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ًاثح  ثرحمة الرمزية في مصرحية "عرس الدم"ت د 
  -فيدريكو غارثيا لوركا-

ور  الباثول  (1)عم 
  

 (2) طارق كروري 

مة  مقد 

يى غاسزُا لىسوابّذما اغخُل ا ؤوث  ؼهشفاؼيي فشانيى من وشف  لؽاِش ؤلاظباني فُذًٍش

ُت- 6491من ظنت  وان كذ خلف ِذة كفاثذ ومعشخُاث للذ بعجابا  ،-متهما بًاه بالؽُِى

والثالزحن من ِمشه. ولذ  وهى في الخامعت التي ؤلفها "ِشط الذمهبحرا، ِلى ندى معشخُت "

ألادب  في غشناوت من ؤب غني وؤم مذّسظت، وسبما هزا ما ظمذ له بذساظت 6343ظنت 

ه و واإلاىظُلى 
ّ
ل   في الؽّشغحر ؤن ؼهشجه  ا.دسامُ ن ًفبذ ؼاِشا ز  واجبال  فُما بّذما ؤهل

 جفاسكه كبل هزا الّمل التراحُذي.

، بدُث سهض ِلى جدلُل الؽّىس 6499هزا ؤلانخاج اإلاعشحي والؽّشي ظنت  وهخب لىسوا

ت والذساما والفىليلىس ألانذلس  التراحُذي واظدنذ في حىهشه ِلى  ي،ومضج فيها بحن الؽاٍِش

ت  الّاداث والخلالُذ التي وانذ ظاثذة في بظبانُا اللذًمت. وجدمل معشخُت لىسوا الؽٍّش

اف بحن وُاتها كماًا بنعانُت، جناكؾ مؽاول الحشوب ألاهلُت، وكم اًا اإلاشؤة في ألاٍس

لام نخلا التي ل  حعل  من الٍل  الزوىسي ومشاسة اللهش، بلى حانب مؽاول   ؤلاظبانُت

  ول ما ًجمْ بحن مفاهُ  الحب والعماخت.
ّ
 والخُانت. هما جدناٌو الّاداث التي ساخذ جدى
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 خصائص أدب لوركا

 انىالكا منِناـش اإلاىسور الؽّبي لىسوا من خالٌ معشخُت "ِشط الذم"  خؽذو 

خه  شة والّمل خشي ؼّبُت والظوؤ ،ن مفاهُ  مخماسبت والحب والحلذجمْ بحالتي جسمٍض

ُت الؽّب ٌ  ،هزا العُاقوفي  .ٍتى والخفـى نا بشاث ًلى  هبحر"هنان جىابم  : انخاٌ فالبٍى

ت بحن ما هى ت جالصم شبما هزا الخىابم ًبرصه لىسوا في "، ولغجشي والىثافت الؽٍّش الشمٍض

ت  هه للمٍاهش هدؽبي ِلى نق الحىاس ى بؽيل هبحروغ الزيالالواكعي الّنفش مْ الؽٍّش

ت اإلاعخّملت في الىبُُّت بالحاالث ؤلانعانُت. وبالخالي فة ال بِماله ما هي ؤن هزه الشمٍض

 .الىبُّتمن خالٌ ِناـش بال نعانُت ال جبلغ رسوتها بٌّبر بها ِن خلُلت وظُلت ببذاُ 

ا من ًدخىي ؤدب لىسواهما  تالتي ال جضاٌ ؤلاظبانُت خلالُذ ال نِى وهى ، بلى ًىمنا هزا ظاٍس

 في ؤِماله، الظُما الخنجش والعىحن واإلاىىاة بلى اظخخذام  "لىسوادفْ بـ" ألامش الزي

 .في الىكذ راجه باإلاىث جنزسو  لسحشا ججزب ، بدُثِشط الذممعشخُت في 

 املصرح والترحمة

 املصرح في الجزائر

ب والخإـُل منز فترة الثمانِنانىلم اإلاعشح الجضاثشي في الخج اث من اللشن ٍش

ن، فىا ، مخإزشا في رلً باإلاعشح الغشبي ـل رلً الخدذًث مْ ظنىاث الدعّحنالّؽٍش

بي.   اإلاّاـش واإلاعشح الّشبي الخجٍش

وهي . اإلاعخّمش الفشنس ي في الجضاثش وحىدمْ  وللذ ِشف اإلاعشح في الجضاثش جىىسا ؤهبر

ب اإلاعشح الجضاثشي، واللماء ِلى  للّلبت ، والخمُى تالّثمانُ الخلالُذمشخلت حغٍش

 . ؤلاًىالُت، ولانعُاق وساء اإلاعشح الفشنس ي اليىمُذي الؽّبي العاخش

بمّنى ؤن اإلاعشح الغشبي جشن جإزحرا هبحرا في اإلاعشح الجضاثشي ِلى معخىي اللغت 

ت الفنُاث الجمالُت. هزا والخلنُاث واإلامامحن والشئي و  ُف الّامُت الجضاثٍش  مْ جٌى

ُل الفشحت الذسامُ  اإلاؽاهذًن. ت بلى في جبلُغ وجـى

مىن الحذًث ِن فترة جإظِعُت ؤولى للمعشح الجضاثشي في ٌل فترة لاظخّماس، وكذ  ٍو

ت من الشواد ؤمثاٌ ومديي الذًن اللعنىُني،  : ِاللى، وسؼُذ حؽيل هزا اإلاعشح مْ مجمِى

 وواكُّت بنبرة الغناء والفياهت. الزًن جناولىا مىالُْ احخماُِتؼىشصي اب
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ومن حهت ؤخشي، ًمىن الحذًث ِن اإلاعشح التربىي الخّلُمي الزي وان ًخيئ ِلى اللغت 

خُت في جناٌو اإلاىالُْ اإلاعشخُت. وكذ  الّشبُت الففحى، واظخلهام الزاهشة الترازُت والخاٍس

ت من هخاب حمُّت الّلماء اإلاعلمحن بّذ الحشب الّاإلاُت الثانُت،  جدلم هزا مْ مجمِى

وكذ اهخ  هاالء الُّذ آٌ خلُفت، وؤخمذ سلا خىخى. بشاهُمي، ودمح ؤمثاٌ: البؽحر ؤلا 

ت، الىخاب اإلاعشخُىن باإلاىالُْ الذًنُت، والىاكُّت، ولاحخماُِت، وألا  خالكُت، والتربٍى

خُت، دلُل رلً  ن اإلاعشخُاث الخالُتوالخاٍس نُّت البرامىت،  ِناٍو : بالٌ بن سباح، ـو

 … الناؼئت اإلاهاحشةو 

 ملنظور اللوركيا املصرح في

خه إنه الفن ألاهثر مالثمتن لىسوا ًشي بةف ،ما اإلاعشحوؤ  . إلًفاٌ سظاثل ؼٍّش

  :هى الؽاِشِلى خذ كٌى لزا فاإلاعشح 

لذ ـفداث الىخب لخخدٌى  "ؤبُاث
ّ
 كفُذة وبّتها ؤلانعانُت فىل

اإلاعشح خؽبت الصخفُاث ِلى  جبذون ؤالمشوسي  لزا وان من …بلى شخفُاث

ن جيىن الذم. هما ًنبغي ؤلح  و ال ًمضج مْمن الؽّش ؼِئا وهي جشجذي 

بل ولذيها بالحُاة والضمن،  ووزُلت لاجفاٌ حلُتجشاحُذًت بفىسة الصخفُاث 

ن جخشج من بحن ؼفاهها ول ؤكُمها، و  حّىغجلالُذها التي  حّبر ِن الىاكت ليي

 .(049.ؿ، 6491، الفشانً ماسي ) شجاِت ولماتها ممخلئت بالحب والىشاهُت"

 ، ظىاءبالنعبت بلُه ن اإلاعشح نخاج نضج الؽاِش، وكىة خلم هبحرةؤِلى هزا دلُل و 

بلى خذ هبحر  ٌّىغوهزا ِماق ظُيىلىحُت، ؤو ما جممنه من ؤحّلم بالبناء الؽىلي فُما 

 لّمل الذسامي ٌّلى ِلى الفنْ الؽّشي.نٍشة الؽاِش بلى ؤن ا

خه مْ الفىليلىس  "الذم ِشطًضاوج في معشخُخه "للذ ِشف لىسوا هُف و  ؼاٍِش

لُلذم ِمال فنُا لىاإلاا صخشث به خؽباث معشح الذٌو الّشبُت، بدُث ؼيلذ ؤلاظباني، 

 الترحمت من خاللها الحجش ألاظاط لشواحها.

 الترحمة واملصرح

 اواظّ اّب اإلاضج بحن ِال  الترحمت وفّن اإلاعشح باِخباسه خّحز من الفّ باث نه وهىزا فة

ب مهّمت منهما لىابي ومّاًحر مذسوظت، ألا  ًشبي بحن مجالحن ؼاظّحن ليل ّّ مش الزي ًف

ا ِلى ِذة ِىامل وإنم، لنه ًىاحه فّنا هبحرا ال ًلخفش ِلى نق مىخىب فدعب ؛اإلاترح 
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ت جمفي ِلى ؤن "الترحمت اإلاعشخُت جم  جدشواث و ؤ، باِخباس حؽاسن في جإدًخه نفاط بؽٍش

دلُل وهزا ، (Matteini, 2008, p. 476) اليامنت"سوخها وول واكتها النق اإلاىخىب دمها و 

ب ٌّخمذ ِلى بن الترحمت اإلاعشخُت جخّّذي ِملُت نلل نٍام لغىي ؤِلى  كاوْ
ّ
لى نعم مشه

 مفىلحاث وخفاثق زلافُت.

من وهى ما ججلى –اإلاخخففت  ( جامن بالترحمت6444)وبما ؤن سوظا ؤكىظذ وانىط 

ىس" بـ "الترحمت والذبلجت خالٌ بـذاسها اإلاىظىم ، فةنها جاهذ ِلى  -: ولماث وؤـىاث ـو

 بما مترح  اإلاعشح ن ًيىن ؤ
ً
  وؤمخشحا

ً
 ؤناكذا

ً
لن هنان مىاكف دسامُت ًجب فهمها  ؛ و ممثال

خلفُاتها ومممىنها النفس ي )بدُث جمخذ الذاللت  دساظت وشخفُاث معشخُت ًجب

ت بلى ِال  ألام الزي حّمه اليأبت والحضن  لن خُاتها جىكفذ بمىث صوحها وابنها اإلالبل  ؛الشمٍض

ِلى الضواج. ؤما "لُىناسدو" فلذ بذث ؤحىاء مجزله مؽشكت سغ  بّذه ِن مدبىبخه التي وانذ 

فه الىشف جنىي الضواج بشحل آخش، ووان الشحل بىظّه  ؤن ٌِّؾ خُاة وبُُّت بـى

 .ألاكىي في اإلاّادلت(

ب اإلاؽاهذ من بن جشحمت الخفاثق اإلاعشخُت تهذف ؤلى وججذس ؤلاؼاسة ب لى جلٍش

لُت، ومن زّمت ًخجعذ دوس اإلاترح  في نلل نق  ه من ِناـش حؽٍى الّشك بيل ما ًدخٍى

ى ؤن اإلاخفّشج  ؤن ٌؽّشالحىاس دون    للترحمت.كذ خمْ العِناٍس

 لوركا الرمزية لدى

ت مىخٍت بالخلفُاث  احذًش "لىسوا"  ٌّخبر ذ هٍى ت في معشخُاجه لحـر باظخّماٌ الشمٍض

اإلاعشخُت الؽهحرة "ِشط الذم" التي بزلً ل ونمثل .ظبانيبلاحخماُِت والعُاظُت في كالب 

ت ً الّال  الّشبي بهٍى مغاًشة حعشد  حعاُس ندى جشحمتها الىثحر من اإلاترحمحن الّشب لخدٍش

 الّشبي كادسا را وان اإلاترح  بننا ندعاءٌ في هزا اإلالام ِما ؤال ب واكّا ًداوي واكّه .

ت ؤلا  ذ الشمٍض ت في اإلاعشخُت الّشبُتِلى ـس ىسهُت" بنفغ الصحنت الخإزحًر
ّ
 ؟  ظبانُت "الل

ض ِلى النلل  وهل؟ هل حّمذ اظخّماٌ بّن الخلنُاثرا جدلم رلً فبوفي خالت ما 
ّ
سه

خشي فشلها ِلُه اإلاُذان العمعي ؤلُاث آنخهج اؤنه  ؟ ؤو مْ خلم الخىاصن مْ ألاداءاللفٍي 

ذ اإلاعشخُت بيّل مىنىناتها  ؟  البفشي في ـس

 : لإلحابت ِن هزه الدعائالث، افترلنا ما ًلي

  دساج آلُاث حعاِذ ِلى جشحمت املحخىي باخترافُت.بهُفُت 
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 ى ووبُّت الّالكت بحن لغت العِ داء اإلامثلحنجدذًذ ؤ ى اإلاترح  ولغت العِناٍس ناٍس

 ـلي.ألا 

  ت.مذي الخفشف في نلل الخلفُت ؤلا اِخباس  ظبانُت ومشاِاة الشمٍض

 ة الرمزية في مصرحية "عرس الدم"ثرحم

 ملصرحيةالحعريف با

لُت هي معشخُت مالفت من زالزت ففٌى وظبْ لىخاث "ِشط الذم"  ، اإلاعشخُت ألـا

يي ممن ب ؤدواسها ؤسبْ  ؤديو  بةؼشاف خعحن نافْ.اسحؽُفاٌ واإلاعشخُت اإلاترحمت خشاج ٍس

ط الزي ًٍهش في دوس العارج والّاوفي من الّشو  هالوحؽمل  ،شخفُاث سثِعُت

خش، آسحال  خىُبها بل تهىي  دة ال جدّب سة ومتردّ امشؤة متهىّ  في ـىسةوالّشوط اط الحّع 

بلى جدذي لُىناسدو هى الخف  في الّمل وهى شخق ِاوفي وكىي الصخفُت ٌععى 

ؼيل اإلاشؤة اإلايافدت  في جبذوم وهي ِفب اإلاعشخُت ِؽُلخه، ألا ِشاف للفشاس مْ ألا 

 بالىون.  اإلادؽبثت

ت فخخمثل في وؤ و التي حّل  سغبت صوحها في فخاة ؤخشي صوحت لُىناسدما الصخفُاث الثانٍى

هى اإلاعاِذ للمىث ًٍهش في مؽهذ  "لىنا"دون حذوي،  الخمعً بهحل ؤجثابش من نها بال ؤ

ت للشحلحن، اإلاىث اَؽاسن النهاًت اإلاإظو الحىاب ؼاخب الىحه   ؤٍو
ّ
شخفُت في ل ًما مث

ِلى ِل  ابنخه هثحرا  والذ الّشوظت الزي ًدّب بلافت بلى  ،العجىص اإلادعٌى خافي اللذمحن

 ؤنه نها جدب لُىناسدو إب
ّ

 زشواث الّاثلخحن.ًجمْ  ال ًىترر وإنما همه ؤنبال

 جعدد الدالالت في املصرحية

هزا في  ذهمؤظالتي الىخُذة الّناـش هزه الصخفُاث ل  جىن  ًجذس اللٌى بإّن 

 ِىغمنها داللت مُّنت، فالحفان  ٌهشث ِذة سمىص في اإلاعشخُت ليّل  بر ؛ الّمل الذسامي

ٌّ اإلاؽاهذ ِذًذ في خىشس فاللمش وؤما الشحىلت،  ذ  "ِلى اإلاىث والدؽائم،  ٍو
ّ
الزي  "حنالعى

 "جاج صهش البرجلاٌ"خحر بلى اإلاىث وفي ألا ًشمض  "ٌ اإلادعىّ "و، لى اإلاىث والتهذًذ والثإسب ًىحي

 لى ـفاء النعاء.الزي ًشمض ب

ف للذًيىس  ت التي جمثلذ في جلنُت الـى   ؛ وكذ احع  النق اإلاعشحي بالىاكت الشمٍض

بر كام الياجب بخدذًذ الخىىه الٍّشمت لذًيىس اإلاعشخُت، بدُث نالخَ في اإلاؽهذ ألاٌو 

فش ورلً ًشمض بلى اإلاشك ؤو اإلاىث  مثال ؤنه ًىحذ في بِذ الَّشغ حذسان مىلُت باللىن ألـا
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 ؤما بِذ "لُىناسدو" فيان مىلُا باللىن الىسدي الزي ًىحي بلى الحُاة  ،ؤو الغحرة اللاجلت

 فت الغشبُت.في الثلا

خمثل اإلاىلُى ألاظاس ي لهزه اإلاعشخُت في الحُاة واإلاىث حعذهما الؽاِش  هزا ٍو

ت ومبنُت ِلى ألاظاوحر واإلاناٌش الىبُُّت التي جذخل اللاست بلى ِال   لت ظٍش  بىٍش

ت.  الباجعتمن اإلاؽاِش  في خحن منذ لىسوا والتي حّىغ الغحرة ولالىهاد وإلى النهاًت اإلاإظاٍو

 .اللىة الىخُذة التي ًمىن الخغلب ِليهاملمذ الحب  ِنفش

 6403ًىلُى  00في وكّذ ألاخذار التراحُذًت التي ٌعدنذ بليها ِمل لىسوا  ونؽحر بلى ؤن

ت.  ل، ناًجش، ؤإلاٍش ت ألانذلعُت دًل فٍش  هما اظخله  في هخابت نق معشخُخه في اإلاضِس

ت واسمن د  ي بىسغغ. من سواًت "خنجش اللشنفل" للياجبت ألاإلاٍش

ت لىسوا فيانذ ولُذة كعىة الحشب ألاهلُت ؤلاظبانُت والخُاناث والؽشوس  وؤما سٍئ

الث  خ الّال  الّشبي الزي ِاػ ٍو  ِن جاٍس
ً
والذماء التي ظالذ فيها، والتي ال جبخّذ هثحرا

 من الجشح اللذً  اإلاخجّذد في املجخمْ الّشبي.
ً
با  الحشوب، وبزلً ًيىن نق لىسوا كٍش

 مصلطة على بعض املقاطع املترحمةأضواء 

 ول النموذج لا 

 املصرحية املترحمةفي  صليةفي املصرحية لا 

… que me olía a clavel جنؽم صهش اللشنفل)ؤنا( ؤ 

اإلاترح  ؤغفل هناًت اللشنفل في الثلافت ؤلاظبانُت، ؤن  ًخضح لنا من خالٌ هزا النمىرج

وانذ جشحمت -الّشبُت بلى  تهاجشحمسغذ الحُاة بِنما لى ظبانُت جىحي بباإل بدُث ؤن الّباسة 

ت اإلاعخّملت والتامّنى د خشفُت ظلُمت ل  جا   ي جمثلذ في "اللشنلل" الزي ًشمض لشمٍض

 لى الهناء.ب

 النموذج الثاني

 في املصرحية املترحمة في املصرحية لاصلية

pero el brazo del otro me arrastró 

como un golpe de mar 
 …لىن رساُ آلاخش حشفخني همىحت
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 " البدشهثحرا ما ًلجإ الؽاِش بلى الترمحز لللىة، فاظخّمل باإلظبانُت ِباسة "لشبت 

تها بلى الّشبُت نوان بةميان اإلاترح  التي  بلىله "حشفخني والعُل" للخّبحر ِن كىة لل سمٍض

 اإلاُاه.

 الثالث النموذج

 املصرحية املترحمة في في املصرحية لاصلية

como la cabezada de un mulo… / 

سبما حّمذ اإلاترح  في ِذم جشحمت هزه الفىسة البُانُت وهي جشمض بلى اللىة ؤًما بما ؤنه 

حانبا من خفاثق اإلاعشح اللىسوي وهى ِبر ِليها في الّباسة التي كبلها، بال ؤنه ؤغفل 

  ".والعُل من ِلِلى جشحمت هزه الّباسة بـ " الخإهُذ. ووان كادسا

 النموذج الرابع

 في املصرحية املترحمة في املصرحية لاصلية

…y me hubiera arrastrado siempre, 

siempre, siempre, siempre… 
 …ووانذ ظخجشفني داثما، داثما 

هما فمل اإلاترح  ِذم جإهُذ لفٍت "داثما" ؤسبْ مشاث بلذس ما هشسث باللغت ؤلاظبانُت، 

سبما مخناظُا ؤن "الشجابت" والحُاة الشوجُنُت هي من الخفاثق التي محزث معشخُاث لىسوا. 

 : ؤو ؤن ًجذ لها مشادفاث مثلفيان بىظّه بما ؤن ًدافَ ِلى جىشاس اليلمت ؤسبْ مشاث، 

 الضمن".ووٌى  "ؤبذا

 الخامض النموذج

 في املصرحية املترحمة في املصرحية لاصلية

aunque hubiera sido vieja y todos 

los hijos de tu hijo 

ولى ؤـبدذ عجىصا ً، وول ؤبناء 

 …ابنً

للذ حّمذ اإلاترح  في نلل ِباسة "ؤبناء ابنً" بدزافحرها بلى الّشبُت باللجىء بلى الترحمت 

ت لىسوا بلى النٍام ألابىي الزي وان ظاثذا آنزان وخىف الحشفُت، سغبت  منه في بٌهاس سمٍض

 اإلاشؤة وجشددها ؤمام ؤهل العلىت.
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 النموذج الصادس

 في املصرحية املترحمة في املصرحية لاصلية

…todos los hijos de tu hijo me 

hubiesen agarrado de los cabellos… 
 وول ؤبناء ابنً ٌؽذونني من ؼّشي 

ت للىسواوال ُاؤن معخىي اإلاخدذزت وان ِال سغ        ، بال ؤن اإلاترح ساكُت ىخابت الؽٍّش

ِلى الترحمت الحشفُت، ّباسة "ٌؽذونني من ؼّشي" لبلى الّشبُت خه جشحمفمل ؤن ًدافَ في 

 مْ ؤنه وان باظخىاِخه جشحمتها بـ "ًلىّىني بسبا" ؤو "ًمضكىني ؤؼالء".

 النموذج الصابع

 في املصرحية املترحمة املصرحية لاصلية في

Le relucía la cara como un santo وحهها ًض يء مثل كذٌغ 

لىاإلاا ؼبه الجماٌ في اللغت الّشبُت باللمش برا اغترفنا من كامىط الىبُّت، ؤو بخالله 

برا ما احع  بالىابْ الذًني. ول  ٌؽإ اإلاترح  بًجاد ميافئ بل اظخدب الحفاً ِلى الترحمت 

"وان وحهها ًض يء ولِغ  ؛ "اسبانُووان حماٌ وحهها "اإلافترك ألاكشب  اإلاّنىالحشفُت مْ ؤن 

 لن اللمش لىاإلاا وان ًشمض ِنذ لىسوا بلى اإلاىث. ؛ والبذس"

 النموذج الثامن

 في املصرحية املترحمة في املصرحية لاصلية

Hace las migas a las tres, cuando el 

lucero.  

جلىم بخدمحر الىّام ِنذ الثالثت، 

 مْ وىهب الضهشة.

كفذ من خالٌ هزه الّباسة وهى ًفخخش  من اإلااهذ ؤن الؽاِش ِلى لعان ؤب الّشوظت

ت الفباح الباهش ِن  بابنخه ؤنها جنهن باهشا وجخدمل ؤِباء البِذ، وكذ اظخّمل سمٍض

م "النجىم" ؤو "اليىاهب" التي جٍهش كبل الفجش. ولشبما حاءث جشحمتها بـ "ِنذ وىهب  الىٍش

ت الؽاِش، فيان بىظْ اإلاترح  مها   ؤن ًترحالضهشة" خعب لعان كىمه وال حّىغ سمٍض

  بـ "والىحر في وهناتها".
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 الحاشع النموذج

 في املصرحية املترحمة في املصرحية لاصلية

 

- … pero el otro era un río oscuro 

- … con el río muerto  

- … vieja para andar por las terreras 

del río 

 

 غامما لىن آلاخش وان نهشا -

 مْ النهش اإلاُذ -

م  في - ظن ال حعمذ لي بعلىن وٍش

شة  النهش الِى

ت "النهش" العلبُت في نٍش غاسزُا لىسوا.  للذ اخترم اإلاترح ، هما جىضحه ألامثلت، سمٍض

في ول اإلاىالْ ول  ًخفشف في جشحمتها وهى ما ِىغ ِلى ندى فدافَ ِلى رهش "النهش" 

ت هزه اللفٍت اإلاعخّملت مشاث ِذًذة ِلى مذاس ِشك اإلاعشخُت.    صحُذ سمٍض

 العاشر النموذج

اإلاعشخُت في  حشثؽاهذ جفخلذ بلى بّن اإلان اإلاعشخُت اإلاترحمت وانذ جبحن لنا ؤو 

ا اإلاعشحي الّشبي  فلذ اإلاؽهذؤ وهى ألامش الزي، )سبما لن املخشج ل  ًلم لها باال( ـلُتألا  نِى

 ـلُت.ِلى اإلاعشخُت ألا  بلى خذ بُّذالتي وغذ  تشمٍضمن ال

 اشحنحاحات

 ِلى لعان شخفُت
ً
 ظارحا

ً
حاهلت  كذ ًخّمذ مالف اإلاعشخُت ؤن ًجشي خىاسا

ت اإلاخّمذة  سظمها اإلاالف هي لن الصخفُت التي؛ وظارحت، ًٍهش فُه بّن ألاخىاء اللغٍى

 
ً
ل وظارحت وال ًمىنها ؤن حعخخذم لغت ففُدت، فةرا وان اإلاترح  خبحرا حاهلت في ألـا

هما ؤساده اإلاالف لُفل بلى الهذف، وؤما برا  بالفن الذسامي ظُترح  خىاس جلً الصخفُت

 ولِعذ
ً
ًلترح  ؤن فةما لنه خىاس سهًُ ؛لذًه خبرة دسامُت فال ٌعجبه هزا الحىاس وان ؤدًبا

ت والبالغُت  ًىشؤ ِلُه حغُحراث لُبرصوإما  ،لغاء اإلاؽهذِلى املخشج ب من غحر بشاِخه اللغٍى

  هزا كام بلخل مممىن الصخفُت اإلاعشخُت. ؤنه بدبذًله ِل 

 : الترحمت اإلاعشخُت في نلىخحن وهماًمىن ؤن نلخق خفاثق  زاانىالكا من هو 

 ؛ امخُاص ول مترح  بإظلىب هخابي خاؿ به معخمذ من خفاثق بُئخه 

  جدى  الثلافت في اإلاترح ، فلما انىللذ جشحمت اإلاعشخُاث بلى الّشبُت وان

 حذا لذي اإلاعشخُحن الّشب. الخخفق في الخإلُف اإلاعشحي كلُال
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 ظُما  وفي غُاب جخفق جشحمت اإلاعشح، ؤضحذ جشحمت نفىؿ اإلاعشخُاث )ال

مبادساث فشدًت، ًخجؽ  ِناءها اإلاترح  مخخاسا النفىؿ التي  فيفي الجضاثش( جندفش 

 جخالءم مْ ؤفياسه.

 خاثمة

سبما خمّذ ِملُاث جشحمت نفىؿ اإلاعشح ِلى الخؽباث الّشبُت للىاكْ ومؽىالجه، 

ّبر ِنه. كبل ؤن ٌؽُش ؼّشاء ؤلاخُاء في  ءمْ انخلا جإلُف اإلاعشح ما ًدناظب مّه َو

اجه وججاسبه، وؤلاواس الغشبي في ؤؼياله وبنِخه. معخلهمحن الترار الّش  الؽّشي   بي في مىلِى

ؤؼّاسه مْ الىاكْ ألانذلس ي لُلذم لىسوا هُف ًمضج في "ِشط الذم"  ؤدسنللذ و 

بعاوت ؤظلىب معشخُت حابذ ؤنداء الّال  وجشحمذ بلى لغاث ِذة سبما ظاِذ في نجاخها 

خه.   وللُذ اإلاالف وؼاٍِش
ً
 )آخش جمثُل للمعشخُت  الّشبُتفي املجخمّاث هبحرا بكباال

خ  ل  21في الجضاثش وان بخاٍس ؤخاظِغ هُمنذ ىاإلاا ول، باإلاعشح الجهىس بّنابت( 0263ؤبٍش

 ملجخمّنا بلى خذ هبحر. للذس اوإرِاناث 

ل  ًىلها  ختى الصخفُاثو  ومجشي ألاخذارن مىلُى اإلاعشخُت ؤولىن من الىاضح 

 ؤنإهُذ خـمْ لىسوا كذسا هبحرا من لاهخمام بلذس ما همه الىابْ الزي ؤلفاه ِلى معشخُخه، 

وهى الذوس ألاظاس ي . سغ  ؤنفه  ر خُاته التي جدى  كبمتها ِلى الناط وحعحًذ اللذس 

 الزي حعذجه ألام في معشخُت ِشط الذم.

جبلى ـّبت ن الترحمت اإلاعشخُت نعخنخج ؤن الترحمت مهما بلغذ من الذكت فة هما

ُاث اإلاعشخُت التي جفي ن ًمىلْ باًنبغي ِلى اإلاترح  ؤاإلاناٌ، لزا  ًفاٌ غشك ببلخفـى

ت باسصة في ألا الظُما جلً الشظالت اإلاعشخُت   هما ًخّحن دب، اإلاذسحت جدذ خلت ؼٍّش

دون ؼاساث افُت من اظخّاساث وإن ٌعهب في جشحمت الّناـش الثلِلى مترح  اإلاعشح ؤ

ِادة جإلُف إلاترحمت باس اإلاعشخُت ابًمىن اِخ. وبهزا الممنُتاإلاّاني ففاح ِن ؤلا 

 ـلُت.للمعشخُت ألا 

ٌ  الّنفش اإلاعاِذ هزا وجٍل الترحمت هي ِمل ِليها هباس نضج جُاساث حذًذة في  ألاو

بؼباُ مذي الحاحت بلى وؼىاغل الّفش، و ًخماش ى اخخُاس ما  بدُث حّخمذ ِلى، اإلاالفحن

 في خلي ؤدبي مشمىق.الجمالُت وؤلانعانُت  الحاحت
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