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الملخص
ئنّ َصٌ جلسضجسّ َٓ مححيلّ ٚلواح جلؿاً ػ آ جلطاؼط جلحسإىٓ جلسٕحسآ كآ ج٘زخ
جلؼطجهٓ جلمؼحغط مه ذٝل ضؼط جلطحػط جلؼطجهٓ حسه جلسىٕس ،ػ ٓ جػترحض أوٍّ يجحاس ماه
أَم جلمتمطزٔه جلسٕحسٕٕه كٓ ظمه غسجم حسٕه .كحػتماسوح ػ آ جلماىُذ جٜساتوطجتٓ
جلتح ٕ ٓ كٓ هطج ِ جلىػًظ جلطؼطّٔ جلسٕحسّٕ جلخًضّٔ جلتٓ تىرؼج ماه مؿاحمٕه جللٌاط
جلحسٕىٓ لٌٓ ٔت ٝم مغ قرٕؼّ جلرحج ،يهس يغ ىح ئلٓ َصٌ جلىتحتذ؛ أن ػحضاًضج تمخا
ذكطجً محسهح لس كّ جٜسترسجز جلسٕحسٓ ػ ٓ مط جلتحضٔد يجلطحػط جذتحض رحواد جلمؼحضؾاّ
جلسٕحسّٕ ل ٌطق ػه جوحطجكحت جلىظحم جلسٕحسٓ يئغٝح ج٘مًضَ ،صج أمط ٔؼتوس جلطحػط أوٍ
مه حوٍ يمه حن ً مًجقه كٓ ظ جلسيلّ جلمسترسِ.
الکلوات الذليلية :ػحضًضج  ،جلطؼط جلحسٕىٓ ،جلؼطجم ،حسه جلسىٕس.
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المقذهة
ئن وُؿّ سٕسجلطُسج تتمحًض حًل حٝحّ أسس ضتٕسّٕ َٓ  )1جٚوسحن؛  )2جلٝػىاق؛
ي )3مىحَؿّ جلظ م .يذحلىسرّ ئلٓ جلمحًض ج٘يل؛ كان ًطذً ٝمح ئوؼٌست كٓ ضؼط جلاطكؽ
جلمؼحغط أضجزت أن تؼٕس جٚوسحن ئلٓ سحذن ػُسٌ ًمح ذ وٍ جهلل تؼحلٓ حطجً ،كٓ هًلٍ تؼحلٓ:
﴿يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم﴾ (ج٘ػطجف)157 /
أمح ذحلىسرّ ئلٓ جلمحًض جلخحوٓ يجلخحلاج ،كاان ًا جلمػا حٕه ػراط جلتاحضٔد ٔىك واًن
ذحطًتُم جلتـٕٕطّٔ ذطٌ س مٓ  ٜػىلٓ ،يسٝحُم جلًحٕس كٓ ذًؼ َصٌ جلمؼطًاّ َاً
جلٌ مّ أْ جلمىكن يجلحًجض يجلسلٕ يجلرطَحن كٓ هًلٍ تؼحلٓ:
﴿تعالوا إلى كلمة سواء﴾ (آل ػمطجن)64 /
ئ ٜأن جلححًم جلظحلم ًَ جلصْ ٔحًل َصٌ جلمؼطًّ جلمىكوّٕ ػحزِ ئلآ حاطخ مسا حّ
ٔسترسم كُٕح ً أوًجع جلسٝح جللتاحى ؾاس جلرػام ،جلمػا ا َىاح٘ ،ن جلظاحلم ػاحزِ ٜ
ٔمت ي مه سٝح جلحٌمّ يجلمىكن يجلحًجض ضٕثحً يئ ٜلمح ظ ام يلماح قـآ كاوماح ٔكـآ
جلححًم ػىسمح ٔؼٍٕٕ جلمىكن؛ كٕتًس ذحلسٝح جللتحى لمححضذّ ًا ماه ٔساؼٓ ل تـٕٕاط
ئكحلرٍ ذحٚغٝح يًَ ححل جلكـحِ جلمؼحغطين مه أمخحل غسجم حسٕه يذه ػ آ يمراحضى
يأذٕطجً يلٕس آذطجً جلوصجكٓ) جلصٔه ماحتًج أي سإمًتًن ذاصل يَاًجن(ئذه ذ اسين:2007 ،
.)209
َصج مه رحود يمه رحود آذط كٓ جلًهت جلححؾاط يذؼاس ؿ راّ جلكاحذغ جلسٕحسآ ػ آ
هطج جت ػحضًضج  ،كحلىتٕزاّ تٌاًن جٚساٝم جلحمحسآ يحسإه جلطاُحزِ يضاؼط جلطاُحزِ
ل مٌحكحّ مغ ج٘وظمّ ؿٕط جلسٔموطجقّٕ ،يلٕس حسٕه مػٕرّ يػعج ذحتحً ذ حسٕه جلاسم
يلٕس حسٕه جلسمغ .ئإٔس شلي جلمتسجيل مه ػىاحئه يملاطزجت َاصٌ جلحوراّ يجلتحاًٍل
جلصْ قطأ ػ ٓ مزطجَح ذحلتعجم أزخ جلحمحسّ ،مه هرٕ جلتحاطض يجلحطٔاّ يجلخاًضِ يجلىُؿاّ
يجلرطيد يجلىؿاحل يجلزُاحز يج٘ماط ذاحلمؼطيف يجلىُآ ػاه جلمىٌاط يجٚغاٝح يجلحًٌماّ
يجلسٕحسااّ يجلؼسجلّ(ئساالىسٔحضًْ .)17 :2007 ،مااح جساات ُم حسااه جلسااىٕس كاآ أضااؼحضٌ
جلمؿحمٕه جلتطجحّٕ جلمرت لّ كحتٌأ ػ ٓ جلمًضيث جلتحضٔرٓ تحضِ يجلمًضيث جلاسٔىٓ جلطاؼرٓ
ذؼؽ ج٘حٕحن ،كًظق ضمًظجً ملطزِ ححتطِ يمتمطزِ مستمسِ مه جلتاحضٔد جلؼطذآ جٚساٝمٓ
يٜسٕمح وُؿّ ػحضًضج يضرػّٕ جٚمحم جلحسٕه(ع) جلتٓ رح ت مه ذٝل يػٍٕ ل محؾآ،
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يكُمٍ ل ححؾط يجستططجكٍ ل مستور يجستحؿطَح كٓ أًخاط ماه مًؾاغ يرؼ ُاح مػاسضجً
ٔستمس مىٍ غًض جلخرحت ػ ٓ جلحن ،يموحضػّ جلرحق يجلظ م يغًض جلٌطجمّ يجلحطّٔ يجلطرًلّ
يجلركًلّ يجٔٚخحض يجلمًجسحِ يً هإم جلسامح يمىحهاد ج٘ذاٝم جلتآ ؾاحٓ ماه أر ُاح
جلحسٕه يجلخ ّ جلمإمىّ مه أَ ذٕتٍ يجلػلًِ جلكحَطِ مه أغححذٍ جلمٕحمٕه:
«زػًوحى ،زػًوحى حسٕىح
أُِٔح جلىحطُ جلصْ حكَّم سٕق جلمزعضَِ
أُّٔح جلورط جلصْ ٔطكؽ غمتَ جلمورطِ»
(جلسىٕس)70-69 :1991 ،
َصٌ جلظحَطِ جلطؼطّٔ ئوماح يراست وتٕزاّ ئحساحش جلطاحػط ذؿاطيضِ مساحٔطِ جلحٕاحِ
جلمؼحغطِ ،يتتلحػ مغ جلتكًضجت جلسٕحسإّ يجلخوحكٕاّ يجٚرتمحػٕاّ جلتآ ًحوات تطاُسَح
جلؼطجم(وحغط .)152 :1985 ،مىُح ظحَطِ جلكـٕحن يجلومغ؛ جلتٓ لم تؼس مزطز ححٜت ضاحشِ
تػسض ػه َصج جلىظحم يتظُط كٓ ححلّ جلؿطيضِ حام ترتلآ ذؼاس ظيجل أسارحذُح ،يلام تؼاس
جلممحضسحت جلومؼّٕ مزطز ئرطج يهحتٓ لحمحّٔ جلىظحم ،يئومح غحض جلوماغ يجٜؾاكُحز سامّ
ذحضظِ لٌ جلحًٌمحت جلمتؼحهرّ ػخمحوّٕ يأرىرٕاّ يػطذٕاّ ،ؿٕاط مطَاًن ذكرٕؼاّ محاسزِ
٘وظمّ م ٌّٕ أي رمًُضّٔ أي ضرؼّٕ أي توسمّٕ أي ضأسمحلّٕ أي ئضتطجًّٕ ،كزمٕؼُح ماحضش
مح يغ ت ئلٍٕ ػروطٔتٍ مه كىًن سحن جلطؼًخ يجؾكُحزَحً ،مح أوٍ ؿٕط مطًَن ذمطح اّ
ظمىّٕ مؼٕىّ أي ذلتطِ جووٝذّٕ أي جوتوحلٕاّ مؼٕىاّ(أذً وؿاحل ،ز .ت 7 :يجلمسامطْ:1988 ،
 ،)410يلٌااه ً ا ت ااي جلممحضسااحت لاام تسااتكغ ئسااٌحت غااًت جلخااحتطٔه يجلطجكؿاإه
يجلمتمطزٔه ٘وىح وزعم لً ًحوت ػحضًضج ححؾطِ كٓ يجهغ ج٘مّ٘ ،هحمات جلىظاحم جلسٕحسآ
جلسٔموطجقٓ جلوحتم ػ ٓ أسحش ئضجزِ ج٘مّ يحسه ذٕحضَح يحطّٔ أذىح َح ػ ٓ هحػسِ.
ًمح أن ػحضًضج كطغّ شَرّٕ ٚححضِ ضيح جلتحسْ كٓ ولًش ج٘ماّ يماه أضاس مواحقغ
جلتحضٔد ئلتػحهح ذًجهغ ج٘مّ كٓ ً آن ،يمه أًخطَح تأحٕطجً ػ ٕاٍ٘ .ن هػاّ جلػاطجع ج٘ظلآ
ذٕه جلحن يجلرحق  ،يذٕه جلظحلم يجلمظ ًمً ،حوت ي ٜتعجل ذحهٕاّ ك اصلي ذ است ػحضاًضج
مُمح تزسز جلعمه(مكُطْ ،1381 ،د.)20-18 :1
جلسإجل جلطتٕسٓ :مح ًَ أَم مؿاحمٕه جلطاؼط جلحسإىٓ يأَسجكاٍ سٕحسإ ًح كآ ػػاطوح
جلححؾط؟
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سابقية البحث
ٔؼس جلمىُذ جلسٕحسٓ كٓ زضجسّ جلىُؿّ جلحسٕىّٕ مه جلمىحَذ جلحسٔخّ ،حٕج ًٔظاق
أزيجت جلملحَٕم جلسٕحسّٕ كآ تح ٕا جلىُؿاّ جلحسإىّٕ ذؼاسزَح جلسٕحسآ كآ ظمىُاح
يج٘ظمحن جلمتؼحهرّ .يجلسضيش يجلؼرط يجلركف جلمىُزّٕ جلتٓ أذسػتُح َصٌ جلىُؿّ كآ َاصج
جلمؿمحض ،ئؼس ًتحخ جلملٌط جٚسٝمٓ جلطٕد محمس مُسْ ضمس جلسٔه «حًضِ جلحسإه»
مه أَم جلٌتد جلتٓ زضست جلىُؿّ مه َصٌ جلعجئّ ًمح ٔ ٜر ً جلؼاحلم جٚساٝمٓ جلطإد
مطتؿٓ مكُطْ «جلم حمّ جلحسٕىّٕ» مه زضجسّ جلىُؿّ جلحسٕىّٕ ذُصج جلمىظحض.
يمه جلمؼ ًم ،ئن زضجسّ ظحَطِ ػحضًضج كٓ ج٘زخ ػحمّ يجلطاؼط ذحغاّ ،لُاح مإللاحت،
يذمح أن لُصج جلمًؾًع مه جلسؼّ يجلطمًل كُصج ٔوتؿٓ مىح أن ولطز لٍ غلححت ًخٕاطِ ئٜ
أن كؿح جلموحل ٔ ٜتٕا لىح َصج .أمح ذحلىسرّ لطحػطوح حسه جلسىٕس ،كلؿح جلرحاج ٜٔاعجل
محتلظحً ذؼصضٔتٍ٘ ،وّىح وؼتواس أن قمًحاحت أٍْ ذححاج أًاحزٔمٓ ٔ ٜمٌىُاح أن تتحوان
ذحلىسرّ جلمطرًِ ػىس أٍْ ذححج .لُصج ٔروٓ مزحل جلرحج كٍٕ ملتًححً ٔىتظط موحضذّ يهاطج ِ
أذطْ.
ئػتمس جلرححج ػ ٓ رمغ جلمؼ ًمحت شجت جلػ ّ ذظحَطِ وُؿّ ػحضًضج يتأحٕطجتٍ جلؼحمٍاّ
كٓ جلطؼط ،مه ذٝل جلمتحذؼّ جلطرػّٕ لٌ مح ٔرجّ ئىطط ػراط مرت اق يساحت جٚػاٝم
جلموطي ِ يجلمطتّٕ يجلمسمًػّ ،جلطسمّٕ يؿٕط جلطسمّٕ ،يمًجهغ جلتًجغ جٚرتمحػٓ ًتأًتط
يجللٕس ذًى يجلًٕتًٕخ يؿٕطَح.
الشعر الحسيًی
حًضِ جلحسٕه محزِ ذػرّ جستكحع ج٘زذح أن ٔست ُمًَح كٓ كىُّم جست ُحمحً يجساؼحً أماسٍ
ج٘زخ جلطٕؼٓ يج٘زخ جلطكؽ ذخطيِ ؾرمّ مه جلوػحتس(أمٕه ،1936 ،د .)304 :3ي ٜؿرحض
ػ ٓ َصج جلوًل ئشج مح زهوىح كٓ ضٌ يمؿمًن جلوػٕسِ جلحسٕىّٕ ،كُٓ أؾحكت ئلٓ جلطؼط
جلؼطذٓ ػحمّ يجلًرسجوٓ ذحغّ ضؤّٔ رسٔسِ كٓ جلطٌ يجلمؿامًن ،كواس أذاصت جلوػإسِ
جلحسٕىّٕ مُمّ جغٝحّٕ وحذؼّ مه يرسجن جلطؼط ،تمخ ت ذطغاس جلًظٕلاّ جلٌراطْ لخاًضِ
جٚمحم جلحسٕه(ع) ،يَٓ جٜستىلحض لوٕم جهلل سرححوٍ ذىػطِ جلحن يزكغ جلرحق مُماح ًاحن
جلخمه ،ئش ئلتلت ئلُٕح جلطؼطج كلوًَُح يؿسيج موتىؼٕه ذٍ كزؼ ًَح كٓ غق جلتوٓ يجلػٝح
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يمؼحوٓ جلرٕط ل رططّٔ ،كٕمح ٔأذص أػسجؤٌ كٓ هػاحتسَم رحوراح مظ ماح  ٜتتحاطى كٕاٍ ئٜ
ػًٕن جلطٕكحن ،ي ٜتسخ كٍٕ ئ ٜحطًّ جلررج يجلزُ يسحد جلرحق  ،يَصٌ جلسمّ يلّست
ذصضًِ يرسجوّٕ ظ ت حّٕ مىص جللحرؼّ ئلٓ ًٔمىح َصج.
يًصلي هػحتس ػحضًضج ومت ضيحٕحً ذتزسٔس جلعماحن٘ ،ن جلحسإه ٔاطكؽ جلحٕاحِ كآ
جلصل يأظُطت ضمًخ أَ جلرٕت يسزحٔحَم جلٌطٔماّ يمظ اًمٕتُم ،كاأحّط شلاي ً اٍ كآ
ػًجقق جلمزتمغ جٚسٝمٓ يجٚوسحوٓ تأحٕطجً ػمٕوحً يظ ت مؼحلم ج٘سٓ موطيوّ ذحلخًضِ يَٓ
تلًح مه ًٝم جلطؼطج كٓ ً ػػط لتحطم جلؿمٕط جٚوسحوٓ ،يتُع جلًراسجن أٔىماح سامغ
شلي جلٌٝم .يأغرحت َصٌ جلوػحتس محطًّ لٙم يجلرٝظ كٓ ً ػػط ٔحتسم ذٍ جلظ م،
ئىطط جلكحؿًت ػرح ِ جلرًف ػ ٓ ضؤيش جلىاحش ،كحووات جلوػإسِ جلحسإىّٕ يظٕلتُاح
تزحٌ يحسِ جلػطجع مغ جلحٌم جلزحتط ،يأغرحت ذٕط وحهس لمسحيب حٌحم جلؼػط ،أي جلظاًجَط
ؿٕط جلسحمّٕ كٓ جلمزتمغ(ػىًظ.)23-20 :2013 ،
ايتماء الشاعر إلی إيشاء عالقة بيى الىاقع األلين والثىرة الحسيًية
كاشج رثىح ئلٓ جلؼػط جلححؾط يرسوح أن جلمخواق جلؼطذآ لام ٔاتر ع ماه حوا شلاي
جلمٕطجث جلوسٔم جلمطًخ ذحلرًف يجلحصض(جلسًتحتًضّٔ يجٚستؼمحض) ،ػ ٓ جلطؿم مه جلطؼحضجت
جلٌخٕطِ جلمطكًػّ ذحسم جلمىظمحت يجلُٕثحت جلسيلّٕ ًمىظمّ حوًم جٚوسحن يمىظمّ جلؼلاً
جلسيلّٕ يمز س ج٘مه يج٘مم جلمتحسِ يؿٕطَح ،يجلمتطسهّ ذحسام حطٔاّ جلطاؼًخ يحطٔاّ
جلطأْ يجلسٔموطجقّٕ يجلؼسجلّ يًخٕط مه جلمػكٝححت جلتٓ ظ ت مزطز حراط ػ آ جلاًضم،
ًمح ٔىطس ضحػطوح كٓ هػٕستٍ أضٕح ٔلُمُح جلخًجض؛ شلي أن جٜساترسجز ظا َاً َاً يئن
لرس أحًجذح رسٔسِ يظُط ذمظُط متمسن:
«جلطِّمطُ َح هس سزٍ جػتصجضٌ
ػه موت جلحسٕه،
كٓ ج٘مم جلمتحسِ!
يجلوسشُ َح هس ًََِمت
ػ ٓ ؿَىح جُ٘مم جلمتحسِ!
يتىو ُ جلمػحزضُ جلموطَّذّ:
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أنَّ ضرحلَ ج٘مهِ كٓ جلمٕىح
هس أؿ وًج جلسضيخ
يألوًج جلورؽَ ػ ٓ أُؿىٍّٕ
ححتطٍِ تححيلُ جلُطيخ
يحًًمت ذحلؼسل!! كٓ َٜحْ
كَأُػسمت!
يسُ ّمت رختُُح لُٙمم جلمتحسِ!
يتىو جلمػحزض جلموطَّذّ:
أن جلػ ٕدَ ج٘حمطَ جلسيلِٓ
مح ٔعجل
ٔرصل مح كٓ يسؼٍ لًٕهق جلوتحل،
كٓ ؿحذّ ذٕه كَطجضتٕه!
حم ٔؼًز ححم ًٝوَوّحلَّ جلزطحٓ
٘ضؼ جلكَّق
يرطحُُح كٓ ه رُح مح رَق
كٕسكه جلوت ٓ،
ئىسٓ رُخََّّ جلحسٕه!»
(جلسىٕس)112-111 :1986 ،
َصٌ جلوػٕسِ حووت تٝحمح ذٕه شجت جلطحػط جلمتمطز يجلىع مه يرُّ يجلموحضوّ ذإه
يجهؼٍ يجلوٕم جلحسٕىّٕ جلىرٕ ّ جلتٓ ححض مه أر ُح جلحسٕه مه أذاطْ ،كطغاست جلوػإسِ
جلًجهغ مُؼَطَِّّٔ ئٔحٌ ذسرد جلظ م يجلرحق يجلطط ذأوًجػٍ يئتزحَحتٍ كٓ ً ظمحن يمٌحن .ذؼرحضِ
ئسترسجم جلطرػٕحت جلتطجحّٕ يولس جلتطجث تإزْ ذكطم متمحٔعِ جلمؼحوٓ جلمحطمّ حساد
ضؿرّ هحت ٍ(جلػـٕط )37 :1981 ،كٓ ج٘وظمّ جلرًلٕسإّ ،يذاصلي ًحوات هػإستٍ ئوؼٌحساح
مًؾحح ل ًجهغ جلمؼٕص ًَ ،أن جلسًتحتًضٔاّ جلرؼخٕاّ يجلحٌام جللاطزْ كآ ظا جلمزاحمغ
جلسيلّٕ ٔ ـٕحن جلحطًّ جلسٕحسّٕ كٓ جلؼطجم(جلزىحذٓ)56 :2011 ،؛ كتػرا جلطؼط جلحسإىٓ
حٕىثص غًتح يمطآِ ل مسًٌت ػىٍ يل محتزٕه كٓ شلي جلًجهغ.
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السلطة تری عاشىراء تعارضا ضذ السلطة
ضؾحذحن كٓ ئٔطجن ئحسٕه جلُحضمٓ كٓ جلؼطجم يآتاحتًضى كآ تطًٕاح ًاحوًج ٔحم اًن
مُمّ يجحسِ يؿحّٔ مطاتطًّ أ ٜيَآ جلوؿاح ػ آ جلاسٔه يتوأًؽ جلطاؼحتط جلحسإىّٕ
جلموسسّ٘ ،ن ػحضاًضج تمخا ذكاطجً محاسهحً ذسا كّ جٚساترسجز جلسٕحسآ ،يلٌاه ضؿام
ذطًوتُم جلملطقّ يج٘ػمحل جٚرطجمّٕ يج٘سحلٕد جلومؼّٕ جلتآ هاحمًج ذُاح ،ذاحؤيج ذحللطا
جلصضٔغ(جلحسٕىٓ جلطٕطجظْ.)19 :2012 ،
ئىو ىح حسه جلسىٕس كٓ هػحتسٌ مىُح «ذٕطيت ذـسجز» ،ئلٓ جلىظحم جلػسجمٓ ،جلصْ َاً
سؼٓ ذٌ رُسٌ ،مه أر جلوؿح ػ ٓ ً مح ٔمتس ئلٓ جلحسٕه(ع) ذػ ّ جسامٍ ،ضسامٍ،
هرطٌ ،وُزٍ ً ،مّ توحل ذحوٍ أي ػىٍ ،ضؼحتطٌ لُاصج ٔراسأ ذااؿٝم أذاًجخ جلحاطم جلحسإىٓ
يتٌمٕم ج٘كًجٌ ،يهمغ جلعيجض يجلمؼحضؾّ ،يأػسم محرٍٕ يجؿتحل ػطحهٍ يسزه ظيجضٌ:
«يوحه َىح كٓ جلؼطجم
ُٔؼصّذىح ؾحذفُ ج٘مهِ!
ٔر غُ أظلحض أهسجمىح ..يجلٕسٔه..
٘وح ػطَوىح جلحسٕه..
لوس أؿ وًج جلًٕمَ ذًجذّ جلػحهِ
كٓ ًطذٝ
يهس أػسمًج حُ ًَّّ ..أذطٔح
يمح ظجل كٓ جلكقِّ ٔمتسٍ لًنُ جلسمح »
(جلسىٕس)72-68 :1986 ،
يذٌ مّ ،لوس ػطف جلىظحم جلطمًلٓ جلرحتس رٕسجً أن جلظ م يػحضًضج ووٕؿحن ٔ ٜزتمؼحن.
ئرسي يجؾحح مه وع جلوػٕسِ «أضٕح ػه مٌّ» ،أن جلحسإه جلاصْ ذ واٍ ضاحػطوح ،أضجز
ئحرحت حوٕوّ  ٜتور جلطي َٓ ،مسإيلّٕ تزحٌ ج٘مّ كٓ ظ جلحٌام جلزاحتط جلتاحذغ ًا ل
سؼًز٘ ،ن هًل جلطسًل ٔسًؽ جلطكؽ يجلخًضِ ؾس جلححًم جلظحلم جللحسن جلصْ تؼسْ حسيز
جهلل ،يحٌم ذـٕط مح أوعل جهلل(َىًن:)33 :2008 ،
«ػحز أذًلُد
ٔحم كًم ظُطٌ آلُّ جلرطد
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ٔرىٓ ػطيش حوسٌ جلوسٔم
ػ ٓ ػظحم جلزًع يجلسـد
ئىخط جلسمح كٓ ظمعم يجلحكٕم
ٔحم كًم ظُطٌ آلَُّ جلرتطيل يجلرطد
ئصذا جذتسحمَّ جلحزٕذ
لتطسًج جلرًجذط جلطوطج كٓ مًجوة جلر ٕذ
يتحلظ جلسٝم كٓ مٌّ
ذحلطغحظ يجلُطجيٌَ!
ٔح ًرط جلسمح
ٔح لًن ئػػحض ٔرف جلزطحَ،
كٓ ضمحل ًطذٝ
ئؿؿد ،كُصج مًسم جلكًجف ذحلم ظض جلحمطج
يجؿؿد،
كُصج مًسم جلػ ِٝكٓ جلسذحن
يجؿؿد كُصج مًسم جلـؿد»
(جلسىٕس)181-177 :1988 ،
ًحن رحود جلطكؽ كٓ جلركحخ جلحسٕىٓ ًمح أضحض ئلٍٕ ضحػطوح ًَ ،جلتر ع مه أٔاحزْ
جٜستؼمحض يجللوط يجلظ م يجلومغ ئُسف ئلٓ جٚغاٝح كآ جلرىٕاّ جٜرتمحػٕاّ يجلسٕحسإّ
يجلسٔىّٕ ،ئ توٓ َصج جلطكؽ مغ َسف ج٘محم مه ذطيرٍ يًَ ق د جٚغٝح كٓ أمّ رسٌ،
ئكحذن تمحمح جلمسحض جلصْ ضسمٍ جٚمحم لخًضتٍ ؾس جلظ م يجٜوحطجف ،لصج وزس كآ ذكاحخ
جلطحػط قحتلّ مه جلتطجًٕد ػرط ذُح ػه جلطكؽ جلمك ن لٌخٕط مه جلتًرُاحت يٜسإمح كآ
جلزحود جلسٕحسٓ جلصْ ٔحسث كٓ جلرٝز جٚسٝمٓ(جلٕحسطْ.)143 :2009 ،
کربالء ووالدة التيارات السياسية الغالية(المختار ،والخميًی ،والصذر)
ػحضًضج جوؼٌست ػ ٓ جلحطًّ جلطٕؼّٕ ذزمٕغ ضيجكسَح يحطًّ جلمرتحض جلخولٓ جلتٓ تؼسٍ
أيل حًضِ ضٕؼّٕ وحرحّ تمٌىت مه جلًغًل ئلٓ جلس كّ يجلخأض مه هت ّ جلحسٕه يأغاححذٍ
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ػىااس وُااط جلرااحظض .تؼاسٍ حطًااّ جلمرتااحض أيل حطًااّ ضاإؼّٕ مسا حّ مااه أرا جسااتٝم
جلحٌم(جلكرطْ 86 :1969 ،يمح ذؼسَح).
«سًضُِ جلٌحكطين م حمُّ جل ّح جت
كٕىح ،كٌ ُّىح ئغطجض
أؾحٓ ،يذٕىىح جلمرتحضُ
ً ُّ مستؼصخ جلرٔ ٝمطُّ جلؿٕمُ
كٍٕ ..يغرطٌ مًٍَجضُ
له تؿٕغَ جلركٓ كلٓ زضذىح
جلمحلًف ذحلىعفَ لم تعل آححضُ»
(جلسىٕس)46-45 :1986 ،
ئن جلمرتحضّٔ وزحت كٓ جستوكحخ جٔٚطجوٕٕه يتحًلُم ئلآ جلراف جلطإؼٓ جلسٕحسآ
يجلًٜتٓ ٖل جلرٕت جلىرًْ ئؼس شلي تًسؼّ كٓ هحػسِ جٚسٝم جٜرتمحػٕاّ يكآ حطجًُاح
جلخوحكٓ يجللٌطْ يجلمصَرًٓ ،مح ٔ ٜلًتىح ذأن جٔٚطجوٕٕه َم ماه سإًٌوًن ضيجز جلحاطجى
جلسٕحسٓ يجلمصَرٓ كٓ مطجح هحزمّ ماه تاحضٔد جلراف جلطٕؼٓ(غاسٔوٓ.)201 :2008 ،
يَصج ً ٍّ مسٔه أٔؿح ئلٓ حس ًرٕط لىزحححت جٚمحم جلرمٕىٓ يأترحػٍ مه جلؼ مح كٓ توسٔم
أقطيحّ ػم ّٕ ػه حًضِ ػحضًضج كٓ ئوتلحؾّ جلطؼد جٔٚطجوٓ(ظحَطْ.)56 :2007 ،
يل رمٕىٓ ذكحخٌ ذٍٕه ذٝلٍ آلٕاّ جٜهتاسج ذؼحضاًضج يمؼكٕحتُاح أنّ ً ماّ ًا ٔاًم
ػحضًضج يً أضؼ ًطذ ، ٝلطؼحض ػظٕم أذكاإيج كُماٍ؛ كتػاًٍضيج مؼىاحٌ كآ جساتمطجضّٔ
جلرٌح  ،يًَ ذحلتإًٔس ذٝف مؿمًن وػٍٍ ،كمحشج غىؼت ًاطذ ٝ؟ يماح زيض أضؾاُح كآ ٔاًم
ػحضًضج لٌٓ ٔتحتّم ػ ٓ سحتط جلروحع أن توتسْ ذُح؟ ئنّ مؼىآ ًاطذٌٔ ٝماه كآ ت اي
ج٘ضؼ جلتٓ سحض ئلُٕح مزمًػّ مه ج٘كطجز لٕولًج ذًرٍ ٔعٔس يزيلتٍ جلكحؿّٕ؛ ئوُام راحذًُج
جمرطجقًض ظمحوُم يؾحًٍج يجستطُسيج زين أن ٔرؿؼًج ل ظ م ،يذاصلي جوتػاطيج ػ آ ٔعٔاس؛
كؼ ٓ ج٘محًه ج٘ذطْ أن تًٌن ذُصج جلمستًْ ،يػ ٓ ج٘ٔحم أٔؿحً أن ٌٔهّ ذمساتًْ مزاس
شلي جلًٕم.
يػ ٓ ضؼرىح أن ٔتػًٍض ً ًٔم ًًٕم ػحضًضج ؛ كٝذسٍ لىح مه جلًهًف ذًرٍ جلظ م ،يَاصٌ
ًطذَ ٝىح يٜذس مه ئحٕح زيضَح؛ كُٓ  ٜتحسٍ ذزـطجكٕح أي تاحضٔد ،يلإس زيضَاح موتػاطجً
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ػ ٓ ػىحغط محسٍزِ ٔ ٜتزحيظ ػسزَم جلسرؼٕه ضرػحً ،ذ شلي ً ٍّ ححؾطٌ كٓ ً مٌاحن
يظمحن(جلمًسًْ جلرمٕىٓ:)58 :1381 ،
«ؿُىٕتُ رحل َ ضيح جهلل م حمًّ
سَمَت ػ ٓ ًُ ِّ مح هحلًج يمح سَطَزيج
يػلُّطيج ررَُّ جلسوٕح يهس ضمرت
كمح ذطٔن أمحوُٕح ..يهس ظَسيج
لَرًٍج حسٕىحً ػ ٓ أغسج غطذتٍ
ًأوُم ذزطجح جلكقِّ هس يلَسيج
لم ٔطُسيج ًطذ ٝلٌىُم ػرطيج
ذحطجً مه جلىعف كٍٕ ًطذ ٝضَُِسيج»
(جلسىٕس)122 :1986 ،
ئًٌن كٓ جَتمحم ضحػطوح ذمحتًْ َصٌ جلوػٕسِ ،تطزٕغ ضؼرٍ ػ ٓ جلخًضِ جلًٜتٕاّ ؾاس
جلظ مٜ ،سٕمح مغ جوكٝم أيٍل ضطجضِ ل خًضِ جٚساٝمّٕ كآ مك اغ ج٘ضذؼٕىٕاحت ماه َاصج
جلوطن؛ أن جٚمحم جلرمٕىٓ جستؼحز َٕثحت جلؼعج مٌحوتُح جلحوٕوّٕ ،يػحزَح ضٕثحً كطإثحً ئلآ
ٔااس جلطاارحخ جلخااًضْ .يذُااصج جسااتؼحزت جلتزمٍؼااحت حٕحتُااح يوؿااحلُح كاآ موحضػااّ ل ظ اام
جلسجذ ٓ(جٜسااترسجز جلرُ ااًْ) ،ذحتاات أٔؿااح تُااتمٍ ذمًجرُااّ جلظ اام جلرااحضرٓ جلمتمخ ا
ذاحٜستٌرحض جلؼحلمٓ يجلػًُٕوّٕ ،مغ ئهحمّ جلؼسل يجلؼم ػ ٓ ئغاٝح جلطارع يمحٕكاٍ،
مسحػسج كٓ تحوٕن ذؼؽ جلمطجمٓ جلسٕحسّٕ ل ححًم جلخًضيْ جٚمحم جلرمٕىٓ.
يجضتُطت أسطِ جلػسض ذحلزُحز يجلتوًْ ،حٕج ٔصًط مىُم جلسٕس َحزْ جلػسض ،يجلسإس
حسه جلػسض ،يجلسٕس محمس غسضجلسٔه جلػسض ،ي جلسٕس ػرسجلحسٕه ضطف جلمًساًْ جذاه
ػم أسطِ آل جلػسض .ئؼترط َصج جلمحٕف جللٌطْ ج٘سطْ أحس أذاطظ جلؼًجما جلتآ رؼ ات
محمسذحهط جلػسض ملٌطج حسٕىٕح رُحزٔح لطؼد جلؼطجم:
«ػ متىٓ ٔح غسض أن أَلذَ جلمسْ
أن أسترقِ ذمه أػسِ ..يَسِزج
يضسمت لٓ كٓ جلطكؽ زضخَ ذكًلٍّ
يػطكتُ أن له أستٌٕهَ يأسزُسج
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وَم ٔح حسٕه جلؼػطِ حسرُي أوىح
ذحهًن وىُ ُ مه ٔسٔي جلمًضزج»
(جلسىٕس)84-83 :1986 ،
ًمح أضحض ضحػطوح كٓ َصٌ جلوػٕسِ ،أن جلػسض َاً جلىماًشد جلمخاحلٓ لكطٔان جلحسإه
ي٘زخ يلحطًّ جلموحيمّ جلصْ ٔ ٜؼطف جلؼتحخ يجلؼًٔ  ،ي ٜجلتىػا يجلتر آ ي ٜجٚوُٕاحض
أمحم أغـط َرّ ضٔا.
االيتفاضة
محظجل َىحى ظ م كٓ ظمه مح يكٓ أضؼ مح ،يلُاصج ٔزاد أن تتزاسز ػحضاًضج ذوٕمُاح
يتؿحٕحتُح ،لتأذص ػ ٓ ٔس جلظحلم يتًهلٍ ػىس حسٌ يتزسز ضيح جلخًضِ يجلتمطز ػ آ جلظ ام
كاآ ولااًش جلمظ ااًمٕه .ئن جٚوتلحؾااّ َاآ أيل تح اسُ ضااؼرٓ رمااحَٕطْ ػااحم ل ىظااحم
جلسٌٔتحتًضْ جلرحتس ،جلتٓ وو ت يهًز جلخاًضِ يػم ٕاّ جلتـٕٕاط ماه جلسازًن جلمظ ماّ ئلآ
جلطحضع يأمحم مطأْ يمسمغ جلطأْ جلؼحم ،تؼرثّ مرت اق جلواًْ جلطاؼرّٕ ،لطاهّ جلُزماحت
جلمس حّ ،يذًؼ حطخ جلطًجضع جٜستىاعجكّٕ يجلوٕاحم ذحلؼَػإحن جلمسوٓ(جلطإًخ:2013 ،
 .)78كُٓ ئشن حًلت جلمًجرُاّ ماغ جلىظاحم ماه جلؼما جلحعذآ جلىرراًْ ئلآ جلؼما
جلزمحَٕطْ ،يلصلي كاوُح جلملػ كٓ ػم ّٕ جلتحسْ يجلتـٕٕط:
«لوس هت ًج جلًٕم ذؼؽ جلىسح ..
يَصْ ذىحزهُم ٜتعجل..
مؼ وًّ كٓ جلزسجض..
تحًى لىح مًتىح ..يجلسِّمحض..
سزه أوػحض جلًٕمَ،
هس أؾطذًج كٍٕ ..تسؼًن مؼتو..ًٝ
ضكؼًج غًَضَ جلػِسض،
يجستُطُسيج..
يوحه َىح كٓ أذٓ ؿطٔد،
وٌتد وططتىح يوًظٍػُح كٓ جلظٝم..
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يوسكه تحت أَسَطَّتىح
غًضًِ لٛمحم..
هُكغ جلًٕمَ مؼرطُ غرطج
ذوػق ررحن..
يقل ٌ ذُح جذتىن جٖن ئحطَ جلسّذحن..
يلؼرتٍ لم تعل كٓ جلكطٔن
يمسضسُّ جلوسش كٓ جللحًُحوِّٓ
هس ضدِ كُٕح جلحطٔن..
يوحه لوس أغرا جلًٕمَ مزمًػىح
ضذغَ م ًٕن رطحٍ يأًخط..
يمح ظجل كٕىح..
حسٕهٌ،
يرطحٌ،
يجهلل أًرط
هُتَ َت كٓ جلمؼحضى مطٔم زََٕىٓ
يًحوت ًَكُُط جلىسْ
هُتَ َت كٓ جلعوحظٔه ذىتُ جلُسْ..
أغرا جلوػق ٔطتسّ
«هىر ّ» سوكت..
يأوح»..
(جلسىٕس)73-71 :1986 ،
ئن جل سحن لٕؼزع يجلو م لٕزق ػىس جلحسٔج ػه أًَجل جلمزعضِ جلتآ جضتٌرُاح جلىظاحم
جلرؼخٓ ذحن جلمطحضًٕه كٓ جٚوتلحؾّ ،كؼ ٓ جلطؿم مه أوُاح ًحوات حطًاّ ضاؼرّٕ ػلًٔاّ
يس مّٕ  ٜتحم أْ وًع مه جلسٝح  ٜجلىحضْ ي ٜج٘ذإؽ ،ئ ٜأن جلىظاحم جلرحتاس يجرُُاح
ذٌ أوًجع جلسٝح جلخوٕ جلمسػًم ذحلكحتطجت جلتآ ظ ات تح ان كآ جلسامح كاًم ضؤيش
جلىحش ًمح رح وح جلطحػط كٓ هػٕستٍ «ج٘قلحل  ٜتؼطف جلمًت»:
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«مطت جلكحتطِ جلحموح ُ،
تُحيْ جلسوقُ ،يجوُسِ رسجض
يجلسمُ جمتسِ ،يأض ٝتًجضت كٓ جلـرحض
يذوحٔح زمٍّٕ ؾحػت،
يًقٌّ ،يسًجض
كحلسوٕح يمح كُٕح زذحنٌ ،يحطٔن
يتًجضْ كٓ ضمحز جلمًت،
 ٜضٓ سًْ جلػمتَ،
يػٌّحظٍ يوظحضجتٍ كًم جلكطٔن
يجلمصٔحع كٓ ذـسجزَ
غًت ٔتوٍٕح جلرًفَ،
مًسٕوٓ ،يجللحظح ًرٕطِ،
يذٕحوحت ػه جلمًت ذسحححت جلطَطف،
يأوحضٕس ػه جلىػط ،أًطم جلوحتس قٕحضجً،
يأػكحٌ يسحم!»
(ولس جلمػسض)169-164:
ئوُح زمح تطجم ػ ٓ ج٘ضؼ كٓ مًجرُّ جلطؼد يجلسٌٔتحتًض٘ ،واٍ ٔرىآ ساولح سٕحسإح
كًم ضؤيش ضؼد جلؼطجمٔ ٜ ،سما ٘حاس تزاحيظٌ ،كتوت اٍ ئشج أغاط ػ آ تزاحيظ جلساوق
جلسٕحسٓ جلمحسز ل طؼد(مي زجيلً )530 :1383 ،مح أضاحض ضاحػطوح ئلٕاٍ كآ هػإستٍ
ضرد جلطكؽ:
«لم تَطُػىح مطحونٌ كٓ حىحٔحَح
أذححت ضهحذُح ج٘قُحض
رطحىح له ٔمًتَ كًُ ئمتسجزٌ
لحسٕهٍٔ ،ركٍ ج٘حطجضُ
لم تمُت أوت ٔح ضُٕسُ ،يله ُٔرىَنَ
ضؼدٌ ،يغًتٍ َسٍجضُ
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ٔتُحزْ ذسمؼٍ غًت ػحضًضج َ
يجلحنُّ هكرٍ يجلمسجضُ»
(جلسىٕس)47-46 :1986 ،
يلً ٜت ي جلتؿحٕحت جلزسحم جلتٓ هسمُح جلؼطجهًٕن ػ آ قطٔان شًاطْ يجهؼاّ جلكاق
جلؼظٕمّ ،لمح ضحَسوح جلًٕم ً َصج جلعحق جلم ًٕوٓ ئلآ مطهاس سٕسجلطاُسج كآ ًاطذٝ
جلموسسّ ٜ .وطْ تحًل جلحٕحِ يجلؼعِ يجلٌطجمّ يجلسٔموطجقّٕ ئلآ واحمًش جرتماحػٓ يئلآ
جلىحش  ٜزذ لُم كٓ ضأوُح.
اإلستشهاد والخلىد الحسيًی
هؿّٕ جلحسٕه ضسمت قطٔوحً رطٔثح ل طجكؿٕه يمه ٔس ي آححضَح ٔحكام هٕاًز جلراإش
يجلكـحِ(ػىًظ٘ .)26 :2013 ،ن جلحسٕه ٔؼس جلممخ جلكرٕؼٓ لٛتزحٌ جلزُحزْ جٚغٝحٓ،
ًحن غًت رمًُض جلمس مٕه جلملزًع يلوس ضحىت حًضتاٍ جللٌاط جلسٕحسآ كآ جٚساٝم
ذىلس رسٔس مه جلتحسْ يجلتؿحّٕ يجٚستطُحز ماه أرا جلمرسأ(غاسٍٔوٓ)44 :2012 ،
ًمح رح وح جلطحػط كٓ هػٕستٍ «أضٕح ػه جٚوسحن»:
«لٌهَّ مًت أُمِّ جلزطجح مستحٕ
٘وُح تىظط مه كًجغ جلوطآن
له ٔسمغ جلؼحلمُ ًٔمحً غًتىح جلمُحن،
ئ ٜئشج لؼ غ مه كًَِّ ذىسهِّٕ
ٔ ٜمًت جللٌطُ مصذًححً،
ػ ٓ ضلطِ سٕق
ضذمح ٔططخ مه أيجزرٍ جلحمطج ضوّٓ
ؿٕط أن ج٘لم جلمسكًنَ،
ٔىمً ًحلطزط
حم ُٔتع ًسيٜخ جلوسض
لتكٕا جلٝت ،يجلؼعّْ،
يأًًجم جلحزط
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وحه  ٜتًرؼىح ؾطذّ رٝزُ ؿرِّٕ
ئومح وػـٓ ئشج مح غطخ جلطضحشُ،
كٓ هرؿّ ححتط..
ئشج مح حم جٚوسحنُ،
كًم جلٌقِّ ػمطٌُ
وحه وػـٓ ل صْٔ ٜ ..سٌه هرطٌُ!
يجلصْ ٔحٕٓ ،ئوتحتُ ػ ٓ جلزطحِ،
ئحٕٓ ألق مطَّ!»
(جلسىٕس)145-136 :1988 ،
ًمح أضحض جلسىٕس كٓ هػٕستٍ أن جلحسٕه ححؾط كٓ ً ًٔم ،يلٍ أحط كٓ كُم ج٘يؾاحع
جلوحتمّ يكٓ توسٔط جٚتزحَحت يجلتكًضجت جلمور ّ٘ ،وٍّ مًؾًع حآ ٔواًم ذاسيض ذ ٕاؾ كآ
جلخوحكّ يجلتًٌٔه جٜرتمحػٓ يجلر وٓ لحطًحت ضؼد جلىؿاحل ،يغاطذّ ذًراٍ ًا ظاحلم،
يوسج حطّٔ يًطجمّ لٌ جوسحن(جلسيضْ.)15 :2005 ،
ضحػطوح ئػتوس؛ ئن غسجم حسٕه ًَ جلصْ أؿ ن ً أذًجخ جلتـٕٕط ذًرٍ جلخًجض جلحسإىٓ
مح ػسج ذحخ يجحس ًَ ذحخ جلزُحز ،ك م ٔؼس جلٌٝم ٔىلغ ًماح لام تؼاس جلمؼحضؾاّ جلسٕحسإّ
يجلسذ ًمحسّٕ تىلغ(ظجضع ذِطُمٓ .)118 :1389 ،ذ تىلغ لـّ جلساٝح يلـاّ جلاًحٓ ًَٝماح
أسحش وُؿّ جلحسٕه يوُؿّ ضؼد جلؼطجم:
«أهطأ كٓ ًتحذٍ جلمرؿًخِ ً متٕه
أهطأ :هطآن يذىسهّٕ
كأحم جلًُّٔ»
(جلسىٕس)179 :1986 ،
٘ن جلحسٕه ػحش مغ أرًج جلطُحزِ ،يزضذاٍ يأذٝهاٍ ذوٕاح ذؼاس جستطاُحزٌ ذحلاسٔه
يملتًحٕه أمحم جٖذطٔه(جلتمٕمٓٔ .)19 :2012 ،ؼ مىح جلحسٕه أن جلتزطذاّ جلخًضٔاّ َآ
تزطذّ حٕحتّٕ ػحمطِ ذحلحد يجلتؿحّٕ ،يأن جلحد جلحوٕوٓ ًَ جٜستؼسجز جلطحم ل تؿحّٕ
يجللسجتٓ ًَ محد يمتػًف ًرٕط ٔؼٕص متر ٕحً سرٕح ػه شجتٍ لٕح كآ جلخاًضِ يتحا
كٍٕ(جلسٕس رحسم:)167 :1995 ،
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«أن ًٌٔن جللسج ُ ذؼؽَ ػكحٔحوح
يهس ذٕغ لٝلٍَ جللسج ُ
كحضُسْ ٔح سمح أوح سىروٓ
يسٕروٓ قطٔوىح ٔح سمح ُ
يسىروٓ محزجم ٔػطخُ كٓ جلسوٕح
حسٕهٌ تؿمٍ ًطذ»ُ ٝ
(جلسىٕس)136-135 :1986 ،
ًَ ٔطْ أن أذكحل ػػطٌ محؾٕه وحاً جلطاُحزِ كآ حراحت ئوإه يجضاتٕحم ،يجَرإه
ذمًتُم حٕحِ لٗذطٔه ،كٓ ػًٕوُم ػىحز يئغطجض ػ ٓ جلمؿٓ ًأومح ًَ مستمس مه ًاطذ. ٝ
ٔوًل مرحقرحً ً ضُسج جلؼػط:
«لحٌحٔحى يرًٌ ًًرًٌ ج٘ورٕح
يلؼىحزى ػىحز هحزم مه ًطذ» ٝ
(ولس جلمػسض)123 :
الحسيى هى عًىاو الكراهة واليقظة والحماسة
ئن ًطجمّ جٚوسحن تتز آ كآ حاٝث هإم أسحسإّ يجساتطجتٕزّٕ :جلحطٔاّ يجلمساحيجِ
يجلطااطجًَّ ،اآ جلٕااًم محااًض جلسٔموطجقٕااّ جلتاآ ٌٔتااد ئتحااسث ػىُااح ئرطااط ذُااح
جلؼحلم(ذسضجلااسٔه ،)36 :1986 ،يػحضااًضج رااًَط جلسٔموطجقٕااّ ٘ن جلحساإه ًمااح رااح ،
جستُسف ذخًضتٍ جلزُحزّٔ يجٚغٝحّٕ كٓ جلؼحضط مه جلمحطم ػحم  61ل ُزطِ ،ئػحزِ جلٌطجمّ
جلتٓ س رتُح جلس كّ جلـحضمّ مه جٚوسحن يج٘ماط ذاحلمؼطيف يجلىُآ ػاه جلمىٌط(سٕحسإحً
يزٔىٕح) أي ًٜيهر أْ ضة آذط(جلٕحسطْ.)82-83 :2009 ،
ٔىطس جلسىٕس كٓ هػٕستٍ «أضٕح مخ جلسم» ،أن جلحسٕه ًَ جلصْ ذصل ػمطٌ يً ماح
كٓ يسؼٍ مه أر وزحِ ج٘مّ يتىرُُٕح ئلٓ جلركط جلؼظٕم جلصْ ػحضاتٍ كآ ظا سا كّ
سٕحسّٕ مىحطكّ يظحلمّ٘ .ن جلرٕؼّ ذحًٚطجٌ لححًم ظحلم زلٕ غاحضخ ػ آ أن ج٘ماّ ذاٝ
ًطجمّ ،يئن أمّ  ٜتمت ي حن جٚذتٕحض لُٓ أمّ مٕتّ:
«ػ ٓ رطح جلحوٕوّ ٔىخط جلؼمطج
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ئسوُٕح ػ ٓ ٔرسٍ،
ػطكتي حٕه ًحن جلىحش كٓ ئؿلح ِِ جلرسض
ضأٔتي توطأ جَٖحت،
ًأوي تستـٕج ذألق يرٍُ هس مه حزطِ
يًىّح غًت وحزذٍّ
يؿكٓ هسًِ جلؼخطِ
ذػرط جلىر  ،يأي ذزطجح مىتػط
ي ٜضًؼت لىػ جلوحت جلوصض
ي ٜذطؼت ذسضخ جلرًف»
(جلسىٕس.)101-99 :1988 ،
كمه أر َصج ٔ ٕن ذحلحسٕه أن ًٌٔن ػىًجن ًطجمّ ج٘مّ يجلسكحع ػه جلؼوٕاسِ كؼ ٕىاح
أن وتؼ م مىٍ ًٕق وػًن حطٔتىح يًٕق وححكظ ػ ٓ ذٕحضجتىاح ذػاسيض ػحضٔاّ ،كا ٝوؼكآ
جلرٕؼّ لٌ ماه َاد يزخ(جلٕحساطًْ .)42-41 :2009 ،ماح راح كآ هػإستٍ «ٌَاصج
تٌ مت» أن جلحسٕه مخ ٔؿطخ لمه ٔرتحض جلمًت جلؼعٔع ػ ٓ جلؼٕص جلاصلٕ ؛ يواطْ أن
ذكحخ جلطحػط َىح ذكحخ حًضِ ،يذكحخ مؼطًّ يذكحخ جلرطَحن جلوحقغ ك ٝؿطجذّ أن ٔمخ
جلرؼس جلحمحسٓ يجلؼو ٓ رحورحً ًرٕطج مه ذىّٕ َصج جلركحخ سًج أًاحن شلاي كٕماح هحلاٍ أم
كٕمح تمخ ذٍ ،شلي أن ذكحخ جلحطخ يجلوتحل مغ جٚسترسجز يمح ٔىػطف ئلٍٕ ماه زٜٜت
تمخ جلسكحع ػه جلُسف يئهىحع جلسحمغ ذمح ٔوًلٍ جلمىطة ً ،شلي ٔتك د تًجكط جلركاحخ
ػ ٓ رحود حمحسٓ يمىكوٓ يجستٕوحظٓ ٔعزجز ذطيظ َصٌ ج٘ذؼاحز ذاٝل جلطاؼط٘ ،ن مخا
َصج جلموحم ٔ ٜزًظ كٍٕ ئظُحض جلؿؼق يجٚستسٝم كٓ مرحقرّ جلؼاسي كٕزؼ اٍ قحمؼاحً كآ
جلمعٔس ،يمه َىح ًحن مه جلًجرد ئظُحض جلحمحش يجلوًِ يجلطزحػّ كآ جلركاحخ يجٜذتؼاحز
ػه مرسأ جلرؿًع(ولس جلمػسض:)142-141 :
«ه ت ل طحػط:
َحتٕيَ جلزٕحز
م ػٕىُٕح تحسٍّ يػىحز
يجلزٕحز،
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ححكطٌ ٔوطع كٓ جلػرطِ
ئ ٜـلً ذًجز!
ه ت ل لٝحٔ :ح َصج،
ئشج مح جلتُمت حو َيَ،
أسطجخُ جلزطجز
ًٕق تـىٕيَ مًجئ ُ جلحػحز؟!
ه ت ل خحتط ٜ :تًرس ذٕه جلسٕق يجلصلّّ
سحححت حٕحز
أوت ئن لم تحم جلزمط لظًٓ،
تحم ٍ ئش ٔرطزُ،
أض َ ٝضمحز!»
(جلسىٕس)133-131 :1991 ،
ئن ًطذ ٝمسضسّ ذحلاسِ  ٜتًغاس أذًجذُاح ،يئن غالًكُح ملتحاّ لٌا ماه ٔطٔاس أن
ٔحؿطَح لٕتؼ م ًٕق ٔحٕح ذٌطجمّ ،يًٕق ٔؼٕص محلٌحً ذٕحضجتٍ .يلاصلي ػ ٕىاح أن وحاتلظ
ذؼحضًضج ًوؿّٕ جستطجتٕزّٕ وُتم ذُح ًحطًّ يػٓ وطتد ػ ٕاٍ أحاطجً مرحضاطج ػ آ حٕحتىاح
جلًٕمّٕ ،يػ ٓ قطٔوّ تلٌٕطوح(مزمًػّ مه جلرححخٕه 14 :2011 ،يجلزاحذطْ.)14 :1999 ،
حٕه لم ٌٔه َسكح لٙوظمّ جلمسترسِ سًْ جحتٌاحض جلسا كّ ،يجٜساتٕ ٝػ آ مواسضجت
جلطؼد(جلطًٕخً ،)154 :2013 ،مح أضحض ئلٍٕ جلطحػط كٓ هػٕستٍ «أضٕح ػه جٚوسحن»:
«أغٕا :تؼحلًج ٔح أَ ٓ
َصج جلعمه جلػرطّْ،
تلىَّه كٓ هت ٓ
لحظحتٓ تـطم كٓ جلًح
أٔحمٓ تـطم كٓ جلًح
أغٕا ،يأغطخ كٓ جلسطِّ
 ٜححلج كٓ لـِّ جلىػطِ
ئمح أن وَػرا وحطَ حسٕهٍ،
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أي وـسي سٕقَ جلطمطِ!»
(جلسىٕس)133-131 :1988 ،
طريقة الحسيى وطريقة الثىار هی الطريقة الحمراء
ٔىطس حس جلسىٕس كٓ جلوػٕسِ «أضٕح مخ جلسم» ،مه جلحسٕه جلصْ جستور يجهؼحت
جلر ، ٝملطزجت مطٔطِ مه جلؼىح يجلمٌحذسِ جلمػحًذّ ذىعٔق جلسم ،يهس هػس سححّ جلمًجرُّ
ذٌ مرحقطَح لتًٌن لٍ ي٘سطتٍ يلرحغّ غححذتٍ مىُح ت ي جلحػّ جلرحلـاّ ماه جلتىٌٕا
يجلركص؛ يجلصْ تٝحوت كػًلٍ جلسمًّٔ كٓ يجهؼّ ػحضاًضج يماح ذؼاسَح يكٕماح لام ٔطاُس
جٚوسحن مخ ت ي جلححلّ جلىحزضِ كآ يكاًز جلحسإه ػ آ ساححّ جلُاٝى جلمحوان ماغ
أَ اااٍ(جلتمٕمٓ ،)69-68 :2012 ،زين أن ٔرؿاااؼًج ئستسااا مًج أي ٔتاااصمٍطيج ماااه
ضٓ (مستًكٓ:)288 :1341 ،
«يأذرطوٓ ذأن جلكقِ ،مح ظجلت تطؼّ،
ػ ٓ حطجٌ ج٘ؾ غ جلحمطج
يمح ظجلت م كرًّ َىحى ج٘شضع جلرتطج
يمح ظجل جلطؾٕغُ،
ٔصيخ مه ػكصٍ كتمسا يرٍُ جلحًضج
يمحظجل جلحسٔس ٔثهُ،
ئخو مطّٕ َج٘سطْ
ئح وػٔ ًٝمعهىٓ،
ئك دُ مه ذوحٔح رختٓ ج٘رطج
تطكن ،لستُ مزىًوحً،
يمه أزضْ؟
مه ج٘يزجدِ حٕه تؼحون جلسٌٕىٌّ جلىحطج
يمه أزضْ؟..
ي ٜتـؿد
ئشج مح أقلأيج رمطَ جلسٌحتطِ كٓ جلؼًٕن،

 / =6دراسات األدب المعاصر ،السنة السابعة ،خریف  ،79?:العدد السابع والعشرون

يمعهًج ج٘رسحز
ئـمطُ يرٍُ ذسمِ»
(جلسىٕس)108-97 :1988 ،
تًرس ػٝهّ ذٕه هؿّٕ جلحسٕه يجل ًن ج٘حمط ،يضذمح ًحوت أًخط جلػًض جلحسّٕ تًجراسج
كٓ جلمطُس جلحسٕىٓ َٓ مح غُرـت ذحلحمطِ ،يجلطحػط حطظ ػ ٓ أن ٔوسم غًضتٍ جلحسّٕ
م ًوّ مه ذٝل زٜلّ ج٘رسحز جلمرتًض جلمػرًؽ ذحلسم يج٘غرغ جلموكًع ،لًٕمٓ ئلٓ ػاحلم
جلرىًع ضحضحح هػّ جلطُحزِ يجٚسحضِ جلتٓ ٔوسم مه أر ُح جلىلٕس .حم ذتم غًضٌ جلحسإّ
ذألًجن جلؼصجخ جلتٓ تٌ مت ذلم جلحوٕوّ ػه تأحٕط جلحسٕه كٓ جٖذط(ػىًظ.)80 :2013 ،
كوس تًحس جلطحػط مغ هؿّٕ ػحضًضج يمغ جلؼطجم ،يجوتُٓ ئلٓ أن جلسمح جلتٓ ؾاطد ذُاح
جلحسٕه ،ئومح ؾطد ذُح جلؼطجم ذأًم ٍ ،لصج ٔستحؿط جلطحػط أذكحل ػحضًضج  ،كٓ ضؼطٌ ضماعجً
ل تؿحّٕ يل ػرط جلكًٔ غرط جلمًجقه جلؼطذٓ ػ ٓ مطجضِ جلظ م يجلكـٕحن ،ذٕىماح ٔتراصَم
ضمعجً لمؼحوحتٍ يآٜمٍ جلطرػّٕ كٓ قطٔن جلوٕحم يجلخًضِ ػ ٓ جٚسترسجز كآ جلؼاطجم .كىاطْ
جلػًض جلحسّٕ ذٕط مؼرط ذسٜٜتُح ػه وو يجهغ ئش ٔرٕه جلطحػط جلطكؽ مًهلٍ أمحم جلًجهاغ،
ك صلي لًٍن جلطحػط ذػًضٌ جلحسّٕ جلؼطجم ذحل ًن ج٘حمط ج٘لم٘ ،وٍ ًحن جلمٌحن جلصْ رماغ
ذٕه يهلّ جلرٕط يجلػٝح جلمتمخّ ّ ذحلحسٕه يآلٍ يغحرٍ ،يذٕه لمّ جلٌلط أػاًجن جلكحؿٕاّ،
يذصلي حون جلطحػط ومًٍجً كٌطٔح لػًض أؾح ت مؿمًن وػٍ.
يتيجة البحث
جلىُؿّ جلحسٕىّٕ لرست جلخًخ جلطؼطْ ،يػرٍاطت ذلام جلحوٕواّ ػاه هؿإّ جلحسإه
يمؼحوُٕح يمؿحمٕىُح يأَسجكُح جلسحمّٕ.
ٔىطس جلطحػط جلحسٕىٓ ػه جلحسٕه جلصْ ُٔعمٍ جلكحؿًت محزٔحً ،كٕىتػط جلحسٕه ػ ٍٕ
مؼىًٔح ،ئُعمٍ ذحلسٝح كٕىتػط جلحسٕه ػ ٍٕ ذحلٌ مّ ،ئُعمٍ كآ ظماه مؼإه كٕىتػاط
جٚمحم ػ ٍٕ كٓ ً ظمه ،ئُعمٍ كٓ جلمٌحن جلمحسز كٕىتػط ػ ٍٕ كٓ ً مٌاحن ،ئُعماٍ
ذحلرحق كٕىتػط ػ ٍٕ ذحلحن ،ئُعمٍ ذحلزُا كٕىتػاط ػ ٕاٍ ذحلمؼطكاّ ،ئُعماٍ ذاحلؼىق،
يجلتؿ ٕ  ،يجلؼرًزّٔ ،يذتٌمٕم ج٘كًجٌ كٕىتػط ػ ٍٕ ذاحلطكن ،يجلحوٕواّ ،يذحلحطٔاّ ،يذحطٔاّ
جلتؼرٕط ،ئُعمٍ ذحلىلاحم ،يذاحلؼمٓ ،كٕىتػاط ػ ٕاٍ ذحلػاسم ،يذحلرػإطِ جلىحكاصِ ،ئُعماٍ
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ذحلمًت ،يذحلزمًز كٕىتػط ػ ٍٕ ذحلحٕحِ ،يذحلخًضِ ،يأذٕطجً ُٔعماٍ ذحلزحَ ٕاّ كٕىتػاط ػ ٕاٍ
ذحٚوسحوّٕ ،يجٚسٝم ،يجلحؿحضِ.
أمح جلحسٕه ك م ٌٔه َسكٍ جلس كّ مه أرا جلسا كّ ،أذاسجً يئوماح ئساتُسف جلسا كّ
جلظحلمّ مه أر جلتـٕٕط وحً ج٘كؿ يج٘حسه ،يضحػطوح أٔؿحً ئستسػٓ ضرػإّ جلحسإه
يهؿّٕ ػحضًضج لتحوٕن أَسجكٍ مىُح )1تحطٔؽ جلطؼد ٚسوحـ جلىظاحم يئساوحـ ضاطػّٕ
جلس كّ جلرؼخّٕ جلتٓ وعت ػ ٓ جلحًٌمّ ذـٕط مطًضِ ي ٜضؾٓ مه جلطؼد؛ )2ئذكحل وظطٔاّ
جلححًمّٕ جلمك وّ ل س كّ ،يجلتٓ ت ـٓ ئضجزِ ج٘مّ؛ )3ئححضِ حطّٔ جٚذتٕحضٚ ،ػتوحزٌ جلزحظم
يئٔمحوٍ جلطجسد ذحن جلؼو يحن جلؿامٕط كآ تؼٕإه جلمػإط؛  )4تلسإط ملُاًم جلحٕاحِ
يجلمًت ذكطٔوّ أذطْ ،ترت ق ػمح ٔلُمٍ جلىحش؛  )5ضاطح ملُاًم جلرٕؼاّ لطاؼرٍ ،أي ماح
ٔسمٓ جلًٕم ذػًت جلىحذد جلاصْ ٔاسلٓ ذاٍ كآ غاىسيم جٚهتاطجعً ،مساإيلّٕ ضاطػّٕ
يتحضٔرّٕٔ ٜ ،ىرـٓ ٘حس أن ٔؼكُٕح لٌ مه َد يزخ ،كوس تىتُٓ ذٍ ئلٓ جلىاحض ذؼاس أن
تػحزض حطٔتٍ يتوؿٓ ػ ٓ ًطجمتٍ يتلسس جلمزتمغ ذىظحم سٕحسٓ كحسس؛ يً)6طق راطجتم
جلىظحم جلسٕحسٓ جلسلحى كٓ همغ يهت جلمًجقىٕه ،جلصٔه ذطرًج ئلآ جلطاًجضع مزاطزٔه
مه أْ سٝح ئ ٜسٝح جلٌ مّ مكحلرٕه ذحلتـٕٕط يجٚغاٝح ٚػاحزِ جلٌطجماّ ئلآ جلطاؼًخ
جلموًُضِ.
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