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  الهىية في مسسح كاثب ًاسين دوز الترحمة في إبساش
  "دمحم خر حقيبتك" همىذحا

  ليلى عبدي
(1) 

 مة د  مق

ت فهي جلً الحللت الىاصلت بين أواهذ الترحمت وال شالذ مً  هم الاوشؼت الفىٍس

ت بدُث جخداخل ألاهـمت علد أالحظازاث والثلافاث. وحعخبر الترحمت مً  العملُاث اللغٍى

هـمت اللظاهُت للغت الهدف فيل لغت لها هـستها الفلظفُت اللظاهُت للغت ألاصل مع ألا 

 ،واإلاعاوي اإلاىحىدة في الىص ألاصليُم إلافاهد عمل اإلاترحم خين هلله اللىحىد وهرا ما ٌعّل 

؛ خُث ٌظعى اإلاترحم ألادبي  صعب الترحماثئلى الترحمت ألادبُت فىجدها مً أذا جؼسكىا فا

مً الىص  (le vouloir dire) خاطِع ومساد الياجبحاهدا ئلى هلل اإلاعنى والجمالُت وألا 

 الري جللاه اللازب زس لى الىص الهدف لُىكع في اإلاخللي هفع ذلً الىكع وألاألاصلي ئ

 .و عدة مىاهج لحل بعع معظالث الترحمتمً الىص ألاصلي فخجده ٌظخعمل مىهجا أ

اهُم و مشاعس شعب مف وألفياز العاهظت  هي اإلاسآة ئن اللغت مصحىهت بالثلافت و 

د هلله جلً الصحىاث ن ًيىن فؼىا لهرا الجاهب عىوهـسجه للىحىد، فعلى اإلاترحم أ

مىىىا أن هؼسح بعع ألاطئلت، هل الترحمت هي هلل ولماث ومفسداث وحمل   الثلافُت، ٍو

مدظت أم هي هلل  هل هي عملُت لظاهُتمً لغت ما ئلى مفسداث وحمل ئلى لغت أخسي، و 

ت؟ و  بمفسداث  ا جسحمت الثلافت مً لغت هص ألاصلهل ًمىىىلصحىاث زلافُت ومعىٍى

بعها اإلاترحم لخدلُم آلالُاث التي ًد ؟ وما هص الهدف أم علُىا جسحمت اإلاعنى تجلابلها في لغ

 ؟ جسحمت طلُمت
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عملُت بل أصبدذ ث الترحمت في وكخىا الحالي وىنها مجسد الاهخلاٌ مً لغت ئلى أخسي حعّد 

أّن وّل هىع مً أهىاع هى حدًس بالرهس  ماو  ،اهخلاٌ مً خظازة ئلى أخسي والخعٍسف بها

ًىفسد بها وخاصت ئذا حعلم ألامس بين جسحمت هصىص علمُت وأخسي  له خصاةصالترحمت 

أدبُت، فاذا واهذ الىصىص العلمُت جخؼلب الدكت في اخخُاز اإلاصؼلح وؤلاإلاام الّخام 

 ،ي ًخؼلب طعت الخُاٌ ودكت الخعبيرّن الىص ألادبالعلمي مدؽ الترحمت فا باإلاىطىع

غت، وخظً الّخدىم
ّ
واخخالف جساهُبها وبىائها ...  م بجىاطها واشخلاكها،ومدي ؤلاإلاا في الل

 ومً جّم ًيبغي الفهم.

 غيره  وأّن اإلاترحم لِع هاكل أفياز ّن الترحمت لِظذ عملُت هلل مً لغت ئلى أخسي.ئ

واإلاترحم مبدع هباقي اإلابدعين في ول ما  عملُت ئبداعُت هي فىق هرا وذان،فأو مشاعسه 

؛  مً أحل ذلًلغت أخسي، أو على ألاصح مبدع في اللغت و مبدع في  ئهه ،ىصمً هصًترحم 

يسخهفال ًيىن    ئذ؛ وال أن يهخم بدبلُغ معىاه ألاصلي ،علُه أن ًىلل الىص ألاصلي ٍو

مهمت اإلاترحم هي أن ٌظمذ للىص بأن ًىلل مً زلافت  ؤلاخباز""ال عالكت للترحمت بالخبلُغ و 

دوم، و  ن ًمىىه مً أن ًبلىوأ ئلي أخسي، المعنى للىلل ئن لم ًىً اهخلاال، وال للبلاء ئن ٍو

 .(0223 ،الدًداوي ) جيازساوال للخجدًد ئن لم ًىً همىا و  لم ًىً جدىال وججددا،

هىا هبدأ اف ما ًثيره مً حظاؤالث لدي اللازب،أزدها الخددر عً ئبداع اإلاترحم و ذا ئهىا ئ

ه مً  زدود أفعاٌ لدي اللساء. باعخباز أفياز و خدًثىا عً ؤلابداع أوال وعً ما ًثيره وما ًثًر

 اإلاترحم كازةا كبل أن ًخىض عملُت الترحمت.

 مع اطدُفاءالىكىف عىد الجمهىز اإلاخللي العسبي ا هر داخلتيو خاولذ مً خالٌ م

ت السطالت مً خفاؾ على زلافت و  ئًصاٌالعمل اإلاظسحي اإلاترحم ئلى العسبُت شسوغ  هٍى

اإلاخعت هفع اإلاخلً  للغت العسبُت فلؽ على و "ب"  اإلاخفسجالجمهىز ٌ ى خصو  الىص ألاصل

 الترحمت ومدي جلبُت  ،على اإلاظسخُت في لغتها ألاصلُت "أ" اإلاخفسج التي  خصل علحها

 .جىق اإلاخللي العسبي ئلى العسبُت

 بلساءة هلدًت جىؼلم مً الحاطس وجإطع للمظخلبل،  ٌظخدعي اإلاظسح الُىم اللُام

في الجصاةس في خظم  وحدواه اإلاظسح : ما مدي فعالُتالدظاٌؤ الخالي في هرا الظُاق هؼسحو

دها باإلاعازف س العلٌى و جصٍو  ؟ هره الخىىىلىحُا الضخمت في جىٍى
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ها كؼعذ مع اللغت الفسوظُت ولً أهخب باللغت أهرا الظإاٌ  ًجُبىا واجب ًاطين عً

تألهني ال أحُدها، طأه ؛العسبُت ؛ ألهه  طأهخب في اإلاظسحو  خب بالعسبُت الدازحت الجصاةٍس

 .مع املجخمع ألن هره اللغت هي ألاهثر خمُمُت في الخخاػبالفً ألاهثر شعبُت و 

؛ ألنها خصُلخه وجىثُفه حعد الىخابت اإلاظسخُت أهثر حعلُدا مً الىاكع الاحخماعي

ً ما ًددر أمام هـسجه العللُت ،جفظيرهو  ، بل ًدلل بىفاذ فالياجب اإلاظسحي ال ًىخفي بخدٍو

سهب، ومعنى هرا أن عملُتي الاصؼفاء والترهُب عىد الفىان اإلابدع  بصيرجه، ًصؼفي ٍو

ىُىه زم ئعادة جسهُبه مً حدًد، جفوجفظيره و جأحي بعد جدصُل أخدار الىاكع الاحخماعي 

الجدًد الري ًظُفه اإلابدع ئلى هىىش الخجسبت هى الري ًددد ميزاث صىزجه ؤلابداعُت. و 

ت الاحخماعُت و الكت وػُدة بللمظسح عو  ألافياز ألاولى التي جخمخع  ًؼسح الثلافُت، فهىالهٍى

ت الخصىصُت و الالبدث عً  هيهمُت اطخثىاةُت و بأ التي اطخلهمها عدد مً و إلاظسح في اهٍى

اطخخدام أشياٌ الري ًدع على  ٍين مً اإلاىزور الشعبي  الجصاةسي الىخاب الجصاةس 

جعلها جىدظب اإلاداح–الحيىاحي–: اإلاللداحي الفسحت الشعبُت . ومما ًميز هره الؼسوخاث ٍو

 لى اطخخدام العىاصس اإلاظسخُت ئهمُتها في البدث والدزاطت هى لِع فلؽ دعىتها أ

ت للفً بي والفىليلىز فدظب، بل اكترانها ببدث ألا في الترار واإلاىزور الشع فياز الىـٍس

اث  هه الأمً  اإلاظسحي بالسغم واإلاظسح اإلاظسح العالمي ًخفى على الباخث جأزسها بىـٍس

 اإلالحمي لبرشذ

 دوزا أًظا في جددًد الاهخماء  إديً الري مظمىههئطافت ئلى اهخماء الىص اإلاظسحي 

ت أو جلً   .ئلى هره الهٍى

ت  وفي الىاكع، فان مفهىم اإلاظسح في الجصاةس ال ًىفصل عً الاوشغاٌ بمددداث الهٍى

ت اليلُت، ومياهت الهى  غُت. وعلى طىء هرا هجدٍت الثلافُت الجصاةٍس بعع هلاد اإلاظسح  ألاماَش

، مىسطت  هبيرة كد برلذ لخإطع وجؼىز ما مظاع أشادوا ئلى في الجصاةس
ً
خُا حسي بىاؤه جأٍز

لى الترار العسبي الشعبي بدىادزه وعىالم ئحظدىد  اإلاظسح الجصاةسي جلالُد حدًدة في 

ومىطُلاه وفىليلىزه وزبؼها بالعىاصس وأغاهُه مثلخه، أشخصُاجه، وزواة شعسه ومالخمه و 

ت مىؿفت ذلً طمً اإلاىزوزت، مظخفُدة مً الخجسبت ؤلا اإلاظسخُت وظاهُت والحظاٍز

  ع العسبي وهى ما طُإدي بيل جأهُدالشسوغ اإلامىىت لبلىزة الىعي الحظازي للمجخم

ت مخميزة للمظسح ال  . جصاةسي ئلى هىٍّ
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 عىدها  و الصخصُت في اإلاظسحأت وظخيخج صُاغت واضحت ومدددة إلافهىم الهٍىو 

خُا، هأدزهىا أذا ا. ففي الجصاةس ت اإلاظسح مفهىم مخدسن كد جؼىز جأٍز  ن هٍى
ً
 مىطىعُت

ً
دُجت

ازجباػها العظىي باإلاخغيراث املحلُت والعسبُت والعاإلاُت، فهر بالخأهُد لعالكاث الىاكع و 

ت الري وظعى له. فاله َمِىً مً صُاغت مفهىم الهٍى ُُ ت بمعنى الحدازت طِظاعد وَط  ٍى

اإلاظمىن الاحخماعي الري  أو الخجدًد، جخدلم بملداز اوسجام مجمىع اللُم الفىُت مع

طاض الري طُجعل اإلاظسح ًخؼىز ألا  وهى، ثل الاعلى الجمالي الري جدعى لهاإلاجؼسخه و 

وفي هرا الخصىص  ومخؼلباث املجخمع العسبي الحدًث مع ؿسوف بشيل ميسجم وعلالوي

ت اهخماء الىص اإلاظسحي أم أن  الظإاٌ الخاليًيبغي ػسح  : هل اللغت وخدها مً ًددد هٍى

ا ًبدو أن  إديمظمىهه ً ت أو جلً؟ ؿاهٍس دوزا أًظا في جددًد الاهخماء ئلى هره الهٍى

غُت، ولىً هىان مً ًسي أن  غي هى جلً اإلاظسخُاث الىاػلت باألماَش اإلالصىد باإلاظسح ألاماَش

تاإلاظسخُاث الىاػلت بالعسب غُت الهٍى غ  ؛ُت كد جيىن أماَش ألن مبدعحها كد ًيىهىن مً ألاماَش

الرًً فظلىا اطخخدام اللغت العسبُت مً دون أن ًلض ي هرا الاطخعماٌ للغت العسبُت 

غي.  غُت، أو على اإلاظامين ذاث الؼابع ألاماَش الدازحت أو الفصحى على الحظاطُت ألاماَش

ن هره اإلاظسخُاث الىاػلت بالعسبُت معبرة هرا مً حهت ومً حهت أخسي كد جيىن مظامي

ت اليلُت واإلاشترهت التي جدىاّص فحها عىاصس البعد  ت الىػىُت الجصاةٍس عً كىاطم الهٍى

غيالعسبي مع البعد ألاما ً خُىا آخس.  َش ين أو اإلاخجاوٍز  اإلاترابؼين خُىا واإلاخىاٍش

الري عمل على حعل عىدما هخددر عً اإلاظسح ال ٌغُب عىا الحدًث عً واجب ًاطين و 

ت و  مظسخُاجه طىاء اإلاىخىبت بالفسوظُت ختى التي جسحمها في أو اإلاىخىبت بالدازحت الجصاةٍس

غُت،  همىمه وعلُه طىأخر اهظت ليل مشاول الفسد الجصاةسي و مسآة عأواخس أًامه ئلى ألاماَش

 ي عالجذ مشيل الهجسة ئلى فسوظا وما ًخعسطىن له الت مظسخُت "دمحم خر خلُبخً"

ت، والتي أخدزذ ضجت طىاء على مً اطخغالٌ و    املجاٌ املحلي أو املجاٌ العالميعىصٍس

 مع اخخالف السؤي.

اوشغاالث اجه لخىُُفها مع الـسف الساهً و أحسي واجب ًاطين حغُيراث على مإلف

 ،إلاظيرة امخدث زالزين عاما أخد أبسش هخاب اإلاظسح الجصاةسي  واجب ًاطينَعد و اإلاىاػىين 

دٌو و  الجصاةساجه على الخشبت في ول مً فسوظا و كّدم العدًد مً هصىص مظسخُوكد 

 : هره اإلاظسخُاث ، مً بينأخسي 
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 (5733) "الجثت اإلاؼىكت "

 (5737) "مسحىق الرواء"

 (5737)"ألاحداد ًصدادون طساوة" 

 (5741)"اإلاسأة اإلاخىخشت" 

  (5752)" السحل ذو الىعل اإلاؼاػي" 

 (5752) "هخلام"داةسة الا 

 (5755)"دمحم خر خلُبخً" 

 (5750)"أواهِظا" 

 (5752)"خسب ألالفي طىت" 

 (5755)"ملىن الغسب" 

 "صىث اليظاء" 

 "فلظؼين املخدوعت"

 "مىس ى الىىاض"

 (5764)"شرزاث ئبداع" 

 .(5745دمحم خظس، ) (5772)"الشاعس واإلاالهم" أخادًث صحفُت حمعذ بعد وفاجه 

وهجد أهفظىا أمام حظاٌؤ أحده مهما هل الترحمت أفلدث هصىص واجب ًاطين 

تها أم أنها بالعىع أبسشتها أهثر فهي باألطاض هخبذ مً مخُلت حصاةسي مدشبع  اإلاظسخُت هٍى

غُتبالثلافت العسبُت   .ألاماَش

ؤلابداعُت  عىد واجب ًاطين مً خالٌ كسازه اإلاصيري اإلاخعلم بدُاجه أًظا حابت هجد ؤلا و 

ت؛  للد جسحم فلد جدٌى مً الىخابت باللغت الفسوظُت ئلى الىخابت باللغت الدازحت الجصاةٍس

بت مً  .  توجدٌى مً هخابت الشعس والسواًت ئلى اإلاظسخُ الجمهىز  أفيازه وصاغها في لغت كٍس

دت  حابذ فسكت ًاطين الجصاةس وكدمذ العسوض املحىُت بهدف الىصٌى ئلى أهبر شٍس

غادز الجصاةس مع صعىد الخُازاث اإلادشددة ئلى اإلاىفى، خُث  ؛ اإلاخفسحينمً  لىىه طُعىد َو

 .اإلاظخعمس اللدًم
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ىد عً الفترة التي أكام فحها ًاطين بفسوظا، "ئنها  غي الهاشمي مٍص لٌى الىاشؽ ألاماَش ٍو

ت وحعلخه أهثر مىطىعُت في معالجت كظاًا مجخمعه  ".صللذ ججسبخه الفىٍس

"أصىاث مغازبُت"، أوضح اإلاخددر أن اخخيان ًاطين بىباز اإلاىاطلين  وفي خدًث لـ

ت في جلً  ين في اإلاهجس، وخاصت في فسوظا، حعله أهثر كسبا مً واكع اللظُت الجصاةٍس الجصاةٍس

 .(5762خسابُدشِىيى، ) الفترة

ص "
ّ
ت خٌى الفىس الخدسزي، وهثيرا ما زه  للد وشؽ العدًد مً اإلالخلُاث الفىٍس

لي ئلى أصىلها الحلُلُت، لخدلُم الخدسز الشامل"  على طسوزة عىدة شعىب الشماٌ ألافٍس

ىد  .ًسدف الهاشمي مٍص

خُث شغل  ؛ عاد واجب ًاطين ئلى الجصاةس، واطخلس بمدًىت طُدي بلعباض 5752في 

 مىصب مدًس للمظسح الجهىي غسبي الجصاةس.

ئذ زأي أن املجخمع بدأ  ؛وخالٌ الفترة التي كظاها بالجصاةس، شعس ًاطين ببعع الغسبت

غُت، لصالح جىحه حدًد هدى الشسق، وهى ما هدد به في عدة  ًيظلخ مً شخصِخه ألاماَش

ت كبُل وفاجه.  للاءاث جلفٍص

عىدما هخددر عً اإلاظسح ال ٌغُب عىا الحدًث عً واجب ًاطين الري عمل على حعل 

ت مسآة عمظسخُاجه طىاء اإلاىخىبت بالفسوظُت أو اإلاىخىبت بالدازحت الجصا اهظت ليل ةٍس

عمل ًاطين على ئبساش شخصُت اإلاهاحس الري  وعلى هرا همىمهمشاول الفسد الجصاةسي و 

ب في اخترها مظسخُت "دمحم خر  ى هرا ألاطاضعلو  ،ػىهفي و و الهجسة ٌعامل معاملت الغٍس

ت، ي عالجذ مشيل الهجسة ئلى فسوظا وما ًخعسطىن له مً اطخغالٌ و الت خلُبخً" عىصٍس

في مظسخُت "دمحم خر  اإلاهجس أخدزذ ضجت طىاء على املجاٌ املحلي أو املجاٌ العالمي. والتي

ت ليل خلُبخً" و  مً خالٌ عىىان اإلاظسخُت وظدشف الدلُل على معاملت الغسب  العىصٍس

 طم )دمحم( وخده واف ألن ًدًس الىحىه عىدما حظمعه جأحي البلُت هى ئطالمي عسبي فا ما

ت الجصاةسي  (في العىىان )خر خلُبخً  املحمىلت في خلُبت. التي جدمل في مظمىنها هٍى

ت جدظم هخاباث ًاطين التي جدفص الشعىب على الفىُت و  بيل حمالُاث الىخابت الجصاةٍس

يخلد ذاجه في آن واخد و  على هرا جبلى أعماٌ الاهخفاطت؛ فياجب ًاطين وان ًيخلد آلاخس ٍو

ت هـسا لغىاها وزسائها بالسمىش  واجب ًاطين داةما مجاال خصبا في البدث عً ت الجصاةٍس ، الهٍى
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 لى خُىاهاث مثل اليظس العجىش أو الىمس، فهرا اهفساد ئخاصت عىدما ًدُل الصخصُاث 

  1في خد ذاجه

له الاطخعماز لِع خٌى ما فع في مظسخُاث ًاطين أطئلت العمل ألاطاطُتجخمدىز 

ذ، ، هفي هخاةج ما فعل مباشسة، بل ئنها جدعى للخفىير ت على ػاولت الدشٍس ت الجصاةٍس جظع الهٍى

لت ت ئزس طىىاث العىف الفسوس ي الؼٍى  .وجدلل ول ما لحم بالصخصُت الجصاةٍس

التي جدمل ت على ئبساش أعماٌ واجب ًاطين، وخاصت اإلاظسخُت مجها و الترحمهُف عملذ 

ت الجصاةسي بيل   مميزاتها.جفاصُلها و في مظمىنها هٍى

اإلاىطىعُت اإلاشيلت في ا بعد جدسزه مً أطؼىزة ألاحداد و حصةُوحد واجب ًاطين جىاشهه 

ما بم له طىي خاحص اللغت الفسوظُت و ، ولم ًد"اإلاظلع اإلاىّجم" و"داةسة الاهخلام"و "هجمت"

 العىدة ئلى الجصاةسو  5752كسز ئذن مغادزة فسوظا طىت جمثله له مً عصلت؛ 

إبداعه إلاظسح شعبي الىخابت أبدا باللغت الفسوظُت وأن ٌسخس ػاكاجه و  نهاةُا وعدم

 بعُدا عىه عدة طىىاث اإلاىؼىكت التي ًفهمها ول الجمهىز الري وان  باللغت العسبُت

هىا هخددر عً الترحمت مً العسبُت و  .الري وان ًاطين ًىد داةما الىخابت لهفي اإلاهجس و 

 .(5761الصاوي، ) س يوخشبت اإلاظسح الفس  لى الفسوظُت خين مثلذ علىئالدازحت 

« Combien de fois j’ai rêvé quand j’étais en France de 

m’exprimer (....) en arabe populaire. C’est une idée qui ne m’a 

jamais quitté mais je restais trop prisonnier du français». 

ما في خُاة خلُبخً" التي واهذ مىعسحا مه خر فخبلىزث فىسة هخابت مظسخُت "دمحم

ٌ لغت مىلُير و  ؤلابداعُت في كؼع العالكت معًاطين  خُث هخبها ًاطين ؛ العىدة ئلى ألاصى

ٌعبر عً أفيازه مسة بالفسوظُت  خُث وان ؛مع مظاعدة أصدكاةهباللغت العسبُت اإلاىؼىكت 

الص يء ُت مشيل الهجسة، و عالج هره اإلاظسخحو َظاعده أصدكاؤه على جسحمتها الى الدازحت و 

ما أًظا ػبُعت ؤلاخساج اإلاظسحي إهو  الري حعل مجها عمال مميزا لِع فلؽ اللغت املخخازة

ظخىي ئهخاج الىص الفسكت لِع فلؽ على معمال زاتعا مشتروا بين الياجب و  الري أعؼاهاو 

الفسكت فسكت ن العمل مشتروا بين واجب ًاطين و . واإهما أًظا على مظخىي ؤلاخساج اإلاظسحيو 

ت اإلاىؼىكت ، و البدس لظُدي بلعباض  جسحمذ مظسخُخه هره اإلاسة مً العسبُت الجصاةٍس

 مثلذ على خشبت اإلاظسح الفسوس ي.ئلى الفسوظُت و 

                                                           
ت 1 ف بياجب ًاطين مً مىكع ئلىترووي، حصاًسض ووالت ألاهباء الجصاةٍس  الخعٍس
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وىن أكسب ترث الىخابت بالعسبُت اإلاىؼىكت واخترث اإلاظسح ليي أكاٌ واجب ًاطين أها اخ

كد زاهً ، و مىاطلاةسي وزىزي و داةما عً كظاًاه، فأها حص  ئلى الشعب الري دافعذ

فياهذ  التي هجسها ئلى اللغت العسبُت اإلاىؼىكتو  بمظخلبله بصفخه مبدعا في اللغت الفسوظُت

 .(0225)مىىز،  البداًت إلهخاج مظسح شعبي

ًبلى أن اإلاخللي الجصاةسي أو البعع مجهم جللى السطالت التي أزاد أن ًبعثها واجب ًاطين 

لت صحُدت على خشبت اإلاظسح و  . فبِىما فهمذئلُه خؼأ مً حمهىز مخلم باللغت بؼٍس

ين وغيرهم مً مغازبُين و الفسوظُت مً فسوظُين و  ً مً حصاةٍس ً آخٍس  أمم أخسي مهّجٍس

ألن اإلاىطىع وان واضحا ًخددر عً اإلايز العىصسي اججاه ول مً هى غير فسوس ي  ؛فسوظافي 

فأهذ  الري هى عبازة عً ػسدالعىىان و  ُتلبوخاصت العسبي اإلاظلم مً خالٌ الاطم "دمحم" و 

، هرا وان اللصد مً اإلاظسخُت ازخل ازحع مً خُث أجِذ،ال جملً طىي خلُبخً خرها و 

سث جفاطير بعُدة عً كصد الياجب وكّىلها ؛ بِىما فظهرا ما أزاد الياجب جلدًمه للجمهىز و 

ال دًيُا ًصزع الفخىت و أو البعع ما لم جلله و  الياجب خين كالىا أن  ٍدسض على هبرلىها جأٍو

 إزحاعه و إخساحه مً الجصاةس، و  اإلاظسخُت هي عبازة عً مداولت الخخلص مً ؤلاطالم

سة العسبُت  لو ئلى الجٍص  .(0226شمام، ) وان أفلهم طُلا للغاًت بهرا الخأٍو

ال بد لىا ، و ءالبدء بعمل ول ش يء، حغُير ول ش ي : علُىا هىا في الجصاةس كاٌ واجب ًاطين

ت  ل. لم ٌعد إلاشيل  الظهل،ء ذلً لِع بالص يو مً البدث عما ٌشيل ألاولٍى ئهه عمل ػٍى

ألهه أصبذ أوطع بىثير، ئال أن املجخمع  ؛ال الجمهىز وحىد باطخعمالي الدازحت و اللغت 

ت فهى ماشاٌ اإلاظسح ًىاحه صعىباث حم، و علُه الجصاةسي ماشاٌ بعُدا عما ًيبغي أن ًيىن 

اء بجمهىز واطع غير الىاعُين. أها شخصُا لم أجمىً مً الللعداء الىاعُين و ًصؼدم باأل 

دت عٍسظت مً الشعب أمسز ز  يأخظظذ أهناللغت الشعبُت، و ئال عبر اإلاظسح و  طالت ئلى شٍس

ال ًىؼبم هرا الخلم الجماعي ِع وخُدا خُىما ًبدع في اإلاظسح، و بعمل حماعي، فالياجب لو 

 صلت مً وزاء ػاولت الىخابت.على السواًت التي جخؼلب الع

افيا  بيبليىغس

ت.  الخعٍسف بياجب ًاطين مً مىكع ئلىترووي، حصاًسض ووالت ألاهباء الجصاةٍس
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