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الملخص
لمذ حظٖ ثلعٌَثى فٖ ثقشٍحجت ثلس٘و٘جة٘٘ي دجّتوجم خجظ ٍَّ ًع ٍدجلٖ ثلوماجق هاج
ّٖ ثالّ تفشٗعجت ًػ٘ٔ تٌذ هي ثلعٌَثى ثالُمٍ ،ثلعاللٔ د٘ي ّزث ثلذفك ثلتفشٗعاٖ ٍثلعٌاَثى
ل٘ست عاللٔ ثعتذجق٘ٔ ،عاللٔ ثًتوجء دالةلٖ .ثلعٌَثى تزو٘ هىخف لذالالت ثلٌع ،فتا تٖ
تله ثلومجق توك٘كجً للعٌَثى ٍتمل٘ذج لِ فٖ غَسٓ هختلفٔ ٍثإلّتوجم دجلتشثث هي أّن هج
ٗلز إلِ٘ ثلطجعش لتزس٘ذ سؤٗتِ ثلطعشٗٔ ،إًِّ ٗاضس ثلاجؾاش فاٖ أسؼ ثلوجؾاٖ ثلخػاذٔ
ثلوعكجٓ ألًِّ ثلتشثث هٌزن قجلجت ثٗاجة٘ٔ ال ٌٗفذ عكجءُ .فٖ ّزث ثلومجل تكشلٌج إلٖ ثلذٍس
ثلس٘و٘جةٖ للعٌَثى ٍتمٌ٘ٔ تَظ٘ف ثلتشثث فٖ ضعش أهل دًمل لتذ٘٘ي ثلعاللٔ د٘ي ثلعٌاَثى
ٍثلٌعٍ ،دٍس ّزُ ثالستشثت٘ز٘ٔ ثألدد٘ٔ وخل٘ٔ ح٘ٔ فٖ وطف عوج فٖ دجقي ثلٌع لٌذّ٘ي
دٍس ثلتشثث فٖ ثالٗاجء دوطجعش ثلطجعش ٍخَثلزِ ثلٌفس٘ٔ.
الکلمات الذلیلیةة :أهل دًمال ،ثلطاعش ثلعشداٖ ثلوعجغاش ،ثلاذثحأ ثلطاعشٗٔ ،ثلسا٘و٘جء،
ثلعٌَثى ،ثلتشثث.

 %قجلخ ثلذوتَسث فٖ فش ثللغٔ ثلعشد٘ٔ ٍآدثدْج دزجهعٔ قْشثى ،قْشثى ،ثٗشثى.
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المقذمة
ثلعٌَثى فٖ ثلطعش ثلعشدٖ ثلاذٗج ٗعاذ هاي أّان هفاجت٘ا ثلاذخَل إلاٖ ثلعاجلن ثلفٌاٖ
للمػ٘ذٓ ٍثستىطجف هىجهٌْج ٍسذش أغَثسّج ٍإًجسٓ ثألهجوي ثلوظلؤ فٍِ٘ .لن ٗخكب هاوَد
عذذثلَّجح حٌ٘وج سوٖ ثلعٌَثى حشٗج ثلٌع ،ثلعٌَثى فٖ ضعش أهل دًمل َّ ثلزضء ثلشة٘ساٖ
فَْ تزو٘ هىخف لذالالت ثلٌع ،إى ثلذؤسٓ لذ ٗستمكذْج ثلعٌاَثى حان ٗاتن تشدثدّاج فاٖ
همجق ثلٌع ،فت تٖ تله ثلومجق توك٘كج للعٌَثى ٍتمل٘ذج لِ فٖ غَسٓ هختلفٔ ٍثإلّتوجم
دجلتشثث هي أّن هج ٗلز إلِ٘ ثلطجعش لتزس٘ذ سؤٗتِ ثلطعشٗٔ ٍلتعذ٘ش عي خَثلزِ ثلٌفسا٘ٔ،
إًِ ٗضس ثلاجؾش فٖ أسؼ ثلوجؾٖ ثلخػذٔ ثلوعكجٓ ألًِ ٗعتذش ثلتشثث هٌزن قجلجت ثٗاجة٘ٔ
ال ٌٗفذ عكجءُّ .زُ ثلومجلٔ دسثسٔ ًمذٗٔ للعٌَثى ٍثلتشثث ٍتطظ٘جتْوج فٖ ضاعش أحاذ هاي
أدشص ضعشثء ثلعشح ثلوعجغشٗي لٌذ٘ي هذٕ حظِ هي ثلاذثحٔ ثلطعشٗٔ.
دط ى خلف٘ٔ ثلذاج ال دذّ هي ثلزوش دجى وتذت همجالت وخ٘شٓ حاَل ضاعش أهال دًمال
ٍتػذٕ وخ٘ش هي ثلذجحخ٘ي لذسثسٔ ضعشٍُ ،هوج وتخ عاي ضاعشُ« :أهال دًمال ضخػا٘ٔ
عظ٘ؤ فٖ ثلطعش ثلعشدٖ ثلوعجغش»« ،ثلتٌجظ فٖ ضعش ثلطجعش ثلوػشٕ أهال دًمال» لعلاٖ
ًزفٖ ثَٗوٖ ٍ «ًجسجصٍثسٕ ٌّشٕ دس ضعش أهل دًمل» لس٘ذ سؾج هَسَٕ ٍسؾاج تَثؾاعٖ
ٍ«رلَُّجٕ ًوجدٗي ضىَُ ٍ ثلتذثس گزضتِ عشح دس ضعش أهل دًمل» لػجدق فتاٖ ٍ طٗال
لَثهٖ ٍ«لػ٘ذٓ ثلمٌج فٖ ضعش أهل دًمل» لعلٖ ًزفاٖ ثٗاَوٖ .غ٘اش أى حتاٖ ثٙى لان
تىتخ دسثسٔ هستملٔ حَل ضعشٗٔ ثلعًٌَٔ ٍرو د٘ي ثلوجؾٖ ٍثلاجل دجعتذجسّوج هي أّان
هظجّش ثلاذثحٔ فٖ ضعش أهل دًمل.
الحذاحة الؼربیة
ٍسد فٖ ثلوعزن ثلَس٘ف فٖ هجدٓ$حذث #هج ٗلٖ:
ثلاذثحٔ :سي ثلطذجح ٍٗمجل :أخز ثألهش داذثحتِ د ٍلِ ٍثدتذثةِ؛ ٍثلاذثحٔ تعٌٖ ثٗزاجد هاج
لن ٗىي هَرَدث هي لذل ٍٗظل ّزث حذٗخج هج دمٖ فت٘ج غ٘ش ه لَف إٔ هج دماٖ فاٖ هٌا ٕ
عي فعل ثلعاجدٓ$صسثلف1991،م .#15 :ثلاذثحأ حاَسٓ علاٖ ثلتمل٘اذ ٍسّجًاج علاٖ ثلتزشٗاذ
ٍثلتزشٗخ ٍثلتزذٗذ .فٖ ثلام٘مٔ ٗػاعخ ؾاذف هػاكلا ثلاذثحأ إال إرث لوٌاج دتاذٗاذُ
همجسًٔ د لفجل أخشٕ وخ٘شث هج ٗم ثلخلف دٌْ٘ج ٍدٌِ٘ ،إال ٍّٖ ثلزذٓ ٍثلوعجغشٓ .فجلوعجغشٓ
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ٗشتذف دجلعػش ف٘ىَى دزله رث داللٔ صهٌ٘ٔ ،ثهاج ثلزاذٓ فاال تاشتذف داجلضهي إر لاذ ٗىاَى
ثلمذٗن فٖ ثلمذٗن ووج ٗىَى فٖ ثلاذٗج ،أهّج ثلاذثحٔ فتعٌٖ لغَٗجً ثٗزجد هج لان ٗىاي هاي
لذل ٍٗظل ّزث حذٗخجً هج دمٖ فت٘ج غ٘ش ه لَف .فذْزث ٗػذا هفْاَم ثلاذثحأ هختلفاجً عاي
ثلوعجغشٓ ٍثلزذٓ هٌفػالً عي ثلضهي هتزجٍصثً للعػش .حذثحٔ ثلعشح حذثحٔ ثستذكات دجلا٘اجٓ
ثلشثٌّٔ فىجًت ثستزجدٔ لْج ٍَّ هج لؿٖ دوَتْج ٍّٖ فٖ هْذّج أٍ دعذجسٓ أخاشٕ فْاٖ لان
تٌطا ًت٘زاأ فىااش هعاا٘ي أٍ فلساافٔ داال وجًاات تزذٗااذثً ثلتؿااجُ عااذم رااذٍٕ ثلَسااجةل
ثلتمل٘ذٗٔ$دَرسث 2008،م .#26 :تَظ٘ف ثلتشثث ٍضعشٗٔ ثلعًٌَٔ هي أّن هظجّش ثلاذثحٔ فٖ
ثلطعش ثلعشدٖ ثلوعجغش ح٘ج دلَسث فٖ ضعش ضعشثةٌج ثلوعجغش ،فٖ ّازث ثلوماجل تكشلٌاج إلاٖ
ثلذٍس ثلس٘و٘جةٖ للعٌَثى ٍتمٌ٘ٔ تَظ٘ف ثلتشثث فٖ ضعش أهال دًمال لتذا٘ي ثلعاللأ دا٘ي
ثلعٌَثى ٍثلٌع ٍدٍس ثلعٌَثىَ فٖ ثالٗاجء دوج ٗاتَِٗ ثلٌع ثلطعشٕ ٍدٍس ّزُ ثإلستشثت٘ز٘ٔ
ثألدد٘ٔ وخل٘ٔ ح٘ٔ فٖ وطف عوج فٖ دجقي ثلٌعٍ ،لٌذ٘ي دٍس ثلتشثث فٖ إٗاجء دوج ٗشٗاذ
ثلطجعش أى َٗغلِ إلٖ ثلوتلمٖ.
الؼىوان ووظیفته الذاللیة وآراء الىقاد فیه
ظل ثلطعش ثلعشدٖ هٌز صهي دع٘ذ ال ٗافل دجلعًٌَٔ ٍلذ وجًت تٌساخ /تساوٖ لػاجةذُ
إلٖ فَثتاْج أٍ إلٖ أحشف سٍْٗج ٍلَثفْ٘ج ،ف٘مجل ًًَ٘ٔ ثلوخمخ ثلعذذٕ أٍ سٌ٘٘ٔ ثلذاتاشٕ
أٍ دجًت سعجد أٍ لفج ًذه...؛ ٍعلٖ ثلعىس هي رله ًزذ أم ثلٌخش ثلعشدٖ لذ ثحتفٖ ثحتفاجء
وذ٘شث دجلعًٌَٔ ،فزجء ثلمشآى ثلىشٗن ٍَّ -ثلىتجح ثلشسجلٖ ثلخجلذ -هعًٌَج ٍسَس وازله .حان
دذأ ثلطعشثء ْٗتوَى دجلعًٌَٔ هٌز ظَْس ثلوزّخ ثلشٍهجًسٖ ٍتاذسد ثإلّتواجم داِ ٌّذسأ
ٍتشو٘ذج ٍداللٔ حتٖ أغذا آل٘ٔ ٗعتذ دْج ٌٍْٗذسْج ثلوذذ ٌّذسٔ رثت أّو٘ٔ دجلغٔ.
ٍلذ ثّتوت ثلاذثحٔ وخ٘شثً دجلعًٌَأ دَغافْج عالهأ ٍعلاٖ ثعتذاجس أًْاج توخال هاذخال
ثستشثت٘ز٘ج لمشثءٓ ثلٌتجد ثإلدذثعٖ؛ إًّْج تىطف دكشٗمٔ هج عي هجّ٘ٔ ثلوتي ثلمجدم ٍهاتاَثُ
ٍضىلِ ٍرٌسِ ثألددٖ ٍتسجّن فٖ فه ضفشثت ثلٌػَظ عٌذ ثلمشثءٍٓ .ظ٘فتِ دالل٘ٔ تؤواذ
ثلعاللٔ ثلذالل٘ٔ د٘ي ثلعٌَثى ٍثلٌع ٍتم٘ن عاللٔ ٍض٘زٔ دٌْ٘وج تزعل ثلمجسا ٌٗكلاك هاي
ثلعٌَثى إلٖ ثلٌع ٍهي ثلاٌع إلاٖ ثلعٌاَثى الساتزالء ثلاشثدف ثلوٌكماٖ دٌْ٘واج ٍتذا٘ي
داللتْوج هعج ،فمذ أغذا ثلعٌَثى ٗسجّن فٖ تفس٘ش ثلاٌع هاي ثلاذثخل وواج ٗؤواذ رلاه
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عخوجى دذسٕ$دجوشٗٔ2014،م#40:؛ ٍلذ ثٍلت ثلس٘وَ٘ق٘م٘ج أّو٘ٔ وذاشٕ للعٌاَثى دَغافِ
هػكلاجً ثرشثة٘ج ًجرعج فٖ همجسدٔ ثلٌع ثألددٖ ٍهفتجحجً أسجس٘ج ٗتسلا دِ ثلوالال للَلاَد
إلٖ أغَثس ثلٌع ثألددٖ ثلعو٘مٔ لػذ ثستٌكجلْج ٍت ٍٗلْج .فاجلعٌَثى عٌاذ رو٘ال حواذثٍٕ
ٗمَم دتفى٘ه ثلٌع علٖ ثلوستَٗ٘ي ثلذاللٖ ٍثلشهضٕ هي أرل تشو٘ذِ عذش ثستٌىجُ دٌ٘جتِ
ثلذالل٘ٔ ٍثلشهضٍٗٔٗ ،ؿٖء هج أضىل هي ثلٌع ٍغوؽ وواج أى ثلعٌاَثى عذاجسٓ عاي عالهأ
س٘وَ٘لَر٘ٔ تمَم دَظ٘فٔ ثالحتَثء لوذلَل ثلٌع ،تؤدٕ ٍظ٘فٔ تٌجغا٘ٔ إرث واجى ثلعٌاَثى
ٗاول علٖ ًع خجسرٖ ٗتفجعل هعَْ للعٌَثى ٍظجةف وخ٘شٓ ٗساجّن تاذٗاذّج فاٖ فْان
ثلٌع ٍتفس٘شُ؛ خجغٔ إرث وجى ًػج غجهؿج ٗفتمش إلٖ ثالًسزجم ٍثلَغل ثلوٌكماٖ ٍثلتاشثدف
ثالسٌجدٕ ،فجلعٌَثى عذجسٓ عي سسجلٔ ٗتذجدلْج ثلوشسل ٍثلوشسل علِ٘ لغَٗج ٗفىىْج ثلوتلمٖ
ٍٗؤٍلْج دلغتِ ثلخجغٔ$ثلاوذثٍٕ1997،مٍ .#79 :ثلعٌَثى عٌذ هاوذ هفتاج دوخجدأ ثلاشأس
للزسذ ٍثلٌع توك٘ف لِ.
سیمیاء الؼىوان فی قصیذة "مقتل القمر" ألمل دوقل
وتخ أهل دًمل لػ٘ذٓ «همتال ثلمواش» فاٖ حاٖ ثلوعاجدٕ دوذٌٗأ ثلماجّشٓ دتاجسٗ
َٗ22لَ٘  1961لوج وجى فٖ دذثٗٔ ح٘جتِ ثلطعشٗٔ ،هاجفظجً علاٖ ثلعٌػاش ثلشٍهاجًت٘ىٖ فاٖ
ضعشُ ،ثلعٌػش ثلزٕ ٌٗتسخ إلٖ خؿشٓ ثلمشٗٔ ٍثلعاللجت ثإلًسجً٘ٔ ثلذثفتٔ ٍثلػلٔ ثلاو٘وأ
دوظجّش ثلكذ٘عٔ فٖ ح٘جتْج ثلذس٘كٔ ض ًِ فٖ رله ض ى أغلخ ثلطعشثء ثلزٗي ثستالَث هاي
ثلمشٗٔ إلٖ ثلوذٌٗٔ .لىٌِ ظل ٗعاجًٖ هاي ٍحاذٓ ثلغشدأ ٍثلؿا٘ج فاٖ ضاَثس هختٌماجت
هضدحوجت ٍٗتعشف علٖ أسشثس عاللجتْج ثلتٖ تساتَعذِ فاٖ ثلٌْجٗأ ٍتغإَ سؤٗتاِ للعاجلن
دجإلًتمجل هي ٍعٖ ثلمشٗٔ إلٖ ٍع٘ٔ ثلوذٌٗٔ؛ ف٘وج ٗذذٍ أضذِ دجإلًتماجل هاي ثلكذ٘عأ إلاٖ
ثلاؿجسٓ .تذذأ لػ٘ذٓ أهل دًمل علٖ ّزث ثلٌاَ:
ٍتٌجللَث ثلٌذ ثألل٘ن علٖ دشٗذ ثلطوس
فٖ ول ثلوذٌٗٔ
$لتل ثلموش#
ضْذٍُ هػلَدج تذلٖ سأسِ فَق ثلطزشٓ
ًْخ ثللػَظ لالدٓ ثلوجس ثلخوٌ٘ٔ هي غذسُ

مظاهر الحداثة فی شعر دوقل(شعریة العىووة والجمع بیه الماضی والحال مثاال)00 /

تشوَُ فٖ ثألعَثد،
وجألسكَسٓ ثلسَدثء فٖ عٌٖ٘ ؾشٗش
ٍٗمَل رجسٕ:
وجى لذٗسجً لوجرث ٗمتلًَِ؟
فجلعٌَثى ٗاول ثلوعجًٖ ثلىخ٘شٓ ٍرجء ثلٌع توك٘كجً لوج ٗاولِ ثلعٌَثى .فٖ ثلَثلا أٍل
هج ٗستخ٘شُ عٌَثى ثلمػ٘ذٓ َّ ثلطعَس دجإلًذّجش ٍثلعزخ ثلازٕ هذعخاِ ثلتشو٘اخ ثلغإَ
ثالًضٗااجحٖ لذٌ٘اأ ثلعٌااَثى ثلتااٖ تتىااَى هااي هسااٌذ هفشد$همتاالٍ #هسااٌذ إل٘ااِ هفااشد
هعشف$ثلوكش .#ثلعٌَثى حجهل لخٌجة٘ٔ ٗطشحْج ثلٌع ٍثلوفشدثت فٖ ثلومك ثالٍل -ثلؿشٗش-
تشوًَُْ -خ -سلخ رجءت لتوك٘ف ٍتطشٗا هج ٗاولِ ثلومتل ٍتذلٖ فَق ثلطازشٓ لاالدٓ
ثلوجس ثلخوٌ٘ٔ ثلمذٗس تمَٕ هي إٗاجء ثلموش.
فجلعٌَثى ٗتؿوي هلوا ثلذٌجء ثلذثةشٕ للمػ٘ذٓ ثلوعجغشٓ ألًْج تستع٘ذ دعؽ ولوجتْاج أٍ
عذجستْج أٍ رولْج هي هشوض ثلمَل ثألسجس فْ٘اجٍ ،ثلازٕ ٗتوخال فاٖ عٌَثًْاج ثلت س٘ساٖ،
ٍرله دْذف تخذ٘ت ٍل ثلواتَٕ ثلذاللٖ ثلوشوضٕ فٖ رّي ثلوتلمٖ ٍٍرذثًِ .ووج ساذك
ال ٗخلَ ثلعول ثالدذثعٖ ،عجدٓ هي ثلعٌَثى ثلزٕ ٗعذ هٌكلك ثلذاج ثلس٘وَ٘لَرٖ للىطاف
عي خذجٗج ثلشسجلٔ ٍهىًَجتْاج ثلذالل٘أ ٍه٘اضٓ تشو٘ذْاج ألى ثلعٌاجٍٗي عذاجسٓ عاي عالهاجت
س٘و٘جة٘ٔ تمَم دَظ٘فٔ ثالحتَثء لواذلَالت ثلاٌع ،وواج تاؤدٕ ٍظ٘فأ تٌجغا٘ٔ إرث واجى
ثلعٌَثى ٗا٘ل علٖ ًع خجسرٖٗ ،تٌجسل هعِ ٍٗتاللا ضىالً ٍفىشث$عذذثلاو٘اذ .#19 :وواج
فٖ لػ٘ذٓ ثلعطجء ثألخ٘ش هي أهل دًمل .إرث ًظشًج إلاٖ ّازُ ثلمػا٘ذٓ ٗاشٕ أًْاج تاوال
دالالت وخ٘شٓ فٖ قْ٘ج ٍرجء ثلٌع توك٘كج لْجٍ ،أٗؿج تؤدٕ ٍظ٘فٔ دالل٘ٔ إر ٗااجل إلاٖ
ثإلًز٘لٍ .تَظ٘ف ثلطخػ٘جت فٖ ثلومجق تسجعذ فاٖ تام٘اك ثلوعٌاٖ ثلاذاللٖ للعٌاَثى
ٍتعضص هٌاٖ ثلعٌَثى .ثلعٌَثى ٗاول هعٌٖ ثلتؿا٘ٔ هي أرل إح٘جء ثالهٔ :فىساشت ثلخذاض
ح٘ي ثهتألت وجسٖ هي ثلخوش ثلمذٗؤ:
للتٗ :ج ثخَٓ ّزث رسذٕ فجلتْوَُ
ٍدهٖ ّزث حالل فجرشعَُ!
ٍرجء ثلومك ثلشثد توك٘كج لْزث ثلوعٌٖ حا٘ي ٍظاف ثلطاجعش ضخػا٘ٔ َٗساف سهاضث
لإلح٘جء ح٘ي لجل:
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ٍأًج َٗسف هاذَح صل٘خج
عٌذهج رتت إلٖ لػش ثلعضٗض
لن أوي أهله إال لوشث
ٍهي رْٔ أخشٕ ٗاول ثلعٌَثى هعٌٖ ثلذاللٖ ٍَّ ثلتعذ٘ش عاي آالم ثالًساجى ثلوعجغاش
ٍغذس ثألًظؤ دِ ٍثلعطجء ثألخ٘ش دِ؛ ّزث ثلوعٌاٖ ٗطا٘ش إلاٖ غاذس ْٗاَرث تلو٘از ثلوسا٘ا
فوس٘ا ثلعػش ٗع٘ص ثلخ٘جًٔ ٍثلغذس حتٖ فمذ ثلماذسٓ علاٖ أى ٗذتسان فاٖ ظال ثلْاضثةن
هعجغشثً دجلمو ٍثلىذتٗ ،ع٘ص غشثعجً ه وًٌَ٘تِ ٍه ثلوزتو فىًٌَ٘تِ هْذدٓ هي قشف
ثألعذثء ثلوتشدػ٘ي ٍحشٗتِ هْذدٓ هي قشف ثألًظؤ ثلتٖ ثستوشت ثلْضٗؤ ٍسؾ٘ت دجألهش
ثلَثل ٍتذكص دوي ٗعجسؾْج فَْ ٌٗتظش غلذِ وجلوس٘ا .هي أّن لػاجةذُ أٗؿاج «ولواجت
سذجستجوَس ثألخ٘شٓ» ،وجى أهل دًمل هعجسؾجً لٌظاجم عذاذ ثلٌجغاش ٍٗاشٕ أى ع٘اَح ّازث
ثلٌظجم وجًت ثلسذخ فٖ ًىسٔ ًَٗ٘ٔ 1967مٍ ،لذ عذّش أهل دًمال عاي رلاه ضاعشٗج فاٖ
دَٗثًِ ثألٍّل «ثلذىجء د٘ي ٗذٕ صسلجء ثل٘وجهٔ»ٍ ،هي أهخلٔ رله تعذ٘ش أهل دًمل ضعشٗجً فاٖ
لػ٘ذٓ «ولوجت سذجستىَس ثألخ٘شٓ» عي سفؿِ لٌت٘زٔ ثإلستفتجء ثلزٕ أرشثُ عذذ ثلٌجغاش
فٖ سٌٔ 1962م ٍحػل فِ٘ علٖ ًسذٔ  ،"99ح٘اج ثتخاز هاي ضخػا٘ٔ "ساذجستىَس"
هاشّس ثلعذ٘ذ لٌجعج ضعشٗج ٗذج هي خاللِ سؤٗجُ ثلطعشٗٔ ثلشثفؿٍٔ ،لاذ ثساتعجس أهال دًمال
ّزُ ثلطخػ٘ٔ هي ثلتشثث ثلشٍهجًٖ علٖ غ٘ش عجدثتِ ثلزٕ عُشف ٍتَوّ٘اض دْاج ٍّاٖ تَظ٘فاِ
للتشثث ثلعشدٖ ثإلسالهٖ فٖ ضعشٍٍُ ،فمج للسا٘جق ثلطاعشٕ ثلازٕ ٍسد ف٘اِ تَظ٘اف ّازُ
ثلطخػ٘ٔ.
فئى أهل وجى هَفمجً فٖ ثستاؿجسّج ٍغذغْج دػذغٔ هػشٗٔ عشد٘أ ح٘اج أى ضخػا٘ٔ
"سذجستىَس" وجًت تتذٌّٖ ٍتزسّذ حلوج إًسجً٘ج أهو٘ج هاي ثلذسرأ ثألٍلاٖ ٗاشفؽ ثلاشقّ
ٍثلعذَدٗٔ ٍٗخَس علٖ ثلم٘جغشٓ ،ووج أى أهل دًمل ثختاجس ألحاذثث ثلمػا٘ذٓ أى تاذٍس فاٖ
ضجس ثإلسىٌذس ثألوذش فٖ هذٌٗٔ ثإلسىٌذسٗٔ ثلتٖ تزسّذت فْ٘ج رٍسٓ ثلتفجعل د٘ي ثلتاشثث
ثلوػشٕ ٍثلعشدٖ ٍثلتشثث ثإلغشٗمٖ ٍثلشٍهجًٍٖ ،دزله عول أهل دًمل علاٖ ثلتمشٗاخ دا٘ي
ضخػ٘ٔ "سذجستىَس" ٍد٘ي تشثحٌج ثلَقٌٖ ٍثلمَهٖ ثلزٕ ٗوخل ثلازثوشٓ ثلخمجف٘أ للماجسا
ثلعشدٖ ثلزٕ وجى أهل دًمل حشٗػج علاٖ ثلتَثغال هعاِ .ساذجستجوَس ضخػا٘ٔ سة٘سا٘ٔ
تتواَس لػ٘ذٓ ثلطجعش حَلْج ،فجتاذ هعْج ٍلن ٗتىلن عٌْج دل تىلن دْج فٖ ًػاِ ثلطاعشٕ
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فسذجستجوَس سهض تزتو فِ٘ ثلذالالت ثلوتعذدٓ أوخش هي هستَٕ ثلذاللأ ٍثالٗااجء ساَثء
علٖ هستَٕ ثلتزشدٔ ثلس٘جس٘ٔ ٍثالرتوجع٘ٔ ثلوعجغشٓ ،أم علٖ هستَٕ ثلتزشدأ ثالًساجً٘ٔ
دَرِ عجم .فسذجستجوَس رَّش ثلػ٘ذٓ ٍهػذجحجً ْٗتذٕ ثلمجسا دٌاَسُ لػاذ إؾاجءٓ هعٌاٖ
ثلٌع ٗعٌٖ ال ٗوىي ثلَلَد إلٖ ثلٌع.
ٍأٗؿج هي لػجةذُ ثلتٖ ٗاول ثلوعٌٖ ثلذاللٖ لػ٘ذٓ خكاجح غ٘اش تاجسٗخٖ علاٖ لذاش
غال ثلذٗي ،هَؾَ ثلٌع خكجح هَراِ ٗاوال فىاشٓ ٍثحاذٓ تمشٗا ثلعاشح ٍثلتٌذٗاذ
دؿعفْن ٍتخجرلْن؛ ًسزْج ثلطجعش فٖ دٌجء سشدٕ ثٗاجةٖ .ثلعٌَثى وواج ّاَ ظاجّش ٗعكاٖ
تػَٗشث سثةعج عي ثلوجؾٖ ثلسع٘ذ ٍعي ثلاجؾاش ثلتعا٘سٌٗ ،اتظن ثلتشو٘اخ دساذ ولواجت
تسجٍلت فٖ دٌ٘ٔ ثلزولٔ ثإلسو٘ٔ .رجء أٍلْج إسوج ًىشٓ دثلّجً علٖ ثالفشثد ٍّاَ هَلا ٗؤّلاِ
إلٖ أى ٗػذا دؤسٓ دالل٘ٔ تسالخ ثالّتواجم ٍتخ٘اش ثإلًتذاجُ .أهاج تشو٘اخ «غ٘اش تاجسٗخٖ»
ف٘تشوخ هي غ٘ش ثلتٖ دوعٌٖ ال ،غفٔ لوَغَف ثلسجدك ّاَ خكاجحً ،جف٘أ هعٌاٖ ثلىلوأ
دعذّج تجسٗخٖ.
ٍثلتشو٘خ «علٖ لذش غال ثلذٗي» فَْ ضذِ رولٔ تمَم علٖ ثلتاٖ للزاش دا دثء هعٌاٖ
ثالستعالء ،لتا٘ل إلٖ ثلوىجى ٍثلوىاجى ٌّاج لذاش ٍثلمذاش هاشتذف دطاخع غاال ثلاذٗي
ثلطخػ٘ٔ ثلتجسٗخ٘ٔ ،غال ثلذٗي ثسن ثستذف دجلذكَلٔ ٍثلٌػش ،هاكٔ هي هاكجت ثلتجسٗ ،
ثلوجؾٖ ثلتل٘ذ ،ثستع٘ذ فِ٘ هج سلخ هي ثألهٔ ،فٖ ح٘ي أىّ خكجح ثلطجعش هاشتذف داجؾاش
هشٗش ،حجؾش ثإلًْضثهجت ثلوتىشسٓ ،حجؾش ثلخ٘جًٔ حجؾش فمذًج فِ٘ هج ثستعجدُ غاال ثلاذٗي
هي ثلعذٍ فى٘ف لْزث ثلاجؾش أى ٗىَى تجسٗخ٘ج؟ ٍألى ثلطجعش ٗعٖ حٌجة٘ٔ$ثلوجؾٖ /ثلاجؾاش/
ثالًتػجس /ثلْضٗؤٍٗ #عٖ ثلذٍس ثلوٌَـ دجلطجعش فٖ لاظجت ثلْضٗوأ ٍثالًىساجس ثعتذاش أهال
دًمل ًػِ خكجدج ٍسسجلٔ هَرْٔ إلٖ ثلوخجقخ ٍَّ غال ثلذٗي .غ٘ش تجسٗخٖ إضاجسٓ إلاٖ
ثًْضثهجت ثلعشح ٍثًىسجسثتْن ٍغال ثلذٗي إضجسٓ إلٖ ثلٌػش ٍثلذكَلٔ ٗعٌٖ أىّ ثلعٌَثى راجء
إلدشثص ثلوفجسلٔ د٘ي ثلوجؾٖ ٍثلاجل ٍلا٘س ثلاٌع إال توك٘كاج لْازث ثلوعٌاٍٖ ،...هفاشدثت
ثلٌع :ثلغشلٖ ،تو٘ؤ ،ثلعٌ٘ي ،رذل ثلتَدجد ،ه٘جدٗي ثلوشثٌّٔ ،ثلفجسٗيً ،مطش ثلتفاج ً ،ااي
سجّشٍى رجء لتاى٘ن ٍتوك٘ف هعٌٖ غ٘ش تجسٗخٖ ٍهفشدثت ثلكذل ثلذذثةٖ ،حك٘ي ،تشتذٕ
هالدس ثلفذثة٘٘ي ،تستشد ٍ ،...رجء توك٘كج لوج ٗاولِ غال ثلذٗي.
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الجمغ بیه الماضی والحال
إى ثلعىَف إلٖ ثلتشثث هي أّن هظجّش ثلاذثحٔٗ ،ؤهي إحسجى عذجس دجى هعاجلن ثلخاَسٓ
ٍثلاذثحٔ تتؿا هي خالل ثلوَلف هي ثلتشثث .رله أى ثلتفجت ثلطجعش إلٖ ثلتاشثث ،دكشٗمأ
هج ٗاذد سؤٗتِ للتجسٗ ٍثلاجؾشٍ ،هي حن َٗرِ ّزث ثلاجؾش دٌجء علٖ ّزُ ثلشؤٗٔ ٍّازث ّاَ
ثلوَلف ثلزٕ سإٔ فِ٘ إحسجى عذجس رَّش ثلتزذٗاذ ًٍزاج ثلطاجعش فاٖ ثساتلْجهِ هاي
ثلتشثث أسْن ول٘ج فٖ خلك حذثحتِ ثلطعشٗٔ$عذجس.#224 :2002،
إىّ ثتىجء ثلطجعش علٖ ثلشهاَص أٍ ثأللٌعأ أٍ ثألساجق٘ش ٗعكاٖ ثلوٌزاض ثلطاعشٕ للطاجعش
خػَغ٘ٔ ثلتعجهل ثلوذىش ه ثلوَسٍث ثلاذٌٖٗ ٍثلتاجسٗخٖ ٍثألساكَسٕ ٍٗعكاٖ دجلومجدال
ثلمجسا دٍسثً فجعال فٖ ثلمػ٘ذٓ ،فَْ لن ٗعذ هستمذالً أٍ لجسةج ح٘جدٗج لوج تمَلِ ثلمػ٘ذٓ ،دال
لجسا هٌتذ للمػ٘ذٓ فذومذثس تفجعلِ ه همَالت ثلٌع ٍفْوِ ٍإدسثوِ لواج ٗاولاِ ثلاٌع
هي إحجالت هشرع٘ٔ دٌٗ٘ٔ ٍأسكَسٗٔ ٍتجسٗخ٘ٔ ،دوماذثس ًزاج ثلاٌع ٍثلماجسا هعاج .لماذ
ٍرذت ثلمػ٘ذٓ ثلاذٗخٔ تشثحجً ؾخوج تىَى هي هػذسٗي ،ثألٍل ضىل ثألسجس ثلزٕ تشرا
ثلمػ٘ذٓ دززٍسّج إلٍِ٘ ،ثلخجًٖ وجى ّزث ثلتشثث ثالًسجًٖ للاؿاجسثت ثلطاشل٘ٔ دَراِ عاجم،
فجًفتات ثلمػ٘ذٓ علٖ ثلعجلن ثلوجؾٖ ٍتعجهلت هعِ ال علٖ أسجس أى هج ف٘اِ هسالّوجت ال
سرعٔ فْ٘جٍ ،لىي علٖ أًّْج هعشفٔ دَس ثلطجعش أى ٗف٘ذ هٌِ ٌٍْٗل هٌِ ٍفاك هاج ٌٗجساخ
سؤٗتِ ٍحجؾشُ ،فجًفتات ثلمػ٘ذٓ علٖ ثألسجق٘ش ٍعلٖ ثلطخػا٘جت ثلتشثح٘أ فتمٌعات دْاج
أح٘جًج ٍثستذعتْج أح٘جًج أخشٕ ،فتطىلت فٖ ثلعم٘اذٓ ّازُ ثلعاَثلن لتٌاذهذ ها ثلاجؾاش
ٍتىَى سؤٗج رذٗذٓ توتذ فٖ عوك ثلتشثث ٍتتَثغل ه ثلَثلا ٍثلا٘اجٓ ثالًساجً٘ٔ فْاٖ ال
تستغٌٖ عي ّزث ثلتشثث ثلزٕ َّ ح٘جٓ أهٔ فٖ تجسٗخْج ثلكَٗال ٍخذشثتْاج ثلوتشثووأ فاٖ
ضتٖ هٌجحٖ ثلا٘جٓ$ثلىذ٘سٖ 1979،م .#166 :إرى ثلمػ٘ذٓ ثلاذٗخأ فتٌتمال دا٘ي صهاي
ثلوجؾٖ ٍتا٘ج صهي ثلاجؾش ٍتشلخ ثلضهي ثلوستمذل ٍتتكل إلِ٘ فلن تعاذ ّازُ ثلمػا٘ذٓ
غذٕ لوعٌٖ ثلمذٗن ال عاللٔ لِ داجؾش ثالًسجىٍ ،إًوج لجهت ّزُ ثلمػ٘ذٓ داشوأ حالح٘أ
ثألدعجد لتام٘ك تكلعجت ثالًسجى فٖ حجؾشٍُ ،تؤغل ٍرَدُ فٖ ثلوجؾٖ ثلزٕ َٗثواخ ّازث
ثلعػش ٍتمزفِ إلٖ عجلن ثلغذ .إرى لن تىي ثلمػ٘ذٓ دٌت صهٌْج فاسخ دل وجًت دٌت أصهٌٔ
هجؾ٘ٔ ٍحجؾشٓ ٍ هستمذلٔ ًٍضثس ٗشٕ أى أخكش هج فعلتِ ثلمػ٘ذٓ ثلاذٗخٔ َّ ّازث ثلتااشس
ٍثلخشٍد هي ثلضهي ثلَثحذ إلٖ أصهٌٔ هتعذدّٓ$طجم 2005،م.#175 :
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فمذ ثستكجعت ثلمػ٘ذٓ ثلعشد٘ٔ ثلاذٗخٔ ثلخشٍد هي ثلضهي ثلطعشٕ ثلعشدٖ ثلَثلاف إلاٖ
صهي تتوذد أرضثؤُ ٍتتس فٖ ول لاظٍٔ ،سغن أى ّزُ ثلمػ٘ذٓ لْج صهٌْج ثلخجظ إالّ أًْج
لن تمف عٌذُ ٍإًوج ضىلت ٍرَدّج فٖ هسجحٔ صهٌ٘ٔ وذ٘شٓ هف٘اذٓ هاي ثلوجؾاٖ وعواك
تجسٗخٖ ٍهي ثلاجؾش وذعذ ثًسجًٖ حجؾش ٍهي ثلوستمذل وىطف لعجلن ثلغذ ثلازٕ ٗتكلا
إلِ٘ ثلطجعش.
إرث وجى ثلطجعش ٗستوذ عٌجغش سهَصُ ثلطعشٗٔ أسجسجً هي ثلَثل  ،فئًِّ فٖ أح٘اجى وخ٘اشٓ
ٗستوذ عٌجغش سهَصُ هي ثلتشثث دوػجدسُ ثلوتعاذدٓ دجعتذاجس ّازث ثلتاشثث هاٌزن قجلاجت
ثٗاجة٘ٔ ال ٌٗفذ لِ عكجء؛ فعٌجغش ّزث ثلتشثث ٍهعك٘جتِ لْج هي ثلمذسٓ علٖ ثالٗاجء دوطاجعش
ٍأحجس٘س ال تٌفذ ٍعلٖ ثلت ح٘ش فٖ ًفَس ثلزوجّ٘ش ٍٍراذثًجتْن هاج لا٘س ألٕ هعك٘اجت
أخشٕ ٗستغلْج ثلطجعش$صثٗذ2002،م .#121 :ح٘اج تعا٘ص ّازُ ثلوعك٘اجت ثلتشثح٘أ فاٖ
ٍرذثًجت ثلٌجس ٍأعوجلْن تاف دْج ّجلٔ هي ثلمذثسٔ ٍثالوذجس ألًْج توخل ثلززٍس ثألسجسا٘ٔ
لتىٌَْٗن ثلفىشٕ ٍثلَرذثًٖ ٍثلٌفسٍٖ ،هي حن فئى ثلطجعش ح٘ي ٗتَسل إلٖ إٗػجل ثألدعجد
ثلٌفس٘ٔ ٍثلطعَسٗٔ لشؤٗتِ ثلطعشٗٔ عذش رسَس هي هعك٘جت ّزث ثلتشثث ،فئًاِ ٗتَسال إلاٖ
رله د وخش ثلَسجةل فعجل٘ٔ ٍ لذسٓ علٖ ثلت ح٘ش ٍثلٌفجر.
ّزث دئؾجفٔ إلٖ أىّ إستخذثم ثلشهَص ثلتشثح٘ٔ ٗؿفٖ إلٖ عوال ثلطاجعش عشثلأ ٍإغاجلٔ ٍ
ٗوخل ًَعجً هي ثهتذثد ثلوجؾٖ فٖ ثلاجؾش ٍتغلغل ثلاجؾش دززٍسُ فٖ تشدٔ ثلوجؾٖ ثلخػذٔ
ثلوعكجء ،ووج أًِ ثلشؤٗٔ ثلطعشٗٔ ًَعج هي ثلطوَل٘ٔ ٍثلىل٘ٔ ح٘اج ٗزعلْاج تتخكاٖ حاذٍد
ثلضهجى ٍثلوىجى ٍٗتعجًك فٖ إقجسّج ثلوجؾٖ ه ثلاجؾش$ثلسجدكً .#121 :ت٘زٔ لْازث ضاجعت
ثلشهَص ثلت شثح٘ٔ فٖ ثلمػ٘ذٓ ثلعشد٘ٔ ثلاذٗخأ ،ح٘اج عىاف ضاعشثء ثلعاشح علاٖ هاَسٍحْن
ٗستوذٍى هي هػجدسُ ثلوختلفٔ هي هاَسٍث دٌٗاٍٖ ،هاَسٍث غاَفٍٖ ،تاجسٗخٖ ٍأدداٖ
ٍهَسٍث أساكَسٕ أٍ فَلىلاَسٕ ،عٌجغاش ٍهعك٘اجت هختلفأ ،هاي أحاذثث ٍضخػا٘جت
ٍإضجسثت ٗذٌَى هٌْج سهَصّنٍَٗ ،حَى هي خاللْج د وخش أدعاجد سؤٗاتْن ثلطاعشٗٔ هعجغاشٓ
ٍرثتٍ٘ٔ .فٖ ثلَثل سعٖ ثلطعشثء ثلواذحَى إلٖ إعجدٓ ثلتشثث دىل هطخػجتِ ٍٍلجةعِ ٍرله
دىطف وٌَصُ «ٍتزل٘تْج ٍتَرِ٘ ثألًظجس إلٖ هج فْ٘ج هي ل٘ن فىشٗٔ ٍسٍح٘ٔ ٍفٌ٘ٔ غاجلأ
للذمجء ٍثإلستوشثس»$عطشٕ صثٗذ1997،م .#262 :إرث أدسوَث أًِ ال ًزجَٓ لطعشًج هي ثلَْٓ ثلتٖ
ثًاذس إلْ٘ج دغ٘ش سدكِ دتشثحِ ثلعشٗك ٍغل د سذجدِ دوج فٖ رله ثلتاشثث هاي عَثهال ثلمآَ
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ٍثلٌوجء .فجلتشثث َّ أغل ول إدذث إر دِ ٍفِ٘ ٗتن ثلتاذٗج ٍول ثدعجء دجلمك ه ثلتاشثث
َّ ٍرِ هي ٍرَُ ثلتخلٖ عي ثلَْٗٔ ،لازله علاٖ ثلطاجعش ثلوعجغاش أى ٗاذسن أىّ تشثحاِ
ثلمذٗن لذ وجى َّ ثلوٌذ ثلزٕ سجلِ إلٖ إدذث رذٗذٍ ،لعل إًىاجسُ ٍثلوغاجالٓ فاٖ ثلٌفاَس
هٌِ هظْش هي هظجّش ؾعف ثلخمٔ دجلٌفس عٌذ ثالُهن$ثلوالةىأ1974 ،م .#65 :لماذ حاجٍل
ثلطجعش ثلعشدٖ ثلوعجغش أى ٗع٘ذ ثلٌظش إلٖ ّزث ثلتشثث فٖ ؾَء ثلعػشٗٔ لتفز٘ش هج فِ٘ هاي
ل٘ن رثت٘ٔ دجل٘ٔ سٍح٘ٔ ٍإًسجً٘ٔ ٍتَق٘ذ ثلشثدكٔ د٘ي ثلاجؾش ٍثلتشثث عاي قشٗاك ثساتلْجم
هَثلفِ ثلشٍح٘ٔ ٍثالًسجً٘ٔ فٖ إدذثعٌج ثلعػشٕ$ثساوجع٘ل ،ـ3،1981مٍّ .#28 :اَ دعَدتاِ
ّزُ ٗىَى فٖ سذ٘ل دٌجء عجلن رذٗذ ٍعاللجت ثًسجً٘ٔ ساَٗٔ هساتعٌ٘ج دوىًَاجت ثلتاشثث
ٍسهَصُ هي أرل ثلٌْاَؼ دْازُ ثلوْوأ ثلساجه٘ٔ ،دعاذ أى تزاجٍص تاذٍٗي رلاه ثلتاشثث
ٍتسز٘لِ ٍأغذا ٗتعجهل هعِ هي خالل هٌظَس تفس٘شٕ ٗاجٍل هي خاللِ أى ٗىطف تله
ثلشٍ ثلطجهلٔ ثلخجلذٓ ثلىجهٌٔ فٖ ّزث ثلتشثث.
أهل دًمل ٍثحذ هي أدشص ضعشثةٌج فٖ عػشًج ثلشثّي عىاف إلاٖ هَسٍحاِ ٍأخاز عٌجغاش
سهَصُ هي ثلتشثث ،دجعتذجس ّزث ثلتشثث هٌزن قجلجت ثٗاجة٘ٔ ال ٌٗفذ عكجءُ هي ثلطخػا٘جت
ثلذٌٗ٘ٔ ثلتٖ ٍظفْج ضخػ٘ٔ َٗسفٍَٗ # $سف سهض لالح٘جء ٍظّفِ ثه٘ش ضعشثء ثلاشفؽ فاٖ
لػ٘ذٓ «ثلعطجء ثألخ٘ش» :إى ضخػ٘ٔ َٗسف ألل ضَ٘عج فٖ ثلطعش ثلعشدٖ ثلوعجغاش دٌساذٔ
دطخػ٘ٔ ثلشسَل ٍثلوس٘ا ٍهَسٖ ٍٍ ،...ظف أهل دًمال ّازُ ثلطخػا٘ٔ سهاضثً لالًساجى
ثلعشدٖ ثلزٕ ٗخلع ثالُهٔ هي آالهْجٗ .توظْش ثلتَظ٘ف دْزث ثلوعٌٖ فٖ ضعش ثلااجٍٕ فاٖ
ضخػ٘ٔ هاوذ$ظ #فٖ لػ٘ذتِ «ثلعَدٓ ثلٖ سذٍم» ٍفٖ ضعش ثلذ٘جتٖ فٖ صثسث ٍدَرث ٍفاٖ
ضعش علٖ ثحوذ سع٘ذ فٖ ضخػ٘ٔ ثلاالد؛ ٍدًمل ٍظف ضخػ٘ٔ َٗسف سهضثً للٌزجٓ ح٘ج
لجل:
ٍأًج َٗسف هاذَح صل٘خج
عٌذهج رتت إلٖ لػش ثلعضٗض
لن أوي أهله إالّ لوشث
$لوشث وجى لملذٖ هذف ٓ#
ٍلىن رجّذت وٖ ثُخفِ٘ عي أع٘ي ثلاشثس
عي ول ثلعَ٘ى ثلػذةٔ!
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 ...وجى فٖ ثلل٘ل ٗؿٖء
حولًَٖ هعِ للسزي حتٖ ثقفتِ
تشوًَٖ رجةعج دؿ ل٘جل ...
تشوًَٖ رجةعج ...
فتشثءٕ ثلموش ثلطجحخ فٖ وفّٖ وعىٔ
فَ٘سف سهض لالًسجى ثلعشدٖ ثلزٕ ٗشٗذ أى ٗخلع ثالُهأ ٍّاَ أهال دًمالٍ ،لان ٗىاي
َٗسف /غال حس٘ي ٗوله ثال لوشث إٔ ثٗوجًج دتغ٘ش ثلظشٍف ٍإٗوجًج دتخل٘ع ثلٌاجس ،أسثد
َٗسف تاشٗش ثلٌجس هي عذجدٓ ثلىٌْٔ ٍتَرِ٘ ٍراَّْن ضاكش ثع عاض ٍرال ٍأسثد دًمال
ثٗمجل ثلٌجس حتٖ ٗشفؿَث ثلظلن ٍثلىذت .ثختلف تزشدٔ ثلطجعش ه تزشدٔ َٗساف أًّاِ ًزاج
فٖ هج ًَثُ ٍثلطجعش ثخفك ٍال ٗضثل ٗعجًٖ هي سؾَخ ثلٌجسٍ :إلٖ ثٙى ...دالمٖ هج تضثل. ...
لكعٔ هي حضًِ ثالض٘خ ...تذهٌٖ٘ وطَؤ! ...إًِ َٗسف صهجًِ ٗشٗذ دئٗوجًِ إٗمجل ثلٌجس
هي وذَتْن ٍٗخلػْن هوج ٗعجًَى عٌِ ٍهس٘ا عػشُ ٗشٗذ أم ٗؿاٖ ٌٗفساِ فاٖ ساذ٘لِ
أدٌجء ضعذٍِّ ،ىزث ًشٕ فٖ ثلمػ٘ذٓ توجصرج تجهج د٘ي تزشدٔ ثلوس٘اَٗ ،ساف ٍأهال دًمال.
إًّْوج ًزاج فٖ هج لػذث ٍثلطجعش فطل دسذخ لزَء ثلٌجظ إلٖ ثلػوت ٍعذم تلذ٘أ دعَتاِ
ٍَّ دعذ أى ثُغ٘خ دجلفطل ألىّ سَ٘فْن حلوت فمذ لوشُ إٔ إٗوجًِ دتاشٗش أدٌجء ضعذِ هي
ثلشق:
غ٘ش أًّٖ وٌت رجة
ٍأًج ثٙى فمذت ثلموشث
ٍإًِّ لن ٗستك إح٘جء ثلعجرس فٖ عػشُ ألى أدٌجء ضعذِ هاجتَث لان ٗساتك أحاذ حتاٖ
ثلوس٘ا ثٗمجرّن ألًّْن دلعَث إٔ عفٌَث:
عفي ثلوَتٖ ٍأق٘جح ثلاٌَـ
ًىْٔ تىسَ فٌجء ثلذ٘ت،
تسشٕ فٖ دهٖ عشلج عشلج
ّىزث ٗوؿٖ ثلطجعش فٖ تػَٗش ٍثلعِ دىل هج فِ٘ هي ثلشخجٍٓ ٍثسدذثد ٍثلخوَل ٍثالًىاجس
هستعٌ٘جً دجلشهَص ثلذٌٗ٘ٔ ثلتٖ َٗحٖ دوج ًَثُ خ٘ش ثٗاجءٍٗ .وؿٖ فٖ تػَٗش ثلَثل ثلوْاضٍم
ح٘ج تاَلت فِ٘ ول سوجت ثلطزجعٔ ٍثلػوَد ووج غَسُ فٖ ثلومك ثألٍل إلاٖ ثلؿاعف
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ٍثلتالل ٍثإلًْ٘جس .إى ثلعجرس فٖ ضعشًج ثلوعجغش سهض للذعج ٍثإلح٘جء ٍلاِ غاذٕ دع٘اذ فاٖ
ثلطعش ثلعشدٖ ثلوعجغش ٍهعظن ضعشثء ثلعشح ٍظفَث ّزُ ثلطخػ٘ٔ تَظ٘فج عىس٘ج هاي هخال
دذس ضجوش ثلس٘جح ٍخل٘ل ثلاجٍٕ؛ ح٘ج أغذا سهضث للذعج ثلوخفك$ثلؿاجٍٕ.#93 :1389 ،
دًمل هي ثلطعشثء ثإلح٘جة٘٘ي فٖ ثلعػش ثلوعجغش ،دعج إلٖ إح٘جء ثالُهٔ دطاعشُ ،فاٖ دىجة٘أ
ثلمػ٘ذٓ ٗخجقخ ثلس٘ذ ثلوس٘ا هت حشث دْزُ ثلولوا ٍٗس لِ أى ٗخلذُ حا٘ي خا٘ن ثلشعاخ
ٍثلوَت علٖ ثلوزتو ؛ لعلِ ٗغ٘ش ثلظشٍف فٖ ح٘ي سؾ أدٌجء ثُهتِ أهجم ثإلستذذثد ٍثلظلان.
ٍٗطزعْن إلٖ أى ٗخَسٍث وجلذشوجى ٍٗتشوَث ثلػوت ٍٗمَهَث دجالحتزجد ٍثلعجرس سهاض للذعاج
ٍثإلح٘جء:
دىجة٘ٔ:
أعكٌٖ ثلمذسٓ حتٖ ثدتسن...
عٌذهج ٌٗغشس ثلخٌزش فٖ غذسِ ثلوش
ٍٗذُح ثلوَتُ وجلمٌفز فٖ ظل ثلزذثس
حجهالً ه٘خشٓ ثلشعخ ألحذثق ثلػغجس
أعكٌٖ ثلمذسٓ ...حتٖ ال أهَت
هٌْهٌ للذٖ هي ثلكشق علٖ ول ثلذَ٘ت
علٌٖ فٖ أع٘ي ثلوَتٖ أسٕ ظل ثلٌذم
ف سٕ ثلػوت ...وعػفَس غغ٘ش
ٌٗمش ثلعٌ٘٘ي ٍثلملخَ ٍٗعَٕ...
فٖ حٌجٗج ول فن.
ٍت حش أٗؿج دولوا ثلعطجء ثألخ٘ش هي هالها ثلس٘ذ ثلوس٘ا وواج ّاَ ظاجّش فاٖ عٌاَثى
ثلمػ٘ذٍٓ ،وجى فٖ ثلعطجء ثألخ٘ش لذل ثلمذؽ علِ٘ ٍف٘وج ٗ ولَى أخز ٗسَ ثلخذض ٍداجسن
ٍوسش ٍأعكٖ تاله٘زُ ٍلجل :خزٍث ٍولَثّ ،زث َّ رذٕ ٍأخز ثلى س .ضىش ٍأعكجّن لاجةال:
ثضشدَث هٌِ ولىن ألى ّزث َّ دهٖ ثلزٕ ٗسفه للعْذ ثلزذٗاذ ،ثلازٕ ٗسافه هاي أرال
وخ٘شٗي$ثًز٘ل هتاٖ :ثالغااج ثلساجدس ٍثلعطاشٍىٍ .#تا حش دْازث ثلولواا هاي هالهااِ
ٍتَظ٘فِ لْزث ثلولوا ثلزٕ سهض للتؿا٘ٔ ظجّش فٖ ثلومك ثلخجلج ح٘ي لجل:
فىسشت ثلخذض ح٘ي ثهتألت وجسٖ هي ثلخوش ثلمذٗؤ
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للتٗ :ج ثخَٓ ّزث رسذٕ فجلتْوَُ
ٍدهٖ ّزث حالل فجرشعَُ!
ٍأسثد ثلطجعش دْزث ثلتَظ٘ف أى ٗمَل د ًِّ ٗااخ أى ٗمتال ٍٗواَت فاٖ ساذ٘ل فىشتاِ
ٍهذذأُ ٍَّ ،سفؽ ثالستذذثد ٍول ثلوظجلن ثلتٖ ٗشثّج دىل َٗم ٌٍٗذٕ لْاج ثلزذا٘ي ٍٗاشٕ
ثى فىشتِ ٗذمٖ هي خالل هَتِ .ووج ٗشٗذ أى ٗؿاٖ فٖ سذ٘ل فىشتِ ٍفاٖ ساذ٘ل إح٘اجء
أدٌجء ضعذِ ٍهزتوعِ .فمذ ثتخزت ثلطجعش ّزث ثلولوا هي ثلوس٘ا ٍثتاذت ضخػ٘ٔ ثلطجعش
دطخػ٘ٔ ثلوس٘ا ثتاجدثً تجهّج ٍتَظ٘ف ّزث ثلولوا دثل علٖ عوك سؾج ثلطجعش ٍسعجدتِ د ى
ٗا٘ج ضعذِ هي خالل هَتِ ٍتؿا٘تِ؛ ووج َّ ثلاجل للس٘ذ ثلوس٘اٍّ .زث حذٗج ثلسا٘جح
فٖ لػ٘ذٓ «ثلوس٘ا دعذ ثلػلخ» ح٘ج ٗطعش دجلشؾج ٍثلسعجدٓ دتؿا٘تِ هاي أرال إح٘اجء
ثُهتِ:
حٌ٘وج ٗضَّ ثلتَت ٍثلذشتمجل
ح٘ي توتذ ر٘ىَس حتٖ حذٍد ثلخ٘جل
ح٘ي تخؿش عطذج ٗغٌٖ ضزثّج
ٍثلطوَس ثلتٖ ثسؾعتْج سٌجّج
ح٘ي ٗخؿش حتٖ درجّج
ٗلوس ثلذفء للذٖ ف٘زشٕ دهٖ فٖ حشثّج
اسطورة التجاوز واالوبؼاث
ثٗضٗس /ثٍصٗشٗس سهض لإلح٘اجء ٍثإلًذعاجث .فاٖ ثلتاشثث ثألساكَسٕ ح٘اج ثهتاضد فاٖ
ثلمػ٘ذٓ «ه ثلوس٘ا» عي قشٗك تٌجظ ًػٖ أخزُ ثلطاجعش هاي ثإلًز٘ال؛ لىٌّاِ دساذخ
ؾعف ثلطعخ ثلوػشٕ فمذت هالهاِ فَْ عجرض عاي ثإلح٘اجء ٍثإلًذعاجث .لاذ خاّ٘ن علاٖ
ثلطجعش ثل٘ س هي ثلَؾ ثالرتوجعٖ ثلسجةذ ٍتذذٍ دسذخ رثن فىاشٓ ثالًذعاجث دع٘اذٓ فاٖ
فىش أهل دًمل ٍإٗضٗس ٍثّخ ثلا٘جٓ ٍثلٌَس ال ٗز٘ذِ أحذّ .ىزث لجل:
ثًج أٍصٍسٗس ٍثس٘ت ثلموش
ٍتػفات ثلَرَُ...
ٍتٌذ ت دوج وجى ٍهج سَف ٗىَى؟
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فىسشت ثلخذض ح٘ي ثهتألت و سٖ هي ثلخوش ثلمذٗؤ
للت ٗج إخَٓ ّزث رسذٕ فجلتْوَُ
ٍدهٖ ّزث حالل ...فجرشعَُ!
سدوج أح٘جن َٗهجً ده ثٗضٗس ثلومذس
غ٘ش أًج لن ًٌزخ ثٗضٗس رذٗذٓ
لن ًعذ ًػغٖ إلٖ غَت ثلٌط٘ذ
حملت آرثًٌج هز غشلٌج فٖ ثلؿز٘ذ
لن ًعذ ًسو إالّ ...ثلكلمجت!
فجلشهض ثألسكَسٕ فٖ ثلمػ٘ذٓ ٗظل هاجفظج علٖ ثٗاجءثتِ ٍظاللِ .فٖ ثلمػ٘ذٓ ثى هػش
ال ًٌزخ ثٗضٗس رذٗذٓ ٍلن ٌٗزخ أحذ ثٍصٍسٗسٍّ ،ىزث ثلطجعش ٗػَس داجلشهض ثألساكَسٕ
هج خ٘ن علِ٘ هي ثل٘ س ٍٗػَس ثًْ٘جس ثلومجٍهٔ فٖ هػش خ٘ش تػَٗش فْىزث ثستكج ثلطاجعش
دوج ٗوتلىِ هي عذمشٗٔ ٍهَّذٔ ضعشٗٔ أى ٗفزش هج فٖ ثألسجق٘ش هي ل٘ن إتىا علْ٘اج فاٖ
ثلتعذ٘ش عي لؿجٗج عػشُ.
سیسیف
س٘ضٗف ثٍ س٘سفَ٘س وجى أحذ أوخش ثلطخػ٘جت هَىشثً داسخ ثلو٘خَلَر٘اج ثإلغشٗم٘أ
ح٘ج ثستكج أى ٗخذ إلِ ثلوَت حجًتَسٍ ،تىذ٘لِ هوج أغؿخ وذ٘ش ثٙلْٔ صَٗس فعجلذاِ
د ى ٗاول غخشٓ هي أسفل ثلزذل إلٖ أعالُ ،فئرث ٍغال ثلموأ تاذحشرت إلاٖ ثلاَثدٕ،
ف٘عَد إلِ٘ إغعجدث إلٖ ثلمؤ ح٘ج تعَد ثلػخشٓ إلٖ ثلٌضٍل هتذحشرٔ دفعل ٍصًْاج .لْازُ
ثألسكَسٓ غذٕ دع٘ذ فٖ ثلطعش ثلعشدٖ ثلوعجغش ٍفٖ ثلطعش ثلعشداٖ ثلوعجغاش سهاض للىفاج
ٍثلٌؿجل ٍثلػشث ٍسهض لالًسجى ثلعشدٖ ثلزٕ ٌٗجؾل ٍٗاول عخء ثلوسؤٍل٘ٔ .لجل آدًٍ٘س:
فٖ لػ٘ذٓ «فجسس ثلىلوجت ثلغشٗذٔ»:
فٖ ثلػخشٓ ثلوزًٌَٔ ثلذثةشٓ
تذاج عي س٘ضٗف
ٍفٖ لػ٘ذٓ ثإللِ ثلو٘ت ٗمَل:
ألسوت أى أوتخ فَق ثلوجء
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ألسوت أى أحول ه س٘ضٗف غخشتِ ثلػوجء
ألسوت أى أظل ه س٘ضٗف أداج فٖ ثلواجرش ثلؿشٗشٓ
عي سٗطٔ أخ٘شٓ
تىتخ للطعخ ٍللخشٗف
لػ٘ذٓ ثلغذجس
ألسوت أى أع٘ص ه س٘ضٗف
$آدًٍ٘س#236 :
ثستخذم أهل دًمل ّزُ ثألسكَسٓ ثستخذثهج عىس٘ج ٍأخز هالهاِ ٍأغذا سهضثً لالًسجى
ثلعشدٖ ثلوعجغش ثلزٕ ال ٗمَم داول عخء ثلوسؤٍلٍ٘ٔ ،أغذا دذل هٌِ للزٗي َٗلاذٍى فاٖ
هخجد ثلشل٘ك ٍأغذا فٖ ّزُ ثلمػ٘ذٓ سهاض ثٍلتاه ثلازٗي ساجٍهَث ٍدلعاَث ٍعضفاَث عاي
ثلومجٍهٔ ٍثلىفج ٍفٖ ثلَثل عىف ثلطجعش علٖ هَسٍحِ ثألسكَسٕ ٍَٗحٖ هي خاللِ دشؤٗتِ
ثلطعشٗٔ:
س٘ضٗف لن تعذ علٖ ثلىتجفِ ثلػخشٓ
ٗاولْج ثلزٗي َٗلذٍى فٖ هخجد ثلشل٘كٍ .عٌذ ثلتوعي رل٘ج فٖ ّازُ ثاللتفجتأ ثلفٌ٘أ
ًزذ أى س٘ضٗف ثلوستذعٖ ٌّجن لن ٗكشأ علِ٘ تغ٘ش وذ٘ش ،فَْ ًفساِ ثلازٕ تعاَد علاٖ
حول ثلػخشٓ إلٖ لؤ ثلزذل لتتذحشد إلٖ ثلسفا لىي حػل لوج رعل س٘ضٗف ٗاتخلع
هي عمجح ثٙلْٔ ثألدذٍٍٕ ،لذ هي ٗتاول عٌِ ّزُ ثلعاخء ثًْان أدٌاجء ثلشل٘اك ثلوٌازسٍى
لألعوجل ثلطجلٔ ٍهي ٌّج ٗظْش لٌج أى ثلطجعش دتَظ٘فِ ّزث ،لن ٗاضد علاٖ أى لاذم تفسا٘ش
ثالسكَسَٓ دجعتذجس أى لالُسكَسٓ فٖ ثلوٌْذ ثلوزجصٕ ّٖ لػٔ هزجصٗٔ ثلْاذف هٌْاج ثخفاجء
هعٌٖ عو٘ك هلٖء دجلخمجفٔ أخفجُ ثلاىوجء ثلمذثهٖ فٖ ّزُ ثلػاَسٓ حتاٖ ٗوٌعاَث تساشح
حمجةك عظ٘ؤ إلٖ أٗذٕ أفشثد ثلزجّل٘ي.
وتیجة البحج
ثعتذش ثلس٘و٘جةَ٘ى ثلعٌَثى سؤثال ثضىجل٘ج ٍثلٌع َّ ثإلرجدٔ علٖ ّزث ثلساؤثل؛ فاجلعٌَثى
ٗعلي عي قذ٘عٔ ثلٌعٍ .ثلعٌَثى أٗؿج َّ تزو٘ا هىخاف لاذالالت ثلاٌع أى ثلذاؤسٓ لاذ
ٗستمكذْج ثلعٌَثى حن ٗتن تشدثدّج فٖ همجق ثلٌع ،فت تٖ تله ثلومجق توك٘كج للعٌاَثى
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ٍتمل٘ذج لِ فٖ غَسٓ هختلفٔ ٍأٗؿج ثإلّتوجم دجلتشثث هي أّن هج ٗلز إلِ٘ ثلطجعش لتزسا٘ذ
سؤٗتِ ثلطعشٗٔ ،إًِ ٗضس ثلاجؾش فٖ أسؼ ثلوجؾاٖ ثلخػاذٔ ثلوعكاجٓ ألًّاِ ٗعتذاش ثلتاشثث
هٌزن قجلجت ثٗاجة٘ٔ ال ٌٗفذ عكجءٍُّ ،زثى ثألهشٗي هي أّن سوجت ثلاذثحٔ ثلتٖ وخ٘شث هج
ًشثُ فاٖ ضاعش ضاعشثء ثلعاشح ثلوعجغاشٗي؛ ٍأهال دًمال هاي أداشص ثلازٗي ٍظاف ّازٗي
ثالستشثتز٘٘ي لتزس٘ذ سؤٗتِ ثلطعشٗٔ ،ثلعٌَثى فٖ ضعش دًمل َّ ثألسجس ٍولوأ ثلوفتاج
ّٖ ثلعٌَثى ٍرجء ًػِ ثلطعشٕ توك٘كج للعٌَثى؛ ووج فٖ لػ٘ذٓ «همتل ثلمواش» ٍ«ثلعطاجء
ثألخ٘ش» ٍ...؛ ٍللتشثث أٗؿج غذٕ دع٘ذ فٖ ضعشُ ح٘اج روا فاٖ ضاعشُ ثلتاشثث ثلاذٌٖٗ
ٍثلتجسٗخٖ ٍثألسكَسٕ ٍّزث ٗضٗذ فٖ ثٗاجء روالت ًػِ ٍعذجسثتِ ٍت ح٘ش تَظ٘ف ثلتشثث فٖ
ًفس٘ٔ ثلوتلمٖ أوخش هي إٔ ثستشثت٘ز٘ٔ ٗستغلْج ثلطجعش.

مظاهر الحداثة فی شعر دوقل(شعریة العىووة والجمع بیه الماضی والحال مثاال)31 /

المصادر والمراجغ
آدًٍ٘س$علٖ ثحوذ سع٘ذ1988 .#م ،األػمال الشؼریة الکاملة ،د٘شٍت :دثس ثلعَدٓ.
ثسوجع٘ل ،عض ثلذٗي1981 .م ،الشؼر الؼربی المؼاصر ،قضایاه وظواهره الفىیة والمؼىویةة ،د٘اشٍت :دثس
ثلعَدٓ.
دجوشًَٗٔ ،س ثلذٗي2014 .م ،تجلیات الحذاحة فی شؼر ػاشور فىیٍ ،صثسٓ ثلتعل٘ن ثلعجلٖ ٍثلذاج ثلعلوٖ،
ثلزوَْسٗٔ ثلزضثةشٗٔ :رجهعٔ هَلَد هعوشٕ.
دَرسث ً ،جدٗٔ2008 .م ،الحذاحةة فةی الشةؼریة الؼربیةة المؼاصةرةی البیةاتی ومحةی الةذیه الصةبحی
أومورجا ،دجتٌٔ :رجهعٔ ثلاجد لخؿش.
ثلاوذثٍٕ ،رو٘ل1997 .م ،السیمیوطیقیا والؼىووةة ،هزلٔ عجلن ثلفىش ،هذ  ،3 ،25ثلىَٗت :ثلوزلاس
ثلَقٌٖ للخمجفٔ ٍثٙدثح.
صسثلف ،عذذثلوز٘ذ1991 .م ،الحذاحة فی الىقذ الؼربی المؼاصر ،د٘شٍت :دثس ثلاشف ثلعشدٖ.
ثلشٍثضذٓ ،حجهذ سجلن2006 .م ،الشؼریة فی الىقذ الؼربی الحذیج(دراسةة فةی الىظریةة والتطبیة))،
ثلشسجلٔ ثلومذهٔ للاػَل علٖ دسرٔ ثلذوتَسثُ فٖ رجهعٔ هؤتِ.
سجوشً ،زجٓ2015 .م ،تشکیل صورة الموت فی أشؼار أمل دوقل ،هزوشٓ هىولٔ لٌ٘ل ضْجدٓ ثلوجرست٘ش
دزجهعٔ هاوذ دَؾ٘جف دجلوس٘لٔ.
ثلؿجٍٕ ،أحوذ عشفجت1389 .ق ،التراث فی الشؼر الؼربی المؼاصةر ،تشرؤ س٘ذ حسي حسٌٖ٘ ،ـ،2
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