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الملخّص
رجطا اثطإَم رجطا أزٔت ُلسـٕىٓ ٔوتجط مه أٗخط األزثبء الوطة ئوتبراب ي نىًهاب ي ٓاس
للٔبضْء الوطثٓ أثطظ ال٘تّبة الٌطثٕٕه ،ي هطٍ ثبلمساضس ي المصاَت األزثّٕ الحسٔخّ ،ي أوٍ
امتساز وًهٓ للمخَٔ الوطثٓ الحسٔج ُٓ ش٘لٍ ال٘السٕ٘ٓ .شلٖ أواٍ يؿّاس ماب رابء ثاٍ
سبثًٌٔ ي أػبٍ الٍٕ رسٔسا ي أٔؼب ٔوـٓ ملرظب مه نىاًم ُىًواٍ ي اضا اٍ ي أُ٘ابضٌ ُآ
ٓظظٍٗ .بن رجطا ال٘بنت ي المتطرم ي الشبهط شرظّٕ ُصِٗ ،أواٍ ياحاس ماه شرظإب
الىُؼّ األيضيثّٕ الولٕمّ ٕزاُىشٓ ،التٓ لُب ئحبؿّ ثابلولم ي األزة ي الِاه ي التٕابضا
الِ٘طّٔ األذطْ .رجطا ٗبن متوسز الزًاوت الصْ مبضس ال٘خٕط مه األوًام األزثّٕ :الٔظاّ،
الطيأّ ،الىٔس ،الشوط ،المسطحّٕ ي الطسم ي ًَ مه أثطظ ٗتبة الموبططٔه الصٔه ٓلإال ماب

زضس أسلًثُم الٔظظٓ .أطسض رجطا سجن ضيأب ي مزمًهّ ٓظظّٕ ياحسِ.

الکلمات الذلیلیة :األزة الوطثُٓ ،لسـٕه ،الٔظّ ي الطيأّ ،رجطا اثطإَم رجطا.

* هؼً َٕئّ التسضٔس ثزبموّ الحٕ٘م السجعياضْ(أستبش مشبضٕ).
** ؿبلجّ السٗتًضاٌ ثزبموّ الحٕ٘م السجعياضْ.
*** هؼً َٕئّ التسضٔس ثزبموّ الحٕ٘م السجعياضْ.
**** مبرستٕط ُٓ األزة المٔبضن ،ربموّ اظاز االسالمّٕ ُٓ رٕطُت.
ال٘بنت المسإيل :حسٕه شمساثبزْ
نبضٔد الًطًل91/4/18 :

drshamsabadi@yahoo.com

نبضٔد الٔجًل91/8/17 :
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الممذمة
يلس رجطا اثطإَم رجطا ُٓ شُط اة ًٔ  28هب  ُٓ 1920حّٓ الربن ُٓ ثٕات لحام.
زذل المسضسّ السطٔبن األضنًزٗس ُٓ ثٕت لحم ي َاً ُآ ذبمساّ ماه هماطٌ ،ئلآ أن
أطجح ياحسا مه أٗخط ال٘تابة المُتمإه ثبلمًسإٔٓ حام زضس ُآ مسضساّ ثٕات لحام
الًؿىّٕ(حبد.)6 :2005 ،
ثوس أن است٘مل رجطا زضاستٍ ُٓ ال٘لّٕ الوطثّٕ اذتٕط ُٓ ثوخّ زضاسّٕ ئلٓ ئوزلتاطا ،ي
ٗبوت مًٕلٍ األزثّٕ هىس ص ٓس نجلًض ًُُ ٔ٘تت الشوط ثبإلوزلٕعّٔ ي ٔ٘تت ثُب الٔظاض ،ي
ٔتطرم مه اإلوزلٕعّٔ ئلٓ الوطثّٕ ي ٔىشط مب ٔتطرمٍ ُٓ الظاحَ .زضس أيال ُآ ربمواّ
اٗستط ي ُُٕب نم٘ه مه نحْٕٔ شطيؽ الترظض ُٓ ازاة اللٌّ اإلوزلٕعُّٔ ،بوتٔال مىُاب
ثوس ثؼوّ أشُط ئلٓ ربموّ ٗبمجطزد ي َاً أزٔاتُٔ ،اس ثاسأ ٗتبثاّ الٔظاّ الٔظإطِ ُآ
ُلسـٕه ،ي وشط ثوغ وتبراٍ المج٘اط ُآ مزاال وًهٕاّ مخال «الطسابلّ» ي «الُاالل»
المظطٔتٕه ،ي «األمبلٓ» اللجىبوّٕ(نحسث رجطا هه َصٌ المطحلّ ثبلتِظٕل ُٓ الٔسم األيل
مه ٗتبثٍ شبضم األمٕطا  ،طض.)35 -25
جثرا ي األدب
أ.الشعر
«ُٔس نزىت ٗخٕطين اإلشبضِ ئلٓ شوطٌ .ئنّ رجطا لم ٔ٘تت ال٘خٕط ُٓ الشوط ،ي ل٘ه من
كًُض حطّٗ الشوط الىخطْ ُٓ الوبلم الوطثٓ الصْ يارٍ ال٘خٕط ماه الاطُغ ي االوتٔابز ُآ
ثبزْء األمط ،ذبع رجطا نزطثتٍ ثىِس حمبس الشوطاء الشجبن .ي ال شاٖ أن رجاطا ياحاس
مه ضيّاز حطّٗ الحسٔج ُٓ الشوط ،ي لٕس ضا سا ُحست ثل شبهطا ٓسيِ يػان ال٘خٕاط ماه
الحلًل لمش٘ال ال٘تبثّ الشوطّٔ ُٓ الوظط الحسٔج ،ئن ٗخط السضاساب أ ٓلات حاًل
شوطٌ»(طبلح.)139 :1996 ،
«ُللشوط هىس رجطا يكِّٕ ،ي ًبّٔ ي لٕس نطُب ي ُىب متوبلٕب ،ي مب هبز الشبهط ؿٕاط ثاطد
هبرٓٔ ،لًش ثعربرٍ ئومب الملُم ،الساهّٕ ،الٔب س ،المٔبنل ي الشُٕس ،سالحٍ الٔظٕسِ ،مخلُاب
أّٔ ًْٓ نٌٕطّٔ نشحص أسلحتُب للٔؼبء هلٓ الٔسٔم ،ثٔسض مب نطُن ذـبثُب المٌبٔط للرـبة
السلِٓ».
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ٓبل رجطا الشوط ثبلوطثّٕ ي اإلو٘لٕعّٔ ًُُ ،هىسمب ٗبن ُٓ ربموّ ٗبمجطزدٗ ،بن ٔ٘تات
ال٘خٕط مه الشوط اإلوزلٕعْ ي ٔىشطَب ُٓ لىسن ي الٔسس .مب أطسض حالث مزمًهب شوطّٔ
ثبللٌّ الوطثّٕ :زًٔاوٍ األيل ي ًَ «نمًظ ُٓ المسٔىّ» أطاسضٌ ُآ الساىّ ،1959حام ٗابن
زًٔان الخبوٓ «المساض المٌلْ» ي ٓس ؿجن سىّ  .1964أمب «لًهّ الشمس» الاسًٔان الخبلاج،
ُٔس طسض أياذط سىّ .1979
«ئن شوط رجطا ثبإلو٘لٕعّٔ ًَ أٔؼب شوط مزسز ،ال ٔحِل ٗخٕطا ثبألش٘بل التٔلٕسّٔ ،ي ال
ٔوـٓ ٗجٕط اإلَتمب للًظن ي الٔبُّٕ أي لألش٘بل المٔـوّٕ المألًُّ ،ي ئن ٗبن َىبٕ هاسز
مه الٔظب س التٔلٕسّٔ ثُصا الموىٓ»(طبلح.)140 :1996 ،
ٗبن رجطا اثطإَم رجطا مه أيا ل الصٔه أزذلًا ٓظٕسِ الىخط ئلٓ األزة الوطثٓ ،ي الاصٔه
استرسمًا أسبؿٕط الرظت التٓ شبهت ُٓ الشوط الوطثٓ ُٓ أياذط الرمسٕىب ٗ ،مب سبَم
ُٓ الًآن ثتوطَٔ الشوطاء الوطة ثُصٌ األسبؿٕط ماه ذاالل نطرمتاٍ الجبضهاّ هاب 1957
لصلٖ الزعء مه ٗتبة ُطٔعض «الٌظه الصَجٓ» ،الصْ ٔوبلذ أسبؿٕط أزيوٕس أي نمًظٗ ،ماب
ٗبن لوسز مه شوطاء الٌطة أحط ُٓ َصا المزبل ،ذبطّ نٓ.اس.ئلًٕ .
أيل مب ٔلِت الىلط ُٓ شوط رجطا أوٍ ي ًَ ٔ٘تت ٓظٕسِ الىخطٔ ،تىابيل َماً الٔؼإّ
الِلسـٕىّٕ ي موبوبنُب ي هلٓ الطًم مه أن اَتمبمب رجطا لٕست سٕبسّٕ ثبلسضرّ األيلٓ،
ُان ٓؼّٕ ُلسـٕه ٓؼّّٕ مظٕطّّٔ ي نتولْ ثبللحلّ الحؼبضّٔ المتأظمّ التٓ نمطّ ثُب األماّ
الوطثّٕ .لصلٖ ًُُ ال ٔستـٕن أن ٔ٘تات شاوطا ال ٔ٘اًن لِلساـٕه ي الوطيثاّ ُٕاٍ األحاط
ال٘جٕط ،ي ًَ المِ٘ط الوطثٓ الصْ نُمٍ شإين حؼبضنٍ ي مظٕطَبًٕ .ط أن رجاطا أليل ماطِ
ؿطح أسلًثب رسٔسا ُٓ التوجٕط هه مًٍِٓ السٕبسٓ نوجٕطا ًٕط مجبشاط ُُاً ال ٔظاطّح ثال
ٔوجّط نوجٕطا ٔوتمس اإلٔحبء ي اإلٔمبء ي الطمع ُٓ طًض نشَ هه الموىٓ ي نظاًض االحسابس
ثوٕسا هه الىجطِ الرـبثّٕ ي الِ٘طِ المجبشطِ ،ألوٍ ُىبن ي لٕس ضرل سٕبساّ(رجاطا:1984،
.)10 -9
ب.الىمذ
وشط هسِ ٗتت ُٓ الىٔس الوطثآ الموبطاط ماه ٗتجاٍ «الحطٔاّ ي الـًُابن»  ،1960ي
«الِه ُٓ الوطاّ الموبطط»  .1972هطٍ رجطا اثطإَم رجطا مه أٗخاط الىٔابز حؼاًضا ُآ
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السبحّ الخٔبُّٕ الوطثّٕ ،ي ٔتمٕع ثٌلجّ الزبوت اإلثساهٓ ُٓ ؤاسٌ ألواٍ ٔظاسض هاه موطُاّ
همّٕٔ ياسوّ ي شيّ مطَاَ٘ ُ .ابن ناأحطٌ ثبلخٔبُاّ اإلو٘لٕعٔاّ ًٓٔاب ،حتآ أواٍ ثاسأ ُآ
األضثوٕىب ٘ٔ ،تت األزة ي الىٔس ثبإلو٘لٕعّٔ ي رمن ثٕه الخٔبُتٕه الوطثّٕ ي الٌطثّٕ رمواب
متومٔب ،ي لُصا استـبم أن ِٔتح أمب الؤل الوطثٓ اُبّ الخٔبُاّ الوبلمٕاّ ،ثماب ٔتطرماٍ ي
ٔوطػٍ ي ٔحللٍ مه انزبَب ي وظًص ،ي ٓس ٗبن أحاطٌ ُآ َاصٌ الىبحٕاّ هلآ األرٕابل
الوطثّٕ طىًا ألحطٌ الىٔسْ مه ذاالل اضا اٍ الىٔسٔاّ ُآ ٗتبثٕاٍ «الحطٔاّ ي الـًُابن» ي
«الطحلّ الخبمىّ».
ج.الترجمة
َىبٕ ثوس اذط ُٓ سٕطِ رجطا الخٔبُّٕ ًٔاظْ ي ٔستًْ ُٓ شلٖ مب نطرمٍ مه ُ٘ط أي
ئثسامُٔ .س ٗبن ياحسا مه المتطرمٕه الجبضظٔه ُٓ الوبلم الوطثٓ ذالل الىظَ الخابوٓ ماه
الٔطن الوشطٔه ،ي نطٓٓ نطرمبنٍ ئلٓ مظبٍ األهمبل اإلثساهّٕ ال٘جٕطِ.
«لٔس زضس رجطا ُٓ ربموّ ٗبمجطزد ثجطٔـبوٕاب ذاالل األضثوٕىاب  ،ي نشاطة اللٌاّ ي
الخٔبُّ اإلو٘لٕعٔتٕه ُ٘تت ثبإلو٘لٕعٍٔ شوطا ي ؤسا ي ضيأّ .ي هىسمب ضرن ئلٓ الوبلم الوطثٓ
مه ضحلّ السضاسّ أذص هلٓ هبنٍٔ ؤل أمُب ال٘تت مه اإلو٘لٕعّٔ ئلآ الوطثٕاّ ،ي ئن ماب
ؤل رجطا ئلٓ الوطثّٕ مه وظًص ئثساهّٕ اا ثبستخىبء الش٘سجٕطٔب اا ٗابن ٓلٕال الواسز
وسجٕبُٔ .س نطرم ضا وّ طمً ٕل ثٕٕ٘ت «ُٓ اوتلبض ًًزي» ،ي َصٌ المسطحّٕ التٓ ٗبن لُب
أحط ٗجٕط ُٓ مسطح الوجج ي ُٓ المسطح همًمب ،ثل ي ُٓ أسئلّ المخِٕٔه ثشأن الحبػاط ي
المٕتبُٕعٔٔب».
د.السیىاریً
ُٔس أطسض رجطا ُٓ مزبل السٕىبضًٔ السٕىمبٔٓ ٗتبثٕهَ ،مب «الملٖ الشمس» ي «أٔب
الؤبة» ي ؿجٕوٓ أن ٔ٘تت رجطا الموبطط هه شرظٕب نبضٔرّٕ ثُاسٍ ٓاطاءِ الحبػاط.
ًُُ طبحت ضؤٔب هطثّٕ ئوسبوّٕ نٌصُٔب التطارٕسٔب الِلسـٕىّٕ ثأسجبة الخًضِ ي الاسهًِ ئلآ
الًحسِ الًؿىّٕ .مه ًٕط أن ٌِٔل هه األسئلّ الًرًزّٔ التٓ نإضّ ٓب سا مخل وجًذص وظاط
ٔحلم ثبلٔجغ هلٓ المستحٕل .ئال أن الىعهّ التىًٔطٔاّ هىاس رجاطا نحخاٍ هلآ الشاطح ي
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التِسٕطُٔ .س ٗبن ٔىظح ثبلتٔبؽ َصا المشُس أي شإ ،يُْ َصا الىًم ماه اإلحابضِ أي شإ،
أي ثجؾء التظًٔط  ،أي سطهّ اإلٔٔبم ،هلماب ثاأن السإىبضًٔ َإه لام ٔتحاًال ئلآ ُٕلمإه
سٕىمب ٕٕه.
هـ.األسطًرة
«ئن ئَتمب رجطا ثبألسـًضِ ُٓ األزة سجْ كًُض حطّٗ الشوط الحط ي كًُض مه زهاًا
(ثتوجٕطٌ ًَ) ثبلشوطاء التمًظٕٔهُ .شوط رجطا اإلو٘لٕعْ(ي ًَ شوط ٔوًز ئلٓ ُتاطِ الحاطة
الوبلمّٕ الخبوّٕ ي مب ثوسَب ثٔلٕل) ملٓء ثبإلسترسامب الىبػزّ لألسـًضِ.
ئن األسـًضِ مجخًحّ ُٓ ٓظب س رجطا ساًاء ثابلتلمٕح أي ثبلتظاطٔح ،ي هلآ مساتًٔب
نتطايح مب ثٕه الجسبؿّ الشسٔسِ ي التؤٕس الشسٔس(طبلح.)173 -172 :1996 ،
ي.الريایة
ٗبن رجطا ياحسا مه ال٘تبة الوطة ُٓ الٔطن الوشاطٔه ،الاصٔه نًظهات اَتمبمابنُم ي
اوشٌبالنُم هلٓ حًٔل ئثساهّٕ ي موطُّٕ متوسزِ ًُُ ،ضيا ٓ ي ٗبنت ٓظّ ٓظٕطِ ي شبهط ي
ُىبن نشٕ٘لٓ ي وبٓس ي متطرم ،ي ٓس استـبم أن ٔحْٔ ُٓ حًٔل اإلثسام المتىًهّ حؼاًضا
ممٕعا ي ٓس نحًل رجطا ثوس مزمًهتٍ مه الٔظض الٔظٕطِ ُٓ الرمسٕىب ئلٓ الطيأاّ ،ي
َٓ الىًم األطوت ُٓ الِه الٔظظٓ ألوُاب أٗخاط مال ماّ للتزطثاّ شا الماسْ األيسان ي
اُٖبّ التٓ ٗبن ٔسوٓ لتظًضَب ًُُ .ث٘ل مب أينٓ ثٍ مه مًَجاّ هجٔطٔاّ ُآ االلتٔابؽ ي
الططس ي التلمس ي التىبهم ي الطَبوّ ي الطّٓ ي االوتجبٌ ي التِبوٓ ي التطٕٗع ي اإلذِابء ياحاسا
مه أَم طٕبزْ الزمبل ُٓ الوظط الطاَه.
ُٓ ال٘تبثّ الطيا ّٕ أوزع رجطا هسزا مه الطيأب التآ أًىات اللٌاّ الطيا ٕاّ الوطثٕاّ ،ي
أحبض رسال ياسوب ثٕه الىٔبز حًل موىٓ ال٘تبثّ الطيا ّٕ ي أسبلٕت ٗتبثتُاب ،ي نٔىٕبنُاب ،ي
األثوبز التزطٔجّٕ التٓ أػبُُب ئلٓ الىًم الطيا ٓ الوطثٓ.
ًَ ضيا ٓ ٗبن ٓس ثعى وزمٍ مإذطا ي اٗتست شُطِ ُٓ يٓت ٓظإط ثطيأبناٍ الزطٔئاّ،
التٓ نتىبيل مًػًهب سٕبسّٕ ي ارتمبهّٕ شا أَمّٕ ٗجطْ ،ي مه أَم أهمبلٍ الطيا ٕاّ:
«األشزبض»« ،اًتٕبل مطظيّ» ،ي «شطّ المتًسؾ».
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رجطا اثطإَم رجطا امتساز وًهٓ للمخَٔ الوطثٓ الحسٔج ُٓ ش٘لٍ ال٘السإ٘ٓ ،لاصلٖ
أوٍ يؿس مب ربء ثٍ سبثًٌٔ ي أػبٍ ئلٍٕ رسٔساَ .ئوٍ ٔؼمه ُٓ مولم ضيأبنٍ ٓظب س مـًلاّ،
ي ٓس ثطّض شلٖ ثأن الطيأّ نأنٓ زين سبثْ نرـٕؾ ي ئومب ناأنٓ وتٕزاّ شاحىّ شاوطّٔ ،ي
حبلّ شَىّٕ ي ًَ ًٔٔل« :وبزضا مب نجسأ الطيأّ هىسْ وتٕزّ نرـٕؾ مسجْ».
ٗتت رجطا الٔظّ الٔظٕطِ ،ي ل٘ىٍ لم ٔزول مىُب ُىٍّ المحجت الصْ سٕرلض لاٍ ٗماب
ُول ثوغ ٗتّبة الٔظّ الٔظٕطِ ُٓ ُلسـٕه ،حٕج اضنجؾ اسامُم ثبلٔظاّ الٔظإطِ زين
ًٕطَب ،مخل وزبنٓ طسٓٓ ي سمٕطِ هعا ي محمًز شٕٔط ي أٗط َىّٕ .لٔاس اوظاطٍ رجاطا
هه َصٌ الِه مج٘طا ي انزٍ ئلٓ ٗتبثّ الطيأّ ي الىٔس ،ي هبز ُٓ اذط أٔبمٍ لٕ٘تات سإطنٍ
الصانّٕ ي لٕظسضَب ُٓ ٗتبثٕه .ال ٔى٘ط رجاطا أَمٕاّ نزابضة الحٕابِ ُآ نشإ٘ل هبلماٍ
الطيا ٓ ،ل٘ىٍ ٔإٗس أَمّٕ الٔطاءِ ُٓ نومْٕ يهٍٕ الموطُٓ.
مضامیه ي مًضًعات ريایاته
رجطا ٗبنت ضيمبوسٓ مه وًم سلجٓ ي ل٘ه لٍ يرُّ الىلط يآوّٕ ،ي ٓس ئمتعد الًآوٕاّ
ثبلطيمبوسّٕ ي ُٓ ضيأبنٍ ٓس اوو٘س حّٕٔٔ المزتمن الوطثٓ ،ي ثحاج المشابٗل األسبسإّ
لسْ المًاؿه الوطة ثظًضِ هبمّ ي الِلسـٕىٓ ثظًضِ ذبطّ.
نمخل ُٓ ٗتبثب رجطا المج٘طِ يآن الوطة ،ذبطّ ُآ ٓؼإّ الوالٓاّ ثإه الطرال ي
المطأِ ُٓ ُلسـٕه ي ُلسـٕىٓ أٔؼب مه مًػًهب أزذلُب رجطا ُآ ضيأبناٍ .لٔاس ئوزابظ
رجطا ئلٓ الشرظّٕ الِلسـٕىّٕ ي رولُب مطٗع السا طِ ي المحاطٕ األسابس ُآ المزتمان
الوطثٓ.
«ططاخ ُٓ لٕل الـًٔل» التٓ ٗتجُب ُٓ ثسأّ األضثوٕىب  ،أْ ٓجل و٘جّ ُلسـٕه ثوشط
سىًا نوتٔس ثـلتٍ «سمّٕ» ،ي َٓ ئمطأِ اضستٔطاؿّٕ شبثّ أن نمطزَب الِطزْ َاً الاصْ
ٔمىحُب التمٕٕع ُٓ المزتمن ،ثحٕج نجسي نظطُبنُب ًٕط مىـّٕٔ ُٓ نلٖ المطحلّ .ي هلآ
ضأْ الىٔبز أن «سمّٕ» ُٓ َصٌ الطئّ لٕست ُتبِ ُلسـٕىّٕ ي ال هطثّٕ ،ئومب َٓ ُتبِ ٓاس
نً٘ن مأذًشِ مه الٔظض الٌطثٓ الصْ ٓطأ رجطا ال٘خٕط مىٍ .ذبطاّ أواٍ ٓؼآ ُتاطِ ماه
حٕبنٍ ٔسضس ُٓ لىسن حم الًالٔاب المتحاسِ ذابضد ئؿابض مزتمواٍ .ي ئشا أذاصوب ثوإه
اإلهتجبض الوابزا ي التٔبلٕاس ُآ نلاٖ الِتاطِ لٕسات «سامّٕ» ُآ َاصٌ الطيأاّ ئماطأِ
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ُلسـٕىّٕ ،ي الطيأّ نوتٔس أن المطأِ الِلسـٕىّٕ ٓاس أطاجحت هلآ مساتًْ ٗجٕاط ماه
التحطض ،ذبطّ ُٕمب ٔتولْ ثوالٓتُب ثبلطرل ،ي ًَ أمط ٔظوت ٓجًلٍ ُٓ شلٖ الًٓات(رجاطا،
.)211 :2003
ٓب رجطا ُٓ ضيأبنٍ ثصٗط مسٔىّ الٔسس ُِٓ .ضيأّ السِٕىّ مخال َصا الت٘طاض ٗبن ماه
ذالل شرظّٕ«يزٔن هسبٍ» ،ئحسْ الشرظٕب الط ٕسّٕ« :الٔاسس أرمال مسٔىاّ ُآ
السوٕب هلٓ اإلؿالّٕٓ .ل أوُب ثىٕت هلٓ سجوّ نالل ي لست أزضْ ئن ٗبوت ناللُب ساجوّ ي
ل٘ىىٓ اضنٕٔت ٗل مب ُُٕب مه نالل»(رجطا.)18-17 :1984 ،
ٔإٗس رجطا أن ال٘تبثّ ثبلىسجّ ئلٍٕ ،حبلّ الىشًِ ي ألم ي أوٍ ٔىجٌٓ الطيأاّ ذظًطاب أن
نً٘ن هبمل اٗتشبٍ ولطا ئلٓ انسبم ضٓوّ نزًالُب ُٓ األم٘ىّ ،ي الشرظٕب  ،ي وجش هًالم
مزًُلّ ُٓ األضياح ي المظب ط .ي ًٔػح أوٍ ٔلزأ هلٓ السيا ئلٓ «ػمٕط المت٘لم» ُٓ سطز
يٓب ن ضيأبنٍ .ي ضثمب لُصا السجتٗ ،بن الىٔبز ٔحٕلًن أُوبل ثوغ الشرظٕب ئلٓ طابحت
الىض ،ال ئلٓ الطايْ األمط الصْ ًٔٓن الٔبضْء ُٓ التجبس ،حٕه ٔمبَٓ ثٕه ماب َاً ضيا آ
مترٕل ي مب ًَ سٕطِ حٕبنّٕ.
رجطا ٗبنت حسٔج ي لصا ًُُ الٔلزأ ئلآ األسالًة الجالًآ الِرام ُآ األزة الوطثآ
الٔسٔم ،ألوٍ ٔسضٕ أن َصا األسلًة ال ٔىبست اللٌّ االستـطازّٔ الحمٕمّ للطيأأّ .جتواس
رجطا الوجبضا التٔلٕسّٔ ،ألوٍ ٔسترس الٔطٔحّ ال الصاٗطِ ي ٔىلط ئلٓ الحٕبِ ولطِ متزسزِ
ي من نزسز الحٕبِ ٔىجٌٓ أن نتزسز اللٌّ .ي ٔسترس رجطا ُٓ ضيأبنٍ الطماًظ ي ال٘ىبٔاب ،
أٔؼب الًطَ الحًاض ي من أن الًطَ لٌّ ال٘بنت زا مب .ي أٔؼب رجطا ٔزول شرظٕب ضيأبنٍ
ٔت٘لمًن ثلٌتُم الربطّ ثُم ،التٓ نتىبست مستًٔبنُم الخٔبُّٕ ي االرتمبهٓ.
ئن المسٔىّ التٓ طىوُب رجطا ُٓ ٓظظٍ لٕس ُُٕب ًٕط األسٓ ي الصل ي الحٔبضِ ،لإس
ُُٕب ئال «ٓجح الزًم ي المطعٓ ،جح الجًٕ التٓ ال ٔسذلُب ًَاء ي ال شمسٓ ،جح الحٕابِ ي
ٓس امتس ثُب السىًن ي لم نوطٍ ًٔمب ؿوم الحت» .حتٓ أَل المسٔىّ شانُم ٔاطين َاصٌ
الٔجب ح ي ٔحسًن ثًرًزَبٔ ،تحسحًن هىُب ي ثٌٕط وسامّ ي ثاسين ثاطامذ لالطاالحٔ .رتابض
رجطا شرظٕبنٍ ُٓ الطيأّ ي الٔظض مه الًسؾ المخَٔ ،ي ُٔاتم ثبلـجٔاّ الجًضرًاظٔاّ ي
ٔزول مه َمً َصٌ الـجّٔ ٓظظب ي َصٌ اللبَطِ مبحلّ أٔؼب ُٓ ضيأبنٍ السٕمب «طٕبزين
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ُٓ شبضم ػْٕ ي السِٕىّ» .ي ؿجٕوٓ أن ٔ٘تت رجاطا الموبطاط هاه شرظإب نبضٔرٕاّ
ثُسٍ ٓطاءِ الحبػط.
ًٔرس ُٓ شوط رجطا االستطسبل الح٘ب ٓ ًُُ ،ضيا ٓ موطيٍ ،لاصا ال هزات ئشا الحلىاب
الىض الشوطْ السطزْ .ي ُٓ شوطٌ ٔالحق رطأِ هلٓ الجًح الزىسٓ ُِٓ ،زًٔاوٍ األذٕاط،
ٔٔس متًالّٕ حت ،ي نٔن ُٓ احىتٕه ي هشطٔه ٓظٕسِ.
نجسأ ضحلّ رجطا ُٓ الم٘بن  ًُُ ،ال ٔ٘تِٓ ثاصٗطٌ ماه حٕاج َاً ُؼاب ٔتحاطٕ ُٕاٍ
األشربص ،ثل ٔظٍِ يطِب رمٕالُ٘ ،أوٍ ٔستحٕل ئلٓ شرظٕب نىجغ ثبلحٕبِ شرظٕب
لُب هالٓب يؿٕسِ ثبألة ي األ  ،األخ ،ي األذت ي الزبض ي الزابضِ ،ي َاصٌ الوالٓاب رمٕواب
نتساذل ي نت٘بمل ،نزول السطز السٕطْ ٓـوّ مه حٕبِ ،ي لٕست نبضٔرب أي ناصٗطا مزاطزا
أي ألرل شلٖ الثس مه أن نسًز ال٘تبثّ «لٌّ الترٕٕل»(ذلٕل.)93 :2001 ،
الحٕبِ ي الِه َمب هىظطا السضس الحساحًْ الِطٔس ،الصْ أمالٌ رجطا اثطإَم رجاطا هلآ
األرٕبل ،ي ٗبن ُٓ حٕبنٍ أسٕطا لُمب ي اسطا ُٓ الًٓت وِسٍ.
ز.المصة المصیرة
نأحط رجطا ُٓ ٓظظٍ الٔظٕطٌ مه حٔبُّ الٌطة ي ماه مؼابمٕىٍ :حاًضِ هلآ نٔبلٕاس ي
أسبلٕت المزتمن الٔسٔمّ ،وعام ثإه الٔاسٔم ي الحاسٔج ي األُ٘ابض ي المؼابمٕه الٔسٔماّ
ٗبإلطبلّ ،ي الًػن المبلٓٗ .بن رجطا ذجٕط ثبألزة اإلو٘لٕعّٔ ي اٖمطّٕٔ٘ ،ي نأحط مه أُ٘ابض
الٌطة ي ٔطْ َصا التأحٕط ُٓ ٓظظٍ يػًحب ي نأحط أٔؼب مه أسلًة الطايْ األمطٔ٘ٓ يلٕب
ًُٗىط .رجطا لم ٔت٘لم هه ُلسـٕه ُٓ ٓظظٍ الٔظٕطِ ،ي ل٘ه ٔزول اإلوسبن الِلساـٕىٓ
مطٗعا أسبسٕب ُٓ ضيأبنٍ ي رول محًض الم٘بن ي العمبن أٔؼب ُلسـٕه ي السيل الوطثّٕ.
ٔٔتطة رجطا ُٓ ٓظظٍ الٔظٕطِ ئلٓ اللٌّ الًٕمّٕ ،ي ل٘ه ُٔتم ئلٓ اللٌّ ُٓ ضيأبناٍ ي
ٔرتبض األلِبف ي ال٘لمب المىبسجّ ُٓ .اهتٔبز رجطا َٓ ُاه ساُل ٕٓبسابَ ئلآ الطيأاّ ،ي
لصلُٖٔ ،س أٓلن هه ٗتبثتُب مىص  1956إلحسبسٍ ثأن الٔظّ ال نِٓ ثحبرتاٍ(يازْ ،الناب:
.)145-144
أهمبل رجطا اثطإَم رجطا الٔظظّٕ ُٔس ثشّط ثمٕالز مستًْ مرتلَ مه الٔظاض ،ي
مُس الـطْٔ أمب انزبٌ رسٔس أٗخط حساحّ .ي ٗبوت أيلٓ التزبضة الٔظظٍٕ لارجطا (الصْ
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ٓسّض لٍ أن ٔظجح ُٕمب ثوس ،ياحسا مه أثطظ ضيا ٕٓ ُلسـٕه) مزمًهّ مه الٔظض الٔظإطِ
وشط ثوىًان «هطّ ي ٓظض أذطْ» هب .1956
استرس رجطا ُٓ ٓظظٍ الٔظٕطِ ئنزابٌ ممتعراّ ثبلطيمبوسإّ ي الًآوٕاّ ي الطمعٔاّ،
ئَتمب ثبلتِبطٕل السّٕٓٔ ،ئسترسا الوجبضا ي ال٘لمب التٓ ٔخٕط ذٕبل الٔبضب ،ئسترسا
أسلًة الشوط ُٓ ٓظظٍ.
لٔس أكُط رجطا مىص الجسأّ ئهزبثٍ الشسٔس ثبلخٔبُاّ الٌطثٕاّ ي اوسازبمٍ الومٕاْ موُاب
ذالُبَ للمًآَ ي اإلنزبَب الخٔبُّٕ السب سِ اوصإ .ئن رجطا ُٓ أهمبلاٍ ٗلُاب ٔمٕال ئلآ
الظًِِ المخِّٔ مه الٔطّاء لمب ٔسمُّب مه وعهّ ُ٘طّٔ ياػحّ ،ي مٕل لشطح األُ٘بض ي الٔؼبٔب
التٓ أضّّ ثوؼُب المخِٕٔه الوطة ؿًال الِتطِ التٓ نلت هب ٗ ،1948مب ربء ثوؼُب اٖذاط
مه حٔبُّ ًطثّٕ ن٘ىًلًرّٕ مؤّسِ لِٕطع وِسٍ هلٓ الخٔبُّ الوطثٕاّ الموبطاطِ التآ لام
نجلي المطحلّ الظىبهّٕ ثوسًٕ .ط أن ٓطّاء الٔظّ ُٓ ،الرمسٕىب ي أيا ال الساتٕىب  ،أثاسيا
ئهزبثبَ ٔم٘ه نُِّمٍ ثُصٌ اإلنزبَب ي المِبَٕم ،التٓ نىبيلتُب َصٌ المزمًهّ المج٘طِ مه
ٓظض رجطا.
ٓاابل الشاابهط سااطًٗن ثااًلض(« :) 2007- 1944ئن رجااطا اثااطإَم رجااطا (المجااسم
الِلسـٕىٓ الوطآٓ) ٗبن ثبلىسجّ لٓ ي لشجبة اذطٔه أثب حٕٕٔٔاب .ي ٗىات أساجح ي أهجاط
رسط الزمًُضّٔ ٗل ًٔمٕه أي حالحّ مه األسجًمٗ ،بن ثبلىسجّ لىب أٔؼب مظسض ضظّ حٕاج
ٗبن ٔىشط لٓ ي لطَؾ مه الشوطاء المِلسٕه مه ثٕىُم ربن زمً الاصٔه ٗابوًا ٔتًاُاسين
ًٔمٕب هلٓ م٘تت رجطا اثطإَم رجطا ُٓ مزلّ «الوبملًن ثابلىِؾ»ٗ .ابن رجاطا أثاب ضيحٕاب
ثبلىسجّ لٓ ،ي ٗىت أنحسث موٍ ألوٍ ٗابن ياحاسا ماه الؤاًل الىٕاطِ التآ أساتـٕن أن
أنحسث موُب هه اٗتشبُبنٓ ُٓ األزة الوبلمٓ التآ ٗىات أٓاطأ ثٕاىُم ي ٗىات ماصًَال
ثبألزة الٌطثٓ».
مؤلفات جثرا
وشط هسِ ٗتت ُٓ الىٔس الوطثٓ الوطثٓ الموبطط .وحً «الحطّٔ ي الـًُبن» « ،1960الِه
ُٓ الوطاّ الموبطاط» « ،1972الىابض ي الزاًَط»  1975ي ٗتابثٕه ممٕاعٔه ُآ السإطِ
الصانٕاّ« :الجئاط األيلآ»  ،1989ي «شابضم األمٕاطا »  .1994ي ٓاس ناطرم ئلآ الوطثٕاّ
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التطارٕاسٔب الش٘ساجٕطّٔ «َبملات»« ،هـٕال»« ،م٘جاج»ٗ .ماب ناطرم «الساًوٕتب »
لاش٘سجٕط أٔؼب .ؤل ئلٓ الطيأّ الوطثّٕ «الظرت ي الوىَ» لايلٕب ُاًٗىط ي «ُآ اوتلابض
ًًزي» لاسمً ٕل ثٕٕ٘ت ،ي وشط حالث الاسيائه الشاوطّٔ« :نماًظ ُآ المسٔىاّ» ،1959
«المساض المٌلْ» « ،1964لًهّ الشمس»  .1979وشاط ساجن ضيأاب « :الظاطاخ ُآ لٕال
ؿًٔل» « ،1945طٕبزين ُٓ شبضم ػْٕ» « ،1960السِٕىّ» « ،1970الجحج هاه يلٕاس
مسوًز» « ،1978هبلم ثالذاطا ؾ» ثبالشاتطإ مان هجاسالطحمه مىٕاَ « ،1982الٌاطٍ
األذطْ»  1986ي «ًٔمٕب سطاة هِبن»  .1992ي ٗبوت أيلٓ التزبضة الٔظظّٕ لاارجاطا
مزمًهّ مه الٔظض الٔظٕطِ ثوىًان«هطّ ي ٓظض أذطْ» هب .1956
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