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بهٌام باقشی
جهاًگیش اهیشی
هادی جاهذ

*

**

***

الملخص
ًٗٔس ٗحٖ٘ السوبٍٕ هي الطًطاء الصٗي يبضَا هحٌٔ الًطاق فٖ نل يل٘بـ السٗىتبرَضٗلٔ
الػساهٍ٘ٔ ،ثًسُ ،االحتالل األهطٗىٖ رحت ضًبض حطٗٔ العائفًٍٔٗ .لس هلي الطلًطاء اللصٗي
ًٗجطٍى يي آالم الطًَة ثى غسق ٍؤهبًٔ ٍَّ ،فٖ ًفس الَلت ؾح٘ٔ األغَل ٍالوَالف
التٖ ٗاهي ثْب ،هوب يجت لِ الوًبًبٓ ٍالتططز ٍاالغتطاة .الطبيط ٗستوس ضهَظُ هي الج٘ئٔ،
ٍٗىخط هي شوط الوفطزات السالٔ يلٖ الكجً٘ٔ؛ ٍٗرللى يلْ٘لب هلي يَاقفلٌٍِٗ ،ملْلب هلي
زالالرْب الوًزو٘ٔ بلٖ زالالت رسٗسٓ ،ووب قجً٘ٔ الكَ٘ض ٍالحَ٘اًبت ٍغلفبرْوب ؤلْولت
الطبيط فٖ ايترساهْب ثػَضٓ ضاهعٓ للتًج٘ط يوب ٗزطٕ فٖ الًطاق .يتحبٍل ّصُ السضايلٔ
ؤى رىطف ضئٗٔ السوبٍٕ الطًطٗٔ هي ذالل ايترسام ّصُ الطهَظٍ ،التًطف يلٖ زالالرْلب
ٍؤثًبزّب فٖ ذكبثِ الطًطٍٕ .ح٘ي َٗنف الطلبيط ّلصُ الطهلَظ ،بًولب ٗطٗلس هلي ذالللِ
التًج٘ط يي ؤحبي٘سِ ٍآالهِ بظاء هب روط ثبلًطاق الزلطٗ هلي الهللنٍ ،اللسهبض ٍالوأيلٖ،
ٍحج الطًت الًطالٖ يلٖ الػوَز ٍالومبٍهٔ.
الکلوات الذليليةٗ :حٖ٘ السوبٍٕ ،الًطاق ،االحتالل ،الطهع.

* قبلت السوتَضاُ ،لسن اللغٔ الًطث٘ٔ ٍآزاثْب ،ربهًٔ ضاظٕ ،وطهبًطبُ.
** ؤيتبش هطبضن ،لسن اللغٔ الًطث٘ٔ ٍآزاثْب ،ربهًٔ ضاظٕ ،وطهبًطبُ.
*** قبلت السوتَضاُ ،ربهًٔ آظاز االياله٘ٔ ،فطو يلَم ٍ رحم٘مبت ،قْطاى.

bbagheri75@yahoo.com
Gaamiri686@gmail.com
hadi_jahed65@yahoo.com

 / 01دراسات األدب المعاصر ،السنة السادسة ،خریف  ،0282العذد الثالث والعشرون

المقذمة
بشا ارزٌْب فٖ ثساٗٔ األهط بلٖ هفَْم الطهع ًلحم هفَْهبت يسٗسٓ ٍهرتلفٔ فٖ رحسٗلس
الوطاز؛ الطهع نبّطٓ فٌ٘ٔ الفتٔ للٌهط فٖ الطًط الًطثٖ الحسٗجٍ .الطهلع ثوًٌلبُ الًلبم ّلَ
«الساللٔ يلٖ هب ٍضاء الوًٌٖ الهبّطٕ ،هى ايتجبض الوًٌٖ الهبّطٕ همػَزاً ؤٗؿلبً»(يجلب،،
1996مًٗ .) 200 :س ايترسام الطهع هلي ؤثلطظ الهلَاّط الفٌ٘لٔ فلٖ حطولٔ الطلًط الًطثلٖ
الوًبغط ،فمس لزإ الًسٗس هي الطلًطاء الوحلسح٘ي بللٖ ايلترساهِ للتًج٘لط يلي رزلبضثْن
ٍؤفىبضّن ٍيَاقفْنًٗ .تجط ًَٗذ الطهع «ٍي٘لٔ إلزضان هب ال ٗستك٘ى التًج٘ط يٌلِ ثغ٘لطُ،
فَْ ؤفؿ قطٗمٔ هوىٌٔ للتًج٘ط يي ضٖء ال َٗرس لِ ؤٕ هًبزل لفهٍّٖ ،لَ ثلسٗ هلي
ضٖء ٗػًت ؤٍ ٗستح٘ رٌبٍلِ فٖ شارِ»(ًبغف1981 ،مٍٗ .)153 :طٕ رطبضلع رطلبزٍٗه
«الطهعٗٔ ؤًْب في التًج٘ط يي األفىبض ٍالًَاقف ،ل٘س ثَغفْب هجبضطٓ ٍال ثططحْب هي ذالل
همبضًبت غطٗحٔ ٍثػَض هلوَئٍ ،لىي ثبلتلو٘ بلٖ هب ٗوىي ؤى رىَى يلِ٘ غَضٓ الَاللى
الوٌبيت لْصُ األفىبض ٍالًَاقف»(رطبزٍٗه ،الرب.)42 -41 :
ايترسام الطهع فٖ الطًط الحسٗج يؤ هطتطؤ ث٘ي الطًطاء يلٖ هسلتَٗبت هتفبٍرلٔ.
«ٍل٘س غطٗجبً ؤى ٗسترسم الطبيط الطهَظ ٍاأليبق٘ط فٖ ضلًطُ ،فبلًالللٔ المسٗولٔ ثٌْ٘ولب
ٍث٘ي الطًط رطض لْصا االيترسامٍ ،رسل يٌسئص يلٖ ثػ٘طٓ وبف٘ٔ ثكجً٘ٔ الطًط ٍالتًج٘لط
الطًطٕ»(بيوبي٘ 2007 ،مٍ )195 :رىوي ٍن٘فٔ الطًط الطهعٕ فلٖ «رَل٘لس الوطلبضؤ
الَرساً٘ٔ ث٘ي الطبيط ٍالوتلمٍٖ ،قطٗك شله االيتوبز يلٖ ٍيبئ اإلٗحلبء فلٖ األغلَات
ٍالتطاو٘ت ٍالػَض ٍاإلٗمبو»(ؤحوس1984 ،مٍ )10 :ح٘ي َٗنف الطبيط الطهع ،بًوب ٗطٗس هي
ذاللِ التًج٘ط يي ؤحبي٘سِ ٍؤفىبضٍُ .رإرٖ ؤّو٘ٔ رَن٘ف الطهع الطًطٕ هي ؤى «ؤٕ ضٖء
فٖ ح٘برٌب الًول٘ٔ ال ٗوىي ؤى ٗىَى لِ ذبغ٘ٔ ضًطٗٔ ،هلب للن َٗنفلِ الطلبيط ووًلبزل
هَؾَيٖ لإلحسبٍ ،الفىط الللصٗي ٗطٗلس ًملْولب بللٖ الوتلملٖ»(حلَضاًٖ1996 ،م)85 :
ٍايترسام الطهع فٖ الطًط زل٘ يلٖ يوك حمبفٔ الطبيط هي رٍْٔ ،يوك ًؿلزِ الفىلطٕ
هي رْٔ ؤذطٕ؛ « الطهع الطًطٕ هلطرجف ول االضرجلبـ ثبلتزطثلٔ الطلًَضٗٔ التلٖ ًٗبًْ٘لب
الطبيطٍ ،التٖ روٌ األض٘بء هغعٕ ذبغبً»(بيوبي٘ 2007 ،م.)198 :
ٍثتتج٘ى الطهع يٌس السوبٍٕ ًزس ،ؤًِ ٗسلتمٖ ضهلَظُ هلي الج٘ئلٔ الًطال٘لٔ ٍههبّطّلب،
ٍرتوحَض ّصُ الطهَظ حَل هطهَظات هًٌ٘ٔ ّٖ الَقي ،الرًَٔ ،الوحتلَى ،اإلضّلبثَ٘ى...بلد.
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بىّ السوبٍٕ ٗتوبّٖ هى هفلطزات الكجً٘لٔ فلٖ ٍقٌلِ هلى الٌر٘ل ٍالجسلبر٘ي ٍاألًْلبض
ٍالَاحبت ٍالًػبف٘ط ٍو هب ٗتًلك ثبلَقي الزطٗ ٍ .ؤىّ الطلبيط ٗحلت ٍقٌلِ هلى ق٘لَضُ
ًٍجبربرِ ٍبًسبًِ ٍروبزُ ثى ؤفطاحِ ٍؤحعاًٍِٗ .ىخط هي شوط الوفطزات السالٔ يلٖ الكجً٘ٔ
فتعاحوت هًك٘برْب فٖ لػبئسُ ٍرزلّت ثرؿطرْب ًٍؿطرْب .ألًِ ال اًفػبل ث٘ي األضؼ التلٖ
ٗحي بلْ٘ب الطبيط ًٍجبربرْب ٍؤهىٌتْب؛ ث بىّ الٌجبت ٗعٗس االضرجبـ ثْب ألًلِ رلعء هلي ّلصُ
األضؼ التٖ يطمْب ثى هًك٘برْبٍ .ؤوخط ّلصُ الوفلطزات هطلتمٔ هلي الكجً٘لٔ الًطال٘لٔ
الوً٘طٍٔ .رتحَل ّصُ الوفطات بلٖ ضهَظ فٖ ي٘بلبت رَن٘فْب فلٖ الحلسٗج يلي اللَقي
ٍهأيِ٘ فٖ ن ي٘كطٓ حعة الجًج يل٘لٍِ ،االحلتالل األهطٗىلٖ ٍرطائولِ الجطلًٔ فلٖ
الًطاق .فٌسضّ ،صُ الطهَظ لتج٘٘ي ّصا الوَؾَوٍ ،لوب وبى يسز الطهلَظ الوسترلػلٔ فلٖ
ضًط السوبٍٕ وخ٘طٓ ،فمس التػطًب يلٖ الطهع الوْ٘وي زاذ ًػِ الطًطٕ ٍّلٖ الٌر٘ل ،
الٌْط ،الًػفَض ،الصئت ،الرٌعٗط ،الزطاز ،الغطاة.
لمس ايتوسًب فٖ الجحج ،الوٌْذ الَغفٖ التحل٘لٖ ،الصٕ ًٌٖٗ ثسضائ الطهَظ فلٖ ضلًط
السوبٍٕ؛ للَلَف يلٖ ؤثًبزّب السالل٘ٔ ٍرزل٘برْب فٖ الركبة الطًطٕ فٖ رحم٘ك ؤّسافلِ.
ٍٗتىَى ّصا الجحج هي همسهٔ ؤثطظًب رًطٗف الطهع ٍٍن٘فلٔ الطلًط الطهلعٕ ٍؤّو٘تلِ ،حلن
رحسحٌب يي ح٘بٓ السوبٍٕ ،حن رٌبٍلٌب ثبلتحل٘ ؤّن الطهَظ الَاضزٓ فلٖ ضلًطُ .حلن رلبءت
الٌت٘زٔ التٖ يطؼ فْ٘ب ؤّن الٌتبئذ التٖ رَغلت بلْ٘ب ّصُ السضائ.
لس يٌٖ السوبٍٕ فٖ ضًطُ ثتػَٗط هأيٖ ٍرلطا الطلًت الًطاللٖ فلٖ نل الٌهلبم
السٗىتبرَضٗٔ الػساه٘ٔ ٍثًسُ؛ االحتالل األهطٗىٖ للًطاق ٍزٗومطاق٘تِ الوعيَهلٔ ٍرطائولِ
الجطًٔ فْ٘ب ًٍطإت الفَؾٖ ٍالسهبض ٍاإلضّبة فٖ ن ّصُ الحطٗٔ العائفٍ .الًطاق التٖ ّٖ
رعء هي فاازُ ٍهًبًبرِ ٍرطاحِ ٍاغتطاثِ ،ؤغلجحت هإيلبرِ السائولٍٔ .روخل للِ التلبضٗد،
الحبؾطٍ ،الوستمج ٍاأله ؛ ٍيلٖ ّصاٗ ،ػ٘ط و ههْط هي ههلبّط اللَقي يبلملبً ثفىلطُ،
ٍالجبحج فٖ ضًط السوبٍٕ ٗزسُ ْٗتن ثبلوفطزات الكجً٘٘لٔ اّتوبهلبً ٍاؾلحبًٍَٗ ،للس هلي
ايتًوبلْب يلسلٔ هي الوًبًٖ الس٘بل٘ٔ التلٖ ًملْلب هلي زالالرْلب الوًزو٘لٔ بللٖ زالالت
رسٗسٍٓ .ايترسام ّصُ الطهَظ فٖ ضًط السوبٍٕٗ ،جطظ ضئٗٔ الطبيط الربغٔ رزلبُ هلب ٗولط
ثبلًطاق ٍرحو الطهَظ آفبلب ضحجٔ ٍاٗحبءات وخ٘فٔ ٍرجطظ لسضٓ الطبيط فٖ اوتطبفِ للًاللبت
الًو٘مٔ التٖ رطثكِ ثْصُ األضؼٍ .هي ٌّب رىوي ؤّو٘ٔ السضايلٔ ٍرلسٍٕ رسلل٘ف الؿلَء
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يلٖ ّصُ التزطثٔ الطًطٗٔ؛ لتج٘٘ي هىبًٔ السوبٍٕ الطلًطٗٔ فلٖ الطلًط الًطاللٖ الحلسٗج
ٍرحل٘ زاللٔ ّصُ الوفطزات ٍالىطف يي ؤثًبزّب السالل٘ٔ ٍهالهحْب التٖ ٗتو٘ع ضبيطًب فٖ
رَن٘ف ّصُ الطهَظ فٖ ضًطُ.
ّصا الومبل ٗسًٖ ل٘ز٘ت يي األيئلٔ التبل٘ٔ:
 -1هب ّٖ زالالت ّصُ الطهَظ فٖ ضًط السوبٍٕ؛ ٍّ ّٖ هحبٍلٔ ًبرحٔ فلٖ الىطلف
يي يوك الزط ٍاأللن الصٕ ًٗبًٖ هٌِ الطبيط بظاء هب روط ثبلًطاق؟
 -2و٘ف يجٛط الطبيط هي ذالل ّصُ الطهَظ يلي حٌٌ٘لِ ٍرطلجخِ ثوأيلٖ ٍآالم ٍقٌلِ
الزطٗ ؟
 ّ -3رٌحػط الطهعٗٔ فٖ ّصُ الوفطزات ؤم رتًسز ثتًسز ي٘بلبرْب؟
الذراسات السابقة
لمس وخطت السضايبت التٖ رٌبٍلت ضًط السوبٍٕ ،هٌْب؛ وتبة «الًطلك ٍاإلغتلطاة فلٖ
ضًط ٗحٖ٘ السوبٍٕ "لل٘له ال وخ٘طّي ًوَشرب"» للسوتَض ربّ٘ي ثسٍٍٕ ،وتبة «الطًط
الًطالٖ فٖ الوٌفٖ "السوبٍٕ" ًوَشرب» للسوتَضٓ فبقؤ المطًٌٍّٖ .بن وتبثبى للللًػبم
ضطر ٍّ ،وب« :آفبق الطًطٗٔ؛ زضايلٔ فلٖ ضلًط ٗح٘لٖ السلوبٍٕ» ٍ«هَح٘لبت الركلبة
الطًطٕ فٖ ضًط ٗحٖ٘ السوبٍٕ» الػبزض يي زاض الٌ٘لبث٘ى فلٖ زهطلكٍ .ولصله؛ وتلبة
«رزل٘بت الحٌ٘ي فٖ رىطٗن الطبيط ٗح٘لٖ السلوبٍٕ» ،لللوبرس الغطثلبٍٕ ،هلي هايسلٔ
الوخمف الًطثٖ ،فٖ الوزلسٗي هي ؤر ررل٘س الصوطٍٕ ،هب وتت حَل اًزبظارلِ فلٖ ّلصُ
الوٌبيجٍٔ ،الومبالت التٖ وتجت حَل رزطثتِ الطًطٍٗٔٗ .طلتو ّلصا الىتلبة يللٖ يلسٓ
ؤثَاة :زضايبت ًمسٗٔ ،همبالت ،حَاض هفتلَ هلى الطلبيط حلَل آضائلِ ٍرزطثتلِ الطلًطِٗ
ٍح٘برِ.
ؤهب الومبالت التلٖ رٌبٍللت رزطثلٔ الطلبيط ٗح٘لٖ السلوبٍٕ هملبل «زضايلٔ ٍرحل٘ل
للوؿبه٘ي الطًطٗٔ للطبيط الًطالٖ ٗحٖ٘ السوبٍٕ» للسوتَض ٗحٖ٘ هًطٍفٍ ،همبل آذط لِ
ٍلجٌْبم ثبلطٕ فٖ الًسز التبيى هي «هزلٔ زضايبت فلٖ اللغلٔ الًطث٘لٔ ٍآزاثْلب» ثًٌلَاى:
«يٌبغط الوَي٘مٖ فٖ زَٗاى ًمَش يلٖ رصو ًرللٔ ل٘ح٘لٖ السلوبٍٕ» ٍهملبل ثًٌلَاى
«هَر٘ف االغتطاة فٖ ضًط ٗحٖ٘ السوبٍٕ» لطيلَل ثلالٍٕ ٍآذلطٗيٍ ،هملبلتَٖ «زالالت
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األلَاى فٖ ضًط ٗحٖ٘ السوبٍٕ» ٍ«بيتسيبء ضرػ٘ٔ اإلهبم الحس٘ي(و) فٖ ضلًط ٗح٘لٖ
السوبٍٕ» لطيَل ثالٍٕ ٍهطؾ٘ٔ آثبز .وصله ؤقطٍحٔ السوتَضاُ ثللًٌَاى «الوَر٘لف فلٖ
ضًط ٗحٖ٘ السوبٍٕ» فٖ ربهًٔ الفطزٍيٖ ثوطْس.
ؤهب ثبلٌسجٔ لسضايتٌب؛ لن رفطز زضائ هستملٔ لْصا الوَؾلَو ،ول هلب َٗرلس ثبلٌسلجٔ
بلْ٘ب ّٖ ،فٖ وتبة «الًطك ٍاإلغتطاة فٖ ضًط ٗحٖ٘ السوبٍٕ» ،ح٘ج بى الىبرلت شولط
ثًؽ الطَاّس هي ضًط السوبٍٕ ،حَل ضهعٗٔ "الٌْط" ٍ"الٌر " فِ٘؛ لىٌِ التػلطت فلٖ
زَٗاى ٍاحس هي ؤيوبل الطبيط ٍَّ زَٗاى «لل٘له ال وخ٘طّي»ٍ ،ايتفبز الجبحج هلي ّلصا
الىتبة ٍالىتت األذطٕ ٍشوطًبُ فٖ المسن الوػبزض ٍالوطارى .بشى؛ رلبءت ّلصُ السضايلٔ،
ّٖ السضائ األٍلٖ التٖ ررتع ثسضائ "ايلترسام الطهلَظ فلٖ ضلًط ٗح٘لٖ السلوبٍٕ"،
فزبءت لتسلف الؿَء يلٖ ربًت لن ًٗي ثِ ؤحس هي الجبحخ٘ي هي لج .
نبذة عن حياة الشاعز
«ٗحٖ٘ يج٘ب ،يجَ٘ز الس٘وبٍٕ ٍٔلس ثوسٌٗٔ السوبٍٓ فٖ الًطاق فلٖ السلبز ،يطلط هلي
هبض1949 ،م ،حن ررطّد فٖ ول٘ٔ اٙزاة الزبهًلٔ الوستٌػلطٗٔ يلبم 1974م ،حلن يول
ثبلتسضٗس ٍالػحبفٔ ٍاإليالم ،ايتْسف ثبلوالحمٔ ٍالحػبض هي لج الجًخ٘ل٘ي فلٖ الٌهلبم
الػ٘سٛاهٖ٘ حتٖ فطّ بلٖ السًَزٗٔ ئٌ ٍ ،1991ايتمطّ ثْلب فلٖ رلس٘ٓ حتلٖ يلٌٔ 1997م،
ًٗو ثبلتسضٗس ٍالػحبفٔ ،حن اًتم هْبرطاً بلٖ بيتطال٘ب؛ ٍثْب ٗمل٘ن حتلٖ اٙى»(ثلسٍٕ،
2010م )11 :ؤغسض السوبٍٕ ٜحتٖ اٙى ؤوخط هي يططٗي زَٗاًبً.
ضىلت ياللٔ الطبيط ثبلَقي رَّط زٍاٌٍِٗ هي ح٘ج هؿبهٌْ٘ب ،فملس التػلك ثلبلَقي
بلٖ حس٘ االًػْبض التبمٍ ،اًًىلس شلله فلٖ ضلًطُ ثطلى هجبضلطٗ .ملَل يػلبم ضلطر ؛
«ٍالسوبٍٕ ٗوله الٌفس الطًطٕ الوتلإلكٍ ،حسلي األزاء الفٌلٖ فلٖ ايلتمكبة الػلَضٓ
الًو٘مٔ ٍثلَضرْب ثٌسك رطى٘لٖ هطاٌٍ ررفّ بٗمبيْلب ثػلطٗ٘بً وولب رركّلِ بٗمبي٘٘لبً ٍرطً٘ولبً
غَر٘بً؛ هوب ٗزً ًػَغِ رسج فٖ فؿبء التىخ٘ف اإلٗحلبئٖ ٍالتطلى٘ الزولبلٖ الوخ٘لط
يلٖ ث٘بؼ الػفحبتٍّ ،صا هب ٗزًلِ ضبيط اإلٗمبو ٍالػَضٓ التٖ رُحٓلَّكُ ثبلمػ٘سٓ بلٖ هطرجٔ
يبهمٔ هي اإلحبضٍٓ ،التحف٘عٍ ،اإلثساو»(ضطر 2011 ،م .)9 -8 :بشى؛ َّ ضبيط وج٘ط فٖ ثٌبء
غَضرِ الطًطٍٗٔ ،رحف اًزبظارِ ثم٘ن اإلًسلبً٘ٔ الٌج٘للٍٍٔ ،نلف ضلًطُ لرسهلٔ اإلًسلبى
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ٍالوس٘طٓ اإلًسبً٘ٔ ٍذبغٔ رفبيلِ الىج٘ط هى لؿ٘ٔ ٍقٌِ الزطٗ الصٕ رًطؼ للكَاغ٘ت -
حعة الجًج ٍ -لالحتالل األهطٗىٍٖ ،ألضطّ ،زوبت بضّبث٘لٔ فلٖ التلبضٗد ًت٘زلٔ ّلصا
االحتالل ٍزٗومطاق٘تِ الوعيَهٍٔ .لس يٌٖ السوبٍٕ فٖ ضًطُ ثتػلَٗط الوزتولى الًطاللٖ
ٍهأيِ٘ ثى ؤثًبزُ ٍرَرْبرٍِ ،لس هلىت الًطاق ٍهسًِ هطبيطُ ٍؤحبي٘سِ ٍٍرساًٍِ ،غلسا
و ضٖء فْ٘ب هخبض بيزبثِ ٍاضت٘بلِ ٍرًلمِ ثْب .بشى؛ ذػع ضًطُ لتػَٗط الًاللٔ المبئولٔ
ثٌِ٘ ٍث٘ي الَقي الزطٗ ٍ .الًطاق ،لن رغت يي ثبلِ ٍّوَهِ ث رغلغ فٖ ٍرَزُ ٍهلىلت
يلِ٘ احسبيبرِ ٍهطبيطُ.
الزمىس الىاردة فی شعز يحيی السماوی
النخل
ّصُ الطزطٓ روخ ؤثًبزاً وخ٘طٓ ٍٗػج الٌر ل٘ؤ هخ٘لطٓ للتلصو٘ط ثلبلَقي ٍؤحعاًلِ
ٍرطاحِ .ؤىّ الًطاق رًتجط هي ؤوجط السٍل الًطث٘ٔ غطيبً للٌر٘ ٍّٖ ضهع هي ضهَظ الكجً٘ٔ
الًطال٘ٔ التٖ اذتبضّب الطبيط يٌَاًبً لسَٗاًِ «ًمَش يلٖ رصو ًرلٔ»؛ فمس يوس الطبيط فلٖ
ّصُ الوزوَئ بلٖ ًحت يٌَاى شات الػجغٔ اإلٗحبئ٘ٔ؛ فل"الٌر " ٌّلب ّلَ الًلطاق ،فْلَ
هستوس هي ث٘ئٔ الطبيط الربغٔ؛ ألى رًتجط الًطاق هي ؤوجلط زٍل الًطث٘لٔ غطيلب للٌر٘ل ،
ٍَّ حبؾطٓ فٖ و لػبئس ّصا السَٗاى"ٍ .الٌمَش" ّٖ الىلولبت ٍاّٙلبت التلٖ ركحلي
غسض الطبيط يلٖ رط الٌر٘ (الَقي)ٍ ،رزسس هأيِ٘ ٍزهبضٍُ .هي ٌّلب ،وبًلت رسلو٘ٔ
السَٗاى رسو٘ٔ همػَزٓ ،رَحٖ ثبلَقي ٍؤحعاًٍِّ .صُ الطهعٗٔ للٌر٘ ال رٌحػط فلٖ ّلصا
السَٗاى فحستٍ ،بًوب ّٖ هَرَزٓ فٖ زٍاٌٍِٗ األذطٍٕٗ .صوط الطبيط الٌر٘ل فلٖ وخ٘لط
هي لػبئسُ الصٕ ٗتو٘ع ثبلػوَزٍ ،ضهعٗتِ للكجً٘ٔ الًطال٘ٔ ّٖ ايلتوطاض التًللك ثلبلَقي
ٍهطبضوتِ فٖ آالهٍِ .بى السوبٍٕ َٗنفْب فٖ ي٘بلبت هرتلفٔ ٍال رٌحػط فِ٘ الساللٔ ،ث
رًسز ثتًسز ي٘بلبرْب ٍّٖ هي ؤوخط الطهَظ ضَ٘يبً ٍرَارطاً فٖ ضلًطُ .هٌْلب لَلِ(السلوبٍٕ،
2005م:)12 :
فَلَمَسٕ ذُلٙمْلتٓ وولب الٌر٘ل يٌ٘لسا
حبضللللبنٓ رٌخلل لطُ للغللللعآِ ٍٔضٍٔزا
رللإْثٖ الرٌللَوٓ ٍبِىْ رُجللب ٓ ٍضٗللسا
ال ظال ف٘للهٓ هللي الحسلل٘يِ ثٓم٘ٛللٌٔ
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الٌر ٌّب؛ ههْط هي ههبّط الَقي ،فمس رً الطبيط هي الٌر ضهعاً للطًت الًطاللٖ
ثطوَذِ ٍوجطٗبئٍَِٗ ،حٖ ثبإلغبلٔ ٍالخجبت ٍالومبٍهٔ .ووب؛ ٗستسيٖ الطبيط ضرػ٘ٔ شات
ضهعٗٔ ثكَل٘ٔ ،لْب ؤحطّب فٖ ربضٗد اإليالهٍٖ ،الووخل الحم٘ملٖ لىل زيلَٓ ًج٘للٔ التلٖ
اًكلمت ٍحبضت يلٖ ٍالى الهبلن ٍّٖ ،ضرػ٘ٔ اإلهلبم الحسل٘ي (يل٘لِ السلالم)ٍ ،الفىلطٓ
الطئ٘س٘ٔ لْصُ االيتسيبء رمَم يلٖ حج الطًت يلٖ الزْبزٍ ،الجكَلٍٔ ،الطلزبئٍ ،ضفلؽ
التربشل ؤهبم الًسٍٍ .هي شله ؤٗؿب لَلِ(السوبٍٕ2009 ،م:)86 :
ٍلٌب هي الٌر :
ضطفٔ الوَتٍ ٙلَفبً زٍى اًحٌبء
فرصٍا ثٌػحٖ:
يًَ٘ىن ال رمَٕ يلٖ يَاغف غحبضاًب.
بًٌب ًسضن ؤى "الٌر " ًٗ٘ص فٖ ٍرساى الطبيط ٍفٖ شاوطرِ ٍَٗحٖ ثبلػوَز ٍالخجبت
ؤهبم االحتالل األهطٗىٖ ٍيسم االيتىبًٔ ٍالرؿَو للسفبو يي الًعٓ ٍالىطاهٔ؛ ألى االحلتالل
ضى هػسض للك زائن للطبيط ٍٗسفًِ بلٖ رحسٕ ٍالوَارٍْٔ .فٖ ّصا هب فِ٘ هلي التَحلس
ٍاالًػْبض ث٘ي الطبيط ٍههبّط الَقي ثى ؤضىبلْبَّٗ .لٔ الطلبيط التلٖ ٗحولْلب الٌر٘ل ،
رزصثللِ ًحَّللبٍ ،رسللتحخِ يلللٖ هَاغلللٔ السلل٘ط ٍاإلغللطاض يلللٖ الوَارْللٔ ٍالخجللبت.
ٍلَلِ(السوبٍٕ ،رط ثبرسبو الَقي1993 ،م:)6 :
ٍالٌر ُ يٓ٘جطَؤ هٙي ؤيصالِ
فإًحٌٖ
ؤًب الصٕ ؤضٗسٔ ؤى ؤهَت ٍالفبً وٌر٘ ِ الًطاق!
ؤٗؿب لَلِ(السوبٍٕ ،للجٖ يلٖ ٍقٌٖ1993 ،م:)49 :
ظِزٕ هب رطلبءٔ ،فإًلتٓ رُوٕلتَحٓيُ
بىْ وٌتٓ رَسٕتََْٕ هٌٔلبظٓلتٖ
غٓرْطَ الًٌبز ،ٙؤًب للِ السٓلىَيُ!
فلسَفٓ رلمٖ فٖ هٔزبلَلسٓرٖ
ًَسٕ ُ الٌر٘ ٍِ ،هٌِ ثٖ ئٌَيُ
ؤَلْسٓللوٕتٔ ؤضٕزٕ ٍالفللبً فإًللب
ًالحم هي األهخلٔ السبثمٔ؛ ؤى الٌر الًطالٖٗ ،طلبضن فلٖ الومبٍهلٔ ٍٗػلج هًلبزال
لألّ ٍٗػ٘ط ضهعاً للػوَز ٍالٌؿبل ٍالططف ٍضفؽ االحتاللٍ ،ايبزٓ الىطاهٔ ٍالًعٍّٓ .لصا
هب ؤٍضث الطبيط بحسبيبً ثبلوطاضٓ التٖ قجًت ضًطُ ثبلتوطز ٍالغؿت ًت٘زٔ حَضرِ الساذل٘ٔ
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ٍرًلمِ ثَقٌِ الزطٗ ٍحج الطًت الًطالٖ للَلَف ثخجبت ٍيعٗؤ ؤهبم االحتالل األهطٗىٖ
ٍرطائوِ الجطًٔ فٖ الًطاق.
ٍٗػ٘ط "الٌر " فٖ هَؾى آذط ضهعاً للتطجج ٍاالًتوبء ثبلَقي .هلي شلله لَللِ(ًفس
الوػسض:)69 :
هٔسٕتََٕحٓصٔ األَيٕلصاقِ ٍالسٓلًٕفبتٙ
الٌرلل ُ ًفللسٔ الٌرلل ِ بالّ ؤًللِ
ضُسٛتٕ ثِ ضٍحلٖ لكل٘يِ فلطاتٙ
لىإىَّ يًٕٓفٓ الٌر ِ حٓجٕ ُ هط٘ؤٍ
بى الطبيط فٖ ّصا اإلٗحبء الطاهع ٗطلٖ ثبلػَضٓ الطًطٗٔ بلٖ آفبق هي التلإح٘طٍ ،اإلحلبضٓ
فٖ ًفس الوتلمٖ ؤؾًبف هب لَ ارزِ الطبيط بلٖ رمطٗط الفىطٍٓ ،التًج٘ط يٌْب ثطى هجبضلط
ٍغطٗ  .فبلسوبٍٕ يلٖ الجًس ًٗبًٍٖ ،لن ٗفػلِ يي هأيٖ ضًجِ ضٖء ،وإًلِ هطثلَـ ثلِ
ثسًف الٌر٘ ؛ "لىإىَّ يًٕٓفٓ الٌر ِ حٓجٕ ُ هط٘ؤٍ  /ضُسٛتٕ ثِ ضٍحٖ لك٘يِ فطاتٍ ،"ٙالٌرل
ٌّب؛ زال يلٖ رطجخِ ٍاًتوبئِ ثبلَقيٍ ،رزصضُ فلٖ قل٘ي الًلطاق .ولصله لَلِ(السلوبٍٕ،
للجٖ يلٖ ٍقٌٖ1993 ،م:)82 :
يلللق للجللٍٖٓٗٓ ،رٌْٙمٌُللٖ الٌح٘للت!
بش ل٘ ل َ "الًللطاقُ"ٍٓ :ؾَ لًٕتٔ وفّللٖ
رٌََىَّللطَ لللٍٖٕ ،للللَقيِ "الوْ٘للتٔ"
ٍهللب ًَىَللطَ الًللطاقُ ّللَإ ،لىلليْ
ياللٔ الطبيط ثطزطٓ "الٌر٘ " حو٘ؤ بش اضتْطت ٍقٌِ الزلطٗ ثعضايتْلب ٍٗجلسٍ ؤى
ؤوخط هب ٗلحم فٖ رىطاضُ لْب رَن٘فْب الًتوبئِ ٍرطجخِ ثبلَقي يلٖ ضغن ثًسُ يٌِ .ف٘لطثف
ث٘ي ًفسِ الحعٌٗٔ ٍق٘ي الَقي هي ذالل شوط ّصُ الطزطٓ لٌطن ضائحٔ الَقي ٍالحٌل٘ي
بلِ٘ .فبلٌر ٌّب؛ ضهع األغبلٔ ٍالتطجج ٍاالًتوبء ثبلَقي؛ ألًِ رعء هلي ّلصُ األضؼ التلٖ
يطمتْب ثى هًك٘برٍِ ،السوبٍٕ ٗتَحس هى األضؼ هي فطـ حجِ لْب ٍيطمِ ٍّ٘بهلِ ثْلب
ٍّصا زل٘ يلٖ الطاثكٔ المَٗٔ التٖ رطرجف ث٘ي الطبيط ٍاألضؼ ًٍجبربرْب.
وصله لَلِ(السوبٍٕ2006 ،م:)120 :
بشا وف ٛالحٓوبمٔ يي الْسٗ ْ
ّٓتٕ ؤىَّ هفتبحٖ ي٘فت ٔ لف َ ثبةِ الوستح٘ ْ
ؤرىف ٜيي ٍرىِ التوبّٖ
ثبلسوبٍِٓ ٍالٌر٘ ْ ؟
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الٌر ٌّب؛ «غ ٌَٔٙالصاتٍ ،ضزٗف الَقيٍ ،ضهع الطوَخ ٍاإلغبلٍٔ ،الخجلبت ٍالجملبءٍ ،بًلِ
لٌ٘فً ثوب ٌٗفً ثِ اللَقي ٍرلساً٘ٛبٍٗ ،حلس٘ هلب ٗحس٘لِ هلي اللَيلٔ ٍاأليلٖ ٍحسلطٓ
االغتطاة»(ثسٍٕ2010 ،م )167 :بشى؛ ال ًستك٘ى ؤى ًفػ ث٘ي الطبيط ٍالَقيً ،حي بظاء
ٍحسٓ ول٘ٔ ،ل٘س ٌّبن حسٍز ٍفَاغ  ،ث حبلٔ هي التَحس ٍالتوبّٖ الىبه ث٘ي الطبيط
ٍٍقٌِ .ٙووب ٗػ٘ط فٖ هَؾى آذط ل٘ػج ؤيوٖ ٍؤيوك ،ل٘ػج الٌر زاللٔ يللٖ الَرلَز
ٍالى٘بى ٍالتطجج ،ووب ًطٕ فٖ لَلِ(السوبٍٕ2005 ،م:)56 :
ٍألىَّ غَٕٓىَ الًْلس ٙهلي ؤذالللٖ
فألَىَّ لٖ قجىٓ الٌر٘ل ِ رَطَلجٔخبً
وصله لَلِ(السوبٍٕ ،هسجحٔ هي ذطظ الىلوبت2008 ،م:)11 :
ؤًب الوله الوتَد
ضيبٗبٕ
الَضزٓ
السٌجلٔ
الًػفَض
فٖ هولىتٖ الووتسٓ
هي ثبة الىَخ
حتٖ يطٗطٕ الوػٌَو
هي يًف الٌر٘ .
يجط السوبٍٕ فٖ ّصُ األهخلٔ ،يي حٌٌِ٘ ٍرطجخِ ثتطاة الَقي ثػَضٓ ؤذبشٓ ٍهسّطٔ،
ٍضفبف٘ٔ يبل٘ٔ ،و شله ثًصٍثٔ فبئمٔ .ف٘ػ٘ط "الٌر " يٌسُ ضهعاً ٗتوبّٖ ثبلًطاق الزطٗ
ٍٗتحَل "الٌر " بلٖ اهتساز ضٍحِ ٍرطجخِ فٖ ق٘ي الَقي .بى الطبيط لس اًػلْط ثَقٌلِ
اًػْبضا ربهبً ٍؤغطق ًفسِ ثلزٔ الحعى يللٖ اللَقي ٍالتولبّٖ ف٘لِ حتلٖ اهتعرلت هًلِ.
ضفبف٘ٔ احسب ،الطبيط رىطف يي هسٕ الطّبفٔ ٍالحسبي٘ٔ التٖ ٗتوتى ثْب الطبيطٍّ ،صُ
الحسبي٘ٔ لبزضٓ يلٖ ثج الطٍ ٍالحطؤ فٖ هفطزات الكجً٘ٔ حتلٖ ًسلتك٘ى الملَل ثلإى
الطبيط لس ٍغ فٖ هَؾَو "الحٌ٘ي بلٖ الَقي" بلٖ شضٍٓ لن ٗجلغْب بال الملٔ المل٘لٔ هلي
ضًطاء الًطة الوًبغطٗي.
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النهز
ٗترص السوبٍٕ "الٌْط" ضهعاً للَقي ٍَٗحٖ ثِ هي هًلبًٖ الح٘لبٓ ٍالتزلسزٍ ،االًتولبء،
ٍاأللن ٍالفزًٍ٘ٔٗ .تًسٕ الساللٖ الوجبضطٍٗ ،صّت ثً٘سا فلٖ التًج٘لط بللٖ ؤثًلبز بٗحبئ٘لٔ
هتزسزًٓ .هط الطبيط بلٖ "الٌْط" يلٖ ؤًِ ٗوخ رعءٖ يعٗلعاً هلي ٍقٌلِ الووتلس الوتٌلَو
الكجًٍ٘ٔ .فٖ شله ٗمَل(السوبٍٕ2006 ،م:)16 :
ثٌ٘هٍ ٙالفطاتٕ
آغٙطٌَٓ
وٙالوُوب ٗس٘ ُ هي يٌٖ٘ٛ
ح٘ي ٗكف ٔ الَرسٔ
ٍح٘ي رطتىٖ حوبهُٔ الطٍ ِ
هي الْز٘طِ فٖ الفالْٓ.
بى السوبٍٕ ال ٌٗهط بلٖ الَقي يلٖ ؤًِ ضٖء هٌفػ يٌِ ،ث ٗطاُ اهتسازا لى٘بًِ ٍغسا
و ضٖء فِ٘ هخبض بيزبثِ ٍاضت٘بلِ ٍرًلمِ ثِ؛ ٍ"الفطات" ٌّب ٗػل٘ط يٌلسُ ضهلعاً ٗتولبّٖ
ثبلًطاق ،فتىَى ضهعٗتِ فٖ ّصا الس٘بق ضهعٗٔ ضٍح٘ٔ؛ «فٌحي ٌّب ؤهبم فطات ٚرسٗس حبؾلط
فٖ رزطثٔ الطبيط ؤيٖ ٍٍرساٍ ،بًِ ل"ٗٓكْفَ ٔ"  -يلٖ حس رًج٘ط الطبيطٍ ،هب َٗحٖ ثِ ّلصا
الفً هي رسفك غ٘ط غٙحِّٖ٘  -هتَاظٗبً فٖ شله هى الحج٘جٔ الَقي هي هٌجى شارلِّٖ ذلبلع،
ال هي هٌجى رغطافٖٓ ٍَّ ،ي ٌَٕ٘ب الطلبيط ،يٌلسهب ٗسلتج ٘س ثلِ ّز٘لط الحلعىٍٗ ،حطّللِ نولإ
الَرساىٍ ،بشى فحؿَض الٌْط ٌّب حؿَضٔ ايتالةٍ ٍاغتطاة ،ال حؿلَض بٗزلبة ٍضِِّٕ لوفلبٍظ
ال٘جبة»(ثسٍٕ2010،مٍ )173 :هي ّصُ الطَاّس ؤٗؿبً لَلِ(السوبٍٕ2006 ،م:)92 -91 :
قلل٘يٌ ثللسهىِ الوتًجلل٘يَ هٓللصٍةٔ
حلخللب زهللٖ هللبءٔ الفللطاتٍ ٙحلخُللِٔ
ضىطاً رمٖ الًطكِ ثبيلن غلجبثتٖ
"ٍالطىطُ هَغلَلٌ ثلِ ٙالتطح٘لتٔ"
العصفىر
رطزز فٖ ضًط السوبٍٕ هفطزات زالّٔ يلٖ حَ٘اى ٍق٘ط ٍّٖ ،هفطزات لْب زاللتْلب فلٖ
الس٘بق الطًطٍٕٗ ،وٌحْب الطبيط ؤثًبزا هًٌٍ٘ٔٗ ،سمف يلْ٘ب ف٘ؿبً هي ؤحبي٘سِ ،ل٘لازٕ
ثْب ٍنبئف ي٘بل٘ٔ ٍفٌ٘٘ٔ رتفك هى رزطثتٍِ .هي ؤوخط ّصُ الوفطزات رطززاً فٖ ضلًطُ ّلٖ
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الًػفَضٗ .ستًو السوبٍٕ ،الًػفَضٓ ضهعاً لؿ٘بو الَقي ٍرططز ٍاغتطاة الطلًت الًطاللٖ.
ٍهي شله لَلِ(السوبٍٕ2005 ،م:)118 -117 :
ولوب ًَطْفَىٔ غَربً
ثبينِ قف ٍ ضبخَ ضٔيٕجبً
ٍؤَةٍ لَ٘ٛسُٓٔ المْطُ
ٍثبينِ األَضٕهٓلَْٔ
ؤٍَٕلٙفَا يٓفْهٓ السمِ الوْسٍضِ فٖ (الىَفِٔ)
فٖ (األًجبضِ) ٍ (الجػطِٓ)
فٖ (الىَتٍ )ٙثبلٖ الوسىِ الؤطْتًَٙلَْٔ
فوتٖ رًكَى للزبئىِ ذجعاً
ٍؤهبًبً للًػبف٘طِ التٖ غبزٓضٓت ٙالحم َ!؟
هتٖ ٗٓطْوٙيُ للحىؤِ (ضة ٜالمٌُْجٔلَْٔ)
فَ٘ٔز٘تٔ المَتَلَْٔ:
غٓجٕطَون..
لن ٗٔىْو ِ ٙالتحطٗطُ يبه٘يِ
يالمٓ الًٓزٓلَِٕ؟
رؿبيف الحعى لسٕ الطبيط؛ ٍَّ ٗسضن ؤىّ الرطاة ٍالسهبض لس ين٘ ٍقٌلِ ٍللن ٗجلك للِ
يَٕ السهبض ٍالزطا  .ففٖ ّصا الومكى ٗػَض لٌب الَالى الوالن الصٕ رً٘طِ ٍقٌلِ الًلطاق،
ٍذ٘ن يلْ٘ب السهبض ٍالوأيٍٖ ،ضطّز آالف هي الطًت الًطالٖ هي ٍقٌِ ،ف٘ترص الطبيط هلي
غَضٓ "الًػفَض" ضهعاً للوًبًبٓ ٍرططز ؤثٌبء الطًت الًطالٖ فٖ ن ّصا الَالى الوتطزٕ بحط
احتالل األهطٗىبى للًطاق؛ فمس حطض االحلتالل الًلطاق هلي نللن السٗىتبرَضٗلٔ الػلساه٘ٔ،
ل٘حتلْب احتالال ؤضس لسَٓ ٍهإيبٓ هي الٌهبم السبثك؛ ٍّن وبلوستػطخ هي الطهؿبء ثبلٌبض.
الذئب
«بى الصئبة فٖ ؤزة المسهبء ٍالوحسح٘ي رطهع بلٖ الر٘ط هطٍٓ ،بللٖ الطلط هلطٓ ؤذلطٕ،
فْٖ لن رىوي زائو ًب شئبث ًب حم٘م٘بًٍ ،بًولب وبًلت ؤٗؿل ًب ضهلع ًا للطلط ،ؤٍ ضهلع ًا للكَائلف هلي
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الػًبل٘ه ٍالوؿكْسٗي»(غطغَض2005 ،مٍ )28 :هي ضهلَظ الًلسٍ اللصٕ ٗطل٘ط ثلِ بللٖ
الوحت ّٖ؛ "الصئت" ح٘ج ٗمَل(السوبٍٕ2005 ،م:)106 -105 :
ٍٓرٓحٕفَ ٌ هي ؤَضْطَ ِ،الصئبةٕ
هي الصُثبةِ الجططِّٕ
ٌٗططُ الكٌ٘يَ فٖ الوسٌِٗٔ الرطاةٕ
ٗٔجٓطِّطُ الربًىٓ ثبلخَاةٕ
ٍَٕٗٔيٙسٔ الخبئطَ ثبلًٙمبةٕ.
فْصُ األيكط رج٘ي الوطْس الًطالٖ الطاّي هي فزبئى؛ ٍٗطهع الطبيط للوحتل ثبللصئبة،
ٍَّ ح٘ي ٗرتبض الصئبة ضهعاً لِ ،فوب شله بال لتَفط ؤٍرلِ الطلجِ ثل٘ي اللصئبة  -الططايلٔ
ٍالَحط٘ٔ ٍ -ث٘ي الوحت ٍضطايتِ ٍرطائوِ الجطًٔ فٖ الًطاقٍ .لَلِ(ًفس الوػسض:)84 :
ٍؤًب ؤُلَلِّسٔ ًجؽٓ للجٖ للصٗيَ
ٗمبرلَىَ الصئتٓ فٖ الجٔستبىِ..
لألقفبلِ ٗٓسٕتَزسٍىَ هي رَوٍ ثطاه٘ َ المٙوبهِٔ..
للٌسبء الؤخْىالت..ٙ
ٍللمٌبزٗ ِ الىف٘فْٔ
ئوٙلَتٕ
ألىَّ (هحطضٕ) ال ٗستج٘يُ السضةٓ
بالّ رحت ؤؾَاء ٙالمصٗفْٔ.
ٗطهٖ الطبيط فٖ ّصُ األيكط ،بلٖ بٗػبل الػَضٓ الوإيبٍٗٔ فٖ االحتالل ٍهب رجًْب هلي
وَاضث ثإلَٕ رًج٘ط ٍؤضس ٍؤلسٖ هًٌٖ ٗوىي ؤى َٗحٖ ثبلػَضٓ فٖ ؤيلٖ ثطبيتْب ٍؤيلَؤ
رساي٘برْب؛ فبلًطاق رطظ رحت ً٘ط اإلحتالل" ،شئبة" األهطٗىبى ،ال ًٌْٗ٘ن المت ٍاإلضّلبة
ٍالسهبض ٍيسز الزبئً٘يٍٗ ،طٕ الطبيط ،ؤى ّصا الوحطض الوعيَم هب ربء إلفلطاظ فًل بًسلبًٖ
ٍّسف بًسبًٖ ث للططائٍ ،احتالل الَقي ٍلصفِ ثبلمٌبث  ،بشى؛ ٗطٕ هلي ٍارجلِ اللصٍز
يٌِ؛ ف٘ملس ًجؽ للجِ ٍيبهبً للوزبّسٗي الصٗي ٗمبرلَى "الصئجبى" فلٖ اللَقيٍٗ ،تًلبقف
هى رطا الَقي ٍهأيٍِ٘ .فٖ هَؾى آذط ٗطهع السوبٍٕ "ثبلصئبة" بللٖ حلعة الجًلج –
الٌهبم الًطالٖ السبثك  -ح٘ج ٗمَل(السوبٍٕ ،للجٖ يلٖ ٍقٌٖ1993 ،م:)13 :
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رَطَوْتٔ "زرلُٔ" ًَٕٗ فلٖ ذطائجِْلب
فوللب رٓلَسٕ لتٔ بل لٖ ضُللكأًْب غَ لطِزاً
رَوٓرَّؽٓ الطِرٕسٔ َٗهلبً فلٖ هطاثًْلب

ولللتٍٗٓ ،رَوٕللطَؤ شٙئجللبىٌ ثللال يٓللسٓزٙ
بالَّ ٍٓٗٓسٕللجمٌٖ ًحللَ الًللصاةِ غَللسٕ!
فَلَٕ٘تٓ "غٓجٕحَٓٔ" لن رَرْػٓتٕ ٍلن رَلٙس!ٙ

غبزض السوبٍٕ ٍقٌِ الًطاق ثًس ؤى ذ٘ن يلِ٘ الحعى ٍالرطاة رحت ً٘لط يل٘بـ حلعة
الجًج؛ ٍلمس ايترسم الطبيطّ ،صا الطهع – شئجبى  -للتًج٘ط يي ّصا الطلط ٍالزلطا ٍاللسهبض
الصٕ يبز فٖ الًطاق فٖ ّصُ الفتطٍّٓ .صُ األث٘بت رًجط يي اٙالم التلٖ ؤحلسلت ثبلطلبيط
فٖ الغطثٔ التٖ ؤغج الطبيط فٖ حعى ٍؤيٖ يو٘م٘ي؛ َّ ًٗلبًٖ ؤللن الغطثلٔ يلي األّل
ٍالَقيٍ ،ؤلن الوإيبٓ التٖ ًٗ٘طْب الطًت الًطالٖ هي المت ٍ ،السهبضٍ ،الزَو هلي يل٘كطٓ
"شئجبى الجًج" يلٖ الًطاقٍٗ .توٌٖ ؤى "غٓجٕحَٓٔ" (ٍالسٓ الكبغ٘ٔ غسام حس٘ي) لن ررػت
ٍلن رلس؛ ٍالتوٌٖ ٌّب؛ ٗحو ًَيبً هي األيف ٍالتحسط يلٖ ّصا الَؾى الوالن فلٖ الًلطاق
ٍّٖ ثوخبثٔ رله العفطٓ ؤٍ شله األً٘ي الصٕ ٗرطد هي غسض الطلبيط للتٌفل٘س يلي األللن
الؿبغف الوحبقٔ ثِ.
الخنشيز
ٗترص السوبٍٕ "الرٌعٗط" ضهعاً لكبغ٘ٔ الًطاق – غسام – لبئالً(السوبٍٕ ،رلط ثبرسلبو
الَقي1993 ،م:)40 :
آُ ٗب حج٘جتٖ لوبشا ًطًط فٖ الَقي ثبلغطثٔ
ٍفٖ الغطثٔ ًطًط ثبلَقي؟
لٌرعىْ غؿجٌب ،ضٗخوب ٌٗفزط الزط ٔ
يلٖ ًفسِ ،فَتطيس األضؼ رحت ؤلسام
"ذٌعٗط الس٘بئ"ِ فٖ ثغساز.
بًِ ضبيط حبئط يلٖ و ؤلَاى الفسبز ٍاالًحطاف ٍالرعٕ ٍاإلشالل؛ فإضاز التًج٘ط يي الًلبض
الَالى يلٖ الَقي هي رطاء ي٘كطٓ حعة الجًج يلٖ الًطاق ،ف٘طهع ثػلسام ة "الرٌعٗلط"
الصٕ زًس الًطاق .فْن هػبغَ زهبء الطًت ٍّن غلٌف آذلط هلي الجطلطٍّ ،لن هسلَخ
ذالئك.
ٍوصلهٗ ،ترص السوبٍٕ "الرٌعٗط" ضهعاً للوحتل٘ي ف٘مَل(ًفس الوػسض:)53 :
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فٖ ٍقيِ الٌر٘ ْ
ٗحكُّ للرٌعٗطِ ؤَىْ ٗٓحٕػٔسٓ ثبلطغبظِ
يطتٓ اللَِّ ٙفٖ الوحطاةٕ
ٗحكُّ للوسفىِ ؤَىْ ٗكطقَ و َّ ثبةٕ
هب زام ؤىَّ الًػطَ يػطُ غبةٕ.
ّصا الرٌعٗط َّ األهطٗىٖ الصٕ ٗطرىت الزطائن الجطًٔ فٖ الًطاق؛ ف٘ج٘ي هي ذالل ضهع
"الرٌعٗط" ،ي٘كطٓ الهبلو٘ي ٍالسفبح٘ي األهطٗىبى يلٖ الًطاق؛ ف٘صوط الطبيط ثلسُ الًلطاق
ٍهب رًبًِ٘ هي آالمٍ ،رطا ٍؤحعاى؛ فٌ٘م لٌب الوطْس اإلرطاهٖ الصٕ ٗحسث فلٖ الًلطاق
فٖ ن اإلحتالل األهطٗىٖٗ ٍَّ ،طٕ ،ون رحَل ٍقٌِ الًعٗلع بللٖ هسلتٌمى رلسا ،ف٘لِ
الىطاهٔ ٍالًعٍّٓ ،صُ الرٌبظٗط ٍاألٍغبز ال ٗم٘وَى ٍظًبً للطًت الًطالٖ.
ٗطز ضهع "الرٌعٗط" فٖ ؤوخط هي هَؾىٍ ،فٖ ؤوخطّب الوطهَظ بلِ٘ ّلَ االحلتالل ،هٌْلب
لَلِ(ًفس الوػسض:)86 -85 :
ال ضٖءٓ غ٘طُ الٌبضٕ
ال ضٖءٓ غ٘طُ الٌبضٕ
ٗٔكَِّْطُ الجستبىَ هي ضِرٕسِ الرٌبظٗطِ
ٍهي ضَن ٙالرٌَب ٍالًبضٕ.
فبلطبيط ًٗجط يي الوحت ثبلرٌعٗط الصٕ ٗسا ،فٖ الًطاق ،فالثس بشى هي ركْ٘ط الًطاق
ثبلٌبض هي ضرس الوحتل٘ي ٍيوالئْن.
الجزاد
ٍٗطهع "ثبلزطاز" بلٖ ؤيساء الَقي ،ح٘ج ٗمَل(ًفس الوػسض:)107 :
و ُّ الزٓطاز ٙالجططِّٕ اٙىَ فٖ ثغسازٕ
فَ٘ب ر٘بوٓ الطافسٗيِ ارَّحسٍا
ًٍَٓهِّفَا الحم َ هي الزٓطازٕ
وٖ ال ٗزَوٓ فٖ الغس ٙاألثٌبءٔ ٍاألَحٕفبزٕ
فةىَّ رإه٘يَ ضغ٘ف ٙالرجعِ
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فَطْوٗ هي فطٍوِ ضٙطْيِٓٔ الزْبزٕ.
الغزاب
ٍالغطاة قبئط ال ٗتفبءل ثِ ؤحس ،فَْ ضهع الرطاة ٍالطامٍ ،ولؤ غطاة؛ «ؤهست ثفؿ
ربضٗرْب الو٘خَلَرٖ ،لبزضٓ يلٖ ايتسيبء هًبًٖ الر٘بًٍٔ ،اًًلسام الخملٍٔ ،الغلسضٍ ،الغطثلٔ،
ٍالوَتٍ ،التطبئمٍ ،و الػفبت التٖ ٗػ ٍغفْب ثإًْب غفبت يَزاءٍ ،لس اضرلجف الغلطاة
فٖ المطآى الىطٗن ،ثبلوَت ٍالسفي ٍالمجَض»(بثلطاّ٘ن2001 ،م)180 :؛ ٍٗلإرٖ يٌلس الطلبيط
ضهعاً لرجبحٔ ؤيساء الَقي؛ ٍهي شله لَلِ(السوبٍٕ2005 ،م:)133 -132 :
وبى ٗٓطس ٜالل٘ َ ثبلٌْبضٕ
هْٔبرطاً هي زًٍوب ؤًػبضٕ
هٌَٔمِّجبً فٖ هٔسٔىِ الطٗجِٔ يي ٗبلَرَِٔ الحىؤِ
رسٕتَفٙعُُّٔ الطٗ ٔ فَ٘ٓسٕتَْٕعتُ ثبإلِيػبضٕ
ٍثبلووبل٘ه ٙالصٗيَ ثبًَٗا التتبضٕ
ٗحو ُ فٖ فااز ُٙٙاللَِّٓ
ٍفٖ هملت ِٙٙالسٌج َ ٍاألظّبضٕ
ٗٔجٓطِّطُ التٌَُّضٓ ثبلسذبىِ
ٍالػحطاءٓ ثبلًطتِ ٍثبألهكبضٕ
ٍالكف َ ثبلسٔهِٕ٘ٓٔ ٍ ..الهلؤَ ثبألًَاضٕ
لىٌوب (األغطاةٔ) ثبغتَُ فٖ الوحطاةٕ
ٗمطؤَ فٖ الىتبةٕ:
(فؿَّ اللَِّٔ الوزبّسٗيْ)...
ٍلج ؤَىْ ٗٔىْوَ ٙ
وَطَّ الجٓطَط الصئبةٕ
يلِ٘ ثبلطغبظِ ٍالحٙطاةٕ
ثتْؤِ اإلضّبةٕ!
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ٗطهع الطبيط للًسٍ ثبالغطاة ،فْٖ هػسض الرَف ٍالغسض ٍاإلظيبدٍ ،ربءت ّلصُ اللفهلٔ،
ٍيف هٌهَهٔ هي األلفبل ٍالتطاو٘ت شات السالللٔ الوم٘تلٔ" :الل٘ل  ،هلسى الطٗجلٔ ،التتلبض،
الهلؤ ،ثبغت ،وطَّ ،الصئبة ،الطغبظ ،الحطاة ،اإلضّلبة"ٍ .الوالحلم؛ ؤىّ الٌجلطٓ الوإيلبٍٗٔ
رس٘كط يلٖ األيكط ي٘كطٓ ضبهلٔ هي ذالل ايترساهِ لأللفبل ٍالىلولبت ٍّلصُ األلفلبل
وبضفٔ يي يوك الزط ٍاأللن الصٕ ًٗبًٖ هٌِ الطبيط بظاء هب روط ثبلًطاق .ألى الًطاق رطظخ
رحت ً٘ط االحتاللٍ ،رغطق فٖ الزط ٍاللسهبضٍ ،الرلطاة ،غلبحت الحلك هٌىوطلٔ ٗلتْن
ثبإلضّبة؛ فٖ ح٘ي الوحت ٗػَل ٍٗزَل ٍلس ًطط المت ٍ ،الطيتٍ ،الوأيلٖ فلٖ ؤًحلبء
الجالزٌٍّ .ب؛ «ٗتحَل الٌسك الطًطٕ هي ًسك هسلَلٖ زال يلٖ هَلف ايت٘لبزٕ ٗوبضيلِ
اإلًسبى فٖ ضٍرٌِ٘ الَ٘هٖ بلٖ هحفع للطئٕ ٍالوسال٘ الطًطٗٔ؛ وبضفبً يلي يولك الزلطا
التٖ ٗمتطفْب الزٌَز األهطٗىبى يلٖ ؤقفبل ثلسُ الًطاق األثطٗبء الصٗي ال ٗولىلَى حلَالً ٍال
لَٓ ،هحبٍل٘ي هػبزضٓ الحطٗبت ٍوجت الوطبيط وجتبً هالوبً؛ ٍبضاللٔ اللسهبء ثحزلٔ هىبفحلٔ
اإلضّبة»(ضطر 2011 ،م.)283 :
نتيجة البحث
ثتتجى الطهع يٌس السوبٍٍٕ ،رسًب ؤى ضهَظُ رتو٘ع ثبلطفبف٘ٔ غ٘ط الوَغلٔ فٖ الغولَؼ.
ٍؤًِ ٗستمٖ ضهَظُ هي الكجً٘ٔ ٍههبّطّب؛ ٍٗىخط هي شوط الوفطزات السالٔ يللٖ الكجً٘لٔ،
ٍّٖ هفطزات لْب زالالرْب فٖ الس٘بق الطًطٍٕٗ ،وٌحْب الطبيط ؤثًبزاً هًٌٍ٘ٔٗ ،سمف يلْ٘ب
ف٘ؿبً هي ؤحبي٘سٍِ .ذطرت هفطزارِ هي ي٘بلبرْب الوإلَفٔ بلٖ ي٘بلبت ضلبيطٗٔ هَح٘لٔ.
ٍٗإذص الَقي ؤوجط هسبحٔ فٖ ًفسِ ٍَّ ،ال ٗىف يي حعًلِ ٍثىبئلِ لجًلسُ يلي اللَقي،
ٍاألحساث ٍالزطائن التٖ روطّ ثبلًطاق.
ٍاضرجف حت السوبٍٕ ثبلًطاق ٍرطجخِ ٍحٌٌِ٘ بلْ٘ب ثى هب لِ ياللٔ ثبلَقي هلي زٍال
ٍهسلَالت وبلٌر٘ ٍ ،الٌْطٍ ،الًػفَضٍ .السوبٍٕ َٗنفْب فٖ ي٘بلبت هرتلفلٔ ٍال رٌحػلط
فِ٘ الساللٔ ،ث رًسز ثتًسز ي٘بلبرْب؛ ف"الٌر " ٗػ٘ط ضهعاً ،لألغبلٍٔ ،التطلججٍ ،الزلطا
ٍالوأيٖ ،ووب ٗػ٘ط ضهعاً لومبٍهٔ الطًت الًطالٖ ٍغوَزّن .ؤىّ يالللٔ الطلبيط ثبلكجً٘لٔ
ٍههبّطّب ل٘ست يالللٔ ٍغلف ؤٍ ايلتوتبوٍ ،ال ٗسلله هسلله ضلًطاء الكجً٘لٔ اللصٗي
ْٗتوَى ثبلَغف الحسٖ ،بًوب ّٖ ياللٔ هطبضؤ ٍاضرجبـ رحو ؤثًبزاً ٍقٌٍّ٘ٔ .صا زل٘ل
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يلٖ الطاثكٔ المَٗٔ التٖ رطثف الطبيط ثبألضؼ (الَقي) ٍههبّطّب .فطين هي ذالل رَن٘لف
ّصُ الطهَظ؛ غَضٓ هًجطٓ يي هإيبٓ الطًت الًطاللٖ فلٖ ظهلي يل٘كطٓ يلفبو٘ي "حلعة
الجًج" يلٖ الًطاق ٍثًسُ "االحتالل األهطٗىٖ" ٍرطائوِ الجطًٔ فٖ الًطاقٍ .الطبيط ًٗوس
بلٖ ذلك ضٍ الومبٍهٔ فٖ الٌفٍَ ،،شله ثسيَرِ بللٖ الػلوَز ؤهلبم نللن السٗىتبرَضٗلٔ
الػساه٘ٔ؛ ٍاالحتالل األهطٗىٖ ٍزٗومطاق٘تِ الوعيَهٔ.
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