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الملخص
لُٔ الٌَستبلَر٘ب أٍ َػٔ اإلَتشاة هي هػكلحبت يلن الٌٓس التٖ ٖذ دخلت ْٖ هزاب
األدةٍ .الَقي الزٕ إختبسُ هحوَد دسٍٗص ْٖ أضًبسُ ٚوَؾَو سئ٘ساٍّٖ ،اَ الًٌػاش
الزٕ ٗسجت اضتْبس الطبيش ٍيَلوتِ .لذِٗ أضًبس ًَساتبلَر٘ٔ ألرا الجًاذ ياي الاَقي
ٍرٚشٕ أٗبم الكَٓلٔ الحلَٓ ٍألٓتِ ثبلَقي الوألَِ ٍأٗؿبً الجًاذ ياي األغاذٖبء ٍاألٖشثابء
ٍأٗؿبً الَٓؾٖ ْٖ األثًبد اإلٖتػبدٗٔ ٍاإلرتوبي٘ٔ .تٌبٍلات ّازُ الذساسأ هًتواذٓ يلاٖ
الوٌْذ الَغٖٓ -التحل٘لٖ ثبلجحج يي دْبتشُ الطًشٗٔ ثئرالء الٌَستبلَر٘ب ٍههبّشُ ْاٖ
ضًش الطبيش الطْ٘ش هحوَد دسٍٗصًٌْ ،شِّ ثوهبّش الٌَستبلَر٘ٔ ْٖ أضًبسُ.
الکلوات الذلیلیة :الٌَستبلَر٘ب ،هحوَد دسٍٗص ،الجًذ يي الَقي ،الجًذ يي الوًطَٔ،
الحسشٓ ألٗبم الكَٓلٔ.

* يؿَ ّ٘ئٔ التذسٗس ْٖ ٖسن اللُٔ الٓبسس٘ٔ ٍآداثْب ثزبهًٔ آصاد اإلسالهْ٘ٔ ،شو دّبٖبى ،دّبٖبى ،اٗشاى(أستبر).
** قبلت الذٚتَسا ْٖ ْشو اللُٔ الٓبسس٘ٔ ٍآداثْب ثزبهًٔ الح٘ٛن السجضٍاسٕ ،سجضٍاس ،اٗشاى.
moslem.rajabi@yahoo.com
الٛبتت الوسؤٍ  :احوذسؾب ٗلوِّب
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المقذمة
إى الٌَستبلَر٘ب إحسبس قجًٖ٘ ٍيبم ٍسثوب َشٗضٕ ث٘ي رو٘ى أثٌبء الجطاشٍ ،ثبلٌساجٔ
الٌٓسٍ٘ٔ ،تهْش ّزُ الٌضئ يٌذهب ٌٗٓػ الٓشد يي أٗبهِ الوبؾ٘ٔ .ح٘ج ٗشرى إلٖ خلاذُ
ثبلوبؾٖ ٍثوشٍسُ ٗػبة ثٌَو هي حبلأ هأسابٍٗٔ ٍالحاضى هاى اللازٓ الوساٛشٓ أٍ ٗػابة
ثاابلحٌ٘ي الاازٕ ٖاذ يجااشٍا يٌااِ ْااٖ اللُاأ الٓبسساا٘ٔ أَلج٘اأ ثاابلحٌ٘ي للااَقي ٍحسااشٓ
الوبؾٖ(اًَضِ .)139:1381،هًبد ّزُ الٛلؤ ْٖ اللُأ الًشث٘أّ ،اَ اإلَتاشاة ٍالُشثأ
ٍالحٌ٘ي(ْ٘شٍصآثبدٕ .)ٔ1630:1406،الٌَستبلَر٘ٔ ٚلوأ ْشًسا٘ةٔ األغا هاأخَرٓ هاي
ثٌ٘ت٘ي ْٖ اللُٔ الًَ٘بً٘ٔ ثوًٌٖ الًَدٓ ٍثوًٌٖ األلن ٍالوأسبٓ(ثَس اْٛبسٕ.)1011 :1382،
الٌَستبلَر٘ب أٍ َػٔ االَتشاة ثوًٌٖ ضًَس ٗكجى ثكبثى هأسبٍٕ ٍالحساشٓ ثبلٌساجٔ لْازا
الطٖء الزٕ ْبتِ الٓشد .الالٍيٖ الزوبيٖ ْٖ يلن الٌٓس(ًَٗاٍ) هطاتو يلاٖ« :تزابسة
األرذاد االه٘٘ي يجش سٌَات يذٗذٓ ٚبى أٚخشّب لن تٛطّ أٍ اًًٛبس الَٖبئى الوبؾ٘ٔ هاي
الًبلن ،هي التابسٗ الازٕ هَؿاٖ اقالٖابٖ ،اذ ٗضٗاذ إل٘اِ ضاٖء ٖل٘ا راذا ْٗاف»(ساس،
 .)98:1375إى الٌَستبلَر٘ب ٖذ دخ هي يلن الٌٓس إلاٖ األدة ٍٗكلإ ْاٖ الذساسابت
األدث٘ٔ يلٖ ًَو هي الٛتبثٔ التٖ يلٖ أغلْب أىَّ الطبيش أٍ الٛبتت ْٖ أًطَدتِ أٍ ْٖ ٚتبثتِ
ٗػَس صهٌبً هبؾا٘بً ،أٍ ثلاذ ٖاذ اساتحٓم ْاٖ راٚشتاِ ٍٗشسان ٍٗزساذ ثابأللن ٍالحساشٓ.
«الٌَستبلَر٘ب» ْٖ أدثٌب الًتٕ٘ ٖذ نْش ْٖ آحبس ٚخ٘ش هي الطًشاء ٍالًشْابء ًحاَ ساٌبٖٗ،
يكبس ٍهَلٍَٕ ،أٗؿبً ْٖ األدة الوًبغاش ثساجت التكاَسات الساشًٗٔ ٍالوًزجأ للحؿابسٓ
ٍالػٌبئ ٍاإلثتًبد يي األغ ًْ ،لاٖ أحاشُ ًطابّذ الٌَساتبلَر٘ب ٍَػأ االَتاشاة ٚخ٘اشاً
ثأيٌٌ٘ب .إى التأسّ يلٖ الوبؾٖ هي الوَؾاَيبت الطابئًٔ ْاٖ الطاًش الٓبسساٖ(ضو٘ساب،
.)137 :1377
رشّة ر٘ الجطش ْٖ أَلج٘ٔ ،يَٓٗةب أٍ َ٘ش يَٕٓة ،الحساشٓ هاي الٓٗاذاى ْاٖ راٚشتاِ
الزوبي٘ٔ أٍ الٓشدٗٔ.
اإلًسبى ل٘س ساؾ٘ب هي الَؾى الشاّي ٍأٍؾبو الضهي الازٕ ًٗا٘ص ْ٘اِ يوَهابٍٚ .ا
ضخع ٖذ ٚبى هٗتشًب ثٌَو هي ّزا الحٌ٘ي ْٖ ،ثًؽ األح٘بىٗ .سوةٖ ّزُ الحبلٔ الحٌ٘ي
للَقي أٍ َػٔ اإلَتشاةٍ .لَ أى ٚبى ّزا الوػاكل ْاٖ الجذاٗأ رٍ يالٖأ ثوزاب يلان
الٌٓس ٍٚبى ٖذ ٗستخذم ْٖ يالد رٌذٗ٘ي الزٗي هشؾَا ٍاغ٘جَا ثبإلٚتئبة ثسجت الجًاذ
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يي أسشتْن ٍ ثلذّن(تٗاٖ صادُْ .)202:1381،اٖ الحٗ٘ٗأ «الٌَساتبلَر٘ب» تُكلإ يلاٖ
الحٌ٘ي للَقي ثأحالم ٖذ َٗٛى هٌطؤّب الًػش الػًت الزٕ ٖذ هؿٖ .إى الوٌْ ٍالٌ٘جَو
الزٕ ال َٗرذ ٍتزذٗذُ َٗٓٔ قبٖتٌب .يٌذهب األضخبظ َٗارْاَى ْاٖ يػاش هاي ح٘ابتْن
ثبلحَارض أٍ تَارِ غحتْن ثبلخكش أٍ ٗكًٌَى ْٖ السي ،أٍ سد ًْلْن َٗٛى الجحج ياي
قشٕٗ للْشٍة ،أهب ْٖ أَلات األح٘ابى ٍلاَ إر لان َٗراذ قشٗإ للْاشٍة هاي الحٗ٘ٗأ
الوَؾَي٘ٔ ٚبًَا ٗتوٌَى الوبؾٖ الزٕ ٚبى لْن ِْ٘ ح٘بٓ سائًٔ(ضبهلَ.)11:1375 ،
ٌّب٘ يالٖٔ ٍق٘ذُ ث٘ي األدة الشٍهٌسٖ ٍالٌَستبلَر٘ب ْٖ أدة الطاًشاء الوًبغاشٗي.
«التألن هي الج٘ئٔ ٍالضهي الوَرَد ٍالْشٍة إلٖ أرَاء أٍ أصهٌٔ أخشٕ ،الذيَٓ إلاٖ الشحلأ
يلٖ أرٌحٔ الخ٘ب هي خػبئع اٙحبس الشٍهبًسّ٘ٔ ٚ،ازُ الاشحالت ْاٖ أها للَغاَ
ٍالًخااَس يااي الج٘ئاأ الزو٘لاأ ٍالٓاابخشٓ ٍاأللااَاى الحذٗخاأ ٍاألخ٘ااش رلاا ٙالزوااب ّااَ
الوخبلٖ(ٚوب الوكلاَة)»(سا٘ذ حساٌٖ٘ .)181:1381،الطابيش الطاْ٘ش الشٍهبًساٖ ْاٖ
تحذٗذ ّزا الحس َٗٗ « :إى الشٍح ثب ٔ٘ٚتحت الػٓػبِ .الشٍح التٖ ّٖ هٛبًأ الشٍح٘أ
ْٖ اًسبى ًٗ٘ص ثً٘ذاً يي داسُ ٍث٘تِ الحٖٗ٘ٗ ْٖ ّزُ الذً٘ب»(لٍَٕ ،ه٘ط ٍساثشت ساِ
ٗش .)131:1383 ،هي أسجبة إًطبء الٌَستبلَر٘ب ْٖ الطخع ّٖ:
َ.1ػٔ الٓٗذاى ٍالوًبًبٓ لْزشاى أحذ أيؿبء الًبئلٔ .رل ْٖ ٙحذة راتِ هخ٘اش لإلَتاشاة
ٍالطًَس ثبلٌَستبلَر٘ب؛
.2الٌٖٓ ٍالسزي الزاى ٗٓؿلْوب الطبيش ٍالٛبتت ألر يٗ٘ذتِ ٍْٛشتِ.
.3التحسش يلٖ الوبؾٖ الزٕ أحبس الطًَس ثبلُشثٔ ٍالَحطٔ ْٖ رٌّ٘ٔ الطبيش.
.4الٌضٍح ال س٘ةوب ح٘ي ٗتزٚش الطبيش ٍقٌِ ٍهَلذُ األغلٖ.
.5تزّٚش أٗبم الكَٓلٔ ٍالطجبة.
.6الحضى ٍألن الط٘خَخٔ ،الخَِ هي الوَت ٍالٌٓبء ٖذ رً ٚخ٘شاً هي الطًشاء ٚسا٘حبً
ٍض٘خبً(يبلٖ يجبس آثبد.)157:1387،
إى ّزُ الذساسٔ تحبٍ أى تذسس ههبّش الٌَستبلَر٘ٔ ْٖ ضًش هحوَد دسٍٗص.
أسئلة البحث
الّ)ّ أساد هحوَد دسٍٗص ٚطّ هَٛةًبت ٍهَٗةهبت الٌَستبلَر٘ب ْٖ ضًشُ؟
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ة) هب ّٖ الًَاه التٖ ٖشثت ضًشُ ثبلطًَس الٌستَلَرٖ؟
د) هب َّ هٌطأ أضًبسُ الٌَستبلَر٘ٔ حَ الَقي؟
نظریة البحث
ٗجذٍ أىّ هحوَد دسٍٗص ٖذ استخذم الٌَستبلَر٘ٔ ْٖ أضًبسُ ثطٍ ٛاساى ٍهًَٛابت
الٌَستبلَر٘ب ًحَ الحضى للجًذ هي الجلذ ،الحسشٓ ألٗبم الكَٓلٔ ٍالٌطَء ،الُػٔ للجًاذ ياي
الَقي ٍاألحضاى االرتوبي٘ٔ هَرَدٌ ْٖ أضًبسُٖ .ذ ٗوٛي أى ًٓتشؼ أىّ الٌٖٓ ٍالجًذ ياي
الَقي ٖذ خ٘ةوب يلٖ أضًبسُ أٚخاش هاي الوهابّش األخاشٕ .هاى أى ّازا الجحاج الحبؾاش،
س٘ز٘ت يلٖ رو٘ى األسئلٔ إربثٔ ٍاؾحٔ هطشٖٔ.
خلفیة البحث
لٗذ تحٗٗت دساسبت يذٗذٓ حَ ح٘بٓ هحوَد دسٍٗص ٍضًشُ هٌْب:
هز٘ذٕ حسي ،ربى ًخبسٕ ْشضتِ(« :)ٔ1432الخػبئع الٌٓ٘ٔ لوؿبه٘ي ضًش هحوَد
دسٍٗص» ،اؾبءات ًٗذِٗ؛
صاسو صسدٌٖٗ ،هشؾِ٘(1388ش)« :نبّشٓ التٌبظ ْٖ لُٔ هحوَد دسٍٗاص الطاًشٗٔ»،
دساسبت األدة الوًبغش؛
سسَ ً٘ب ،اه٘شحس٘ي ٍآٖبربًٖ ،هشٗن(1391ش)« :الػاوَد ٍياذم الٗجاَ ْاٖ ضاًش
هحوَد دسٍٗص ٍهَسَٕ گشهبسٍدٕ» ،األدة الًشثٖ(ٚل٘ٔ اٙداة ٍالًلَم اإلًسبً٘ٔ ،ربهًٔ
قْشاى)؛
ًزبسٗبى ،هحوذسؾب(1388ش)« :اغَ أدة الوٗبٍهٔ ْٖ ضًش هحوَد دسٍٗاص» ،أدة
الوٗبٍهٔ؛ ٍلٛي لن ٗتن حتٖ اٙى دساسٔ هساتٗلٔ حاَ «الٌَساتبلَر٘ٔ» ٍضاًش هحواَد
دسٍٗص .إى هحوَد دسٍٗص ًَُٗجَّشُ ٚطبيش هزّت الشٍهبًس٘ٔ ْٖ األدة الًشثٖ الوًبغشٍَّ .
ٖذ استٓبد هي الٌَستبلَر٘ٔ ثبيتجبسُ ًَيابً هاي األغاَ الشئ٘سا٘ٔ ٍالؿاشٍسٗٔ ْاٖ ضاًشُ
استٓبدًٓ ٚخ٘شًًَٓٗ .م ْٖ ّزُ الذساسٔ ثوٗبسًٔ هؿبه٘ي الٌَستبلَر٘ب الوَراَدٓ ْاٖ ضاًش
هحوَد دسٍٗص ٍالوػابدس رات يالٖأ ثبلٌَساتبلَر٘ب هًتواذٗي يلاٖ الواٌْذ الَغآٖ-
التحل٘لٖ ثوشارًِ دْبتشُ الطًشٗٔ.
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فکرة النوستالوجیة فی شعر محمود درویش
إى هحوَد دسٍٗص الوطَْس ثوزٌاَى التاشاة ضابيش ْلساكٌٖ٘ ٍلاذ ْاٖ  13هابسس
1941م ،هااب ًٗبدلااِ  1320ش ْااٖ الٗشٗاأ "ثااشٍُ" ٖااشة هذٌٗاأ يّٛااب ْااٖ أسااشٓ
ٚج٘شُ(دسٍٗصٍ ،)9:1391،حبٍ ْٖ الخبًٖ يطش هي يوشُ إًطبد الطًش ٍهي رلا ٙالاضهي
ًٌٖٗ هي الستٌ٘بت تبثى الٌهن ْٖ ْلسك٘ي ثزذ .إًِ أحذ هي الوتطاشدٗي الٓلساكٌ٘٘٘ي
الزٗي ّبرشٍا هى أسشتْن إلٖ لجٌبىٍ ،هب لجج أى يبد إلٖ الَقي ٍلٛاي يابش ْاٖ ٍقٌاِ
هخ الالرئ٘ي ٍٚبى ًٗتٗذ التَحذ ٍغًَثٔ اإللتزبء إلٖ الَقي أٚخش ٖ٘ؤً هي اإللتزبء إلٖ
ثلذ آخش(خل٘ حزبٚ .)470:1999،تت َّ ْٖ أٗبم ح٘بتِ ٍأًطاذ حاَالٖ  55يابم الطاًش
ٍٖذ ثٖٗ هٌِ يطشٍى هزوَئ ضًشِٗ ٍيذٓ هؤلٓبت تزٚبسٗبً ْٖ .الاضهي الازٕ أخاز يلاٖ
يبتِٗ سئبسٔ اتحبد الٛبتج٘ي الٓلساكٌ٘٘يٍ ،ثاذأ ساً٘بً ثئغاذاس غاح٘ٓٔ ْػال٘ٔ الوساوٖ
ة«الٛشه »(سبهٖ الَ٘سٖٓ.)20:1384،
إى هحوَد دسٍٗص هي سٍةاد ٍْحَ الطًشاء الًشة الوًبغشٗي(السٛبِْ .)1:2008،اٖ
الحٗ٘ٗٔ الطْشٓ ٍالًَلؤ ٍٖؿ٘ٔ الاَقي أدةت ثاذٍسّب أى ٗختابس هحواَد دسٍٗاص ٖؿا٘ٔ
الَقي ثػٓٔ هَؾَو أسبسٖ(ْ٘ػ األحذ ْٖ .)1:2008،الحٗ٘ٗأ أى الطابيش ٗوحاٖ ْاٖ
ضًش هحوَد دسٍٗص ٍثذالً هٌِ ٗستجذ حلان الٓلساك٘ي الحاش(ضآًٖ٘ ٚاذ:1359،ٌٖٚ
 ْٖ .)210الحٗ٘ٗٔ األدثبء ٖذ ًٗذةٍى ضًشُ سٖع اللُٔ ٍتشس٘ن الػاَسٓ ثبلٛلوابت(ْ٘ػا
األحذ .)2:2008 ،إى هحوَد دسٍٗص ٖذ تأحش ْاٖ الطاًش ثبلطاًشاء الٛجابس ًحاَ السا٘بة،
الج٘بتٖ ،يجذالػجَس ،أدًٍ٘س ٍالحبٍٕ؛ ٍهي خػبئع ضًشُ ٗوٛي اإلضابسٓ إلاٖ الوٛبْحأ
ثحٛن اسشائ٘ ٍالجًذ هي إٔة سحبء ٍح٘لٔ(ضٛشٕ.)464:1366،
إرا ٍؾًٌب آحبسُ تحت هزْش الٌٗذٗ ،وٛاي الٗاَ ثأًاِ هاشت يلاٖ أضاًبسُ حالحأ هاي
الوشاح الوتٌَئ ٍالوختلٓٔ.1 :اإلٖبهٔ ْٖ الَقي حتٖ يبم 1369ش .2،الٌٓاٖ هاي ثلاذُ
ٍالخشٍد يي ث٘شٍت .3،إدسا٘ الحٛؤ ٍاٙساء الٓلسٓ٘ٔ ًٌٖٗ .أى ْٖ الوشحلٔ االٍلاّٖ ،اَ
الطبيش الٓلسكٌٖ٘ ْٗف ألى غجُٔ ضًشُ ٌَبئٖة ٍهأسبٍٕةٍ ،ضًشُ تذسٗزبً ثًذ إًٗؿبء الجًذ
الٌٖٓ ٗٗلّ هي ٌَبئِ ٍٗسَٔ إلٖ ربًات األساكَسٓ(الوَساٍٖ .)4:2008 ،هاي آحابسُ ٖاذ
ٗوٛي اإلضبسٓ إلٖ «َٗه٘بت الحضى الًبدٕ ،ضٖء يي الَقيٍ ،دايبً أْٗب الحشة ٍدايابً أْٗاب
السلن ،يبثشٍى ْٖ ٚالم يبثش ،يبضٕ هي ْلساك٘ي ،آخاش الل٘ا  ،أٍسأ صٗتاَى ٍ ٍْ .»...اٖ
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الٌْبٗٔ هبت ّزا الطبيش ْٖ  67هي يوشُ ْٖ يبم  2008م ْٖ هذٌٗٔ ّشساتَى ثوحبْهأ
تزضاس ثأهشٗٛب ثسجت يول٘ٔ رشاح٘ٔٛٗ .تات الاذٚتَس هحواَد حواَد« :إى ساشّ ضاًشٕ
للذسٍٗص ،الَحذٓ ث٘ي الَقي ٍالحت ٍالطًش»(حَد.)342:1996،
ل٘س لذٕة إٔة دٍس ْٖ الطًش
إالّ استٛبًٔ ثؿشة الوَسٖ٘ٗ الطًش
حش ٔٚالًَاقّ
ْٖ ه٘ذاى الحس
ٗط ٛالحس
ٍ ٌٗض ْٖ سبحٔ اإلدسا٘ الوًٌٖ
(دسٍٗص)75:1390،
ًٓس هحوَد دسٍٗص َٗٗ حَ اللُٔ الطًشٗٔ أى ٗتوتى ثػٓٔ السَْلٔ ٍالَؾَح:
ٖػبئذًُب ثِال لََىٍ
ثِال قًَنٍ...
ثِال غََتٍ
اِرَا تحوِ ُ الػَّجبحَ هِي ث٘تٍ اِلٖ ثَ٘تٍ
ٍَاِى لَن ََْٗٓن الجُسكبء هًََبًَْ٘ب
َْبٍَلَٖ اَى ًَذسَِْٗب
ًٍََخلُذ ًَحيُ ...لِلػَّوتِ
(هحوَد دسٍٗص )28/1 :2000
ٍال تًوذ ّزا الطبيش ْٖ استخذام األلٓابل الػاٌبي٘ٔ ٍالٛلوابت الوتٛلٓأ ثا ٗختابس
ٚلوبت لَٕ٘ٗ الوَسٖ٘ٗ الجبقٌِ٘ للٗػ٘ذٓ ،هي حنة َٗٛى لسبى ضًشُ حاشّاً ٍلا٘س لاِ إٔة
داْى إلستخذام الٛلوبت الُشٗجٔ ألر ؾشٍسٓ الٗبْ٘ٔ(ث٘ؿَى.)85:1991،
نوستالوجیة البعذ عن الوطن
الجًذ يي الَقي ٗوٛي أى ٗػكجٍ ثػجُٔ سٍح٘ٔ ْٖ .الحٗ٘ٗٔ(أسٍاحٌب رسٓ هي اإلؾبءٓ
التٖ ٖذ أْ٘ؽ ْٖ ّ٘ ٛههلن للزسن ،ثً٘ذاً يي أغلِ ٍٗزت يلِ٘ أى ًَٗد إلاٖ هٛبًتاِ
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األغل٘ٔ)(دستُ٘ت .)221:1373،إى الجطش ٗحابٍلَى لً٘شْاَا أًٓساْن هاي قشٗإ حاس
هٛبًٍٖ ،لً٘لوَا أًِ هٌْالً لَْٗتْن(ٚشاًٍٗ .)144:1383،تػ الوٛبى ثبلح٘بٓ ،تبسٗ الٗ٘ن،
األحبس٘س ٍالًالٖبت االرتوبي٘ٔ ٍأسلَة إًتبد الٌبس(حبْم ً٘اب .)157:1385،ثٌابء يلاٖ
ّزاٗ ،حذث األه ٌٔٛهشٚضاً ْْ٘ب الَٗاسن الًبقٓ٘ٔ ٍالٌٓسا٘ٔ ثا٘ي الٌابس(ضاَٛئٖ:1387 ،
 .)263اإلْالس أٍ إخال ٗحػ هاي قشٗإ آًػاب هتَٖاى أٍ ٍاًٖ٘أ هاي ث٘ئأ الاذاس
ٍالوً٘طًٔٗ .جش يٌِ ْٖ يلن الٌٓس ثُػٔ االَتشاة ْٖ .هزاب األدة حٌ٘واب ٗتجلاَس ْاٖ
تزشثٔ ضبيش أٍ ٚبتت ًَو هي الطاًَس ثابلحٌ٘ي هاى الحساشٓ ٍاإلؾاكشاة لجلاذُٗ ،ساوٖ
ثطخع هُتشة ٍالحٌ٘ي للَقيّ .زا ٌٗكجٕ يلٖ ضخػ٘ٔ هحوَد دسٍٗص ٍَّ .أحذ هاي
الطًشاء الجبسي٘ي ٍرٍ َٖٓ ٚج٘شٓ ْٖ األدة الًشثٖ الوًبغش.
إى رزٍس َػٔ اإلَتشاة ْٖ الًشْبىٚ .أىّ لذِٗ ألن ثبتسبو الًابلن ،ألان ًٌٗاٖ أى ّازا
األلن خبلذّ .زا األلن لذِٗ لَى هي الُػٔ ٍالػوت ٍالْذٍء َّ .يابلن هًاضٍ ٌّْابى هاشاٌٍ
ٍضبيش ثشضبٖٔ ٍسدٓ(يبثذٕ)66:1379،؛ ٍهي حنة أحشٔ الوحتلَى اإلسشائ٘لَ٘ى يبم 1948م
هح ه٘الدُ ح٘ج أحّش ّزا الحبدث تاأح٘شاً ٚخ٘اشاً يلاٖ قجاى الطابيش ٍٗٗاَ حاَ ّازُ
الحبدحٔ« :رل ٙالل٘ التطشد ٍالْشٍةٚ ،بى حبْٔ لكٓاَلتٖ ٍضا٘خَختٍٖ ...حٌ٘واب ثلُات
السٌٔ السبثًٔ هي يوشٕ ْٖ ،ل٘ سأٗت ًٓسٖ هشاْٗبً لوئبت هي الٗشٍٗ٘ي ،الزٗي يبدٍا ْٖ
الُبثٔ ٍالشغبغٔ تزّت هي َْٔ سأسٌبٍ .ثًذ ل٘ التزَة ٍالْشٍة ،هاى أحاذ هاي أٖشثابئٖ
الزٗي أغجحَا هتٓشٖ٘ي ٍهَٓٗدٗي ْٖ  ٚهٛبى ٍغلت إلاٖ ٖشٗأ هزَْلأ ٍساألت هاي
ًٓسٖ ،إلٖ أٗي؟ ٍسوًت ألٍ هشٓ ٚلؤ لجٌبى»(ث٘ؿَى .)12ٍ 13 :1991 ،
ٍٗٛتت ٍٗتبثىٍ« :أًب ٌٚت أي٘ص ْٖ الهشٍِ التٖ تٌتبثٌٖ تٗشٗجبً إلٖ ًٖٓ هي ثلذ ٚأًِ
قلت ًٓسٖ حَالٖ يبه٘يٍ ،لن أٚي هسوَحبً ثبلخشٍد هي ح٘ٓب ٍإؾبْٔ إلاٖ رلاٌٚ ٙات
حالث سٌَات ْٖ السزيٍ .ثًذ الوْبرشٓ رّجت إلساتوشاس الاذسس ْاٖ الزبهًأ ثوسا،َٛ
ْسٌٛت يبه٘ي ْٖ الٗبّشٓ ٍثًذ يطش سٌَات ْٖ ث٘شٍتٍ ،يِطتُ يذٓ سٌَات ْاٖ ثابسٗس
ٍيذتُ إلٖ يوبى ٍهي ٌّب رئتُ ْٖ سٌٔ  1996إلٖ سام اهلل»(ًٓاس الوػاذس.)13:1991،
إى هحوَد دسٍٗص لذِٗ حت ٚخ٘ش للَقي ٍأٗؿبً ٗٗذم ح٘بتِ سّا٘ي ثػاوَد الاَقي ٍٖاذ
أًطذ« :اًََب رُزٍُسٌ ،ال تًَ٘صُ ثَُِ٘شِ االَسؼ»(دسٍٗص .)111 /1 :200 ،إى ْٖ الحٗ٘ٗٔ هحواَد
دسٍٗص ٗحت ٍقٌِ ٍٗشاٖجِ ٌٓٚس حو٘ي ْٖ .الحٗ٘ٗٔ ْلسك٘ي ٚلؤ ال تٌٗص ياي ْٛاش
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خلذُ ٍضًش ّزا الطبيش .الُػٔ التٖ تؤلن ٍتؤرٕ ًٓس الطبيش سَٕ الٓشأ ٍالجًذ يٌْبَّ ،
ْٖ اضتشاـ َٚى الَقي ،الزٕ ٖذ رشحِ رذاً ْٖ سذة :ًَِٚ
ٍَقٌَٖ
اَُّْٗب الٌَّسش الزٕ َٗشسُّ ِْٖ اََلَب هِي دٍُىِ سَجَت
لَن َٗضَ هٌَِٗبسُ٘ االَحوَشُ ِْٖ يٌَِٖ٘
سََ٘ٓبً هِي لََْتٍ
(دسٍٗص)24:1385،
ٍيلٖ حذ تًج٘ش هحوذ حوَد(ٍقي) لوحوَد دسٍٗص ّاَ الوًطأَ ٍَّٗتاِ(حواَد،
 .)342:1996إى لسبًِ للذْبو يي ٍقٌِ َٗٛى هلحو٘بً ٍلٛي لَى حضٗي ٖذ قشأ يلٖ ٍرِ
ضااًشُْ .ااٖ الحٗ٘ٗاأ هحوااَد دسٍٗااص ٗزوااى ٚالهااِ ثاا٘ي حااضى هأساابٍٕ ٍسّجاأ
هلحوِ٘(يجبسٗ ٍَّ ،)55:2001،طًش ثبلحضى يو٘ٗب حٌ٘وب ٗطبّذ هُابدسٓ الٓلساكٌ٘٘٘ي
ٍقٌْن ٍدخَ الػْبٌٗٔ إلٖ تشاة ٍقٌِ ،هي هٌ٘بء ٌٍٗطذ ّٛزا َشٗجبً حضٌٗبً:
سَأٗت ٙاَهس ْٖ الوٌ٘بء
هسبْشٓ ثِلَب اَّ ٍ ...ثال صادٍ
لِوَبرا تُسحتُّ الج٘بسٓ الخَؿشاء
إلٖ سِزيٍ إلٖ هٌَٖٓ إلٖ هٌَ٘بء
(دسٍٗص)41/1 : 2000،
ٚأى هى احتال أسؾِ ٗشَت ْٖ خلٕ ٍقي هى ٚلوبت لٌ٘وَ  ٚههبّش الكجً٘ٔ ْْ٘ب.
لزلٗ ٙزٚش ْٖ أَٖالِ صٗتَى الزٕ َّ سهض ألسؼ ْلسك٘ي« :لٖ َٖوَاش ْاٖ اَٖبغاٖ الٛاالم
ٍسصُٔ قَ٘س ٍصٗتًَٔ خبلذٓ»(دسٍٗص .)488/2 :2000،ال ٗخٖٓ يلٖ أحذ أى اتّػب الاَقي
ٍالوًطَٔ ْٖ ضًش هحوَد دسٍٗص ًٗتجش هي الٌٗبـ الْبهٔ التٖ ٖذ أّٚاذ هٌتٗاذٍ الطاًش
الًشة يلْ٘بٍ .حت الَقي ْٖ ضًشُ ٗػ إلاٖ الَحاذٓ ٍاالتحابد .الاَقي ٗػاج هًطاَٖبً
ٍالوًطَٔ ٗػج ٍقٌبً .سشّ ضًشٕ لوحوَد دسٍٗص َّ الَحذٓ ث٘ي الَقي ٍالحت ٍالطاًش
ح٘ج أى ثًؽ األح٘بى ٗزلس ثًؿْب هٛبى الجًؽ اٙخش دٍى خل ٍٗتػَس الجًؽ ثًؿاب
آخش .اًهشٍا إلٖ ّزُ األث٘بت يلٖ سج٘ الوخب :
حٌ٘وب أهَت ٗحجٙ
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حٌ٘وب ٗحجٙ
أيلن أًٌٖ أهَت
حن ٚي س٘ذٓ
ٍٚي أسؾبً...
(دسٍٗص)20 :1385 ،
رذٗشٓ ثبلزٚش ّٖ أى اتػب الحات ثابألسؼ ٖاذ ٗالحام ْاٖ ضاًش الطاًشاء هاب ثًاذ
الذسٍٗص ًحَ يجذالشح٘ن هحوَدٍ ،اثشاّ٘ن قَٖبى(رجشاٚ .)163:1982،وب ٗطابّذ تًج٘اش
الذسٍٗص الٌَستبلَرٖ حَ الَقي ٍاًِ لذِٗ هٌْالى ٍساججبى ،األٍ ّاَ الٓاشأ ٍالخابًٖ
الَقي ٍالضهي الزٕ ٚبى أس٘شاً ٍأدٕ ثِ ّزا األهش إلٖ ضًَس يو٘إ ًَساتبلَرٖ ثبلٌساجٔ
لَقٌِ ٌٍٗذة ْٖ ْشاِٖ.
النوستالوجیة الطفولة
هي الكجًٖ٘ أىّ اإلًسبى هى تزٚبس رٚشٗبتِ الوبؾ٘ٔ الحلَٓ ٗػابة ثابأللن أٍ ًاَو هاي
الٌَستبلَر٘ب .الطبيش ٗحبٍ حتٖ اًخٓؽ ْٖ أحالم الكَٓلأ ٍالػاذٔ ٍالٌهبْأ ل٘ساٛي
ًٓسْب هى اضبسٓ رٚشٕ تل ٙاألٗبم(تشاثٍٖ .)222:1376،هوب ال ضٙة ِْ٘ أىّ الٓشد الزٕ ٖذ
ْٗذ ّذٍءُ الشٍحٖ ٍثسبقٔ الح٘بٓ الٗشٍٗٔ ٍاتحبدّب ثبلكجً٘ٔ ٗطًش ثٌَو هي الحضىٍ ،رلٙ
ًت٘زِ اتػبلْب ثبلح٘بٓ الػٌبيٍ٘ٔٗ .شَت ْٖ الْشٍة إلٖ هٛبى َ٘ش هً٘ةي هاخالً الكَٓلأ أٍ
األحالم ٍالْ٘بم؛ الٓشد الزٕ يكطبى للًَدٓ إلٖ سٓ الكجً٘ٔ ٍالح٘بٓ الكل٘ٗٔ ٍالحاشٓ ياي
الحضى ٍاستجب٘(حشٍت.)77:1387،
إى حضى هحوَد دسٍٗص ٍرَة الٌَستبلَر٘ب لكَٓلتِ ٚبى هؤلوب رذاًٍٗ .تَسةٔ ْٖ الخلاذ
ٚذْتش هشحلٔ قَٓلتِ ،ضذٗذ اإلحسبس ث أٚخشٍٗ .زٚش ّٛزا هي هَسان قَٓلتاِ الحلآَ
ٍأٗؿبً هالقٓٔ اُهٍَِٛٗ .ى حٌٌ٘بً إلِ٘ رذاًٍ .ال ٗستك٘ى إٔة صهابى أى ٌٗساٖ حاشاسٓ خجاض
الزٕ ٚبى ٖذ قج ثأٗذٕ اُهِ الحٌَى ٍأٗؿبً حشاسٓ ًبس الَْٗٓ التٖ ٖاذ رْاضت أهاِ ثحُاتة
ٚبه لِ:
أغجحت هتطَٖٔ إلٖ خجض أهةٖ
ٍَْٖٓ أهةٖ
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ٍهالقٓتْب اٗبُ
ٍٚجش َٗهبً ثًذ َٗمِ الكَٓلٔ ْ َّ
ٖ
أًب أحتة أٗبم يوشٕ
ألًِّ حتٖ لَ ٖذ ٌٚت ه٘ةتبً
تخز هي دهًٔ أهةٖ
(دسٍٗص)44:1389،
لزل ْٖ ٙأضًبس ٗشٗذ هي أهةِ لتًَد إلٖ الذً٘ب هشٓ اُخشٕ إلستوتبو ثحاتة أهاِ لِ٘تَلاذ
هي رذٗذ لٗ ٖٛسٛي ْٖ حؿي أهةِ ألًِّ أًطذ لتل ٙاألٗبم اٙهٌٔ ّٛزا:
ٍلذتٌٖ ْٖ ّزُ الذً٘ب
ل ٖٛأحتسٖ حل٘ت الجالد
ألثٖٗ يلٖ سبيذٗٚ ٙبلكٓ
ألثٖٗ قٓالً
حتٖ دٍهبً ،دٍهبً
سأٗتٚ ٙخ٘شاً
ٍلذتٌٖ ْٖ ّزُ الذً٘ب
ل ٖٛأثٖٗ يلٖ أٗذٗٙ
(دسٍٗص)36:1385،
ٍَّ ٗزٚش ْٖ ٖػ٘ذٓ «أًب َٗسّ ٗب أثٖ» الوًبهلٔ الس٘ئٔ التٖ ٚبى ٖذ تًشؼ لْاب ْاٖ
ْتشٓ قَٓلتِ ٍهي أيشة ثبلٌسجٔ ألٖشثبئِ يي ٖلِٗ يي ّزُ الٓتشٓ ّٛزا:
اًَب َُٗسُُّ َٗب اَثِٖ اِخََتِٖ ال ُٗحِجًٌََُُّٖ ثٌََُْ٘ن
َٗب اَثٖ ًَٗتذٍىَ يَلََّٖ ٍََٗشهًٌََََٖ ثِبلحَػٖ ٍَالَٛالمِ ُٗشٗذًٌٍَُِٖ اَى اَهَتَ
لَِٗ َٖٛوذُحًََِٖ ٍَسَذةٍا ثَبةَ ثَ٘تَ ٙدًٍُِٖ ٍَُّن قَشُدًٍٖ هِي الحَٗ ِ
ُّن سَوََّا يٌَِجِٖ ٍَُّن حَكّوَُا لًََجِٖ َٗب أَثِٖ
حِ٘يَ هَشَّ الٌَّسِ٘ن ٍَاليَتَ ضًَشِٕ
ََبسٍُا ٍَحَبسٍُا ٍَيَلََّٖ ٍَحَبسٍُا يَلََْ٘ َٙوَب غًٌََتَ لَُْن اَثِٖ
(دسٍٗص)359/2 :2000 ،
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ٚوب ٗالحم رٚشٗبت هشٓ ٍحلآَ ألٗابم الكَٓلأٍ ،أٗؿابً إًٗؿابء أٗابم الطاجبة الحلآَ
ٍهشٍسّب ٖذ اًذْى الطبيش ْٖ داء هؤلن ٖذ أًطذ أضًبس هؤسٓٔ ّٛزا.
نوستالوجیة البعذ عن المعشوق
ٍٗتح٘ةش ٍٗذّص الطبيش حَ هبّ٘ٔ ٍَٚى الحتٍٗ ،سأ هي ًٓسِ ّٛزا:
ٗب أْٗب الحت هي أًت؟
ٚن هٗذاس أًتًٓ ،س األًت
ٍٚن هٗذاس أًت ل٘س أًت
ً...حي ًحجٙ
حٌ٘وب ًحت هي أر حبدث يشؾٖة
(دسٍٗص)82:1390،
حن َٗرذ أٖػٖ أهٌ٘ٔ ٍإًتْبء هخبل٘تِ لٗ ٖٛتٛلن هي الحات ٍلٛاٖ ٌٗطاذ ْاٖ ضاًشُ
هٌْب :أتوٌّٖ أى أَٚى ضبيشاً للحت ٍأتوٌّٖ ل٘ؤرى نشٍِ التبسٗخ٘ٔ أى أَٚى ضبيش الحات.
ألىّ الحت أرو ضٖء ٗٛتت ْٖ الطًش ال ًْبٗٔ للحت(ٍاصى .)102:1389،حن ٗزٚش ّٛازا
هي هُبهشٓ حجِ ٍهَدتِ الوخٓ٘ٔ التٖ ٖذ ًطأ هي الػذأٖ ٍقْبستِ:
ٖذ ٗوٛي أى ال أحجِ
إلٖ الذه٘ٔ التٖ ٖذ سأ هٌّٖ ٚن السبئ؟
(دسٍٗص)79:1390،
ٍٗزٚش حتٖ لحهٔ الٓشأ ٍاإلْتشأ يي هًطَٖتِ ّٛزاٍٗ ،ؤرٕ سَجٔ ًٓسِ الواشٓ راذاً
ٍٗؤرٕ سٍحِ هى تزٚبس ّزُ الوُبهشٓ:
ٗب أسَدَ الً٘ي
خُزًٖ ًَ َّ٘ٚتََٓشَُّٔ
(دسٍٗص)26/1 :2000 ،
ٍَّ ٗخبقت إلٖ هًطَٖتِ ّٛزا حج٘ةبً ٗتٛلّن:
رئت ربًت ح٘بتٖ
ٚبلحذٗٗٔ هي حذائٕ الٗ٘ػش
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األٌَ٘بء أثَٗ لٌب إٔة أضزبس
ٍأًب رٌ٘ت هخٓ٘بً إٔة صًبثٕ
هي س٘برٙ
ٚن هٗذاس
ٌٚت إلٖ غَستِ ٍهًٌبُ
ْٖ استٓبو الطزشٓ
(دسٍٗص)53:1390،
ٍَّ ٗشٗذ رل ٙالٛتبثٔ ٍاألًطَدٓ التٖ لً٘شؼ إلٖ هًطَٖتِ التٖ لٗ ٖٛحجِ ٍثواب ْ٘اِ
الٓٛبٗٔ:
سأٚتت
ل٘س ض٘ئبً إال الٛتبثٔ
ل٘خجت أحج...ٙ
ألىّ الٛتبثٔ ٗخجت
إًٖ أحجٙ
(دسٍٗص)78:1385 ،
رذٗش ثبلزٚش أىّ الَقي هي الوًطَٖبت الطًشٗٔ للطبيشٍٖ ،لٌاب إى الحات ٍالاَقي ٖاذ
إتػال هًبً ٍثًؽ األح٘بى ٗػج ٍاحذاً:
اَسرَُ٘ سََّ٘ذَتِٖ األسؼ
اَى تُخػٌِِٖ يُوشَِٕ الوُتَوَبِٗ
ثَ٘يَ سؤالَ٘يِ
ََّ٘ٚ؟ ٍاَٗيَ
(دسٍٗص )346/1 :1994
النوستالوجیة اإلجتماعیة
إىّ ألن الوزتوى هي الٌٗبـ األغل٘ٔ للوؿبه٘ي الطًشٗٔ ْٖ ضًش هحوَد دسٍٗصْْ ،اَ
ٗحبٍ لجٌبء هزتوى هضدّش ٍهولَء ثبلشربء ٍالح٘بٓ ٍالتحش٘ .إًاِ هبلا ٙلًبقٓأ يو٘ٗأ
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ٍأٗؿبً هتوتّى هي ٖلت ٍس٘ى ٍرٍ ٍرْبت الٌهش اإلًسبًٖ ٍالجطشٕ ٍَّ .هاي ربًات ضابيش
ٚخ٘ش الوَدٓ ثبلٌسجٔ إلٖ ضًجِ ٍأسشتِ(الٌٗبش ٍَّ .)309:1972،ال ٗساتك٘ى أى ٗساٛت
أهبم إرحبْبت ٍالهلن لحَٗٔ اٙخشٗي لزا ٗتحزس لحَٗٔ اٙخشٗي ثلسبى أسَد ٍهشّ ٍٚاج ،
أضخبظ َ٘ش هذس٘ ٍَ٘ش هتٌجِ ٍٗحزسّن هي إست٘بئْن ٍَؿجْن:
اًََب ال اَٚشُُ الٌّبس
ٍَال اَسكَُ يَلٖ اَحَذٍ
ٍَل... ٌّٖٛاِرا هَب رًُتُ
آ ُٚلَحنَ هُُتَػجٖ
حَزاس ...حَزاس ...هِي ٍَرًَٖ
ٍَهِي ََؿَجِٖ
(دسٍٗص)37/1: 2000 ،
ٍَّ حتٖ ٗتٛلن هي يذم ٍرَد الوَدٓ ٍالًبقٓٔ ث٘ي الٌبس ٍالوزتوى ّٛزا:
أًب َٗسّ ٗب أثٖ ...أًت سو٘ةت لٖ َٗسّ
ٍّن رًلًَٖ ْٖ الجئش
ٍاتّْوَا الزئت
(دسٍٗص)32:1385،
حن ٗشسن ٖػبسٕ ٚشاّ٘تِ هي يذم ٍرَد الًبقٓٔ ٍاإلًسبً٘ٔ ّٛزا:
الزئتُ أسحنُ هِي اِخََتٖ  ...اَثَتِ
َّ رٌَِ٘تُ يَلَٖ اَحَذٍ
(دسٍٗص )359 :2000
ٚوب ٗالحم أىّ الطبيش ألرلْب ال ٗستسلن أهبهْب لحهٔ ٍْٖ اًتهبس َاذ ل٘شراى ٌٍٗٗاز
الوزتوى هي تلَث إٔة َوَؼ ٍْسبد.
نتیجة البحث
الٌَستبلَر٘ٔ أٍ الحٌ٘ي للوبؾٖ حبلٔ ًٓس٘ٔ تهْش ْٖ الطخع يي َ٘ش ضًَس ٍتتجذ
إلٖ الٓٛشٓ ْٖ .هزب األدة ٗحذث ّزُ الحبلٔ للطبيش أٍ الٛبتت الزٕ ٗػ٘ت ثبلولا هاي
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صهي الحب إحش الذٍاْى الٓشدٗٔ ٍاألٍؾبو اإلرتوبي٘ٔ ٍالس٘بسٍ٘ٔٗ ،تػَس ْٛشٓ الًاَدٓ إلاٖ
الوبؾٖ ٍرٚشٗبتِ الحلَٓ ،حن ٚبى ٗجذٕ ضًشُ أٍ ٚتبثتِ هضٗزبً ثبلزَ الحاضٗي .إى هحواَد
دسٍٗص ثػٓٔ ضبيش ضْ٘ش لألدة الًشثٖ الوًبغش ٍسائاذ الوازّت الشٍهبًساٖ األدثاٖ هاى
الًٌبٗٔ ثبلهشٍِ الٓشدٗٔ ٍاالرتوبي٘ٔ ْٖ يػشُ ٍثبلْشٍة هي أرَاء صهبًِْٗ ،ذ توضد ضًشُ
ثبلُػٔ ٍالحسشٓ ٍالحٌ٘ي للوبؾٖ.
إًِ ثػٓٔ ضبيش للوزّت الشٍهبًسٖ ٖذ إستٓبد ْٖ ضاًشُ هاي الٌَساتبلَر٘ٔ ٚئحاذٕ
الًٌبغش الشئ٘س٘ٔ ٍالؿشٍسٗٔ .إى دساسٔ ضًشُ ْٖ سبحٔ الٌَستبلَر٘ٔ رٍ ههابّش هختلٓأ.
الوهبّش الٌَستبلَر٘ٔ الطًشٗٔ الوستًولٔ ْٖ ضًشُ ٗوٛي تلخ٘ػْب ْٖ ًٗبـ ًحاَ الجًاذ
يي الَقي ،الكَٓلٔ ٍالطجبة ٍالجًذ يي الوًطَٔ ٍتخشٗات الِٗاَ٘ن ٍٍّ . ...اَ اساتٓبد هاي
الٌَستبلَرٖ ٚأغ أسبسٖ ْٖ ضًشُ.
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