزبنندزعُملٔخسخن ملوننَملبننٗ ملضٌننينملض ننريمليفملزمننيملمجٗنننملجُٔملضُملضزننظململ
بحلسبسملضٔملبحللطٕٞملعلٍاػسملزٕل٘ ..مل
ملزضٖ ملعلٍسٕذَٖملٍٖاػسُٔمل مٜملضزصفٛملضبطحلتملعلطننقملعسبدٖدٖنٛملٖنملنطحلزجُٔمل
منٜملضزندِيمل..مل
مل
علٍن حلعملوَملضخنمللتىنٛمل طندملضٔجِنيمل..آٓ..ملضزندملعلٍنحلعملٍّٖنحلهملبطنٕ ْمل
ٌطسملضايملٍٖتضمل مٜملضزٌبملحيىمْملمباحللسْملٔعألزٌبملٖاانس...مللنحلذعملٖادىنبملعلٍنحلعململ
ٍِحلمل؟ملإٌّحلملوػحلخس..ٚملكٍ ملضغوسملضٌينملضٌدفبمليفملعزبٕملبطس ٛملخحلز ..ٛملزضٖ ملبنحلخسٚململ
دبٍحملٌنسٕملخصٖسٚملصاسٖٛمل دفوّحلملعألوٕعر..ملض ىحلزملصٍحل ٗٛمل..ملضضمسٛملطبٗفنٛملربملسنأمل..مل
لننحلذعملوملحيننبملعلٍننحلعملبوطننّي.؟مللننحلذعملٖاتننحل مُٕملوننَملضخنننمل فحلِننحلتملكنننَملعوضنناغٍحلٞململ
ٍّحلمل؟ململ..ملآٓملٖحلملصدٖت٘ملكٍ ملض وربملٔضٌحلملضٌاتنملوَملونحلُملآلخس..ملضزٝملعألوٕزمل مٜمل
زتٗتاّحلملٔضزظملبافحلِٛملبوضملعلسػس ..مل
مل -ملكأٌقملكٍ مل ػّدملكحلبٕضحلامل؟ مل
مل -مللملٖنننَملزمىنحلاملكننحلُملزتٗتننٛمل سنندتمللنن٘ملبننننملبػننحل اّحل..ملٔز ننيملخننٕل مل
علطسٖوٛملفتدملغّدتملصبىٕ ٛملوَملعلٍحلعمليفملخصٖسٚملٌحلٟٛٗمل ملضزطط ملضٌّيمل.امفُٕمل
َمل ريِيملبطمٕكّيملعلطٗبملٔ وحلٌّٔي..ملٔلنَمللملضمتنَملوَملعلٍفٕذملبٍّٗي..ملفتدمل
ضٖتهينملعلتسعملعلإعصنمل مٜملعلسحلبمل ..مل
مل -ملضزضٖ ملكنملِرٓملعألغٗحلٞمل..؟ مل
مل -ملكحلُملعلصوَملكسمل م٘ملبطس ٛملخحلز ٛمل ملكنأُملكننملدبنسب مللمل طناغسيفململ
ضٕٝملج حلٟقمل..ملِنرعملع اتدت ..مل
مل -ملكحلٌ ملدبسبٛملفسٖندٚملضتنستملفٗنقمل نأتريعاملكنسريعا..ململِننملِن٘ململضٔهملونسٚمل تنًٕململ
بّحل.؟ .مل
مل -مليفملعلسعتملعلحلضٗٛملكحلُملعضاودعجٙملضٗ٠الامللملكَملضغوسملبحللٕ ملكط٘مل
بامقملعلطس ..ٛمل مقملعلسعتملعلطحلبتٛملكحلٌ ملكحلسبمي..ملآٓملٖحلملصدٖت٘..ملكننملدبنحلزب٘ململ
767

د .طالب عمران

٘مل
خالهملفرتٚملزٗحل ٘ملعلطٕٖمنٛملٔضٌنحلمليفمل تندٙملعلاحلضنب..مللملضزمنيملضُملضصننمليفمل ندزٖسحل مل
مٜملعلٕٗ حل..ملإىلملِرٓملعلسزم..ٛملٔضٌحلملضوٗدمللرلق..ململململ مل
مل -ملِنمل فنّسملبإ حلجٚملعلادسبٛمللصوَملض ٕه.؟ .مل
مل -ملٌوننيمل..ضننأجخنمليفملعلادسبننٛمللثالتننٛملضضننحلبٗب..ملٔلننَملضجعملضزنندعاملٖتحل وّننحل..مللململ
ضغوسملبحللٕ ملكسمليفملدبسب ملعلطحلبت..ٛملز يملضٌّحلملعضاغس مل طوٛملضٖحلً ..مل
مل م مللْملٔضٌنحلملضزنديفمليفملٔخّنْملعلاونبمل:ململ -ملضومل واتندملضُملذلنقملٖػنننملخطنسعاململ
مٜملزٗحل قمل؟ مل
ملضسقمل:مل -ملٔوحلذعملٖاستٜمللن٘ملونَملعسبٗنحلٚملٔضٌنحلملزخنملنمل دنٕشملواتندًمليفملعلطنَ..ململ
ض اتدملضٌينملضأظبح..ملٔضأزتقملز ىحلامل ٗحلضٗحلامليفملعشبسٔرملوَملعزبطد..مل مل
ملٌهسملإل٘ملفدأٚملوطافّىحلا:مل -ملواٜملضاغحلجزملعهلٍدمل؟ مل
مل م مل:مل -ملضٌحلملضخّصملٌفط٘مل..زبىحلملخالهملضٖحلًمل ..مل
ونسفملكنيمل
مل
ِصملزضضنْملوٍص دنحلامل:ململ -مل ع اتندتملضٌنقملضاػنّدملٌّحلٖنٛملدبنسب مل..مل
ضكَمللقملوَملٔجمل؟ مل
ضألاْمل:مل -ملٔلنَملواٜملضاسدضملِرٓملعلادسبٛمل؟ مل
ض ننسيفملغننحلزجعامل:مل -ملبونندمل نند..ملخطننستمللنن٘مل سنننمل مٗنننملفنننسٚملضُملضلتننحلكململبونندمل
ٌّحلٖاّحل..ملض وميمل؟ملضغوسملبحللسعزٛمل ملٔضٌحلملضذبدحملإلٗنقمل ملضٌن مل فّىنينملخٗندعامل ملٔ فّنيململ
ضُملعإلٌطحلُملٖاىابملبتدزعتملخحلز ٛملوملٖطاثىسملضٕٝملخصٞملضٗ٠نملوٍّحل ..مل
م مللْملخحلجعامل:مل -ملضضاطٗبملضُملض خنملضفسٙملضٖحلونملحلامل ندملٚملألٌّن٘ملبونملضملعأل ىنحلهململ
عل ملضخماّحلمللٕ ملآخسمل..مل وميملكيملضٌحلملواومّقملبأضسعزملِرٓملعلسالجمل؟ مل
ملضغسيفملٔخّْمل:مل -ملضانُٕملفسصٛملٌحلجزٚملضُمل ػّدملدبسب ملعشبحلز ٛمل ..مل
ملغنندجتمل مننٜملٖدٖننْمل:مل -ملضمتٍننٜمللننقملعلإفٗننقمل ملٔضزخننٕملضُملضزعكمليفملض ملصننسٛمل
بودملظبحلاملدبسباق ..مل
ٌّط ملوٕج حلاملفحلضإ فينمل:مل -مل بملضُمل تٍبمل حلٟم ملبوصل ملعلتحلجوٛمل ..مل
مل
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