
تدراهدين تيريإ ملقب ةلاقم - ةدحولا
ضعب يف ،رظنت اّمبر وأ اهنع ًةدعتبم ةرداغم ريست وأ اريماكلل اهرهظ ريدت ًّةيصخش رهظُت يتلا ّةيبرعلا ّةيّنفلا م��ف��ا تاقصلم نم ديدعلا انظح�� ،ةيضاملا ��علا تاونّسلا يف

هذه ضرعُت امدنع .ً��ثم ام ةراتس فلخ وأ اًديعب فقت اّمإ ّةيصخّشلاف ،نينث��ا نيب لصفت ةفاسم دجن ،اريماكلا ّةيصخّشلا هجاوت ثيح ،ةردان ىرخأ ت��اح يف .اههاجّتا ريغ يف ،ت��احلا
امك اًمامت ،اريماكلا/دهاشملا هاجّتاب رظنَت يهو ّةيصخّشلا اهيف ُرهظَت مليفلا نم ةروص اهنع ً��يدب نوراتخيو ّةيساس��ا اهتاقصلم مادختسا نوجمربملا بّنجتي ام ًابلاغ ،ّابوروأ يف م��ف��ا

نأ جاتحي قصلملا يف رهاظلا صخّشلا ّنأ نوجمربملا كردي ��أ .اًجعزم رم��ا تدجو املاطل ،م��ف��ا هذه نم ديدعلل ةعّزومك .ّةيبرغلا م��ف��ل ّةيجيورّتلا ت��محلا يف ةداعلا هيلع ترج
ّنأ دجن ،ةيضام ّةينمز تابقح يف تعنُص ّةيبرع م��فأ تاقصلم ضرعتسن ذإ ؟ملاعلا عم هربع لصاوتيل همليف جرخملا عنصي ملأ ،هسفن تقولا يفو ىرخأ ةيحان نم ؟ا�يمحم ىقبي
امنيسلا يف اًذإ ةدحولا هبعلت يذلا روّدلا ام .حي��و حضاو لكشب اهترهظأ لب عون ّيأ نم راتس ّيأ فلخ اهتّايصخش ّئبخت نأ لواحت مل ةدحولا عوضوم لوانتت يتلا م��ف��ا تاقصلم

؟نمّزلا ربع روّدلا اذه ّريغت فيكو ّةيبرعلا

.داحّت��ا يأ ،رخآ ىنعمب ةداف��ل مدختسُت نأ نكمي ةدحولا ةملك ّنأ دجن ،اهريغ نود اهدحو اهيفو ّةيبرعلا ةغللا يف .ّلكك عمتجملاب تطبترا ام اًمئاد ٌةملك ،ةلزع نع جتاّنلا مل��ا ،ةدحولا
ةلزع نع ةجتاّنلا كلت - ةدحولا ةملك ضقانتت ،ً��ثم ّةينامل��ا وأ ّةيسنرفلا وأ ّةيزيلكن��ا يف  (loneliness) - داحّت��ا ىنعم ديفت يتلا اهتخسن عم ا�مات اًضقانت  (unity). تّلكش املاطل

يلكيش ةمامس يدياه ّةيسنوّتلا ويرانيسلا ةبتاك امهتعضو نيذلا نيّصنلا يف امنيسلا هذه تايادب عم اهدجن ذإ ،اهتأشن ذنم ّةيبرعلا امنيسلا نم ا�يوضع اًءزج ةملؤملا ةلزعلا هذه
نم امهو ةدحولا عوضوم ن��وانتي نامليفلا .)1924 ،يلكيش ةمامس ريبلأ( ”لازغلا نيع“ ليوّطلاو )1922 ،يلكيش ةمامس ريبلأ جارخإ( ”ةرهُز“ ريصقلا ،نّييئاوّرلا نيمليفلل يلازمت
رامعتس��ل ةعضاخلا بوعّشلا بَخُن طسو اًعئاش ناك داقتنا وهو ةّربدملا تاجيّزلا حوضوب ”لازغلا نيع“ مليف دقتني .ةقرافأو برع نولثممو نّوينقت لماكلاب اهعنص يتلا م��ف��الّوأ
يتلا ةدحولا نم ،جاوزلا نع ناعونمملا نابيبحلا يناعي ثيح ،قطان ّي��م مليف لّوأ وهو )1933 ،ميرك دّمحم( ءاضيبلا ةدرولا“ ّي��ملا مليفلا يف اًضيأ ةدحولا عوضوم دجن .كاذنآ

هاقيسومب مويلا رهتشي ”ءاضيبلا ةدرولا“ مليف ّنأ حيحص .اه��ك ىلإ وعديو ةدئاسلا ديلاقّتلا ةحا�� مليفلا ىّدحتي .ديلاقّتلاو فارع��ا نيناوقو ّةيقبّطلا دعاوقلا امهيلع اهضرفت
اوركشو رابك نّوي��م نّويسايس حيدملا اهموي هل لاك ذإ ،1933 ماع ّةي��ملا ت��اّصلا يف هق��طإ دنع ريدقّتلاو ءانّثلا هل تبلج يتلا يه ”ّةيموقلا هتعزن“ ّنأ ريغ ،ّةيريوصتلا

اًذإ ّةيبرعلا امنيّسلا تبراق ،��املا نرقلا تّاينيعست نم ةمّدقتم ةلحرم ىّتح .”ميظعلا ّينطولا همليف“ ىلعو ”لبقتسملا وحن صخاّشلا ّيموقلا“ هعو��م ىلع ميرك دّمحم جرخملا
م��فأو ”نرتسيولا“ م��فأ يف ةّصاخ ،امنيسلا هذه يفف ،ّةيبرغلا امنيسلا يف ةّعبّتملا تابراقملا عم ا�يرهوج اًضقانت ضقانتت ةبراقم هذه .ّماعلا ّيعامتج��ا هقايس يف ةدحولا عوضوم

اهقّقحيل هتّمهم ذيفنت ليبس يف ��مي – اًرّخؤم ت��احلا ضعب يف ةلطبلا وأ – لطبلا دجن ،”ّيلاينولوكلا“ مليفلل جئاّرلا عوّنلا ةناخ يف عقت يتلا م��ف��ا كلت يف يأ ،”تارماغملا“
ةعيبّطلا فصو يف تمدختسا املاطلو ةلوهجم تاعومجمك رامعتس��ل َةعضاخلا َبوعّشلا ةيلايربم��ا ّةيقئاثولا م��ف��ا تمّدق املاطل .درفك لطبلا مّدقُت انه ةياوّرلا .ا�يئاقلت هدرفمب
اهتمّدق يتلا ّةيطمّنلا ةروّصلل ٍضفار ٍلعف يفو ّةيبرغلا م��ف��ا نم عوّنلا اذه ىلع ٍلعف ّدر يف .هتفرعم قمعو هبحاص ملع ةعسب يحوي ا�يروكذ اًتوص تاعومجملا هذهل ةضَرتفملا
قلخيفامنيسلاةئشانلاّةيموقلالوّدلاتفّظو .ا�يعقاوا�يئامنيساًعونل��قتس��اديَعُبّةيبرعلاامنيّسلاتدمتعا - تارمعتسملايفاًضيأتضِرُعم��فأيهو - برعلانعم��ف��اهذه

مليف ّكش ��ب وه م��ف��ا هذه رهشأ دحأ .)ّةيموقلا ةلوّدلا اهتأر امك يأ( ةموعزملا اهتقيقح ىلع ّةيبرعلا ةّم��ا ميدقت يفو د��بلا يف داحّت��ا ��اوأ ميعدت يفو ةعماج ّةينطو ّةيوه
؛تناوب�� يلع ،ةروثلا دئاق بناج ىلإ ًايناث ً��طب ،ّيقئاثولا بولس��ا تاذ ّيئاوّرلا مليفلا اذه مّدَق .هجاتنإب ّةيرئازجلا ةموكحلا ترمأ يذلا )1966 ،وفروكيتنوب وليج( ”رئازجلا ةكرعم“

فاطملا ةياهن يف َدَقَف م��ف��ا نم عوّنلا اذه ّنإف ،رم��ا عقاو يفو لخاّدلا يف اّمأ ،ل��قتس��ا ديعب جراخلل اهميدقت ّةيبرعلا امنيسلا تلواح يتلا ةروّصلا هذه .هلمكأب يرئازجلا بعّشلا
نع ةديدج ًةروص ّةيبرعلا ةشاّشلل اومّدقو مهتاعمتجم حارج ىلع مهتاسدع اوطّلس نيذلا نّييئامنيسلا نم ديدج ٌليج رهظي أدب اهدنع .1967 ماعلا ةميزه دعب هّتيقادصم مظعم

درفلا ناسن��ا“ ”.

1967 ماع ةدلبلا ّيليئا����ا شيجلا ّلتحا .ً��فط اهرداغ دق ناك يتلا ّةيروّسلا ن��وجلا ةبضه يف ةرطينقلا ةدلب هسأر طقسم يف ةريصقلا هم��فأ لئاوأ نم نينثإ صلم دّمحم رّوص
،1974( 74 ةرطينق يف .َنكَسل حلصت �� ضاقنأ ىلإ اهّايإ ً��ّوحم لماكلاب ةدلبلا ّيليئا����ا شيجلا رّمد هباحسنا لبق .1973 ماعلا برح يف اهريرحت دعب ّيروّسلا شيجلا اهّدرتساو

ذخأت .اهريرحت دعب ةّرم لّو�� اهنوروزي نيذلا نيقباّسلا ةدلبلا نّاكس نم ةعومجم طسو نم ّةيئاوّرلا مليفلا ّةيصخش بحسنت ،راوح ّيأ ىلع يوتحي داكلاب يذلا مليفلا ،)ةقيقد 20
ديدش يتأي )ةقيقد 13 ،1975( ةركاذلا مليف يف ّوجلا ّنإف ،ضماغ ّيلايخ 74 ةرطينق مليف يف ّوجلا ّنأ نيح يف .اهتايح ليكشت يف اًقيمع ترّثأ نكامأ ىلإ دهاشملا مليفلا ّةيصخش
دادو ترّرق .اهل��تحا دعب ةدلبلا اورداغي مل نيذلا ناكّسلا نم تا��ع عضب نم ةدحاو يهو اهرمع نم نيعبسلا غلبت يتلا فيصان دادو ةّصق مليفلا لوانتي .هّتيلاي�� مغر ّةيعقاولا
لقن ل��خ نم حوّرلا اهيف ثفنتل صلم م��فأ تءاج ،ا�ينطو ا�يراكذت اًملعم اهنم تلعجو ”ةتيم“ ةنيدملا تنلعأ دق ّةيروّسلا ةموكحلا تناك امنيب .لماكلاب اهريمدت مغر ةدلبلا يف ءاقبلا

اهنّاكس دنع توملا اذه ىنعم .

مليفلا رّوصي .ةّلتحملا نيطسلف لخاد نم دهاشملا ىلإ جرَخي مليف لّوأ يفيلْخ ليشيم جرخملل )ةقيقد 90 ،1980( ةبصخلا ةركاذلا مليف ربتعُي ،نيطسلف يف .ايروس يف اذه
ةركاذلا مليف هبشي �� .هللا مار نم ةقّلطم ةأرما يهو ا�نس اهرغصت يتلا ةبتاكلا ةفيلخ رحسو ة��اّنلا نم لاّمعلا ةقبط نم موطاح حرف هيمور :نيّتينيطسلف نيتأرما ةساّسح ٍّةيميمحب

َثَحب .نيطسلفل ّيبرغلا فيصوّتلا ضيقن ىلع هنيع ن��ا يف فقي امك اًمامت ،اهضيقن ىلع فقي لب ”داضم م��عإك“ اهتمدختساو ريرحّتلا ةمّظنم اهتجتنأ يتلا م��ف��ا كلت ةبصخلا
ربع نيطسلفل اًمليف ،ّنهنع سيلو تّاينيطسلفلا ءاسنلل اًمليف عنصأ نأ ُتْرّرق اذكه“ .هعمتجم تاضقانتو عّونتو ديقعت يف اًقيمع رفحو نّيينيطسلفلا ةبيكرتو ّةيهام يف يفيلْخ
بيصت يتلا كلتو درفلا بيصت يتلا ّةيسفّنلا تامدّصلا نيب طبريف ا�يعامتجا اًمّرحم اًعوضوم ،)قئاقد 109 ،1986( ّدّسلا حير همليف يف ديزوب يرون براقي ،هتهج نم .”اهئاسن

روزيل دوعي هّتيلوجرب ًاّككشم .هتلوفط ل��خ اهل ضّرعت يتلا باصتغ��ا ةثداح تايركذ هقح��ت ،ّربدملا هجاوز عم يمشاه لماعت يف .ّةيعمجلا كلتو اهنم ّةيدرفلا نيب ،ّلكك ةعامجلا
ديفحب يمشاه تطبر .يفيل ّديسلاةراجّنلا ةشرو بحاص ّمث )ً��فط ناك موي ا�يسنج هيلع ىدتعا يذلا لجرلا وهو( ةراجّنلا ىلع هبّردم ّمث ،ّيجولويبلا ب��ا ،ّةيوبأ تّايصخش ث��ث

لعجتو اهفشك ىلإ ةديدجلا ّةيعقاولا ردابت ،ةميزهلاب فارتع��ا دنع“ :ديزوب لوقي .اهل��قتسا دعب د��بلا رداغ نّييسنوّتلا دوهيلا مظعمك قيدّصلا ّنكل ،ّةيوق ةلوفط ةقادص يفيل ّديسلا
ىّدحت ،عقاولا امنيسبو ةديدجلا ّةيعقاولاب نيرّثأتم .ةفلتخم ّةيئامنيس ةغل مادختسا ضرف دق هدارفأ ل��خ نم عمتجملا فاشكتسا ّنإ .”ق��طنا ةطقن اهروذجو اهبابسأب يعولا نم
فلتخم اوربتخاو اهوّقيضو ّيئاوّرلاو يقئاثولا نيب ةلصافلا دودحلا اوشّوشف ةظحللا ىتح دهشملا تداس دق تناك يتلا ّةيئامنيسلا فارع��ا ّةيبرعلا امنيسلا يف ديدجّتلا باحصأ

د�ّ�لا لاكشأ .

ةنميه ّنإ .ّماعلا ّيعامتج��ا دعبلا نع اًمامت لصفني مويلا داكي عوضوم وهو اًروضح عيضاوملا رثكأ نم دحاوك ةدحولا عوضوم زربي ،ةليدبلا ّةيبرعلا م��ف��ا نم ةعومجم ثدحأ يف
ترّمد دق ،)ّيركسعلا( ّيدادبتس��ا مكحلا نع ً��ضف ةلزعلاو ةسفانملاو و ةلزعلاو سفانّتلا اهيلإ فاضُي ،ّةيبرعلا نادلبلا ىلع ةديدجلا ّةيلاربيللا كلت اهدعب نمو ّةيلاربيللا ايجولويدي��ا
نيب عمجي ذإ ّةيعامجلا لامع��ا نع ردان لاثم )ةقيقد 85 ،2013( ناريفلا ةضوأ مليف .مل��ا نع فشكيو هتدحوب نيجرخملا نم ديدجلا ليجلا فرتعي انه .ريمدت عسوأ ّيبرعلا جيسّنلا
لاكْشِملا اذه نيوكتب تع�� دق ةعومجملا تناك .مهتنيدم يف لايج��ا فلتخمنيب ة��تنملا ةدحولا عوضوم لوانتت ّةيئاور صصق ّتس اوجسن ّةيردنكس��ا ةنيدم نم نيجرخم ةّتس

(kaleidoscope) رزآتلا لاكشأ نم لكش عادتبا وحن ةوطخك 2011 ماعلا ةروث لبق ئداهلا .

فاطملا امهب يهتنيل ،ةرجأ ةرّايس ةفدّصلاب نّ��قتسي امدنع ةليقثلا امهتدحو نم نابيرغ ناصخش رّرحتي ،يرادنبلا في�� جرخملل )ةقيقد 30 ،2015( ”اًفيص ..ّفاج ..ّراح“ مليف يف
نأ رَمُع ّيفارغوتوفلا رّوصملا لواحي ،)ةقيقد 89 ،2017( ريفش َع حّابص دّمحم جرخملا مليف يف .هقيرط يف ٌّلك ديدج نم ابهذي نأ لبق ،فافز لفح يف اريماكةسدع مامأ نيجوزك
ل��خ نم اوكراشيل رمع ويدوتسا مامأ ساّنلا ّفطصي .ّ��ايس فنعو ةمئاد ةرجه نم يناعت يتلا ةنيدملا ،توريب يف اههجاوي يتلا ةلصاوتملا ةراسخلل ّيفطاعلا ءبعلا عم لماعتي

ىلع دّدشتل ،ةقوحسملا تاعمتجملا رايهنا ّلظ يف ،م��ف��ا يتأت .ةبقارم اريماكب ا��� رمُع مهرّوصي ،ريوصّتلا تاسلجل نئابّزلا ّدعتسي امنيب .مل��او دقفلا صصق ريوصّتلا تاسلج
يق��ّتلا ةدوع وحن عفدي يذلا ءفّدلا كاذ قلخ نوديعي ،فطاعّتلاو ّبحلاب مهتّايصخش م��آ عم نوجرخملا لماعتي ذإ .ّيناسن��ا يق��ّتلا ةرو�� .
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114 ةحفصلا ،كرويوين/نروبلم/جديربماك ،جديربماك ةعماج ةعبطم ،��م يف ةثادحلاو ةيريهامجلا ةفاقثلا .)1996( رتلاو ،تساربمرآ .

₂
وسريف راد .ّةينيطسلفلا امنيسلا نع .نطو م��حأ :��ابد ديمح :يف .ريبعّتلا ىلإ رقفلا نم – لايخلا ىلإ عقاولا نم ،)2006( ةفيلخ لاشيم  Verso، 51 .ص ،كرويوين/ندنل .

يف ةدوقفملا تّايكيس��كلا :يفريم ديفيدو ليزيل ،فوشسب :يف ،)1986( ديزوب يرونل ”دّسلا حير“ نع :ةيراع ةّمأ :)2013( لامج دمحب باتك يف ديزوب يرون ناسل نع درو امك ₃
75 ةحفصلا ،ندنل ،جديلتور .ةيقيرف��ا امنيسلل ديدج خيرات .ايقيرفأ .
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