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الملخص
مبٌ ؤثّ يبؾ ٙقفالً ف ٙيػطْ ،ثسجت انهطِف االرتًبي ٗٛانسٛبسِِ ٗٛرّز األربَت فيٙ
ثالزْ ،مبٌ زائًبً ٚطزى انُبس يه ٙؤٌ ٚنَّّا ٚقهِٚ ٍٛتحطمٌّ َحيّ يسيتقجم يطيط
ضطِزض -انسٛبسٗ ّٔ انطًّض انساذه ٙنهطبيط انص٘ ؤنى ثإنى يزتًًِٓٔ ،يّ يتزيصض ثًًي
ف ٙحٛبتِٓ ،قس مبٌ نغٗ انًزتًى ثةثسايٓ انصاتِ ٙشِقٓ األزث ٙفي ٙقػيٛسٖ ؤثيّ يبؾي،ٙ
ُٚهط بن ٙانتًبقف يى انًزتًىِ ،االستٛقبلِ ،يحبضثٗ االستجسازِ ،انتحطٚط ِحت انيّقٍ
بَٓ ضبيط ضِيبَس ٙاستّيت ؤفنبضاً يتفبئهٗ يٍ انكجِ ًٗٛتعايٍ ييى يرتهيف انًّؾيّيبت
االرتًبيِ ٗٛانخقبفِ ٗٛانسٛبسِ ِ ٗٛاسترسو انطييع انيص٘ ٔيّ َيّو ييٍ األسيبس ألزة
األضؼ ِٚتُبِل انقؿبٚب االرتًبي -ٗٛانسٛبس ٗٛنألضؼ انًطةِ ،ذبغيٗ نجُيبٌ ِفهسيك،ٍٛ
ِٔهى رطا ٚجسِ ِمإٌ فهسك ٍٛنٛست زِنٗ يطث ٗٛبسالي ،ٗٛمزعء يٍ يبنى نٓ انحي فيٙ
انًٛص ثحط -ٗٚيخم ؤ٘ بَسبٌ ش٘ تفنٛط حط تّغهت األثحبث بن ٙؤٌ انتفبئل ِاأليم فٙ
انًستقجم ًٚنٍ ؤٌ ٚزًالٌ تحطٚط االحتالل
الکلمات الذلیلیة :بٚهٛب ؤثّ يبؾ ،ٙانتفبئل ،انحط ،ٗٚفهسكٍٛ

* قبنجٗ زمتّضاْ ف ٙانهغٗ انًطثِ ٗٛآزاثٕب ،ربيًٗ آظاز اإلسالي ،ٗٛفطو يهّو ِتحقٛقبت ف ٙقٕطاٌ
keramatihadi@gmail.com
** ؤستبش انهغٗ انًطثِ ٗٛآزاثٕب ،ربيًٗ آظاز اإلسالي ،ٗٛفطو يهّو ِتحقٛقبت ف ٙقٕطاٌ
*** ؤستبش انهغٗ انًطثِ ٗٛآزاثٕب ،ربيًٗ آظاز اإلسالي ،ٗٛفطو يهّو ِتحقٛقبت ف ٙقٕطاٌ
اننبتت انًساِل@ يحًّز ضنٛت
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المقذمة
بٚهٛب ؤثّ يبؾ ،ٙمطبيطٖ فنطِ ٗٚفنط ،ٗٚتًنس انتغٛٛط االرتًبيِ ٙانتغٛٛط االرتًبي،ٙ
ِتط٘ انطط ِقُٕبِ ،تحت انخقبفٗ ِانهغٗ انًطثِ ،ٗٛتًبضؼ يسضسٗ انطيعٔ ٗٚيّ ارتًيبيٙ
يًهًٕى ًٚطفَّٓ مطبيط ييٍ انتفيبئلِ ،ثكجًٛيٗ انحيبل ًٚتجطَِيٓ ضيبيطاً ِقُٛيبً ِثًيؽ
انهٛجطتبضِ ٍٛٚثًؽ انطًطاء انًتطبئً ٍٛؤِ انفهسف ،ٍٛٛفقس ذهقت ٔصْ انًفطزات حبفعًا فٙ
شُٔ ٙنسضاسٗ اننتت ف ٙاننتت ِؤرس يقبالت يرتهفٗ يٍ انًالقٗ ثي ٍٛانتفيبئل ِانتحطٚيط
ِانػساقٗ انّقُ ٗٛثسجت انتكّضات انسٛبس ٗٛف ٙانقطٌ انًطيط ،ٍٚؤنٕيط انطيبيط أتًبييبً
ِاسًب ِزقٛقب نهقؿبٚب االرتًبي ٗٛانسٛبس ٗٛنهًبنً ٍٛانًطثِ ٙانططق ،ٙيى االٔتًيبو ثطيًّض
انّقٍ ثغؽ انُهط يٍ انًنبٌ ِانعيبٌ
بٌ انُهط بن ٙانّقٍ ال ٚقتػط يه ٙانًُكقٗ انزغطاف ٗٛانهجُبَٛيِٗ ،ننيٍ ثُهيطٖ يًٛقيٗ
يه ٙانزغطافٛب انجططِ ،ٗٚال سًٛب اإلَسبٌ ،بن ٙسالسيم انطيط انطيطقِ ،ٗٛثبإلؾيبفٗ بنيٙ
نجُبٌ فّٕ ًٚتجط رًٛى انسِل انًطثِ ٗٛف ٙانُٕب ٗٚانطط ّٔ ِقُٕى
ِيٍ ُٔب حٛخًب ِرست فةٌ حط ٗٚاإلَسبٌ ؤِ انحط ٗٚاإلقه ٙٔ ًٗٛٛيهي ٙانًحيل ،فيٙ
انًقبو األِل َزس انًسافً ٍٛيٍ حطٚتٓ ِزائًبً َسافى يٍ يجيسؤ انحطٚيٗ ييى فنيطْ ِقهًيٓ،
َِػط يه ٙاستٛقبل ِِي ٙانُيبس ِزائًيبً ٚيتى تطيزٛى ضيًّة انطيط يهي ٙاالسيتٛقبل
ِاالٔتًبو ثقسضاتٕى ِاحتٛبربتٕىِ ،يٍ انًامس ؤٌ ؤٔى حبرٗ ف ٙثهساٌ انطط ٔ ٙانحطٗٚ
ِّٔ انًُػط انطئٛس ٙف ٙذالظ انفطز ِانًزتًى ،ألَٓ ًٚتجط انحٛبٖ ثسٌِ حط ٗٚيسبِٗٚ
نهزعٚطِٖ ،ثبنكجى نى ٚتى تُبِنٕب يهِ ٙرٓ انتحسٚس ف ٙزضاسبت سبثقٗ ،يخم «زضاسٗ انطًط
االرتًبيِ ٙاإلَسبَ ٙيٕس٘ اذّاٌ حبنج ِاٚهٛب اثّيبؾ »ٙنهسمتّض َبغيط حسيَٛ ُٙٛيب فيٙ
يزهٗ ربيًٗ ضٕٛس ثٕطتِ ٙؤثحبحٓ@ ِنى ٚتى انتحق ٛف ٙيّؾيّو انتحيطض في ٙؤثّيبؾيٙ
ثطنم يُفػم ٔصا انًقبل ّٔ ثحج يٍ قط ٚتقسٚى ضبيط ِاحس يٍ ؤيهى ضيًطاء األزة
انًطث ٙانًًبغطٚ ،سضس ؤفنبضْ انًتفبئهيٗ ييٍ انحطٚيٗ ِانًُبٔؿيٗ نالحيتالل ِانًسيطحٗٛ
ِااليتًبز يه ٙانسضاسبت انًنتجٗٛ
والدة ايلیا أبو ماضی
بٚهٛب ؾبٔط بٚبس قبَّٛس ؤثّ يبؾ ٙيٍ ؤيهى انطًطاء ف ٙنجُبٌ انيص٘ ِنيس في ٙييبو
>7>8و ف ٙقط ٗٚانًٕبرطٖ ف ٙيبئهٗ يحسِزٖ انسذم ِشات مخبفٗ سينبَ ٗٛيبنٛيِٗ ،ثسيجت

الحرية والوطنیة فی شعر إيلیا أبو ماضی=; /

انهطِف انًبن ٗٛانسٛئٗ ،ؤيؿت فقف انتًهٛى االثتسائ ٙف ٙقطٚتٕيبِ ،ييسٚطٖ يسضسيٗ يالييٗ
انطٛد بثطأٛى يُغط يُسيب ٕٚتى ثتًهٚ ،ًٓٛسًح نٓ ثسذّل انسضِس زٌِ زفى ضسّو
ثًس اَتٕبء يسضستٓ االثتسائ ،ٗٛقطض ؤٌ ٕٚبرط بن ٙيػط نسضاسٗ يعٚس ييٍ انًهيّو ِحٛيبٖ
ِؤيٍ ؤفؿم يٍ نجُبٌ ،نصا شٔت بن ٙاإلسنُسض ٗٚيبو 7?98و ِشٔت بني ٙيتزيط انسيزبئط
ف ٙيتزط يًٓ ِفِ ٙقت فطاغيٓ زضاسيٗ انًهيى ِتًهًيٓوانّٕاض٘ ،ضيطو انًٕٛيط انطيًبن،ٙ
?899و@ >)7
نى ٚنٍ نس٘ انطبيط حقبً ذٛبض سّ٘ انٕزطٖ بن ٙيػط ،ألٌ انحنى انًخًيبَ ٙفي ٙشنيل
انّقت نى ًُٚح انًستّقُ ٍٛانهجُبَ ٍٛٛتإضٛطات زذّل يجبضطٖ نهّالٚبت انًتحسِٖ ،ؤرجيط
انًٕبرطٌِ يه ٙانجقبء ف ٙيػط نهحػّل يه ٙتإضيٛطٖ زذيّل نهّالٚيبت انًتحيسٖ نيجًؽ
انّقت ،شٔت نجُبٌ بن ٙيػط نهتحؿٛط نهعٚبضٖ بن ٙانّالٚبت انًتحسٖ ِثق ٙف ٙيػيط حتيٙ
يبو 7?77وِ ،ننٍ شٔت يٍ ح ٍٛبنى آذط فقف بنى نجُبٌ نعٚبضٖ يبئهتٓ ننُٓ نى ٚسيتكى
انجقبء ف ٙنجُبٌوانًبحّش ،انطط ِانغطة7??= ،و@ ):9
انتق ٙؤثّ يبؾ ٙيى ؤَتبٌ انزًٛم ف ٙيتزط يًِٓ ،قهت يٍ انطبيط ؤٌ ُٚطيط قػيبئسْ
نهُطط ف ٙيزهٗ انعاذط انت ٙؤسسٕب يى ؤ ًٍٚتق ٙانس ٍٚميبٌ ٚحيت يػيط ِٚنتيت ييٍ
غالحِٓ ،يُسيب مبٌ يحتالً حبِل ؤٌ ٚحتم تحت يتء حقٛم ثقهجٓ ِنسبَٓ ِقهيٓ نتحطٚيطْ
ِحجٓ نًػط ف ٙيقسيٗ بن ٙيحنًتٓ انت ٙؤيكت يػط ،تقّل@
«ٚب ؤو ضحًٗٔ ،صْ ٔ ٙيحنًت ،ٙانت ٙؤضززٔب تحت سًبئل ِيه ٙؤضؾل ،نقس ضفًتٕيب
بنٛل ،ال نتهق ٙانًنبفأت ،نٛس ثسجت االيتُبٌ ،ثسجت يب ؤذفٛتٓ يٍ يبقفتل ِيبقفتل
ِيبقفتل»وضًس انس899; ،ٍٚو@ >)
ِقس استقجهت يػط استقجبالً حسُب يٍ قجم انًٕبرط ٍٚانهجُبَِ ،ٍٛٛؤسس انطيًطاء فيٙ
يػط حطمٗ ؤزث ٗٛمجٛطٖ يجطت يٍ غّتٕب ؾيس انكغٛيبٌ انتطمي ٙانيص٘ ميبٌ غيبيتبً فيٙ
ؤضؾٕىوثطّٔو7??9 ،و@ =)7
أبو ماضی واألنشطة األدبیة فی أمريكا
ؤثّ يبؾ ٙف ٙيبو 7?78و زذم بن ٙيسُٚيٗ سيبٌ سيُٕٛتٛط ثّالٚيٗ ؤِٔيب ،ّٚؤِل ييٍ
اَرطـ ف ٙاأليًبل انتزبضَِ ،ٗٚطط ثًؽ قػبئسْ ف ٙانًسٚس يٍ انًزالت ثًس ؤضثى سُّات
اَتقم بنَّّٚٛ ٙضك ثسجت انّؾى االقتػبز٘ غٛيط انًيّاتِ ،ٙحٛيج ميبٌ يطميع انُطيبـ
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انفنط٘ ِاألزثِ ٙانخقبف ٙنهًٕبرط ٍٚانططق ،ٍٛٛتحّل يٍ انتزيبضٖ بني ٙانػيحبفٗ ،حٛيج
انتق ٙثبنًسٚس يٍ انُرجٗ يخم رجطاٌ ذهٛم رجطاٌ ِمبٌ يٛربئٛم ًًَٛيٗ َِسيٛت يهيٙ
زضا ٗٚثقساز ِيهًبء ِضًّة آذطٍٚوثطأًّي7??9 ،ٙو@ >8؛ ضًس انس899; ،ٍٚو@ )79
جمعیة القلم
تإسست في ٙييبو 7?89و ِ ،ميبٌ غطؾيٕب ٔيّ االثتنيبض في ٙيزيبل األيًيبل األزثٛيٗ
ِاالرتًبيِ ٗٛانّقُ ٗٛانت ٙؤقٛح ثٕب مبٌ ضئٛس رًً ٗٛرجطاٌ ؤحس ؤٔيى ؤيؿيبئٕبِٔ ،يى
بٚهٛب ؤثّ يبؾِ ٙيجس انًّس ٙحيساز َِسيٛت ِ ثًيس تطينٛم ضيًطاء ثيسؤت في ٙمتبثيٗ
انًقبالت ِانقػبئس نًزهٗ «انسبَح»ِ ،تحت مم ييبزٖ غيبحجٓ ثإَيٓ «انًبييم في ٙانطاثكيٓ
انقهً »ٓٛتى تسزٛهٕبِ ،مبٌ ٔصا انهقت ؤٌ انًؿّ اننتبة مبَت انزًً ٗٛتًُي ٙؤَٕيب مبَيت
رٕساً يُتهًبً ف ٙيزبل األزةِ ،ف ٙمم يبو َُططت ضسبنٗ ذبغٗ ثٕب ؤيًبل ضًط ِؤزة يى
ضسّو تّؾٛح ٗٛضائًٗورًٛم انسزبد ،ضًط انطثبـ انغًٛح)>9->8 @ٗٛ
مجلة السمیر
ف ٙيبو ?7?8وَ ،طط ؤثّ يبؾ ٙيزهٗ يستقهٗ« ،انسًّٛط» ف ٙانجسا ،ٗٚتى َطط انًزهيٗ
يه ٙضنم رطٚسٖ تػسض مم ؤسجّيِ ،ٍٛانت ٙؤغجحت انػحٛفٗ ف ٙييبو <7?9و ،ثسيجت
انزّٕز انًسٚسٖ نطبيط ٔصْ انًزهٗ متت يب مبٌ ٚفنط فِ ٓٛمبٌ يتًٛيعًا ييٍ ِريّز ذيف
فنط٘ يحسز في ٙانتًجٛيط ييٍ االرتًبيٛيٗ ِانسٛبسيِ ٗٛانفنطٚيٗ ِاالقتػيبزِ ٗٚانّقُٛيٗ
ِاإلَسبَِ ٗٛقس حهٛت انًزهٗ ثبٔتًبو مجٛط يٍ قجم انًٕبرط انًطثَ ٙتٛزٗ نزٕس يسيتًط
ف ٙثالزٔى ،نجُبٌ ِثهساٌ يطث ٗٛؤذط٘ ،ذبغٗ انقؿ ٗٛانفهسيك ،ُٗٛٛيًيب ؤز٘ بني ٙتعاٚيس
ضًجِ ٗٛؤغسضت انػحٛفٗ ،ثبستخُبء حبالت االستٛالء انقسط٘ ،حت ٙانًبو األذٛط يٍ يطؾيٕب فيٙ
يبو =;?7وِ ،حسحت انّفبٖ ف 8 ٙتطط ٍٚانخبَ ٙيٍ َفس انًبووانًًّش)?:-?9 @7??= ،
أعمال أبو ماضی
حػم يه ٙؤيًبل ق ًّٗٛف ٙيػيط ِؤيطٚنيبَِ ،طيط قػيٛستٓ األِني ٙفي ٙسيٍ انخبَٛيٗ
ِانًطط" ،ٍٚتصمبض انًبؾ "ٙف ٙيػط يٍ انُبح ٗٛانسٛبسِ ٗٛانّقُِ ،ٗٛثًس حيالث سيُّات
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ف ٙانّالٚبت انًتحسٖ «زّٚاٌ اٚهٛب اثّيبؾِ »ٙفي ٙييبو =7?8و« ،انزيساِل» ييى بزذيبل
يٛربئٛم ًَِ ،ًٗٛف ٙيبو 7?:9و« ،انرًبئم»َِ ،ططت «زّٚاٌ انتجط ِانتطاة» ثًيس ِفبتيٓ،
زاض انًهى نهًالٍٛٚوضًس انس899; ،ٍٚو@ )7<-7:
الرومانسیة والتفاؤل فی شعر أبو ماضی
تإحط ؤثّ يبؾ ٙثبنًٛم نهتًيّٚؽِ ،ؤغيسقبئْ اٜذيطٌِ ٚتجًيٌّ انًسضسيٗ انطِيبَسي،ٗٛ
ننُٕى نى ٚحػهّا يه ٙتًّٚؽ يتطبئى نحٛبتٓ ِيحٛكٓ مبٌ ضبيطًا ييٍ األييم ِانتفيبئل،
ِمبٌ ًٚتقس ؤٌ اإلَسبٌ ٚزت ؤٌ ٚهم زائًبً يتفيبئالًِ ،ؤٌ ٚقجيم انحٛيبٖ مًيب ٔٙوؾيٛف@
ٚ )7>9 -7>8سيّ ؤثّ يبؾ ٙزائًبً انُبس بن ٙانتفبئل ِانسًبزٖ ،ثحٛج ًٚنيٍ نهطيبيط ؤٌ
ٚهٕط ضؤ ٍٛٚيرتهف@ٍٛ
 7انُهطٖ انًتفبئهٗ نهًزتًى ِضًجٓ ٔ ٙؤَٓ قبثم نإلغالح
 8انتطبئو ِذٛجٗ األيم يٍ انكجقبت االرتًبي ،ٗٛألَٕب غٛط قبثهٗ نإلغالحِ ،ؤٚؿيبً فيٙ
مم حبنٗ يٍ ذالل انًخّض يه ٙفطغٗ ؤقمِ ،رًم انتًطز
يى ٔص ٍٚانًّقفٚ ،ٍٛط٘ انطبيط َفسٓ ذبضد األضؼ ،يتفبئالً ف ٙثًؽ األحٛيبٌِ ،فيٙ
ثًؽ األحٛبٌ ٚػجح يهٕطْ ؤمخط سكّيبوؤثّ يبؾ899< ،ٙو@ )7>8
التفاؤل
مبٌ ًٚتقس ؤَٓ بشا ؤضاز انُبس تحق ٛيستقجم ِاؾح ،فُٛجغ ٙيهٕٛى انتحه ٙثبنػجط فٙ
ؤِقبت االؾكطاثبت اإلَسبٌ غٛط قبزض يه ٙتحسٚس يػٛطِْ ،ننٍ يػٛطْ ّٔ يّؾى تقسٚط ال
ُٚجغ ٙؤٌ ُٚهط انُبس بن ٙانًبؾ ،ٙيه ٙانطغى يٍ ؤٌ نسٕٚى شامطٖ سٛئٗ ف ٙانًبؾٙ
ًٚنٍ نهطرم انقّ٘ ؤٌ ُٚسٔ ٙصْ انيصمطٚبت ييٍ ذيالل االسيتفبزٖ ييٍ قجًٛيٗ ا
انزًٛهٗ ِيطبضمٗ فّائس انسًبزٖ ِانهكف يى اٜذطٍٚوؤغغط٘8979 ،و@ ;)9
الوطن والحرية العالمیة فی شعر أبو ماضی
يُسيب حػم نجُبٌ يه ٙاستقالنٓ يٍ انحنّيبت األرُجِ ٗٛسٛكط يهَ ٙعايبت زاذهٛيٗ،
مبٌ شنل ف ٙانّقت انحبنٚ ٙطتجف ثبنطًط ِانفنيط األَخطِثّنيّر ٙثيبنتحّالت االرتًبيٛيٗ
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ِانسٛبسِ ،ٗٛحتٔ ٙصْ انُعيبت مبَت ف ٙؤِل يًم نٓ ثطظ ؤثّ يبؾ ٙف ٙيطحهيٗ حبسيًٗ
يٍ تبضٚد نجُبٌِ ،ثًب ؤَٓ مبٌ ضبيط استقالل نجُبٌ ِتحّنيٓ انسٛبسيٙوِف ٙشنيل انّقيت،
ؤزضك انًهًبء ِانًخقفٌّ ؤَٕى مبَّا ٚتًيبيهٌّ ييى انيسِل انًطثٛيٗ انًسيتقهٗ ِانهٛجطانٛيٗ)
نصنل ،اَؿى ؤثفبي ٙانػغٛط ؤٚؿبً بن ٙانزٛطريب ييٍ ٔياالء انطيًطاء األزثٛيِ ٍٛانيّقٍُٛٛ
ِانتحطضِ ٍٛٚتالِٖ يسز يٍ انقػبئس
ِضًط انّقٍ ّٔ قػٛسٖ ضًط فٕٛب انطبيط ف ٙيهًٗ ِقُٓ ِٚسيّ استقالل ِحط ٗٚثٛتيٓ
يٍ َبض انقٕط ِانكغٛبٌ سبٔى ثُطبـ ف ٙانقؿبٚب انًتًهقٗ ثًػط ِنجُيبٌِ ،زافيى ثبسيتًطاض
يٍ يػط ِنجُبٌ ف ٙقػبئسْ ضطو ؤثّ يبؾ ٙفي ٙانقؿيبٚب انسٛبسيِ ٗٛانّقُٛيٗ يُيص ييبو
7?77وَ ِّٔ ،فس انًبو انص٘ ٔبرط ف ٓٛبن ٙؤيطٚنبِ ،يه ٙقط ٚانتحيطض ييٍ يػيط بنيٙ
ثطٚكبَٛب االستًًبضِ ٗٚحط ٗٚانهغٗ انًطثِ ،ٗٛتًبٌِ ف ٙانحعة انص٘ ٚقّزْ يػكف ٙمبيم
نقس يألت انتُبقؿبت ِاالَقسبيبت انجٛئٗ انًػط ٗٚحٛج يبش بٚهٛب نًسٖ يطط سيُّات،
ِحبِل انًهًبء ذه انحط ٗٚانًكهقٗ ثةنغبء انحنى انًخًبَِ ٙتّسٛى انيسيّٖ انًطثٛيِٗ ،ننيٍ
مبٌ شنل مهًب مبٌ انُبس استقالل انجالز ِتحطٚطٔب يٍ ٔ ًُٗٛاإلَزهٛع ،تنهًّا ثإفّإٔى
ِِفق ًب نهطبيط ،فةٌ نجُيبٌ ٚطيجٓ انزُيٗ انتيِ ٙييس ثٕيب انًحجئٌِّ ،يّ ٚطيجٓ األضؼ
انًّيّزٖ انت ٙتطٚس انًّزٖ بن ٙيُبقٕب ثًس انسٛبحٗ ،نسضرٗ ؤَٕيب تغيط يزبئجٕيب ِرًبنٕيب،
ِيّقًٕب ُٔبك ،بٌ يّقى مم ؤيٛطال ؤزث ٙيّرّز ف ٙؤيطٚنب انطًبن ٗٛؤِ انزُيّةِ ،انيص٘
ٚتى بقالقٓ يٍ َبض انحت بن ٙانّقٍ انغبنِ ،ٙحست قّل ؤثّ يبؾ ،ٙفةٌ نجُبٌ ّٔ ذطٚكيٗ
فطٚسٖ نّقت اننّمت ِٙٔ ،رّٔطٖ حً ُٗٛألحزبض انًيبنى انتي ٙال تطيجٓ انطيًس ،يٛبٕٔيب
نٛست يخم انًٛبِْ ،انزجبل نٛست ؤقّل يٍ رجبنٕبِ ،سّٕنٕب ذؿيطاء ؤمخيط ييٍ سيّٕنٕب،
ِرًبنٕب ٚقّل ثٕصْ انكطٚقٗ@
حتّيي ٙؤيييّزٓ بنٛييلٓ ؤضؼٓ انتٛييِٓ
ِٓقُ ٙسٓتُجق ٙاألضؼٔ يُِس٘ مهُّٕب
فبنطًط انسٛبس ّٔ ٙغطاو نٛجطانِٚ ،ٙحق انتكهًبت انّقُُِٚ ٗٛؿى بني ٙانيسيّٖ بنيٙ
انخّضٖ ِانٕزّو يه ٙانترهف ِبزاَٗ انرالفبت انكجقِ ،ٗٛانٕزًبت يه ٙؤييسائٕى ِحهفيبئٕى،
ِانٕزّو يه ٙقًّحبت اإلذّٖ انًتًطزِ ٍٚانكٛجٍٛٛ
نصنل فةٌ انُؿبل انًستًط ّٔ بيبزٖ األضؼ انًحتهٗ بن ٙؤٚس٘ انػٕب ُٗٚانت ٙٔ ٙثحس
شاتٕب ِسٛهٗ نالستًًبض األيٛطمِ ،ٙال ضل ؤٌ تّسٛى انقػيبئس انًهحًٛيٗ في ٙانطيًط ٔيّ
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ياليٗ يه ٙبٚقبل انطًطاء انًطة ِتًهّقٕى ثبألحيساث انّقُٛيٗ ِانّقُٛيٗوانرٛبـ ِآذيطٌِ،
;>79ش@ ):9-:7
ِؤيتقس ؤٌ مم قػٛسٖ تًجط يٍ انسفبو يٍ قجٛهيٗ ؤِ حيعة ؤِ حنّييٗ ،ؤِ غيطاو ؾيس
االسييتًًبض ،ؤِ انُطييط األغييه ٙنهًجييبزت األسبسييِ ٗٛحتيي ٙانسٛبسيي ،ٗٛيخييم انحطٚييٗ
ِانسًٚقطاقِ ،ٗٛيّؾّيبتٕب تسيّ بن ٙاننفبحِ ،يحبِنٗ انتًيبف ٙبٌ بحٛيبء شميط٘ األثكيبل
ِانطٕساءِ ،ؤ٘ َّو يٍ انقػٛسٖ انت ٙتػطخ نًًبضؾٗ ؤرّاء انًزتًيى ِاالحتزيبد يهٕٛيب،
ِف ٙانّاقى ّٚقم ؤفنبض انًزتًى انُبئًٗ ؤِ ٚحفع َؿبل األثكبل ٚسً" ٙضبيط انحط"ٗٚ
بٌ انقؿ ٗٛانفهسك ُٗٛٛانت ٙمبَت ف ٙيقسيٗ انطًط يُص انجسا ٗٚمبٌ نٕب زِض مجٛيط فيٙ
استٛقبل ضًّثٕب ثطًطٔب ِتسزٛم األحساث انفهسك ُٗٛٛحت ٙقجم يبو >7?:و ؤ٘ تهيل
انسُّات انت ٙاحتفم فٕٛيب انجطٚكيبَ ٌّٛثبنسيهكٗ انفهسيكِ ُٗٛٛؤقيبيّا انًسيطح نهُطيبـ
انػييِٕ َّٙٛانٕزييط انػييِٕ ،َّٙٛاسييتًٛس ينييبٌ انٕٛييّز بنيي ٙفهسييك ٍٛثسييجت ثطمييبت
انجطٚكبَ ،ٍٛٛيسِ فهسك -ٍٛنهفهسك ،ٍُٛٛٛف ٙشنل انّقت انّٕٛز مبٌ ُٔبك تيإحٛط مجٛيط
ث ٍٛانجطٚكبَ ٍٛٛيه ٙؤَٕى اضتطِا األضؼ تسضٚزٛبً يٍ انفهسيكِ ،ٍُٛٛٛاَتقيم انٕٛيّز ييٍ
ؤرعاء ؤذط٘ يٍ انًبنى بن ٙفهسكِ ،ٍٛضغهّا يُبغيت حسبسيٗ حتي ٙؤغيجحّا ريعءٖ ييٍ
فهسك ٍٛف ٙيبو > 7?:وضمٛج7??= ،ٙو@ <;)
مبٌ انطًطاء انجبضظٌِ غبيتِ ٍٛغٛط يجبن ٍٛتزبْ فهسكِ ٍٛؤثهغّا انُبس ِانًزتًى يٍ
انقسّٖ ِانقًى انتٚ ٙحتهٕب االحتالل انػٕ َّٙٛيه ٙانطًت انفهسكِ ،ُٙٛثإفنبضْ ِقػػيٓ
إلحبضٖ انًبنى تزبْ رطائى انػٕ َّٗٛٛمبَّا يزتٕسِ ٍٚمبَّا ُٚهطٌِ ثطينم رًيبيِ ٙيهُيب
بن ٙيب ٚه ٙف ٙقػبئس انطًط ،ثًب ف ٙشنل ضًط ؤثّ يبؾ@ٙ
 7االستقالل انػٕ َّٗٛٛيٍ فهسك ٍٛثبنقّٖ ِانغؿت ِانغؿت ،ثًس َعِح انفهسكٍُٛٛٛ
 8قتم ِتططٚس انفهسكٍُٛٛٛ
 9انسزٍ ِانًًبَبٖ انّٛي ٗٛف ٙاألضاؾ ٙانًحتهٗ
 :غًت انًزتًى انسِن ٙؾس انقًى انػَّٕٙٛ
; بحجبت حقّ انطًت انفهسك ُٙٛفِ ٙقُٓ
< تطزٛى ضِح انًقبِيٗ ؾس انغعاٖ
= زيّٖ نهّحسٖ ِانخقٗ انسُٗٛٚ
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متت ؤثّ يبؾ ٙيقبنٗ يٍ االَتفبؾبت انفهسيك ُٗٛٛفي ٙؤغسيكس 7?9:و في ٙيقبنيٗ
انطٕط انطٕطِ ،ٗٚانتَ ٙططت فًٛب ثًس ف ٙرطٚسٖ «ضٕبة» ف ٙانزعائط انًبغًٗ يٍ ِرٕٗ
َهطْ ،فةٌ حطمٗ انػٕ َّٗٛٛقس غٛطت سٛبسٗ انسِل اإلسيالي ٗٛتزيبْ انٕٛيّز سيّاء ميبٌ
انػٕب ُٗٚيزٕع ٍٚثةيالٌ ثهفّض ،ؤغجحّا يساء ثٕيسف قيطز انًيطة ييٍ فهسيكِ ٍٛبقبييٗ
يًهنٗ ّٕٚز ٗٚثسالً يٍ شنل ًٚتقس ؤثّ يبؾ ٙؤٌ انػٕ َّٗٛٛتتطنم يهي ٙؤسيبس انيس،ٍٚ
نصنل نٛس غطٚجب ؤٌ ٚطتفى انًسهًٌّ انصٚ ٍٚحًهيٌّ َفيس انسيالح بني ٙانحيطة يًيٓ
ِؤذٛطاً استُتذ ؤٌ "انقٛبيٗ اإلسالي "ٗٛانت ٙؤقه يهٕٛب اسى قسُك ُٗٛيهيٚ ٙيس يجبسي،ٙ
ٔ ٙياليٗ يه ٙاالستٛبء انس ُٙٚيٍ انُبسوسهًٛبٌ79=< ،ش@ <;);=-
ؤيك ٙانجطٚكبَ ،ٌّٛيٍ رِٕٗ ،يس االستقالل نأليٗ انًطثِ ،ٗٛيٍ رٕيٗ ؤذيط٘ ،تيساِنّا
يى انفطَسِ ٍٛٛانٕٛيّزِ ،ؤثطييّا يًبٔيسات يًٕيى ِانتي ٙؤغيجحت يًطِفيٗ ثًيس انحيطة
ِثًّرت يًبٔسٖ ثهفّض ِيًبٔسٖ سبٚنس -سٛنّ ،تًع انّقٍ انًطثيِ ٙاُيكي ٙقهيت ٔيصا
انّقٍ نهّٕٛزوضربئ79>8 ،ٙش@ )>7
يُص انهحهٗ األِن ٙانت ٙيُحت ثطٚكبَٛب انّٕٛز انػٕب ُٗٚايتٛبظاً نهٕزطٖ بني ٙفهسيك،ٍٛ
ؤزضك انطًطاء انًطة ؤِنئل انص ٍٚمبَّا يق ًٍٛٛؤِ الرئ ،ٍٛانركط اننجٛط انص٘ مبٌ نيس٘
انفهسكِ ،ٍُٛٛٛثسؤِا ف ٙانػطاخ ؾس تطنٛم ِقٍ ّٕٚز٘ احتزّا ِزيّا رًٛى انًطة بنٙ
انتحطك ف ٙينبٌ ِاحس ؾس احتالل فهسكِ ،ٍٛمبٌ ؤثّ يبؾ ٙؤحس ٔاالء انطًطاء انجبضظٍٚ
انص ٍٚحصضِا ؾس انحطمبت انًُبٔؿٗ نإلحُ ٗٛنهّٕٛز يُص انجسا@ٗٚ
ف ٙنِمِّ ؤِٕزٚتِٓ ٙفّ حٔعَِٙ
ِثُّٓٔ ّٕٓٚزا ُْٓٚػِيجٌّٔ ذِٛيبيٕٓٔى
ِح ٍٛضؤ٘ ؤثّ يبؾ ٙمبَت ثطٚكبَٛب تًكيِ ٙييسٔب نهٕٛيّز ييٍ ذيالل اننيصة يهيٙ
انفهسكِ ٍُٛٛٛذسايٕى ِيُى احتزبربتٕى ،ثبإلؾبفٗ بني ٙانسيًبح نهٕٛيّز ثبالَتقيبل بنيٙ
فهسكٍٛ؛ مبَّا ذبئف ٍٛيٍ انّقٍ ِاأليٗ انفهسكًٚ ُٗٛٛتقس ؤثّ يبؾ ٙؤٌ فهسيكٔ ٍٛيٙ
يٍ ؤرم انطًت انفهسكِ ُٙٛؤَٓ ال ٚستح يٍ اٜذط ٍٚؤٌ ٚستقطِا ُٔبك ِؤٌ ُٚػيحّا
انّٕٛز ثًسو انخقٗ ثّيس ثهفّض ألَٓ نٛس نٓ انح ف ٙاالستٛالء يه ٙيب ال ًٚهنِٓٔ ،يى ِٔيّ
ٚتزُت يّاقت ٔصا االحتاللِ ،بال فةٌ قجّضٔى ستنٌّ ُٔبك ِفهسك ٍٛسيتسفٍوانّٕاض٘،
?899و@ > )99-8ف ٙقػٛسٖ «فهسكٚ »ٍٛؿى ؤثّ يبؾ ٙظاِ ٗٚيرتهفٗ يٍ ظاِٚيٗ ؤذيط٘
ِقبل@ «ثهفّض ٚزت ؤٌ ًٚكٛل ؤضؾبً ثطٚكبَ ٗٛألَل ؤمخط اَتًبءٖ بن ٙانطًت انجطٚكبَ ،ٙييٍ
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انًخٛط نالٔتًبو ؤٌ َالحم ؤٌ بٚهٛب ؤثّ يبؾ ٙاسترسو َفس انحزٗ مبنًطة ثًس ؤٌ تحسث
اإلسطائٛه ٌّٛيهَ ٙكب ِاسى فِ ٙقت الح  ،ظيًّا ؤٌ انًطة نسٕٚى ؤضاؼ ِاسًٗ ًِٚنٍ
نالرئ ٍٛانفهسك ٍُٛٛٛاالستقطاض ثسّٕنٗ ف ٙانسِل انًطث ٗٛاألذيط٘ في ٙضؤٚيٓ ،فهسيكٍٛ
رعء ال ٚتزعؤ يٍ انًبنى انًطثِ ٙيٍ انًستحٛم تزبٔهٓ ثًُٛب ًٚنٍ نهّٕٛز ؤٌ ٚترهّا يُٓ
ِؤٌ ٚجقّا مًب تجًخطِا ف ٙرًٛى ؤَحبء انًبنى نًسٖ قطٌِوسهًٛبٌ79=< ،ش@ ;>)><-
ؤثّ يبؾٚ ٙربقت االحتالل انػِٕٚ َّٙٛرتتى ٔنصا ف ٙانُٕبٔ @ٗٚصْ ٔ ٙاألضؼ انتيٙ
ؤتت يٍ آثبئُبِ ،سّف َطحٕب ألحفبزَبِٔ ،صا نٛس ِقت ُٔب ف ٙيُعنلِ ،ا ٌٜؤَت ال تًتجطْ
ِقُل
ال ٚقسو انطبيط زُٚب رسٚسا ننُٓ ًٚهى ؤٌ انُجّٖ شات يًُ ٙف ٙانًًُ ،ٙتًبضٛبً يى ٔصا
انٕسف انكًّح ف ٙبحس٘ يحبؾطاتٓٚ ،قّل@ ؤَب نست ف ٙاألزة نًبئهٗ ِقجٛهٗ ثبنُسجٗ ننيى
رًًٛب ،ؤَب ؤيٛص يٍ يٕبرط ِيقٛىِ ،ننٍ نزًٛى انجطط ؤزٚيت ال ُٚجغي ٙؤٌ ٚنيٌّ فيٙ
احتنبض انعيٍٚ ،زت ؤٌ ًٛٚص نزًٛى انُبس ِٚحت انزًٛى ننٍ األمخط استحقبقبً يٍ ٔصا
ّٔ ضًت ؤضؾِٓ ،ثبنُسجٗ ن ٙال ّٚرس تفّ نهرسيٗ نهطًت ِنجهس٘وضيطاضٖ7?<; ،و@ -;9
);:
ِيٍ قػبئس انطًطٚ ،سضك ؤثّ يبؾ ٙرٛساً اؾكٕبز فهسكِ ٍٛسنبَٕب ِّٔ ،يتفبئم ثطإٌ
تحطٚط فهسك ٍٛيٍ االحتالل انػٕٚ َّٙٛزت يه ٙانًطة ِانًسهً ٍٛؤال ٚقجهّا ؤثيساً ٔيصا
انرع٘ ثإٌ ٚرؿى انقجهٗ األِن ٙنهًسهً ٍٛنإلٔبَٗ انػيِٕ ،َّٗٛٛنتحطٚيطٔى يهيٕٛى زائًيبً
اننفبح يٍ ؤرم انُػط بٌ قؿ ٗٛفهسك ٍٛنٛست قؿ ٗٛغبيتٗ ِيُس ٗٛؤثساًِ ،ننُٕب َٛيطاٌ
يطتًهٗ ِٙٔ ،يجبزضٖ حّض ٗٚاضتًهت ف ٙمم ينبٌ ف ٙقهّة ِيقّل مم بَسبٌ يٍ حطٚبت
انحط ٗٚف ٙرًٛى ؤَحبء انًبنى نصنل ال ُٚجغ ٙؤٌ ٚسًح نإلستًًبض ؤٌ ٚإذصٔب يٍ انجٛيت
انًطثِٚ ٙؿكٕسْ ِٚفطؼ يًبَبٖ انُعِح يه ٓٛنصنل ٚزيت يهي ٙانًيطة ؤٌ ٚسيتًطِا فيٙ
انقتبل ثإيم نًستقجم يطط ِنّٕض انفزط
بٌ ِرٕٗ َهط ؤثّ يبؾ ٙيٍ انّقٍ ال تقتػيط يهي ٙنجُيبٌَِ ،هيطٖ يًٛقيٗ نهزغطافٛيب
انجططِ ،ٗٚال سًٛب اإلَسبٌ ،تُزصة بن ٙضط يقٛس ِضطزِ ،ثبإلؾيبفٗ بني ٙنجُيبًٌٚ ،تجيط
رًٛى انسِل انًطثِ ٗٛف ٙانُٕب ٗٚانطط ّٔ ِقُٓ ِنٕيصا انسيجت تحتيم فهسيك ٍٛينبَيٗ
ذبغٗ ف ٙضًطٔب ،ألٌ فهسك ٍٛثهس يطثِ ،ٙضًبضٔب ٚطيع بن ٙيهًٗ انطط ِٚ ،طًط ِمإَيٓ
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غهٗ قطاثٗ ثزًٛى األضاؾ ٙانًطثَ ٗٛهط بن ٙاحتالل فهسك ٍٛثُهطٖ يًٛقيِٗ ،ييى رًيبل،
يجط يٍ غؿجٓ ؾس انطًت انّٕٛز٘ انًحتم ِيسبيسٚ ٓٚتى انزًى ث ٍٛمهًبتٓ يى انحزذ
ذفٚ ٗٛػّض فهسك ٍٛثكطٚقٗ ِمإَٓ يُى انُّو يه ٙيِٚ ،ُٓٛٛط٘ يًبَبٖ فهسيك ٍٛمسيٛف
َبرح ُٚعل مم ّٚو ِمم نحهٗ
ِٚط٘ انطبيط حعٌ فهسك ٍٛيه ٙؤَٓ حيعٌ اإلَسيبَ ٗٛرًًيبءِ ،انًطينهٗ انفهسيكُٗٛٛ
تًتجط يطنهٗ مطايٗ اإلَسبٌ ِمطايتِٓ ،انجاس انص٘ ٚإت ٙبن ٙانزطى نٛس سٕالً
انطًت انّٕٛز٘ ٔى انص ٍٚذكفّا انًُّبس يٍ ي ٌّٛانجالز انًهٛئٗ ثبنسالو ِانٕسِء فيٙ
فهسك ٍٛبَٕى ٚطٚسٌِ يجّض األضؼ انفهسك ،ُٗٛٛننٍ فهسك ٍٛال تفًم ؤ٘ ضٙء حٛبنٕيب
حى ٚقّل انطبيط نهطًت انّٕٛز٘@ بٌ تإن ؤحاليل ال ٚرسيلِ ،ننٍ يب ٔ ٙذكٛئٗ األيٗ
انفهسك ُٗٛٛانت ٙتاشٕٚى رًًٛب ،شَجٕى انّحٛيس ٔيّ قيّل@ ال تغؿيت ثٛتُيب ٔيصْ نٛسيت
ؤضؾلِ ،بشا مُت ال تتره ٙيٍ يُٕتل ،سُؿى قجطك فِ ٙقُُبَُِ ،ػح انًقيبته ٍٛفيٙ
َٕب ٗٚانًكبف ثًّاغهٗ اننفبح ؾس انغعاٖ ِتحق ٛانُػط انُٕبئ ٙيٍ انًطة ِانًّت ِانًّت
ال ضٙء نهغعاٖ
نتیجة البحث
َستُتذ ؤٌ انطبيط ٚايٍ ثبإلنتعاو ِانطسبنٗ انربغٗ نطًطِْ ،مبٌ ضًط اإليالو انص٘ مبٌ
يساِال يُٓ ّٔ ،يى َهطٖ نٛجطان ٗٛنُهبو انّرّز ِانًزتًى اإلَسيبَ ٙتًنيٍ ييٍ انتفنٛيط
ِانحطِ ٗٚاالستقالل ِانُؿبل ؾس انههى ِانقًى ِ نزًّٕضْ
بَٓ ٚسترسو انقًى ِانههىِٚ ،تًتى ثةًٚبَٓ ثبنُػط ،يخم اَتػبض انهٛيم انًههيى ِانهيالو
يه ٙانػجبح األثٛؽ ِانًطط ٚقسو انؿحل ثبيتجبضْ ؤفؿم قطٚقٗ نًحبضثٗ ؤحساث انٛيّو،
ِٚقتطة زائًب يٍ انهٛمواألحساث انسٛئٗ) انت ٙتجحج يٍ قطٚقٗ إلظانٗ انهالو ِانًساء ،يًب
ٚسبيس انُزّو يه ٙاالثتسبو ِانهالو ِانهالو بَٓ غطاو سهًِ ٙياحط
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المصادر و المراجع
اثّ يبؾ ،ٙاٚهٛب ;899و ،دیوان ایلیا اتو ماضی ،قسّو نيٓ ِيهّي يهٛيٓ اثيطأٛى ضيًس انيس ،ٍٚثٛيطِت@
يُطّضات ياسسٗ انُّض نهًكجّيبت
اثّ يبؾ ،ٙاٚهٛب <899و ،دیوان ایلیا اتو ماضی ،قسّو نٓ ِِؾًٓ انفٕبضس@ غالح انس ٍٚانّٕاض٘ ،ثٛيطِت@
زاض ِينتجٓ انٕالل
ؤغغط٘ ،يحًسرًفط ضثٛيى 8979و ،األدب المقارن(الثحث العلمی) ،مهٛيٗ اٜزاة ِانًهيّو اإلَسيبَ،ٗٛ
ربيًٗ ضٕٛس ثبُٔط ف ٙمطيبٌ ،انسُٗ  ،7انًسز 8
ثطّٔي ،ٙذهٛم 7??9و ،ایلیا اتوماضی شاعر السؤال والجمال ،ثٛطِت@ زاض اننتت انًهًٓٛ
رًٛم انسطادَ ،بزضْ ال تب ،شعراء الرابطة القلمیة ،انكجًٗ انخبنخٗ ،انقبٔطٖ@ زاض انًًبضف
انرٛبـ ،رالل ِسبئط79>; ٍٚش ،تاریخ ادتیات معاصر عرب ،مطيبَطبْ@ اَتطبضات زاَطگبْ ضاظ٘
ضربئَ ،ٙزًٓ 8999و ،شعر وشیریر تحلیل شعر الثورة فی األدب العرتی ،يكجًٗ ربيًٗ يطٕس
ضمٛج ،ٙيجس ا

=??7و ،قضایا عربیةة فی الشعر الجزائری المعاصر ،انكجًٗ انخبَٛيٗ ،نٛجٛيب -تيَّس@

انساض انًطث ٗٛنهنتبة
ظم ٙقبنت ،قبنت ال تب ،ایلیا اتوماضی تیه التجدید والتقلیدد ،غيٛسا -ثٛيطِت@ يُطيّضات انًنتجيٗ
انًطثٗٛ
سهًٛبٌ ،ذبنس ا <=79ش ،فلسطیه و شعر معاصر عرب ،تطرًٓ ضٕطْ ثبقط٘ ِ يجس انحس ٍٛفيطظاز،
تٕطاٌ@ َطط چطًٓ
ضطاضْ ،يجس انهكٛف ;<?7و ،ایلیا اتوماضی ،ثٛطِت@ زاض غبزض
ؾٛف ،ضّق7?;? ٙو ،دراسات فی الشعر العرتی المعاصر ،انقبٔطٖ@ زاض انًًبضف
انًًّش ،سبنى =??7و ،ایلیا اتوماضی تیه الشرق والغرب ،ثٛطِت@ ياسسٗ ثحسٌّ
انّٕاض٘ ،غالح انس899? ٍٚو ،شعراء المهجر الشمالی ،ثٛطِت@ زاض ِينتجٓ انٕالل
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