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تافيرعتلا ضعب :يعولا رايت

 يف ةرم لوI رهظ دقو ،William James يكيرمIا سفنلا ملاعو فوسليفلا راكتبا نم حلطصم يعولا رايت« .١
 دقلو ”سفنلا ملع ئدابم“ هباتك يف كلذ دعب اهعبط ديعأو ١٨٨٤ ماع ”Mind” ةلجم يف ترشن يتلا هتSاقم ةلسلس
 هايdا ديدجتو ةميمحلا انتايح يف ثدحت يتلا تاريغتلا gب هبشلا كلذ فشتكا نأ دعب حلطصdا اذه ”سميج“ راعتسا
 gب عمجي يذلا ءيشلاف  .نهذلا لخاد تايركذلاو رعاشdاو راكفoل لصاوتdا بايسنSا نع هب اربعم ،رهنلا راسم يف
.رمتسdا رييغتلاو يئاهنtلا نايرجلاو قفدتلا وه نهذلا يف راكفIاو رعاشdا ةلاحو رهنلا راسم يف هايdا ةلاح

 يعولا نأ نوري ”نوسجرب”و ”سميج يرنه”و ”سميج مايلو“ لاثمأ نم سفنلا ملع ىلع gعلطdا ةفسtفلا نإف
 ةمئاق ةيوه وأ ةعيبط Sو ةتباث ةيصخش كلمي S ناسنإ لكف مث نمو ،فقوتت S لكشتو روطت ةيلمع وه هسفن يناسنSا
 نم رايت ربع لعافتلاو قفدتلاو بلقتلاو رييغتلا بورضب ضيفي اروعش - كلذ نم Sدب - كلمي امنإو ريغتت S ادبأ
.تارتوتلاو روصلاو ةيّسحلا تاعابطنSاو تايركذلا

….
 اهدحو انIا نأ ربتعيو ،يجراخ عقاو يأ دوجو يفني يذلا ،ةنانIا بهذم نع يبدIا ريبعتلا هنأ رايتلا اذه نع ليقف
 ىلإ ةيصخشلل ةيجراخلا بناوجلا نم باتكلا مامتها ريغت اذهبو  .هتاروصت ىوس كرتي S ركفلا نأو ةدوجوdا يه
».اهنع ريبعتلا نكمي S يتلا ةيفخلاو ةملظdا بناوجلا

.١٨١-١٨٠ :)٢٠١١( ٧ ربخdا ةلجم ”،ةديدجلا ةياورلل ىلوIا تاصاهر�ا ،يعولا رايت“ ،ليلخ ةميلس - 

intimate :ة/ميمح
to flow, to stream :بايسنSا ،َباسِْنا
to gush :َق�فََدت
انأ < ةنانIا

 قامعأ لخاد لغوتلل ةلواحم شاعdا يجراخلا عقاولا قوف عفترت اهتعيبطب يعولا رايت ةياور نأ نم مغرلاب« .٢
 طيحdاو صاخلا عمتجdا بناوج حرط نع امامت لزانتت S اهنأ Sإ .. يعولا ةدام ىلع فوقولاو ةيصخشلا
 ةليسو Sإ يه ام لب .. ةفرعdا فدهب .. تامولعdا ميدقت ىلإ فدهت S يأ .. رشابم ريغ لكشب نكل ةيصخشلاب
».اهداعبأو ةيصخشلا نع فشكلل

٢١/١٢/٢٠٠٦ ،١٧٧١ ددعلا-ندمتdا راوحلا ،ديبع داؤف لمأ -
(http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=83911)

to penetrate deeply, to advance further and further :َل�غََوت



 ،" ىلاعفن�ا ىعولا " ىنيسحلا روتكدلا هيلع قلطأ ثيح " ىعولا رايت " حلطصم روطت تاينيعبسلا ةلحرم ىفو« .٣
 لسلستلاو طبرلا تاودأ تلدبتساو ، ىنفلا اهلكش لامكتسإ وحن ةعساو تاوطخ رايتلا اذهب ةياورلا تطخ ثيح
 نم برتقت مهلامعأ تحبصأ ثيحب ،ىعولاو كارد�ا تايوتسd ددعتو كيكفتو ةرثعب ىلإ ةيصخشلا دنع ىعولل ىقطنdا
 نم هيلإ نورظني ،اصاخ اعقاو مهيدل ىجراخلا عقاولا حبصأو ،زيغلتلاو ضومغلاب اهمسو امم تاسولهلاو نايذهلا
 ىعولاو قطنdاو مهفلا ىلع ىبأتت ةيروطسأو ةيثبع ىؤر ىلإ ةيعقاولا ىؤرلا مهدنع تلوحتو،صاخلا مهيعوب لخادلا
».ام دح ىلإ ةدقعم امبرو ،ةلخادتمو ةقحtتم ةيلاعفنإ روص ىلإ ةيجراخلا عئاقولا درس نم كلذب تلوحتو ،ىنهذلا

 ”ةرصاعdا ةيرصdا ةياورلا يف يعولا رايت“ ،فسوي يقوش -
(http://www.arabicstory.net/forum/index.php?showtopic=203)

scattering, rendering asunder :كيكفتو ةَرثْعَب
delirium, mania, senseless jabber :ناَيذَه
hallucination :ةسَوْلَه
to refuse, decline :ى�َبأَت


