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ذذاالدرتاتقجقات ذاؾرواقة ذؽمابة ذيف املشفدذذ-املعمؿدة
 –اإلبداعيذوتداعقاتذاؾرؤقاذ

 (1)ذاألخضرذابنذاؾداقح

ماظـصماظلردي - معع متػوسؾه مويفمعظوػر مبوظرواؼي ماٌؾدع ميفمسالضي محبــو معو ،مإذا
مضعقػو مػّشو مخؾؼو معّرة مأّول متشؽؾً موضد م مايؽوؼي مغؾػي محؿىم، مصعؾؼي معضغي تؾدأ

ممم.مرواؼيمسربماظؽؿوبي.مالدؿواءتؽؿؿلمظؿؾدمسـدما

وٌومطوغًماظرواؼيمتؾدأمعنمحقٌماغؿفًمإظقهمايؽوؼيمؼؿقّؼقماظؿػوسلمبنيماظؽوتىم
وحيدثماظؿؿودكماظـّصيمسؾىمعلؿوىماظلّقوقمبنيماظؾقظيماآلغقيم،مواظـصماإلبداسي

مسؿرم معن محومسي موػيميظي مايؽوؼي( م)عوضي موبنيماٌوضي ماظرواؼي( )وضًمطؿوبي
ميفمنوحماظػعلماظ مبـّوءمحومسو مسوعالمتؼـقو مبوصػفو ماظلقطرة لرديمؼلؿوجىماحؽوم

 م.اظرواؼيممأومصشؾفو

عنمػـومؼلوػممهؾقلماًطوبمبكظقوتهمايوضرةميفمظغيماظـصماظلرديموبـوئهميفم
مم.تػعقلمحرطقيماظلردموادؿـؿورماظرؤؼومماظيتمميؾؽفوماٌؾدع

ظقيمصقهمخرقمووووزمواغزؼوحمواظـصماظروائيمطؿومؼالحظمعشقونمبطوضيمتوّترمسو
مم.ظؽـريمعنماظرعوزماٌلؿؿّدةمعنمايؿوظيماٌعرصقيمظؾؿؾدعموثؼوصؿه

ماظؿداخلم - مصقفو مؼؿػوسل مطقؿقوئقي مسؿؾقي موصق م)اٌؿكّقل( ماظيتمتػّعل ماظـؼوصي ػذه
م.ماظؾـوئيمبنيماظصورةمواظرعزمواظؿضودمواظؿلوؤل

ظرواؼيمسربمغواتفوماظدالظقيمػذهماظؿقوالتمومتوجفوتفوماٌكؿؾػيمػيماظيتمتشّؽلما
ماٌرطىمبقـفؿو مواآلخر مواألصؼي ماظعؿودي مبنيماظلرد ماٌواضع مظعؾي مووصق ،موايؽوئقي

ذذذذذذذذذذذذ.ؼؿشّؽلماظعؿلماظلردي

صوظرواؼيمػيماظّدمماظؾؽرماىدؼدمومرؿوحم،مإذامطونماظشعرمدؼوانماظعربمصقؿومعضى
مؼرّد مسشىم،ال مطشّؾول ماظعوملم،ضدعًمإظقـو مودروبهممأروتمزؿل وخوضًميفمختوعه

م.موعشًمإديماظّذاتموإديماظغدماآلتيم،صزرسًماظّضوءميفمطفوصه،موسواٌهمماظّؾوعـؿفقي

م،صوظّرواؼيمخرجًمعنمرطومماظؿقّولمظمظمةمرورمريوعفومصوقمدؼفماظلؿوءماألخرية
م.موتـودؾًمعـفومأدرابمرريمأمسعؿـومأصواتمأدالصـومعوضقوموحوضرا

                                                                                                                                        
(1) Université Omar Telidji, 03000, Laghouat, Algérie. 
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أحفقيمأومحؽوؼيمسوبرةمعنمايؽوؼوتماظيتماسؿدغومسؾقفوموملمتعدماظرواؼيمجمّردم
أوم،مأومجمّردمجمؿوسيمعنمايوادثموضعًميفمزعونموعؽونمععّقن،ميفمتراثـوماظعربي

ّولماًطوبمبلمهم،عشفدمعنمعشوػدمايقوةماظيتمتػؼدممسؿؼفومودالظؿفوميفماٌلؿؼؾل
شفموماًؾقمومإزاظيمعوموماظّرؤؼومػيماظؼدرةمسؾىماظؽم،ظؾعوملمواظلرديمطؽلمإديمرؤؼ

م.محفؾؿهمسـوماألظػيموماظعودة

عنمػـومهّررتماظؾغيمعنمععفؿفوموموووزتماٌعـىماٌؼّقدمبؼقودماظؽؾؿيموعوتوحيمم
م،بهمومتشريمإظقهمإديمدالظيمعؿقّررةمعػؿوحيماألصقمومعؿفووزةمظؾؿؽونموماظزعونمواٌـودؾي

م.موهّولمععفوماًطوبماظلرديمإديماًؾقموماإلبداع

مبلم محؽقً معـؾؿو مظؾقؽوؼي مإسودة مأو موضعً مطؿو مظؾؿشوػد مرمسو ماظّرواؼي صؾقلً
معػورق مغّصي مدقوق ميف ماظواضع مسـوصر مبؿشؽقل مؼلؿح معو مإدي موووزتفو مظّذةم، حّؼق

م.مبـؿومظّذةماٌؿكقلماظـّصي،ماظؼراءة

اظؼصصقيمم،ومسربماظـّؾشميفمخمزونماًطوبماظلرديموماظّؿؿؾعمحملوصؾهماإلبداسقي
ذذطوغًمظـوموضػيمعع،ماظروائّقيعـفوموم اظيتمترطًمبصؿؿفوموومشفومسؾىمجلدماؾّرؤقا

اًطوبمومأضوصًمغؽفيمجدؼدةمعغوؼرةمػذهماظـّؼؾيماظـّوسقيممتـلمجزءامصوسالمومراصدام
مم.ميفماظـؼوصيماظعربقيمومآدابفومرشممرراوةمسودػومومحداثيموجودػو

ألنممحرطقيم،مشريمعلظوصيٍمسالضوتمدالظقيمػذهماظرؤؼومػيماظيتمدوػؿًميفمغلم-
اٌعرصيمتلوّؤلمووووزموطشفمومتـوؼر،مطؿومدوػؿًمػذهماظرؤؼوميفمخؾقمصورمدردؼيم

م.ممهلومطقوغفوماٌؽـّفمظؾطوضيماظدالظقيمواىؿوظقي

معن مواظؿؽـقف ماإلزاحي مآظقوت متّدخؾً مػـو موجموزمعن موتشؾقه وخرقممادؿعورة
ألنماظعؿؾقيمتؽؿنميفماظؼؾضم،مإضوصقيمؾًمبلصداءمدالظقيوفماظؾغيماظعودؼيمحنيمرّيٌّلظ

غويماظذيمؼرضىمبوظؾغيمؾقفماظاالّتؽوءمسؾىماظؿؽـصؽونم،مسؾىمعومالمميؽنماإلعلوكمبه
نموطل،ماظؾغيمدمومعـورقماجملفولماغدصوعصؽونماظروائقيمإديمعلؿوؼوتماظؾغيماظشعرؼيم

م.مورةماٌعـىظـصماظروائيمعنمدالظيماظؼصدمإديمصريؼومأخرجًماّؤاظر

دةمبلمػيمعزّو،مالمتؼؾلمضراءةمواحدةمظي،عػؿوحيموعؿقّويمروائقيمقظؾـمدلًأطؿوم
م.معضوسػيماحؿؿوظقيبدالالتم

خرجًم،موطلغفومضطعيمأثرؼيمغودرةم1"عودمماهلفرةمإديماظشؿول"تطؾعمسؾقـومرواؼيم
 .معنمذعوبماظؿورؼخموبّددتماظشّكمبوظقؼنيمحولمبؼوءماظرؤؼوموزوالماٌعـى

                                                                                                                                        
 .اظشرطيماظورـقيمظؾـشرمواظؿوزؼعماىردم،عودممػفرةمإديماظشؿول،مصوحلم،اظطقى 1
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مإدي مأوهلو معن ماظلرمصوظرواؼي مبعواٌفو متؼوس مال مذكصقوتفومدآخرػو موعشوػد ؼي
وصوسؾقيم،مطؿومالمتؼوسمبػوسؾقيماظلوردماظعؾقم،موػلمػيمحؼقؼيمأومخقول،موأحداثفو

رشممتلثرغومبوٌشفدماظلرديماحملؾّوكم،ماظشكصقيماظيتمهؽيمضّصؿفومأومضصيمشريػو
ماٌلؿؼ مظؾققوة مرؤؼؿه مظؿؿرؼر م ماظرواؼي معمظف مبـوه ماظذي ماظعربيمواٌّمثر مظإلغلون ؾؾقي

اٌربوطمحبضورتنيموثؼوصؿنيمخمؿؾػؿنيمصالمػومبوظشرضيموالمػومبوظغربيمصلعلكماظعصوم
 .مسنماظودط

،مبوخؿصورمطوغًماظرواؼيمتؾقٌمسنماهلوؼيمودطمسؾٌمسوملمتداسًمرعوزهموضقؿه
ماالشرتابم موعظوػر ماظعربقي ماظشكصقي ميف ماالزدواجقي مدّر مسن متؾقٌ مطوغً طؿو

م.ماٌوجودةمصقفو

ورشممطونماظـصمغلقٍمدرديمميؾكمدؾطيمظغوؼيمعفقؿـيميفمصضوءماظؼراءةمطـرتمم
ماظؿلوؼل ماٌؿعّددة ماٌشّعي ماظرعوز مصقفو ماظذيمصّعلم، ماٌؿؾؼي مؼػّؿشمسـه معو مػذا مأن إدي
ميفماظؽشفمواظؿلوؼل ماظرشؾي مدؾطي مضراءاتم، موتؼرأ مصؿوزاظًمتطؾع ماظرواؼي مضدم ورشم

وعوممتؾكمعنمآظقوتمادؿطوعممبوجؾفوم،ماظيتمتلدركغظرامظؽـوصيماظدالالتم،مخمؿؾػي
مم.ماظؽوتىمهرؼكمذفونماظرشؾيمسـدماٌفؿممبوظؿقؾقلماظـصي

م مرواؼي مؼؼرأ مبوظوجودمماملودموعن معؿعؾؼي مبعد مؼؽؿشػفو ممل مجدؼدة ؼؽؿشفمأذقوء
موسالضيم مواظدوظقي ماظعالضوتماإلغلوغقي مصقفو مواجملؿؿعممبو واظؽونمواإلغلونمواظلقودي

ماظرشؾيماٌؾّقيميفماطؿشوفم،مغرباظشرقمبوظ وطؾؿومدسًماظضرورةمإديمضراءتفوموأحقوغو
مسـدمأّولم،مأشوارػو ؼؽؿشفمذؽالمآخرمودالظيمأخرىمورؤؼيمملمؼلؾقماظوصولمإظقفو
مضراءة ؼعقشميفمسوملمعػورقمالمؼالعسم،موطلنماظـصمهولمإديمطوئنمسؾويمجمـح،
بـوءمصريورتهماٌؿفّددةموتػّفرممألنماظـصمعؽؿـزمبعالعوتمدردؼيمتلوػمميفم.ماألرضم

مم.معنمجوغىمآخرمعدظوالتمعوازؼيممتؿقّؽمميفماظـصموتلؿدسيماظؿلوؼل

مأذػىمإديمأنم"ضوةمطلمغصمػيميفمحفؾهموخموتؾؿهمالميفمإصصوحهمم مصلغو وهلذا
مإحّؽوعه،موبقوغه يفمتؾوؼـهموماخؿالصهمالميفم،ميفماذؿؾوػهمواظؿؾودهمالميفمأحؽوعهمأو

مازدادمايفىم...وحدتهموووغله ازدادمإعؽونماظؽشفموتـّوسًماحؿؿوالتم،موطؾؿو
ممم.2اظؼراءةم"

معمدّليم مدالظقي مسؾىماظؼورئمػيمدؾطي ماظـصماألدبيماظذيمميؾكمدؾطي مػو ػذا
م.موعوّجفيمظؾؿعـىماظـّصي

                                                                                                                                        
2

  .81،ماٌرطزماظـؼويفماظعربي،ممص.اظـصموايؼقؼيحرب،مسؾي،م 
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"مغذطرمعـفوماملودموماٌؿلّعلمظؾؿلورماظلرديماظعربيمجيدمرواؼوتمطـريةمدؾؼًم"م
م.م3"مظؿوصققمايؽقمعصػورذؿنذاؾشرقصرمرواؼيم"سؾىمدؾقلماٌـولمالماي

ومطّؾفومم،4"مظلفقلمإدرؼس"احليذاؾالتقينثممبعدمحؼؾيمعنماظزعنمجوءتمرواؼيم
ومتؽودمالمخترجمسنماظػضوءماظؿؼؾقديماظعؿققماظذيم،مرواؼوتمبوػؿيمبالمػوّؼيمروحّقي

ظًمإديماًّطقيمؼوتماصؿؼرتمإديماظرّؤؼو،مومعواؼّؿلممبوظـؾوتموماٌراوحيمألنمػذهماظرو
طؿومطوغًمذكوصفوم،ماظيتمالمختؿؾفمطـريامسنماًطقيميفمدردماألحداثمطؿوموضعً

معفّؿشيمتغّصممبؾوحيمايقوة مومروصقومم،مػوعشقيمأو ماظؼّصمبدورهمعويو معوء صقغدو
م.مصوضدامٌوئقؿهمومذػوصقؿه

موردت ميوادثمطؿو مدردا مجيدػو ماظؼورئمظؾرواؼوتماظلوبؼي مو مأضربمإديم، صفي
ريماظذاتقيماظيتمترتؾطمبوظزعونموماٌؽونمومتعؿؿدمسؾىماًّطقيميفمدردماظوضوئع،معنماظل

مأسؿولم م ميفماٌلؿؼؾلمألغفو مصؼدتمدالظؿفو أيم،مبوٌعـىماظشوئعمظؾؽؾؿيم"واؼعقة"ػـو
ماٌؽوتماٌّرات متؿؽرر مأحداثفو ماظعوديمو ماظواضع ماالضرتابمعن مادؿكدعًماظؾغيم، طؿو

ماٌلظوصيمومووصؼ مغؼقضمظؾكطوبماظلرديماٌعوصرماظذيمؼػرغماظؽؾؿيمعنممظدالالتفو ػذا
مبدالظيمجدؼدة ماظعؿققمومؼشقـفو ماظدالظيمعـؾؿوم،مععـوػو مترعقزؼيمعؿعّددة هؿلمروضي

"مصعظؿؿفومملمتؼؿصرمسؾىمغؼلماألحداثموماظوضوئعمطؿومووضعً،ماملودمندميفمرواؼيم"
ألنماظؽوتىمملمؼعؿؿدم،مؽلبلمدوػؿًمبنضوصيمجدؼدمعومؼعّؾرمسنمرؤؼومتشؿلمايقوةمط

ماظرتقى مأغؼوضماظواضع مسؾى مأخرى مسوامل متصوؼر مواهلوؼيم، ماظذات مسؾى مأرتؽز بل
ومعزجمبنيماظؾغيماظوصػقيمايقودؼيموماظؾغيماالغػعوظقيماظؿـؿقـقيم،مواظؿورؼخموماظالذعور

ميماٌؿكّقلوصقمظغيماالدؿؾطونماظذاتيماظؼوئممسؾىمتؼـقيماالغشطورموماظؿواظدميفماحملؽ
مععو مواظؾغي مأبعودػوم. ميف ماظعربقي ماظذات مػؿوم مإدي ماظوصول ماظؽوتى مادؿطوع مضد و

م.ماظشكصقيموماظوجودؼيمعلؿػقدامعنمعؽـوغوتماظذاطرةممومخقؾوتمماظؿورؼخ

م مإدي مؼعود ماظػضل معنمماؾرؤقاو ماظيتمأخرجؿه ماظرؤؼو ماظؽوتىمػذه اظيتمميؿؾؽفو
ممييماظؿفربيماإلغلوغقيماظغريمضوبؾاىزئقيمومأدخؾؿهميفماظطرحماظػؽريماظؼوئممسؾىمطّؾق

م.مظالغشطور

ومظعلمأضعفماألسؿولماظلردؼيمػيماألسؿولماظؼوئؿيمسؾىماظدضيميفمغؼلماألحداثمم
ومربطفومبزعوغفومومعؽوغفومومعـودؾيمحدوثفومألغفومتػؿؼرمإديماظرؤؼومصؽونماظلردمأضربم

م.مإديماظردمموماحملوطوة

                                                                                                                                        
 .رواؼيمسصػورمعنماظشرقم،توصققم،ؼـظرمايؽقم 3
 .اييماظالتقينم،دفقلم،إدرؼسم-ؼـظر 4
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مسنمومجدان مؼعّؾر مرتقىم،مذعىم"صوٌػروضميفماظـصمأغه متـضقد مظقسمجمّرد و
أومإسودةمظؾـوءمطونمحدودهمععروصيمبشؽلم،مظؽؾؿوتمخوظقيمعنمأؼيماغػعوالتمجدؼدة
م.5دوبقمومالمؼضقفمهّؼؼهمأيمذيء"

مصؽري مررح معن مخيؾوا مال مسؿل مػو ماألدبي مصوظعؿل موبؼوءهم، ماظعؿل مػذا وسظؿي
ممم.موودّدهمتؽؿنميفمعومؼؾّطنموراءهمعنمرؤؼومهلذاماظعومل

مبوظؾصريةػ مػيماظيتممتّدغو ماظرؤؼو مغؽؿشفمعومملمؼؽؿشف،مذه ومظقسم.موموعؾـو
بوظضرورةمأنمتؽونمػذهماألسؿولمخّطقيميفمغؼلمايؼوئقمعـطؼقيميفمخطوبفوموميفمغؼؾفوم

مظؾوضوئع مبعقـه، مػيماًطل مصوًّطقي مبدونم. مشريػو متؽّرر مو مذاتفو متؽّرر ألنماًطقي
مإضوصيمجدؼدمعو مضوعًمسؾىمطؾقيماظؿفربيمصوألحداثماظصغريةمال. مإالمإذا مععـىمهلو

م.ماإلغلوغقي

صوًطوبماظلرديماٌعوصرموووزماظلطحموماظـؼلماٌؾوذرمٌعطقوتماألذقوءمومأّتفهم
ماألذقوء مجوػر ماظغوصميف مو ماظعؿق مإدي مزواػرػو.. موراء ماألذقوء مغغوصميف مأن مم..أي
اٌؿوصرةمتعؿربمأذقوءمعلؿفؾؽيممموماٌعطقوت،مصوٌعـىماىوػزموماظؿعوبريماٌعّؾؾيماىوػزة

أطؾؿفوماألظػيموماظعودة،مصالمضقؿيمهلومألّغفومدخؾًميفماظؿؽدؼسموم"اظؿؽدؼسمالمؼؾينم
م6حضورةمحلىمعؼوظيمعوظكمبنمغيب"

ماٌصطؾقوتماظـؼدؼيمم معن موابل موراء مغؿكّػى مأن مػذه مأؼوعـو ميف مجرتماظعودة وطم
وضدمهولمػذامإديم،مبممأومسؾؿقيماظـؼدواٌػوػقممواٌؼوالتماٌلؿفؾؽيمبودممسؾؿقيماألد

وطّلمػذامؼعّؾرميفمحؼقؼيماألعرممسنمتصّقرمصطريم،مؼورئطوبوسمعزسٍمأرػقمطوػلماظ
ماديؼزحفمبالمػوادةمميفمذيعمػذهماٌصطؾقوتمموتؽدؼلفوميفمحبوثمغظرؼيمتػؿؼرم

م.ماٌرجعقيممواظؿشكقص

،مؽنمعؿوّضعيمعـذماظؾداؼي"وماظؼقؿيمايؼقؼقيمظؾـؼدماىدؼدمماظوصولمإديمحؼوئقمملمت
ماظـص ميف مدوبق مبشؽل مخطوروتمعوجودة مصوظؽشفمسن مدخلم، مال متعقنيمأذقوء أو

محؼقؼقي مضقؿي مذو مأنمؼـؿٍمسـهمذيء مالمميؽن مصقفو مظؾذاتماظؼورئي صوظـصميفمػذهم،
إنماٌؿعيميفماظؾـوءمالميفماٌعطىم...مايوظيمؼػؼدمػوؼؿهمألغهمظنمؼؽونمعصدرامأليمعؿعي

م.7اىوػز"

                                                                                                                                        
5

دارمم،دورؼوماظالدضقيم،طم،علوظكماٌعـى،مدراديميفمبعضمأغلوقماظـؼوصيماظعربقي"م(،2006)مدعقدم،بنمطراك 
مم.ؼعايوارمظؾـشرموماظؿوز

6
ممعوظكمبنمغيبمايضورة:مٌزؼدمعنماٌعؾوعوتمؼـظرم 
7

 34م.صم،علوظكماٌعـىم،مدعقدم،بنمطرادم 
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وتؽودمتؽونماألسؿولماإلبداسقيم،مدأبًماألسؿولماظرتاثقيمسؾىماظردممعنماظواضعمظؼد
رمسومأومعشفدامؼلؿؿّدمحؼقؼؿهمعنماظواضعماٌعوشموعنمػـومهوظًمماظصورةمإديمتشؾقهم

ماظزعنمإديم،مأومادؿعورةموػيميفماظعودةمتشؾقهمحذفمأحدمرطـقه صؿقّوظًمسؾىمعدار
ماظؿصؼًمبوٌ مألغفو ماظؿقفر مأوماظـؾوتمآو مععقـي محبودثي مارتؾط ماظذي ماًورجي عـى
م.ممترمػذهماظؼصقدةمأوماظـصميفمريماٌوضي،مزعونمععنيمومبفردمعرورمايودثي

طذظكماظرواؼوتماظيتماسؿؿدتمسؾىماٌعطىماىوػزمهّوظًمإديمجمردموثقؼيمتلّفلم
م.مظػرتةمزعـقيمععقـيموتـؿفيمبوغؿفوءمتؾكماظػرتة

م" ذاؾصلحهضرغيمرواؼي مأوبان ذاألؿس"م" مأوـفاقة ذجدقد"م" ذقوم مظؾروائيمغدا "
م.8اىزائريمسؾدمايؿقدمبنموػدوضي

ؼوتمطلغهمؼؼرأمرواؼيمواحدةمالمخترجمسنممنطمزعينمعؼّلممبنيمااظذيمؼؼرأمػذهماظرو
مواٌلؿؼؾل ماٌوضيموايوضر ماظظؾم.... مو مواإلضطوع ماالدؿعؿور وايوضرمم..اٌوضيمزعن

مم.ظزراسقيزعنمايرؼيمواالذرتاطقيمواظـورةما

دراعقيماظرواؼيموتػعقؾفومؼظفرمعنمخاللماظعوئقماٌوجودمبنيماًريمواظشرموتغّؾىم
م...غزسيماًريميفمآخرماٌطوف

معشوػدم ميف مغدور موعؾـو ماألذقوء متـوول ميف مواألصؼقي ماًطوبي ماٌـطق مغزسي إن
المتصلمإديم،مطؿوموعلماظلردمتؼرؼرؼومذومشوؼيمخورجقيمحمّددة،معلؿـلكيمعؽّررة
ماألذقوء مجوػر مسلم، مغؾقٌ مصـقن مظؾؾورن مزّل مإال ماظظوػر موعو مزوػرػو متؿـوول بل

مم.اظـلكيموغـلىماألصل

دائممبونماظظوػرمخيػيمذقؽوموراءهموأنماظـلكيمالموجودمم"ظؼدمطونمػـوكممإحلوس
معنمعـولمالمميؽنمإدراكم موأنماٌؿقّؼقمجزء مبلصلمؼربرموجودػو مإاّلميفمارتؾورفو هلو

مدّره مذ، ماألذقوءواٌعرصي مجوػر مإدي متؼود مأن مميؽن مال ماتفو ماظعرضم، مإدي مدؾقل إغفو
مواٌؿفدد مواظزائل ماظـوسمؼؿغـّونم، مجعل معو موػذا ماظؽون مأدرار معن مصلر ماىوػر أعو

م.م9بوألصلميفمطلمذيءميفماظعرقمواألصؽورمواٌعدنمواآلالتموشريػو"

مايؽوؼي ماظرواؼي مإن م، متعؽسمذقؽو مال مػيمرواؼي ماألحفقي ماظرواؼي متوحيمأو وال
 .مصؿقّوظًمإديمزوػرةمعلؿـلكيمعؽررةمعؾؿذظيموعلظوصي،مبشيءمألغفومعؼقدةمبوظواضع

م.مبقـؿوماظرواؼيمجيىمأنمتؽؿشفموتعّريمعومالمؼؼدرمبصرغوماظوصولمإظقه

                                                                                                                                        
ماىزائر،ماظشرطيماظورـقيمظؾـشر.م،سؾدمايؿقدم،نبمػدوضيظؼـظرم"األسؿولماظؽوعؾي"م 8
 .13.ص،معلوظكماٌعـىم،مدعقدم،بنمطرادم9
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مهوطيماظواضعماٌرجعي حؿىمسـدعوم،م"ألنماظـصماظلرديماظؼصصيمظقسمصورة
طوبمظغويمأيمغظوممعنماظعالعوتمذظكمأنماظـصمخ،متؽونمحؽوؼؿهمحؽوؼيمسنماظواضع

مدال معنم، مإاّل مإدراطـو ميف معوجودا مؼؽون مال ماظذيمضد ماٌرجعي مظواضعه معػورق مثّم وعن
م.10خاللمجلدهماظؾغوي"

مؼرمسهماٌشفدماظلرديموإمن ومإنماظـصماظروائيمالمؼؿشّؽلمعنماٌعـىماٌؾوذرمطؿو
مػيمذاطرةماًطوبمواظؽؿوبيموسؾىمضماؾرؤقا"ؼؿشؽلمعنم" مجدظقيمصوظرؤؼو متؾدأ وئفو

مواظؿواظدميفماحملؽيم ماالغشطور مغؾؿسمتؼـقي مإديماالغػالتمطؿو موايوجي مواظػؽر اظلرد
مععو مواظؾغي ماإلدؼوروتماظؿورخيقي، مصؿؽـر متـوؼرؼي، ماظرتاثمضراءة موؼؼرأ مغؾؿسم، طؿو

 .مصعوداميفمعدارجماًقولمواظؿقررمعنمضقودماٌـطق

إديمموؼؿقولماظلردمععفم،مفدؼهموبصرّؼيػيماظيتممتّدماٌؾدعمبػعوظقيمعشماؾرؤقاإنم
ماظ موذطيؿجفوز مؼؼظ موعراضؾي مؼوط مبوظرعوزم، موذقـه ماظلرد متؽـقف ميف ؼلوسد
"مؼؿفددموؼؿواظدمبودؿؿرارماؾرؤقاصؾممؼلؿـلخموملمجيرّتمغػلهمبلموعؾهم"،مواظدالالت

 .معػؿؿقوميفمطّلمعّرةمأصؼومجدؼدامظؾؿلّعلمواظؿكّقلمواظؼول

مايمػاؾرؤقا مدردؼيػيماجملول معوػؾي مقويمألّي ماظـصمإديمحمػلم، مؼؿقّول بفو
 .مإبداسيموظغويمميورسماظؽوتىمعنمخالظهمصعلماظؽؿوبيمعلؿلؾؿومظغواؼيماظؾغيموصؿـؿفو

أومععقورم،مالمجيوزمإذنمأنمؼؽونماظؿؿققزمبنيماٌعـىمواظرؤؼومخوضعومٌعقورماظواضع
مواًقول مايؼقؼي موجيعلم، مأبصورغو مسن ماظغشووة مبنزاظي مإظقه مبصرغو مؼصل مصقؿو بل

واٌؿؿؾعمٌلورماظرواؼيماظعربقيماٌعوصرةمؼؾؿسمػذاماظؿقّولم.ماظرؤؼيمأطـرموضوحوموبعدا
ميفمتوجقهم مؼلوػم معراحلماظؿفّؾيماٌعريفمظؾذاتمواظعوملمطؿو معن اظذيمؼـؾهممبرحؾي

 م.مدامسنماظـظرةماٌلظوصيمظؾقؼوئقماًودسيظقؽونمظألذقوءمبعدػوماٌغوؼرمبعقموعـظورماظرؤؼ

م" مرواؼي ذواؾغضبتلؿوضػـو موطقفماسؿؿدتمم11"اؾغد مبـوغي مخـوثي ماٌغربقي ظؾؽوتؾي
ماظلرد مسؿؾقي مهرؼك ميف م"اظرؤؼو" مسؾى ماووهم، ميف مظؾؿؿؾؼي ماٌعريف ماإلدراك وهوؼل

 م.دوػمميفمتوجقهمعـظورماظرؤؼيماظلردؼيمظقؽونمظألذقوءمبعدػوماٌكؿؾف،مجدؼد

مرواؼؿفو محملؿوى ممتّفد مغّصقي مسؿؾي مأّول مػو مواظعـوان م"بـقيم، ماظعـوان مطون وٌو
م12تشريمإديمبـقيمطربىم)غص(موبـقيماظـصماظؽربىمذيوظقيمعؿكقؾي"،مصغرى

                                                                                                                                        
مم(،2004)مغوصرم،ؼعؼوبم10 مووؾقوتفو ماظشعرؼي ماظعربقياظؾغي ماظرواؼي مظؾدرادوتمواظـشريف ماظعربقي ماٌمدلي  م،،

م.34م.ص
11

  18.رواؼيمعـشوراتمدارماآلصوقماىدؼدة،ممرؾعيماظـوغقي،مصم،اٌغربم،اظغدمواظعضىمم،بـوغيم،خـوثي 
12

مم.801م.صم،،ماٌمدليماظعربقياظؾغيماظشعرؼيمووؾقوتفوميفماظرواؼيماظعربقيم(،2004) غوصرم،ؼعؼوب 
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"معنمخاللم"عوضوسي"ماؾداردةلماظدالظيماظذيمدوفمتؿودؾهم"ػأعؽــومإدراكماي
،ماظـورةمعنمأجلمشدمأصضلاظعـوانمحبقٌمالمخترجمسنمععفؿقيماظغضىممواظؿؿردمو
م ماظزعن متغوظى ماظيت ماٌطقوغي مظؾؿرأة محومل مواٌكوررةممبشيءوعلؿؼؾل ماظؼؾق عن

مو مواألمل ماٌؿكّقلمواظؿوّجس مسوٌفو ميف مبـوغي" م"خـوثي معلوصرة، مأسؿوقم، ميف عغوعرة
ماظذات ماٌؿوػوت، ميف ميفم، م"ػدى" ماظلوردة مترتاوح ماٌؿـوػقي مال ماظؾورـقي ماظعوامل ويف

مب مم...االدوتذةم...ػدىم..اظلوردةم...دعدم...نيمذكصقوتمعؿـوضضيمحملنأجوائفو
وصقم،موسنمسوٌفوماظؿكقؾي،مالمؼـؼطعمسنماظذات،ميفمظؼوءموحوارموإغصوتم...دؾؿون

ؼشرتكمصقهماظػؽرمععم،متمّذرمسؾىمإغػؿوحمجدؼد،موظعؾيماٌراؼوماٌؿؼوبؾي،مظعؾيماظضؿوئر
ماظـؼقضماظغوئىمواظؿفربيمايقوتقيمععماظؿفربيماظ،ماظػعل ؽؿوبقيمعنمخاللمادؿدسوء

ايوضرة(مسؾىمأدوسم،مععمادؿـؿورمبورعمظؾؿلوؼالتموهػقزمعؿؿؽنمظؾعـوصرم)اظغوئؾي
م..ػدى"تؼولماظلوردةم"م..اظؿؿوثل

ذتمحّولذإديذأدماذاتذوأداتذة....." ذاألداتذة ذإديذتـظقم، ذواألداتذة واؾمـظقمذ،
وأـاذأمحؾقذيفذذر ذؿنذػؿيذيفذيقا،،احلقاةذخت.....إديذزجمرةذواؾزجمرةذإديذحقاة

وأـاذأرقدذ،ذاألبذؽانذحّراذباؾوفمذ؟.....ذ؟ذاحلرقة.....ذاحلرقة..ذاألرضذواؾدؿاء
األبذؼدذوّؾدذؿوتهذ،ذاملوتذاؾؼرب..ذوفؤالءذقرقدونذحرقةذؿوضوعة،ذحرقةذؿطؾؼة

ذاؾرتبة ذعروق ذيف ذاحلقاة ذأقن، ذواملؼاوؿةذ....واؾي ذواؾضرب ذاؾػوضى ذ؟ واؾعروقذ،
ذاحلرقةذاؾيتذؽانذؾهذأنذقطاؾبذ،ذرذيفذاألرضذواؾـاسذؾوذؽانذاألبذحقاتمػّج ػؿا
ذؼقؿةذ....بفا ذاحلرقة ذ؟ ذؿنذخيـؼفا، ذواؾعلد ذبفا، ذقؾفو ذأو ذػحرقيتذ. أقنذ.....
ذدؾؿانذ....في ذأـتذقا ذوؾرتحل ذيفذاؾزجمرة ذتمػجر ذاألضؾع ذ؟ ذؿوتهذ، وأبذخيدم

ذغريذؿّقت ذاؽلذيفذخطرواألومسةذواهلق،ذاألبـقةذواألؼواس.ذاحلقاة وذخصذالذ...
ذقغضب ذقؼرب، ذأن ذجيب ذاالؽماف..... ذعؾى ذدؾؿى ذاؾغدذ، ذدقػجر وغضلفا
ذ.13".....ؾؾّجؿوع

مىاظغضىمػوماٌـؼذمايؼقؼيميقوةماظلوردةمػد،ماظؿؿّرد،ماظصراخ،ماظؿـظقمماظـوري
مأنمتغّقرم معنمحوهلو مظألذقوء موعـظورػو ماظعوعي ماظػؽرؼي اظيتمأرادتمعنمخاللماظرؤؼي

صوظصراخم،مودؾؾًماٌرأةمحرؼؿفو،موتزؼلمششووةماظعنيماظيتمأخػًمايؼقؼي،ماحملقط
مايقوة مػو ماٌوت، مواظصؿًمػو ماظؾدؼلميفمصراخم، ماظصؿًمود ماظؿزعًماٌرأة وإذا
م.ماظؾغيم

حنيمغصغيمهلذاماظـصمومغلؿشعرمذظكماإلؼؼوعماظلرؼعمواٌؿقّركمحنيمحيضرم -
ماظصقوحمواظصراخمػومصوتماظػعلمظؽلرماىؿودمواظرطودموؼعدمتشؽقلماظالتو ازنمػذا
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ماٌؼؿوع ماإلغلون ماٌؿقّفر، ماظوضع معن ماٌؿربم ماظلوردة مصوت ماظؿفؿقشم، وعظوػر
شريمأغـوموجدغومبعضماظؾّذةميفمذظكمطونماظّصقوحمدظقالمسؾىماظوجودموايقوة،م.مواإلظغوء

مظؾؿغري موأداة مؼغريمعنموضعماٌرأةموعنم..صوظصقوحمحنيمؼؿوّحدموؼؿصوسدمؼصؾحمثورة
 .مغظرةماظـوسمإظقفوموحيّؼقمهلومايرؼيماظيتمتطؿحمإظقفو

ػومتلؾحماظؽوتؾيم"بوظرؤؼو"موػيمروضيمطوعـيميفماظرواؼيم،معومغالحظهميفمػذهماظرواؼي
مسقًميرطقيماظلردمسـدػومبوظؿغّقرمواٌرورمواظؿفّددمحنيمادؿطوسًمأنمتؼؾضمسؾىم

مم.ماظؽونمبلدرهمبعقدامسنمايودثيماٌؿؿـّؾيميفماظواضع

وغي"موعشفدؼيمعؼطعفوماظلرديمظؾطوظؾيمػدىمـػذامعومؼظفرمجؾقوميفمدردم"خـوثيمب
م.م"ماؾؼضموػيميفماٌطعمماىوععيمحنيمادؿوضػؿفومصؽرةم"م

ذاؾشلابذ" ذؾعلة ذيف ذاملعدـي ذواؾضجقج ذاملدمفزئة ذاأليوات ذتطؿرـي ......
ذؿفقذجرقت...ذاؾؼطقع....جرقت..... ذؼطقع ذأي ذيف ذواحدة ذأقة ذأؽون أذأرػضذان

ذؿا ذؾؼضم ذاحلقاة، ذأدـان ذأو ذاؾشلاب ذأدـان ذؿن احلقاةذذأػّر....ذأػّر....،،
ذذيء.... ذؽل ذؿن ذتوؾد ذاألدـان ذاؾؼضم،ذذتالحؼين...... ذواؾدؽاؽني اؾضجقج

ذاألضراسذاملغؾوبة،ذ ذوؼاعة ذواألومسة ذاؾشارات ذؾمدؼط ذاألبقد... ذاحلؽم اؾـفم....
ذ ذاؾطـنيذواؾطـنيذيف ذيف ذاؾعامل ذاؾطـني.... ذاألدػؾتوأـا.... ذتػقضذعؾىذ، واحلقاة

املداحاتذواألبعاد....ذواملطعمذيفذؽلذزاوقة...ذوؿنذاؾزواقاذتطؾعذاألضراس...وؽلذ
ذاحلقاة.... ذفو ذواؾؼضم ذواألػواه.... ذاألضراس ذحلؿي.... ذقـفش ذػمذذضرس وؽل

مم14ضّدي....."

،مؼـفش،ماظداّظي،معـلم:اظؼضممتإنماظذيمؼلؿوضفميفمػذاماٌؼطعمتؾكماٌؾػوزو  -
ودطم،موطلنماظلوردةم)ػدى(موضعًميفمرعولمعؿقّرطي....ماألدـون،ماألصواه،مضراساأل

معفؾؽي مصقراء مإالم، مؼعرف مال مصقه موجدت ماظذي مصؿققطفو معـفو ماظـفوة ؼلؿققل
 مم....اظؼضم

مبوظلوردة موطلغو ماٌرأة، محرية متعرف ماظرواؼي معمظػي مورائفو موعن مسؿقم، وتدرك
مم.مععوغوتفو

ماظلرديمس ماٌشفد مأرتؽز متؾكماظصورماؾؼضمؾىمصعلم"ظؼد ميفمإسطوء ماظذيمأدفم "
مختق مبدصؼي ماٌشفد مرّعؿً ماظيت موسـػوقاٌـودؾي مضوة ماٌعـى مزادت مؾقه صوألصواهم،

مم.صالمدؾقلمظؾـفوةمأوماًالص،موطلمذيءمععدمظؾؼضممدؾػو،معػؿوحي
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وععـىم،م"مػـومعمّذرمظػظيمؼؽّرسمصؽرةماظؾؼوءموايقوةمبلمإغهمػومايقوةواؾؼضم"
وادؿؿراركموإالمطونماظؼضممػوماٌوتم،موهوصظمسؾىمبؼوئك،مضممػومأنمتعقشأنمتؼ

بودؿدسوءم،ممتورسمرؼوسماظؿعرؼيماظػؽرؼيمواظـػلقي،مواهلالكمواظؽوتؾيمبنيمػذاموذاك
ماظوجفنيمطؾقفؿوموصوالمإديمجوػرمصؽرتفوماظواضعقيم"أنمتؽونمظكمأدـون"

مبنيماظعوملماً مبـوغي"معزجفو مؼالحظمسؾىم"خـوثي ومتوثؾهمععمسوٌفوم،مورجيعو
ماظؽؿوبي مصعل مأثـوء ماظداخؾي موتـوضضوتفوم، ماألذقوء متؼوبالت معن ماظرؤؼي مؼوّظد حقٌ

معـ مؼطل مضراءة م"اظؽؿوبي مأن مذظك مواٌؿؿـعمفوأحقوغو ماظغوئى مصقه،، مؼػؽر ممل موعو
مواٌـػي، مشريممواهلوعشي معن مواظؽوئن مواٌؿؽن ماحملؿؿل مسؾى مجلدا مؼؿكّؾق ممل وعو

م15رمعنمشريماغؿفوءواظصوئمابؿداء،

إنمحمووظيمادؿؼراءمإذوراتماظـصمحبـومسنماظذاتماظلوردةم"ػدى"متلؼطمذيقعم-
مأومعؿكوذظيمسـهمهًم معؿؼوسليميفمرؾىمحّؼفو اٌرّبراتماألخرىماظيتموعلماٌرأة

مواظؿؼوظقد ماظعودات مروئل ماٌرأةم، محبق مؼعرتف مال ماظذي ماظػقوظي ماجملؿؿع وضلوة
مم.م"األدـون"ماظيتمتـفشمعنمؼعرتضمدؾقؾفوموٌرأةمبوعنمػـومتطوظىما.موحرؼؿفوم

ماٌفقلةم- ماظػوشرة ماألصواه متؾك مإسرتضًمدقؾؾفو مأن مبعد م"ػدى" ماظلوردة صفوػي
متؼولم:،مظؾؼضم

ذاؾطـنيذاملعدـيذيفذؼاعةذ ذػؿي.... ذأػواهذاحلقاة،ذوقا ذالذؿػر...ذالذؿػرذقا ...."
جفاذملاذتؼرضهذػمحّؼقذيفذاألؽلذخيػت،ذوؾؽـّهذخيؾفذّؾيذأدـاـي،ذتطاحـفاذاحمقا

ذ ذاؾدؿار،ذذاـمصارإػمؼارفا ذ...بأيوات ذبأؽؿؾه ذ ذاملطعم ذذؾك ذػأـا ذ، ذاحلقاة ذرعقة
ذ ذعؾاالػمؼارودرؿدقة ذاملدّؾطة ذاألػواه ذتؾك ذبؽل ذواملدىذذى..... اؾصحون

ذأذ ذؽؾه ذقأؽل ذؽّل ذواحد ذؿػفوم ذيف ذاجملمؿعة ذاملػافقم ذتؾك ذوؽل واملخاؾب.....
وؿنذحيقا،ذجيبذذؽؾفمذػقؿاذفمذقأؽؾوـين،آ.....ذوأـاذوبعضه....ذػأوؾككذقأؽؾوـين

م16أنذقأؽلذ:ذرلؼهذأوذؿراػؼهذأوذعضوه

تؼدمماظصورةماٌشفدؼيمحؿؿقيماٌواجفيماظيتمؼػرضفوم،مسؾىمشرارمػذهماظـلقفقي
مؼؿقولمإديمعدظولمآخرممحىماظؾؼوء، ماظدالظيماٌؾوذر ماٌؼووعيم،حقٌماٌمّذر وضرورة
م" معؾوذر ذاملذ....شري ذؾيذاؾطـني ذخيؾف ذوؾؽـه ذخيػت ذاألؽل ذؼاعة ذيف عدـي

ماظؼورئمعنموراءم....أدـاـي "مأصؾقًماظدالظيماظلردؼيمتؾؿقققيموإحيوئقيمؼلؿشّػفو
م.ماظلطور
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ماظرواؼيمدوسدتميفمتـوؼرم معمظػي موعنمورائفو م"اظلوردة" ماظيتمتوّزػفو إنم"اظرؤؼو"
اٌػؿوحيمآطؾيمأممعلطوظيمصوألصواهممم..اٌؿكّقلماألذؽولمواألصؽورموريؾفومعنماظواضعمادي

مميؽنمأنمؼؿقّولمإديمأضراسمغوػشي موأضراسموطلمذيء معنمصم مالمبد اظلؽوطنيم..
مادؿطوسًماظؽوتؾيمأنمودماٌعودلماظػـّيم،م....وشريػومواألدواتمايدؼدؼي وعنمػـو
جيىمأنمتؼضمموعنمأجلمأنمتؼضممجيىم،مصؿنمأجلمأنمهقو،مظؾؼضمموػومايقوة

مأضراس"، مػـوك مؼؽون معـفومأن معػّر ماظيتمال ماظـفوئقي مواظـؿقفي مػيم... مايقوة أن
م.مواألضراسمواألطلم،ؼضماظ

صققزماظصداممواظؿػوسلمواظرّدمواظؿقولمػومرؤؼيماٌرأةميفمتػوسؾفومععمحمقطفوماظذيم
م،أنمهوصظمسؾىماٌلورم مصعلماظؽؿوبي مأثـوء ماٌؾدسي ماٌرأة مؼؾزم م،طؿو مبوٌؼووعي ؼؾزعفو

ماٌؿصوسد م، موطراعؿفوحنيمؼؿعؾق ماٌرأة مبوجود ماألعر مظؾقرطيم، متلؿـفضماظطوضي وأن
....ذأـاذذؾكذاملطعمذبأؽؿؾهذ...."عنمخاللماظؿؽـقفماظعوظيمإلؼؼوعماظذاتم،مواظؿفّدد

ذآؽؾفم ذ"..."أـا ذ" ذأضرادي..... ماظذيمم"....اضغطيذقا مبؿوجّفه" مضؿريم"أغو وتؽرار
وممشرؼؾوظقسمم17طدمسؾىمصوسؾه"وتم،مبوسؿؾورهمتؼـقيمتوزفمدالظقومظؿعّززماظػعل،محيضر

عـلمميفمسوملماألصؽورمواألذقوء،ممواعؿداداتفوػوػـومأنمغؾؿسمحرطقيماألصعولمواظوضوئعم
صؿغدوم،مؾيدلمإديموسوءمحيؿضنمذيؾيماٌشوػدماظلردؼيماٌؿـو"ماظيتمتؿقّواؾؼضمؿيم"قت

متشّؽ مسـؽؾوتقو مصضوء مصقه م"اظؼضم" مغّصدالظي مػـددي مخقوره مبؾورتمل محمؽؿي قي
مم.اظؽؿوبيأثـوءمسالتماظذاتمتػو

لمظقؿقّو،مدهمعنمعمذرمظػظمواحدمؼلؽنمذيؾيلؿؼطرماٌعـىموتمّطتػذهمايرطقيم
م ماظـصميف مبـوء مهؽم معؿؿوظقي مدردؼي معؼورع مؼعّزرحإدي مخموضمثؼويف ماظؽؿوبيم ،مز

م."اظؿؿـل"مسنمررؼقمتؼـقيم"االدؿؾطون"مو،موؼدصعفومإديماالغػالت

معمموعالحظؿفومظألصواهماٌػؿوحيمصوجودماظلوردةم"ػدى"ميفماٌط

"ذ...اضغطيذقاذأضرادي....موربطهمبويقوةمحؿىمتصلمبؼوهلوم"،مواظؼضمماٌلؿؿر
ذذ.ذـمقجةذحمؿقةذؾؾلؼاءذواؾوجود

م- مررؼق مسن ماإلبداع ماظيتمهّو"اؾرؤقاإن ماظلردؼي مختصقىماىؿل محيلن لم"
م مظغوؼي مإذورات مإدي مـّقشاألظػوز ماٌوازؼي ماظرعزؼي مبوإلدؼوروت مظؾواضعي مؼدصعم، طؿو

مصقبو مواظوظوج مبوظؾغي ماالظؿقوم مسؾى ماظؼوئؿي مايرطقي متؾك ماعؿالك وصقمم،فوٌمظفمإدي
مظؾؿؾدعم،حقٌمإنم ؼؾؼىميفمتػوسلمعـؿٍمظدالالتمماؾـصوماؾرؤقااٌرتؽزاتماٌعرصقي

مإديمغصمدرؼعماالغتؿقّو،مجدؼدة ماظواحدة حيؼقمعـوبعماظػقضم،مورشطلمصقهماٌػردة
معـلم ماإلبداع م"يف ماظذيمهّواؾؼضمصعل م" ممل ممتّسادي مطوغقي مواظوجودممدالظي ايقوة
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مواظؽون مهّو، مبل مإدي ماظػعل ذورؤقال ماظعـوصرممػؾدػة مبؼقي مسن موزئؿفو مميؽن ال
عهمسؾىمنمبوظدالالتماظالغفوئقيمومطونموض"مإديمرعزمعشقوؼضملماظػعلم"األخرىموهّو

م.مالمؼلؿفؿعم،ماظـصمطلقلمعنماٌطرماٌػوجه

مػيم- ماظـصوؼؤ"اظرمػذه ميفمبـوء ماظيتمتلوسد م" م، متـػذ إديماظؾوارنمًؾكؾيمطؿو
م.معـؿفقيماظؿشؽقلموععؾوعيمايدودطؿومهؿلمدالالتمظقلًم،ماٌلؾؿوت

ماٌؿقّر ماظـواة مػي ماظـص،صوظرؤؼو مغلقٍ مسؾقفو ماظيتمؼؾينماٌؾدع متؿقّومطي لمطؿو
"ماملعـىيماظؿلوؼلمبقـؿوم"تلؿدسماارراٌػرداتماٌرتؽزةمسؾىموزقػيماظشػراتماظـؼوصقيمأز

ماٌعـىمػيمحؼقؼيماظواضعم،مثوبًمدوطنمؼػؿؼرمإديمايرطي ألنمايؼقؼيماظيتمحيؿؾفو
ماظعوملماٌ موضعًمبدونماطؿشوفموجه موعوم،مكؾوءطؿو مضؾؾفو معـػصؾيمسؿو وػيمجزئقي

م.ماظعوملممجمؿوسيمأجزاءمعؿـوثرةمعلؿؼؾيمسنمبعضفوماظؾعضمبعدػوموطلّن

ماإلبدام- ماألسؿول مترّطإن ماظيت مػّشسقي متصؾح ماٌعـى مسؾى ميفممز مأصؼقي مضعقػي ي
مواضعفو مألحداث معلؿـلكي مبـوئفو مجدؼد، موجّدػصؿػؼد موتؿقّوو متفو مردوم مإدي موأل

م.مفومدؾػودمحؽوؼوتممتمػضّؿجمّرموأأذؽولم

إنمسصرمايداثيموعومبعدمايداثي،مهولمصقهماًطوبماظلرديمإديماظؽشفمم-
مواظرؤؼو ماألذمدومتّر، مطل مدؾػوسؾى ماٌوجودة مواٌضوعني مؽول ماظظواػرم، موووز طؿو

م.مهلومإديمعومػومأودعموأسؿقواظوضوئعمطؿومارتلؿًميفماظذاطرةماظؿورخيقيموحّو

يماٌـطؼقيمققيمواًطوبعهماظواضعقيمواًّطضوامنإنمسصرم"اظرؤؼو"مػوماغؿؼولمعنمصم-
ؼيمواًؾكؾيمظؽلمرموايّررمواظؿطّوؾػومإديمصنمضواعهماظؿلوؤلمواظؿغّقيماٌوجودةمدوايؼقؼ

م.ماٌلؾؿوتماٌوروثي

مهّدػاؾرؤقا"- ماظيت مػي ماٌ" موععضالتمد مواظؽون ماظزعون مسن ماٌصريؼي واضف
مهّوم،اظوجود مػـو ماظدالالتوعن معن مجوصقي مأغفور مإدي ماظلردي ماًطوب مل طؿوم،

،مظيدمواظـؼدمواٌلوءاظؾغيمسؾىمأغواعماإلذوراتمظؿلؿوسىمأصقماالغػؿوحمواظؿعّدمًغػؿقا
"ماظعوعلماألطـرمصعوظقيميفماؾرؤقاوتؾؼىم"،موؼرماألذؽولممواألصؽورـومتؾؼىمايوجيمإديمت

  ..وؼرماظػؽرموايلودقوتموعنمثمماظؿقوؼلـت


