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الملخص
ثبت ٍاػحبً الَ٘م بى االعتوبد علٖ الشهَص ٍالشخظ٘بت التشاحٍ٘ٔ ،التشو٘ض ٍالتىخ٘ؿ الذاللٖ
هي خاللْب َّ ،بحذٕ الظَاّش الالـتٔ لالًتجبُ ـٖ الشعش العشثٖ الحذاحٖ ،ثل ؤّوْبٗ .عتجش
عجذالَّبة الج٘بتٖ(1999 -1926م) ـٖ ّزا الزبًت ،ؤحذ الشعشاء الوعذٍدٗي الٌابرح٘ي
ـٖ استخذام الشخظ٘بت التشاح٘ٔ ،بر وبى التشاث ـٖ هزبل التعج٘ش عي الشئٗأ ٍالوَلاؿ
َّ ؤحذ الوشتىضات الشئ٘سٔ ـٖ لظبئذُ ،تـشق ّزُ الذساسٔ هعتوذٓ علٖ الوٌْذ الَطفٖ
التحل٘لٖ بلٖ لؼ٘ٔ تَظ٘ؿ شخظ٘ٔ "الحالد" ـٖ شعش الج٘بتٖ ح٘اج اساتخذهْب لٌبعاب
ـٖ لظ٘ذٓ ؿَٗلٔ ثعٌَاى «عزاة الحالد»ٗ .ىَى الج٘ابتٖ شابعشاً هساىًَب ثاشٍا التواشد
ٍالشـغٍٗ ،جذٍ ؤى التشاة شخظ٘ٔ "الحالد" ـٖ وًَِ شبعشا ٍ ساـؼب ـٖ الوبػاٖ ٗعا٘ي
الج٘بتٖ للتعج٘ش عي سئٗبُ ـٖ الحبػش.
الکلوات الذلیلیة :الشعش العشثٖ الوعبطش ،التشاث الظَـٖ ،عزاة الحالد ،الجُعذ الاذساهٖ،
الحشٗٔ.

* عؼَ ّئ٘ٔ التذسٗس ـٖ لسن اللؽٔ العشث٘ٔ ٍآداثْب ،ربهعٔ صاثل ،صاثل ،اٗشاى(ؤستبر هسبعذ).
foadabdolahzadeh@uoz.ac.ir
** عؼَ ّئ٘ٔ التذسٗس ـٖ لسن اللؽٔ العشث٘ٔ ٍآداثْب ،ربهعٔصاثل ،صاثل ،اٗشاى(ؤستبر هشبسن).
*** عؼَ ّئ٘ٔ التذسٗس ـٖ لسن اللؽٔ العشث٘ٔ ٍآداثْب ،ربهعٔصاثل ،صاثل ،اٗشاى(ؤستبر هسبعذ).
**** عؼَ ّئ٘ٔ التذسٗس ـٖ لسن اللؽٔ العشث٘ٔ ٍآداثْب ،ربهعٔ صاثل ،صاثل ،اٗشاى(ؤستبر هسبعذ).
الىبتت الوساٍل :ـااد عجذاهلل صادُ

/ 06دراسات األدب المعاصر ،السنة التاسعة ،ربیع  ،6930العدد الثالث والثالثون

المقذمة
ٗلعت اٛدة وإحذ ؤشىبل الَعٖ االرتوبعٖ الوتو٘ضٓ دٍساً ّبهابً ٍؤسبسا٘بً ـاٖ تعجئأ
ٍتحشٗغ ٍتخَٗش الشعَة ٍاٛهن التٖ تٌبػل هي ؤرل اًعتبلْبّ ،زا ثبٝػبـٔ بلاٖ ٍظ٘فتاِ
الزوبل٘ٔ ثبعتجبسُ ل٘ؤ ـٌ٘ٔ هؼبـٔ للح٘بٓ تسبّن ـٖ بعبدٓ ط٘بؼتْب ٍبًتبرْب روبل٘بً.
ٍهي رَّش الشعش -وىل الفٌَى اٛدث٘أ اٛخاشٕ -ؤى ٗتٌاَ ـاٖ اٛشاىبل التعج٘شٗأ
استزبثٔ لزٍق الوتلمٖ ٍلوتؽ٘شات الح٘بٓ ،ثَطفِ رٌسبً ؤدث٘ب ٗلعت دٍساً وج٘شاً ـٖ تشاى٘ل
الَْٗٔ الحؼبسٗٔ علٖ هش العظَس .ثؽغ الٌظش عي ثعغ التـَسات الجٌبئ٘ٔ ـٖ الشعش العشثاٖ
الوتوخلٔ ـٖ الوَشحبت اًٛذلس٘ٔ(هوتحي ٍ حبرٖ صادُ .)155 :1389،ـةى الشعش العشثاٖ
ثذؤ هٌز ؤٍاخش المشى التبسع عشش ٗمجل ػاشٍثبً وخ٘اشٓ هاي التؽ٘٘اش ٍالتـاَٗش ،ـحابٍل ؤى
ٗتلوس ٍسبئؾ تعج٘شٗٔ ـٖ اٛحذاث االرتوبع٘ٔ ٍالزوشٗبت التبسٗخ٘ٔ ٍاٛسـَسٗٔ علٖ ٗذ
روبعٔ الاذَٗاىٍ ،هاي حان شاعشاء الوْزاش ٍسٍاد الشاعش الحاش .ـوٌاذ ؤى ؤحاس الشاعشاء
الوعبطشٍى ثإى اٛسبل٘ت الشعشٗٔ المذٗؤ ال تمذس ؤى تٌْغ ثوْؤ التعج٘ش ـٖ هزتوعْن
الزٕ ٗشصا تحت ٍؿإٓ تٌبلظابت و٘بً٘أ ٍطاشاعبت ٍالاع الوزتواع ،ثحخاَا عاي ؤشاىبل
ٍتىٌ٘ىبت تعج٘شٗٔ رذٗذٓ؛ لاتالئن الخجاشات االرتوبع٘أ ٍالخمبـ٘أٍ ،تىاَى لابدسٓ علاٖ
االحبؿٔ ثظشاعبت الَالع ٍتزبسثْن الشعشٗٔ الوعبطشٓ)الوظذس ًفسِ.)155 :
تإتٖ حشؤ الشعش الحش(التفع٘لٔ) ـٖ همذهتْب ،ـةى حشؤ الشعش الحش ـٖ ؤطالْب وبًات
«حَسٓ علٖ تحىن الشىل ـٖ الشعش»(الوالئىٔ1983 ،م )63 :لىي ّزا ال ٗعٌٖ بًْاب وبًات
هزشد «حَسٓ علٖ الشىل» المذٗن ٝى الشعش ـٖ ّزُ الوشحلٔ ٍبى تحشس هاي ل٘اذ الجحاَس
الخل٘ل٘ٔ ٍاؿشاد المبـ٘ٔ ثبعتوبدُ علٖ تفع٘لٔ ٍاحذٓ ،لىي ؤّن هب ٗو٘ضُ وبى «ّاَ التعج٘اش
ثبلظَسٓ تعج٘شا ثٌبئ٘ب ًبه٘بٍ ،الوضد ث٘ي الزاتٖ ٍالوَػَعٍٖ ،االساتعبًٔ ثبٛسابؿ٘ش ٍالشهاَص
الذٌٗ٘اأ ٍالتشاح٘اأ ٍالشااعجٍ٘ٔ ،احتااذام ٍتااإرذ الماا٘ن الَؿٌ٘اأ ٍالمَه٘اأٍ ،االرتوبع٘اأ
التمذه٘ٔ»(العبلن1991 ،م.)17 :
تَـشت المظ٘ذٓ الوعبطشٓ علٖ تمٌ٘بت تسبعذ ـٖ تخف٘ؿ الؽٌبئ٘ٔ الوتشتجٔ علٖ ّ٘ؤٌ
(ؤًب الشبعش) ٍٍلَـِ هَلؿ الوجبششٓ ٍالخـبث٘ٔ .ـةى ؤحاذ اٛساجبة التاٖ رعلات الٌوابرد
الشعشٗٔ الوعبطشٓ وخ٘فٔ الظَس ٍهخملٔ ثبلشهَص َّ تحم٘ك ّازُ الساؤ ـاٖ الشاعش ،ـْازُ
العٌبطش عٌذ الشبعش الوعبطش ؤطَات ٗسَق الشبعش هي خاللْب آساءُ ٍعَاؿفِ ـ٘ساتـ٘ع ؤى
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ٗعجش ثَاسـتْب عي ؤـشاحِ ثإرلٖ هعبًٖ السشٍسٍ ،عي ّضائواِ ثىال حشاستْاب ٍؤـزعْاب .بى
الشبعش الوعبطش عٌذهب ٗستذعٖ الشهَص التشاح٘أ للتعج٘اش عاي تزبسثاِ الشاعشٗٔٗ«ٍ ،فسا
الوزبل ـٖ لظ٘ذتِ لٜطَات التٖ تتزبٍة هعاٍِ ،التاٖ هاشت رات ٗاَم ثاٌفس التزشثأ
ٍعبًتْب ووب عبًبّب الشبعش ًفسِ»(بسوبع٘ل ،ال تب.)307 :
ـةًِ ٗؼفٖ علٖ عولِ عشالٔ التشاث ٍؤطابلتِ ،ـٌ٘ساحجْب هاي الوبػاٖ لتاللاٖ الَالاع
الوعبطش ٍهعبًبٓ الشبعش الخبطٍٔ ،ثعغ اٛح٘بى تؽذٍ «خَ٘ؿاب ؤطال٘ٔ هاي ًسا٘ذ الشئٗأ
الشعشٗٔ الوعبطشٓ»(عششٕ صاٗذ1980 ،م.)204 :
بى التعبهل هع التشاث ٍاستذعبء عٌبطشُ ـٖ الشعش الوعبطش عالٍٓ علٖ اوسبة المظ٘ذٓ
لًَبً هي الشوَل٘ٔ ٍتَـ٘ش ؿبلبت تعج٘شٗٔ ـٖ اٗٝحبء ٍالتإح٘شٗ ،حمك ًضعٔ الشابعش اُٛخاشٕ
ٍّٖ «بػفبء ًَ هي الوَػَع٘ٔ ٍالذساه٘ٔ علٖ عبؿفتِ الؽٌبئ٘ٔ ،ـمذ ظال الشاعش العشثاٖ
سَدَحبً ؿَٗالً هي الضهي ٗعبًٖ هي ؿؽ٘بى الزبًت العبؿفٖ الزاتٖ علِ٘ ح٘ج وبًت المظ٘ذٓ
العشث٘ٔ دائوبً تعج٘شاً ؼٌبئ٘بً عي عبؿفٔ راتٍ٘ٔ ،لمذ ؤطجحت تزشثٔ الشبعش ـٖ العظش الحذٗج
ؤوخش تشبثىبً ٍتعم٘ذاً هي تله التزشثٔ الزات٘ٔ الجس٘ـٔ التٖ تتساع لْاب المظا٘ذٓ الؽٌبئ٘أ
ٍتستَعجْب ،ـحبٍل الشبعش الوعبطش ؤى ٗؼفٖ علٖ الشىل الفٌٖ لتزشثتِ لًَبً هي الذساه٘أ
ٍالوَػااَع٘ٔ»(عشااشٕ صاٗااذ2006 ،م .)20 :تتااَـش ّاازُ االهىبً٘اابت الخالحاأ ؤٕ الشهضٗاأ
ٍالذساه٘ٔ ٍالوَػَع٘ٔ ـٖ تمٌ٘ٔ المٌب ٍ .لذ تإتٖ ّزُ الذساسٔ لتتٌبٍل هَلاؿ عجاذالَّبة
الج٘بتٖ تزبُ التشاث ثَرِ عبم ٍتحبٍل ؤى تمؿ عٌذ و٘ف٘ٔ تَظ٘ؿ شخظ٘ٔ "الحالد" هاي
ث٘ي تشاح٘بت الشبعش الْبئلّٔ ،بدـٔ بلٖ ؤى تز٘ات علاٖ سااال٘ي تابل٘٘ي :هاب ّاٖ دالالت
شخظ٘ٔ الحالد الوستذعبٓ ـٖ شعش الج٘ابتٖ؟ ّال ًزا الج٘ابتٖ ـاٖ تاَـ٘ش التىٌ٘ىابت
الحذٗخٔ ـٖ لظ٘ذتِ؟ ّزا ٍ ؤًٌب اعتوذًب ـٖ دساستٌب ّزُ ،علٖ الوٌْذ الَطفٖ -التحل٘لٖ
ـٖ دساسٔ الوَػَ  ،هحابٍل٘ي االتىابء اٛوخاش علاٖ ؤدٍات ّازا الواٌْذ ٝدسان اٙل٘ابت
ٍالمَاً٘ي الوحىؤ لجٌبء ًض الشبعش.
خلفیة البحث
ؤهب ثبلٌسجٔ بلٖ اٛثحابث التاٖ تتعلاك ثْازا الجحاج ًساتـ٘ع ؤى ًشا٘ش بلاٖ دساسأ
عجذالشحوي ثس٘سَ «لظ٘ذٓ المٌب ـٖ الشعش العشثٖ الوعبطش» ٍدساسٔ هحٖ الذٗي طجحٖ
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«الشئٗب ـٖ شعش الج٘بتٖ» ٍدساسٔ هحوذ علٖ وٌاذٕ «الشهاض ٍالمٌاب ـاٖ الشاعش العشثاٖ
الحذٗج» ٍوتبة «االلتضام ـٖ الشعش العشثٖ» ٛحوذ ؤثٖ الحبلٔ ٍ«الذساسٔ الومبسًأ لمٌاب
الحالد ـٖ شعش طالا عجذالظجَس ٍ الج٘بتٖ» لىجشٕ سٍشٌفىش ٍ اوشم سخشاٌذُ ً٘اب؛ دسس
ول هي ّزُ الذساسبت ربًجب هي المؼبٗب الوتعلمٔ ثشخظ٘ٔ الحالد لذٕ الج٘بتٖ دٍى الؽَس
ـٖ تفظ٘التْب ٍالتشو٘ض علٖ هحبٍسّب ،ـال ًشٗذ ؤى ًملل ؤّو٘ٔ ّزُ الذساسبتٍ ،بًواب ٗاإتٖ
ّزا الجحج استىوبالً لْب.
القناع فی تجربة البیاتی الشؼریة
سـع عجذالَّبة الج٘بتٖ ؤلٌعٔ عذٗذٓ هاي التاشاث االساالهٖ(العشثٖ ٍالفبسساٖ) ٍؼ٘اش
االسالهٖ ـٖ شعشُ .ثذؤ استخذام المٌاب ـاٖ دٗاَاى «الٌابس ٍالىلوابت»(1964م) ثشاىل
هتفشق ،حن بستَلٖ علٖ ؤشعبسُ حتٖ طذٍس دَٗاى «الىتبثٔ علاٖ الـا٘ي»(1970م)ٍ .لاذ
وبى الج٘بتٖ ؤٍل هي ؤشبس بلٖ هظـل المٌب هي ث٘ي الشعشاء ٍالٌمبد العشة ٍلذ طاشا ثاِ
ـٖ وتبة «تزشثتٖ الشعشٗٔ» عبم 1968مٍٗ .جذٍ ؤًِ لابم ثبساتذعبء ّازا الوظاـل هاي
الؽشة ،هعشـب المٌب ثةًِ «اٝسن الزٕ ٗتحذث هي خاللِ الشبعش ًفسِ ،هتزشدا عي رات٘تِ،
ؤٕ بىّ الشبعش ٗعوذ بلٖ خلك ٍرَد هستمل عي راتِ ٍثزله ٗجتعاذ عاي حاذٍد الؽٌبئ٘أ
ٍالشٍهبًس٘ٔ التٖ تشدٕ ؤوخش الشعش العشثٖ ـْ٘ب»(الج٘بتٖ1993 ،م.)40 :
ٗش٘ش الج٘بتٖ بلٖ ؤًِ لزإ بلٖ وتت التبسٗخ ،لبئال «وبى التبسٗخ َّ الٌَ الزٕ ؤحجِ هي
المشاءٓ ،لن ؤلشؤُ وشوبم هي الَالع ؤٍ اٛحاذاثٍ ،بًواب وتزشثأ بًسابً٘ٔ ٍاساعٔ ٍهتعاذدٓ
الزٌجبتٍ ،وتزس٘ذ لمؼبٗب االًسبى التٖ ؿشحت علٖ ول الوزتوعبت االًسبً٘ٔ الوبػ٘ٔ»(
م.ىٍ .)20-5 :برتزثِ ؤدة الَالع٘٘ي الَرَدٗ٘ي ٍثبلزات سابستش ٍؤلج٘اش وابهٖٛ ،ى ّازا
اٛدة وبى ٗظش علٖ الحشٗٔ ٍ«تزس٘ذ طَسٓ الخَسٓ الوستوشٓ هي ربًت اًٝسابىٍ ،سـاغ
التفبّٔ ٍالوزبً٘ٔ ٍالالهجبالٓ» ،ووب ٍرذ ـٖ شخظ٘بت الشعشاء ٍالوتظَـ٘ي ؤهخابل ؿشـأ
ٍؤثٖ ًَاس ٍالوعشٕ ٍالحالد ٍالوتٌجٖ ًَعب هي التوشد علٖ الم٘ن السابئذٓ ٍهعبًابٓ هحٌأ
الَرَد الحم٘م٘ٔ(الج٘بتٖ1993 ،م.)25-24 :
ٍـٖ الٌْبٗٔ لمذ اتخز ثحخِ عي «ششاسٓ االثذا طَسٓ الظشا  ،ث٘ي الح٘بٓ ٍالوَت ،طَسٓ
الوعبًاابٓ ٍالومبٍهاأ الجـَل٘اأ لوظاابّش الظلاان ٍالـؽ٘اابى ٍالفساابد ،طااَسٓ الٌفااٖ ٍالؽشثاأ
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ٍاالحسبس ثبلعجج ،حن العَدٓ بلٖ الوىبثذٓ ٍالوزبّذٓ ٍاستلْبم ثـَالت االًسابى ٍؤـىابسُ
ٍاٗوبًِ ثبلح٘بٓ ٍثعَدٓ الح٘بٓ ـٖ ول العظَس .ؼ٘ش ؤى تىَّى ّزُ الشئٗب التٖ استؽشلت ؤوخش
هي سثع لشى ،لذ هشّ ثوشاحل ٍتزبسة شعشٗٔ ًٍؼبل٘ٔ هتعذدٓ»(طجحٖ1986 ،م .)53-52:
ّزا هب ٗش٘ش بلِ٘ الج٘بتٖ ًفسِ لبئالّ « :ازا ٍؼ٘اشُ لابدًٖ بلاٖ اٗزابد اٛسالَة الشاعشٕ
الزذٗذ الزٕ ؤعجش ثِ ،لمذ حبٍلت ؤى ؤٍـك ث٘ي هب ٗواَت ٍهاب ال ٗواَت ،ثا٘ي الوتٌابّٖ
ٍالالهتٌبّٖ ،ث٘ي الحبػش ٍتزبٍص الحبػش ،تـلت ّزا هٌٖ هعبًبٓ ؿَٗلأ ـاٖ الجحاج عاي
اٛلٌعٔ الفٌ٘ٔ»(الج٘بتٖ1993 ،م.)40 :
ٍالالـاات للٌظااش ّااَ ؤى الوشتجاأ اٍٛلااٖ لمظاابئذ المٌااب ـااٖ ؤعواابل الج٘اابتٖ تحتلْااب
الشخظ٘بت اٛدث٘ٔ؛ ح٘ج تشتفع ؤلٌعٔ الشخظ٘بت اٛدث٘ٔ علٖ ثم٘ٔ الوظبدس استفبعب ٍاػحب
ـٖ دٍاٍٗي الج٘بتٍٖ .لعل السجت ٗشرع بلٖ اٛسجبة التاٖ اساتَلفت الج٘ابتٖ عٌاذهب لاشؤ
الشعشاء ٍدٍاٌٍْٗن ،ح٘ج الج٘بتٖ ٍرذ ـْ٘ن(اٛدثبء) ًَعاب هاي ًفاس الوَالاؿ ٍالتزابسة
الزات٘ٔ التٖ َّ هسىَى ثْب ـٖ الحبػش .ـابختفٖ ٍساءّان هحابٍال ساحجْن هاي الوبػاٖ
ل٘الهسَا الَالع الوعبطشٍ ،هتىئب علْ٘ن ـٖ ث٘بى هىًٌَبت راتٍِ .هب ْٗوٌاب ٌّاب ّاَ سطاذ
لٌب شخظ٘ٔ الحالد ٍو٘ف٘ٔ تَظ٘فْب ـاٖ لظا٘ذٓ هاي ؤثاشص لظابئذُ ٍتحل٘لْابٍ ،تج٘ابى
سوبتْب عٌذُ هعتوذٗي علٖ دٍاٌٍِٗ ٍهستعٌ٘٘ي ثبلذساسبت التٖ اّتوت ثمؼا٘ٔ اساتذعبء
التشاث عٌذ الج٘بتٖٗ .تو٘ض الج٘بتٖ هي ث٘ي الشعشاء العاشة الوعبطاشٗي ـاٖ وًَاِ الشابعش
الَح٘ذ الزٕ استذعٖ عالٍٓ علٖ شخظ٘بت هي تبسٗخ الشعش العشثًٖ ،وبرد ؤخاشٕ ٗشراع
هظذسّب بلٖ تبسٗخ الشعش الفبسسٖ ٍالوسشح٘ٔ اًٝزل٘ضٗٔ.
قناع الحالج
تإحش الج٘بتٖ ثوَسٍث الشعشاء الوتظَـ٘ي ـٖ هشحلٔ ثبوشٓ هي عوشُ ح٘اج عىاؿ علاٖ
لشاءٓ ؤشعبسّن لوب ٗشٕ ـْ٘ب هي هفبّ٘ن حَل حمابئك العابلن ٍالاشئٕ الخَسٗأ ٍاالثذاع٘أ
ٍالووضٍرٔ ثبلتظَؾ ،ار ٗمَل ـٖ ّزا الوؼوبسٍ« :هي الشعشاء الزٗي لشؤتْن ثبّتوابم ثابلػ
الزبهٖ ٍرالل الذٗي الشٍهٍٖ ،ـشٗذ الذٗي العـبسٍ ،الخ٘بم ٍؿبؼَس .لمذ عبًٖ ّااالء هحٌأ
استجـبى العبلنٍ ،هحبٍلٔ الىشؿ عي حمبئمِ الىل٘ٔ ،هي خالل تزشثٔ التظاَؾ الووتضرأ
ثبلشئٗٔ الشعشٗٔ الٌبـزٓ»(م.ى.)25 :
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ٍوبى للحالد بسْبم ٍاـش ـٖ تىاَٗي تزشثأ الج٘ابتٖ الشاعشٗٔ الوجىاشٓ ،ار وابى سهاض
الحالد ،الوعشٕ ٍٍلذُ(ٍلذ الشبعش) علٖ شىَل حبلَحب ـٖ راوشتِ ـاٖ الوشاحال اٍٛلاٖ هاي
ح٘بتِ(الج٘بتٖ1993 ،مٍ )7 :لذ رعل الج٘بتٖ ّزُ الشخظا٘ٔ هحاَسا لخالحأ هاي ؤعوبلاِ
الشعشٗٔ ٍّٖ «عزاة الحالد»(1964م) ٍ«المشثبى»(1973م) ٍ«لشاءٓ ـٖ وتبة الـَاس٘ي
للحالد»(1975م) .ووب َٗظفْب الج٘بتٖ هع شخظ٘بت ؤخشٕ ـٖ عذد هاي لظابئذُ؛ هٌْاب
لظ٘ذٓ «حزش السمَؽ» ٍ .ؤٗؼب ـٖ لظ٘ذٓ «الشح٘ل بلٖ هذى العشاك»َٗ ،ظفْاب الج٘ابتٖ
هع شخظ٘بت سمشاؽ ٍؼبل٘لَ ٍالحسي الظجبا ٍالخ٘ابمٍٗ ،شهاض ثْاب بلاٖ الخاَسٓ ٍالتؽ٘٘اش
ٍاالطالا ـٖ الوزتوع»(م.ى.)310 :
ٌٍّبن هي ٗضعن ؤى الحالد وبى ؤحذا هي آثبء الحذاحٔ العشثٍ٘ٔ ،سائذا للمظا٘ذٓ الحاشٓ،
ٍطبحت «الفتَحبت السشٗبل٘ٔ اٍٛلاٖ»(الالرلابًٖ1998،مٍ )92-61:وبًات تزشثتاِ علاٖ
خالؾ ثعغ هتظَـٖ عظشُ(ؤهخبل ؤثٖ ٗضٗذ الجسـبهٖ) هب وبًت طَـ٘ٔ هحؼٔ ثل تزشثأ
س٘بس٘ٔ ،ـىبى الحالد ـٖ للت الحشؤ الس٘بس٘ٔ ـٖ صهٌِ ،ؤٍ لال بًاِ لابم ثاا«تسا٘٘س
التظَؾ» ـٖ عظشٍُ ،ووب ٗشٕ هبٗىلَـسىٖ ؤى هزّت ٍحذٓ الَرَد الحالرٖ وبى تعج٘شا
عي سـغ اٝستىبًٔ ٍ«احتزبد ًٍمؤ الزوبّ٘ش الوسحَلٔ ػذ اٝلـبع٘ٔ»(م.ى.)69 :
ٍؤهب لظ٘ذٓ «عزاة الحالد» ـْٖ حبًٖ لظبئذ دَٗاى «سفش الفمش ٍالخَسٓ» للج٘بتٍّٖٖ .
تإتٖ ثعذ لظ٘ذٓ «بلٖ عجذ الٌبطش» ٍالتٖ ٗتىلن ـْ٘ب الشبعش عي اٍٛػب العشث٘أ ٍر٘لْاب
الوْضٍم الزٕ ػبعت ـلسـ٘ي علٖ ٗذٍُ ،آلت بلِ٘ حبلٔ هي الؼعؿ ٍال٘إس ٍالعابس ،وإًاِ
ٗضسا تحت ٍؿإٓ ّزا الؼعؿ ٍالخوَل ٍاٝستسالمٍ .لىي ـٖ ّازا الزاَ الوظلان ٍالمابتن،
ًشٕ الج٘بتٖ هتـلعب بلٖ حَسٓ تٌمز اٛهٔ ـتوحَ عبسّب ٍتخلظْب هي ًىجتْبٍّ .زُ الخَسٓ َّ
الخَسٓ «الٌبطشٗٔ» التٖ سحجت ثبلج٘بتٖ ٍ احتؼاٌتِ ـاٖ ؤشاذ ؤٗبهاِ ٍّاٖ ؤٗابم التشاشٗذ
ٍالؽشثٔ ،ـ٘مَل ـْ٘ب الشبعش:
«ؤٗب ر٘ل الْضٗؤ ّزُ الخَسُ
ستوحَ عبسون ٍتضحضاُ الظخشُ
ٍتٌض عٌىن المشش
ٍتزشُـُْب سٗبا الىبدح٘ي لََُّْٓ الٌس٘بى
ـْزا الجشقُ ال ٗىزة
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ٍّزا الٌْشُ ال ٌٗؼُت»
(الج٘بتٖ1993،م)7 :
ثْزُ الىلوبت ٗختتن الشابعش لظا٘ذتِ ٍٗوؼاٖ ـاٖ بًشابد «عازاة الحاالد» ل٘عجاش
ثبستوذاد تزشثٔ الحالد ٍالمَٓ الذاخل٘ٔ لْزُ الشخظ٘ٔ عي هعبًبتِ ٍهحٌتأ .تماع لظا٘ذٓ
«عزاة الحالد» ـٖ ستٔ ؤرضاء لىل هٌْب عٌَاى؛ تتوبسه ّزُ اٛرضاء الساتٔ هاي ح٘اج
الَحذٓ العؼٍَٗٔ ،تشتول المظ٘ذٓ ثشهتْب علٖ رَاًت هي هشابّذ الوساشح٘ٔ ٍالذساه٘أ
الوٌشَدٓ علٖ سبحٔ المظ٘ذٓ العشث٘ٔ الوعبطشٓ .ـزو٘ع ّزُ الومبؿع تتسبٍق ـٖ تزس٘ذ
حشؤ دساه٘ٔ هإسبٍٗٔ تتشبثه ـْ٘ب ؤحذاحْبٍ ،تتظبعذ حتٖ تظل بلٖ الزسٍٓ الىبهٌٔ ٍّٖ
هحبوؤ الحالد هي ؤرل لؼ٘تٍِ ،تتؼبـش علاٖ سسان شخظا٘ٔ الحاالد /الج٘ابتٖ ًْبئ٘اب.
ـبلج٘بتٖ ـٖ بؿبس هإسبٓ الحالد ٍهي خالل هب تحولِ ّازُ الشخظا٘ٔ هاي دالالت تشاح٘أ
ٗلمٖ الؼَء علٖ هإسبتِ ،وبشفب عي ؤى «الحم٘مٔ الىجشٕ ل٘ست ّٖ الحم٘مٔ الظَـ٘ٔ؛ ثال
الحم٘مٔ االرتوبع٘ٔ االًسبً٘ٔ الَالع٘ٔ المبئؤ علٖ الخَسٓ ٍعلاٖ االٗوابى ثحتو٘أ التـاَس
ٍاسادٓ التؽ٘٘ش»(ؤثَحبلٔ1979،مٗ .)449:جذؤ الج٘بتٖ الزضء اٍٛل هي المظا٘ذٓ ٍّاَ ٗزاشد
هي ًفسِ شخظب آخشٗ ،حبٍسُ ،لبئال:
«سمـتَ ـٖ العَتؤِ ٍالفشاغ
تلـخت سٍحُهَ ثبٛطجبغ
ششثتَ هي آثبسّن
ؤطبثَهَ الذٍُّاس
تَلَحَت ٗذانَ ثبلحجشِ ٍثبلؽُجبس
ٍَّب ؤًب ؤسانَ عبوفبً علٖ سهبدِ ّزٕ الٌبس
طوتُه :ث٘ت العٌىجَت ،تبره :الظجَبس
ٗب ًبحشا ًبلتِ للزبس
ٍّب ؤًب ؤسانَ ـٖ ػشاعِٔ الجُىبء
ـٖ ّ٘ىلِ الٌَسِ ؼشٗمبٌ طبهتبً تُىلنُ السوبء»
(الج٘بتٖ1993،م)10ٍ 9 :
ًزذ ؤى الج٘بتٖ ٗشسن ـٖ ّزا الزضء س٘شٓ ح٘بٓ الحالد سرال هتظَـب ٗع٘ش هع الفمشاء
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ٍالوظلَه٘ي ٍوبى لِ ؤطحبة وخ٘شٍى .ـتلـؿ هعْنٍ ،وابى ٗجحاج عاي ٍسا٘لٔ ٝطاالا
ح٘بتْن ٍؤحَالْن ،لىي اًعضالِ ٍاًظشاـِ بلٖ الشٗبػٔ الظَـ٘ٔ ؤثعذُ عٌْن ،ـتخلٖ عي ـىشٓ
االطالاٍ ،هي حن ٍارِ حبلٔ هاي ال٘اإس ٍالح٘اشٓ ٍالملاك ،ـإطابثِ الاذٍاس ٍتؼاش ثبو٘اب
ٍؤحبؿت ثِ العتؤ هي ول هىبى .ـعىؿ علٖ سهبد الٌبس طبهتب للمبٍٗ ،عابًٖ الَػاع الازٕ
ٗع٘شِ ثوب ـِ٘ هي ـشاغ ٍظالمٍ ،ثعذ ؤى ًحاش ًبلتاِ ،لان ٗجاك شاٖء عٌاذُ لىاٖ ٗمذهاِ
لٚخشٗي ،ـةًْب آخش هب توله هي حـبم الذً٘ب ٍسثوب لظاذ الج٘ابتٖ ثازله ؤى ٗشا٘ش بلاٖ
االـالس الشٍحٖ(اثَحبلأ1979،مٍ .)450:ـاَات اٍٛاى ٍبلاٖ اًعاذام الشرابء ثعاذ ؤى ًابم
الوؽٌٖ ٍتحـن الم٘خبس .بى ّزا الومـع هي المظ٘ذٓ ووب ٗشا٘ش عٌَاًْاب «الوشٗاذ» ٗظاؿ
الوشحلٔ اٍٛلٖ هي ؿشق الظَـ٘ٔ ،ـبلوشٗذ َّ الزٕ ـٖ ثذاٗٔ الـشٗاكٍّ .ازا الوشٗاذ ـاٖ
المظ٘ذٓ َّ الحالد الشبعش الزٕ وبى هٌْىوب ـٖ هلازات الاذً٘ب ٍوابى ٗعابًٖ هاي ؤًاَا
الوعٌٖ الشٍحٖ(سمـت ،تلـخت ،تلَحت) ـجعذ هب بًعضل عي الذً٘ب ،تحَلت ـٖ ًظاشُ بلاٖ
سهبدٍ .ؤهب تشخ٘ض هشرع الؼو٘ش ـٖ ّزا الومـع عٌذ الجبحخ٘ي ؤطج ؤهاشاً طاعجب ،ـماذ
رّت ثعغ الجابحخ٘ي بلاٖ ؤى الواتىلن ّاَ «الشا٘خ» ٍالوخبؿَات ّاَ الوشٗاذ /الحاالد/
الشبعش(سٌ٘ش2002،م.)197:
ثٌ٘وب ٗشٕ ؤحذّن ؤى الوخبؿَت(الوشٗذ) طَت ؼبهغ« ،ح٘لأ ـٌ٘أ اثتىشّاب الج٘ابتٖ
ل٘ذلؿ هي خاللْب بلٖ ثـلِ ،لىٖ ال تىَى لْزٔ الج٘بتٖ ٍاػحٔ ،ـمذ اختابس لْازا الظاَت
طفٔ الوشٗذ»(بؿ٘وش1982 ،م)109:؛ ٍاـتشع ؤى طَت الوشٗذ َّ طَت الشابعش ًفساِ،
لىي لزإ الج٘بتٖ بلٖ لؽٔ الَطؿ ٍالخـبة لْزُ الشخظٍّ٘ٔ ،بتبى الظفتبى تزعالى الشبعش
ـٖ هَلؿ الوشبسن للشخظ٘ٔ الوَظفٔ ٍل٘س الوتحذ ثٍِ ،هي حَنّ ـبى الج٘ابتٖ ٍلاع ـاٖ
هإصق اًفظبل الشخظ٘ٔ ٍاستماللْب عي راتِ(م.ى.)109 :
ـوشرع ػو٘ش الوتىلن ـٖ ّزُ السـَس َّ الحالد /الشبعش ال ؼ٘شٍُ ،اهب الوخبؿت ـْاَ
«الشٍا الىل٘ٔ» ؤٍ «الـبئؿ» حست تعج٘ش هحٖ الذٗي طاجحٖ(طاجحٖ1986،م  )179:ؤٍ
«ّبرسِ الؼو٘شٕ» ؤٍ «ّبتفِ الشثبًٖ»(وٌاذٕ ،ال تاب )265 :حسات تعج٘اش وٌاذٕ ،ـاٖ
لحظٔ هي لحظبت التزلٖ ٍالوىبشفٔ الظَـٍ٘ٔٗ .شٕ طجحٖ ؤى ّزا الومـع ٗىشاؿ عاي
رَ ؼ٘جٍٖٗ ،ظَس هشْذا ٗستْل تزشثٔ طَـ٘ٔ ٗتَحذ ـْ٘ب الوتىلن ٍالوتلمٍٖ ،ؤًاِ ٗظْاش
ـزإٓ ـٖ لحظٔ هي لحظبت التزلٖ ٍالوىبشفٍٔ ،ال ٗوىي تعل٘لْب ٍتفس٘شّبٍ ،ال ٗعْ٘اب بال
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هي عبشْبٍ ،لزله ـإٕ هحبٍلٔ لتحل٘لْب ٍتزضئتْب لذ تزّت ؤؼلت آحبسّب الفٌ٘ٔ ٍالشٍح٘أ.
ـ٘زذس ثٌب ؤى ًذسوْب دـعٔ ٍاحذٓ ًٍإخزّب وحذس ،ـةًٌب ثابصاء حاَاس لا٘س ثا٘ي وابئٌ٘ي
هتىبـئ٘ي ،ـإحذّوب الحالد ٍَّ شخظ٘ٔ تبسٗخ٘أ هتحممأ ـاٖ صهابى ٍهىابى هعٌ٘ا٘ي،
ٍاٙخش «ؿبئؿ» حلَ ـٖ الحالد ـزإٓ ٍهع ّزا ـةى ّزا الحَاس ل٘س ث٘ي احٌا٘ي« ،ثال ّاَ
ٍحااٖ هااي الؼااو٘ش ؤٍ طااو٘ن ٍرااَد الىاابئي الحااٖ ـااٖ لحظاأ خبسلاأ ٗتظاال ـْ٘ااب
ثبلوـلك»(طجحٖ1986،م.)180:
ٍثعذ ؤى ٗـوع الحالد عجش تسبئالتِ ؤى َٗػ الـشٗاك لاِ الوخبؿات لعلاِ ٗساتـ٘ع
الخشٍد هي هحٌتِ ،ـ٘إتٖ سد حبسن للوخبؿتٍ ،ال ٗعـِ٘ حال ساشٗعب ،ثال ٗعاذ لاِ ٗاَم
الحششٌٗ ،ظحِ ثإى ٗحفظ السش ٍاٛهبًٔ ،ح٘ج ّزُ اٛسشاس عٌاذ الوتظاَـٔ ساتظل ؿاٖ
الىتوبىٍ ،ؤًْب سسبئل هختَهٔ ال ٗزَص لٚخشٗي ؤى ٗـلعَا علْ٘ب:
«هَعذًب الحششُ،
ـال تفغَ ختنَ ولوبتِ الشٗ ِ ـَقَ الوبء
ٍال توس ػش َ ّزٕ العٌضٓ الزشثبء
ـجبؿيُ اٛش٘بء ظبّشُّب
ـظيّ هب تشبء»
(الج٘بتٖ1993،م)9:
ـ٘ـلت هي الحالد ؤى ال ٗوس ػش ّزُ الذً٘ب التٖ تشجِ العٌضٓ الزشثبء ،ثبؿي اٛش٘بء
وظبّشّبٍ .لىي الحالد هبصال ـٖ هَلؿ الح٘شٓ ٍالتشدد ـ٘مَل سبئال:
«هي ؤٗي لٖ؟ ًٍبسّن ـٖ ؤثذ الظحشاء
تشالظت ٍبًـفإت»
(م.ى)9:
ّىزا ٗحس الحالد ثزض ٍح٘شٓ ،ار ٗشٕ ؤى الٌبس ٍّٖ ،سجت الْذاٗٔ ،اًـفإت ـٖ ؤثاذ
الظحشاءٍ ،خ٘ن الظالم ٍالزْل علِ٘ ،لىي سشعبى هب ٗإتِ٘ رَاة ،ـِ٘ ثشبسٓ ثجذاٗأ ح٘ابٓ
رذٗذٍٓ ،تزشثٔ هٌفشدٓ ٍّٖ لحظٔ التزلٖ ،ـ٘شد الوخبؿت:
«ٍّب ؤًب ؤسانَ ـٖ ػشاعِٔ الجىبء
ـٖ ّ٘ىلِ الٌَسِ
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ؼشٗمب طبهتب تىلنُ السوبء»
(م.ى)10:
ٍبرا عذًب بلٖ السـشٗي اٙخشٗي للومـع لشؤٌٗب الج٘بتٖ ٗحبٍل ؤى ٗذخل هعٌاٖ الٌاضٍ
بلٖ الٌؼبل ٍالخَسٓ ـٖ تزشثتِ الظَـ٘ٔ التٖ اوتسجْب ثعذ هعبًبٓ ٍرْاذ هؼاٌ٘٘ي .ثعجابسٓ
ؤخشٕ ؤساد الج٘بتٖ «ؤى ٗؼع ـلسفٔ خبطٔ لتزشثتِ الشعشٗٔ ،تله التزشثٔ التاٖ ٗزات ؤى
تجعج الٌَس ـٖ الل٘ل الوذلْن الوظلن ،هْوب وبًت الٌت٘زٔ حتٖ ٍلَ وبى الفاذاء الشخظاٖ
للمؼ٘ٔ التٖ ٗاهي ثْب»(طجحٖ1986،مٍ .)186:ثعذ ّزا الومـع ٗحذحٌب الج٘بتٖ ؤوخش عاي
ؤصهٔ ٍالعِ ٍعزاثٍِ ،هي حنَ تـؽٖ تزل٘بت الجعذ االرتوبعٖ ٍالوعشـٖ علٖ ح٘ابٓ الحاالد/
الج٘بتٖ ،ـجعذ ؤى اوتست الحالد الَعٖ الزذٗذ هي خالل تزشثأ «التزلاٖ» ٍ«التعاشؾ»،
ٗشٕ العبلن تسَدُ هظبّش الظلن ٍالَحشٔ ،ح٘ي ٌٗـفئ ًَس الحم٘مٔ ٍالعذالٍٔ ،تجشص هظابّش
الظلاان ٍالفساابدٍٗ ،جعااج اٛشااشاس(صهش الاازئبة ٍطاابئذٍ الاازثبة) العاابؿلَى عااي العواال
ٍٗؽتظجَى(خجض الز٘ب الىبدح٘ي) دٍى ثزل ؤٕ رْذ ،الىفابا الازٕ لان ٗحماك ّابرس
الفمشاءٍ ،هي ٌّب اوتشؿ هفبسلٔ الح٘بّٓ«ٍ .زا الوٌظَس االرتوبعٖ ٍالىًَٖ الزذٗاذ دل٘ال
ح٘بتٖ علٖ حذٍث تزشثٔ التزلٖ ـٖ ًفس الحالدًٍ ،زبحْب ـٖ الخشٍد ثتشو٘ات رذٗاذ
ٗتألؿ ـِ٘ الشعَس ٍاالدسان ،ثعذ ؤى اًشـشا خاللْب ،حن التإهب ـٖ ًظشٓ رذٗذٓ بلاٖ العابلن،
ثذؤًب ًشٕ آحبسُ»(م.ى:)190ٍ189 :
«هب ؤٍحشَ الل٘لَ ارا هب اًـفإَ الوظجبا
ٍؤولت خجضَ الز٘ب ِ الىبدح٘يَ صهشُ الزئبة
ٍطبئذٍا الزئبة
ٍخشثت حذٗمَٔ الظجبا
السحتُ السَداءُ ٍاٛهـبسُ ٍالشٗبا
ٍؤٍحشَ الخشٗؿَ ـَقَ ّزُِ الْؼبة
ٍََّ ٗذةُّ ـٖ عشٍقِ شزشِ الضلَّمِ ـٖ خوبئلِ الؼجبة»
(الج٘بتٖ1993،م)11:
ّزا َّ هب رعل الجبحج ؤثبحبلٔ ٗشٕ ؤى الحالد ـٖ ّازُ الفماشٓ اًتمال هاي هحبٍلتاِ
الالٍالع٘ٔ بلٖ الوحبٍلٔ الَالع٘ٔ ،ح٘ج خشد الحالد هي عضلٔ الوتظاَؾ بلاٖ الساَق ٍساا
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ٗتزَل ث٘ي الٌبس «هلتضهب ٍالعْن الس٘بسٖ ٍاالرتوبعٖ ٍااللتظبدٕ ،هفتشب عي الحل ـٖ
ؤٍسبؿْن»(ؤثَحبلٔ1979،م)451:؛ ٍّزا َّ الوستَٕ االرتوابعٖ الس٘بساٖ ـاٖ الحشوأ
الزذل٘ٔ الوَرَدٓ ـٖ المظ٘ذٓ ثعاذ الوساتَٕ الٌظاشٕ الظاَـٖ ـاٖ الومـاع اٍٛل هاي
المظ٘ذٓ .ـبرا الشبعش ٗتحذث عي الل٘ل ثظالهِ ٍػ٘بعِ ٍخَـاٍِ ،تخاجؾ الواشء ـاٖ ّازا
الظالم ٍـٖ هخل ّزا الظالم المبتن تإول الزئبة لمؤ ع٘ش ّاالء الىبدح٘ي الز٘ب  ،توتاذ
ؤٗذٕ الخبهل٘ي ٍطبئذٕ الزثبة بلٖ خجض ّاالء الٌش٘ـ٘ي الوٌتزا٘ي هاي ؼ٘اش ؤى ٗىاَى
لْن حك ـِ٘ ٍّٖ ،الوشحلٔ الحبسؤ لح٘بٓ الشبعش ،ح٘اج تتشاَُ حم٘مأ الح٘ابٓ ٍتظا٘ش
«حذٗمٔ الظجبا» ٍَّ ع٘ش الشبعشٍ ،العب هخشثب .ـؽذا حضٌٗب ٗىتٌفِ الؼاجبةٍٗ ،اذة ـاٖ
عشٍق شزش الضلَمٍ .الج٘بتٖ ثعذ ّزُ المـعٔ هي الومـع ٍّاٖ تماذم ًظاشٓ رذٗاذٓ بلاٖ
العبلنٗ ،تَرِ بلٖ خبلمِ ـٖ حبلٔ الؼشاعٔ ٍاالخالص ـاٖ المـعأ الخبً٘أ ،ثعجابسٓ ؤخاشٕ
المـعٔ الخبً٘ٔ ّٖ «تستإًؿ لحظٔ التزلٖ ،دٍى حذٍحِ هشٓ حبً٘ٔ ،لىي الحالد ٗع٘ش ـاٖ
«حبل التزلٖ الذائن»»(طجحٖ1986،م )190:ـ٘مَل:
«ٗب هُسىشٕ ثحجِ
هُح٘شٕ ـٖ لشثِِ
ٗب هؽلكَ اٛثَاة
الفمشاءِ هٌحًَٖ ّزُِ االسوبل
ٍّزُِ اٛهَال
ـوُذ لٖ ٗذنَ عجشَ سٌَاتِ الوَتِ ٍالحظبس
ٍالظوتٍِ ،الجحجِ عي الززٍسِ ٍاٙثبس
ٍهضِّق اٛسذاؾ
ٍل٘مجل السّ٘بؾ
ـٌبلتٖ ًحشتُْب ٍؤولَ اٛػ٘بؾ
ٍاستحلَا»
(الج٘بتٖ1993،م)11:
ًشٕ ـٖ ّزا الومـع ؤى هاله االحسبس ثبلعجَدٗٔ ٍالتشاَ سابدت ح٘ابٓ الحاالد/
الج٘بتٖ ،ـفٖ الٌض هفبسلبت عذٓ هع ولوبت ـٖ الومبؿع السبثمٔ هاي المظا٘ذٓ ،ـابلحالد
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ٍبى ًفز هب ؤهش ثِ هي ربًت الـبئؿ ،ح٘ج ؼبدس ًفسِ المذٗؤ ٍاًـلك ـٖ هَلاؿ رذٗاذ،
ٍثعذ ؤى ًفغ ٗذُ هي حـبم الذً٘بٍ ،لن ٗجك لذِٗ بال «ّزُ اٛسوبل» التٖ هٌحْب الفماشاء
لِ ،لىٌِ هبصال ٗحزن الـبئؿ عي هسبعذتِ ،ـ٘ؽوشُ شعَس ثبلعذم ٍالعجخ٘ٔ ،ـاال ٗاشٕ ـاٖ
ح٘بتِ بال ؤهَس تبـٍّْٔ« :ب ؤًَب ؤللّاتُ اٛطاذاؾ»(الج٘ابتٖ1993،م .)11:ـتمل٘ات اٛطاذاؾ
ٍالجحج عي هعٌٖ ـٖ ـشاؼْبٗ ،ش٘ش بلٖ ّزا االحسبس عٌذ الحالد /الج٘بتٖ ،خبطٔ ثعذ ؤى
لبل لِ الـبئؿ ـٖ السبثك(ـجبؿي اٛش٘بء ظبّشّب ـظي هب تشابء) ـىبى(تمل٘ات اٛطاذاؾ)
ٍَّ ُٗعذّ ًفسِ لالستشْبد ؤثلػ المسَٓ ٍالتـشؾ ثخاَاء الىاَى ٍالوزتوع(ساٌ٘ش2002 ،م:
ٍ )117سثوب ٗش٘ش بلٖ «اًعذام ال٘م٘ي بصاء الىلوبت ،ثظَسٓ عبهٔ بصاء دٍس الشعش ـٖ هَارْٔ
الَالع»(طجحٖ1986،م )192:تلمٖ ّزُ العجخ٘ٔ ثظلْب علٖ الومـع الخبلاج هاي المظا٘ذٓ
ٍَّ ثعٌَاى «ـس٘فسبء»:
«هْشدُ السلـبى
وبى ٍٗ -ب هب وبى-
ـٖ سبلؿِ اٛصهبى
ٗذاعتُ اٍٛتبسَٗ ،وشٖ ـَقَ حذِ الس٘ؿِ ٍالذُخبى
ٗشلضُ ـَقَ الحجلِٗ ،إولُ الضربدٌَٗ ،خٌٖ هؽٌ٘بً سَىشاى
ٍراتَ َٗمٍ ربءًَٖ
ٗسإلٌُٖ
عي الزٕ ٗوَتُ ـٖ الـفَلِ
عي الزٕ َٗلذُ ـٖ الىَْلِ
سٍٗتُ هب سٍٗت»
(الج٘بتٖ1993،م)14:
هٌز اٍٛل ًزذ ًَعب هي االستجبؽ ث٘ي عٌاَاى الومـاع ٍّاَ «ـس٘فسابء» ٍثا٘ي ح٘ابة
الوْشد ،ارا الفس٘فسبء َّ عذٓ لـع هختلفٔ تشوات ػاوي لَحأ ٍاحاذٍٓ ،وازله ح٘ابة
الوْشد لـع هتعذدٓ اٛلَاىًٍ ،تزوش ٌّب لَل الج٘بتٖ عٌذ هب شجِ الوذٌٗٔ ثوْاشد ٗلظاك
ـٖ هالثسِ ول لَى ؤٍ ؤٗٔ لـعٔ ٗظابدـْب(الج٘بتٖ1993،مٍ .)20:لىاي وواب ؤشاشًب سابثمب
ٗحول ّزا الومـع ؤٗؼب ـٖ ؿ٘بتِ ؤلَاًب هي العجخ٘ٔ ٍالتفبّٔ؛ ـزبء الومـع ثظَسٓ حىبٗأ
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ل٘لٍ٘ٔ ،سشد ا ٛحذاث عجش ؤـعبل هبػا٘ٔ ٍحتاٖ ًاشٕ تلاه اٛـعابل الوؼابسعٔٗ ،اذاعت،
ٗوشٖٗ ،شلض ،تحول هعٌٖ الوبػٖ دالل٘بٍ ،اًتسبة الحىبٗٔ بلاٖ الاضهي الوبػاٖٗ ،اواذ
الْذؾ التعل٘وٖ ٍاالطالحٖ للحىبٗٔ(الظىش1999،م.)248:
ّزا ٍبى الج٘بتٖ هب ربء ثسشد ّزُ الحىبٗٔ عي ؼ٘ش عوذ ثـشٗمٔ عفَٗٔ ،ثل ؤـابد هٌْاب
ـٖ ًمل هستَٕ خـبثِ الشعشٕ هي الوجبششٓ ٍالتمشٗشٗٔ بلاٖ التشه٘اض ٍاالٗحابء .ـىال هاب
ٗفعلِ الوْشد بًوب ٗعجش عي حبلٔ ٗإس ٍؼ٘جٔ لحمت ثبًٝسبً٘ٔٗ ،ىشؿ عي هعبًبٓ االًسابى
الجبئس الزٕ تزَس علِ٘ الح٘بٓ ـٖ عظش ؼ٘بة العذل ٍالحشٗٔ ٍاًعاذام العاللابت اًٝسابً٘ٔ
الظح٘حٔ .ـبلوشْذ ـٖ المظ٘ذٍٓ ،بى وبى حىبئ٘ب ،لىي ٌٗمل لٌب رَاة هاي ح٘ابٓ هالوأ
هلئ٘ٔ ثبلتٌبلؼبتٍ ،الوفبسلبت .تسْن ّزُ الوفبسلبت ـٖ تظبعذ ؤحذاث المظا٘ذٓ ،دساه٘أ
ٍحٍَ٘ٗٔ ،تعول علٖ تظع٘ذ التَتش ٍالتحفض علٖ «االستوشاس ـٖ الاشـغ ٍالتواشد ٍالخاَسٓ،
ٛى اًٝسبى هب بى ٗىتشؿ تٌبلؼِ هع الَالع حتٖ ْٗات الوتواشدا عل٘اِ»(وٌاذٕ ،ال تاب:
ًٍ .)275سـ٘ع ؤى ًمَل بى ّزا الومـع ٗعتجاش لًَاب هاي الْزابء الس٘بساٖ عاي ؿشٗاك
السخشٗٔ هي هْشد السلـبىٍٗ ،ؽلت اٛطال «الج٘ابتٖ» علاٖ المٌاب (الحالد) ـِ٘(هحواذ
هٌظَس1996 ،م.)186 :
ـٖ الومـع الشاثع «الوحبوؤ» ٗتزشؤ الج٘بتٖ /الحالد علٖ السالـبى الزابئش الازٕ ّاَ
علٖ شمبء الفمشاء ٍالوعزث٘يٍٗ ،جَا لاِ ثىلوتا٘ي ؤٍ ثىلوأٍٗ ،إخاز هَلفاب حبساوب هاي
السلـٍٔ .وبى الشبعش /الحالد ٗعشؾ ؤّو٘ٔ التعشع للسلـبى ٍالخـش الازٕ ٗوىاي عمات
ّزا التعشع ،لىٌِ ؤلذم علٖ خـَاتِ(حَستاِ) اٗوبًاب ثبلتضاهاِ ٍهَلفاِ الوتواشدٍ ،هٌتظاشا
خالطِ ٍسعبدتِ ٍعخَسُ علٖ راتِ الؼبئعٔ بحش الجَا ثْوب ،ح٘اج ًابم الل٘لت٘ي(ؤثاَ حبلأ،
1979مٍ )453 :لمذ تعلن الج٘بتٖ هي لحظٔ التزلٖ ،ؤًِ ولواب خساش ًفساٍِ ،راذ ًفساِ
ل٘ذهذ ؤوخش ـٖ ًظبم الىَى الٌْبٖٗ ،ـبعلي الحشة ػذ السلـبى لبئال:
«ثحتُ ثىلوت٘يِ للسلـبى
للتُ لِ :رجبى
للتُ لىلتِ الظ٘ذِ ولوت٘ي
ت ل٘لت٘ي ...
ًٍو ُ
الفمشاءُ بخَتٖ
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ٗجىَىَ ،ـبست٘مظتُ هزعَساً علٖ ٍلعِ خـب الضهبى
ٍلن ؤرذ بال شَْدَ الضٍسِ ٍالسلـبى
حَلٖ ٗحَهَىٍَ ،حَلٖ ٗشلظَىَ:
بًْب ٍل٘ؤُ الش٘ـبىِ ث٘ي الزئبةِّ ،ب ؤًب عشٗبى
لتلتٌَٖ
ّزشتٌَٖ
ًس٘تٌَٖ
حىوتَ ثبلوَت علَّٖ لجلَ ؤلؿِ عبم
ٍَّب ؤًب ؤًبم
هٌتظشاً ـزشَ خالطٖ ،ـٖ سبعِٔ االعذام»
(الج٘بتٖ1993،م)14:
ـبلحالد ٌٗتض هي للجِ الزجي ٍالخاَؾ ٍٗمازؾ ثْواب بلاٖ السالـبىٗ ،شاعش ثبلشاحأ
ٍالتىبهل ٌٍٗبم .ـ٘شعش الحالد ؤى العبلن حل ـٖ سٍحِ ٍؤطاج ٗتظال الحاالد ثبلوابٍساء.
ٍعٌذهب است٘مظ هي ًَهِ لن ٗزذ الفمشاء الزٗي تشوَُ ٍح٘ذا هي لجل ،ـجذال هي ؤى ٗشاّن
ـٖ ٗمظتٍِ ،رذ ًفسِ ـشٗسٔ ـٖ ٗذ روبعٔ هي شَْد الضٍس ٍالسالـبىٗ ،زتوعاَى حَلاِ
ٍَّ عشٗبى ث٘ي ّزُ الزئبة التٖ لبل عٌْب سبثمب؛ تإول خجض الز٘اب الىابدح٘يٍ .وال هاب
ٗستـ٘ع ؤى ٗفعلِ الحالد َّ ؤى ٗلتفت بلٖ الـبئؿ الزٕ ؤؼشاُ حان ؤٍسدُ هاَسد التْلىأ
ٍٗمَل ـٖ ٍرِْ ولوبتِ(لتلتٌّٖ ،زشتًٌٖ ،س٘تٌٖ)ٍ .تإتٖ ًْبٗٔ الومـاع لتفزاش ثشوابى
التحذٕ ،لتجشص الوفبسلٔ الوَرَدٓ ـٖ ح٘بٓ الحالد ٍالشبعش ٍّٖ الخاالص ؤٍ الوا٘الد هاي
خالل الوَت ،ـبلوَت الزٕ ٗعذ ًْبٗٔ ح٘بٓ ول بًسبىٗ ،ظج َّ الخالص ٍالو٘الد ٍثذاٗأ
رذٗذٓ للح٘بٓ ثبلٌسجٔ بلٖ الحالد /الج٘بتٖ:
«حىوتَ ثبلوَتِ علَّٖ لجلَ ؤلؿِ عبم
ٍّب ؤًب ؤًبم
هٌتـشاً ـزشَ خالطٖ ،سبعَٔ اٝعذام»
(الج٘بتٖ1993،م)16:
ٍتعج٘ش «حىوت ثبلوَت علَّٖ لجل ؤلؿ عبم» ٗذل علٖ ؤثذٗٔ الظشا ٍ ،ؤًاِ لا٘س ٍل٘اذ
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السبعٔ ؤٍ هختظب ثفتشٓ هعٌ٘ٔ هي الضهيٍ ،لىٌِ الظشا الوستوش ث٘ي لإَ الشاش ٍالخ٘اش.
ٍالٌَم ثعذ حىن الوَت علٖ الشبعش ٗعٌٖ الج٘بتٖ هبصال ـٖ حابل الفٌابء ٍاالتحابد ثابلىلٖ
ٍالوبٍساء .ـبلشبعش الخبئش ال ٗزض هي ّزا الوَت ،ثل ٗشٕ ـِ٘ تـْ٘شا للعابلن هاي ؤسرابس
الظلنٍ ،ح٘بٓ ؤخشٕ تشهض بلٖ هَاطلٔ الٌؼبل ٍالتؼح٘ٔ هي ؤرل عبلن ًمٖ ٗشعش اًٝسابى
ـِ٘ ثبالًسبً٘ٔ ٌٍٗبل هٌِ وشاهتِ ٍحشٗتِ»(الوعوشٕ2010 ،م.)139 :
ـٖ الومـع الخبهس «الظلت» ٗتمذم الحالد ًحَ خالطِ ٍَّ الوَت:
«ـٖ سٌَاتِ العُمنِ ٍالوَزبعٔ
ثبسوتٌٖ
عبًمتٌٖ
ولوتٌٖ
ٍهذّ لّٖ رساعَِ
ٍلبلَ لٖ:
الفمشاءُ ؤلجسَنَ تبرَْن،
ٍَلبؿِعَا الـشٗك
ٍالجُشص ٍالعُو٘بى ٍالشل٘ك
ٍلبل لٖ:
بٗبن ٍؤؼلكَ الشُجبن»
(الج٘بتٖ1993،م)17:
ٌٍّب سشد الحالد ؤخجبس لمبءُ هع الـبئؿ :ـٌزذُ ٗجبسن الحالد ٍٗعبًماِ ٍَٗطاِ٘ ثاإى
ٗجمٖ ؤّال لخمٔ الفمشاء ٍالؼعفبءًْٛ ،ن ؤلجسَُ تبرْن حٌ٘وب سؤٍا الحالد ٗستحمٍِ .هزاٖء
الـبئؿ ّزُ الوشٓ(ثعذ هب لبل لِ :هَعذًب الحشش) بشابسٓ بلاٖ ؤى ـاٖ هاَت الحاالد ثعخاِ
ٍخلَدٌٍُٗ .تْٖ ّزا اللمبء ثبلتحزٗش« :بٗبن ٍؤؼلك الشجبن» .حان ٗتاشن الشخظا٘ٔ لىاٖ
تَارِ هظ٘شّب ٍح٘ذٓ ،ـ٘مَل الشبعش:
«ٍاًذـع المؼبُٓ ٍالشَْدُ ٍالس٘بؾ
ـبحشلَا لسبًٖ
ًٍْجَا ثستبًٖ
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ثظمَا ـٖ الجئش ...
هبئذتٖ ،عشبئٖ اٛخ٘شُ ـٖ ٍل٘ؤ الح٘بٓ
ـبـت لٖ الشُجبن ،هذّ لٖ ٗذٗهَ آُ»
(الج٘بتٖ1993،م)18 ٍ 17:
ـوب بى تشن الـبئؿ الحالد ٍؤؼلك الشجبن ،حتٖ اًذـع المؼبٓ ٍالشَْد ٍالس٘بؾ ٍلبهَا
ثىل ؤلَاى الخشاة ٍالذهبس(ـبحشلَا ًٍْجَا)ٍ .اٛػ٘بؾ ّن هشٗذٍٍُ ،الجئش ّٖ ٌٗجَ الوعشـٔ
الٌبتزٔ عي اٝلتضام ثشاٍى االًسبى ٍالوزتوع ٍّٖ ،التٖ ؿبل سعِ٘ ًحَّب ـٖ الجحج عي
الززٍس ٍاٙثبس ال اٙثبس الوسوَهٔ التٖ اتْوِ الـبئؿ ثبلششة هٌْب ـٖ «ششثت هاي آثابسّن
ـإطبثه الذٍاس»ٍ ،برا ثظك الزالدٍى ـْ٘ب ٗعٌٖ ؤًْن شىىَا ـٖ سسبلتًٍِْ ،ت الجستبى َّ
بشبسٓ بلٖ التحبم ث٘تِ ًٍْت وتجٍِ .الظشخٔ اٛخ٘شٓ (آُ) تعج٘ش عي الشَق ؤوخش هٌِ تإلواب
ٍتجشهب ثإلن رسذٕ ًِٛ ،هسجَق ثذعبء ٍاستٌزبد «ـبـت لٖ شجبن ٍهاذ لاٖ ٗاذن آُ»،
ٍهي حن ـبلحالد ال ٗشٗذ التخلض هي العزاة ،ثل ٌٗتظش ـزش خالطاِ ـاٖ سابعٔ اٝعاذام
ل٘لتمٖ ثوحجَثِ ٍٗشٍٕ ظوإُ .ـٖ الومـع اٛخ٘ش هي المظ٘ذٓ «سهبد ـٖ الاشٗ » ٗتحاذث
الحالد /الج٘بتٖ عي تعزٗجِ ،عي رسٍٓ هإسبتِ ،لبئال:
«عشش ل٘بلٍ ٍؤًب ؤوبثذُ اَّٛال
ٍؤعتلٖ طََْٓ ّزا اٛلنِ المتبل
ؤٍطبلُ رسوٖ لـّعَّب
ؤحشلَّب
ًخشٍا سهبدَّب ـٖ الشٗ
دـبتشٕ
تٌبّجَا ؤٍسالَْب
هَعذًُب الحششُ ،ـال تُذاعجٖ ل٘خبسَٓ الزسذ
ؤٍطبلُ رسوٖ ؤطجحت سَوبد
ـٖ ؼبثِٔ الشهبدٗ ،ب هعبًمٖ
ٍعبشمٖ ستىجُشُ اٛشزبس
سٌلتمٖ ثعذ ؼذٍ ـٖ ّ٘ىلِ اًَٛاس
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ـبلضٗاتُ ـٖ الوظجباِ لي ٗزؿٍَ ،الوَعذُ لي ٗفَت
ٍالزشاُ لي ٗجشؤ ،الجزسُٓ لي توَت»
(الج٘بتٖ1993،م)20:
ـبلومـع ٗظَس لٌب هشْذ التٌى٘ل ثزخٔ الحالد ثعذ الظلتٍٗ ،شسن هشبّذ تٌف٘ز حىن
االعذام الزٕ وبى ثبلٌسجٔ بلٖ الحالد هشحلٔ اٝتحبد التبم ٍالفٌبء ـٖ راتِ .ـجعذ هب طلجَُ،
لـعَا ؤٍطبل رسوِ ،ؤحشلَُ(وشاٍس1936،مٍ .)36:لن ٗىتفَا ثْزُ اٛعوبل الشاٌ٘عٔ ثال
تٌبّجَا ؤٍسالِ ٍدـبتشُ التٖ دٍى ـْ٘ب ؤـىبسُ ،خبئف٘ي هي ًشش ؤـىبسُ الخَسٗأ ثا٘ي ًذهبئاِ
هي الفمشاء ٍالوعزث٘ي .وإًْن وبًَا ؼ٘ش هلتفت٘ي بلٖ ؤى اعذام الحالد َّ تحشٗشُ ٍخالطاِ
هي المَ٘د ٍالوعبًبٓ ،ـوَت الحاالد ؤطابة الزساذ ٍالزبًات الوابدٕ هاي ح٘بتاِ(تٌبّت
اٍٛساق) ٍلن ٗجلػ الشٍا ٍالفىشٓ ،ـإـىبسُ سهابد تٌتشاشُ الشٗابا ٍسا٘ىَى ساوبدا ٛشازبس
الح٘بٓ ـتٌوَ ثِ ٍ تخوشٍ ،الضٗت ـٖ الوظجبا لاي ٗزاؿ ـاال تخجاَا الٌابس ٍالخاَسٍٓ ،ثٌاَسُ
تْتذٕ اٛر٘بل االًسبً٘ٔ.
ٍتٌتْٖ المظ٘ذٓ ثْزُ الزسٍٓ الذساه٘أ ،ـتحَلات شخظا٘ٔ الحاالد بلاٖ سهاض هتزاذد
ٍهستوش بر ٗحول ـٖ ؿ٘بتْب تظَس الشَق ٍالسعٖ ٍساء الٌَس(الوظجبا لي ٗزؿ) لتحم٘اك
اٛهبًٖ(الوَعذ لي ٗفَت) ٍلشؤة الظذ ث٘ي الوخل ٍالَالع(الزشا لي ٗجشؤ) ح٘اج تساتوش
الح٘بٓ ثبلشؼن هي رذة الشٍا ٍتحزش الؼوبئش(ٍالجزسٓ لي توَت)(طجحٖ1986،م.)210:
نتیجة البحث
ٗجذٍ ؤى التشاة شخظ٘ٔ الحالد هي الج٘بتٖ ـٖ وًَاِ شابعشا هؽتشثاب ٍحابئشا ّاَ ؤحاذ
اٛسجبة الوسبعذٓ علٖ ًزبا الج٘بتٖ ـٖ تَظ٘فِ لْزُ الشخظ٘ٔ« .ـمذ وبى الحالد شبعشا
ٍهفىشا ٍّىزا َّ الج٘بتٍٖ ،تؽشة الحالد ـٖ ث٘ئتِ وخ٘شا ٍحَسة ٍؿَسد .لن ٗسلن الج٘ابتٖ
هي شٖء وْزاٍ ،الحالد حَسٕ الٌضعٍٔ ،وبى ٗجج ولوبتِ ثا٘ي الٌابس عاي الحاك ٍالعاذل
ٍالسلـبى الزبئشٍّ ،زُ طفٔ ؤخشٕ ٗلتمٖ ـْ٘ب الشبعش الوعبطش ثبلشبعش المذٗنٍ .لاذ عاب
الج٘بتٖ ـٖ ّزُ المظ٘ذٓ لحظبت ٍهىبشافبت طاَـ٘ٔ ،هواب ؤدت بلاٖ ًاَ هاي الؽواَع
ٍاٝثْبم علٖ سبحٔ المظ٘ذٓ ،ثح٘ج ؤخـإ ثعغ داسسٖ ّازُ المظا٘ذٓ ـاٖ ـْان هشاراع
الؼوبئش ؤح٘بًبٍ ،اعتشت «الح٘شٓ» ثعؼبً آخش ؤحٌبء هـبلعٔ ؤرضاءّبٍ ،السجت سثوب لاذ ٗشراع
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ـٖ ّزُ المظ٘ذٓ بلٖ حبلٔ شعَسٗٔ خبطٔ ؼوشت الشبعش ،ار ٗمَل ـٖ ّازا الظاذد« :ـفاٖ
لحظٔ هب تن التـبثك ثٌٖ٘ ٍث٘ي الحالد ـٖ شىل خـ٘اش راذا ،لان ؤراذ ثاذاً هاي وتبثأ
المظ٘ذٓ بال ثْزا الشىل»(الج٘بتٖ1998،م.)90:
بػبـٔ علٖ ّزا ـفٖ شعش الج٘بتٖ «الشئَٕٗ» هشىلٔ الفْن تجاذٍ ؤوخاش هاي ؤٕ شابعش
هعبطش آخش ،بر ٌّبن ـٖ شخظ٘ٔ الج٘بتٖ «عشق سشٗبلٖ ٗحول الظاَس التاٖ ٗتاذـك ثْاب
هتٌبـشٓ اٛرضاء ـٖ ثعغ اٛح٘بىٗ ،ظعت االّتاذاء بلاٖ هاب تشهاض بل٘اِ»(ع٘ابد ٍآخاشٍى،
1966مٍ .)40 :رذٗش ثبلزوش ؤى شخظ٘ٔ الحالد وبًت الشخظا٘ٔ الَح٘اذٓ التاٖ حولات
عتء تزشثٔ الج٘بتٖ ،ـ٘إتٖ لٌبعِ هي ػوي اٛلٌعٔ «الجس٘ـٔ»ٍ .ال ًؽفل اٝشابسٓ بلاٖ ؤى
الج٘بتٖ ٍبى اعتوذ علٖ ّزا الشهض(الحالد) ـٖ لظبئذ عذٓ هاي ؤعوبلاِ الشاعشٗٔ ٍ -روشًاب
عٌَاى ّزُ المظبئذ ٍالوؽضٕ العبم لتَظ٘ؿ شخظ٘ٔ الحالد ـْ٘ب سابثمب -لىاي لان ٗلاجس
الج٘بتٖ لٌب الحالد ـْ٘ب بال ـٖ لظ٘ذٓ «عازاة الحاالد»ٍّ .ىازا ـ٘تحاذ الج٘ابتٖ ثْازُ
الشخظ٘ٔ ٍٗتموظْب ٍٗوتضد ث٘ي هعبًبتِ ٍهعبًبٓ الحالد لتعج٘ش عاي سئٗتاٍِّ ،اَ خاالص
اٛهٔ ٍثعخْب هي خالل الخَسٓ ٍبى وبًت الَس٘لٔ لْزا الجعج ٍاٝطالا َّ الوَت ٍالفذاء.
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العبهٔ السَسٗٔ للىتبة.
داٍد ،ؤًس .ال تبسٗخ ،األسطَرة فی الشعر العربی الحذیج ،االسىٌذسٗٔ :هىتجٔ ع٘ي شوس.
سٌ٘ش ،سئٍث٘ي2002 .م ،رکعتاى فی العشق؛ دراسة فی شرعر عبرذ الَهرا البیراتی ،ث٘اشٍت :داس
السبلٖ.
الظىش ،حبتن1999 .م ،هرایا ًرسیس؛ األًورا النوػیةة ٍالتشرکیالت البنائیةة لقصریذة السررد
الحذیثة ،ث٘شٍت :الواسسٔ الزبهع٘ٔ للذساسبت ٍالٌشش.
عششٕ صاٗذ ،علٖ2006 .م .استذعاء الشخصیات التراثیة فی الشعر العربری الوعاصرر ،المابّشٓ :داس
ؼشٗت.
ع٘بد ،شىشٕ ٍآخشٍى .ال تبسٗخ ،هأساة اإلًساى فی شعر عبذالَها البیاتی ،المبّشٓ :ال هه.
ؼٌ٘وٖ ّالل ،هحوذ .ال تبسٗخ ،قضایا هعاصرة فی األد ٍالٌقذ ،المبّشٓ :داس ًْؼٔ هظش للـجع ٍالٌشش.
ـؼل ،طالا1998 .م ،أسالیب الشؼریة الوعاصرة ،ث٘شٍت :داس المجبء للـجبعٔ ٍالٌشش ٍالتَصٗع.
وشٍاس ،هبسٌَ٘٘ى ٍة1936 .م ،أخبار الحال  ،ث٘شٍت :هـجعٔ الملن.
وٌذٕ ،هحوذعلٖ .ال تبسٗخ ،الرهس ٍالقٌاع فی الشعر العربی الحرذیج(السریا
الوالئکة) ،ث٘شٍت :داس الىتبة الزذٗذ.

البیراتی ًرازک

/ 66دراسات األدب المعاصر ،السنة التاسعة ،ربیع  ،6930العدد الثالث والثالثون

الالرلبًٖ ،هحٖ الاذٗي1998 .م ،آبراء الحذاثةة الؼربیةة؛ هرذخل ئلری عرَالن الجراح ٍالحرال
ٍالتَحیذي ،ث٘شٍت :هاسسٔ االًتشبس العشثٖ.
هحوذ هٌظَس ،بثشاّ٘ن1996 .م ،الشعر ٍالتصَف؛ األحر الصَفی فی الشعر العربی الوعاصر ،المابّشٓ:
داس اٛه٘ي.
هحٖ الذٗي ،طجحٖ1986 .م ،الرؤیا فی شعر البیاتی ،دهشك :اتحبد الىتبة العشة.
الوعوشٕ ،ؿبلت2010 .م ،الخطا الصَفی فی الشعر العربی الوعاصر(أدًٍیس صالح عبذالصبَر
عبذالَها البیاتی هحوذ عفیفی هطر) ث٘شٍت :هاسسٔ اًٝتشبس العشثٖ.
الوالئىًٔ ،بصن1983 .م ،قضایا الشعر الوعاصر ،ث٘شٍت :داس العلن للوالٗ٘ي.

المقاالت
العبلن ،هحوَد ؤه٘ي1991ًََ٘ٗ .م« ،هعلقات هحوذ عفیفی هطر» ،المبّشٓ ،هزلٔبثذا  ،العذد .6
عششٕ صاٗذ ،علٖ1980 .م« ،تَظیف التراث العربی فی شعرًا الوعاصر» ،السٌٔ اٍٛلٖ ،المبّشٓ ،هزلٔ
ـظَل ،العذد .1
هوتحي ،هْذٕ ٍحبرٖ صادُ ،هْ٘ي« ، 1389 .بررسی سیر تحرَل شرعر ًرَ در شرعر عربری ٍ
فارسی» ،ـظلٌبهِ هـبلعبت ادث٘بت تـج٘مٖ ،سبل پٌزن ،شوبسُ  ،16طض .180-153

