
 

   

725 

 

في مصطلح "األدب 

 الوجيز":

  مقدمة ونماذج
 

أ.د. عبد النبي اصطيف 

    أدية وكاتة سوري         
 

اجل "ووو    "األدب الوويز" " طلوومؤل ط لنوود طووأ ّووا "أ دب"، ووك "األدب"   لوو  ال ووأ"        

بثكن"ه ك ص ة "اليز" " ُطحاِّدًا له  ّتى ال خيوتؤ  غريو م طوأ دلوأك  دب دزاوكب األدب  و        

 اليز" .

 بلااظر غاا"ة يف احلا األب  بهي األدب.

"األدب" فأ مج"و   غو  هوي دّوا داوان ال اويل اجل "ؤوة الروتة اأوربفوة  دب الرو وة           

فووكي ،ووك الراووين اأتحردووة. بددا   عاوواطك افووكي ال"هووك الروو"ا ك  دب الج كن"ووة عاوواطك ا 

األدب هي الؤرية الم "و"ة  دي الؤرية اإلنركن"ة  مت"" ًا ،ك طأ الؤريكت االصماكع"ة الو   

 ال ايل األخرى. ارتو ؤهك

 

المغةةةةةةةةةٛكحكا٧ يف ك خ  ةةةةةةةةة كحكٔ

طبتمةةةةةشكااٌ ةةةةة ٞاؤكا٧ ةةةةة ٝ ك ةةةةة٤ ٙكك

ٔظةةةةة ٟشكطبتمريةةةةةٛ كيةةةةة ك ُكوةةةةة ك ٗةةةةة كك

ٔظٗريتّةة كحكا٧ يفك ةةَكٔظ ٟريّةة كحكِةة ٓكك

ااٌ  ٞاؤ كِٕكِٗىٍٛكالٕظٗريٛكازبى لٗةٛكك

حكااٌ ةة ٞكا٧  ةة٘ك مةةٜكلةة ٟ كالٕظةة ٟشككك

ا٧ ةة ٝ ك ةةنكذبا ىّةة ك ّةة هك لةة ك ٌّةةة كككككك

  ةةةةانكوةةةةذكصبىةةةةٕفكِةةةة ٓكالٕظةةةة ٟشكككك

 تسٍّيكفّٗ كال رٔٚ كحككHierarchyِ وٗٛ

حةةةُك ي اةةة٘كالسةةةريٕ كلمٕظةةة ٟشكا٧ ةةة ٝهك

ٔوعٍٜكِة اك ُكااٌ ة ٞكالمغةٕٙكااٌسة ٌ٘ككككك

٥كٖص حك   ة  كال٥ك ٍةاو ك سةٕ ٓكالٕظٗريةٛككككك

ازبى لٗٛهكٔلاَك ٗشك  ٓكالٕظٗريٛك ُك

 سةةٕ كالٕظةة ٟشكا٧ ةة ٝك ُٔك ُكٖاةةُٕككك

الا  ةةةتكوتىا ٍةةة كوةةةَكا٧ اٚكالمغٕٖةةةٛ ككك

ٗري٘ك ّةة إكالُكٔقةة  را ك مةةٜكالةةتخايكالةةٕظك
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اليتككcompetence مْٗك ُك تم كالاارٚك

ذبةةّاعك ٍّةة كٌعةةًٕك  ٕوسةةا٘ كٔالةةيتككك

متا ٍةةْكوةةَك ُكٖ  اةة٘ك ا اٟةةْكااٌ ةة ٟ٘كككك

performanceك ٙك ٍصةةْكالةة ٙكٍٖت ةةْ كك 

كالىلكالا ٕهكالىلكممماٛكا٧ يفهك

ٔالةةةةةةتىااَكوةةةةةةَكالمغةةةةةةٛكٖعةةةةةة كحك

اسباٗاةةةٛكالريّةةةيكالعىٗةةةاكلمٍيةةة ًكالمغةةةٕٙكك

langueٛكك الا  ةةت كٔالةة ٙكككاشبةة بك مغةة

جيعمةةْكقةة  را ك مةةٜكالتٕظٗةةشكا٧و ةةنك ةة كككككك

ٍٖطٕٙك مْٗكِ اكالٍي ًكوَكقاراؤك مةٜكك

طبتمةةةةةةةةةةشكا سةةةةةةةةةةتٕٖ ؤ كا ع ىٗةةةةةةةةةةٛ كك

ٔالصةةةٕ ٗٛ كٔالريٌٕٕلٕ،ٗةةةٛ كٔالصةةة فٗٛ ك

ٔالرت ٗ ٗةةةةٛ كٔالا٥لٗةةةةٛ كٔااٌ ةةةة ٟٗٛ كك

ٔالتاألٗةةٛهكٔلةةٗنكوعٍةةٜكِةة اك ُكٖاةةُٕكك

   ةةةة  ك  لمسةةةة ٌٗ ؤكاسباٖ ةةةةٛ كٔال ةةةة ك ُككك

 ةةةةهٚك ّةةةة ٓكا سةةةةتٕٖ ؤكك مةةةةٜككٖاةةةةُٕ

ٛك  ةةةةهٚكٖاتسةةةة ّ كك-ٔالٕ،ةةةةٕٓكالمغٕٖةةةة

 كٔال٥كفةة ُك ةةا   ٓكك   ى رلةةٛك ٔكا ااارةلةةٛ

٧ ا ْكلٗإُك ا   كا  ٔٙكي كاشب   ك

ال ٙكٖتخ طكحكالةتعى لْكلمغةٛكٔبسةتكككك

ك ٌْكبسَكصٍع  ه

ٔلٍىضكالىلكاسباكال  ٌ٘كِٔةٕكصةريٛككك

"الةةٕ،ٗ " كٔلٍٍيةة كفٗىةة كٖااوةةْكوٍيةة ٔكككك

َك صةةةٍٗري ؤك٧،ٍ لةةةْكالةةةتٍ  ا كا٧ يفكوةةة

الىلكِةة ٓكالصةةريٛكا تصةةمٛك طةةٕهكااٌ ةة ٞكككك

كا٧  ٘ ك ٔكحب ىْ ك ٔك ا ك مى  ْه

ٖاةةةذكالٍةةة ظ كالىلك صةةةٍٗشكويٍي ةةة ٙككك

ا٧ يفكل٨،ٍةةةة دكا٧  ٗةةةةٛك مةةةةٜك ،ٍةةةة دك

طٕٖمٛ ك ٔكي كٔ،ٗ ٚ كٔ   ٝكقص ٚك ٔك

كٔ،ٗ ٚه

كفاو كي كالٕ،ٗ ٚكفت ىن ك

الةةةةيتك عةةةةاكوةةةةَك قةةةةاًككEpicا مخىةةةٛكك ه1

٧،ٍ دكا٧  ٗٛكالطٕٖمٛكٖٔغمتك مّٗ كا

 هال ع 
ٔرمبةةةةةة ك  ٌةةةةةة ككDramaا سةةةةة حٗٛكك ه2

ا س حٗٛكالٌٕٗ ٌٗٛك قةاوّ  كٔ  ٌة ككك

 اتتكشع ا كحتةٜك ّةاكق ٖةت كٔ كككك

 ه يٍتةجكٌ   كال٥كحكالعص كاسباٖث
الةةيتك عةةاكوةةَككككThe Novelٔال ٔاٖةةٛك ه3

 قةةاًكا٧،ٍةة دكالٍ  ٖةةٛكٖٔةة  ك ع ةةّيكك

ٌ ةةةةةةةةا ةّ كالىلكالعصةةةةةةةة كال ٔوةةةةةةةةة ٌ٘ككك

٧ ٕلٗةةةةةةٕدكك–كازبخةةةةةةبكالةةةةةة ِ ك)

لٕشٕٗد( كحكحُكٖة  كخ ة ُٔكِة ٓكككك

الىلكك-الٍ ةةةةةاٚكالىلكوةةةةة كق ةةةةةنك لةةةةة كك

 هال  قُٗ
 صةةةةةٕرٚك)ا احٗةةةةةٛككOdeٔالاصةةةةةٗاٚك ه4

( كٔالغ لتك مّٗة كالطةٕهكحتةٜكككك  صٛ

 هحكا٩ ايفكا٧ٔر ٗٛ
) ٔكال ٔاٖةةةٛكThe Novellaٔالٍةةٕف٦ٗكك ه5

الاص ٚ(كٔاليتك اذك   ٚك ُك   َٖك

فتٍتىة٘ك ٍةاو كككصريخٛكٔو٠ٛكصريخٛ ك

 اةةُٕكقصةة ٚكالىلكالاصةةٛكالاصةة ٚككك

الطٕٖمةةٛ كٔ ٍةةاو ك طةةٕهكالىلكال ٔاٖةةٛككك

 الاص ٚه
ٖٔاةةذك ةة ل ك مةةٜك ،ٍةة دكقصةة ٚك

ك ٔكٔ،ٗ ٚكوَكو ن 

الاصٛكالاص ٚكِٔ٘كوَك حاعك ه1

ا٧،ٍةة دكا٧  ٗةةٛكالاصةة ٚو ٔكالةةٕ،ٗ ٚوكك

 ّاا  كال ك عٕ كٌ ةا ّ كالىلك ٔا ة كالاة ُكككك
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ٚكقةاككال  وَك    ك  صٛك ُكِة ٓكالٍ ةاكك

  اوٍةةة كوةةةذكظّةةةٕركالصةةةخ فٛ كحكحةةةُك

 هٖ   ِ ك عضكالاارلُكالع يفكالىلكا ا وٛ
ٔالاطعةةٛكِٔةة٘ك٥ك عةةأكا٧ ٗةة ؤكك ه2

ا عأ ٚ كِٔ٘كل ل كقا ةٛكقةاًكال ةع كككك

الغٍةة ٟ٘كٌريسةةْ كٔال ةةع كازبةة ِم٘كلةةاٝككككك

 كهالع يف
ٔا  ةةنكِٔةةٕك،ةةٍنك   ةة٘ك ةة  ٘ ك ه3

ٔالغ لتكفْٗكاقتص رٓك مٜكمجمٛكٔاحةاٚ كك

حك عضكا٧حٗ ُ كٖمخصكٔقاكٖت  ٔزِ ك

دب  ٛكحٗ  ٗٛك  أك  ٕ ،ٗٛك  لٍس ٛكالىلك

 شعتكو  ك ٔكصبىٕ ٛك   ٖٛكو ؛
 كالةةةٍابككEpigraphاا ٗغةةة ا كك ه4

 مٜك ىمٛ ك ٔك   رٚكويستىةّاٚكوَك  ىة هكك

ّةيكوغ اِة كك    ٗٛكٔي ك   ٗٛكل  اٛ كٖيستم

 حك ىنك   ٘ك٥حا كٖٔيصاّةرك ّ ه
ٔالاصٛكالاص ٚك،اا كِٔة٘كوةَككك ه5

الٕافةةةةاَٖكالىلك اٟةةةة ٚكا٧،ٍةةةة دكك حةةةةاعك

ا٧  ٗٛكالٕ،ٗ ٚ كِٔ٘ك،ٍنكطبتَمشكفْٗك

وٍةةة كٌ ةةةا ْكحكالعاةةةاَٖكا٧  ٖةةةَ كال كككك

ٖ ف ْك ع ّيكمجمٛكٔ ريصة٦ٗ ؛كحكحةُككك

ٖةةةاافذك ع ةةةّيك ٍةةةْك ف  ةةة  كوسةةةتىٗت   كككك

ٕك ك(1)وتالةةةةةٗ   كرمبةةةةة  ك  ةةةةةع كا ةةةةة ٖا
Haikuالٗ  ةةةةة ٌ٘هك٥ٔكٖةةةةة اهكحب ،ةةةةةٛكالىلككك

ٍي  ْٖكضب وُك    ك ري ٞٚكوَك عضكو

 ٔمم ِرلْٗه
ٛك ٕاوةةةةنك اىةةةةَكٔراٞكٌ ةةةةاٚككّٔثةةةة

ٔشٕٗفكا٧،ٍ دكالٕ،ٗ ٚكرمبة ك ة ُكوةَكككك

ك   زِ  ك

 ط ٗعةةةٛكاسبٗةةة ٚكا ع صةةة ٚكالةةةيتككك

 هٖغمتك مّٗ كالس  ٛ
 ط ٗعةةٛكااٌسةة ُكا ع صةة كالةة ٙكككك

 ٗةةنكالىلكا تصةة رك ةةةنكشةة٘ٞكضبريةةةٕزا كككك

 همب  راٚكالٖا فكالس  ٛكحكحٗ  ْ
 التسةةةةّ هكالات  ةةةةٛكا٧  ٗةةةةٛ ككك

 هلاٝكال   يفكالٍ ش٠ُٔخب صٛك
 ال ي ةةٛكلةةاٝك عةةضكالاتةة يفكحك

لري كا٥ٌت  ٓ كٔالتىٗ   ك مٜكو ا ك"  لشك

  ع  "ه
ْك مةٜكالة ييكوةَكافتتة ُكككككٔالٕاقةذك ٌّةكك

 ،ٗةةةةة هك اٖةةةةةاٚكوةةةةةَك اّتةةةةة يفكالاصةةةةةٛككك

الاصةة ٚكحك ةة٦ كال ةة ًكٔالةةٕطَكالع  ةة٘ك

ّٔا ِ كوَكالظب زكوتىٗة كوتةال اككك مب كقاوْكر

ٍةةة دكحكِةةة اكازبةةةٍنكالصةةةعتكوةةةَكا٧،

" كف ٌْك  ُك"ا٩  ا٧  ٗٛكا ستمّىٛكوَك

  لةةتى اركٖ ةةأك ةة ٓكا٧،ٗةة هك مةةٜك ٌةةْكككككك

ذبةةةااك،ةةة  ك ةةةٕاِ ّي ك ةةةٍخّيكف صةةةٛككككك

الت ةةة ٔزكٖٔتٕ ةةةاِيكحكخُكوعةةة  ك  ح ةةة  ك

الع  هكٔوصاركِة اكالتخةاٙكِةٕكدبة ٔزككككك

ّٔا كا ستى ك٧ٌريسةّيكحب ة  ك ةَكككك ٥٤ِٞكال 

الصٕؤكاشب بك انكوةٍّيكالة ٙكقمةاكككك

ٓكالسة و٘كوعٗة را كٖاماةنكوة كِةٕككككككوَكالظب ز

لةة ٟاكٔوا ةةٕه كٔبةةةنكضبمةةْ ك ةةة  ت ازكككك

كالص ٌذكا٧وّ كٔثاتْكحبسَكصٍعْه

ُّ  عةةضك ّتةة يفكالاصةةٛكككٔا عةة ٔ ك 

الاصةةةة ٚكقةةةةاك ةةةةا٣ٔا كحكر ةةةةذكالاةةةة ُكككك

ا٧ ةةة  ك  ٌتةةة جكقصةةةصك،ةةةاكقصةةة ٚ ككككك

ٔلاٍّةةةةةةة كحكالٕقةةةةةةة كٌريسةةةةةةةْكورت ةةةةةةةٛك
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  لةةةا٥٥ؤ كوريعىةةةٛك  ابةةة ٞاؤ كيٍٗةةةٛككك

الةةةيتك ٍطةةةٕٙك مّٗةةة  كممةةة ككك  لت ةةةّىٍ ؤك

ٖريسةةةةةحكااةةةةة هكٔالةةةةةع  ك وةةةةة ًكق رّٟةةةةة كككك

لمى  ر ٛكحك ٕلٗاكِ ٓكالا٥٥ؤكٔ مة كك

ااب ٞاؤكٔالٌت ،ّ كٔفا  كلٍي ًكالةا٥٥ؤكك

 Coherent Signifyingكا تى لةةةة 
Systemال ٙكٖت ساكحك نكقصةٛكوةَكككك

ِةةة ٓكالاصةةةصكالاصةةة ٚك،ةةةاا  كٔالةةةيتككككك

 نكوٍّ ك رٚكثٍٗٛكوتالاٛكلط   كك إُ

فتٍ كالا ر٢كمب ك  تىنك مٗةْكوةَكلةخ كككك

ٔيٍٜ كٔمب ك ريتحك ٍٗٗةْك مٗةْكوةَكٔاقعةْككككك

كFamiliarityالةة ٙكح ةةتك ٍةةْك   الٕفٗةةٛككك

الةةةةةةةيتك  ماةةةةةةةاكاسبةةةةةةةٕادكٔا٧ح لةةةةةةةٗنكك

كٔا     ه

ٔقاكر ٝكازبٗنكا٧حاعكوَك ت يفك

ك صٕرٚك  صٛالاصٛكالاص ٚكحكلٕرٖٛك

حكِ ٓكالاصٛكالاصة ٚك،ةاا كالةيتك ة جككككك

ا ك مةةةٜكقةةة اّٟيكف صةةةٛك ّةةة كِةةة٥٤ٞكالةةة ٔ

 ٕا،ّةةةةةٛكالتخةةةةةاٙ كفةةةةة ٌطمإا ك  اةةةةةٛكككك

 ةةة لٍرينكو ةةة ل،كفّٗةةة  كٍٖت ةةةُٕكقصصةةة  ككك

قصةةة ٚ؛كٍٖ ةةة ٌّٔ كحكصبىٕ ةةة ؤك مةةةٜككك

ٌرياةةةةةةةةتّيكاشب صةةةةةةةةٛ كٍٖٔ ق ةةةةةةةةٌّٕ كحكك

وةةةةة٤مت ا ّيكاشب صةةةةةٛك ّةةةةةيكٔ ا  ةةةةة ٞكككك

ٌةة  ّٖي كالةة ٙكلةةعٕاكالىلكمتٗٗةة ك ٌريسةةّيككك

وةةَك ٦لةةْ كممةة ك ّ كةةّيكلماةة  كوةةَككككك

وَكالسةخ ٖٛكٔا ة ٞككككالٍااكحٍٗ   كٔلريٍُٕ

الم َٖك٥كٖمٗا ُك عىمٗٛكااٌتة جكا٧  ة٘كحككك

 ٙكصبتىةةةةذكٖةةةة  يكا٥ٌتىةةةة ٞكالىلكا٧لةةةةشككك

كال  ل ٛ ك حٗ ٌ  ك   ٝه

ٔالٕاقةةةذك ُكالاصةةةٛكالاصةةة ٚك،ةةةاا كك

"كلاطةةةةةٛكذبىةةةةةنكفاةةةةة ٚلٗسةةةةة كيةةةةة ك"

ٕلركاشبةةة  كالةةة ٙككككك ذبةةة  ٘كلاطةةةٛكا صةةة

قتةةةة ركوٕقعةةةةْك اقةةةةٛكشةةةةاٖاٚ كٖٔةةةة٤ط كك

صةةٕر ْك مةةٜكعبةةٕكٖاةةّاًكفٗةةْكوةة كٖاةةّاً ككككك

الصةةةٕرٚ كككforegroundلٗاةةةُٕك و وٗةةةٛكك

وةةةةة ككbackgroundٖٔةةةةةافذكالىلك مريٗتّةةةةة كك

ٖ ٖةةةآك ُكٖاةةةُٕك ركةةةٗٛك ةةةهزك و وّةةة ككككك

ال ل لٛكالةيتكٖةٕ كٌامةّ كالىلكق رٟةْك اةنكككككك

ٔكك ا عة ٌ٘كالةيتكككيٍٜكالةا٥٥ؤكٔاابة ٞاؤك

ك ٍطٕٙك مّٗ ه

 لةة ك ُكالاصةةٛكالاصةة ٚك،ةةاا كِةة٘كك

ِ ٓكالاصٛوالصٕرٚ كا  خٌٕٛك ط قة ؤكك

 ع  ٖةةةةٛكِ ٟمةةةةٛك طمةةةةاكالعٍةةةة ُكلا رّٟةةةة ككككك

لٗ ةة كك    ّةة كحك فةةذكخفةة  ك ٥٥ ّةة ككككك

طةةةةة٥ٕ كٔ  كةةةةة  خكٔقمةةةةةاكوةةةةةَك ةةةةة٦هكككك

و ةة ر تْكِةة ٓك   ةة  كرح ةة  كفسةةٗخ  كوةةَكك

الت ة ريفكااٌسة ٌٗٛكالةيتكقةاك٥ك سةتٕقشكككككك

الٕاحةةاكوٍةة  كٔلاٍّةة كحكالٕقةة كٌريسةةْكككك

 ست  كالا  تك اكالعُكال  ق ٛكٔال ٣ٖةٛكك

الٍريةةة  ٚكٔاسبس لةةةٛكا  ِريةةةٛكفٗتةةة ُكوةةة كك

 ٍطٕٙك مْٗكوَكوع ُكٔ ٥٥ؤكٖسعٜكالىلك

 لةةة ِ ك ٍصةةةْكا ةةةٕ، كا ع ةةة  كالسةةةّنككك

ا ىتذ كال ٙكٖ  ْكالىلكحاك عٗاكال  ق قةٛكك

االارتٌٔٗةةةٛكالةةةيتكٍٖطةةةٕٙكفّٗةةة ك ةةة َليككككك

كا عمٕو ؤكٔا ع فٛهكفسٗحكوَ

ٔا  حةةةًٕك ةةة  هك  ةةةٕكشةةةٍت كالةةة ٙك

اوتةةةاك طةةة ٣ٓك   ةةة كوةةةَكٌصةةةشكقةةة ُ ككك

قصصةةةةةةة  كقصةةةةةةة ٚكٔرٔاٖةةةةةةة ؤكٔحبٕثةةةةةةة  ك
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ٔ رالةة ؤ كف ةة٦ ك ةةَكٌاةةآكالصةةةخري٘ككككك

ٔزٔاٖةةة ٓكالهقٗةةةٛكا ريعىةةةٛك ةةة لي  كٔ قةةةٛكك

ا ٦حيةةةةٛكٔالٍاةةةةاكا ةةةة طَكٔالصةةةة ٖح كككك

الةةةتري  ْكفٗىةةة كٖ ةةةأكضبةةة ٥ٔؤكازبٗةةةنككككك

ؤكٖيعةةةة  كا٧حةةةةاعكوةةةةَك ّتةةةة يفكوةةةة ك ةةةة 

  لاصةةةٛكالاصةةة ٚك،ةةةاا ك ٔكمبختصةةة اؤكك

وسع ٓك) ه هج( كٔال ٙك كٖةتىخض كحكك

ر ٙك عضكٌا  ٓ ك َكمسةُكٍٖريةذكالة ٦ كككك

ٔالع    كفارا ك ُكٖاةاًكلاص صةْك رلة  كككك

 ىمٗةة  كحكالٌتةة جكالاصةةٛكالاصةة ٚك،ةةاا  ككككك

فاةةة ُكلٍةةة كوةةةَكِةةة اكالةةةاردكالعىمةةة٘كككككك

اليتكطا ع ك    كك(2)ا تري لجصبىٕ تْك"

ً ك2007وةةةَكوةةة ٚكوٍةةة كصةةةأرِ ك ةةة ًككككك

ٔالةةةيتك سةةةتخاكٔقريةةةٛكوتاٌٗةةةٛكحكوعةةة  ك

 "ها٧ يفكالٕ،ٗ اسباٖثك َك"
ٗلَك ةة  هك  ةةٕكشةةٍتكحكككك ك صةةاٖ ٖٓ ةة

ٕلي  ْك13-11اىٕ تةةْك)بكبكك (كوسةةة

شبةةٕ كدب  ةةٛك ت  ةةٛكالاصةةٛكالاصةة ٚككك

ّٕة٥ؤكوستاٌس  ك ،اا  كفٗ َ  ك ة وةْك   اَط

ٔوةة    ا كق رٟةةْك ةةاُككك غةة ٓكوةةَكالاةةّ اٞ ك

العص ك  ؤك ص كالس  ٛ كٔ ٌْك  ؤكوَك

ا ستخسةَك ٥ك سةةتغ  كالاةة اٞٚكفٗةةْك٧ٖةةٛكك

و  ٚكالاق ٟاةكا عأ ٚ كي ك ٌْكوَكٌ حٗٛك

  ةة ٝكٖيٍ لةةْكالاةة ر٢ كٔرمبةة كزوةة٦ٞٓكوةةَككككك

 تةةةةة يفكالاصةةةةةٛكالاصةةةةة ٚك  وةةةةةٛ ك ُككك

 ت  ٛكالاصٛكالاص ٚك،اا كلٗس كوّىٛك

  كٍٖ غةة٘ك ُكلةةّمٛ ك٧ٌّةة  ك مةةٜكا ت ا ةةك

 ٍطةةةٕٙك مةةةٜكفاةةة ٚك يصةةة  ك امىةةة ؤكككك

قمٗمةةةةٛ ك ٙك ٌّةةةة كالٌ ةةةة ٞكواّ ةةةةشك،ةةةةاا كك

ٖٕظشك ٍ ق ٛكِ ٓكالريا ٚكالةيتكٍٖ غة٘ككك

 ُك عطةةٜكحاّةة كوةةَكاا اةة ُهك٧ُكالاصةةٛكك

الاصةةة ٚك،ةةةاا كٍٖ غةةة٘ك ُك اةةةُٕكقصةةةٛككك

ٌ ك ٛكوتا ومٛ كٔال اكو ك، ٞؤكقص ٚك

،ةةاا كٔطبت ةلةةٛكفةةة ُك لةة كا را ّةةة كرٔ كككك

كلس  ٛهك ص كاك-العص 

ٔلٍٗي كالا ر٢ك مٜكل ٗنكا   هكالىلك

(كالةةةةةيتك36(ك)بك1"ك)"ال ةةةةة   ٛكقصةةةةةٛ

 تٍةة ٔهكحةةاث  كٖٕوٗةة  ك سةةٗط  ك كٖةةٍجكوةةَكككككك

شةةّٕ ٓك ٙكوٍةة  كِٔةةٕكو   سةةٛكط لةةتككك

 سٕهك ةاردكحكسبيةٛكيريمةٛكوٍةْكٔوة كككككك

ٖتمِٕةة ك ةة  ٚكوةةَك إ ةةٛكمج  ٗةةٛكٖعةة ٌ٘ككككك

وٍّ كالصشك مْ ك٧ُك ٖ  كوَك فة ا ٓك كك

٘ك صةةةةة حتكِةةةةة ٓكجيةةةةة ٣ك مةةةةةٜك ُكٖ ةةةةة

ا    سةةٛكلةةأافذكوتٍٕ ةةٛك ةةرتأ ك ةةُكككك

 الت  وَكا٧،ٕ كوذكازبى  ٛ
ٔ ةةةةةةةُكاشبةةةةةةةٕ كوةةةةةةةَكر ٚكفعةةةةةةةنككك

و  ا ّ هكلاةاكالةتط فك ة  هك  ةٕكشةٍتكككككك

وَك ٦هكطب لريٛك ٕقع ؤكالا ر٢ كالة ٙكك

 لشكا ٕقش كٔا٥ٌعط  ك ّ ك افذك مىٗ ك

صةةغ كالىلكافتةةااٞك   ا ةةْك ةة  رتا كومريةةاكك

،ةةاكالط لةةتك طغةةٜكشةة   تْكفٗةةْك مةةٜكك

ا  ةة  نكالةة ٙك ةة ُك  ةةهكالطةة٦يفككك

ٔ يميّةةي كلٗ ةةذكالاةة ر٢ك وةة ًكا ري رقةةٛككك

ال٦فتةةةةٛكل٦ٌت ةةةة ٓكالةةةةيتكدبىةةةةذكشةةةة   ٛك

ال عٗشكٔ،اكالإٙ كٔدب ِةنكالعة ر ككك

ٔوع فٛكازبّمٛ كٔو كٖٕلاآك ل ك مْكوَك

و ةةةة   كٔ ح لةةةةٗنكوت  ٍٖةةةةٛكحكٌريةةةةٕدك

كشخصٗ ؤكالاصٛكٔق اّٟ كحكخُكوع  ه
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-20"ك)بكبكالع ةاكٔ و كقصٛك"

ٗ ةةة ٚكالةةةيتككككك21 (كف ٌّةةة ك عةةة  كفاةةة ٚكالغ

 ٍتةة يفكالريتةة ٚكا  اِاةةٛكا ٍةةٛكال  ل ةةٛك  ةة ككك

وةةَكقطتّةة كالةةيتكاربةة  ّ كصةةاٖاٛك ثةة ٚكككك

لةةاّٖ  كو ةةال ٚكاسبةةٕا، كالةةيتكٖصةةطٍعّ كك

الا  ركو ك ُك   ٘كااٌس ُكٔاسبٕٗاُ ك

حتةةٜك ٌّةة ك تٍةة ٔهكطع وّةة كوعّةة هكٔ تٍةة ٔهكك

قطتّةةة  كفعمةةةّ ك مةةةٜك ةةةٕ ٚكك ةةة ل كر ٚ

ٖ افاّةة ك  شةةاّ ك عةةاكيٗ  ّةة كا ريةة ،١ كككك

  ةةة  ّ كلماطبةةةٛك  ةةةاٚكلمىةةة ٚكا٧ٔىلكحكككك

حٗ  ّ  كٔر ٚكفعنكالِاط كالع شاكال ٙك ك

ٖاَك مة كالزاٞك،ةهٔؤكالريتة ٚكالغ كة ٛككككك

ي كا ةٕاٞكالغ كةتكٔا٧،ةب كفٗاترية٘ككككك

 اكةةةعشكاا ةةة ُكحكالٌاةةة رٓكلمىيٍاةةة ككك

الةة ٙك  تةةْكالريتةة ٚ كالةةيتك  ا  ّةة ك ةةٕ ٚاكككك

طتّ كوذكرفٗاّ كمب كٍٖاصةّ  كٔ ٖاية كككق

حكٌريسةةةةّ كاسبةةةةٍُكالىلك"ا٩ ةةةة "كالةةةة ٙكككك

كفاِط ؤك مْٗك ٕصريّ ك   ا كلٕٖ  ه

(ك27(ك)بك2ٔ وةةة كقصةةةٛكا٥ٌتاةةة ًك)كك

"كالسةةمطٛف ٌّةة ك مريةة كالٍيةة كالىلكظةة ِ ٚك"

حكااتىةةذكالع  ةة٘كٔخب صةةٛكحكالةةأاٟ كك

ٛاكالٕظٗريٗٛك ال مسٗٛ كحٗثك ّٗىَكالط اٗ

ٌٗٛكٔ ريسةةاِ كمبةة ك مةةٜكالع٦قةة ؤكااٌسةة ك

 ٍطٕٙك مٗةْكوةَكوية ِ كالٍرية  كٔالعٍةشكككككك

الةةة ٙكٖتماةةة ٓكا٧ ٌةةةٜكحكليةةةماِىّ ك  لصةةةهكك

ٞخك٥ ةةاكوٍةةْكلتى ٖةة كلةةٍٕاؤكاشباوةةٛ كك  ٔا

 س تكاسب ،ٛكالىلكرا تكالٕظٗريٛكال ٙك٥ك

 اٍةةةةْكالعةةةةٗبك ٌٔةةةةْهكيةةةة ك ُكلةةةة  ٛكك

اسباٗاةةٛك ةةا ٘ك ٍةةاو كٖيخةة هكِةة اكا٧ ةة ك

اث ك مةةةةٜكالتا  ةةةةا كٔوةةةةَكثةةةةةي كٖةةةة ٔهك ةةةةك

السمطٛكفْٗ كٍٖٔعةاًكٌريةٕ كا ةاٖ كلاٖةْ ككككك

فٗةةةا نك مةةةٜكوةةةاٖ ٓكٖٔيٕ،لةةةْكلةةةْكلاىةةةٛك

ربتةةة هك ةةةنكوةةة كا ت ٌةةةْكحكٌريسةةةْكوةةةَكك

ي ةةتكٔحاةةاكدبةة ٓكوةةاٖ ٓ كالةة ٙكٖةة ٝكككك

ٌريسةةةْك ةةة ، ا ك وةةة ًكا٩ ُكالةةة ٙك ةةة ُكككك

ٖعٍلريْك  لتى اركحكالسٍٕاؤكاشب لٗةٛ كال كك

  ؤك  رجك اٟ ٚكٌريٕ ٓ ك٥ٔكلة ٗنكالىلكر كك

و كرافاّ كوةَككةخ كٔقّاّةٛككككِلْاىةتْ كٔ

ّٕلةةةْكالىلك لةةة كلمخةةة ٚكٔالاِ ةةةٛكككك ال٥ك تخ

ٔالغ ةةتكطب فةةٛك اةة اركالماىةةٛهكفاةةاكك

الةةةةتع  كا٩ ُكح ٖتةةةةْ كٔقةةةة ر كٌٔرياةةةة  كك

كا٥ٌتا ًك٧ٖ ًك لْه

( كقصةةٛكقصةة ٚكك43"ك)بكاسبٗةة ٚٔ"

،ةةاا ك  ةة ٝكذبىةةنكالاةة  كوةةَكا عةة ٌ٘ككككك

ٔالةةا٥٥ؤكالةةيتكٖٕلةةاِ كحكٌريةةنكالاةة ر٢ك

ٍّةةة  كالةةة ٙكحّٗةةة كا٧ًكككو ةةةّاكا ةةة  ٚكٔا ك

ِ اكالس٤اهك– س٤الْكا ري ،١ك َكاسبٗ ٚك

ال ٙك كدباكلْك،ٕا   كال٥كحكااش رٚكالىلك

وةة كفعمتةةْكا ٕ،ةةٛكالع  ٗةةٛك  ل ٗةة كال ومةة٘كككك

ال ٙك ٌريا كلةخ  ٛكٌ ِتّة كوةذكا ٍّة كحككككك

كصٍعْه

"كالاِ ةةٛٔ ةة اكال ةةاُكحكقصةةٛك"كك

( كالاص ٚك،اا ك ة ل  كٔوة ككك105)بك

حك ٍةةة ٞك لةةة ٚكك ٍطةةةٕٙك مٗةةةْكوةةةَكري ةةةٛككك

،اٖةةةاٚكِةةة٘كاوتةةةاا كل٨لةةة ٚكالا ٟىةةةٛ كككك

 ٍتّةةةةةةةةةة٘ك تخطةةةةةةةةةةٗيكِةةةةةةةةةة ٓكا٧لةةةةةةةةةة ٚك

ٔ رياٗاّةة  ك سةة تكٌةة ٔٚك ومتّةة ك ٌ ٌٗةةٛك

 يفكيريم ك ةَكحاةٕ كحتةٜك قة يفكالٍة دكككككك

ا٥ ةةةَكالةةة ٙك ةةة جكوةةةَككككك–الىلكصةةة ح ّ ك

صم ْ كٔال ٙكق رك ُكٖرتكك ٗ ك  ٗةْكالىلكك
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ا٧ اك عاك ُكطة  كوةَكفسةخٛك  ٌة كلةْكككككك

فنتكجبى هكوةَكككحكقمتكِ اكا٧يف كال ٙ

 را ِةة كزٔ،ةةةٛك٥ ٍةةةْ كفخط ّةةة كلٍريسةةةْ كك

ي ف٦ ك َكري ٛكرفٗاْكال ٙكلٗرياآكالىلك

كا٧ اه

( ك118"ك)بكالٍةةةةةةًٕ وةةةةةة كقصةةةةةةٛك"ك

فتٍطةةٕٙك مةةٜكوري رقةةٛكوةة  ٚكفّٗةة كحةةُككككك

دبىةذك ةُكالسةّ كٔالةتريا كحكاسب ٗةةتككككك

ٔالتخ  رٓكوَك، ٌت كٔ ُكا٥لتس٦ًك

اسبمةيكك-لسمط ُكالًٍٕكحكح ة ٚكالريتة ٚكك

ٌةتكخ ة هكٔمباةااركوة كذبىةنكِة ٓكككككككوَك، 

 مةٜكِة اككككال ةعٕرك  اشةري  ككا ري رقٛكوَك

اسب ٗتكالس١ٗكاسبة، كذبىةنكحكالٕقة كككك

 ٕفةة  كوةةَك ُكبةةاعكلماةة ر٢كوةة ككككٌريسةةْك

ْك  كٖتمةةةةٕٓكار ٗةةةة   ك ٔك طّةةةة كككحةةةةاعكلةةةة

catharsisعٍٜكا٧رلةط٘كلمىصةطمح كككك   

وةةة   ٓك ُكا ٕقةةةشك مةةةْك٥كٖعةةةأك ٌٕةةةْكك

اةةةَك ُك ك ةةة ك Fictionقصةةةٛ كربٗةةة٦ٗ ك

كباعكحكِ ٓكاسبٗ ٚكالغ ٖ ٛكالع ٗ ٛه

ٔاسباٗاةةةةةةةةٛك ُكمجٗةةةةةةةةذكقصةةةةةةةةصكك

"كاليتك  ىّ كااىٕ ٛكا تري جصبىٕ ٛك"

ٕلرك ة  كككك لٗس كي كلاط ؤكالتاطّة كوصة

ّٗ ٛكٔوة ك عٗ ةْكوةَكحٗة ٚ ككككك  لٍرينكااٌس ٌ

 غةةة  كحك ري صةةةٗمّ كٔ ٍسةةةٜكوةةة ك ٍطةةةٕٙككك

ك مْٗكوَكوع ُكحكي ٖٛكالغٍٜكٔازبى هه

َّالٌّ الة ٙك٥كٖيخسةَكصةٍعْكال٥كككككْكالري

ا عماةةةةيكالةةةة ٙك  اةةةةَكفٍةةةةْككك-الا  ةةةةت

 كلٗتخاٝك ْكال وَ كٖٔيسعاك ْكالا ر٢ه
ك

 هياطش:  

ا  ٖإكقصٗاٚكٖ   ٌٗةٛكو٤لريةٛكوةَكلة عٛك  ة كواطعة  كوٕز ةٛك مةٜكث٦ثةٛك  ٗة ؤ ككككككككككككةة1

ا٧ٔهكوٍّةة كو٤لةةشكوةةَكاسةةٛكواةة طذ كٔال ةة ٌ٘كوةةَكلةة عٛكواةة طذ كٔال  لةةثكوةةَككككك

اسٛكوا طذ كِٔ٘كشانكشع ٙكي كوارياٜ كاٌريصةم كحكالاة ُكالسة  ذك  ة ككككك

لت لذك  ة هكك كٔياؤكوع ٔفٛكحكالا ُكاTanka َكقصٗاٚك طٕهك يع  ك ةةت ٌا ك

كوَك و متّ كا  ّٕرٚ 

كوَكخُك٩ُ ك

كمتٍحكالغًٕٗكراحٛ ك

كهالىلكويخّ ٘كالاى 

ك(ه2007)ا ٠ٗٛكالع وٛكالسٕرٖٛكلمات يف ك و ا ككا تري لج   هك  ٕكشٍت ككةة2
 


