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 العوملة  واألدب 
 (*)رعد أمحد صاحل

٣وقذ دجُؼُٞٔز رُي ثُ٘ضٝع ثُغوجك٢ ثُز١ ٣ذدذٝ كد٢ هدجٛشر ؽذ٣دذثل ٝثُدز١ 

٣غ٤ٔٚ ثُذؼل ثُ٘ظجّ ثُؼدج٢ُٔ ثُؾذ٣دذح ف٤دظ ثفدذـ ثُؼدجُْ هش٣دز ٝثفدذر صٜدجٝس 

ٓؼٜج ثُقذٝد ثُو٤ٓٞز ٝث٩ه٤ٔ٤ِز ٝعجدس ك٤ٜج ث٧كٌجس ٝثُ٘ظْ ثالهضقجد٣ز ٝثُضو٤٘ز 

شٝػ ُٜددزث ثُٔلٜددّٞ ثُٞال٣ددجس ثُٔضقددذر ث٧ٓش٤ٌ٣ددزح ٩ٝعددشثة٤َ دٝس ٝثُغوجك٤ددز ٝصدد

ٝثمـ كد٢ ٛدزث ثُٔؾدجٍ ف٤دظ ثٗغدؾجٜٓج ثُضدجّ ٓدغ ثُٞال٣دجس ثُٔضقدذر ث٧ٓش٤ٌ٣دز 

ٝدجُغذَ ًجكز ثالهضقجد٣ز ٝثُغ٤جع٤ز ٝثُؼ٤ِٔز ٝٗزًش ٛ٘ج ٓدج هجُدٚ ؽد٤ٕٔٞ د٤ش٣دض 

ٔ٘دزح ددَ ثُلٌدش ٝإٔ ٖٓ أٗٚ ُْ ٣ؼذ ثُٔجٍ ٛٞ ثُودٞر ثُٔقشًدز ٝثُقجًٔدز ٝأدثر ث٤ُٜ

ِٗٔدي ثُلٌدش ٝثُؼِدْ ٝأمدجف  –أ١ إعدشثة٤َ  –ثُؼجُْ ثُؼشد٢ ٣ِٔي ثُٔجٍ ٝٗقٖ  

هجةالل )٣ؾخ ػ٠ِ ثُذٍٝ ثُؼشد٤ز سكغ ًَ ثُو٤ٞد ثُضد٢ صندؼٜج فٌٞٓدجس ثُٔ٘ ودز 

ثُؼشد٤ز ػ٠ِ ثُض ذ٤غ دٔج ك٢ رُي صـ٤٤دش ٓ٘دجٛؼ ثُضؼِد٤ْ ثُؼشد٤دز ُضٞثًدخ ثُضـ٤٤دش 

ك٢ ػقش ثُؼُٞٔز
عضخذٓش ثُٞال٣جس ثُٔضقدذر ث٧ٓش٤ٌ٣دز ث٧ٓدْ ثُٔضقدذر . ُوذ ث(1)

ًـ دج  هج٤ٗٞٗدجل ُؾدٖ ػددذٝثٜٗج ػِد٠ ثُؾدؼٞح ث٥ٓ٘دزح ٝ ٤ددش د٤ُدَ ػذٝثٗدٚ ػِدد٠  

عالك٤ز. إٕ ثُؼُٞٔز ً٘ظجّ ثهضقدجد١ ع٤جعد٢ ُدْ ٤ُٞذ٤ج ٝثُؼشثم ٝثُغٞدثٕ ٣ٝٞؿ

٣ٌدٖ ٤ُٝددذ ثُِقظددز ثُضجس٣خ٤دز أٝ ثُقددذكز إٗٔددج ًدجٕ ُٜددج ؽددزٝس ػ٤ٔودز كدد٢ ثُلٌددش 

                                              
(* 

 ٤ًِز ث٥دثح / ؽجٓؼز ثُٔٞفَ. -هغْ ثُِـز ث٤ٌِٗ٩ض٣ز  -( أعضجر ٓغجػذ 

 .31/1/2000ك٢  5806( ٓقٔذ ؽٔجٍ ػشكزح )ثُؾشم أٝع ٤ز(ح ؽش٣ذر ثُؼشحح ثُؼذد 1)
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ُضخ دددد٤و ث٩ٓذش٣ددددج٢ُ ٝهددددذ دقددددظ ٓٞمددددٞع ثُؼُٞٔددددز ٓددددٖ ػددددذر ؽٞثٗددددخ            ٝث

ٜٓ٘ددج ثالهضقددجد٣ز ٝثُغ٤جعدد٤ز ٝثُؼغددٌش٣زح أٓددج ثُؼُٞٔددز ث٧دد٤ددز كٌجٗددش ٛ٘ددجى       

ؽِٔددددز ٓوددددجالس ٓض٘ددددجعشر ٝؿ٤ددددش ًجِٓددددز كدددد٢ ثُقددددقق ثُؼشد٤ددددز ٝث٧ؽ٘ذ٤ددددز.              

لغدددد٢ ثُغددددذن كدددد٢                 إٕ ٛددددزث ثُٔوددددجٍ ٓؾددددشد سأ١ هجدددددَ ُِ٘وددددجػ ٝال أدػدددد٢ ُ٘

ٛدددزث ثُٔندددٔجس كٜددد٢ أكٌدددجس ٝ سث  ؽخقددد٤ز ال ؿ٤دددش. ُٝدددْ صؼدددذ ثُؼُٞٔدددز ثُضددد٢      

ٗؼ٤ؾددددٜج ث٤ُددددّٞ صقددددذ٣جل ع٤جعدددد٤جل كوددددو ٌُٜٝ٘ددددج صٔغددددَ كنددددالل ػددددٖ رُددددي صقددددذ٣جل              

ُِلٌش ث٩ٗغج٢ٗ ٝدجُضج٢ُ ٢ٛ صقٍذ ُِضؼِْ
(2) . 

ثُقِلدددج  ٝثٗدددذفجس أُٔج٤ٗدددج      دؼدددذ ثُقدددشح ثُؼج٤ُٔدددز ثُغج٤ٗدددز ٝدؼدددذ ثٗضقدددجس

ثُ٘جص٣ز ٝإ٣ ج٤ُج ثُلجؽ٤ز هٜشس إ٠ُ ثُٞؽدٞد ثصؾجٛدجس ؽذ٣دذ كد٢ ث٧دح كد٢ ًدَ 

ٖٓ أٝسدج ٝأٓش٣ٌج ػ٠ِ فذ عٞث  ؽج  سد كؼَ ػ٤٘ق ػ٠ِ ٣ٝدالس صِدي ثُقدشح 

ٍٍ ػِدد٠ ثُؾدؼٞح ثُذش٣تددز ثُضدد٢ ًجٗدش ٝهٞدٛددج ٝمددق٤ضٜج.  ٝٓدج  ِددتهلضٚ ٓدٖ ٓدد ط

ث٧ٝسد٢ عدٞث  ًدجٕ رُدي كد٢ ثُؾجٗدخ ث٩ددذثػ٢  هٜشس أٗٔجه ؽذ٣ذر ك٢ ث٧دح 

  Hemingwayأّ ثُ٘وذ١. كل٢ ثُٞال٣جس ثُٔضقذر ث٧ٓش٤ٌ٣ز ًجٕ ٛ٘جى ٛٔ٘ـدٞث١ 

ح ٝ  دشٕٝ ٓٔدٖ  Faulkner ح ٝٓدٖ دؼدذٛٔج كشً٘دش  Fitzgerald ٝك٤ضضؽشثُدذ 

)ثُؾ٤دَ ثُندجةغ( ٝٛدٞ   The Lost Generationًدجٕ ٣ ِدن ػِد٤ْٜ كد٢ ف٤ٜ٘دج 

ؽ٤شصدشٝد عدضج٣ٖ   Gertrude Stein وضدٚ ثٌُجصذدز ث٧ٓش٤ٌ٣دز ثُٔقد ِـ ثُدز١ أهِ

ػ٠ِ أد٘ج  ؽ٤ِٜج ٖٓ ثُٔذذػ٤ٖ. ٝأؽجس ٓؼظْ ٛؤال  ثٌُضدجح إُد٠ ثُقدشح إؽدجسر 

ٓذجؽددشر ًٜٔ٘ـددٞث١ح أٝ ؿ٤ددش ٓذجؽددشر ًل٤ضضؽ٤شثُددذ. ٝٛ٘ددج عدد ص٘جٍٝ ٛٔ٘ـددٞث١     

                                              
(2 ) Annet Shnevelong, “Globalization As A Challenge To Human Learning”, (1996), Education, 

Vol. 54, p.8. 
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       ٝثٛددْ سٝث٣جصددٚ إر ثعددضخذّ أٝسدددج ٓغددشفجل ٧فددذثط ػددذد ٓددٖ سٝث٣جصددٚ ثُٜٔٔددز 

ٝدثػدددجل ُِغدددالؿ )ًٝدددزُي سٝث٣دددز                      Farewell to Arms كٔدددغال سٝث٣دددز 

 The Sun Also Rises            ٖر ٓدد (  عضؾددشم ثُؾددٔظ ث٣نددج إر ؽؼددَ ٛددزٙ ثُٔددش 

إعددذج٤ٗج ٓغددشفجل ٧فددذثط ثُشٝث٣ددز ٝك٤ٜددج صقددذط ػددٖ ثُقددشح ث٤ِٛ٧ددز ث٩عددذج٤ٗز 

  To Whom The Bell Tolls ث٣دز ٝػدجد ٓدشر عج٤ٗدز ُٔٞمدٞع ثُقدشح كد٢ سٝ

)ُٔددٖ صوددشع ث٧ؽددشثط( أص٘ضوددَ دؼددذٛج إُدد٠ أكش٣و٤ددج ٝؽؼِٜددج ٓغددشفج ُشٝث٣ضددٚ            

 The Snows of Calemengaro          ػ ٤ًِٔ٘ؾددجسٝ( ٝأ ٤ددشث  ِدد٤ؼ ًٞدددج  ٞ )عِدد

)ثُؾ٤خ ٝثُذقش(. كٔجرث ٗوشأ ك٢ ٛزٙ   The Old Man and The Sea ك٢ سٝث٣ضٚ 

٘دددج ٗودددشأ ػدددٖ ثُذ دددَ ث٧ٓش٣ٌددد٢ ثُؾدددؾجع ثُٔ٘جمدددَ ثُؾدددْٜ ثُدددز١      ثُشٝث٣دددجسن إٗ

٣ضددشى دددالدٙ ٌُدد٢ ٣٘ؾددش ٓذددجدا ثُقددن ٝثُؼددذٍ ٝثُغددالّ ددد٤ٖ ثُؾددؼٞح ثُٔوٜددٞسر  

ٝٛددٞ ث٧ٗٔددٞرػ ثُددز١ ٣ؾددخ إٔ ٣وضددذٟ دددٚ ُِٞفددٍٞ إُدد٠ دددش ث٧ٓددجٕ ٝػِدد٠ ثعددش     

       رُددي ٓدد٘ـ ٛٔ٘ـددٞث١ ؽددجةضر )ٗٞدددَ( ُدد٦دثح ٓددغ ثُؼِددْ أٗددٚ ًددجٕ ٛ٘ددجى ًضددجح  

سٝط ال٣وِدددددٕٞ ؽدددددجٗج ػدددددٖ ٛٔ٘ـدددددٞث١ ٝٛدددددْ ثؽدددددذس دٜدددددزٙ ثُؾدددددجةضر ٓ٘دددددٚ.                      

ُودددددذ ثفدددددذـ ٛٔ٘ـدددددٞث١ عدددددٞث  ػدددددٖ هقدددددذ أٝ دٕٝ هقدددددذ دٞهدددددج ٨ُكٌدددددجس            

ثُشأعدددٔج٤ُز ٝث٤ُِذشث٤ُدددز ٝهدددذ ًدددشّ ددددت)ٗٞدَ( ٗض٤ؾدددز ُدددزُي. أٗدددج ٛ٘دددج ال أس٣دددذ إٔ       

ؽددد٤ش كودددو إُددد٠ صدددذث َ ثُغ٤جعدددز        أ٘٘ددد٢ أٗددضوـ ٓدددٖ ه٤ٔدددز ٛٔ٘ـدددٞث١ ثُل٤٘دددز ٌُٝ

 دج٧دح ك٢ صِي ثُقوذز.

ْه ًددددجٕ ٛ٘ددددجى ٓددددج ٣   دظددددجٛشر )ثالٗؾددددوجم( ٝثهقددددذ ٓؾٔٞػددددز           فؼددددشعدددد

ثٌُضدددجح ثُدددز٣ٖ )ثٗؾدددوٞث( ػدددٖ ثالصقدددجد ثُغدددٞك٤ض٢ ثُغدددجدن ُؼدددذر أعدددذجح ٜٓ٘دددج      

        ثُؼوجةذ٣دددددز أٝ ثالهضقدددددجد٣ز ٝٛشددددددٞث ٓدددددٖ ثالصقدددددجد ثُغدددددٞك٤ض٢ إُددددد٠ ثُـدددددشح    
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ْه ٓددد٘قْٜ ثُؾدددٞثةض ثٌُذدددشٟ ٜٝٓ٘دددج ؽدددجةضر )ٗٞددددَ( هذؼدددج        لوٝصِ ٜدددْ ث٧ ٤دددش ٝصددد

ٝٓددددْٜ٘ ثٌُجصددددخ ثُغددددٞك٤ض٢ ثٌُغدددد٘ذس عُٞؾغددددض٤ٖ فددددجفخ سٝث٣ددددز )ثس ذ٤ددددَ     

ٝ)٣ٞعدددددق           1970ثُؾدددددٞالػ( ٝثُدددددز١ ٓددددد٘ـ ؽدددددجةضر ٗٞددددددَ ُددددد٦دثح ػدددددجّ 

٣ضدددددٚ           ( ٝددددددٞس٣ظ دجعدددددضشٗجى ثُدددددز١ ٛدددددشهح سٝث1987دشٝدعددددد٢ٌ( ٗٞددددددَ )

٘ـ ؽدددجةضر ٗٞددددَ ػدددجّ        ٓدددٝ 1956ؾدددٞ( ُض ذدددغ كددد٢ إ٣ ج٤ُدددج ػدددجّ )دًضدددٞس ص٣ل

ٝٓج ًجٕ ػ٤ِٚ إٍ إٔ ٣شكنٜج صقش مـو ثُغِ جس ثُغٞك٤ض٤ز 1958
(3) ٌُٖٝ  .

ٛؤال  ثُٔذدذػ٤ٖ ٝهؼدٞث كد٢ ٓد صم أ الهد٢ دؼدذ ث٤ٜٗدجس ثالصقدجد        ثُغدٞك٤ض٢ 

ُٞثةدددٚ دوددد٢            ٓؼظدددْ  ٝٓؾٔٞػدددز ثُدددذٍٝ ثالؽدددضشث٤ًز ثُٔ٘نددد٣ٞز صقدددش

ثُٔذذػ٤ٖ ثُغٞك٤ش ٝؿ٤شْٛ ك٢ ثُذِذثٕ ثُـشد٤دز ٓدج ػدذث عُٞؾغدض٤ٖ        ثُدز١ 

ػجد إ٠ُ سٝع٤ج  ٞكجل ٓدٖ ثُض٘دجهل إر ًجٗدش ث٧عدذجح ثُضد٢                  دػدش 

ثُٔذددذػ٤ٖ ُِٜددشح ثهضقددجد٣ز أٝ ػوجةذ٣ددزح ٌُٝددٖ دؼددذ ثال٤ٜٗددجس                ٓددجرث 

ظٜٔدددددْ كددددد٢ ثُـدددددشح ٝكندددددِٞث ثُؼددددد٤ؼ ٛ٘جُدددددي ٧عدددددذجح              فدددددذطن دوددددد٢ ٓؼ

 ثهضقجد٣ز دقضز!

أٓددج دجُ٘غددذز ُِؼددجُْ ثُؼشددد٢ كوددذ ٓدد٘ـ ثٌُجصددخ ثُٔقددش١ )ٗؾ٤ددخ ٓقلددٞه(      

أ١ دؼددددذٓج ٝهؼددددش ٓقددددش            1988ٛددددزٙ ثُؾددددجةضر )ٗٞدددددَ( ٌُٝددددٖ ٓضدددد٠ن ػددددجّ 

ٛدددزٙ          ثصلجه٤دددز ًجٓدددخ د٣ل٤دددذ ُِغدددالّ ٓدددغ إعدددشثة٤َ ٝهدددذ ددددجسى ٗؾ٤دددخ ٓقلدددٞه

ثُخ دددددٞر )ثُقندددددجس٣ز( دددددد٤ٖ ثُؾدددددؼٞح! ُٝودددددذ أؽدددددجس ثٌُجصدددددخ ثُقدددددقل٢             

ثُٔقددش١ ٓقٔددذ فغدد٤ٖ٘ ٤ٌٛددَ إُدد٠ ٛددزث ثُٔٞمددٞع دوُٞددٚ ٓددٖ عددٞ  ثُقدد             

إٔ دؼدددل أدددددج  ٓقدددش ًدددجٗٞث ٣ ٔقدددٕٞ كددد٢ ثُققدددٍٞ ػِددد٠ ؽدددجةضر )ٗٞددددَ(       

                                              
ْه ث ضلش(ح ثُؼشد٢ح ثُؼذد  ( ٓقٔٞد3)  .108ح ؿ 1999ح 493هجعْح )هٞثٛش أدد٤ز ُٔؼش ع
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كؼدددالل ٛدددزٙ          ٞؿ ٓؾدددشٝع ٝسدٔدددج ًدددجٕ د٤دددْٜ٘ ٓدددٖ ٣غدددضقنٔدددُددد٦دثح ٝٛدددزث ه

ٌُٝدددٖ عدددٞ  ثُقددد  ٣ؾدددب كددد٢ ثػضودددجد صشعدددخ ُدددذ٣ْٜ دددد ٕ )ث٤ُٜدددٞد(         –ثُؾدددجةضر 

ٝفددذْٛ ٛددْ ثُددز٣ٖ ٣وددذسٕٝ ػِدد٠ إػ ددج  ثُنددٞ  ث٧ نددش ًٝددجٕ إٔ ثٗضُدددن      

سٙ ًلدد٤ال دِلددش أٗظددجس ثُوددجدس٣ٖ    ٞ دؼددل ٛددؤال  ث٧ددددج  دٕٝ سى٣ددز إُدد٠ ٓددج صقدد

ػ٠ِ صض٤ًضْٜ أٓجّ ُؾ٘ز ؽجةضر ٗٞدَ!
(4)  

ْه ٓدددددددد٘ـ ٛددددددددزٙ ثُؾددددددددجةضر ث٧دد٤ددددددددز ٌُِجصذددددددددز ثُؾ٘ددددددددٞح                         ًددددددددزُي صدددددددد

)ٗددجد٣ٖ ًشٝد٤ٓددش( ٌٓجكدد ر ُِٔقددجُقز ثُضجس٣خ٤ددز    Nadine Grodmireأكش٣و٤ددز 

          ثُذ٤ندددج  ٝٛدددزث ٓدددج ٣ؤًدددذ   ٝث٧ه٤ِدددزدددد٤ٖ ث٧ؿِذ٤دددز ثُغدددٞدث  دو٤دددجدر )ٓجٗدددذ٦٣( 

٤جعدد٤ز ٓددغ ثُونددج٣ج ث٧دد٤ددز. ًددزُي ٓدد٘ـ  ٓددج رًشٗددجٙ عددجدوج دضددذث َ ثُونددج٣ج ثُغ

ثٌُجصدددخ ث٣٩ دددج٢ُ )دٝك٤٤دددٚ( ؽدددجةضر ٗٞددددَ ٧عدددذجح ٝٛدددٞ ثٌُجصدددخ رٝ ث٤ُٔدددٍٞ        

ث٤ُغدددجس٣ز ٝثالؽدددضشث٤ًز كددد٢ أٝث دددش ثُضغدددؼ٤٘جس ٓدددغ ثُؼِدددْ أٗدددتٚ  ًدددجٕ ٓٔ٘ٞػدددجل            

 ٓدددددٖ ثُدددددذ ٍٞ إُددددد٠ ثُٞال٣دددددجس ثُٔضقدددددذر ث٧ٓش٤ٌ٣دددددز ٝثُدددددز١ ٣ٞفدددددق دذِدددددذ               

ثُقش٣ز ٝثُذ٣ٔوشثه٤ز ٝثُغدالّ! ٝثُغدذخ كد٢ رُدي ٓٞثهلدٚ ثُؾدؾجػز ٝٓ٘جفدشصٚ 

ُقشًددجس ثُضقددشس كدد٢ ثُؼددجُْ ٜٝٓ٘ددج ٓ٘ظٔددز ثُضقش٣ددش ثُلِغدد ٤٘٤ز إر ث ددز ٓددٖ       

ٝٝمت دددتلٜج كددد٢        –ثُٔغدددـ ثُلِغددد ٢٘٤ ثُقٌدددٞثص٢: ؽخقددد٤ز كٌِِٞس٣دددز ػشد٤دددز 

ٓضددد٠ ٓددد٘ـ              إفدددذٟ ٓغدددشف٤جصٚ ٝهدددجف دٜدددج دؼدددل ثُذِدددذثٕ ث٧ٝسد٤دددز. ٌُٝدددٖ

ٛدددددزٙ ثُؾدددددجةضرن دجُض ٤ًدددددذ دؼدددددذ عدددددوٞه ثالصقدددددجد ثُغدددددٞك٤ض٢ ٝدؼدددددذ ٛض٣ٔدددددز               

ثُلٌدددش ثالؽدددضشث٢ً ٝثُ٘ظش٣دددز ثُؾددد٤ٞػ٤ز أٓدددجّ ثُلٌدددش ثُشأعدددٔج٢ُ ٝث٤ُِذشثُددد٢.            

                                              
-385ح ؿ.ؿ 1984( ٓقٔذ فغ٤ٖ٘ ٤ٌَٛح )د٤ٖ ثُققجكز ٝثُغ٤جعز(ح د٤شٝسح ؽشًز ثُٔ ذٞػجس ٝثُ٘ؾشح4)

386. 



 العولمة واألدب                                                                                          رعد أحمد صالح 

 198 

أٓدددج ٓدددٖ عددد٤ٔ٘ـ ٛدددزٙ ثُؾدددجةضر كددد٢ ثُغددد٘ٞثس ثُو٤ِِدددز ثُوجدٓدددز ك ػضودددذ إٜٗٔدددج              

٨ُٝعدددذجح ٗلغدددٜج ثُٔدددزًٞسر  ٗلدددج. ثٌُجصدددخ ث٧ٍٝ ثُشٝثةددد٢ ثُذش٣ دددج٢ٗ  ثع٘دددجٕ 

   Satanic Verses ثُؾ٘غد٤ز ثُٜ٘ددذ١ ث٧فدَ عددِٔجٕ سؽددذ١ فدجفخ سٝث٣ددز   

) ٣ددجس ؽدد٤ ج٤ٗز( ٝٛدد٢ ثُشٝث٣ددز ثُضدد٢ ٗؾددشٛج كدد٢ أٝثعددو ثُغٔج٤ٗ٘ددجس ُٝددْ ٣ذددغ        

        ٜٓ٘ددددج كدددد٢ ف٤ٜ٘ددددج عددددٟٞ عالعددددز  الف ٗغددددخز ٌُٝددددٖ دؼددددذ فددددذٝس كضددددٟٞ      

ثُخ٤ٔ٘دد٢ ثُؾدد٤ٜشر )دئٛددذثس دٓددٚ( د٤ددغ ٓددٖ ثُشٝث٣ددز عالعددز ٓال٣دد٤ٖ ٗغددخز ٝؽ٘ددش     

( ثُضدد٢ هذؼددش ثُشٝث٣ددز ٓال٣دد٤ٖ ثُؾ٤ٜ٘ددجس ث٩عددضش٤٘٤ُز ٓغددضل٤ذر     Penguinدثس )

ٓدددٖ ٛدددزٙ ثُندددؾز ثُٔلضؼِدددز فدددٍٞ ٛدددزٙ ثُشٝث٣دددز ُدددزُي أسؽدددقٚ ُؾدددجةضر ٗٞددددَ       

ثفدددذـ )ث٩عدددالّ( ثُؼدددذٝ سهدددْ          ٧عدددذجح ٧ٗدددٚ دؼدددذ عدددوٞه ثالصقدددجد ثُغدددٞك٤ض٢ 

ٝثفددذ دجُ٘غددذز ٧ٓش٣ٌددج ٝثُـددشح ُددزُي ثػضوددذ أٗددٚ عددٞف ٣ٔدد٘ـ ٛددزٙ ثُؾددجةضر     

ٌٓجكدد ر ُددٚ ػِدد٠ ثُددذٝس ثُضددجس٣خ٢ ثُددز١ أدثٙ كدد٢ ٓغدد ُز فوددٞم ث٩ٗغددجٕ ٤ًٝددق  

صقٔددَ ثُددٞصس ثٌُذ٤ددش هددٞثٍ ٓددذر ٛددزٙ ثُغدد٘ٞثس. أٓددج ثٌُجصذددز ثُقدد٤٘٤ز ثُُٔٞددذ     

(Jung Changثُضدددد )       ٢ صؼدددد٤ؼ ث٥ٕ كدددد٢ دش٣ ج٤ٗددددج ٓ٘ددددز ٗؾددددشس سٝث٣ضٜددددج

دؾؼددجس دش٣ددز )ث ض٤ددشس ٛددزٙ ثُشٝث٣ددز ٝثفددذر ٓددٖ   Wild Swans ثُٔؾددٜٞسر 

ػٔدددَ أددددد٢  دددالٍ ثُودددشٕ ًٝدددجٕ صشص٤ذٜدددج ثُغجُدددظ ػؾدددش(. كددد٢            100ثكندددَ 

ٛدددددزٙ ثُشٝث٣دددددز ثُضجس٣خ٤دددددز ٗودددددذ ػ٤٘دددددق ٝالرع ُِددددد٘ظْ ثُؾددددد٤ٞػ٢ ثُقددددد٢٘٤              

ثُغوجك٤ددز دجُددزثس ثُضدد٢ هجدٛددج ثُددضػ٤ْ ثُقدد٢٘٤ ثُشثفددَ ٓجٝصغدد٢ صٞٗددؾ      ُِٝغددٞسر 

ْ عددد٤٘ٔجة٢ مدددخْ ٝدجُلؼدددَ              ٤ِٝٛددد٢ ث٥ٕ دقدددذد صق٣ٞدددَ ٛدددزٙ ثُشٝث٣دددز إُددد٠ كددد

ُوددذ سفددذس ُددٚ ٓال٣دد٤ٖ ثُددذٝالسثس ٌُٝددٖ ثٌُجصذددز صقددش ػِدد٠ إٔ ٣ددضْ صقدد٣ٞش        

رُددددي ٝدؾددددذر.             ِْ كدددد٢ ثُقدددد٤ٖح إال إٔ ثُغددددِ جس ثُقدددد٤٘٤ز صددددشكل ٤ٛددددزث ثُلدددد
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٣ٌٝٔدددددددٖ ثالعدددددددض٘ضجػ إٔ ٛ٘جُدددددددي  ِ دددددددج دددددددد٤ٖ ثُغ٤جعدددددددز ٝث٧دح  جفدددددددز                     

ك٤ٔددج ٣ضؼِددن دؾددجةضر )ٗٞدددَ( إر صٔدد٘ـ ٛددزٙ ثُؾددجةضر ػددجدر ُٔددٖ ٣ذددجسى ٣ٝقٔددَ   

ث٧كٌدددجس ث٤ُِذشث٤ُدددز ٝثُشأعدددٔج٤ُز ٝدٔدددج ٣ض٘دددجهل ٓدددغ ثُلٌدددش ثُغدددجةذ كددد٢ دِدددذٙ           

 أف٤جٗج ًغ٤شر.

أٓددج دجُ٘غددذز ُِٔغددشؿ كوددذ هٜددش كدد٢ أٝسدددج ٝدؼددذ ثُقددشح ثُؼج٤ُٔددز ثُغج٤ٗددز     

)ٓغددشؿ ثُؼذددظ( ثُددز١ كددضـ          The Theater of The Absurd ٓددج ٣ؼددشف دددت 

ثٝٗغددددٌٞح                     Ionesco  كددددجم ثُضؾش٣ددددخ ػِدددد٠ ثُؼددددجُْ ًِددددٚ ٝأعددددٔج  ٓغددددَ: 

ٝ Beckett   ٝ )د٤ٌ٤ددش(Adamov  ح ًٝددزُي)دثٓددٞف (  Genet    )ٚؽ٤٘دد(

سًدددضس ػِددد٠ ػذغ٤دددز ثُق٤دددجر ٝكودددذثٕ ثُوددد٤ْ ٝثُنددد٤جع
.  ُودددذ ثدٛدددؼ دٞٗغدددٌٞ         (5)

(  The Bald Brima Donna ثُؼددجُْ ثؽٔددغ أع٘ددج  ػددشك ٓغددشف٤ضٚ ث٧ُٝدد٠ )

. أٓدج د٤ٌ٤دش كودذ ٗذدٚ ثُؼدجُْ ػِد٠ أ٤ٔٛدز ثُدضٖٓ  1950دش٣ٔج دٝٗج ثُندِؼج  ػدجّ 

)كدد٢ ثٗضظددجس ؽددٞدٝ( ٝدٜددج         Waiting for Godor  1953 كدد٢ ٓغددشف٤ضٚ 

 دددشػ ػدددٖ ث٧ؽدددٌجٍ ثُضو٤ِذ٣دددز ٝكدددضـ  كجهدددجل سفذدددز أٓدددجّ ثُٔذدددذػ٤ٖ كددد٢ ثُؼدددجُْ          

ثؽٔدددغ ٝٓدددٖ د٤دددْٜ٘ ثُٔذدددذػ٤ٖ ثُؼدددشح ثُدددز٣ٖ  ٓ٘دددٞث دددد ٕ ُِٔذدددذع ثُقدددن كددد٢            

ثُخدددشٝػ ػدددٖ ث٧ٗٔدددجه ثُضو٤ِذ٣دددز ٝرُدددي دضق ٤ٔدددٚ هٞثػدددذ أسعددد ٞ
. أٓدددج كددد٢      (6)

ص٤٘غدد٢ ٤ِ٣ٝددجٓض   Tensse Williams ٤ِٓددش ٝ   Miller جٕ ٛ٘ددجى أٓش٣ٌددج كٌدد

ٝ  ددشٕٝ إر ًددجٕ ٓٞمددٞع ثُقددشح ؽٞٛش٣ددجل كدد٢ ٓغددشف٤جصْٜ عددٞث  ث٩ؽددجسر    

إُددد٠ رُدددي دٞمدددٞؿ أّ د ش٣ودددز ٓذٜٔدددز. أٓدددج كددد٢ ثُؼدددجُْ ثُؼشدددد٢ كودددذ ًدددجٕ            

                                              
(5  ) Arnold P. Hinchliff, “The Absurd”, London: Methuen. 1974. p10. 

 . 109( ٓقٔٞد هجعْح ؿ 6)
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ددش   دٜددج أٝ دددج٧فشٟ ٓقه ٛج )صٞك٤ددن ثُقٌدد٤ْ(  ٤ددش ٓددٖ صِوددق ٛددزٙ ثُض٤ددجسثس ٝػشه

 كٌضخ ػذر ٓغشف٤جس ػ٠ِ ثُ٘ٔو ث٧ٝسٝد٢.

ٝأ ٤ددشث ال دددذ ٓددٖ ث٩ؽددجسر إُدد٠ ثُٔددذثسط ثُ٘وذ٣ددز ٝثُضدد٢ هٜددشس كدد٢      

دذث٣دددز ثُودددشٕ ثُؼؾدددش٣ٖ ًٝدددزُي دؼدددذ ثُقدددشح ثُؼج٤ُٔدددز ثُغج٤ٗدددز ٝٓدددٖ أٜٛٔدددج                  

 Russian Formalism       ْه  ثُذ٣ٞ٤٘دز           Structuralism)ثُؾدٌال٤ٗز ثُشٝعد٤ز  عد

ْه ٓددددج دؼددددذ ثُذ٣ٞ٤٘ددددز  ْه ث٧عددددِٞد٤ز )Post-Structralism) عددددت  (  Stylistics( عدددد

ْه ثُغددددد٤ٔجة٤ز )Deconstructionٝثُضل٤ٌ٤ٌدددددز ) ( ٣ٝؼضٔدددددذ ٛدددددزث      Semiotics( عددددد

ثُٔدددددزٛخ ػِددددد٠ أكٌدددددجس د١ عٞعدددددٞس ٝددددددج ض٤ٖ ثُِدددددز٣ٖ ٣ؤًدددددذثٕ ثُ دددددجدغ           

ْه أ ٤ددددشث )ثُض٘ددددجؿ( ثُددددز ١ ٣ؼددددشف د ٗددددٚ )ٓؾٔٞػددددز         ثُؾددددٞثٛذ١ ُِدددد٘ـ. عدددد

ثُ٘قددٞؿ ثُضدد٢ صضددذث َ كدد٢ ٗددـ ٓؼ دد٠( كِددزُي ٣ٌٔددٖ ُدد٘ـ ٓددج إٔ ٣قٔددَ       

جل أ شث ك٢ ٓنٔٞٗٚ ٗق 
(7). 

ُودددذ صذدددج٣ٖ ثُٔذدددذػٕٞ كددد٢ ثُؼدددجُْ ثُؼشدددد٢ كددد٢ كٜٜٔدددْ ُٜدددزٙ ثُض٤دددجسثس      

ثُقذ٣غدددز كٜ٘دددجى ٓدددٖ ثعدددض جع إٔ ٣لٜٜٔدددج ٣ٝٞهلٜدددج دؾدددٌَ ؽ٤دددذ كددد٢ أػٔجُدددٚ         

ٝٓدددْٜ٘ ٓدددٖ ُدددْ ٣غدددضٞػذٜج كِ٘  دددز ٓدددغالل ثُؾدددجػش ثُلِغددد ٢٘٤ ٓقٔدددٞد      ث٧دد٤دددز

دس٣ٝددؼ ثُددز١ ثعددضٞػخ )ثُض٘ددجؿ( ٝٝهلددٚ دؾددٌَ ؽ٤ددذ ٝٓو٘ؼددجل كدد٢ هقددجةذٙ     

٣ٝؼ٘ددد٢ ثعدددضخذثّ ٛدددزث ث٧عدددِٞح )صنددد٤ٖٔ ؽدددجػش ٧د٤دددجس ؽدددجػش   دددش عدددٞث      

     دض ٤ًددذٙ أٝ دٔ٘جهنددضٚ( ٝٛ٘ددجى ثٌُغ٤ددش ٓددٖ ثُؾددؼشث  ثُؼددشح ثُددز٣ٖ ُؾدد ٝث إُدد٠ 

ُؼذدددز )ثُض٘دددجؿ( ٝٓدددْٜ٘ فدددالؿ ػذذثُقدددذٞس ٝأٓدددَ دٗودددَ ٝأٝدٗددد٤ظح ًٝدددجٕ      

                                              
ك٢  2132(ح ثٌُلجؿ ثُؼشد٢ح ثُؼذد 2-2( ؿجُذ٤ز  ٞؽزح )أعتِز فٍٞ د٤٘ز ثُ٘ـ ٝٓقجُٝز ُض ٣ٞش ٓلج٤ٛٔٚ( )7)

14/11/1998 . 
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هدددذ ُؾددد  إُددد٠ ٛدددزث ث٧عدددِٞح          T.S.Eliotثُؾدددجػش ث٤ٌِٗ٩دددض١ س. ط. ث٤ُدددٞس 

ف٤ددددظ مددددٜٔ٘ج             The Waste Landكدددد٢ هقدددد٤ذصٚ )ث٧سك ثُخددددشثح(  

د ؽؼجس ؿ٤شٙ ٝدجُِـجس ث٧ُٔج٤ٗز ٝثُلشٗغ٤ز ٝثُغ٘غٌش٣ض٤ز
(8). 

إٕ ثُض٘ددجؿ ُددْ ٣ضٞهددق ػ٘ددذ إعددشث  ثُوقدد٤ذر دؾددؼش   ددش ٝإٗٔددج صؼددذصٜج        

إُدددد٠ ثًضؾددددجف ٓقددددذس   ددددش ثًغددددش ػٔوددددج ٝعددددشث  ٝٛددددٞ ثٌُضددددجح ثُٔوددددذط                

(The Bible         ف٤دددظ مدددٔ٘ٚ ث٤ُدددٞس ٝأٗدددظ ثُقدددجػ كددد٢ ص٘جفدددٚ ٓدددغ ٗؾددد٤ذ .)

٘ددددٚ ٓقٔددددٞد             ث٩ٗؾددددجد. أٓددددج ثُوددددش ٕ ثٌُددددش٣ْ دؼظٔضددددٚ ثُذ٤٘٣ددددز كوددددذ ثعددددضلجد ٓ

دس٣ٝدددؼ ٓندددٔ٘جل هقددد٤ذصٚ ػدددٖ )عددد٤ذٗج ٣ٞعدددق( إر ثًضغدددذش هقددد٤ذصٚ ه٤ٔدددز       

ٝػٔوددجل. ُددْ ٣ؼضددشك أفددذ ػِدد٠ ٛددزث إال إٔ ؿ٘جٛددج ٓجسعدد٤َ  ٤ِلددز كوجٓددش ثُددذ٤ٗج   

ّ  ػِدد٠ أعشٛددج ُِٔقجًٔددز ٝهددجٍ كدد٢ ٛددزٙ ثُٔ٘جعددذز دكجػددجل         فُٞددٚ ُٝددْ صوؼددذ ٝهددت ذأ

ٔدددز ٝثُقدددضٕ ٣دددذ٢ٓ هِذددد٢ ٝسٝفددد٢ ٌُٝدددٖ          ػدددٖ ٗلغدددٚ )عدددٞف أرٛدددخ ُِٔقٌ

أ٣ندددج ٣٘ضدددجد٢٘  ؾدددَ فندددجس١ ػ٤ٔدددن ٝ ٤ذدددز أٓدددَ ًذ٤دددشر. ثُخؾدددَ ٝثُخ٤ذدددز          

ٖٓ ثهض٤جد ٓذدذع إُد٠ هلدـ ثالصٜدجّ ٝٗقدٖ ػِد٠ ٓؾدجسف هدشٕ ؽذ٣دذ ُٔؾدشد إٔ  

ٛددزث ثُٔذددذع هددذ صذددجدٍ ٓددغ ثُدد٘ـ ثُوش ٗدد٢ ٓؾددجػش ف٤ٔٔددز صلددضـ ُددشٝؿ ث٩ٗغددجٕ    

ال صٞكشٛددج ُددٚ ٗقددٞؿ أ ددشٟ ُٔؾددشد إٔ ٛددزث ثُٔذددذع هددذ  ٓددٖ       كجهددجل سفذددز هددذ

ددد ٕ سٝؿ ثُددذ٣ٖ ثًغددش سفجدددز ٝصغددجٓقجل ٓددٖ صدد ٣ٝالس أُٝتددي ثُددز٣ٖ ٣قغددذٕٞ  

أٗلغْٜ أٝف٤ج  ػ٠ِ إ٣ٔجٗ٘ج ٝأ اله٘ج(
(9). 

 ٝصوٍٞ ثُوق٤ذر ثُض٢ ٢ٛ ٖٓ د٣ٞثٕ )أفذ ػؾش ًًٞذج(:

                                              
 . 15ؿ  19/11/1999ك٢  1185( ٓقٔذ دشًجسح )سأ١   ش ك٢ هن٤ز ٓجسع٤َ(ح ثُٞهٖ ثُؼشد٢ح ثُؼذد 8)

 .46( ثُٔقذس ثُغجدن ؿ 9)
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 ػ٘ذٓج ٓشه ثُ٘غ٤ْ ٝالػخ ؽؼش١

 ٝعجسٝث ػ٤ِيؿجسٝث ٝعجسٝث ػ٢ِه 

 كٔجرث ف٘ؼش ُْٜ ٣ج أد٢

 ٣ج أد٢ ث ٞص٢ ال ٣قذ٢٘ٗٞ

 ال ٣ش٣ذ٢٘ٗٝ د٤ْٜ٘ ٣ج أد٢

 ٣ؼضذٕٝ ػ٢ِه ٣ٝش٢٘ٗٞٓ دجُقق٠ ٝثٌُالّ

 ٣ش٣ذ٢٘ٗٝ إٔ أٓٞس ٢ٌُ ٣ٔ٘ق٢٘ٗٞ

 أهلِٞث دجح د٤ضي د٢ٗٝ ْٝٛ

 ْٝٛ هشد٢ٗٝ ٖٓ ثُقوَ

 ْٛ عٔٔٞث ػ٘ذ٢ ٣ج أد٢

 ثُلشثؽجس ف تهش ػ٠ِ ًضل٢ه 

 غ٘جدَٝٓجُش ػ٢ِ  ثُ

 ٝثُ ٤ش فِت ن كٞم ٣ذ١

 كٔجرث ف٘ؼش أٗش ٣ج أد٢... ُٝٔجرث أٗجن

 أٗش ع٤ٔض٢٘ ٣ٞعق ١ أد٢

 ْٝٛ أٝهؼ٢ٗٞ ك٢ ثُؾخأ ٝثصٜٔٞث ثُزةخ 

 ٝثُزةخ أسفْ ٖٓ ث ٞص٢

 ٣ج أدِش َٛ ؽ٤٘ش ػ٠ِ أفذ ػ٘ذٓج هِش إ٢ٗ:

 )سأ٣ش  أفذ  ػؾش ًًٞذجل ٝثُؾٔظ ٝثُؤش سأ٣ضْٜ ٢ُ عجؽذ٣ٖ(
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شث    ددددشٕٝ كدددد٢ كٜددددْ ٛددددزٙ ث٧عددددج٤ُخ             ٓددددٖ ؽجٗددددخ   ددددش كؾددددَ ؽددددؼ

ثُؾذ٣دددذر ٝث دددزٝث ٣دددشددٕٝ ٣ٝوِدددذٕٝ دٕٝ كٜدددْ فو٤وددد٢ ٝث دددزٝث ٣ٌضذدددٕٞ دِـدددز           

ثهددَ ٓددج ٣وددجٍ ػٜ٘ددج ثٜٗددج دؼ٤ددذر ٝؿش٣ذددز ػددٖ ُـض٘ددج ثُؼشد٤ددز ٝٛددْ دددزُي ًددجٗٞث        

  ٣ؼضوددذٕٝ ددد ْٜٗ ٣ؾددجسٕٝ سٝؿ ثُؼقددش ٝٓددج فِٔددٚ ٓددٖ صـ٤٤ددش ُٝ٘  ددز إفددذٟ       

 ٛزٙ ثُوقجةذ:

 "ثُض٤ٖ ٝثُضجًغ٢ ٝثُغ٤ق

 ٝػٞد ثٌُذش٣ش

 ث٤ِِٛؼ ٓذثسثس ثُ٘ؾّٞ

 ؽشٝم ثُٞؽْ ك٢ كٞٛز ثُٔٞؽز

 ُٞ ػشكش إٔ ثُخٞ ز ٝث٧ؽ٘قز 

 ٝثُـ٤ٔز ثُغٔشث  ٝعوخ ثُقؾش

 ٢ٛ ثُ ٤شثٕ ثُٜجدو

 ػ٠ِ ؽٔظ ثُغش٣ز

 ك٢ ٗغؾ ثُزدجدز

 ُشًذش ثُشٓـ ٝهؼ٘ش ثُغ٘ٞٗٞ

 دّ ٝٗخ٤َ ٝؽ٤شث٤ّٗٞ ٝثٝسث٤ّٗٞ

 ٝهجدز ٓغشٝهز"
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ٛدددزٙ ثُوقددد٤ذر ٗؾدددشس كددد٢ إفدددذٟ ثُقدددقق ثُِذ٘ج٤ٗدددز ػِددد٠ أٜٗدددج صٔغدددَ        

ٓ٘ق٠ل ؽذ٣ذثل ك٢ ثُؾؼش ثُؼشد٢
(10)

 . 

ٝأ ٤دددشث ٛ٘دددجى ٓغددد ُز ٜٓٔدددز ؽدددذث ٣ؾدددخ ثالٗضذدددجٙ إ٤ُٜدددج أال ٝٛددد٢ أدح     

ٝعوجكددددز ث٧هلددددجٍ كٔددددٖ ثُٔؤعددددق ُددددٚ إٔ ٣ضددددشى ث٧هلددددجٍ ثُؼددددشح أعددددشٟ         

٤ددذ ُـ٤ددش فددجُقْٜ ٓٔددج صذغددٚ ٓددٖ دددشثٓؼ ٝأػٔددجٍ كدد٢   ثُلنددجة٤جس ٝٛدد٢ دجُض ً

ٓؾِٜٔدددج ال ٣شثػددد٢ ؽدددشٝه ثُ٘ٔدددٞ ُدددذٟ ث٧هلدددجٍ ثُؼدددشح ٝال هدددذسثصْٜ ثُؼو٤ِدددز        

ٝال عددد٤ٔج هقدددـ ثُشعدددّٞ ثُٔضقشًدددز ثُضددد٢ صؾدددذ ثٗضذدددجٙ ثُ لدددَ كٜددد٢ ٓؼدددذر           

كدددد٢ ث٧فددددَ ٧هلددددجٍ   ددددش٣ٖ ٝٓؾددددذؼز دودددد٤ْ فنددددجس٣ز ص٘ضٔدددد٢ إُدددد٠ ػددددجُْ             

ُـدددددددشح ثُشأعددددددددٔج٢ُ ٝٛدددددددد٢ ًِٜددددددددج صددددددددؤد١ إُدددددددد٠ صـش٣ددددددددخ ث٧هلددددددددجٍ                           ث

ػدددٖ ٝثهؼٜدددْ ٝفندددجسصْٜ ثُؼشد٤دددز ث٩عدددال٤ٓزح ُدددزُي ٣ؾدددخ ثالٗضذدددجٙ إُددد٠ ٛدددزٙ       

ثُٔغددد ُز ثُٜجٓدددز ؽدددذثل ٝثُؼٔدددَ ػِددد٠ إٗضدددجػ ددددشثٓؼ  جفدددز ُِ لدددَ ثُؼشدددد٢           

٢ ٝثٗضٔجةددددٚ ثُددددٞه٢٘   صشثػدددد٢ ؽخقدددد٤ضٚ ٝص٣ٌٞ٘ددددٚ ثُؼوِدددد٢ ٝعددددًِٞٚ ث٧ الهدددد

 ٝثُو٢ٓٞ.

ًددددزُي ًددددجٕ ُالعددددضؼٔجس ث٧ٝسددددد٢ ثعددددش ٝثمددددـ كدددد٢ ٓقجسدددددز ثُِـددددز          

ثُؼشد٤دددز ٝ جفدددز كددد٢ دِدددذثٕ ثُٔـدددشح ثُؼشدددد٢ ثُضددد٢ صؼشمدددش إُددد٠ ؿدددضٝ            

كٌدددش١ عودددجك٢ ٓددد٘ظْ ٝٓذدددشٓؼ ٓددددٖ ُدددذٕ ثُٔقضدددَ ثُلشٗغددد٢ ٝرُدددي دددددئفالٍ             

٤ددددز ٓٔددددج ٗددددضؼ ػ٘ددددٚ ؽ٤ددددَ ٓددددٖ ث٧ددددددج              ثُِـددددز ثُلشٗغدددد٤ز ٓقددددَ ثُِـددددز ثُؼشد

ٝثُٔلٌددش٣ٖ ٣ٌضددخ دِـددجس أؽ٘ذ٤ددز )ثُلشٗغدد٤ز ٝث٤ٌِٗ٩ض٣ددز( ٧ٜٗددْ ٣ؾ٤ددذٜٝٗج ثًغددش  

ٓدددٖ ثُؼشد٤دددزح ك٤ٔدددج ُدددْ ٗغدددٔغ أددددذث دٌجصدددخ أٝسدددد٢ ًضدددخ سٝث٣دددز أٝ ٓغدددشف٤ز               

                                              
 .14/11/1998ك٢  2132ُقذ٣ظ(ح ثٌُلجؿ ثُؼشد٢ح ثُؼذد ( ؽٞسػ ؽشدثمح )ًجٕ فذ٣غٚ ثُؾؼش ث10)
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أٝ أ١ ػٔددددَ أدددددد٢ دجُِـددددز ثُؼشد٤ددددز
   . ُددددزُي ٣ؾددددخ ثُؼٔددددَ ٝدددددذٕٝ ٛددددٞثدر      (11)

ُِٞهدددٞف أٓدددجّ ٛدددزٙ ثُقدددجالس ثُضددد٢ ال ٣ٌٔدددٖ ثُودددٍٞ ػٜ٘دددج عدددٟٞ أٜٗدددج ؽدددجرر.          

ٗؼددْ إٕ ث٧د٣ددخ ػ٘ددذٓج ٣ٌضددخ دِـددز أٝسد٤ددز عددٞف ٣قوددن ثٗضؾددجسثل أٝعددغ ٌُٝددٖ      

عٔددٖ رُددي دددجٛل ؽددذثل ٓددٖ ثُ٘جف٤ددز ثُٔؼ٣ٞ٘ددزح أال ٝٛدد٢ ٓقجسدددز ثُِـددز ثُؼشد٤ددز       

 ٤غ إٔ ٣لددددشك ػ٤ِ٘ددددج عوجكضددددٚ             أٝ أمددددؼجكٜج ػِدددد٠ ث٧هددددَ. إٕ ثُـددددشح ال ٣غددددض

ٕ  ٓددٖ ثُٔؤعددق ُددٚ إٔ ٣دد ص٢ ثُـددضٝ ٓددٖ ثُددذث َ كدد٘قٖ       ٝال أٗٔجهددٚ ثُلٌش٣ددزح إ

ٗوِددذ ثُـددشح كدد٢ ًددَ ؽدد٢  ٝٗؾدد٤ غ ٓلشدثصددٚ ثُِـ٣ٞددز كدد٢ أفجد٣غ٘ددج ٝفضدد٠ كدد٢       

أػٔجُ٘ج ثُذسث٤ٓز  جفز ك٢ ثُٔق جس ثُلنجة٤ز ٣ٌٝل٢ ًٔغجٍ ػ٠ِ رُدي إٔ ٛدزٙ 

ٝؿ٤شٛددج.         L-B-C, M-B-C, A-R-T شٓددض ُٜددج دقددشٝف أؽ٘ذ٤ددز  ثُو٘ددٞثس ٣

كٜدددَ ثُِـدددز ثُؼشد٤دددز هجفدددشر ٓدددغالل ػدددٖ أدثر ٛدددزٙ ثُٜٔٔدددز ثُؾدددجهز! أال ٣ٌٔدددٖ            

ؽح إٗدددٚ ٓؾدددشد صغدددجىٍ ال ؿ٤دددش. ٝأػدددشك ٛ٘دددج      -أٝ ع -ػ-ح-ٓدددغال صغددد٤ٔز: أ

                 أ٣ندددددج أٗٔٞرؽدددددجل   دددددش ٝٛدددددٞ إٔ ٝصثسر ثُ٘ودددددَ ثُٔـشد٤دددددز هدددددشسس إد دددددجٍ

ٗظدددجّ ثُقجعدددٞح كددد٢ صدددشه٤ْ ثُغددد٤جسثس ثُٔـشد٤دددز ٌُٝدددٖ ٓدددغ ث٧عدددق ٝهلدددش          

ؽدددشًز ثُضدددج٤ٖٓ ثُٔـشد٤دددز ٓٞهلدددجل ثهدددَ ٓدددج ٣ودددجٍ ػ٘دددٚ أٗدددٚ ٓؼدددجٍد ُِـدددز ثُؼشد٤دددز          

ػ٘دددذٓج سكندددش ثػضٔدددجد ثُقدددشٝف ثُؼشد٤دددز ددددذػٟٞ أٜٗدددج )ال صض٘جعدددخ  ٓدددغ         

ج فج٤ُددددجل ٝكنددددِش ثعددددضخذثّ ثُقددددشٝف          أٗظٔددددز ثُقٞثعدددد٤خ ثُضدددد٢ صغددددضخذٜٓ

ثُالص٤٘٤دددز ٝأ٣ دددذٛج كددد٢ ٛدددزث ثُٔٞهدددق ثُقدددقق ثُ٘جهودددز دجُلشٗغددد٤ز ٝثُٔذثكؼدددز            

                                              
 .34ح ؿ 1999ك٢  182( )فٞثس ٓغ ث٧د٣خ ث٤ُِذ٢  ٤ِلز فغ٤ٖ ٓق ل٠(ح ثُقنٞرح ثُؼذد 11)
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ػدددددٖ ثُ٘ضػدددددز ثُلشثٌٗٞك٤ٗٞدددددز دقؾدددددز إٔ ثُِـدددددز ثُؼشد٤دددددز ال صض٘جعدددددخ ٓدددددغ             

ثُضقذ١ ثُضٌُ٘ٞٞؽ٢(
(12)  . 

ثُؼغددددٌش١ إُدددد٠          ُوددددذ ثٗضوددددَ ثُقددددشثع ثُؼشددددد٢ ث٩عددددشثة٢ِ٤ ٓددددٖ ثُقددددشثع

ثُلٌدددددش١ح أ١ فدددددشثع فندددددجس١ ٝإٔ صقو٤دددددن ثُٜ٘دددددٞك             –ثُقدددددشثع ثُغودددددجك٢ 

ثُغودددجك٢ ٝثُؼِٔددد٢ ثُٔ٘ؾدددٞد ٣ض ِدددخ ؽٜدددذثل ٓندددجػلجل كددد٢ إػدددذثد ؽ٤دددَ هدددجدس ػِددد٠       

٣ٖ إر رًددشس ددد ٕ ثُؼددشح   ذثُٔٞثؽٜددز. ٝأ ٤ددشث ثصلددن ٓددغ رٛذددش إ٤ُددٚ ك٤ٜٔددز ؽددشف ثُدد

ٞث هدددجدس٣ٖ ػِددد٠ ثُٔٞثؽٜدددز ُددد٤ظ كودددو ٨ُعددددذجح         )٤ُغدددٞث ٤ٜٓتددد٤ٖ ُِؼُٞٔدددز ٤ُٝغددد

ث٩عددشثة٢ِ٤ح دددَ ُؼددذّ ثٓددضالًْٜ هددذسثس صو٤٘ددز ًجك٤ددز.        –ثُٔضؼِوددز دجُقددشثع ثُؼشددد٢ 

إٕ ثُ٘ظددددددجّ ثُضشددددددد١ٞ ثُؼشددددددد٢ ٗلغددددددٚ ال ٣ؤٛددددددَ ثُٔؾضٔددددددغ ثُؼشددددددد٢ ُٔٞثؽٜددددددز                

ٓض ِذدددددجس ثُؼُٞٔدددددز
(13)

ٓؼ ثُضشد٣ٞدددددز           . ال ددددددذ إرٕ ٓدددددٖ إػدددددجدر ثُ٘ظدددددش كددددد٢ ثُذدددددشث

ٝثُضؼ٤ٔ٤ِدددددز ُض ٤ٛدددددَ ؽ٤دددددَ ػشدددددد٢ هدددددجدس ػِددددد٠ ثُٜ٘دددددٞكح ُدددددزُي ٣ؾدددددخ إػدددددجدر                 

ثُ٘ظدددش دجالصلجه٤دددجس ًجكدددز ثُضددد٢ صندددش ٝأمدددشس دٔقدددجُـ ثُؼدددشح  جفدددز ثصلجه٤دددز             

فٔج٣دددز ث٤ٌُِٔدددز ثُلشد٣دددز ثُضددد٢ صونددد٢ ػِددد٠ ثُؾ٤دددَ ثُؼشدددد٢ دجُؾٜدددَ ٝؽدددذٚ ث٤ٓ٧دددز         

و٤ٔدددز ثُؼج٤ُدددز ؽدددذث ُؾدددشث  ددددشثٓؼ ثٌُٞٓذ٤دددٞصشح كٔدددٖ ثُ٘جف٤دددز ثُوج٤ٗٞٗدددز               دغدددذخ ثُ

سدٔددج ٛددْ ػِدد٠ فددن ٌُٝددٖ ٓددٖ ثُ٘جف٤ددز ث٧ اله٤ددز ٛددْ ٣قٌٔددٕٞ ػ٤ِ٘ددج دددجُضخِق ٧ٕ 

 ثالصلجه٤ز صذ٤ـ فن ثٗضوجٍ ث٤ٌُِٔز ثُلٌش٣ز دؼذ ػؾش ع٘ٞثس.

 ٝٓٔج صوذّ ٣ٌٖٔ ثُخشٝػ دجُ٘ضجةؼ ث٥ص٤ز:

                                              
ح 31/1/2000ك٢  6806( ثُؼشد٢ ثُشفج٢ُح )ثعضخذثّ ثُقٞثع٤خ ثُؼض٤وز مذ ثُؼشد٤ز(ح ثُؼشحح ثُؼذد 12)

 .3ؿ

ك٢  1173ْ دج٩ػذثّ ػ٠ِ ثُغوجكز ثُؼشد٤ز(ح ثُٞهٖ ثُؼشد٢ح ثُؼذد ( ك٤ٜٔز ؽشف ثُذ٣ٖح )ثُؼُٞٔز: ف13ٌ)

 .43ح ؿ 27/8/1999
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  كٌددش١ ٓدد٘ظْ ٝٓذددشٓؼ ٓددغ ثُضِٔدد٤ـ دجُذددذ٣َ  –ك ُـددضٝ عوددجك٢ إٗ٘ددج ً ٓددز صضؼددش

 ثُؾجٛض ٝٛٞ ثُلٌش ث٤ُِذشث٢ُ.

  ٓقددٞ ث٣ُٜٞددز ثُغوجك٤ددز ثُؼشد٤ددز ث٩عددال٤ٓز ٧ٓددز ػددٖ هش٣ددن ٓقجسدضٜددج ٝثعددضٜذثف

ثُِـددز ثُؼشد٤ددز )ُـددز ثُوددش ٕ( ٝث٣٩قددج  د ٜٗددج ُـددز هجفددشر ال صغددض ٤غ إٔ صٞثًددخ 

 ثُض ٞس ثُضٌُ٘ٞٞؽ٢ ٝثُؼ٢ِٔ.

 ُِ ٔذذع ثُؼشد٢ د ٕ فقُٞٚ ػ٠ِ ثُؾٞثةض ث٧دد٤ز ثُؼج٤ُٔز )ٗٞدَ( ٓدغالل ال ثُض٣ِٞـ

ٓددغ إعددشثة٤َ ٝٓذجسًددز ثصلجه٤ددجس ثُغددالّ   غ٣ضْ إال ػٖ هش٣ن ث٩ؽجدر ٝثُض ذ٤

 ثُٔؼوٞدر ٓؼٜج.

  ثال ضالف ثُٞثمـ د٤ٖ ثُٔذذػ٤ٖ ثُؼشح ك٢ كْٜ دؼل ثُض٤جسثس ث٧دد٤دز ٝثُ٘وذ٣دز

إ٣ؾجدددج ٝعددِذج ػِدد٠ ػ ددجةْٜ ثُغوددجك٢  ثُقذ٣غددز كنددالل ػددٖ ٛنددٜٔجح ٝثٗؼٌددظ رُددي

 ٝث٩دذثػ٢.

          َثُـدددضٝ ثُدددذث ٢ِ ٝرُدددي دئؽدددجػز ٓلدددشدثس أؽ٘ذ٤دددز ٝثعدددضخذثٜٓج ٝإفالُٜدددج ٓقددد

ثُِـدددز ثُؼشد٤دددز عدددٞث  دوقدددذ أٝ ددددذٕٝ هقدددذ ٓٔدددج ٣دددؤد١ إُددد٠ أمدددؼجف ثُِـدددز       

 ثُؼشد٤ز.

  َثُلنددجة٤جس ٝٓددج صِؼذددٚ ٓددٖ صٔش٣ددش ٝػددشك أكددالّ  جفددز صِددي ثُٔٞؽٜددز ُِ لدد

ُؼشد٢ ٝثُض٢ ٢ٛ أفال أػذس ٧هلجٍ ثُـشحح ٝثُ٘ض٤ؾدز صـش٣دخ ثُ لدَ ثُؼشدد٢ ث

 ػٖ ٝثهؼٚ ٝؽزٝسٙ.
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Abstract 

globalization and literature 

Raad Ahmad Saleeh
(*)

 

The paoer deals with globalization and literature, and how 

globalization as a phenamenon affects literature in its differeat 

genre.The paper traces, too, the roots of globalization in literature 

which are found in the writing, of the American writers like 

Hemingway and Fitzgerald. The Amerzan hero appears in the 

writing of Hemingway as a saroir and an example to be followed all 

over the world. Then the paper emphasizes on the effect of 

globalization on Arabic literature. Finally the paper ends with 

certech results and recommendations. 
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