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Texte 4 – Proposition de corrigé 

 

ْومح لٱْلْحضاراِت بِْتنا ن حْعلحُم ٱَنحُْن  ٍت ِبُكلِا أانِسها ف ح اٌت. أحنَّنا مائِتح  ي ح ِإْمِباطورّيا ث حرحْت وح ْد ب حلحغحنا أحنَّ عحواِلح ِبكاِمِلها دح قح
ْت قاعح ٱ وحآالِِتا ّتا أحْدرحكح غحرقحْت حح ُعلوِمها ٱِ ْلقاِبِل لِلٱْلُعصوِر غحْْيح ٱْْنارحْت وح ِِبكادمييااِِتا وح قوانيِنها وح ْكِتشاِف ِِبِِلحِتها وح

ِة وح ٱ ْحضح ِبُكتُِبها يف ٱْلمح ها وح ٱلتَّْطبيِقيَِّة وح عاِِجِ مح اِدها بِ لرَّْمزِيانيح وح ٱلحراومانتيكيانيح وح ٱيانيح وح لكالسيكِ ٱدحابِئها ِبُِ لنَّْحِو وح نُ قا
قَّ  اِدها. ُكناا ن حْعلحُم حح اِد نُ قا نُ قا ْصنوعحٌة ِمْن رحماٍد وحأحنَّ لِلرَّماِد دحاللحًة ٱْْلحْرِض ٱْلِعْلِم أحنَّ كافَّةح ٱوح نُ ْبِصُر عحِْبح ف ح لظااِهرحِة مح

ثافحِة  ْشحونحةٍ ٱكح ٍة مح ْخمح قاِئعح   ث حْروحًة وحروحاً لتااريِخ أحْشباحح ُسُفٍن ضح ْلغحرحِق تِْلكح ِلْح ٱوحِلْح َُنِْسْن ِإْحصاءحها. ِإالا أحنَّ وح
 تحُكْن ت حْعنينا.

يلحٍة يحْكتحِنُفها  ابِبُل ِبحثابحِة أحْْساٍء ِجح نحوى وح ن حي ْ  ْلعحواِلِِ ٱلِِتْلكح  ْلكاِملُ ٱ ْْنِيارُ ٱِ لٱ ْلُغموُض وحِلْح يحُكنِ ٱكانحْت عيالُم وح
ُل أحْْساءً  كِا "روِسيا" قحْد ُتشح "إِْنكلرتا" وح يحلةً أحْيضاً. وح ي حْعنينا ِمثْ لحما ِلحْ ي حْعِننا ُوجوُدها ِبعحْيِنِه. ِإالا أحنَّ "ف حرحْنسا" وح ِلكح ِجح ذح كح

يٌل. "لوسيتانيا"سمِ ٱِ لنِاْسبحِة لٱبِ ْْلحْمُر ٱ ْومح أحنَّ ُهوَّ ٱأحْصبحْحنا ُنالِحُظ  : ِإنَُّه ِجح ُع ٱةح ْلي ح اِنح ٱلتااريِخ قحْد تحسح ْلقاِصيح وحالدا
ما  تحابُنا كح ةح ٱي حن ْ شاشح ضارحِة هح عوُر ِبِحنَّ لِْلحح ْيُث آاثُر ٱلظُّروفح ٱْلْحياِة وحأحنَّ ٱلشُّ عحُث آاثرح كيتس وبودلْي ِإىل حح لَّيت ت حب ْ

ْ ت حُعْد ِمْن غحْْيِ  وَِّر فحِهيح ٱميناندروس ِلح ْذك ْلُمتحصح  راِئِد.لْح ٱ يف ورحةٌ مح
 

ْيٍء. فحِإنَّ  ذا ُكلَّ شح ُلُغ ٱْلِعِْبحةح ٱلحْيسح هح ةح ت حب ْ ا ٱلشاِئكح ْْلاصَِّة ٱلت َّعحلُُّم بِتحْجرِبحِتِه ٱِلْح ي حُعْد يحْكفي ِليِلنا  ِإذْ ْكِتماِلح
ْيفح أحِْجحُل  ُعها وحأحْكث حرُ ٱكح ُمها وحأحْروح ْت ُحدوثح ظحواِهرح خارحقحٍة  ِْلحالكُ ٱت حْرتيباً ُيصيُبها  هاْْلُموِر وحأحْقدح دح ا شاهح عحرحضاً فحإْنَّ

ذحِلكح عحلى صحعيِد  ْيباٍت ُفجائِيًَّة ِلما ُهوح بحديِهيٌّ وح ِة وحَتحْقيقًا ُمباِغتًا لِتحناُقضاٍت وحخح لْحماِعيِا ٱْلِْسِا ٱْلِفْكِر وح ٱلِْلعادح
عوِر.ٱوح  أحْكتحفي ِبذِْكِر ِمثاٍل واِحٍد : ِإنَّ  لشُّ ْعِب ٱضاِئلح ْلفح ٱسح ثح ٱْلُكِْبى لِلشَّ ثحْت أحْضراراً أحْكث حرح ِماا أحْحدح ْْلحْلماِناِ أحْحدح
عوُر بِ ٱ ْدان ِِبُمِا ٱلشُّ شاهح يُّفح ٱْلِبطالحةِ ِمْن رحذاِئلح. وح ِل ٱ ْلعحنْيِ تحكح ِن وح ٱْلعحمح قح قيِق وح ٱْلُمت ْ ْبِيحةِ ٱلدَّ البحةً وح ٱلرتَّ ثحِر صح ْهذيِب ٱْْلحكح لت َّ

اً ِبِحْروحعِ ٱِعنايحِة لْ ٱوح  شاريِع وح ٱ اْلحْكثحِر ِجدَّ  لنَّواّي.ٱْلمح
ْدُر ِمنح ٱ ذحِلكح ِلْح يحُكْن  ْ قحدْ ٱْلقح ظاِئِع ِمُِْكنًا دونح لحعحلَّ ٱِمنح ٍر ُِماِثٍل ْلفح ضاِئِل. وح تحضىٱْْلحْمرح ٱْلفح الحةح ِعْلماً  ق ْ ال َمح

ٍد هاِئٍل ِمنح  ِن ِمْن ق حْتِل عحدح كُّ فْياً لِلتَّمح مٍا هاِئٍل ِمنح ٱوح ْرِس كح دح ِر وح َمحِْق قحْدٍر هاِئٍل ِمنح ٱْلبحشح ْقِت ٱْْلحْمواِل وح ْلُمُدِن يف وح
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اً. غحْْيح أحنَّ  اً   ْقتحضِ ِلْح ي ح ْْلحْمرح ٱقحصٍْي ِجدا ما تِ لِْ ٱ أحقحلَّ ِمنح  كح ّي أحيُّها ٱ. ّي أحيُّها ْخالِقيَّةِ ْلح ٱ ِبالا ْلواِجُب أحأحنْ ُتما ٱْلِعْلُم وح
 ُمْشتحبٌه فيُكما ؟

 

ْزَمِة 
َ
 (1919ح" ِلبول فاليري ) ٱلّرو ِمْن "أ


