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شعرية املكان يف أعمال القصيبي الشعرية
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تٚريخ افتحُٔم5341/2/51 :هـ

تٚريخ اإلجٚزة5341/3/51 :هـ

ادستخِص:
تْحق هذه افدراشة مْحك جديد ًا يف تْاول صًر ؽازي افَهٔبل ،وتسِط ظِٔف
افوقء مـ زاوية خمتٍِة ظـ افىروحات افسابَة افتيل تْاوفيت صيًره بافدراشية< إذ
رصدت هذه افدراشة صيًر افَهئبل وؿدرتيف ظيذ قييؾ ادُيان بُيؾ متًَِاتيف،
ودالالتف مـ حٔزه افٍٔزيائل إػ حٔز افٍـ ،ضّـ دائيرة إٕنيائٔة ؾْٔية ،يتخِيؼ ؾٔٓيا
ادُان < فٔهبح مقضقظ ًا فِنًر ،حيّؾ ؾواءات ٍٕسٔة  ،وتتنُؾ حقفف ظقامل جديدة
ؽر افتل أفٍت يف افقاؿع .وؿد رصد افباحث تْاوالت افَهٔبل ادختٍِة فُِّان مْيذ
افبدايات حٔث ـان فِّدرشة افرومْسٔة دور ـبر يف تنُٔؾ صقرة ادُان ،وما ؿابؾ
ذفؽ مـ أحداث افقاؿع ومنُالتف افتل أشّٓت بنُؾ ـبر يف جًيؾ ادُيان ريقر ًا
صًري ًا مٓ ًام ظْد افَهئبل .ـيام تْياول افبحيث تقطٔيػ افَهئبل فرمزيية ا مياــ
وا حٔاز مـ خالل اـتساهبا رمزية صيًرية يف افيذاـرة افًربٔية ،ـيام ٕياؿش افبحيث
تْاوالت افَهٔبل فِّديْة بقصيٍٓا مُإي ًا ميًٗر ًا يف حٔياة افٍيرد واد تّيع ،وٕاجتي ًا
الجتاهاتف ،وؿدم ِٔال فنًرية افْص افذي تْاول ظالؿة االٕتامء ا بدية بغ افَهئبل
وادُان يف إضار افنًقر افٍىري فًالؿة اإلٕسان بقضْف.
افُِامت ادٍتٚحٔ :ٜافنًر افسًقدي – صًر ؽازي افَهٔبل – صًرية ادُان.
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مَدمــٜ
()5
تت ف افدراشيات افَْديية ايدي ية إػ ؾيتح ياالت أوشيع فَيراءة افيْص،
وتٗشس فَراءة واظٔة خترج ظـ ّٕىٔة افدرس افَْدي افتَِٔدي افَائّة ظذ افبحيث
يف ًْائٔة افٍِظ وادًْك ؾحسب ،وذفؽ هبدف افبحيث يف دالالت أوشيع  ،ـدراشية
ا حٔاز وا مُْة ،وافٍواءات ،وافًالمات.
هذا ال يًْل بٖي حال ميـ ا حيقال اويروج ظيـ دائيرة افٌِية وافبحيث يف
إحاالت بًٔدة وإٕام ظذ افًُس مـ ذفؽ ،إذ مـ صٖن هذه افدراشات ي إذا خيدمت
بنُؾ جٔد ي أن تقشع دائرة افرؤية فٌِة ودحٔط افٌِة أي :يف افْص ادبْك ويف افيْص
ادًْك  ،وتستْىَف دالفٔ ًا ،وشّٔٔائٔ ًا ،وإٔ ربقفقجٔ ًا< ؾٌِة افْص افنًري يف ضبًٔتٓيا
مُ ٍة تًتّد ظذ افتًدد افداليل وافسمٔز وافتُ ٔػ ،بخالف افْص افرسيدي افيذي
تسٓب فٌتف يف افتٍاصٔؾ ،وبخاصة يف وصػ ا حٔاز و ا مُْة.

()2
تَؾ افدراشات افتيل تتْياول ا حٔياز وا مُْية يف افنيًر ،بٔيْام تُ ير يف
افْهقص افرسدية ،وذفؽ يًقد ي يف رأيل ي إػ أن ادُان يف افْص افرسدي جزء ميـ
افت ربة بؾ هق أشاس تُقيْٓا  ،ؾافَاص وافروائيل يرـيزان ظيذ وصيػ ا مياــ
بدرجة جتًِٓا أشاس افت ربة ،وربام ـإت بٗرة اإلٕنائٔة يف افًّؾ افرسدي  ،ويهؾ
ا مر يف بًض ا حٔان إػ اإلشٓاب يف افتٍاصٔؾ ،أما يف افْص افنًري ؾِٔس ا مر
بتِؽ افدرجة  ،دا بغ فٌة افنًر وافرسد مـ اختالف  ،جيًيؾ ـي ً
ال ميْٓام ذات ضيابع
مستَؾ .ؾٌِة افنًر مُ ٍة تًتّد ظذ اإلحياء ،وافسمٔز وافًالمات ادُتْزة ،وافَهة
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افتل حئُٓا افروائل يف مئة صٍحة ،يْيّٓا افناظر يف صٍحة أو صٍحتغ ،وربيام ال
يسٔغ افذوق ا ديب وافَْدي أن يزيد ًاف ة < ن ذفؽ ي ؽافبي ًا ي يُيقن ظيذ حسياب
صًرية افْص وؿد يييرض هبُِٔيف ،بًُيس افيْص افسييردي افيذي ؿيد يبِيغ مئيات
افهٍحات.
افٌِة يف افْص افنًري ردودة يف افيْص افٌِية ب٘ضيار ضئؼ ،وبيٖوزان
وحرـات وشُْات مًدودة  ،وهلذا ال يستٌرق افنياظر يف وصيػ ادُيان يف افٌِية
افياهرية  ،إال ٕادر ًا ،فذا مل يٍِت ادُان يف افنًر إٔيار افدارشغ  ،ظذ افرؽؿ مـ أن
أـ ر ما ًٕرؾف ظـ ا مُْة يف افًك اجلاهع جاءٕا ظـ ضريؼ ديقان افنًر افًريب.
فُْْا ٕحتاج ظْد دراشة ا حٔاز وا مُْة يف افنًر إػ تقخل اييذر ،فيئال
ُحّؾ افْهقص ما ال تّؾ .ؾربام ال يٖخذ ادُان أو ائيز مُإيف يف ضيقر إٕنيائٔة
ٕ ِّ
افْص ؾٔيؾ رد مُان جٌرايف فٔس إال.

()4
افدراشٚت افسٚبَ:ٜ
مل أجد مـ خالل افبحث وافتَيص دراشة ظِّٔة ظيـ ادُيان يف صيًر ؽيازي
افَهٔبل  ،بقصٍف مقضقظ ًا صًري ًا يتْاول دراشية جتربية افَهئبل يف افتًاميؾ ميع
ا مُْة وا حٔاز وَِٕٓا مـ افٍواء اجلٌرايف إػ افٍواء افنًري  ،افذي أرميل إفٔيف
يف هذه افدراشة ،وفُـ هْاك بًض افدراشات ظـ صيًر ؽيازي افَهئبل تًرضيت
فبًض افَوايا ادتهِة بادُان  ،ـادديْة افتل تْاوهلا رّيد افهيٍرا ضيّـ دراشية
ظِّٔة ،هل أوىف دراشة اضًِت ظِٔٓا تْاوفت صيًر ؽيازي افَهئبل بنيُؾ ظيام ،
وظْقاهنا ":صًر ؽازي افَهٔبل ،دراشة ؾْٔة" مـ مىبقظات ـتاب افرياض ،افهادر
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ظـ  :مٗشسة افٔاممة افهحٍٔة  ،ظام3645 :هي4004 ،م افىبًية ا وػ ،يف ()660
صٍحة  .وافدراشة ظبارة ظـ أضروحة حهؾ هبا افباحث ظيذ درجية اداجسيتر ميـ
اجلامًة ا ردٕٔة  .تتُقن مـ مخسة أبقاب  ،وؿد تْاول يف افٍهيؾ اف يا ميـ افبياب
ا ول ادقؿػ مـ ادديْة  ،وٕاؿش ؾٔف  :يقالت ادديْية افًربٔية  ،و يقالت ادديْية
افٌربٔة ،و قالت مدائـ افقضـ  ،وؿد رصد افباحث رؤية افَهٔبل فِتحقالت افتل
مرت بف خالل ترحافف بغ هذه اددن ،يف حغ ٕاؿنت يف هذه افدراشة مقؿػ افناظر
افٍْز مـ ادديْة يف حاالت خمتٍِة مْٓا ادقؿػ مـ :ادديْة افًربٔة افًامل اجلديد افذي
ظإك مْف افناظر واؾتَد ؾٔف افزاءة وافبسياضة( إّٔيقذج افَياهرة)  ،وادديْية افٌربٔية
ادادية اجلِّٔة(إّٔقذج فقس إٔ ِقس ،وفْدن) ،وادديْية افًربٔية ادسيتِبة ادحتِة
(إّٔقذج افَدس)  ،ادديْية اويراب افتيل دمرايا اييروب (إّٔيقذج بيروت) ،
ادديْة افقضـ بٖبًاد االٕتامء افقضْل وافْنيٖة ا وػ وميا بًيدها فِنياظر( إّٔقذجي ًا
ادْامة وافرياض ).
وهْاك دراشتان تْاوفتا صيًر افَهئبل بهيٍة ظامية  ،فُيـ ادُيان مل حييظ
بْهٔب يف هاتغ افدراشتغ ا وػ (:صقرة ادرأة يف صيًر ؽيازي افَهئبل ،دراشية
ِِٔٔة) محد ابـ شِٔامن افِٓٔب  ،صدرت ظـ دار افىًِٔة اجلدييدة بدمنيؼ  ،يف
ضبًتٓا ا وػ ظام4005 :م.
واف إٔة( :افسرة افنًرية فٌازي افَهئبل بيغ افرؤيية وا داء ،فِيدـتقر ،
رّد بـ أمحد افيدوؽان  ،صيدرت ظيـ مُتبية افًبُٔيان  ،يف ضبًتٓيا ا وػ ظيام:
3646هي 4005 ،م  ،يف  333صٍحة.
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()3
مْٓ ٟافدراش:ٜ
إن ضبًٔة افبحث تستدظل ظدم افرـقن دْٓج َٕدي واحيد حتيك ال تْحكي
افدراشة يف إضار أحادي مـ حٔث ضرق تٍسر افْهقص و ِِٔٓا < وذفؽ أن طروؾي ًا
وأزمْة متبايْة ـإت مًٗرة يف افْهقص بنُؾ واضح  ،ؾآًرت أن يَقم اديْٓج ظيذ
مَاربة بغ ادْاهج افتل يُّـ أن أشتًغ هبا يف ِٔٔؾ صًرية ادُيان  ،ؾّيـ ادْياهج
افسيئاؿٔة افتييل تبحييث يف ادحيئط اويارجل ادييًٗر يف افييْص شٖشييتًغ بييادْٓ غ:
افتارخيل ،وافٍْز  ،يف ِٔؾ ا حداث افٍاظِة افتل ـقٕيت صيقرة مًْٔية فُِّيان
وشامهت يف قالتف ،ويف ِٔؾ أًر افًامؾ افٍْز يف تهقر ا مُْة ظْد افَهئبل .
أما ادْاهج افْهٔة افتل شٖشتًغ هبا يف افتًامؾ مع افبْٔة افْهٔة افداخِٔة ميـ حٔيث
افًالمات افٌِقية  ،و قيؾ ادُان مـ اإلضار اجلٌرايف إػ اإلضار افنًري ؾسيتُقن
مَارية أيو ًا بغ ادْٓ غ :افسّٔٔائل  ،واإلٕنائل  ،أي افبحيث يف صيًرية ا مياــ
وا حٔاز < فُنػ مدى ٕ اح افَهٔبل يف هذه ادّٓة .ظيذ أن اإلؾيادة ميـ ادْياهج
افَْدية ال تًْل إفٌاء ذاتٔة افْاؿد امام ًا.
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متٓٔد
مٍٓوم ادُٚن ومٚهٔته
جاء يف ادحُؿ البـ شٔدة( :ادُان) :ادقضع ،واجلّع :أمُْة ،وأماــ مجع
اجلّع  .أما (ائز) ؾَد ورد يف افًغ :حٔز افدار :ما إوؿ إفٔٓا مـ ادراؾؼ وادْياؾع،
()3

وـؾ ٕاحٔة حٔز ظذ حدة ،ومجًف أحٔاز.
حيدد ادٍٓقم افٌِقي ادُان أو ائز بٖٕف مقضع واؿًل مِّقس ،ال ظذ إٔيف
ؾواء ـام هق ادٍٓقم ظْد بًض افٍالشٍة ،ويف ؿقل ابـ شٔدة ما يدل ظذ أن ادقضيع
افذي اتٍؼ ظذ تسّٔتف مُإ ًا ردد ًا إما باشؿ ،أو هٔئية أو حيدث  .وم ِيف ميا ورد يف
افًغ ؾ٘ن ائز اختذ مسامه بًد أن تٌرت مًامل افدار ،فتهبح ؾٔٓا أحٔاز ؽرت صُؾ
ادُان.
ومما جاء ظـ افٍالشٍة ،ما وضحف ابـ شْٔا يف رؤية افٍالشٍة فُِّان بٖٕيف:
افقء افذي حيقي ا صٔاء ـافبٔت فِْاس ،أو ما يُقن ؾٔف افقيء ـا وظٔية مي ً
ال .
()4

وجًؾ مـ ذفؽ بًض ا فٍاظ افتل تدل ظذ مُان م يؾ :يت ،وؾيقق  ...افي

()5

،

وهذه ادٍردات تًز ظـ تْقظات ادُان ا ـز افذي هق اجلٓة م ً
ال أو ائز ؾتتٍرع مْف
ا حٔاز (ؾقق و ت ) ..ضّـ تقافد ادًان اجلزئٔة ادتٍرظة مـ ادًا .

))3

ادحُؿ وادحٔط ا ظيؿ  ،يب ايسـ ظع بـ إشامظٔؾ بـ شٔدة ،ت :د .ظبد ائّيد هْيداوي ،دار
افُتب افًِّٔة ،بروت ،ط 3643_ 3هي4000،م.93 9،

))4

ٕيرية ادُان يف ؾِسٍة ابـ شْٔا ،تٖفٔػ :حسـ ٔد افًبٔدي ،ط 3;:9 ،3م ،ص.307 :

))5

افسابؼ ،ص .308
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خِق ،ومُان متنُؾ با صيُال
وٕحـ ٕتساءل بًد ذفؽ فْرى هؾ هْاك مُان ٌ
وا حٔاز؟ ،أو أن ادُان ال يقجد أو يهىِح ظِٔف إال بًد ايدث افيذي ييرتبط بيف؟
وهذا افسٗال بدوره يَقدٕا إػ تْاول مهىِح ؾوياء فُ يرة اشيتًامفف يف افدراشيات
ا دبٔة ايدي ة.
ؾُِّة ؾواء ترشؿ يف افذهـ صقرة اوِق ،أي ما يتبَك بًد ٕزع ـؾ ا صٔاء
ادِّقشة ،فُـ ظِؿ افٍِؽ ايديث أًبت أن ا صٔاء ادادية وافٍواء يٗفٍان مً ًا افًامل
افُق ؾافٍواء ـادادة يّتُِان ـٔإ ًا ؾٔزيائٔ ًا وخهائص ؾٔزيائٔة .
()3

ـان اهلدف مـ إيراد هيذه ادٍياهٔؿ هيق افتٍرييؼ بيغ ا مياــ افقاؿًٔية أو
افىبًٔٔة ،وا ماــ اوافٔة افتل يتنُؾ بًوٓا يف ذهـ ا ديب  ،ؾٔام أصِف مـ افًيامل
افُق  ،أو ما ـان مـ ظامل (افٔقتقبٔا)  ،مما ال يقجد يف ظامل افقاؿع .وـيذفؽ ٕرييد أن
ًٕرف مدى تدخؾ ا دييب يف ادُيان افيقاؿًل ادًئش بحٔيث جيًِْيا ًٕئش مًيف
اإلحساس افنًري بف.
وظذ هذا ؾْٓاك مـ ئّؾ إػ دراشة افٍواء يف افْص ا ديب ظيذ أشياس أن
ـؾ ؾواء يًد مُإي ًا ،أو امتيداد ًا فُِّيان .أميا بًيض افَْياد ادًياسيـ ؾٔخيافػ
ويهىْع "ائز" ـقن ائز منّقالً بافٍواء ،وادُان ظْده أصؾ ًابت ؿائؿ بياق <
ٕف مستَر افُْٔقٕة ،أما ائز ؾّ رد هٔئة تًرض ظز ادُان ذاتف  .وـٖ بافدـتقر
()4

))3

إير :ادُان وافزم ان يف افًامل افُق ايديث ،ب  ،ك ،و دئٍس ،ترمجة :د .أدهؿ افسامن ،مٗشسية
افرشافة ،د .ت ص.36 ، 35 :

))4

إير :افسبع ادًَِات مَاربة ،شّٔٔائٔة إٔ ربقفقجٔة فْهقصٓا ،د .ظبيدادِؽ مرتياض ،مْنيقرات
ا اد افُتاب افًرب ،دمنيؼ3;:0 ،م ،افْسيخة اإلفُسؤٕية ظيذ مقؿيع ا ياد افُتياب بدمنيؼ
( )www.awu_dam.orgص.;6 – :; :
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مرتاض يقجف رؤيتف فِحاالت ايادًة يف ادُان ،ـاإلٕسان وحرـتيف ،واآلًيار افتيل
يسـٓا ،ؾادُان أصؾ ًابت وائز يّ ؾ تٌراتف وايرـة ايادًة ظِٔف.
أما افدـتقر شًد افديـ ـِٔب ؾرى أن ادُيان فئس يرد حٔيز ؾٔزييائل أو
جٌرايف ،وإٕام هق حاضـ ضبًٔل واجتامظل وٍٕز ومجايل يّْق ؾٔف افُائـ اإلٕسا إذ
فٔس باشتىاظة اإلٕسان أن يتْهؾ مـ ربَة ادُان وال افزمان .وفُيـ ادُيان افيذي
()3

َٕرؤه يف ٕص مـ افْهقص يّ ؾ فْا رؤية صاحب افْص وصُِف ادتخٔيؾ ال افقاؿيع
ائََل فُِّان ،ؾادُان يف أي ٕص هق رؤية ؾالن فُِّان ،وهيذه افرؤيية متحقفية
وفٔست ًابتف< هنا تتٌر بتٌر اياالت افنًقرية.
وهذا يٍيض بْا إػ افقؿقف أمام ايدث وايرـية وأمهٔيتٓام يف دييد أبًياد
ا ماــ وا حٔاز وتنُِٔٓام  ،ومْحٓام ا ماــ دالالت رمزية جتًِٓا ؿابِة افقفيقج
إػ ظامل افْص مستحسْة أو مستُرهة ،مَدشة أو ؽر مَدشة ،ؾادُيان ظْيد صياـر
افْابِز ال يهبح مُإ ًا بدون ايرـة ،وإٕام هق جزء مـ افٍواء ،ؾٖمهٔتف فْا تٖيت ميـ
ايرـة  ،ويرى أن افتُّغ فإلٕسان يف ا رض يُقن بتُّغ اإلٕسان مـ ايرـة .
()4

وهذا يَسب مـ مٍٓقم ائز ظْيد ظبيدادِؽ مرتياض ؿِئ ً
ال ،حيغ جًيؾ
مرتاض ا حٔاز أجدر بافدراشة بقصٍٓا صاؽؾ ادُان ،أو هل افىيارئ ظيذ ادُيان
افذي أـسبف أمهٔة ظْد ا ديب ،ويدخؾ يف هذا اإلضار مـ يرى أال وجقد فُِّيان يف
ادىِؼ  ،مًتّد ًا ظذ افرأي افَائؾ :إن افٍوياء يًْيل (ال رء) ،وإٕيام يٖخيذ ادُيان
))3

إير :مجافٔات ادُان ،آفٔات افتبدي ادُا يف افنًر ،جريدة ا شبقع ا ديب ،ا اد افُتاب افًيريب،
دمنؼ ،ظدد، :68 :تاري 4004 4 44 :هي ،ص 3 :بسؿٔؿ ادقؿع اإلفُسو .

))4

إير :مدار افهحراء ،ادٗشسة افًربٔة فِدراشات وافْؼ ،بروت ،ط 3;;3 ،3م ،ص.454 :
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أمهٔتف مـ أمهٔة شاـْف ،ؾٓق ؾراغ حئا بافذـريات وا حداث وايرـة .
()3

ؾادقاؿػ افٍْسٔة تْنئ ظالؿة بغ ا ديب وادُان ،وافنيًر ييرتبط مُإٔي ًا
بافبٔئة افتل ٕنٖ هبا ،وباإلٕسان ادبدع افذي إٔنٖه .
()4

وال ؿّٔيية فُِّييان يف افييْص ا ديب إال بايييدث وايرـيية ،ومهييا مرتبىييان
بافزمـ ،أما ـقن ادُان مقضً ًا جٌراؾٔ ًا أو حٔز ًا ؾٔزيائٔ ًا رد ًا ؾال أمهٔة فف حْٔئذ.
إن وجقد ايدث واؿً ًا أو ختٔ ً
ال يًْل أن هْاك حرـة (ما) حيدًت ،أو ُيتْبيٖ
بحدوًٓا ،أو يْبٌل هلا أن دث ،وذفؽ يزر إمُإٔة افًالؿة مع ادُان مـ افْاحٔية
ا دبٔة ،ومـ ا م ِة ظذ ا حداث افتل يتْبٖ هبا ،مَيقالت ا ٕبٔياء ظيـ ا مياــ ،
ؾا ماــ افتل خيزون ظْٓا تُتسب ؿداشة مسبَة والحَية ،وتتحيقل افًالؿية ميع
ادُان يف هذه ايافة إػ ظالؿة دئْة  ،ذات ضيابع روحيل ،واميْح تِيؽ افتحيقالت
ا مُْة شِىة ظذ افزمـ واإلٕسان.
وال تُقن ا مهٔة فُِّان ادتخٔؾ ؾحسب ،ؾادُيان افيقاؿًل مٓيؿ أيوي ًا ،
وبخاصة قالتف داخؾ افٍْس  .وفِتًٖر افٍْز دور يف تنُالت ادُان واخيتالف
()5

ادقاؿػ وتبايْٓا حقفف.
وذفؽ يًْل أن ادُان ُيَْؾ مـ افقاؿع إػ افنًرية  ،ومـ ٕىاق افٌِة افًاديية
إػ ٕىاق افٌِة افنًرية  ،ؾٔتحقل مـ صئاؽات افْ ير إػ صئاؽات افنيًر ،وهيذه
))3

إير :صًرية ادُان ،د .ظي امن بيـ ضافيبِ ،ية ادقؿيػ ا ديب ،ا ياد افُتياب افًيرب بدمنيؼ،
ظدد ،5:9:امقز 4005م ص 90 :بسؿٔؿ ادقؿع اإلفُسو .

))4

مجافٔات ادُان يف صًر ا ضٍال (افيقضـ إّٔقذجي ًا) رّيد ؿرإٔيا ،جرييدة ا شيبقع ا ديب .ا ياد
افُتاب افًرب بدمنؼ،ظدد،:68:يف4005 4 44:م،ص 3:بسؿٔؿ ادقؿع اإلفُسو .

))5

إير :ظامل افْص ،د .شِامن ـاصد ،دار افُْدي ،ا ردن ،د .ت ،ص.349 :
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افهٔاؽات تُسبف خاصٔة افْقع اجلديد  .وهبذا حيّؾ ادُان مجافٔة بتّ ِٔف ؿّٔة (ميا)
()3

شقا ٌء أواؾَْا ظِٔٓا أم رؾوْاها .
()4

فُـ هنقض ادُان بٖية مجافٔة ال يتؿ إال مـ خالل ادبدظغ  ،وذفؽ ب ًِيف
()5

جزء ًا مـ افنًرية ،وادُان يف افٍـ اختٔار وفٌة ومًْك .
()6

ومجافٔيية ادُييان يف افٍييـ تييٖيت ميـ اؤييال افييذي تنييُِف افٌِيية ،وا بًيياد
افتهقيرية افتل يُتسبٓا مْٓا ،ومـ ادقؿػ افٍْز افذي يتًامؾ بف ا ديب ويوئٍف
ظذ ادُان ،وفذفؽ ٕرى أماــ يف بًض افْهقص تنُؾ مجافٔة ظِٔا ،فُْٓا ٍٕسيٓا
تبدو يف ٕهقص أخرى ردة مـ تِؽ اجلامفٔة ،ؾِٔس هْاك مُيان ؾْيل وآخير ؽير
ؾْل ،ـام ٕ د م ً
ال يف تًريػ أحد افباح غ فُِّان افٍْل بٖٕف " :ادُان افذي يتنُؾ
بًٍؾ اؤال فٌقي ًا"  .ادُان هق ادُان جٌراؾٔا أو خٔافٔ ًا ،ومقهبة ا ديب هل افتيل
()7

تبًث فْا افنًقر بُّان ( ما)  ،ؾْتحقل مع ادبيدع ميـ صيًقرٕا افَيديؿ إػ صيًقر
جديد ،ويتؿ ذفؽ بافٌِة ال ريب .وهذا ما جًؾ افباحث افسيابؼ يٍييرس تًريٍيف بيام

))3

إير :دالفة ادُان يف ؿهٔدة افْ ر ،د .ظبد اإلفف افهائغ ،ا هايل فِىباظة وافْؼ وافتقزييع ،شيقريا،
ط 3;;; – 3م ،ص.;7 :

))4

إير :مجافٔة ادُان ،د .شًد افديـ ـِٔب ،ص .4:

))5

إير :إصُافٔة ادُان يف افْص ا ديب ،ياشغ افْهر ،دار افنئقن اف َاؾٔية افًامية ،بٌيداد ،ط – 3
3;:8م ،ص.: :

))6

افسابؼ ،ص.: :

))7

إير :ادُان يف صًر أمحد ظبد ادًىل ح ازي ،حْان رّد مقشك محقدة ،رشافة مُِّة فِامجسيتر
جامًة افرمقك ،ا ردن3;;5 ،م ،ص.44 :
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يْاؿض افتًريػ ظْدما ؿال" :أي أن ادُان هق ادُان ادِّقس  .وادُيان اؤيايل ال
()3

يُقن مِّقش ًا.
وشقاء أـان افْص يتْاول ادُيان يف ادياأ أم اييار ،ؾيا دب يًاينيف
بًٍقية ،حْٔام يتذـر ا ديب ادُان ،ويتذـر مهاحبات ادُان أو منياهباتف يف واؿًية
ما ،وهذه ادهاحبات تَسن ظادة بخزتف بادُان .
()4

وتِؽ ادهاحبات ؿد تُيقن أحيداً ًا تارخئية ،أو أصخاصي ًا .ويف مَيدمات
افَهائد وبُاء أضالل ا حبة يف افنًر اجلاهع واإلشالمل خر دفٔؾ ظذ ذفؽ.

))3

إير :ادُان يف صًر أمحد ظبد ادًىل ح ازي  ،ص .44

))4

مجافٔات ادُان ،رّقد مَْذ اهلاصّل ،جريدة ا شبقع ا رد  ،ا اد افُتاب افًرب بدمنؼ ،ظد د:
4005، :68م ،ص4:
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ادحور األول:
تنُل ادُٚن دم ادوؿ افوجداين
بدأ ادُان يتنُؾ يف صًر افَهٔبل مع بداياتف افنًرية اجلادة يف أواخر افًَد
اف ا مـ حٔاتف ،وؿد خوًت رؤيتف فُِّيان فِتٔيار ا ديب افيذي تيًٖر بيف يف تِيؽ
افبدايات  ،ـام خوًت فِّْزع افٍْز افذي يسٓؿ يف تنُٔؾ اؤيال ؽير افيقاؿًل
ـٖي صاب ؿبؾ افًؼيـ ،يّتِئ ظَِف باؤاالت أـ ر مما يّتِئ بافرؤى افقاؿًٔة.
ـإت بداية افَهٔبل افنًرية اجلادة يف مْتهيػ شيبًْٔٔات افَيرن افرابيع
ظؼ اهل ري ،أواخر مخسْٔٔات افَرن افًؼيـ ادٔالدي .وؿد تدخؾ تٔيار اددرشية
افرومإسٔة يف تنُٔؾ ا مُْة وا حٔاز يف صًره ،فذفؽ اجتف يف افبيدايات إػ أمُْية
ايِؿ و(افالواؿع) صٔئ ًا ؾنٔئ ًا ،وأول ما ٕ د مـ افَهائد تًبر ًا ظيـ ذفيؽ ؿهئدتا:
"صَراء"  .و"أريد"  .يف ديقإف ا ول "أصًار مـ جزائر افِٗفٗ" ضّـ اد ّقظية
()4

()3

افُامِة ،أرخٓام يف3599 :هي _ 3;79م ،ومل أظ ر ظذ ٕص ؿبؾ هذيـ افْهيغ إال
ؿهٔدة "مـ ؿبؾ"  .يف ديقإف "أبٔات ؽزل" ـتبت شْة 3598هي 3;78 ،م.
()5

وبافْير يف هذه افبدايات ٕ د أن ا حٔياز وا مُْية بيدأت تتنيُؾ يف هٔئية
ايِؿ افًاضٍل .وال يًْل ذـرٕا فِبدايات إْٔا شًْتّد افتسِسيؾ افتيارخيل يف ظيرض
افْهقص افنًرية ،وفُْْا ٕرصد افبيدايات ؾحسيب < ن تىيقر ًا ضبًٔٔي ًا شئ ًؾ
افناظر يَسب صٔئ ًا ؾنٔئ ًا مـ افقاؿع  ،وؿد ـان ادًٗر افقاؿًل ا ـز يف رؤيية ادُيان
))3

اد ّقظة افنًرية افُامِة ،مىبقظات اامة ،جدة360: ،هي_3;:9م ،ص .45، 44:

))4

افسابؼ ص.8: :

))5

افسابؼ ،ص .638
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ظْد افَهٔبل ؾٔام بًد هق ؿؤة ؾِسىغ ،وبخاصة ؾٔام شيّل بًيد بُْسية حزييران
3;89م.
وإذا ما اشتًرضْا افْص ا ول" :صَراء " دحْا مـ افًْيقان ارتبياط ادُيان
ودالالتف يف افْص ببدايات ايِؿ افًاضٍل ،افتل أذٕا إفٔٓا شابَ ًا ـام يف ؿقفف:
ال تٌوبي م ٚافـُون إن هتــجري ؟
.......

ُ*
*

ومـــ ٚرؾٔـــ

ِ
ادســـُر؟
األمـــل
.....
ِ
ـــر ؟

وؾــٔم ي ــٌي دم افريــٚض افنــذى؟ *

وؾـــٔم ِـــو افبـــوح ف

وؾــــٔم ينــــدو بِبــــل دم افربــــ ٚ؟ *

ِ
ـــّر؟
َـــج ٜافس
وؾـــٔم تًِـــو
ِ

افنــوق ؟ مــ ٚافنــوق شــوى ُؿبِــ* ٜ

ِ
األصـــَر
هتـــٔم ؾـــوق األـــدول

وافًّــر ؟ هــل ظّــري شــوى حليــٜ

ظـــذ جْـــٚح ادوظـــد األخوــــ ِر

بافرؽؿ مـ تْقع افًالمات افٌِقية افتل ظزت ظـ ادُيان ،شيقاء افكيحية
مْٓا ،أو افتل ّؾ مًا افيرؾٔة ادُإٔة ،ؾ٘ن افناظر هٖٔ ا شِقب جلًؾ ادُان يف
مْىَة افنًقر مرة ،ومْىَة افالصًقر مرة أخيرى  ،وذفيؽ ميـ خيالل ا شيِقب
اإلٕنائل ودالالتف ـام يف مجِة" :ما افُقن إن ا ري؟"  ،بّ ؾ هذا ا شيِقب يتٌٔيا
افناظر اوروج مـ افٍواء ادحٔط ،ومـ افُقن وا مُْة افٍٔزيائٔةً .يؿ ٕ يده بًيد
ذفؽ جيرب اصىْاع أحٔاز وأمُْة خٔافٔة  ،ـام يف" :اجلدول ا صَر ،وجْاح ادقظيد
ا خيرض" .أميا بيافْير يف دالالت ا فيقان هْيا ويف "ا دميع ايّيراء" يف ؿهئدة
"ٕ قى" يف افهٍحة افتافٔة  ،ؾْ د أن ادٍردات افتل تًز ظيـ افِيقن ال ٔيؾ ظيذ
افِقن بافرضورة إال يف ادرحِة ا وػ ،ـام يرى (جقن ـقيـ) ،يف حغ يهبح افِيقن
داالً ظذ مدفقل ًان ذي ضبًٔة ظاضٍٔة ،وتِؽ – ظيذ حيد تًبيره_ وشئِة إلطٓيار
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اشت ابة ظاضٍٔة ال يُّـ ايهقل ظِٔٓا بىريَة أخرى ،ويًْل هبا ظبيقر افٌِية ميـ
افقطٍٔة اإلصارية إػ افقطٍٔة اإلحيائٔة ،ومـ مستقى إػ مستقى آخر  .هذه ا حٔاز
()3

تتنُؾ ظادة ظْدما يقؽؾ افناظر يف ايِؿ  ،وهق ما ٕ ده بهقرة أـ ير يف ؿهئدة "
أريد " ،ؾت ربة افَهٔبل ؾٔٓا أظّؼ يف افتًبر ظـ افالمُان افذي يهيبح يف افَهئد
مُإ ًا ،أو ظـ "افٔقتقبٔا " وبافتحديد يف مْىَة إحساس افناظر بتنابؽ افَٔية مع
()4

أحالم افالصًقر ،ضّـ رؽبية افنياظر يف جتياوز افٍوياء افُيق إػ ظيقامل أخيرى
ومهٔة  ،أو ادُان افذي يتنُؾ يف اؤال ؾحسب  ،يَقل :
()6

()5

()7

أريــــد أن أمـــــيض بًٔــــد ًا بًٔــــد *

خِ

أريـــد أن أجتـــٚز هـــذي احلـــدود *

أريـــد أن إٔســـى افـــدٕى أن أهـــٔم

أليـــــــن ؟ ال أدري وفُْْـــــــي *

أريـــد أن أموــــي بًٔـــد ًا بًٔـــد

افٌٔوم افبٔض خِـ

افْجـوم

يتحقل افبحث ظـ ادُان يف بداية ا مر إػ بحث ظـ افالمُان ،أو خيروج
مـ ايدود اجلٌراؾٔة افؤَة ،وإػ هروب مـ افَِؼ افٍْيز ادتيٖرجح بيغ دالالت
))3

إير :بْاء فٌة افنًر ،جقن ـقيـ ،ترمجة افيدـتقر أمحيد دروييش ،دار ادًيارف ،افَياهرة ،ط : 5
3;;5م،ص.463 :

))4

"يقتقوبٔا" ـِّة التْٔٔة تًْل :فٔس يف أي مُان أو ال مُان ،ومـ ذفؽ ختٔالت ادديْة افٍاضِة ظْد
افُاتب اإلٕ ِٔزي (تقماس مقر) 3738م ،وهل خٔاالت ؽر ؿابِة فِقجقد وافتحَؼ ،إيير :ظيـ
بْاء افَهٔدة ايدي ة ،ظع ظؼي زايد ،د ،ت :ص.47 :

))5

إير :مجافٔات ادُان  ،ؿاشؿ ادَداد ،جرييدة ا شيبقع ا ديب،ظيدد،4005 6 34 ،:75:ص3:
وما بًدها يف افْسخة اإلفُسؤٕة.

))6

إير :مجافٔات ادُان ،رّقد مَْذ اهلاصّل ،ص.4 :

))7

اد ّقظة افنًرية افُامِة ،ص .8: :
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(أريد ،ال أدري ،أريد ) وما يِبث ذفؽ اجلّقح أن خيػ  ،وافٍْس أن ادأ ؾتتويح
مًامل ادُان:
أريــــــد أن أمـــــــيض إػ واحـ ٍ
ـــــ*ُ ٜ

ُ
جــــدول
وارؾــــ ٜافيــــل ــــٚ

*

حٔـــ ٞيّـــر افًّـــر ال وحنـــ ٌٜ

خرشـــ ٚال افِٔـــل ضويـــل ـ ٔـــ* ٛ

أريـــد أن أمــــيض بًٔـــد ًا بًٔـــد

ٍ
وبِبــــــل يهــــــدح فِحــــــٛ

()5

طؾ افتًٖر افرومإز مّْٓٔي ًا ظيذ رؤيية افَهئبل فُِّيان  ،حتيك مىِيع
اف امْٕٔات اهل رية افستْٔات ادٔالدية ،ؾيدار أؽِبيف حيقل افىبًٔية ،ـيام يف ؿهئدة
"ٕ قى" افتل ـتبٓا شْة 359; :هي _ ; 3;7م وؾٔٓا :
()4

يـــٍٚاحل احلبٔـــ ٛضـــٚل حل افسـٔــــ *

ـــر وحٔــد ًا وَــَ ٝبٚفهــحرا ِ

حــن ظّــر افنــَي فِواحــ ٜا وـــ *

ــــــرا ف ؽْٔـــــٚت ف ٕـــــدا ِ

فَِـــ ٚافـــرؤوم يّســـ ظـــن ظٔــــ *

ين آثـــــــٚر أدمـــــــ ـــــــرا ِ
ِ
ــــن ظـــذ حوـــن فِٔـــ ٜؿّـــرا ِ

صــبوة افًّــر دم ؾّــي طّــٖ يهـــ *

ــــرخ صـــوؿ ً ٚؾـــٖين ٕبـــ ادـــ ِ ٚ؟

وحلِــــم مًىــــر يٍــــت األٍـــــ *

تييقحل افهييحراء ادُان ا رحييب باجلييدب وافَسييقة وايرمييان  ،وطٍييف
افناظر مـ بٔئتف اؤِ ٔة فِبحث ظـ ادٍَقد يف ا مُْة افهيحراوية  ،وهيق افقاحية
وافٌابة .يف مَابؾ ادٍَقد افروحيل وافًياضٍل .افنياظر مويىر الصيىْاع ا مياــ
))3

ربام ـان هْا خىٖ ضباظل أحدث خِ ً
ال يف افقزن يف افتًٍِٔة ا خرة (ؾاظِـ) ؾاؾتك ظذ (ؾاظؾ).

))4

اد ّقظة افنًرية افُامِة ،ص.38 :
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افقاؿًٔة واؤافٔة فتبديد افَِؼ واإلحسياس بيافٍْقر ميـ واؿيع ذايت تذـٔيف تَِبيات
افهبا .وييٓر تًٖر افَهئبل يف بداياتيف بافرومْسئغ ،ؾْ يد ا فٍياظ ذات اإلحيياء
ِّ
و افتٓقيامت اؤافٔة افتيل ـ يرت يف صيًر افرومْسئغ افًيرب حٔيث يُ يرون ميـ
االشتٌراق يف افهٍات اد ازية ،مبتًديـ ظـ افهقر افتل ترتبط بافقاؿع واد تّع ،
()3

وافَهٔبل ما يزال يف تِؽ ايَبة يف مرحِة افتًٖر افًارم بافرومْسٔة.
ـام يتنُؾ ادُان افقمهل اؤايل أحٔإ ًا مـ تٖفٔػ االشيتًارات واد يازات
افتل تتخِؼ ؾٔٓا ادقاؿػ وتتداخؾ ا حٔاز وا ماــ افقاؿًٔة واؤافٔة ـام يف ؿهئدة
" أمة افدهر" :
()4

أمن ظٚص

يٍٕ ٚس ّٕـيض فًٚص ٍ ؟ *

ِ
افبحــر؟
أمل يســٖم افبحــٚر زاــرة

أمــن موؿــ

بــٚك ظــذ أذر افَِــٚ؟ *

دام ٍظــذ راحــ ٜا جـ ِ
ـر؟

ومــن وؿ ـ شــٔ ٕــٚم بــغ أَــٚفًي *
أال ؾــــٚمْحْٔي هــــدأة  ،رب هـ ٍ
ـــدأة *
ُ ِ

إػ موؿ ـ

إػ وؿ رم راح يوؽل دم طٓري ؟
ترد صتٔت ً ٚمـن طْـوين ومـن ؾُـري

وافسبب يف ذفؽ افتداخؾ يُّـ يف ظٍْقان افَِؼ  ،ؾٓذا افْص ـيان إهيدا ًء
فناظر شًقدي ـ ر يف صًره افتٖمؾ وافَِؼ هق رّد حسـ ؾَل  ،وافَهئبل متيًٖر
()5

يف هذا افْص بٖشِقب افٍَل  ،وذفؽ واضيح يف أشيِقب افيْص ،ويف االضيىراب

))3

إير :فٌة افنًر افًيريب اييديث ،مَقماايا افٍْٔية ،وضاؿاايا اإلبداظٔية ،د .افسئًد افيقرؿل ،دار
ادًارف ،افَاهرة ،ط 3;:5 ،4م،ص.36::

))4

اد ّقظة افنًرية افُامِة  ،ص.7;; :

) )5افسابؼ  ،ص.79: :
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افًاصػ افذي مجع يف افْسؼ بغ( افبحر) و(أذرع افَِاء) و جًؾ (افسئػ اهلياجع)
ب قار (افرمح افْاؾذ) ،ؾٔام يُّـ أن يُقن اصىْاظ ًا وجتاور ًا فألحٔاز وا ماــ ميـ
دائرة ادُّـ وؽر ادُّـ.
وامتزج ذـرييات افَهئبل ظيـ ادُيان بايُايية افنيًبٔة ،ـيام يف ؿهئدة
"أوال" وأوال اشؿ إحدى اجلزر افبحرئْة  ،حيُك ظْٓا ؿهة ؽرائبٔة حادة ،يتداخؾ
()3

ؾٔٓا افقاؿع باؤال ،وافزمان بادُان ،يَقل:
َٕل افبحٚر ظن أجداده
أف

حُٚيه

ظن جزيره
رؿدت دم افنّس حسْ ٚؽريره
يًِ ٛادوج ظذ أؿدامٓٚ
يسى افِٗفٗ دم أحالمٓٚ؟
ويْٚؽٔٓ ٚافَّر
ويٌْي بٚشّٓ ٚافًود إذا ضٚب افسّر
مـ اجلزيرة ادُان افقاؿًل تبدأ ا حٔاز وا مُْة بافتداظل:
افسٍْٔه
دم فٔٚيل افٌوص َحك وضرب
افزمٚن وادُٚن مرة أخرى:
حدِ ث ادالح دم افبوم رؾَٔه
))3

افسابؼ ،ص.578 _574 :
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ظن جزيره
اشّٕٓ ٚب افًيل
ِ
خٔٚل
فِٔٓ ٚأحذ
ضًِ ٜأؿسم "صٚي بحِٔ."ٛ
يف آخر شىر صًري ييٓر ادنٓد ايُائل ظـ ادُان مٌرؿ ًا يف افٌِة افنيًبٔة
فِحُقايت ،بىريَة مٌايرة فٍِْٔة ادتقخاة مـ صاظرية افَهٔبل.
وترتبط بادُان أحداث ظاضٍٔة ٔؾ ظيذ خٔياالت تيرتبط ظيادة با مياــ
ايادة  ،ـًادة افنًراء يف اشتذـار ا حٔاز وا ماــ ،وتُقن أحٔإا مٗضرة بًيادات
وتَافٔد تٍرضٓا افبٔئة هبّْٔة ضقيِة ا مد:
........
ـدت أن أؾِ ٝمن رـ ٛصديَٚيت
إػ دٕٔ ٚيديه
حغ َج ٌّٜٕ ٝدم صٍتٔه
صو َت بٚفهوت افرؾٔ
"ي ٚظعِ ...
يَ ٚم َره ...ال تذبغ افَْ" ٚ
()5

وتًقد صخهٔة افراوي افذي حيُل ؿهة ادُان يف ختام ادنٓد فٔختؿ روايتف:
أضرق افنٔ وؿال:
ؿهتي افِِٔ ٜظن أحذ أشٚضر ا ِٟٔ
ظن أوال".
))3

اشتخدم افناظر هْا افًٍؾ ـام تستخدمف افًامة دون أن جيزمف بًد (ال) افْاهٔة.
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ختام افَهٔدة يْٓل ادقؿػ افنًري بًالؿة بغ ادُان وا ٕ يك ،وهيل ظالؿية
ظاضٍٔة مت ذرة يف ذهْٔة افناظر افًريب مْذ افًك اجلاهع.
يف ؿهٔدة "أؽْٔة يف فٔؾ اشتقائل" خيوع ادُان اجلٌرايف وا حٔياز هلّْٔية
()3

ادقؿػ افًاضٍل ظز اشتْىاق ا ٕ ك ظـ ادُان  ،بًالؿات تنابف وارتباط يف ادخزون
افساًل افنًري وؽر افنًري:
افَّر
ؾَويل إٕه
ُ
أو افبحر افذي مٚإٍك بٚألمواجِ
يستًر
وافرؽبٚت
ُ
أو افرمل افذي تِّ ُ
افدرر
دم حبٚته
ُ
هذه ايافة اشتْىاق فألٕ ك ،ؾافَهٔبل يبحث ظـ افقجف اآلخر ادنابف افذي
يرتُز ظذ ا مُْة ( افَّر ) مـ خالل افًالؿة اجلامفٔية  ،يف اجتياهل افتنيبٔف افًيادي
وادَِقب ،أويف افًالؿة افًاضٍٔة واجلسدية ،يف حرـية اديد وافرؽبيات ،يف افهيقر
ادناهبة ظواء ا ٕ ك (افرمؾ وافُ ٔب)  ،أو ظالؿة (افدر) بيادرأة ،بقصيٍف إضياؾة
مجافٔة حسٔة جلسدها.
يف ادقؿػ اف ا  ،يْتَؾ افناظر يف حافية االشيتْىاق إػ افيّْط االجتامظيل
فِتًامؾ مع ا ٕ ك  ،يف صقرة ا ؾراح  ،فُْف يًُس ادقؿيػ إػ اجتياه مٌياير امامي ًا ،
ؾٔبدو افًرس ي وهق حافة ؾرح ي مِٔئ ًا بافُدر ،بافرؽؿ مـ افسٔاق افٌِقي افذي تيرد
ؾٔف مهاحبات ا ؾراح(ادقشَٔا ،وافىبقل) ،وبتٖمؾ افسٔاق  ٕ ،د أن هْاك ظالمات
))3

اد ّقظة افنًرية افُامِة ص.993 _ 987 :
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فٌقية امارس شِىة ؿقية ومّْٓٔة ظذ افْص ،أظْل شيِىة تقجٔيف ادًْيك ،ؾافتيًٖر
وافسِىة افِذان ترـتٓام فٍيتا( افٌابة ،وافُدر) ـإا أؿقى ميـ تيًٖر مجٔيع ادٍيردات
افدافة ظذ افٍرح ،ؾتحقل ادُان إػ مٖوى ـئٔب ،م ر فِحزن ودال ظذ افبٗس:
افنجر
ؾَويل إٕه
ُ
ودم افٌٚب ٜموشَٔى
ضبول تْتق أد ًٚ
افُدر
وظرس مِٗه
ُ
افوتر
ؾَويل إٕه ُ
يف آخر افْص يهبح ادُان حٔيث ال إمُيان فِحٔياة  ،أو حٔيث ال رؽبية يف
ادُان ،حٔث يذوب ـؾ رء  ،ويهبح ادُان ؿٍر ًا مناـ ً
ال فِحافة افًاضٍٔة فِناظر:
إٔ ٚ؟
ال تسٖيل ظْي
مىر
بالدي حٔ ٞال ُ
ىر
رشاظي ادوظد ا ُ
وافؼر
وبحري األّر
ٌ
وأيٚمي مًٕٚٚة
ظذ ا ِجٚن  ..واإلٕسٚن  ..واألوزان ..
تْتثر
ُ
ويف افْٓاية يًقد إػ اشتْىاق ا ٕ ك ادناهبة فَِّر  ،أو ا ٕ يك اجليامل ،
وربام ا ٕ ك اداًِة يف ادُان ا رض ،وهْيا ال تُيقن ا ٕ يك هيل اديرأة اد يرة ،إذا
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جازت افَراءة:
ؽد ًا ال تذـريه ؽد ًا
تْٚدي زورؿي ُ
األزُ ُر
ويذوي مٓرجٚن افِٔل
ال ضٔ ٛوال زهر
 ...ؾَويل إٕه افَّر ...
هُذا ٕ د تِؽ افْهقص تتنُؾ ،وٕ د صقرة ادُان اجلٌرايف تسر ـيٖٕام
هل ردة مـ جٌراؾٔتٓا وخاضًة فِّقؿػ افًاضٍل ،افيذي خيرج هبيا ظيـ ّٕىٓيا
ا صع وشخرها فِرؤية افنًرية.
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ادحور افثٚين:
افواؿ ودوره دم تنُٔل ادُٚن
إذا ـان ادُان ظْد افَهٔبل يف أحد أضيقاره افنيًرية ؿيد خويع فِّقؿيػ
افًاضٍل ؾتنُؾ مـ ظامل اؤال ،ؾ٘ن افقاؿع أشٓؿ أيو ًا يف تُقيـ صيًرية ادُيان يف
إٕتاج افَهٔبل افنًري.
ؾادُان مل يًد حٔز ًا أو مقضً ًا يّر بف افناظر ؾٔتذـر افديار وافياظْغ ،وإٕام
أصبح يف إحدى صقره منٓد ًا حيُل آالم افقاؿع  ،أو ضحٔة مـ ضحايا افزمـ خيوع
فَقة افتٌٔر ،ويسَط أشر ًا يف ؿبوة ا ظداء.
ؾٍل ؿهٔدة " ؾٔؿ افًْياء؟ " ظيذ شيبٔؾ اد يال  ٕ ،يد ا مُْية ال تٖخيذ
()3

بٖحٔازها افنُؾ افّْىل افذي تتنُؾ بف يف افذاـرة اإلٕسإٔة ،ـام إْٔا ٕ دها مٍرؽة
مـ ضبًٔتٓا افٍٔزيائٔة ،بؾ إن افٍقارق تتالصك بغ ا مُْة وتهبح يف اإلحساس هبيا
صٔئ ًا واحد ًا ،أو ّٕى ًا مُرر ًا:
مجٔ ادىٚرات ظْدي شوا
مجٔ افٍْٚدق ظْدي شوا
ِ
افؼوق
وـل ارحتٚل ؿبٔل
وبًد ادسِ ٚ
شوا
بام أن ادُان ؽر مٍْهؾ ظـ افزمان  ،ؾَد تُرر اإلحساس بتالر افٍيقارق
بغ ا زمْة  ،ومل يًد ي مْٓا إحساس بافتحقل يف وجدان افناظر ،ؾادىار(ادُان)
))3

اد ّقظة افنًرية افُامِة ص .837 _ 836:
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يقحل فِذهـ بافسحال وافٌربة وافًْاء ،وافٍْدق(ادُان) ييقحل بافراحية واهليدوء
وافىّْٖٕٔة ،ـام أن االر ال ؿبؾ افؼوق يْؿ ظـ ائقية وافْناط ،أميا بًيد ادسياء
ؾدالفة افزمـ تًز ظـ اوقف وافَِؼ  ،ومع ذفيؽ مل ٕ يد هليذه افٍيقارق أًير ًا ظْيد
افَهٔبل  ،ـٖن افناظر ئًش مناظر إحباط ٍٕز مـ قالت افقاؿع وافْاس ،شقاء
ٍ
ؿياس يًاينيف افنياظر ،وؿيد
أـان ذفؽ تًٖر ًا باددرشة افرومإسٔة أم إًُاش ًا فقاؿع
أؾهح ظْٓا يف ادَىع افتايل:
أؾٔق م افٍجر
أرشب صٚي افهبٚح
أشر إػ ؽٚب ٜاألمس وافٔو ِم
حٔ ٞتسٔل افدمٚ
ِ
بٚفًىر
أصٚؾ ٍٕس األيٚدي ادِٔ ٜ
ِ
وادُر  ..أد ٍٕس افريٚ
ؾافٌابة (ادُان) ادقحش ّٕط مًز ،حياـل افقاؿع يف خمٔال افَهٔبل ،ممتد ميع
جتربتف يف افزمْغ اداأ وايار .وصًرية ادُان ترشؿ منٓد ًا ؾْٔ ًا مناـ ً
ال فُِّيان
افقاؿًل وفّْط ائاة االجتامظل .تٖمؾ افدالالت يف (تسٔؾ افدماء ،ا ييادي ادِٔئية
بافًىر وادُر ،افرياء ،اوداع  ،افٌباء  ،افًْاء)  ،ؾ٘ذا ـإت ؿد تساوت ا مُْة بزوال
افٍقارق بْٔٓا ،ؾْٓاك اماًؾ يف ا زمْة وروح اؽساب امقر يف ٍٕس افناظر.
ويف ؿهٔدة "مرًٔة افْاي وافريح" افتيل ـتبٓيا افَهئبل يف ذـيرى رحٔيؾ
()3

افناظر افِبْا خِٔؾ حاوي  ،يًُس افقاؿع أًره بقضقح يف تنئُؾ صيقرة ادُيان
))3

اد ّقظة افنًرية افُامِة ،ص.955 :
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.رحٔؾ افناظر يهبح رحٔ ً
ال فُِّيان ،وميقت افَهئدة يًيز ظْيد افَهئبل ظيـ
اضّحالل ادُان .حياول افَهٔبل يف هذا افْص أن يربط بغ ادُان وًَاؾية ادُيان ،
مـ خالل تًّٔؼ افنًقر بايدث مستًْٔ ًا بْيام افتّ ٔؾ ،سد ًا يف افهقرة افهيقتٔة
يف (:تهٍر افريح ،ويبُل افْاي يف افروصة ،وافِٔؾ ؿْابؾ) وهل ام ؾ افهيدى افٍيارغ
بًد رحٔؾ افهقت افنًريً ،ؿ منٓد افنًب افذي ؽْك فف حاوي صًره ،يْحْيل
أمام ادقت:
ِ
(افروص)ٜ
ته ٍِ ُر افري ...ويبُي افْٚي دم
وافِٔل ؿْٚبل
وافوحٚيٚ
يتَِون ادْٚي ٚمثِام ترـ دم وجه افسُٚـغ افسْٚبل
وؿد جًؾ افَهٔبل مـ رحٔيؾ حياوي ظيـ منيٓد افنيًر واف َاؾية إييذإ ًا
بّ اظة ًَاؾٔة  ،ـام جًؾ مـ رحِٔف ؾراؽ ًا أو مقتا فِ َاؾة وادُيان ظيذ حيد شيقاء،
وهل مبافٌة حاول افَهٔبل أن يت رظٓا ويّررها فَِارئ أيو ًا:
َأ َو م ٚضٚفًتَه " ر افرمٚد"
يٌّر افَّ ٜمن صِّْغ  ..وافسٍ ِ
بٖرتٚل األراد
ؾ٘ذا ج ٚاحلهٚد
مل جيد ؽر افدمو
ِ
بٚفبٔدرِ
أهي ٚادٍتون
دم افبٔدر جو
......

د .عبداهلل بو حمند القرنيا

535

أهي ٚافَٚدم من صِّْغ
دم ـٍٔك أزهٚر وأصًٚر جديده
أترى تُبً ٞبًد ادوت
بروت  /افَهٔده ؟
ُ
يّتد افٍراغ مـ (ادنٓد افبٔدر) إػ (بروت افَهئدة) بيروت ادُيان ،
افباظث فِنًر .ادُان ئًش حافة ؽٔاب ًَايف مماًؾ دقت افناظر .افَهئبل يًئش
حافة حزن ظذ حاوي  ،وظذ افنًر  ،وظذ ادُان اف َايف  ،ادُان افذي هق أحقج ما
يُقن فبًث جديد ؽر ممُـ ظذ ا ؿؾ يف مْيقره افَريب.
ويف بروت أيو ًا يّر ادُان بتحقل  ،ويًُس افْص ظْيد افَهئبل صيقرة
افقاؿع ادّزق  ،ؾافْٓر مْبع ائاة يهبح باظ ًا ظذ افنًقر بادقت ،وبيروت ا ٕ يك
تٌتسؾ مـ ؾاجًتٓا بافدماء ،تتىٓر بادقت ،بروت افوحٔة دث أخبارها ب ث
افَتذ ،تِتٓؿ أضٍاهلا وتِدهؿ يف " هنر مـ افدم " :
()3

ر مـن افـدم ؾٚمنــي ؾٔـه واؽتسـع *

ِ
خجــل
مــن األْٚبــ ٜيــ ٚإٔثــى بــال

تـــٖمع جثـــ ٞاألضٍـــٚل وإًٍـــع *

وضــٚفًي جثــ ٞاألصــبٚح واصــتًع

ــر مــن افــدم جيــري دم مرابًْــ* ٚ

ِ
بىــل
بــال صــّوخ بــال ـــز بــال

م ٚمٚت ؾٔـه ظـدوي مـٚت ؾٔـه أخـي *

بىًْــ ٜمــن أخــي مســّوم ٜاف َُ َب ِ
ــل

يتنح ادُان(صزا وصاتٔال) بافِقن ا محر .خيِيع ادُيان صيُِف ومالريف
افٍٔزيائٔة  .ويهىبغ بافِقن افدال ظذ اديقت .افٌسئؾ ا محير يَيقم مَيام افتىٓير
))3

اد ّقظة افنًرية افُامِة ،ص.96; :
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ادًْقي وايز مـ أصٔاء مـ بْٔٓا ائاة واإلٕسإٔة  .تتسع دائرة ادُان افَىرية أـ ر
وأـ ر .يت اوز ادُان حدود فبْان إػ مُان بّالمح ظربٔية .يتحيقل افْٓير إػ مْٓيؾ
ومقرد فِذل ،يت رع ؾٔف افًريب ادرارة واهلقان ويتحيقل ادُيان إػ ؿوئة شٔاشئة ،
ويبدأ تارخي ًا جديد ًا يرتبط بافذاـرة إػ ا بد.
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ادحور افثٚف:ٞ
ادُٚن وحتوالت افرمز
ام ؾ ا حداث وافذـريات افتل تهاحب ادقؿيػ افنيًري ظيامال مٓيام يف
قالت ادُان ،ـام أن فِحافة افٍْسٔة دورا ظْد اشتذـار ادُان أو تٖفٍٔف صًري ًا  ،ؾٍل
ادُان ادحبب أو ادقحش تتُ ػ دالالت افرمز ،وتًّيؾ ظيذ جًيؾ افدالفية ؿابِية
فالٕتَال مـ حَؾ دالػ آلخر ،ؾ٘ذا ٕيرٕا ظذ شبٔؾ اد ال إػ ؿهٔدة " اديقت حبي ًا "
ظْدما يَقل افَهٔبل :

()3

أظــد دم افســجن أيــٚمي وأظنــَٓٚ

ـم ؿـبع ظٚصـق شـجْٚ؟
ي ٚشجن هل َث ِ

وجدٕا أن دالفة ادُان ادقحش (افس ـ) ؿد تٌرت يف ترـٔبية شئاق افيْص ،
وأن افدالفة قفت يف مجِة (أظنؼ) ،و يف اجلِّة االشتٍٓامٔة (هؾ ًَيؿ ؿيبع ظاصيؼ
ش ْا؟) ؾٖظىت مًْك مٌاير ًا امام ًا ددفقل فٍية (ش ـ) يف دالفتل ادَال وادَام ،ويف
صًرية ادَام افذي إٔنٖه افسٔاق يدخؾ يف مًْك افس ـ ما ال حائط فف ،وال حيقاجز،
وال ؿوييبان ،خالؾي ًا فٍِّٓييقم ادتًييارف ظِٔييف يف افٌِيية ادًٔارييية .وظييذ حييد رأي
ماـاروؾسُل " افٌِة افنًرية تتّٔز بُرس افَقاظد افٌِقية بًامة ،بدرجات متبايْة ..
وؽافب ًا ما تتًيارض ؿقاظيد افٌِية افنيًرية ميع ؿقاظيد ادقاضيًة افتيل يدد افٌِية
ادًٔارية  .وهْا تُّـ افنًرية وافتخٔٔؾ يف ادًرؾة ا دبٔة.
()4

))3

اد ّقظة افنًرية افُامِة ،ص .:03:

()4

إيرِ :ة ؾهقل ،اد ِد ا ول افًدد اف ا  ،ربٔع أول ،يْاير 3;:3م ،بحث بًْقان ا شِقبٔة
ايدي ة ،د  .رّقد ظٔاد ،ص .348:
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وهْيياك بًييض ا ميياــ افُابقشيئة تهييبح رمييقز ًا فألمُْيية ادقحنيية،
ؾييي(باصالر) يييرى أن " مُييان افُراهٔيية افكيياع ال يُّييـ دراشييتف إال يف شيئاق
ادقضقظات ادِتٓبة إًٍافٔ ًا وافهقر افُابقشٔة" ؾُّان م ؾ(:دير ياشيغ) أصيبح
()3

بًد ادذبحة رمز ًا ـابقشٔ ًا مِتٓب ًا  ،رمز ًا فُِّان اديقحش  ،رميز ًا فِويحٔة واد يرم.
وظذ هذا يتحدد ادقؿػ مـ ادُان وايدث  ،ويرتبط ذفؽ بّقاؿػ إيديقفقجٔية أو
شٔاشٔة ،هلا أبًاد ؾُرية ـّقؿػ افَهٔبل ميـ افسيالم ميع افهيٓايْة ؿبيؾ (ـاميب
دئٍد) يف ؿقفف:
ٍ
رجـــل *
أي ِشـــِ ٍم يرمـــى مـــن

َــــ ٟدم أظامؿــــه احلَــــد األَ َفــــد

(ديــــر يٚشــــغ )ظــــذ راحتــــه *

فًْـــــ ٜتتبًـــــه أيـــــٚن يٌـــــدو

شـــسى إذ تـــْجع ظْـــه افـــرؤى *

إٔــــه فِحــــرب ال فِســــِم يًــــدو

()4

يًز ادُان رمزي ًا باإلحاالت افتل يقطٍٓيا افنياظر يف افيْص ،ـاإلحياالت
فِقاؿع أو اإلحاالت افسٔاشٔة أو افتارخئة ،ـام يف ؿهٔدة " يا أهي ً
ال بيؽ "  ،يَيقل
()5

خماضب ًا ضٍِف يف ادٓد  ،مقطٍا ادقؿػ افنًري ؾُريا فرؾض إؿامة ظالؿة مع ادحتؾ:
ي ٚأه ً
ال بك دم زمن األؾٚؿغ
..........
()3

()3

مجافٔات ادُان ،ترمجة ؽافب هِسا ،ادٗشسة اجلامًٔة فِدراشات وافْؼ وافتقزيع ،بروت ،ط _4
3606هي_ 3;:6م ،ص. 53 :

()4

اد ّقظة افنًرية افُامِة ،ص.844:

()5

اد ّقظة افنًرية افُامِة  ،ص.853:

()6

حذؾت بًض ا شىر بسبب بًض جتاوزات افناظر االًٍٕافٔة.
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من شٚؿوا فٍراش هوالـو
ـل بْٚت صالح افدين
ورموا حىغ
فِبٔ بسوق افْخٚشغ
إذا تٖمِْا ائز ا ول (ؾراش هقالـق) وجدٕا إٔف حئؾ ظذ صخهٔة تارخئية
وحدث تارخيل  ،مرتبىغ بُّان وحدث تارخيل هق (حىغ) ادُان وادًرـة .ـام أن
اإلحافة افسٔاشٔة واالجتامظٔة حارة يف" ؾراش هقالـق" .ويف (شيقق افْخاشيغ)
ٕ د اإلحافة ظذ ؿؤة اجتامظٔة اؿتهادية ،وهذا افتنابؽ يف افًالؿات واإلحياالت
ـان ٕابً ًا مـ تَِبات افقاؿع  ،بًد قل رمز االٕتهار (حىغ) ظـ تيًٖره يف افيقظل
افسٔاد واف َايف ادًاس.
وٕ د م ؾ تِؽ افتحقالت يف مًاجلات افَهئبل فُِّيان يف ؿهئدة " اييب
وادقإئ افسقد"  .ؾبافْير يف افًْقان ٕ د أن افَْد ايديث يقفٔف أمهٔية ـبيرة  ،بقصيٍف
()3

ظالمة جقهرية دا شّل بادهاحب افْيص  ،ؾٓق تيارة جيزء ميـ افيْص  ،ـقٕيف ادتقافٔية
افِسإٔة ا وػ ؾٔف  ،وهق تارة مُقن خارجل بافْير فِّتًافٔات افْهٔة ـام ظز ظـ ذفيؽ
(جرار جْٔت) ويٗدي افًْقان دور ًا رئٔسا ظْد افنيروع يف ؿيراءة افيْص ،ؾافيدالالت
()4

تْاشؾ مـ افًْقان افرئٔس ،وختوع تداوفٔة افًْقان فسيِىة ادرشيؾ وضبًٔية ادتَِيل ،
()5

()3

اد ّقظة افنًرية افُامِة ،ص.88 7_77; :

()4

إير :اوىاب ادقازي فَِهٔدة افًربٔة ادًاسةٕ ،بٔؾ مْك ،دار تقبَال ،افدار افبٔواء ،ط
4009_3م،ص.60:

()5

إير :افسابؼ،ص50:
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ؾافَهٔبل يقطػ افِقن ا شقد يف وصػ ادُان ،مستّدا ذفؽ مـ افىبًٔة افِٔيؾ ،أو
افُتابة ادداد ،...وحياول إخواع افَارئ هلذه افرؤية  ،ؾدالفة (ادْٔياء) يف ا صيؾ ٔيؾ
ظذ ؿوايا افت ارة وافسحال وافٍراق ،وفُـ افدالفة افتيل أضياؾتٓا افهيٍة (افسيقد) يف
ٕحق افُالم وادًْك ،حقفت دالفة ادُان مـ اإلضار افقضًل إػ اإلضار افسمٔزي  ،ؾٓل
تًز باإلحياء ظـ ايَب افتل يًز ؾٔٓا اإلٕسان ٕحق ؽايتف افبًٔدة .وؿد ؾرسيها افَهئبل
يف ـتابف  ":شرة صًرية" بافتحقالت افتل مر هبا يف حٔاتف ٕحق ما شامه بي( :ا شقأ  ،وهيق
ؾَدان افزاءة يف ـؾ مرحِة مـ مراحؾ حٔاتف)  ،وبذفؽ يتحقل ادُان مـ مُيان أفٔيػ
()3

إػ مُان مقحش ،يَقل يف ادْٔاء ا ول:
ـْ ٝبري ًٚ
أهوى األفًٚب
أهوى أن إٔىِق شًٔد ًا
ؾوق األظنٚب
أن أبْي بٔت ً ٚمن ٍ
رمل
أن أهدمه ؾوق األصحٚب
ووؿٍ ٝظذ هذا ادْٔٚ
ؾوجدت أمٚمي مج ذئٚب
بوجوه رجٚل
............
وتًِّ ٝهْٚك ا وف.
()3

شرة صًرية ،اامة فِْؼ وادُتبات ،جدة ،ط 3646_5هي ،ص.;8 :
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ويف ادْٔاء اف ا  :ـان تًِؿ افُذب ٕاصئا مـ تْاؿض واؿع اإلٕسان مع افَئؿ
اإلٕسإٔة افًِٔا ،افتل تًِّٓا يف رٔط ا رسة .ويف ادْٔياء اف افيث أصئب بيداء اديال
راـٔا ادَٔاس االجتامظل ادادي  ،ويف افرابع رأى افتبايـ افىبَل وافسٔاد ؾٖصئب
بحّك اد د  ،متحقالً يف ـؾ مْٔاء بىريَة تت ف بافرمز بام خيدم ؾُرة قل ادُان مًف
يف ـؾ مرحِة.
ويف ؿهٔدة "تباريح افبئر افَديّة " تتُ ػ افدالفة افسّٔٔائٔة يف افًْقان يف
()3

صُؾ ترمٔزي أيو ًا ،ؾافبئر افَديّة تًْل افًىاء افَديؿ ،وافسٔاق وافقاؿع يًزان ظـ
تقق افناظر وحْْٔف فَِديؿ  ،وؽر خاف ظذ افَارئ ما يف دالفة افبئير ميـ ادًيا
()4

ادخبٖة م ؾ (افُتامن) و(ا رسار) ،ؾافبئر مستقدع ا رسار يًز ظـ قالت ادُان،
حيُل افَهٔبل ظـ افبئر ؿائالً:
أشٚؾر دم ذـريٚيت
ؾتْزل ظْدي م ٚت افَواؾل
وأشّ حويل
صٓٔل ا ٔول وصًر افٍوارس
ؾٖواه ـٔ تؤ حٔٚيت
ِ
ورا خري ٍ
من افرمل واألدب وافهّ ٝؿٚرس
ـام تتاليش افبدور األواؾل.
()3

اد ّقظة افنًرية افُامِة ،ص.983 _ 978 :

()4

شرة صًرية ،ص.347 :
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ويزداد حْغ افناظر داضٔف افَديؿ افزيء افًٍقي يف ادَىع افتايل:
تًٚفوا تًٚفوا
رجٚل افًرب
هْٕ ٚخِ ٜأثَِ ٝبٚفرضٛ
هْ ٚخّٔ ٜطِٓ ٚمن ذه.ٛ
ويًز افَهٔبل ظـ أدف مـ قل ائاة وظـ ادٍارؿة افزمإٔة وادُإٔة:
وتْٖى ادىٚيٚ
وأخِوا فدمًي
ؾٔ ٚمن رأى ُ
ؿبل دم افرـٚي.ٚ
ظذ افرؽؿ مـ ضراؾة افٍُرة وخهقبة ادقضقع افرمزي يف افيْص واـتْيازه
بافدالالت افسمٔزية ،ؾ٘ن افناظر مل يرتؼ بافْص مـ افْاحٔة افٍْٔة  ،ويًقد ذفيؽ إػ
منُِة االتُاء ظذ أشِقب افتًبر ادباذ يف تًٍٔؾ افرميز ،تٖميؾ افًبيارات) تًيافقا
تًافقا ..رجال افًرب ..هْا ٕخِة أًَِت بافرضب) <ؾافرمز دحة مـ دحيات افقجيقد
ائََل ،حيس بف اإلٕسان ذو اإلحساس افقاظل ،وبذفؽ يسيتحٔؾ أن يسمجيف بٌِية
ظَِٔة مباذة .وبام أن افناظر اشتخدم افرمز ؾَد ـان يْبٌل أن يُ ػ افدالالت بام
()3

خيدم افْص ؾْٔ ًا ،وخيرجف إػ إضار واشع مـ خالل افٌِة ادقحٔية ،فْٔنيئ فْيا ٕيص
افْص  ،أومًْك ادًْك.
وفَِهٔبل اهتامم بادُان ادٍتقح ـافهيحراء ،وافهيحراء تًىيل ادًْيك بًيدا
إضاؾٔا يف افتًبير ظيـ ادًإياة وافَسيقة وافتٔيف .ورؤيية افَهئبل فِهيحراء تيْؿ ظيـ
()3

إير :افهقرة ا دبٔة ،د .مهىٍك ٕاصػ ،دار ا ٕدفس،بروت،ص.375:
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اإلحساس باوقف مـ اد ٓقل  ،ـام أهنا فٔست ادُان ادحبذ افذي يًبؼ باوزامك ،ـيام
ٕ د ظْد ـ ر مـ افنيًراء افيذيـ تْياوفقا افهيحراء  ،وفيذفؽ دالالت ٍٕسئة ـ يرة<
ؾافهحراء مـ أؾَر ا ماــ ظذ وجف ا رض بافتْقع افِق

()3

.وافتْقع افِق داؾيع ـبير

فإلحساس باجلامل .ؾٍل ؿهٔدة " مـ افهحراء" تِتَل يف افهيحراء افزوابيع وافرميال
()4

وافٍَر ،وتتواؾر فتنُؾ ادُان ادخٔػ ،وت ر افزوابع افٍْسٔة يف ادُان افٍْز:
مـــل أجـــوائي

ذـرت حبك وافهحرا تًبـ ٞحل

*

وفِزوابـــ ظهـــ

وخىــويت دم امتــداد افٍَــر َــٚئًٜ

*

هتـــٔم مـــ ٚبـــغ إؿـــدام وإظٔـــٚ

أما افِقن ؾِؿ يُـ أصٔال يف صُؾ ادُان افقاؿًل ،وإٕام اصىًْف افَهئبل أو
اشتحِبف مـ ادُان اؤايل ،ورشّف خيارج افقجيقد< ٕيف فئس ميـ ضبًٔية ادُيان
افهحراوي:
ذـرت حبـك ؾـٚهتز ادـدى َأرجـ ًٚ

*

يْسٚب مـن واحـ ٜدم افـوهم خ

ال فن أظود مـن افهـحرا مِتًٍـٚ

*

بـــ ٚوف أظثـــر دم أذيـــٚل طِـــام

ـا

ِ
ومًيادالت افهيحراء:
ومـ خالل افْص تبدأ افدالفة تًىل طالل ادًْيك
(ادرأة افسّراء ،افنًقر بايرمان افًاضٍل ،افهيحراء افسيّراء ،اويقف وافَِيؼ،
ادُان ادٍتقح).
()3

إير دراشة ادُان افهحراوي ،صالح صافحِ ،ة ؾهقل ،اد ِد اف ا ظؼي ،افًيدد ،5حزييران
3;;5م ،اهلٔئة ادكية افًامة فُِتاب،ص.503:

()4

اد ّقظة افنًرية افُامِة ،ص.403 :
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وجيد افَهٔبل أحٔإ ًا تنياهبا بيغ افهيحراء واديرأة  ،وافهيحراء وادتاهية،
وافهحراء وادًإاة وا مل افًاضٍل ،وربام اجلّقد وافرساب .مع أن أحيد افدارشيغ
ؿدم ؿراءة يرى ؾٔٓا أن افَهٔبل ـان يًز ظـ خقؾف مـ ادُيان افهيحراء ،بًيد أن
دس افقاؿع افًٍع هلا  ،حٔيث اجليدب واجلٍياف وصيح افًىياء ؾئام ٍٕرسيه ٕحيـ
()3

مناهبة ومَاربة ،يَقل يف ؿهٔدة " بًد افرحٔؾ :
بًالؿات
َ
()4

جٍوٕـــك افًّـــرا

خٍِــ ٝظْــدك ٕنــويت افُــزى

*

وٕســـٔ ٝخِـــ

وموـــٔ ٝدم صـــحرا ؿٚحِـــٜ

*

افهـــخر ؾٔٓـــ ٚوـــن افهـــخرا

افرمـــل مْتؼـــ ظـــذ صـــٍتي

*

وافنــــّس متىــــر جبٓتــــي مجــــرا

وظــــذ ظٔــــوين يــــٖس ؿٚؾِــــٜ

*

طّ ـــ ٝؾُـــٚدت تــــؼب افٍَـــرا

وتزز افهحراء أيو ًا ظْد افَهٔبل يف افنًقر بافٍراغ افًاضٍل :
()5

دم ؿــــــٍٕ ٚـــــــيس ؾــــــالة *

طّــــــٖى وصــــــخر وجــــــدب

وبًد أن ظاد افَهٔبل مـ ادديْة افهاخبة يف افٌيرب ،احتويْتف افهيحراء،
ؾقجدها ما تزال ُل ادحوـ افقضـ ،افًامؾ ادٌذي دخٔافف افنًري  ،وهق بْٔٓام
يبحث ظـ ضٍقفتف افزيئة افتل ؽادرها يف افهبا .يَقل يف ؿهٔدة " يا صحراء" :
()6

()3

صقرة ادرأة يف صًر ؽازي افَهٔبل ،أمحد شِٔامن افِٓٔب ،دار افىًِٔة اجلديدة ،دمنؼ ،ط ،3
3644هي _ 4005م ،ص.336 :

()4

اد ّقظة افنًرية افُامِة  ،ص. 433 :

()5

اد ّقظة افنًرية افُامِة  ،ص. 443 :

()6

افسابؼ ،ص.484:
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وظدت إفٔك أفَٔ ٝبّرشٚيت
ِ
افرمل
ظذ
ِّ
بٚفىل
ؽسِ ٝافوجه
ـٖٕك ظْدهٕٚ ٚديتْي
ومهس ٝدم أذين
إيل ي ٚضٍع"
"
َ
رجًِ ٝ
أجل أمٚه ظدت إفٔك
ضٍ ً
ال دائم احلزن
تٌرب دم بالد اهلل
َ
مل يًثر ظذ وـره
وظٚد افٔوم يبح ٞؾٔك ظن ظّره.
ومـ افقاضح يف ظالؿية افنخهئة بادُيان  ،أن افَهئبل مل يسيتىع ربيط
افًالؿة يف شٔاق افْص ،ؾْنٖت بسبب ذفؽ ظالؿة ؽريبة بيغ (افىٍيؾ) و (افيقـر)،
وهل ظالؿة تْاؾرية ،تبدو ؿَِة يف افْص ،بًّْك أن ظالؿات ادًا افْحقية جييب أن
ترتاح إذا ما ٕيّت ،بحٔث ال جتد مًْك ٕاؾر ًا فٌر داع ؾْل ،وؿد يُقن اويروج ظيـ
ادًْك ادٖفقف بافًدول افبًٔد مِّح ًا ؾْٔ ًا ،وا دب _ظذ حد ؿقل (:تيقدوروف) _
فٌة وزيادة ،وهق ارتباط بغ مُقٕات ًالًة :افُالم ادٍِقظ ،وافسـٔب ،وافدالفية ،
()3

وفُـ مل يستىع افرمز يف افْص أن يٗدي دوره أًْاء تنُُّؾ ادُان ،وربيام شياظد ظيذ
()3

إير :مُقٕات افْص ا ديب ادرـز واهلقامش ،ربقب حُٔؿ ،ضّـ أظامل ٕدوة :مُقٕات افْص
ا ديب ،جامًة ايسـ اف ا  ،ظغ افنؼ ،افدار افبٔواء3;::،م،ص. 69:
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ذفؽ رورة افَاؾٔة افنًرية ،افتل أخوًت افنياظر يف افْٓايية دسيار تٍِييل ؽير
مْاشب فَِّام.
وحياول افَهٔبل إظادة تنُٔؾ ادُان (افهحراء) صيًريا با شيِقب افيذي
ـان يرد بف ظْد افنًراء افَدامك يف تراًْا افنًري ،فُـ ذفؽ ال يدؾع بافْص يف اجتاه
فًْقل ظذ ذفيؽ يف ؿيراءة َٕديية ،إذ ال
افتْاص افقاظل ،أو اإلحافة افنًرية ادًزةِّ ،
يٍُل أن ٕ د يف افْص اشؿ مُان ؿديؿ ،أو ذـرا فْبتة ظرج ظذ ذـرهيا صياظر ؿيديؿ
م ؾ " :صبا ٕ د ،و "صّٔؿ اف ًَ َرار" < فَْقل :إن هْاك تْاص ًا بغ افَهئبل وشيحٔؿ
ظبد بْل ايسحاس يف م ؾ ؿقل افَهٔبل :
()3

وظدت إفٔك ي ٚصحرا
أفَي جًب ٜافتسٔٚر
أؽٚزل فِٔك ادْسوج
من أٍار
وإٔنق دم صبٍ ٚ
ٕجد
ضٔوب ظرار
وأحٔ ٚؾٔك ف صًٚر واألؿامر.

()3

ويَال فف :شحٔؿ افًبد ،واشّف حٔة ،وؿٔؾ إن أصِف حبق أو ٕقيب ،ويقـد صًره ب قدتف وؾْف إٔف
وفد يف جزيرة افًرب ،وتىبع بىباع أهؾ افٌِةٕ ،نٖ يف بْل أشد بـ خزيّة يرظك اإلبؾ ،وـان شبب
ؿتِف إٔف تٌزل بْسائٓؿ ،وأوؽؾ يف ذفؽ ومل يرتدع ،ؾَتِقه .إير :شحٔؿ ظبد بْل ايسحاس ،حٔاتف
وصًره ،دحّقد اشامظٔؾ ظامر ،رشافة ماجستر ،ـِٔة افٌِة افًربٔة ،جامًة ا زهر3604،هي
،3;:4ص.70_50:
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ويف ظام افُْسة 35:9 :هي 3;89م ،ـتب ؿهٔدة " م ؾ صحراوي " وؿد
م ؾ ادُان ؾٔٓا افٖٔس ومناظر اإلحباط واييزن ،افتيل تنيبع هبيا افَهئبل جيراء
أزمات افقضـ افًريب افسٔاشٔة ،يَقل :
()3

إٔ ٚمثل صحرائي
دٕٔ ٚبال مِ ٚ
ؿٍر بال ح ُِ ٍم بال طل
إٔ ٚرحِ ٜدم ظٚمل ادح ِل
وبًد ظؼ شْقات ـتب ؿهٔدة "ال أئ ـٍْل" ؾُإت تًبر ًا ظيـ ٕنيقة
()4

االٕتهار ظذ افقاؿع يف حرب3;95 :م  ،وـان افَهٔبل مزهيق ًا ب يزوت ادُيان
افهحراء ،ادُان افذي يستّد مْف افًريب مًا افن اظة وافبيٖس ،ادُيان ادحّيؾ
بدالالت االٕتامء وافًىاء افتارخيل:
إٔــــــ ٚتــــــٚر ي أال تًرؾــــــه؟ *

خٚفـــد يْـــبض دم روحـــي وشـــًدُ

إٔـــ ٚصـــحرائي افتـــي مـــُ ٚهزمـــ* ٝ

ـِـــام اشتنـــٓد بْـــد ثـــٚر بْـــدُ

ؿســــام مــــ ٚؿٍــــز ا ــــوف إػ *

ؿبوــ ٜافٍــٚرس مــ ٚاهتــز افٍرٕــد

مـــ ٚدظٕٚـــ ٚافٍـــت إال صـــّخ* ٝ

هـــذه افهـــحرا ؾٚفُثبـــٚن ُأشـــد

ويف ـؾ اياالت يبدو ادُان خاضًا فسٔىرة افقاؿع ،ؾ٘ذا ـيان افقاؿيع شئئ ًا
ـان ادُان ـذفؽ ،وفُيـ افَهئبل وطٍيف حسيب إمُإاتيف افٍْٔية اجلٔيدة أحٔإي ًا
()3

اد ّقظة افنًرية افُامِة ،ص.686:

()4

افسابؼ  ،ص.840:
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وادتقاضًة أحٔإا أخرى .ويِحؼ بافرمز راوفة افَهٔبل االظتامد ظذ جتربية افنياظر
افَديؿ يف إظادة رشؿ صيقرة ادُيان ،ؾئام يُّيـ أن يسيّك ادًارضية ،أو ادحاـياة
ادَتدية  ،وهل بغ االحتذاء ادحاـاة ،وإظادة ادًْك ؿل تَهد مًريف حيياول إظيادة
()3

ايافة افنًرية بروح مًاسة  ،ـام يف ديقان شحٔؿ ؾَد خهص افديقان ـام ً
ال فَهة
شحٔؿ وـان يقرد أشىر ًا صًرية ظذ ّٕط افتًٍِٔة ً ،ؿ يدرج أبٔاتا مـ صًر شيحٔؿ ،
ُل ؿهتف حغ أوًيؼ فَِتيؾ بًيد أن ظيرض بْسياء بْيل ايسيحاس ،إيير ؿيقل
افَهٔبل: :
()4

ظْٔي أح ُِ ُم أح ُِ ُم
وأؽّض ِ
أح ُِ ُم بٚفٌٔ ٞوافرظد وافزق
"ييض شْٚه ا و ٛهوَ ٛمتٚف ٍ
 ٛبذاك ا و ٛفو ـٚن دإٔٚ
وح ِ
ُ
ًّٕـ ٝبه ظْٔــ ً ٚوأيَْــ ٝإٔه
ط افوظول وافهخور افرواشٔ"ٚ
ويُرر ذفؽ يف صقرة افقادي ،وافروض وافربٔع:
ويّْٓر افٌٔٞ
ِّْي افسٔ ُل
ِّْي ثم يَذؾْي ظْد ٍ
واد ؿديم حبٔٛ
()3

إيرِٔ :ؾ اوىاب افنًري ،إشستٔ ٔة افتْاص،د .رّد مٍتاح ،ادرـز اف َايف افًريب ،افدار
افبٔواء_ ادٌرب ،ط 4007، 6م،ص.344:

()4

شحٔؿ ،ادٗشسة افًربٔة فِدراشات وافْؼ ،بروت ،ط 4004م ،ص.88 _ 87 :

د .عبداهلل بو حمند القرنيا

537

"أال أهي ٚافوادي افذي َم شِٔه
ظذ أثر احلسْ ٚبورـ ٝوادي ًٚ
ؾٔٚفٔتْـي وافًٚمـري َِٕ ٜتَـي
ٕرود ألهِْٔ ٚافريٚض ا وافـٔ"ٚ
ٕرود افريٚض هْ ٚروَ ٜاألؿحوان
وذفك روض ا زامــــى
وإٔس ٟفًِٚمري ٜتٚج ً ٚمن األؿحوان
وضــوق خزامــــــى
"شالم"ٚ
ا بٔات مـ افّْط افبٔتل بغ ظالميات افتْهئص ام يؾ ادَْيقل ميـ صيًر
شحٔؿ ،وؿد حاول افَهٔبل أن ينُؾ مْٓا ومـ ا شيىر افنيًرية صيقرة ادُيان،
وهذا يّ ؾ اشتنٓاد ًا صًريا ،بحٔث يوّـ افْص ادًاس أـ ر مـ بٔيت ميـ افيْص
افَديؿ ،وافتْاص يسٓؿ يف تْنٔط ادًْك ادتْاص مًف يف رأي ـ ر مـ افَْاد ،وفُـ
()3

افسٗال ادٓؿ هْا هؾ اشتىاع افَهٔبل أن ئًد تنُٔؾ ادُان ب امفٔة خمافٍة ،تٍقق أو
تساوي اجلامفٔة افتيل رشيّٓا شيحٔؿ فُِّيان ؟ ،وهيؾ اشيتىاع افتخٔٔيؾ يف ٕيص
افَهٔبل اراة افتخٔٔؾ يف ٕص شحٔؿ؟ ،هذا ما ُي ًَقل ظِٔف يف ظِّٔية افتْياص ظيذ
حد ؿيقل (جقفٔيا ـرشيتٍٔا) :إن افتْياص ييتؿ ؾٔيف افتيداخؾ وافتَياضع بيغ افيْص

()3

إير :افتْاص يف اوىاب افَْدي وافبالؽل ،دراشة ٕيرية تىبَٔٔة ،د .ظبد افَادر بَق ،أؾرئَا
افؼق4009،م،ادٌرب ،ص.306:
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وافْهقص ا خرى  ،أي االفتَاء يف بٗرة مًْٔة ،وظذ هيذا ؾي٘ن ٕيص افَهئبل مل
()3

يتَاضع مع ٕص شحٔؿ فِٔتَٔا يف بٗرة اإلًارة وافتالؿح افٍْيل ،وإٕيام أودع افَهئبل
ٕهف ٕه ًا فناظر آخر ،ب امفٔة ؾياق خىاهبيا يف ؿدرتيف ظيذ جتياوز حيدود افنيًرية
افزمإٔة وادُإٔة خىاب افَهٔبل  ،بؾ إن افْص افساًل جًؾ ادُان يف ٕص افَهٔبل
باهت ًا  ،ظذ حغ مل تتزظزع مجافٔة ادُان يف ٕص شحٔؿ ،بابتساره وإدخافف حٔز افيْص
ايديث .وإذا تٖمِت افًالمات افٌِقية افتل تًز ظـ ادُان ومهاحبات ادُان ظْيد
شحٔؿ ، (:ييضء  ،شْاه  ،اهلوب ،هوب متافع ،اهلوب (مرة أخرى) ،صٔغ افدظاء،
وافتّْل ،افرياض) وجدت ادُان ينُؾ حٔز ًا مِٔئ ًا بادناظر وا حيداث ،واييب،
وادْك ،وايرمان ،وافتًِؼ ...اف  ،بْٔام يّر ظْد افَهٔبل ظز ظالمات ردة ،تٗدي
مًْك ٕحقي ًا أـ ر مـ ـقهنا مُقٕات صًرية فُِّان ،وؿد ٕبف ابـ رصٔؼ إػ هذا افْيقع
مـ افتْاص  ،وجًِف مـ شقء االؿتيداء وضيًػ افَيدرة  ،ـيام ظيده بًيض افَْياد
()4

ادًاسيـ مـ افتْاص افدو افذي يَك ؾٔف افالحؼ ظـ افسيابؼ  ،وافيذي ييٓير
()5

واضحا أن ايداًة افنًرية يف ٕص شحٔؿ تٍقق بُ ر حداًة ٕص افَهٔبل.

()3

إير :تٖويؾ ا شِقب ،مهىٍك افسًد  ،مْنٖة ادًارف ،اإلشُْدرية ،د .ت ،ص .455:

()4

إير :افًّدة يف راشـ افنًر وآدابف وَٕده،البـ رصٔؼ افَروا  ،ت:رٔل افديـ ظبد ائّد ،دار
اجلٔؾ،بروت ،ط 3603، 7هي3;:3،م.4;3 3،.

()5

إير :افتْاص يف اوىاب افَْدي وافبالؽل،د .ظبد افَادر بَق،ص.63:
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ادحور افراب :
ادـــديْــــــٜ
تبدو ادديْة ظْد أؽِيب صيًراء افًكي اييديث مًيادالً رمزيي ًا فألٕ يك يف
صقراا افٍاتْة أو ادقحنة ،ادحتِة أو افسبٔة ،ويف مَابؾ ادديْة يُقن افرييػ بيزاءة
إٕسإف وأرضف ،ومـ ادديْة يٍْذ افناظر إػ َٕد اد تّع.
يف هذا افَسؿ ٕتْاول صقرة ادديْة ايزيْة  ،ادديْة ادًادل ادقضقظل فألٕ ك
 ،وـْت ؿد مهّت أن أظرض افْهقص افتل تْاوفت ادديْة يف دواويـ افَهٔبل وؾاق
ادْٓج افتارخيل  ،ؾقجدت ذفؽ متًيذر ًا < ن ٕهيقص افَهئبل تْازظتٓيا أحيداث
متناهبة وإن اتسع افزمـ افٍاصؾ بغ افَهائد ،ؾيآًرت أن أوردهيا حسيب تَيارب
مقضقظااا.
ومـ ا م ِة ظذ ذفؽ صقرة ادديْة ا ٕ ك وادديْة ايزيْة  ،إذ يٍهيؾ بيغ
افْهغ شتة ظؼ ظام ًا  ،ومع ذفؽ ؾٓام ينُالن صقرتغ متَياربتغ جيد ًا فِّديْية ،
وبْٔٓام ؿهائد هلا ّٕط خمتِػ امام ًا ،ؾِٔس مـ ادْىَل أن ًٕرض ادقضقع ذاتيف أـ ير
مـ مرة ،د رد إٔف ورد يف زمْغ خمتٍِغ.
افْص ا ول بًْقان ؿهٔدة "أؽْٔة"  ،يَقل ؾٔف افَهٔبل:
()3

أريد أن أؽْي
أؽْٔ ٜحزيْـــه
ـّنٔ ٜافٌروب دم
صوار ادديْه
()3

اد ّقظة افنًرية افُامِة ،ص.56: :
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ٍ
ـْيرة
دم مَِ ٜاحل ٛافذي
هتزمه افؤٌْـه
أحسن حزٕ ً ٚدم دمي
يْب من ٕٚؾورة حزيْه.
وأما افْص اف ا ؾًْقإف  " :ؿقمل اؾتحل افباب"  ،يَقل ؾٔف:
()3

مـــديْتي إٔـــ ٝإين ج ـــ ٝمرمٍـــ ًٚ

*

مــن ادــدائن صــبحي افــري وا ِ ـ ُ

ؿومي اؾتحـي افبـٚب أؿـدامي ةزؿـٜ

*

من ادسر ووجٓـي افسـٓدُ وافوجـ ُ

مل يبــق دم افُــون مْٔــ ٌ ٚيرحــ ٛحل

*

أو خّٔــــ ٜيل وف صــــًٚر تتســــ ُ

ـل ا دود افتـي ؿـد ـْـ ٝأشـُْٓٚ

*

تَول " مـن إٔـ ٝيـ ٚهـذا" ومتتَـ ُ

افْهان يرشامن صُ ً
ال فِّديْة ا ٕ ك ،أو ا ٕ ك ادديْة ،وبافتخٔٔؾ تتحدد
صًرية ادُان ومالرف  ،و ُيْتَج مـ افًْاس ادٗتٍِة يف افهيقرة افسـٔبٔية  .ؾادديْية
()4

صقت ،وحزن وإٔ ك ،وضقضاء وضٔاع.
وتسـز رقرية افنًر افذي يَال يف ادديْة (ادُان) حقل اإلٕسان يف ظالؿتف
بٍْسف وبا صٔاء مـ حقفف  ،و هق ال إلبراز ادًا ايوارية افتل تتقفد مـ افتٍاظؾ

()3

ورود ظع ضٍائر شْاء ،ادٗشسة افًربٔة فِدراشات وافْؼ ،بروت ،ط 3;:; ،4م ،ص– 35 :
.36

()4

إير :صاظرية ادُان ،د جريدي بـ شِٔؿ ادْهقري اف بٔتل ،ذـة دار افًِؿ فِىباظة وافْؼ ،جدة،
ط 3634 ،3هي 3;;4،م ،ص.39 :
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بغ اإلٕسان وادُان  .وفذفؽ ؾافَهٔبل يًز ظيـ جتربية ا مل ظْيدما ؾيارق تًّيف
()3

افهٌر فًٔٔش يف مديْة ذؿٔية صياخبة ـافَياهرة ،وظيـ روح افتنياؤم وافنيًقر
بافَِؼ وافؤاع جراء افًٔش يف اددن افُبرة < ـقهنا أول جتاربف مع ادديْة وواضيح
()4

أن افهقرة ا وػ افتل ؾتح افناظر ٕاطريف ظِٔٓا فـ تبارح جتارب افنياب ادراهيؼ يف
مديْة صاخبة.وؿد ظزت ؿهٔدتف " مات صاظر" ظـ ذفؽ يف ؿقفف:
()5

ادؾْوه دم رحٚب ادًبد ادٓجور
دم طل افسُْٔه
إٕه ؿد مل َوَ ٚادديْه
تيٓر مٍارؿة ا مُْة يف افهقرة افٍْٔة (ادًبد ادٓ قر ادديْة) (افسئُْة
افوقضاء) وهذا جيًؾ افٍْقر مـ ادديْة بداية فِنًقر بافؤاع ،ـام جاء يف ؿهئدة"
ؿاؾِة افوائًغ"" وافَهٔبل حيُل جتربتف يف خوؿ ادديْة بقصٍٓا باظ ًا ظذ ؾَدان
()6

افزاءة  ،ومرحِة مـ مراحؾ افتٌٔر يف حٔاة اإلٕسان:
وـان شٗال ضقيؾ وؿال:
"إٔ ٚي ٚصديق من افوٚئًغ
هجرت ادديْه
وأؿبِ ٝأدؾن بغ افدروب
()3

ادديْة يف صًر افزدو  ،د .رّد افسٔد شالمف ،مرـز آيات ،ط 3640 ،3هي _ ;;;3م ،ص36 :
– .37

()4

إير :شرة صًرية ،ص.69 :

()5

اد ّقظة افنًرية افُامِة ،ص.33: :

()6

افسابؼ ،ص.98_94 :

شعرية املكاى يف أعنال القصييب الشعرية

333

بَٚي ٚافِٔٚيل احلزيْه
ؾَد ـٚن يل دم رحٚب ادديْه
حٔٚة وبٔ ٝوضٍل صٌر
وذات مس ٚأتتْ ٚافريٚح
وشٚرت ببٔتي وضٍع افهٌر"
وضٚفًته دم حْٚن احلبٔٛ
وؿِ ": ٝيدي ي ٚأخي دم يديك
ُ
ِ
ادديْٜ
ؾَد ـٚن يل خِ بٚب
ؿِ ٛوفٔد
ـىٍِك ؿد ـٚن ؿِبي افوفٔد
وظْد افيٓره
شًّْ ٚخىى مَبالت ـثره
ومجً ً ٚؽٍر ًا من افوٚئًغ
يسبون فٔل ادديْه
وشٚرت م افدرب ؿٚؾِ ٜافوٚئًغ.
ادِحقظ أن افَهٔبل ظيز ظيـ ه يران ادديْية يف شئاق اييقار بْٔيف وبيغ
افنخهٔة افتل حاورها يف افْص  ،وؿد يًْل بذفؽ ه ران افَرية ال ادديْة  ،ـام ٕبيف
ظذ ذفؽ رّد افهٍرا يف ـتابف :صًر ؽازي افَهئبل  ،ؾسئاق اييقار يف هنايية
()3

()3

إير :صًر ؽازي افَهٔبل" دراشة ؾْٔة" ،رّد بـ شامل افهٍرا  ،مٗشسة افٔاممة افهحٍٔة
بافرياض ،ط 4004 ،3645، 3م ص.:::
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افَهٔدة يقحل باصساك افناظر مع افنيخص ادخاضيب يف مٍارؿية افَريية  ،وهيذا
اوِط ينبف اوِط بغ تًبره ظـ افَدس ادديْة  ،وادس د ا ؿيل ـيام شيْرى يف
هذا ادحقر.
ويرتبط افزمـ (افِٔؾ) وادُان (ادديْة) ارتباض ًا ؤًَي ًا يف افتًبير ظيـ حافية
افؤاع يف ادديْة افًربٔة ادًاسة ،ادٍْتحة ظذ حٔاة صبٔٓة بائاة افٌربٔة ،ويف هيذه
ايافة وأم اهلا ٕ د افناظر أي صاظر يًا بسبب رهاؾة ايس وافتُقيـ اواص ميـ
افربط افٍْز واجلديل بغ افزمان وادُان  ،إػ هْيا ٕ يد أن صيقرة ا ٕ يك تيرتبط
()3

بادديْة (ادُان)  ،ـام يف صقرة ادديْة افٌربٔة ،ؾٍل ؿهٔدة "فيقس إٔ ِيس" وهيل
()4

ادحىة اف إٔة افتل إٔاخ هبا افَهٔبل رـابف يف بداياتف افدراشٔة ٕ ،يده يًئش اؽسابيا
مُإٔإ ،تٔ ة ؾَدان افًالؿات االجتامظٔة ،وردة ؾًؾ فَسقة ا ًر اديادي فِحويارة
اددٕٔة يف افٌرب .وافَهٔبل يف مجٔع جتاربف افنيًرية مل يُيـ شياخى ًا ظيذ ادديْية يف
رؤيتف افنًرية  ،ـام ؾًؾ بًض افنًراء افذيـ ظاسهؿ ،إذ فِّديْة ـام يَقل إحسان
ظباس :وطٍٔة وشائىٔة ،ال تًدو أن تُقن وظا ًء حوياري ًا يسيتٌِف افنياظر فتهيقير
افتّزق وافؤاع  ،وهق ما مل يّ ؾ طاهرة ظْد افَهٔبل يف مقؿٍف مـ ادديْة تستدظل
()5

افقؿقف ظْدها ،يَقل:

()3

جدفٔة افزمان وادُان ظْد افناظر ،د ظدٕان ظبد افًع ِ ،ة افًرب ،دار افٔاممة  ،افرياض ،شْة:
 ،56ج  ،34 ،33اجلامديان شْة 3640هي شبتّز وأـتقبر ;;;3م ،ص.993 :

()4

اد ّقظة افنًرية افُامِة ،ص.457 :

()5

اجتاهات افنًر افًريب ادًاس ،دار افؼوق ،ظامن ا ردن ،ط 3;;4 ،4م ،ص .304 :
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شيييييٖـتب ظْيييييؽ ييييييا ظّيييييال

*

ؿتييييييل ا خيييييياذة ايسييييييْاء

وظييييييـ ؿِبييييييؽ مل يْييييييبض

*

وجييييييػ ـهييييييخرة صييييييامء

وظيييييييـ صيييييييْؿ تَدشيييييييف

*

ظٔقٕييييييؽ اشييييييّف اإلًييييييراء

وحتييييك اجلييييار يهييييّت ظييييـ

*

" مسييياء اويييير" حتييييك اجلييييار

ويِتهييييييؼ افوييييييباب ظييييييذ

*

افقجييييييقه ـًِْيييييية ا ؿييييييدار

شييييٖـتب ظييييـ ضيييئاظل ؾٔييييي

*

يييييؽ ظييييـ ؾتٔاتييييؽ ايِييييقات

يًز افَهٔبل يف هذا افْص ظـ جقهر ائاة االجتامظٔية يف ادديْية افٌربٔية،
وظـ ظالؿة ا ٕ ك بتنُٔؾ صقرة ادديْة  .فُْف يف بداية افًَيد اف افيث ميـ ظّيره مل
يدرك ظذ ا ؿؾ افبًد افزمْل يف ايوارة افٌربٔة  ،وبخاصة يف افهقرة افتيل تيت ذ
ؾٔٓا مًامل اددٕٔة ذات افبًد افزمْل يف افٌرب.
وظْدما ـتب ؿهٔدة "ؿراءة يف وجف فْدن" ظيام3636:هيي3;;6 ،م  ،مل
()3

ٕ د أن افَهٔبل ابتًد ظـ ٕهيف افسيابؼ بافَيدر افيذي ييقازي افبًيد افزمْيل ،وإن
ؾهِت بْٔٓام ًالًقن ظام ًا ،حٍِت بتٌرات ـ رة ظذ مسيتقى ادديْية وافيزمـ ،أميا
رؤية افَهٔبل ؾِؿ تبارح مُاهنا ـ را ،ؾافهخب وافدخان وافُآبة ،وائاة ادادية هل
افقجف ائََل افذي ؿرإٔاه يف فقس إٔ ِس ،وهق افذي َٕرؤه يف وجف فْدن:
وجه فْدن
واجم تُسوه حبٚت ادىر
وجٓٓ ٚوجه حبٔٛ
()3

ؿراءة يف وجف فْدن ، ،ادٗشسة افًربٔة فِدراشات وافْؼ ،بروت ،ط 3;;9 ،3م ،ص.9:
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راظه يوم افٍراق
ؾتٌون
وهو جيتٚز تًٚبر افُدر
......
ـل فون ..يتِون
يهب األخ

بْٔ ًٚ

وتٌدو زرؿ ٜاألؾق رمٚد ًا
يتًرى افٍحم من وجه افؼر
واجلديد ظْد افَهٔبل يف رؤيتف فِّديْة  ،هق راوفة افٍيرار ميـ واؿًٓيا إػ
ظقامل رومإسٔة ،فـ ٕ دها يف ٕهف افسابؼ  ،ـام يف ؿقفف:
وجه فْدن
صٚح ٛؾٔه ،ـام دم وجٓك
افنٚح ،ٛأطٍٚر افسٓر
وجه فْدن
طل ضول افِٔل ينُو
ؽرب ٜافًنٚق دم هذا افزمن
زمن افسوق افذي أصب ؾٔه
ـل صٔى بثّن
وافبُ ..ٚوافوحك ..واألبْ.. ٚ
وافٍُر ادوصى وافبدن
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وؿد ـرس حدة افرومإسٔة بافزمـ  ،افيذي اؿيتحؿ ظيامل افَهئدة وادديْية،
افزمـ افذي مل يُـ افزمـ افٍاظؾ يف قل ادديْة ،وإٕام ـيان ظارضي ًا ظيذ افت ربية،
وافدفٔؾ ظذ ذفؽ إٔف ما فبث أن ظاد إػ ظادف افرومإز مرة أخرى:
اؾتحي افنبٚك
م ٚأمجل إيَ ٚادىر
صوت ضٍل يتُون
صوت خمِوق من احلزن..
خرادم ..رؿٔق ..وودي
خريٍي ..
ٍّ
...
احلزن
آه م ٚأرو هذا
َ
َ
افىٍل
افنجن
هذا
َ
افذي بًثر ؿِبي دم ادىر
وشَى مْه ماليغ افبؼ
وٕ د يف جتربة افَهٔبل افنًرية مُإي ًا فِّديْية افًربٔية ادحتِية ،ومديْية
افَدس هل ايار ا ـز يف دواويـ افَهٔبل ـاؾة ،وـان حيدث اشسشياالً ،وربيام
خِط أحٔإ ًا بغ ادُان ادديْة (افَدس) ،وادُان (ادس د ا ؿل) ،وهيق يف أؽِيب
افْهقص يًافج ادُان افَدس (ادديْة)  ،ؾٍل ؿهٔدة "اهلْقد ايّر" يًَد مَارٕة
()3

بغ ما يؼ باهلْقد ايّر وترآًؿ وٕواهلؿ ،وما حؾ بافًرب افًدو اإلرسائئع بًيد
ُٕسة3;89 :م  ،ادرحِة افتل صٓدت ضئاع ادُيان ادتّ يؾ يف :ا رض ،وافبٔيت،
()3

اد ّقظة افنًرية افُامِة ،ص .4:8 :
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وادديْة  .ويتساءل افَهٔبل ظـ مآل ايوارة اإلشالمٔة  ،ؾٔ دها ماًِة يف ادتحػ
()3

افٌريب ،بقصٍف مُإ ًا حاضْ ًا فِساث افًريب ،ـام يستدظل ادُيان (حإية ادحتيؾ) يف
صقرة شاخىة تًُس افَِؼ وافتناؤم مـ افقاؿع:
ؿل ي ٚأخي
وافْجّ ٜادًُوؾ ٜافنوهُ ٚ
تِّ دم ادْٚئر
وادسجد األؿل يردد مٚ
يرتِه افٔٓود من افنًٚئر
هل يبك افسواح يوم ً ٚمٚ
حوٚرتْ ٚبَٚيٚ
مل ادتٚح
أو شبٚيٚ
دم ح ٜٕٚدم تل أبٔٛ؟.
وبًييد حييرب رموييان ـتييب ظييام 35;6هييي_ 3;96م ؿهيئدة " :ظييقدة
رموان تْاول ؾٔٓا افَدس (ادديْة ادستِبة) ،وؿد ظزت افَهٔدة ظْد افَهٔبل ظـ
()4

ؾرحة افْك ،وا مؾ بتحرير ادس د ا ؿل وؾِسىغ ،يَقل:

()3

مجافٔات افتنُٔؾ ادُا يف افبُاء بغ يدي زرؿاء افٔاممة  ،مراد ظبد افرمحـ مزوكِ ،ة ظالمات يف
افَْد ،افْادي ا ديب ب دة ،اد ِيد افتاشيع ،ج ،56 :صيًبان 3640هيي_ ديسيّز ;;;3م ،ص:
.5:3

()4

اد ّقظة افنًرية افُامِة ،ص.76: – 769 :

شعرية املكاى يف أعنال القصييب الشعرية

333

افَدس بُٚ
روح تْبض ؾٔٓ ٚاألصجٚن
ظغ تتّزق وادسجد
يتِّّل دم أٍ افٍُٚر
افَدس رجٚ
يىوي فٔل اإلرهٚب إػ
فٔل اإلٍا
يتحسس آيٚت حمّد
وـتٚئبه ظز افهحرا
افَدس دظٚ
ؾٌد ًا يٍْد صز افزـٚن
ويًود افًٚرش من رموٚن.
مع مرور افزمـ بدأ ادُان ادستِب يّ ؾ مرتُز ًا مٓ ًام مـ مرتُيزات االٕيتامء
ظْد افَهٔبل ،وافَدس أيو ًا هل مقضقع افت ربة ،وإذا ظز ظْٓيا بويّر اديذـر،
ؾٓق يًْل ادس د ا ؿل ،ال ادديْة  ،يَقل يف ؿهٔدة " أمتل" :
()3

وداظ ً.. ٚوداظٚ
ؾٓذا هو افَدس ًَْ ٚوَٚظٚ
وداظ ً .. ٚوداظٚ
ؾٓ ٚهي ذي ٍَِ ٜ
افْٓر
()3

افسابؼ  ،ص.7;6 :
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دم يدهم َأم ٌ ٜاصسوهٚ
وبٚظٚ
ؾٓذا تراب ؾِسىغ يَىر دمً ًٚ
ويْدى افتٔٚظ.ٚ
هذه افَهٔدة ـتبٓا بًد أن وؿع افسادات مًاهدة افسالم ادٍْيرد ميع افًيدو
اإلرسائٔع ،وـإت أؽِب ؿهيائد افَهئبل تتسيؿ باالًٍٕيال وام يؾ رؾويا ؿاضًيا
فًِّاهدة ،و تدظق فِتنبث بادُان و ريره مـ ادحتؾ.
ويف ؿهٔدة "بْت افرياض" خيتِط ادقضيقع اوياص بافًيام ،ؾَيد ـتيب
()3

افَهٔدة شْة 3604 :هيي _ 3;:4م يف إحيدى مْاشيبات جامًية افريياض إٓيذاك،
وجًؾ مـ ادُان اواص (اجلامًة)  ،مٓد افدراشة مًز ًا فِحديث ظـ مًإياة ادديْية
ادحتِة (افَدس) ،ومـ ًؿ اشتدظك ادُان ادحتؾ أمُْة أخرى (شْٔاء) و(اجلقالن) ،
و وهُذا اشتدظت ا ماــ أماــ أخرى ،يف صقرة ؽير مْتيّية ،وربيام ال تُيقن
مْىَٔة أيو ًا ،إذا ما أخذٕا يف ايسبان أن شٔاق جتربة افَهٔبل ـان يًيز ظيـ مًإياة
أشيتاذ اجلامًية ،ؾتبييدأ مًإاتيف بافىباصير ،وافسييبقرة وتْتٓيل بًّإياة (افَييدس ،
واجلقالن ،ودير ياشغ) .ويف هناية ادىاف هيذا افيْص مل ييزد ظيذ أن ـيان تسي ٔال
دقؿػ افناظر مـ ادُيان ،بٍُيرة ؽير متآفٍية ا ضيراف ،وٕسيؼ فٌيقي ضئًػ
افتٖفٔػ:
وََ ٝحغ رأي ٝافًرض مٌتهب ًٚ
وافسب مستِب ً ٚوافَدس أصال
()3

اد ّقظة افنًرية افُامِة  ،ص.946 _93; :
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وافْٔل دم ؿبو ٜافًدوان مرهتْ ًٚ
ؾُٔ

يَْذ من دم افَز شْٔٚ

وظربد افِٔل دم األوالن ؾٍُٖٕٚت
ظذ افهّود ته ٛاأله را
وتْيياول مديْيية "بييروت" يف ؿهيئدتغ خمتٍِتييل افىييابع :ا وػ بًْ يقان:
"بروت" وؾٔٓا طٓرت بروت بقصٍٓا ادديْة ا ٕ ك (افٍاتْية)  ،وبقصيٍٓا مُإي ًا
()3

ظربٔا تًرض فًِيدوان  ،وبقصيٍٓا أيوي ًا ادُيان افويحٔة ،فسيالم افسيادات ميع
إرسائٔؾ:
بروت مٚذا يَول افْٚس هل ذبحٝ
ٛ؟
بٔض األمٚين ،وؽٚل افىٍِ ٜافذي ُ
وهـل توارى مِٔـ ـٖن يٖشـــرين
حمبوب
وهل ؿ ٙؿبل يوم افوظد
ُ
وأين م ٚـٚن ي ٚبروت إذ رؿهٝ
األظٚجٔـٛ
يل افِٔٚفـي وضٚرت حل
ُ
بروت ال تهٍي يل األرح أظرؾه
مًهـوب
ؾٕ٘ـه بدمٚئي احلّـر
ُ
إٔ ٚافذي أٍته افـروم م ٚحلَـٝ
األظٚريـٛ
به افًـراب وخٚؾتـه
ُ
()3

افسابؼ  ،ص.7:7 _ 7:3 :
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ِ ٝدم ـبدي اآلالم ؾٍٕٚىـرت
افتجٚريٛ
وضوحـ ٝحل إػ افٖٔس
ُ
أما يف افَهٔدة اف إٔة "وحبْا افنًر" ؾتختٍيل(بروت) ادديْية افٍاتْية ،
()3

وخيوع افَهٔبل دقؿػ ٍٕز  ،متًٖر ًا بٍَد أخٔف "ٕبٔؾ" شْة35:; :هي _ ;3;8م ،
وتتٌر رؤيتف فِّديْة  ،ؾتيٓير بيروت (ادُيان) صيبح ًا مرظبيا يرشيؿ فيف افَهئبل
ب٘مُإاتف ادتقاضًة صقرة صًرية شاخرة:
بروت ؾوق صخور افبحر شٚحرة

*

صـــوه ٚأشـــْ ٚ ٚتـــدٕو وتْىبـــق

بروت صٚحبتي افسـّرا ؾـٚتْتي

*

تٌــــرت مل أظــــد دم ودهــــ ٚأثــــق

ؾـــال ادىـــٚر ْٔٔـــي ـًٚدتـــه

*

وال افنـــواضد تـــدظوين وال افىـــرق

ـ ٔبــ ٜظرصــٚت افًــرس خٚويــٜ

*

وافِٔــل دمــ ظــذ األصــجٚر يْزفــق
.........

.........
فو ٕيرة دم حداد افبٔ ٝتـومض يل

*

فــو َــحُ ٜدم وجــوم األــرح تْىِــق

فو اظتَْْـ ٚويبُـي افـوهم روظتـه

*

وـٔ ـ وافَــز مــل افُــون ًٕتْــق؟

وفَِهٔبل يف ادديْة افسًقدية أربع ؿهيائد .ـتيب ا وػ شيْة 3587هيي،
3;97م ،بًْقان" :إٔت افرياض" وؾٔٓا امتزج صقرة ادديْة (ادُيان) بيا ٕ ك ،يف
()4

افًْقان ويف متـ افَهٔدة ،مُرش ًا ادْيقر ا ٕ قي فِّديْة ،ـٖهنام متحدان :
()5

()3

اد ّقظة افنًرية افُامِة  ،ص.580 – 579 :

()4

افسابؼ  ،ص.6:: – 697 :

()5

إير :صًر ؽازي افَهٔبل" دراشة ؾْٔة"،ص.;9:
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ـٖٕك إٔ ٝافريٚض
بٖبًده ٚبٕٚسُٚب افهحٚري
ظذ ؿدمٔٓٚ
وم ٚتَْش افري دم وجْتٔٓٚ
........
أحبك ح ٛظٔون افريٚض
يٌٚف ٛؾٔٓ ٚاحلْغ احلٔٚ
أحبك حبي جبغ افريٚض
تيل تِ ًٍِّه افُزيٚ
أحبك ح ٛدروب افريٚض
ظْ ٚافريٚض صٌٚر افريٚض.
ًؿ يًّؾ ظذ تٖفٔػ افَهٔبل مَاربة بغ ا ٕ ك وادُيان (ادديْية) يف صيُؾ
ادًإاة افًاضٍٔة ،وادًإاة ائاتٔة يف اددن مـ حٔيث( :مجيال اديرأة ومجيال ادُيان)،
(ؿسقة ادُان وؿسقة ايب)( ،بًد ا ضراف يف ادديْة ،وبًد ادْال يف ادرأة) يَقل:
وؾٚتْـــ ٜإٔـــ ٝمثـــل افريـــٚض

*

تــــــرق مالحمٓــــــ ٚدم ادىــــــر

وؿٚشـــٔ ٜإٔـــ ٝمثـــل افريـــٚض

*

تًـــــذب ظنـــــٚؿٓ ٚبٚفوـــــجر

وٕٚئٔـــ ٜإٔـــ ٝمثـــل افريـــٚض

*

يىــــول إفٔٓــــ ٚإفٔٓــــ ٚافســــٍر

وافَهٔبل يًتّد ظذ أشِقب افتُرار افهقيت فِ ّؾ االشئّة وافًٍِٔية،
ًؿ يُرر افْسؼ بستٔبف افْحقي ،وهق ما خيٍػ ظِٔف ظْاء تْقع ا شِقب ،فُْف ربيام
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أؾَد افنًرية صٔئ ًا مـ ـزيائٓا ؾإًُس ظذ افْص .ويف افًيام افتيايل ـتيب ؿهئدة
بًْقان (أهبا) طٓرت ؾٔٓا ادديْة (ادُان) (ا ؾوؾ ،ا مجؾ ،ادهٔػ ،ا خرض)،
()3

فُْٓا فٔست ادُان ا ٕ ك ،أو ادرأة افٍاتْة ،وإن ـان اوىاب افنًري حاول جاهدا
أن ييٓر مالمح ا ٕ ك ،فُْف خرج ظـ إضار مًإاة افنياظر ميـ ادديْية افتيل حياول
افَهٔبل أن يززها يف جتاربف افسابَة:
يــ ٚظــروس افربــى احلبٔبــ ٜأ ــٚ

*

إٔـــ ٝأحـــذ مـــن ا ٔـــٚل وأ ـــى

وم ِٓا ؿهٔدة "حائِٔة" تْاول ؾٔٓا اوىاب افنًري ادديْة بقصٍٓا جيزء ًا
()4

مـ افقضـ ،اشتدظك ؾٔٓا افَهٔبل (حااما افىائل) رمز افُرم  ،ورمزي اييب (أجيا
وشِّك).وؿد وؿع خىاب افَهٔبل ؾٔٓا أشر ًا فّْط ؿهٔدة ادْاشبة  ،ـيام حيدث يف
ؿهٔدة (أهبا).
أما ؿهٔدة "جبٔؾ" ؾٓل مزيج مـ افت ربة افذاتٔة واإلداريية فِنياظر  ،يف
()5

حَبة افقزارة اف إٔة ،ظْدما ـان وزيير ًا فِهيْاظة  ،حتيك إن افَهئبل أمهيؾ افيْص
وذهب بًٔدأ ظـ مرتع افنًرية خيقض يف ؿوايا اجتامظٔة ،ؾتحقفيت افَهئدة ميـ
ٕص صًري بّالمح صًرية ؾاظِة إػ ؤًَة صحٍٔة ،يرد ؾٔٓا افَهٔبل ظذ ادنُُغ
يف جدوى ادؼوظات االؿتهادية يف اجلبٔؾ( ادديْة افهْاظٔة) ،وهق ما جًيؾ جيزء ًا
مـ افْص يبدو ـٖٕف جدول ا ظامل افٔقمل  ،أو بٔإا صحٍٔا دُتب افقزير:
()3

اد ّقظة افنًرية افُامِة  ،ص.76 :

()4

اد ّقظة افنًرية افُامِة  ،ص.994 :

()5

افسابؼ  ،ص.9;0 :

شعرية املكاى يف أعنال القصييب الشعرية

333

جبٔـــل يـــ ٚدإـــ ٜافٌـــواص مًـــذرة * إذا ذهِــ ٝؾِــم أظثــر ظــذ ضرؿــي
افـــز واخــــ
تٌـــر
ُ

ت مهـــًٕٚه * مــن بًــد أن أمىرهتــ ٚديّــ ٜافًــرق

تٌـــر افبحـــر ؾٔـــه ــــل حٚويـــ * ٜـٖ ـــ ٚظِـــم تـــٚل دم افنـــٍق
جبٔل ـم حندوا افتنُٔك واحتنـدوا * من ـل ذي حسـد أو ــل ذي حْـق
يَــول" :آمــٚفُم دم افرمــل َــٚئً * "ٜيَــول " أحالمُــم حــز ظــذ ورق
وادتٖمؾ جيد أن افَهٔبل إكف ظـ ادديْة ادُان ؾِؿ حييدًْا ظْٓيا إال يف
افبٔيت ا ول ،ومل تُيـ "جبٔييؾ" إال مًيز ًا فتْياول ؿويئة أخيرى تتًِيؼ ب ييدوى
مؼوظات افقزارة ،يداؾع ظْٓا افَهٔبل < بهيٍتف ظيذ رأس اهليرم ،مٌٍي ً
ال ادُيان
"جبٔؾ" ب٘مُإاتف اجلامفٔة افنًرية .وهق يرى ادديْة يف افَهائد اف الث ا خرة بًغ
ادقطػ اإلداري ال بًغ افناظر.
وال خيٍك ما يف ا بٔات مـ تًبر ؾج ،وبخاصية يف اجلإيب افٌِيقي افيذي
اشتخدم ؾٔف افَهٔبل مَاما تٍِئ ًا ال يرؿك دستقى افٌِة افنًرية يف افْص اإلبداظل.

د .عبداهلل بو حمند القرنيا

333

ادحور ا ٚمس:
ادُٚن ودالالت االٕتام فِوضن
بدأ افتًبر ظـ ادُان افقضـ ظْد افَهٔبل مع بدايية ؽربٔتيف خيارج وضْيف
(افبحريـ) ،أواخر افسبًْٔات اهل رية اوّسئْات ادٔالديية ،وؿيد اؿيسن افيقضـ
بذـرياتف ظـ ا هؾ وا صحاب< ؾٓق صاب ؽادر وضْف يف ظؼئْات افًّر فِدراشة
يف مك ،حٔث ادديْة ا ـ ر ام ئ ً
ال فِّدٕٔية ،وا ـ ير ازدحامي ًا يف افيبالد افًربٔية.
وإتامء اإلٕسان فقضْف ا ول ييؾ رٍز االٕتامء افٍىري ا ـز فُِّان ،وافسـٔز ظيذ
ادُان يف افنًر يًىٔف ؽزارة إتامئٔة وضْٔة تزيد وترة ايس افَقمل وادُا

()3

يَيقل

يف ؿهٔدة" جزيرة افِٗفٗ":

()4

ِ
وافسٓول
أريض هْٚك م افنواضد وادزار
ِ
وافْخٔل
دم موضن األصداف وافنّس ادؤ ٜ
أمــي هْـــٚك أبــي  ..رؾـٚؿــي
ِ
افيــــِٔل
ٕنــــوة افًـــــٔش
حٔــــ ٞاحلٔــــــٚة متـــــر صٚ
ِ
افذيـــــول
ؾٔــــ ٜمًىـــــرة
ويرتبط افتًبر ظـ ادُان بحافة رومإسٔة تًز ظـ حزن افرومإز ادٌسب:

()3

إير :مجافٔات ادُان يف صًر ظرار ،د ترـل ادٌٔضِ ،ة مٗتة فِبحقث وافدراشات ،جامًة مٗتة،
ا ردن ،اد ِد افرابع ،افًدد 4 :ـإقن ا ول3;:; :م ،ص.3;0 :

()4

اد ّقظة افنًرية افُامِة  ،ص.35 :
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أريض هْـــــٚك مـــــ افنـــــوا

*

ضــــــد وافبحــــــٚر األربًــــــه

ادخوــــــ
واألؾـــــق وافنـــــٍق
ِ

*

ــــــ ٛحـــــغ يْثـــــر أدمًـــــه

ؾتيـــــــل ترمَـــــــه ادٔـــــــٚ

*

ُه ـٖ ـــــــ ٚتبُـــــــي مًـــــــه

ادْامة هْا هل ادُان ايامل ؾحسب  ،وفٔست صُ ً
ال فِّديْة ادًاسة ،امر يف
شٔاق رؤية هلا بًدها االٕتامئل فُِّان جٌراؾٔ ًا ودئْ ًا:
افوـــــو الح ؾـــــديَ ٝـــــو

*

ك دم افســـــواحل يـــــ ٚمْٚمـــــه

ؾـــــــــوق ا ِـــــــــٔ ٟأراك زا

*

هٔــــــ ٜادالمــــــ ـٚبتســــــٚمه

ادرؾـــــــٖ افٌـــــــٚيل ومهــــــــ

*

شـــــــته هيْـــــــد بٚفســـــــالمه

وٕـــــــدا م ذٕـــــــ ٜموـــــــو

*

أة ترؾــــــــــرف ـٚحلاممــــــــــه

يــــــ ٚمــــــوضْي ذا زورؿــــــي

*

أدين ظِٔـــــك ؾخـــــد زمٚمـــــه

وبًد ظَديـ مـ ـتابة افْص افسيابؼ ،أي يف مىِيع افَيرن اويامس ظؼي
اهل ري بداية اف امْٕٔٔات ادٔالدية ،ظياد افَهئبل إػ ادْامية حٔيث افبٔيت واييل
افَديؿ ،جيس ذـريات افىٍقفة ببساضتٓا ،ئَس ادساؾة افزمْٔة فِحل افنًبل افيذي
ـان يسُْف  ،يسٖل افذـريات ظـ افرؾاق وافًِب ،يستّع فألضٍال .ؾ٘حدى افسامت
افتل حيقهيا ادٖوى افَديؿ فإلٕسان تت ذر يف ظامل افالوظل ،ويُّـ اشتًاداا بّ رد
تذـر ادُان ،مـ خالهلا يستىٔع افناظر ريؽ مناظرٕا ٕحق افبٔت افَديؿ  ،يَقل
()3

()3

إير :مجافٔات ادُان ،باصالر ،ص.64 :
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افَهٔبل يف ؿهٔدة " افًقدة إػ ا ماــ افَديّة" .
()3

ـيييان يٌٍيييق يف أذرع افبحييير بٔتيييل *
ـْيييت أصيييحق واجليييز ُر ِخي ٌ
ويف *
ييؾ ِ ٌ

ُ
ويييييقن
حقفييييف اديييياء رؿهيييي ٌة
أميييغ
ـْيييت أؽٍيييق واديييد جيييار
ُ
.....

......
ؽبييت يف ايييل إٔييبش ا مييس ٕبن ي ًا *

وهيييق يف ظيييامل افويييباب رهيييغ

أييييـ ذاك افبَيييال؟ بييييرس وفيييقز *

ومحييييييار رييييييْط مسييييييُغ؟

أيييـ ذاك افسييَاء ٕ ييري وٕنييدو *

خٍِيييف وافزؿييياق مييياء وضيييغ؟

أيييـ " شييادغ" وافًهييا وبخييقر *

أرظييييب ايييييل ـِييييف شييييادغ؟

أيييـ ذاك افو ي ٔج يف فًبيية "افكيي *

ييب وافَ ِِّيييغ
ؿٔيييع" يًِيييق وافَي ُّ

أهيييا افيييييحل ؽٔييرتيييييْا افِٔييايل *

غ
ؾيييييُالٕا بييييًد افْييييَاء هييي ُ

()4

()5

()6

ويستّر افَهٔبل ا ربًْٔل يبحث ظـ افَهٔبل افىٍيؾ يف ادُيان اييل
افبحريْل افَديؿ ،بٖحداًف ،وأفًابف ،وأضًّتف ،يف صيًقر حياد بيافزمـ وؿِيؼ جتياه
قالت افتّدن ادٍاجئ افيذي ؽير ا مُْية ،وؾرؽٓيا ي ـيام ييرى افَهئبل ي ميـ
موّقهنا:

()3

اد ّقظة افنًرية افُامِة ،ص.8:5 :

()4

شادغ :رجؾ أشقد يذـر افناظر إٔف ـان خئػ ا ضٍال يف ايل.

()5

افكؿٔع فًبة مـ فًب ا ضٍال يف افبحريـ.

()6

افَب وافَِغ :أخناب تستخدم يف فًبة افكؿٔع.
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ؽييييرت دسيييية افتىييييقر ح ِّٔييييل

*

ُ
ييّقن
ؾٓيييق صيييُؾ ؾخيييؿ وال موي

أهيييييا ايييييل أن تًبييييت ؾَييييؾ يل

*

داس ؿِبييييل وداشييييؽ افتّييييديـ

يف هذا افْص ييٓر افَهٔبل أـ ر ٍٕقر ًا مـ ايويارة وافتحيقل االجتامظيل
افذي ؽر مالمح ا صٔاء افَديّة .أـ ر مما رأيْاه يف ادديْة ،فُْف مل يهيؾ إػ مرحِية
افنًقر باالؽساب ايواري واالجتامظل .ظدا ما أدح فيف افنياظر ظْيدما بِيغ شيـ
ا ربًغ.
وحييك ادُان ا م افبحريـ باحتٍائٔة يف صًر افَهئبل ،حيغ يتيذـر ميـ
خالهلا صباه وحبف ووضْٔتف ،يف ظالؿة إتامء فُِّان (افقضـ) وتًبر ؾىري ظـ رؽبة
افًقدة وايب افدائؿ :
()3

بحرين ي ٚدإتي افًهام هل حرج
إذا تٖمِـ ٝؾـي ظْٔٔك ظن ِ
ـثٛ؟
إذا َـّّتك َـم افبٔـد طٚم ـــٜ
ِ
األـدب
بنٚئر افوشم دم ظٚم من
إذا أخـذتك ؾـي األحنـ ٚمن و َف ٍه
إذا رشبتك دم األَال ظن رؽٛ
إن اديٓر افسائد يف ٕص ـٓذا افْص ـٍٔؾ بافَواء ظذ اجلامفٔة ادتقخاة مْف<
وذفؽ ن افناظر حكها يف مستقى واحد مـ مسيتقيات افيْص ،وهيق ادسيتقى
افْحقي افياهري ،مٌٍ ً
ال اجلقإب اإلٕنيائٔة أي افنيًرية ا خيرى ،ؾْٓيا ال ٕيص
()3

اد ّقظة افنًرية افُامِة ،ص.:34 – :33 :
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بادًْك افنًري< ٕف ال تقفٔد فِْص افًّٔؼ افُامـ يف ادًْك  ،افيذي هيق ادسيتقى
افًّٔؼ يف افْص  ،وفًؾ افناظر هلذا افسبب جلٖ إػ ٕحت ؿاؾٔتيف ميـ افهيخر ،ومل
()3

يٍِح يف ذفؽ ،ؾَد اضىر ن حيرك افساــ ،واشتخدم ؽر ادٖفقف ،وتساءل ؾٔام ال
ُيسٖل ظْف ،متْاشٔ ًا أن "افنًر صًب وضقيؾ ُشِّف".
ويتقشع مٍٓقم االٕتامء فُِّان ظْد افَهٔبل فٍْٔتح مـ خيالل ادُيان ظيذ
االٕتامء فِديـ واف َاؾة وافٌِة  ،يف شٔاق يٍْتح بف افَهٔبل ظذ وضْف افًيريب افُبير،
ويقطػ ؾٔف بًد ًا شٔاشٔ ًا وؿقمٔ ًا – ظذ افرؽؿ مـ إٔيف _ ميا زال متنيائ ًام ميـ حيرب
حزيران ،يَقل:

()4

خِيئج يييا مقجيية بٔويياء تَِْٓييا

*

أصابع افنقق ميـ ؿِبيل إػ بكيي

أظٔييذ وجٓييؽ أن تٌييزو مالرييف

*

رؽييؿ افًقاصييػ إال بسييّة افيٍيير

ظٓدتيييف ظربٔييي ًا ميييا فيييقى ؾّيييف

*

بُِْيية هيياجرت مييـ صيياضئ افتييس

ظٓدتييييف ظربٔيييي ًا مييييؾء جبٓتييييف

*

ـييز مييـ افبٔييد مل يرـييع ظييذ َؿييدَ ر

ظٓدتييف ظربٔيي ًا مييا ؽٍييا وصييحا

*

إال ظيييذ فٌييية اإلظ ييياز وافسيييقر

وبام أن افَهٔبل تتْازظف بٔئتا ا حساء وافبحريـ ؾّـ افىبًل أن ٕ د خِٔى ًا
مـ ا مُْة يف افْص افقاحد ،ـام أن افباظث افسٔاد يَػ وراء ـ ر مـ جتاربف أيو ًا،
إذ تتداظك ا مُْة يف جتربتيف أحٔإي ًا فٌير داع ؾْيل ،يَيقل يف ؿهئدة" رب ميـ
()3

إيرٕ :يرية افْص مـ بْٔة ادًْك إػ شّٔٔائٔة افدال ،د .حسغ مخري ،افدار افًربٔة فًِِقم ٕاذون،
ط 364: _ 3هي 4009م ص.460،466:

()4

اد ّقظة افنًرية افُامِة ،ص. 555
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افًنؼ" افتل ـتبٓا يف اؾتتاح اجلرس افبحري بغ افسًقدية وافبحريـ:
()3

ٕسيئت أيييـ إٔييا  ..إن افرييياض هْييا

*

ميييع ادْامييية منيييٌقالن بافسيييّر

وهيييذه جيييدة جييياءت بٖٕ ّٓيييا ؟

*

أم ادحيييرق جاءتْيييا ميييع افَّييير ؟

أم أهنييا مسييَط افسييّراء زائييريت ؟

*

أم أهنا افدوحية اوييرضاء يف ؿىير؟

أم افُقيييت افتييل حٔييت ؾّٓييت هبييا

*

أم أهنا افًغ ؟ ـؿ يف افًغ مـ حيقر

ومع أن ادقؿػ افسٔاد ومَيام ادْاشيبة خئام ظيذ افت ربية  ،ؾَيد حياول
افَهٔبل أن خيرج افت ربة مـ مٖزق افتهْع ،وذفؽ بتحقيؾ خىابف يف اجتياه ا ٕ يك<
تًبر ًا ظـ ادُان (ادديْة) ،ؾقجد ٍٕسف يف آخر افَهٔدة مُّْٓ ًا يف ظَد مَارٕات يزر
هبا اختالف ا مُْة وتباظدها يف اوارضة افنًرية ،ؾقجد االٕيتامء فَِبِٔية أو افيديـ
ظامِغ ؿريبغ ،فُْٓام مل يسًٍاه ،إذ مل ييٓرا مْس ّغ يف اوارضية اجلٌراؾٔية افتيل
حندها يف افْص:
بيييدو وبحيييارة ميييا افٍيييرق بٔيييْٓام

*

افييز وافبحيير يْسييابان مييـ م ييرض؟

خِييييئج إن حبيييييال ا تربىْيييييا

*

ؾٓييؾ يَربْييا خيئط مييـ افبيييؼ؟

أما يف ؿهٔدة "خِٔج ايب" ؾٔستْس افَهٔبل افْص افسابؼ بًيد أربًية
()4

أظقام ،أي يف ظام 3608هي _ 3;:8م  ،وال يؤػ افُائـ اجلدييد صئئ ًا ييذـر إػ
صقرة مُان االٕتامء افقضـ ،ـام أن افتُِػ بدا واضحا يف افْص ،ظذ افيرؽؿ ميـ
()3

اد ّقظة افنًرية افُامِة ،ص ;.95

()4

ورود ظع ضٍائر شْاء ،ص.73 :
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اؾتتان افَهٔبل بف ،ـام ييٓر مـ افبٔت ا خر:
خِيئج ايييب دك ايييب صييدري

*

يَييقل " رأيييت هييذا ايسييـ ؿبييؾ"

أجييؾ أب ييكتف يف " افًييغ " ظْٔ ي ًا

*

يزيْٓيييا .وأييييـ افُحيييؾ ـحيييؾ؟

وؿبييييؾ رأيتييييف شيييئٍا وديًيييي ًا

*

بٖهييييداب " ادْاميييية " يسييييتيؾ

وؿًِيي ًا مييـ صييحار جيييقب أؾَيي ًا

*

ؾتًتيييييز افبحيييييار بيييييف ؾًِٔيييييق

أجيييؾ أبييييكتف بيييدر ًا رؾَٔييي ًا"

*

" ب ييييدة" ال َي َّ ُّ
ييييؾ وال ُي َّييييؾ

خِيئج ايييب بًييض افَييقل ٍٕييؾ

*

وصيييًري افنيييًر ال يًيييروه ٍٕيييؾ

ـٖن افَهٔبل أحس بً ز ادستقى افْحقي وحده أن يٗفػ افنيًرية ،بًيد
أن ظ زت ادحاـاة وٕيام افتّ ٔؾ أن يسًٍاه بافهقر واد از افٍاظؾ يف افْص ،ؾقؿع
يف أرس اوىابٔة باوروج فِّْىؼ وافزهان ،وإذا ـان ؿد حياول أن يًَْْيا بيٖن هيذا
افْص فٔس مـ ٍٕؾ افنًر ؾَد أًبت إٔف ٍٕؾ ـِف.
ويًَد افَهٔبل مَارٕة بغ ادُان يف افٌرب وادُان يف افؼق ،وتًٖر ائاة
االجتامظٔة ،واف َاؾٔة يف ادُان ،وؿد اختار فُِّان افٌريب مديْية "فيقس إٔ ِيس"
فَٔارٕف بادُان يف افؼق ظّقم ًا ،وهق ما شامه افؼق اهلادئ ادعء بافىّْٖٕٔة بًد أن
()3

جرب ائاة يف ادديْة افٌربٔة.
يَقل:

()4

دم رشؿْ ٚال تستحي افنّس من افًٔون
()3

شرة صًرية ،ص.84 :

()4

اد ّقظة افنًرية افُامِة ،ص.3;9 – 3;7 :
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دم رشؿْ ٚمٚزاف ٝاحلٔٚه
صبٔ ٜمل تتَن افدهٚ
ظذرا م ٚمر ظذ
أجٍ ٚ ٚخب ٞافْسٚ
.......
دم رشؿْ ٚمٚزاف ٝاألّو
تٗمن بٚفدمو
....
دم رشؿْ ٚال يُرم احل ٛوال هيٚن
.....
دم رشؿْْٕٚ ٚم دم شالم
وّٕوغ األحالم حغ
ُيً ِوزُ  ..افىًٚم
وظْدمٕ ٚؤق بٚحلٔٚه
َٕول بٚبتسٚم
"ظُِٔم افسالم".
هذه ادَتىٍات مـ افَهٔدة تًىْٔا رؤية ظـ أبًاد ـ رة بافْسبة إػ ادُان يف
افؼق افيقضـ ا ـيز ،يف أبًياده اجلٌراؾٔية واف َاؾٔية واالجتامظٔية ،رصيد ؾٔٓيا
افَهٔبل ادٍارؿات افتل ظاصٓا بغ مُإغ خمتٍِل اجلٌراؾٔا واف َاؾة وافديـ.
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وتتٖرجح ؿهائد افَهٔبل حسب تسِسِٓا افتارخيل ما بيغ ادُيان افؼيؿل
وافٌريب ،أو اواص وافًام ،وال يٍْؽ بيغ افٍْٔية وا خيرى حييس بيٖمل االحيتالل
جزاء مـ افقضـ افًريب ،بداؾع االٕتامء افديْل و افَقمل  ،وإن يُـ مـ رء حيقل
جتاربف ظـ مسارها افٍْل  ،ؾٓق إنٌافف باوىاب افسٔاد ادباذ ظذ حسياب افٍيـ<
ٕتٔ ة إلحساشف افًّٔؼ باهلزيّة افتل يَت بافًرب بًد حرب (89م)  ،ـام جاء م ً
ال
يف ؿهٔدة "يا وضْل" إذ يَقل:
()3

وهل يدرون مًْى احل ٛي ٚوضْي؟
ومًْى أن تىٚردين
........
وهل يدرون أن احل ٛال يَوي ظذ افُذب
وب س احل ٛي ٚوضْي
إذا مل يٌُ األصْٚم
إذا مل يُْٖ اآلالم
رصخ ٝتًٔش ي ٚوضْي
وإن شُبوا ظذ روحك
ِ
ؾراؽٚت
شس ًا من
ِ
إتهٚرات..
ماليغ
وِٕحظ يف أـ ر ؿهيائد افَهئبل افتيل تْاوفيت ادُيان بقصيٍف داالً ظيذ
افقضـ_ وبخاصة ادُان ادحتؾ_ أهنا خوًت فسئىرة أشيِقب اوىياب افسئاد
()3

اد ّقظة افنًرية افُامِة ،ص.900 :
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افٍج ،وامسُت مـ افنًرية ب إب ادوّقن ،مٌٍِة ظْك افتخٔٔؾ ،ؾٓل أؿرب إػ
ؤًَة أدبٔة تًْك بافنٖن افسٔاد ،أو تس ؾ مقؿٍ ًا شٔاشٔ ًا مْٓا بت ربة ّؾ صًرية
تًز ظـ خمٔال صاظر.
افت ربة ا خرة يف ٕامذج افَهائد افتل ظيزت ظيـ ادُيان افيقضـ ،هيل
ؿهٔدة" :مات ؾدائل" وؾٔٓا ختٔؿ ؿؤة ؾِسىغ ظذ رؤيية افَهئبل  ،ؾٔبحيث يف
()3

مًادفة(افَبِٔة ادُان) ،و(افدوفة ادُان) ،و(ادٍْك ادُان) ،ؾٍل إضيار افَبِٔية
ٕ د( :اؤّة وافْقق وادرظك) ويف إضارافدوفة ٕ د :ادساحة ادَزمة (صز) ويف إضار
ادٍْك ٕ د( :ايرب واؤّة وافتؼيد)  ،يَقل خماضبا افنٓٔد:
يـــ ٚشـــٔدي ظٍـــوك يـــ ٚشـــٔدي

*

إذا اـتٍْٔــــ ٚبحــــروب افِســــٚن

ؾْٕ٘ــــ ٚأجــــبن أهــــل افــــوؽى

*

وإْٕــــ ٚأؾهــــ أهــــل افبٔــــٚن

ٕخــــٚف فَٔــــ ٚادــــوت فُْْــــٚ

*

َٕـــول أحـــذ صـــًرٕ ٚدم افىًـــٚن

ٕحـــن بْـــو ظـــبس بـــال ظْـــس

*

أيٚمْــــ ٚصــــٔد وٕجــــوى ؿٔــــٚن

خٔٚمْـــــ ٚدم افـــــري مْنـــــورة

*

وٕوؿْــــ ٚمــــل ادراظــــي شــــامن

ًؿ يرد ظذ فسان افٍدائل افنٓٔد:
"وؾــٔم تبَــي أرَــُم َــحُٜ

*

فُــــل صــــز بــــٚئس دوفتــــٚن؟

صــُر ًا دظــوا احلــرب دــن جربــوا

*

دم خّٔــ ٜافتـــؼيد مــ ٚاالتــزان"

يــ ٚشــٔدي وجٓــك ٕــور مــن األ

*

ؿـــــل فــــه ظْٔــــٚن تستســــِامن

أدـــــــ دم وموـــــــت ٜأمـــــــٜ

*

صـــَ ٝدجــــى أـٍ ٚــــ ٚادٔتــــٚن

()3

اد ّقظة افنًرية افُامِة  ،ص.590 _ 58; :
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إن افَاؾٔة مـ وجٓة ٕير افَْد إّٔقذج مُ ػ فٌِة افنيًر ـِٓيا ،وهيل تًتّيد
ظذ افًالؿات افدالفٔة بغ وحدااا ،وظذ افتقازي يف بْٔتٓا افًَّٔة .وؿقة افَاؾٔة هيل يف
تُرار افتقازي ظذ رأي (هقبُْز) ،وؿقة هذا افتُرار تقفد ٕقظا ميـ افتيقازي بيغ إيَياع
ادَىع وا ؾُار ،وأؿقى هذا افتقازي هق ما تْنٖ ظْف افهقر واد ازات ،حٔث يتؿ افتًٖر
ظـ ضريؼ افبحث يف ادناهبة بيغ ا صئاء .أي أهنيا فٔسيت تُيرارا ييرف أو ّقظية
()3

حرـات وشُْات ،يٗتك هبا إلامام افتقازي افهقيت افٍٔزيائل رد ًا مـ ادًْك وافهقرة.
وافذي ٕرى أن ضٌك افتُِػ واالًٍٕال وايامشة ظذ رؤية افَهٔبل افٍْٔة،
ؾِؿ يُـ بقشًف مع افتُِػ إال اشت الب افَقايف إلـامل ادًْيك وافيقزن ،وهيق ميا
أحدث ؿَِ ًا ـبر ًا يف افْص ،تٖمؾ ؽرابة االشيتٍٓام يف ا شيِقب اإلٕنيائل يف هنايية
افبٔت اف ا يف ؿقفف":ما االتزان؟".
إذ ال يبدو ادًْك مستساؽا يف إضار افْسؼ افٌِقي ،وال يبيدو أن افنياظر اشيتقظب
أمهٔة ا شِقب هْا  ،وحدث ذفؽ االرتباك يف مجِة" :تستسِامن "ً .يؿ إٕيف جليٖ يف هنايية
افبٔت ا خر فرضورة صًرية ؿبٔحة يف فٍية "ادٔتان" وهيل ؽير مالئّية فِسـٔيب وال
فًِّْل وال فِسٔاق< ومجٔع هذه اهلْات افتل وؿع ؾٔٓيا ـإيت بسيبب ظيدم افَيدرة ظيذ
إدراك تِؽ ادتقازيات افتل تْيؿ افَاؾٔة يف تَابؾ يزيد مـ افَّٔة اجلامفٔة فِْص.
وـان أبق ظبد افرمحـ بـ ظَٔؾ ؿد أصار إػ تُِػ افَاؾٔة< هبدف إـامل افقزن
يف مقاضـ أخرى مـ افَهٔدة .
()4

()3

إيرٕ :يرية افبْائٔة يف افَْيد ا ديب ،د.صيالح ؾويؾ ،دار افؼيوق ،افَياهرة، ،ط 363; _3هيي
3;;:م،ص.484:

()4

إير :افنًر يف افبالد افسًقدية ،دار ا صافة فِ َاؾة وافْؼ واإلظالن ،افرياض ،ط 3607 ،هي _
3;:7م ،ص.378 :
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ٕتٚئ ٟافبحٞ


فَد مرت جتربة افَهٔبل يف مراحؾ تُقهنا ا وػ بٖحداث وتٌرات ـإت ؾاظِية
يف تنُٔؾ مالمح صًريتف ،وـان هلا أًر ـبر يف تنُٔؾ صيقرة ادُيان  ،وـإيت
افبدايات افنًرية فف أـ ر ام ٔ ً
ال فنيًرية ادُيان_ ،وبخاصية ؿبيؾ أن خييقض يف
ؿوايا افقاؿع افسٔاد فألمة ،أو يف ممارشتف هق افسٔاشٔة _ وؿد ـان تٖفٔػ ادُان
وتُقٕف يّر ظز إٕنائٔة أدبٔة تتٌٔا افنًرية بافًٍؾ ،وؾٔٓا تقفدت صيقرة ادُيان
افرومْسٔة ،وافهقرة اد افٔة افالواؿًٔة فُِّان.



تًٖرت صقرة ادُان يف ـ ر مـ جتارب افَهٔبل بٖحداث افقاؿع افسٔاد فألمية،
وبخاصة ادُان ادَدس ادحتؾ ،ؾَد شُـ هذا ادُان يف خمِٔة افَهٔبل ،وأحيال
ظِٔف يف ـ ر مـ ؿهائده ،وأصبح بًد حرب حزيران35:9:هي 3;89م ،أحيد
مُقٕات ادُان ا شاشٔة فديف.



يِحظ ادتٖمؾ يف تْاول افَهٔبل فُِّان ادديْة تٍاوتي ًا ـبير ًا يف ؿهيائده ،ؾًيذ
شبٔؾ اد ال ،مل يظ ؿهيائده افتيل تْياول ؾٔٓيا ادديْية افسيًقدية _إذا اشيت ْْٔا
ؿهٔدة"إٔت افرياض"_ بَدر مـ افٍْٔة ،بؾ إن افتُِػ ـان واضح ًا يف ؿهيائده
افتل تْاول ؾٔٓا ؿوايا افتّْٔة أو افتل زارها أًْاء ؾسة وزارتف افقػ م ؾ افَهائد(:
إهبا  ،حائِٔة ،جبٔؾ ) ،بخالف افَهائد افتل تْاوفت ادديْة بقصػ ادديْة مُإ ًا
مٌري ًا أو متّدٕ ًا مقحن ًا ،ؾَد إًُست ؾٔٓا رؤيتيف فِّديْية بهيقرة أؾويؾ ميـ
افهقرة افتل ظرضت ؾٔٓا ادديْة افسًقدية.



يًد افبحث يف افتْاول افنًري فُِّان يف أظامل افَهٔبل بح ًا يف ظالؿات االٕتامء
فديف ،أظْل بذفؽ االٕتامء يف افف افقاشع ،االٕتامء خارج حيدود ائيز اجلٌيرايف
افؤؼ .بام يف ذفؽ االٕتامء افَقمل وافٍُري وافديْل.
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ثب ٝادهٚدر وادراج
 _3اجتاهات افنًر افًريب ادًاس ،د .إحسان ظباس ،دار افيؼوق ،ظامن ا ردن،
ط 3;;4 ،4م.
 _4ا شِقبٔة ايدي ة ،د رّقد ظٔاد ِ ،ة ؾهقل ،اد ِد ا ول افًدد اف ا  ،ربٔع
أول ،يْاير 3;:3م.
 _5إصُافٔة ادُان يف افْص ا ديب ،ياشيغ افْهير ،دار افنيئقن اف َاؾٔية افًامية،
بٌداد ،ط 3;:8 – 3م.
 _6بْاء فٌة افنًر ،جقن ـقيـ ،ترمجة افدـتقر أمحد درويش ،دار ادًارف ،افَاهرة،
ط 3;;5: 5م.
 _7تٖويؾ ا شِقب ،مهىٍك افسًد  ،مْنٖة ادًارف ،اإلشُْدرية ،د .ت.
ِٔ _8ؾ اوىاب افنًري ،إشيساتٔ ٔة افتْياص ،د .رّيد مٍتياح ،ادرـيز اف َيايف
افًريب ،افدار افبٔواء_ ادٌرب ،ط 4007 ، 6م.
 _9افتْاص يف اوىاب افَْدي وافبالؽيل ،دراشية ٕيريية تىبَٔٔية ،د .ظبيد افَيادر
بَق ،أؾرئَا افؼق4009 ،م ،ادٌرب.
 _:جدفٔة افزمان وادُان ظْيد افنياظر ،د ظيدٕان ظبيد افًيع ِ ،ية افًيرب ،دار
افٔاممة ،افرياض ،شْة ،56 :ج  ،34 ،33اجلامديان شْة3640 :هيي ،شيبتّز
وأـتقبر3;;; :م.
;_ مجافٔات افتنُٔؾ ادُا يف افبُاء بغ ييدي زرؿياء افٔاممية  ،ميراد ظبيد افيرمحـ
مزوكِ ،ة ظالمات يف افَْد ،افْادي ا ديب ب دة ،اد ِد افتاشيع ،ج،56 :
صًبان3640:هي_ ديسّز ;;;3م.
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 _30مجافٔات ادُان ،آفٔات افتبدي ادُا يف افنًر ،د .شًد افديـ ـِٔب ،جريدة
ا شييبقع ا ديب ،ا يياد افُتيياب افًييريب ،دمنييؼ ،ظييدد ، :68 :تيياري :
4004 4 44هي.
 _33مجافٔات ادُان ،ؽاشيتقن باصيالر ،ترمجية ؽافيب هِسيا ،ادٗشسية اجلامًٔية
فِدراشات وافْؼ وافتقزيع ،بروت ،ط 3606 _4هي_ 3;:6م.
 _34مجافٔات ادُيان يف صيًر ا ضٍيال (افيقضـ إّٔقذجي ًا) رّيد ؿرإٔيا ،جرييدة
ا شبقع ا ديب.ا اد افُتاب افًرب بدمنؼ ،ظدد ،:68:يف4005 4 44:م.
 _35مجافٔييات ادُييان يف صييًر ظييرار ،د ترـييل ادٌيئضِ ،يية مٗتيية فِبحييقث
وافدراشات ،جامًة مٗتية ،ا ردن ،اد ِيد افرابيع ،افًيدد 4 :ـيإقن ا ول:
;3;:م.
 _36مجافٔييات ادُييان  ،ؿاشييؿ ادَييداد ،جريييدة ا شييبقع ا ديب ،ظييدد،:75:
4005 6 34م.
 _37مجافٔات ادُان ،رّقد مَْذ اهلاصّل ،جريدة ا شبقع ا رد  ،ا اد افُتاب
افًرب بدمنؼ ،ظدد 4005 ، :68:م.
 _38اوىاب ادقازي فَِهٔدة افًربٔة ادًياسةٕ ،بٔيؾ مْكي ،دار تقبَيال ،افيدار
افبٔواء ،ط 4009_3م.
 _39دراشة ادُان افهحراوي  ،صالح صافحِ ،ة ؾهقل ،اد ِيد اف يا ظؼي،
افًدد ،5:حزيران3;;5 :م ،اهلٔئة ادكية افًامة فُِتاب.
 _3:دالفة ادُان يف ؿهٔدة افْ ر ،د .ظبد اإلفيف افهيائغ ،ا هيايل فِىباظية وافْؼي
وافتقزيع ،شقريا ،ط 3;;; – 3م.
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; _3افسبع ادًَِات مَاربة ،شّٔٔائٔة إٔ ربقفقجٔية فْهقصيٓا ،مْنيقرات ا ياد
افُتاب افًرب ،دمنؼ3;:0 ،م ،افْسخة اإلفُسؤٕة ظذ مقؿع ا اد افُتاب
بدمنؼ (.)www.awu_dam.org
 _40شحٔؿ ظبد بْل ايسحاس ،حٔاتيف وصيًره ،دحّيقد إشيامظٔؾ ظيامر ،رشيافة
ماجستر ،ـِٔة افٌِة افًربٔة ،جامًة ا زهر3604 ،هي 3;:4.
 _43شحٔؿ ،ؽازي بـ ظبد افرمحـ افَهٔبل ،ادٗشسة افًربٔة فِدراشات وافْييؼ،
بروت ،ط 4004م.
 _44شرة صًرية ،ؽازي بـ ظبد افرمحـ افَهٔبل ،اامة فِْؼ وادُتبيات ،جيدة،
ط 3646_5هي.
 _45صاظرية ادُان ،د جريدي بـ شِٔؿ ادْهقري اف بٔتل ،ذـة دار افًِؿ فِىباظة
وافْؼ ،جدة ،ط 3634 ،3هي 3;;4 ،م.
 _46صًر ؽازي افَهٔبل" دراشة ؾْٔة" ،رّد بـ شامل افهيٍرا  ،مٗشسية افٔاممية
افهحٍٔة بافرياض ،ط 4004 ،3645 ، 3م.
 _47افنًر يف افبالد افسًقدية ،أبق ظبد افرمحـ بيـ ظَٔيؾ افيياهري ،دار ا صيافة
فِ َاؾة وافْؼ واإلظالن ،افرياض ،ط 3607 ،هي _ 3;:7م.
 _48صًرية ادُانِ ،ة ادقؿػ ا ديب ،د .ظ امن بـ ضافب ،ا اد افُتياب افًيرب
بدمنؼ ،ظدد ،5:9:امقز 4005.
 _49افهقرة ا دبٔة ،د .مهىٍك ٕاصػ ،دار ا ٕدفس ،بروت.
 _4:صقرة اديرأة يف صيًر ؽيازي افَهئبل ،أمحيد شئِامن افِٓٔيب ،دار افىًِٔية
اجلديدة ،دمنؼ ،ط 3644 ،3هي _ 4005م.
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; _4ظامل افْص ،د .شِامن ـاصد ،دار افُْدي ،ا ردن ،د .ت.
 _50افًّدة يف راشـ افنًر وآدابف وَٕده ،البـ رصٔؼ افَيروا  ،ت:رٔيل افيديـ
ظبد ائّد ،دار اجلٔؾ ،بروت ،ط 3603 ، 7هي3;:3 ،م.
 _53ظـ بْاء افَهٔدة ايدي ة ،ظع ظؼي زايد ،د ،ت.
 _54ؿيراءة يف وجيف فْيدن ،ؽييازي بيـ ظبيد افييرمحـ افَهئبل  ،ادٗشسية افًربٔيية
فِدراشات وافْؼ ،بروت ،ط 3;;9 ،3م.
 _55فٌة افنًر افًريب اييديث ،مَقماايا افٍْٔية ،وضاؿاايا اإلبداظٔية ،د .افسئًد
افقرؿل ،دار ادًارف ،افَاهرة ،ط 3;:5 ،4م.
 _56اد ّقظة افنًرية افُامِة ،ؽازي بـ ظبد افرمحـ افَهٔبل ،مىبقظات اامية،
جدة360: ،هي_3;:9م.
 _57ادحُؿ وادحٔط ا ظيؿ  ،يب ايسـ ظع بـ إشامظٔؾ بـ شئدة ،ت :د .ظبيد
ائّد هْداوي ،دار افُتب افًِّٔة ،بروت ،ط 3643_ 3هي4000 ،م.
 _58مدار افهحراء ،صاـر افْابِز ادٗشسة افًربٔة فِدراشات وافْيؼ ،بيروت،
ط 3;;3 ،3م.
 _59ادديْيية يف صييًر افييزدو  ،د .رّييد افسيئد شييالمف ،مرـييز آيييات ،ط ،3
3640هي _ ;;;3م.
 _5:ادُان يف صًر أمحد ظبد ادًىل ح ازي ،حْان رّيد مقشيك محيقدة ،رشيافة
مُِّة فِامجستر جامًة افرمقك ،ا ردن3;;5 ،م.
; _5ادُان وافزمان يف افًامل افُق ايديث ،ب  ،ك ،و دئٍس ،ترمجة :د .أدهؿ
افسامن ،مٗشسة افرشافة ،د .ت.
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 _60مُقٕات افْص ا ديب ادرـز واهلقامش ،ربقب حُئؿ ،ضيّـ أظيامل ٕيدوة:
مُقٕات افيْص ا ديب  ،جامًية ايسيـ اف يا  ،ظيغ افنيؼ ،افيدار افبٔوياء،
3;::م.
ٕ _63يرية افبْائٔة يف افَْيد ا ديب ،د .صيالح ؾويؾ ،دار افييؼوق ،افَياهرة، ،
ط 363; _3هي 3;;:م.
ٕ _64يرييية ادُييان يف ؾِسييٍة ابييـ شيئْا ،تييٖفٔػ :حسييـ ٔييد افًبٔييدي ،ط ،3
3;:9م.
ٕ _65يرية افْص مـ بْٔة ادًْك إػ شّٔٔائٔة افدال ،د .حسغ مخري ،افيدار افًربٔية
فًِِقم ٕاصيرون ،ط 364: _ 3هي 4009م .
 _66ورود ظذ ضٍائر شْاء ،ؽازي بيـ ظبيد افيرمحـ افَهئبل ،ادٗشسية افًربٔية
فِدراشات وافْؼ ،بروت ،ط 3;:; ،4م.
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Poeticality of Place in Al_Qusaibi's Poetry

A bstract:
This study investigates Al_Qusaibi's poetry from a different perspective and will
provide a different approach to the previous ones that have already dealt with his
poetry. This study deals with Al_Qusaibi's ability to change the place, its related
themes, connotations, and the transfer of place from its physical entity to an artistic
entity within an artistic narrative in which the place occupies a pivotal role, becomes
a poetic theme carrying personal psychological reflections, and around which new
dimensions are created which are different from the ones we are familiar with. The
present paper investigates the many different themes of place which have been
employed by Al_Qusaibi since the beginning of his poetry as well as the influence
of Romanticism on his poetry in this field. The paper also deals with the different
current situations and problems that have significantly influenced the place theme in
Al_Qusaibi's poetry. The paper will also provide informative investigation into the
employment of symbolism of the place theme and how the different places have
become symbolic in Arabic memory. The present study also deals with the city as an
influential place in the life of the individual and the society, and as an outcome of
the individual's attitudes. An analytical analysis to the poeticality of the text will be
provided. This will account for the perpetual belonging relationship between
Al_Qusaibi and the place within the instinctive feeling of the relationship between
man and his country.
Key words:
Saudi poetry, Locations poetic, Qazi Aqusaibi poetry

