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يزسحلکطٗن حلکطهٖ حلولقذ ر "أر ٖ س لوٖ" ض خيط للس كٌٖ٘ ضحث ى ل ٖ حألزد حلًطر ٖ
حلوًخغطًٗ ٍَّ ،طق روخل حلو طأٓ ٍٗتنٌ ٖ رَغ حِ س ذ حلَغ حخت حلوو٘ عٓ ًٍهط ِ
حلزوخل٘ٔ حلوتّسؤٗ .وتعد حلحذ لٖ ضًطُ حهتعحرخً کل٘خً ر٘ي حلْزط ٍحلَغخل ٍر ٘ي حلَحع ى
ٍحلر٘خل .لٖ ّصُ حلسضحسٔ؛ ًتخرى حلٌَح ٖ حلزوخل٘ٔ لٖ حلوطأٓ ًٍقف هَعف َغ ٘حخ ِ ل ٖ
کل طف هي حلح طٍف حلسحل ٔ يل ٖ حألًَح ٔ رًخقح ٔ هط زًٔ غ خزعٔ ًًٍ ،خلذ حلت سحذل
حلوتزخٍد ر٘ي حلحذ ٍحلَقٌ٘ٔ لٖ ذكخرِ حلطًطٕ .کل لك حألٍغخف ٌٗسهذ ؾوي حإلقخض
حلطٍهخًت٘کٖ ٍَّ ّخثن هى حأل الم ٗتنعل ،ر٘س أًِ کخى ًٗ ٘ص ل ٖ للس ك٘ي ٍ ؤحّط ه ي
َحزث حلٌکزٔ ٍرًس حلٌکزٔ حلحلسكٌ٘٘ٔ ،ؤذص أضًخضُ أرًخزحً رسٗسٓ ٍٗوتعد ز ِ للو طأٓ
رحذ حلَقي لٖ هزخل حلٌؿخل ،لٌزس لٖ ض ًطُ هعٗز خً ه ي حلًخقح ٔ ٍحلکح خط حل َقٌٖ
حلحلسكٌٖ٘ ٍلْصح ػزح حلوطأٓ لٖ ضإ ٗتِ ضل٘ق ٔ کح خط ًٍؿ خلٍ .ع س ز ٘ي ه ي ذ الل
حلسضحسٔ أىّ حلطخيط ٗوعد لٖ ًحسِ يطق حلحز٘زٔ ٍحلَقي ل ٖ نى ٍح سٍٗ ،زً ل حلو طأٓ
هًخزالً هَؾَي٘خً للَقي .لؤذصت حلوطأٓ يٌس أرٖ سلوٖ ،يوقخً اٗحخث٘خً ه ئحطحً رو خ تؿ وي
زس٘س حلًالعٔ حلخٌخث٘ٔ رٌْ٘خ ٍر٘ي حلَقي ،لتزسٍ حلًالعٔ ًَيخً هي خالت حلًط ق تَ س
ذاللْخ حلصحت رخلَقي.
الکلمات الذلیلیة :يزس حلکطٗن حلکطهٖ ،حلَقي ،حلحذ ،حلوطأٓ ،حلحلسك٘ي.

* يؿَ ّ٘جٔ حلتسضٗس لٖ عسن حللنٔ حلًطر٘ٔ ٍنزحرْخ ،رخهًٔ ضحظٕ ،کطهخًطخُ ،حٗطحى(أستخش هطخضک).
Sh.hemati@yahoo.com
bbagheri75@yahoo.com
** قخلذ حلسکتَضح ،عسن حللنٔ حلًطر٘ٔ ٍنزحرْخ ،رخهًٔ ضحظٕ ،کطهخًطخُ ،حٗطحى.
hadi_jahed65@yahoo.com
*** قخلذ حلسکتَضح ،رخهًٔ نظحز حالساله٘ٔ ،لطو يلَم ٍ حق٘قخت ،قْطحى ،حٗطحى.
حلکخ ذ حلوسئٍل :رٌْخم رخعطٕ

=?  /دراسات األدب المعاصر ،السىة الثامىة ،ربیع > ،:<Bالعدد التاسع والعشرون

المقذمة
لقس هطّت يلٖ حلوٌخّذ حألزر٘ٔ يزط كَضح ْخ حلوتًسزٓ لٖ حألزٍحض حلورتلحٔ صٍّعخً ذخغ خً
ًزسّخ لٖ حلًزخضحت ٍحلٌهطٗ خت حلوتزخٌٗ ٔ َل حألض ًخض ٍاقخضّ خ حلٌحس ٖ ٍحالرتو خيٖ
ٍحلخقخلٖ لٖ حٙزحد حلورتلحٔ ذخغّٔ ل ٖ حألزد حلًطر ٖ؛ «أىّ حلطٍٗ ٔ حلط ًطٗٔ ٌٗزن ٖ أى
کَى ٍحؾحٔ ٍهحسزٓ أهخهٌخ هٌص حلزسحٗٔ تٖ ًستك٘ى حلٌحخش الٖ حلحکطٓ أٍ حلطًَض حلوخحل
لْ٘خ ،غ٘ط أى حلطإٗٔ حلطًطٗٔ ال قف يٌس سٍز حلطإٗٔ حلزػطّٗٔ ،اًّوخ ّٖ عس حتتْخ ٍ تزخٍظ
يي رًؽ يٌخغطّخ حلتٖ ئزّٕ زٍضحً َ٘ٗخ»(اسوخي٘ل ،ال خ .)95- 96 :ه ي حلحق خثق حلت ٖ
ًقطضّخ رطؤى حلػَضٓ حلطًطٗٔ ل ٖ حألزد حلحلس كٌٖ٘ أى ض خيط حلٌؿ خل کخ٘ ط ًح ه خ ٗحت
حألض٘خء حلَحعًٔ لٖ حلوکخى لکٖ ٗزسّخ لکل وخسکْخ حلزٌخثٖ ٍال ٗزقٖ هٌْخ اال يلٖ غحخ ْخ
أٍ رًؽ غحخ ْخ ،سَحء حألغل٘ٔ لْ٘خ ٍحلوؿخلٔ الْ٘خ« .لل٘س حلوْن زحثو خً أى ک َى حلػ َضٓ
حلوکخً٘ٔ هکتولٔ حلتکَٗي أهخم حلً٘ي حلوزػطٓ ،إٔ هَحلقٔ لوٌكق حلوکخى حلتٌس٘ق حلوکخًٖ
لألض٘خء»(ًحس حلوػسض.)95 :
ٍکخى أرَسلوٖ هي حلطًطحء حلصٗي ؾطد لْن حلوخل لٖ حلخَضٓ ٍحلتؿح٘ٔ زٍى إٔ عسَٓ
أٍ غلهٔ ٍَّ لك٘ف ٍزٍز هى حألغ سعخء .هْ ط ل ٖ ض ًطُ ًن ن رسٗ سٓ ق َحل حل ط الت
حلوتتخرًٔ ٍَّ هحخلم للقسٗن هى حلطٍط حلوًخغطٓ ل ٖ ٘ي أى حلو طأٓ ل ٖ ض ًطُ هح َض
ٗتّکٖء يلْ٘خ لألّسحف حلخَضٗٔ لٖ ضًطُ حلَقٌٖ حلًخقحٖ ر٘ي حلوزتوً خت حلورتلح ٔ ل ٖ
حلًخلن «يلٖ أًْخ هَسسٔ شکَضٗٔ ٍّٖ ،ا سٕ عالو حلطرل حلحػٌ٘ٔ ٍّ .صح ًٌٗ ٖ طه خى
حلوطأٓ ٍهًٌْخ هي زذَل ّصُ حلوئ سسٔ حلرخغ ٔ رخلطر ل ،هو خ رً ل حلو طأٓ ل ٖ هَؾ ى
ّخهطٖ»(حلنصّحهٖ2006 ،م .)111:أغزح يالع ٔ حلط خيط ر خلوطأٓ ٍحلٌؿ خل يالع ٔ قز ى
هتقسّهٔ يلٖ خضٗرِ ،يالع ٔ حًتو خء حل صحت ل ٖ ذل ق حلوَؾ َو؛ أٍ يالع ٔ ل طظ حلوط خيط
رخلؿطٍضٍٓ ،کتخرٔ حأللکخض ذالل حأل خس٘س ٍ ،طرؤ حلَرسحى ٍحلؿو٘ط لٖ حلطًط« .لتتزسّس
ّصُ کلْخ رتحخيل روخلٖ ًٗزّط رْخ حإلًسخى يي قطٗق حلحکطٓ حلتٖ لو ى ک ؤٍل طک ٔ ل ٖ
يول٘ٔ حإلرسحو ...تٖ طکل يزخضٓ أٍ روالً حسط حلقػس ٍاشح رْخ کلْخ تحَل ال ٖ أس لَد
لٖ قلْخ حلحٌٖ»(حلزقخيٖ1985 ،م.)18 :
َّ ضخيط حلحذ ٍحلزوخل؛ «لقس کخى للحذ حلٌس َٕ ه ي ّ صُ حلنطحث ع حلقَٗ ٔ حلًٌ٘ح ٔ
حلوتَحزٔ أٍلٖ ًػ٘ذ ألًِّ لن ٗکي للًصرٖ هي سلَٓ لٖ ٘خ ِ حلقخس ٘ٔ حلسحه٘ ٔ اال حلو طأٓ
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لْٖ حلتٖ کخً طٍٕ نوؤُ ٍ ،ؤسَ رطح ِ ٍ ،قَٕ ًحسِ ٍ ،طس يؿسُ ٘ي لححِ حلحطد
ٍ نطخُ حلسَ٘ف»(يزس حلحتخط1994،مٍ .)137:حلطخيط ًٗتقس ٌ٘صحک أى حلوطأٓ هسحض ٘خ ِ
ٍهَ ِ ،رْخ ٗح٘خ ٍهي أرلْخ ٗوَت ٍ«يخز أرَسلوٖ الٖ للس ك٘ي س ٌٔ 1927م رً س ً٘ل ِ
ضْخزٓ حلزکخلَضٗخ حلسَضٗٔ ،خهالً هًِ ًححِ هي يزق شکطٗخ ِ لٖ زهطقٍ ،ض ًلٔ هتَّز ٔ
رلْ٘ذ حلخَضٓ ٍحلٌخض ٍ ،تؤرذ لٖ غسضُ زخً لألضؼٍ ،زلخيخً يي طحرْخٍ ،لٖ حلق س ،،ر سأت
هط لٔ کحخط رسٗسٓ هي ٘خ ِ»(ر٘لتَ1987 ،م.)33 :
کخً هطخضکٔ حلوطأٓ حلحلسكٌ٘٘ٔ حستزخرٔ لسخ خت حلزْخز ٍحلکحخط ٍحلسٍض حلطحث س حل صٕ
لًزِ لٖ حإلًتحخؾٔ؛ «رخلحًل ،هخ أى حًكلق ضطحضٓ حًتحخؾٔ حألعػٖ حلوزخضکٔ ،ت ٖ ّ ذ
حلطًذ حلحلسكٌٖ٘ رکخلٔ ضطحثحِ حلوزتوًٍ٘ٔ ،أ عحرِ حلس٘خس٘ٔٗ ،سحلًَى ي ي للس ك٘ي
ٍهقسسخ ْخ٘ ،ج رصلَح لٖ سز٘ل شلك أغلٖ هخ ٗولکَى ٍهي حلططحثح حلوْؤ حلتٖ ضخضک
لٖ حًتحخؾٔ حألعػًٖ ،سخء للسك٘ي حللَح ٖ لخرؤى حلًخلن رٌوخشد ل ن ٗس وى روخلْ خ يز ط
حلتخضٗد حلكَٗل ،لقس أزّطي حلزو٘ى روخ عسهي هي ؿح٘خت ،رل ارسحيخت ٘ ،ج ًخلس ي
حلطرخل ٍظح وٌْن لٖ کخلٔ ه٘خزٗي حلح٘خٓ :حلزْخزٗٔ ٍحلٌؿخلٍ٘ٔ ،حًتقلي ه ي حألع َحل ال ٖ
حأللًخل»(حلنلزخى2009 ،م .)107:اىّ حلوعد ر٘ي حلوطأٓ ٍحلَقي لٖ ضًط أرٖ سلوٖ ن خّطٓ
هلح للٌهط٘ ،ج ال ًستك٘ى أى ًحطق ر٘ي حلوطأٓ ٍحلَقي ٍٗػزح حلحسٗج يي حلوطأٓ ّ َ
حلحسٗج يي حلَقي ٍنهخلٍِ .حلحلسك٘ي حلتٖ ّٖ رعء هي لئحزُ ٍهًخًخ ِ ٍرطح ِ ،أغ زح
هؤسخ ِ حلسحثؤ ٍيلٖ ّصحٗ ،ػ٘ط کل ههْط هي ههخّط حلَقي يخلقخً رحک طُ ٍض کل يالع ٔ
ّس
حلطخيط رخلوطأٓ ٍ حلَقي رَّط أضًخضُ ه ي ٘ ج هؿ خهٌْ٘خ ،لق س حلتػ ق رْو خ ال ٖ
حالًػْخض حلتخمٍ ،حًًکس شلك لٖ ضًطُ رطکل هزخضط.
ْٗسف ّصح حلزحج الٖ زضحسٔ حهتعحد حلوطأٓ ٍحلَقي لٖ زَٗحى أرٖ سلوٖ ٍحلَغَل ال ٖ
أىّ ذّ حلطخيط الٖ حلوطأٓ ٗتزلّٖ لٖ ذّ حلَقي حلحلسكٌٖ٘ٗ ٍَّ ،حکّط خلوخً ،لک ي ّ صح
حلحلن لٖ ٍيٖ هتکخهل يوّخ ٗتکلّن يٌِ َل حأل سحث حلؿ و٘طّٗٔ ٍحلح َحزث حلَحعً ٔ ل ٖ
حلوزتوى حلحلسكٌٖ٘ .کوخ ْٗسف حستزالء هَعف حلطخيط أرَسلوٖ لٖ حلٌه ط َل حلو طأٓ
حلطٍهٌس٘ٔ ٍزٍضّخ لٖ حأل سحث حلوقخٍهٔ حلحلسكٌٍ٘٘ٔ ،هػخ زٔ حلوطأٓ ٍحلطرل ل ٖ حلکح خط
ؾس حإلستًوخض حلػًَْٖ٘ ،عس رًل حللنٔ هطحًَٔ رخلًَحقف حلوق٘سٓ رخلًقل ٌٍّ ،خ کو ي
أّو٘ٔ حلسضحسٔ ٍرسٍٕ سل٘ف حلؿَء يلٖ ّصُ حلتزطرٔ حلطًطٗٔ .لقس حيتوسًخ ل ٖ حلزح ج،
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يلٖ حلوٌْذ حلَغحٖ حلتحل٘لٖ حلصٕ ًٌٖٗ رسضحسٔ اًسهخد ذ حلَقي ٍحلوطأٓ ل ٖ حلکح خط
حلحلسكٌٖ٘ لٖ ضًط أرٖ سلوٖ ،للَعَف يلٖ أرًخزُ ٍ زل٘خ ِ ل ٖ حلرك خد حلط ًطٕ ل ٖ
حق٘ق أّسحلٍِٗ .تکَى ّصح حلزحج هي هقسهٔ لٖ يالعٔ حلطخيط رخلوطأٓ ٍحلٌؿخل ٍهط خضکٔ
حلوطأٓ حلحلسكٌ٘٘ٔ لسخ خت حلزْخز ٍحلکحخط ،حن حسحٌخ يي ٘ خٓ ٍض ًط أر ٖ س لوٖ ،ح نّ
ٌخٍلٌخ رخلتحل٘ل حًسهخد ذّ حلَقي ٍحلوطأٓ لٖ ضًط حلطخيط ،حن رخءت حلٌت٘زٔ حلتٖ يُطؼ
لْ٘خ أّن حلٌتخثذ حلتٖ َغل الْ٘خ ّصُ حلسضحسٍٔ .حألسجلٔ حلتٖ ك طط ل ٖ ّ صُ حلوقخل ٔ،
ّٖ:
 -1ک٘ف زل ذّ حلَقي ٍحلوطأٓ لٖ ضًط أرٖ سلوٖ؟
ّ -2ل حستكخو حلطخيط أى ٗوعد ر٘ي حلوطأٓ ٍحلَقي لٖ احطحء حلوطْس حلحلسكٌٖ٘ ل ٖ
س٘خق حلوقخٍهٔ حلَقٌ٘ٔ؟
أهخ حلوحطٍؾخت حلوقتط ٔ حلتٖ ًحخٍل أى ًخزتْخ أحٌخء زضحستٌخ ّٖ:
-1للوطأٓ زٍض خسن لٖ حلوؿخه٘ي حلطًطٗٔ رل ًطخّس ّصُ حله خّطٓ قَٗ ٔ ل ٖ ک الم
حلطخيط حلوعٗذ رخلًَحقف حألًخَٗٔ ٍحلخَضٗٔ زخُ هکخلحٔ حإلستًوخض.
 -2حلوحزٔ حألًخَٗٔ ٍ ذ حل َقي نخّط خى ع س رًل حللن ٔ حلط ًطٗٔ ل سٕ حلط خيط
هطحًَٔ رخلًَحقف حلوقّ٘سٓ لٖ اقخض حلًق٘سٓ ٍحإلٗوخى.
الذراسات السابقة
حؤ زضحسخت أًزعت َل أزد أرٖ سلوٖ ًرع هٌْخ رخلصکط؛ «حلقؿ٘ٔ حلحلسكٌ٘٘ٔ لٖ
أزد يزس حلکطٗن حلکطهٖ» ،لوزتزٖ ض وخًسٍس ٍهرتخض هزخّ س ،حللن ٔ حلًطر٘ ٔ ٍنزحرْ خ،
ضر٘ى 1434ق .عس أکّس حلوقخل أىّ ضًط يزسحلکطٗن حلکطهٖ غَت حلطًذ حلحلس كٌٖ٘ ز خُ
حإلستًوخض ٍحلػًَْ٘٘ٔ ٍعس ٍغل حلطخيط الٖ أّسحلِ حلخَضٗٔ رخلَغف أم رترل٘ س حلط ًطحء أم
رتػَٗط لَحيذ حلحٌ٘ي لٖ ًحسِ ؾ س حلق٘ س ٍحإلًکس خضحت ٍح تالل حألضؼٍ .هقخل ٔ «ًگ خُ
ًوخزٗي رِ ظى زض ضًط هًخغط للسك٘ي» ،يعت هال حرطحّ٘وٖ ،ظٌٗذ ًطٗوخًًٖ ،خظٕ عٌزطٕ،
هزلِ ظى زض لطٌّگ ٍ ٌّط(پژٍّص ظًخى)ٍ .1390،حلکخ زَى لٖ ّصُ حلوقخلٔ ٌٗهطٍى ال ٖ
لسٍٕ قَعخى ٍأرَ سلوٖ ًٍٗتقسٍى رؤى حلطًط لسْٗوخ أًوَشد لألّسحفًٍٗ ،تقس حلکتخد أى
ضًط أرٖ سلوٖ ل٘عٗکٖ ٍَّ ٗرخقذ حلوطأٓ زٍى أى ٗلتزؤ الٖ حلطهعٍ ،لکي لسٍٕ قَع خى
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رخقذ ٍ تکلن ضهعٗخً لٖ ضًطّخ .کصلك کتخد «زضنه سٕ ر ط ض ًط حر َ س لوٖ» ،للً عت
هالارطحّ٘وٖ حلصٕ ٌخٍل لِ٘ ٘خٓ حلط خيط حلس٘خس ٘ٔ ٍحإلرتوخي٘ ٔ ٍهؿ خهٌِ٘ حلط ًطٗٔ،
ٍذػخثػِ حلحٌ٘ٔ ٍحألزر٘ٔ ،کوخ كطّع الٖ زضحسٔ يٌػط حلر٘خلٍ ،أٍظحً ِ حلط ًطٗٔ ٍغ َضُ
حلزالغ٘ٔ .کصلك ضسخلٔ حلوخرست٘ط ح يٌَحى «أرَ س لوٖ حألزٗ ذ حإلًس خى» ،لوػ كحٖ
هحوس حلحخض رزخهًٔ حلقسٗس َٗسف ،حلتٖ زض ،لْ٘ خ حلزخً ذ حإلًس خًٖ ٍحإلرتو خيٖ ل ٖ
ضًطٍُ ،حلرػخثع حلحٌٍ٘ٔ ،أرَ سلوٖ ًخعسحً أزر٘خً ٍارتوخي٘خً .يل ٖ حل طغن ه ي ٌ َو ّ صُ
حلسضحسخت اال أى ّصُ حلسضحسٔ ،عُسه لٖ ضکل هرتل ف ي ي غ٘طّ خ ه ي حلسضحس خت ل ٖ
حلوزخل ًحسِ ٍَّ ،أهط هطزٍز الٖ قزً٘ٔ حلوخزٓ حلتٖ عخه يلْ٘خ .لزخءت لتس لف حلؿ َء
يلٖ حًسهخد حأللکخض حلخَضٗٔ ٍحلًَحقف حألًخَٗٔ للَغَل الٖ حلوستَٕ حإلسالهٖ حلطل٘ ى ل ٖ
ضًط حرٖ سلوٖ.
أبوسلمی وشعره
َّ يزس حلکطٗن حلکطهٖ حلولقذ رؤرٖ سلوٍٖ ،لس سٌٔ 1907م ،لٖ للس ك٘ي ه ي رل سٓ
قَلکطم« .حلکطهٖ ًس زٔ ال ٖ ق َلکطم ،حلزل سٓ حلت ٖ ًٗ َز خضٗرْ خ ال ٖ حلق طى حلخخل ج
حلو٘الزٕ»(ر٘لتَ1987،م .)19 :أًِ ًطؤ هى حلٌکزٔ ٍيخضْخ رکل ٍرَزٍُ ،شحق قًن حلنطر ٔ
ٍحلتططز .لِ ذوسٔ زٍحٍٗي ضًطٗٔ ح يٌَحى« :زَٗحى حلوط طز 1935م ،زٗ َحى أغٌ٘ خت
رالزٕ 1959م ،زَٗحى أغخًٖ حألقحخل 1964م ،زَٗحى هي للسك٘ي ضٗطتٖ 1971م ،زَٗحى
أرٖ سلوٖ 1978م» .کوخ کخى لِ رًؽ حأليوخل حلٌخطٗٔ ،لوٌْخ« :کحخط حلًطد حلحلسك٘ي»،
ٍ«أ وس حلطخکط حلکطهٖ س٘ط ِ حلًلو٘ٔ ٍحلس٘خس٘ٔ»«ٍ ،حلط٘د سً٘س حلکطهٖ س٘ط ِ حلًلو٘ٔ
ل ه خ ٗوک ي عَل ِ ل ٖ ٍقٌ ِ
ٍحلس٘خس٘ٔ» .لقس کطّ ،حلطخيط أرَ سلوٖ ل ٖ زٍحٌٍٗ ِ ک ّ
حلحلسك٘ي حلوولَء رخلوآسٖ ٍحلوحخضعختٍٗ ،ؿ وٌِ س خإال ِ حلَقٌ٘ ٔ ٍهط خيطُ حلوتلزس ٔ
رخلحعى ٍحألسٖ حلتٖ تحخٍت ر٘ي حل٘ؤٍ ،حألهل رطؤى ّصح حلَقي حلصٕ ٗطًط رخلنطر ٔ يٌ ِ
لٖ رو٘ى أ َحلِ« .ضحلق أرَسلوٖ کحخط حلطًذ حلحلسكٌٖ٘ قَحل ًػف ع طى ه ي حل عهي
ٍسزل هلحؤ ّصح حلکحخط لٖ ضًطُ حلَقٌٖ حلولتْذ»(ًحس حلوػسضًُٗ .)149 :سُّ حلکطه ٖ
رتزطرتِ حلطًطٗٔ حلرػ٘زٔ ،لقٔ هْؤ لٖ خضٗد حلطًط حلًطرٖ لٖ حلحلس ك٘ي ل ٖ حلًػ ط
حلحسٗج« .اىّ حلط٘د سً٘س حلکطهٖ ٍأرٌخءُ ٗئلحَى ضّكخً لِ ٍظ ًٔ ل ٖ طک ٔ حإلشّ خى ل ٖ
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للسك٘ي ٍال ًکخز ًًلن أى ر٘تخً نذط لٖ ّصُ حلزالز عخم لِ٘ حألد ٍ زًِ يل ٖ زضٍر ِ أرٌ خءُ
لٖ ٘خ ِ ٍهي رًسُ کوخ عخم ّصح حلوطًل»(ًَْٗؽ ٖ َ .)98 :1981 ،هؿخه٘ي زٍحٌٍٗ ِ
يي يوق ّ٘خهِ ٍ ٌٌِ٘ رخلَقيٍ .ضکل يالعٔ حلطخيط رخلَقي ر َّط زٍحٌٍٗ ِ ه ي ٘ ج
هؿخهٌْ٘خ ،لقس حلتػق رخلَقي الٖ سّ حالًػْخض حلتخمٍ ،حًًک س شل ك ل ٖ ض ًطُ رط کل
هزخضط« .کخى ضًط يزسحلکطٗن حلکطهٖ غَت ضًزِ ٍلسخى أهت ٍِ ،ک خى ل ِ زٍض لخي ل ل ٖ
هقخٍهٔ حالستًوخض ٍحلػًَْ٘٘ٔ هٌص ًکزٔ رالزُ رخالًتسحد حلزطٗكخًٖ ،لکخى سال خً لتخک خً ه ي
أسلحٔ حلوقخٍهٔ ؾس س٘خسٔ حلتَْٗس ٍحلقوىٍ .يخش أرَ سلوٖ هط لٔ هخ عزل حلٌکزٔ ٍأسْن
رخلکلؤ حلوقخ لٔ لٖ حلکحخط حلسحثذ ؾسحلًسٍ ،کوخ ي خش هط ل ٔ ه خ رً س حلٌکز ٔ کوخق ف
سَضٕ هلتعم رتكلًخت حلزوخّ٘ط ،لقس نل ٗحول ٍقٌِ للسك٘ي لٖ کل رخض ٔ هي ضًطُ
سَحء أکخى يي قطٗق حلتزط٘ط رخلخَضٓ أم رخلَغ ف أم رترل٘ س حلط ْسحء ،أم رتػ َٗط ل َحيذ
حلحٌ٘ي لٖ ًحسِ الٖ ز٘زتِ ٍٍقٌِ أم رط ًطُ حلٌ خعن حلس خذف ؾ س حلق٘ س ٍؾ س هح ي
حالًکسخضحت ٍح تالل حألضؼ ٍحلَقي»(ض وخًسٍس .)83 :1392،
ٍحلطخيط ٗحخٍل لٖ اًزً خث أى ٗتز ِ ًح َ حل َيٖ ل ٖ يَحق ف حلط ًذ حلحلس كٌٖ٘،
ٍنْطت يخقحٔ حلطخيط ر٘خضٔ لٖ هحخٍلتِ هَحسخٓ هآسٖ ٍ رطحط حلطًذ حلحلسكٌٍّٖ٘ .صح
حلوَؾَو عس أضغوتِ يلٖ حستًوخل حللنٔ حلوطحَى رخلًَحقف حألًخَٗٔ ٍحلح َحض ر ٘ي حلو طأٓ
ٍحلخَضٓ للَغَل الٖ أّسحلٍِ .عس يٌٖ أرٖ سلوٖ لٖ ضًطُ رتػَٗط حلوزتو ى حلحلس كٌٖ٘
ٍهآسِ٘ رکل أرًخزُ ٍ َرْخ ٍِ ،عس هلک حلحسك٘ي ٍهسًْخ هطخيطُ ٍأ خس٘س ِ ٍٍرسحً ِ،
ٍذػع ضًطُ لتػَٗط حلًالعٔ حلقخثؤ رٌِ٘ ٍر ٘ي حل َقي حلز طٗح« .لحلس ك٘ي ل ٖ ض ًط
أرٖسلوٖ ،ل٘س رقًٔ رنطحل٘ٔ لحسذ ،رل ّٖ أٗؿ خً ل ن حلخ خثطٗي کلْ ن ألى خالت
حال تالل ٍحلهلن ٍحلنعٍ حلقخثؤ ل ٖ للس ك٘ي ٗز ذ أى ک َى ر ئضٓ حّتو خم ک ل حلخ َحض.
لحلسك٘ي يلٖ حلطغن هي غنط هسخ تْخ هحولٔ رت طحث ه ي حلٌؿ خل يز ط س ٌَحت هطٗ طٓ
قَٗلٔ»(حلحخض.)36 :1980 ،
لحلسك٘ي ،لن نذ يي رخلِ ٍّوَهِ رل نلنل ل ٖ ٍر َزُ ٍهلک يل٘ ِ ح سخس خ ِ
ٍهطخيطُ« .اىّ هزوَو أضًخضُ طکل حلحس حلوقخٍم زحذل حألضؼ حلؿخثًٔ عز ل أى ؿ ٘ى
ٍلٖ حلوٌحٖ ٘ج کخى أرَسلوٖ أٍل هي رطإٍح يلٖ کطف ٍ ًطٗٔ هالرس خت حلقؿ ٘ٔ ،اى
أرخ سلوٖ ٗزسس حلطخيط لٖ حلتحخهِ حلٌؿخلٖ رقؿ٘ٔ ضًزِ٘ ،ج ٗػزح حلطًط ٍس ٘لٔ ه ي

إودماج حب الوطه والمرأة فی الکفاح الفلسطیىی فی شعر أبی سلمی 58 /

ٍسخثل حلٌؿخل ٍ حتحٖ حلحَحضق ر٘ي ٍن٘حٔ حلط خيط ل ٖ هزتوً ِ ٍرٌ٘ ِ کر خلق ٍهز سو
ًػَظ»(غخلحّ .)10 :1999 ،کصح رًل أرَسلوٖ للسك٘ي زِ حأليوق ٍحألکزط ٍّٖ کلّ
ضٖء لٖ ٘خ ِ ٍغَض هؤسخ ِ رلَ خت ضًطٗٔ رو٘لٔ.
صورة المرأة فی الشعر الفلسطینی
للوطأٓ زٍض ٍحؾح لٖ خضٗد حلحؿخضٓ حإلساله٘ٔ ٍحلًطر٘ٔ ،لقس کخى لْخ زٍضّخ حلز خضظ ل ٖ
ه٘خزٗي هرتلحٔ ٍهي شلك ه٘خزٗي حألزد ،حالرتوخو ،حلزْخز ٍحلحسحء« .حلحسٗج ي ي عؿ خٗخ
حلوطأٓ لِ ضزَى ٍحهتسحز ٗکخز ال ٌٗحػط ح يٌَحى ٍح س؛ ألًْخ تزسس لٖ أحَحد کخ٘طٓ،
لتخضٓ ّٖ أمٍ ،أذطٕ ظٍرٍٔ ،حخلخٔ هحزَرٍٔ ،ضحرًٔ أذ ٍ ،ذخهسٔ رٌ  ،هوخ ٗزًلٌخ ًط ًط
رػًَرٔ ػط هخ ٗتًلق رْخ لٖ کل ّصُ حلوزخالت» (غ٘خمٍ .)73 :2006 ،للوطأٓ حل٘ َم زٍض
لخيل لٖ حلوزخالت حألرٍ٘ٔ ،حکتسز حلوطأٓ يٌس حلطًطحء يوقخً اٗحخث٘ خً هْو خًٍ ،لًز زٍضحً
ضث٘س٘خ لٖ حلْخم حلطًطحءٍ ،حرطحظّخ لٖ ضًطّن رطتٖ حلػَض« .لن نذ حلوطأٓ يي إٔ ً ع،
سَحء أکخى ًػخً هقسسخ أٍ ضًطٗخ أٍ غ٘ط شلك ه ي أً َحو حلٌػ َظ حلورتلح ٍٔ ،لً ل ّ صح
حلحؿَض حلکخ٘ف لٖ هرتلف أًَحو ّصُ حلٌػَظًَٗ ،ز الٖ هخ ٍعط لٖ حلَيٖ حإلًسخًٖ ه ي
ؤح٘طّخ لٖ کل هطح ل حلتخضٗد حإلًسخًٖ»( سَى.)3 :2006 ،
لقس أغزح حلوطأٓ ضهعحً للَقي لٖ حلطًط حلحسٗج ،کو خ ٗ طٕ هحو س ًخغ ط ل ٖ ّ صح
حلػسز« :لوخ حسترسم ّصح حلطهع لٖ حلقػ٘سٓ حلتقل٘سٗٔ ؾو٘ط حلوئًج لٖ هرخقز ٔ حل َقي
ركطٗقٔ هزخضطٓ ،أهخ لٖ حلقػ٘سٓ حلوًخغطٓ ،لقس حرتًس ّصح حلطهع يي حلتقطٗطٍ ،أغزح حلطًطحء
ٗػحَى حلَقي رکل حلػحخت حلتٖ ال ٗوکي أى وتلکْخ أٍ تػف رْخ س َٕ حلو طأٓ»(ًخغ ط،
 .)559 :1985لٖ ّصح حلٌَو هي حلطًط ًٗزط حلطخيط يي حًحًخال ِ ٍهطخيطُ ٍذ َحقطُ ٍه ي
ذاللِ ٗئکس طزخِ ٍ ٌٌِ٘ رخلَقي ٌٍٗػْط لْ٘وخ حًػْخضحً خهخًٍ ،حلوطأٓ ػ٘ط رسطحً للًز َض
ٍحلحٌ٘ي الٖ حلَقي« .لح ٖ ّ صح حلو سحض ال ًس تك٘ى أى ًح طق ر ٘ي حلوحزَر ٔ ٍحل َقي،
لخلحسٗج ٗتزِ  -نخّطٗخً ً -حَ حلوطأٓ ،رل اى حلتَ س ٗترص سؤ حلح سٗج حلوزخض ط ال ٖ
حلوطأٓ ٘ي ٗرخقذ حلطخيط ٍقٌِ»(ي٘س .)165 :1985 ،اشح ػححٌخ غَضٓ حلوطأٓ لٖ حلطًط
حلحلسكٌٖ٘ ال ًزسّخ قتػط يلٖ غَضٓ حلوطأٓ حلزسس ،رل ّٖ هح َض حألس خ ،ل ٖ يالع ٔ
حلطخيط الٖ حلَقيَ .رس حلوطأٓ ٍحعًخً أٍ لوخً لٖ ٘خٓ کل ضرلٍ ،ل٘س أرَس لوٖ ٍ سُ،
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رل اًِ غخلزخً هخ ٗستلْوْخ حلقَٓ ٍحلکًٌَ٘ٔ لٖ کلْ٘وخ ٍرکلْ٘وخ هًخً« .حلوطأٓ حلت ٖ ٗرخقزْ خ
أرَسلوٖ لٖ أضًخضُ زقٖ هرلَعخً هزطزحً ال حسن لٍِ ،ضرػ٘ٔ ٗح يّ الْ٘ خ رً٘ سحً ي ي إٔ
زطرٔ هزسسٓ ٍ ط زف رخلطخيط لٖ حلوػ٘ط حلوطتطک ٍَّحلٌحٖ» (حلزَ٘سٖ.»18 :1992 ،
لقس ضرف أرَسلوٖ ر٘ي حلوطأٓ ٍحلَقي ،هي ذالل هقسض ِ حلطًطٗٔ ،اى حلو عد ر ٘ي حلو طأٓ
ٍحلَقي لٖ ضًط أرٖ سلوٖ ٗوس زطرت ِ حلحٌ٘ ٔ ر ٌحس ي خقحٖ رو٘ ل ٘ ،ج تح َل
عػ٘س ِ الٖ عػ٘سٓ ذّٗ ،تو٘ع لِ٘ حلحذ رخلَقٌ٘ٔ ،رح٘ج ٗػًذ يلٖ حلقخضٕء أى ٗح طق
ر٘ي يخقحٔ حلحذ ًحَ حلوطأٓ ٍر٘ي يخقحٔ حلحذ ٍحلحٌ٘ي ًحَ حلَقيٍ .سٌحخٍل ر٘خى شلك
لٖ ضًط أرٖ سلوٖ لٖ ّصُ حلسضحسٔ.
انذماج الوطن والمرأة فی الخطاب الشعری ألبی سلمی
لقس أذص حلحسٗج يي حلَقي لٖ ضًط أرٖ سلوٖ أرًخزح هرتلح ٔ رحس ذ ظٍحٗ خ حلطإٗ ٔ
حلتٖ يخلزْخ حلطخيط هي رْٔ ٍرحسذ حلحْن حلصٕ أً٘ف رِ ه ي رْ ٔ حذ طٕ .ک ل هقخضر ٔ
للَقي حًوخ عسّه حلػحخت حلوتطخرکٔ لٌخ؛ هوخ ٗزًلٌخ لٖ هَؾى هًقّس يلٖ هستَٕ حلوًٌٖ
ٍحلوزٌٖ .شلك أى حلَقي لٖ غلٔ لٖ حلحسٍز حلزنطحلّ٘ ٔ ٍحإلرتوخيّ٘ ٔ ٍحلٌحس ٘ٔ هً خً ،اىّ
ّصُ حلًالعخت ر٘ي حلطًط ٍحلوزتوى هي رْٔ ٍر٘ي أ خس٘سِ ٍألکخض حلطخيط هي رْٔ حذطٕ
ٍحؾح وخهخً لٖ زَٗحى حلطخيط ٌٍٗسهذ حلحذ ٍحلَقي لٖ کالهِ.
ٍحلسضحسخت حلَحعً٘ٔ ٍحلطٍهٌت٘کّ٘ٔ «عس ضأت لٖ حلوکخى ض٘جخً ٗتح سز ٍر َزُ ل ٖ اق خض
حلَحعى ،رً٘ي حلوَحغحخت حلرخضرّ٘ٔ حلتٖ وتلکْ خ حألض ٘خء»(هًَس ٖ2001،م .)129 :ؤ ٖ
زطرٔ يطق حلحز٘زٔ حلَقي لٖ هقسهٔ قَ٘ف حلوطْس حلطًطٕ لٖ زَٗحى أرٖ سلوٖ ،لك
حلتزطرٔ حلتٖ ٗتوخّٖ لْ٘خ حلَقي هى حلحز٘زٔ تٖ ػ٘ط لٖ هر٘لٔ حلط خيط ض ٘جخً ٍح سحً.
هي شلك عَلِ:
طق
ْخ حلو ح
ّطّخ ٍظحً
يك
يػ خرٔ ع س ًس زتْخ حلوٌ
حلل٘ ل حلط صح ًٗز ق
س خل يل
ٍحلطً ط حألس َز ،ه ي ق ٘ ز ِ
ٍن ل ل َ ٍّ ،خلنٗ ،ر ح ق
ه ي ل ح تٔ ،ر ٌ ظّ َض حلطر ٖ
ٖ حَر ك حألظضق
ر خل ل ِ عَل
أهي س وخء حل حذ أم ه َق ٌ ٖ
(أرَسلوٖ)165 :1978 ،
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ٗتکلن حلطخيط لٖ حلتػَٗط حلصح ٖ ٌٍٗخزٕ رخلحطٗٔ کوخ ٌٗهط الٖ حلسوخء لٖ لًَْخ حألظضق
ٍٗطزْْخ رخلوطأٓ حلتٖ عس حض سٕ حَرخً أظضقّ .صح حلحذ عس حًسلق هي ٍر سحى حلط خيط ٍع س
حًكلق يلٖ لسخًِ لٖ س٘خق حلکلوخت حلطٍهخًس٘ٔ .لکٌِ لن ٗکي هٌحػال يي حل َقي حل صٕ
طيطو لًٍِ٘ ،طٕ حلطخيط ٗرتن حلوقكى رحسٗج يي حلَقي ،ألًِ يط ق أر ٖ س لوٖ حألٍل
حلصٕ ططرِ لٖ قحَلتِ عزل أى ًٗطف إٔ يطق نذط .اى حلحسٗج يي حلحز٘زٔ رْصح حلطکل
َّ ٌ٘ي الٖ حلَقيٍ ،هخ شلك اال لحٌٌِ٘ ٍ طَعِ حلوحطق الِّ٘ ،صُ حلًالعٔ ر ٘ي حل َقي
ٍحلحز٘زٔ سل يلٖ يوق زطرٔ حلطخيط حلٌحس٘ٔ حلوستًصرٔ زخُ حلَقي أٍ حلحز٘زٔ ،أٍ زخُ
حلَقي ٍحلحز٘زٔ لٖ نىٍ ،کلتخ حلحز٘زت٘ي لٖ لحهٔ حلطخيط ح ًٔ٘ٙلتق٘خى لٖ أًْوخ أرًس هي
أى ٌخال ،أٍ أى قًخ لٖ زحثطٓ حلطإٗٔ حلزػطٗٔ .کصلك عَلِ:
ٌٍٗ خرٖ ر ً س حلح طحق حلحز٘ز خ
ه ي ٗح٘ ٖ يٌ خ حلت طحد حلرػ ٘زخ
ٌٗ خزٕ ٍال ٗالع ٖ هز٘ز خ
ٗ خ للسك٘ي ک٘ف أّ تف ٍحل قلذ
(أرَ سلوٖ)158 :1987،
حلطًط حإلرسحيٖ ال ٗوکي أى ًطتولِ يلٖ حلوقخضرخت لحس ذ ر ل ٗز ذ أى ٗک َى ل ٖ
رَّطُ غحَٓ ضٍ ٘ٔ حطؼ ّ٘وٌتْخ أکخط هوخ ٗوکي أى ًستٌزكْخ هي حلحؿ خء حلط ًطٕ،
اشى اًزخظ ضًط ٗطتول يلٖ ذكخد ضحثى ٗزذ للط خيط أى ٌٗت خد حل صحت ل ٖ خل ٔ ه ي
حلحَضحى لکٖ ػزح حلکًٌَ٘ٔ لٖ هخل ّصُ حللحهختٍ ،عس کَى ّ صُ حللحه خت ع س رلن
أضعٖ زضرخت شضحّخٍ .لْصح ٗرخقذ حلطخيط حلحلسك٘ي ٍْٗتف هى علزِ ٌٍٗخزٕ ،لکي ال ٗزس
اًسخًخً إلرخرٔ ّصح حلسئحلٍ ،حلطخيط ٌٗتوٖ يٌس يالعٔ ضًطُ رخلح٘خٍٓ ،اًّوخ ٗوتس حلطخيط ّ صح
حإل سخ ،لکٖ طول يالعٔ ّصح حلطًط رحلسك٘ي ٍيالعتِ ر ؤلَحى حلتًز٘ ط حألزرّ٘ ٔ ًٍح ي
ًحْن هي ذالل حلکلوخت ،يالعٔ حلطخيط رخلتطحث حلقّ٘ن حلصٕ ٌٗتو ٖ ال٘ ِ« ،لخلقػ ٘سٓ ل ٖ
ًْخٗٔ حلوكخف ّٖ يول أزرٖ ٌٗتوٖ الٖ رٌس أزرٖ هًّ٘ي لْخ قخل٘س رًؿْخ عخرل للتكَٗط
ٍحلتن٘٘ط ٍرًؿْخ حٙذط أکخط ه٘الً للخزختٍ ،ال ضك أى رعء ّخهخ هي َل٘ق حلطخيط ًَٗز الٖ
ًح خش ًهط ِ ال ٖ حلح طٍق حلسع٘ق ٔ ر ٘ي حلخَحر ٍحلوتن٘ طحت ل ٖ حلز ٌس حل صٕ ٗز سو
لِ٘»(زضٍٗص1996 ،م.)111-110 :
اى لٖ ّصُ حألر٘خت ًز٘ط ًح غ خزع ًخ ي ي هط خيط حلح ذ ٍحلَل خء للحز٘ز ٍٔ ،لن ٔ حلح ذ
ٍهحطزح ِ هل يلٖ لنٔ حلطخيط ،أهخ رٌ٘ٔ حألر٘خت حلًو٘قٔ ،لبًْخ أرً س رکخ٘ ط ه ي حلوًٌ ٖ
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حلسكحٖ حلهخّط .ألى حلحذ حلحق٘قٖ يٌ س ض خيطًخ حلوز طٍط ،ال ٗقتػ ط اال يل ٖ حل َقي
حلزطٗحٍّ .صُ حلًالعٔ حلقخثؤ ر٘ي حلطخيط ٍٍقٌِ سززخً هزخضطحً ل ٖ اؾ حخء حلط ًَض ر خلوطحضٓ
ٍعس زلٖ شلك رطکل ٍحؾح لٖ ضًطُ:
ذحق حلقلذ ل ٖ حلقػ ٘س ٍشحر خ
کلّو خ الط ه ي للس ك٘ي ر طقٌ
ٗخ للسك٘ ي لٖ ّ َحک حلً صحرخ
عس وخ رخلسح َط اًّ خ ولٌ خ
ظحزًخ حلزًس ه ي ح طحک حعتطحر خ
هخ رًسًخ ي ي ق٘ ذ أضؾ ك اال
(أرَسلوٖ)234 :1987،
عس ٗکَى حلطخيط ألػح يي هَعحِ هي حللنٔ حلطًطٍٗٔ ،لًلِّ عػس رصلك هخ ٗسوّٖ ررل ق
رسٗس تٖ لٖ ّصُ حلحخلٔ عس غخد يٌِ حلتًت٘ن ٍحإلرْخم يز عحً ي ي ع َل حلحق٘ق ٔ ،لْ صح
ٗتکلّن حلطخيط يي حلَقي حلحلسكٌٖ٘ ٍٗزّ٘ي حلحق٘قٔ زٍى إٔ هزخهل ٔ لألذ طٗي ٍال زحي ٖ
للًزذ ألىّ ضًطحء حلحلسكٌ٘٘٘ي سخضٍح ل ٖ ّ صح حإل ز خٍُ ،أىّ زٍض حلط خيط ٗلػ قِ رَحع ى
حلزوَْض لٖ ضًطُ حلنٌخثٖ حلوتّسن رػحٔ حلَْٕ ٍحلوحز ٍٔ .حلط خيط ٗرخق ذ حل َقي کؤًّ ِ
هحزَرتِ «ٍحلطًط حلنٌخثٖ رصح ِ هًطؼ خلل روخ ُٗطًط رحخل حلطخيط حلصٌّ٘ٔ ٍع حإلًت خد،
ٍربهتسحز هطخيطُ ٍحًحًخال ِ ٍيَحقحِ ٍح زخّخ ٍِ .حلو٘ سحى حلٌحس ٖ ٍس ٘لٔ للتً طّف يل ٖ
حلوخُل حلًل٘خ هي ذ٘ط ٍ ق ٍروخل هٌَطَس حإلًسخً٘ٔ يَزط حلعهيٍ ،حلحق ّسفُ حلحکطٍ ،حلر٘ ط
ّسف حإلضحزٓ ٍحلزوخل ّسف حلَرسحى»(هحوس1987 ،مٍٗ .)132 :هْط ٌّ خ رز الء قن٘ خى
يخقحٔ حألسٖ؛ ٍغلزٔ حلوطخيط يلٖ حلطخيط هي ذالل حستًوخلِ لأللحخل – ذحق ،علذ ،شحد،
ولٌخَّ ،حک ،حلًصحد ،حلزًس ،حلقطد ٍّ -صُ حأللحخل کخضحٔ يي يوق حلز طط ٍحألل ن حل صٕ
ًٗخًٖ هٌِ حلطخيط اظحء هخ وط رخلحلسك٘ي ،لتزسٍ حلًالعٔ ًَيخً ه ي خالت حلًط ق تَ س
ذاللْخ حلصحت رخلحز٘زٔ /حلَقيٍ .عَلِ:
حلقل ذ ٍحل سحض ٍحلح طحق ه ق سّض
أً خ ٗ خ ر خض ٖ غطٗ ذ غطٗ ذ
نحطٕ أم أشٗ ذ عل زٖ ألّز ط
ّل أٍضٖ حلح٘خٓ رخلح ذّ ت ٖ
(أرَسلوٖ)166 :1987 ،
حلطخيط لٖ ّصح حلحؿخء حلط ٘ذٗ ،كَض ذكِ حلطرػٖ رخ خخً يي خلٔ ٍرسحً ِ حل سحذلٖ،
ٍّصُ حللنٔ ارسحي٘ٔ ألىّ حلطخيط حعتطد حعتطحرخً کخ٘طحً هي حلصحت الٖ حلزوخئٍ ،عس کخى حض زخـ
حلطخيط رقؿخٗخ حإلرتوخي٘ٔ ٍحلس٘خس٘ٔ حض زخقخً هٌزخقخً هي ذالل ٍرسحًِ ٌّ .خ حًػ ْط حلط خيط
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شح ِ لٖ حخيالت هزتوًِ زٍى إٔ ذَف .اشى َّ ٗتکلن يي حلحطحق ٍحلْز طٍٓٗ ،زً س ي ي
قطٗق حلطًطحء لٖ ٍغف حلحز٘زٔ هزطزحً يي حلوزتوى ٍعؿ خٗخُ حألسخس ٍ٘ٔ .حلط خيط ٌٗتْ ع
ّصُ حلوٌخسزٔ إلًسهخد حلحذ ٍحلَقٌ٘ٔ للتکلن يي ّ صُ حلوٌخس زٔ ٍلک ٖ ٗحػ ح رَحًزْ خ
حلًسٗسٓ ،هٌْخ ذّ حلَقي ٍحلَقٌ٘ٔ ،لٌ٘خزٕ حلوحزَد ٍحلسحض هًخً ٍٗسوٖ ًحسِ غطٗزخً رً٘سحً
يي حلَقي ٍ ،زخُ ّصُ حلًخقحٔ ٗػون أى ْٗزط الٖ حلَقي ٍلْصح ٗزًس ي ي قطٗ ط هكل ق،
ٍلْصح ٗحسز ًٍٗوق کالهِ رخإلعتطحد الٖ اًسهخد ٍغف حلَقي ٍ حلوحز َدَ ّ« .الء حل صٗي
سخضٍح يلٖ قطٗق حإللتعحم َٗ...هٌ َى ر ؤى حلوؿ وَى ّ َ حل صٕ ٗزل َض ٍٗط کل حلوحت َٕ
حألسخسٖ للحيٍ ،الرس هي هًطلٔ ٍزضحسٔ حلَحعى حلوَؾَيٖ تٖ ٗوک ي اٗؿ خط حلوؿ وَى
ٍ ًو٘ق حلحکطٍ ،کلوخ حظزحزت حلوًطلٔ رخلًخلن حًًکس شلك يلٖ ذػَرٔ حلحي ٍح طحء حلًك خء
حألزرٖ»(ي٘س.)295 :1988 ،
وخل ّصُ حألر٘خت خلٔ حلْ نٍّ ،حلحعىٍ ،حأللن حلوکز َت حلصٕ ذخلف علذ حلطخيطٍَّ ،
ّنّ ٗطٗس حلطخيط أى ٗرطد رِ هي زحثطٓ حإل سخ ،الٖ حلطًطٍ .کخ٘طحً هخ ًٗلي أرَسلوٖ يي
ّصُ حلًالعٔ ٍّٖ ،کلْخ ط زف رٌحس حلًالعٔ حلوتسحذلٔ ر٘ي حلطخيط ٍحل َقي /حلحز٘ز ٔ .اىّ
يالعٔ حلطخيط رخلَقي يالعٔ و٘ؤ قَم يلٖ حلتَ س ٍحلتقسٗسٍ .عَلِ:
يز قٌ لخؾ ح ٍض َق هحسَ ط
ال قل هخ حسوْخٍ ،لٖ کلّ طف
ضٗ خ ٍه ي ک لّ يز٘ ط حلػ ٌَرط
ٍکؤى حألًحخ ،هي ًس ن حلکطه ل
ک خلٌزى ل ٖ ر الزٕ هک َحط
لوْخ حلًصد لتقٖ يٌسُ حأل الم
ه ي رلز ل ٌّخل ك أس وط
غَ ْخ ًنؤ ضطٍز يلٖ حلط خقٖء
(أرَسلوٖ)165 :1987 ،
اى حلطخيط لٖ ّصُ حلططٗحٔ هي حلطًط حلصٕ أضحز رِ حلتًخهل ه ى حلوزتو ى ٍا سخس ِ،
عس حسترسم لٖ رٌ٘تْخ أسلَد حلتحک٘ط ٍحلوٌخخ حلخقخلٍٖ .ضرّو خ أىّ حللن ٔ ل ٖ رٌ٘تْ خ أرً خز
ارتوخيّ٘ٔ ٍ خضٗر٘ٔ ًٍحس٘ٔ ٍرخلتخلٖ حإلسترسحم حلالثق للنٔ حلط ًطٗٔ ٍحلًقالً٘ ٔ حلوٌْز٘ ٔ
ٗط٘ط الٖ حلطخقٖء ٍحلزالرل ٍحلزالز حلتٖ ضطز حلطخيط يٌْ خ زٍى أى ٗت ٌحّس ل ٖ لؿ خثْخ،
ٍکؤىّ حلطخيط ٗطنّ يز٘طّخ ٍٗسوى لْ٘خ غَت حلزالرل حلونطّز حلتٖ زطّط رخلكلق .حلطخيط ٌّخ
ٗتصکّط حلَقي ،لکي ٌٗخزٕ حلَقي ٍٗتزلٖ زِّ الٖ حلَقي لٖ هحزَرتِ حلت ٖ ٗ تکلّن هً ِ
ٍٗتٌحّس لٖ لؿخثْخٍ .کوخ ًسضٕ «أى حألغل ل ٖ حلط ًط ّ َ حلوز سو عز ل حلوتلق ٍٖ ،أى
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حلقػ٘سٓ لي حقق ض٘جخً للوتلقٖ اال اشح قق هخ ٗوخحلِ للوزسوٍ .يٌسهخ ًٌهط الٖ ٍن٘حٔ
حلػَضٓ هي ظحٍٗٔ حلوزسو ٌٗکطف ظٗف حلٌتخثذ حلت ٖ أزٕ الْ٘ خ حلتػ َض حلق سٗن ،لخلػ َضٓ
ل٘س هي عز٘ل «حلعٌٗٔ» حلكخضثٔ يلٖ حلوًٌٖ حألغلٖ ٍاًوخ ػزح ٍس٘لٔ تو٘ ٔ إلزضحک
ًَو هتو٘ع هي حلحقخثق ًزع حللنٔ حلًخزٗٔ يي ازضحک ِ أٍ َغ ٘لِ»(حلط خٗذ.)49 :1958 ،
ٍکؤًِ لن ٌٗل هي زً٘خُ سَٕ ًهطٓ يخرطٓ هي ز٘زٔ کخً َّحُ ،لال سضٕ ّل ّ َ ٗح ي
الٖ شکطٗخت شلك حلوخؾٖ أم اًِ ٗحي الٖ هحزَرتِ٘ َّ« .ي ٗرخقذ ز٘زت ِ ٍٗتنٌ ٖ
رزوخلْخ ٍلتٌٔ أٍغخلْخٍ ،هخ ٗحتول لٖ شح ِ هي لَئ ٍهطحضٓ ،لبًِ رصلك لن ٗک ي هٌحػ الً
يي حلَقي حلصٕ طيطو لْ٘خٍ ،حألضؼ حلتٖ ح تؿٌ غزخُ ٍکخً هط ى أ الهِ ،رل اًِ لٖ
ّصح ٍشحک کخى هعٗزخً ل٘س لك أى ستل رعء هٌِ زٍى حٙذط»(حلحخض.)129 :1988 ،
ٍّصح ٗئکس خلٔ حلتطحرف حلَرسحًٖ هخ ر ٘ي حلط خيط ٍحل َقيٍ ،ه خ ٗقػ سُ ه ي ؾ طٍضٓ
حلححخل يلٖ حألضؼ ٍحلَقي ،هي ذالل حلوطخيط حلز٘خضٔ حلت ٖ ٗح خٍل رخْ خ ل ٖ ًح َ،
حلطًذ .کصلك عَلِ:
أ زز ُ ل٘ كا حلط ًذ ٍحلوَقٌ خ
حلت ٖ
ٍک٘ ف أًس خک ٍأً
(أرَسلوٖ)184 :1987 ،
للق٘ن حلساللّ٘ٔ لٖ حلطًط ،عَٓ ط زف رخلصحت ٍ زًل ػَٗط حلطًط ٍ رّ٘لِ شحت ض وَلّ٘ٔ
ذخغٔ هي ٘ج حلَ سحت حلتٖ تحطک سذ حلسالالت حلطخهلٔ ٍّ .صُ حأل خس ٘س ز خُ
حلطًط ًزًلٌخ لٖ س٘خق لًّخل ْٗ٘وي يلِ٘ حإلٗزخر٘ ٔ ٍلْ صح ًز س أرَس لوٖ هتوطّس خً ل ٖ
زطرتِ حلطًطٗٔ ٍحلطًَضٗٔ حلتٖ عس أذصّخ هي حلوزتوى حل طحّي ٍحل ٌحس حل صح ٖ هلتػ قخً
ٍغ٘ط هتزعأ إّٔ رعء هي ح ٙذطٍ ،لْصح ًزس ل ٖ ّ صح حلز٘ حلْ َٕ ٍذ َف حلٌس ٘خى ل ٖ
حلطًذ ٍحلوحزَد هزتوًخً ،ألىّ حلطخيط َٗرِّ حلورخقذ لٖ س٘خق حلتؤً٘ج ٍکؤًِّ ٗتکلّن هى
ز٘زتِ ر٘ي ضًَد حلوزتوىٍ« .حلػًٌٔ حلطًطّٗٔ ال ًٌٖ کلف حلطخيط ٍ ػًٌٍِ ،هحخٍلت ِ
رخّسحً ظذطلٔ هخزٓ حلطًط حلرخم رؤلَحى ٍأض کخل ٘خو خ ح ح ق ،لخلتػ َٗط ٍحلتر٘ ل حلل صحى
ٗؿ٘حْوخ حلطخيط يلٖ هخزٓ حلطًط ل٘سخ ض ٘جخً هٌحػ الً ي ي ل ك حلو خزٓ ًحس ْخ»(ضٍه٘ ٔ،
1996م .)207 :اشى حلنعل لسٕ أرٖ سلوٖ ال ٌحػط زٍحيِ٘ لٖ هحخ ي هحزَرتِ ،أٍ سطز
أٍغخلْخ حلحس٘ٔ ،رل اى زٍحيِ٘ تزخٍظ شلك الٖ کل هخ ًٗطقٍ ،هًلَم أى حل َقي يط ق
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أرٖ سلوٖ حألٍل حلصٕ ططرِ لٖ قحَلتِ عزل أى ًٗطف إٔ يطق نذطٍ .کخى لْصُ حلػَضٓ
ٍعًْخ حلرخظ لٖ ًحس حلطخيطٍ .هي شلك عَلِ:
ٍه ي ذل ف حنطّ خ أل ف هٌْ ل
ألف ًزن ٗؿٖء هي ذلف يٌْ٘٘خ
ي خلن حلس حط ٍحلحػ خ ٔ ّل ل
ٍاشح حلح طف الط ه ي ض حتْ٘خ
ؾ ٘خء ه ي حلس وخء ٌ عل
ک٘ف ال رً سهخ رلتْ خ للس ك٘ي
ٍض زخد ٍر ٘ي هز س هَح ل
ٍ ْ خزت ه خ ر ٘ي ض َق ٍيك ط
(أرَسلوٖ)293 :1987 ،
ًحي غخلزخً لٖ حلزحَث حألزر٘ٔ ًزتْس حلتز٘٘ي ٍحلتَؾ٘ح ذالل ؤٍٗالت حلوَر َزٓ ل ٖ
حلٌعٍّ ،صح ال ًٌٖٗ أىّ ّسف حستکطخف حلطًط؛ َّ حإلستْسحف للٌع حلوٌطَز لحسذ ،رل
يلٌ٘خ أى ًستزلٖء حلقَحً٘ي حلتٖ َل س ل ك حلقكً ٔ حلط ًطًٍٗٔ .ح ي ل ٖ ّ صُ حلقكً ٔ
حلطًطّٗٔ ًطخّس نخّطٓ ال ًقسض أى ًکَى هحخٗ سحً أٍ هًٌ عالً ي ي اًًکخس خ ْخ ل ٖ حلؿ و٘ط
ٍحلَرسحىٍّ ،صُ حلهخّطٓ ّٖ حلکخضحٔ حلحلسكٌ٘٘ٔ حلتٖ زلّٖ لٖ شّي حلط خيط ،لک ي لًَْ خ
هتوخٗع ٍهتوّ٘ط يوّخ ًًطلْخ هي عزلٗ .طوّْخ حلطخيط لٖ ضحثحٔ حلحذ ٍحلطَق ٍٗطخّس حلطخيط
هزس حلطزخد حلحلسكٌٖ٘ ٍهال تْن ٍسحط کالهْن هتزلّ٘خً لٖ يٌٖ٘ حلوحزَد ٍحنطّخ.
لْصُ حلتكز٘قخت حلوالظهٔ لٖ هحَْم حلطًط ّٖ قٌ٘ٔ حرطحث٘ ٔ ٗک ط ،حلط خيط ذاللْ خ
يول٘ٔ حستٌزخـ حلتؤٍٗالت لٖ أشّخى حلورخقز٘يٍ ،حلطخيط ٌّخ ٗرؿى للقَحً٘ي حلوس تٌزكٔ
حلوَرَزٓ لٖ حلَع حلصٕ ٗکَى هزل٘خً لْخ«ٍ .هي ٌّخ ًٌتحٖ حلٌهطٓ حلسكح٘ٔ الٖ ؾ طٍضٓ
يعل حلطًطٗٔ يي حلتؤٍٗل رخزيخء حلًلو٘ٔ حلوحؿٔ .اى حلتكز٘ق ال ٗطکل اًعالعخً ًح َ ّخٍٗ ٔ
حإلًكزخيخت حلصح ٘ٔ هخزحم حلتكز٘ق هستٌسحً  -هٌْز٘خً -الٖ هقَالت ًقسٗٔ ال و رؤٗٔ غ لٔ
الٖ حلتزل٘خت حلٌحس٘ٔ ٍحإلرتوخي٘ٔ»(ًخنن1994،م .)38 :اى حلطخيط ٗلقٖ رٌحس ِ ض ًَضٗخ
هستطْسحً لٖ أ َى ّصُ حلوًطَعٔ ،هستحؿطحً ضٍيتْخ ٍروخلْخ هي حلَقيٍ .هي حلَحؾح لٖ
ّصُ حألر٘خت أى ّصُ حلتزطرٔ حلَرسحً٘ٔ أغ٘لٔ هتزصضٓ لٖ ًح س حلط خيطٍ ،ل٘س هز طز
أغسحء يخرطٓ لتزطرٔ هَعَ ٔ.
ٍعَلِ:
ق٘ َد ٍ وتو  :ک٘ ف س ؤل؟
س ؤل حلحز ط :أى ذَل ٔ لخًْلّ
يز قٌ ل ٖ غ و٘وٌخ ٗتنلن ل
ّ ٖ ل ٖ ک لّ ظّ طٓ ه ي ر الزٕ
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اًْخ هي ه طٍد «يک خ» ٍ «حلطهل ٔ»

ٍ«حلل

س» ً

طَٓ تٌق

ل

(أرَسلوٖ)293 :1987 ،
هخ ّصُ حألر٘خت اال طر٘ى ًنوٖ لوَعف حلطخيط حلٌحسٖ حلصٕ ٗ ئهي ر ٍِٗ ،ق ٘ن يل٘ ِ،
ٗتسخٍق هى يخهٔ هَعحِ حلصٕ ضأٌٗخُّ ،صُ حألر٘خت َ ٖ للقخضة رًالع ٔ ذ ٍغ طحم ر ٘ي
حلطخيط ٍحلحز٘زٔ ،أهخ رٌ٘ٔ حلقػ٘سٓ حلًو٘قٔ ،لبًْخ أرًس رکخ٘ط هي حلوًٌٖ حلسكحٖ حله خّط.
«حلطًط عزل سَحُ هي سخثط حلحٌَى َّ حألع سض يل ٖ حلتًز٘ ط ي ي ٘ خٓ حلَر سحى رزَحًز ِ
حلرخغٍٔ ،حلطًط عزل سَحُ هي سخثط حلحٌَى ّ َ حألع سض يل ٖ حلتًز٘ ط ي ي ٘ خٓ حلَر سحى
حلسحذل٘ٔ روخ ّٖ ضٍط غطف ٗرتلذ ٍٗتوخٍدًَ ٍ ،م لِ٘ ضتٖ لًَّ٘خت حلطًَض ٍرعثّ٘خ ِ ،اًِ
ٗتًخهل هى ضيخف حلطٍط ،هى ٘خٓ حلزخقي ٍحلرلزخت حلوستسطٓ حلوٌرطقٔ حًرطحقخً و٘س خً
ٍحلح٘خٓ حلکًَّ٘ٔ حلًخهٔ ٍحلرخغٔ»( وَّز.)69 -68 :1992 ،
لکخى حلحز٘زٔ ّٖ حألضؼ ّٖ ،حلَقي ،لخلحلسك٘ي لن نذ يي رخلِ ٍّوَهِ رل تنلنل
لٖ ٍرَزُ ،رح٘ج ال ًستك٘ى أى ًحػل ر٘ي حلطخيط ٍحلَقي ٍحلحز٘زٍٔ ،ل٘س ٌّخک سٍز
ٍلَحغل ،رل خلٔ هي حلتَ س ٍحالًػْخض رٌْ٘وخٍ .عَلِ:
رلّ حلَْٕ حلًطر ٖ ٍحلٌس ذ
ّصٕ للسك٘ي حلَْٕ ٍقٌٖ
(أرَسلوٖ)266 :1987،
اىّ حلطخيط عس غخظ لٖ أيوخق حلَرسحى حلسحذلّ٘ٔ ٍهخ ٗستٌزف ه ي حله َحّط حلرخضر٘ ٔ،
ٍال ٗػطف حلطخيط يي حلَرْٔ حإلرتوخي٘ٔ ٍال ٗلزؤ ال ٖ حلَرْ ٔ حلصح ٘ ٔ لحس ذ ،ر ل أى
حلطخيط ٗنَظ لٖ أيو خق حلوَحؾ ى للزح ج ي ي حلز َّط حإلًس خًٍٖ ،لک ٖ ٗزتً س ًحس ِ
ٍحلوزتوى يي کل هخ َّ سكحٖ ٍٗزسٍ لٖ ًهط ِ هزتصالً .للْصح ؤک٘س حلط خيط يل ٖ ذ
حلَقي لٖ حلطًط رػَضٓ يخهٔ ٍرػَضٓ ذخغٔ ؤک٘س يلٖ حرتوخي٘ت ِ ل ٖ حلٌؿ خل حل َقٌٖ
ألرل حلوزتوى ،لقس کتذ أرَسلوٖ حلطًط ارتنخء هطؾخٓ حلط ًذٍ ،ارتن خء حلح َحز حلزط طٕ،
ٍحرتنخء غ٘خًٔ حلوحخّ٘ن حلوتًخل٘ٔ يي حلتلَّث ٍحللَّثٍّ« .کصح ٗنسٍ حلطًط کطحخً يي حلزَّط
حلکخهي لٖ أيوخق حلطٍط حلزططٕ ،يي حلح ذ ٍحلر٘ ط ٍحلزو خل ٍحلح ق ٍحلحطّٗ ٔ»( وّ َز،
1992م.)69 ،
اى حلوعد ر٘ي حلوطأٓ ٍحلَقي لٖ ضًط أرٖ سلوٖ ،کؤًِ الظهٔ هحَضٗٔ ق طض ل ٖ ر الء
رٌ٘ٔ هَعف حلطخيط حلٌحسٖ ر٘ي حلحز٘زٔ ٍحلَقي ،عس غخضح شح خً ٍح سٓ .هٌنوسخً هطخيط ذ
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غخزعٔ ػَض هخ ٗعذط رِ علزِ هي ضَق ر خل ال ٖ ل ك حلحز٘ز ٔ حلوحتطؾ ٔ .اال أى ّ صُ
حلوطخيط ال لزج أى رتلف روطخيط حالًتوخء الٖ للسك٘ي .کصلك عَلِ:
ٗرح ق لْ٘ خ حلٌ خٕ ٍحلوعّ ط
طّٓ
أّ َحک ل ٖ أغٌّ٘ ٔ
ال أ ل ٖ ٍال أًؿ ط
لؤً
لٖ قلّ ٔ حلحز ط يل ٖ حلوٌحٌ ٖ
ألحخً ِ حأله َحد ٍحألرح ط
لٖ حلطخقٖء حلنطر ٖ نح َ يل ٖ
ٗعلَ ِ ٍحزٕ حل ح وٖ حألقْ ط
ل ٖ يز ق حل َضز ٍل ٖ لًَ ِ
يل ٖ شضٕ خضٗرٌ خ ،رك ط
ل ٖ هَک ذ حلٌػ ط ٍل ٖ ضحٗ ٔ
ْٗح َ ال٘ ِ حلک طم ٍحلز٘ سض
أَّحک لٖ ضًزٖ ٍل ٖ ه َقٌٖ
(أرَسلوٖ)171 -170 :1987 ،
لقس رسأ حلطخيط عكًتِ حلطًطٗٔ رػَضٓ رّ٘سٓ ًٍزس لْ٘خ عحعحت ٗتطک حلطخيط کل غ َضٓ
هي حلػَض ٍّصُ حلػَض س٘ٔ ٍهلوَس ٔ للورخق ذ؛ هٌْ خ «أغٌ٘ ٔ»« ،حلٌ خٕ»« ،حلحز ط»
ٍ«حألرحط» ٍ«يزق حلَضز» ٍ«حألهَحد» ٍ«حلتخضٗد»ٍٗ .زًلٌخ لکٖ ًحس رؤى حلکلوخت هتطحركٔ
ل٘وخ رٌْ٘خ ٍهي حنّ ٗزتًس حلطخيط ض٘جخً لط٘جخً يي حلَغحخت حلهخّطٗٔ ٍٗػلٌخ ال ٖ حلوح خّ٘ن
حلوتًخل٘ٔ ٍّٖ «حلطحٗ ٔ» ٍ«هَک ذ حلٌػ ط» ٍ«حلط ًذ» ٍ«حل َقي» ٍ«حلط خقت حلنطر ٖ».
ٍحلوقكى ًخزل لِ٘ حلزول ٍکل ّصُ حلزوالت هتطحرف ک ل حإلض ز خـ .لک ي ه خ ٗس تلح
حلٌهط لٖ ّصح حلوقكى حلطًطٕ حسلَد ذكخد حلطخيط ٍَّ ٗرخق ذ حلو طأٓ ذكخر خً يخقح٘ خً
ٍکؤى ذّ حلوطأٓ هقسهٔ لحذّ حلَقي حلحلسكٌٖ٘ «ّکصح لقس ضلؽ حلطًطحء حلوز سزٍى أى
ًٗ٘طَح رسٍى ّسف ،أٍ أى ًٗ٘طَح لٖ يخلن هحسز ٍ ،حَلَح الٖ يَحلن ضخسًٔ کخً رً٘ سٓ
يٌْنٍ ،غخضٍح أركخالً ٗػًٌَى رؤٗسْٗن هخ ٗحولَى رٍِ ...لصلك کخى يلٖ حلطخيط حلحسٗج أى
ٗولك هي حإلغخلٔ ٍحلتو٘٘ع ٍحلحکط هخ ٗوکٌِ هي حلتوطز يلٖ أس زخد ّعٗو ٔ ّ 1948 ،صُ
حلْعٗؤ حلتٖ رًلْخ رزطحً حألسخ ،لٖ کل زسٗ س يطلٌ خُ ل ٖ حلً خلن حلًطر ٍٖ ،ذػَغ خً
حلتزسٗس لٖ أسخل٘ذ حلقَل ٍحألسخل٘ذ حلحٌّ٘ ٔ کلْ خ»( وّ َز1992،م .)151 :اى ا سخس ِ
حلػخزق رَقٌِ ٍضًزِ ٗزًلِ ٌٗهط الٖ هخ َّ أرًس هي حلطٍهخًسٍ٘ٔ ،ر٘ي زِ لَقٌِ ٍذَلِ
ٍ عًِ حلسحثن يلٌِ٘ٗ ،عل أًْخضحً هي کلوخت حلحٌ٘ي ٍضالالً هي حلزکخء حلوطٗط .اى ل ٖ ّ صُ
حألر٘خت ًز٘طحً غخزعخً يي هطخيط حلَلخء ٍحلَالء لتلك حلحز٘زٔ /حلَقي ،حلتٖ أس ط ِ رنطحهْ خ
لؤغزح ال ٗزس حلسًخزٓ اال هًْخ.
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س ٘طٕ ال ٖ يک خ ً عض ض خقجْخ
ق َلٖ هً ٖ ل بى ک لّ شضٓ

ل خلوَد ال ٗ طٍٕ س َٕ أذزخضً خ
ه ي أضؾ ٌخ س ؤلٌخ ي ي حخضً خ

(أرٖ سلوٖ)200 :1987 ،
اىّ ّصح حلوقكى ٗتًخزل هى رخعٖ حألرعحء ٍلْ٘خ ضإٗٔ روخل٘ ٔ ل ٖ حل َقي ٍحلو طأٓ هً خً،
ٍحلسزذ سحذل يٌخغط حلتؤل٘فٍّ ،کصح ٗزسأ حلوقكى روزوَئ هي حلػَض حلوتال ق ٔ حلت ٖ
ًزس لْ٘خ کخخلٔ هط زكٔ ربظزٗخز زضرٔ حلطًَض ٍ ٌتْٖ ّصُ حلکخخلٔ أذ٘طحً الٖ هقخغس حلخَضٓ
ٍحلکحخط حلحلسكٌٖ٘.
ٍحلوطأٓ لٖ ّصح حلوقكى حلطًطٕ ٍحلطًَضٕ ضل٘قٔ کحخ ٍِ ،حلطخيط ٗستوسّ ه ي حأله َحد
حلطٍهٌك٘ق٘ٔ أى ٗؿى ًحس٘ٔ حلورخقذ ل ٖ حل َقي ٍحلَقٌ٘ ٌٔ٘ « .و خ ًس تقطة حلس ٘طٓ
حلخقخل٘ٔ ٍحإلرتوخيّ٘ٔ حلًطر٘ٔ ًستك٘ى أى ًتزّ٘ي حألسزخد حلکخهٌٔ ٍضحء ضَء زخد کخ٘ف هخ
ر٘ي حلطًط رَغحِ لٌّخً لٖ حلقَل ٍحإلرسحو ٍر٘ي حألًَحٔ رَغحْخ ع٘و ٔ هقوَي ٍٔ .لق س ر طٕ
و٘٘ع غخضم ٗو٘ع حلتؤً٘ج هي ٘ج َّ هَؾَو ضًطٍٕ ،حلتؤً٘ج هي ٘ج ّ َ س ؤ ل ٖ
حلركخد حلطًطٍٕ .للط ًطحء ق هٌحت ِ لْ ن حلخقخل ٔ ٍ ٌته طُ ه ٌْن ل ٖ أى ٗرَؾ َح
رخلحسٗج يي ح لوطأٓ ٍحلٌخعٔ رل لٖ ٍغ ف حلقػ ٘سٓ ًحس ْخ رػ حخت حألًَح ٔ ک ؤى َغ ف
حلقَحلٖ رخلًصضحء ٍکؤى ٗط٘ط حلطخيط الٖ حَعِ لٖ حلتؿ خؼ حلکلو خت ٍّ .صح ق ض ًطٕ
ٗتزخّٖ رِ حلطًطحء ٍٗتزخضٍى لِ٘ .لك ّٖ حألًَح ٔ کوَؾ َو ض ًطٕ»(حلن صحهٖ2005 ،م:
.)75
اىّ حلطخيط لٖ ّصح حلتزلٖ حلًخقحٖ ٌٗخزٕ ز٘زتِ ،اال أً ِ ٗرتتو ِ ر خألضؼ ٍحل َقي،
ًٍَٗز الٖ َّحُ حألٍل ٍحلسحثن؛ حلَقي .لٖ حلحق٘قٔ؛ غ ست حلو طأٓ يٌ س أر ٖ س لوٖٖ ّ ،
حلَقيٍ ،حلَقي ٗكل هي يٌٖ٘ حلحز٘زٔ ،کخً حلًالعٔ حلوقسسٔ ر٘ي حلطخيط ٍٍقٌ ِ س ززخً
هزخضطحً لٖ اؾحخء حلطًَض رخلوطحضٓ حلووعٍرٔ رخلطٍهخًك٘ق٘ٔ ل ٖ ض ًطُ ل٘ صّذ رً٘ سحً ل ٖ
لؿخء حلَرسحى ،الٖ حلکحخط حلحلسكٌٖ٘ .تحس يالعٔ حلطخيط رخلَقيٍٍ ،غ ل حأله ط رط خيطًخ
لٖ زِ لَقٌِ الٖ خلٔ حلَلِ ٍحلًطق حلػَلٖ حلصٕ حٌ ٖ ل٘ ِ ٍٗتَ س حلط خيط رط ًزِ
رخلتَ س هى زٍحل حلَقي؛ ٌٍٗػْط رَقٌِ حًػْخضحً خهخً .تسى زحثطٓ حلَقي يٌ س أر ٖ س لوٖ
لتطول حلحز٘زٔ ٍٗػزح حلَقي َّ حلوًطَعٔ.
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نتیجة البحث
يزس حلکطٗن حلکطهٖ عس حهتخظ ضًطُ رخلطٍئ ٍحلکوخل ألرل هطحلقتِ حلح٘خٓ ٍنحخض حلكزً٘ٔ،
ٍهٌْخ ًطنّ ضحثحٔ حلحذ للحز٘زٔ ،لکي ّصح حلحذ لن ٗکي زخً يزخخً ٍالٍي٘خً زخُ حلح٘خٓ ،رل
ًزسّخ هتػال رخألّسحف حلخَضٍّٗٔ .حلوطأٓ زحثوخً ضل٘قٔ کحخ ِ ًٍؿخلِ ألرل حلَقي ٍحلَقٌ٘ٔ.
ًزس حلطخيط لٖ کالهِ حٌخث٘ٔ حلَغف ٍحلتَغ٘ف ٍّصُ حلوق سضٓ ع س أحّ طت يل ٖ کاله ِ
حلخَضّٗٔ ٍحلَقٌ٘ٔ ٘خل حلحتطٓ حلٌکزٔ ٍهخ رًسّخٍّ ،صُ حلهخّطٓ هطًَّٔ رًزقطٗٔ حلط خيط ل ٖ
زحثطٓ حأل سحث.
ًزس لٖ ضًط حلطخيط ًَو هي حلتَغ٘حخت ٍحلَغحخت حلحس٘ٔ ٍحلًخقح٘ٔ ألر ل حأل سحث
حلخَضٗٔ ،لکي ضًَض حلطخيط هوعٍد رخلػسحعٔ ٍ ذّ حلَقي؛ اشى ٗرتلذ حأل خس٘س حلوطّح ٔ
حلػخزعٔ لٖ شّي حلسخهى ٍحلقخضةٍٗ .زًل حلوطأٓ هًخزالً هَؾَي٘خً لل َقيٗ .ػ زح حض زخق ِ
رخلَقي حض زخقخً يؿَٗخً ٍ ،زطظ حلصحت حلوتکلؤ رطٍظحً عَٗخً يلٖ هستَٕ حلػ٘خغٔ ،لَْ ٌٗ خرٖ
حألضؼ ٍحلَقي روحطزحت حألًخٖ لتًو٘ق حلطًَض رخالًتوخء ال ٖ حل َقي ٍّ .صح ٗئک س خل ٔ
حلتطحرف حلَرسحًٖ هخ ر٘ي حلطخيط ٍحلَقيٍ ،ه خ ٗقػ سُ ه ي ؾ طٍضٓ حلحح خل يل ٖ حألضؼ
ٍحلَقي .أذصت حلوطأٓ يٌس أرٖ سلوٖ ،يوقخً اٗحخث٘خً ه ئحطحً رو خ تؿ وي زس ٘س حلًالع ٔ
حلخٌخث٘ٔ رٌْ٘خ ٍر٘ي حلَقي ،لتزسٍ حلًالعٔ ًَيخً ه ي خالت حلًط ق تَ س ذاللْ خ حل صحت
رخلَقيٗ ،ػَض حلطخيط أ خس٘سِ ٍهطخيطُ حلسحذل٘ٔ ،رًس أى زذل الٖ أيوخق ًحسِ ،ل٘ػ ف
لٌخ هخ ٗسٍض لْ٘خ هي ذَحقط ٍهطخيط ٍنهخل ٍأ المٍ .کلّ ّصُ حلوط خيط ٌز ت ي ي ٍقٌ٘ ٔ
ق٘ق٘ٔ ولک ٍرسحًِ ٍ ،ططرْخ سِ.
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المصادر والمراجع
اسوخي٘ل ،يعّحلسٗي .ال خ ،التفسیز الٌفسي لألدب ،حلقخّطٓ :زحض غطٗذ للكزخئ.
حلزقخيٖ ،ضق٘ق1985 .م ،األًَاع األدبیة هذاّة ٍهدذار(فيي األدب الوقدارى  ،حلق خّطٓ :هئسس ٔ
يعّحلسٗي للكزخئ ٍحلٌطط.
ر٘لتَ ،غخزٓ أ وس1987 .م ،أتَسلوي حیاتِ ٍشعزُ ،زهطق :حلوطکع حلقَهٖ للسضحسخت ٍحلتَح٘ق.
حلزَ٘سٖ ،سلوٖ حلرؿطحء1992 .م ،األدب الفلسطیٌي الحذیثًََٗ٘ ،ضک :هٌطَضحت رخهًٔ کَلَهز٘خ.
وَّز ،هخرسٓ1992 .م ،الٌقذ األدتي الفلسطیٌي يي الشتات ،هئسسٔ ي٘زخل للسضحسخت ٍحلٌطط.
زضٍٗص ،أ وس1996 .م ،يي الٌقذ التحلیلي للقصیذة المعاصرة ،حلقخّطٓ :زحض حلططٍق.
ضٍهٍّّ٘ٔ ،ذ1996 .م ،شعزًا القذین ٍالٌقذ الجذیذ ،حلکَٗ  :يخلن حلوًطلٔ.
حلطخٗذ ،أ وس1958 .م ،أصَل الٌقذ األدتي ،حلقخّطًْٓ :ؿٔ هػط.
غخلح ،لرطٕ1999 .م ،أتَسلوي التجربة الشعریة ،حلكزى حلخخلج ،حلقخّطٓ :زحض حلوًخضف.
يزسحلَّخد ،سّ٘س غسٗق1998 .م ،الجوال کوا یزاُ الفالسففة ٍاألدتدا  ،حلق خّطٓ :زحض حلْ سٕ هئسس ٔ
حإلّسحء للٌطط ٍحلتَظٗى.
ي٘س ،ضرخء1985 .م ،لغة الشعز قفراةة يي الشدعز العزتدي الحدذیث ،حإلس کٌسضّٗٔ :هٌط ؤٓ حلوً خضف
رخإلسکٌسضٗٔ.

ّ
النظریة ٍالتطثید  ،حإلس کٌسضّٗٔ :هٌط ؤٓ
ي٘س ،ضرخء1988 .م ،فلسفة اإللتزام يي الٌقذ األدتي تیي
حلوًخضف.
حلنصّحهٖ ،هحوّس يزسحهلل2005 .م ،تأًیث القصیذة ٍالقارئ الوختلف ،ر٘طٍت :حلوطکع حلخقخلٖ حلًطرٖ.
حلنصّحهٖ ،هحوس يزسحهلل2006.م ،المرأة واللغة ،ر٘طٍت :حلوطکع حلخقخلٖ حلًطرٖ.
حلکطهٖ ،يزسحلکطٗن1978 .م ،دیَاى أتي سلوي ،ر٘طٍت :زحض حلًَزٓ.
هحوس ،يزسحلزسٗى1987 .م ،يي الٌقذ األدتي ،حإلسکٌسضّٗٔ :رخهً ٔ حألظّ ط کلّ٘ ٔ حلسضحس خت حإلس الهّ٘ٔ
ٍحلًطرّ٘ٔ.
ّ
هًَسٖ ،ز٘ذ2001 .م ،فلسفة الوکداى يدي الشدعز العزتدي قفراةة مووفوةیة جمالیفة ،زهط ق:
هٌطَضحت ا حخز حلکتّخد حلًطد.
ًخغط ،هحوس1985 .م ،الشعز الجزائدزی الحدذیث؛ اتجاّاتدِ ٍصاائادِ الفنیفة ،1975 – 1925
ر٘طٍت :زحض حلنطٗذ.
ّ
ًخنن ،سي1994 .م ،هفاّین الشعریة؛ دراسة مقارنفة يي األصَل ٍالودٌْ ٍالوفداّین ،ر٘ طٍت:
حلوطکع حلخّقخلٖ حلًطرٖ.
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ًَْٗؽ ،يزخد1981 .م ،رجال هي يلسطیي؛ هٌشَرات الفلسطیي المحتلة ،ر٘طٍت :هكزًٔ حلکطه ل
حلحسٗخٔ.

المقاالت والرساالت
سَى ،هحوس اسوخي٘ل2006 .م« ،المفرأة يي شعز عثدذالعال القفذرة دراسفة تحلیلیفة أسفلوبیة»،
هزلٔ رخهًٔ حألعػٖ(سلسلٔ حلًلَم حإلًسخً٘ٔ) ،حلوزلس حلًخضط ،حلًسز حلخخًٖ ،غعُ ،للسك٘ي.
ض وخًسٍس  ،هػ كحٖ ٍ هرت خض هزخّ س1392 .ش« ،القضفیة الفلسفطینیة يدي أدب عثدذالکزین
الکزهي» ،هزلٔ حللنٔ حلًطر٘ٔ ٍنزحرْخ ،حلسٌٔ حلتخسًٔ ،حلًسز حألٍل.
غ٘خم ،رسخم اسوخي٘ل يزسحلقخزض2006 .م« ،الشعز الفلسطیٌي تعذ اتفاقیة أٍسدلَ ،تدیي الخطداب
الفکزی ٍالخطاب األدتي»(ضسخلٔ حلوخرست٘ط) ،حلزخهًٔ حإلساله٘ٔ ،غعُ.
حلنلزخى ،سل٘وخى ارطحّ٘ن2009 .م« ،تضحیات المرأة الفلسطینیة يي شعز انتفاوة األقاى» ،هزلٔ
حلزخهًٔ حإلساله٘ٔ(سلسلٔ حلسضحسخت حإلًسخً٘ٔ) ،حلوزلس حلسخرى يطط ،حلًسز حألٍل.
حلحخض ،هػكحٖ هحوس1980.م« ،أتَسلوي األدیة اإلًساى»(ضسخلٔ حلوخرست٘ط) ،رخهًٔ حلقسٗس َٗسف.

