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 املطزح الجشائزي بين املحلية والعاملية

ة   (1) هني عشوسحيًز

مة  مقد 

ؼهذ اإلاعشح الجضائشي بّذ الاظخلالٌ بفّل الخدىالث التي ِشفها املجخمْ جىىسا 

ا  الخّبير ًِ كماًاهم خُث خاٌو الىخاب  ؛ والزي مغ باألخق مممىن الىقملحٌى

، والتي اكخمذ ت بفلعفت وهٍشة حاءث ولُذ الٍشوفالعُاظُت والاكخفادًالاحخماُِت و 

، والزي ًخرزن ٌ اظدمماس ميىهاث الررار الؽّييالّمل ِلى جأـُل هزا اإلاعشح مً خال

ت الفليلى  ت التي حّاٌؽها الجماهير؛ الىمير مً ألاؼياٌ الخّبيًر مً  اؽيل حضءخُث حٍس

خه م هزه املحاوالث الجادة بلي اإلاعشح الجضائشي ؛  وحذاهه وهٍى مخأسجحا بين لىً ٔس

يل واإلاعشح بؽ ،وهزه وبُّت الفً بؽيل ِام ،الخمىكْ خٌى الزاث والاهفخاح ِلى آلاخش

جىحه بّن الىخاب ئلى جشحمت واكخباط  ًبرس وهزا ما ،خاؿ ٌِّؾ بين الخأزير والخأزش

مْ الّلم أن هزه اإلافادس  ،ُت التي جدمل كُمت فىُت وحمالُتبّن الىفىؿ الّاإلا وحضأسة

حمت والاكخباط وحذث مىز ألاحىبُت التي اِخمذ ِليها اإلاعشح الجضائشي مً خالٌ الرر 

 فخمىىه مً اللٕت الفشوعُت ظاِذه  ،المالزِىاث وبالخدذًذ ِىذ مخي الذًً بؽىاسصي

ماٌ للمعشحي  ت املحلُتالفشوس ي مىلُفي جشحمت بّن ألِا خُث ؛  ير ئلى اللهجت الجضائٍش

خماد ِلى الىفىؿ اإلاررحمتئ"ًلٌى مفىفى واجب  لىنها  ؛ ن اإلاعشح بذأ بّذ رلً بااِل

 .(475، ؿ. 1999)الشاعي،  لِعذ جشحمت باإلاّنى الحلُلي لليلمت"

  

                                                           
(1) Université Moulay Tahar, 20 000, Saida, Algérie. 
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 خلفية ثاريخية للمطزح الجشائزي 

وجخمدىس خٌى مذي جأزش  ،ألاظئلت ً بّنومً هزه اإلاىىللاث هداٌو أن هجُب ِ

ملُت وهل واهذ ِ ؟ الياجب اإلاعشحي الجضائشي بّذ الاظخلالٌ بالررار اإلاعشحي الٕشبي

أم أن هزه الّملُت هي ؟  اق البدث ًِ الزاث مً خالٌ آلاخشفب في ظُالررحمت ج

ن ًِ الفشآ في الىفىؿ اإلاإلفتحّ  وهل واهذ ممامين هزه اإلاعشخُاث جخىافم  ؟ ٍى

 ؟  مْ مّىُاث املجخمْ الجضائشي 

الؽّب الجضائشي ظببا في ٌهىس بّن  ُاظت اللمْ التي جبىتها فشوعا لذللذ واهذ ظ

الحُاة الّادلت والحب التي  "ألنها جدلم له ؛ وومىخاجهماله آمً ألادب الؽّيي حّبيرا ًِ 

الؽّب ًِ بها وجلذم بىظائلها الخاـت حىابا ؼافُا ًِ العإاٌ الزي ًذوس بخلذ  ًدلم

ووأهما جىد أن جلٌى له هىزا ًيبغي أن حِّؾ خفُفا مخفائال مخدشوا مٕامشا مإمىا  ،همفير 

ت في ِالم الٕمىك الزي حِّؽه"  والبىل  (103 ئبشاهُم، د.ث.، ؿ.) باللىة السحٍش

لى للبىىلت اُ بين الؽّىب اإلامىهذة ألهه ٌّبر ًِ الفش  ؛في اللفق الؽّبُت اإلامل ألِا

ت.آألهه ٌّبر ًِ مّاهاتها و  ؛أن ًيخفش في نهاًت ألامشمً والبذ  ،وأِذائها زم  مالها في هُل الحٍش

 .يىاحي والحللت واإلاذاح أو اللىاٌحذًذة منها اللشاكىص وخُاٌ الٍل والح ٌهشث أؼياٌ

خ ٌهىس اإلاعشح الجضائشي ٌّىد ئلى ظىت خُث خٍُذ الجضائش بأٌو معشح ؛ 1850 ئن جاٍس

ن ًخىىىن ليؽش الملافت ؛ ئر وان سحاٌ الملافت الفشوعُى يمْ الاظخّماس الفشوس 

 الفشوعُت وومغ الملافت الىوىُت وحؽىيهها 

ِشلا دسامُا مً  1853ظبخمبر  29 "ئر كذم ِلى خؽبت اإلاعشح ًىم افخخاخه في

  "الجضائش" خذ المباه الفشوعُين ًذعى الياجب دي وىسا بّىىانأجألُف 

يخهي بمؽهذ  1853و 1830 او وهى ًخدذر ًِ ِملُت الاظدُالء ِلى الجضائش ٍو

وهي جدمل في ًذيها جممالين  ،ي ججلغ فُه فشوعا ِلى هشس ي الّشػاخخفال

هففين لإلمبراوىس وؤلامبراوىسة وجىخي ساًاث الؽّش وألادب أمام كاِذة الّشػ 

جماسا الىعىذسوفُىا ) "جاهبين فُلف ممملى الجِؾ الفشوس يأما ِلى ال

 .(04 ، ؿ.1990ىجِىدعُلا، ب
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واهذ جلذم هزه الّشوك اإلاعشخُت لألكلُت الفشوعُت في الجضائش هذفها الررفُه ًِ 

بت في البلاء فُه ووؽش خشهت زلافُت  ،ىد وبّث سوح الحب للبلذ اإلاعخّمشالجى والٔش

اإلاخمملت في وؽش الملافت و  فشوعُت حّخمذ ِلى ِشوك معشخُت جخذم مفالحها الخاـت

 .خ الىحىد الاظخّماسي في الجضائشالفشوعُت وجشظُ

ا وان هزا اإلاعشح بُّذا 
ّ
ين الزًً أـبدىا ًدعىن بالٍلم والالىهاد ساح مإلا ً الجضائٍش

ت في اِخمادهم ِلى بّن ألا  لت ال ؼّىٍس هىاُ الررازُت ًِ هخاب اإلاعشح ًإظعىن بىٍش

م لّبت ألا  فهزه ألالىان مً  ،الؽّبُتتي واهذ جلام في ألاظىاق ساحىص والحللاث الوٍش

 الخممُلُاث أِىذ الشوائض ألاولى إلمياهُت الخأكلم مْ هزا الفً الذخُل 

م مً هزا البّذ بين الملافخين فال هىىش أن هزا اإلاعخّمش كذ  "ولىً ِلى الٔش

لت  لت أو بأخشي أن جإزش ولى بّذ فررة وٍى ش ِىامل أظاظُت اظخىاِذ بىٍش
ّ
وف

ورلً بأنها أظهمذ في ئدخاٌ هزا الفً الجذًذ في  ،ِلى ألاكلُت مً اإلاملفين

ئهه ران الخُي  ؛فالخأزش هى مً أهثر الذواعي لإلبذاُ ،وظي الؽّب الجضائشي 

ين ِشفىا اإلاعشح ِلى  ،الشفُْ الزي ًشبي بين أدبين وزلافخين لُه فان الجضائٍش ِو

م الاظخّماس  م مً أنهم لم ًماسظىه بل ِشفىه ًِ وٍش أزش بخأـىله ِلى الٔش

 .(180، ؿ. 2005-2004ظىوي، ) "هخبت مً اإلاهخمين الشأبين

اساث  م اإلاعشح ألاحىيي والخأزش به ورلً بّذ الٍض ئن ٌهىس اإلاعشح في الجضائش حاء ًِ وٍش

 ن ئئر  ؛التي كامذ بها بّن الفشق الّشبُت للجضائش

وسحاالث "اإلاعشح وان مخفخدا ِلى الّالم مىز بذاًاجه مً خالٌ الفشق الضائشة 

وإرا وان هزا هى الؽيل اإلاباؼش  ،اإلاعشح واهخلاٌ الّشك مً بلذ ئلى آخش

فالؽيل ٔير اإلاباؼش لهزا الاهفخاح وان مً خالٌ الىفىؿ اإلاررحمت ئلى لٕاث 

اإلاعشح بفُٕخه ألاسظىُت ن إلاا حّشف الّشب ِلى ، ولىال هزان الؽىال أخشي 

ابُتي والُاباوي والهىذي وإلاا حّشفىا ِلى اإلاعشح الُىهاوي وؤلالض  ،ًىاليوؼيله ؤلا 

 .(2000خعى، ) "والفُني

ت ظىت  فشكت ظلُمان اللشداحي فلذ واهذ أٌو فشكت معشخُت صاسث الجضائش هي   اإلافٍش

ومً هىا حّشف اإلإشب ِلى  ،بدُث ِضمذ هزه الفشكت بالخجىاٌ في اإلإشب الّشبي ؛ 1908

هي و*فً اإلاعشح، وحاء بّذها جأظِغ ِذة حمُّاث زلافُت في الجضائش منها اإلاىشبُت 

 حمُّت زلافُت واهذ في بذاًاتها ألاولى جمم اليهىد فلي زم اهممذ ئليها هخبت 
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ين اإلاىلّين باإلاىظُلى زم جىظْ وؽاوها  ئلى الّمل اإلاعشحي ومً بين اإلاىممين مً الجضائٍش

ف ****دخمىن ***ِاللى **اسصيئليها: بؽـى يرهم فياهذ جيؽي *****واهش ِلي الؽٍش ٔو

 .في ِذة مىاظباث

بذو أن جأظِغ هزه الفشكت  ،لّشبيحمُّت آلاداب والخممُل ا أو : جمعية املهذبية ٍو

اسة حىسج ألابُن للجضائش ِام  وكذ أوؽأ هزه الجمُّت الىاهش  ،1921الفىُت له ِالكت بٍض

"الؽفاء بّذ الّىاء راث ففل واخذ وهزا  : وكام باهخاج ِذة معشخُاث منها ،ِلي ؼٍشف

في أسبّت ففٌى ِالوة ِلى  1922هما هخب أًما معشخُت كاض ي الٕشام ِام  ،1921 ِام

 .(13سمماوي، د.ث، ؿ. ) "1924ذٌْ في زالزت ففٌى ورلً ظىت معشخُت ب

اسة فشكت حىسج ألابُن للجضائش  م مً ٍص لى الٔش وجلذًمها إلاعشخُخين هما ؼهامت ِو

الح الذًً ألاًىبي، ئال أن الاهخمام بهما اكخفش ِلى هخبت مً اإلاملفين وألادباء  ،الّشب ـو

 ٌ   : ًِ هزه الّشوك ومذي ججاوب الجمهىس مّهابؽىاسصي  وفي هزا ًلى

 معشخُاث بيىسظاٌ الجضائش بُن مْ فشكخه لُّشك "للذ خمش حىسج أ

الح الذًً في ؼهش أ ل أو ماي للذ كذم معشخُخين دسامُخين ؼهامت الّشب ـو بٍش

ت مً هىاة اإلاعشح  ت التي كامذ بها مجمِى م مً الذِاًت اللٍى لى الٔش ألاًىبي ِو

 مؽاهذ في الّشك ألاٌو ولِغ أهثر  300بالجضائش لم حعخىْ أن ججلب ئال 

 .(Bechtarzi,1968, p. 4) مممال " 23في الماوي وللذ خمش مّه  200مً 

ين ؼيب "أظباب ِوكذ سجح بّن اإلاإسخين أمماٌ ظّذ الذًً بً  ذم جأزش الجضائٍش

اسة حىسج أ بُن وفشكخه ئلى وحىد ـّىبت في ئِالم الجمهىس ورلً لىذسة الصحافت بٍض

يناإلاىخىبت بالّشبُت مْ وحىد ا ين  للاِت بُّذة ًِ أخُاء الجضائٍش مْ اوّذام حّىد الجضائٍش

الهاث واِخباسهم اإلاعشح مإظعت  بُّذة ًِ الذًً واللُم الىكىف أمام لىخاث ؤلِا

وهزا دلُل ِلى أن الؽّب الجضائشي خذًث  ،(Bencheneb, 1935, p. 74) "والخلالُذ

لم وكهش فهزه اإلاعشخُاث  الّهذ باإلاعشح وهٍشا لٍشوفه اإلاِّؽُت اللاظُت مً اظخّماس ٌو

ذمذ لم جىً جلي
ُ
 .ومخىلباتها خاحُاث خُاجه الاحخماُِت يالتي ك

اسة فشكت فشكت المالمت التي صاسث الجضائش فهي فشكت "ِض الذًًأما ال ت التي جلذ ٍص " اإلافٍش

 ت فلامذ بّشك معشخُخين لىلُام ؼىعبير مررحم 1922حىسج أبُن  ورلً ِام 

 " بمعشح اليىسظاٌِذئلى الّشبُت وهما "ًىلُىط كُفش" و"وسومُى وحىلُ
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اسة فاومت سؼذي ِام " خُث كذمذ معشخُخين  ؛ وفشكتها 1932زم حاءث ٍص

 ـشاُ ولُىباجشا ومجىىن لُلى باللٕت الّشبُت للؽاِش أخمذ ؼىقي  :هما

 .(Bencheneb, 1935, p. 10) ِلى معشح ألاوبشا"

 ثأثير الشيارات على الجمهور الجشائزي 

اساث  جأزيرا واضحا ِلى بّن هخابٍاساث للذ وان لهزه الض  اإلاعشح باِخباس أن هزه الٍض

ش ِلي بدُث كذم الىاهاإلاىبىجاث في ـىس أِماٌ معشخُت  دِما وجدذًا باخشاج واهذ

 1923خذٌّت الٕشام والؽفاء بّذ الّىاء التي ِشلذ ظىت  ؼٍشف أِماال مً ئهخاحه هي

 خش ما كذمه، ووان آبذاس ألاوبشا بالّاـمت

بذٌْ وهي مأظاة مً زالزت ففٌى ٌّشك فيها اإلاإلف ألاًام ألاخيرة  "معشخُت

 ٌ وكذ ِشك الففل  ،لحُاة ظىير مبرصا ألالشاس الاحخماُِت لخّاوي الىدى

شلذ اإلاعشخُت بأهملها في اإلاعشح الجذًذ ِام  L'athénéeألاٌو في كاِت  ِو

1924" (Bencheneb, 1935, p. 74). 

ذة ِشوك ِ 1926والتي كذمذ ظىت  والخممُل الّشبي"زم جأظِغ حمُّت "آلاداب 

" مً جألُف ِاللى ودخمىن ولّلها أٌو معشخُت فهمها معشخُت منها معشخُت "جحا

ئر جىاولذ هزه اإلاعشخُت ولُّت الجضائشي وهى جدذ ووأة  ؛الجمهىس الجضائشي وجزوكها

الاظخّماس الفشوس ي بفىسة هضلُت، وحّخبر هزه العىت بذاًت اإلاعشح الجضائشي الؽّيي 

 الىاوم بالّامُت ورلً لخدلُم الاجفاٌ بفئاث الؽّب.

هما ؼيل الررار اإلاعشحي الٕشبي مفذسا هاما مً مفادس الىخابت اإلاعشخُت ِىذ الّذًذ 

ين في هزه الفررةمً  ب والاكخباط  ،الىخاب الجضائٍش وهزا ما ًبرس اهخّاػ خشهت الخٍّش

خ باث جأ والفشوس يوبخاـت مً سوائْ اإلاعشح ألاوسوبي  زيره واضحا ِلى "مىز هزا الخاٍس

عشح ألاوسوبي والفشوس ي بؽيل ئلى الخٍّشب والاكخباط مً سوائْ اإلا الىخاب الزًً لجأوا

 .(19. ، ؿ1952بىكىاًت، ) "خاؿ

ين باألدب الفشوس ي ئال  م مً جأزش بّن هخاب اإلاعشح الجضائٍش لى الٔش هه لم ًىً أِو

ُل ذ فىشة اإلاعشح  ،مإزشا خاسحُا مباؼشا ِلى مُالد اإلاعشح الجضائشي ألـا
ّ
ه ِلى ألاكل ول

ّ
فاه

ت وجخمشث جلً الفىشة في أرهانهم للبدث ًِ معشح ِشبي  لذي الىخبت اإلاملفت الجضائٍش

اساث التي كامذ بها الفشق اإلاعشخُت الّشبُت حض  ائشي، وهزا لم ًخدلم ئال بّذ جلً الٍض

ت هفشكت حىسج أبُن.   خاـت الفشق اإلاعشخُت اإلافٍش



ة عشوس هني  حيًز

144 

ت والاواُل ِلى الملافاث ألاحىبُت فُيخج  ئن للمماكفت دوس في مىاهبت الحشواث الفىٍش

 الررار الّالمي بىعي ومّشفت وإدسانًيبغي أن وعخلهم هزا "الفىشي ِىه الاظخلهام وؤلابذاُ 

يسجم مْ الىاكْ والشوح اإلاميزة ليل ؼّب  ألهمُت هزا الخفاِل إلبذاُ وخلم ما ًخىافم ٍو

 .(163. ، ؿ1993خمادة، ) "مً الؽّىب

 وادر الترجمة في املطزح الجشائزي ب

وإزشاء اليؽاه وؽش الملافاث في  حّذ الررحمت وؽاوا ئوعاهُا ِاإلاُا إلاا لها مً دوس فّاٌ

ماٌ الفىُت  ؛الفني في حمُْ أهداء الّالم لىً في الحلُلت هىان ـّىبت بالٕت في هلل ألِا

وكذ ِشف الفً اإلاعشحي الّشبي هزه الررحماث التي واهذ ظببا في فً  ،مً لٕت ئلى أخشي 

ى اإلاعشح الّشبي "فلهزا اهخم ألادباء بالررحمت واهىبذ حهىدهم ِلالّضلت ًِ اإلاعشح 

واإلاعشح الجضائشي ممله  (55. ، ؿ1980 ًىظف هجم، دمحم) "شوس ي والاهجليزي وؤلاًىاليالف

أِماٌ  :ِشف خشهت الررحمت للىفىؿ الٕشبُت ممل رلً ممل ٔيره مً اإلاعاسح الّشبُتفي 

يرهم   ؼىعبير وساظين ووىسوي ومىلُير ٔو

ىن لم ًلخذوا باإلا رلً ال  فاّن عشح الفشوس ي في جلً الفررة "وإرا وان الجضائٍش

ظُما بّذ أن هىم باللهجت الّامُت ابخذاء  أزيره ِلى اإلاعشح الجضائشي الجًىفي 

خ باث ج 1926مً ظىت   ا أزيره واضحا ِلى الىخاب الزًً لجأو فمىز هزا الخاٍس

 "وسوبي والفشوس ي بؽيل خاؿئلى الررحمت والاكخباط مً سوائْ اإلاعشح ألا 

 .(20 .، ؿ1952بىكىاًت، )

هزه اإلاعشخُاث اإلاررحمت: معشخُت ِىُل لىلُام ؼىعبير جشحمها جىفُم ومً بين 

جي ابعً اإلاذوي ومعشخُت  .ِذو الؽّب للياجب النرٍو

 أما فررة ما بّذ الاظخلالٌ فلذ ؼهذ اإلاعشح الجضائشي مىحت مً الررحماث مداولت 

شه في أٔلبها  فجاءث هزه الررحماث ،مً الىخاب اإلاعشخُين النهىك باإلاعشح الجضائشي وجىٍى

 :  " فلذ كّذم اإلاعشح الجضائشي لّّذة مإلفين معشخُين أحاهب أمماٌمً اإلاعشح الٕشبي، 

يرهمبش  ٌى والذسون ؼىعبير ٔو  .(45. ، ؿ1982بىهشوح، ) ٍخذ ٔٔى

 حل فهم الخأزير الٕشبي ِلى أؼياٌ مُّىت أولزلً فالخأزير الٕشبي ملحًى دوما ومً 

ت خالٌ فررة  مً لها هفز  65/75الذساما الجضائٍش ًيبغي ِشك اللىىاث الملافُت التي ًِ وٍش

  .الخأزير الٕشبي
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  املــزأة املتمزدة**:ملصطفى قشدلي ←لوليام شكطــبير  مطزحيتي ثزويض الشزضة: -

ه الفٕشي ئال ئرا جضوحذ الىبري ًلشس ألاب بابخِعُا أال ًضوج ابيخامللخص العام :

م مً وحىد اإلاعجبين"ؼشظت  ىا الىباُ ورلً ِلى الٔش  "ببُاهيا" ألاخذ الفٕشي "لياجٍش

ؽُى الزي جشن بلذه للبدث ًِ صوح ىا" ئلى برٌر شة ئلى أن ًفل خبر وباُ "واجٍش ت الؽٍش

ىا  ."حؽاسهه فلبل الضواج مً "واجٍش

م مً ِلمه اإلاعبم بىباِها الؽشظت فُلىم بخىبتها مً والذها هزا ألاخير  ؛ِلى الٔش

ذ الضفافكبل هزا الّشك فالزي  ؽُى" وهى  في رلً الُىم ًأحيو ،خم جدذًذ مِى "باجَش

لىم بخىف الّشوط "و  ىاًشجذي زُابا سزت ًمخىي حىاده ٍو ت بُّذة "اجٍش   ؛ ئلى مضِس

مخي ِنها وبْ الؽشاظت وبّذ مذة ٌّضمان  ٌعخىُْ أن ًجّل منها ئوعاها مىُّا ووُبا،ئر  ٍو

  .الفٕشي "بُاهيا" لضفاف البيذ

ن الؽشظت / جشحمت : دمحم ِىك  –ولُام ؼىعبير  - دمحم / مشاحّت دمحم ؼفُم جشٍو

 .1968 –داس اإلاّاسف / مفش  –حامّت الذٌو الّشبُت  –دمحم بذسان ٔشباٌ و

اث اإلاعشح الىوني الجضائشي  –اإلاشأة اإلاخمشدة  –مفىفى كضدلي  - الجضائش  –مىبِى

1965. 

ىا" التي حٕيرث جماماافُفاحأ الجمُْ بىباُ "و  -مً "لىظيخير"  شحْ الفمل في هزا جٍش ، ٍو

ؽُى  .الخٕير ؤلاًجابي ئلى صوحها باجَش

 موضوع املطزحيتين

ججاه اوما ِليها مً خلىق  امل مْ اإلاشأة مْ ئٌهاس واحباتهاهي دِىة ئلى هُفُت الخّ

 وعان مهما ـذس ِىه هما أنها جبين أن ؤلا ،وهُفُت الخّامل مّها بأظلىب الئم ،الضوج

هشاها مىبىجت جبدث  مً أِماٌ وجفشفاث ظِئت ئال أهه ًدمل في وُاث هفعه بزوس الخير

فمىلُى هزه اإلاعشخُت ئوعاوي بالذسحت ألاولى الهخمامه الىبير بىُفُت  ًِ مً ًىكٍها،

 .لخّامل بين ألافشاد في مجخمّاتهاا

ن امشأة وحّلها جخخلى   ولخا اإلاعشخُخين لهما هفغ اإلاممىن والحياًت أال وهى جشٍو

لها ئلى امشأة وُبت مً خالٌ اإلاّاملت الىُبت والحعىت التي  ًِ وباِها الؽشظت وجدٍى

 ًلذمها الضوج لضوحخه.

ن الؽشظت هجذ ؼىعبير ٌؽبْ هفه بأمملت جفىس لىا الؽشاظت التي  في معشخُت جشٍو

لذ ئليه تجش اا و ـو ولخىً في البؽاِت أخخا لفاخبت " ٍىا بدُث ٌؽبهها بصخفُاث أظىىٍس
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بل فلخىً في هبر ظً ظِبل ** أو ؼشاظت اهعاهثُيي *** صوج ظلشاه  * فلىسهخِغ

 .(248، ؿ. 1968ؼىعبير، ) وهدعها..."

ت  أما في معشخُت اإلاشأة اإلاخمشدة فلذ كام اإلاررحم بدزف هزه ألاظماء ألاظىىٍس

خ اللذًم اإلاعخىخاة هما أهه حّل الحىاساث بالّامُت وجشحمت الّباساث خشفُا فال  ،مً الخاٍس

لي. ،ًدذر أي حٕير ِلى اإلاّنى  ولم ٌّذ أن ًيىن الحىاس في خذ راجه ئال جشحمت للىق ألـا

هزه الحىاساث حاءث ول منها في بذاًت اإلاعشخُت التي مهذ بها ول مً اإلاإلف واإلاررحم 

فها للذخٌى ئلى أخذار اإلاعشخُت فلذ أخز كضدلي مً الّامُت حّبيرا ًِ شخفُاجه التي ٌو

 .ير فيها الحشوف لُخخلف الىىم بهاِلى أظمائها بدُث ٔ في معشخُخه فىجذه أًما ًدافَ

 املزأة املتمزدة ثزويض الشزضة

 : أخش ى ًا ظُذي أن صوحً هور ثنيطيو

 لً ًجذ مّها الخىظل مهما  

 بزلذ مً حهذ وآلان أًً صوجي       

 هً أِذدث لهائ: جلٌى ًا ظُذي  بيوندللو

ت مدبىهت مخلىت ولزلً فانها       سخٍش

 جأجيها وإهما جشحىن أن جزهب أهذال   

 .ئليها         

، 1968ؼىعبير، )ِشف حىابها ئوي أل  :هور ثنيطيو
 (384 .ؿ

 : هذا مً ٔير ؼً ..لىً أرطنطيو

 ساوي خاًف ِلًُ أهذ

ً ساهي صوحخً ؟  أًىة ٍو

 : كالذ لً ًا ظُذي بلي هزا بيندًلو

 الخمسخير ما جدبىػ

 وما ججِؾ وإرا واػ ما ِىذن

 جلىلها سوح ليها.

، 1965كضدلي، ) : ساوي ِاسف الجىابأرطنطيو
  (64. ؿ

 املزأة املتمزدة مصطفى قشدلي ثزويض الشزضة وليام شكطبير

 : هُف خاٌ مىالي الطيدة ) الغالم (

م                         ؟         الىٍش

 : وهللا ئوي ِلى خير خاٌ الصعلوك

 فهىا وفشة مً اإلاشح              

 ؟والعشوس أي صوجي

 : ها أها ري ًا مىالي  بمارا الطيدة

 ؟ جأمش 

 : أأهذ صوجي ؟                        الصعلوك

 لخذمي أن ًلىلىا مىالي         

  (223 .ؿ، 1968 ؼىعبير،) صوحًولىً أهذ ئوي 

ض الغالم  : هُفاػ ساه مىالي الٍّض

 : الباط الحمذ هلل هىا الذِىة ضالي

ً ساها مشحي  ٔاًت ٍو

ذالغالم  مني ؟ : ها أها ًا مىالي مارا جٍش

 : ئرا أهذ مشحي ِاله       ضالي

 ما جلىلُلِؾ ساحلي هُما

 ؟ حمُْ اليعاء

 خلي الخذام ًىادولي

ض أما أهذ الال ُِىُلي  الٍّض

 (06. ، ؿ1965كضدلي، ) ساحلي بشن
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هزه ألامملت مً الحىاساث جبين أن اإلاررحم أخز الىق هما هى بىفغ الحياًت بىفغ 

 .ا مً حجم الىقاإلاىلُى وهفغ الصخفُاث بلٕت ِامُت هما هجذ أًما جللُف

بل  ،للررحمت الحشفُت اإلاعشخُت لم ًخمّها مفىفى كضدليومً هىا هلٌى ئن هزه 

 اكررب منها كذس ؤلاميان بخبعُىه للٕت وي جخالءم مْ اإلاعخىي اللٕىي والفىشي للمخللي 

ليمْ الحفاً ِلى  ه الىق ألـا  .اإلاممىن الزي ًدخٍى

ل  ؛ هما أن الصخفُاث لم جخٕير في اإلاعشخُت اإلاررحمت فبلُذ هما هي في اإلاعشخُت ألـا

لُت ئال لٕتها اإلاررحمت ئر لم جخٕير أظماؤها وفلا للب ت فدافٍذ ِلى أظمائها ألـا ِئت الجضائٍش

بت ًِ اإلاخللي هفعهً الىابْ ممما حّلها بُّذة  ٍش  .الجضائشي ٔو

 زلافُت جشسخ اهخمائه وحّبر ًِ كماًا ئن ول هق معشحي ًدمل ميىهاث ظىظُى

ت أخشي جخخلف فاهخلاٌ أي هخاج معشحي مً بِئت ئلى بِئ ،املجخمْ الزي ًيخمي ئلُه الياجب

ت وباألخق ئرا واهذ الررحمت هي  ،جماما مً خُث اللٕت والملافت وختى اإلاىىللاث الفىٍش

فالحذًث ًِ  اإلاإزشاث ألاحىبُت في اإلاعشح الجضائشي  ،لىظُي في هلل هزا الىخاج اإلاعشحيا

الكت  ،ًخىلب بالمشوسة البدث في ِالكت الررحمت بالخأزش الٕشبي فهىان اسجباه وزُم ِو

فهزه الخأزيراث لم ًىً مً اإلامىً اظخلبالها ما لم جىً هىان جشبت ـالحت  ،شدًت بُنهماو

ماٌ اإلاعشخُت التي ال جيخمي ئلى زلافخىا، فالخأزش ئرا هى  شوف مخاخت الظخلباٌ جلً ألِا ٌو

ىق الٕشبي مً ألاظباب التي حّلذ مفىفى كضدلي ًررحم ًِ ؼىعبير باِخباس هزا ال

ه مً  ،ىاكف والجىاهب الاحخماُِت التي تهم ؤلاوعاهُتاإلاالٕني باألفياس و  وأًما إلاا ًدٍى

لضوج والخّامل فىشة الذِىة ئلى جميز أظلىب الخّامل مْ اإلاشأة في ئٌهاس واحباتها اججاه ا

فُه مً الّمىمُت ما ًجّله ًىافم الحعً بين ألافشاد، فاإلاىلُى ئوعاوي بذسحت هبيرة 

ُت ما ٌعهل للمررحم جخفُق ما  ،ئوعاهُااملجخمّاث باِخباسها جشهُبا  وفُه مً الخفـى

اث وهزا ئدخاٌ ظم ،جشحمه ملجخمّه ظىاء مً خُث أظلىب الحىاس واهخماماث املجخمْ

 .حلُت التي ًخميز بها هزا املجخمًْخممً بّن ألالفاً امل الىابْ الجضائشي بأظلىب خىاسي 

افيا   بيبليوغز
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