
 38-17، ؿ. 2018، مؤلفاث املركز

17 

 التجريب في مصرح عبد القادر علولت

 (1) ليلى بن عائشت

ب وال ًضاٌ لالت اإلاماسظين واإلابذغين اإلاعشخُين الزًً ًيؽذون  للذ وان الخجٍش

ذة، الخميز، م فخذ ألابىاب اإلاـى عػىن بلى جىَشغ سوح الابخياس والجذة غً وٍش  َو

بؽيل مخىاـل للخفٌى  دواتهاؤو  والخشؿ غلى اخخباس آلُاث وؤدواث الخجشبت اإلاعشخُت

وبًجاد ظبل فىُت ظذًذة جخخبر رهً  سؾبت في الاسجلاء بالفػل اإلاعشحي، ،غلى ألافمل

 الخجشبت اإلاعشخُت وجفخذ مؿالُم الخىاـل، وجذاغب خُاله لخلدمه في اإلاخللي وفىشه،

 سكاها.ؤو  لعمى بالخجشبت اإلاعشخُت بلى ؤظمى وؤسقى الفىس الجمالُتابهذف 

ولئن واهذ بػن الخجاسب اإلاعشخُت كذ وظذث لىفعها جشاهما همُا اظخذعى الخفىير 

باخخباس  ،غً وٍشم خىك ؾماس الخجٍشب اللاثم غلى اللفذًت ،في العبل البذًلت

للخفٌى غلى هخاثج كاثمت غلى  - غلى جىىغها واخخالفها -هيزماث الػمل اإلاعشحي مُيا

لت غلمُت ظملت مً الفشلُاث ن اإلاعشح الجضاثشي في ججشبخه الفخُت ةف ،واخخباسها بىٍش

لم ًىً لذًه هزا التراهم الزي ٌعخذعي الػمل والخفىير في ؼإن معخلبل اإلاعشح 

لزا جضامىذ لذًه غملُت البىاء  الخجذًذ والخميز،سؾبت في  الجضاثشي وفم هزا اإلاىحى،

بوالخإظِغ  ىن ؤهفعهم وظذفلذ  ؛مؼ غملُت الخجذًذ والخجٍش  "اإلاعشخُىن الجضاثٍش

ب ؤن ًيىن فػال  في صمً البذاًت وصمً الخجٍشب في آلان هفعه، ولم ًىً بىظؼ الخجٍش

ا ب جإظِعُا خُا هظشا لؿُاب التراهم اإلاعشحي.اهٍض . وبزلً فلذ مػىاه لهزا وان الخجٍش

ًخلى مً بزوس  الخخما  ولىىه ،1الخلُلي هفػل زىسي جمشدي غلى كىاغذ ظابلت

                                                           
(1) Université de Sétif 2, 19000, Sétif, Algérie. 

 . 1، ه .منشوراث دار ما بعد الحداثت قلق املصرح العربي، فاس،(، 2004) ظػُذالىاجي،  1
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ن والهذم ألظل البىاء والخجاوص  الخجٍشب الخلُلُت التي جلىم في ظىهشها غلى الخلٍى

بدض غً آفاق ظذًذة للمعشح جإخز بالؽشه ُوالخخىي للمفاهُم اللاسة والجاهضة ل

خي والخماسي  ولػل ؤهم الخجاسب اإلاعشخُت  ...وجىىلم مً واكؼ ألامت لخػىد بلُهالخاٍس

بُت في الجضاثش جلً التي كادها ولذ غبذ الشخم واوي وغبذ اللادس غلىلت جدذ  ًالخجٍش

ؤغماال معشخُت مميزة واهذ زمشة بدض  (..). "ؤفشصثوكذ  معمى "معشح الخللت"

" و"ألاظىاد" ألاكىاٌوزالزُت "الفالخين"، اب و اللش   ودساظاث مػملت منها ساجػت"

لىىىا  ؛ لً وعترظل في الخذًض غً الخجٍشب في اإلاعشح الجضاثشي هيل ... 2"و"اللشام

 ججشبت اإلاعشحي غبذ اللادس غلىلت. ه مً خالٌظيخدذر غى

  التجريب في مصرح عبد القادر علولت

اإلاعشخُت ظُجذ ؤن الفذفت هي التي كادث  بن اإلاخإمل في ججشبت غبذ اللادس غلىلت

ب، ألهه مماسط مبذع  ؛ ولم جلذه خخما بلى ؤلابذاع الشظل بلى الخؿُير والخجذًذ والخجٍش

وبدىم خذًصىا معبلا غً الخجٍشب وؼشووه التي ًيبغي الخلُذ بها لإلكشاس  مىز البذاًت،

ًىدؽف ؤؼُاء جذخل  فةهىا هجذه وفي خمم الخجشبت اإلاعشخُت، والاغتراف بإهه ججٍشب

ٌى بلى  في ـمُم الػشك اإلاعشحي، هي التي هبهخه بلى لشوسة خىك ؾماس الخجٍشب للـى

  اإلابخغى وجدلُم بػن الؽشوه ؤلابذاغُت في الخجشبت اإلاعشخُت اهىالكا مً الجمهىس.

ال ؼً ؤن ججشبت الشاخل غبذ اللادس غلىلت جىذسط لمً الخجاسب الشامُت بلى 

ب اإلاجذي  .. في ظُاق الخجاسب الػشبُت الخإـُلُت،."لػل ججشبخه جلً جذخل و  ،الخجٍش

الباخشت غً همي معشحي مخالف للىمي الؿشبي الزي ًجػل مً اإلاعشح ألاسظىي مػلما 

 .3لالكخذاء واإلاداواة"

ولػل اهخمام غبذ اللادس غلىلت هابؼ مً غذم اكخىاغه بما كذ ًلذمه اإلاعشح 

ب ،ألاسظىي وظىىؽف غً  .ورلً لػمشي ؼشه مً ؼشوه ؤلاكذام غلى الخجٍش

ب لذًه .. فدتى وبن لم ًىً رلً هذفا في خذ راجه مً البذاًت بال ؤن .مدىاث الخجٍش

ظُاق الخجاسب ؤلابذاغُت التي خالها غلىلت هبهخه بلى لشوسة الخفىير بجذًت ؤهثر بؽإن 

                                                           
ملاٌ بلىترووي هلال غً مىكؼ  ،"اهخمام بخدذًض معشح الخللت في الجضاثش"، (2009 (وامل الؽيراصي، 2

 .www.elaph.com، بًالف
معشح الخللت الخلفُاث الفلعفُت وملخمُاث اإلاماسظت معشخُت ألاظىاد "(، 2012) غالوي، خمُذ 3

ميؽىساث  ، بجاًت،التجارب املصرحيت مصاراث وبصماث ،)2011)، وكاجؼ اإلالخلى الػلمي ،"همىرظا
 .153. ؿ ،وصاسة الشلافت مدافظت اإلاهشظان الذولي للمعشح،

http://www.elaph.com/
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وفي ظل مػخىم ظُاس ي  ،فهـىاغت الػشك اإلاعشحي وظي ظمهىس له ميزاجه وخفاث

بر ؤن ما ًميز معشح غبذ  ؛ مً المشوسي ؤن ًترظمه لمً معشخه ،ًدمله بين ظىاهده

 اللادس غلىلت هى اغخىاكه إلازهب ظُاس ي ٌعير وفله هخاظه ؤلابذاعي وؤبدازه الػملُت 

بهه مفىش ظُاس ي ٌػخىم  ..." : ظػذ ؤسدػ بل ؤهثر مً هزا هما ًلٌى غىه ،عشحفي اإلا

وهى ًإخز غً ظخاوعالفعيي اهخمامه بالخدلُل  اإلاعشح اإلالتزم بلماًا الجماهير،فىشة 

ول رلً وان هفُال  .4جلخُفِخه" و حػلُمُخه الىفس ي الاظخماعي، وغً بٍشخذ ملخمُخه و

ب اإلاعشحي. ومً زمت ًمىً ؤن  ..بإن ًجػل غلىلت ًخىى خىىجه ألاولى في مػترن الخجٍش

ب اإلاعشحي فُما ًلي  : هلخق خذود ؤولُاث الؽشوه التي ولػخه غلى اإلادً في الخجٍش

ُاجه. -  اهدؽاف وبُػت الجمهىس وخفـى

 اغخىاكه إلازهب ظُاس ي وبًماهه بمشوسة جشظمخه غبر فىه اإلاعشحي. -

 بًماهه بمشوسة بًجاد كالب معشحي ًدخمً ببذاغه اإلاعشحي الزي ًىىء اإلاعشح -

 بدمله. ألاسظىي

ٌ  ،وفي ظل هزه الؽشوه اب وعخىُؼ اللى
ً
ن غبذ اللادس غلىلت كذ "بذؤ ججشبت ب ر

ؤي ؤن الاهىالكت الفػلُت لذًه إلًجاد اإلاعشح  ،5واغُت لخإظِغ معشح ظُاس ي ظماهيري"

مت، ؤو  هي اهىالكت غً وعي وكفذ بما ًيبغي فػله البذًل هي اهىالكت غلى ؤظغ كٍى

ظمالُت  فػله، هُت مبىىت بذوافؼ مىىلُت اظخجابت لخاظُاث فىُت، ما ًىىي  غلى ألاكل

ت في الىكذ هفعه. وما الؼً فُه ؤن الؽشوه العابم رهشها كذ اظخمػذ  وظماهيًر

 هى ًلٌى بػذ دساظت إلاجمل ما ظبم : فها ،لدؽيل سئٍت غبذ اللادس غلىلت وجمافشث

الجماهير اليادخت، والفئاث الؽػبُت، "وفي خمم هزا الخماط، وهزا الخىظه الػاسم هدى 

فُت ؤو  ؤظهش وؽاوىا اإلاعشحي رو اليعم ألاسظىي مدذودًخه، فلذ واهذ للجماهير الجذًذة الٍش

فُت، جفشفاث زلافُت خاـت بها ججاه الػشك اإلاعشحي.  .6" ..راث الجزوس الٍش

ةن زمت فومً  ...ما ٌعخلضم بغادة الىظش في ول ما جشاهم مً ججاسب معشخُت وجلىُاث

هي  - وهي ظىهش الخجٍشب-ما ًمىً الخإهُذ غلُه ؤن الخجشبت اإلاخىشسة واإلاالخظت الذكُلت 

                                                           
ت الػامت  ،2الىبػت  اللاهشة، ،املخرج في املصرح املعاصر(، 1993ؤسدػ، ظػذ ) 4 الهُئت اإلافٍش

 .379 ؿ. للىخاب،
 .اإلاشظؼ هفعه 5
(، الجضاثش، مىفم اللثام - ألاحواد – من مصرحياث علولت )ألاقوال ،(1997غبذ اللادس ) غلىلت، 6

 .17 ؿ. ،لليؽش
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ولػل مً  .وان ٌعخفُذ مً ول ججشبت ًخىلها فلذ ما خشؿ غلىلت غلى اإلاىاظبت غلُه،

بي معشخُت  وفي هزا  .املائدةؤهم ججاسبه التي وان لها هبير ألازش غلى جىظُه معاسه الخجٍش

بلى وظىد زلافت ؼػبُت  1972ظىت  املائدةاٌ : "هّبهخىا ججشبت غشك معشخُت الفذد ك

جخػامل مؼ جشاثها وجىالب ببيُاث معشخُت ؤخشي. للذ اهىللىا باإلاعشخُت بذًيىس ضخم 

وغشلىاها في مخخلف الخػاوهُاث الضساغُت والخظىا ؤن الجمهىس ًدُي بفماء الػشك 

يّىن خللت بففت وبُػُت ذا سوٍذ .ٍو ا بذؤها في خزف ؤظضاء الذًيىس ختى ًدعنى ليل وسٍو

اإلاخفشظين مؽاهذة الػشك، مما ؤدي بلى حؿُير ؼيل اللػب والخمشُل هظشا لىظىد فماء 

 .7ظذًذ"

ش معشخه  ولػل مً الخلالُذ التي ظعى غلىلت بلى جشظُخها واظخفاد منها لخىٍى

وجدلُم ظضء مهم مما ًفبى بلُه هى الىلاؼاث التي ًفخدها مؼ الجمهىس بػذ ول غشك، 

ت راث ألاهمُت اللفىي  والتي واهذ هفُلت بفخذ غُىهه غلى ظملت مً الىلاه الجىهٍش

 ٌ ب بر ًلى م بػذ الػشوك مىاكؽاث والخظ ..". : في غملُت الخجٍش
ّ
ىا ؤن اإلاخفشط هىا هىظ

ىشس خىاس اإلامشلين واإلاؽاهذ بذكت، هىان واكاث ظمؼ  ًخزهش ؤكعاما هبيرة مً الػشك ٍو

ت. عمؼ الىق  خُت وراهشة ؼفٍى وإلاا خمىا ججشبت الالدًيىس وظذها اإلاخفشط ًذًش ظهشه َو

لىا هزه الخجشبت جإهذها مً لشوسة البدض غً بيُت معشخُت  ؤهثر مما ٌؽاهذه.
ّ
وإلاا خل

ول هزه . 8حعخجُب للشلافت الؽػبُت والخُاٌ واإلايىهاث اإلاىظىدة لذي الجمهىس"وؤؼياٌ 

م الخجٍشب ؤي هىع مً غً ولىً ًدم لىا ؤن هدعاءٌ  ،"غىامل معاغذة غلى جلمغ وٍش

 ؟ وهُف جم الخجٍشب خاك ؾماسه غبذ اللادس غلىلت ؟ وغلى ؤي معخىي جدذًذا

 ؟ له رلً

  التجريب على مصتوى املضمون 

للذ فخذ غبذ اللادس غلىلت الباب غلى مفشاغُه ؤمام الخجٍشب لاسبا غشك الخاثي 

ذ بزلً مجشد سوىب اإلاىظت  باللىاهين الخللُذًت التي ؤسس ى دغاثمها ؤسظىى، ولم ًىً ًٍش

ٌ  -ؤو مداولت الهذم للىاهين الذساما اظخػشالا لػمالجه الفىُت  ولىىه وان  - بن صح اللى

مذسوا إلاا ًفىش فُه خاـت الفئاث  لخاظاجه الفىُت والاظخماغُت، ملخدما بالجمهىس مذسوا

اإلاىدىهت في اإلاجخمؼ والتي ال ٌعمؼ لها ـىث ولىنها ظىهش اإلاجخمؼ ولبه، بل سوخه التي 

                                                           
 .يما 13، 4820، غذد حريدة النصر ،(1989) "خىاس مؼ غبذ اللادس غلىلت" 7
 .اإلاشظؼ هفعه 8
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وسبما ؤمىىه ؤن ًلىم دون ظىاها. ولػل الىشير مً  ال ًمىً للمجخمؼ ؤن ًلىم دوجها،

  حؽىبها ؼاثبت.الباخشين كذ وكف غلى هزه الخلُلت التي ال 

وبرا ؤسدها الخذًض غً الخجٍشب غلى معخىي اإلاممىن لذًه فةهىا هخىظل بما جدذزىا 

غىه ظابلا وهى اغخىاق غلىلت للمزهب الاؼتراوي الزي ًذفػه خخما هدى ججعُذ مبادت 

ؤخذ ؤهم كىىاث  -بما في رلً الفً اإلاعشحي -الاؼتراهُت في اإلاجخمؼ، والتي ٌػخبر الفً 

ٌى هزه اإلابادت واهدؽاسها، الاجفاٌ  ًخدلم غبرها مبذؤ اإلاؽاسهت  برالتي جممً ـو

 الىظذاهُت للجمهىس الزي ظُلخىؼ بما ٌعّى   الفػلُت و
 
لت ك ه الػشك اإلاعشحي بىٍش

"وان غلىلت ًيخمي بلى مذسظت الىاكػُت  للذ بػذ مخابػخه له باهخمام. ظمالُت وفىُت،

ت الاوػياط . فما الؼً فُه ؤن الؽػب الجضاثشي الزي 9"الاؼتراهُت ووان ٌػخلذ بىظٍش

لخه،   خفل غلى اظخلالله مىز فترة كفيرة هى مدؽبؼ بمبادت الشىسة غلى وٍش

والىاضح ؤن هزا . الاؼتراهُت ظاءث هخُاس لذغم مبادت الشىسة وجىَشعها ؤهثر فإهثر و

ت اإلاىدىهت والتي جدخاط بلى ؤلاغالء مً ؼإجه ا وحعلُي اإلاجخمؼ مليء بالىمارط البؽٍش

فيان غلى ؾشاس  ووان معشح غبذ اللادس غلىلت معشخا لزلً، بلػت المىء غليها،

ؾير ؤن غلىلت ًجػل  ،ؤي ؤهاط غادًين مً غامت الىاط، ًخخاس ؤبىاٌ هخاباجه ،حؽُيىف

 وبالىظش بلى هزا الخىظه ..بليها. بًجابُين وفاغلين في ألاوظاه التي ًيخمىن  منهم ؤبىاال 

العُاس ي للبالد في جلً الفترة والزي وان غلىلت ًامً به وبالىظش بلى جىظهه غلى اإلاعخىي 

فلذ لجإ بػذ دساظت غمُلت بلى ول ما ًىفل له الىجاح غلى  ؤلابذاعي والفىشي،

ين. وبمػاها مىا في جدذًذ جىظهه الفني والعُاس ي في الىكذ هفعه بؽيل ؤوضح،  ..اإلاعخٍى

هزا اإلازهب الزي ًظهش ظلُا  ،10لفا ًلىدها ـىب الجذاهىفُتفىجذ ؤن مجمل ما رهش ظ
                                                           

 مجلت إنصانياث املجلت الجزائريت  ،"الترار الؽػبي واإلاعشح ججشبخان مً الجضاثش" خمىمي، ؤخمذ 9
 .insaniyat.revues.orgهلال غً مىكؼ اإلاجلت،  ،في ألانثروبولوحيا والعلوم إلانصانيت

يعب لجذاهىف 10  وحػشفه اإلاىظىغت الػشبُت  .jdanocism اإلاػشوف بالجذاهىفُت ،اإلازهب ألادبي ،ٍو
ولؼ ، ههج ظُاس ي بًذًىلىجي اؼتراوي مدؽذد ، Zhdanovism (Jdanovism)،: الجذاهىفُت بإهه

هى  ،، واإلالفىد بهزا الخػبير(1953-1934)ما بين  ,لىابي ومػاًير للىّخاب والفىاهين والػلماء في اإلاذة
ت اإلاممىن غلى الؽيل، وخلم ؤبىاٌ بًجابُين مً خالٌ هُمى ،الخإوير الّفاسم والجامذ للػمل ؤلابذاعي

وغّذ الػمل ؤظمى مػُاس، والترهيز غلى آفاق الشىسة الاؼتراهُت في الػالم. للذ ؤدي  ،مً ؤوظاه الػماٌ
 ،بلى لشوسة ظهىس فً مً هىع ظذًذ ،(1917)بػذ زىسة ؤهخىبش  ،الظشف الجذًذ الزي وؽإ في سوظُا
وخذد مىعُم  ،(1934)في ماجمش الىّخاب العىفُِذ في غام  ،جدذدث خىىوه ومهامه وؤهذافه

ه ظذاهىف في هزا اإلااجمش  .مفهىم الىاكػُت الاؼتراهُت بإجها مذسظت ؤدبُت فىُت ،ؾىسوي]س[ وؤهذٍس
خُت   للىاكؼ في جىىسه الشىسي، وبن الفذق والذكت الخاٍس

ً
خُا  جاٍس

ً
 وجدذًذا

ً
 ـادكا

ً
شا  جخىلب جفٍى

ش الىاكؼ هى ؼشه ؤظاس ي لخلم ؤي غمل ببذاعي. وبرا وان ؾىسوي وظذاهىف كذ ؼاسوا  ،في مجاٌ جفٍى
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ه ظاداهىف - مً خالٌ معشخه ؤهه كذ جبىاه ًلىم غلى والزي  - والزي ًيعب بلى ؤهذٍس

 : ظملت مً ألاظغ لػل ؤهمها

هى الخإوير الفاسم والجامذ للػمل ؤلابذاعي مً خالٌ هُمىت اإلاممىن غلى الؽيل، وخلم "

، والترهيز غلى آفاق الشىسة اوغّذ الػمل ؤظمى مػُاس  .ؤوظاه الػماٌؤبىاٌ بًجابُين مً 

 .11الاؼتراهُت في الػالم"

مبادت ؤخشي جخػلم  وبن وان غبذ اللادس غلىلت كذ ؤلفى غلى جبيُه الجذاهىفُت

وبخىظُف الترار  بىُفُت جدلُم الػمل اإلاعشحي هيل مخيامل بالترهيز غلى ألاداء،

ب اهذ الباخض  ،ما ظيخدذر غىه في الػىفش اإلاىاليغليها م واظخلهام ؤؼياله والخجٍش ٍو

اإلاعشخُين غلىلت مً ؤواثل اإلابذغين غبذ اللادس اإلاؿشبي مفىفى سمماوي الزي اغخبر ؤن 

لشوسة جبني الخىاب الخذاسي الخإـُلي للمعشح الػشب الزًً اظخىاغىا ؤن ًيخبهىا بلى 

إلاعشخُت بػُذا غً ألافمُت "بر ساح ًاظغ غشوله ا وفم مىحى ؤظاظه الخجٍشب؛

اإلاؿللت، فاجفل بالفالخين والفئاث الؽػبُت العفلى، وخاٌو ؤن ٌؽشههم في الفػل 

م الاكتراب مً مؽاؾلهم الُىمُت فُما ًخق الجاهب الخُماحي، ومً  اإلاعشحي غً وٍش

 .12ؤظالُب الفشظت الؽػبُت فُما ًخق الجاهب الفني"

لىلت غلى معخىي اإلاممىن في هلىخين ولػلىا هلخق الخجٍشب لذي غبذ اللادس غ

 ؤظاظِخين هما :

 فلذ ،والزي جخجعذ غبره مبادت الاؼتراهُت ،جبيُه الاججاه الشىسي مً ظهت -

فدعب، بل ألهه  تاحعم معشح غلىلت بىبرجه الشىسٍت لِغ ألهه جمشد غلى الػلبت الاًىالُ"

ؤًما ؤوظذ بذًال ببذاغُا. فهى مً اإلابذغين الػشب الزًً وظفىا الترار الجضاثشي، 

ا بدشا غً ـُؿت دسامُت مخميزة" فه مىبػا خفبا ومنهال زٍش  .13بـى

                                                                                                                                        

وظذاهىف ًمشل الخضب، فةن  .غلى ؤن ؾىسوي ًمشل الىظي ؤلابذاعي ،ولؼ ؤظغ هزا الخىظه في
هلال غً  في هشير مً الىلاه اإلاهمت والخعاظت. ،وظهاث هظشهما واهذ مخباًىت
http://ar.wikipedia.org/wiki/ 

ه 11 ىُبُذًاظُذ  ،ؤهذٍس   .غً اإلاىظىغت ؤلالىتروهُت الخشة ٍو
، الشباه، ألادب املغاربي اليوم، "معشح الگىاٌ غىذ غبذ اللادس غلىلت" ،(2006) سمماوي، مفىفى 12

خمذاوي، هلال غً  ،323. الىبػت ألاولى، ؿ مىبػت اإلاػاسف الجذًذة، ميؽىساث اجداد هخاب اإلاؿشب،
ت الفشظت الؽػبُت غىذ اإلابذع الجضاثشي غبذ اللادس غلىلت"،  صحيفت  صحيفت املثقفظمُل، "هظٍش

 http://almothaqaf.com/jupgrade/index.php/araaa ،شياشيت مصتقلت
، "الخجشبت اإلاعشخُت الػشبُت ما بػذ اليىلىهُالُت خذود ومدذداث" ،هؽامبً الهاؼمي،  13

http://almothaqaf.com/jupgrade/index.php/araaa
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الزي ًشهض مً خالله غلى الىمارط ؤلاوعاهُت  - مً ظهت زاهُت - الاججاه ؤلاوعاوي  -

فها همارط بًجابُت.   وهىاظعها واوؽؿاالتها، وومىخاتها بـى

  التجريب على مصتوى الشكل

  التجريب باشتلهام التراث

حػخبر ججشبت غبذ اللادس غلىلت مً الخجاسب الشاثذة في مجاٌ البدض غً ؤؼياٌ 

ت جشجىض في  ب باإلاػنى  ظىهشها غلىحػبيًر الترار الؽػبي، وهي ججشبت  جشهً بلى الخجٍش

رلً ؤن ـاخبها دسط ؼشوه  ؛ في لىء ما اظخػشلىاه ظابلا -فىلح الخلُلي لهزا اإلا

وغشف الخُصُاث التي جدُي باإلاعشح الياثً وؤدسن بىعي ما ًيبغي ؤن  ـىاغت اإلاعشح،

ًيىن مً خالٌ دساظت غمُلت للؽشوه التي حعبم بهخاط الػشك اإلاعشحي في ظل 

بت غً الزي وان ًشي ؤن "الخلالُذ ألاسظىُت ؤو الخلالُذ اإلاعشخُت ألاوسوبُت  التي حػذ ؾٍش

ت ؾشبُت ال ج ىاظب زلافخىا، ودغا بلى لشوسة الػىدة بلى اإلاعشح ألاسظىي ولُذ بِئت خماٍس

ألاؼياٌ الفىُت الؽػبُت، وجبنى ؤظلىب الخللت والشاوي الزي ٌػخمذ غلى مخاوبت ألارن 

 . 14التي بذوسها حعخذعى الخُاٌ"

معيىها بهاظغ الباخض غً اللالب الزي ًدىاظب مؼ اإلاعشح الزي ظُلذمه ؤو 

ت للم  اهىلم غلىلت  جخمؼ الزي ًيخمي بلُه،باألخشي مؼ الؽشوه الشلافُت والخماٍس

ووان الترار مىُت ؤظاظُت بإؼياله  ،في البدض بجذًت غً العبل التي جىفل له رلً

ب غلى هزه  ولىىه لم ًىً لُىللها هما هي، وزُماجه، بل وان البذ مً اللُام بالخجٍش

ًىىء ختى ٌعخلُم له الؽيل الزي ال خاٌ بلافاث والاظخؿىاء غً غىاـش ألاؼياٌ وبد

 بدمل ول ما ًىد له ؤن ًدمله.

"للذ اججه غبذ اللادس غلىلت بلى الترار  : وفي هزا العُاق ًلٌى مفىفى سمماوي

ب، وبدشا غً الخىاب الـخإـُلي الخم ومؽذودا بلى الخذازت   مذفىغا بذافؼ الخجٍش

ب... في ؤهلى مظاهشها. فةرا وان خىاب الخذازت في اإلاعشح الػشبي ًخىظال  ، 15" بالخجٍش

                                                                                                                                        

http://www.dramamedia.net/، اإلالاٌ وؽش بمجلت اإلاعشح التي جفذس غً داثشة الشلافت وؤلاغالم 
 .(2013هىفمبر ) ،بداسة اإلاعشح الؽاسكت

ب "بىهشوح، مخلىف  14 هلال غً مىكػه  "جبػُت ؤو جشاكف خالت الجضاثش –في اإلاعشح الػشبي الخجٍش
 .مجلت فوانيض املصرحيت إلالكترونيتوسد اإلالاٌ ؤًما في  ؤلالىترووي. هما

 العابم.اإلاشظؼ  ،سمماوي، مفىفى 15

http://www.dramamedia.net/
http://www.dramamedia.net/
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 ً ولم ًىً في رلً ًشهً بلى الجاهض  العير في سوابه، لىبفلذ وان غلىلت مً ؤواثل اإلابادٍس

مً كىالب وزُماث جشازُت مىخفُا بها بل وان ٌععى بلى الاوالع ؤهثر، واإلاضط والخجٍشب 

غلى الجمؼ بين جلىُاث مػاـشة وؤخشي جشازُت مدلُت لُيخظش الىدُجت التي جإجُه مً 

ي ؤو ًمُف ؤو ٌػذٌ بدشا غً اإلابخغى،خالٌ ججاسبه و ْبل   ً  في لىء ما ًدفله مً هخاثج 

ل بين  "للذ مضط غلىلت بين اإلاىسور الؽػبي والترار الػالمي)...( ]فمعشخه[ ًمشل الـى

ن معشخه معشح جىاـل، ب: ؤي  الؽشق والؿشب، والشلافت الؽػبُت والشلافت الػاإلات

 وجفاغل، وبزشاء مخبادٌ بين الشلافاث)...(سؾبت )...( في ملاومت الخمشهض اإلاعشحي الؿشبي 

خ" لم جىً دغىجه  .16في ـُؿخه ألاسظىُت، دون اوػضاٌ ؤو اهىىاء ٌػاهذ جىىس الخاٍس

الخفُت دغىة ظىفاء ومفشؾت مً مدخىاها الجمالي والفىشي بل واهذ دغىة واغُت سامُت 

ِخه وفشادجه مخىظال في رلً العبل الػلمُت  بلى خلم كالب معشحي ظضاثشي له خفـى

 التي جمىىه مً جدلُم هخاثج بًجابُت في لىء الخجاسب اإلاخىشسة.

بي خذاسي مخىىع وزشي، ًلىم غلى  "وهىزا، فمعشح غبذ اللادس غلىلت معشح ججٍش

ش والخؿُير والخجذًذ، والاهفخاح غلى الترار الؽػبي ، ورلً باالغخماد غلى مجمىغت الخشٍى

ء مً يوظىلف بص  .17"الخيي والگىاٌ مً الفىُاث اإلاعشخُت والخللت والعيرة و

ً الخالُت.  الخففُل غىذ هزه الػىاـش غبر الػىاٍو

  التجريب على مصتوى الفضاء

"ًفمل اظخخذام فً الخللت لخلم جىاـل خمُمي مؼ  وان غبذ اللادس غلىلت

الجمهىس، ورلً باظخػماٌ فماء داثشي، واظخخذام ظِىىؾشافُا بعُىت جزهشها 

بخلىُاث اإلاعشح الفلير. ومً هىا، وان ؤلاخشاط اإلاعشحي الػلىلي اإلاشجبي بفً الخللت 

اغاث اإلاعشح ري بخشاظا ؼػبُا جشازُا ًخميز جماما غً ؤلاخشاط اإلاعشحي الزي جخىلبه ك

. وال ؼً في ؤن الخشؿ غلى اظخلىاب الجمهىس وظػله وشفا 18الػلبت ؤلاًىالُت"

والػمل غلى بدماظه في الفػل اإلاعشحي وخلم ظى  ؤظاظُا وبًجابُا في الػملُت اإلاعشخُت،

الخفاغل والخمُمُت هى مً ـمُم اإلاعشح الزي ًبدض غىه غلىلت، هما ؤهه مً ـمُم 

ٌ  اؤي معشح اخخفالي فه م بشؼُذ ًلى  : هى غمُذ الاخخفالُين غبذ الىٍش

                                                           
 .1 ؿ.، بماعالشظؼ اإلا بً الهاؼمي، هؽام، 16
 بماعالشظؼ اإلا ،خمذاوي، ظمُل 17
 اإلاشظؼ هفعه.18
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بي  بن اإلاعشح هى باألظاط اخخفاٌ "... عدبػذ الجمهىس، ًلص ي الاخخفاٌ،وؤي فػل ججٍش   َو

فادس اإلاؽاسهت الىظذاهُت، با خلُلُا ٍو  .19" ال ًمىً ؤن ًيىن ججٍش

الجى ومً اإلااهذ ؤن الفماء ؤلاًىالي هى ؤٌو الػىاثم التي جدٌى دون جدلُم 

لزا وان  الاخخفالي والخمُمت والخىاـل الفػلي بين ـىاع الػشك اإلاعشحي والجمهىس،

غلى غلىلت ؤن ًخشط بػشوله مً هزا الفماء الخاهم الياجم غلى ألاهفاط بلى فماء 

ت ؤهبر للممشلين والجمهىس اإلاخللي للخفاغل ؤلاًجابي، ؤهثر سخابت واحعاغا، لزا  لُمىذ فـش

شخُت( )البىاًت اإلاع : شخُاجه مً الخيز اإلاياوي اإلاؿلمغلى الخشوط بمع ..فلذ "غمل غلىلت.

وساح ًاظغ غشوله اإلاعشخُت بػُذا غً ألافمُت  لخلذًمها في الفماء الشخب،

ت، معخػُىا في رلً بالفماءاث اإلافخىخت  .20اإلاؿللت" بلى ظاهب "الخىىه الذاثٍش

والعيرة، واظخػان ببعاوت  ىاٌڨوالفشظت الؽػبُت اللاثمت غلى الخيي والخللت وال

ختي، وبػن خفاثق اإلاعشح  الذًيىس، وجلىُاث اإلاعشح الفلير، ومالمذ اإلاعشح البًر

هىالً . 21الاخخفالي فُما ًخق الجمؼ بين اإلاللي واإلاخللي في اخخفاٌ ظماعي مباؼش"

فالبدض غً فماءاث مفخىخت هى هشوب مً  باإلالابل مً ًزهب بلى ؤبػذ مً رلً،

الاوؿالق الزي ًاهذ غلى الهُمىت الؿشبُت "فلذ سفن غلىلت فىشة الاوؿالق جإهُذا غلى 

اث ما بػذ اليىلىهُالُت.الىابؼ اإلاا  فخفىًُ الهُمىت الفىُت الؿشبُت ٌػذ بمشابت  كذ للهٍى

ىال بلى هلىت جهاًت" بل  ؛ خدشس اإلاياوي فدعبفاألمش ال ًخػلم بال. 22خىىة ؤولى ولِغ ـو

  ...والخدشس مً الخبػُت الؿشبُت وهُمىت آلاخش ًخػذاه بلى الخدشس الفىشي واإلاػىىي،

ولىىه  ؛ لم ًىً الىكذ الزي اظخؿشكه غلىلت غبر ججاسبه في بواس الؽيل ألاسظىي هُىا

 ولػل همىم هزا الؽيل الخللُذي  ن ًخؿير،بال ؼً غلى الىشير مما ًيبغي ؤفخذ غُىهه 

وؾيرها  في مدذودًخه غلى معخىي الخشهت والخىاـل الزي ًدٌى دوهه الجذاس الشابؼ...

له بلى اإلاخللي بإهثر ظشغت وؤهثر  ..."ههي التي دفػخه بلى البدض غً ؼيل حػبيري آخش  ًـى

ٍجشب هزا الؽيل في زالر معشخُاث ما بين بلى الخللت و  فيرظؼ بلى الترار... هجاغت.

ىظف العشد، فيان ًلٌى دوما ڨًىظف ال 1988و 1982 ن "الىاط جبفش بىاٌ ٍو

                                                           
ب اإلاعشحي اإلافشي " ،(2005ظُذ ) ،خاوش 19  ،اللاهشة ،دفاجش ؤوادًمُت الفىىن  ،"جلُُمي للماًا الخجٍش

شي للىباغت   .52. ؿ، داس ؼشهت الخٍش
 .بماعالشظؼ اإلا ،بً الهاؼمي، هؽام 20
 .بماعالشظؼ اإلا ،خمذاوي، ظمُل 21
 .بماعالشظؼ اإلا .بً الهاؼمي، هؽام 22
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وؤهمُت اإلاخللي في خذ  في بؼاسة مىه بلى ؤهمُت العشد باليعبت للجمهىس اإلاخللي، .23بأراجها"

بذاع، ومعاغذجه غلى ؤلا راجه لمً هزا الؽيل اإلاعشحي وبؼشاهه في الػمل اإلاعشحي 

 :  لزا هجذه كذ وظف ،الفشاؾاث ءوجىملت الػشك ومل

ت، ورلً ..." بلفذ بمخاغه وبفادجه رهىُا، و ظزبه وظذاهُا،  ول الىظاثل العمػُت والبفٍش

خخُت ب،  والخإزير غلُه خشهُا. ووبم غلىلت ؤًما اإلاىهجُت البًر ت الخباغذ، والخؿٍش بما فيها هظٍش

والاهذماط، وجىعير الجذاس الشابؼ، ورلً مً ؤظل معاغذة الجمهىس غلى الخفىير والىلذ 

 .24"وؤلادالء بأساثه بيل ـشاخت في اللمُت اإلاعشخُت اإلاىشوخت ؤمامهم

ؤو باألخشي الؽيل الجذًذ ؤو باألخشي  ولػل ؤولى الخلىُاث اإلاىظفت في هزا العُاق

 الزي ٌؽيل الػىفش ألاظاس ي الزي جلىم غلُه الخللت  ؛ اللذًم اإلاجذد هى العشد

 ]غلىلت[ فلذ سؾب ..خُض "ًخفذس العشد الترجِب الهشمي إلاعشح. ؛ في ؼيلها الخللُذي

في بًجاد فلعفت ظمالُت خفبت ًمىً اظخػادتها بشوح ظذًذة الكتراح سئٍت  ]هزا ألاخير[

لا ًخممً ببذاغُت للفشظت الػشبُت، فيا ا غٍش فها ؼىال فشظٍى ن جهله مً الخللت بـى

 آلُاث دسامُت وبزوسا فىُت وظب اظدشماسها. وهى ما ًبرس الخمىس الباسص للعشد 

وهى البىل بال مىاصع واإلاهُمً غلى الخللت  ،25في معشخه، ألهه كىام الخللت وظىهشها"

 لبذاًت لزا هجذه ًلٌى ، وكذ ؤدسن غلىلت رلً مىز اواإلاخدىم في غملُت الخيي اإلاؽهذي

 ًمىً 
ً
 كففُا

ً
"بن الىلىت التي هىىلم منها لخدلُم اإلاعشح اإلاديي لِعذ مازلت في ؤن لىا جشازا

 را وبُػت معشخُت، ًفذس 
ً
 كففُا

ً
، وبهما اللمُت هي ؤن لذًىا جشازا

ً
بغادة حؽىُله معشخُا

وظاثش غىاـش البىاء غً خُاٌ معشحي، وفهم مخميز إلاىالب اإلاؽهذ، واإلاىكف، والصخفُت، 

وان ألاظلىب )ولِغ الخىاس(، ألن ؤظلىب الخيي  اإلاعشحي، ؾير ؤهه هخب بإظلىب الخياًت

 .26اإلاعخلش واإلامىً"

الخذًض غً الخللت وما  - ظلفا هما وسد –وفي ظُاق الخذًض غً الفماء وعخدمش 

ب غلى ؤحؽيله هفماء ميزاوعُني و  ْبم  التي ل ،دواجهظفه غلىلت بامخُاص بالخجٍش  ً غليها  م 

ت الؽػبُت بل خاٌو بخذار حؿُيراث جخذم  ،هما واهذ جىظف في بواس ألاؼياٌ الفشظٍى

                                                           
 .بماعالشظؼ اإلا ،ؤخمذ خمىمي،23
 .بماعالشظؼ اإلا ،خمذاوي، ظمُل 24
 .بماعالشظؼ اإلا ،بً الهاؼمي، هؽام 25
 .بماعالشظؼ اإلا ،خمذاوي، ظمُل 26
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وبُػت ما ؤخذزه مً حؿُير وججذًذ غلى  لىدبين و ..مؽشوع الػشك اإلاعشحي لذًه.

 .ل غلى الخللت ومميزاتها وغىاـشهامعخىي هزا الؽيل هلف بالخففُ

 الحــلقـــــــــــــــــــــت

فها في هخاب  الخللت  : ( هياإلافىلح اإلاعشحي غىذ الػشب)هما وسد حػٍش

وكذ خشؿ بػن  جذخل لمً ألاؼياٌ الخمشُلُت الؽػبُت. جشار فني ؼػبي )...("

ولػل البدض في ألاؼياٌ الؽػبُت الترازُت  27"اإلاؿاسبت غلى جىظُفها في اإلاعشح اإلاعشخُين

ما وهزا الخلالُذ الؽفاهُت هى منها،  الفشظىي الجاهب الخشؿ غلى بغادة اهدؽاف و 

 Diner de"في معشخُخه "خفل غؽاء ظاهش ًىظف بػما منها الىُب الفذًليظػل 

gala"،بلى الاغتراف بإظخارًت "الشاوي" اللاؿ الؽػبي الزي " ،28"وهى ما دغاه ؤًما

 "ٌػشك" غلى ظمهىسه ظيرة غىترة وظُف بً ري ًضن وؾيرهما مً العير 

اث واإلاشججالث  : في "الخللت" ؤي رلً الفماء السخشي الزي جخإلف فُه اإلاشوٍاث والؽػٍش

وهى  ...29هما جخىصع في ؤسظاثه الخىابؼ ؤلاوعاهُت واإلاادًت والخُىاهُت" واللؿاث الجعذًت،

ادي ڨًخفىً بلى ؤهمُت ال، 30راث ألامش الزي ظػل غبذ اللادس غلىلت  ىاٌ ودوسه الٍش

الزي كذ ًمىلؼ بذوس ؤهثر ؤهمُت  ،اس ي واللاثل اإلاازشفي الاظخئشاس بملام اإلاشظل ألاظ

 .مما هى غلُه

                                                           
 الىبػت ألاولى ،اإلاملىت اإلاؿشبُت ،اللىُىشة املصطلح املصرحي عند العرب، (،1999) ؤخمذ بلخيري، 27

في هخابه اإلاعشح  .خعً ،إلاىُعياإلافهىم اإلالذم ؤغاله خعب  ،173-172 ؿ. البىهُلي للىباغت واليؽش،
 .21. ؿ ،مً الخإظِغ بلى ـىاغت الفشظت

 .173-172 ؿ. ،اإلاشظؼ هفعه28 
 .21.ؿ ،اإلاشظؼ هفعه29 
  : ًلٌى غبذ اللادس غلىلت الزي بدض خٌى واكؼ الخللت في الجضاثش 30

ً
"للذ غاوى معشح الخللت هشيرا

 مؼ بذاًت الشىسة غام 
ً
ا مً اإلاالخلين مً كبل العلىت  ؤـبذ اللىالىن واإلاذاخىن  .م1950خفـى

ت آهزان، ألجهم خملىا ؤغالم الشىسة ففاسوا لعان خالها، وسظل الخىغُت بإهذافها في اللشي  .الاظخػماٍس
اف فالىش الىشير مً اللىالين بلى جشن مهىتهم هزه. بِىما اظخؿل اإلاعخػمش بػمهم للذغاًت لذ  وألاٍس

شد الىشير منهم. الشىسة. ومؼ هزا فلذ واهىا مىالبين بخلذًم 
 

هفىؿ الخللت إلظاصتها. وكذ سجً وؼ
، ظىاء في ألاظضاء اإلادشسة ؤم ألاخشي التي ال جىالهم هفعها والخدم آلاخشون بالشىسة، ليزاولىا ألاغماٌ

(. 1987) .غبذ اللادس ،غلىلت: مداوسة مؼ الفىان الجضاثشي .فاسوق ،ؤوهانهلال غً  ؤًذي اإلاعخػمش فُه"
 ،وؽشث هزه اإلاداوسة .http://www.ithaqafa.com/142 الشلافت الػشبُت اإلاػاـشةهلال غً مجلت 

ت  .(1995ظىت ) ألٌو مشة في مجلت اإلاعشح اإلافٍش

http://www.ithaqafa.com/142
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ل بلى  بر  - جدلم اإلاخفشظين خٌى اإلامشل ..."ؤما حعمُت معشح الخللت فخػىد في ألـا

ًلف الشاوي واإلاعاغذ واللزان ًلفان بالخىاوب كفق البىىالث والخياًاث الخشافُت 

لت جمشُلُت ججمؼ بين الدصخُق اإلاباؼش   .31"]الزي[ ًلف داخل الخللت - وؤلاًداءبىٍش

"ؼيلها الذاثشي وفمائها الهىذس ي الزي ومً هىا فالخللت جإخز حعمُتها ؤظاظا مً 

بدُض ًخىظي ـاخب الخللت مشهضها وهى ًىاظه مً مىكػه  ًخدلم خىله اإلاخفشظىن؛

.والجذًش بالزهش ؤن معاخت 32مما ًجػله ًخدىم في اإلاؽهذ بيامله" ،ران ظمهىس الشواد

"فلذ جمُم جلً الذاثشة بلى خذها الخللت جمُم وجدعؼ بدعب هىغها وهىغُت مشجادحها 

ذ وما ألاكص ى في خالت خللت سواة العيرة الؽػبُت مشال وخللت الػشافت وظىالب العػ

خلاه ظضثُاث خىاب اإلاخدذر وولبا إلاا ًىفي مً اللى بؼاول رلً لخاظت اإلاعخمػين 

ُت وبرا فمُلها ،33" مُت...الخمُ ختى ًخمىً الخمُمُت  لماها لىىع مً الخفـى

فخخدٌى بلى  جدعؼ"ؤو الخللت ؤن  ة،هما ًمىً لهزه الذاثش مشجادوها مً بلىؽ خاظاتهم

ظُذي اخماد ومىس ى وؾيرها  وؤوالدالشما  ثااغبُذ خلبت فعُدت هما في خللت اإلاعُذ و

لً مما ًدخاط بلى خيز مً الخللاث اللاثمت غلى الخشهت والخػبير الجعذي  وظىي ر

ت ؤهبر...واظؼ ًدُذ ب  .34" مياهُت الخىلل بدٍش

خىشا غلى ؼػب ولِغ  ،ٍلُاوالجمُل في ألامش ؤن الخللت جشار مؽترن بين ؼػىب بفش 

مً ًادحها  ؤو حعمُاث "...ن اخخلفذ الدعمُاث هىا وهىالً مً ؼػىبها دون ؾيره، لزا وب

ى" ؤو ما ٌعمى الّع  لُا و"ؾٍش  مً "كىاٌ" بالجضاثش و"خالًلي" بؽماٌ بفٍش
ّ

اغش في اخش ؤو الؽ

لُا العمشاء.. بال ؤن الخللت جبلى فماء للخىاـل والاظخمخاع واإلاؽاسهت ، 35" .بفٍش

إلًجاد  - واوي ًوكبله ولذ غبذ الشخم - غلىلتالىظذاهُت وهي ميزاث اظدشمشها غبذ اللادس 

مً ؤهثر وظاثل الخػبير جإزيرا )...( "وحػخبر "الخللت"  البذًل للمعشح ري الؽيل ألاسظىي

في اإلاخللين الزًً ًجذون في هزا الىىع مً الفىىن الؽػبُت مخىفعا إلاؽاغشهم 

                                                           
تجوظيف التراث الشعبي في املصرح ، (1998)ـلش، ؤخمذ 31 ت للىخاب، ،، ؤلاظىىذٍس  مشهض ؤلاظىىذٍس

 .49 ؿ.
اإلاشهض  ، الذاس البُماء،ثقافيت بحث في ألاصول الصوشيو املصرح املغربي (،1994بدشاوي، خعً ) 32

 .23 ؿ. الشلافي الػشبي،
 .هفعه اإلاشظؼ. 33
 .اإلاشظؼ هفعه 34
 اإلاشظؼ العابم. (،2009الؽيراصي، وامل ) 35
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لت الوبالىظش بلى  .36"ولػىاوفهم وجشظمت لىمىخاتهم الخللت فةن  اغليه التي جيىن ىٍش

ت ًجخمؼ فيها  ...اإلافادس حؽير بلى ؤن " مجمؼ الخللت ًدؽيل في ًىم العىق في خللت داثٍش

ؤشخاؿ إلاخابػت ما ًلذمه اإلاادي مً سواًاث وهىذ وؤؼػاس وغشوك فىُت ومىظُلُت 

وحػابير ؤدبُت ؤخشي مؽىكت، واظخىاغذ الصخفُاث التي جخىظي الخللت غلى مش الضمً 

منها مىغذا ؤظبىغُا ًلخلي فُه غامت الىاط لالظخمخاع بالخياًاث وألاؾاوي ؤن جفىؼ 

ت في ؤًيىن فيها العاسد ظُذ الخللت ومذًشها بامخُاص  .37والػشوك" ظىاء ؼػبُت فشظٍى

 ؤـُلت.

ت  ،للذ اهدبه غلىلت ليل هزه ألاؼياٌ التي هي مً ـمُم الشلافت الؽػبُت الجضاثٍش

 فاهىلم في البدض غً آلُاجه، )هلفذ الخللت( جدذًذا ؤهمُت هزا الؽيلوغشف 

 فلذ سؾب "والتي ًمىً اظدشماسها ظمالُا  والىؽف غً البنى الذسامُت التي ًدخىحها،

في بًجاد فلعفت ظمالُت خفبت ًمىً اظخػادتها بشوح ظذًذة الكتراح سئٍت ببذاغُت 

لا ًخم ا غٍش فها ؼىال فشظٍى مً آلُاث للفشظت الػشبُت، فيان جهله مً الخللت بـى

دسامُت وبزوسا فىُت وظب اظدشماسها. وهى ما ًبرس الخمىس الباسص للعشد في معشخه، ألهه 

ب  ،38كىام الخللت وظىهشها" الزي اظدشمشث وظُفخه مً كبل غلىلت لخدلُم الخؿٍش

خذ،  ل بلى اهدؽافه بؽإن اإلالخمي الزي كاٌ به بٍش ولػله ًشوي بىفعه ؤهمُت ما جـى

  فُلٌى : و اللىاٌ ؤو الشاوي ودوس اإلاذاح ؤ الخللت

 را مػىُاث واملت ومهمت. فةرا ما دسط ؤخذها  ..."
ً
 وامال

ً
باليعبت لىا فةن الخللت حػخبر معشخا

ت ألاسظىُت، وبهما مً خالٌ ولػها ومػىُاتها  الخللت مً داخلها، لِغ مً الضاٍو

ُاتها، فةن ؤظضاء الػشك ولها، جدبذٌ وظاثفها"  .39وخفـى

اإلاماسظت اإلاعشخُت ولػل هزا ما ًاهذ الذساظت الذكُلت للخللت هفماء ؤظاس ي في 

لذم لىا ؤمشلت  بيل ؤكىابها، غلى رلً ًشهض فيها غلى دوس اإلاذاح الزي ًخاوب "ؤرهان ٍو

خُض ًدشؿ غلى ببلاء اإلاخفشط ًلظا وخش  40،اإلاخفشظين، فُجػلهم مؽاسهين في الػشك"
                                                           

 .اإلاشظؼ هفعه 36
 اإلاشظؼ هفعه. 37
 .1ؿ.  ،بماعالشظؼ اإلا ،بً الهاؼمي، هؽام 38
هلال غً مىكؼ مجلت  ،(، "مداوسة مؼ الفىان الجضاثشي غبذ اللادس غلىلت"1987) ؤوهان، فاسوق 39

في مجلت ، وؽشث هزه اإلاداوسة ألٌو مشةhttp://www.ithaqafa.com/142  ،الشلافت الػشبُت اإلاػاـشة
ت  (.1995ظىت ) اإلاعشح اإلافٍش

 اإلاشظؼ هفعه. 40
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، ًخللى اإلاػلىماث  ..اإلاؽاهذ ". ّذ وبىاء غلى رلً لم ٌػ ،الخفىير والخُاٌ
ً
 اغخُادًا

ً
مؽاهذا

ذه له اإلابذع اإلاشظل، وبهما   بالؽيل الزي ًٍش
ً
فلي، هما في اإلاعشح ألاسظىي، ماوشا

في اإلاعشح  – ًمُف غلىلت –. زم بن صواًا الشئٍت 41" ومخخُال امخدشس  ا، مؽاسوامؽاهذ

ؤما في معشح الخللت ، لزي ًاوش ختى ألاخذارألاسظىي جخدذد مً خالٌ الخىاس ا

ؤن ًلفض باإلاؽاهذ بلى غفىس وؤخذار مخؿاًشة وهشيرة، وهىزا  ..." / اإلاّذاحفبةميان الشاوي 

شها في اإلاعشح ألاسظىي، وجلذم ظاهضة للمؽاهذ  ت وجدصخق غىذ جفٍى جخدذد الهٍى

في خين ًاوشها اإلاخفشط في معشح الخللت  ،42"غلُه ؤن ًخلبله، هما شخفها اإلابذع

لخه  ت.بىٍش  الخاـت بيل خٍش

ل غلىل الىظش في مماسظاجه  بلى بغادة ت بػذ ظلعلت الخجاسب واإلاالخظاثللذ جـى

 مً غام  .".. اإلاعشخُت لُلٌى :
ً
بذؤها بخجشبت ظذًذة هدى هىع ظذًذ مً  ...م1980اهىالكا

ُاث غىاـشها، بةواس خذًض ًخىاءم مؼ  اإلاعشح، ًخخز خُصُاث الخللت، وخفـى

 .43" ..مػىُاث الػفش، وؾير بػُذ غً سوخُت اإلاؽاهذ الجضاثشي الزي خبرها، وخبرهاه.

بمػنى ؤن غلىلت اهدؽف ظىاهب مهمت في ؼيل الخللت وؤلفى غلُه مً خبرجه الػملُت 

ب ًذخل في ظُاق اإلاعشح الػالمي لُدفل غلى وسخخه  وما اولؼ غلُه مً ججذًذ وججٍش

باب ألاظئلت مؽشغا وباب الخجشبت ًبلي وان وبن  الخاـت التي ظخدمل مؽشوغه،

ولىً اإلااهذ ؤن الخللت في ؼيلها الخللُذي لىخذها لً جفي  مفشاغُه، غلىمفخىخا 

 :  ًلٌى غلىلت في هزا العُاق .بالؿشك

معشح اهدؽفىا ؤن الخللت بيل ميىهاتها  ،وال صالذ الٌ هزه الذساظت التي والذ لعىين"مً خ

ؤي ؤن الخللت معشح جخىفش غلى ظمهىس مً اإلاخفشظين، وسٍبرجىاس، وامل، لىىه معشح ؾير ؼامل.

وكاغذة اكخفادًت، وفماء حعخخذمه، وجلُم غالكت خُت مؼ ظمهىسها. لىنها معشح ؾير ؼامل 

 ،44"ّج ؾير سفُؼ. سؾم ما واهذ جخمخؼ به في اللشون اإلاالُت مً معخىي غاٌألن ما جلذمه ف

لزلً وان ًيبغي البدض غً مفادس ؤخشي حػمذ هزا الؽيل لُخىاءم مؼ سوح 

دمل باإلادمٌى الفني والفىشي في الىكذ راجه.  الػفش ٍو

                                                           
 اإلاشظؼ هفعه. 41
 اإلاشظؼ هفعه. 42
 .اإلاشظؼ العابم (،1987فاسوق )، ؤوهان43
 اإلاشظؼ هفعه. 44
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م هزه الخجشبت التي اظخذسظخىا" : وفي هزا الفذد ًلٌى غبذ اللادس غلىلت  غً وٍش

بلى مشاظػت جفىسها للفً اإلاعشحي، اهدؽفىا مً ظذًذ ختى وبن بذا هزا لشبا مً 

لت للػشك الؽػبي، اإلاخمشل في الخللت، بر لم ًبم ؤي مػنى لذخٌى  .اإلافاسكت الشمىص الػٍش

اإلامشلين وخشوظهم، ول ش يء وان ًجشي بالمشوسة داخل الذاثشة اإلاؿللت، ولم جبم هىان 

اإلاالبغ غلى مشؤي مً اإلاخفشظين، وؾالبا ما وان اإلامشل ًجلغ  وىالِغ، ووان ًجشي حؿُير 

وبؿُت  .45"اسة، دون ؤن ٌعجب مً رلً ؤخذڨوظي اإلاخفشظين بين فترحي ؤداء لخذخين ظُ

 اظخؿالٌ هزا الفماء التراسي الفشظىي ببيُاجه الذسامُت التي جلىم غلى العشد اإلاؽهذي،

هشها في بىجلت واخذة مؼ مبذا الخؿٍشب وهع وجلىُاث ؤخشي  ش ؤلاحهام اإلاعشحي،ـو

وان الهاظغ ألاهبر لذي غلىلت هى الاظخؿالٌ ألامشل لهزا الفماء  ،مىظىمت بشوح الجذة

باألخشي الاظخؿىاء غً الخىاس الزي ًدل  و واظدشماسه ظمالُا، خاـت في ظل الخللُل ؤ

فالخيي غىذه هى الخلىُت اللادسة غلى خلم جىاـل ؼػبي مؼ اإلاخللي، ألهه مدله الخيي "

ًىدذس ؤـال مً فماء ؼػبي مإلىف لذًه ومخضون في الزاهشة الؽػبُت هى فماء 

ً الزوق الجمالي غىذ اإلاخفشط.  ]بر[ ..الخللت. وهزا الفماء ًمشل مفذسا ؤظاظُا في جيٍى

د ظين واإلامشلين ؤو جدذًذ ولػُتهم.فش ًخميز باهفخاخه ومشوهخه في لبي ميان اإلاخ ُذ ٍو

، غلى ؾشاس ماوان ًفػل للممشل كذسة ؤهبر غلى الخخُُل، ومداوسة الجمهىس مً ول الضواًا

 للذ واهذ آلالُاث العالف رهشها معػفا  .46"اإلاذاح الخللُذي ؤو الخيىاحي ؤو اليىاٌ

فها فماء فىُا له اسجباه بالىظذان الؽػبي، ،ب غذًذة غً الخللتهفي بظالء ظىا  بـى

دلم هىغا مً الخمُمُت بين اإلاخفشظين واإلاادًً  ،وفماء ٌعخذعي اإلاؽاسهت الىظذاهُت ٍو

 وبين هاالء بػمهم ببػن.

 عناصر الحلقت

وهل للخللت وظىد دون  ،اٌ"ىّ ڨبن مً بين الػىاـش ألاظاظُت التي جلىم غليها الخللت "ال

ىاٌ ڨٌػخبر ال" وباليعبت لػلىلت : ...؟ اٌ فماء ؤفمل مً الخللتىّ ڨوهل لل؟  اللىاٌ

ت التي جدمل الىشير مً اإلاػاوي في الترار الؽػبي لبلذان اإلاؿشب  )...( الصخفُت اإلاشهٍض

ٌ و  ...الػشبي، خاـت بالجضاثش واإلاؿشب   : افي ؼإجه ...ٍلى

                                                           
 .18 .ؿ اإلاشظؼ العابم، ،(1997) غلىلت، غبذ اللادس 45
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شوي الخياًاث وألاظاوير  اٌ هى خامل الترار الؽفهيىّ ڨ"ال ؿني ٍو بيامله فهى ًالف َو

 .47" اإلاخذاولت...

 ،اظخىؽاف غىاـشها"و  غً ؤبيُتها،بالخللت وفي سخلخه للبدض  همً خالٌ اهخمامف

ؤهمُخه في بهخاط بيُت ظشدًت جاظغ غلى الخيي وفي هُفُت اٌ و ىّ ڨالخظ غلىلت دوس ال

لفماء اإلاعشح في وبُػتها البذاثُت ألاولى لجمهىس، مً زمت ظاءث فىشة هللها حػاملها مؼ ا

" ًيخج غالكت جىاـلُت ا"ظذًذ امعشخُ اظدسامُت ظذًذة ججػل مً اللىاٌ همىربشئٍت 

م العشد مؽاسهت اإلاؽاهذ الجضاثشي غلى وظه الخفىؿ. ل لىبحعدىذ  ُظهش غً وٍش

 
ً
اللٌى هى ال ؼً ؤن و  .48" ...ىكت ًشوحها غً شخفُاجه اإلاعشخُتخياًاث مؽو  ؤخذازا

 الجمهىس الزي ًخػامل مػه اٌ ألاظاظُت التي ًشبي بها غالثم ووُذة مؼ ىّ ڨمادة ال

الخللت والتي ًيبغي له ؤن ًيخليها بػىاًت ختى جادي دوسها خاـت وؤن  ،في فماء الخللت

ووشخها  ،لظلم وول ؤؼياٌ الخػعف الاظخماعيفماء للبىح الاظخماعي ولفضح اللمؼ وا

لت فىُت   :  في هزا الفذد ًلٌى غلىلت ،وظمالُتبىٍش

اللٌى هى الشابىت ألاظاظُت في الخىاـل بين اإلاذاح وظمهىسه، باليلمت ًجلب اهدباه اإلاخفشظين "

ذغىهم بلى جخُل فشدي ومعخلل لىكاجؼ ما هى بفذد ظشده بفمل بهععىاس غادي  ٍو

 .49" (والػباءة، ؤو الخزاء، ؤو حجش في مشهض الفماء اإلاعشحي )ؤي الذاثشة

ؤداجه الفاغلت  ،اٌ هى ؤهم غىفش في غملُت اإلاماسظت اإلاعشخُت في بواس الخللتىّ ڨولػل ال

وما جىدعُه هزه آلالُت مً هُمىت  بملىماجه الخياثُت والفىُت، في رلً هي العشد

لم  اٌ الؽػبُت،ىّ ڨاظخلهام غلىلت لصخفُت الواإلاالخظ ؤن في " ...وؤهمُت باليعبت لللىاٌ

بلى جىظُف  في رلً هما ظعىفا فىُا ؤو كشاءة ظىدُت للترار وبًشوم جش ًىً في رلً 

ت  ألظل ججذًذ مؽاهذًه وألظل ججٍشب وشق  آمً بها،ظمالي مذسوط لبلىؽ ؾاًت فىٍش

 .50ةوسئي بخشاظُت ظذًذ
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  التجريب على مصتوى ألاداء

بن ؤٌو ظااٌ ًدبادس بلى ألارهان وهدً هخدذر غً ألاداء والخمشُل في معشح غبذ 

هل ًلخض ي مؽشوع غلىلت اإلاعشحي ممشال مً هىع خاؿ في ظل جبني  اللادس غلىلت هى :

ؤم  مخبلت بفىش وببذاع الشظل، ؤظلىب الخللت ومضظه ببػن الخجاسب الؿشبُت الىاجخت،

 ظىي بلى ممشل غادي ؟ طال ًدخاؤن ألامش 

 ،ً كبل غلىلت وؤظغ مؽشوغه اإلاعشحيبن مجشد اظخدماسها للؽيل اإلاخبنى م

ن اإلامشل في هزا اإلاؽشوع ًيبغي ؤن ًيىن ممشال مً بغلى ؤلاظابت باللٌى  ةًدُلىا مباؼش 

ت"  الا ّى ڨاإلامشل في معشخُاث هزا اإلاخشط ؤـبذ "رلً ؤن  ؛ هىع خاؿ ووظُفخه "هشاٍو

ؤـبدذ ؤهثر جإزيرا، غىذما امتزظذ بخلىُت الخجشبت الػاإلاُت، بدُض ؤـبذ اللىاٌ ًلػب 

وبهزا فةهه اكترب مً اإلاعشح  ،وؤـبذ الػشك اإلاعشحي ظشدًا الذوس ألاظاس ي في الخذر.

 بىعش مجشي ألاخذار لِغ في الىق فدعب اٌ(ىّ ڨاإلالخمي البرختي. فُلىم الشاوي )ال

الين، بلافت بلى وىجهم ىّ ڨولهزا فةن اإلامشلين هم سواة ؤو  ( وبهما في ألاداء والػشك.)...

مُف ال .51"ًاّدون ؤهثر مً دوس  مىضخا هزه الىلىت لخمش مىفىسي  ذهخىس ٍو

 : بالخففُل

لفض، فهى ًخدشن، كذسة اإلامشل الجعذًت والفىجُت، ي الخمشُل في معشخُاث غلىلت،ع"ٌعخذ  ٍو

مشل، ؿني  ٍو للي بخػذد ؤلاًلاغاث،َو هما هالخظ ؤن  وهشي رلً ظلُا في ظل معشخُاجه، ٍو

ت   .52" ..في الخدشن غلى الخؽبت.اإلامشل له وامل الخٍش

لُفل بلى هدُجت مفادها ؤهه "الًمىً الاظخؿىاء غً اإلامشل في معشح غلىلت  

اإلامشل الزي ًمخلً مً اإلاىاهب ران  ألهه معشح اإلامشل بالذسظت ألاظاظُت، ،53مىللا"

بترن معافت بِىه واللذساث ما ًمىىه مً الخدىم في الذوس الزي ًادًه في ظل التزامه 

ذ في اإلاعشح اإلالخمي غبر هعش ؤلاحهام خبٍش بالتزاما بمبذ - التي ًادحهاخفُت وبين الص

والترهيز ـلل مىاهب اإلامشل وفي ظل الالتزام ؤًما بمىهج ظخاوعالفعيي في  اإلاعشحي،

هاهًُ غً الىظُفت الجذًذة في ظل معشح  ،والىاكاث اليامىتدسان الىفس ي غلى ؤلا 

                                                           
م مً  ...غبذ اللادس غلىلت" ،(2011) صهيرؤخمذ،  51
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 في هشير مً ألاخُان ،ول هزا وران ًيبغي ؤن ًظهش ظلُا  االا ؤو ساٍوّى ڨالخللت بففخه 

 في ؤداء اإلامشل الػلىلي.

ب غلى معخىي الخذر والصخفُت   ،غلى وظه الخدذًذوسؾبت مىه في جدلُم الخؿٍش

خلم جلً اإلاعافت بين اإلامشل والصخفُت باظخخذام " غبذ اللادس غلىلت غمذ بلىفةن 

ن اإلامشل ًمشل الصخفُت بؤي  خذ.ٌٍ لذي بش ـُؿت الصخق الشالض هما هى الخا

عخػشلها وبهزا فان الجمهىس ًمخلً جفىسه غً  بؽيل مبذع ولِغ بؽيل مُياهُيي. َو

  .54"الصخفُت

ً اإلامشل الجذًذ الزي ًخىلبه معشح غلىلت، جمافشثللذ  فيل  غذًذ الػىاـش لخيٍى

ش  الػىاـش التي جمذ ؤلاؼاسة بليها وظب ؤن جخىافش في اإلامشل الػلىلي ختى ًخمىً مً جىٍى

وي ًخمىً مً جدلُم اإلاشظى  - ؤداثه واظدشماس كذساجه العشدًت منها غلى وظه الخفىؿ

اإلاػين التي وػخبرها اإلاضاًا رهشها  هىالً الىشير مًوخخما واهذ  ،مىه بيل وعي وبدسان

فه غىفشا سثِعا في اإلاؽشوع اإلاعشحي لػلىلت، ممشل  الفػلي للممشل ألداء دوسه بـى

  ...جىىغذ ؤدواجه وحؽػبذ مهامه

  مصادر مصرح عبد القادر علولت

مىً  حػذدث مفادس معشح غبذ اللادس غلىلت بين ما هى مدلي وما هى غالمي، ٍو

 جلخُفها فُما ًلي :

اإلاعشح اإلالخمي لبًرخذ الزي ؤخز غىه الخؿٍشب وهعش ؤلاحهام اإلاعشحي، فإفياس  -

ذ ؤن ًفبذ اإلاعشح مخػت  بٍشخذ خالشة بلىة في مؽشوع غلىلت اإلاعشحي، الزي ال ًٍش

وبالخالي ظخيىن للمعشح سظالت  فلي، بل ؤداة للخفىير والخؿُير والىلاػ والخمىس...

 ير.ؤخشي ؾير الخىه

فها مزهبا في الفً وألادب مشجبى - ٌػلي مً  باإلابادت الاؼتراهُت، االجذاهىفُت بـى

جػل منهم ؤهاظا بًجابُين.  ؼإن الػماٌ والىاط البعىاء ٍو

 مزهب ظخاوعالفعيي في ألاداء والخمشُل.بالاظخػاهت  -

جىظُف فً الخللت هفماء لخلذًم الػشوك، فماء ٌعخجُب للؽشوه  -

إحي غلى سؤظها ال  اإلاذاح. اٌ /ىّ ڨاإلافاخبت ليل غشك، واظخؿالٌ ؤدواث الخللت وآلُاتها ٍو
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ش ألاخذار، و - ش الفػل.  العشد والشواًت في ملابل جفٍى  الدصخُق وجفٍى

 الخيي والعشد في ملابل الخىاس.

 الخاجمت

ذ الىخاثج بػذ البدض في ظُ لىا بلى ـس ب في معشح غبذ اللادس غلىلت جـى اق الخجٍش

 الخالُت :

ت ؤظاظها الترار  - ججشبت غلىلت ججشبت ساثذة "في مجاٌ البدض غً ؤؼياٌ حػبيًر

ولُذ بِئت  الؽػبي، هي ججشبت اإلاعشحي... وان ًشي ]مً خاللها[ ؤن اإلاعشح ألاسظىى

ت ؾشبُت ال ًىاظب زلافخىا، ودغا بلى لشوسة الػىدة بلى ألاؼياٌ الفىُت الؽػبُت،  خماٍس

وجبنى ؤظلىب الخللت والشاوي الزي ٌػخمذ غلى مخاوبت ألارن التي بذوسها حعخذعى 

 .55الخُاٌ"

هى بخعاظه الػالي ظذا بالجمهىس  بن ما ًجػلىا هدترم ججشبت غبذ اللادس غلىلت -

ب هى بعبب  اإلاخللي الزي ولػه في ملذمت الاهخماماث، بل بن بكذامه غلى الخجٍش

ن الػشك وبىاثه اهىالكا مً اإلاالخظاث  الجمهىس الزي وان ٌؽاسن باظخمشاس في جلٍى

الفػلُت اإلاشجبىت بؽيل فػلي بالجمهىس والػشك، وهى ظىهش ظل الخجاسب اإلاعــشخُت 

ب.الل  اثمت غلى الخجٍش

ب مازل في ججاسب غبذ اللادس غلىلت ألن ؼشوه الخجٍشب ألاظاظُت خالشة  - الخجٍش

به لػل ؤهمها اللفذًت، واخخباس الػىاـش اإلاعشخُت بىلؼ فشلُاث  وبن  -وبلىة في ججٍش

ل  - لم ًىً رلً ظلُا بال ؤهه واضح مً خالٌ ججاسبه اإلاخىاـلت وجذاسط الىخاثج اإلاخـى

 بليها.

ب في معشح غبذ اللادس غلىلت مازل غلى  - والزي جبنى غبره  ،اإلاممىن  معخىي الخجٍش

الاججاه الشىسي اللاثم غلى الخمشد والشىسة غلى الشؼىة واإلادعىبُت، والىظام ؾير 

والاججاه ؤلاوعاوي اإلاازل غبر الىمارط ؤلاوعاهُت اإلالهىسة في مداولت مىه  ، الذًملشاوي...

 فاغلين في اإلاجخمؼ. لخلم ؤبىاٌ بًجابُين

ب في معشح غبذ اللادس غلىلت ؤكىي غلى معخىي الؽيل الزي بدض فُه غً  - الخجٍش

ت التي ًىد له ؤن ًدملها، فياهذ  اللالب اإلاعشحي الزي ال ًىىء بدمل اإلامامين الفىٍش
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ا غبر همىرط اإلامشل الجذًذ.ىّ ڨالخللت مىُت ؤظاظُت، وخمىس ال  اٌ وان كٍى

 غلىلت في بىاء مؽشوغه اإلاعشحي بين الترار اإلادلي الزي جمشل مضط غبذ اللادس  -

في فماء الخللت واظدشماس اللىاٌ وفىىن العشد والخيي غلى خعاب الخىاس وحصخُق 

ذ، ومبادت خالفػل...، والترار اإلاعشحي الػالمي غلى ؾشاس اإلاعشح اإلالخمي لبًر

ً اإلامشل والىؽف غً واكاجه اليامىت،   بلافت بلى الجذاهىفُت... ظخيعالفعيي في جيٍى

ش ممشل مً هىع آخش ٌعخجُب  - بُا غلى معخىي ألاداء الخمشُلي بخىٍى الاظدشماس ججٍش

 في كذساجه ومىاهبه إلاىالب اإلاؽشوع اإلاعشحي لػلىلت.

ال ومجشبا في الىكذ هفعه - ألهه غاد  ؛ وخخاما هلٌى للذ وان غبذ اللادس غلىلت مـا

بلى الترار ووظف ؤؼياٌ الفشظت الخللُذًت، مداوال ججاوص ما هى مىظىد لخلم 

الالمىظىد اهىالكا مً اإلاػشفت اإلاعبلت بخلالُذ الذساما وكىاهُنها التي ؤسظاها، وغً وعي 

وكفذ وىس ؼيل الفشظت الخللُذي وؤدخل حػذًالث غلى ؤدواجه، هما ظعى بلى بًجاد 

ومؼ ؤن ًذ ؤلاسهاب لم جمهله  .ماءاث اإلاخاخت، فيان له رلًفماءاث بذًلت غً الف

اظخىماٌ مؽشوغه اإلاعشحي، بال ؤهه وان ًامً بإهه لِغ الىخُذ الزي ًيبغي ؤن ًلذم 

مؽشوغا وامال، بل بهه وان ًشي بإن مؽشوغه كذ ًيىن بذاًت ؤو خىىة ٌعخىملها ؾيره 

ؼ ؼػاساث هشيرة وهبيي غلى فلألظف هشف مً الباخشين، وهزا ما هدً مىالبىن به...

ؤوالٌ غلىلت ولىىىا ؤبذا ال وععى ألن هىمل مؽشوغه اإلاعشحي الزي لم ًىً ًىما لُػخبره 

مؽشوغه الخاؿ، بل هى مؽشوع مفخىح ليل مً هى ظشيء، ليل مً ًىد الخؿُير، وليل 

خخما لى كذس له البلاء هى وؾيره مً  بهمً ًدلم بمعشح ظضاثشي مػاـش ًفخش 

ين الىباس ؤمشاٌ واهـي،اإلاعشخُي وؾيرهم  واجب ًاظين، ومفىفى واجب... ن الجضاثٍش

 ؟ هشيرون. فمارا بػذ غلىلت
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