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داء                               اإلى

اح ،  ب ص ور ال و ن س ب م ا أل ق  ري ي ط اج دي جوم ال ف ن ذي رص ى ال إل
م  كري دي ال ادي وال ي وإرش يي وج ي ت د ف ي ر أي ج دخ م ي . ول

ي  رش ل ف ي وت ت ان ح ي وري ن وروح ى وى ل ا ع ن ي وى ن ت مل ي ح ت ى ال إل
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ن  ي س ا مد ي وت أح تك ك و ال ن و واب ت ي وزوج ى أخ . إل

ي  س درا اري ال س ي م ي ف ون ق ن راف ذي ي ال الئ ي و زم اب ب ى أح .   إل

اة  ي ح ي دروب ال ي ف ن ق راف ي ، وي روق ي ع و ف ب ض ح ب ن ن ي ى م إل
م  كري ي ال . زوج

ضع  وا ت م جيد ال ذا ال مرة ى ا ث ع ي م يم ج دي ل .  أى
 

 



ر                           قدي كر وت  ش

از     ج ي إلن ن ق ي ووف ن لم ي وع طرن ذي ف د هلل ال حم شكر وال ال و ب وج أت
ث ح ب ذا ال . ى

ر  اع ش ال ال :  ق 

وال    ون رس ك علم أن ي م اد ال ال      ك ي ج ب ت و ال علم وف لم  قم ل

محمد عباس ، : أقدم شكري إلى أستاذي الف اضل الدكتور      
على العون الذي قدمو لي وعلى كل التوجييات واإلرشادات 

التي رافقني بيا طيلة عملي في ىذا البحث المتواضع ، وأتقدم 
بشكري إلى لجنة المناقشة التي وافقت على قراءة ىذه 

.  المذكرة 

.     وأقدم شكري إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد 
 

     

 



 هقّدهة
 

 أ
 

  تغُ هللا اٌشؼّاْ اٌشؼ١ُ ٚاٌؽّذ هلل ػ١ٍٗ ٔرٛوً ٚ تٗ ٔغرؼ١ٓ ٚاٌظالج 

 ٚاٌغالَ ػٍٝ ع١ذٔا ِؽّذ خاذُ األٔث١اء ٚاٌشعً أظّؼ١ٓ

 :   أِا تؼذ 

    ٠ششفٕٟ ٠ٚغؼذٟٔ أْ اشىش اٌٍعٕح اٌّٛلشج ػٍٝ ِٕؽٙا ٌٟ فشطح 

تٓ ػّش :د اٌؼشاتٟ ٌخؼش ٚاألػؼاء أد.ا:إٌّالشح ِٓ اٌغ١ذ اٌشئ١ظ

تٓ ػضج ػثذ اٌمادس وّا أٚظٗ شىشٞ إٌٝ : لش٠ش أؼّذ د: ِؽّذ ٚ اد 

ِؽّذ ػثاط ػٍٝ عؼح طذسٖ ٚ لذس ؼٍّٗ :إعرادٞ اٌّؽرشَ اٌّششف اد

اذغؼد أفىاسٞ ٚ اشٙذ هللا اٌؼظ١ُ إٟٔٔ عؼذخ تىُ وٍعٕح ذظٛب 

 .       اخطاءٞ ٚذٛظٕٟٙ تفؼً ػٍّٙا إٌٝ ِا غاب ػٕٟ 

   ٠ّٚرذ شىشٞ إٌٝ ػائٍرٟ ٚأطذلائٟ ػٍٝ ذىثذُ٘ ِشمح ٚػٕاء اٌؽؼٛس 

 :  ٚتؼذ.فّشؼثا تاٌع١ّغ

      فمذ شٙذخ اٌذساعاخ األدت١ح ٚإٌمذ٠ح فٟ اٌفرشج األخ١شج ذطٛسا 

ٍِؽٛظا فٟ ِعاي اٌذساعاخ إٌظ١ح اٌرٟ ذؽرً ِشوضا ِّٙا فٟ األتؽاز 

اٌّؼاطشج ٚ٘ذا ساظغ تاٌؼشٚسج إٌٝ أ١ّ٘ح ذٍه اٌذساعاخ فٟ خذِح 

 .اٌثؽس اٌٍغٛٞ ٚاألدتٟ ٚ إٌمذٞ

     ظاء اخر١اسٞ ٌٙذا اٌّٛػٛع ٌّا ٌٗ ِٓ ظّا١ٌح ٚػّما فٟ اٌذالٌح ٚ ٘ٛ 

ا ٠غؼٝ ٚساءٖ اٌشؼشاء غاٌثا، فشوضخ فٟ دساعرٟ ػٍٝ األدب إٌغٛج َ

خاطح ؼرٝ أظؼً ِٕٗ ِٕطٍما ٌذساعاخ أخشٜ ، ٚؼذدخ ا٘رّاِٟ تشاػشج 

ِٓ اٌشاػشاخ اٌّؼاطشاخ اٌرٟ أتذػد فٟ ِعاي اٌشؼش ٚلذِد اٌىص١ش 

 اٌرٟ بشرى حودي البستاني ٌألدب إٌغٛج ٟٚ٘ اٌشاػشج 

 

أٌٚد ػٕا٠ح وث١شج ٌٕظٛطٙا اٌرٟ ذّظ اٌٛالغ تىٍّاذٙا ٚطٛس٘ا ٚإ٠ماػٙا 

. 



 هقّدهة
 

 ب
 

    ٚأطاللا ِٓ ٘زا األعاط ذثادسخ إٌٝ رٕٟ٘ ػذج فشػ١اخ ّٕٟ٘ إ٠عاد 

ذٛػ١ؽا ٌٙا ػثش اٌخٛع فٟ غّاس ظا٘شج ِٓ ظٛا٘ش٘ا اٌف١ٕح اٌّر١ّضج 

وْٛ ٔراظٙا اٌشؼشٞ اٌٛف١ش ٠ؽراض إٌٝ أوصش ِٓ ِؽاٌٚح ٌٍثؽس فمش 

اخر١اسٞ ػٍٝ اٌشفغ فٟ شؼش٘ا فٛلفد ػٍٝ خظٛط١اذٗ ٚدٚاػٟ 

ذٛظ١فٗ ٚدالٌرٗ ِٚظادس ٚٚعائً ذشى١ٍٗ أٚ ؼرٝ إشىا١ٌح ذٍم١ٗ ، فٟٙ 

ظا٘شج أخزخ أتؼاد ِرٕا١ِح ذغرؽك ؽشق دسٚتٙا ٚاٌٛلٛف ػٍٝ ِٚغضا٘ا 

ٌٕغأي ِارا ٠ش٠ذ اٌشاػش ِٓ ٚساء اٌشفغ ؟ ً٘ ٠ش٠ذ اترىاس طٛسج ظذ٠ذج 

ذذ٘ش اٌّرٍمٟ ؟ أَ ٠ش٠ذ ذغ١ش طٛسج ال ٠غرظ١غٙا ؟ أٚ ذشن اٌّرٍمٟ أِاَ 

أتٛاب ذؽاطشٖ ١ٌشفؼٙا ٠ٚٙشب ِٓ اٌٛالغ ، ١ٌىْٛ األٚي ِفشٚع ػ١ٍٕا 

ٚاٌصأٟ ِٓ اخر١اسٔا ٚطٕؼٕا تاٌىٍّح ٚخ١اي اٌظٛسج ِٚشذىضا أعاعا ػٍٝ 

 . اٌؼاللح اٌرٟ ذشتؾ ت١ٓ اٌشؼش ٚاٌّعرّغ 

فٟ اٌّرٓ      إْ غا٠ح ٘زٖ اٌذساعح ، ٟ٘ اعرمظاء ٘زٖ اٌظا٘شج اٌف١ٕح

ٚسطذ ػٕظش٘ا  اٌشؼشٞ ٌٍشاػشج ٚستّا ٔثشٙا فٟ ٚػائٙا اٌراس٠خٟ

اٌضِٕٟ فٟ ؼمثٗ اٌّخرٍفح ، ِغ ذرثغ ذطٛساذٙا اٌرٟ ِشخ تٙا ؼرٝ ؼذٚد 

اٌّؼاطشج ف١ٗ ، إػافح إٌٝ ِؽاٌٚح ذمذ٠ُ لشاءج ٌٍشفغ فٟ خطاب تششٜ 

اٌثغرأٟ ٚأتؼادٖ االظرّاػ١ح ٚاٌغ١اع١ح ٚاٌف١ٕح ، ٌىشف خثا٠ا٘ا ِٚا ذش٠ذ 

 .اٌشاػشج إ٠ظاٌٗ ِٓ ٚساء ٘زا 

    ٚٔظشا ٌّا اورغاٖ ٘زا اٌطشغ ِٓ أ١ّ٘ح تإٌغثح ٌٟ ، ؼاٌٚد اإلؽالع 

ػٍٝ وً اٌذساعاخ اٌّراؼح أللاسب ت١ٓ اٌّفا١ُ٘ اٌّؼطاج ، ٚاٌخشٚض 

تّؼشفح واف١ح ذٛػػ ؼذٚد ذٛظ١ف اٌشفغ فٟ اٌشؼش ، ٚال أٔىش أْ 

 اٌّشاظغ فٟ ٘زٖ اٌذساعح ل١ٍٍح ٚخاطح ِاذؼٍك تاٌشاػشج ، 

 



 هقّدهة
 

 ج
 

غ١ش أْ ٘زا اٌؼاًِ ٌُ ٠ّٕؼٕٟ ِٓ تزي ظٙذ أوثش فٟ إذّاَ تؽصٟ فىاْ ٌضاِا 

ػٍٟ أْ أعرؼٟء تذساعاخ ظادج ٚش١مح اٌظٍح تّٛػٛػٟ ٌرىشف ٌٟ 

 :تؼغ اٌغّٛع ، ٚذثشص ٌٟ تؼغ اٌغثً ٚأّ٘ٙا 

 .دٚا٠ٚٓ اٌشاػشج  -

 .اٌشفغ ِٚؼا١ٔٗ فٟ شؼش اٌّرٕثٟ ١ٌٛعف ؼٕاشٟ  -

 .ؼمٛق اٌّشأج فٟ اٌىراتح اٌؼشت١ح ِٕز ػظش إٌٙؼح ١ٌاع١ٓ تٛػٍٟ  -

٠ٕات١غ إٌض ٚظّا١ٌاخ اٌرشى١ً لشاءاخ فٟ شؼش تششٜ اٌثغرأٟ  -

 . ١ٌٙاط خ١ًٍ شىشٞ

 .فٟ ٔمذ اٌشؼش اٌؼشتٟ اٌّؼاطش دساعح ظّا١ٌح ٌشِؼاْ اٌظثاؽ  -

 .اٌظٛسج فٟ اٌرشى١ً اٌشؼشٞ ٌغ١ّش ػٍٟ اٌذ١ٌّٟ  -

وّا وأد ٌٍذساعاخ اٌّرشظّح ، خ١ش ِؼ١ٓ ٌٟ فٟ ت١اْ ٚذٛػ١ػ اٌشفغ 

 : ِٕٙا 

 .فٍغفح اٌشفغ ٌغاعرٛس تاشالس  -

 .أٌث١ش واِش ٚأدب اٌرّشد ٌعْٛ وشٚوشأه  -

 .ٔٙا٠ح اٌؽذاشح ٌفاذ١ّٛ ظ١افٟ  -

إر ذؼرثش ٘زٖ اٌّظادس اٌذساع١ح اٌرٟ اؼرفد تاٌشفغ ِز٘ثا ٚفٕا ، فثؼؼٙا 

شٍّٙا اٌّٛػٛع ٚاٌثؼغ ا٢خش أٚسد فظال أٚ ِثؽصا فٟٙ تٙزا ذرفاٚخ 

 . فٟ األ١ّ٘ح ػٕذٞ 

 –بالرفض في شعر بشرى البستاني  )   ٚػشفد ٘زٖ اٌذساعح اٌّٛعِٛح 

ؼؼٛسا ٌٍّٕٙط اٌٛطفٟ اٌرؽ١ٍٍٟ اٌىف١ً ترغع١ً اٌظا٘شج  (-دراسة نفسية

 ٚذرثؼٙا ٚاعرمظاء ِا واْ ِٕٙا 

 



 هقّدهة
 

 د
 

ٚاعرذػد إٌّٙط اٌفٕٟ اٌزٞ واْ لاٌثا ٠ؽ١ؾ ترم١ٕاخ اٌرؼث١ش ٚاٌٛلٛف ػٍٝ 

 .ظّا١ٌاخ اٌمظ١ذج 

    ٚأطاللا ِٓ ؽث١ؼح اٌّٛػٛع ، ذٛصع اٌثؽس ػٍٝ ِمذِح ِٚذخال 

ٚشالشح فظٛي ٚخاذّح ، تاإلػافح إٌٝ ٍِؽك ٠ؼشع ٔثزج ٌؽ١اج اٌشاػشج 

ّٚٔارض ِٓ لظائذ٘ا ، ٚلائّح ٌٍّظادس ٚاٌّشاظغ اٌرٟ اػرّذخ ػ١ٍٙا ، 

 : ٚفٙشط ٌٍّؽر٠ٛاخ 

    ٚػمذ اٌّذخً ػٍٝ دساعح ِا١٘ح اٌشفغ فٟ اٌٍغح ٚاالططالغ ٚاٌفشق 

ت١ٕٗ ٚت١ٓ اٌرّشد شُ ألشٔد اٌشؼش تاٌشفغ ِررثؼح ِشاؼً اٌمظ١ذج ػثش 

 .ِخرٍف اٌؼظٛس ، ألخررّٗ تؼٛاًِ اٌشفغ ػٕذ اٌشاػشج 

فمذ خظض  (االذعاٖ اٌشؼشٞ ٌذٜ اٌثغرأٟ  )    أِا اٌفظً األٚي تؼٕٛاْ 

ٌٍذساعح اٌف١ٕح ٌشؼش٘ا ِٕطٍمح ِٓ تذا٠اخ اٌشؼش اٌؽش فٟ اٌؼشاق شُ أػشض 

ػٍٝ اٌعذ٠ذ فٟ شؼش٘ا تذا٠ح تاٌٍغح اٌشؼش٠ح ، ِشٚسا تاإل٠ماع ٚأ١ٙٔد 

اٌّثؽس تذساعح اٌظٛسج ، شُ ذؼشػد إٌٝ اٌعأة إٌمذٞ ٌٍمظ١ذج 

 .ٚخاطح تٕائ١ح إٌض اٌشؼشٞ ػٕذ اٌشاػشج 

ٚظاء اٌفظً اٌصأٟ اٌزٞ ٠ذٚس اٌؽذ٠س ؼٛي اٌعأة اٌغ١اعٟ ، ٚذفشع \  

 .د١ٕ٠ح ٚٚؽ١ٕح ٚإٔغا١ٔح : ػٍٝ شالشح أتؼاد 

    أِا اٌفظً اٌصاٌس فا٘رّد ف١ٗ تاٌعأة االظرّاػٟ ، ٚاالػطٙاد اٌزٞ 

ذؼا١ٔٗ اٌّشأج ٚاٌطفً ، ِغ اٌؽس ػٍٝ اٌّماِٚح ٚاإلطالغ فٟ إٌّظِٛح 

االظرّاػ١ح وّا ذذػٛا إٌٝ اٌرؽٍٟ تاألخالق ٚذعٕة اٌخ١أح اٌرٟ ٔٙشد 

 . ظغُ األِح 

    ٚلذ أ١ٙٔد ٘زٖ اٌذساعح تخاذّح ذؼشػد ف١ٙا ألُ٘ إٌرائط اٌّرٛطً 

إ١ٌٙا تذػُ اٌذساعح تعأة ذطث١مٟ فٟ وً اٌفظٛي اٌزٞ ٠شعُ ِعاٌٙا 

 . اٌؽ١ٛٞ 



 هقّدهة
 

 ه
 

    ٚوىً تؽس ػٍّٟ ال ٠غؼٕٟ عٜٛ اٌمٛي إٔٗ ٌُ ٠خً ِٓ طؼٛتح ؼظش 

 . اٌظٛا٘ش اٌف١ٕح ٚاٌعّا١ٌح اٌرٟ اؼرٛذٙا تؼغ إٌظٛص 

 أْ أسفغ خاٌض شىشٞ ألعرارٞ – ٚأٔا ألذَ دساعرٟ ٘زٖ –    ٚال ٠فٛذٕٟ 

اٌىش٠ُ اٌزٞ واْ ٌٟ خ١ش ِؼ١ٓ ، ٚأذمذَ ٌٗ تاِرٕأٟ ٌماء اٌعٙذ اٌزٞ تزٌٗ 

 .ِٓ أظً ٘زٖ اٌذساعح ؼرٝ ذظً إ١ٌىُ شّشج ِٓ شّشاخ اٌثؽس اٌؼٍّٟ 

ٟ٘ أْ اٌذساعح األدت١ح ٚإٌمذ٠ح :     ِٚٓ أُ٘ إٌرائط اٌرٟ ذٛطٍد إ١ٌٙا 

 . ٚإٌظ١ح ال ذضاي ذؽراض ِٕٟ إٌٝ ظٙذ أوثش فٟ اٌّغرمثً 
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 أوال: ماىية المصطلح               

وة،  أهككم أيككاز ارد ار ل شكك ا افككاحد أهككم أكككت اات ككفات افلفككوفا يكك  اف كك    اغب ككيشكك ّ 
افل برييكك  ف ككوانيت يكك  افنككم  افل دكك    افنككم   رداتكك  توظ  كك اكك  لكك    فلشككوعا اؼبللككف  اف وعلكك 
 ف وهكم   يلوهكم  1"تجتمعا ياالبين الصدق الفني، والصدق  االقتران"   االجلموع  أي اف ين
 قككككوي   اف  د وسكككك  افابودنيكككك   أح ككككورك افككككأل ي ن ككككري اكككك  اره ككككو  ال تلدكككك ت اككككع افوا ككككع   ع اكككك
 . مييناف    جلموع اال

 مث ،  بككل افوفككوج ي تقككم   وذجكك، اصككض هواف شككا عكك  ا ككح انككضلل افككاحد ف كك     أ دّ 
عوااكل افككاحد ككك   كككو اكو  ا  اؼبضكا حرللككلت افلمد كم يوبجويكك  علك  افدكك   يوفشك ا، ذنكا ع  لكك 

         يشاى افبدلوين ؟  شوعاتلو فمى

 لغة: - 1         

ععف  مصععدر ر   ض  ف  :" الععر   رد ي ا  ككت افلق  كك      " و  ت ععك  ر  الشععيأ أ ر ف ض ععو ر ف ضععات إ ا تع   ت  ض 
.  جككو  2

                                        اؼبل ككككككا  . ( افشكككككك  تح الفععععععاأفععععععب( افككككككلر،  افككككككا َحُد الفععععععاأ تسعععععع ينبعكككككك  اعبككككككوكاي: افككككككا ْحُد 
ن  لعي بعن الحسعي زيعد بعن: رّّنكت تانكوا يكوفا  اِحد وا ر ي ع  ارصم  : أ   و  اك  افشك    ظبّك

   ذناكت اي  اؼب لف ي  وف : 3بن أبي طالب  بن  لي

 
                                                             

  . 152ص ، 2000، 1ط ،ا   دار اف اب ابس ، "ردي  ؿبو الت ي افلقم  افمراسوت ا"س ، إهدو  عبو 1

 1ي كككماد ، ط  اضب ككك  اف كككوين،  د لل كككل إيكككااك ت اف ض ككك  تكككل،  "افلق  ككك  ي افل ككك "،  أيكككو افبشكككا اف مكككو  يككك  أن اف مكككو  افبلكككم     2
 . 494ص ،1976،

3
، كوشكت ؿبمكم افشكوذم ، ؿبمكم أضبكم هدك  ا  ل عبكم ا  علك  اف بكري، ت "اودة رحد،  يوب افاا ،  فدو  اف اب"،  اي  الظور  

 .191_190ص ،  2005، 5، ط6ج، ، دار صودر يري ت فلضبوع    افلشا 



 المدخل                                                                             تحديد المفاىيم 

 

- 2 - 
 

ق  م  ا و  رت ف  عا ك  عت ععععام   تج  االت ق  م       ي       ل      يف   ض  اف  و  الر   ال  ق   د  ق  ل            . اعععععو 

 . س وقا تو  ذ  خ  ات  ال  ف  الج ه   ن  م             ال  م   ب  س  عععععععك    ت  اد  ر  أ   ة  عق  د  ان  ز          

 .1 اععع  يقعععل  خ   م  له  ت  ق  يع   ن  أ  عب   ان  عععك  و             ي  ر  ب   م  ععه  نع  ععععم   و  ععععععن  أ   د  ه  عععععععش  أ  و          
ععععععععععععععف  ر  فع   ن  بل  ي ف ععععععععععععععن  ض ععععععععععععععف  ر  احد يقوفكككككككككككككك  : " فلكككككككككككككك رد ي أسككككككككككككككوس افب  كككككككككككككك  ت اي كككككككككككككك     ، و  ت  ض 
ابنو:تركععو.ور تج ل  ر ف ض ععة يأخععذ الشععيأ  ععم  ض  ف ععر  كععو، و  ر  تع  ي وأ  ن ععك  ر  تع  ي،بمعنى  يع  ف ض عن  ر  رف ض ن ي،ويع  وي  

د ايكك   أيلككت ت ايككا ف ككوي ف لمكك  افككاحد اككو جككو  ي فدككو  اف ككاب إذ أ ر  ،  2و ال يلبععأ أن يد عع
 اؼب ح  ـبلل   افمالف  فل ظ  افاحد:  الظور أري   ا وك ت القوري 

تقككككككككككو  رحرككككككككككا افش  :أرُحُر  يرككككككككككت اف و (، أرِحُر  ي دككككككككككا  :"تععععععععععرك الشععععععععععيأ"افككككككككككّاحد أ_
 اف و (، رَحرو ي لل اف و (:تانل    حا ل . اف و (،رْحرو يلد  

 ندات .رحرا افش   أرُحُر   أرِحُر  رْحًرو،حدو ااحوض  رح د: ب_

،حككاذا يل ككا ؽبككو علدككو  تاندككو  ككو  يطععرد الرتجععل  نمععو وإبلععو إلععى  يععأ يهععو  افككاحد:أ   ج_
 افااجف:

.يع   ى ور   ي  و     ر  يع   أ  ي     ض                و  الم ع ر   ل  م  يع ه   أ  ي  ح  ا ب  ي  ق  س             ر ف ض 

هبكذا اؼب كح ي  كو  ردت األوذة ا  افاحد افذي كو  ل ل اك  اؼبكو   افلكو     القوت  د_ افّاحد:
 اف اان: اي 

                                                             
، 2دار اؼب كور   د.ت(، ج ، "ديوا  أش ور اراري أن اف بوس عبم ا  يك  ؿبمكم اؼب لكف يكو  اػبل  ك  اف بوسك "مم يميع شايا ، ؿب 1

 . 457_456ص 

ؿبمككم يوسككل ع ككو  افدككود، دار اف لكك  اف لم كك  يككري ت تككل ،  "أسككوس افب  كك "اففـبشككاي ،  يكك  عمككا يكك  أضبككمأيككو افقوسككت ؿبمككود  2
 .  14ص ، 2-1ج،  1، ط1998
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        .1اه  ون  ص      ض  ف  ر  ب   ت  د  ت  م  ا  أ  و  ل  ى الم  ل  إ                  ت  ف  نع     ،و  ن  ي  د  الي ق  و  فع   ت  ض  ا م  م  ل  فع    

د ال يدك لو  إذا تميا و كذك افل اي وت افواردة ي ا وصبلو   واا دلو اف اي   هكو  نلمك  افكاح
  ونيق:ك اغبلت هبذدإال أ   

 الرفض في معناه العام ىو الترك، أي  دم القبول.-1

 والرفض ال ي ون ا تباطيا وإن ما بدافع الوصول إلى  اية يرمي إليها التارك)الر افض(.-2

 كما يحمل معنى العنف والغضب إ  يقول ابن منظور"رفضت الشيأ: إ   كسرتو".-3

ى  لععو ر"رفععض ونععع مععن التغييععر والبحععأ  ععن البععديل ونععدلل  لععمعنععى وكععذلو ورد ب-4
                                2 لى ونع آخر يخالفو." افقةالمو  األوناع يعني

 ر_اصطبل ا:  

 ،افلمكاد   ف     افواردة ي  انكضلل افكاحداللل ا افاؤى هو  ا ح افاحد اصض هو،  ا      
بعععاألمر أو تأييعععده فضعععها التصعععدي  :"مقاومعععة اإلرادد لعععدافع مععععين ور أ  افكككاحد اف  سككك  يكككاى 

 ككذا يظدكا أ  افكاحد ي  ،3االنقياد لو مما يوتجب إنصاف صا بو بقود اإلرادد ال يضععفها"و 
ؼبكو افبكميل، ي حبك  دانيكت عك    اؼبكا  -أي اال ق كود ؼبكو ككو سكونيم هوفلكو - اال ق كود جوكاك اواجدك 

صكككااب نبكككري  ي  صكككااعوت،  عكككودات  تقوف كككم تشكككب  هبكككو ا لمكككع، حدكككو هوفككك  اككك   فاعكككوت  حيكككو 
 . إىل او ذبم ح   راهلدو... تلفبيم ركو    الواصل اع افذات افأل

                                                             
 .191_190اي  الظور. اؼباجع افدويق ص 1

 . 128ص ، دب ، . تاصب  ج   اف شاي،  اضب   افوط  اف ان"أفبري نوا   أدب افلماد"جو  نا نشو ك:  2

 .618، ص 1978، 1دار اف لوب اف ان يري ت، ج ، "اؼب  ت اف لد  " ، ول صل بد:صب  3
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يععيدي إليعو الععو ي بالضععياع "العذي أاكو اؼبككوديو  حقكم  ظككا ا إىل افكاحد اكك  او كا او ككوع      
ي عمل ك  افكاحد  -العقعل-إىل د ر افكوع  ور كلكو يشك .1ي بعل الفعرد أخبلقيعا وماديعا" في واقع

 ت  ريك.و ف   ؿب ؼبو هو  اب دو 

ألبيععر  -وكععان -التمععرد أو الرععورد-ي هكك   ظككا افوجوديككو  إىل افككاحد اكك  لكك   ظككوكاة 
)مععن ىعععو اإلنسعععان المتمعععردم فأتجعععار ىعععو معععن الظكككاا ؽبكككذك افظككوكاة الضلقكككو اككك  ح كككاة -2كععامو

:  أال يتراتجععع". وفععي رأي آخععر يقععول الرعارر إ ا مععا رفععض أن   " لععىنمككو ي نككم يصعر  ر"ال"(
                                                                                                        3.مععععععا مععععععن كععععععان شععععععاىدا  ليععععععووإن   مضععععععطهدا رد ال تولععععععد  نععععععد مععععععن كععععععانالظععععععاى أن ىععععععذه

و اك  وكو رك،أي افكذي ي كوي  تلكك اؼباهلك  اك  دب ح أ  افاحد ال يلأصل ي   د   اؼبرضدم  إ ّ 
 افذي يد   إىل افاحد   افلماد.ي  م، حدو 

ؽبمككت  شككم ارزر، دالككل   كككذا اككو ا   ككل علكك  فدككو  شكك اا  و ي ؿبو فكك  اككلدت إىل رحككع ا
ا   مثفاحد ؼبو حيعل  افلدوض  افنااخ   اف ورة  ا دتي وين ا  سبوت رك   حب  ؾبلمع أصبل
أل   ك  أن كا الدكو   ك    مك  ذفك ع  طايكق افلفكار افكذي يشكري إف ك  افوجوديكو  علك  أ ذبو زات،
 .                               اودي 

                                                             
، يوسكا هلوشك ، افكمار اف اي ك  "افكاحد  ا و  ك  ي شك ا اؼبللكي" قك  اك   ، "اقماك  ي اال لنكود افد وسك " ، نور  اونل  :يلظا 1

 .50، ص 1984،  فل لوب،تو ل

قككا  اف ككوا  عشككا اكك  دي، تدككاا أشكك ورك اؽب وني كك  افااني كك   يوف ميككم اكك  اغبمو كككوت أفبككري نككواو: أشككدا شككوعا اقبل ككفي ي أ انيككل اف 2
يلظككا : أفبككري   افبشككاي ، أاككو  قككمك افكك ذب حقككم ج لكك   اهككما اكك  أن ككا اف لككوب إ ككورة ي اقبلككلا ي عنككاك، كككو اككلجت إف ككوذة كككواري س.

 . 27ص ،  1963، 1ط، تا ّنود ر و ، اضب   نا   فبلو  ، "اب دو  اؼبلماد"نواو، 

 . 27ص ،  اؼباجع   د  يلظا : 3
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 شكضاك  حاد  ري اللمك ،ع  افشاص افااحد  اعلربك  -1ن كولون ولسو   -ي ه  ربمث      
                                                                                                                                                                            نكككككككككككككككككككككك  : ار   اقبككككككككككككككككككككككل  ح ككككككككككككككككككككككو ،  اف ككككككككككككككككككككككوين سككككككككككككككككككككككلي ال يككككككككككككككككككككككاى إال اف و كككككككككككككككككككككك  .

  ص وة افقو  ا  كذك اآلرا  إ   مي   ذبفني  افاحد إىل       جوك: 

 _ اكتشافو لمعاني الحياد والموت ومنزلة اإلنسان في الوتجود.1

  ي والسياسي واالقتصادي._ موقفو من الواقع االتجتما2

_ الععرفض الم تمععل الععذي ال يتوقععف  نععد  ععد التن يععر للقععديم أو الموتجععود وإنمععا يقتععر  3
 . 2البديل ويخطط للمستقبل

عل  أ  افاحد الدج يدم  إىل افبلو   ف ل كايو أسوس  اف ر   ت نم  كذك افوجوك اف         
ظكك    هككأ أ  ف ظكك  افلمككاد تلشككورر اككع ف  كككذك افل اي ككوت اؼبككوجفة الضلككق  اكك ،  اف ككأس  افشككك

أ   يوجم ي لدمو حا   شوس   ا  افوجد  االصض ه    اف لد     افاحد ي امفوؽبو افل وي،  ري
فلضككككككا  إىل ا دككككككو  افلمككككككاد ح ل لككككككو اهكككككك  يفيككككككم ا دككككككو  افككككككاحد   ككككككوهو،  ، ال مي كككككك  إ  وؽبككككككو

يعو مععن سعلوك قععد يتصععف بالفرد،ومعا يترتععب  ل :"ىعو شعععور بعالرفض ل ععل معا يحععيطيوللنكور
من قيم و ادات ونظم، أو ىعو  اصطلح  ليو المجتمع بالعداأ وال راىية واالزدراأ، ل ل ما

 كككككو  ،  3السععععلوك الععععرافض ل ععععل مععععا اسععععتقر  ليععععو المجتمععععع وألفععععو مععععن  ععععادات وتقاليععععد"
 ككذا اكو جن قبكم فك  تكأ ي  ي افكاحد افكذي يدكللم  ²:"الونعع ال امعل للونعع اإلنسعاني"نذفك

                                                             
" نوتك  اقبل ككفي  فكم ي ف ددككل ي اقبلككلا، اك  عونيلكك  حقكرية تككألا ي دلككو  2013-12-1931،5-01-26نكوف   فدككو :" 1

عكمة اؼبمرسك ، تاندو اب كاا ف دكوعم  افكمك، عمكل ي  ظكونيا ـبلل ك ، سكوعمك ي ركدو علك  افقكاا ة ي   كا اف كاا ، فبكو ا لك  اك   شكا 
 ..."افش ا  افنوح  "، "او ي م اغب وة"، "سقوط اغبرورة"،  "اف اللد "،  "ا ف وت أمهدو:" رجل ي  ظل

 . 51صاجع افدويق ،  اؼبيوسا اغبلوش  ، يلظا: 2

 . 46، ص1983،  3، طد ب ، ا لب  اف  ح،   "افدلور اب دوين"،  س م عبم افاضبو  3
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افقبو  ا  جدك ،  يدك   إىل افل  كري اك  جدك  ألكاى  حكق عق كمة ديل ك  أ  اكذك  ح كاي أ  إىل 
"ىععو مععن المشعع بلت التععي تواتجععو البشععرية، اذبككوك س وسكك  أ  اككو نككو  اكك  كككذا افقب ككل.   افلمككاد

وىو شعور األفعراد فعي المجتمععات المختلفعة بعالعجز  عن تحقيع  بععض أىعدافهم الجوىريعة 
ي تسععبب ىععذا العجععز وإن اختلفععت أشعع الها ف ن هععا تولععد  الععة مععن فععي الحيععاد واألسععبار التعع

 1اإل باط قد يصل إلى مستو  القنوط و اليأس"

 اكك  كككذا اؼبلضلككق حككا  اب دككو  اؼبلمككاد، إذا جن ي كك  فكك  زبضكك ص ج ككم كبككو افل  ككري س نككضم       
ار    د ي أ ّ يلم ككف عكك  افككاح التمععرددب لمككع ال يدككوى افل  ككري فبككو يكك دي يكك  إىل ابهبككوط، رّ  

-إىل ابغبود هد  اف  ا اف ان -المتمرد-، فبو  م ي دي يوب دو واألدر ي ون في الف ر
  ،2"القوي... "الذي ي خ ض ع  اهلل إلى معايير الح م اإلنساني، وال يسلم بأنو الوا د األو د 

 ا، رّّنكت ينكبو  اف  ا اف ان ابس ا ،  فش اانيلو اوا ا هوظب  اذبوك كذا اف  رأي ااحوض ي
إىل افبلو ، أاو ح اة ندذك تد   إىل اؽبم ،  افلماد او كو إال هوف  اا     وذب  عك  للكل   دك  
أ  شككك عقونيككمي أ   ظككاة سكككلب   اذبككوك  ا ككع، أاكككو افككاحد ح قككو  علكك  ؾبموعككك  اكك  ارح ككور افكككأل 

" وفلسععععفة يلبلوكككككو  افشككككاص افككككااحد ي اواجدكككك   ا  كككك  االجلمككككوع    افد وسكككك    اف  ككككاي: 
ي مواتجهعة الطبيععة إلعى معذىب الرفض ليسعت معذىبا معن الوتجهعة النفسعانية وىعي ال تعيدي فع

الععرفض ال تنطلعع  مععن تناقضععات وال علكك  أ  حلدكك     اسععتور باشععبلر نمككو ي نككمكو  ،3  عدمي"
ترير تجداالت فار ة و  امضة وإن ما ىي خعبلف  لعو كل عو مبنيعة  لعى قوا عد داخعل منظومعة 

     . 4 ةمنظم

                                                             
 . 46: ، ص "وينافدلور اب د"،  س م عبم افاضبو  1

 . 438، ص  1990، ي ماد ،د ط ،   "أ ل يوفوج و افل د  "  ل افلوري ،  2

 . 130ص ، اؼباجع افدويق،  جو  نا نلشلور  3

4
 .155، ص1985،  1فبلو  يري ت دار اغبما   ط،  لل ل أضبم لل ل تا ، "حلد   افاحد"،   وسلور يوش ر 
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 ال ي لككرب افلمككاد دانيمككو هوفكك  اا كك  ، حقككم ي ككو  هككوحفا فل  ككري  ا ككع ككك  أي ؾبلمككع سكك ت         
 .أصفوي  ا  او يم ر هوؽبت، حل وفا أصوات افش اا  ي افل  ري ا  رحردت ؽبذا افوا ع

 افل بكري ذبكلل إىلهركور افكذات افكأل ي  ي عون اف     ي  افاحد  افلماد جم    ق ، ر         
ي يظدا فل  ري افوا ع اؼباحكوض حدلكو يظدكا افلمكاد   يكماج اكع افكاحدت ر  افلمكاد ال يدكلفوذ افذ
 .  1عل دو قو نوا  إال ي هو    و   وايا ي  ا لوك عل 
 ،ل صكك  افقككو  تو ككل أ  افككاحد اككو كككو إال  ككورة ديل كك    ح ايكك  أ  حلدكك    تلشككم افبككميل        
ي  ككما عكك       ا ض  ككو اكك   لوعوتكك  تضلكك  اؼبو ككا ذفكككاكك   )ال(اب دككو  افككااحد حيدكك   ككو    

 االعلبوط   .

 ،اللوع  ار ااض   الش ب  اؼبكوارد ال افر ا اؼبدلممة ا   قوح  افقوة افاحد   الضلق         
نمو ككو ،  ؽبكو  واعكم    كوايصاف قوح  تدمو يوفاحد حلضورك إذ ينبل  ا رة ديل     أدي ك   كذك
  اف وجن . ي  افلفاري   افااحر   اعبدودي   اغبانوت هو 
يدك    افكذي نور يبق  فدو  أال     مريكو اغبك    افشوعا عل  الل   ارزال    اف        
 علدو ياحر  أش و  افظلت  افقدا   افر وب. إىل افمحوب د او
  انيا: شعرية الرفض   
 ا لا كك  يككوفاحد،  ذفككك الككذ   يقككمريظككوكاة اكك  افظككواكا افلقميككافشكك ا ي ارككوا ل   جن يقككل     

لوصكككك  شكككك ا و اؼب وصككككا، حقككككم تكككوريج  جككككودك إىل يوالككككو كككككذا، حدككككو    ككككق افنكككل  هبككككذك افظككككوكاة،   
تلو رككوت افكككأل للككا نكككل اؼب ككودي    ا كككوالت   يدككب  اكككو ي لل كك  اف نكككا اكك  مهكككو   تاسككلفوذ
مت إيكماعومت اك  مث  توفك  افش اا  إىل افل بري ع  آاوؽبت  آالادت ي ل  ر   سكاص ،  حدورب
 الأج   يلريا  اف ورة  افاحد .افش اي  

                                                             
 .155: ص ، " ،حلد   افاحد، "  وسلور يوش ر 1
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ميزد ينفرد بها الشعر أكرر من سواه من الفنون األدبية  " اقتران الشعر بالرفضإذ  حا       
من تجهعة وإلعى نفسعية الشعا ر معن األخر ، ولعل أصح تعليل لذلو يرتجع إلى طبيعة الشعر 

 عن و لععن ي عون الشععر كعذلو شععرا بحعع  إال فلعم ي: ، فأمعا معا يرتجععع إلعى الشععر  انيعة تجهعة
ل لمععة ، ف ععل  مععل شعععري  يسععتح  ىععذا الوصععف بجععدارد إنمععا األن ععو  ععوري بأوسععع معععاني 

ينطععوي  لععى رؤيععة للواقععع تععرفض فيععو  نصععر السعع ون وتتمععرد  ليععو.... فالشعععر خععرو   ععن 
 األول ، فعععل  عععوري  مععن الطعععراز  إلعععى  ركععة التعععاري ، وىععو بهععذا المعنعععىسعع ون)البل تععاري ( 

                                                  .1الضمان األدبي الستمرار فعل الرفض الروري  وأطراده....."و 
دبواكبك   -في المجتمعع الوا عد -عوا  افلوس  لدب  فلشوعا، حدو ـبلو  الم ف ع أاو يوف       

افكّذ   اػبركوب ، ؿبكّ  فلل  كري، ح  كو  فلدك و     ح اك أ  يلظات  إىل اغب وة ، دانيت اغبان  راحد 
 إيماع   افش اي فبف جو يوفداص   اال   و    افقلق، مث اف ورة   افاحد .

 داح ككو ري شككوعا  أ  اف ركك  ي ككو  انككمرًا فلّشكك االهككأ  قود ككو افقككماو   ن ككا  ككم           
ي نلويككك   ةابعععن قتيبعععيتحعععد   و  -ه مككك  أ  حاكككاا أ  اكككمهو... -فقكككو  اكككو يلضلبككك  ذفكككك اؼبو كككا

 و تبعأ " و للشعر دواع تحأ البطيأفش ا   د اع   ح قو  : اع  د احع  "افش ا   افش اا "
  يككا ي  ، 2المت لععف منهععا الطمععع ، و منهععا الشععوق، ومنهععا الشععرار ، ومنهععا الغضععب...."

:" ىععل يكك  سككدّ   ي او ككع آلككا  نكك  ا ودكككو أّ  عبككم اؼبلككك يكك  اككا ا   ككو  ررطككأة  ابععن قتيبععة
وإن ما ي ععون  أطععرر وال أ ضععب،ل اآلن شعععرتا م فقععال: كيععف أقععول و أن ععا مععا أشععرر والتقععو 

 .3الشعر بوا دد من ىذه "

                                                             
 . 86، ص 1985،  2 ط ، يري ت، دار اغبما  ،  "افش ا ي إطور اف نا اف وري" ،عف افمي  إظبوع ل  1

،  3طيككري ت دار اغب ككو  اف لككو  ، تقككم  افشكك ج هدكك  سبكك ت، اااج كك  ؿبمككم عبككم اؼبككل ت اف ايككو ،  "افشكك ا  افشكك اا : " ايكك   ل بكك  2
 .  34ص ، 1987

 .35_34، ص اؼبنمر   د  3
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 -ادكريت  افلوري ك    اف رك  ا كل  يوفشك ا اف كان عكربكلو ي كذا اؼبقو  كو نو  يدملو او         
اف نككا اعبككوكل ،    سب ككل كككذا االذبككوك كككو شكك ا افنكك وف ك ي   أ ككم  افلنككوص افككأل  صككلا إف لككو

اف كاب افكأل   ككو صكوه  الا ك  " " الشعنفر  نكذفك ،  1" معر بعن مالعو األزدي"عل  رأسدت 
 :اضل دو 

 . ل  ععيم  أل    م  ك  وا  س   وم  ععى ق  ععي إلن     عععف                م  عععع   ي  ط  عععم   ور  د  ص   يي أ م  ن  وا ب  يم  ق  أ     

 .ل  ز  ع  تع  م   ىلالق   اف  خ   ن  م  ع  ا له  عيععوف                 ن األ    ريم  ل   ل    أ  ن  م   ض  ر  ي األ  وف      
  ركككبدو علككك  أه كككو  افقب لككك  افككككأل  صكككمرت  كككورة ككككذي  افشكككوعاي  اككك  فكككواعج افكككل ل         

افشككوعاي    ككريكت اكك  افشكك اا   ككم سب ككف ا يوفنككرب   اعبككاأة  االسككلدو   يككوؼبوت،   كككذي  ، شككادممو
 .2ةنيص ذبدمت ي ش اكت حنبت خبوص أل افاحد   اف ور اػبنو  اف قظ   كذك  اغبذر

 -اإلسبلم –ي صمر ابس   ش اا  افمعوة ابس ا   افذي  اعللوا يوفمي  اعبميم   ل          
   -صعلى اهلل  ليعو وسعلم -ت لقكو يكوفلي ؿبّمكم حماح وا عل  ي ل او أ تكوا اك   كوة ،  نكو وا أن كا

  وكل لدت.عب  جو  هبو   اؼبلو ر يوؼببودئ افأل
  اشكلمت اؼبواجدك  ي كلدت ، أ جك  علك   علماو اهلماا اؼب ان  ي  اؼبدكلم    اف  كور،       

          صععععلى اهلل  ليعععععو ، الل كككككور شكككك اا  ؽبكككككذا اؼبقككككو  إذ  كككككو   -صععععلى اهلل  ليعععععو و سععععلم- الرسععععول
 سعان بعن . إذ نلكا 3"م  بل  الظ ع ش  ب  ي   عف ع ام  ه  الس ع ع  ق عن و  م م عه  ي  ل      د  ش  أ   ان    البي  بل  س  وسلم:"ل  

                                                             
عما ي  اوفك ارزدي شوعا جوكل  ميوين ، ا  حفو  افضبق  اف و   ، نو  ا  حلور اف اب   عماني  دت ،  كو أهم افشك اا  افكذي   1

اؼب نكل "  ك كاة . يلظكا: جكواد علك  ، 70تربأت الدت عشونياكت  لل  يلو س او  ،    كل أ ك  ف لك  اقللك    دكا   فاتك   تكوي سكل  
 . 6007، ص دت، دط ،  4، جوا   ي ماد ، ج  " بل ابس  ي توريج اف اب 

 . 103، ص1984، 5، ط 1، دار اف لت فلم ي  ،يري ت ،ج "توريج اردب اف ان"عما حا خ ،  2

 1، دار ايكككككك  اف  ككككككري ،داشككككككق _ يككككككري ت ،ط "صككككككف ل افباككككككوري"ه(، 256-ه 194  أيككككككو عبككككككم ا  يكككككك  إظبوع ككككككل افباككككككوري 3
 . 420، ص  5  ، ج2002 -ه1424،
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ؽب كككو  اف  كككا، حلككك ل اككك   وابعععن روا عععةفلد كككو  يوريكككو    اؼب وفككك  ،  بعععن مالعععو كععععب    ابعععت
ر ّكك  ي ذفككك اففاككو  نككو  أ ككوى سكك ح اكك   ثدبلككأى عكك  كككذك ارهككماافضب  كك  أ  يككلر افشكك ا 

 .1افد ا 
هانك  شك اي  علك  اشكلمل  جكم وك  كم  ،  إذا ا لقللو ا  اف نا ابس ا  إىل اف نا اراكوي     

 اس   الدم  يوفاحد   اف ورة   اال لقود ت ؼبو شدمك اف نا ا  ا  د رهفاب س وس   اللوحاة ، 
المععععععوالين ألىعععععععل بيععععععت النبععععععي) ص(، و عععععععزر  ععععععزر بنععععععي أميعععععععة و ععععععزر الشععععععيعة الدككككككو 

  عا أ  شككككك اا  يكككككماح و  علككككك  ،   يلنكككككم  إذ أصكككككبل ف كككككل هكككككفب شكككككو ،2الزبيريينو الخعععععوار ،
 فلم ور   ف ....

 ّككك  غ ت  كككري اضكككوفع إ اتدكككع  ضكككو  افكككاحد ي ككككذك اف كككلة   لوصككك  افد وسككك  الككك  ، هكككّ  
اف واطا   ارط   إىل  ا  –افقنونيم حوجدا فل قل  اؼبلضق أن ا فبو نو ا اوجد  فل واطا 

فعي لعقعل العربعي " وىعو معن ىعذه النا يعة يصعور لنعا التطعور العذي أصعار ا–اؽب و   اف اا أ 
جععا  و تجعدال فععي مسععألة الهاشعميين ، بالضععبط كمععا تشعميات ال ميععىعذه العصععور ، فها     

 .   3في مسألة القدر"ه و تبلميذه ؤ كان يحا  و يجادل الحسن البصري زمبل
حو كككا اغبكككم د ؼبكككو  جكككم ي  اف نكككا اف بوسككك ي  ككككذك افظكككوكاة ا لشكككورا  اسككك و كككم فق كككا           

افنكككااب يككك  ) وصككك خب عوت االجلموع ككك   اال لنكككودي   افد وسككك   ل  ككك  افنكككاا ،اف نكككور افدكككويق  
أديككو  كككذا اف نككات انللككف إيككماعدت ا اككل افلفككمي شكك اا    إذ قبككم زاككاة اكك   (اف لككوي   اف بوسكك 

: و  ككككككككككميد و  يفاو  افاحد ا  أا  فبو دح ا اف ميم ا  افش اا  احد. ا ندات عواال عمة اف

                                                             
 ، 1971، 1ش. . .ت اعبفانيكا،ط "د ر افش ا ي ا ان  افمعوة ابس ا   أيكو  افاسكو  ص("، إيااك ت  لل ل افاضبيلظا : عبم  1
 . 267ص

 .21، ص 1991، 1، دار افقلت يري ت، ط"اوا ا ي اردب اراوي"يلظا: عما حور   افضبوب،  2

 . 276ص ،1981،  7ط، افقوكاة انا،  ر اؼب ور دا،  "افلضور   افل ميم ي افش ا اراوي" ،شو     ا  3
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ي كرب عك   بعرد ابعنكو كو ، 3, والشريف الر نى 2يععععععععععععو الطيب المتنبعع, وأب 1ردعععععععععععععار بن بعععبش
 : رب    ورت  عل  او ح ل  اف بوس   يوف لوي  ي يماي  ه مدت  

 . عم  ععععالععسععععب ل  ععععيععل  عععع  ا قعععم      م  ععععالس   ال  و                     م  ار  بد   ش  ي    ول  ا ط  م  ،رف  ع  ا تج  ب  أ        
 . ، ولم تسمع بفتو األ ععععاتجم   ظيم                       و  ععت  م   ل  ععت  ع بق  م  س  ت   م  ععع  ل و  عن  أ  ك         
                    .4ععم  ار  ععن    عبلم  أ  باس عو الععععب  ى أ  ععس  عم  أ  و        م             ه  وف  ي  س  ب   و  ط  ى  كسر  ر    م  س  ق  تع             

ي كككذك اؼباهلكك  يككوفّاحد   افدككاص ،  افككذي أن ككا ح كك  اؽب ككو  ف  ككو  افّشكك ا اتدككت ا ظككت 
شوح و فل ل ل ،  ؾبدما ف ل او ميكوج ي افكل ل اك  صكااب   سكاص ، د   أ  ميلكك او  كو أ  ردا 

 فظلمدت.
  أيلكو  اك  ا و كوة ي كماو ظلكوا أ  د فك  -اف لوي  -او اا ي  آ  افب ا 5لجا ظا صورنمو        

 -تككأا افايككوح دبككو ال تشككلد  افدكك   -د فككلدت،   ف كك  اريككو  ل بككا فككميدت كككذا افظكك  عمككوالدت
افتععععا إلععععى  ععععد بعيععععد، ألن خ" بحيععععأ أصععععبح صععععوت الشعععععر العلععععوي حألاصككككا أفدككككللدت : 

                                                             
 ظلم  اف   ، شأ  شأة عاي   لوفنك  ، كو  افشك ا ي سكّ  اف وشكاة  اجلمع ف  ذ  اؼبلبا ه(96- 714حورس  ارصل  فم سل    1

 7ط ،4جقكوكاة ،،تل : عبم افد   كور  ، ا لب  اػبوقب   اف . اعبوهأ ،افب و   افلب  ه (168- 784أن ا ا  اؽب و  . توي  
 . 278ص  ، 1998، 

يضككككاس افبدككككلوين ،أديككككو    يلظككككا:ه (  354سككككل ، تككككوي سككككل    13(،   شككككأ ح دككككو  ككككو  افشكككك ا  عمككككاك  ھ303 فككككم ي اف وحكككك    2
  او ي مكو. 309ص  ، 1981، ، دط 2، جاف اب،دار اور   عبود،يري ت 

  علككك  يككك  أن طوفكك  ، عكككا  علكك  طموهككك  فلا حككك    اككك  أصكككل ياتقكك  إىل اغبدككك  يكك (،ھ359- 970 فككم ي ي كككماد سككل     3
(.  اك  أ كورك : هقكونيق افلأ يكل ي الشكوي  افللفيكل. ألبكور ھ405- 1016اف كف  ، تكوي سكل       ابيكو ياهدوس  اؼباكا،   اف كفة   

 . 60_59ص، 1984،  4ط ، 3يري ت ، ج دار اف لت فلم ي  ، ، "توريج اردب اف ان"، د عما  حا خ يلظا:   روة ي ماد.

،  2002دط، اعبفانيا،دار اف كاب فللشككا  افلوزيككع،" لوني ك  اف بككوت  افل  ككري  ا افككاحد ي اف نكا اف بوسكك  ار  شكك" :صكبور  ككور افكّمي  4
 .83_82ص

،  1، ط 3، تل:إهدككو  عبككوس، دار اف ككاب ابسكك ا  يككري ت ،ج"ا  ككت ارديككو "يككو وت اغبمككوي ،: إىل ت اي كك  ي نلككوب يلظككا 5
 .         :    ص
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المجعععاىرد بععععداأ السعععلطة العباسعععية ، كانعععت تقابعععل بالقصعععاص الفعععوري، و إال فمعععا معنعععى أن 
 . 1" والجبلديني مجلسو بتلو األسوار من الجند و الحراس يحيط الخليفة العباس

من انحعبلل  " فقد تنبو إلى ما كان يهدد كيان العالم العربي اإلسبلمي، المتنبي أاو    
ديعععععد و الته االقتصعععععاديإرتجا عععععو إلعععععى التصعععععدع األخبلقعععععي و السياسعععععي و  داخلعععععي يم عععععن

و إىمععال أمععور الر  يععة، فتجلععى  كععالروم و الفععرس والتععرك، مععن طععرف أمععم مجععاورد بععاال تبلل
ح ككككّم شككك اك طوحفكككو دب كككوين افلقككككم ،  2لسعععلبياتو..." نبيعععوموقفعععو معععن ىعععذا الونععععع العععرفض و الت

قصعارده بطعابع الرعورد  "فطبععت  ّ  اال لقود ، الأج و يلور اف ر    افاحد ،   افشكايا افا ك
ال  عع كععل،   لععى و كلمععة الوتجععدان ، كمععا كععان و الرععأر ، و  ععد شعععره شعععر العاطفععة الحيععة ،

 .3الشعر الن فس ال بيرد التي لم تعرف إال األتجواأ الرفيعة محط ا لؤلنظار و مرتعا لآلمال "
 إال ي اف نكا اغبكمي  ، حوسكلدل افشك ا رحرك  يكوف ورة علك   كوفلدو جن ذبم كذك افظوكاة          

نكككا و ح  –ف  ايككك  افقوفككك  افقكككم  زاعمكككو أ ّككك  ال يلدككك ت اكككع ر ح اف نكككا  ال يلكككي االهل وجكككوت ا
 كو عنكا هنكلا ح ك  اؼبكاأة علك  هقو دكو   اف كاد  –اي  اب دو    اغبعنا اف لت  افمميقااط     

ربلما    وعوت ح اي   ا  شب  تبلور افاحد عل  هايل  ،  ش ااؤ و اؼب وصا   تبلوا كذك افق ت نقل
ا  افكاحد  لوعك  فكمى شك ا  جّدكمتاف ورة ننكال  او ظك  افكا ح اك  سكبوت عم كق  ككذك ارح كور 

راسككا  ، يوفدككاص  افلمككاد حب ككو عكك  هايكك  احلقككم كو ي رهككوب ؾبلمككع  ككور  ي ديككوجري اعبدوفكك  
 ا ب كككوث إركوصكككوت  كككك  رحكككد افقوفككك  افشككك اي افقكككم  ،  نكككذفك  اف م كككو  ،  أ ىل يكككوادر افكككاحد

 .فلوس اجلموع     س وس     ح اي  جن يضقدو عوا  ا اغبرورة  او اقبا علدو ا  مهو   انوني 

                                                             
 . 329 ، ص،دط ، دت  2ج، اضب   اف لوح اردي   ، افقوكاة ،   "افب و    افلب  " ،اعبوهأ  1

2
 . 5، ص اجع افدويق اؼب ،يوسا اغبلوش   

3
 . 132، صدط دت  1ج، دار اعب ل ، يري ت ، "افش اا  اف اب   اؼبوسوع  اف وّا  (" ،إا ل ي قوب يلظا: حّواز افّش ور ،   
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حل ككم تأ كككوت  اكك  اف نككا   أكلكك  ، حلفوفككا ارككوا ل  اكك  اشككا ب اعبدككود إىل اؼبقو اكك          
حككوف ورة مث افككاحد ، افككذي أ جككم ربانككو  ككري عككودي ف شككا افوا ككع عكك  طايككق اف لوني ككوت افرككمي  : 

بععر " أن ععو  نععدما يعفبككو و ككل افشككوعا ي  جدكك  افلظككا افلقميكك  :  الجععدل ال بلمععي ، –  الت ععرار 
ذي يمرعل  صععره أصععدق تمريععل ، فهععو شعععر إنسععان العع د عن تجربتععو ال يانيععة ، فيععأتي بالجديعع

 . 1 ظيم "

 أد  ك ل  افدك وب   كفار  بكوين   افب وا ، أاكل د قكل ،   ي اف نا اغبمي   افااحر   ا         
 احدافك كذا  ي او  دو   هو اكو  ذبليشمل   ت افوجود   ا ع ارا   وإ دو   يعد  رفضواّفذي 

 :2أد   ل  قو حاف   وت االجلموع    ي افد وس    اف  ا   افمي   

 .أفعتعتعت الععالعم كعي أمعنحعو العوتجععود           

 . نبجس الرفضيناربا بعصاي الصخر  يأ           

 . يعغعسل تجعسعد البعسيعطة          

 .مععلعنا طوفعان الرفعض           

 . نا سعفعر تع عويعنعومععلع          

 فلضوحكككو  دالفككك  لوصككك  ذفكككك أ ّككك  انكككضلل ديكككين تما فلككك  اف لككك  افدكككمو ي    ككككو ي كككين         
  سفق  ا للو ا  د عوجن جميم . اجل وث افوا ع

 افدضا اف وف  ت ين عقت افوا ع  عضوفل   جكادك اك  افقك ت اب دكو    أاو نلم    د ل( ي  
فل م   االكلمو  ، حدو شوعا ال ف   هلف ين اف  كا ال ي ضك  سكاك شوعا ا ري أدونيس  اغباي . 

                                                             
 . 126، اانف افمراسوت افوهمة اف اي   ، افقوكاة  ،  د ط  ، د ت ، ص " قوح  اؼبقو ا "،ظا : عبم ا  م زرا لص يل 1

 .127، ص 2،   5، دار اف ودة  يري ت ، ط "ارعمو  افش اي  اف وال " ،أد   ل  2
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مما فك  ار ىل يككل يظككل الف ظكو يدككفاك   يرككبوي ل  .  اتدككت شك اك يككوف ورة   افككاحد ،   افككذي فل
،  ه ك  علك  افبقكو   كم  اعبموعك  افكأل ت كفز ذات لك    تشكفذ ذكلك  ربمى ح   يا ح اغباي  اف ادي  

   اب دوين ي اف   وت االجلموع   .  اؼبرمو  افبميلفلبف  ع  

 إذ يقو  : " ال " حدو صوه  اف لم  اؼبشدورة  أمل دنقلو أاّ         
 . ال تصالح  لى الدم ...  تى بدم
 . ال تصالح   ولو قيل رأس برأس

 . أكل الرؤوس سواأ  
 أقلب الغريب كقلب أخيو م

 . وىل تتساو  يد  ... سيفها كان لو
 1.  بيد سيفها أ  لو

م كككل ري  كككو و    ككك    يكككلت ح ككك  افقبكككو  لال يافلمكككاد   افدكككاص ،  صّ  ككك   ككككذاّنككك إّ           
ّّنككو ت كككري ح لككو افرككك  ل  ،   رب كك  ر هكككو ا  دكككات إإذ  .2ل عععن  فععي أسعععمى مسعععاواد "و بععالموت  "
 شورحا عل  االهلرور   اؼبوت.   

 او ك  إالّ ؿبو ف  ؼب ويش  –    نل   ي  ري  –افلوري     فللك افشان  تقمص افشوعاإّ        
 .صورة داوي   ونيم  ؼبدلقبل ؾبدو رؤيو ي انري أا  أحشللدو اػبمي     اؼب ا.   أعض  

الككوزب .  اعلككربت  نككونيمك  نككونيم  ركك  فبف جكك  ينككم    ي ككم أاككل د قككل أيقو كك  افككاحد يكك     
ح ي  جككك  افظلكككت  بكككري صكككايل   انكككا ذاتككك  افشكككوعاة ي  نككونيمك ت لكككورج  ، حوسلفركككور  داللكك 

 افظوؼب   اؼبل ضاس  .   

                                                             
 . 326ص  ،1985، 2  اميوم ،افقوكاة طاف ودة يري ت،أ  ا لب ، دار "[تنوحل ال]ارعمو  افش اي  اف وال  " أال د قل، 1

 . 145، صؼباجع افدويق ا، أفبري نواو  2
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ي افكم  و ال  كو   اشكادا   َ ذفكك افشكوعا افكذي طكو    بد الوىعار البيعاتيأاو افشوعا اف بري      
قدككا افد وسكك  داشككق ، حقككم جدككم ي شكك اك   ه وتكك  هوفكك  افككاحد فل مثامريككم    اك  اوسكك و إىل

، رّّنكو 1كعاإلكليروس العديني    افميل ك  اسلبماد اغب و    هوفك  افكاحد ف كل افدكلضوت افم  ويك  
علكك  اف اااكك  افبشككاي  ،  االككم رحركك  إىل ابع ككوب سبككورس ابنككااك علكك  اغبايكك  اب دككو     تل ككمى 
 يوفااحر  ا  توريلو اف ان   اف وجن اف ان.

 نلوبافشوعا ار مفد  صوه  حلد    همة افوجود    محي الدين بن  ربي تنو  نو      
ف قوحكك  افدككونيمة   افلككمي  افدككوري ،  يلككت إع ككوب افب ككوا هبككذا افشكككوعا اراحرككو    كك اؼب اف لوهككوت

 أ ص  يأ  يمح  إىل جوارك ي داشق . هب  ف  إىل درج  أ ّ   
نت   افل لكل فكذفك يقكوة افدكلضو  ياحد افب وا زبكوذ  اؼب قكا ي افدك وت علك  ظلكت اغبكو       
ا اؼبو كككا اؼبلاكككوذ  إىل درجككك  افلفكككو  اككك  سككك ا  هوجكككوت افكككل ل   افلمكككودي ي ككككذ جرب تككك ،  

 اؼب قا: فلفونت ، حدو يقو  ع  كذايلو ل  م افقدا  اف مو  إىل اا ه  ذبل  افلد ت اف ل ل 
 يدا ب األوتار

 يمشي فوق  د السيف و الدخان
 يرقص فوق الحبل  

 يأكل الزتجا 
 ينرني مغنيا س ران

 يقلد سعدان
 نيركب فوق متنو األطفال في البستا

 !لشمس إ ا مدت إليو يدىا : اللسانيخر  ل

                                                             
  ، ح   اف ل دل  اف و وف   ك   ارر وذندك   3كو افلظو  اف دلوا اػبوص يوف لونيل اؼبد ف    جن  يظدا كذا افلظو  إال ي افقا   1

 مرجل  حقص ا  درجوت كذا افلظو  مهو   افقص   افشوس(.افدلض  ارعل  فلبويو ، أاو ي افرب تدلو ا ح  ي لحو  إال ي
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 ي لم النجوم واألموات
 . 1ينام في السا ات 

كذا اؼب قا افذي نو  ي كلض ح ك  أ  ي كو  طل   كو ربكو  اك  إ دكو  حوعكل إىل هبلكوا  إّ   
 وفكمر ي  راكفا فلدكذاج  ن  دت ، فقكم صكوردسبكويل عك  دبشكوعا اراك    لكماعدت   و م افايو   اف

   ابصاار عل  افل  ري   افلرو . يمال ع  اف وعل   اف  ل   

افاج  ك    اؼبوصكو  يوفلركو   كم افضبق ك   اتنكو كك    اغبقكشوعا ا ا  يأّ  اف قوحك   حوفب وا    
   اف ااا  . افلالا   افقدا غبدوب افلدر    اغباي  

:" رسالتو أن يخل  شععر تجديعدات للععالم الجديعد ، و  المعا تجديعدا ح و  ياى  السيار أاو   
" أنو كان ييمن بحتمية الرورد ، و حم  رؤيل  كذك   دت  2يتنا م مع رؤياه الشعرية الجديدد" 

" يعوم الطغعاد ، حقنك مت   3ييمن بأن الواقع السيأ ال بد أنو يحمعل داخلعو  وامعل التغييعر " 
 يقو  :شوكمة عل  ذفك إذ  األخير "

 تنأ وراأ التبلل نر  الشمس

 و بين الضبلل

ير                                       وقد رف مرل الجنا  ال  س 

                                   لى كومة من  طام القيود

                                                             
   9_8ص ،  2  ، 1995،  1ط ، اؼب سد  اف اي   فلمراسوت  افلشا ، يري ت، "ارعمو  اف وال "،  عبم افوكوب افب وا 1

 .74، ص  1 ،  2007،  1، اؼب سد  اف اي   فلمراسوت   افلشا ، ط  "يمر شونا افد وب ه وت    ش اك" ،ع د  ي ط   2

 .160ا لب  ارال ، د ت ، ص ، "ر اد افش ا اف ان اغبمي " ،وسا عوضي 3
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                                                                                                لعى  عالم بارعد لعن يععود
 .1سناىا األخير

فك   ذبدك ما ؼببكمأ افكاحد ،   نكو  شك اك يلكورة ىلا ارك  افشوعا  فار  بوين ه وة  م نو ا        
  ذكويو ي  إىل أ ن  اؼب مورة صاالو   تشدريا ي  ، حل ل  رحر  ي او  ك  اك  اؼبكاأة  اك  اغبك  

 ت ي عكوجن افكاحد افد وسك  الكذ صكم ر ديوا ك شكوعا صكوالت   جكوالل نذفك ا  افد وس  ، حل
"، ح ككو  افشككوعا حو ككفو فلموا ككا اؼبلاوذفكك  اشككداا هبككو ، ا لككربا ىععوامش  لععى دفتععر الن سععة "

" أنعععا افدوسككك      كككو دت ككككو سكككب   ككك  دت   لكككوحدت   جبكككلدت ح ككك   نككك مت  اؼبشكككدورة  جكككو
ا   كوالت هككودة ا كربة عكك  ينكور رحركك  علك  أ ّكك  هوفك   وريكك  عوراك    ؾبموعكك   متععب بعروبتععي "

 عمق اعباح    في   ، إذ يقو  :

 م واهلل مات و  ادت األنصار     رطاتجعة               يا قميأتي الشععر   ن  ي  أ   ن  عع  م      

  م نا إرىعار  رساععن معيعععع و  عمعق   نهارىا                ين م  من أين يأتي الشعر      

 م ار  عت   ع  عب الع عتعيأ يعأي شعبعفع  ا                عن  وف  ر      ر  ط  ع  ععسرقوا أصابعنا و        

 2 وار  جعا اسعتعنة خبز هعفععن ا سر     عا               ن  اأ  ر  و   عر  يعععس  يع   ي  ط  ر  ش   م     ح  عو ال      

  حقم نو  تأ ري ككذك افقنك مة اكم يو رّنكو صكودحا ككوى صب كع اف كاب   عكربت عك  ا لكو       
 ط  و  افدوس  .رحد   مونياكت ي

ش ااً تقما و   إ دو  و   ال مي   أ  ي و   ،يلم ل  ؼببمأ افاحد اؼب وصاإذا فقم نو  افش ا       
شكك اا إذا جن ميلككفج ي ركك  اف نككا ،  نككو  ككك ال  افشكك اا  ارعكك   حاسككو  اف لمكك    رجككو  اؼبو ككا 

                                                             
 .377، صط ت ، د  1 ، دار اف ودة ، يري ت ، "[يو  افض وة ارلري ]ديوا  أ شودة اؼبضا ،"، يمر شونا افد وب  1

 .155ص ،4ج ، 1984،  2ط يري ت ، ، الشورات  فار  بوين ، "ارعمو  افد وس   اف وال " ، فار  بوين  2
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رككمل  اف ايككمة ا ببكك  إىل افقلككوب ، حضاهككوا يكك  ي عكك  ت وكُ ُكككف  يوفشكك ا عكك   نككور اغب ككو     كَ  ا ككَأ ْ 
نمو يلل جو  يكو  سكورتا علك  ح كاة االفلكفا  ي اردب   –هقو  آحو  اب دو    افاهب  ،   افلفاوا

 ل  اؼباكككككو  يايميوفوج كككك  اق لكككك  ، افككككل ل   ادككككلقب يقرككككويو افككككوط    توريكككك  اف ايككككق   هو ككككاك –
ا     اروا ل  اف  اي    اب دو    ،   سوعمكت عل  هوحأ ش اكت عل  طاا ت      دل  افوجم  

 ع  وتككك  ، ح كككو  ككككذا افشككك ا ي صككك  ل   افكككوع  يكككوفوا ع  ل افشككك اي   ر ح افل ميكككم  َ ذفكككك افكككلكّ 
يلرككم  اوا ككا أل   كك  اكك  نككل  –نقارصععو و  لععى الععر م مععن  رراتععو  –اغبمي كك  شكك اا إ دككو  و 

   اع  افل ل اػبورج ، أ  كو صمٌ  اع ا  ارش و   ا  نل اره و  ، حدو طدورة ا  افمالل 

إىل  ،   ي ريمهكو ينكبل افشك ا زي كو  ل و ك  فلكل ل   فلف كوة ،   إّ  افشك ا اهكلا  يضمكلاآللاي 
، ح   ري  ال ع   ا  أ  ي لدل اؼبلويا اف قوح   افكأل يلدك   1أ  حيورب نل حدود ي اف وجن 

 .  ح دو ي جما   افاحد

ّ  افشككك ا   افكككاحد علنكككاا  ال كككوا     ال و دكككو  ،   افااحركككو  ي إ   صككك وة افقكككو        
عرب افلكوريج ككت عظمكو  اراكت   عموفقك  اب دكو      اكلدت افشك اا  افكذي    كا ا ذ امكت ،    اف وجن
  افا ك  دب ككور  ارلك   افككأل  أ كو  لدت اكك  أجكل إعك   صككوت اغبكق ،   اقو اكك  افشكا ر أعكماوا  

        ات . ار ك  يقو  نل أا  ا 

 الشا رد بشر  البستاني  لد  وامل الرفض  الرا :             

اؼببككككككودئ ا لككككككمى شكككككك ااؤ و اؼب وصككككككا   يأديككككككو  اف ككككككاب علككككككماو  ككككككور ا  ككككككورمت اف ل  كككككك   ككككككم       
، ح ملككوا هبككو رجككل افلدككوض هبككذك اراكك    اككو آفككا إف كك  اكك  صبككود ح ككاي   عملكك  اف  سكك    

اكك   هل ككوج   افككاحد ا ككربي  علكك   ر كك  ي رككو  اككو يككللج ي   دكك لدت أدن، حاح ككوا أ  ادككت ف  

                                                             
فل لككوب، افقككوكاة، اؽب  كك  اؼبنككاي   اف نككو ،ؾبلكك   ،"اؼب وصككاي ا دككو  افشكك ا ي نلويككوت افشك اا  " ،اقككو  إظبوع ككل،عككف افككمي   ،يلظكا 1
 . 53، ص 1981_ يوف و ه1401 ، رارو4ب
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ا ويكككم ر ح   فكككواعج   كككل ،   رحركككدت ككككذا رحركككو فبلد كككو ي  كككما عككك  افلمكككاد دب لكككوك اف كككو  ،  جن 
اكو حيك ص هبكت   دبك  هكوؽبت ،   إ كو ي كم تكوتاا دالل كو  1ينمر ا  عب  نمو  جم علم افوجكودي  

شكك وركت ككككذا اككو كككو إال افلككفاادت اذبككوك  رككويو أ طكككوّنت ،  راكك   ككبل   ظلككت   عككم ا  ،  انككم
   رويو أالدت .

اكك  أيككاز ككك ال  افشكك اا    افككأل سب لككا ي رككل ذبايلدككو افشكك اي  ،  شككوعاتلو يشككاى افبدككلوين         
 اف كوجن اف كان   –اف كاا   –اف مل دانيمو يلدوّنو    لمدو اك  أجكل افل  كري ، ؼبكو ي و  ك   طلدكو  عل 

  و  ابل و عل  ح ا  عق مة ا  ل  :  ري أّ  رحردو كذا جو  فبلد ا ضدود ن ل ا 
  واليقين ىو العلم المستودع في القلور  

 ف يف أنتظر تحق  األسرار  
!..  بأ  ام  الغيب 

 وأنا أقاوم ..
 أقاوم  زنات مرات 

   زنات رصاصيات يهبط فوق صدري
 . القديمة   وأد و السماأ أن تطفئ  رار  األنهار

،ك   2ي ال تتغير معالم المدن 
أسكبوب افكاحد  زبللكا اك  شكوعا إىل شكوعا آلكا هدك  اؼب كل افل دك  ، أ   م تلبكوي           

يدك   دانيمكو  د اكو إىل رحكد نكل ابيميوفوج  ، أ  افل وي  اف قوي .  افشوعا اؼب وصكا  اال لمو  
نككل   يبفكك  عكك  اراككل ،  يككمهدإىل اؽبككفانيت   افلاج ككوت ر ّكك  اكك ا  يوغب ككوة     افبككح افككأل أدت

                                                             
 . 19يلظا: جو  نا تشو ك ، اؼباجع افدويق ، ص 1

 . 179، ص2012، 1، دار حرو ات ،عمو  ، ط"نلوب افوجم[طبوس   ا ل  ،]"يشاى افبدلوين ،  2
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 افككذي ي ككم  1" نععوري  مععودي القيسععي " كككذا اككو ذبككاد ي رأي  عوااككل افدككل  اكك  أجككل يلككو 
" الرفض معن معطيعات ح قو  :   أهم اظوكا اال لمو  فألا  ،رانيمة  افاحد علمك ظوكاة يضوف   

متنععا رد أو  بععر أ مععال األمععم الشعععرية الاإلنسععانية ال ريمععة إ  تتجلععى صععوره بشعع ل بطععولي 
األشعع ال والمظعععاىر المتفاوتععة وىعععو الععذي يعععد و األمعععم الحيععة إلعععى أن تقععف شعععامخة بوتجعععو 

   . 2التحديات ألن و من تجوىر البطولة " 
يوفنكككااخ   ح كككربت عككك  ذفكككك، ي ا ظكككت د ا يلدكككوذبدكككم علكككم شكككوعاتلو يو كككوح   ككككذا افكككذي     

جبم كككع عوااكككل  واصكككضماا ح دككافككأل  ا لم كككوت  افككاحد   اف كككورة ، رّّنككو تللمككك  إىل إهككمى ككككذك
اظلككو    ككور علكك  اككو  . ح ككورت  ككورة افدككل  ، ح قككمت  ككوفلدو اؼباتقبكك  داللكك  ،  أاوؽبككو اؼبلشككودة

اككك   مشعععتعلة " " ورقعععاتحيكككمث هوفككك  ، حأ شكككمت فككك   كككوال ي إهكككمى  نكككونيمكو ربكككا علكككوا   
  : "األ نية و الس ين "ديواّنو  

 لو تبصر تجب الحزن بهذا القلب
 تجرا  الحزن بهذا القلب وقرو 

 والهم الشاتي البلرب  بر القلب
 ضراأ لغير مبلك الرف لمنحت األوسمة الخ
 وىوت أشجار الزقوم

                                                             
  ،أّنك  دراسكل  يوفاصكوح  مث ا لدك  إىل نل ك  1932 وري ي  ضبودي ي  عل  افق د ،  فم ي افاصوح  ا   كواه  اف كاا  ،سكل   1

   يكككمأ 1967افكككمنلوراك مث ، 1964اؼبوج دكككلري ي افقكككوكاة    ، 1954اآلداب جبوا كك  ي كككماد ،  كككو  افب كككوفوريوس ي افل ككك  اف اي كك  
عم كما فل ل كك  هكك   الدككو ي نل كك  اآلداب جبوا ك  ي ككماد ،حلقلككم عكمة الوصكك  داللدكو  مثّ ه وتك  امرسككو يكوفل ل ت اف ككو وي ي ي كماد  ، 

و فكك  فكك     كك  د ا يكك  شكك اي  ككك  " اكك  آراج ككف افقودسكك   ، يضككوالت لوفككم ،  تات ككع رايكك  اعبدككود " ، نمكك،    1994 حلكك  اؼبل كك   سككل  
اؼب  م ككو  ي "صككبوح يوسكك  ارعظمكك  ، يلظككا:  عككمد اكك  افقنككونيم اؼبلشككورة ي افنككفا  ا كك ت ،  عككمد نبككري اكك  افمراسككوت .

 . 227، ص 1997د ط ،، اضبع ا مع اف لم  اف اا  ، ي ماد ،  "اف اا 

 . 93، ص 6،ب1981   ، فبلو  ،، ؾبل   رويو عاي "ا  صور افاحد  افلفمي ي اردب اعبوكل " وري ضبودي افق د  ، 2
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 خاوية العرق ...
 وألشرق كل الشجر األخضر بالدمع

 يا مطفئ كل الشمع ...
 من  ولي ... كل الشمع

 ...تعبت  زالن العرش من الصمت 
 تعبت أ بلم القلب من الصمت ...

 من  ولي تعب الصمت ...
 أتضرع خلف السور :

 لو أ د يصر  في ىذا الوطن المهجور
 ىذا الشعب المقهورلو يز ف ، يز ف 

    .كي  يسقط وتجو المس  ..
  كي يرفع من لجة ىذي النار ...
 1قلبي المشوي ببركان الرفض . 

 " وراأ سيا  الدم " :ي  ن ممو   ي او ع آلا تقو  

 حقد .. صفت سموم ال  

 ىذا الرور يعرر بالجباه

 أ مى وينهش بالشفاه المتعبات

 ماتت  لى ر شاتها ال لمات ،

                                                             
 . 575، ص 1975،  زارة اف قوح  ، ي ماد ، د ط ، "]ارعمو  اف وال [ار ل     افد   ،" ،يشاى افبدلوين  1
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 مات اللحن ...

 .1مات وطني .. أيا طفبل يلور ببل انتهاأ

فكأل ت كوين الدكو ذامكو، افقن مت  عك  إهدوسكدو افقكوي  اف بكري يوف ايك  ا وت ت رب افشوعاة ي ك   
 ؼبو كو نوني : و رحر ا سبادفبو زادكو  ورة  دالل اف اا 

 وأرفض

 وأرفض نمادك أيها المجرنحي برمح  ي  دين ..

 ادر شوك ..بيأرفض  رير كفو أيها الزارع في 

 أرفضو تجترني من الس ينة لتقذفني في الطوفان ...

 . 2أنا الحاملة أوزار دولتو المنهارد دون أن تسلم 

م فميدو أهوس ل البويل  ، ا   دا  م  فّ  – يشاى افبدلوين –حدوجل اف اي  علم شوعاتلو     
علكك  أح وركككو اؼبل و تكك  يكك  افقبككو    اػبرككوب ، أ  افككّاحد  عككم  االسلدكك   يوبوككوب  افدككل  

رّ  ارديك   افشكوعا ي اف كاا  ، أصكبل  لو ك و غبنكور عكو  الك   –اال تبلل  -فوا ع ا وٍش 
 يشكاى افبدكلوين   دكدو شك ا  ،نكور افل دك  هكل    اف كوين ي اغباراكاي  ، سب كل ار   ي اال

 يوف اي  افأل سق ا الدو ااارة افوهمة . و وي اذامو ا  كذا اغبنور افذي رسج فميدو ش ور 

" مرنعععا ف دكككا  ايككك  اال  نكككو  عككك  افوا كككع أ  افكككفا  أ   -افشكككوعاة – اف ايككك  افكككأل ت  شكككدو      
"  ربععععة الهمععععة أي طلععععب  نككككوح  علكككك  هككككّم ت بككككري اف   إّ ككككو ككككك ، 3يتصععععل بتصععععدع الععععذات " 

                                                             
 .643، ص 1973د ط ، دار افلدر  يري ت ،  "،]ارعمو  اف وال [او ي م اغبف  ،" ،يشاى افبدلوين  1

 . 120اؼباجع   د  ، ص 2

 .52،ص 1980، دار افلدر  اف اي   يري ت ،  "اردب   افق ت اغب وة اؼب وصاة" ، مم زن اف شمو ي ؿب 3
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اف كان  افاجكل اف كودي   اؼبكاأة اؼبقلكمرة ، اف  كوري  علك   ، أي  اي  ارديك    افشكوعا1الح ..." 
: " ي  كككم اشكككا  ،  اكككو كككك  إال   طكككلدت  أاكككلدت   ديكككلدت ، إذ  جكككو ت  ايلدكككو ال  ككك  يوراكككل

ىذاالواقع الذي يمرعل تحسين للنفس وتجنيب لها وخشية  ليها من مغبة االنزالق إلى مرل 
 .  2موتا بطيئا لئلنسان " 

حككأنرب سككب  فاحرككدو كككو اال ككلاب افككذي أهدككا يكك  دالككل  طكك  يشككدم فكك  اعبم ككع ي ضونيكك      
ي اردب   اف  كككا هككك  سكككقص يككك  يكككمي ؿبلكككل  وصككك  اكككوزا  يدككك   جوككككما فضمكككل  اف بكككري

علككك  اكككو ت و  ككك  ذات دف كككل  ا كككل  " م ابعععدات الشعععجر "اف اا ككك  .  ديواّنكككو  شانككك   اب دكككو 
 شكك اكو اذبكككوك  رككك    كككذا افشككك ور افقكككوي يوف ايكك  دح دكككو إىل االفلكككفا  ي ربدكككا ،  افشككوعاة اككك  أجن

 : طلدو 

 من يفو إسار  زالن العراق
 يلم أ زان العراق

 يشد تجر  النخل في قلب العراق
 يا وطنا مضى تعال

 أنا لن أتجئ
  . 3ت سرت في النضال

  رحردو ؼبو حيمث ريلو  جلممو   فوطلدو اف اا  ، ح لم   أؼبدوؼبقضع كذا ا يافشوعاة تظدا    
 وة اغب وة. در ت كذا اؼبقضع راف فلنمود   افشموخ   افقوة فإل دو  اف ان  يافلا ل 

                                                             
، 2طؿبمم هوام اف ق  ، دار اف لوب اف ان ، يري ت ،: ، تل "امراج افدوف   ي  الوز  إيور   بم  إيور  دل  " ،اي  افق ت  1

 . 23ص ، 3ج ، 1973

 . 406، ص 1985،  1يري ت ، ط،، دار ارحو  اعبميمة  " ا اف ان اؼب وصااالذبوك اب دوين ي افش" ،ؿبمم  م ل  2

 . 485، ص 1984 زارة اف قوح  ي ماد ،  "،،]ارعمو  اف وال [ زكا اغبمانيق"،  يشاى افبدلوين 3



 المدخل                                                                             تحديد المفاىيم 

 

- 24 - 
 

دالككل تلاككّبص تااكككو  افككأل رككويو أالدككو  اذبككوك االفلككفا  رككويو  طلدككو إىل  كبككو افلفاادككودح دككو  ككم     
اك   وه ك  ألكاى ،  جلموع ك االد وسك     افزاكوت ار تلككوع  اك   وه ك    افك دل    لك اعب و    

 أقبل كف العراق".ا  ديواّنو " "بالخيمة"إذ تقو  الفداة عل  او حيمث ي  ن مة   ظبلدو 

 يا شبلل الوطن  العربي..

 الطالع من ليل ال فران..

 المطعون بضيم  زيران..
 المقتول بذل اإلنسان..

 البترول .. خيمة فيالقابع 
 يا شبلل القلب األخضر ..

 يا شبلل الفجر.. 

 متى تجتا  القمة ..

 كي ينسدل الضوأ  لى وتجهينا..

 .  1خيمة  طره..

جن ي   عب و أ  اعلبوط و ، يل جكو  عك   نكم ؼبكو ربملك  افّل ظك    (الخيمة) فل ظ  الل وركو إ ّ      
  يكم  علك  افاسكوخ  ارصكوف   افقكوة ار ّ   وا ل كدالالت ـبلل   ، حدك  ي ككذك افقنك مة ؽبكو  ا 
، د   فقوة ريكوح افنكفاا  اف وت ك ل افوك   افر ا  االسلحلفمّ  اآللاوة افظا   ، أاو  در ت 

  حد  ارجن  ارال .

إذ  حوف ايكك   ارجن اككو مهككو إال سككببو  هق ق ككو  ي افوجككود ،  يككمح و  أي ااككائ فلبفكك  عكك        
:  ارال ، افّلذي  مهو شفل  اب دو  عل  الل   اذاكب  ، يقكو  ت كوىلافبميل اؼباحو  يوفل وؤ  

                                                             
 . 450،ص1988 زارة اف قوح ، ي ماد، دط،  "،]ارعمو  اف وال ["،"[ ن مة اػب م ]أ بل نا اف اا ، "يشاى افبدلوين،  1
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، ويقعول الرسعول )صعلى اهلل  ليعو وسعلم( : "  1" إن  مع العسر يسرا ، إن  مع العسر يسرا "
"  عول التفعاؤل لعو وألصعحابو ع  افل كوؤ  :  محمد إقبال،  يقو  لن يغلب العسر يسرين " 

تجميعععع صعععنوف األ   و اآلالم ، ولقعععد انع سعععت ىعععذه فعععرص التحعععدي و االسعععتعبلأ  لعععى 
الصععورد  لععى األدر اإلسععبلمي فتز ععزع ىععو اآلخععر فععي أتجععواأ كل هععا أمععل وتفععاؤل بالمسععتقبل 

 . 2اإليجابي ... "

تقككويد أسككل علكك  أ  افشكوعا اف ككان جن يبلككت ااهلكك  افككاحد افككأل تقككو   خالععدد سعععيدتكاى  و    
غبككم اآل  ؾبككاد عككم   يككو   - سععب رأيهععا –أ قو كك  ر كك  عككوجن جميككم علكك  اف ككوجن افقككونيت   يلككو  
افل كك    اب  ور،إ كك  رحككد  ااهلكك  ييككميد وت إ كك  اككو زا    موت عكك  ادككلّ  افقبككو  ،  ؾبككاد زبككلّ 

 . 3   افشوعا افااحد جن يبمأ اف ورة عل  اف وجنرسلم  

اؼب وصكا  رحكد افشكوعاطب  ك  ي إهكمى اؼبقكوي ت عك   –بشعر  البسعتاني  –س لا شوعاتلو    
فدككب  ي ككود إىل  ركك   جن ي كك  نككذفك  ا واب إ ّكك اعبكك؟   و يككري اؼباهلكك  كككل نككو  رحركك  ت  ي كككذك 

اككوزا  د رك سككلب و ؟  كككل تدككمع نلملكك  ؟ حورجويكك  علكك  اغب ككوة  كككل ي اردب  ادمكك   ككك  د ر
 ككم  افلنككوص اردي ككك   زاكك  الكككللص ح كك  اغبويككل يوفلويكككلكككذك ابشكك وف وت  كككمت الماللكك   ي 

 ب ك رديشانك وت اافصورت ، حقم اوت اؼب فا ،   وب اؼباج  وت نل و ،   تواري افوا ع  دو ال
اكك  اشككا ب  ف كك  اكك  ربككو  افككاحد ،افو ككونيع نو ككو ف ويككو    ارهككماث  ر  كك  ،   صككورت ارا لكك  

                                                             
 . 06سورة افشاح، اآلي   1

ؿبمم عبكوس ،،إشاا  أ د ي اردب اف ان  وجدلرياقما  فل ل اؼبرسوف   ، "ا ال افاحد ي ش ا ؿبمم اف موري" ،س  مي ؿبمم 2
 .18  ، ص 2001_2000 دت افل    اردب اف ان جوا   تلمدو  ، ، 

 . 92ص ، 13، ب 1961 ،، ؾبل  ش ا "مي يوادر افاحد ي افش ا اف ان اغب"لوفمة س  م ،  3



 المدخل                                                                             تحديد المفاىيم 

 

- 26 - 
 

افشوعا ا  ف ب   ر    إىل إ دو  ه    حوعل   ادكموب اكع  بل وري كمح  افل  ري   افبلو  ، ين
 .1علم    ل ابووي   اؼب ازرة دالل ؾبلم وت ا اح   اف واا

سبدككم  توجكك  ح ككاي    لوعكك  عقونيميكك  –يشككاى افبدككلوين  -ي ارلككري حككوفاحد علككم شككوعاتلو        
 لاجع افل   اف اي   راف اف ا ي   ابس  . ف ورة ا اح   ال تا ج فلوا ع اؽب    ف

                                                             
 .  20/06/2007اقويل  اع افشوعاة يشاى افبدلوين ي نل   اآلداب ، جوا   اؼبوصل ي  1
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 :أوال : بداية الشعر الحديث في العراؽ 

بعػػهناية ػػرا غبػػاملا  عةؼبىلػػرا  كذلا ػػااةاالػػما غبىلػػةرا  عة ػػراها  عػػا ؽا ػػةا ػػهن ع ةاك ػػػهنا  ةا ذلا
نقطػػراربػػ ؿاهاانػػ     اكقػػهناريغػػرا ع ػػةاشػػةؿا  هػػعااعا م ػػاةاصبةاػػرا ػػ ا  هػػعا  ا  ػػ اافاا  تغىلػػر

 ػه ا  ػهنا را  ػتا ري ػعدابعػهنـا  تقلىلػهنا  اعػما  هعاا  عايبابنياا ػهن  اعاكقػهناضبلػ  ابن ةنػرااػ  ا
ةاجعل  ا هن راشعا ما  اماك  غل ا  هعاا  عص را ؼبملعراعاك فادلا ا ض  ااسة ىلبهار ضةا طلقةاك ّنم

 .ةصا االماشىلةرا ػبةصرا  ا  نمةس نهاشىلةرا  نمةساك هةكلا جملتععاعابعهناافاكةفاق

  ػػتا سػػت هن دا  ق   ػػػ ا  عةؼبىلػػرا  نةنىلػػراكابػػهناةاؿبةك ػػرا  ت هن ػػهنابصػػةراشقىلقىلػػراعابعػػػهنا غبػػاملا
وسػػار رػػعر ال ػػمرة  ت ػػردا و ان. بقػػا ييي ل.ػػد ت قػػر  ػػل شىلػػاا  هػػ لاكا ؼبضػػع فا اا  قهن ػػرا ػػ 

عاكدلاري ػ ابةؼب ػن را عبهن ػهنراعا قػهنا 1يكمف الشػعر رػعرا ي.ق.قػا  اريء ، وصار  ن الضروري أف
النيا  اا نةؿاانرتراب اشهن دا ق  ها:اظ اةاب  در ةا  اشىلاا ؼبضع فاهااق  ؿا  هعا  ا عبة 

ـْ ىَ     ـِ       َعَراُء ِ ْن ُ تَػَرد  َىْل َغاَدَر الش        اَر ب تَ َرفْ ػْل عَ ػػَأ  ي ػػػػمِ ى  مَ د تػَ ػعػػػالد 

 ي ي ِ سلَ اِ وَ  ةَ لَ بػْ ػػعَ  ارَ ا دَ ايً بَ ي صَ    عِ ي           وَ  ِ ل  كَ تَ  اءِ مَ الجَ بِ  ةَ لَ بػْ عَ  ارَ ا دَ يَ       

 ي ـِ ػػػػػم  لَ تػَ ال ُ  ػػػػػػةَ جَ ايَ  يضِ قْ أِلَ  فٌ دَ ػػػػػػػَ فا            هَ ػػػػن  أَ  َ ي وَ تِ ػاقَ ا نَ قهَ فِ  تُ فْ قػ  مَ فػَ       

 2 مِ ػػػل  ػػ ػَ ػتَ ال ُ فَ  ػافِ ػَ  ػػػص  ػػػػالفَ  فِ ػزْ ػػحُ ػػػػػالبِ ا            ػنَ لُ ىْ أَ وَ  اءِ مَ الجَ بِ  ةَ لَ بػْ عَ  ل  حِ تَ وَ       

اااااا   

ا

                                                             
اا1عاطا2002عاد را    ػة ا ػهننىلةا  طبةاػراك  نهػاا دسػ نهنر راعاا يبا ؼبعةصاادر سراصبة ىلػرهانقهنا  هعاا  عاا ر ضةفا  صبةغاعاا 1
ا78ص
ا138ا–ا137عاد راصةدرابركةاعاداةاعاداطاعاصا شاحا ؼبعلقةةا   بع اب اابهنا هللا غب نيا  زكزيناعاا 2
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ػػخ ؼببىلداكا   ل ػػلراكامثاجػػة ا  عصػػاا  عبةسػػعاك اػػرتعاداػػةرا  ت هن ػػهنااكز فا  ػػهنكا اساك ؼبابػػعاعم
 :   1عبد ال لك بن زىر ؼبزدكجامثا ؼب شحةةاها  نهن ساعا ذا ق ؿاها ؼب شحاكا

 رباؾ  سك اللقل  افمر الصباح       

 وورت بالروض أعراؼ الرياح       

 فاس.نقها قبل نمر الفلق       

 وغناء المرؽ بقن المرؽ       

  اي رار الش س عند الشفق        

 نسج ال زج علقها يقن الحْ       

 فلك اللهم و ر س االصطباح      

 وغزاؿ سا ني بال لق      

 ويرى جس ي وأد ى يرقي       
 أىقف  دسل سقف الحدؽ       
 قصرت عنو  شاىقر الصفاح       
 ي2ف الر احوان نت بالذعر أغصا      

                                                             
 شبىللىلراها  نهن ساك ق ا ب از ااك ػ ااها هن نرااھ465ك هناسنرااأبم  رواف عبد ال لك بن زىر بن عبد ال لك االربقليا1

 ا  ػهماكػةفاعبػد ال لػك بػن زىػر كنىلرا سارا  ا  علعة ا ؼب لعنيا  ػه  انهػاك اها  نػهن ساها  قػافا  نة ػاااهػااكااشػ ا ما 
 .الػة فػي علػل الكلػى  ، ـاها شػبىللىلراعا ػ ا ا ةةريػها:ا 1162ا–اھ557.كقػهناريػ هاسػنراا ػرواف ا أبػم بىلبةاعاكاػاؼابةسػما

ا  عابىلػراا اىل فا  نبة اها بقػةةا   بػة  ب اايبا صبعىلراعا . نماا:ااتقسقر في ال داواة     والتدريب  ال عا ع ػهناريػةر اا  علػـ 
ا.465عدطاعاص1995 دسال ىلراعااؼبةنىلةاعا

ا388عاصا1976عا1عد را  ن ضرا  عابىلراعا  قة اراعاطا   دملا  عايباها  نهن  ع ابهنا  عز زااتىلقااعاا 2
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كالػػمااكز نػػها ؼبع ػػ دراشػػ اا ػػةرا  قػػهنشا لهػػعاةك تةا لت هن ػػهنادلازبػػاجاالػػما دككػػلا ػػه ا  ػػ
ا.ةةرا  داكلا ؼبمة ااك عب  ن ا ىل  غبهن ااكا ؼبعةصااعاؼبةامشلتها غبىلةرا  اثاك ةاـبتلا  عصا

ك ػةاد عػهااك  هةااا  عايباهاسععاد ئما لبحااا ا  بهن لا  هما عربااعةاخيتلجاهانة ىلتهاع
 ذ اار دا نة هاكا ةنػهاافا ناػها  ةنػرابػنياشاكػراا هااسراا  راجيهنرابهاافا غر ة ه كاانهاكجهنانة
 ذلا  نمااهاصبلرا  ا  قضة ةا  ةنىلرا  تا اضداالما  هعااكقىلهنريهاا م هناقهناكةفا   تط را  عةؼبعاعا 

 شت ةكػػها   بػػػرابػػػة د ملاالػػما   كبػػػراركحا  عصػػااعاك ػػػةاسػػةاهن االػػػما   ػػراها ػػػه ا ؼب كػػ ا ػػػ ا
ا  عةؼبىلراكارينثا ادبه  بها  ةنىلرا.

 ػ اا نػةؿاا–قبلا  هػعا  ا  عا قىلػ فا–هنا   نراؽبه ا  مة ارا عبهن هنرا  اس ر ةاكا بنةفاقهنا  ما 
 ععلا ػا ت ا  هػعا  االػماااعكاغر مااوجبراف خلقل جبرافعاامؼوفمزي ال علعاا اضياإيلقا أبم

الػما سػتىلعةملا ةقػةوماكاقػهنر وما  هػعا راعا فا  هػعاا  قػهنشاهاا  بحااا ااش ةؿاجهن هنراقةدرر
اغلبػهادلا  ػ ا نبػعا ػػ اذبػةرملا  هػةاااكاشىلةريػػهاك ػةاكػةفاتػػىلاابػه.ا ةبتػهنا  ا ػػه ا  ػنعاا  ػهماظبػػعا
ابعػػػهندا عػػػنيا ػػػ ا  تةعػػػىلالةاها  بىلػػػدا    شػػػهناك تابة قة ىلػػػرا  ىلعػػػةابعػػػهنابة هػػػعاا غبػػػاعاك  ػػػهما تا لتػػػـز

ا    شهنر.

ا فما  هػػعاا ظػػاىرة عروضػػقة قبػػل  ػػل رػػيء ، ذلػػك أنػػو يتنػػاوؿ  ااش ػػ انػػةزؾا ؼبالئ ػػر غبػػام
الشػػكل ال مسػػق.ي لل.صػػقدة ويتعلػػق بعػػدد التفعػػق ت فػػي الشػػطر ، ويُعنػػى بترتقػػب األرػػطر و 

وغقػػر ذلػػك   ػػا ىػػم قضػػايا عروضػػقة ااال.ػػمافي ، وأسػػلمب اسػػتع اؿ التػػدوير والزيػػاؼ والمتػػد
ا اكا عا:اال خادعة ال زايا  ةاراةا ىل ةاايةا  ثا زاك تصفا  هعاا غباابنالا1 بحتة

ا.ا2:ا غبا را  رب قرا  تاسبنح ةا  كز فا غبارا لهةاارااأوالاااااااااا

                                                             
ا51عاصا1962عاد را  د ملاعابركةاعااداطااعاا قضة ةا  هعاا ؼبعةصا ةزؾا ؼبالئ راعاانا 1
ا.ا26 ؼباجعانة هاعاصا 2
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ا:ا ؼب سىلقىلرا  تاسبتل  ةا  كز فا غبارا.ااثانقا          

نا  تهن قا:ا  تهن قاعاك عا ىلزرا عقهنرارية ؽا ؼبىلزرينيا   ةبقتنياها  تعقىلهناعاك نهاثال ا          
اػػ اكشػػهنرا  تةعىللػػراهااغلػػ ا  كز فا غبػػاراعا اّنػػةا عتعػػهنا  هػػعاا غبػػااالػػماري ػػا راريةعىللػػرا ػػةا ػػػا ةا

ا.1خيتلفااهند ةا  اشطاا ذلاشطا

هااععا ؼبنػراك  غػةرؽا ذلااذنىلػهك عهناظ  ر اش ةدرا اكهنراغبىل  تهاكقهنرريهااالما  تةةالا عا    قػ
قػػػعا تقػػػهنـا جتعػػػةاعاكسىلةسػػػعاعاك ػػػه ا  لػػػ فاشضػػػةرماكنضػػػةؿاضػػػهنا  تسػػػتععةراك عػػػ حاشقىلااػػػا ؾ

فعػل إيجػابي ي قػر الحقػاة ، ويسػاعد علػى تطمرىػا   هما اضتها غبىلةرا عبهن ػهنراالػما  هػةااا عػهنا ا
       لػػػقسكعػػػةاانػػػها،  2 بالل ػػػة والر يػػػا ، وتحميػػػل العػػػالم إلػػػى رػػػعر   ون مىػػػا إنػػػو خلػػػق وتأسػػػقس

، 3ا ىػػم صػػدى ال شػػاعر واألياسػػقس   البػراىقن ، وإن ػػ وصػحقفة تاريخقػػة تعت ػػد علػػى األدلػػة 
ف.ػػاؿ :    روايػػوعبػػد اع بػػن _صػػلى اع علقػػو وسػػلم _وفػػي ىػػذا ال .ػػاـ سػػأؿ الرسػػمؿ الكػػريم 
 4 ي  انِ سَ لِ  وِ بِ  قُ طِ نْ قػَ ي فػَ رِ دْ ي صَ فِ  جُ لِ تَ خْ يَ  ءٌ يْ أخبرني  ا الشعر يا عبد اع ؟ قاؿ : رَ 

 سػبةملاكنػررابعضػ ةاز ئػفاكبعضػ ةا  ػهما نتهػااب ػاارا ه لػرا  هػعاماكدلا   ا ػه ا  لػ فا
شقىلقػػععاكعػػةادلا  ػػ ا د نػػػرا لهػػعاا  عػػايبا  قػػهنشابػػػلاكػػةفاشبػػاراػبصػػ برا  لغػػػرا  عابىلػػراعاكريعبػػر ااػػػ ا

 ةضػعا ذلا  ضػالؿاكعػةا صػاا  ػة م فاا-  هػعاا غبػاا–  صة را  عبقا را  هعا راعاك  ا ػىلسابهناػرا
  ػػتاا-اث ثػػقن عا ػػا األخقػػرةا– تطػػ راك ػػةاز  ػػ  ا صػػاكفاالػػماذ ػػكاق لػػنياافا  ػػقاا ػػ اش ػػةملا 

 5 ش هنةا ىلالدا زد ةرا ه ا غباكرا  هعا راا  ععىلقرا  تابلغدا  ا  ق راشهنا  ت ةكز

                                                             
ا.ا27عاصا قضة ةا  هعاا ؼبعةصا نةزؾا ؼبالئ راعااا 1
ا.ا56ر ضةفا  صبةغاعا ؼباجعا   ةبقااعاصا 2
ا.ا25ن را  هن  ا  صبةراعا ؼباجعا   ةبقاعااصا 3
قا(اعاصػحىلحا  ػلماعريػحا:اؿبعػهنا ػا داابػهنا  بػةقعاعاد را شىلػة ا261اب ا غب  ا  قهػرما  نىل ػةب رماتاةاا  لماب ا غب ةجا 4

ا.اا1431-1430عاصاا3  رت  ثا  عايباعابركةاعاجا
ا.74عادةاعااص2عاد را ؼبعةرؼعا  قة اراعط در سةةاها  هعاا  عايبا ؼبعةصا  نما:اؿبعهنا با  ىلمااب اسنراعاا 5
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  لػه فااالبػارودي و الرصػافي  هعاا  عا قعاش هناكثبػراافما ك  ا ه ا ؼبنطلقان تطىلعاافانق ؿا
ةاك سػػعةا ذلااصػػ ر ا  ه بىلػػرا تػػهن قدا ذلا  هػػعاانضػػةرريهاك ػػتحاها  ػػه كارا  هػػعا را  عابىلػػرا ا قػػا ااػػةد

عاككلا ه ا  هنااالبحتري وصمر ابن الرو ي ، وصفاء الشريف الرضىكس   راال تنبي  نهاجز  را
نػػازؾ ال  ةكػػة ، وصػػ ح عبػػد الصػػبمر، ورفػػ  جدرانػػو  بنػػة ا  صػػاحا  عمػػىلما  ػػهماكضػػعدااس ػػها

اغما ػػ ابػػة   هػػعا رااقماك  صػػ رر  اقػػعابػػهاا ػػ اشىلػػاا  لغػػراك ؼب سػػىلاكاعلػػ  االػم البقػػاتي و السػػقاب 
ااااااا.ربار ا  ا   زفاك  قة ىلرا

به ا ؼبعػةيناك  صػ راعاكقػهن داكشةاارينةاقهنايلدا  اكلا ه ا  ةىلضا  غة ااك ألةاجعبت ةا
اعغػػػىلضاعا  ػػػهما ىلز ػػػةااػػػ اغر ػػػةا ػػػ ا  هػػػةاا ةاك  د بػػػةةا  عابىلػػػةةاشػػػعا اكنقػػػهن ا نػػػةا ػػػىلضا ػػػ 

اؿب راحبننةا.ج هنةا ىلهاص ر اك ضحرا لا ضا  هما  ا

 :  ثانقا : التجديد في الشعراااااااااااا

 جيةبىلػةاريغػرةا ةة ىلعػهاا نع سا  تغىلرا  هة لاها ةة ىلما  دملا  عايباالما  هػعاا نع ةسػة 
 ػػػدا ل ػػػػةتهاق ةقػػػهاها غبىلػػػػةرا ؼبعةصػػػارعا حػػػهنثداثػػػػ رراجهر ػػػراهاؾبػػػةؿا ػػػػه ا  اػػػرا اعك نةتحػػػد

  قػػهنشعا ػػعا ل ػػةراصػػةدررااػػ ااصػػةرراذبػػةرملا  هػػةاااااػػ ا ل ػػةرا  هػػعاا عبعة ىلػػرازبتلػػفاج  ا ػػة
 فرض ىذا الت ققر فػي  ضػ مف الشػعر العربػي  ؼبعةصااك بىلعرااعلها  ةيناك رريبة هابقضة ةااصا عا

ال عاصػر ت ققػػرا فػػي ألػػره الشػكلقة وأسسػػو الفنقػػة التعبقريػػة ، ف ػدا  ختلفػػا ت ػػاـ االخػػت ؼ عػػن 
ااي 1لعشرين  الشعر العربي ال عروؼ يتى  نتصف ال.رف ا

ا

ا

ا
                                                             

ا.ا371عاصا1979عاا1عا  ت تز ـاها  هعاا  عايباعاد را  علما لعال نياعابركةاعاطااضبهنااب اشةقرا 1
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ا:ااالل ة الشعرية-1اااااااااااا

  لغػػػرا ػػػعا  ػػػاك ا ؼب ػػػماك  كؿاهاكػػػلااعػػػلا ػػػيناريااػػػها ىلػػػها   لعػػػرااد را لتعبػػػراعاكبػػػهنكيةا تا
انصااهابنة ا  قصىلهنراها  د ملا دن ةنىلراصبىلع ػةاراذ ةارؤ ةا اثارا.كعةاريعهناااممارين ضاقصىلهن

ااااا.ةرااة را را  هةااااكا  د  ابصكهبةاريت لماابقاا

 نػػز الشػػاعر وثروتػػو ، وىػػي جنقتػػو  ة هػػعااهاجػػ  ا ارشلػػراهاااعػػةؽا  لغػػراعا ػػه ا ة لغػػراا ا
ال له ة في يدىا  صدر راعريتو وويقو ، فكل ا ازدادت صلتو بها وتحسسو لهػا  شػفت عػن 

 1نة   أسرارىا ال ذىلة  ، وفتحت لو  نمزىا الدفق

وعقػػػار اللفػػػع الطبػػػ  :ا اا ا  لغػػػراها  هػػػعاا ذاقػػػةؿكعػػػةاابػػػهنعا د ػػػةـا ؼبازكقػػػعاهاشهن نػػػهااػػػ
واالسػػتع اؿ ، ف ػػا سػػلم   ػػا يهجنػػو عنػػد العػػرض فهػػم ال ختػػار ال سػػت.قم، وىػػذا فػػي  والروايػػة

اللفػػع تسػػتكـر بانفرادىػػا فػػ ذا ضػػ ها  ػػاال يماف.هػػا عػػادت الج لػػة ا فرداتػػو وجعلػػو  رعػػى ألف
ةا غػػػراـبتػػػةرراعاري ػػػت ج ا  هنقػػػراها نتقػػػة ابنيػػػاعاك ػػػه ا  تعا ػػػفاتػػػهندا غػػػرا  هػػػعااك قػػػاما 2ىجقنػػػا   
ا  هنبةجراسلىلعرانقىلرا.اريا كىل ا عبعلاحبىلااري  فار ئعرا   بكا ةئقركا ؼبةاد ةا

عا  هػةاااانػهناةاك  عص راك ؼب    اك  نقة ػةةاتالؼا  بىلئةة  لغرا  اشةااا ذلاقااابزبتلفا
فاريتعىلػزا غػرا  هػعاا ؼبعةصػاااػ اكدبةاافا  تغىلرا  هما سا  هعااكةفاجهر ةاكث ر ةاكج  ا ةا قتضػماا

 مػة اا  عصػااكقىلعتػها ؼبػاقرا  ػتا ع ػسا ىل ػةا  هػةاااا  ػع  لغػراريتطػ رابتطػ را غبىلػةراعا  قػهنشاعا فا
ا  نػػةساك هػػػةكل ماااكسػػىلعةةا   جػػه  غبضػػةرما  ػػهماربىلػػػة ا   ػػراعا عػػ ااالؽبػػةانتعػػػاؼاالػػما ػػـ 

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ؼبختلةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراعا تجتعةاىلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراكقضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ة م 
  لغػػػراا ػػػماانةصػػػاا  هػػػعااعا انػػػها تطلػػػ ا ػػػ ا  هػػػةاااافا  ػػػلكا ىل ػػػةا  ػػػل ةااةصػػػةاك ذ اكةنػػػدا

                                                             
ا.ا43عاصاا1971عااكت بااا10عاؾبلرا  د ملا  بركريىلرااعاع   هةاااكا  لغر  قةؿا:اانةزؾا ؼبالئ راعا 1
بهنا   الـا ةركفاعاد را عبىلػلابػركةاعاريحا:ااضبهناا نياعااا شاحاد   فا غبعةسر اب االعااضبهناب اؿبعهناب اش  ا ؼبازكقعاعاا 2
ا.ا09عااصا1999عا
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  فػػػ ف عب.ريػػػة  ىل ػػتطىلعاهبػػػةاافا ػػادما ؼبعػػػةينابطا قػػرازبتلػػػفااػػ ا ةاػػػهن ا  هػػػعاا ػػ ا نػػػ فا  قػػ ؿاعا
الشاعر على ىتك أستار الل ة وتفتقػق أ  ا هػا لقسػتخرج  ػا بهػا قدرة  ن  اآلداء الشعري تنب 

وعلػى قػدر ا ت  ػو للحػس الل ػمي الشػفاؼ ، واسػت  اره  ن لاقات غنقة  ا نة فػي خ ياىػا ، 
ف نَػػو ي نحهػػا  ػػن الشخصػػقة والكقػػاف  ػػا العنػػاؽ األبػػدي بػػقن الل ػػة والحقػػاة فػػي الكشػػف عػػن 

 ي 1م أروع  ىدؼ وأس ى غاية للشعر   لتحريك ، وىيجعلها قادرة على االست ارة و ا

ك ةا عاشةاارينةابهالاعاري تخهنـا غرااةصراهبةا تةادااػ ا ػةاسػ   ةا ػ ا  هػعا  اعا ة  لعػرا
  هػػةااراؽبػػةا عػػلاكا ػػهن  ؿاريعػػرباهبػػةااعػػةاجيػػ اهانة ػػ ةا صػػطنعرا غػػراشػػةركدابت  ىلػػفاهاا ػػهنل

اريق ؿا:اا–   طاا  ا  هطااك  ع زا ذلاا– ؼب رك ثا  ديبا  تنتقةرلا

ال ة للَرصاص

 وأخرى لطعم الهزي ة
 ل ة لعقمف العراؽ الريق ة

 ل ة لصبايا الهمى ال ستلب
 ل ة لجراح العرب ييي
 فأفق يا نخقل الشاـ  ،

 2أرعل جذور ال ضب و 
اانػهن ةاكعػةا ػالا ىلػهنغااعا فاسػعرا  تعبػراا3   سػكن المجػمد  اػ ة لغراانػهناشػةاارينةااشػبهابػ

قت ةا سػػػت  تحػػػ  تةا   ػػػتىلنىلرا  دبىلػػػرا  ػػػتابػػػهناةاريعػػػةيارسػػػماث روػػػةا دبهن اىلػػػرا  ػػػتار  ػػػقانتػػةجا عػػػاها

                                                             
عا   تػةملاك  ت ز ػعاك داػالـاك ؼبطػةبعاعاا  غػرا  هػعاا  عػايبااصػة را  ػرت  ثاها   ج ػرا  ت  ػني  نمػاا:ااػهننةفاش ػنياقةسػماعااا 1
ا.ا7عاصا1981عا1ط
ا.443صا1988 ررا  نقة راعابغهن داعاداطاعاكزا  ع  اعةؿا   ة لر اع  غراكااال عا   عا ؽالاكفمااقبما هالا  ب تةيناعابا 2

3 Heidegger latter sure  l’ humanisme , race  question 3 et 4 galliard 1996 , p  67اا
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 ػةاريةػاز ا  شػهن  ثا ػ اربػ  تةا ذلاا  نػراصػ ريىلراريةةالىلػرا ؼبةت شػراالػما  قىلةسػةةا  هةاارا  ا نىلػرا
ا   ػتاجػروح األرض  ػتاريعلػقا عػلادبعػلاعاك ػه اك ضػحاهاقصػىلهنوةا اا  صػ ريىلرا  تعبر راعاك  ةكػةر

اسبت  ا ىل ةا  لةظااكعاؼا يناريق ؿا:ا
 ي يمؿ  اةدة الحب  نا غريبقن

 ي  ا بقننا قهمة  رة
 وعذوؿ يي

 ي يحدؽ  ل بصايبو
 أ ىم ىذا ؟
 ي أصاب  باردة
 ي لقلة رايبة

 ي 1  والرياح تجيء بناي غريق
اك  هػػةئعاعاااطػػد      هػػةااراها ػػه ا ؼبقطػػعا ل لعػػةةا عنػػةاقاػػااغػػرا ؼبعػػلا  عػػةدما ؼبة ػػـ 

  صػػةرا  ػػتاشػػ لدا  ةةصػػلا  نػػ اعابػػنيا ؼبتعػػيناكر ىلقػػهاعاك ػػ اافا  هػػةاارادلاريقػػلاافػػال.همة ال ػػرة  
  ةفا   ىلةؽاابلغاكادؽا صةشراعا فا ؼبقص دا نػةا درسػةؿا  ػهن العاا  وز ن  كقة داا وعذوؿ  

ال علػػى   وبقػاف رػػرط الػدلقل علػػى ال سػتدؿ  ؼبعػةيا لمػة اراهاصػػحرا  تاػتالؼا تاهاري ػػا ر اعا
اا.3اآل ديكعةاارباا ا ه ا 2ال عترض   

                                                             
اك ةابعهن ةا.ا177عاصا   اعةؿا   ة لر بهالا  ب تةيناعاا 1
ؿبعهنا:ا نماكااع71عاص2008ع1 را  ة اعاط ة زا  هن  رعدكااريح:ؿبعهنارض  فا  هن  راع د تئلا دا ةز ابهنا  قة اا عباجةينعاا2

ا.21ـعص1999ق/1420ع1عد را  ة اا ؼبعةصاعبركةعط   بعةدا دبهن اىلراها ن جاابهنا  قة اا عباجةين ابةسع
(اعااد  اكشةاااعااصلها  اق هناتد ػةراب ػا(اعانهػناكريػ هاا980ا–ا370   هنما:ا  ا غب  اب ابهراب اتعا   هنماعاةاتاا3

عاا  ؼبختلػػفاكا ؼباريلػػف ىلػػها ػػةق ةا غبعػػ ما:ا اكػػةفاش ػػ ا  ة ػػماعاجىلػػهنا  هنر  ػػراكا  اك  ػػراعاسػػا عا ددر ؾا اعااثػػةر ا:ابة بصػػاراقػػةؿا 
ا.847عاصا:ا  ع ما  دبة   نما:ا ةق ةا غبع ماعا ع ػبةصاك ؼبهرتؾاها عةينا  هعا عاا  ؼب  زنرابنيا  بحرتماكايباسبةـ 
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  ػػػهن ترلا ذلا ػػػا ررا غبىلػػػةراها عنة ػػػةا غبقىلقػػػعا ؼبتعػػػةرؼاالىلػػػهاعاا  تنز ػػػةحك  ق ػػػ را ؼبػػػاراشػػػةركدا
ربعػلاد ت ػرا  صػعدا غبػز  اعا ة هػةااراا) العػذوؿ  كاصبحدا ةت شراالما عةفا تعهندرا.اك ةمرا
اااعاا ةا  صةبعا  بةردرا ايةاريهرا نػةا ذلا  ع   ػفا  ااالؿا ه ا   لعراريطل ا دصبةؿاها ؼبهة

ا.ا  تا تاذبهناشا رراريهحن ةا.ا ذفاكلا ه ا ؼبعةينا  غلراهابالغت ةا–  بةردراا–  هةشبرا

ها ػػه ا ؼبقطػػعا  هػػعاما ةةضػػلرابػػنياالػػماك ػػ اعا  ػػ فارينبىلػػدا  طةقػػرا دجيةبىلػػرا ىل ػػةان ػػ دا
فػػ ف قلػػت : أفلػػقس ىػػم    تعنػػةا عباجػػةينا ىلػػهابق  ػػها:ااككق ا ػػةاها نطقػػرا ػبلػػقا  ت ػػ  يناعاك  ػػهم

لة ؟ ق، أف ػػا يكػػمف فػػي   ػػرة الصػػماب فضػػ؟ سػػلم  ػػن العقػػب و ألػػرد علػػى الصػػماب  قػػدالكػػ ـ 
 ػن اللحػن وزيػ   زاللسػاف والتحػر  ألنػا لسػنا فػي ذ ػر ت.ػميم ،رى فػ  ا والصماب   ا تػأ ّ : ققل

الفضػػػاةل تعػػػرؼ بػػػالفكر ب  ػػػمر تػػػدرؾوإن ػػػا نحػػػن فػػػي أاإلعػػػراب فنعتػػػد ب  ػػػل ىػػػذا الصػػػماب ، 
ابػػن ال .فػػ  :  إف اسػػتطعت أف تكػػمف إلػػى أف تفعػػل  ػػاال  كها ػػه ا  صػػهندا ضػػىلفاي 1 نازلهػػا  
 ي2 أقرب  نك أف ت.مؿ  اال تفعل فعلتت.مؿ 

ري جػػهنا نة ػػ ةا غػرااةصػػراسبىلز ػػةااػػ اغر ػةاعاك  لغػػراانػػهن ةاا ةػػةظاافا ذفا  هػػةاارا سػتطةادا
ظبتػنياااصػبحة ل ةار  زاعاك  ا زابطبىلعرا غبةؿاجياؾا ذلا  غع ضا  ػهماك عةفاك ه اا   ةةظاهاش

ابةرزرينياكاة لنيااسةسىلنيا مة ارا  ا ضاهاشعا ةا.

ا:ااالر ز             اااا
 لا ػػػزاهاريػػػةر اا  ة ػػػاادكرا ػػػةـاع عػػػةانهػػػةطا ػػػ ا  نهػػػة ةةا  تاك  ا ػػػزا بػػػهاكصػػػعىلعهاعااكػػػةفاااا

اريعػهنماعاكاتعةاىلػةا...اشػ اقىلػلا فا  عػةدلاكلػها تحػهن ثا ػ ااػالؿا  ا ػزانهة ةاد نىلػةااكا نىلػةااكاالعىلػةااكا ج
 دقبػةز ةا ؼب عػراها  قصػىلهنرا غبهن نػرااع  ػةاعاكبلػغا  ةنػرا ا  قػرا ذلاشػهناا شػهنلقضىلرا  ا زاها  هعاا

                                                             
ا.304عاصاا1عاطا2006عاد را   ت ا  علعىلراعااا ا  بحرتماكايباسبةـا مآ هنم ؼب  زنرابني  با  ىلمامشسا  هن  اعااا 1

عاضػػبطها:اشبىلػػ ا  سػػفا غنىلػػراعا نهػػ ر ةاد راك  تبػػرا ؽبػػالؿاعابػػركةاعاطا  اػػرراا كلىللػػراكد نػػراا  بػػ ا ؼبقةػػعاابػػهنا هللاعا 2
ا110عااصا2001
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تجػػمع وتعػػرى اإف الر ػز واألسػػطمرة وال.نػاع ىػػي أقػػانقن ال.صػقدة الحدي ػػة ، وبػدونهمقػ ؿا  هػػةااا:ا 
.اك ػػ ا ػػ ا   سػػةئلا  ةنىلػػرا ؼب عػػراها  هػػعاا نػػها1روع أو ىقكػػل عي ػػي لج ػػة  قتػػة  وتتحػػمؿ إلػػى  شػػ

  قصػػىلهنراعا  تاانػػهاهاا2 عنػػاه فػػي ال.ػػر ف   قػػهنـاعا ذفا ػػة ا زاانػػهنا  عػػاملا    ػػقا ذلاشػػهنابعىلػػهنا ػػةاجػػة ا
ا غنة اد ت تها.ااس عداه غبهن نراذبةكزاذ كاارباصبلرا  ا  تح  تةاعا

ولعلػػػو المسػػػقلة الناجحػػػة إلػػػى تح.قػػػق ال ايػػػات الفنقػػػة  رريبة ػػػةاكثىلقػػػةا ك ػػػاريباا  ا ػػػزابة هن ت ػػػراااا
اتحػػد  ػػ  وسػػاةل  إدراؾ  ػػاال ي كػػن إدرا ػػو وال التعبقػػر عنػػو ب قػػره ، وال سػػق ا إذا الج القػػة ،وإلػػى

يحػاء ،  اإلاعاكها  ضػعاقاػاا ػالاافماا3  ألف الر ز ابن السقاؽ وىم س ة النصأخرى في السقاؽ ،
النػػمايي النفسػػقة ال سػػتترة ييي والر ػػز ىػػم الصػػلة بػػقن الػػذات واألرػػقاء  رػػر عػػنأي التعبقػػر غقػػر  با

لاك  ا ػزا ػهنا،  4بحقث تتملد ال شاعر عن لريق اإلثارة النفسقة ال عن لريق التس قة والتصػري    
عارغػػػػما اتعػػػػةد االػػػػما غبػػػػهنساك هن عػػػػها ذلا  غػػػػ صاها ضػػػػع فا  ػػػػن   قػػػػةرعاهااػػػػ  دلا تاشػػػػهنكداؽبػػػػةاع

اي  5ك دسقةطا

ة ع ػةا  هػعا رااريبػنياجملككب اهاؾبةؿادر سرا  ا ضاهاشعاا  ب ػتةيناعاكبعػهنا سػتقا ئنةا ؼبةصػلا
 نػةاافا  ا ػزاانػػهن ةار ػزار  ػضاك تعػػاداريػ زعاالػماؿبػػةكراد نىلػراكك نىلػراكق  ىلػػراكذ ريىلػرا...اكقػهناكظةتػػها

ابنسة ىل ا تبة نرارينةكبدابنيا   لعاك عبزئعاك  قنةعا.

اػرباري  ىلػهناا–  ملػمابنن  اػهاا–ةعاد اػلا  لغػرا  نػةئاراك  ا  ضػرا ري ػالقاكعةاشةك دا  هةاارااا
  هػػعاما ذااكجػػهنةاسػػىلةقةةااةصػػراكبىلئػػةةاد ت ىلػػران ػػ ت ةاخبىلػػ طااىلةؽبػػةاعاك نبػػعااةد ترلاؼبع ع ػػ

                                                             
ا.ا21عاصا1977عاا4ة عرااعاع لاخيلفاعا قةبلرا عا  هةاااابهنا    ةملا  بىلةيتااعاؾبلرا عبا 1

ِ قػًرا َوَسػب   بِالَعِشػػي  قَػَاؿ َرب  ِاْجَعػْل ل ػي  يَػًة قَػاَؿ  يَػتُػػَك َأال  ُتَكل ػَم الن ػاَس َث َثَػَة أَي ػاـٍ ِإال  َرْ ػػًزا َوُأذُْ ػر ر بَػَك  َ اقػاؿ تعػػالى :  ا 2
ا. 11َواإِلْبَكار     ؿ ع راف  

ا155_ا154عاصا1983عاا3عاد را  نهن ساعابركةاعط ا  ص ررا  دبىلر اعاع نماا:ا صطةمانةصفا  ىلةزجا 3
ا.ا398عااصا1983عاد را  ع دراعابركةاعاا   دملا ؼبقةرف غنىلععا الؿاعاااا 4
اا.اا11عاصا2011عاا1عااةدلا   ت ا غبهن ااعا  ردفاعاطا   ا زاها  هعاا  عايب اادا:انةصاا  شىلهعاعاا5
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 ؼبا ػػػفاك  ةبػػػهن ةاذ وػػػةاعاككػػػه كاريقػػػهنـا نػػػةا ػػػ ااػػػالؿاشػػػعا ةاـبتلػػػفا  رت ثىلػػػراعاكش ػػػ ةااثقة ت ػػػة
ةااراك دن ػػػػةفاعان مااما  عالقػػػػرابػػػػنيا  هػػػػةااراك در ثا  عػػػػايباعا  هػػػػ  ننةئىلػػػػةةاك  عالقػػػػرا  ا بطػػػػرابىلػػػػ

اعا  قةرعاك  قصىلهنرا...  هةااراك  قةرع

 ي  ن بابل تتصاعد األلماح

 ي نحم ققا ة ال مت ال جقد

 ي  ن بابل ترقى الحجارة

 ي نحم تاج األفق

 ي عبر سماعد النخل العتقد

  ن بابل بدأ الخلقل ،

 وخط في سفر الح.اةق :

 ي اعلن ،  تفاعلنف

 ور ى الرقاةق ،

 ي والحراةق

 والرقى ييي ،             

 يفلقبدأ العزؼ العيقم  

 يىذا الي ؿ نشقدنا نحم الهدى  

 ي1ىذا الي ؿ ال ستحقل
                                                             

عا2003ع1عاكز ررا داػػػالـاد را  هػػػاكفا  نقة ىلػػػرا  عة ػػػراعابغػػػهن دعطا  ةبػػػهن ةا  هػػػ ااعاقصػػػىلهنرابةبػػػل  بهػػػالا  ب ػػػتةيناعاا 1
ا369ص
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بابػل -اريبهناا  قصىلهنرااعاحبضةررا  عػا ؽا  قةد ػرا ػ اااػاؽا غبضػةر ةاعاشضػةرراك دما  ا  ػهن  
زاجػ  اماكشضػةرما نػلا  بػاررا  هن ت ىلػرا  ػتارينطلػقا ن ػةا  قصػىلهنراعاعا ذفا بةبلا نػةار ػا1ا-العراؽ

 نػػػػةا  عػػػػا ؽابصػػػػ ررااةصػػػػراك   ػػػػرا  عابىلػػػػرااة ػػػػراريلػػػػكا غبضػػػػةر ةا  ػػػػتاريت ػػػػماا)بابػػػػل ك ؼبقصػػػػ دامل
  ػػهن ؿاالػػما  تسػػتعا ر راهاا)تتصػػاعد بة ت هن ػػهناك  تسػػتعا ر راك  تصػػةاهنا ػػ ااػػالؿا  ةعػػلا ؼبضػػةرعا

ا  ةعلا.

ر ز را  ت  صلاك ػبل دا ػ اج ػراكالػماش  ر ػراا ن ػةفا  رضا ػعا   ػعة اا  هةااراالماارياكهن
بةسػتالـا  اسػة راكريبلىلغ ػػةااػ ا ا ػقاريصػػةاهنا   ػ  حا  ػتاريا ػػزا لاسػة را ػ اج ػػراعك ةعػلا   تةبػرا  ػػتا

 ل  ُكػل   ق ً ِصػفْ تػَ وَ  ةً يَػعِ مْ     ءٍ يْ َرػ لِ ُ ػ  نْ ِ ػ احِ مَ لْ ي األَ فِ َلُو ا نَ بػْ تَ  َ قملو تعالى:  وَ   كتهة ةا  عا قىل فا ن هن
اكعػػةاربضػػاااعلىلػػرا ؼبةةرقػػراهان اىلػػرا ؼبػػ ةاعا ػػةاتربا ؼبػػ ةاانػػهن ةاؾبىلػػهن ا.ا  ىلػػفا  ػػ فا 2  ءٍ يْ َرػػ

ىػذا ال ػػمت الػذي يسػػ م را ػػةرؽابػنيا ؼبػػ ةا  عػةدماك ؼبػ ةا جملىلػػهناعاك ػػ ا ػ ةا اعاشبػ ؼبػ ةاؾبىلػهن ا
كر ز ػػراامار ز ػػرا ػػه ا ؼبػػ ةرياكػػهنا  ب ػػتةينا نػػةاالػػاا3ييي االحضػػاري االنبعػػاثإلػػى أعلػػى  .ا ػػات 

 فاري ػػا را ةمػػرابةبػػلاها  قصػػىلهنراؽبػػةاد ت تةا نىلػػراكاصبة ىلػػرااضػػةداالػػمااابعػػةد ابت ػػا را ةمػػرابةبػػل
  ػػػن اد ت تةا صػػػةشبراعا ػػػةاا  ػػػ ا لػػػن اافا عػػػرباان ػػػةا  تاهبػػػه ا   ىلةىلػػػرا ػػػ ا  ت ػػػا رعاكشضػػػ را

                                                             
(ا ػعا ػ ااشػ اا ػهنفا  ػهننىلةا  قهن ػرااكاكرب ػةاKa_Dinger_Raبػةملاابلػعا(اك عنػة ابػةملا د ػهاتااBabilبةبػلا  عػا ؽ:تاا 1

ةذلا: اا علع فا  نةسا   ػحااك ػةاانػزؿاالػما ؼبل ػنياببةبػلا ػةركةا  ةشراعاككرداذكا ةاها   ت ا  قهن راكا  قاقفا   اشاقةؿاريع
_اكربػػػػػػهن ثااػػػػػػ اامعت ػػػػػػةاكتػػػػػػةملا   السػػػػػػىل ىل فاا نػػػػػػةؿا ػػػػػػردكريساا102كا ػػػػػػةركةاكا ػػػػػػةا علعػػػػػػةفا ػػػػػػ ااشػػػػػػهنا... اا  بقػػػػػػارا_

HIRDOTESSػتااكجنةئن ةا ؼبعلقرا  اا ةئ ا  هننىلةا   ػبع.اكارينكػهنا  تقنىلػةةا كظبىلدا  بالدابةظب ةاعاكاهنةااس  ر ةاا  
اجا  ةا  ؼبةفاافا ه ا ؼبهن نرابلغاؿبىلط ةاشبةنىلرااهاراكىلل ا رتا ابعاك  ةشت ةا ئتنياكاطب  فاكىلل ا رتا ابعاعاكريعػهناب  بػرااهػتةرا
كشةرعا ؼب ك ا  اا ما  بنىلرا ؼب تهةرا.اكذكاةا  نص صا ؼب عةر راافا ىل ةااكناا  اا فا عبهناكبراااكصغراكبلػغااػهندا ؼبعةبػهنا

عاد را  هػاكفاا شضػةررابػالدا  ا  ػهن  ا  عػا ؽاها  تػةر ا  غب ػنيا ػة اعا  بةدرا  ؽبرا ئراكثالثراكاطب  فا عبهن. نما: ؼبخصصرا ع
ا147عاصاا1983عاا1  نقة ىلرا  عة راعابغهن داعاط

ا145س ررا  اا ؼاعا   راا 2
ا18عاصا6عاـاا1978عا1عاد را  نهن سابركةاعطا   ا زا  هعاماانهنا  ص  ىلر  نما:ااة فانصااج دراعااا 3
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 ػبلىلػلابػ ااضبػهنا  ةا  ىلػهنمااشخصػىلر  ؼب ةفاكعنػ  فاها  قصػىلهنرا ػاريبااحبضػ را ؼبعا ػراعاك ستحضػةر
.  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار ز ا  لا ؼبعةرؼاكا  علـ 

اريعػينا نػةعافػاعلن    تهن الا ػبةصاها د قةعا هااثا ا ػبةصا ة تةعىللرا  تاكظةت ةا  هةااراتكا
ذ ػػكا  طػػاؼا  غػػرا نغلػػقاا) تفػاعلن   تةعىللػػرا  ةةاػلاها غبضػػةررا دن ػػةنىلرا ؼبػػاثاا ىل ػةعاا ػػةاشضػػ را

ش  راد ئما عا دن ةفاكا غبضةر ةا  االاعا  ااػالؿا  ةعػلا ؼبةضػعاتر م(  ػهماا نةتحاهك ّنةا
بةسػػما دشػػةررات ػػه (اعا تعىلػػهناري ػػا راااسةسػػة ػػهنؿاالػػماربقىلػػقا  ةعػػلاهاشاكتػػهاكاػػهنـاصبػػ د ا ؼبػػاريباا

 عةعاغبضةروةا  عا قر. ةمراتبةبل(ا صا ر اا  اشةاارينةاالمابعاا ش

الما ستنعةرا  ا زا غبضػةرماكا   نةريػها  هن ت ىلػراعافبػةا ضػةعاالػمانصػ ةا ذفا  هةاارارباصا
ا  هعامار ز اصبة ىلةاكاش ةاك نىلةاكبر  ا.ا

اك بػهنكا اتىلةر ػةعا اريع دا لا زا  اجهن هناب صةهاظبرابةرزراهاشعا ةاا  الح ا ةكهاقصىلهنوةا
 ػػػاك  ابػػػنيا  لمػػػماكا  نػػػهنلاكبػػػنيا غبػػػ اكا ؽب ػػػااعا ىلتػػػهن قااطةؤ ػػػةاصػػػعبةابػػػنيا عبةػػػة اك ا ل لعػػػةة

 نتعةئ ةاكشب ةا  ىلةيةاك اكػزاكج د ػةامثاريم ػااشة ػرا  غابػرا  ػتاريعىلهػ ةاد اػلاا  هعاماكريةصحاا 
اا   عا ؽا.اااك ن ةاكاشبىلب ة

 إنني اآلف  ا بقن نارين     

ابقن الليى و الندى     

 1بقرة و ا بقن يبي و ىجرؾ نهر و ص    

مثاريهكااشةاارينةاها  قصىلهنرانة  ةا ةا اابةؼبنطقرا  عابىلرا  ا عةنةراك ذ تؿا إلن ةفا  عايباعا
كاةصراها ةريها ؼباشلرا  عصىلبرا  تاسبااهبػةا   ػرا هػررا ذلاا ػما   ػةك ا  ػتاذبػاما ىل ػةا  شػهن  ثا

ا عب ةـا:

ا
                                                             

ا.ا476عاص1984عاكز ررا  نقة راعابغهن داعاا ز اا غبهن ئق بهالا  ب تةيناعاا 1
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  ن جحقم ال حقط  لنار الخلقج ،    

 قبمر أ قة ،  ن قبة ال.دس يتى    

 بقروت تنشر وجهي على يافة الجرؼ ،    

 تنشر  ماؿ يبي على  تف دبابة غازية ،    

 بقروت تستلب البحر زرقتو  و    

 و تنػاـ عل الشط  ذبمية عارية     

 وسط العماذؿ ،و     

 وسط التحاـ العقمف تناديك ،    

 خذىا  ن المج  ال.اتل ،    

 المج  الدافئ ،    

   1لمج  ال ريييييا    

اػػػربةا  ب ػػػتةينااػػػ اشب ػػػةا لػػػ   اكا  رضاكا غببىلػػػ اك نػػػةا تػػػهن الاانػػػهن ةا  عػػػةـابةػبػػػةصا
به لا تاخيةماا ا  قةرعا ؼبتتبعا هعا ةاعا ىللعحاها ػبةصا غب افبزكجػةابةؼبعةنػةراكا  دلاكا  ا بػرا

ااص صىلرا  بىلئراكك يةاكا   لاعاكها  عةـا تعلقابة    اك  رضاعاك ه ا  سل ملاانهن ةا ع دا ذل
ا  اارا.ا

  ة ارا  تاريم ااهاقػهنرراا شا قر  هعا راانهن ةا  جهننةااالل ةك  احبننةاا ا  عالقرابنيا  ا زاك
شػػةاارينةاالػػماري صػػىللا ؼبهػػةااا  ػػتنهنرا ذلاشضػػ را غػػ مااعىلػػقاككاػػعاها ستحضػػةرا ؼبةػػادرا ؼبعػػربرا

                                                             
ا.ا476عاص1984عاكز ررا  نقة راعابغهن داعاا ز اا غبهن ئق بهالا  ب تةيناعاا 1
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 رت  ثاك ؼبعةصػارااما يػةاشػهن هنرا  صػلرابػة رت  ثا ؼبهعرا ؼبهبعرابةدتة اعاك  تارينعع اغ صااعىلقابػة
ا  عايباكثقة تهاعا ضالاا اثقة رااصا راك اىلرا  ترتراكر  اريلكا  لغرا  هعا را.ا

ػها  قةرعا ؼبتعع اا الشظ   ا ػزابهػ لا  نػفااال ػةاؼبػةااد سػتخهن اةاقػهنشعاا  ب تةيناعاايم
ا تبػةدر   ةاهاذبابرا  هعاا عبهن هناعاكعةانا  اانهنا  هعا  ا  اا  ا تسىلعةاشعا  اجىلل ةافب اقطعااش

اسةسػػىلراك ػػعا ػػةا  غػػاضا  سةسػػعا  ػػهما ػػ ااجلػػهاكظةػػدا  ا ػػزاب نػػارا اا شػػ ة ىلرا ذلاذ ػ ا  قػػةرع
  هػػعااانػػهناشػػةاارينةا طةػػحابة اقػػراك  عنةػػػ  فاك ػػعاريتحػػهن ثااػػ ا غبػػاملاك  هػػ ةدراك غبػػػزفاك  دلاا ػػ 

ريم ػػاا  طبىلعػػراايصػػطاد الضػػفاؼ     البحػػركضػػع اؾبع ات ػػةااااألياسػػقس والعمالػػف  يا)رػػعر
ااكحبةر ةاكاش ةر ةاكقعا ةاك ىلة ىل ةكك ضحةاجببةؽبةااظ  ر ابةرز 

 أرقص لمؿ اللقلة   ريق ؿا:ااااااا

 ويدي ييي                    

 أنزؼ ييي                     

 تطل  في د ي األرجار                    

 وتدور  عي ييي                     

 تتدلى ث را  را يي                     

 تنزؼ ييي                      

 في  خرة اللقل ،                     

 ندوخ  عا                      

 1ونملي األدبار ي                       

                                                             
ا394عاصا2000ع1د را  هاكفا  نقة ىلرا  عة راعابغهن داعاطا عقصىلهنرادك ر اع   بحاا صطةدا  ضةةؼ   ب تةيناعاا 1



 االّتجاه الّشعري لدى بشرى البستاني          الفصل األّوؿ                            

 

- 30 - 
 

ضػةرعاريبهنكا عةدلا   شػهنرا ؼبعتعػراك ضػحراجػهن اهانصػ ةابصػ ررار ز ػراجي ػهن ةاري ػا را  ةعػلا ؼب
ها  قصػىلهنرا عػرب  اا ال  ػر ، ال ػر ، النػزؼ    هما  شعابةستعا ر را نسةرا   شهنراك  ضىلةعاك ػنيتا

اب ضػ حااػ ا ؼب ن نػػةةا دن ػةنىلراكضػىلةعا  ععػػاادب ةبػهن ةاشػ اهاظػػلاشػاكملا تالشقػراري شػػكااف
اةربنػػدا  هػػةاارا ؼبقطػػعاالػػمادر  ػػةاشػػةدراريتحػػاؾاها ضػػة اشصػػاعكق ػػا اريةػػينا  نػػةساج اػػةاك اضػػةا

اشزيةاكاه ملاك ن ةابة اق ا  هما تا هعا اشةاكةؼبعتةدا ذا صةش ابػة نزؼاك   جػعا كشاملا تقةـك
ريطلػػعا  شػػ ةرار ػػز ا بىلعىلػػةا  ػػ ا ؼبةةرقػػراري عػػ اهاافاا  نػػزؼ نػػهارقػػ ا  عز ػػراك  تغػػرت ملاعاك ػػ اا

  كذلاافا ػػه ا  شػػ ةرارينعػػااشبػػا ا ػػا ابػػهنؿا غبلػػماك   ػػلاعا ػػةؼبقطعا ػػن ضاالػػما ةػػةرقتنيار ػػز تنيا
  ػػػاق ا ػػػاكؿا ذلانػػػزؼاك ػػػىلسا ذلا ػػػاحاك  نةنىلػػػراافا  شػػػ ةرا  ػػػتاسػػػقىلدابة ػػػهنـارينػػػتجاقعػػػرا ؼبعةنػػػةةا

ا دن ةنىلرا.

  ب تةينا ستخهن ـا  ا زاهاشعا ةا  همااضػةماالىلػهاركنقػةاك  قةاػةاصبػىلالا سػتطةادااش ندا
اةاتهن ثا.ابهاافاريعرباا اكلا ةاخيتلجاهاصهنر ةا  ا  ةبهن ةاك عةنةراكرب ااكاسماؼب

ا:ااال  مض          

  هػػعاا ؼبعةصػاابػػة غع ضاعاك ػعاقضػػىلراقهن ػراها  دملاك  هػػعااكاصػبحاظبػػرابػةرزراانػػهنا تعىلػزا
 عمما  هعا  اك   ابهاطاا تا ت    ابها ذلادرجرا دهبةـاك دغالؽاعاك   ا ؿا  هما لػحابهػهنراها

صاهاريصػػػ  اا دن ػػػةفا ؼبعةصػػػاا ػػػه ا ؼبقػػػةـا:ا ػػػةذ ا ضػػػىلفا  غعػػػ ضا ذلا  هػػػعاا ا  صػػػهنؽاك داػػػال
اك با زاش ها ؼبا فاب  نراريلكا  كضةعا.ا

  هةااا  عايبا ؼبعةصاا ؼبنةها   شىلهناعا ل نا  ىلػها ىلم ػاااؼبػهاك عةنةريػها ػعا هنلااصبحا  غع ضا
 ؽبػاملا ػػ اري ػػلاا غب ػػةـاك   ةسػػراعاكعػػةاتػػةكؿاافا عتصػػااكػػلا   ةنةريػػها  تعبر ػػراك  ػػتنعاااطة  ػػةا

ا ق ةا  هع ر راكابعةد ةا ػبةىلرا.ا ىلت ةكزاشهنكدا نة
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 ػػػةز ؿا  قلػػػ اهاشةجػػػرا ذلا غػػػرااعنمػػػاا ذلا  غعػػػ ضا ػػػ اج ػػػرا  قلػػػ ا لػػػمرودج كعػػػةاافا
ها  ػةرا ػه ا  ة ػاراافا  هػعاا عبهن ػهنااصػبحا تعة ػلاا1   غا زرا  عا قراريعىلهنا   ةةظا  عا قػر ك ةز  د

نةسا ؼبػن جاعاك ػ اشللنػةا ػه ا ؼبػن جا عا  لغراريعة الااةصةاكجهن ػهن اكعػةا تعة ػلا ػعاظػ   اا غبىلػةرابػ
...اعاكصػػػةرا  هػػػعا  ااتػػػهت ػػػةاا  لغػػػراكشقق ػػػةا  هػػػعااهابهن   غبىل  ػػػرا  ػػػتاشققاةػػػر ترريػػػهنابنػػػةا ذلا   ظىل

 ؼبعةصاكفاالماكاعاكةؼابتلكا   ظىلةراعاكادركػ  اافا   هػفااػ ا غػراجهن ػهنرا ػةا ػ ا  تاريهػ ىلالا
 جهن هن ا تنةس اكك قعا غبىلةرا.ا

اريتعةشماك ةاتعلها  عصاا  ا ما  ا  هةاا ةا  ل  يتااصبحدا غراشعا اغر ة نلاكشةاارينةا
اعاكش لا  غع ضا نعاجةاشةظبةا   هنا تعهنداك تن عاعاخيتلفا  اقصىلهنرا ذلاااالا بىلعرا  ـ 

 لفا  قصةئهنا  ط  لرا  تاري ظفا ىل ةااةاةصمااةكغة راك  قةرعا ؼبتعع اا قصةئهن ةا   لاغع ض
    مسق.ى عراققة   ؿاهاقصىلهنوةاك  تضعنيا تقاسة ىل ا غب  را

                                                                                                    البحر ي تشق الزبد 
 السمايلوالري  تشعل في 

                                                                                                              …  كرد ة 
 يعرؼ  معده واألفق

 والجرح رباف الحريق 
 السمايل إلى
 ي ه ،  ن رباف ىذي ال صقدة  

 الجرح ال يعطي لماعجو
                                                                                           وال يعطي زناب.و 

                                                                                            يل التي نزفتوال باع ال ناد
  اسي ال ترعةاألعلى ررؼ 

                                                             
اكل ركدجاعا 1
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 والبحر ت.طعو الن ق ة والهزي ة 
 والشراؾ ال  رضة 

 .… والبحر ت.طعو اللقالي
 … والبحر

 … يالي  ن رجالي 
 …  رة وارتادي
 قد  رة ،فقو ار يرتدني  أو

 ويناـ رم اً في عقمني     

  قف يجئ   ،يأتي البحر  أين ن 
 يشعلني ض             

                                                                                                                ولياه ي  رني دجى
                                                                                              يكذبني وألمارا  أصدقولمراً 
 في الخلجاف ،  … واىجره

 : لؤلس اؾقاؿ البحر 
 1 مني ، لكنها رفضت   

بت ةكز ػػةاك رريبة  ػػةانقطػػرا ضػػىلئراري هػػفااػػ اا– ؼبقطػػعاا–ريهػػ لا ةػػاد ةا  ػػن ا  هػػعاما
رؽاذ وػػػةاعاكربػػػةكؿا  هػػػةاارا ز شت ػػػةاكري نىلة ػػػةاؿبةك ػػػراريلػػػكا ػبػػػ   اا ؼبب عػػػرا  ػػػتازبػػػتلجاصػػػهنر ةاكريػػػاا

  بحػػاااػػ ا  الؿبهنكد ػػراعاك  ػػتاريعطػػعا لػػن ا  غعػػ ضاك  ععػػقا لخػػ   ااك  شةسػػىلساعك ػػه ابػػهنكر ا
نةعة توػةا ػ اصػ راريتبعا  هةااراها نةعة توةاها  ػن ا    شػهناكريعقب ػةا ىلعػةارينػتجا  ادما ذلاصع برا
ان   را.ا ؼباالؿاريا كىلب ةاغراا تنةقضراغة ضرا   تالشقرااكرؤلا

                                                             
ا359_357عاصاا   سىلقمااا قىلر بهالا  ب تةيناعا  اعةؿا   ة لراعاقصىلهنرا:اا 1
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 ستععلداشةاارينةا   عةؿا ؼبضةرارا تػ شعاب ػا هن را  شػهن  ثا ؼبتتةبعػراك ؼبتالشقػرا تاكػهناااااا
انػػهناشصػػااكػػلا ػػه اا) تشػػعل ، يعػػرؼ ،ت.طػػ  ، ينػػاـ ، يجػػيء ، ي  ػػر ييي  ك بىلعت ػػةاا ػػةاجيػػام

ػاقبهن   عةؿاها  قصىلهنراعا ارنة ػىلاةرينةا ذلا  ػارا  ػز  االػماايػةاربعػلاز ػ ا غبةضػااعا تنمػااشػةاااايم
  لحمػػػػةةا  نة ػػػىلرا  ػػػػتاريعىلهػػػ ةاعاك اتػػػػةرةاز ػػػػ ااةا اكاريقصمػػػاة  مػػػاكؼاكريطىلل ػػػػاةرب ع ػػػػارشػػػع ر 

ةضػعا ؼبضةرعا نها  هنا  هنا ؼبةضعاك ؼب تقبلاك تهنابىلن عةاعا ةغبػهنكدا  ز ةنىلػراريػتحطماعا ىلخػتلاا ؼب
ك ػ از ك ػراااػالاقبػهناريصػ  ا ا سػتعةر ةا ػعا  ػةؿاا تبةدؿاكلا ن عةا ؼب  قػعاعابةغبةضااك ؼب تقبلاعااك
 ذاريت ػادا  صػ را  تسػتعةر را ػ اا–اال شػبو وال شػبو بػوا– ػاها  تسػتعةررا  شرا  هبها غبقىلقعابنيا

ا ؼبةدما تتح ؿا ذلا ؼبعن ما.

و الجػرح عا  بحػاا تاخيطػفاك ّنػةا غػاؽاكػلا ػ ا ت ػةكفابػهاعاكق ؽبػةاتااالزبد 1البحر ي شق 
ا  لا ل احاسلطراالما  نةسااـاايةاكنة رااا ا  غض ا ؼبتنصلاها  بهاا.ارباف الحريق 

كبةضػػػلاـبىللت ػػػةا  هػػػعا راافاذب ػػػهنا نػػػةاهاصػػػ ر ةاد ت تةاـبتلةػػػرااغلب ػػػةاجػػػة ةا سػػػتطةادا
اككنة ت ػةاعاكعػةا ستحضػاةااػهنرا سػتعةر ةاغػرا ن   ػراهاصػ راشػعا راا اكبػرا:  ربعلاد ت ػرا ؽبعػـ 

كنيػػةارينعػػعا –، قػػاؿ البحػػر لؤلسػػ اؾ  .طعػػو اللقػػالي، البحػػر ت والػػري  تشػػعل فػػي السػػمايل -
ا.   ز   بحااك ةااصةبها  ا نت ةكةةاغبا ةريهااكشا ةةا  عا ؽا ؼبهن اابةغباكملا ىللرااقهنا  ا

  ب ػػػػػتةيناافانهػػػػػةرك ةااشةسىل ػػػػػ ةاكنعػػػػػىل اهااج  ئ ػػػػػةاعاكناشػػػػػلا ع ػػػػػةاهارشلػػػػػرا ذلاار دةا
لماشقىلقت ةاعاك ه ا ةا  عما كتهةؼاااغػ  را  قصػىلهنرا  ضعراكا ؼبهةااا نقفاا    جهن فاكااةدل

عاككلعػػةا بتعػػهنةا  ك  ػػاا  ػػتاذبععنػػةابة هػػعاا ػػنة مااثػػا ا..ا زد داغع ضػػةاك سػػتغالقةاالػػما  ة ػػماعا
كريبقػػما  عػػرا  قػػةرعاقػػا  را ػػةاكر  ا   لعػػةةاك  ػػارا  هػػةاااعااكاصػػ رريها  ػػتاسبنلػػدا ػػها  ػػةدةاهبػػةا

 Randalارانػػػدؿ جاريػػػلىلػػػراهبػػػه ا  هػػػ لا  غػػػة ضاكعػػػةا قػػػ ؿاقاتتػػػها  هػػػعا رااكارؤ  ا دبهن ا
                                                             

عاؾبعػعا  لغػرا  عابىلػراعابػةملاا  ع ػما   سػىلا ا: هقا:ادبعلاخيطفاعاك  تهقا  هع ا  ا هناغر ا:ا اتل هاك اتطةػهاعاا نمػاا 1
ا.520عاصا3ـاعاج2004ق/اااا1425عاا4هنك ىلراعاطا:ا:ـاشاؽاعا علاطبةسعا تعهناحباؼاعا  تبرا  هاكؽا  
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djarile   :ا تشػاؼ  ػػا يصػن  النػػاس عنػد ا ي.ػػر وف    إف أي إنسػاف قضػػى وقتػا لػػمي  فػي
قصقدة  ن الشعر ، و اذا يعني الشعر عندىم في الماق  البد أنو ا تشف أف جزءا  دىشا  ن 

إلػى  رجػ   ل لتفػات ن نفمرىم الشػاذ  الصعمبة التي يجدونها تأتي  ن عدـ التجاوب ال نتيم
الض اةر ، و عاني الفماصػل ، وأف فاعػل  ػل فعػل إلػى غقػر ذلػك ، ولكػي ت.ػرأ الشػعر فػ ف  ػن 

ءة قصػقدة ف نػك داخػل إلػػى الصػعب أف ت.ػرأ الشػعر علػى اإللػ ؽ ي فأنػت عنػػد ا تبػدأ فػي قػرا
 ي1ييي بلد غريب

 راعاك ت مابة رتكىلزاكساارا دثةررا:اكنتتبعاقصةئهن ةا ن هناغع ضاقااا طبعاقصةئهن ةا    ض

  ن أل.ى النار على األعشاب ييي                             

 ىبت عاصفة ،                                     

 2وايترؽ العناب يي                                   

اكريػػػقػػػ ؿا:اا

 الباْب ييي؟  ن لرؽ                                     

 في ىذه الصحم األخضر                                 

 3 !أعطاني غصن الفل ييي وغاب                             

اعػهنةا  هػػةااراها ػه ا  سػػطاا ذلا هن  ػػرا ؼبتلقػعاك ةةجئتػػهاب  ػػااري قعػهاعا ػػ ااػػالؿااااا
 ػػةؤؿا ؼب ػػتعااعا  ػهما عطػػعا  ػػن اقلػ ا  ػػهن ت تةاك ؼبعػػةينا تحػهن ثاانػػهن ا  هن هػػراك دا ػةملاك  ت

 ةالىلرااكناا تارينت عاا ةؼبقطعنيا ا ضةفا  ضعفاك  ىلنسا.اك ةاهااحبااد ئماا ا   لا  ػهما ػ ا

                                                             
ا25-24عاصا2001عارياا:ا ة ااش  اعاد را   شهنرا  عابىلرا_بركةاعاا از را  هعاا ؼبعةصا ر نهنؿاجةر لاعااا 1
ا449عاصا1988كز ررا  نقة راعبغهن دعااع قصىلهنر:اةصةر عا اقبلاكفا  عا ؽ بهالا  ب تةيناعا 2
ا448عاصا رقصىلهنر:شرا نة هاعاا ؼباجعاا 3
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ةسػتطةادا  هػةااراها ػػه ا اع ؼبعلػػ  ابا ئحػراكاطػاا  تسػتقالؿاا) غصػن الفػل  شقىلقػرا ػ ااػالؿا
ا داعػػػةر  عهػػػ االػػػمااكاػبػػػا مل  سػػػطااافازبػػػاجا  هػػػع ا ػػػ انقىلضػػػها ة نػػػةراريػػػهنؿاالػػػما  ػػػهن ةراك 

ك  غع ضا  همااك  انص ةا  هعاما م ػا اقاػااك نحػها ةالىلػرا  تغىلػراعاكقا  ريػهاريتطلػ اعاك  نعة 
ا.اشض ر اك سعةا لة ااك   جهن فاعاجعلدا نهاانة هرا تحلقااهااةؼب ةا  ا  ضا  ضعفا  بهام

 اإلي.اع في رعر بشرى البستاني -2

اةاػػ انة ػػ  ػػ ااال ػػهااعػػربماهبػػةاريةصا ػبػػا ػػة  قةاجػػ دراها   ػػ فا  شػػىلة ا ؼب اا ػػلما  فااااااااا
ّنةذجا  ا د قةاػةةا  ػتاااjohn deweyاديميجمف   ةعا  طبىلعراكعةا ق ؿااةبت ا را  قةاىلت 

كا  ض  اكا  مػالـاعا  لىللاكا  ن ةراؿاكاشاكةةا ؼبهناكا عبزراعاكريعةق  تاشصااؽبةا نلاريتةبعا  ةص ا
 الػنص  بػل ىػم إي.ػاع يح ػل  عنػاه ي لقس ع قة ركلقة  مسػق.قة فػاةعكا د قعاكا  ملاكا غبا رر

اا.1فقو  ت.بل الفصل ألنو ع  ة ذات إي.اعيتمارج    النص بطري.ة ال  و، و قق تو

ا ػػ ا قاعطا  هػػعاابةد قػػةعاكةرريبػػةطا  ػػاكحابةعب ػػهنةك رريبػػ االىلػػها  قصػػىلهنرا  ػػ ا قػػـ    ةريػػهاريقػػـ 
   ػػن التػراث الشػػعري  لػػو و  ػػن البنقػػة ةدن ػةفاكانػػةبعاكا ػػ ا ػػاريباابعا ذلاجةنػػ ا  ػ زفاا غبهن نػر

قػة  ػن ع قػات اإلي.اعقة الجمىريػة للشػعر ضػ ن ال .افػة  لهػا ن و إف أي ت ققػر يطػرأ علػى ع 
يػرتبط ب ج ػمع الع قػات ال كمنػة ضػ ن ىػذه البنقػة و ينبػ   ػن رػروط تخػص البنقة اإلي.اعقػة 

اإلي.اع الشػعري جسػدا وايػدا نأو بنقػة وايػدة  ػن الجزةقة نىكذا نص  لقة ال الع قةالبنقة الك
قػػػ   يعنػػي انتيػػػاـ الػػػنص الشػػػعري بج  د قػػػةعاها  هػػػعاااافمااػػ ا ضػػػالا 2الع قػػات األساسػػػقة   

 نها نيا ا  حسمسا و  در ا نظػاىرا أو خفقػا نيتصػل ب قػره  أجزاةو في سقاؽ  لي جا   يجعل

                                                             
عاد هػػقا1عاد را  ػػه كاراع طػػةبعاد را  علػػمعاطا5:سل ػلرا  هنر سػػةةا  دبىلػػراكا  لغ  ػػر هااقػػةننيا  هػػعا اابػػهنا   ػػاشا  نػػةاماعا 1

ا.ا235ك ة ه ةاا-210عاصا1991
عا1979ع1عاد را  علػػػما لعال ػػػنياعابػػػركةاعاطا جهن ىلػػػرا ػبةػػػة اكا  ت لػػػعادر سػػػةةابنىل  ػػػراها  هػػػعا كعػػػةؿاابػػػ اد ػػػ اعاا 2
ا.102_101ص
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جلػى فقهػا نو االنتيػاـ يعنػى  ػل ع قػات يعبػر عنهػا   ػا يتو لنص األساسقة و الجزةقػة  ن بنى ا
و التػػػداخل و التنسػػػقق و التػػػجلف و التجػػػانس   ػػػا  ال زاوجػػػة و ال فارقػػػة و التػػػمازيو  التكػػػرار 

تلػك الع قػات أو بسقطرة قانمف خاص على بنقة النص العا ة  كػمف  ػن إيػدى  يعطي انطباعا
 ي 1بعضها   

     العربػي علػى  ػر العصػمر ن  نس الشػعرظلت البنقػة اإلي.اعقػة بػ رة االسػت.طاب النػمعي لجػ
 ناإلي.ػػاعي نػػص فالنيػػاـا2.إلػػى  كػػمف ج ػػالي و داللػػي نشػػط فػػي الشػػعرية ال حدثػػة و تحملػػت

الػنص و يمزعهػا فػي  عناصر التي يتػألف  نهػا  يضبط و ينيم جل الذ كاانها3 بناةقتو ال مسق.قة
الترتقػػب الػػذي  يعت ػػد علػػى   .ػػال  ن أو فماصػػل ز نقػػة تنبػػ   ػػن تمزيػػ  عناصػػر اإلي.ػػاع ، وىػػذا

 اااااا  ي 4ع قات التتاب  والتمالي يشكل األسلمب ، أو األسالقب التي ت تاز بها ل ة النيم  

  اذبابت ػةا  هػع ر را  نةبعػرااة  قةاةااةصةاهبةا نبنقا–بهالا  ب تةيناا–القداشةاارينةاااااا
ل ػػػةاب ػػػلا ػػةاسبل ػػػها ػػػ ا ةقػػػراعا ػػ ا ش ػػػةسااعىلػػػقابةغبىلػػةراكنػػػزكعاكبػػػ ا غبا ػػرا  ػػػتاشةربػػػدا ػػ ااج

ككهػةدااػ ا عػلا  ةعػلاك   جػ داها  ةػ اكا    قػػعا عػةا...اككنػر ا ػةاكةنػداريتعػهملاكريقػفااػػةجزرا
  تقة ىلهنا  بة ىلراعاكغة بةا ػةازبتػةرا  هػةاارا  لىلػلاز نػةا لةعػلاالػماا  ا ةـا  قىل دا  تاربهنا  اشا ت ةاكا

انػػها  ةضػػة ا  ػػهماتار ػػةا ػػ اض ضػػة اا  ػػاغما ػػةا ػػاريباابػػها ػػ ااػػ ؼاكغعػػ ضاكشػػكاكك ػػماعا  ت
   ن ةرا تق ؿا:ا

 يالزاةر ال ريب     

 ييطرؽ بابي  ل يـم خاةفا    
                                                             

ا290ععا1990عااؾبلػرا  بىلػةفاعاا جهن ىلرا     فا ؼبتحاؾاعا هنالا ذلا ل ةرابنىلرا د قةعاىفا  هعاا  عػايب ال ما ؽبةمشعاعاا 1
ا.ا8عااص

ا16_15عاصا1995عا1عاد را  د ملاعابركةاعطا اسة ىل ا  هعا را ؼبعةصار ا نمااعاصالحا ضلاعا 2
ا236عاصا اقةننيا  هعاها  نمااعاابهنا   اشا  نةاماعا 3
ا105عاصا1997عا1عا ؼباس را  عابىلراا لهنر سةةاك  نهااعابركةاعطا   سل بىلراكنما را  ن   با  ىلماالىللاعاا 4
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   يطرؽ في  نتصف اللقل يااا

 وفي الضحى   

 يس    ا أقمؿ :   

 ال أس    ا ي.مؿ  

 أصق   ن بالباب ؟   

ااال يجقب يي

ايطرؽ دون ا  لل  

اوعند ا أررع ربا ي لو يي  

 يي قب يي 

 الطارؽ ال ريب  

 يطلبني في اللقل  

 أرد ييي  

 1ال يجقب  

 فاري ا را  ص ررا   ععىلراها  ن ا ا طػاؽاعا  طػةرؽاعا  ػععاعااظبػعاعااصػىلحاعاجيىلػ اعا تا
  ػػه ةا  هػػةااراالػػما  تةةاػػلاك  ت  صػػلا ػػعا  اػػااا صػػا رجيىلػػ ا ا ضػػةعا  قةاػػةاالػػما  ػػن اك اكػػهنا
ا.اك  تكبطةطا   لا  تخلفاك ثبةةاشا ت ةا  تااعلداالماقعع ةا

                                                             
ا.402_401عاص2000ع1عاد را  هاكفا  نقة ىلرا  عة رعابغهن دعط   بحاا صطةدا  ضةةؼ]قصىلهنر:دك ر[ بهالا  ب تةينعاا 1
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 ة نزكعا ذلا غبا راظلا ةج  ةا  ااالؿا قتصةراكتةبت ةاالما  تةعىللراكاقصىلهنرا  نناا تحػاررا
ػ  انمػةـ ػ ا طا  االػما  ػاغماك يػةاريعهػقا  هػػعاا  قػهنشاكربةػظا نػها   نػراعاكشػةاارينةاسبلػكاشا ػػرااهم

ا.با قةاةوةا..االما  لع ابقهنروةكبرراها  تعة لا عا  سىلقما  هعاابةد را

 ذ ا ستعاضػػػػنةا  ػػػػهنك ك  ا  هػػػػعا را هػػػػةاارينةاعا ن ػػػػهناسب ن ػػػػةا ػػػػ ا سػػػػتخهن ـا  كز فا  عاكضػػػػىلرا
 ةاتعػػهنةا عمػػما  بحػػ را ػبلىللىلػػرا  صػػة ىلراهااغلػػ ا  شىلػػةفاك ؼباكبػػرااشىلةنػػةاعافبػػةاابعػػهناشػػعا ةااػػ ا

ا ػػنيتنالشػػظارينةصػػةاقاقنىلػػةا عبعػػ داكا  اريةبػػراك  علػػلا  ػػتاربػػاؾا د قػػةعاكريل نػػها ةػػعاقصػػىلهنراتا  نةقػػرا(ا
 ت ػةا ؼبعاك ػػرا  نةقػرارب  ػػدا ػ اد تافما عاريػػ ريا اها  ػن اعا ذاىلهػ   ػػاا  ت قػعاكا  ػةااسػل بىلةا نبماابصػةته

 ة ن ا  قاقينا قارا ستحة رادا ؿا   ة ا  ا عبنػراعاكةسػتحة راداػ ؿا  نةقػراسػمااع ذلاد ت راجهن هنر
اا.1 ػبىلةطا

قرادلاقبهن ةاها اجعىلةوػةا  قهن ػراعاكقػهناذب ػهنةا ػه ا  نةقراها  ن ا  هعاماقهنررااةراسبتلكا
ا  قهنررا  ااالؿا ستخهن ـا ؼبةةرقرا   ىلعىلةئىلرا  تا غداالما  ن ا:ا

 داخلة في سم خقاط 
 خارجة  ن سم خقاط 

 لالعة في أولى 
 صفحات جراةدنا 

 تدى نا في غرؼ النـم ، 
 وفي أدراج الكتب 
 وأدراج األيزاف 
 ىذي الناقة ، 

                                                             
ا4س ررا  اا ؼاعا   را 1
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 ث مد لآلف  ن عصر 
 تتلمى خلف  ماةدنا 

 ترغم في داخلنا 
 ت رينا 

 ت ري سكا قن قباةلنا 
 1بالذب  يي 

 إل قةعادكراكبراها ضػةة ا غباكػراها  قصػىلهنراعا ػ ااػالؿا عبػ  ز ةا  ػتاكجػهننة ةاها  بحػاا
 نػػػهابهن  ػػػرا  ػػػن ا ذلاية تػػػهاعاكاكنػػػاةا سػػػتخهن ـااظبػػػة اا) ال تػػػدارؾ    ػػػهماشػػػ لا  قصػػػىلهنراك ػػػ ا

ا اضػداالػما  ن ػقا  عاكضػعاافا  ػ فاك شػهن اعا–  نةقػراا– ةةالاب صة ةااابةر ا تعػهندرا لعبتػهناا 
:) تػدى نا فػي غػرؼ  نةا  ا ػباقنيا  رتكىلػ اك  ػهن ترلاهااـمثاتهن ثاااؽاها  نمةـا د قةاعا ىلتال 

تخهن ـااظبػة اعا  ىلةؽا  بىلةةارباكها  هةااراككننها عبرا تنتقلا ػ ا سػاالنـم ، وفي أدراج الكتب  
 تحػػػهن ثابػػػهاااقػػػةاقاػػػااها  ػػػن ا نعػػػ ا  ت ابػػػراار  ةةاػػػلااابػػػةر ا ذلا سػػػتخهن ـاصبػػػلا علىلػػػرا ضػػػةرا

)ت ػػري سػػكا قن ككصػ ؽبةا ذلادرجػػرااة ىلػػرا ػػ ا  تػػ رياا تنقػػلا ؼبهػ هنا ػػ اشاكػػراغػػراد   ػػرا ذلاد   ػػرا
ا.اقباةلنا بالذب   

 بػػاذبػػ يػ ػريػنػا ،  تػ ػري سػكػا ػقػن قػػبػاةػػلػػنػػا        

   /0/0/0    /0/0    / /0 /0/ /  /0 / / /0    /0/0  / 

 فا لن فا    لن فا     علن  فا عل فا  عل فا     لن فا ع     

كشقػقا ػهاسػاد ا نىلػةاعاكاكػهنا   شػهنرا  عضػ  را ىلػهاكقبػحاهاا  قةاىلػر  تهنك اا  ن ا   ةنىلرا نحا
 ا  ىلطػػراهبػػةاكب  ن ػػةاكشػػعب ةاعا ضػػالااػػ اانػػها بػػا زاريػػ رياا  ػػه ةا  هػػةااراكشػػع ر ةابػػةػبطاا ز  ا  ػػ

                                                             

ا.398عاصا   بحاا صطةدا  ضةةؼ]قصىلهنر:دك ر[ بهالا  ب تةينعاا 1ا
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اضةماشاكراالما  قصىلهنراعاكرين  عةاد قةا ةا تال ـا عاد ت ت ػةاكرياكىلب ػةاك ػعا ػةاريهػىلعها ػه ا  نةقػرا
ا.  اري ريااكشاكراك زاةجاكانفاها  ن ا

 ذااكالما  تهن دا  ن ا ذلا ستعا را علا  نراعا–  نةقرا– هرا غىلةفاشاكؼا ؼبهنا  ا  عن  فا
افا   فا  تا  تهنةاهبةا  ن فا ؼبعػهنكدراها  نةقػراريلتػفاشػ ؿااانػةؽا عبعىلػعاكريقػتل مابنبهػعا ا قػرا

 ذاافا د ػالؽا ؼب جػ دا نػهاا– غبىلػةراا–عابت  نيا ؼبةادراك  ت  نيا  ةاضهنا غباكػراا)الذب   عا
ا  ْفاعا  هبْحا(اابنىلرا  عن  فاكالما  ت لا  ن ا قىلهنابة    فا ؼب ج داهاتااىلةْطاعا  شز ْفاع

نةبعػػػرا ػػ ا تشػػع را  هػػػةااراها غبػػهنا ػػ اشاكىلػػػراك ةالىلػػرا  نةقػػرات  نػػػر(اعاكريلػػكاؿبةك ػػراااػػالا
  سػىلقمااةصػراريال  ػدا ػعا ؼبعػلا  ػهماار دريػها  هػةااراعا ة صػ ةااا  عطفا    كاالقكري ا رااد را
 ي1:  أف يبدو صدى لل عنى  جي ا Alexander pope)ألكسندر بمب كعةا الا

ري ظػفا  بحػاا   ة ػلاها اػالفارغبػت ماهاضػما ، 2) ق ر العػراؽ  قبهنا  هةااراهاقصىلهنراكا
  عا ؽا  ا  هعةؿا ذلا عبن ملاب ة لهاعاككه كاريهنا ا  ااػالؿا ػه ا  بحػاا ذلاضػاكرراريةعىلػلادكرا

ا ؼبااراك ست عةؿاشق ق ةا ؼب ض  را:ا

 ولمال أني ا رأة         

 سروة لكنت اآلف أغفم تحت  خر         

 بش الك الناةي ،         

 و خر نخلة بجنمبك ال افي على فرش الخرير       

 تػةررا ػ ااجػلا شػػرت ؾاا تقنىلػرا  تػهنك اا  ػتاكردةاكنػػر اهاقصػةئهن ةاذكػاةابن ػهن ؼا تن اػػراع
ا ؼبااراها غبىلةراك بعةد ةاا ا  تعزؽا  هماريهنا ا ها  ق لا د رب ة ىلرا:ا

                                                             
ا.40عاصا1987عا1عارياا:اش اما ؼببخ ةاكرجة اب اسال راعاد راري بقةؿا لنهااعا ؼبغاملاعط   هعا ر ريز بطةفاري دركؼاعا 1
ا44_اا39عاصا2001بهالا  ب تةيناعا ا ةارياكتها  ا حا اعا نه ر ةا ربةدا   تةملا  عاملاعاد هقاعاداطاعاا 2
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 لكني اقتح ت اللقل    

 ان.ت اله ؿ ع   

 وقلت :    

 1يم ا  ا ستصب   ا      

كريةرراااالا  ااجلا   عةؿاك  تكتعةؿا لػ   ا  ػهما تا  ػ فا  تابة ت شػهنا ػعا  ػ   ا  عػايبا
ةا ػه ا  تقنىلػراهاشػعا ةار ػز ا تعةسػكاك ن ػىلةملا   ػاداكعػةاقػهناري ػ فا  ا ػبلىلجا ذلا  ػىلاا.اكاػهنما

ةعىللػراالػماسبػزؽاد ترلاكقبػهناظػة ارا  تػهنك ااكردةاب نػاراهاد ىلالا لتعزؽاكذ كاشىلنعػةاتىلػلاسبػزؽا  ت
قصػػةئهن ةاشػػػ اغػػػهنةاظبػػػرااسػػػل بىلراريػػػهنؿاالػػػما  تعػػزؽاد اػػػلا  بىلػػػدا    شػػػهناعافبػػػةا ػػػهنؿاالػػػماشػػػةؿا

  ع ساكه كااماريا باا  بىلدا عاسةبقهااكا تشقػهااعا ػهكاةا  تػهنك اا ػاباااكا  هةاارا عااصا ة
ا:اا غبةضاابةؼبةضعا ؼبعةثلاك غبةضاابةغبةضا

 د عة    رفضت    أف  تسقل                
               /0//0    / / /0     /0  / /0  / 
 لن   ؼ علن   فػعػلػن     فا  عفا                
 فهبت   يجارة  أرض  ل ضي                 
                ///0    /0/0/ //0     /0  / /0 
 اعل فعلن  فػػػا علػػػن   فعلن      ف                

                                                                                          ودرب  يػػػضػقػػ   إلى   قػػػػدس
                 /0/0/ /0/  / /0    /0/ 
 علن   فػاعػػػلػػػن  فػػعػلن   فػػاع               

                                                             
ا45بهالا  ب تةيناعا ا ةارياكتها  ا حا اعاصا 1
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 ػلػة تػػنػهػض نػخػ  ،  ويربا ، دجػ               

              /0   / //0  /   /  /0 /0    / /0  /0 

 لن  فػعػلػن فػػعػػػػلػن  فػػاعػػػػلن فػػا                

 رذاذ الػػطػػبػػمؿ                 

 1يػػػػػبػػػػمح ييي                  

دبػةا  عل ػةاهاتدجلػرا(عا  تػهنك اا نػةاج ػهناا  هةااراريةعىللرتا  قهنسا(انةقصراش ااريدابقدا
  تعػػزؽاها  تةعىللػػراصػػا عا ؼبتنةقضػػةةابػػنيا غبػػاملاك  نخػػلاكغػػرا اكػػهنادجلػػراعاكا  ت ة ػػلابػػنيا  قػػهنسا

  ػػػتا 2)  .صػػػقدة العػػػراؽ  ذ ػػكا ػػػ اد ت تةا  تػػػهنك اا    ضػػػحراها  قصػػػىلهنراكغر ػػػةا ػػػ ا  قصػػػةئهنا
 ىلةبىلراعا ن  ة ةا عا تة  وةاكد ت توػةا ؼبهػح نرا نتقلدا  اريةعىللرا ذلاااالاك  احباا ذلاقااابةن

اك  ت ريااعا  عادلاريق ما  قصىلهنرا  عاربتةظاب شهنرا  عا ؽا  ااالؽبةا.ابة تنةعةؿ

 ةػػعابهن  ػػرا  قصػػىلهنرا اتعػػهنةاشػػةاارينةاالػػما  بحػػاا ؼبتقػػةرملاعابتةعىللتػػها  صػػحىلحراكا ؼبقب ضػػرا
ةنةةاذ ةا  هػةااراعامثارينتقػلا ذلا  بحػاا ت  هناك قعةا لع سةا لع ابة صا اةةاكا  تنةصةؿاعاك ع

 ت ضػػػحابػػػها ػػػهنلاقػػػ را ؼب  جػػػعاد اػػػلانة ػػػىلت ةاعاكهاية ػػػراا–ا ػػػن فعػػػملن إلػػػى فػػػاعلنا- ؼبتػػػهن رؾا
ا  قصىلهنراريع دا ذلا ؼبتقةرملا تنعطفا  ا   ل ا ذلا دجيةيباشىلاا   الـاك   ةفا:ا

 أ ىذا ز ن الرجمع ؟ 

 إذف ، 

 أنت تكتبقو ، 

                                                             
ا345عاصا2002عا1عاد را  هاكفا  نقة ىلرا  عة راعابغهن داعطا   ةبهن ةا  ه ا بهالا  ب تةيناعاا 1
ا332_319عاصاا ؼباجعانة ه 2
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 ،  وتهادف سرا ي زقنا

 ال نبمح بو ييي 

 ونسقر إلى يقث تهمى ال سقر ي 

 إلى يقث الري  الصبا غضة 

 1وال ناديل   نة ييي

ا ىلراكبررا ذاريادمادكر ابنةئىلةاكد ت ىلةا ة ةاعاا ػةا  قة ىلػرا قػهنا ريةػقا  نقػةداألكز فاهاقصةئهن ةا 
  أنهػػا  ػبلىلػػلا ػػالاةا.اايػػةاشػػا  را  ػػ زفاها  تاتصػػةصابة هػػعااعا  تاايػػما اتلةػػ  اهاربهن ػػهن الػػما

 خػر يػرؼ فػي البقػت إلػػى أوؿ السػا ن يلقػو  ػن فبلػو  ػػ  ير ػة الحػرؼ الػذي فبػل السػػا ن ، 
   خػر  ل ػة فػي   ػرل 3أ ػا األخفػ  ،2بعػض  ل ػة و ػرة  ل ػة و ػرة  ل تػقن   وىي تكمف  ػرة

 يرؼ الروي نيةا ىلعاؼا  قة ىلرابا5أ ا الفراء ،  4البقت ، وققل لها ال.افقة ألنها ت.فما الك ـ   

                                                             
ا.ا331عاصا   ةبهن ةا  ه ا بهالا  ب تةيناعاا  1
اعاد راصػةدرا_بػػركةاعطا سبحىلصػه  ععػهنراهانقػهنا  هػعااكا  بػ ارشػػىلقا  قػرك يناعا 2 عاا2006عا2عاريػػحا:ااةىلػفانػة فااػة ـ 
ا.ا132عاصا1ج
  اةػػ ا:ا ػػ اابػػ ا غب ػػ اسػػعىلهنابػػ ا  ػػعهنرا جملةشػػععااصػػلها ػػ ا  ػػبلااع ؼبعػػاكؼابػػة اة ا  كسػػااعاريتلعػػهاالػػما ػػهنا ػبلىلػػلاا3

كتػةملا  تشػتقةؽعا نمػػا:ااا–كتػةملا  قػػ  هااا–قااا ػ ااثػةر ا:ا عػػةينا  قػاقفا215كسػب  هاعاجي ػلاريػةر اا   ػػهن اا ػةاك ةريػها ةػػعاسػنرا
ا 1374عاصا3عاجا  ع ما  دبة   ةق ةا غبع ماعا

ا10عاصا1عاجا1970عاريحاداعاازراش  اعاد هقاعاا كتةملا  ق  هاا ق(اع215اب ا غب  ا  اة اتا 4
قااعاك قػػ ؿاابػػ ا  عبػػةسا207قاكريػػ هاا144  ةػػا  ا:ا ػػ اابػػ ازكا ػػةاتػعابػػ از ػػةدابػػ اابػػهنا هللابػػ ا نمػػ را قػ ابػػة ةا  اعاك ػػهناا 5

رية ػرا ثعل ات   تا  ةا  اؼبةاكةندا  عابىلرا نهاشصل ةاكضبط ةا...(ااةشاشىلةريهاكل ةاهاابغهن داكدلاخيػاجا ن ػةا  تاقلػىلالا.ااثػةر ا:ا
ا . عبععاك  تننىلراها  قاقف عاا  ؼبقص راك ؼبعهنكد عاا  عةينا  قاقف
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لػـز  هػا  ػاالػذي عػرؼ ال.افقػة بأنّ  1 مسػى الحػا ض  وتبعو في ذلك أ  ػر الكػمفققن وخالفػو أبػم
 ا.2الشاعر تكراره في  خر البقت  

ا  قة ىلػرابصػ روةا  ػتاكجػهننة ةاانػهنا  هػةااا  قػهنشااكالماافا  هةاا  غبػهن ااك ؼبعةصػاادلا لتػـز
اك  االادضةة ا ؼب سىلقماالماشعا ا.اةابنيا  ةىلنرهبا دريىلةف  تاانهاشاصاالما

  سػػىلقمااة ىلػػرا ػػ ا  تعة  ػػةابة قة ىلػػرا  ػػتادلاري ػػ ا ػػهن  ةاؾبػػادابهػػالا  ب ػػتةيناك ػػةا ػػنحاشػػعاا
كةنػػدانةبعػػرا ػػ اصػػعىلماذبابت ػػةا  هػػعا راعاريتغػػراها  قصػػىلهنرا    شػػهنراريبعػػةا تغىلػػراابػػلقد رااكازاا ػػرا
ا: 3انتيار ال.صف     ب تق ؿاهاقصىلهنوةاا  الشع ر ؼبعلا  نةبعا  ا

 قت الصافرة يييد

 ىم المقت ال ينتهي ييي 

 ت.ط  المقت أوردتي 

 و الدقاةق لقست ت ر ي

اتعل.ني وؽ يبل  دلى ييي

 تساةل : 

  ن سق مت بجخر اللقل ، 

 لفلي،
                                                             

 ؼبعاكؼابةغبة ضاعااشهناائعرا  نحةرا     ىلنيادلا عػاؼاانػهاريػةر ااك تدريػهاك تاااب ا  سما غبة ضا:اسلىلعةفاب اؿبعهناب ااضبهنا 1
ا  ؼبختصػااها  نحػ ا عا كتػةملاالػقا دن ػةف ريةر ااك ةريهاعريتلعهاالما هناايبا  عبةسا  نعل اكالةػهاها قة ػهابعػهناك ةريػهاعااثػةر ا:

ا1400عصا3عا غبة ضاعاجا2812عاصا6 ةق ةا غبع ماعا  ةا  اعاجعا نما:ا...اا خل
عاالػػقاالىلػػهاككضػػعاش  شػػىلهاك  ةرسػػهاعا بػػا  ىلمامشػػسا  ػػهن  اعاد را   تػػ اا    ػػةهاها  عػػاكضاك  قػػ  ه  ػبطىلػػ ا  ترب ػػزماعااا 2

ا105عاصا8عاجا2000عا2  علعىلرابركةعاط
ا.اا343_339د   فا ا  ةبهن ةا  ه اا اعاصابهالا  ب تةيناعا 3
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 أخي يي 

 ؟ جارتي ييي

 تكسر رباؾ بقتي ، 

 هم ذعروا  ن ي.قني ، نّ لك

 تكسر رباؾ بقتي ،  

  لكن ورد عقمني ،

 تناثر فمؽ الرياح التي عصفت بال صمْف ي

  ػػن ابز ػػةفا تػػ رياا لةػػها  غعػػ ضاك ػبػػ ؼاعاز ػػ ا  عػػهنك فا  ػػهما غػػهنكاثقػػىلالاكزبلػػػ ا ػػ شعاا
   ػةشرا ػها ىلةعػلا ػةا هػػة ابهػةاارينةا...اري ػا را ػة ا ؼبػت لماهاتا ةلػػعاعاااػعاعاجػةريت(ا ػهنؿاالػػما

نػػةكملا  قة ىلػػراهاتبىلػػتاعااكرديتاعاجػػةريتا(ا  تاري شػػهنا  ػػه ةا  هػػةاارابة نػػةسا ؼبقػػابنيا  ىل ػػةا...اك ػػةاري
ا ن ةا ت شهناببىلت ةاكك ن ةاك ةات  هاكتىلاابها.اؿبةك ر

 نػػػةا ىل ػػػدا ػػػعاانػػػةا ؼبنعز ػػػرابػػػلا ػػػعاتاانػػػةا(ا ؼبتهػػػ لراهاصػػػعىلما جملعػػػ عاا–  ػػػه ةاا–انػػػةاااا
رات  غصػػ ف(اك ػػه كاريتحػػ ؿا  قضػػىلرا ػػ ا  ػػه ةا ذلا  عػػةـا تختةػػعا ػػة ا ؼبػػت لماكريػػنيتا  قة ىلػػرا   ػػةكن

شػعا ةااكعػةاقػهناكجػهننةاهااا.اك ؼبتلقػعاعاكاط روػةاكجػهن ت ةا..ابػنيا  هػةاارا ت شعابة قضىلرا ؼبهػرتكر
ا: 1) الحر ات     قة ىلرا ؼبرت د راعاك عا  تا تا ةصلابنياسةكنىل ةا ةصلا  اق ؽبةاهاقصىلهنرا

 ي الت ساية

 يت.در أف تبتل  الطاغمْت  لم

 يفابتلعت رجر التمْت 

                                                             
ا403عاصا ؼ  بحاا صطةدا  ضةة د   فاابهالا  ب تةيناعا 1
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ا.بلمْط ال رجر

 ييتهرأ في الصقْف 

 يي شي في عكاٍز 

 ي يهمي ،   ثم ي متْ 

 فا   ػػةكننيا ؼبتتػػة نياها  قة ىلػػرا  شىلػػةفادبحنػػراريتعنػػلابة طػػةغ ةا  ػػهما ستعصػػماالػػمااااااا
ا  تع ةشرعا ل نةاهاشة را نس ةا  ا  نىللا نها ذلاش اا  ت ةا ةيةراكلا ةا  اامىلما:ا

 ة ، الش مخ ، الت اسك ، الرسمخ ، العلم ، الحقاة ي البلمط               ال.م  رجر

يتهػػػػػرأ فػػػػػي الصػػػػػقف             الجفػػػػػاؼ ، الي ػػػػػأ ، االنفصػػػػػاؿ ، التفسػػػػػ  ، ال ػػػػػرض ، 
كريت ػػػةذملاها  ػػػن اثنةئىلػػػرا غبىلػػػةراك ؼبػػػ ةا ػػػة عن  فا ػػػ شعابةغبىلػػػةرا ةغباكػػػةةاا.االسػػػ.مط ، ال ػػػمت
كالػما  ػاغما ػ اافاريةعىللػراا– ؼب ةاا-فاعا  تعا فاعا عاشىلةراضهنا     اا)أؿ جبعع ةاكاريعا ة ةا
االػما غباكػةةا اري ػز امثاذبا ػةا ذلا   ػةك اشىلػاا  زشة ػةةاك  علػػلاا) تفػاعلن    بحػاا   ة ػلا ريقػـ 

اك   ةكنةفاها  ق  ها:ا

 أوزاف البحر الكا ل  

 عا ت فقها الحر ات  

 سقطر فقها السا ن  

 عبر التفعق ت  

 يلتفت ال تنبي نحم خطاه  

 يبصر غقر الع ت ف   
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 1تريك  ل األسباب  ، و ل األوتاد ي 

 ػػن ا  هػػعاما  قةاػػةاكد ت تةاريعػػربااػػ اذبابت ػػةاالػػما ضػػةعااكقبػػهناهاقة ىلت ػػةا عبنػػةسا  ػػهما
ا تق ؿا:ا

 واألفق أصفر ، أصفر ، 

 غايتو انكشفت 

 فتحت ساعديها لرعد الف ة النزؼ 

 و ات  ن الحب ، 

  اتت ييي 

   تفزعي يييف

 لنزؼ ،أوقفي ا

 2وانتيري العزَؼ ي 

بتحػػ ؿاذبابػػراا) النػػزؼ ، العػزؼ    هػػحنةةا د قةاىلػرا ؼبنبنقػػرا ػػ ا عبنػةساها   ةػػةظاريػ شعا
ا  هةااا  ا غبىلةرا ؼب هندرابةؼب ةا ذلا   لاحبىلةراا ضلا.

ا  غنةئىلػرا  قػهنشاعابػلاب ػلا ػةاريػ شعابػها ػه ا  لةمػرا ػ ا ةاكقبهناهاشعااااا غنةئىلرا ىلسادبة ـ 
   ةػػةظااعاك  سػػىلقة ةا  نةذبػػرا ػػ اري ظىلػػفاريقنىلػػةةا د قػػةعا  ػػتارينػػاماا ن ػػةنىلرصػػرانةبعػػرا ػػ ا غػػرار ق

ا  هعااعاكريز هن اكنة را..اكة ت ا راك  ت  زماكقهنروعةاالما نهنستهاهاريهػ ىللا  ػن ا  هػعامابنن  اػه
اكص ر ا ؼبتعنلرابة ت  زما  ص يتا  نةريجا  اري ا را غباكؼاا.ا

                                                             
ا.ااا404_403عاصا   بحاا صطةدا  ضةةؼ د   فاابهالا  ب تةيناع 1
ا.ا369_368صعاا ؼباجعانة ها 2
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  ت ععػةةا  صػ ريىلراعا ػ ااػالؿاا  ػا تر تػو الػري   (ا ػ اد   يػةاهاقصػىلهنوةات  لىلػلانالشظا
اشػػػةاارينةا ذاريقػػػ ؿ:اااااا ااااااااااااااااااااااااريػػػا كماشػػػاكؼا ؼبػػػهناكريضػػػة ا ةا ػػػعا  قة ىلػػػرا ؼبتصػػػلرابىلػػػة ا ؼبػػػت لما لتعبػػػرااػػػ ا ػػػـ 

 يستبق  سكمني

 ويفت  درج رجمني      
 وينشرىا فمؽ يبل عصي      
 ألاولو ،      
 أستفز  ماجعو  ، يترب  أرضا ،      
 ،ويشعل لفاقو ، ويماصل     

 يثم يييعلى يقن غرة        
 يلم عباءتو ، يستريب ييي      
 1وي.فل نافذتي ، وي قْب ييي     

عاعا  قةاةاالىلهاكري  جػهاسػ  فا  لىلػل ة  عةؿا ؼبضةرارا ؼبنتهاراب ناراها  ن اعاجة ةا تضة
)يستبق  ، يفت   ىلاكهنا علا  لىللاعاك اراااالابهنكفاريضعىلفاايلم ييي  ) ييل ، عارا نيتا ضعةةا

  ػتاربقػقا ةقػراا) الػ ـ ، العػقن ، الحػاء ، الػراء ييي كعةاقبهناانهن ةاري ا را غبػاكؼا، يشعلييي 
اص ريىلراك  قةاىلرا لن ا.ا

  ت ػػا را  ػهماكجػػهناب نػاراهاقصػػةئهن ةاعاالػما  ػػن انغعػةااةصػػةاك  قةاػةا تعىلػػز ا اكػػهنااضػةما
اجاحا     اكا  ةنراا إلن ةفاا ىلبعنةفاشزنةاهاذ ةاشةاارينةاكالما تلقىلػ ةا.

عاعاك ؼبةػاد ةاك ؼبعػةينا ؼبتعػادركنلخ ا ذلاافابنىلرا د قةعا  هةااراقهناريل فابةنةعة تةار  ضراا
كريهبعابةن فا ؼبهناك  ههناك  تن   اعاك ػه اؼبػةاضبلػها  عصػاا ػ اريػ ريااكنز اػةةااك  تػ ريا ةا  ػتاسػ لدا

اقصىلهنراشعاا  تةعىللراعا ةااشهن ثاانهن ةاص ةاجاعار  ضاك تعادا.اها
                                                             

ا.ا15ا-14عاص  ةارياكتها  ا ح ابهالا  ب تةيناع 1
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اكجهناانهن ةا  تاتالؼاها ؼب سىلقماك  سة ىل ا  هعا راعاك ه ا  تن عا اريباااسةسةا قهناااااا
بػػػػة تن عاها  ت ابػػػػرا  نة ػػػػىلراك  هػػػػع ر راعا نشػػػػهن ثا ن ػػػػ ةـا ػػػػعا  قػػػػةعا  عصػػػػااعاك  قػػػػةعا  هػػػػحنراا

ا جملتععا ؼبنةد را لتغىلرا.  هع ر را ؼبن  عرا عا ؼب  قفا

ا:اااااااالصمرة الرافضة في رعر البستاني -ا3ااااااااااا

  ص ررا عاق  ـا  بنىلرا ؼباكز را مااعلااديباك تسىلعةا  هعاا نهاعا ع عػلااجنػةسا ػبطػةملاا
اي1ةاككىلةة  ديباريهرتؾاها بهناا  تص  ااك  ن عةازبتلفا ىلعةابىلن ةاها ستععةؿا  ص راكعما

 لعصػػةدقراهان ػػ هااةلهػػةاااك ػػ ا ا ػػفا ػػ ا   ةػػةظاكال ػػةاجهن ػػهن اكسػػةشا اعا  ةنػػ  تاقبػػهنا
شػ ا عطػعا صػ ر اا2 ىل هنؼا ذلاالقاجػ اصػةؼاككػةئ اانىلػقااعكبنةئ ةهاربهن هنا  لغرااك ضينانة ه
رة ال   قػػمة الشػػعر ت.ػػـم أساسػػا علػػى اإليحػػاء باألفكػػار عػػن لريػػق الصػػم ر ا فاغػػاػػ اقػػ راسبىلػػز ا

ا: Housmanىمسػػػ افكؼبػػػةاكةنػػػدا  عػػػرا  هػػػعااش ػػػ ا،  3ردة    جػػػ التصػػػري  بأفكػػػار
عا افا  هةااا  عايباادرؾا ه ا ؼب عراك سػتحهن ثا نة ػهاصػ ر اا4ا تك ن في تنسقق أيزاف العالم 

ريرب  االماقهنرريهابةستععةؿا  لغرا ستععة تا نىلةا تخلقارينثر اك ست ةبراها ؼبتلقعا.اك  ص رراري ت  ا
 غرا ؼبت هندر.جهنوةاكاصة ت ةا  اريلكا  ل

هبػهنؼا  تػػنثراها ؼبتلقػػعا تنػرااىلة ػػهاكري ج ػػهااري ػتعهنا  صػػ رراا ىلت ػةا ػػ ا ا قػػراريقػهنشا ؼبعػػلاع
 ذلاؿبةكػةراذ ةا  هػةاااك ػةا اري ػماهااقلػهاكقلبػها ػ ااشةسػىلسااعىلقػرا هػ ل ةاا5اة ةىلةاكشع ر ةا

                                                             
ا.134عاص2003عا62عاؾبلرا  ةص ؿعاع   ص رراك  نقة راك  تريصةؿ  نما:اؿبعهنا  عبهنعاا 1
عاا1968عاارياا:ا ا ػهناانط نىلػ ساعا نهػ ر ةاا  ػهن ةاعابػركة ع  دبىلػرا   ػربلاها ان ػةا ؼبػه   ع ا نمػا:ا ىللىلػ ا ػةفاريػىلغما 2
ا.اااا305ا_277صاعا1ط
ا .ا57عاصا1983  ردفاعاا–عاد را  ة ااعااعةفاا   ص رراهاشعاابهةراب اباد ابهنا  ةتةحاصةحلانة عاعا 3ا
ة ػػكا ػػرماكسػػلعةفاش ػػ ا بػػا  ىلماعاد را  اشػػىلهنا لنهػػااعاعاريػػاا:ااضبػػهنانصػػىلفا عبنػػةيباك    صػػ ررا  هػػعا ر اعاسػػعادما ػػ  س 4ا

ا .ا38عاصا1982عا  عا ؽا
 87بغهن داعاصا_عاد را  هاكفا  نقة ىلرا  عة را   ته ىللا  هعاما  ص رراهعا ظبراالعا  هن ىلععا: نمااد  5
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لااثنػػػة ااعلىلػػػرا  شةسػػػىلساك   عػػػةؿاك    ػػػةرا  ػػػتاريتحػػػةكراكريتةةاػػػاـبتلػػػفا ػػػ ا ػػػ اريلػػػكا  كػػػ  ـ
 ي1 دبهن ع

زبطػػػػداشػػػػهنكدا 2سػػػػي دي لػػػػميس ك  صػػػ رراانػػػػهنا  ب ػػػػتةينارسػػػػماق   ػػػها   لعػػػػةةاالػػػػماراما
   صفا جملةزا لماريعهناريته لا  االما  بىلةفاك  بهن عا قااعابلااصبحداربت ماالمابعاا  ة  رؽا

ذبعع ػةاا–اةالع  ات والر مز والسق قاء وال مسق.ى والعالفػا–ك  صىلةغةةا عبهن هنرااك ؼبتنةقضةة
ري ػػ فاصػػاترااكاضػػعنىلراعاكعػػةاك كت ػػبدا  صػػ رراانػػهن ةا ػػةبعا تعىلػػزاكاصػػبحداااالقػػرااةصػػراقػػهن

شػػهن هنرا  تعقىلػػهنا تاػػتالطا    قػػعابةػبىلػػةؿاعاكدلاريتةػػاداشػػةاارينةاهبػػه اكشػػةرك ةاا غهػػةرادب ػػحرا نةعة ىلػػر
راك  هػػع را ىلنطػػقا  هػػعا  ا ؼبعةصػػا  ا ىلػػها لتعبػػرااعػػةاخيػػتلجاهاذك وػػما فا  ػػه ةا ػػعاؿباكػػرا    ػػة

كالىلػػها صػػ را  ب ػػتةينا 3بسػػ ات الػػرفض والت ققػػر والمثػػمب وال ػػمرة  ل ػػةفابصػػ راكريعبػػر ةاريت ػػما
اش ؽبػػػةاعاكتطػػػ را  ة ػػػاااري ػػػتعهنان ػػػ  ةا ػػػ صػػػ را نةعة ىلػػػراشػػػهن هنرا  تعقىلػػػهنا  ؼب ػػػت هن ةا  ػػػتاربػػػـ 

اعة ىلرا.بة غة تنيا  تعبر راك عباريقلىلهن راري تةع  تجتعةاعاك  ةل ةعا.اكدلاريعهنا  ص ررا

 ػػةؼبتتبعا لعن ػػزا  هػػعاماانػػهن ةا  ػػ لاافانصػػ ةا اتعػػهناالػػمااسػػل ملا ؼبعةزجػػرابػػنيا   ػػادااا
عاا4  الشػػػعر ال.ػػػديم  ػػػاف يػػػتكلم علػػػى العػػػالم ورػػػعرنا الحػػػديث يكلػػػم العػػػالم   ك  ػػػهنر  عا فا

كشػػةاارينةا شػػهنلا  الئػػعا سػػتنهنفا ذلارؤ ػػرا نىلػػرا نطػػ ةاربػػداجنػػةحا غبهن ثػػراهاسػػبكاكسبةسػػكا تتبػػعا
اوةاعاكعةاشة ةاذ كاوةااكاشة ةا  ماكؼا ؼبرت كعراعا عزجدا  ه ةابة شىلة ا ذاريق ؿا:ص را

 يال تتلفتي 

                                                             
ا.ا28عاصا1981  قة اراعا_عاد را ؼبعةرؼا   ص رراك  بنة ا  هعام  نماا:اؿبعهناش  اابهنا هللاعاا 1
ا.اااا21عاصاا   ص ررا  هعا ر اعسعادما   ساا2
ا–ا185صاعا1طعا2011ا–قا1432عااةدلا   ت ا غبهن اا  ردفاعاا   ا زاها  هعاا  عايب  نماادا:انةصاا  شىلهعاعا

186. 3  
4
 اجةسػماعاجة عػراعارسة را ةج تراعا شا ؼا:االػعا تعػاا   ص رراهاشعاابهالا  ب تةين ن راابهنا  از ؽاؿبع دا  قىل عاعاا  

 127-ا126عاصا2014اق ما  لغراك  دملا  عايبااد ةرلا  عا ؽاع
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 يوراءؾ  ذةب  

 ي ال تت.د ي   

 يأ ا ك ىاوية 

 1 قف ستصف  المردة عن جريها إذف ييي

ها ػػه ا ؼبقطػػػعاالػػماشػػػ  رااػػةرجعاؿبةك ػػرا ن ػػػةابػػةػباكجا ذلاشػػػ  راد الػػعاعاالػػػما اتعػػهنةا
ا  ه ريىلرا.   اغما   ااهنـا  تاتالؼاالما ضع يةا  هن ترلا  علابةؽبعـ 

 ة صػػػ رراهادك ك ػػػ ا  ب ػػػتةينار ػػػزا صػػػهنر ا  الشػػػع راعاك  عػػػةاااػػػهةا ػػػ ا    قػػػعا ايػػػةاريبقػػػما
ا ابنة ا  ص ررا  هعا را غبقراع عزجداكلا  ع   ػلا  ىلطػراهبػةا نطالقػةا ػ ا  ػه ةا ذلا ػبىلػةؿا بعىلهنر

ا عىلهها دن ةفا  عا قعاك  عايباك زبهةا  ا ه ا  ع   لاد  عةا ا ض ةاكث روػة اكر ابة   قعا ؼباا  هما
ا  تضػػطا ملكد نة ىلػرا  ػػه ةاكشاكت ػةاريم ػػااب ضػ حاهاشػػعا ةاك  ػ اسبىلىلز ػػةاب صػة ةاشبػػارا ػ اشبػػا ةا
فبعض الن.اد   نة عاك  صا عا  هن العانتىل را ألكضةعا ؼبضطابرا   ىلةسىلراك  تجتعةاىلراك  تقتصةد را

أف على الشاعر أف يكمف ذاتقا في صمره غقر  لمنػة بمجػمه رػبو خػارجي وإال ف.ػد الشػعر يروف 
ا:ا تق ؿا،  2رويو ، وانت.ل  ن  قداف ال.لب إلى داةرة التفكقر والت عب باأللفاظ 

االزاةر ال ريب اا

 يطرؽ بابي  ل يـم خاةفا 

 يطرؽ في  نتصف اللقل 

 وفي الضحى 

                                                             
ا80عا ؼباس را  عابىلرا لهنر سةةاك  نهاابركةاعاصا    شهراقنىلر   اعةؿا   ة لراعاقصىلهنرا:اعبهالا  ب تةيناا 1
2
ا451عاصا1973بركةاعاا–عاد را  نقة رااا   نقهنا  ديبا غبهن ا اعغنىلععا الؿا  
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 أس    ا ي.مؿ 

 ؿ ال يس    ا ي.م 

  ن بالباب ييي؟ أصق  : 

 ال يجقب ييي

 يطرؽ دون ا  لل 

 1وعند ا أررع ربا ي لو ييي ي قب ييي 

ريبػػهناا  هػػةااراقصػػىلهنوةابةضػػة اابػػىلضا ػػهنؿاالػػما  ةػػا غا تػػهنا ىللػػرا  صػػةحرابنكعل ػػةا ػػ  ز رااااا
 نػةااك  صػعدىلػة ا  ػه ةابة صػعداعاا  ػهمارباك  قلق  تاريعىله ةا مآااااك  تنتمةرا  رتق  عاشة را

  هػةااا نػػها ققلػقاك غبػرراعا ػػة قلقاا ػا ا ا  ػ عػينا   ػ  ةاك  تن ػلا تبقػماذ ةا  هػةااراهاد ئػارا  
ك  ػػتعاا  ز ئػػااها  طػػاؽادكفاا2  الػػذي ي لكػػو ال ػػرء ي ز ػػو لقلػػة يقاتػػو    ػػاريباابة ز ػػةفاك  قلػػقا

  عننػػدا ػػهاقػػارةا ش ػةسابة تعػػ اكانػػهن ةاريقػػارا  ػػه ةا  تسػػت ةبرا نهن ئػػهاك  ت ػػةكملا عػػهاابعػػهناافا
 ػػتحا  هػػبةؾا  تاانػػها قػػػارا  تن ػػحةملاااػػر ا.ا ىلغىلػػػ اكريعػػززا  هػػةااراريػػػنثرا عػػلا  غىلػػةملاهانة ػػػ ةا
بة نقةطا  تاريلدا ضالاا اسػ  فا غبػاؼا  اػرا  ػهماشػ لها  بىلػةضا عطىلػرا  ةاصػرا نة ػ ةاكػعا

عاك ػػ اكنة ػػرااػػ اريتن ػػلاهاا ػػاا ػػه ا  ز ئػػاا  غا ػػ ا  ػػهماك ػػهناد ال ػػةاشة ػػرا ػػ ا  ترريىلػػةملاك ػبػػ ؼا
 ىلفاكبراكد ت را  قصىلهنراري شعا ذلا بقرا زكر ةا  ن ةا تاذبهنا ىل ةا عبااراك عاد ت ػراك ضػحراالػما
اػػػهنـا كتعػػػةؿاصػػػ ررا غبػػػ ا ػػػ ا  طػػػاؼا  اػػػااكري رتسػػػلا  ػػػه ةاهااعلىلػػػرا   ػػػادا تةتح ػػػةابة ةعػػػلا

                                                             
ا.اااااااااااااااااااااا402_اا401صاعا    شهراقنىلر   اعةؿا   ة لراعاقصىلهنرا:اعلا  ب تةينابهاا 1

ا1993عاريػاا:اسػة عااد ػػماعا ؼباس ػرا عبة عىلػرا لهنر سػةةاعبػػركةاعاا  ىلػهنغاا   ػػا ؿااػ ا  ز ػةف اع نمػػاا:ا ا ن ػ  زاد سػت را 2
ا.63عص
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اهبػػةا  اػػاا ػبػػػةئف ة ػػرا  ةدنػػرا ػػػعا ة ػػه ةاهاشاع ؼبضػػةرعات طػػاؽا(ا ىلػػهنؿاالػػمااعلىلػػػرادكر ػػرا قػػـ 
  نةساك  اااك عا     دا ؼبعتهنا  ؿا  قصىلهنرا تنكهنرا  اافا  ااا  ععا ةاريق ؿاعا  عاشقىلقرا
ك قعػراري ػتقااؽبػةا  ػػه ةاك ػنع سا ػه ا  تسػػتقا راالػماريهػ ىللرا  ػن ا  ػػهما م ػااهاشة ػرا  صػػعدا

ككنػارااعا1ه ةاك    قػعا  غا  ا جمل  ؿاعا  تاانػها تاجيىلػ انةجىلػهارينسىل ػةاعبهن ىلػرا  ػاب ا ؽبةاا ا  اا
ؽبػػػػةاا) يطػػػػرؽ ، يسػػػػ   ، ي.ػػػػمؿ ، يجقػػػػب ، ي قػػػػب ييي  سػػػتخهن ـا   عػػػػةؿا ؼبضػػػػةراراها  قصػػػػىلهنرا

 نع ةسػػةةاد ت ىلػػرا ة هػػةااراريقػػفاالػػماا ػػساشة ت ػػةا  نة ػػىلراعا تاكػػهنا لعتلقػػعابػػنفا  ز ئػػاا ػػةز ؿا
  ظبػماهااعلىلػرا نتػةجاا زكر ةااشػ از ػ ا   ػادا ػه ا.اكبعػهناظ ػ را غباكػرا  اك ةن ػىلراريبػ اةا ؼب ةنػر

قصػػىلهنرا تصػػبحا    ةاد ػػرا لهػةاارا ػػ اك يػػةا  ػػنهن ا لػه ةا عبععىلػػراد اػػلا  قصػىلهنرا تح  ػػدا  ػػه ةا
ك  ه ارينكػهنةا اكز ػرا  ػه ةاكبة تػةرلاريغػراشػ لا  عػةدلا  ػهما ػتمارينةك ػهاش  ها عا   را  تاريهنكرا

ا  ضػػ اةا لػه ةا انػػهابة ضػػاكررا حػػنيا صػبحا  عػػةدلاعشػعا ةا قػػهنااضػػحما تغػر اريبعػػةا اؤ ػػراكػلاشػػةاا
كعةاافا   عػةؿااا 2ب عنى أف وجمده الشعري يصب  خاضعا لل نيمر الذاتي  صبحا  ج د اهبةاعا

 ؼبضةرعا ه اجة ةاكل ةاهاز  ا ؼبةضعاعا تاكػهنا نػةاشػةاارينةا ػ ااالؽبػةار ضػ ةا  تق قػعاك  تنغػالؽا
 ىل ػػ فا ػبػػرا غبػػةدلاا3علػػى االنفتػػاح  ألنهػػا تصػػر  نة ػػعا ؼبػػادما ذلا قػػهن فا   ػػلاكشػػىل عا  ىلػػنساعا

  ػهماريعىلهػػهاصػهنلا لخػػرا  تةئػػهاع  ػعا تاريعػػربااػػ ا غبىلػةرابػػلاربػةكؿاالػػقاشىلػػةراااػالااكنػػااصػػهنقةا
ا.كصبة تاها ؼب تقبل

 فا  ه ةاقػهناريتخػها  قػفا  ػا ضا ػ ا  عػةدلا  ن ػةا تاري ػتطىلعاافاريتخػها  قػفا  نةػعا نػهاعا
  النفػي فقعنػي را  تعاداالىلهااكا  طعػ حاهاريغىلػر اعاا ػةا فا  ا ضا اكهناالماكج دا  عةدلا عاضاكرا

                                                             
ااعا2011اع1طعاد را ضػة  ةا لنهػااك  ت ز ػعاعا عاابهػالا  ب ػتةينجهن ىلػرا  غىلػةملاك غبضػ راهاشػ اع اػالصاؿبعػ داابػهنا هللا 1
ا23ص
ا75_ا74عاصا2010عا ؽبىلنرا  عة را ل تةملاعاا   اؤ راك  عبةررا هنالا ذلا  ما  عةـ اعابهنا  عز زا   هاا 2
 4عاصا1998عاد را   نهنماك  ت ز عاعا  ردفاعا ا سرت ريىل ىلرا  قا  راك  تنك لاك دجا  ا  نقهنم اعب ةـاقط ساا 3
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ك ػه ا ػةا 1اآلخر واألرقاء وبالتالي يب.ى إ كانقة التماصل أو الجداؿ  عها  االتجاىل عن وجمد
ا تق ؿا:اا) ال خاض اقبهناصهن  اهاقصىلهنر

 وأثمر ييي                               

 يييوأغني                                

 األعن الص ت الذي يزرع في األرض ت ني ييي      

 ألػعػن الػحزف الػذي يػسكػن جػمؼ ال .ػبرة ييي    اااااااا

 واللقالي ال .فرة                          

 أعقن البرِؽ التي تفطر في قلبي نمر                 

  رت القـم على أر ء  متانا وعادت            

 2ت ؤل الح.ل بذور ييي                     

ةاا رينػ راكريغػيناكريلعػ ا  صػعدا  ػهمااكػه كاا يػةاعك  عنةػ  فاك  تنةتػةحريعىل اشة را  ا  نػ ررا يم
االػػػما عػػ ا غبػػزفا  ػػػهما  ػػزرعاها  رضا ػػه ا  ػػهما هػػػعانةابػػة ةا غاعا صػػ روةا  نةبضػػػرابةغباكػػراريقػػـ 

 ملعػػراعاا ػػةا عنػػرا  ػػربؽا  ػػعا شػػةرراك ضػػحرا ذلا  ػػ  ا ؼبقػػربرا  ػػتاريػػهنؿاالػػما  ةػػا ؽاكية ػػرا غبىلػػةراك 
ااهنـا عا را  طا قا ؼبادما ذلا ػبالصا  عاكل ةاؾبة ىللاكلاضهنا  شعابضهن ا.ااااا

شػػػةاارينةاالػػػمانة ػػػ ةارغػػػماريقعصػػػ ةاهااشػػػعةر ةااة ػػػرااركقػػػراك ضػػػة  ةا  تحلىلػػػقااارينغلػػػقدلا
ك  ت غلاها له ةا  عهكبرا  غنةئىلراا  اك ةن ىلرا...اكشةة ىلت ةاككاىل ةا ؼبتعةرلاقةد ةا ذلا ه ا  ت ظىلف

بىلػػهناايػػةاكاػػرباربػػ  تةاك  ػػنقالةا  سػػل بىلراد اػػلاكػػلانػػ ا سػػتطةادابرب اػػرا د ػػالةا ػػ ا ىلعنػػرا
ا.الر ز والشخمص واأل كنة :  اك ةن ىلرابةذبة ا  تنةتةحاالمااغا ضاكسىلعةةا عا ىلرابةستخهن ـ

                                                             
ا54عاصا1عا جا1982بغهن دااعاا_عاكز ررا  نقة راك داالـا   س ارا ؼبصطلحا  نقهنم اابهنا    شهنا ا ااع 1
ا627صعااا   اعةؿا   ة لر   ب تةيناعاا 2
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عػػهنا ػبىلػػةؿاانصػػا ا ػػةاالا يػػةا اتعػػهنةا  هػػةااراهاريهػػ ىللاصػػ ر ةاالػػما ػبىلػػةؿاك    قػػعاعا ىل
ك شػػهنرا  هػػعا  ا  ػػه  ا سػػتق  ابعػػضاصػػ ر ما ػػ ا نبػػعاـبىللػػت ما ػبصػػبرا تسػػىلعةاافاشػػةاارينةا  ػػ اافا

  اك ةنتىل ىلنيافبةاشققهاالما  نةسا  اشض را  هةاارا ذلا د ةدرا  ا ة   هاك  تاريعهنا  ا  هعا  ا
 ذادب ػػػادا صػػػطهن ـا ؼبطلػػػقااع  تنز ػػػةحااػػػ اقىلػػػ دا    قػػػعاربػػػةكؿا ػػػ ااال ػػػها  تحلىلػػػقاها ضػػػة ا  تةػػػاداكا

 ػبىلةرلابة   قعا  قىلةسػعانلتع ػ ةارياسبػعامااشضػةفا ػبىلػةؿا تحقػقاكػلاا نىلةوػةاكا ع ش ػةابعىلػهن ااػ ا
اكك قعاا ت ةا ؼبااعا ةذب دا ذلا ػبالصا  ا    قعاك  ه ريىلراؿبةك را ن ةا ذلا هنـا  ه ريىلرا.اك قع ة

بػػػنيااةاػػػ ا ا ػػػقا ػبىلػػػةؿا  ػػػهما ػػػ اشػػػننهاافاتػػػهن ثاري  زنػػػاكاصػػػبحدا  صػػػ رراانػػػهن ةاريتهػػػ ل
اكنة ىلت ةا ل اكقةنةاالمادك ك ن ةاستطة نةا  نرا  تاريعههبةا ذاريق ؿا:اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  طبىلعر

 غق ة  ن عبقر 

 تدور بأرجاء بقتي ييي

 ت لرىا الجدر ال ر رية 

 يسجنها الس.ف ، 

 قبي تهبط فمؽ ج

 تناؿ  ني الشك 

 تبحث إذ تستدير  كبلة عن ي.قن 

 افت  الباب 

 على الطقمر التي ىجرتني 

 تعمد إلى جرفها 
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 1أفت  الباب على ال  ا ة تخرج  ن سجنها 

كبةعلاـبىللت ةاش  دا ؼبه هنا    قععا ذلااىلةرلاهاري سىلعا  ص ررا جملةز راا ا ا قا  تقةطااااا
عارا  ا    قػعا تح ؽبػةا ذلا ػبىلػةؿ  ة ةابلةمراغىلعار بأرجاء بقتي  )غق ة  ن عبقر ،) تدو   ص ررا

(ا  هػػةااراا) ويسػػجنها السػػ.فهنراافاريصػػرا قىلمػػالبػػاريهنامثا ػػةاغػػرا قىلمػػا شػػاماا  نصػبحدا  غىلعػػراابػػرا
  أف الخقاؿ الذي يشكل   ااالؿا  ن اريص را نةجةراذ وةا لطبىلعراك هةركت ةااشز يةاعا اكػهنرا

أعلى ياالت تبصر ال بدع وىػم ال يفتػأ بالكشػف عػن نفسػو فػي تفكقػك الصمرة ىم الع.ل في 
ك ػ ا ػه اا،2 ػادة الخػاـ فػي  لقػات جديػدة يقػة  صػب ال إعػادة ا يحقط بنا  ن  ألمفػات فػي 

  ة ػػما سػػتطةاداشػػةاارينةاافاريقػػفاا ػػةـا  شػػىلة ا تاسػػىلعةا  بحػػاا ػػتع سارؤ ػػرااىلة ىلػػرااعىلقػػرا ػػ ا
ااافارين   ةا عا  عالقةةا ػبةىلراعا  ػ انقطػرا  تقػةطابػنيااالؿا شتضةفا عبزئىلةةاك  تةةصىللا لبح
ااةؼبىلنيااةدلاكةئ اكقاااكةئ اغرافب  ا.ا

شةك ػػداشػػةاارينةا اطػػػة اذبابػػرااكصػػ رراصػػػةدقرا ةععػػرابة عة ةػػراعا رتكػػػدا  عنػػةفاػبىلةؽبػػػةاااااا
  ألف الخقػػػػاؿ انطلػػػػق  ػػػػن يريػػػػات يرفػػػػ  فقهػػػػا الع.ػػػػل الكلفػػػػة  ػػػػ  الطبقعػػػػة كصػػػػ ر ةا ؼبتعػػػػهندراا

  صػ ررا ؼبتخىللػػرا نػػةا ػ ا ا قبػػرابهػػالارينبػػعاعاا3إلسػػتج ء  عانقػػو الع ق.ػة ال خبػػمءة   ا تجسػدةال
  ب تةينا لطبىلعراكؿبةك راري ظىلة ةاػبلقااجػ   اذب ػهن ةااػرباكصػفا تػ  زفابػنيا ػ قةنياعا ػتما دربػةدا

اةرلاؽبةا.بنيا  هةااراك  طبىلعرااربااعل ةاري شهناكص اابنياانةصاا تنة ارا  ااالؿا  ته ىللا ػبىل

اريت ؽا  هةااراهان اقاااخبىلةؽبةا ه ا ؼبارا لعىل اهاك فا تصةحلا تا عاؼا  ضهن دا:اكا

 ير الن م  ينه

 يفجر يشتعل 
                                                             

ا87عاصا   اعةؿا   ة لر بهالا  ب تةيناع 1
ا241_240صااعا1984اع1ط ل تةملاعاعا ؽبىلئرا ؼبصا را  عة راا  ػبىلةؿا ة   هاككظةئةهعا اد:ااة فاج درانصا 2
ا303 ؼبصهنرانة هاعاص 3
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 يتردد الصمت  رة أخرى ييي

 ياست قث ب ا عندي ويق لي 

 يفي بحقرة البج  بجعة  ذبمية تحاوؿ 

 يال.بض على الزرد 

 يا في بحر  جهمؿ تنزؼ أعتابو في ال.اع د 

 يفي اللقل تتحمؿ ا رأة بأجنحة   ةكقة 

 ي  يأخذىا األ قر إلى سريره ييي

 ي أىذا أنت إذف 

 ي 1يرتدي  عطف يبي 

  هةاارا ػ ااػالؿا  تسػتعةر ةا  ػتا ػداالػما  ػن اافا ػ شعابت ابػرااسةسػ ةاةاداط ستا 
 ػهك رينةا  ػ اهاربػ ؿا  لغػرا  هع را ؼب تنهنا ذلا ػبىلةؿاك ؼبا  ابة لغػراك ةقةوػةاهابنػة اجهن ػهنا لعػةدلاكا

 ذلاكشػعاتىلػةاهاؾب ػ ؿا  عػةدلاعا ىلم ػاا  ػنغماها ععةر ػرا  قصػىلهنرا تا ػػفاك  صػ ررا غب ػىلرا ؼبرت سػلرا
تجبعػػرا هب شػرا(ا ػػعا غبػ ات اريػػهنما عطػػفاشػ ا(اعا ذا صػػع ا  ةصػػلااا تػػهن الا ىلػها  ػػهنـ هػ هن ا

بػدع ويػده ي ػر بتجربػة العلػم فػمؽ   إف ال بىلن عةا فاجهكر ةاسبتهنا  ااىلةؿا  هةاارا ه كاقىللا
األرػػقاء ألنػػو بعقػػد تشػػكلها فػػي عال ػػو الشػػعري وبصػػمرىا  ػػن خػػ ؿ ايتراقػػو الػػداخلي لقكػػمف 

 ي2الح.ق.ة التي تحدث في الع ل الفني  

كها ػبتةـانالشظاافا  هةاارا ستطةادابةضلاـبىللت ةا  هعا راذب ىلهناص راد  راالما نتهػةرا
ا ها تهنا ا ذلا  ن رراك  تحارا.ا ػبا ملاك  ق اا  هما تية ر
                                                             

ا.ا160صا ؼباجعا   ةبقاعبهالا  ب تةينعا 1
ا183عاصا1977عارياادا:اابهنا  غةةرا  ةكماعاد را  نقة را لطبةاراك  نهااعا  قة اراعا نهن  ا غبقىلقر  ةرري ا ىلهنغاعااا 2
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ت  هن فا  تا  ااالؿا    قعا فا    قعا نع سا ىلهاكعةارينع سا  شػىلة ا  ة ن رراك  تحارا تا
صػػػدقو الفنػػػي  ازدادها ؼبػػػاقراككلعػػػةانضػػػ داصػػػ ررا    قػػػعادبػػػةا ىلػػػها ػػػ ا غبقػػػةئقاهاذ ػػػ ا  د ػػػ ا

طػػػ ررا  ػػػتاكةنػػػداك ػػػةاز  ػػػدا ػػػاقرا  تنلػػػداشػػػةاارينةا ل  قعىلػػػرا عبهن ػػػهنراك قعىلػػػراشىلػػػرا تعا1والمجػػػداني 
اةك را ص ررا    قعا  همانعىل ا ىلهابنيا  نز عا عبهنرلاك  تقةريلاك  تصةرعابنيا در د ةاريصةراةا نػتجا

فا  دملا ػػ ا نػها نتصػػةر ا لخػراك  تقػػهنـاالػماا   ػػلا  هػاا  ػػتنهنرا ذلانما ػراتاريػػنيا(ا  ػتا ةةد ػػةاا
  هةاااافا ن اا ه ا  صػلرا  عػةاشػةكؿا  تقلىلػلا ػ ا جملتععاك  ا  صع االماا  تعبراا ا    قعااك

شػػػػنيةاعاكاكػػػػهنةاافا  بىلئػػػػراك  مػػػػاكؼا  عة ػػػػرا لعػػػػةد ةاكركحا  عصػػػػاا ػػػػعا  ع   ػػػػلا  ػػػػتاربػػػػهندانػػػػ عا
ا.2  اعةؿا  ةنىلرا الا بقما ن ةا  تا ةا ت قفا عا ه ا  ماكؼ

فشػػػةاارينةا فما  جتعةاىلػػػراذبػػػةرملاؼب  قػػػفااؽبػػػةااػػػ ااشػػػهن  ثا  عصػػػاعا ن ػػػهنا شػػػهنلا  المئػػػعااػػػربم
ةكريةرخيىلر اا: اا الشهقدة  اريق ؿاهاقصىلهنوةاعبنةرا     اك  رضاقبلاكلاشع ادريلممااعاذ كاايم

  يل اذا تأخرت ىذا الصباح  ا

 ي كتب  .فل 

 وندى فمؽ ورد الجراح ييي

 يوخطى تتف.د ل بها د عة 

 يد عة       

 وتساةل يقرتهم بحناف ييي

 3صعبة ىذه األسئلة ييي ؟ 
                                                             

ا63عاصا1995عاد راكا لاعا   ن ا  ديباربلىللهاكبنةؤ ا هنالا جا ئع  با  ىلماالىللاع 1
اا:ااؿبعػهنا نػهنكرعك نمػاا.ا25صاعاا1980عاا2طعاد را ؼبعةرؼاعا  قػة اراعاا  ن جا    قعىلراها دبهن عا  ديبعا اصالحا ضل 2
ا.ا91ا_ا90عاصا2عاطا   دملاكا ه  بهاعا  قة ار 

ا.ا285عاصاا   اعةؿا   ة لر بهالا  ب تةيناعاا 3
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 قػػػػهنا  ػػػهنةا  هػػػػةاارا قػػػػ ااعهػػػػالا ػػػ ا  ػػػػن ابنكعلػػػػهاقصػػػراؽبػػػػةا ىل ل ػػػةا  عػػػػةـبجعلػػػدااا
 نطلقا نها غبهن ثا نقلااؼب ةا لعتلقعاعاك عاريص را نػةاا  لز ةفاك ؼب ةفا  ه اكصةىلرش ة ت ةابص ررا
ااااااااااااااااااع ػػ ااعلىلػػرا  تلقػػعابػػنيا  ػػا كماك ؼبػػاكما ػػهانػػةبعكنالشػػظاكجػػ داشػػ  را اشىلػػلاز ىللت ػػةاصػػ رراك قعىلػػرا

 هػػةاارينةا ػػ ااػػالؿا ػػه ا  صػػ را  ػػتاا  ػػدا نةعةؽبػػةااعصػػ ةا  هػػةاارا ؼبهػػ هناكعػػةا ػػ اراصػػ ما  ذا
الشعر يبدأ غناةقػا  طل.ػا ثػم غناةقػا  .قػدا بحػدث ثػم ي قػل إلػى أف  كاؼب ةاعارياكهنا ق  را  ا ػاما

الحكاية والحبكة والسرد والروح ال.صصي وال لح ػي ثػم ي.تػرب  ػن الػدرا ا عفميػا ييي لقفػرغ 
عاكعػةاريععػػهناهابعػػضاصػ ر ةا    قعىلػػرا لتعبػرااػػ ا عةنػػةةا  ةػادا  عا قػػعارغػػماا1هػا أنػػماع رػػعرية   ن

  وجػػػمد تر قبػػة ذرويػػػة أي أف البقػػػت الشػػػعري األوؿ يػػػأتي ناقصػػػا فقحػػػاوؿ  غبىلػػةدا ذلا ػػػةا  ػػػعما
الشػػػاعر اسػػػتك الو فػػػي البقػػػت ال ػػػاني أو األبقػػػات ال ي.ػػػة وىكػػػذا تسػػػقر ال.صػػػقدة فػػػي نسػػػق 

) عاك ػه ا ػةاظ ػااك ضػحةاهاقصػىلهنوةاا2بعد ذلك نهايتها    ال إلى الذروة ثم تعلن تصاعد وصم 
   تاريق ؿا ىل ةا:اااال تحاف  

 يوسط الجا عة 

 يوالشباف يدوروف يمؿ الحدي.ة 

 يق صانهم بقض 

  تب ،  راريس ييي

 بعد دقاةق يبتدئ اال تحاف ييي

 ييتف.د أق  و الطالب 

 يتف.د أي  و  خر ييي
                                                             

ا57عاصا1983عاعدطاعاد را  اشىلهنا لنهااعا  عا ؽااا هنر  ىلراها  هعاا  عايب  ص ؿا   جالؿا ػبىلةطاعاا 1
عا2001  ػػهناؿب ػػ ا اشػػةفاع ا دبػػالغا  هػػعاما   ػػماقػػا  راهاشػػعااؿبعػػ دا  رب  ػػةف اعاد را  هػػاكفا  نقة ىلػػرا  عة ػػراعبغػػهن داع 2
ا.68عاصا1ط
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 لالبة رعرىا لنسقم الصباح ييي وتناوؿ

 تدوي ال.نابل  

 تحفر دغل الحدي.ة ، تزيف نقرانها والشيايا 

 أ ف تطقر وأر ء لحم لري 

 جرويا تنزؼ د ا ييي

 والكراريس تل.فها النار 

 يهمي الشباب وق صانهم ي ر ييي

  1تبكي الحدي.ة ييي  ا أصعب اال تحاف
 روةا ؼبنطلقػراحباكػرا ػ از ػةفاصػ ا–نفجػار وال.نابػل اال – قتب دا  هةاارا  ض اةااك قعىلةااا

مثاا) الكػراريس ، دوراف الطػ ب ، الكتػب ييي  ك  ةفا عبة عرا تصلا ذلاص را تشقراك رت كعرا
مثاريعلػ ااتػدور ال.نابػل ، تحفػر ، تزيػف ، أ ػف تطقػر ، لحػم لػري ييي  تبعها غبهن ثا  هػعاماتا

ا– ػا أصػعب اال تحػػاف  –ةا  ػعما  ت قىلػعا  هػػعاما تنت ػػعاقصػىلهنوةادبػ ) يهػمي الشػباب    ن ة ػرا
  قصىلهنراريص را نةاكلاشع اهاك ن ةاغبقها  هن ةراك ػبا ملاك ةا  تشػتالؿا  تا ػهنـا لعنقػفا  عا قػعا

اعة را.بةصراك  عايباخب

  ب تةينابصػا شراك ضػحرا  تز   ػةابتىلػةراكاػعا دن ػةفاكذ ػكااػ ا ا ػقا  قػةظا جملتعػعاعاريعل ا
اعا عبعػػػةرلاها دن ػػػػةفا قرتنػػػػةابرتبىلػػػرا  ػػػػ اعا   ىلةسػػػعاك  تجتعػػػػةاعاعا ة رتبىلػػػػرافبػػػةاجيعػػػػلاريابىلػػػرا  ػػػػ ا

 عبعة ىلرا عا  سةسا  كؿا لرتبىلرا   ىلةسىلراعا نها  تز ـا تاخيلفااهن كرا صطنعرابنيا  ػه ةاكاز ةوػةا
  ةاد راكا   ة ةا  اج راكقضة ةا جملتععاك ه الريها  اج راااػالاعااػ ا ا ػقا ذبػة ا  هػةاارا ذلا

                                                             
ا.ا314_اا313  اعةؿا   ة لر اعاص بهالا  ب تةيناع 1
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عاك  تعبػػرااػػ ا 1 صػػالشها  ػػتا نلػػداثػػ رراار ػػرا ل ىلػػةفا  عػػايبااا ذل    قػػعا  عا قػػعاك  ػػهنا راصػػ  ااري
ا.2   هاكاؼبهاؿبةك را  ا  هةاارا لتخل ا  اشانقرا  ه ةا  تاريغلةداهبةااغل اذبةرهبةا  هعا ر

ا  ذ يتاافااغلػػ ا  قصػػةئهناذ ةا نبػػعااع ػػ ااػػالؿاااضػػنةا نعػػةذجا ػػ اقصػػةئهناشػػةاارينةا نػػةاتبػػنيم
 قةبلػػػػػدابػػػػػنيا  طبىلعػػػػػراكبػػػػػنيا نةظا وػػػػػةااعاةصػػػػػراايػػػػػةاراةاها  طبىلعػػػػػراكذبلىلةوػػػػػةا نةػػػػػه ا هػػػػػةاا ت ة

ك ش ةسػػػ ةاكةسػػػةرااػػػ اافاد نة ىلػػػدا ػػػه ا  عالقػػػراكشاكت ػػػةا  ػػػ اسبىلىلز ػػػةاككصػػػة ةاشبػػػارا ػػػ اشبػػػا ةا
ا  تضطا ملا  هن العانتىل را ل  قعا   ىلةسعاك  تجتعةاعا.ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

                                                             
ا.ا8عاصا1967ىلماجرب اعا   اشلرا  نة نر اعا ؼب تبرا  عصا رابركةاعاجرب ا با   1

2
 .ا67عاصا1985ع1ابهنا هللا ؼب نةاعا در سةةاها  هعااك  هةاار عاشاكرا  اتةفا لنهااك  ت ز عاعا     داعاط  
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  ا : الجديد في الن.د ثالااااااااااااااااا

كبهػالا  ب ػتةيناااع  لااد  اكج رانمػاانقهن ػراعا تطلػعاهبػةا ذلاقػا  راامااعػلااديباكػةفاااا
ك ػػه ا ػػػةاذكانػػػة اهاا-بة نقػػهنا  عػػػةابااػػداها  هػػػعاامكغر ػػةا ػػػ ا  د بػػةةا  تػػػزجا بػػهن ا ةا  هػػػعاا

  ػهما عػهناانػهن ةاكسػػىللراابااػداها  نقػهنا–اكضػحنةاسبىلز ػةاهاابقا ت ػةا  هػعا رااشػني ؼببحػاا  نػةينا
  اكسػةئلا  تعبػراك  غػاضا  ػهما عػززا ػ ادكر ػةاكعبهناػرا ضػالاافا  ععػلا  نقػهنماجػز ا ػ ا ثبػةةا
 ؽب  ػػرا  نقة ىلػػرا لعػػااراك  تعبػػرااػػ اكاىل ػػةاعاك ػػعاريػػالاافا  نقػػهنانػػ عا ػػ اانػػ  عا  ػػتخل ا ػػ ا  صػػعدا

اطاالػػماكبػػ ااػػةـاك  نهػػةك  ت عػػىل ا  ػػهما ػػاضاالػػما ؼبػػااراعكعػػةااهنريػػهاجػػز  ا ػػ ا  نهػػةطا دن ػػةين
 ؼبعػػاهاالػػماكبػػ ااػػةصاعا ذاريعػػهن ا  عػػالا ععل ػػةا دبػػهن اعا ضػػالااػػ اك يػػةاشػػةااراسبػػةرسا  ععػػلا

ا1  نقهنما ذلاجةن ااعل ةا  كةد عا  عاريا  ابة  سطىلراالما  ت لا  تنثاا  نقهنما.ا

ااالنص الشعري  : -اااااا

شػ ؿاقضػىلرا  لةػظاكا ؼبعػلاعاككبػ ا  ػنةاظلدا  اك  هنا  نقهن ػرا تعػهندراك رت كعػراك تضػةربراااا
اهنر سرا.  كاابحا  اشمىلدادب ةشراك سعرا  حبةجرا ذلا نةقهرا ه ا  قضىلرا  تا

ك تحػػهندا  قػػفا  نقػػهنا ػػ ا  ػػن ا ػػ ااػػالؿاقا  ريػػهاك  ػػماا هن  ػػهاعا ىلتضػػحا نػػةاافاقػػا  را  ػػن ا
ديباك ؼبتلقعا.اك  ػن ا  قا  رانقهن رااةر را عانه  ااالقرابنيا  ن اكقةرئهاعاك هةركراشقىلقىلرابىلنها

ثػال ثا صػػطلحةةااتػػمدروؼك  هػػعامابهػ لااػةصا هػػ لااةؼبػةابنكعلػػهاعا ىلقػهنـا نػةاابهػ لااػةـ
عاا2  والتعلقػػق ، و ال.ػػراءة الشػػعرية  :   اإلسػػ.اط ، نػػة جاقػػا  را  ػػن اك ػػعااريهػػ لا ىلعػػةابىلن ػػة
ااها ن  ػها  رتكىلػ ا  ػنحا ذلاريعهند ػراعبد ال الك  رتػاضهن ةاك ه ا غبقىلقرااكما ابػنفا  قػا  راعاكبػنيم
الػػنص  إلػػى  ػا ال نهايػػة ، وأف  ػل قػػارئ ي كػن أف ي.ػػرأ    فتميػاا  يجػػب أف ييػػل  ػن ا    شػهنا

                                                             
ا.ا رعا نماا ؼبقهنا2002د را   تةملا  عايباعا عبز ئااعااعا ربلىللا  ن ا  هعام بهالا  ب تةيناعا 1
ا.ا132صعاا6طاعاا2006 ؼبغاملاعاا_عا ؼباكزا  نقةها  عايبا ا ػبطىلئراك  ت ةر ابهنا هللا  غه  عاعاا 2
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 اكهنا اريةضا  ااالؿا ن  ها ه اذبهندا  قػا  راكريعػهند ةا اصػةبةاا1 ب نياره أو  نيمره الخاص  
قبػلاافاخيلػقا   ػالـاا  ن ا ن  ػه اتةرا  ا اؼا  قةرعاعااه شبةعا  ن ابتة رااطةئا  امثماؽبةاكا

وعلػػػم  دـ األسػػػ اء  ك اتػػػرةا  ظبػػػة اقبػػػلا ؼب ػػػعىلةةاك ػػػه ا ػػػةا بػػػعاهاذ ػػػ اقدـاقػػػةؿاريعػػػةذلا:ا ا
ك ػػػه اااا3عاك نطالقػػػةا ػػػ ا ػػػه ا   ػػػرا ػػػة ن اريقةسػػػمااػػػهنراد ت تةا ن ػػػةا  ا ػػػعاك ؼبنصػػػرا...ا2  لهػػػا

لافبػةاسػة ماهاظ ػ را  هن ت تةادلاريبقػماؿبصػ رراها  ػن ا  ديبابػلامشلػداكػلا نػ فا  تعبػرا  اػاا
  لمية   همااهن  ااروالف بارثك  ابعهن اايمري لمل اف صطلحا  ن ا  ةيناعاك ه ا ةاظ ااانهنا
اي4زيتقة وقطعة  مسق.قة ول.طة سقن اةقة  

ككبػػ اهادر سػػتنةا ػػه انعػػةياجةنػػ ا  ػػا ضاهاشػػعا ةاكذكانػػةاؽبػػه ا  تعا ةػػةةادلا  ػػ ا ؽبػػهنؼا
ؿبةك ػػرارية ر ػػةادظ ػػةرا ػػه ا عبةنػػ اهاشػػعا ةاعاك  ػػهن رسا ن ػػةا  تا  تقػػاملا ػػ ا  ن نػػةةانصػػ ةاكا

 هنك ك ن ةا الشظاشقىلقراسبىلزاؾبعلاااعةؽبةا  هعا راك عا كبىلةز ةا ذلا  ن ا  ننػ ما  ػهماذب ػهنا ىلػها
ظبػػػرا  ػػػا ضاب ضػػػػ حاؼبعةنػػػةةا  ػػػػنةسا  عابىلػػػرااةصػػػراك  ػػػػه ةا  بهػػػا رااة ػػػػراا ذاريقػػػ ؿاهاقصػػػػىلهنوةا

ااالحلم  : 

 ل لم ألراؼ ثمبي ، وعقناؾ نافمرتاف أا

 يجيء الندى والنداء      

 أل لم رعري يجيء الندى والنداء ،   

 فقشعل في ع ق قلبي ،     

 األسى ، الشجر ، الذ ريات ييي   
                                                             

ا.ا15عاصا2001عاد را   تةملا  عايباعا عبز ئااعااا   تحلىللا   عىلةئعا لخطةملا  هعام ابهنا ؼبة كا اريةضاعا1
ا.اا31  بقارا   راا 2
ا.ا44_42صعاا7 ب ا نم راعا   ةفا  عامل اعاج 3
ا.ا47عاصا2007عاد را   راعا عبز ئااعااا هانما را  ن ا  ديب ابهنا ؼبة كا اريةضاعاا 4
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 تصقر ال قـم برا قن تندل  النار فقها   

 فت دو الس مات  رجل رمؽ ، 

 وتس.ط أوراقنا في الهشقم ييي    

 مافذ  كسمرة الجفن النهايات واد تطل علقو ن

 قالت ل.افلة الذاىبقن        

 خذوني ييي              

 1ف ا اىتز فقهم جماب ي     

اها ه ا  قصىلهنرا كبىلةز ةا  نن ما لغراب صة ةاظة ارارياثااالماكاعاصةشب ةان  لااااااا

ػػػػاعكاسػػػػل ملا  ع ػػػػةا ػػػػه كذلاعا ةا  ننػػػػ ما بػػػػهنكاشةضػػػػا اهانص صػػػػ ةا  هػػػػعا را نػػػػها    لػػػػػرا   ح م
 ػػه اذب ػػىلهناك ضػػحا ةعػػلا ؼبعةنػػةرا ؼبهػػح نرابعػػه بةةا   تةبػػرااكق ت  ػػةاعا نك ػػبدانصػػ ةاا قصػػىلهنوة

ت ، النػػػػػدى ، ثػػػػػمبي ،   عقنػػػػػاؾ ، الػػػػػذ رياصػػػػػةرا  ن ثػػػػػرا ػػػػػ ااػػػػػالؿا   ةػػػػػةظا  ػػػػػتا سػػػػػتععلت ةاا
، ريفاالع ل األدبي يحتاج تع عا ذاربةكؿا شهن  ثاريةةالابنيا  ن اك  قةرعا  ةعةؿا فا يييال.افلة

ا ي2وبسبب لبقعتو وبنقتو ييي فالعالم الذي ينشئو النص ال ي كن لو إال أف يكمف ناقصا  

 عةنةراشةاارينةاك ةاريتحعلػها ػ اادلاكبػ ا ػةاتػهن ثا–كعةا  اك ضحااا–  ن ا ه ا ص رااااااا
 ػهما   ن ةا عبا حا؛ا ذارينبداافاكلاشػع اد الػها  ت عتػهانػر فا  رب كػنيا ؼبػهن ارا ل ػةئ ا  بهػاماعا 

 م  ثُػ وهُ رُ فِ  ْ تػَ ْسػاِ ا فَ قَهػفِ  مْ  ُ رَ  َ عْ تػَ ْسػاِ وَ  ضِ رْ األَ  نَ   ػ مْ  ُ أَ َشػنْ أَ  مَ قاؿ تعػالى   ُىػالقا ىلحىلةاك عىل اك ععلا

                                                             
ا.ا530عاصا قصىلهنرا غبلم   اعةؿا   ة لراعاابهالا  ب تةيناعا 1
ا.ا6-1عصا2001ش  ا صطةماسحل ؿعا   قا  راك  تنك لا  ديباكقضة ة  عا نه ر ةا ربةدا   تةملا  عاملاد هقعدطع 2
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 ت  هنابه كاشقىلقرا    قعا  نة عاانهن ةا ؼبنق مابنيابقةئ ةاكرشىلل ةاتاهكين(اجػة اا1  وِ قْ لَ ما إِ مبُ تُ 
اذبةكزا  ن برا.ابصىلغرا   ااك  غاضا نها ل ا ؼب ةاهنراالم

ا ػػػ ازاا ػػػدا  ب ػػػتةيناقصػػػىلهنوةابتعبػػػر ةاكر ػػػ زا  ن ثػػػرا  علت ػػػةاشهن قػػػرااكاب ػػػتةنةاعاك ػػػه 
اصػػةئ ا  ػػن ا  ننػػػ ما  ػػهما ػػ ا ؼبع ػػػ اافا  تبػػها  اجػػػلا ؼببػػهنعاشػػنيا  ػػػ فا  مػػلا  ننػػػ ماها

طبىلعػراهاق  ةا.ا صػةرةا  قصػىلهنراكشاكػةةا   نةوػةاكنقالوػةا ؼبهػ هن راريعبػر ااػ اشاكػرا  اشخصىلته
نبعػػػةثعا غبػػػعاكها ر دوػػػةا ؼبقةك ػػػرا لةنػػػة اك ػػػعاريتحػػػهنلا  طغػػػةرا ػبػػػة ةنيا   ن ػػػةاكريػػػا ضا  تذبػػػهند ةا

ا.  ن اا  تست الـاك ػبض عاعكسنقفاهادر ستنةا نص ةا  هعاماالما  عن  فا  هما عهنااتبرا

رااكاكلعػراا:اؾبعػلا ػةا تعىلػزابػها  عنػ  فاهاؾبػةؿا  تقتصػةدا  لغػ ما قػهنا تػن فا ػ اصبلػاالعنماف
   ج معػػة الع  ػػات انػػهاا:اا  لقمىػػمؾ   اكا سػػتة ةـاعااكاريع ػػ اعااكا ػػةاسػػةبهاذ ػػكاكعػػةا ػػالا

اللسػػانقة ) ل ػػة ، ج لػػة ، الػػنص   التػػي ي عػػن أف تػػدرج علػػى رأس نػػص لتحػػدده وتػػدؿ علػػى 
   ػه  ا ذلاافا  عنػ  فابهناػرااعبػد اع ال ػذا ي   ػاا 2 حتماه العػاـ وتعػرؼ الج هػمر ب.راءتػو   

كها 3العناوين في ال.صاةد  ا ىي إال بدعة يدي ة ، أخذ بها رعرا نا  حا اة لشعراء ال رب   
  رسػالة ل ميػة تعػرؼ بتلػك الهميػة وتحػدد  ضػ منها ، وتجػذب نةسا  صػهنداقبػهناشػةاارينةاريعا ػها

لماعريبنياشةاارينةااا4ال.ارئ إلقها وت ريو ب.راءتها وىم الياىر الذي يدؿ بالن النص و حتماه   
اافا  عن  فا  ا  نقطرا  ن  را لن ا  هفا عةنىلهاكااسا ر ا.اا

  عنػ  فاصػنعرا   ةريػ اك شػةررا نػها ذلا  ععػلاا  ديباااكاغػر اعاكاغػا ضا نػها تاشصػااؽبػةا اا
بن عا  ععلااكادبقصهنا   ةري ااكاريناها  قػةرعابعػنيا  تاتبػةرا؛اكاكؿا ػةا  ػت قةكاهااريتعلق  ةاافا

                                                             
ا.ا61 ررا  داعا   رس 1
 léo h’ock :  la marque de titre, dispos tiqués d’un mouture Publisher .paris. 1981ا 2

. p 17 .ا
ا.ا216ابهنا هللا  غه  عاعا ؼباجعا   ةبقاعاصا:اا 3
4
 .ا34عاصا2002عاا1طاعاد را   تةملا  عايباعابركةا بنةفاع قا   ةاها  هعاا  عايبا ؼبعةصااك غبهن ا بهالا  ب تةينعا  
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اارينةا  عنػ  فا  ائىل ػعا  ػهما هػ لا  نػ  راك  لبنػرا  كذلا تنطػالؽا  ػن ااعاكعػةا  هنك ك  ا  هعا را هة
ك  ا ااىلػػرا  ػػػتاري هػػفااػػ ا ة ىلتػػها تخلػػػقا نػػها عىلػػةر ا ػػػادمادكر اها سػػتقطةملا  ػػن امثاريةػػػاداانػػة

 تعنلػدا  ةئقػراككضػعاريلػكا  عنػةك  ا ػهنك ك ن ةادلا ػنيتا اتبة ىلػةااكاجز  ىلػةاك ّنػةابػتعع ازبتةر ةابعنة را
ا   أنا واألسمار ، األغنقة والسكقن ، زىر الحداةق ،  كابدات الشجر يييي     اه

 ةااىلػػرا  ػػتادب جب ػػةا ػػتماننػػ  اها  بهن  ػػراافا  عنػػةك  ا  ائىل ػػىلراسبنػػلانقطػػرا  تقػػةطا ػػعا  عنػػةك  ا 
اها   ةػػةظاك  عبػػةر ة  عنػػ  فا  سةسػػعا  ػػهما ػػاريباا رريبة ػػةاجػػهر ةا ػػعا ؼبػػ ا  هػػعاماك قبػػعا اتىلػػةرا
كعنػ  فاسبنػلاها قػة عا  قصػىلهنراعا  ػتا رريػباااا} أنا واألسػمار   ة  اا   ة  اكر  ا اتىلةراعاك عبعل

هبػةابععلىلػػرا بةشػػاراذ ػػكاافا  ػػ  كاريةىلػػهنا  عطػػفاك  تشػػرت ؾاعا ة  ػػ را  كؿا ػػ ا   ػػلطرا  اج  ىلػػرا  ػػتا
ةػػػرااكػػػرباسػػػ راهاىلما ؼبختلار دةاافاريتعػػػة ا ػػػعاا  نػػػةا ت ػػػ فا ػػػعا   ػػػ را  عػػػةئقاا ة  ػػػةاعا فا  قػػػ

ا:ا جملتعع

 الرجاؿ يحك مف العالم                         

 1فلقس ال رأة   لي أف تتكلم                        

اا ةا    را  نةينا  ا  صعدا  هن ؿاالماريقبلا  ضعفاكاهنـا ؼبقةك را:ا

 أقمؿ للص ت : ج قل أنت                       

 2ي ال أ لك خنجرا أ زقو ييألن                      

اك    را  نة اا نلا   لطةفا  هما  عحابار قرادـا  با ة اك   ن مادكفاشةقرا تق ؿا:ا

          

                                                             
ا.ا247صعا1977  عا ؽاعادطعااجة عرا ؼب صلاعع انةاك  س  ر   ب تةينعاا 1
ا.انة هاعاك  صةحرانة  ة ؼباجعا 2ا



 االّتجاه الّشعري لدى بشرى البستاني          الفصل األّوؿ                            

 

- 23 - 
 

 قاؿ السلطاف  : ال تري.ما د ها  فأنا أخافو يي        

    1بل اسجنمىا يي يتى تجف يي               

عة ا  ػتاسبنػلاسػلطراد نىلػرااالػما ػ اسػلطرا  اجػلاا ةا  ا بعا   ا  بىلداربةكؿا  تسػتن ةدابة  ػ
اك ؼبااراؽبهنـااشهنار  زا     ا  بىلداك  ا   قفا:ا

 فلقهطل يي لقهطل ال طر يي              
 2ولقتهدـ س.ف بقتي يي              

ا ةا    را ػبة سا   ا  عقلىلرا ؼبتخلةرا  تاسبنلا  تة ػرا ػبػة لا لػهن  ا ىل ػ فا  ت  صػلااااااا
عػلاالػماش ب ػةارجػالاكػةفااـاسلطرا  عهنؿاتا   عة ا(اعا  عا   لطرا  تا تا  تطىلعااشػهنا  عا ع

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ت لطىلراك نل ةا عبىللا عبهن هنا:اا ةا    را   ةدسا    را  ساماك  تجتعةاعا ؼبعرباا اسلطةنة

 فذلك أدعى للراية يي قالت أ ي : اقفلما األبماب يي            
 وقاؿ أخي يي  سروا ي النمافذ ، فذلك ي                

 3   ! أجلب للحزف                      
 نػدا(ا كلا ه ا  س  راريادما ذلانتىل راك شهنرا عا  ةصلاك  تست هةؼاا ات  نةاكاااااا

ىلػػرا  طعػػ حاك ػبػػاكجا ػػ ااعػػ ا  ػػتطىلعاافا ة ػػاا ػػه ا  سػػ  را ىلحعػػلابىلػػهن اشبػػةرا  نػػ رراك هػػ عااقل
اب ريقرا  ملماك  تخلفا:اا

  تب يبقبي ي.مؿ                    

 يقن ا تل  قن السمر أ مف قادرا على التفجقر ييي       

                                                             
ا.ا248:عاصا انةاك  س  را   ب تةينع 1
ا.نة  ةا  صةحرنة هاعا ؼباجعا 2
ا.ا247نة هاعاص ؼباجعاا 3
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 1قلت أجل ييي فعلت ذلك               
كريم ػػاا  نتىل ػػرا  بػػة ارا  ػػتاريتخطػػماكػػلا ػػه ا  سػػ  رارغػػماصػػالبراش ةروػػةاكاعػػقاجػػهن ر ةااا
اا تق ؿا:

 2وتزيف بال مرة الح.مؿ                      
 نمػػااهاانػػةك  اشػػةاارينةا  ػػ لاافا اتىلةر ػةادلا  ػػ اؿبػػلا  صػػهن راك ّنػػةانتىل ػػرا فما ػ ا عػػ ا ا

 ةةرقػػػةةا ىلعػػػةا ػػػاةاكسبػػػاابػػػهاعا عػػػنالاحيا  غنىلػػػراك   ػػػ نياباتعػػػلااػػػهنراد ت تةا نػػػرراك اريبطػػػرا
ةا  هػةاارا ذلا  عنػ  فا ػ اكلعتػنياربعػلاكػلاكلعػرابة نص صاك  عنةك  ا  ةااىلرا لهن   فاعاكعةااعػهن

 ته لا  غنىلراباررا  تنطالؽابة عقلا  نقهنماك  تحلىللعا ذلا ةاري شعابػها  بنىلػراا  نصػىلرا د ت رااةصر
  ػػتاركػػ اهبػػةا  عنػػ  فا تحعػػلا  عػػنيا:ا  كؿاافاري ػػ فاقصػػهنةا  ةػػاحاك   ػػاكراعاك ػبػػاكجادبهػػةااا

  انة  ةاكثقت ةا  عة ىلرادبةاريا هناافاريعرباانها  اا لا.اكاشةسىلسا   د ةا   ةفا تعزجهاهبهنكا

افاري  فا  هةاارار زةابلةمرا   ػ نيا لعػ ةابنبهػعا  طػاؽاعاك ػةاربعلػها   لعػراا ااك ااا
ا  هعاما  هما ص رابنفا    نياقطعرا ألدلاك ؼبعةنةراعاخبالؼا ؼبنة عا  ػتا   ابعهنا لنمااها ؼبة ـ 

  ػعاا}   كابػدات الشػجر  هنا دن ةيناؽبه ا  عن  فاكانةك  اااالا نةادكفاافانن ما  بع قهن  ةا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااار ػػزا لنعػػة اك ػبصػػ اعاكصبعػػدا   جع ػػةا ػػعا   جػػعابغػػهن داهاد ػػ  فاك شػػهنا ا   جػػعا  بػػة اك  عػػنيا ااا

 اكاطػفاؼبػةا ستقا را  ب تةيناالػما ػه ا  عنػةك  اد ىلػلاالػما ػةاربعلػها ػ ار ػضاكغضػ اعا ػعاشػ
 ػةدا  ػهن العاري تنةهاذ وةاكذ ةااما ن ةفااايباؿبةصاا ةابنيا  عنفاك ػبا ملاك ؼبطػة عا  غابىلػراك  ة

ا.ؽبه ا   را ؼبهتترا

ا

ا

                                                             
ا.ا256:اعاصا انةاك  س  ر   ب تةينعا 1
2

 اا257:نة هااعاصشعا ؼباا 
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 الشاعرة :  لدىالتناص ااااااااا
 بػػهنكا  ػػن ا  قػػهنشا   نػػةارئىل ػػىلةا لػػن ا عبهن ػػهناعاذ ػػكاافا عبهن ػػهنا تا نهػػنا ػػ ا تاشػػع ا    

 ا ذاريتػػهن الا ىلػػها   نػػةةاادبىلػػراكثقة ىلػػرا تن اػػراك ػػه ا ػػةاظ ػػااجلىلػػةاهاشػػعااك ّنػػةا تغػػهلابػػهنـاغػػرا
بهالا  ب تةيناا  تا ستهناداج  ن ا  نقة را  عابىلراكل ةاكااذ بت ػةاهانصػ ةا عبهن ػهنابةةالىلػراد ت ىلػرا

صػػرةااعلىلػػرا  قػػا  راااػػهاكاطػػة ا؛اااػػها ػػ ا  ػػن اكاطػػة ا ػػها ػػ ا ؼبخػػزكفا  ديباك  نقػػةهاا ةئقػػر
  ا  هما قهنـا هاقىلعرا  ااالؿاسب نيا ؼبتلقػعابتصػ رااػهندا ػ ا  ت قعػةةا  ػتاري ػةاهن اا لقةرعابل

صػبري   ػةا ػالا   غبلػ ؿاكا دز شػر) الما  ما  ن اكرينك لهاالما   جها  صحىلحا نطالقةا  ا بهناا
يافع :   استقعابنا للنص الذي نماجهػو يتمقػف فػي   قػر  ػن األيقػاف فػي قػدرتنا علػى التعػرؼ 

الذي أزايو أو الذي يل  حلو لقس ف.ط ألف جدلقة النص والنص ال ػزاح جػزء ال على النص 
 1يتجزأ  ن تكمين النص نفسو   

كريةر ااشعانةا  عػايبا بػنياافا  ت هن ػهنا تا  ػ فابػة تخلعااػ ا  ػرت  ثاك  صػ را  تقلىلهن ػرابػلااااا
اريػػػةضاالػػػماافاك لػػػحا ا2بااػػػةدراصػػػىلةغرا ؼبعطىلػػػةةا  قهن ػػػراشػػػاطاا تاري ػػػ فااػػػةئقاها ا ػػػقا  تطػػػ را

 صػع اربهن ػهن ةااغرا ائعاك تا بةشااك ه ار جعا ذلا ة   ها لتنةصاك  ػتا  تنةصا عمع ةاش ةؿا
   تنػةص  ػالاه ح د عزاـ  هاشػنيااف، 3 فالتناص عنده تض قن ب قر تنصقصدقراكرينبىلداعااه

أ ػػا داخلػػي وخػػارجي ، الػػداخلي ىػػم يػػمار داخلػػي يتجلػػى فػػي تمالػػد الػػنص وتناسػػلو    نمعػػاف :
 ي 4 الخارجي فهم يمار بقن نص ونصمص أخرى

                                                             
عاا1996عاد را  هػػػػاقىلةةاعا  قػػػػة اراعاا   تنػػػػةصاك شػػػػةر ةا  ععػػػػلا  ديباضػػػػع اا ػػػػقا ػبطػػػػةملا  نقػػػػهنم صػػػػربماشػػػػة ظاع 1
ا.ا50_49ص
ا.ا403عاصا1991عاد را  عابىلرا ل تةملاعاري نساعا   عابىلرا  ةصحما ؼبعةصا  نماا:ااضبهناؿبعهناقهنكراعا 2
ا.ا58ا_56عاصا1988عا2-1ؾبلرا ؼب قفا  ديباعاد هقاعاعا ع  ديبهانما را  ن ا  ؼبة كا اريةضعاابهناا 3
4
 .ا36_31صعا200ع نه ر ةا ربةدا   تةملعد هقعا ذبلىلةةا  تنةصاها  هعاا  عايبا  ن ا  غةئ  اؿبعهنااز ـع:ا نما  
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ك  ػػهن رسا هػػعاا  ب ػػتةيناا  ػػ لاكنػػرا ػػ ا  تنةصػػةةاالػػماـبتلػػفاان  ا ػػةاكريهػػعب ةاعاكنقػػفا
   نػػػرا ػػػ ا  تنةصػػػةةااشػػػ لكحا  عػػػا ؽاعا فا ػػػه ا  ػػػهن   فااا ػػػةـاد ػػػ  فاك شػػػهنا ػػػ اانهن  ػػػىلةةاعبػػػاا

  ؼبختلةراك  ا  ضرا.اا
) أندلسػػقات لجػػروح   فابتنػػةصاريػػةرخيعا ؼبتعنػػلاها  عنػػ  فا:ابػػهناا  ػػهن االتنػػاص التػػاريخياااا
  ػػ ا ستحضػػةراؼبنسػػةرا  نػػهن ساعار ػػز ا لضػػىلةعاك  ةقػػهن فا ػػعا ػػةاتػػهن ثاها  عػػا ؽاعا  ػػلاالعػػراؽ   

سىلحةااهاذ كارا  تةر ااكعةا عاجاكحا  نهن سا اا ه ا ةا  شعابها  عن  فاهاري نىلفاد ترلاك غرا
 ا: هح نرابةؼباجعىلةةا  تةرخيىلرا

 دبابات ال.تل تدور  
 ب داد ييي 
 س رقند ييي 

 غرنالة تتنهد ي
 قلب اللقل ينزؼ أندلس أخرى ، وفلسطقن 

 غرنالة تعدو في ق صاف اللقل 
 ي ي.ها الذةب التتري 

 1تصل البصرة ، تزيف في ذي قار   
هاكػػػلاجػػػز ا ػػػ ا  ػػػن ا ستحضػػػةراؼبتسػػػعا ؼبةضػػػعاعا ػػػعاري نىلػػػفا  رت كىلػػػ ا  علػػػرابة سػػػما

ا عبػػا حا  ػػهما تخػػبااهاك ػػالةا ػبػػاكملاعااعػػهنةا  هػػةااراسا ة نػػهن  سػػفاعاك   ػػعا  عػػا ؽا  ىلػػـ 
ا التػػػاري  يعقػػػد  – ذلا  تػػػةر ااشػػػ اريػػػهكااافا ػػػةاشػػػهن ثاها  ػػػز  ا ؼبةضػػػعا انة ػػػها ػػػةاتػػػهن ثا  ىلػػػـ 

اعكعةاري تحضااشضةر ةاااالا  ىلت ةا  تةرخيىلراكاالقت ةابة تشتالؿاكسق طابغهن داا:اا-نفسو

                                                             
ا.104ا-103صاعا2010عاا1 انهن  ىلةةاعباكحا  عا ؽ ع ؼباس را  عابىلرا لهنر سةةاك  نهاعد هقاعاطابهالا  ب تةينع 1
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 واج ما عند خزاةن ب داد و رمر     اااااااااااااااااا

ااااااا1ااأ سك فلبي  ن وج  التفاح                  

ذكاا ةمػرا  تةػةحاؼبػةاربعلػها   لعػرا ػ اد ت ػرا ػبطىلئػراك  ت ةػراك  نػهنـاعا ذاريتحػهناها  قصػىلهنرا
 ىمال م واأل ريكي : شخصىلتنيا

 ثانقة ي.ط  ىمال م                            

 ررياف الحبر األسمد                           

 ىمال م يترصدني                             

 2ي.ط  رأسي                             

 زدضبػػدا  تنةصػػةةاكريل نػػدا تصػػبغاصػػ ررا ؼبهػػ هنابػػن   فا غبػػزفاعا ػػة  ا  عاك   تكػػ ا شػػرتكةا
عاقطػعاا)قطػ  رػرياف الحبػر األسػمد  ةراعاا ػةاق ؽبػةاك ربهناها  تهن راك  تخا  ا ؼبػهنفا ؼبتعبػرابةغبصػ

.اامثارينتقػػلاد اػػلانصػػ ةاا بهن اػػه  عا قػػعابنبهػػعاصػػ را غبػػاملاا  ػػةا ػػ ا لنػػاكرا  علعىلػػراكقتػػلا لعقػػلا
ا:ارينةصاريةرخيعاقاااا ت تحضا

 قبمر بني العباس        

 أتعبها زيف العربات على قلب األرض      

 اآلباء             

 طل.ات بصدر العذراوات يخفمف ال    

                                                             
ا.ا105_104 انهن  ىلةةاعباكحا  عا ؽ عاصابهالا  ب تةينع 1
انة هاك  صةحرانة  ة. ؼباجعا 2
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                           ضفاةرىن على الر ل                                                    

 يخضبها الدـ            

 وج  في أعقنهن عراقي      

 د   وجل   ا  اف        

 و ا سمؼ يكمف         

 ىل قلت : ال مت        

 اء علم السق ق         

 1خجل  ن ضمضاء ال مت     

 نةاري تحضاادك رابينا  عبةساؼبةا ىل ةا  اق راكازراككجة راعاكعػةاتعػلانصػ ةارينػةصاضػعينا
ا:ا  ضجة ال مت رقدة   شت   ا ؼبقطعا  كؿا عا  هةااا  عبةسعاايبا  عال ا ؼبعاماهاقصىلهنريها

 اد ػػػسػػػاألرض إال  ن ىذه األج  ٭٭٭       مػن أديػػػػػػػػػا أظػمطء  ػػػػػػػػػػف الػفػػػػخػ         

 2اد ػػات العبػػػعلى رف االً ػال اختق   ٭٭٭      ادً ػػػماء رويػطعت في الهػر إف استػس         

مثاريتح ؿاد الانص ةا  ارينةصا عادك رابػينا  عبػةسا ذلارينػةصا ػعا  قػىلماك  اػا ؼا عبة لىلػرا
  اشةؿاك تدو اعامثارينتقلا ذلااػاؼااػايباقاػااقػهنشا  اقتلا  بنةةاا  ةاالىل  ا  ا  عةراعاككاد

  اق اضةةئاا  ن ة اانهنا غبزفااكا  ػاا ػبط بػراعاكهاقاػاا  ػن ا م ػاا نػةارينػةصاقاػااكجهن ػهنا
:  نل ػػةا نػػلااما نػػةفا ا ػػ ؽاابشػػرى البسػػتاني ػػعا  نقػػهنا  ديباذب ػػهناها ةمػػراتظبىلػػة ا(ا هػػةاارينةا

يػػل ال شػػاعر السػػلبقة ،   ػػل الح.ػػد والكػػره وخقبػػة  تنطلػػق  ػػن االعت.ػػاد بػػأف الفػػن نػػمع  ػػن تحم 

                                                             
ا.ا119  اعةؿا   ة لر اعاص"ابهالا  ب تةيناع  1

ا.ا07ـعاص1957 سقاا  زنهن عاد راصةدرعابركةاعادطعاايبا  عال ا ؼبعاماعا 2
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سػػػاس األ ػػػل ، إلػػػى  ػػػا ىػػػم غقػػػر ذلػػػك  ػػػن ال شػػػاعر التػػػي تتجسػػػم إيجابقاتهػػػا فػػػي خلػػػق اإلي
 عا  ت نىلفا  هنر  عاؼبنسػةرا  ػن اعا 1، الذي يس م ب.مة تأثقره في تلك ال شاعرييي   بالج اؿ

 عػايبا  ػهما تا اضػمابة ػهؿاك ؽبػ  فارغػما ػػةاريلػ حابعػضاريبةشػراا ػلاها ؼبقةك ػراعاك  هػ ة را  عابىلػػرا 
ا عىلهها  ا ستعبةداعا ذاريق ؿا:ا

  نكفئ   ل يصاف  هجمر 
 جريى 

 تلفحو الش س العربقة 
 ينخره الدود 

 بقكاسم يرسم جرنقكا أخرى 
 يرسم ب داد لريحة أقدـ ال مغاء 

 والحرية عمد
 يعزفو ال.ـز ال م ود 

 ألماح  تايف ب داد بكف الري  
 2اآلرمري الباسم  رتعب  وال مر

كصب داا  ن اهاشة راضعفاا اظ ااعاكقهنار زا  صة راك  عا قراصىللةغبصةفا  ب ات ا  عاملا
 عبػػاحا  عػػايبا  ػػهمااصػػبحا نخػػاا   ػػراعاهاريصػػ  اا لع قػػفا  عػػايباا  هػػةااراريا ػػهناافاريع ػػساكػػنفما

ها  شتػهاجا ىل ػةا تبػػنيا ؼبخػزماك عببػةفاا ػةـا ػةاتػهن ثاها  عػا ؽاك ل ػػطنياعامثاري ػبحا ػعابىل ةسػ ا
اافا ةاشهن ثاها سبةنىلةااثنة ا غباملا   لىلرانة ها ةاتهن ثاها  عا ؽا.

                                                             
ا.ا52صاعا1طاعا1987قىلةا  هاؽاعاعا  ا ا ظبىلةئىلرا  ن ا  ديب ان را ؼباذبعاعاا 1
ا.اا112عاص   اعةؿا   ة لر   ب تةيناعاا 2
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 فا  تنةصةةا  تةرخيىلراهاشعا ةاذب ػىلهناك ضػحا ا ضػ ةا ػبضػ عاك  تست ػالـاؽبػه ا  غةصػ اااا
ا  هماتةكؿاصنعا نة ها سماكشضةرراالماد ة اابا ة اشلع ما   شىلهنا  عىل ا   اشا.ا

:ا عػهنا  ػػن ا  قػاقينا صػػهنر ا ػ ا صػػةدرا دؽبػةـا  هػػعاما  ػهما ةػػلا  ىلػػهاااص الػػدينيالتنػااااا
  هػػعا  اعا قتب ػػ فا نػػها ىل  ػػهنك ا ػػةا ع ػػزكفاانػػهاها  تعبػػرابنشػػعةر مافبػػةا ػػهنكراشػػ ؽبماعاك  قػػاقفا

  ل ػػا ي  لػػو ال.ػػر ف الكػػريم  ػػن ثػػراء وعطػػاء للفكػػر    ػػاشاااػػهاؾبػػة تاك سػػعةااهاشػػعاا  ب ػػتةينا
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي 1  والشعمر 

 ذلا ةاريعةعبها  اقضة ةاريتطةبقا عا بىلعرا  صا عا  تهنـاالماارضا  عا ؽابػنياقػ لاا ضة رااا
 غبػػػقاك عب ػػػةداكقػػػ لا  تشػػػتالؿاك  بة ػػػلاعاذ ػػػكاافا ستحضػػػةرا  ػػػن ا  ػػػهن يناها ػبطػػػةملا  هػػػعاما

ىلزا لنص صا  هعا راك نطالؽا  ا صهن قىلرا  ن ا  قاقفاكقهن سػتها ؼبعةصااعا عينا اطة ا صهن قىلراكسب
ك ا ػػةز اااكريتػػ زعاظػػ   اا  تنػػةصا ػػعا  قػػاقفاهاشػػعا ةاالػػمااػػهنرانقػػةطاريهػػعلااػػهنراؿبػػةكراعاك  ػػلا

  هن يناكهاا  رث ة ن ةادكر اكا ىلتهاها نتةجا  هن ت راكري جىل  ةاك قاز ك رااكارؤ را عىلنر.ا نعىلرابه كا
ااريم  :ال.ر ف الك قهن تها

 الكابمس يعاودني     
 وأرهق  ن قاع الجب     
ا2وأبحث عن سقارة أىلي    
 مهُ .ُ لْ أَ قملو تعالى :   وَ ا عاقصرا  ن ا  سفاالىلها   ػالـاهاةرينةصا ه ا ؼبقطعا  هعامام ا 

  هػةاارا نػةا   ضػعاا  ػتاق ػدااريبػنيا3   قنَ لِ اعِ فَ  مْ تُ نْ  ُ   فْ إِ  ةِ ارَ ق  الس   ضُ عْ بػَ  وُ طْ .ِ تَ لْ يػَ  ب  الجُ  اتِ ابَ قَ ي غَ فِ 
  ىلهاشة ت ةاكشةؿاشعب ةا  هما نتماا  ا هنا  ىلها هنا  نصاراك  ع فا تنةص ةا ػه ا ىلػهاا ػلاافاتػهن ثا

                                                             
ا.ا134عاصا13ععاا2004عاؾبلرا  ااك بهن عاعاا   تنةصاا  قاقفا   اشاها  هعاا  عايبا ؼبعةصا جاب عااز اعا 1
ا.ا512صااع   اعةؿا   ة لر بهالا  ب تةيناعا 2
ا.ا10ا  سفاعا   را 3
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ةعب ا ذلا  هنـا  عا قػعاك دن ػةفا  عػايبابار زةقهناؽبةا ةاشهن ثا لن ا  سفاها نقةذ ا  ا عب ا.ا 
اافاريق ؿاا:ااذل ا ؼبتق قعاهاك الةا غباكملادكفاافاتاؾاسةكنةاع

 صنقن ينا اف غأسأؿ ااااا
 على صدري       

ااا1عن سر الجبل الصا ت فق.لب الصحراء          

قملػػو  سػػتخهن دا ةمػػراجبػػلا  ت ػػقىلرا ؼبػػةدرا ػبػػةـا  ػػتا صػػنعا ػػةا ا ػػهنا ن ػػةاعاك م ػػااهااااا
اري ػػنؿاي2  وِ الل ػػ ةِ قَ ْشػػخِ  نْ ا ِ ػػعً د  َصػػتَ ا    عً اِرػػخَ  وُ تَػػيػْ أَ رَ ل   لٍ بَػػى جَ لَػػعَ   فَ رْ ا الُ.ػػذَ ا َىػػنَػػلْ زَ نػْ أَ  مْ تعػػالى :   لَػػ

  تغابراصعدا عببلا  عايباها  صحا  ا  عاملاكري نؿا لاسػىلملاصػة تةا ا ػعاا– ؼبااراا–  هةاارا
ا  تهناىلراهاذ كا  صحا  ا.ا ةاتعلها  ا ـ 

   قملػػػو تعػػػالى : تعنىلػػػرازك ؿا  غةصػػػ اهارينةصػػػ ةا ػػػعاسػػػ ررا  ةىلػػػلاهااركعػػةاقبػػػهنا  هػػػةاااااااا
اعاهاق ؽبةا:ا 3   قلٍ ج  سِ  نْ     ةٍ ارَ جَ حَ بِ  مْ قهِ  ِ رْ ، تػَ  قلَ ابِ بَ ا أَ رً قػْ لَ امْ هِ قْ لَ عَ  لَ سَ رْ أَ وَ 

 وددت لم ت تاؿ وجها تأ ل ال رباف  ن عقنقو    

 والطقر األبابقل ،              

 النسمر تدؾ جبهتو ،             

 ي 4 يصدر و ه وددت لم ت تاؿ وجو اللقل،  ل.ى فمؽ    

                                                             
ا.ا513عاصا   اعةؿا   ة لر عبهالا  ب تةيناا 1
ا.ا20   راع غبهااا 2
ا.اا4_ا3ا  ةىللا   را 3
 .ا565صاع1975كز ررا  نقة راعابغهن داعدطعاع[   تاتىلةراا] غنىلراك    ني بهالا  ب تةينعا ا 4
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شػتالؿا عبػةمثاالػماصػهنكرا  عػا قىلنيا   ػةمانة ػ ماعا  تري تحضاا ةمرا  لىللا  تاريا زاهبػةا ذلا
اااا.ا ه ا  طرا ع دا  اجهن هنا ىلخل ا  عا ؽا  ا  نرا  تااؼبدابهااف تن لرا  ا

لػماش ػةملا سػتقا راكا ػػ اكعػةاريم ػااضػعفا   ػرا  عابىلػػرا  ػتاغلبػداكػلاك شػهنرا صػػةغب ةاا
 اق ؽبةا:اهدك راااالا

 دبابات ال زو تدور اااا
 فمؽ الدبابة قبر رسمؿ اع يصق      

 غ اء السقل    

 1اللقل  ي    

علػػقكم  قالػػو الرسػػمؿ صػػلى اع علقػو وسػػلم    سػػتتداعى ػػه ا ؼبقطػعاشقىلقػػراا ػةاهنا مػجياااا
ر    ػػاء لػػى قصػػعتها ، قػػالما : أو ػػن قلػػة يػػا رسػػمؿ اع ؟ قػػاؿ :   قػػعاأل ػػم   ػػا تتػػداعى األ لػػة 

 2؟ قاؿ : يب الدنقا و راىقة ال مت   ن ، ققل : و ا المىنُ السقل ، إن ا أصاب قلمبكم المىَ 

  بغىلرا نها ستن ةضا ؽبعماغبعة راقربا  اس ؿا   ػاشا ػ ا  ػهننسا  جنػ اعاك قهنسػةةا فمااااا
ك قػػهناكػػلاشػػع ا   ػػرابة تسػػت ةنرابةغبىلػػةراك  اغبػػراها ؼبػػ ةا  هػػا فاهاز ػػ ا اػػتلاا غبةبػػلابة نةبػػلا

اقىلعتهاكاقهن ستها.ا

 تدى ني عقناؾ وتعطقني السر اااااا
 3ي اقطف  ن و ضتها العطر يي      

                                                             
ا.ا105عصاا انهن  ىلةةاعباكحا  عا ؽ   ب تةيناعاا 1

حا:اقصػػعاؿبػػ ا  ػػهن  اريػػعا حا  بػػةرمابهػػاحاصػػحىلحا  بخػػةرم ػػت قا(اعا852ا–قا773اضبػػهنابػػ االػػعاش ػػاا  ع ػػقاليناتا 2
ا.ا1290عاصعابةملا  ة اا10عاجا1986 ػبطىل اعاااد را  ا ةفا لرت  ثاعا

ا.ا135 ؼباجعا   ةبقعاصا 3
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  وسػػر سػػر  ػػا ال مثارينتقػػلا ذلا  تنػػةصا  صػػ هاهاكتعػػةفا   ػػاعاككػػنفا   ػػاا غػػزا تاشػػلا ػػهاا
الل  علقو ل قر الحق وعند ال.ـم على  مجب  ماصفات و .تضى أصملهم ، والسر ألطف  ن 

لروح والروح أرػرؼ  ػن ال.لػب وي.ملػمف األسػرار  عت.ػة  ػن رؽ األخبػار  ػن اآلثػار واألخبػار ، ا
ويطلق لفع السر على  ا يكمف  صمنا  كتم ا بقن العبد والحق سػبحانو فػي األيػماؿ ، وعلقػو 

بكػػر لػػم ي.تضػػها وىػػم واىػػم ، وي.ملػػمف صػػدور األيػػرار قبػػمر  يح ػػل قػػمؿ  ػػن قػػاؿ : أسػػرارنا
   1األسرار  
كهاقا   رينةا ؼبتتة ىلرا هعا ةاضع ا  تنةصا  هن يناقبهناشض راقاػااسػىلهننةاصػةحلاالىلػها   ػالـااا

ااا:كنةقتها تق ؿا

 ىذي الناقة ،         

  ن عصر ث مد لآلف ييي         

اااااا.اتتلمى خلف  ماةدنا        

 ترغم في دواخلنا ،         

 ت رينا ،         

 ي لنات ري سكا قن قباة        

 ي2بالذب  ييي          

ارا ق ؿا:اهاس رااهنماال.ملو تعالىها  ن اريضعنياااا

 ي 3ييي    اعِ  ضِ رْ أَ ي فِ  لْ  ُ أْ ا تَ وىَ رُ ذَ فَ  ةً  يَ  مْ كُ لَ  اعِ  ةُ اقَ نَ  هِ ذِ   ىَ 

                                                             
ا.ا55عاصا2003عااد را   الـاعا  قة اراعااا  قها ر   اسة را ايبا  قةسما  قىلهاماعااا 1
2
 .ا398صعاا2000عاد را  هاكفا  نقة ىلرا  عة راعابغهن داعا[   نةقراا]ع  بحاا صطةدا  ضةةؼاا   ب تةيناعاا  

ا.ا73س ررا  اا ؼاعا   را 3
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 ي1    يييمءٍ سُ ا بِ مىَ س   َ تَ  الَ وَ  مـٍ لُ عْ  َ  ـٍ مْ يػَ  بُ رْ رِ  مْ كُ لَ وَ  بٌ رْ ا رِ هَ ل   ةٌ اقَ نَ  هِ ذِ   ىَ        

 ي 2   رْ بِ طَ صْ اِ وَ  مْ هُ بػْ .ِ تَ ارْ فَ  مْ هُ لَ  ةً نَ تػْ فِ  ةِ اقَ ما الن  لُ سِ رْ ا  ُ ن    إِ        

                                                             بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتال اكؿبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا.االػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماافا  نةقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرصبىلع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاا   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةرياكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهناا
ا ؽبماق را ػ ا غب ػاااع لب  اق را نااجا ا–مد ث  –علقو الس ـصال  كد ننةاكريةرخينةات عاافاقـ 

رهبػػما ػػننزؿااغػػراايػػمااصػػ  اا ػػااعلقػػو السػػ ـنبقػػو صػػال  ت ػػةاالػػما  ػػةفا بعػػهنـا ذ كا ػػااا  صػػل ا
ا ز ا إلغا  ا ل ق عاها ػبطىلئرا. ة نةقراكاربا  ز  اكةندارااالىل مااه بها؛اكالىله

 ػػن ا  قػػػاقينا ذلا عػػلا عةصػػػااهااعلػػدا  هػػػةااراالػػمارب  ػػػلا  نةقػػرا ػػػ اصػػ روةاك عل ػػػةاها 
  ػػػن ا  هػػػعاماعا  ظةػػػدا  نةقػػػرار ػػػز ا لتعبػػػرااػػػ ا  ػػػةاكشروػػػةا ػػػ اقػػػهنررا  عػػػهنكاالػػػما ػػػاضاسػػػ ريها

 ه ا   ػط را  ػتاغػهنةاريغتة نػةاكربتػلاشىلةرينػةاؾبتةشػراا   ةنىلةةك ىلعنتهاالىلنةادكفاامار دعاتهنا  ا
ىلػهناالػماريغلغػلا  ةتنػراهانةػ سا عبعةاػراادؽاريةةصىلل ةاكجزئىلةوةاعاكري ظىلة ةا ضػعرا عبعػعاتنػة(ارينك

   ػػاا  ػػهماادلا ذلا  تعػػزؽاك  تة ىلػػكاقبةئػػلا تنػػةشارا تةاقػػراك ػػه ا ػػةادؿاالىلػػهاق ؽبػػةااا-األ ػػة  –
عاب ػػلا ػػةاربعلػػها   لعػػرا ػػ ابهػػةاراكق ػػ راها ا قػػرا ؼبػػ ةاابالػػذب   ا)ت ػػري سػػكا قن قباةلنػػا ،
اربا  ز ةفا.ايبا  قةبعاها  ة ا  عاا  هما تعاضا  ىلها دن ةفا

كنةقػػػرا  ب ػػػتةينا ػػػعانةقػػػرا تح  ػػػراش ػػػ ا ػػػةاسبلىلػػػها  مػػػاكؼاعا عػػػ ا  قػػػ راك  صػػػالبراك غبعة ػػػرا
 لعػػا رراك  دلاكشػػػىل عا  ػػهنـاها  هػػػعاا ؼبعةصػػػاا.ا  ػػتنهنراالػػػما  ػػن ا  قػػػاقينا  ػػػهماار ػػػزك  صػػربا ذلا
اك  ت ةرا.اا ػبطىلئر عترب ةا نبعا

ا ة ػةا لهػعاا اجعػةعصػ را عتػربا  هػعاا  قػهنشا ػاا  ام:االػاالتناص    ال مروث األدبيااااا
كشػةاارينةا ػ ا ػا ت ا  ػه  ا سػتنهنك االىلػهاهابنػة انػ اشػعامار  ػضاكػلاانػ  عا  ملػماك  ق ػػااا ؼبعةصػا

                                                             
 .ا157-ا155  هعا  اعا   ر  1
ا.ا27  قعااعا   را 2
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 لػػػػه ةا  بهػػػػا را  ػػػػتاذبػػػػنحاربػػػػدا  غةصػػػػبنياك  تلػػػػنيا ك ػػػػةيماعا ت تحضػػػػااهابعػػػػضانص صػػػػ ةا
عاكالػػماراسػػ ما ؼبتنػػ ا  هػػةااا  قػػ  عاشخصػػىلةةاشػػعا را ػػ اـبتلػػفا  عصػػ راعا ضػػة را ذلاشػػعا ما
 ػ اج  نػ ا تعػهندراكؿبػرراعاكالػػمااهػعا    ػهمااهػقا  عاكبػراك اتػزاهبػةااكشػرا  نقػةداقػػهن ةاكشػهن نةا

قهنراكبرا  ا دغػا  ا لةنػةننياك  هػعا  اعا فاشػعا ا هػعلا ػ ا  اؤ ػةا ػةا ةػ ؽااماشػةاااقاػاا ةػعا
اتػاؽااشػ ةرا     ػرااش  اشة تريهاجيعلنةانعىل ابنيا غبلماك    قعاكب نيا ؼبنةؿاك غبقىلقرا  ةا  ا  ىلـ 
اكت ؽبةا ذلار ةدا ؼبهن نرا  تاش هنةا ىلالد ا:ا

 ال تنبي يشعل أرجار الكمفة      
 واألق ار ، تس.ط في قاع الجب     
 نجـم تنشج في زاوية البستاف     
 وساند بنت السلطاف     
 يخضبها الدـ     
 1لمب يا ويل ال الب  ن ال     

اك  نقة راك   ىلةسىلراريتح ؿا ذلااا ملاالػما ػهناا ل ػةاعاااااا   ةا عا     را اكزا شعةعا  علـ 
هاغبمػػػرا نتةةضػػػتها) الميػػػل لل الػػػب  ػػػن ال  لػػػمب   هاية ػػػرا ؼبقطػػػعابةؼبنػػلا  هػػػع ااوهن ػػػهن  ت جػػها

 فا ؼبغلػػ ملا ن ػػةا ذلاريصػػ  اا   ػػاا  ػػهماجيػػ اافا  ػػ فا تاالػػما ػػةا ػػ اكػػةئ ا.ااا  تةةريػػركث رريػػهاه
 شنيا ن را  تبىلحاكلاشا ةريها دن ةنىلراك    نىلرا جلا  عىل اب ا  را.

 ذلاجةنػػػ ا ؼبتنػػػ اري تحضػػػااشػػػةاااقاػػػاا ػػػ اايباسبػػػةـاعاا  ػػػهمار  ػػػقا ػبلىلةػػػرا ؼبعتصػػػماهاااا
اعاكشػ هنا ػتحااع ر ػراكالػهن ةاهاقصػىلهنريها  بةئىلػراعاكذكػاةا ػةرينيا  هخصػىلتنياؼبػةا شاكبهاضهنا  ػاـك

ريعلػػ ا ػ ااالؽبعػػةااشػ ةر ةا أل ػػرا  عابىلػراهاشاكهبػػةا  ز ىلػرا ػػعا  قػ لا ػبةرجىلػػراعاشػ هن  ا ػػ ا نتصػ
ار ض ةاكث روةا عاربا ضا   راالمار عا ؽبعراكد عا  هااا ااك ةيما.ا

                                                             
ا.ا180عاصاا انهن  ىلةةاعباكحا  عا ؽ بهالا  ب تةيناعا 1
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ك  ق ػػػااا  تشػػػتالؿكرينتقػػػلا ذلارينػػػةصاقاػػػاا ػػػعاشػػػةااا عةصػػػاااػػػة ا ػػػ  ؿاشىلةريػػػهاك ػػػالةااااا
ك نةضالابقلعهاك  ا اهاؾبةهبػرا  صػ ة نرا نػهاشػةااا  نػ رراك  تها هناك  قععاك  تع فا عةشا  ة حةا

 ي   ح مد دروي  نهاك  تعاداك  ا ضا

 على ىذه األرض  ا يستحق البكاء     اااااااا

 ريقلك ييي                       

 ص ت األغاني التي أرعلت رجري         

 فاستراب و غادرني  ييي               

 1ي.ر ل ل ي  ،                    

شضػ را ؼبقةبػػلا  طبىلعػػعا لة ػارا  ػػتا تضػعن ةاعا ػػاذ اكػةفاشبػػرا ػػةااريعلػ ا  ب ػػتةيناها ػه ا  ػػن 
  ػػتحقا غبىلػػةراكعػػةا قػػ ؿادرك ػػ اعا ػػافا نة ػػكاا ضػػةا ػػةا  ػػتحقا  ب ػػة اكعػػةاريقػػ ؿا  ب ػػتةيناعا ذا

   على ىذه األرض  ا يستحق الحقاة   :  ق ؿادرك  اهاقصىلهنريها

 ذه األرض  ا يستحق الحقاة : على ى       
 نهاية أيلمؿ        
 ااااااسقدة تترؾ األربعقن بكا ل  ش شها        
اساعة الش س في السجن   ااااا

 قم ي.لد سربا  ن الكاةنات غ       
 ىتافات رعب ل ن يصعدوف إلى يتفهم  باس قن        
  2وخمؼ الط اة  ن األغنقاْت ي       

                                                             
ا.ا239صاعا2011كما لنهااكا  ت ز عاعااعةفعاعاؾبهن تا[ هاشهن قرا  عا ؽ]انيعاا–   جعابة ا بهالا  ب تةيناعا 1
ا.ا140عاصا1964عاد را   تةملا ؼبختةرراعاشىلةةاعاا[ كردااقلا]اكر ؽا  ز ت فاعا درك  اؿبع داعااا 2
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 غبىلػػةراري ػػتحقاافاريعػػةشاكاافا  ػػتغلا دن ػػةفا  لحمػػةةا عبعىللػػرا ىل ػػةاعادرك ػػ اافا علػػ ااا
  ب ػػتةيناها ػػه ا  ػػن اانػػهنا  لحمػػةةا  ػػتاريت قػفاا  نػها  فا ػػىلساشةضػػا ابعػػهناافاغىلبػػها ؼبػػ ةاعاك

 ن ػػةيناكبػػرااري ػػتحقا  ب ػػة اها ػػه ا غبىلػػةراك ن ػػةارشىلػػلادرك ػػ اعاك فادرك ػػ ااػػةشا نهػػغالاهبػػمما
ا افا  ب تةيناا ضةا نهغلراهبما هةبها.اك نها ل طنياعهالاسبنما

  تنةصةةا  تاريعاضنةا  ىل ةاّنػةذجا شػ ةؿار  ضػرا لملػماك  ق ػاا دن ػةيناعا ػ ااالؽبػةاريهنا ا
ا ذلا  تحاراك  ن ررا تغىلراك قعاسئما  عاملا  عىل اهاكنةها.

 شػةةاشعاابهالا  ب تةيناشػعااامػىلماها غتػهااػهملاها  قةاػها اافماا تعنملاهاكصة را  ق ؿ
ا فما   ىلػ ة س ة  قػ ؿ كعػة  عػين  ػه بىل ةسػ اهاصػ ر اعاكبنػة ا تعةسػكاكصػل اهانص صػها

 ال حتػمى ت  ػل أخػرى  مضػمعات  ػن ينب  ان ا  البشرية، ال .افات ج ق  في العيقم الشعر 
 ربا  ذفنص ص ةا ا1  وينقن بحرارة علقها وال .بلة للحقاة، ال تح سة البشرية للنفس ال ق ي

 كعة   هةاارع كاع ه  عبهن هن   قهنش   تةر ا    ر  ز شض ر االؿ    ك ؼبةضع  غبةضا اج    بني
  ت  ػ  ا ضػة   جنػةس كبػني بػل تلةػرـبا انػ  ع بػني قنريعػة اف شهن نػر باؤ ػر سػتطةادا   هػةاار اف
 .اا  ت هن هن ه سة د  اكبر رؤ ر الق الم   قهنرر  ة صنص

ا

ا

 ا

                                                             
ا.ا26عاصا1993عا2 ط   بىلضة ع   هن ر اعا ىل ة  س ة اع سة عا  ىل سف   سفا 1
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إذا كانػ  اسيااةػت بػ شؤ نػػلكف اس،افػت ا دػ ف اياب اسيااةػة يفػػأل ن وػت ن اياب كاس ػ  ن ػػ  
فػ  افزػ اج اياب كو ػل اسيااةػت ا كاس،بيػت شامعقػا ف،تػ ة كفز ػاشتت ا دزقزػ  اسيااةػت سز ػق  كػ  

اؽ أاس ػ،ؤ كيػؤب حب ااػاة اإلنيػاف ن  كبزحتل ن احزااجابه كبألجه ايفزقافابه سازألغػ يضايا اإلنياف 
  1ب اصا عا يصألريفا كيت ف خ ايايفا كيمزت  فياكئعا كيت ـ عتا فا يؤاه ف  ح ألؿ .

اياشاء كاس ،ؤاء صألت ايفت ا كضػقهيفا اضتػة كؽتي ػة إرااافػا دز،ؤضػألا ينػألاع استقػ   ال ي اؿ ك      
كاسزمأليؤ  كاسزعقاش ا يف اسي طت ال بت   اس ،ؤاء دعل اواة اضتؤيت كسياف اس ،ب كياابه ؿتأل اسزحؤر

 2كركحه اسيت ك قا أستأليفا إىل اسمار ش،ي  ف  ج ي  . 

ال يمكنننأل لنننددب ن نننر  أن ياينننر النننرنيا  "كاس ػػػ،ؤ اسيااةػػػة ومػػػ  اس يػػػزاإ  ػػػألرم رادػػػ  إذ       
دافع قوي لكشف المخبأ نتحريك الساكأل ، نمقانمة كل منا ونو مفينف ن ينر  نالعالم ، نلكنه

، ه و  اسم وت اسألطمات ا كف ل ح عػا سألطمعػا اسػسم ةػ   ا داسؤد  اسيااةة وم يفا ب 3 " صحيح
كفصػػػػ ر اوز ازيفػػػػا ا كيفػػػػأل كػػػػسس  ردػػػػ   اتاسيػػػػقت اسةاس ػػػػت ن نػػػػ،ؤيفا ا دعػػػػأل فم زعػػػػا كفعػػػػ  حضػػػػار 

ارحتاعتا إىل اسزصألؼ اسسم كج ت داه واظتا فيزتب  ا كف  ٍبم تاكفتاظتا كب   مهت ايفت ن  االحزبؿ
  إلنياإ فزضافمت ف  إنياهنا اس،ؤيب اظتضطع  . خزقه شاس ،  اسزبؤباح داه ن يازعا 

 

   

                                                             
ا 2004ؤ اس،ػؤيب ا أطؤكحػت اكزػألراه ن اياب اس،ػؤيب اضتػ يا ا جاف،ػت فمزػألرم ييػػمطامت ا ةػتامت يػ كر ا اضتيػاات ن اس ػػ،  1

 ص ث .

اسؤف يػت ا ايػألاف اظتط ألوػات  –اسألاي،ات  –اسؤكفانيات  –االب اوات  –نياب ن اكم ا ف خ  إىل اراةت اظت ارس اياشات ن اس ،ؤ   2
 . 314اص  1984اصتاف،ات ا اصت ائؤ ا  

 . 187اياب اصت ائؤم ن رحاب اسؤد  كاسزحؤر ا اار اس، ل س قبيني ا شهكت ا اط ت ا ص نألر ة قاف ا  3
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 البعر الريني  أنال :      

ي ػ م فػػ   اأك د يػػ ا اا ايمامػستػ  دػػؤا دتػؤ ف،ػػني هز ػف شػػه وػ  غػػهه ا كيتػألف يفػػسا اسزألجػه إفمػػ      
ػػ  اإلةػبفةاه يضػػات ف،امػت ا كاس ػػاوؤ اس،ػػؤيب خبسػه رراءه اس تؤيػػت ا ػ  اسػػ يا اسألاضػػ  نبألجعػه  جييم

إذ ح ظػػ  استػػؤرف استػؤن ن ةػػ  ف تػػؤة ا نظػػؤا سم ػػ فا اس يماػت كػػسس  شاسميػػ ت إىل نػاوؤبما نػ،ؤه ا ك 
 . يأليما س يعايفسا اصتانب  ؽتما ج، اس ،ؤ و ى ي  كاس يفا ا كسا ك 

 النفعة الصوفية :       

هبػػا ااخػػ  اسألايػػ  فػػ  فمطػػو اظتيػػلكسات اسػػيت ي ػػ،ؤ –ن اسةاسػػب ايوػػل  – اس ػػاوؤ اظت،اصػػؤيػؤد       
دب ييزطا  اسز ي ل فػ  غتؤيػات اسسات اسؤادضت س قألان  كاضت كا اسيت ي ؤضعا و اه اس،صؤ اسسم ي افمه 
 .عتقألفه كوساشابه كرالفه كب زفه ايح اث ا دال ؤ اسم كح إىل وألامل اسصألدات ا س، ه جي  داعا اطتبص

  اسمػػػػألوة اس،قػػػػػألام فػػػػػ  اسزألةػػػػ انألوػػػػشاوز ػػػػاره جػػػػاء ارحتػػػػاؿ ش ػػػػػؤل اس يػػػػزاإ ؿتػػػػأل اسزصػػػػػألؼ 
كاصػػػط اؼ ضػػػ  اسظ ػػػل ا يف ن ػػػ ة اسصػػػألدات ن بؤا مػػػا جػػػاءت باػػػار زيفػػػ  ضػػػ  اإلغػػػؤاؽ ن اظت ػػػسات 

ؤد  كاسيػخحب اسػكاس عألات ا كن اس،صؤ اضت يا اةز،ق   اسصألدات س ز، ه و  اسظ ل كاالضطعاا ك 
ضتػ  اظتػاام كدتػػ اه ومػ  اس يػزاإ احز ػاج و ػى يفاقمػت او ػى غتؤيػات اسألايػ  ا كفمػه دػاسز، ه اسصػألن 

اسػيت مل ب زتػؤ يألفػا إىل اس ةػت  و ى فياحت كجألانا ا كاةػز اات فػ  اسز ؤشػت اسصػألدات كبتماافػا اس ةأليػت
كنػػاوؤبما فػػ  شػػني اس ػػ،ؤاء اسػػسم كجػػ كا ن  -–ن اسز، ػػه وػػ  ايحػػألاؿ اس ػػ،ألريت شتيادػػت  أك بتصػػؤ

 ات كخارجات ا كجاء كزاب اسألج  ذتػؤة حتق ه ف  مهأـل ااخ اسصألدات اظتبذ اآلف  ظتتاش ات اسسات كفا
يفػػسا اسمػػ كح دزتػػ ـ وػػ  طؤيتػػه فتارشػػت غػػه بت ا يػػت س حػػب اإلعتػػة ا دزخػػرؽ وػػامل اسألايػػ  سزتػػ ـ نظؤيػػت 

 تادزمػا اس،ؤشاػت ا دػمح  ال زسمػا  االخزبؼ ش ةت صألدات رادضت ك ائؤة ا كاالخزبؼ غه فؤغألب داه ن
 دزتألؿ : ن،زت  أف االخزبؼ دزمت 
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 ي الرنح ، سفر ف
 سفر في القيود ،

 سفر في األ الل ،

 نسفر في العيون ، 

 في ميا  األصابع ،  

 في سماء السواعر ، في العلم األزل ، 

 . نلعوب في نعيم الشفتيأل

  1نيقولون .. تجنب ، تجنب  

 –استاػألا كايغػبؿ  –اسرحاؿ خبصا هنائاا ف  مهألفعا ست   حتاكؿ أف    ن حااة اسي ؤ ك
ببزفعػػػا ن كػػػ  فتػػػاف ب  ػػػ  إساػػػه ا دز تػػػى غؤي ػػػت ن ش ػػػ يفا   كأحػػػ  ن صػػػؤاوعا أف اطتػػػبص  بظػػػ 

فالسنننفر بنننريل اسيػػػ ؤ فػػػ  يفػػػسا اس،ػػػامل اظتػػػاام كاالنةقػػػاس ن حاػػػاة اظتيػػػ  ا إذا " اضتتاتػػػة يتقػػػ  ن 
مطننرنح نتعننويض مطلننوب ، السننفر ِانعتنناد مننأل العبوديننة نانطالقننة فنني المج ننول ،  ننرنج مننأل 

نالتحننرر مننأل القيننود  االكتشننا فنني فءنناء الحريننة ، نونن ا السننفر يحقنن  لنن ة  القيننود ند ننول
ب،أليضػػا س خػػألاء اسػػسم ب،ا ػػه ةػػ ؤا حتاتاػػا كإوػػا يفػػأل ةػػ ؤ ن يػػة ديػػ ؤيفا يفمػػا سػػا   ، 2الخانقننة " 
جعلوا مأل  نوم ال يأل الر لةب أنل مأل أشار إلى التجربة الرن ية شبي ةكب،زرب اسصألدات " اس اوؤة 

                                                             
 . 176ش ؤل اس يزاإ ااظتؤج  اسياشو  ا ص  1

 . 20كداو خميت ا اراةات ن اس ،ؤ اس،ؤيب اضت يا ا اار ِايؤأ ا شهكت ا اط ت ا ص  2
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ة سننفرا مءنننيا ملياننا بالمفاجننأة نالمخننان  فنني يرينن  مننو   يويننل ، قننر سننعي م نراء الحقيقنن
 . 1ينت ي سالكه إلى ن اية سعيرة إن نف  اهلل ن أراد " 

( اسيت ب حا داعا و  ف  ي اركعا أح اهنا ككح فا كهؤجعا ف   سفرنصعا ش  ظت )  ادززح       
انةقاةػعا ن اسز ؤشػت اسصػألدات ا ساظػ  اػه االسػت و ػى زفػ  ةػ ؤيفا ك أزفزعا ا ككجألا حؤؼ اصتػؤ )ن( د

( كبػ وأله  لعنوبطؤن االخػزبؼ ا ككجعػت حتػسيؤا ظتػ  أمهػ  ف ػ أه اسػ يا )صألفا كاضحا ن بصأليؤ 
 ( ا سزماام فألاليفا اسسم بز، و شه ب، تا خاصا .تجنبْ إىل االشز،اا )

اسزألواػػت كاسزمػػأليؤ ا   و ػػى ان ياحاػػت ا ب،قػػ ةػػز،ق زعا اس ػػاوؤةايس ػػاظ كاس، ػػارات اسػػيت اإفم ف،ظػػل       
إذا  ك كاست ف و  اسؤغ ت ن اس،اش شيبـ ا ذس  اسيبـ اظت تػألا ن زفػ  استػألم ي كػ  اسضػ،اف ا 

شػػ كف واط ػػت صػػاايت كحػػب  حتاػػاكػػاف اإلنيػػاف ال ييػػزطا  أف واػػا شػػ كف فػػاء كط،ػػاـ داس يػػزاإ ال 
 كيفػة اس ػؤي،ت اإلةػبفات فصػ ر ا أالألؽ اظتزط  ات اظتاايت كحت و ن وامل ركحػاإ دشه حتاتة بيقأل 
بألاصػػػػ  ا ك ز ػػػػأليت س ،ػػػػاش ن اس،ػػػػامل ايز كاسيػػػػتامت كرفػػػػ ت عتػػػػا ش،ػػػػامل اسػػػػؤكح كاس،اػػػػألف اظتاالطقئمػػػػاف 

 اس يزاإ صألدازعا اسؤادضت س  ياا اسم ية سإلنياف ن يصا ة أخؤل : 

 .مائرة الخمر ترنر  

 .يمحو اللؤلؤ ما سطر  الياقوت على األ صان 

    . جع السم القابعِ ال أستثني ن  

                                    .  في ك ف البرد األ ءر

 مات السمك األ ءر مقتوال في ثقب اإلبرة ، 

                                                             
 . 20ا اط ا ص 1983صبح و   اسص ألر ا حااٌب ن اس ،ؤ ا شهكت ا   1
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 . يلك : ثقب اإلبرة أنسع مأل بحرٍ لّ القال 

 .بتلع الحمى مرسا ُ  ت

 .نتأ    نحو ذراع الفبر الطاعأل بالصْر  

 1العقر ، نأووى نحو القاعْ  .. طينفر 

كز ػ  استصػا ة سا ػت اس،ػ كاف و ػػى اس،ػؤاؽ ا دصػألرت اسطةػاة حػػألؿ اظتائػ ة كاصتقاػ  ةػتؤ ستزػػ        
 ح  اظتمادس اسربيت كاس حؤيت كاصتأليت ك عا . ن،ب أو ؿ شؤمء د زِ 

ف اس يػزاإ شػني اسصػألدات كاطتقػؤة كاظتائػ ة سزػ ؿ و ػى دتػ اف اسػألوة كاإلغقػاء ن ةػ ب حؤيػت بتؤ       
دػػؤاا يف شتػػاءه ي،زقػػ  و ػػى اصتقاوػػت اسػػيت واػػا هبػػا كداعػػا كيفػػة اسػػيت ب عقػػه اسيػػػألرة  اإلنيػػاف ا ك ، ػػه

كاسزقؤا كب، ز داه ذابازه كب ح  ذيفمه س  حا و  اس  اب كاظتضقألف اإلنياإ ن اس،بيات اسيااةات 
نباالضنننطراب فنننعذا نقنننع  " الننن ي يتسنننم بالحركنننة نإىل ط ا،ػػػت اسزصػػػألؼ ا كفؤجػػػ  يفػػػسا االيػػػراف 

 .  2 تصو  "السكون فال

الصننوفي ، نقننر امننتدت  تلننك النشننوة التنني تفننيض ب ننا نفنن ستػػؤة اسصػػألدات ستػػؤة اسم ػػألة  " 
 .3قريبة منه كل القرب ...نوو  ال مأل الرو  الفجائي يعتري العبر "  رت  تى  بحب اهلل

                                                             
 .  152ش ؤل اس يزاإ ا ايوقاؿ استاف ت ا يصا ة فائ ة اطتقؤ ب كر ا ص  1

ا  1981ا 4ػتق  فصط ى يف ارة ا اسم وت اسصألدات ن اس ،ؤ اس،ؤيب اضت يا ا غت ت دصألؿ فصػؤ ا اعتاػ ة اظتصػؤيت س تزػاب ا ع  2
 . 107ا  ص  1ـ

ا  1986 رةػػت شةػػ اا ك عػػألر اسةػػ ا  ا اار اس ػػلكف اسيتاداػػت ا شةػػ اا ا وػػ ناف حيػػ  اس،ػػألاام ا اس ػػ،ؤ اسصػػألن حػػ  أدػػألؿ ف  3
 . 120-119ص
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س ػ،ألريت ك اس تؤيت كا س حؤكت اسم يات كإةتاطابتألف حؤكات اينااء فصاح ت عتا  ن يفسا اظتتط       
 –اال صنننان  –اليننناقوت  -اللؤلنننؤ }ومػػػ يفا كاسػػػيت ب ػػػة قػػػأليفؤ اس،بيػػػات داقػػػا شامعػػػا ا داينػػػااء 

 ػػت انطبيػػه شػػ  ب،قػػ  و ػػى ف،اكيػػت اآلخػػؤ كف،ااابػػه كوؤيالقنناع ...   -البننرد الخءننر –السننمك 
كة مه ا يهنا ن اضطؤاب نػ ي  ب،قػ  و ػى بأليػف اس ػاوؤة كةػتألهنا شػ ؿ فػ  ةػ ؤيفا اسصػألن ن 

ائه اس ،ا  و  است   كاسؤؤيا اسز ف ات ضتؤكات اينااء دتمحعا يألة اضتضألر كوقو اس عػل اس ػاف  ستػ  دض
ب،ػػاش حاسػت ن يػػات اغراشاػت ن غتزقػػ  غػؤؽ ن اظت ػػسات كنيػة حػػب ا  كحتػه كافزيػػ   إذفػا حألعتػا ا 

  س،امل اظتاايات اظت ي  س ؤكح كاصتي  .

 الخمرة                                       المائرة        

 

 االجتماع                                       السكر      

 

 عرن القررة على المقانمة  –القير  –ال رنب           

 

 انفصال                 ا تراب                    عالم المثل .     

ائػ ة شػ الالت ؼتز  ػت ا فػ  شامعػا أرش،ػت فألائػ  استصا ة ف  ة  و ؤة فتط  ذكػؤت اظتبزتألف       
س خقػؤ ا ك ب ػػت س حػؤب ك ب ػػت س صػرب كا مزػػاف س ألجػ  ا كا مزػػاف س حػب ا كاحػػ ة س قيػ  ا ككاحػػ ة 
س قػػألت ا اس  ايػػت س خقػػؤة ك اسمعايػػت س صػػرب ا فػػ  خػػبؿ ب ػػتا  بتػػاش ة س ق ػػؤاات اسػػيت أضػػا   إىل 

  أف اضتؤب بزح  ف  اظتألت ا كيزآزر اضتػب فػ  اسألجػ  كاطتقػؤة اظتائ ة اسياشزت س ظا كاظتزةهة االست ا ؾت
    س ألاي  اسسم نيؤح ن جم ابه .كاظتي  ساز ااؿ اسصرب ج سازه شني اضتؤب كاظتألت ن ف ع  حتاتة 
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اطتقػػػؤة ن اسصػػػألدات اس ػػػسة اسػػػيت ال حػػػ كا عتػػػا ا كاظتط ػػػب اسػػػيت يزمػػػاد  فػػػ  أج ػػػه اس يفػػػاا كاس، ػػػاا       
كاس،قػ  ش ػؤي،زه ةػ حانه كب،ػاىل ا يفػة ن استصػا ة  سػه  اإلخبصس،اش ن ن ألة ستيب ػت ت ا  كا

بمياب اؤكت ح  كنات ب ة ش ف اس،امل ةتؤ كدت  وت ه سزحطال نخصػات اإلنيػاف اس،ػؤيب كاد،ػه إىل 
 اس حا و  اس ماء : 

 .نأفعل ما لم تفعل  واء 

 .أشر بأ صان الرمان 

 .1عنقي ... ثم أموت

س  زػػػ  متألفػػػات ايفػػػت كحتطػػػال نػػػ،ب أوػػػ ؿ ذن ػػػه اطتضػػػألع زعا اسز،ػػػاكف اس،ػػػؤيب ارب شصػػػألداحتػػػ      
 س  كزابألر كاسي،ة س ، ل كاظت،ؤدت ك اسزطألر .

 . يمحو اللؤلؤ

 2ما سطر  الياقوت األ مر ...

ا كن يفػسا اظتتطػ  بػ س  و ػى داس لسل رف  سزيافة اسةؤائ  كب،اساعا و ى اظتاام كاسم كات كاستػ   
كاسطعػػؤ كاسػػرباءة ا كقػػا يػػ ؿ و ػػى وقػػو انمػػت كاصتػػؤح اسم يػػة ينػػه يزتػػألف ن أوقػػاؽ أنػػه رفػػ  اسمتػػاء 

اس حار ا كاضتتاتت اس اخ ات اظت ،ت بلك  انزصاره و ػى وألافػ  اس،مػف اطتارجاػت اسةاريػت ن اسػ ـ كحؤكشػا 
ؤة فػ  ال ف أ   كبرؾ اسمعايت س حب اظتط و كأةاس فألاص ت اضتااة شيبـ كيف كء ا كقا بز ػااؿ اس ػاو

صألاريخ اسطةاة كنهاهنل دزما كنارا ا ايرض اضتقايت كاضتب ك ايف  ب   ايرض استألنات اسيت أن، زعا 
 كح عا ف،ا .  -كوساشما ف،عا  -كب،  كاح ة ف  إنتاساات وساهبا   

                                                             
 . 155اس يزاإ ا ايوقاؿ استاف ت ا يصا ة فائ ة اطتقؤ ب كر ا ص   1

 . 156اظتؤج  ن يها ص   2
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 .أستلقي تحت سرير الريح 

 فتخرجني األرض مأل األرض .. 

 نأ رج ا مأل كأسي ...

 قص الكأس ...ترقبني عيأل الصياد نتنت

 أكتب بالخمرة فود األقراح ..

 1 !أ بك ...    

ا دػػػ ف افػػزات ستػػػؤا شتاػػ  ك ةػػػا سزيػػارع اس ػػػاوؤة  2ح يفػػأل استػػػاركرة اس ارغػػت فػػػ  اطتقػػؤ  ى داستىػػ
فمزصؤة إلرااة اضتااة ما ي اجئ اسصااا سا ي  كا ا و ػى دتػ اف اسصػا  ا ٍب حتضػؤ استزاشػت سزأل ػو ذسػ  

ريت اس ،ػػ  ن اسزػػاريخ حاػػا بػػزبحل ن ػػألة اسيػػتؤ شم ػػألة اإلشػػ اع ا اسػػسم كيفػػة رفػػ ه س خ ػػألا كاةػػزقؤا
اسصػػألدات اسم ػػألة اسؤكحاػػت كاإلنيػػػاف  دعػػة سػػ لكفاابػػه اطتقػػؤة ا ي،زػػرب أريػػى أنػػألاع اسزحتاػػو اإلنيػػاإ 

اسػػػػ ـ  كتابننننة بننننالخمر اس،ػػػػاام اعتػػػػؤكب فػػػػ  رااءة اسػػػػ ف  كبزألجعقػػػػا شاضتػػػػب اظتتزػػػػألب كأم كزاشػػػػت  
   ن اس،امل .اظتيزض، ني كاظتتعألري

دقائػػ ة اس يػػزاإ سايػػ  فائػػ ة افػػؤئ استػػا  كال فائػػ ة استػػؤرف أك فائػػ ة اضتتػػاـ كاس وقػػاء اسػػيت 
،ػامل اسهططألف و اعا كي ػ، ألف اسػ رب كاضتػؤث كاسميػ  ا شػ  فائػ ة صػألدات فػؤب ش ،ػ  اسػ كراف فػ  

  ق يمت اس اض ت . ساضتية اظتلمل إىل وامل اظتي  ايشتى 

                                                             
 158اس يزاإ ا ايوقاؿ استاف ت ا يصا ة فائ ة اطتقؤ ب كر ا ص:   1

 . 33ا ص 12شاب استاؼ ا ] فااة ؽ ا ح [ ا جاش  فمظألر ا سياف اس،ؤب ا   2
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ن كاي،اػػػػت  تدازعا إىل كايػػػ  ايفػػػت اينػػػ  يزافػػػت ا ايكيػػػؤ فػػػؤارة ا اسيػػػايطب،ػػػؤج اس يػػػزاإ شصػػػأل 
اسصػػق  كاستقػػ  كاالةػػزبب كاسضػػااع ايفػػؤ اسػػسم ج،ػػ  اس ػػاوؤة أف بتػػألف أم نػػةءو إال أف بتػػألف 
ذافػػا اظتػػا وػػاحب هبػػا فػػ  ضػػ اشات كفػػا ي،ريعػػا فػػ  دتػػؤا كأةػػى ككجعػػت أف عػػا ا أف هػػؤج يفػػسا اسػػألط  فػػ  

بؿ فػػ  اسمػألر كاسضػألء فزألجػػا شػاس ؤح كايغػاإ ا كاضتاسػت اسصػػألدات اسػيت يصػ ر ومعػػا سا ،ػا ن  ػفم ػاه 
يفسا اضت  اظتزأليفج ا بز ي  داعا صألرة اسؤد  كوػ ـ االنصػااع ا كاس حػا وػ  اسػ ف  اس،ػؤيب اظت ػؤؽ 

 .ن درة ف،امت كسا  اظتخزاؿ أك اعتائل ن اكافت اسم ة  

 بكنل التناقءنات – اف اضتاػاة ا ك ػألب امزقػ  صػألدات اس يػزاإ بتػزحل فاػ فم إكصػ ألة استػألؿ 
" ن نيأل تتخلنى دززخطى نؤكره كحتاكؿ اةزئصاؿ جسكره كب رع فتاش  ذس  ديائ  اطته كبؤوايفا  –

نج  ننا السننلبي لكنني تنننام  فنني الواقننع النن ي ترفءننه نتبتعننر عنننه فعنمننا تصننبح الصننوفية عننأل 
ينر الواقنع ، نوني تاينر ون ا الواقنع ب لك فنا ، تصنبح شنعرا إن نا تجعنل منأل كشنوف ا نسنيلة لتاي

 1بالكلمة الشاعرة "

ا كقا ؾت يفا فزح ة شني اسسات كاسألاي  ا       ن ف، قعا اسصألن ن وت اسزحؤر كاسيألرة  عبم   ذس  أهنم
اظتيػػػاطؤ و ػػى دتػػػؤ ك كجػػ اف اظتػػػؤء اس،ػػػؤيب  كاس حػػا وػػػ  اسزتزػػ  كاسزألحػػػ  ن فألاجعػػت اس،ػػػامل اظتػػاام 

 ككػ ف صألدات ة  ات فؤب ف  خبعتا إىل وػامل اظتيػ  سزم،ػ ؿ وػ  اس،ػامل ب، م  كاإلةبفة ا كصألدازعا ال
        فا جيؤم حألعتا ال ي،ماعا ا ش  صألدات اجياشات. 

 :  البستاني نابأل عربي الصوفي           

نت ػػت اإلنيػػاف فػػ  اسزتا ػػات اس األسألجاػػت اس طؤيػػت إىل اسزتا ػػات اضتضػػاريت اسألاواػػت ا ةػػاو ت إفم       
ات ن ػتاكست  اكز غؤي فا ا كاسزط   إىل ف او ت أةؤاريفا اس اطماػت ن صػؤاوعا اظتؤيػؤ فػ  فتزضػاات اسس

ألن ونن ا االجزقاواػت دم حػػ  إىل اسصػػألدات س، عػػا  ػػ  ن اظت،زتػػ  اسصػألن ؼتؤجػػا عتػػا فػػ  يفػػسا اظتػػ زؽ " 

                                                             
 . 414و  اس ي  إشتاوا  ا اس ،ؤ اس،ؤيب اظت،اصؤ ا ص   1
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ظاوريننا ، الميننران  يننر ميننران تتفننتح فيننه ذاتيننة الشنناعر نفرديتننه ، ف ننو ينفصننل عننأل المجتمننع 
بوجود مأسناني ، إن ون ا الننوع منأل التصنو   –التي وي نفس ا آالم مجتمعه  –ليعي  آالمه 

 1ت الحسية التي فقروا الشاعر " محانلة لتعويض عأل العالقات الرن ية ، نالصال

 داس اوؤ ال يؤل ا كإوا ي رؾ ش حياةه فؤافاه فػ  االربتػاء إىل اظت ػاائ اس، اػا ا كاسصػألدات اػا      
فيػػػزقؤ وػػػ  يفػػػسا االربتػػػاء كرف يػػػت اإلنيػػػاف ن ف،مػػػاه ايشتػػػى ا البصػػػاؿ اسػػػسات هبػػػسا اظت،ػػػ  كب صػػػا  

ا كفػػ  يفػػسا اظتمط ػػو  يػػ ت شألضػػألح صػػألدات  –فػػ  صػػ ت كخ ػػو كوقػػ   –جػػأليفؤ إنيػػانات اإلنيػػاف 
 اش  وؤيب ن ن،ؤ ش ؤل اس يزاإ كاسيت ب،  يفؤكب ف  اسألاي  اظتؤ إىل حااة أكيؤ يف كء كة،ااة .   

كاضتتاتت أف اسز اـ اس اوؤة ش تؤ اش  وؤيب ن جان ه االجيايب اسسم يػؤد  اسز،افػ  فػ  اسزػ  هات       
اس،اانات اسيت بم وعا حألاةما ف  حاا اظتظعؤ اطتارجة ا اسيت بةؤؽ صاح عا ن اسمظػؤة اسم ،اػت ا ككػ ف 

فػػػ  فػػػ  اضتؤكاػػػت اإلشػػػ اع اس،قػػػ  اإلشػػػ اوة ن اضتػػػاسزني يػػػ رؾ فػػػ  أجػػػ  اس،قػػػ  ا ن حػػػني يم ةػػػة اسز،ا
شز ػػاكز االةػػز بء إىل اسؤؤيػػا است ػػ ات  ا كسػػا   ن جان ػػه اسيػػ   اسػػسم يػػ وأل إىل اإلضتػػاا كاست ػػؤ 
كاسز تا  ن اس ي  اإلةبفة ا كناوؤبما شزألجععا إىل صألدات اش  وؤيب إوا يفػة ػتاكسػت اس حػا وػ  

ا اظتم ػػػػطؤة شػػػني وػػػامل فػػػاام دت ػػػػله اس ػػػاط  كاظتضػػػقؤ كاطت ػػػة س ز، ػػػه وقػػػػا ي ػػػة  دتؤيفػػػا كيػػػلرؽ ذافػػػ
اسصؤاوات سزحطال إنيانات اإلنيػاف ا كوػامل جػأليفؤم ال ييػق  داػه شػاس،اش إال فػ   خػبؿ اس حػا 

في ننا اسننتجابة مودعننة  لمننا يننراد من ننا ، ونني سننر لطيفننة  ريبننة  ونني أرنا ننااينػػااء " ن اكاخػػ  
اإلنسنناني النن ي الننرنح   يات ننا نتلننك األشننياء ، محبوسننة فنني تلننك الصننور ، تؤدي ننا إلننى ونن ا

  2قررت له " 

                                                             
 . 208ا ص  1978إحياف و اس ا  ا ايفات اس ،ؤ اس،ؤيب اظت،اصؤ ا وامل اظت،ؤدت ا دربايؤ   1

 . 146ا ص 1981 يألةف ةافة اساألةف ا فا اس ،ؤ اس،ظال ؟ ا فم ألرات احتاا استزاب اس،ؤب ا اف و ا  2



فض في شعر بشرى البستاني األبعاد السياسية للر                                  الفصل الثاني   
 

- 106 - 
 

 كػ  كاحػ  و ػى هن ػه ايكىل شاس ػ،ؤ كاسيػاإ حػ ة د،ػربم اس يزاإ كاش  وػؤيب ن أدتػار فزم   انرك     
ش  ي زه طت و حااة في ى كؤميت بيؤح داعا اسسات اس  ؤيت شت  حؤيت كو ة كشتأل ا كذس  شطؤح مهألفػه 

 ن ن،ؤ صألن ف اكج اظتضقألف كاس ت  دزتألؿ ناوؤبما : كفظاظته كاد،ه ؿتأل اسزحؤر كاسؤد  كاسيألرة 

 فمتى تمتثل معرفتك لمعرفتي ...          
 .نلي  مأل دناء إال الر ول في الحءور      

 .نالعودة إلى المحءور              
 .نأنا أنتظر قمرا يلي  بفصولي           

 .يلي  بشر  البير التي تسكأل دمي        
 1يلي  بخمر أزمنتي .            

رؤيت اس يزاإ ن ن،ؤيفا رؤيت دتؤيت صػألدات دتزيػ  سمػألازع ذاباػت حػ  دتػايفة وػامل اظتيػ  اسػسم فػ  
خبسه حتاكؿ ف،انتت اس،امل كيألاه اس اطمات اظتي ى كايرانه م اائ  اسزقػؤا كاظتةػايؤة ا كفبحتػت اظتضػقؤات 

 ،ت :اطت ات ككص عا ب تاب  جأليفؤيا ضتتاتت فياسات ضائ

 .أ بك          
 كي تتعلم األجيال  وارية الحرية ...        

 !  تعلمني أم أعلمك ...        
 .نالبطولة أن نموت ظمى       

    !ال أن نْنَعِب الماء         
 2نبطولتي أن أنتفع مائي ، نأن أنتفعه .   

                                                             
 . 197ش ؤل اس يزاإ  ا  كزاب اسألج  ا ص   1

 . 167اظتؤج  ن يه ا ص  2
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ؾ ف  و ي  اس ،ؤاء ن يفسا شؤيفم  ش ،ؤيفا كواعا اس،قاو س ركب اسألوة اسبفزمايفات كاسيت ب ر 
( يفسا اسألوة اسسم ال ميتػ  رصػ ه كميتػ   دنني  نصالح عبر الصبورأكابأل الفارض  ن اس تؤ) 

 س اط  ا كال ن،اه إال شاسألج اف .بصأليؤه ف  حاا كألنه   اات ال ي رؾ إال شاس،ت  ا

صػػ  فػػ  دت  إذكقػػا اب تػػ  ف،ػػه ن  يػػا  اسساباػػت ن نػػ،ؤيفا ا اخز  ػػ  ن ن ػػ  اس تػػؤة ا 
فػ  ةػؤف يزعا ا دػألوة اسػسات سػسافا يػ  أدػؤز  كإيصػائعااسسات نزا ت حؤفاهنا فػ  فألطمعػا ايشػ م ا 

إاراؾ  شتافػػػان وػػت كجألايػػػت ب،ػػػ  شػػػاسم كع إىل ياقػػػت اإلنيػػػاف كب ػػػؤاه كف،اي ػػػت اسألايػػػ  كجػػػ اناا ا كفػػػ  
 اسز ؤشت اظت،انت : 

 الماء المر ، الشجر المر ،      

     شكل الرم ، قطرات المطر تأ      

 .أبصر سيول الرم في سقف  رفتي       

 في ممرات بيتي ،       

 .في شر  قلبي       

 1في الشوارع نالمالعب .      

اوزق  اش  وؤيب ن كزاشابه و ى سةت ف عقت وػ  يصػ  ا دػ كيؤ فػ  سةػت اإلنػارة كاسؤفػ  ا دم ػ        
كيفػػسا فػػا بطؤيمػػا سػػه ن اس صػػ  ضتػػااا كإوػػا ردػػ  ك ػػألرة ؤكشػػا أك إاسؤفػػ  كاإلنػػارة ن نػػ،ؤيفا ستػػ  سػػا  يف

 ايكؿ ن اس ةت اس ،ؤيت وم يفا .

                                                             
 . 66ايوقاؿ استاف ت ا ص   1
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كنألريفػػا فػػ  استػػؤرف استػػؤن كاضتػػ يا  إنػػ،اوعايم يػػو  إةػػبفاتصػػألدات اس يػػزاإ  فم إكصػػ ألة استػػألؿ       
اس ؤيف كف  اس ا  اسسم بؤش  داه كايز ي  ف  ص ائه   كأيفل ف  ميي عا أكسئ  اينػخاص اسػسي  

 ب، ت  ي ألهبل اب ا  . 

داس اوؤ واكؿ أف يؤبتة إىل ايشتى كاين   ا كاوزبء اس،ػألامل ايش يػت اظتز،اي ػت ا كحتػائو اسػؤكح      
أن اإلنسان في الفكر الصوفي ال يعي   الة منأل الالنعني اظتي ى شت  ف،اناعا ك  اافا ا ذس  " 

 1 ياة في و ا الوجود " قة األكثر أن السلبية ، بل إن اإلنسان وو الحقي

وفية الملتفمنننة تحنننانل نضنننع الصنننإذف داس ػػػ،ؤ اسصػػػألن يفػػػأل نػػػ،ؤ يعػػػ ؼ إىل اس مػػػاء ا يف "      
الحقيقي ، بالنسبة لقءايا المجتمع ،  يث يتعان  الفأل نالعقيرة نيلتحمنان موضعه في  الشعر

حنرر العبنر منأل في بنية مو رة لخرمة اإلنسان في جوور  ، فيرتفع المءنط ر منأل نورتنه ، نيت
 2عبوديته ، نيطعم الجائع نيكسى العريان نتءرب ير البط  " 

 القرس في شعر البستاني :    

استػػػ س ي ػػػػب اس،ػػػؤب اسمػػػػاش  ا واصػػػقت د يػػػػطني كفعػػػ  اسيػػػػا  اظتيػػػا  وايػػػػى و اػػػه اسيػػػػبـ      
يفػل أشػؤز " أكىل است  زػني ك اسػا اضتػؤفني ا دعػة إحػ ل كأصػ ى ا  و اػه كةػ ل كفيؤل اسم  ػتق  " 

استضايا استألفات اسيت ان ،  هبا اس ،ؤاء اس،امل اس،ؤيب كمل ية   ومعا إال جاح  د خػست حاػ ا ك ػها فػ  
 . ا ككصألال إىل كيزما اضتاضؤ 1967ا فؤكرا شاسمتيت  1948إنزاجعل ش ءا ف  اسمت ت 

،ػػه ا حتػػ  كطػػ ة طةاػػاف كاةػػز  اا صػػعاألإ  ػػامل كفػػ  يتػػف ف فتعػػألردعػػة يضػػات نػػ،ب وػػؤيب       
دعػػسه اسألي ػػت اسػػيت يت عػػا اس ػػاوؤ اس،ػػؤيب إىل جانػػب إخألانػػه ن د يػػطني فػػ ؼ إىل ب صػػا  ركح اسيػػألرة 
كاظتتاكفت ظتا حتز ه د يػطني ن ضػقه ايفػت اإلةػبفات شاوز اريفػا حاف ػت س قػألركث اإلةػبفة كي اةػزه 

                                                             
 . 46ا ص   1982ا  4فصط ى ػتق  يف ارة ا  اسم وت اسصألدات ن اس ،ؤ اس،ؤيب اظت،اصؤ ا غت ت اس صألؿ ا ع :   1

 . 414ياه ك ألايفؤه اس مات ا اظتؤج  اسياشو ا صو  اس ي  إشتاوا  ا اس ،ؤ اس،ؤيب اظت،اصؤ يضا  2
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لمقرسننننة فنننني نعنننني " نلدمنننناكأل ان است  ػػػػت ايكىل كاحزألائعػػػػا س قيػػػػ   اييصػػػػى  اس يماػػػػت اظتزقي ػػػػت
أكثننر مننأل داللننة ، ف نني أ ننر أوننم الحننوافف التنني يمكننأل اسننتاالل ا فنني إيننار  الشننعوب ن ركت ننا

أن  –تاريخينا  –الصراع الرائم نالمستمر على كسب مكانة وامة بيأل الشعوب . نالمسنلم بنه 
الشعوب التي تستطيع الحفاظ على أماكن ا المقرسة  الية مأل دن  منافسي ا ، وي الشعوب 

 1مقومات العفة نالمنعة نالنفوذ " تي تستح  أن تمتلكال

كاسػػػػ داع وػػػػ  يفػػػػسه اظتت ةػػػػات ن أم أفػػػػت فػػػػ  ايفػػػػل ي،زػػػػرب أحػػػػ  فتألفػػػػات بألحػػػػ يفا كةػػػػ ب       
" إضنننافة إلنننى ذلنننك فنننعن األمننناكأل المقرسنننة وننني إ نننرى انصػػػعاريفا ن شألبتػػػت اسألحػػػ ة اس يماػػػت ا 

نالفنرس نالعنرب ن ينروم منأل األمنم  التعبيرات الحءارية لدمم بشنكل  نا، ،فمعابنر الرنمنان
نالمسننتوى الحءناري األرقننى ل ن   الشننعوب ، اصنة فنني  نالشنعوب ،كانننت ترمنف إلننى الشنكل

 بنرأ يبنرز التعبينر القرننان ون انالعشريأل  ألننه فني  نعلى القرنيأل التاسع عشر رنن السابقة الق
يػ قألف ن،زػ  هبػا ظتػا بتزم ػه كؿت  اظت 2كبريل للتعبير الحءاري الريني "  القومي في كثير مأل األمم

كاس يماػت كاالجزقاواػت  كاسزارهاػت  اسم يػات ن جألان عا ف  فيهة اين ااء كاسؤة  دزحق  ف  اس الالت
 فا جي، ما ن زصو هبا سصأليا يأليا . 

اةػػزطاو  اسز ؤشػػت اس  يػػطامات كةػػألااكيزعا أف حتزػػ  جان ػػا فعقػػا فػػ  كوػػة  كفػػ  يفػػسا اظتمط ػػو      
ب،ؤضػػػ  سػػػه يفػػػسه استضػػػات ا ايفػػػؤ اسػػػسم ييػػػألغ سمػػػا استػػػألؿ شػػػ ف اصتػػػأليفؤ اس ػػػاف   شيػػػ ب فػػػا اس ػػػاوؤة

كجعػػػ  عتػػػسه استضػػػات ا كانػػػ  ف ػػػحألنت شاضتيػػػؤة فألج،ػػػت كإحيػػػاس طػػػاغ شاساػػػ س ا  س تصػػػائ  اسػػػيت
ن كجػػػػ اف اس ػػػػاوؤة سزقيػػػػ  رفػػػػػ ا  –اس  يػػػػطامات  –كاسزػػػػسفؤ ن اضتػػػػ  استػػػػألفة ا دافزػػػػ ت اسز ؤشػػػػت 

خ ا كاسأليػألع ن فصػا ة كايػ  داةػ  ف ػةء شاسزمتاػ  كاسطةاػاف كاسز يمػ النيحاؽ اسػسات اس،ؤشاػت   أفػاـ
                                                             

ة،ا م ػتق  ا فبف  اسؤد  ن نػ،ؤ فصػط ى اسةقػارم  ا رةػاست فت فػت سماػ  نػعااة اظتاجيػزه اإنػؤاؼ أا: ػتقػ  و ػاس ا   1
 .104ييل اياب اس،ؤيب اجاف،ت ب قياف ا ص: 

 اظتؤج  ن يه ا كاسص حت ن يعا .  2
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اسةػػػؤب كاسصػػػعايمت فػػػ  ب ػػػتو كحػػػؤكب أيف اػػػت ااخػػػ  اسػػػ با اس،ؤشاػػػت . غػػػه أف يفػػػسه اس،ألافػػػ  مل دتمػػػ  
ناوؤبما أف ب ؼ عتا يصا ة ػت ت بظعؤ داعا اضتيؤة و ى فا رس  إساه ايكضاع ن است س نزا ت وتل 

 اس،ؤشات : كاسةه ف اسات كاسيت بط و و ى دضاء ايفت اسيااةات اظتزخاذست 
 . أيت ا الاراء القرس
 . سيرتي

 . ال تحفني إن جات للش ادة
 . فحاكم البلرة إن صرقتِ 

 . سيأمر الثور ال ي يحمل فود الماء
 . عرشك أن ينفض قرنيه

  . فال يبقي سوى الصحراء
 .1 أيت ا األرض قفي في الجلسة األ يرة

اس يزاإ شط ا،ت انزقائعػا ككالئعػا عتػسه ايفػت ا أف د يػطني يفػة ةػا ة غػؤاء ةػتط  شػني  بظعؤ      
دتػػة أةػػػ  غانػػػل  ػػامل ا ك د يػػػطني جػػػ ء ال يز ػػػ أ فػػ  اسػػػألط  اس،ػػػؤيب است ػػه اسػػػسم يتقػػػ  ش،ضػػػه 

 د،عل إىل إشػ اء كػ  ا كيفأل فػا يػأفت وؤشات كاح ةكفمعل ن،ؤاءيفا حتتاو ا دح ل اإلنياف اس،ؤيب اش،ض
 كاسزضاف  ف  يفسا اس ،ب اظتي ألب ن أرضه .  ضتبف اوؤ ا

  اس يػػػػزاإ ن بصػػػػأليؤ داج،ػػػػت بزت ػػػػف االالت اسػػػػمح   كبألضػػػػ  خػػػػحب اسصػػػػؤاع اسػػػػسم ي ػػػػة      
المعيننات التني " ا كيفة ف  "  القرس ، أيت ا الاراءا كارافات اس حظت اسؤايفمت اسيت ب،ا عا " است س

ا د  يػػطني ش،ػػ  أف كانػػ  أرض خصػػ ت  2" تمنننح الخطنناب مرجعيننة ، نتحيننل إلننى أمننور  ارجيننة 

                                                             
 . 223ا ص2011 ااار غت الكم ا وقاف ا كوني –اس يزاإ ا  فألاج  شاء   1

 . 151ا ص  1986ا  2ا ػتق  ف زاح ا حت ا  اطتطاب اس ،ؤم  ا اظتؤك  اسيتان اس،ؤيب ا اس ار اس اضاء اط  2
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( ا كس،ػ  فػا يلكػ  و ػى ذسػ  بأل ا عػا س ؤفػ  الصنحراء شا كح نا جؤاء فػا كيػ  عتػا )  صارت أكيؤ ج
 ايةطألرم اسسم ب ه داه إىل أف ايرض وافت ػتقألست شني يؤإ اسيألر .

االحػػػزبؿ إىل فتػػػاف استػػػ س كاظتػػػ ف اس  يػػػطامات إىل فمػػػرب س خطاشػػػت اس،ؤشاػػػت ا كش يػػػ م   حتألسػػػ      
كاسم اةػت كاظتمتػؤات ي،ػا ش يػت حػاؿ فػ  ايحػألاؿ اسزخ ػة ومعػا أك اسزمتػؤ عتػا ا يهنػا استػػ س  س ػ ن 

اصتقا  دػػػ ان و ػػػتعا كػػػسس  كاس،ػػػؤيب اضت ا ػػػت كك قػػػا أف،ػػػ  االحػػػزبؿ ن ب نايػػػعا أف،ػػػ  اس  يػػػطاا
داسيػػطؤ يفػػسا  ( دةال تحفننني إن جاننت للشنن ا) يط ػػب اس ػػعااة ن أرض د يػػطني حػػ  نػػاوؤبما ا

اساػ  و ػػى فػػ ل نػأليعا س  ػػعااة ن كطػػ  وػػؤيب فألحػ  واصػػقزه د يػػطني كقػا بػػ وأل ايفػػت س أليػػألؼ  
 .كؤج  كاح  سزحؤيؤيفا

 كاغزصاب است س كب ؤي  فئػات اآلالؼ فػ   اكاس يزاإ ناوؤة وصؤيفا ال ميتمعا أف ب ع ح        
اظتتاكفت ا كخباصػت غتػازر ك  اسؤد  كاسيألرة  ؾ ف اوؤحتؤم أف  ا اكفاس  يطاماني حت  كط ة استز  اماإ

 صربا كنزاب سز ني انزعاكات اسصعايمت ضتتألؽ يفسا اس ،ب اظتةزصب ن جةؤادازه دزتألؿ : 

 ببرقه تسقط الرايات ... ناعمرا  .                  

 .في برليأل تج   يفلة مأل أجل                   

 ا ، شاتيال ن صبر                          

 تنننشنج كنرينسنتنينأل .                       

 .1عار مأل محيط األرض يكتنف الخليج              

االنزعاكات اإلنيػانات س ػ،ب د يػطني كاسصػق  اس،ػؤيب كيفػاج  اظتػألت كاسػ فار كاطتػألؼ  إفم  
يػػػطاا بػػػ ؿ و ػػػى فػػػ ل كوػػػة اس ػػػاوؤة هبػػػسه استضػػػات كإمياهنػػػا هبػػػا كإاانزعػػػا س  ػػػؤح اس   ك عػػػا وألافػػػ 

 إخػػألاهنلاسمػػازؼ فمػػس أكيػػؤ فػػ  نصػػف يػػؤف ا استصػػا ة ب،ػػرب شصػػؤاحت وػػ  ف ػػاركت اس ػػ،ؤاء اس،ػػؤاياني 
                                                             

 . 434_433ا  ص1988اس يزاإ ا  أي   كف اس،ؤاؽ ا كزارة اسيتادت ا شة اا ا ط   1
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اصتػػؤح كاحػ  ا كاسؤغ ػػت ف ػركت ن االن،زػػاؽ فػ  نػػهاف االحػزبؿ . دزلكػػ   اس  يػطاماني ن ػتمػزعل يف
نيػػاف فػػ  اس، ألايػػت وقػػو اسؤاشطػػت استألفاػػت اسػػيت  ق،عقػػا ا كحتتاػػو سػػؤكح اظتتاكفػػت كاسزصػػ م سزحؤيػػؤ اإل

فلسطيأل ليست مشكلة قومية على الصعير العربي ، أن أن نا مشنكلة  قءيةكاالةزةبؿ كبظ  " 
اجتماعية بالنسبة ألبناء فلسطيأل ، نإنمنا وني مأسناة إنسنانية عامنة وني مأسناة العنصنرية ، أكبنر 

 .  1الحريث " عرف ا التاريخنصمة 
د يطني س، عل وؤكألا ف اوؤ اسياةػت اسػسي  كػانألا ةػ  ا ن  كن زف  اسرام اس،ؤيب يمز   أشماء      

 ضااع است س :

 نيطلع نجه الفرائي يفتح باب دمش  ،   
 بفجر سورا تطانل ما بيأل رفءي ،      

                 .................. 
 نتطلع بيأل الصخور الشمال عيونك ،     
 تطلع بيأل الخليل نعكا ،      
 2ثلج ، نين مر الثلج .نين مر ال     
 است س واصقت د يطني و ى أهنا غؤناطت اس،ؤب :بظعؤ اس اوؤة      

 .أ بئ  رناية في دمي          
 3عبر ب ا إلى المررسة نأ مل القرس نرجسةً  محمومة . أ         

                                                             
 . 81ا ص 2ا ط 1978ايداؽ اصت ي  شهكت ا غا  نتؤم ا ن،ؤنا اضت يا إىل أي  ؟ ااار   1

 . 560ش ؤل اس يزاإ ا ايغمات كاسيتني ا ص  2

 . 28[ ا ص2003ش ؤل اس يزاإ ا ايوقاؿ استاف ت ]اضتب   3
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 يػطني كو ى ك  دؤا اظت اركت ن انز اضزعا ا كؿت  اآلف ن أـ اظت،ػارؾ ن انز اضػزني اس،ػؤاؽ كد
 كاسألاليػػػػات اظتزحػػػػ ة ايفؤيتاػػػػت كاسصػػػػعايمت ككااهنقػػػػا ف،ػػػػا كستػػػػ  ياعتػػػػا اصتمػػػػؤاؿ ايفؤيتػػػػة ن وػػػػاـ ف،ػػػػا

صػاركخا إهنػا فػ  أجػ  يبث كأرش،ػني س صعايمت :ست  ضؤشما اس،ؤاؽ يج تػل كياعتػا اس،ػؤاؽ شػ م1991
 جي فا ن ن،ؤيفا :  كناوؤبما د يطني ا 

 نرجالك اآلتيأل ينتشلون     
 لقرس نجه ا   
 َمأْل  ير العراد يءم القرس    
 1يا ألما نيا أمال نيا  رْ  .  
 : القومية العربية نالبستاني   

ن ف عألفعا اظت،اصؤ يفة اإلمياف ش ف اس ،ب اس،ؤيب ن،ب كاحػ   ق،ػه اس ةػت كاسيتادػت كاسزػاريخ 
ك بالموضنوعات التمسنكاصتةؤاداا كاظتصاحل ضػق  حػ كا فػ  انػاحب إىل اطت ػاج ا كن اياب يفػة " 

التي ت م جل أبناء األمة الوا رة ، نالتحم  ل نا منأل  ينث االتجنا  نحنو النرفاع عنأل القءنايا 
 2القراء على التمسك بقيم م في مواج ة  طر  قيقي أن متصنور "  الوينية ، نإبراز ما يحث

عػػا سايػػ  ش وػػت ن كاستألفاػت اس،ؤشاػػت م عألفعػػا حػػب ايفػت كاالرب ػػاط هبػػا كاالوزػػ از شاس،ؤكشػت كاسػػ داع وم
اس،صػػؤ اضتػػ يا شػػ  خ ػػو فز صػػ  فمػػس استػػ ـ دتػػ   يػػ ت استألفاػػت أكال ن استاػػاف است  ػػة شاظت ػػاخؤة 

    :3لكما معانية بألياؿ شاست ا ت كاظتآ ؤ ا اسيت بسكب داعا اسم وت اس ؤايت ضق  استااف االجزقاوة 

                                                             
 . 472ش ؤل اس يزاإ ا " زيفؤ اضت ائو " ا ص 1
ت س مػػػاف ةػػاحت ريػػػاض اسصػػػ   ا شػػػهكت ا غتػػ م كيف ػػػه ا كافػػػ  اظتعمػػ س ا ف، ػػػل اظتصػػػط حات اس،ؤشاػػػت ن اس ةػػت كاياب ا فتز ػػػ 2

 . 200ا ص 1984ا  2فمتحت ك ف ي ة ا ط

و ػػ  اسيػػبـ ػتقػػ  يفػػاركف ا اار  –ق (ا اظت ضػػ اات ا بػػ  : أزتػػ  ػتقػ  نػػاكؤ 168اظت ضػػ  شػػ  ػتقػػ  شػ  ةػػامل اسضػػ م ) ت   3
 . 355ـ ا ص 2010ا  6اظت،ارؼ ا استايفؤة ا ط
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 تَِليُر . م َمْجٌر َأَشم  ي اْمُرٌؤ ِمأْل ُعْصَبٍة َمْشُ ورٍَة      َ َشٍر َل ُ ِإن      
 1َكنننَرٌم َنَأْعننَمنناٌم َلُ نننْم َنُجُرنُد .      ًرا ن َأَعانَننننُ ْم أَْلَفْوا أَبَاُوم َسي      

ز،صػب ن اسيااةػت كاسػ ي  ا فػا ككقا وع  اس،ػؤب كوػرب بػارهعل  ردػاؽ اس ػتاؽ كاطتػبؼ كاس       
اظتخز  ػت ا اسػسم ان،تػ  ةػ  ا ن ةػهيفل ؿتػأل اسزحػؤر  إىل إض،اؼ نألكزعل كورب رتا  اس،صػألر أال

كاإلحتاا ا دتاف ساح اث اصتياقت ن استؤف اس، ؤي  كن فت فزعا االةز،قار اسةػؤيب س ػألط  اس،ػؤيبا 
كؾتاحػه ن إ ػارة اسم،ػػؤات اسطائ اػت  كاس،ؤياػت أ ػػؤ استػألم ن اوزػ از اس،ػػؤب شزػارهعل ك تػادزعل كاسزقيػػ  

بفات خاصػػت ش،ػػ  غػػ ك اسيتادػػت اسةؤشاػػت اسػػيت أخػػست  زػػاح وتػػألؿ أشمػػاء ايفػػت ن اإلةػػشتػػألفازعل اس،ؤشاػػت 
كاسزتاساػػػ  اسػػػيت حتتػػػل امزقػػػ  ا دػػػ ح  اس ػػػ،ؤاء هبػػػسا اطتطػػػؤ دع ػػػألا إىل اسمػػػ اء اسزحػػػؤر فػػػ  اس،ػػػااات 
  س قتاكفت كاسزحؤر .

االحػػزبؿ  – يا ا ميػػؤ شػػه اس ػػاوؤ اس،ؤايػػة كان ػػةاسه شتضػػازه استػػربل ن اس،صػػؤ اضتػػكشػػاسؤغل ؽتمػػ      
 ف يفػسا مل ميم،ػػه فػ  اسز، ػػه وػ  االنزقػػاءأإال  –ايفؤيتػة كةػاشتا اسيػػ طت اس يتزابألريػت شتاػػااة صػ اـ 

كاسز، و اظتزني ش فزه اس،ؤشات د،ايش شز ؤشزه اس ،ؤيت اصت ي ة يفسه ايح اث كاستضايا ا كفػ  أيفػل يفػسه 
" ليست مجرد عايفة يتانى ب ا فني  كيفة اسألح ة اس،ؤشات اسيت بة  هبا اس اوؤ اس،ؤيب استضايا يضات

كاسزػ اـ  .2مناسبة مأل المناسبات نإنما وي عقيرة  تتكرر  باستمرار ن تلح عليه  نعلنى نفسنه " 
الموقف اإليريولوجي ن ر  ال يصننع اس ،ؤاء شتضايا أفزعل ال يمتح ف  ياقت اس،ق  اس ػا يف " 

" كننل شنناعر كو ػػى  ،3يخلننو مننأل موقننف "   ينمننا العمننل الفننني نكنن لك يفقننر العمننل الفننني نزنننه

                                                             
يمظػؤ : اشػ  ح ػؤ اس،يػتبإ  -ة ك ستػب ف،ػأل ا ال ي،ػؤؼ بػاريخ فألسػ ه ككدابػه ا اش  فاس  ش  ج، ؤ شػ  كػبب ا نػاوؤ جػايف   1
ا 1ق( ا ن يفػػػػػت ايس ػػػػػاب ن ايستػػػػػاب ا بػػػػػ : و ػػػػػ  اس، يػػػػػ  ػتقػػػػػ  شػػػػػ  صػػػػػاحل اسيػػػػػ يؤم ا فتز ػػػػػت اسؤنػػػػػ  ا اسؤيػػػػػاضا ط852)ت

 . 187ا ص 2ـ ا ج1989ق/1409

 . 30ا ص 2ا ط1983اظتلةيت اسألطمات س تزاب ا اصت ائؤ ا  و   ا  ركا  ا يضايا وؤشات ن اس ،ؤ اصت ائؤم اظت،اصؤ ا  2

 . 381و  اس ي  إشتاوا  ا اس ،ؤ اس،ؤيب اظت،اصؤ ا يضاياه ك ألايفؤه اس مات كاظت،مأليت ا ص  3
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يختننار موقعننه دا ننل اإليننار الثننوري لعصننر  نمجتمعننه نكننل شنناعر يتحننر  دا ننل ونن ا اإليننار ، 
نونن   العالقننة الريناميكيننة بننيأل الشننعر ن اإليننار العننام للحينناة ، ونني مننا يؤكننر مننرة أ ننرى ثوريننة 

 باوتنا ، نال منأل الشناعر تابعنا  " الثورة التي ال تجعل مأل الشنعر ظنالكيفسه . 1الشعر المعاصر " 
العابرة ، نإلنى إنما مأل الشعر مشاركة إيجابية فعالة ، نمأل الشاعر ثائرا يتجانز ذاته ناللحظة ن 

 .2نالحءارة في معركت ا التي ال تنت ي مع التاريخ "ن ثورة اإلنسا

حػػػ ا عا اس،ؤشاػػػت ا دألوػػػ  أ ش ػػػؤل اس يػػػزاإ م،ػػػ ؿ وػػػ  ف ػػػتبت وصػػػؤيفا كيضػػػايايفا  كمل بتػػػ      
 العمنل" بنأن ف  اسص فات اسيت ح  ػ  هبػا اسيػاحت اس،ؤشاػت ا دانط تػ  فػ  إمياهنػا اس،قاػو  ك اكش 

"نقود كإف اس ،ؤ يفأل 3 صممية في ناقع الحياة نمحانلة التخاذ موقف من ا "الفني وو مشاركة 
تػألؿ شػ ف دتػؤة ا سػسا ميتػ  اس 4اإلنسانية نحو الحياة نالسعادة ناالستمرار " المعركة التي تقودوا

" ارتبطت إلى  ر بعير بمف وم األدب نفسه ، نمنرى  شتضايا أفزه دتػ   اظت،اصؤ  االسز اـ اس اوؤ
ا دعػػػ ت ايحػػػ اف 5 بنننه األدب فننني توجينننه وننن   الحيننناة " عالقتنننه بالحيننناة ،نبالنننرنر الننن ي يقنننوم

ب ؤيػػػت كفػػػا أصػػػ ح  و اػػػه اسػػػ كؿ اس،ؤشاػػػت فػػػ  ب ػػػز  ك  نػػػاوؤبما كوألاطػػػف اسةضػػػب كاسػػػؤد  كاسيػػػألرة
 كض،ف : 

 . نجعي فيك ، منكفئ

 صارخ ، ذابنننل  ،

                                                             
 399و  اس ي  إشتاوا  ا اس ،ؤ اس،ؤيب اظت،اصؤ ا يضاياه ك ألايفؤه اس مات كاظت،مأليت ا ص:   1

 . 76ا صغاىل نتؤم ا اظتؤج  ة و ذكؤه   2

 . 7ا ص  1974و  اس ي  إشتاوا  ا اس ،ؤ ن إطار اس،صؤ اسيألرم ا شهكت س ماف ا  3
 . 241ا ص  1968فاخائا  افطاناألس ا اراةات ن اس ،ؤ اس،ؤيب اضت يا ا شهكت ا   4

 . 374 – 373و  اس ي  إشتاوا  ا  اس ،ؤ اس،ؤيب اظت،اصؤ  ا ص  5
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 يستايث مأل الاصة المستريمة ...

 يافح كع اب العربْ  ...

 فر ي فيك ، مستنفر ،ذاوب ، آينب  ،

 جرح الوجر نجناته نالوصْب ...

 موجع كافال العرب ...

 صوتك المستفف جرا ي ،

 1ندام كليل العربْ  ...  

ف  كاي  ف قألس فزقي  ن ةااةت زرع ايمل كػتمت واش ن شػبا فةزصػ ت ن انط ت  اس يزاإ       
كاةز  اا كو ألايت ن ج ء رخؤ ا داس اوؤة بلف  ش ف اس ،ؤ ذك يفػ ؼ اجزقػاوة ييػقأل شػه وػ   ج ء

 اظتصاحل اس خصات ساص   وافب س زةاه كاسزطألر كاس ماء اضتضارم س ل ايفل .

ا ن اسزح ا م شز يا يفا سانا اس اوؤة شتيؤة سزتأـل ش كريفان يفسا اظتتاـ بي،ى سزحطال ايمل ك 
 ػػ  حاسػػت االنتيػػار اس،افػػت اسػػيت ب ػػع يفا ايفػػت ا حاػػا بػػربز نةقػػت اطتطػػاب اسةاضػػب و ػػى صػػق  

 سزظعؤ ارجت واسات ف  اظت،اناة ب ا داعا اينا ان ،االفا اظتزح يت سيطألة اسألاي  .

ا كفصػػػػ ر أدتاريفػػػػا دتزػػػػاز شصػػػػألفا اظتز  ػػػػؤا إذ نػػػػت   اينػػػػا اس ػػػػ،ؤيت شػػػػلرة فؤك يػػػػت ن نصػػػػعا 
اسصػػػاو ة اسػػػيت بػػػز ق  اسألايػػػ  ا كبؤصػػػ  جؤاحػػػه اس افاػػػت كإضػػػادت ك قػػػت ) اسألجػػػ  ( ست قػػػت  كنةقزعػػػا

)اسة اؿ( داه ب، ه ك ه و  غضب اس اوؤة كرد  ك ألرة ف  حيؤة كأمل شألاي،عػا ككايػ  أفزعػا   دأليػألع 
حت بم ػ  فػ  بمػادؤ اظت ػؤاات كانيػااب اظت ػاوؤ ن يفسه االن ياح أةعل ن فػم  اسػمح نػ،ؤيت كاضػ في 

 مايا اسراكاب  فا ي،ا أف اخزااريفػا ساس ػاظ مل يتػ  و أليػا أك و ػألائاا شػ  اخزاػارا فتصػألاا كفمظقػا 

                                                             
 . 445ايوقاؿ استاف ت ا ص   1
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كشاػػاف حزقاػػت اطتػػبص فػػ  يفػػسا اسز ػػؤؽ كاسز ػػز  اسػػسم ييػػ ب أمل  ااظتز تػػة فػػ  جعػػت سصػػ ـ كجػػ اف
 كان طار ن ن يات اظتؤء اس،ؤيب . 

نزاجافػػا اس ػػ،ؤيت كاسػػيت إصػػ  كسألجمػػا ن وػػامل ش ػػؤل اس يػػزاإ اس ػػ،ؤم ا كخاصػػت ن شػػاكألرة نألا
 قاػػو ن اإلنيػػاف اس،ػػؤيب كاإلةػػػبفةب افمػػ  فػػ  اسألجػػ  اإلنيػػاإ كاستػػػألفة اظتػػؤ ا كفػػا بؤكػػه اصتػػػؤح اس،

ت كاظتػػػلمل ن ي ػػػب كػػػ  إنيػػػاف وػػػؤيب ا فػػػ  داج،ػػػت د يػػػطني إىل نت ػػػت ايفػػػد، ػػػه اظتػػػل ؤ اسػػػسم ال يػػػ اؿ 
كإحياةعا شاسضااع كاعت ميت ية اب و ة ا سيما ن وؤضعا اآلف ا كإوا بظعؤ ح ل يفألعتا كضػؤاكفا 
ن ن ػػألس اظتز تػػني ا يف اس ػػ،ؤ فعقػػا ياػػ  ومػػه دعػػأل ال هػػؤج وػػ  كألنػػه فزم يػػا إشػػ اواا يصػػألغ وػػ  

  يضايا اس،صػؤ طؤيته اظت  ع اضتتاتة ف اوؤه اسسابات اظت ج ت شاعتل اصتقاوة سافت ا ساظعؤ فألي ه ف
 ألاه كن،ألره ضق  إطار ذس  اس،صؤ .ككج

فماشؤ اضت ل ا كستػ   ي،ز ةة ا كاطتطب جيال ا دب مي   اإلحياس إال أف كداج،ت اس،ؤب فؤم 
 اضت ل جاء أيضا ػتقب ش ا  اضتيؤة كايمل دزتألؿ ن يصا يفا  " اضت ل " : 

 ... مٍ دَ  جِ ي لُ فِ  دٌ ارِ  َ 

 نج ك الوردي  ارد ...

 مل قربان األلم ...نأنا أ 

 إلله لي  في معبر  رجعة يارد ...

 تنطوي األبعاد نالرؤيا نآتي ...

 ..لسفوح ال م ناليأس علم .

 أ رد اآلالم نال كرى سرير ...

 يحتوي شوكه يسقط نجم ...
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  في نسادي ...

 . أفيض الكف على أوراب  لم
 1أمسح الوجر نأمءي 

ـ كاظتػؤارة كاس تػ  كاسػسكؤل كاسػ ـ ستػ  كػ  ذسػ  جػاء اظتتط  شػني ةػطألره استيػه فػ  اآلالوق  
ن يفػسا اظتمظػؤ اظتػلذم  فػا ييػزتطب االيفزقػاـحت  و اءة اضت ػل اسػسم جيقػ  كػ  يفػسا اس ػزات كستػ  

اـ ( وقػػ  ن  –س ،ػػني كاست ػػب ا شؤيػػو فػػ  ايفػػ    داطتطػػاب فمتػػ  شاس،ػػساب كاسػػ ـ ) غػػارؽ ن   
ايفػػ  اظت،تػألا ا شػػؤغل فػا جيػػؤم دا ػارؾ اسػػؤاكم ن ش،ػػا  ييػقابه كجعػػا كرايػا غضػػا ا داػه االسػػت و ػى

ركح ايف  كسأل كاف و ى ص،ا  اضت ػل كسػا  اسألايػ  اظت،ػاش ... دحامقػا بمطػألم ايش،ػاا كيػ ٌب اسػؤاكم 
 سا ي  و  اعتل –كيفأل صألت أنا اس اوؤة  –

وػػت كيػػ  أط ػػو اساػػ س و اعػػا حػػ  ن اضت ػػل ا دصػػارت بةػػؤؼ رالـ ايفػػت ن رح ػػت فضػػمات كف رك 
 إالم فا يفأل ذاؾ  دز ألح عتا ؾتأـل كاو ة حتاكؿ أف ب ألذ هبا ا كست  ةؤواف فا يزت ف عتا أفم  شاس ألؾ ا

يماغاػه ا كب تػى و ػى أفػ  أف بزحتػو اسألحػ ة اس،ؤشاػت كسػأل كػاف ذسػ  وػ  طؤيػو ك أيف اب ح ل ي او ػه 
 اضت ل . 

 اؤ إال ن حػػ كاـ اسزصػػؤي  اظت انػػو ػػى اسػػؤغل فػػ  وػػ  استػػاًب بتقػػ  اس ػػاوؤة بصػػأليؤيفا س ق ػػع 
 بيق  س قز تة أف ييز ف اسمح ا دمصعا يألحة كال يصؤح كيفسه يفة رف يه اس ،ؤ اضتتاتػة استػاار

 إيصاؿ انقألؿ اس تؤم ا اكف اسأليألع ن اائؤة اظت انؤة كاسزيطا  :  و ى

 .كافر أنت نفي عينيك  لم جاولي   

 نأنا أش ر في البيت صالتك ... 

 راكعا تلثم أذيال الصنم ...
                                                             

 . 530وقاؿ استاف ت ا ص اي  1
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 نأنا أسمع أصراء بكاء ... تصرية . 

 فعذا الكعبة دم ...

 .نإذا ننحنأل سبناينا 

 .نفتح الباب لافن تتري 

 يثأر التاريخ منا نتظل : 

 .كافر أنت    

 1نفي عينيك  لم جاولي ...

 ف  يظعػػؤاياستصػػا ة وػػرب صػػألت اس ػػاوؤة وػػ  رأيعػػا ن بصػػأليؤ فػػ ل اظتػػؤارة كايمل اس ػػسب صػػ        
قاو ظتا ضتو شايفت ا دز،رب شصألر ااست كداو ت و  فضقألف ذس  اضتػ ف و ػى يػ ر فػا بمطػألم اضت ف اس،

{ يفػػسا اضت ػػ  كننافر نجنناولي نالصننالة نالصنننم نالبكنناء نالكعبننة نالسننبايا ....ف ػػؤاات    و اػػه
اس ةألم اعتائ  ف  ف اسا  بمطألم و ى اسزماي  ك اسيمائاات اظتزضااة ا سزصف حاست اس،ؤيب ف  ة ألؾ 

  رشتػػػػت  اسزػػػػ ريخ  فػػػػه شػػػػؤكح اسزمػػػػاي  اضتػػػػااة ن حاابػػػػه اساألفاػػػػت د ػػػػة اسأليػػػػ  اسػػػػسم ي، ػػػػ  ف ػػػػؤم  يزيػػػػل
إال أنػػػػه يتػػػػ  ن  –رفػػػػ  اسيػػػػ طت استائقػػػػت اظتع كفػػػػت  –كصػػػػهكربه ن اضتاػػػػاة كوػػػػ ـ افزياسػػػػه ) س صػػػػمل ( 

ا فػ  بتزاػ   اظت ةػاة يقزعػا كذركفػا اس،اباػتازاكاجات ريفا ت حامقا يؤك  فا ب أذياسه ا ح  حامقػا ب  ػ  
نَنْفنٍ   رِ يْ اَ بِ  اسً فْ ننَ  لَ تَ قنَ  ألْ مَ كخؤاب س ط ا،ت اس  ؤيت كاسيت بزقانى و اعا اسم   اإلنيانات ياؿ ب،اىل " 

                                                             
 . 605ايوقاؿ استاف ت ا ص   1
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ا كبػؤاؽ اسػ فاء ن است، ػت كبلخػس اسميػاء ةػ ايا ا 1ا " يعً مِ جَ  اسَ َما قَنَتَل الن  َكأَنّ اأَلْرِض  َأْن َفَساٍد ِفي 
 ةاكما كال يؤب  و  ك ؤه . كييق  س ة اة شاظتؤكر دب وؤؾ

يزضػ  أف اس يػزاإ كاحػ ة فػ  اس ػ،ؤاء اسػسي  مل يم، سػػألا وػ  اسألايػ  اسػسم ي،ا ػه اس،ػؤيب خاصػػت 
ب زػػـ  شتضػػازعا  في قػػاكاس ػػ،ألب اظتضػػطع ة وافػػت ا دربيفمػػ  وػػ  اسز افعػػا شاستضػػايا استألفاػػت كاإلنيػػانات 

ار ةػػػااية ك ػػػه ا كش ضػػػ  كواعػػػػا ايـ ) اسػػػألط  ( دألاك ػػػ  ايحػػػ اث م ػػػؤاات يألفاػػػت ف،امػػػت ن إطػػػ
 يػػػا  يألفازعػػػا كمؤاحػػػ  بطألريفػػػا اسزػػػارهة حيػػػا ا د ػػػ،ألرا دزأل  ػػػا ا  دزقػػػؤاا ا فػػػ  اس تػػػؤم دتتمػػػ  

 راةخ اصتسكر ن إش اوعا .  اكغض  ادانز اضت ديألرة كردض

اسزػػػاريخ ا دا،ػػػ اف أشػػػؤز  كيفػػػسا اإلشػػػ اع مل يػػػؤؽ إىل يفػػػسا اظتيػػػزألل إال وػػػ  طؤيػػػو اس ةػػػت اس،ؤشاػػػت ك
 ني اسسي  جيػ ا ف،ػا استألفاػت ن نػ،ؤيفا   داس ةػت ال ب،ػا غتقألوػت أس ػاظ فمطأليػت شػ  يفػة اضتاػاة واف

 اسيتادات م،مايفا اس،اـ كأااة س  تؤ : 

 لجراح العرب . لاة   

 .فأف  يا نخيل الشام    

 ².نأشعل ج نر الاءب    

إ ا ب ػرؾ فػػ  اةػز،ق   اس ةػت يفمػػا سز،ػرب وػػ  جػؤاح اس،ػػؤب ا دعػة ذات ش،ػػ  حضػارم كإنيػػا
اسزػػاريخ شألصػػ ه زفمػػا دتؤيػػا فز ػػ اا ا وقػػ  مهػػأـل ايفػػت كبط ،افػػا كب او عػػا فػػ  أحػػ اث وصػػؤيفا   

 يشماء أفزه :  ؾكج اف ف ر وق  ف  دضب وقا 
 .نإنني أبصر رايات بني  مران تختص على جرح الرجال    

 .نأرى سرب القطا الم بوح في ليل الجفيرة     
                                                             

 . 32ةألرة اظتائ ة ا اآليت   1
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 .المجرنح  ول القرس  نعصافير ال وى   

 .نالجوالن ندلتا األسيرة     

 1.في لبنان، مأل يجتث  فني 

اةزحضؤت ف،اناة ايفت ن صاروعا كحت يعا فاضاا كحاضؤا دزسكؤ شػا زتػ اف كاصتػألالف  ااسزػا 
 كس ماف سرشحب اظتاضة شاضتاضؤ ن انتياره .

 كس ػػه فػػ  اإلميػػاف شزألحػػ مها كب او عقػػا نياس ةػػت ك اسزػػاريخ ن نػػ،ؤيفا ركح اس تػػؤ كاسػػألوة استػػألفام 
  ػػ  اطتػػارج ا كزرع ركح اسزقػػؤا كاسيػػألرة كاسػػؤد  ضػػ  اسظ ػػل كصػػ يسزم يػػ  ش وػػ اء ايفػػت فػػ  اسػػ اخ  

يألفاػػت اس يػػزاإ ن نػػ،ؤيفا دتػػؤ كركح كجيػػ  ا نظػػؤا  ااالةػػزتانت كاصتقػػألا كاسز، ػػ  شاآلفػػاؿ اطتااوػػت 
 سم  فا ايةؤيت كجأليفا اس يا كاس، قة .  

 ثانيا : البعر الويني        

زتػػ  اس ػػ،ؤاء اعتػػل اسػػألطا ن ضػػقائؤيفل كواي ػػأله فػػ  خػػبؿ انصػػعاريفل ن شألبتػػت امزقػػ  اييب 
داس اوؤ ي تة شم يه ن اائػؤة اسمػار حاػا ال بطاكوػه ن يػه و ػى اسصػق  ا اسؤاد  س ظ ل كاسطةااف 

نت شتػػػػألة واساػػػػت فػػػػ  ألف ف ػػػػحأل داػػػػ خ  اظت،ػػػػرؾ اسيااةػػػػة فزيػػػػ حا شتصػػػػائ ه ا يفػػػػسه استصػػػػائ  بتػػػػ
حتزاجعقػا ايفػت س زةاػه  افشز،ؤيت كاي  اسطةاة اظتػألحش ا دايايػب كاس ػاوؤ اس خصػاف اسػسا اسزحؤي 

 اظتم ألا كإخؤاجعا ف  اس ألضى كاستعؤ اسيااةة كاضتؤفاف .

سزاريخ اس،ؤاية اظت،اصؤ اائل اضتضألر ن اسساكؤة اس ،ؤيت اسيت ح  ػ  شػاستيه فػ  ايحػ اث اإفم 
كاس،امل اس،ؤيب ا ؽتػا ان،تػ  صػ ايفا ك عػؤ كاضػحا ن غتقػ  اسيت غه خارطت اس    اسيااةات  كاسيألرات

 اسمزاج اس ،ؤم . 
                                                             

 . 484اس يزاإ ا زيفؤ اضت ائو ا ص   1
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كاسمقػاذج اس ػ،ؤيت س ػاوؤبما ك اسػػيت ةػمزطؤؽ إساعػا حتقػػ  سمػا االسػت كاضػػحت ظتػا وػ ث ن اس،ػػؤاؽ 
سػيت  زاحعػا فػ  ف  خألؼ كي و كضااع كاسصؤاوات استيهة اكاست ف و  فا حتق ه اسسات اس اوؤة 

جػػػؤاء استعػػػؤ كاسػػػ فار ككػػػ  أاكات اظتػػػألت ا د خػػػست و ػػػى وابتعػػػا يفػػػسه اظتعقػػػت كجيػػػ فا ن رتاػػػ  
 ؤد  اس، ميت يشماء ج  فا .باكاكيمعا ح  ب   اعتقت ك 

 الويأل :  – 1     

اسػألط  سػا  ذسػ  االرب ػاط شاظتتػػاف دحيػب شػ  كػ  نػػ،ألر شانزقػاء اإلنيػاف إىل ش ػ  ا كب، تػػه 
يفأليػػػػت اإلنيػػػػاف كخصألصػػػػازه   زػػػػها كاسزػػػػ اـ شرا ػػػػه اضتضػػػػارم كوااابػػػػه كسةزػػػػه إنمػػػػه شاخزصػػػػارش يف ػػػػه كأح
  القي  : ئامر  عؤت صألرة اسألط  ن اسط   ستألؿ ا د ة اس،صؤ اصتايف ة اضتضاريت

 .  1وى بيأل الر ول فحومل قفا نبكي مأل ذكرى  بيب نمنفل     بسقط اللّ           

طػػألرت صػػألرة اسػػألط  ن اس ػػ،ؤ اػػت اسػػألط  كفػػا يؤفػػ  إساػػه ا كبكب طػػ  اس ػػ،ؤاء فمػػس استػػ ـ إىل أمه
ابنأل دعػا يفػأل ا كبطػألرت ف،عػا ب،ػاشه اس ػ،ؤاء حػألؿ فػألاطمعل ككػ  حيػب وصػؤه اسػسم واي ػه اس،ؤيب

 يتألؿ:  الرنمي

        2 نني  فيه ت كاروا مرّ النة عننننن      إلى نيني أصبو نأذكر في النوى             

 . نأال أرى  يري له الرور مالكا       ه     نننننننننعنننينننننت أال أبنيننننآلي نيأل نننننل        
 3.ننننعمة           كنعمة قوم أصبحوا في ظاللكا الشباب  خرت به شر نن نع        

                                                             
 . 20ا ص 2004ا  2افؤؤ استا  ا اس يألاف ا ش : و   اسؤزتاف اظتصطاكم ا اار اظت،ؤدت ا شهكت ا ط  1

 . 79ا ص 1988ا  1كت ا طخ ا  فؤاـ ش  ا اش  اسؤكفة ا اار صاار ا شه   2

 . 258ا ص  5ضاف نألية ا اراةات ن اس ،ؤ اس،ؤيب اظت،اصؤ ا ط  3
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اشػػ  اسؤكفػػة أف ػت ػػت اسػػألط  ػت ػػت وافػػت ب ػػرؾ داعػػا كػػ  اس ػػ،ألب كايفػػل ا كانز ػػؤ يفػػسا  يظعػػؤ
اضتػػ يا كاظت،اصػػؤ شتيػػؤة ظتػػا ي،ا ػػه اس،ػػامل اس،ػػؤيب فػػ  صػػؤاوات ككيػػبت اضتػػؤكب االيفزقػػاـ ن اس،صػػؤ 
 مت اطت   : جح  سأل كاف ن شوقي  أ مرلرى  ال نةء ي، ؿ اسألط  ككاالوز اءات ... 

 أل نننويننننرل الننننعننننيء يننننننننننال شجنننة الخنلنر الننيمننأل       ونب         
 . 1خلر عنه     نازعتني إليه في الخلر نفسينيني لو شالت بال       

 اس ي  شاسمي ت سإلنياف داتألؿ :  2إبراويم يوقانشامقا ي،زربه    
 .  3العلأل ا فيه سواء ن نَ ر  ديننا  بك يا و ا الويأل     سِ                     

اظتمطتػت ا  ك  ناوؤ شطؤيتزه و  ح ه كإخبصه سألطمه كاس،ؤاؽ ج ءه ال يز  أ فػ  يفػسه وربم ست  
كيفػػأل شاسميػػ ت س ػػاوؤبما اسةاػػا اسػػسم ييػػتة ايرض اس،ط ػػى ا كاست ػػب كاضت اػػب اظتساشػػت ن أحضػػانه 

 :  قصيرة الويأل... إذ بتألؿ ن 
 يتالال  بك في قلبي... .
 كج نر صنوبرة فرعاء ... .

 يتفتح  بك في قلبي .
 كنجوم الصيف البرية .

 يتم  عطر  في .
 كالليل الريب بااب الورد .

                                                             
 . 46ا ص 2ا ج 1986ا  12أزت  نألية ا ايألاف اس ألياات ا اار استزاب اس،ؤيب ا شهكت ا ط  1

ه ايكىل داعػا ا ٍب شاستػ س ـ ن ناش   ش  يطني ا كب تػى و ألفػ1905إشؤايفال و   اس زاح طألياف : ناوؤ ك ناي  د يطاا كس    2
ديوانه ـ . أيفل أ ػاره :  1941سازل ب، اقه ش هكت ا وق  شاسصحادت ٍب اسز ري  ٍب ف ؤدا و ى اس ةت اس،ؤشات ش  يطني اكبألن ةمت 

يمظػػػؤ : ػتقػػػ  حيػػ  و ػػػ  ا  اإشػػػؤايفال طأليػػاف حاابػػػه كاراةػػػت دماػػت ن نػػػ،ؤها فلةيػػػت و ػػ  اس، يػػػ  ةػػػ،ألا الشننعري ، الكننننوز ... 
 . 16_ 12ا ص  2002 اشطني سإلش اع اس ،ؤم ا اط ا اس

 . 3ـ ا ص 1965ا  2إشؤايفال طألياف ا اس يألاف ا اار اآلااب ا شهكت ا ط  3
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 يا كّل المحرنميأل التعبي .
 تفتح  يمة نعر ... .وفنا النخلة 

 وفنا النخلة ترفع راية  لر ... . 
 يا نجه الفرح اآلتي ... .

 ع ب جر ك ،
 منطرح قلبي في فلواتك يا أجمل  ب ... .

 نأموت فيك بلوعتيأل :
 قريم  بك ، ن الجرير ... .

 قرب الرار  ير ؟مأل قال 
 تايث ن ال أ اث.كنت في الحاليأل ظمأى اس

 نكنت أذني ،
 كنت أنمو ،

 استجير ب ي العيون تشع عأل بعر عيونك ن الوجو  ،
  راء تعك  لي جبينك ،

 نالجراح تمر لي كفيأل مأل نار ن مر ،
 أي ا الصيف الربيعي الجميل :

 تعال ، فتحت الربى الخءراء أعين ا ... .
 ناشرعت انتحاري فيك يا  مرا تجر ني ن أشرب ا ،

 يني نأسكن ا .نتنف
 ناعبر لوعة الشود ال ي ب وا  يصرعني .

 أيا نيني ... أيا نيني ... . 
 أقول لوج ك الفتان : 

 لو تعلمني السبيل إلى التو ر ...
 آ  لو تعلمني السبيل إلى التسلي ...
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 لو تعلمني التوسط في ع اب الوجر ، 
 1يا نيأل الع اب ... . 

كطمعػػا ا كاسػػألط  فػػازاؿ ي،ػػ  انػػؤؾ اوؤة ك ب ظتعػػا ظتػػا ي،اناػػه وػػساب اسػػألط  يفػػأل وػػساب ذات اس ػػ      
يتألف صألت اس اوؤ اييألل ضػ  ايكضػاع اسيااةػات ،ؤاء اسؤد  يف أم نةء يز، و شه ايةاس س 

كاالجزقاوات كاس يف كاسم اؽ ... كأفاـ ك  اس، ا اضتاص  ن كطمعا بتف اس اوؤة إىل جانب ن،ؤاء 
 ست  اظتظايفؤ كاسمظل اظتخز  ت ن كطمعل إذ بتألؿ : رخؤي  ساتألنألا اسصألت اسؤاد  

 .نمأل جرح باراد  تى الر يل 
 تقول : 

 . المسافات ياعنة بالخيانةِ 
 مأل رأس ا للجنوب . 
 نمأل أيل  الحفِن . 

  تى الخليج ن المالعب  رثى . 
.......................... 

 يقول : 
 2وي األرض مصلوبة بالرياح  . 

زاإ شة اا ن يفائت رج  ط،  ن نؤده شي ب خاانت أيف ه سػه ا يف كجػ  شةػ اا يفػأل اس ي بصألر      
ا كيتز ػة يميى استيه ف  أحبفػه أك يلج عػاكج  اس،امل اس،ؤيب ا يف اإلنياف زف  اطتألؼ كاضتؤب 

    ف  أج  أف يتق  اكرة اضتااة .ا ل كاح  كيفأل اس تاء و ى يا  اضتااة 

                                                             
 .585ا ص  1975ش ؤل اس يزاإ ا ايألاف ايغمات كاسيتني ا ] يصا ة اسألط  [ ا كزارة اسيتادت ا شة اا ا اط ا   1

 . 387   ايرض أ ألاهبا [ ا ص اس يزاإ ا ايوقاؿ استاف ت ا ] خت  2
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اوؤة ذسػػ  اسط ػػ  اسػػربمء اسػػسم ةػػ    حؤيزػػه كخػػ ش جيػػ ه ا كفػػألرس  ػػ كقػػا مييػػ  اس،ػػؤاؽ س        
ض  ن، ه   ل ك ه د،ؤاؽ اضتضارة كاس، ل كاظت،ؤدت أص   ن، ت ف  نار يتألم هبا أشمػاءه ا دزتأليػ  ن 

 ن وت طائ ات ش ال ف  اسزطألرات اس، قات كاسؤية شايف  كايفاف : 
  . ارملفعة بووج النّ 

 ،  ارنالنوّ  يافحة بفوح الفلّ 
 صامرة ن   النخل نالوعر .

 ن   أبي الخصيب ن ويبة الجنِر .
 ن   ووا  َأكتُم منه أضعاَ  .  

 ال ي أبري .
 ن   ووا  يطلع منه في جسري .

 ريا يًنا ن أجنحة ،
 نأصرخ يا  بار الصيف ، 

 يا ن ل الشتاء 
 نيا عيون الفجر 

 .  ال أعطي العراد بجنة الخلرِ 
 . 1 فنٍ  تشعل كل ما في األرض مأل

يفػػػسه يفػػػة اس،ػػػؤاؽ وافػػػت كاس صػػػؤة خاصػػػت ومػػػ  اس يػػػزاإ ا ف ػػػز، ت شمػػػهاف االحػػػزبؿ صػػػاف ة ن       
ػ ا ال بيػػز  ؿ اسػػألط  حػػ  سػأل قمػػت اطت ػػ  ا كيفمػػا كجعػه شاويػػت وطػػؤ اس ػػ  كاسمػألار ا كيفػػة بصػػؤ و ػػى أهنم

  اسياشو ذكؤه. ؾت  بماص ف  اس ا  اس ،ؤم يزت  نألية

                                                             
 . 471ا ص 1984اس يزاإ ا زيفؤ اضت ائو ] يصا ة اس صؤة [ ا كزارة اسيتادت ا شة اا ا اط ا   1



فض في شعر بشرى البستاني األبعاد السياسية للر                                  الفصل الثاني   
 

- 127 - 
 

ه كػ  أنػألاع اس،ػ كاف ا فيػامل ك ػتػب ك ف،طػاء اسػسم فػارس اسطةػاة ضػ م  ك اسألط  ومػ يفا كطػ       
 ه كطػػا اسػػسم كيػػف فػػ  اظتظ ػػألفني اكاجزق،ػػ  و اػػه أفػػل اسػػ ناا ا ػػج شاط ػػت ك أكاذيػػب فػػ كرة إنمػػ

عل ا اس،ػػػؤاؽ كطػػػ  كػػػ  حػػػ ب كصػػػألب ا د ػػػل هاػػػب  ػػػمم  ل اسط  ػػػت اس، ػػػل فػػػ كروػػػى انزػػػاجني ك و مػػػ
 يمائاا :سسس  كاف ح  سه اةزك  اةزيمائة 

 . ن العراد األمان
 العراد األماني،

 العراد  ريقة رن ي،
  يوما ، ن برقا، تءم إلي ا

 ، ن أزمنة مأل لظيّ 
 التراْب .. أكفّ  نجرانل ُشْ ِر َتُش ّ 

 نالعراد عباءُة أمي ، 
 نثوب الع ارى  ، 

 .اللواتي يمتأل على السفح 
 1مأل ظمأ نا تراْب ..  . 

ا فمتػػس  حػػ  اسزةػػ ؿ شػػه ا ككصػػ ه ػت ػػألب بةػػؤؽ ن ح ػػه ذافػػا ا دػػاس،ؤاؽ عتػػإهنػػا فػػال شألطمعػػا إىل      
ْ  ا كا تػت ؽتمػف  كطمعا كبؤ ة ك  ف يمت داه غه أهنم  نرب كبزحيؤ و ى ك  اسؤكح ف  اطتؤاب كقا بز ملم 

كبمظػال حاابػه فػ  ج يػ  ا كيفػأل فػا  يػ ه ن يصػا فا مي   حضارة ياار و ى أف ي،اػ  شمػاء ن يػه 
سيرنا أيوب ا حامقا ب ه إىل أ ؤ اضتضارة اس،ؤايات فمس 2في ظل التحرير األمريكي "  وو األصل"

                                                             
 .321اص1079ا ع2011/  02/  20ش ؤل اس يزاإا حألار ف  اس اوؤةا صحا ت اظتيتفا شة ااا   1

 .234اس يزاإا ايوقاؿ استاف تا ص   2
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 كصػػألال إىل دتػػؤة ف اايفػػػا أف يفػػلالء ذايف ػػألف ا كب تػػػى يفػػة رفػػػ ازريننناب فػػػؤكرا شصػػألت  السننالم عليننه
 كاسزح م كاسيألرة ك  أنألاع اطتضألع كاسض،ف .س ؤد  

زيػػػ احب أنػػػألاع كسأشمػػػاء ج ػػػ فا سػػػأليبت اضتػػػؤب ا   بزضػػػاف  فػػػك  كبزػػػ مل نػػػاوؤبما ظت،انػػػاة إخألاهنػػػا      
 اسز،سيب كاستعؤ كن ؤ اصتألع كاصتع  كاظتسست : 

 صليت مرتيأل ... صلبت مرتيأل .. 
 نفعت عأل نج ي قناع الفيف ..

 صر ت يا رفاد  فني الاائر الج نر . 
 صر ت يا م لة اإلنسان .. 

 فقري مرقع كسير .. 
 يعءني .. ينوء بي .. ياور ..

 يا مقتريأل للار الجريب ..  آنا 
 جائعة أنا .. 

 ظمأى أنا .. ظمأى إلى نفحة نور .
 أنا  يا رفاد ، يا  فاة .. 

 مأل يمنح الءوء لنجم ليل ا ال بالن .
 .1للحفر المرمرة العيون ..

بصػػف اس ػػاوؤة اس حظػػات اسػػيت ه ػػايفا كيؤيف عػػا كػػ  إنيػػاف ا كفػػ  شػػؤكز اسز،ػػاشه " صػػػ    ا 
داعا رد  صؤي  ظتا ب،اناه كي،اناه ن، عا اظتي ألب  ..." م ا ي،ضا ا جائ،ت صؤخ  ا فسست ا دتؤ 

ن أرضػه ككطمػػها كنخصػازعا اميػػ ة شتيػؤة ن اسػػمح فػا يفػػة إال رفػ  س ط تػػت اس يػاطت فػػ  نػػ، عا ا 

                                                             
 . 634_633اص1973اضت ف ا] يصا ة : ضتظات فا ي   االن  ار [ااار اسمعضت اشهكتا اطا  اس يزاإافا ش،   1
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كيألعتػػػا "  قػػػ ل إىل ن حػػػت نػػػألر " داػػػه رجػػػاء ك ػػػه ن اظتتاكفػػػت كاسزحػػػؤر فػػػ  ياػػػألا االحػػػزبؿ كاسيػػػ طت 
 اس اة ة . 

كأـ  انات اسيت بم ب كبؤيب ا درد  أف بصه أااة س قألت كشاوز ار ايرض يفة فم   اإلنياف       
ن ب كا  و ى ياقت ايرض اسيت بتارب اس اوؤة كض،ازعا اظتم  ة إىل أشمائعا اسطا ني ا شصؤؼ اسمظػؤ 

 : و  انزقاءافل إال إساعا دعة ايرض اسيت ب ىب إال أف بتألف صاف ة كسا  س  فار 
 ناألرض ترفض أن تكون ...       
 دبابة رعناء        
 . 1  و   األرض أم         

بتػال فألازنػت شػني ) ايرض _ ايـ ( شألصػ عقا رزتػا يعػب اضتاػاة كيضػقعا ا اس ػاوؤة أف حتاكؿ 
 .أفا اس شاشت ما بزألادؤ و اه ف  االالت يز  كب فه س حضارة كايرض اسيت يم ة  اإلنياف ش وقاريفا 

سػػارض ا كيفمػػا يز كػػ  أف  اطاغاػػا حضػػألر  ن غتقػػ  يصػػائ  اس يػػزاإ فػػا ييػػه االنز ػػاه أنممػػا ؾتػػ ك 
اس ػػاوؤة بزخػػس فػػ  ايرض فؤج،اػػت بزتػػئ و اعػػا اكفػػا ػتا ػػت إساعػػا كػػ  يػػال اطتػػه كاطتصػػب كاضتاػػاة  

 إىل فيػػػ  يفػػػسه استػػػال ا دعػػػة ػت ػػػ ة داعػػػا ال ميتػػػ  أف حتاػػػ  إالم شصػػػؤؼ اسمظػػػؤ وػػػ  كضػػػ،ات اإلنيػػػاف 
 اس يزاإ ايكؿ سإلش اع : 

   . 2ناألرض يلع قصيرتي الج لى نقبءت ا األشر            
ػػ ا اسػػؤحل اسػػسم يم ػػب ايشمػػاء اطتػػهي  اسػػسي  يت ػػألف ن كجػػه اسػػ فار شيػػ ب كبصػػألريفا و ػػى أهنم

 : أفؤيتا ن حضألر اس ؤ ؽتيب 
 ناألرض قنريل الرم المسفوح ...  

 لل القريم . ناٌر على الطّ 

                                                             
 . 260اس يزاإ ا فألاج  شاء كوني ا ص  1

 . 278ن يه ا ص  2
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 أيالل جريرة .نفود 
 1ظلمات أمريكا تخيم فود أشجار ال ريل . 

سايػػ  دتػػحب اس كسػػت اسػػيت ب ،ػػا ن اس،ػػامل ديػػاانا كافػػارنا ا شػػ  كػػ  فػػا يتػػف أفػػاـ د فؤيتػػا يفمػػا 
 حتتاو اإلنياف إلنيانازه فا جي،  ايرض أفا بئ  ح نا كأةى و ى أشمائعا .

ػػػ   سصػػػؤاع اسػػػسم ي ػػػة  اس يػػػزاإ ا اسػػػألط  أك ايرض ن ػػػ  اظت،ػػػ  كاظتضػػػقألف دعقػػػا خػػػحب اجييم
ان ػػ   فػػااسػػسم  –اسػػسكؤ  –كيزضػػ  ب  يػػ  كػػ  فػػا دت تػػه فػػ  أجػػ  حتتاػػو اسيػػبـ ن كجػػه اضتػػاكل 

وػػؤض و ػػػى اةػػػز احت اسػػػألط  كب أليػػػا  عػػػؤه كيزػػ  رتاسػػػه ا دزػػػاريخ اس  ػػػؤيت يت ػػػف ن اسةاسػػػب وػػػ  
يفا سػا  اظتتاشػ  اس األسػألجة ارب اطات اسسكؤ شت  أوقاؿ استز  كاطتؤاب كاس فار ا كاسسكؤ اظتتصألا وم 
 سانيى ش  اظتقارةت اسي طأليت اسيت ب،او دعل اإلنياف ضتؤيزه كإنيانازه . 

ن،ؤ فزطألر ن اس ةػت كاس ػت  ن زفػ  وػؤيب حادػ  شايزفػات كاستقػ   اس ،ؤ اسألطا وم  اس يزاإ    
ت ا اسمػاش  ف  يػت يقػركح ايفػت كي  عػكاالضطعاا كاسز  ئت كاسأليف    كصألفا أح  ايصألات اسيت دتيػ  

 اس ،ألر اسصااؽ كاظتؤيفف .
كقا يفػأل فػ يج شػني حػب كردػ  ا أفػ  كأمل يهنػا بيزيػتة كج،عػا فػ  كايػ  نػ، عا اظتػؤ كفػ         

ش د،ػػه إىل االنز اضػػت كردػػ  اظتػػألت كاالنػػ داع ؿتػػأل اضتاػػاة اضتػػؤة فػػ  رالفػػه كشلةػػه ا كب ػػح  طايابػػه 
اسمػػاس كاظتػػ ف كاينػػااء ف ػػت ت فبفػػ  ج يػػ ة طقػػألح ش مػػاء كطػػ  ج يػػ  شتاوػػ ة صػػ  ت ا دخاط ػػ  

 ش دو ف زألح . 
 
  
 
 

                                                             
 . 260ن يه اص  1
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 اال تالل األمريكي للعراد :  – 2      
ساايػػب اس،ؤايػػة شصػػ ت وافػػت ا كاس ػػاوؤ شصػػ ت خاصػػت دتػػػاف  نػػت  االحػػزبؿ صػػ فت يأليػػت  

ت فػا كاظتؤرة س قيؤح اس افة اسسم جؤت و اه أدظ  اظتقارةات اسب أخبيات ف  يزػ  كايػزبع ا نزا ػ
ـ ا إذ مل يتزػػف شيػػ ب خهافػػا شػػ  وقػػ  و ػػى 2011ـ حػػ  2003يػػاـ شػػه اسةػػ ك ايفؤيتػػة فمػػس 

اسػػػػسم شػػػػ أ وتػػػػب اضتػػػػؤشني اس،ػػػػاظتازني ا  كاظتػػػػسيف كاسطػػػػائ ة  زرع دتػػػػؤة االؿتػػػػؤاؼ اس تػػػػؤم كاسيااةػػػػة
 عػػؤت غتقألوػػت فػػ  اظت تػػؤي  نػػااكا شاضتؤيػػات اسيااةػػات فمايفضػػني ك دز  ػػ  اس انػػات ن يفػػسا اس تػػؤ 

ضػحات ايكىل س يااةػػت اسػػسم كػاف أيػػ  حضػألرا رغػل كألنػػه اس،مصػؤيت ا و ػى خػػبؼ اسصػألت اس،ػؤيب س 
 ايفؤيتات .
كمل يت  اس،ؤاية إنيانا ككاب ا ػتيألاا ن ذس  و ى نةء ا دزحقػ  إر ػا فراكقػا فػ  ب ،ػات   

 اضتاست اس،ؤايات اسيااةات كاالجزقاوات كان،تاةافا اسم يات كاس تؤيت دزتألؿ : 
 رأى  مو رابي ما فعلته الربابات األمريكية بأسوار بابل ...؟ ول  

 على عشرات اآلال  مأل القطع األثرية .   1ثار العالم ثورة دننكيشوتية
 ظلت تخرب أسوار بابل .لكأل الربابات األمريكية 

 نت رم شر  قصوروا المفتو ة على األف  ، 
 ا   قود اإلنسان ، نظلت الحرية نالريمقرايية األمريكية نقوانيأل انت 

 2سارية المفعول . 
ب  أ استصا ة ش مات فزألبؤة بز او  اس اوؤة ف  اضت ث كبتيؤ أدو اسزألي  دزسيفب إىل اظتاضة   

كوػػػربت شػػػ ااة االةػػػز عاـ ن ش ايػػػت  بيػػػز واه كبيػػػزةاا شػػػه ينػػػه كػػػاف فاضػػػاا ف يفػػػؤا ش، ػػػو اضتضػػػارة

                                                             
  " ميجينننل دى سنننيرفانتركايػػػت اةػػػ انات فػػػ  أيفػػػل اسؤكايػػػات اس،اظتاػػػت جػػػاءت شػػػ اب ةػػػاخؤ ا كاب عػػػا اسؤكائػػػة اإلةػػػ اإ يفػػػة   1

miguel de cervantes  " 

 . 22ا ص 2003ا  1ش ؤل اس يزاإ ا ايألاف اضتب ا اس ار اس،ؤشات س م ؤ ا شة اا ا ط  2
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 ا كك    أة ألب االةز عاـ مػا وق ػه فػ  استصا ة )يف ( سزلك  اس اج،ت اسيت ح   ش   يفا اضت اب
ه انػػػزة  و ػػػى اسزػػػألج  كاالنزظػػػار كاضتػػػهة كاطتػػػألؼ ا كبمػػػاكب ايد،ػػػاؿ يػػػ ؿ و ػػػى أنمػػػركح ارافاػػػت ؽتػػػا 

رف  حضاربه اظتاضات ) رأل ا  ار ا نؤؼ ا     ( سزي   حتاتت كيألع اس فار و ى فزاحف اس،ؤاؽ 
 ػل اس ػ،ألر شطقػ  اضتضػارة كطقػ  اعتأليػػت ا ا ٍب بأل ػف اس ،ػ  امعػألؿ ) ةػؤي  ( سا،قػػو حكيألبػه

اسيت ةارت كبيه ن ركاب اس، كاف كاسيت بضػ  حػ كاا كياػألاا دب بتف ناوؤبما و  دض  اينظقت 
 ض  إطبيت ن اءات ايفت ن فألاجعت أو ائعا اظت فؤي  عتأليزعا ك تادزعا اس،ؤشات .

اةػػػزألىل و ػػػى كػػػ  نػػػةء ب اسػػػسم ؤارة كايمل كاسةضػػػب فػػػ  يفػػػسا اسةاصػػػبضػػػج يصػػػا فا شػػػاظت  
حػؤب اس،صػاشات  يفسا يفأل اسألاي  اسػسم ي،ا ػه يفػسا اسػألط  اظتمتػألب اسػسم صتػ  إىل اكصاار ك  نةء

  يفػسه كاظت،زت ات ن بي طعا كجربكفػا كطةااهنػا ا كن  مػ اظتخاس ت ست  ايوؤاؼ –دننكيشوتية  –
ه كضػاته فػي،ػرب وػ  برب ه ن كطػ  غػه كطمػه ا د ضػحى ايكضاع أص   اس اوؤ ن اس،ؤاؽ ي ػ،ؤ كك نمػ

ضتػ ف اي   يفسا اسألض  ا دم ػ  نػربة  و ايفاشاضتااة اصت ي ة اسيت مل جي  داعا وألضا و  اضتااة اسيت كاف 
ا سز ي  اسزألبؤ اسساٌب ف  ك  فػا حألعتػا يف ش ػ يفا ن ػتمػت وظاقػت ا كقػا يػ ااا  شني ةطألر أن،اريفا

يػػػ فؤ   –ة غػػػه اضتػػػؤب كاسػػػ ـ كاظتػػػألت ال ي تػػػه فػػػ  اضتاػػػا -ردضػػػعا كغضػػػ عا حػػػني  ػػػ  وػػػ كا غاصػػػ ا 
ػ اس با ش ة حت دزاكت ا كبزصاو  اس مات اس الساػت سززػألازل فػ  فايفاػت اظتتػاف ا د ػاسؤغل فػ  يؤهبػا إالم  ا أهنم

 ة ن ن   اسألي  و  اس،اش حت  ةاطؤة يألة دانات داة ة خاذست سألطمعا : ش،ا 
 البركان .  ماذا يبكيك نقر وبّ 

 . يجتث عرند األرض الظمأى 
 1 فترنر األقمار .  ول إشاراٍت تطلق ا كفا  .

                                                             
 . 17ا صش ؤل اس يزاإ ا ايألاف اضتب   1
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شصػ ت ا ظتػا وق ػه فػ  خػؤاب سإلنيػانات وافػت كفػا  إساػه  م االحزبؿ كك  فا ميػاس يزاإ  بؤد  
ييػ  ه فػ  افػػار س حاػاة اعتاائػػت كاس ألضػى اسػػيت ه تعػا ن اسيااةػت كاسػػ ي  كامزقػ  ضػػق  اس  ػ  اسػػسم 

 و  شه .
ااوػاه فػ   رغػل فػا كاس،ػؤيبااس،ؤايػة  اإلنيػافا كخطها ن فيار نت  االحزبؿ فم،ط ا حاشت 

أيف اؼ ةافات كف ػاائ ن ا ػت جػاء ستػة وتتعػا ا دػ ف اس،ػ كاف كاسطؤيػو اسػيت وقػ  هبػا عتزػ  حؤفػات 
جاء ساتقػ  ة يػ ت نػ ع اضتؤيػت فػ  أشمػاء يفػسا اس  ػ  اسػسم يػ ر سػه أف  ااسماس ب تى ن بارهه ايةألا 

كوػػ  كػػ  فػػا ي ػػ،ؤه شاإلنيػػانات كاضتؤيػػت ا كي تػػى أةػػه اس، ألايػػت اسػػيت اكزق ػػ  ي تػػى ش،اػػ ا وػػ  ايفػػ  
 اائؤبه شاسة ك اس ارع اس نت كاطتألؼ كاسضااع كاالةزيبـ كاطتضألع : 

  م قتلة الحءارة يا سيرتي ... إنّ 
 ال جي  ، ال شرية ، ال أمأل ، نال مؤسسات .

 ؤسسات .إستراتيجية اال تالل  لت الجي  نالشرية ناألمأل نالم
 إستراتيجية اال تالل فككت نجود الرنلة . 

  طمت أعمرت ا .
 مالييأل الرجال في الشوارع عايلون ، ال رناتب ، ال تقاعر ، الضمان .

 1كل شيء يت انى . 
،اناة اسيت وانعا أيف  اس،ؤاؽ ف  جؤاء يفسا اس، كاف ككان  اظتؤأة أكيػؤ اظتبت ف اس يزاإ و   
ػابضؤرا  كػ  ف ػاوؤ است ػو و ػى غتزق،عػا اسػسم يمعػار كأةػؤفا اسػيت يز ػ  أك نػؤات اخز سػ    ذس  أهنم

( سز يػ  ح ػل الدت  أدي  ك  نةء ن اضتااة د ل ي و إال اسز ز  كاسضااع ا كبزتؤر أااة اسم ة )
رس  ك  فلةيات اس كسػت س يػتألط ا اإلحياف شاس ت اف كاسزما ؤ دت  نةء حتألؿ إىل أنبء ف ،يؤة 

 هيفل إىل اعتاكيت ا ن    فمظألفت داة ة رشت  فبف  اسضااع ن ك  فتاف .كأيت  اصتقا  أف فص

                                                             
 71[ا ص2003اس يزاإ اايوقاؿ استاف ت ]حب   1
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ه ةاألصػ عل إىل يزحألؿ اسمح كشماابه اس السات إىل وافػ  ييػاو  ن ب  ػة اسظ ػل كجربكبػه كك نمػ
ا ي حػا وػ  فػ  يتؤفػه اصتحال ا دعسا اصتيل اسػسم كؤفػه ا  ب،ػاىل كخ تػه ن أحيػ  بتػألن كيػ ره 

 .1ْ َسأِل تَنْقِويْم " َلَقْر َ َلْقَنا اإِلْنَساَن ِفي أَ حتقا ستألسه ب،اىل " ا كاس ماءش،  اظتألت 
اسصػػػألت اس،ؤايػػة اسػػػؤاد  س ظ ػػل كاسطةاػػاف كايملا كقػػػا غا زػػه ي ػػػ  يفػػسا ةااةػػػت  ب اس،ػػ كافغامػػ

صػ اـ اس يتزابألريػػت غػػه أف ف،انػػاة نػػ، ه مل  ، ػػه ساصػػق  سأليػ  طأليػػ  فػػ  فػػا يبياػػه فػػ  اضػػطعاا 
أخبيات ف  ة ب كيزػ  كايػزبع فػ  جػؤاء فػا  إذ جؤت و اه أش   اظتقارةات اسبه ا ياشكفصاارة 

 ـ .2011ـ ح  خؤكجه 2003 ياـ شه اسة ك ايفؤيتة س ،ؤاؽ واـ
ا مش  ك  يأـل ا بظعؤ حتألفت فألاسات يز  ا ف،عا اس، ا كاس عأل كب ااا اس ،ألب ذالن كشز  م  

ة دػػب حاػػاة ظتػػ  بمػػاام ا كن  ػػ  يفػػسه ايكضػػاع أحتػػل كو ألايػػت كال ي شػػه اسياةػػت س ق،انػػاكانتيػػارنا 
اس ػػ،ؤاء صػػػألفل إىل صػػػألت اس ػػػ،ب اسػػسم ييػػػ،ى اائقػػػا إىل دػػػؤض كاانػػه ن أنظقػػػت مل   ػػػب سػػػه إال 

 اضتؤكب كاسأليبت كاس فار دزتألؿ : 
 في الخارج يقف الجنراالت  املون بنادْد . 

 في أ فمت م تتكرس صفو  الرصا، .
  نرمانات العلقْم ..   .

 أتلفت م عورة فال أجر  ير الرجال .
 2مرججيأل بخرائط الحرنب ... 

ا دزحػ ث كؿت  نتؤأ يفسه استصا ة كيصائ  أخؤل ا ة ايمل اسسم يط،معػا ن اسصػقال ن ،ؤ        
 نػ،ألريت خاصػػت بم ػ  فػ  كجػػ اهنا اضتػة فصػألرة شػػسس  حاسػت نػألارع اس،ػػؤاؽ فز س ػت و ػػىن ن يػعا يف ة

أن يثير الوعي نأن يفير نجود الثورة نأن يظ ر نجه الحياة ،  الشاعر على"   كاتب ياسيألرأل 

                                                             
 . 01ةألرة اسزني ا اآليت   1

 . 72ا ص[2003اس يزاإ اايوقاؿ استاف ت ]حب   2
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ن  اظت  وني و ى أف جي، ألا ف  أيبفعل كأاهبلا كوا 1نأن يرفض الخو  مأل الحركة نالتايير " 

 . 2 " نبلةعلى الفأل أن يكون ق"  خ فت ايفت كاس   
 كانػ  ةػائ ة ن اس،ػؤاؽ كيفػة ن،ؤيفا صألرة واكيػت ساكضػاع اسيااةػات اسػيت كص ألة استألؿ إفم  

خاض،ت سبحزبؿ كاستألل اس انات ا فز  ؤة مػا ييػألاه فػ  رتػألا كبتعتػؤ كاؿتطػاط كفػا وػاحب ش بايفػا 
 ف  دتؤ كجع  كفؤض . 

بزػػػألزع خبسػػػه  كبصػػػأليؤ كحتػػػؤي  نػػػ،ؤيفا اظتز، ػػػو شػػػاسألط  ذك ك ػػػائف فز،ػػػ اةا دعػػػأل ب، ػػػهإفم        
كألنات ني زعا و ى ؿتأل ف  اإلش اع اس ا كاإليتاع اظتألةاتة ا   ف،اجل ن  غ سات كايمات كيال إنيانات

أكجاوعػا كغازسػت نيػاج أحبفعػا اظتلج ػت إىل فا ج، ه ضتما بطػؤب سػه اسم ػألس اظتتعػألرة دزػرن شػه ناةػات 
 أف  يؤيب ف  اسزحؤر كاطتبص .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 . 123نألر ة قاف ا اياب اصت ائؤم ن رحاب اسؤد  كاسزحؤر ا اار اس، ل س قبينيا شهكت ا ا ط ت ا ص  1

 ن يه كن   اسص حت .  2
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 البعر اإلنساني  ثالثا :    
ت ساحتػو ف زةػػى نيػاف ػتػػألره كغايزػه كيأل ػو اسػػساف عػأـل يط ػو و ػػى اس تػؤ اسػسم يزخػػس فػ  اإل

 اسألجألا اإلنياإ . 
 النفعة اإلنسانية :  -1               

ػكبةػ م  ا غتقألوػت دضػائ  كيفػة خبصػت اطتػه كاس،ػ ؿ كاسؤزتػػت  اس ػ،ؤ اظت،اصػؤ شاإلنيػانات و ػى أهنم
ا كال ط تػػت اكف أخػػؤل ا ا كاإلنيػػانات فط تػػت بػػ وألا إىل اظتيػػاكاة دػػب ب،زػػرب سألنػػا اكف سػػألف  1 كان ػػت

 أ مر زكي أبو شادي : كيفة واظتات ال ب،رؼ شاستألفات ا ش  شاسماس رتا،ا داتألؿ 
 2يم مأل ن رة الناس في بر ن تعل      بمثلكم يبلغ الماسون  ايت م             

 كخ تمػا ا يفسا اس ا  اس ،ؤم اسا  و ى أف اسماس ف  فػااة كاحػ ة د قػاذا استربيػاء كاسةػؤكر ؟ 
ككرا ذكػػؤ س ػػن اإلنيػػاف ن استػػؤرف استػػؤن ستيػػا كةػػزني فػػؤة كذكػػؤ أكيػػؤ ن  نػػةءا  ن كػػ  يفزيػػاك 

، 4" نََكاَن اإِلْنَسناُن َعُجنوالً "، 3 اإِلْنَساَن َلظَُلوٌم َكَفاٌر " ِإن   لقوله تعالى "اظتألايف اسيت بألجب اسسـ 
زق،ػػػات كاس،ػػػػاش استػػػػؤن إلنيػػػػاف كيفػػػػسا  ػػػ،ؤاء إىل أمهاػػػػت اإلنيػػػػانات ن شمػػػػاء امكيػػػػه فػػػػ  اسكقػػػا ن ػػػػه  

   :   يم   يائب مصطفى الاالييني
  ا نالماء     ن نننينأل ينننن  مننلننل  نننواء         كنوتننننني سننناقنناس ينننننا الننمننإنّ     
 اء ننو ننأل  ننننام منننننع األنيننمنننجنننننفننة الننتكننبنننر تنننمو        نننرع شوكننال ت    
    . 5فار م ير مك مأل في السماء     فف الوطء فالبرايا عيال اهلل        

                                                             
ا  1ا اار اسػػػهاع س م ػػػؤ كاسزألزيػػػ  ا وقػػػاف ا ط 1965 -1914رجػػػاء شتػػػؤي  ا اال ػػػاه اإلنيػػػاإ ن اس ػػػ،ؤ اس،ػػػؤيب اظت،اصػػػؤ  1

 . 21ا ص2003

 . 122ا ص 1933ا  1أشأل ناام ا ايألاف اس ، ت ا فط ،ت اسز،اكف ا فصؤ ا طأزت  زكة   2

 . 34ةألرة إشؤايفال ا اآليت   3

 . 11ةألرة اإلةؤاء ا اآليت   4

 .215ـ ا ص1965ق /1343فصط ى اسةبياا اايألاف اسةبياا ا اظت ،ت اسي اوات ا حا ا ا5
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كأو تعػػػا ش ػػػلااه س مػػػاس ا كاييػػػؤب إىل ي ػػػب اإلنيػػػاف أف اإلنيػػػانات يفػػػة اصتاف،ػػػت اس ػػػاوؤ ي ػػػني 
كأسصػػػتعا شم يػػػه ينػػػه ي تػػػة ظتصػػػاب فػػػ  ال ي،ػػػؤؼ كإف كػػػاف ذسػػػ  اظتصػػػاب بارهػػػا فػػػ  اسزػػػألاريخ أك 

ي  بيقأل إىل االنطبؽ ك ه ا ك اإلنيانات استربل يفة صألت حمألف كحؤيت وااست أةطألرة ف  ايةاط
راة د،ػ  اجياشاػت س ظ ػل اسػسم يز،ػؤض سػه اإلنيػاف اس،ؤايػة دؤدضػ  ضػ، ه ناوؤبما فػ  صػألفا ج،   

 كاوزه إىل اسزي   شايف  ن فألاجعت اسطةاة ش  اوت كشطألست كإي اـ .
اس خصػػات اس ػػ اوت شط ا،ػػت اس ائػػت اسصػػحؤاكيت اسػػيت  اربيػػق  داػػه يفػػسه كمػػا أف اإلنيػػاف اس،ػػؤيب

ػػ   اسضػػ،ف ا كيفػػػسه اسط ا،ػػت ج، زػػػه يػػؤد  اعت ميػػػت كيتػػػؤه ا كيايػػػت فػػػوػػاش ن كم عػػػا ا دعػػأل يػػػلف  ش هنم
إرادة  ءننوعه لكننل عوامننل النن ل ، نقبولننه بكننل مننا تفرضننه عليننه  "ينػػه ي،ػػا اسضػػ،ف اإلنيػػاإ 

 . 1المنتصر م ما كانت وويته " 
 الءعف اإلنساني : _ رفض 2      

كض  اإلنياف اسؤايف  كوبيزه شاس،امل نألوا ج ي ا ف  ن،ؤ اسؤد  اظت،اصؤ ظتا يز تاه ف  نت  
اضػػطعاا ا د،مػػ فا جيػػ  اإلنيػػاف ن يػػه كحاػػ ا ن يفػػسا اس،ػػامل حتػػاحب شػػه وألافػػ  اساػػ س كاس ػػ  كدتػػ اف 

داتػف وػاج ا دا  ػ  إىل كوم فا جي  ن يه يألاجه ي را أوقى حتاصؤه يألل استػألف ا استال كاظتت ةات 
 اصتقااات يفؤكشا ف  اسألاي  ا كيفسا فا بؤاه ج اا ن ن،ؤيفا :

 ليت الفتى  جر . 
 يا ليتني  جر .

 ألتم  يأل شظايا الرور تن مر .
 ، شوواء .ألتم  يأل تلوح األرض ساقيه 
 2ينشج في أيراف ا الشجر . 

                                                             
 .59ا  ص1986ا 1عت ؤم افتز ت اسمعضت اس،ؤشات ا شهكت ا طنألرم زتألام استاية ا ن،ؤ اضتؤب ح  استؤف ايكؿ ا  1

 .349ا ص 2002ا  1ش ؤل اس يزاإ ا فتاش ات اس  ؤ ا اار اس لكف اسيتادات اس،افت ا شة اا اط  2
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فزألاساات اسسيفمات كاضتيػات  اسمح دضاءات اضت ف كيفة ب ز  أحبـ اإلنياف كواكؿ رت يطؤح 
( داإلنياف وم فا يزق  أف واػ  ن يػه إىل فألضػألع  ليت الفتى  جركاظتاايت ن إحياس شاسزقا ) 

أنػه يػ  كصػ  إىل أو ػى ارجػات اسػؤد  إذ يصػ   جيػقا راكػ ا كه   ذابه كإنيانازه دػ ف ذسػ  ي،ػا 
م  أل ػات فزتارشػت ش يتػاع فػألح يػاار  اةزيقار اس اوؤة سسافا ( ا كقا أف اسمح أ عؤ يا ليتني  جر)

كؽتػا ي يػ  وق اػت اسز ػؤا اإلنيػانات شػؤكز و ى إ ػارة اظتز تػة كاس،قػ  و ػى اسزةاػه اسألضػ  اسػسم ي،ا ػه ا 
اس ،  )أسزل( اسسم بتػؤر فػؤبني ساحقػ  ياقزػه كف،اناػه اسؤف يػت كاسم يػات سزميػ ل فػ  وق اػت اسػؤد  ا 

نػػأليفاء ( سزتزقػػ  اسصػػألرة )يم ػػ  ن أطؤادعػػا اس ػػ ؤ (  –سزم يػػو فمعػػا االسػػت ةػػاخؤة ح يمػػت )ةػػايات 
ا كصػألرة اضتػ  اس ػ،ؤم يؤةػ  فؤاربػه كأح انػهفيزيقؤة وماصؤ اسمح ن ف اريت أساقت كاسيػخؤيت ساظػ  

نػأليفاء ي تػة و اعػا اس ػ ؤ فػ  اسظ ػل رفػ ا سإلنيػاف ايرض اسيت حتألس  شاسظ ل كاسطةاػاف إىل ةػايات 
فماػت اس ػاوؤة ن ضػؤكرة اسزقيػ  شاظتألاجعػت كاةػزقؤار اظتتاكفػت ةػ،اا ان حب ن كاانه ككجألاه ؽتا ح   أ

 إىل إوااة هباء ايرض .
دتتػ  اس ،ػػ  )أسػػزل( فػػ  اسز، ػػه وػػ  غايػػت اسػػؤد  استافمػػت ن ركح اسػػمح كيفػػة اسزحصػػني شػػاستألة 
كاسصبشت اداوا و  حاػاة اإلنيػاف كوػ  كػ  فػا وػاحب شػه فػ  رتػاؿ كخصػب كبألاصػ  ا دػاسؤد  يفػأل 

اس،ارفت اسيت بؤد  اسؤكألا ك اسيتألنات كاالةزيبـ  كبيػ،ى شتػ  فػا دت ػ  فػ  أةػ حت اجياشاػت اضتؤكات 
 إىل إ ارة وألاف  اطتصب اس او ت س حؤ اصت ب كاسي ب كاسظبـ كاصتقألا .

الت اسػألوة اإلنيػاإ ن أريػى صػألرة ا اسػألوة اظتصػحألب شتػألة سؤد  اعتااؼ حاسػت فػ  حػااإفم 
ضػػػق  رؤيػػػت  ؤيػػػت ش،اػػػ ة اظتػػػ ل اسػػػيت الشػػػ  عتػػػا كػػػة حتتػػػو أيفػػػ ادعا فػػػ   اإلرااة كاستػػػ رة و ػػػى اسز ػػػاكز

كاإلحاطػت خبصػائح " العلم نالمعرفنة "  كاسياناتالتخطيط نالمن جية " شيقزني ايكىل "  االبصاؼ
اسألايػػػ  اسػػػسم بؤدضػػػه كبيػػػ،ى إىل بةاػػػهه إىل ايدضػػػ  ا داظت ػػػ ع اسػػػألاوة يػػػؤد  فػػػ  اجػػػ  أف يميػػػ ل 

ػكيع ـ سا ا اييألل كايرتػ ا يؤدضػه س لةػه كو ػ ه وػ    دػب يػؤد  اسألايػ  يفؤشػا فمػه كصػ ا ومػه ا كإوم
أش ا يمةق  ن حاػاة اآلخػؤي  كيةػؤؽ ن  يؤد  حتتاو طقألح اإلنياف اس،اش حااة كؤميت ا كاسسم ال
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أن أعنننر  كينننف أقنننول : ال نأن  موجنننودا شخصنننيا يعنننني أيءنننا ن البنننا ...أكنننون  فنننأنإراافػػػل " 
 1" أ تج
 صر الرموي : _ رفض الع3    

ا دقا ب اؿ اضتؤكب بمزع  ف،ظػل غ ا اس،مف حتاتت ف  حتائو اضتااة س ل اظتبيني ف  اس  ؤ 
يفػػ دا فػػ  أيفػػ اؼ اسصػػؤاع اإلنيػػاإ ا سػػسا ا كأصػػ   اسز،ػػسيب كةػػا ت استػػألم كك ػػ  حؤيػػات  اييطػػار

دحيػػب إوػػا دػػاصتم  اس  ػػؤم يز،ػػؤض ن ةػػ ايه فػػ  اسػػ ف  إىل أنػػألاع فػػ  اسزع يػػ  سػػا  سمألواػػت اضتاػػاة 
ف يػػ ا س حاػػاة ا دتيػػألة اإلنيػػاف و ػػى أخاػػه اإلنيػػاف كفػػ ل فػػا يزصػػف شػػه فػػ  استػػ رة و ػػى ؽتارةػػت 

 .2يفسه استيألة مل يي و عتا فيا  ن اسزاريخ
ب،ا ػػػػه أكطانمػػػػا كطةػػػػى و ػػػػى اس،صػػػػؤ ا أضتػػػػو أذل ك ػػػػه   سي مػػػػاس،مػػػػف كاسزطػػػػؤؼ اسػػػػ يا اس إفم 

 ػ وني إىل ردضػه كاالحز ػاج و اػه اػ ة كاةػزمتار   ػل ا كاد  اس ،ؤاء كاظتشاإلنياف كحاابه كأكطانه 
 ش،ػػ  أنػػ،ار اس يػػزاإ داعػػا اسػػاب كاضػػحا و ػػى يفػػسا اسمػػألع فػػ  اسػػؤد  كيصػػا فا )ؾتػػ  ن اسطةػػاة ك 

 فياؿ دزتألؿ :  خهأ فان الاءا( 
 ال أريك الرضا .

 أن رمل الاءا  ارد بالرما .
 نآلليء ليل الاءا أ بطت أنبياء القبائل .

 كفئ .نالرمل من
 جر ه ش  دربا إلى البحر .

 يعنته رشقت نردة في السماء .

                                                             
 .54فألنااه أفا نألي  ا اس خصانات ا بؤ: ػتقألا رتألؿ ا اظتم ألرات اس،ؤشات ا ص  1

يا اإلنيانات ايفل اظتزح ة ا يف  بتيب اإلنيانات ف،ؤكزعا ا بؤ ػتقػ  وصػ ألر ا فط ،ػت شمػ  بتؤيؤ اعتائت اظتيزت ت اطتاصت شاستضا  2
 . 20 -19ا ص 1989اس راء ا ايراف ا 
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    فخرت على األرض .
 نإن زرعت قبة في العراء . 

 ال أريك الرضا . 
 دمعة رفءت أن تسيل .

 1ف بت  جارة أرض الاءا . 
كردػ  ا ردػ  يفػأل بمػاص حتأليػ  كافور اإل شيري اسيت يف ا داعا ائات اظتزم  ف  يإف اسزماص 

كيفػػأل كػادألر إىل ردػػ  وصػؤ أشػػاح اـ اإلنيػاف كاةػػز اح كؤافزػه ا دزحػػألؿ اسػؤد  فػػ  اسػػساٌب اظتخاطػب 
 كاس خصة ن اسمح است ن إىل رد  ف  ئة كيألفة ض  اسظ ل كاالةزبب .

كسسس  ردض   ايؤد  ذسه كيفألاف اف،ه ادمح اس يزاإ يفسا يظ  حؤيصا و ى كربياء اإلنياف
 ك ي،ؤؼ ا  سؤضا ( ب كا ا سؤد  فمع ة ي رؾ أمهات فا يؤي  ) ال أري  اشزتؤاريفا اف،زه أف بيا  ا 

ػػػ ادػػػ ف صػػػألت اسػػػؤد  ن يصػػػا ة ال ييػػػ ل بأليف ػػػه س اػػػ س أك ايمل اسؤاكػػػ  ا يفػػػأل يػػػ رع ايفػػػ  ك قػػػا إوم
كإميانػا شاسةػػ  كجػ ارة ميػلكسات شمائػػه ؽتػا يلكػػ   اةػمح  اس السػت إلطبسػػت شاريػت يػػاارة و ػى صػم  استػػؤار

د  ن اس ػػ،ؤ كاس مػػألف ذسػػ  اعتػػ ؼ يفػػأل اسزقػػؤا كاالحز ػػاج و ػػى وػػألذج كاحػػ ا فػػ  أيفػػل أيفػػ اؼ اسػػؤ 
  سػػػا  وػػػ  طؤيػػػو إحػػػبؿ اس ػػػ ائ  كاسزط ػػػ  إىل شمػػػاء وػػػألذج حضػػػارم ج يػػػ احاػػػاٌب ةػػػاك  فزخ ػػػف

ا و  طؤيو اصت سات اطتبيت اسيت دتتػ  فػ  إنزػاج اسمتػا  اضتتاتػة سػسس  اسمقػألذج اسيػاك  إوم  ااصتايف ة
سزمعػػة استصػػػا ة  ا2ألواػػت فػػ  اسمقػػػأل اسػػسم ي، ػػ  وػػ  اسزحتػػػو اظتم ػػألا كاسػػيت بيػػزطا  ب ػػتا  نت ػػػت ن

 شز اؤؿ كاف  كراء ردضعا اضتاا : 
 ال أريك الرضا .
 ال أريك الرضا .

                                                             
  . 345اس يزاإ ا فتاش ات اس  ؤ ا ص 1

  .5ا ص1986ا 2فطاع ص  م ا إةرابا ات اسزيقات ن نظاـ اينظقت اظت،ؤدات ا اار اس لكف اسيتادات اس،افت ا شة اا ا ط  2
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 إن رمل الاءا مفعم بالنشير .
 يستبر بأد اله 

 . 1نيراند نمًءا بعير .. 
ا يفػػػأل اوزاػػػاام كصػػػ ألة استػػػألؿ إف اإلشػػػ اع اسػػػؤاد  ن ش،ػػػ ه اإلنيػػػاإ غػػػه اوزاػػػاام كةػػػحب فػػػ 
ال يسننتح  الحريننة نالحينناة إال مننأل شاس حػػا كاستػػ رة و ػػى االخزاػػار فلكػػ ة يػػألؿ جألباػػه "  فػػ سألؼ

ي،ا أف اضتؤيت كاضتااة ػت ألشاف شاستاألا كايغبؿ اسػيت ب ،ػ  اإلنيػاف  داسة ك يفما 2يافنوما كل يوم " 
فزص يا عتسه استاػألا ش ػ،ؤه كدمػه  كدتم،ه ف  حته ا كاس ماف أك اس اوؤ شط ا،ت دتا ه يم د  االن زاحو  

 فلفما شت ربه و ى اسزةاه كاد  اااة اإلنياف إىل حتتاو حااة ةافات .

دت قعػا كك قافػا مهػا سيػاف حػاؿ كػ  إنيػاف  ن،ؤيفا اسيااةػة  يػا  كاضػ  ظت ػ أ اسػؤد  اإفم 
 ن اس،امل ي،اإ كيبت اضتؤكب كاس فار .

 

 

 

 

 

  

                                                             
 . 348ص اس يزاإ ا فتاش ات اس  ؤ ا 1

خ اػ  نػتؤم يفاػاس ا يمػاشا  اسػمح كرتاساػات اسز ػتا  يػؤاءات ن نػ،ؤ ش ػؤل اس يػزاإ ا جاف،ػت اظتألصػ  ا نامػألم ا اس،ػؤاؽ ا   2
 .107اط ا ا ت ا ص



ألبعاد االجتماعية للرفض في شعر بشرى البستانيا                                الفصل الثالث  
 

- 143 - 
 

استتترت اتواوعاتتتعجتتوايةربتجتتتت وثت ربتتتتمواءتتتًنوخمتتت واعصتتتوااصوج تتت وخمر تتت واعو تتتعروو ت تتت و
اووت تتتام وخمتتتفتطوقوارإا تتتعاوملشوخمر تتت واوصتتترفتوايةربتجتتتت وورا تتتعاوخمتتت و ف تتتتوخموتمصتتت واععا تتت و

تتت وععةتتعدوايدمتتدواعتتليويو تت  و تتطوثتت وقووج تت وراسوق تتاواوصتترفتواع قتتاوواوتتاضوواياثقتتتنعنو
وواعإبقتتووغًن تو.وبوقووخم تر  واألواتعوايةربتجت وو ت  واوعتوواحل

اب واوواوفوانواإلنستنواث وثتئر وو لاوموينوان ومرت اوهبتويفورتت واعفعاحيوقواتتجةطوذعتاويفووووووو
" الصرخة ضد األلم بعد اجتماعي  فتمتون ع  وحتثوقفورسوخمصتجاهواعءتئاةوج  واععا  واووتصيو

 .   1جربة وتطلع اإلنسان إلى تحقيق السعادة " يمد الصرخة بغنى الت

ثيتتًرا يتت  التيتتار اعرجتتتربواألدثتتت و واتنتت و       ويتت  النبتتع الغ يتتر  اإلنستتاني تستتتمد يلتتيوً ثوً 
تتل التيي تفتتيض بتت   التتنفا اإلنستتانية  ولبتت  تبقتى التجربتتة اإلنستتانية التالصتتة التتتي تستتتقط ً 

القوييتة ثوتولها الوينيتة روحهتا  ويت  التاريتيتة . فهي تقيا يت  المشاعر اإلنسانية ي  حولها 
 2ويرورتها وي  االجتماعية يموحها ... " 

جفدوثصاىواعبسرتينوا ف يواوبداوقووخمقتومويفوخمل بت وقوورااتكوات وانتعاعوواعصواوايةربتجيووووووو
حلتتتتةورغتتطواوتتااةوواعإ تت وقوألربتتتورخمتتوواحلتتتتةوواستترباار توعرفتتتت وثتعاغبتت ويفواوعتتدىت تت وخباياتتإتتدو

و حربت واوعتو.وو

 ثوال : القيمة التلقية 

 الشعر واألخوق :   -            

                                                             
و.و52قوصو2002قوو1قوطواثعواعفجتوحسٌنوقواعتتعديويفواعاوام واع  سإتفت وقودارو عخم وقوايوائاو 1

 .و116قوصو1976حمبدواع تدقوج ت يوقواعفقدواعرإبتقيوواوعازنتتوقوخمررب واععحدةواعواثت وقواعدارواعبت تصوقودطوقوو 2
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 :عغرفتتتيفواأل ف تتت ووخمتت وخموتتتينواعقتبتت وواإل تتفحق وملشورإ  تتع اعصتتواوثتتتأل فقوواعرتتواموونوتتين
يوتعرمرتت واوءتعتتت وثتعرتتت ًنوا  قتتيفورتPlatonثفويتتون  وا تترطوقوو1القيتتام واالقتتتقاية واالعتتتدال

وق إ واعفقتدواعوابو دميتوملشو لهواعظتت اةووج ت وقو2ع صواوقوحىتومرعنوع صواون وت وورتتعت وجتعت و

بوانوقوحتتٌنومداتتدوج تت وانواعصتتواو تتويبقتتات فحتتول الشتتعرا يفوقتتوم الجمحتتي ابتت  راستتتطو
عتدعت وواوقاوودمفتتتواتستبوثت واعفقتتدووواعصتوااصووملوم  وخمقتتستتوا ف تتتوو3مرعنوا ف تتويفورستعر و

و تتدووقرغتطواشصتت ووارمفعت ويفواعإبقتت واألوشووالقتيا ئايتتر ج ت وذعتاوانتت وحتٌنو ستتطواعصتوااصووات و
يتتا يرقتتم يريتتق الستتلوك فتتي الم قتتاة يفواعجاةتتتدمتوثترتتتو وواأل تتفقوAristoteثرقتتطووجتتاف

وهتتو يتتا يتتتتارء المتترُ   إذا يتتا ثشتتبل األيتتر ثو يتجنبتت  واأليتتوال يثتتل األفعتتال التتتي تتتدل علتتى 
تان التلتق حميتدا ... وإن يبتون الفعتل األقاقتي فتي الم قتاة قلو  ان حميداً  ك يحدد   إنً 

ريم   ألن الغاية خلقية في جوهرها "  وووو.4نبيو فيبون ثبطال المسرحية على خلقً 

فيقتتتول و ف تت واحلبتتتتدةوحتتتىتو وتت وخمفتتت و تتتدوةقتتدوجظتتتطوااوستتتبشتن ووقوتتتشورستتتعع واعرتتتا وألع
واحلفت ومصتددوج ت و تلاوايتنتبووماجتتهوواخمتاواعصتوااصادمففتو   5"  يمٍ ظِ عَ  قٍ لُ ى خُ لَ عَ لَ  كَ ن  إِ تعالى " وَ 

                                                             
و.وو354قوصوو11اث وخمفظعروقوعستنواعوابوقو]وخمتدةو:وااقو[وقوجو 1

و.و53قودارواووترفوقواعقت اةوقودتوقوصوملثاا تطوزتتدةوقوخمقتيتويفواعفقدواألديبوقوخمرربواعدراستتواألدثت وو 2

ه/و1422ه(وقوطبقتتتواشتعلواعصتوااصوقوقتم:وحمبتعدوحمبتدودتتااقودارواعررتبواعو بتت قوثتًنوتوقو232اث واعستفموايبشتي و 3
و.و21و-و20موقوص2001

و.و85غفتبيو فلوحمبدوقواعفقدواألديبواحلدمثوقخمررب ور  وخم اوقواعقت اةوقو دوطوتو(وقوصو 4

و.و04اعق طوقواآلم وسعرةوو 5
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  ثَلَتْم تَتتَر ِبُعُهُم الَغاُوونَ َعَراُ  يَتت  يول  تعالى " َو الش  ثتعروامواأل فقويفو علواعصواوو ت  وثودونوولو
 . 1الَ يَتْفَعُلوَن " ُهْم  يَتُقولُوَن َيا َواٍد َيِهيُموَن   َوثَنت   ُهْم ِفي ًُل  ثَنت  

قو تتيوماخمتتيوملشوثفتتتصوملنستتتنت وستتتخمت ملثتتداعوا فوانواعصتتواويفوةتتع اهوخمتت و تتلاواوفإ تتدومرتاتتدو
ستتتجواوفتت واعتليوماستطوثت وخمفخمتمودتواهوألنواأل تفقو تتيواعوج ت واعصتتجاوانومر تلوخمت واأل تفقو

قوألنواأل تتفقوو2و" إن الحضتتارة هتتي فتتي األقتتاس يستت لة ثخوييتتة "جفتتعانوح تتترةواخمرفتتتواعواثتتت و
اعوبتت وهبتتوحتتىتومقتتدموعفتتودتتوااو تداتتوميجتتدواتتت وو-وغتًنهوو-دتءت واوتتتدةوا تتمواعتتلو تبوج تت واعصتتتجاو

يدايت  بت  جعفتر " فمهمتة الشتعر عنتدء ارتبطت  بغايتة اع  تئ وومتودريواعاذائت وقوج ت وحتدوقوبتًنو
 . 3ثخويية وهيء الفضائل هي : العقل و الشجاعة والعدل والعفة " 

يحٌنويومقتسوثوكواعفقتدواعصواوثتأل فقوخم واخمءتلويفو  انمتاىواعتليونجي  يحمتود  ًز
قتوا  ثَرِضتتَيْ  عنت  يبتادئ األختتوق ثم لتم تتتر    يتا دام يتد تحقتتق لنتا يتتا الشتعر يبقتى شتتعرا "

تقتضي  يبيعة فن    فو فرق في الف  بي  ثن يصور الشاعر فضيلة ثو ثن يصتور رذيلتة   يالمتا 
لتتا الحتالتي    ودنيتا الشتعر ترحت  بت بي نتواس بتنفا ترحيبهتا ب هيترهو يد ثجاد ال 4"فت  فتيً 

  

تتدويوجف تت وعتت وموتتينوانووفت ت واأل ف تتت وع صتواوعتستت ودمتتومقتتعموثت واعصتتواوقووخموتتترواعصتتواواي تلاو
ابتتومتتفجمويفووو  ت ت تتعواعتليومتفجمويفوق تعماواع مبعاتععواع  تت  وواعاذم ت وقواتعصتواوايتتدوحستب و

احتتد توا ف تتيوواآل تتاووقووز تتًنوواثتتعونتتعاسوخمستترعجبتنواعصتتواوثغتتكواعفظتتاوجتت وان ووذم تت اعاوق تتعماو

                                                             
و.و226سعرةواعصوااصوقواآلم وو 1

و.و3قوصو1980قوو2اعربتواد ترساوقوا س  واحل ترةوقوقا:وجبدواعازتتنوثدويوقودارواألندعسوقوثًنوتوقوطو2

و.96موقص1979 داخم واث وةو اوقونقدواعصواوقوقمو:وحمبدوجبدواوفوطو  تةيوقواوإبو واو تجت ووقوخم اوقودطوقوو 3

4
 .و189قوصو1988قوو4ذمتبوحمبعدوقوخم واعصوااصوقودارواعصاوقوقواعقت اةوقوطزايو  



ألبعاد االجتماعية للرفض في شعر بشرى البستانيا                                الفصل الثالث  
 

- 146 - 
 

خمتتتة وقووذمتتتحواعصتتتجاويفوق تتعماواعصتتتإتنوذمتتتحوع صتتواوقوثتتف سواعدرةتت واعتتلومتتفجمواتتتتتوق تتعماو
وووووو.اإلع 

رتتتواعست  واعصواو عواع  ظوو عوا تدفواألولوواأل تطوودورهومفش تاويفوات تت واستر ااجوجبقاموووووو
تي نجيت  يحمتود  عدىقواصوام واعصتجاو1اعداتف واتتتو ويوقربت واتبتتو تعت وقوثت ويفوات تت واعقتعلًز

يحمل ي  المعاني ياال حصر ل  إذا اقتطاع الشاعر ذلك   بحيث تتعتدد زوايتا الرةيتة هو ثن  
رة عند يتتلف السايعي  ثو القائلي    وذلك ثن الشتاعر إذ ينتقتي لشتعرء ث ت ر األلفتاق  القتاد

 . 2على اقتثمار المشاعر " 

وخمت و تلهواوقدخمت واع تغًنةوجت وخمبتداواأل تفقويفواعصتواومر تموانودتتجاقفتواوعت وجفتمت وابتتًنةو
را تت واتتت واتت وعأل تتفقويفوارتثرتتتتواعصتتوام واومفتت ون ع تتتتواعصتتوام وثتع تتتظوذاتوثوتتدوا ف تتيو

 ووايسرسفم.ادرتلواع و وواياإتتدووا تتن و

 التيانة :  ووووو

رترمواأل فقواوافوثتعفبت وواعو ت وواععاتتصورغتطومبد  ت واعوايبو ب واإلسفمووثودهوسب واق و
وحستدوج ت وذعتاوقواستج  ووقاعوعزوواحلتة واجستدوثتلعاوخمع  تتوا ف تتتوملوموتافوجفتدواخمتطوا تاى

 مَ ارِ َبتتيَ  مَ ِمتتتَ أِلُ   ُ ثْتتعِ ا بُ َمتتن  رقتتول ا_ ص وتتلى ا_ عليتت  وقتتلم ص " إِ اعصتواوووااتتدهواإلستتفموعقتعلو
قواشتددواتربت وغًنوانوا و لاوملوميف وخم ووةعدوثوكواع  تتواعستئ وخمء وا تتنت و  3"  قِ وَ خْ األَ 

و توخمتت واوءتعتتبواعتتلواتتتج  واعتتااكووتتتودتء تت وخمتت وستت عكوستتيصووجتتد وخمع  تت وخمتت و تتلهواع تت تتواعوتتايبو
وق راواترب ووق غيواعقتطوواوبتدئواعستئدةو.

                                                             
و.و190زايوذمتبوحمبعدوقوخم واعصوااصوقوصو 1

و191ن س وقوصو 2

و.و1450 شتمواعب تريوقواواة واعستثدوقوصو 3
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اقتتدوثتوتت وا بتتتثواعتتليورتتاوةستتطواألخمتت ووقستتببويفوانرستتتر توقوواعستتاطتنوملن وا تتنتت و تتيوووووو
مستتت وثتتتترزةويفواعصتتتواواحلتتتدمثواعةتتتبوج تتت واعصتتتوااصووو تتتعوخمتتتتودتتتر  األوطتتتتنوواعتتتدم وقووخمتتت و ف تتتت
خمرتئد طوقوودتجاقفتوقءعروج تتطووقو  ورا تتوعستتسترتطووا شتطووا مووع بر   ٌنوهبتاعر ديو

ثتءب ووعقتاوواعرشساوج  وخم وقاىبووجتشويفو تًناتووطفت وعتبتوت ايبتن وث غ ودوام واقسب وثتألملووا
وارقعلو:ووسخب

 ثوعد عبر الجيوع .
 ثرى ذيما تشتري .

 1 وشعوبا تباع .
قاسطودتجاقفتو عروجدمدةوقتااكوا تتنت ويفوج تاوا تر هواتت واحلتثت وثتعفتثت وواتربواتت وا تاابو

و.اعلوحد  ويفواوتايووحتدثواآلنوسترةخموىنواع تتعوجربوجب ت واعبت ويفوسعقوا عروربوج وحاا و
و عراوعغعم وقسرش اواتتتواوتايوعجسطواحلتااواو يصوثت تتن و:وق تغواعصتجاةوو

 وشريفهم في الليل . 
ف  .  يضربً 

 ياذا قنفعل دونما تتر .
 هموا وعدوا قي تون العشية .

 و العلقمي إذا ت خر   
 .ي  قنعطي  يفاتيح القضية 

 ياح .يتتض تاريخ الر 
 على ظهور علوجهم .

 ترتج ثحيية التتار .
                                                             

و.325اعبسرتينوقوخمرتثداتواعصجاوقوصو 1
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 على قفوح جباههم .
 1يا ويل ياضيهم ي  اآلتي ... 

إاحواعبسرتينواعق ت وثتس عبوست اوعر إهوع و وا تتن ووق  وحدواواارةواعفذجت وارجرتتدوقوووووو
ترخيت ورؤمرتتواعااا  واو اداتواعروبواوفواحوثتملوقوملذوق ت وملشخم واعجاتوتيفو لاواوقإ وعر ف وقفت 

(وعرتتتربزواوستتترعتوجتتتفتطووشتتتريفهم اجخمتتتووملعتتتتتطوبو و تتنتتت واعقتتتتئبٌنواحلتتتتعتٌنوج تتت ودتتتدونواعتتتعط و
بوج تتتطوااتاظتت وج تتتتتوثصتوام وخم وبتت وثتتعااكوواألملودمتت ومي رتعنوخم تتتقتمو  تتمتواألخمتت وواعتليومعةتت

تتتوققتتدم(واتيح القضتتيةإذا تتت خر / يتت  قتتنعطي  يفتت 2والعلقمتتيثتتدلوقستت تبتتو دمتت وعألجتتداصو و وقوملر 
وثتعو قبيو عرةوراا  وع  عن وخمرعاطئٌنوخم واألجداصوابتواو عاوثتألخمسو:و

 ثهيا زيان الرجوع ... ؟ 
 إذن ...

 ثن  تبتب    
 نا .يُ ا يم   قرً  وتهادنُ 

 ال نبوح ب  ... 

                                                             
و.و328اعبسرتينوقوخمرتثداتواعصجاوقوصو 1

مو(وو تتعوحمبتتتدوثتتت وازتتتدوثتتت وج تتتيواعو قبتتيواألستتتديوخمتتت وثتتينواستتتدوقووزمتتتاو1258و-م1197هو/و656و-ه593اثتت واعو قبتتتيو و2
اوسرو طواعوبتسيوقوو تحبواياميت واعفرتااصوقويفودمتتيةو عياتعوج ت وغتوووثغتدادوقوادترغ ويفو تبتهوثتتألدبوقوو تدوثت وا  ت ت واتتعق و

هوقووجبت وثرت و629قودتغ وخمف تبواسترتذواعتداروجتتمو توا تتمواإلنصتتصوملعتت وزخمتتمواخمتعرهوقوجتافو وخمت وو ربقت وثستتست واو تاوقواتقبت
ةتدهوج  وملسقتطواعدوع واعوبتست وقووخمتتوثودودتعرو  ت  وةداوخم ود علواعررتروملشوثغتدادوقوا تطومستربر و رتطوويوخم تاوثت وخبتتنت و

اق واخمااةوخم وطتقواقتعت وعت و:ومتتواثت واعو قتطو رتلاووجظب ويوقوالوس بتتهتتوحىتواعتعمووثقيوجربةوعغًنهوقووةتصوج واودر ٌنو وان ومعخمتورو
اف وقاابويفوامتمواخمًنواودخمفٌنو وا ج ووسر ووخمتتوغبفتتوونتدموج ت وخمتتواوت وستتج ويومف ت واعفتدمو.مفظتاو:و تًنواعتدم واعورا تيوقو

و.248قوصو4موقوج2002قوو15األجفموقودارواعو طوع بفمٌنوقوثًنوتوقوط
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 .  1نبتوي   ال نبوح ب  
زخمتنواجمتدهوتصعرتطوقوات وموتدووق اوج  وخمسواععط وقويا تئفٌنوثتئوو قبداون تتوثسدالوج

ارتت ودتتيصومتتل بوومبقتت واعتتعط وقواتتتععط ويومفستت وخمتت ووازد تتترهوخمتتتدخمرطودتترستتعنواوتت وا تتنتت و و
غتتدروثتت وو تتتنوقوات تتنتت ووةتت و بتتتمويو ب تت ودتتيصوألنواعرتتترمووواعب تتدويومغ تتاانوويوم تت شتنوجتت و

واعغتدروحىتووععوخمتتو.و

 شعر المقاوية :  -     

فت ويفوملثتتتتاازهوع قتتتتترئواألمنتتتتتطواألدبواووت تتتتاواعتتتليوستتتتت  واعق تتتتت واع  ستتتتإتوعوتتت وخمتتتت وا تتتتط
دتواواوقتوخمت وقواعصتواواعتليوقست  وملشواعقتترئواعوتايبوجتربواعودمتدوخمت واعفعااتلواعتلواتنت وقو عواعوايب

خمرتح ويفوجقعدوا بستفتتووواعسرتفتتوواعسبوتفتتوخم واعقانواوتايوواتنوع صتوااصوا ستإٌنوجتخمت و
وقتستسو لاواعفععوايدمدويفواعصواو.واعسبدويف

" تلك الحالة التي يعبتر فيهتا الشتاعر وبعمتق وثوتالة عت  ذاتت  الواعيتة لهويتهتا ونواا وثتن ووووووو
  الثقافية والمتطلعة إلى حريتها الحقيقية في يواجهة المتعدي في ثي وورة ي  وورء   ينطلقا

  2لحياة في ظلها والعيش يت  ثجلهتا "ي يود االحضاري وييمت  المجتمعية العليا الت يوروث ي  
خموتفت وخمءت وحمترثت وايستروبترواوواعر تتحواتدواعرجوئت واعفععوايدمدوخم و فلوخمعاعجتتووجعجلو لاو

وو تتتعرواوقتوخمتتت ويفوواعإتئ تتتت و...ووجبتتت واعصتتتوااصوجتتت وطامقتتت وج تتت وملجتتتتدةوثوتتتثواتربتتت وومقظرتتت وقو
؛ووقوربوا تتوجت وايجرتوازوثتألخمت واعروبًنودوااوونءااووةلوروجبتق وو توادرتلوخم واعرترموواعوايبوذات

وواسرفتتضو رتتووقدادووةعد تويفواحلتتةو.و

                                                             
و.وووو331صاعبسرتينوقوخمرتثداتواعصجاقوو 1

وقودصو.و1989قو211حمبدورخم تنوقومستتواعصواواوقتوموقوجم  واوع  واألديبوقواحتتدواعررتبواعوابوقودخمصدوقوعو 2



ألبعاد االجتماعية للرفض في شعر بشرى البستانيا                                الفصل الثالث  
 

- 150 - 
 

واوقتوخم وجفدواعوابوقوبًنوج وملرادةواحلتتةوواعإبعحويفوحتقتدوح عروحاووخمسرق وواتج واتيووووووو
و.ووةدان تو يوخمبداوحتتةوخمرت  ويفوجق واإلنستنواعوايبوعتس وو رت وقووملمن و

اينداتعويفوواعصتجاواعاوحت واعلوقومدوخم وزتتس وثتعع بتتم  واعبتحءعنوواعفقتدودواواوقتوخم ووووووو
وجبتتوم تتإابويفون ستت ووخمتتو تتعلويفوارتاهوخم تبتتتوع وعاطت وخمع تتداونتتتروو عخمتت ملشواعتداتعوجتت وا ربتتمو

رواعصتوبووحثواعصوااصوج ت وخمر ت واعو تعوثتوفإدوواحلج وج واحلقعقوواحلامتتوقوواحلبتس وخمدااوت
ج ت واوقتوخمت وقووواتوعاو قترتطوثقدرقت وج ت واةرءتتثواعظ تطوقوواعتقتٌنوثتنر تترهوخمت وق عمفت وثتٌنواعربتادو

وع عط ووع  ادواتلاواعصتيبواحدو ديصواعصوااصوملذومقعلو:وووط بواحلام 

 ثن يستجي  القدر .  إذا الشع  يويا ثراد الحياة    فو بدّ    

 1وحدثني روحها المتستتتتتتتتر .ًيلك يال  لي البائنتات         

قروتتددوادتترتلواوقتخمتت ويفواعوتتااقوقوارتتترةوثتعستتفحووقتتترةوثتعستتستت وقووطتتعراو  تتاوثتعر بتت ودتتوااووووووو
ج تت واوقتوخمتت واوستت ش وقواتتةنوخمقتوخمتت واعوتتاا تٌنويوونءتتااووثتتتعاغطوخمتت وقااتتووا ربتتتمواعفتتتسو تتترجواعوتتااقو

وواتن و توسفداووجعنتوقوو يواوقتوخم وثتعر ب و.ووقق وجفدو لاواحلدوقوث واردا وخمقتوخم وا اى

رمتتتعواوقتوخمتتت وقوواعرغتتينوثبإتتتعيتواألةتتتدادووثبإتتتعيتواوقتوخمتتت ووبتتتتطامقتوتاتعصتتواوواألدبوجااتتتوووووو
اعواا ت واحلتعت واتعق تتئدوق تتكوثتعصتتجام وقوعرداتدوج ت وا تتع واينربتتصوملشواعقتتطواإلستفخمت وواعواثتت و

وونعاعواعقتاو.واعلوقااكواار ووا وا

ثتيدمتتدةوج تتت واعستتتح واألدثتتتت واعواا تتتت وونو  تتتدةواوقتوخمتتت وخمفتتلوزخمتتت وقووملوقرتتت جتتافواعواا تتتتعووووووو
وتفحتترفلويفوثدامتت واعقتتانواوتاتتيوخمتت و بتت واإلخمرباطعرمتت واعربمإتنتتت وقوافصتتتعو  تت اتتتعوااقواعوامتتدقو

  يحمتتتد يهتتتدي الجتتتواهري توعدمتتت وروحواوقتوخمتتت وقووخمتتت واثاز تتتتواوقتوخمتتت وثتعر بتتت ووا تتتطوخمتتت وميء تتتت

                                                             
و      .و46_45قوصو2003قوو1اثعواعقتسطواعصتيبوقواغتينواحلتتةوقودارووخمررب وا فلوقوطو 1
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اعليوخمتزاع واعوت ب واعواا ت وخت دهوثربءتلوجبفقواتقتعلويفوخمإ ت و عبد الغني الروافيويعروف 
 ملحدىو  تئدهوخمفرقداواألواتعواعستئدةو نلاكو:

وويحرُف.ًل ع  المعنى الصحيح   تتتتتتة    جلا ثيتتور ويتتتم ودقتعل       ووو
 1تتتتتعترفستتتت  تيتلتتيتتتها فتتانتعتتتا يتتثي     ثلفاظها ثقما  ليا لنا قوى ووووووووووو

تو يوخمرب  وع ق تتئدواعتلوعتدةوايحرفلواألخمامريوع وااقوقووملمن وملوقتتوووو  تدةواوقتوخم وووووووووووو
و .و ب تتواجتصتودتجدواوقتوخم واععطفت ووايةربتجت ووقااكوايحرفلووا تبف و.

ووخمقتوخمر وو عرق ووجلاث و...واوربتوخم و فع وجت واوتتتووملدانرتتتتواعوااقودتجااواعبسرتينوخم ووووووو
مبشرتتعىووحربتتت بتتوورا تتتتووجتتدتوقغتتتًنواععا تت واتتاورةوع ظ تتطوواحرجتةتتتتواتتدهووجتتربتوجتت وغ تت

ملشواعرش تيوثتاوحوواعتلو تيواستتسواعرغتتًنوواعرشتارقوارتدجعاويفودتوا توخمرعةت وملشوايبتت ًناةربتجيو
وفتسوخم وغ  رتطوونعخمتطوثصوا تو:اوقتوخم وثةمقتظواع

وإعصارا وثورة ..   ثيها الح ن اليي يبدو على عينيو
 ذلك الصبر اليي جلب  عمري ..

   خي بقاياء     
 وهات الفجر ..

 . 2 ! هات الفجر .. يرة ..
و  تدهتتو لهوثفت وق وتدم وراا  وا وخمظت اواعربوقوواينسشتقواعرتخم ودا ت واتربت ق عرووووو
وملشواوبترس واعف تعت واحلقتقت وادواع قاوواحلاخمتنواعليو    وايحرفل.ووقدجعه

                                                             
و.320قوص1958[وقوخمإبو واعااثإ وقوثغدادوقووخمواوفواعا تيفوقواألجبتلواعرتخم  وقو]و  تدةو:وج طوودسرعرو 1

2
 .و614قوصو1973اعبسرتينوقوخمتوثودواحلونوقودارواعفت  وقوثًنوتوقودطقو  
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 تتتتروح تتتعرو تتتعيويفواعصتتتواوقوابتتتتواتتتتنوع شيفواحلتتتتتةواوقتوخمتتت وقرتتتعنوادثتتتت ووةستتتدم ووو تتتله
اعوتتااقوارادواعوتتتاو امتت وون وألستتعىواألخمتتام ويوعصتتيصو تتلاواحل تتترواعتتليوجتتتشوخمفتت واعصتتوبواعواا تتيو

تتتوقواعتلوقبتتدواعصتوعبوعتواعصتاواعتليودتء ت واخمامرتتووح  تئاين تتتعوع تا  تععوووووسفموقووراك
ملشوجتتدرواووتنتتةويفون تعسوثتسطوحقعقواإلنستنوقوو دوادىواحل تترواعتليواااتر واعتدولواإلخمربمتعتت و

ا فععووا  ععوواعوتتاواعتللووثاوحواوقتوخم وراا  واجسدتودتجاقفتو لهواووتنتةويفودوا تواثفتئ وق
و.يفووطفتطوتوعصوبت...و

وج وخموتنتةو ترةت /ودا  ت ومرتعنو تتو ومبتوانواعصواووعتدواعرجاث واحلتتقت وواعصوعرم قوو عومورب 
قوواا ت وطامتدوعرصت  ووملم تتع وملشواعقتترئو تيواع غت وقاأل اواعربًنويفوحت توواين وتلوو لاواين وتتل

حواعتداتعوجت واعتف سوقوألنواعصتواواعلو بوانوقرعنو عم ووخمتد اةويفواعقتترئوعرداوت وملشواعرش تيوثتاوو
وتدوقإعروحام واإلنستنوواإلثداعو:ومووخمتومقتوموا 

 والعراق عبا ة ثيي .

 وثوب العيارى .

 اللواتي يمت  على السفح .

 1ي  ظم  وا تراب . 

  تتعظوجتتربوانرقتتتلوا إتتتبواو وتتطويفوثفتتت واوق جتتتواعصتتتجاةو فتتتوملشوجب تتت واعررءتتت وواي رتتوالو
ثتحلااتتت و واعوتتتااقو(وملشودييتوقصتتتًنوعألنءتتت و  تتتعبواعوتتتلارىو(وعرشرتتتيوخموتنتتتتةووثتإلحستتتتسواع تتتتج

ووقدجعوخم و ف توملشوخمقتوخم واار ويفوملمقتعوحوم وخمرسعرو وخم وفبتوواغجابو(و.اوااةو

و

                                                             
و.وو321اعبسرتينوقوخمرتثداتواعصجاوقوصو 1
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ووويقاوية الحرب والموت :  –وووووو

و:ووالحرب –ث وووووووووووووو

األرضوقووا ر  تتت واستتتتعتبتتووقبتمفتتت و تتتعر تووحتتتتتةواعفتتتتسوخمفتتتلووةتتتعدهوج تتت احلتتتابوواابتتت ووووووو
وقوددتواجتت تهتتتوقواروتدو ستترةوع برشتترثٌنووتتوق شقت وخمت ودخمتتروو تاابواتفومفجتعوراغتبواوواتترهو

" ثولهتا  ثتتنه ( 823ابت  عبتد ربت    ت توقواتيوخمإشف واعاةتتلوواعوتثءت ويفواحلتتتةوقووو ت تتو و
  . 1آخرها بلوى " شبوى   وثوقطها نجوى   و 

 تتلهواأل تتًنةوخمتتداراوع صتتواواعتتاااكووتتتواو رتت وثتعبصتتام وخمتت و رتت ووختامتتبووقصتتامدوقوووخمء تت وعقتتدووووووو
و بسرعتوجف وقوارقعلو:واسرب ترم وو ااصةوعااؤم واعصوااصوع شابورؤم ورمس وةسعرواعدموواآليمو

 دي  الصافرة ...

 قت تي الصواريخ .

  2ينتصف الليل هيا .

خمتتتوحتتدثويفواعوتتااقوحلظتت واعق تت وقوو تتيو تتعرةوحااتتت وخمستترفجدةوواعتتفروردودتتتخم وج تت ملن ووووووو
ويئتلةوخمت ودتبمواعتتدخمترواعقتتدموقوو تيوحااتت وراا ت واحلتتابواعتلوقصتغ وذ ت واعصتتتجاةووايوووخمقتوخمت 

د تتت واع تتتتااةو(وملنستتتتنويفواععةتتتعدوابتتتتوارتتتتوحتتتتاقواحتستستتتتتووقر تتتععوخمتتت وةتتتااصوو تئوتتتتتوا تتتعرةو و
ع واووتصت واعتلوحتتت تتواعصتتجاةوجتربوا تشتتوع عا ت واعتليوخت قت ودوخمصتداومعخمتتوع شتخم   ورؤمعيووع و

واحلابوواو واع عارموويفواعبصاو.

                                                             
وق1ازتتتدوثتت وحمبتتدواثتت وجبتتدورثتت واألندعستتيقواعوقتتدواع امتتدقوقتتم:وخم تتتدوحمبتتدو بتشتت ووقدارواعررتتبواعو بتتت قوثتتًنوتوعبفتتتنوقطو 1

و.94قوص1موقوج1984ه/1404

2
 .و339اواة واعستثدوقوص  
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وطامقرتتويفوذعاواعرصبثوثتألخمت ووات وخمتتومتعحيوثتحلتتتةووخمت واعبسرتينواحلابو بوابًنوققتومووووو
عقتتتتطواوا تتتعوستتتتدتوا ستتت  واحلتتتبوينإ تتتتتواحلتتتاوبووازد تتتاتواعإ ععتتت ووستتتتدتوخمفظعخمتتتتتومفربتتتيوملعتتتتتت

ايبتعتتتت ووادتتتاقواع تتتاحوومنتتتتواإلنستتتتنومنتتتعاًوةدمتتتداًوثوتتتتداًوجتتت واخمتتتااضواحلقتتتدوواإلدتتترتعتتتواعتتتلوحتت تتتاه..و
ثتحلتتبوويودتتيصوغتتتًنواحلتتبومفرستتاواعإغتتتتتنوومستتعدواحلتتعاروومغتتتتبواحررتتترواعتتاايواآل تتتاوومقتتجبوغتتتدو

رغتطوخمتتومير تاو تديصوخمت ووصجتدااألءتاوافتتوادتداصويفوخمقتوخمت وفتوا بتواحببفتتواحلتتتةواان وملاإلنستنواألرت وايو
 :ووس إ وحدمدم ووطغتتنووةربوت

 المقاوية قري وقندي

 وقعير اللحظة التي تمسك بجوبي  اقتغاثتي ثن تبوح

 ثياوم ح ناً يراً  

 1 نا رواوياً يهبط فوق رثقيح 

ن تتعصواعبستترتينوحتتعلواحلتتابوثتعغ تتبوواعرتتعقاوقوواتتعرةواعتتااكوايوراتتكوخمتتتواتتدثويفوقوتت ووووو
ات وخمتتوموبت وج ت وحتإتتطواستسواتربت وواعتقتٌنويفوقغتتًنواععات ووووعرقتث  و اا وجفت  وقرسطوثتعءق واععا  ق

واعواا يوواألخم و.

 الموت :  –ب         

نتاتتلووغبتتعضوخمتتل  وو  تتت واوتتعتومبتتتواتتتتتوخمتت و  تتتصوخمتتربموونتتتخمعسوعقتتدوقفتتتولواعصتتواواعوتتايبوووووو
يفوو  تتتمتخمفتتلواعو تتاوايتتت  يوملشوج تتانتواحلتتدمثووق تتعرويفودتتوانتواعوتتايبوواحلربتت وغتمتت وحمرعخمتت قو

رتواعقربووسترعن وقووجتامتدواإلنستتنوعواعصامو واعغااصوابتو وي  واوعتوقرسدووقوتعتطواعسبتصوو ا س
ق اواعا دةواعلويوقق تبو .. خم وا وةت  ووخمتع ووا وخمتومي اوجفدونووع وقوو عرتواعا دةويفورخمس 

                                                             
و.و24[وقوص2003اعبسرتينوقواألجبتلواعرتخم  و]حبوو 1
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ملخمتتوروات وخمت واعامتتضووعلوخمت توخم وستشاوقا اوقووعت ر واإلنستنويفوخم جو وخم وةفبوملشوةفبو 
ت  لقولت  تعتالى "ايف ووملخمتوح اةوخم وح تاواعفتترو  مَ وْ يَتت مْ ًُ وَر ُجتثُ  نَ وْ َوفت تتتُ ا َمتن  إِ وَ  تِ وْ الَمت ةُ َقتائِ ذَ  اٍ ْفتنتَ  ل  ًُ

 .1"ةِ ايَ يَ القِ 

اورربت وع رتتترمووو-تتت وموتدواوتعتوحم تتواو  تاوعصتتوااصواعتااكوقوواعتتلوستتدتوف بتتتويفواوفإقت واعواثوووووو
وا تتتبش و تتتتااوو–اعوتتتايبومستتتج وواتتتتنواحلتتتابوواوتتتعتوحربتتتت و تتتدروخمررتتتعبوج تتت واإلنستتتتنواعوتتتايبو

واوثتتفو تتعادةوارقتت واعصتتتجاةوخمرشتتدمرتانرصتتوووجتتدوانتواتتااكواعصتتتجاو تتلاواوتتعتواعتتليومرستتاواعتتف سو
و .وثن ثيوت هبيا ثريدقإ بواوعتوامس و وحمترث و لاواعصر وخم واوعتوقوا يوملحدىو  تئد تو

ان   . ي خيها ي  يدها  ًو

 وهي يرتببة يثل ياقمينة بمطر .

 .  ويقول     ال تتافي   إنها القياية

و. ونح  في الطريق إلى َعْدن

 . حيث ال وواريَخ وال ثشوَ  تُببيكِ  

 . حيث ال حروَب تغ ونا

 .  وتعبر وفو يصيدتِك األخيرة

ان  تتاي ُ   . يصيدتِك التيً 

 . ادرت  الرحمةيلبي اليي  

 . اآلن فقط يا حبيبتي

                                                             
و.و185سعرةو لوجباانواآلم وو 1
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 . ثقتطيع ثن ثيول لك يا لم يب  يتاحا

نُ  ثبعدِك ع  يتا  الدم اليي  . فقدً 

 . ظل  يجتاح حلم الفنارات

 . اليوم وثنِ  بعيدة

 . يحنة  ثعرف يعنى الموت على ثريبة

ان يراود دجلة  . بعيدا ع  اليمام األبيض الييً 

 . شّيدت  البوبلُ  بعيدا ع  قرير الح  التي

 . على دوح الضفاف لقلبينا

 . تعالي يعي هيء المرة

 .. إلى الجنة تعالي

 . هناك قنجلُا حفاًة على العش 

 . وث مْض عيني  رويدا

……………… 

 1.  هبيا ثريُد ثن ثيوت

ارستاحويفوةفتنت ووج ت وجصتب وق عرواعصتجاةواوعتواعتليوقامتدهويفووطت و خمت ويوقصتعث ودتتئب و      
  تتاواشبتبتتتتواعوتتااقو تتبوانومستت طوخمتت واحلتتاوبووم تتف ون ستت وحتتىتوميرتت وعصتتوب واوتتعتواعرتتا واأل

                                                             
و.و21_و18قوص215قونتستنو2اعبسرتينوقو  تدةو]و رلاوارمدوانواخمعتو[قوجم  ورستئ واعصواوقوثغدادوقوعو 1



ألبعاد االجتماعية للرفض في شعر بشرى البستانيا                                الفصل الثالث  
 

- 157 - 
 

جمستتدةوذعتتاوث غتت وق تتعمام وخمستترفإق ويفونستتقتتواعاؤمتتعيووخمفرجتت وجتتربودمفتخمترتتتتواعرصتترت ت وخمصتتت دو
ووراا  واوعتواعا ترواعلوقسبب واحلاوبو.خمءًنةو

يثتدوخمت واعرتاتتدوانو تتقٌنواعق تترٌنوقوووثتعرتفعنت وواستستتاتحلدمثوج واوعتوواع فتصوخماقبإٌنووووووو
وملرادقت احلتتتةودونووملشاوعةتعدواعتليووةتدون ست وخمقتلواتووملنملذووقواأل ت خمتبرٌنويفوقصرت واوعةعدو

نوةوةتتتعدهووخمتتت و واتتتوملزاصمستتو وعف رتتتتترواعتتتليو و تتت و تتتدراوج تتت وحتدمتتتدوخم تتتًنهوومصتتواوثتوستتتدوعت و
امتااوو تًنواوعةتعدوواو ت واي تتيبويفواعع ت ون ست .ووعتلعاوقرتستسورمعواوتعتوواعوتدموميءت وققوايجتته

وملشاقتدوذ تبونترصت وواألج ت واإلنستناعودموخي دووناوج  واستسحلظ وقااةتدم وع ر  روخم واعودمو
دمتتوو«الستوبرياني -األعلتى اإلنستان»واأل عمتتصومليويواربت و تلهواعرجاثت وو1جتاث واعرتترمووخمرتارةوان و

 «الدنيويتةوالستلطة»عيومرجتوزوروحوا فععوومااكوايسربدادوخم وام وةت واتن واعقواإلنستن و و
و.ومربادوج تتت؛ووخم و ومسو وملشوجتتوزوجبعدم واع فتصوواعودمو«السلطة الميتافي يقية»وو

ازخمتتت واإلنستتتتنواووت تتتاوخمرجستتتدةوثتعاغبتتت وواآلخمتتتتلوواإلحبتتتتطواعتتتلوقصتتتر  ووااتتتدتواعصتتتتجاةوان
عرت واإلنستتنومستو وملشواعستتإاةوج ت واععا ت وخمت و تفلودوعت وايبتتلوواع ت واحل ترةواع فتجت وع قووو

 و ت   خمت واوتعتوفجتتةحمتتويتواعصتتجاةوع  ويف(وقووهبتيا قتنجلا حفتاة علتى العشت  وواعاات 
 :دخمتروواع فتصوواعودمواع جت بواعل األجداص عإتئاات رخمو و ي اعءوتثٌنق

 بساتين   حول الثعابي  وتدور

 بي ُ الثعا تسعى آء 

وو2 ..روحي رو  في

                                                             
و.و48_47ص، 1998ودطققووزارةواعءقتا وقودخمصدقايتعديا:واتطب ورتم واحلدا  وقوقواتقتبعوةتتيفقو 1

و.و343_342اعبسرتينوقوخمرتثداتواعصجاوقوصو 2
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 يف األخمتتا   تلهواوسترباة اعإتئاات  له خمفزخم ملشوو )قسو  قدورق( او ترج  األاوتلقعحيو
واوعت  وم اعلي اع فتن )اوراتعس( اسإعرةويف خماةوترتت اع عرة  له وذمد  اوفظعر واوسرقب  احلتاا
 ابتقت ق عدغرتت ااو   عرة يف وزوةر  بر حلبت دتء  حتفبتوخمفتت دتر  اوعت ان ملي ا تعدة مبعستقته
 و.   1ة " الشيطاني باألعمال والمعرفة والغواية الشر روح " ل قاخموواألاو  ان ج  ا فًو

 ثانيا : رفض االضطهاد    

ق صتتتت وفتتتتت اةواياتتتتإتتدويفووا وفتتتتتواووت تتتتاووا تتتتبش وا تتتتطواألاتتتتربوع صتتتتتجاوقوملذو تتتتتةطو
 تتلاواعفتتععواعتليويزمواعتتفظطواعواثتتت واعتلواعبستتر واستتطوواياتإتتدوو تتبورا ت وج تت وخمستتببت وويستتبت

واعتتتتلوو–ااتتتتإتتدواوتتتتااةوو–اعءتتتتعرةوواعرشتتتتارقووخمتتتت واثتتتتازوانتتتتعاعواياتتتتإتتدواعتتتتلوحترهبتتتتتواعصتتتتتجاو تتتتعو
وجفتتو.وسفرشدثويفواعوفعانواعقتدم

 ومءتتًنوخمرفعنتتتتواعغ تتبوواين وتتتلويفون ستت وواإلنستتتنواعوتتايبوث إاقتت ومتتااكواياتتإتتدوقوألن تت
تتل جتت   يتت   ربتت واعتتليومفزخمتت واتتًناكوانووات يانتت    فيستتعى لنضتتال يتت  ثجتتل قتتويةً  " يمتتاً 

وابتتتورامفتتتويفواع  تت ٌنواعستتتثقٌنواتتةنواإلنستتتنواعواا تتيوقوتتاضو   2ًينونتتت  ويستتعى لت ًيتتد ذاتتت  " 
وو تعيوملشوايحترفلواعغتدتطوقوعر وادرتلواياإتتدوثدصًاوخم واحلتاطواعتدمررتقعريو تداموحستٌن

 وقواشدثودتوقوابًنويفواترب واعواا يو.عراتواعإتئ ت وثٌنواعسف وواعصتو وعرظتاواعء

 ص وفت اةواياإتتدويفووا وفتواووت اووا بش وا طواألاربوع صتجاوقواتترتت وثرت و تعةوق 
ظطواعواثتت وومستيوثتتعءعرةوواعرشتاروو بوة وغ ب وورا  وج  وخمسببت وويستبتواعفتععواعتليويزمواعتف

ةوجمبعجت وخمت واألع تتظوواعاخمتعزوقفإ تدوخمت ووا وتتتواإلنستتينووايةربتتجيووةتتصتواتسر دخم واعصتتجاو
خمتا ةوجتاستت وآليخمتتتتووةاوحتتتووحمترثتت وهبتتتوات وادتترتلواياتتإتتدوخمت واعرتبتتتاوواعرفرتتت وواعوفتت قو

                                                             
و.402قوص1994جبدواعسفمواوستويوقواعبفتتتواعداع ويفودواواخم ودنق وقواحتتدواعررتبواعوابوقوثًنوتوقوو 1

وو.ووو28اعبًنواتخمعوقواإلنستنواوربادوقوصو 2
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اتتجثهو تتلهواعاخمتتعزوثديعتت واعءتتعرةوونتتلااوخمفتتتتو:واع تتت وقوواعبشتتاوقوواع تتعارمووقوواعفتتتروقوواع تتتبو...و
وووووقووخم و وراكواععا  ووخمتومصعث وخم وانرستروارقعلو:ووواعرغتًن

  ْح .البطا  عيون في ويضةٍ  ع  الشام تس ل وليَلةٍ   

 .األخير هواي يا تستفق ال األر  يال 

 … ال يان ًل يل 

 . المبانْ  ًل للتشرد والح

 .1للُحُلمْ  والح المدى ًل … للتوحد والح

 ان تراوث  ا اىق دون اطااف ج   حراا عبسرتينا تهتدج اقد قاالجتماعية العدالة ج  اخمت
وج  مدااوعن خمسرتجم  اد تصوثتد احلرطق ألن واام ثصر  اعوايبق اترب  يف قرشقد مل اعوداع 

 ااتااد ثتٌن اعر ا ت  ستتدت  تلا - تتقوبًنو حتد ج ت  -  تترتط وةت  خمت  ومتاثتعن اعرتعنق   تتمت ا  
 دا ت   تعة اشتد   حوثت ق ن تاة ملش مفتتدي ات  دتتوت وق ا تعاو ت عاتط وحتدة وقصترر  اعصتوبق
 مصتواواعوتايب اإلنستتن ةوت  دمتت ايةربتتجيق وحمتإت  اإلنستتن ثتٌن اع او تتت وستتدتواعوايب اترب 
 جت  اترب ك جمربوت قووثتٌن ثتفت  اينستجتم وجتدم ذاقت ق وثتٌن ثتفت  اعرعااد وجدم ايغجاب خم  ثفعع
 اعدوعت ق رةتتل خمت  اعربتتر ق تاف حت ووا و  ع اعدوو اخمفك اعوف تتقوا بش  يف وقعقا قتزم ذعا
 اعوبت  ملش م جتت  تلا رخمقت  هبتتومستد عقبت  ج ت وموءتا ابتعرتتد اعصتوبق خمت  األجظتط اعستعاد اخمتت

 -البستتاني–  وجاات و د.ةعجت ميعت ي حىت ستجداق خمف  ا عىو ع خم  عازت  وا  عع اورعا  ق
  اوقت خمت ثر  جفتط وربق  وراح اوسر و ق باعصو خم  واع قااصق اعرتدحٌنوائ  ملش اعربًن تمبت ت
 اعوتايب اإلنستتنو تعرةتوذ فتت يف رسط اووتنتة وخمصتد اعبدسق خمفظا ألن اتئقرٌنق ودجتج  ةااةوخم 

                                                             
و.و355داتواعصجاوقوصاعبسرتينقوخمرتثو 1
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 خمتداخماة يف وات وت اوآستيقوق تا يف ستببت اتتن خمت  ات  قتنتتب و ققامت  ج ت و وجر ت او تإتد
 وايةربتجت و:وا و اواهتتواإلنستنت وووخمسرفوا  اخم  قدخمًن ألة  حتر 

 حمام جريح يظلل رثقي . 

 حمام ذبيح يطير ببيتي ...

 ... وراًخا   وراخٌ ين ف 

  1ويمطر دم ..

اعوتتايبوقواعتتليوملومف تت ويفوث تتدهواترشتتعلودخمتت وملشوواعصتتتجاةوخمتت وغ تتبوذعتتاواإلنستتتنحتتتلرو
وونتراوحتاقوفتوت و:وو

 هل يعرف الشوق إال ي  يبابدء .

 ويعرف الجوع .

 ... وعر .إال الجائع .

 ثو يعرف الجرح .

 إال نازف عبرت .

 على جراح  نار .

 2ويودها حجر . 

                                                             
و.و539اعبسرتينوقواألغفت وواعسرٌنو]و  تدة:واأل فو [قوصو1

و.وو349اعبسرتينوقوخمرتثداتواعصجاو]و  تدةو:وخمعستق وجاا ت و[وقوصو2
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ايةربتجتت ودا ت وواعوداعت  حتقتد جتدم اوةت  خمت  وةت  ألنت وايتعع خمعاتعع ملش جااتفت و تد
فت  اإلنستتنت  خمظتت ا خمت  خمظتااوقودهواعبسرتينوواترب قو  اعربتاد ج ت  واا تو اعءتعرةق ج ت واعبتجتث عر 

 حربتت اةنت  وايحرتتتج اع ت ت  خمتتتوي يف وستقهوايتعع ثت  استربد خمتىت اإلنستتن نأل.األواتتع اتد
و.واعرباد اعءعرة وثتعرتيل واحلفدق اعس ه حتع  ملش واحلون اعق دوحتع  خم  ومرشعل غ بتق ستف جا

 حضور المرثة في التفاعل االجتماعي : -         

اتتتاكوايبتتتتلووملذاواتتتتنواألدبوجتبتتتت ووقتتتوالو تتتعرةواوتتتااةوقصتتتر وةتتتع اواألدبوقواتيبتتتتليووووووو
اعر بتتتتوقواتتةنواوتتااةوخم تتعقورتتتت وثتعإبتوتت ومتتدا و تتلاواألدبوعترتتعنورتتتتفوقواتتتيواا تتوةوواو تبتت و

وووظطواعصوااصووخم و لاوملودتفمواعدرة واعلوق تدوهبتو.

توحلتدووا ر  وق عماواوااةوخمت وادمتبوآل تاوابتفتطوخمت وو ت تتوثتعصتتإتنووخمتفتطوخمت وقغتولوهبتوووووو
قوو فتكوخم واجإت تتو تعرةواحلتبواعوتلريومبوفتتهووًقيا ب  الملوح ) يجنون ليلى (اعوصدواتفعنو

واألطتاو.و

ونررب وخمر  واعو عروعفسج وا تن واعلورمس وع بااةوا وحسبوزخمف وقوا تيواعو تاوايتت  يووووووو
تت واعواثتت ووخمتتواتتنوخمروتراتتوثستببواعوق و–مليويفوثوكواعقبتئ واعواثتت وو-خمرتن وخماخمع  ووتملوقر وذا
ويفوحتتٌن   1َذنْتتٍ  يُِتلَتتْ  "   بِتتَ ي  وَوِإَذا الَمتتْوُ وَدُة ُقتتِتَل ْ وادوع بفتتتتوعقععتت وقوتتتشو وخمتت وانوذاكوقو

اعف تتعصوقظتا تتتوج تت وارتتتواعستتتدةويفو عخمتتتتوقوقربرتت وثص  تتت وخمستترق  واتخم تت وو تت  وملعتفتتتوثوتتكو
 اعقااروقوو لاواخماؤواعقتسومدادوعفتو لاوايتنبو:وو تعراعف  ووخم

ن  يد ثزعم  وريي ف جملي         ثفتايتم يتهتو بتعتض هتيا التتدللّ       . وإنً 

 فتتتستتلتتي ثتتتيتتابتتتي يتت  ثتتتيتابتتك تتنتسِل .وإن تك يد قا تك يني خليقة            

                                                             
و.و9-8سعرةواعرع اوقواآلم و 1
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   1وإنتتك يتتهتتمتتا تتت يتتتري التقتتلتت  يَتْفتَعتتِل .        تلتي حتتبتتك يتتتاتتتت تي ثنّ ك يتتنّ ث ترّ    

مظتاواخماؤواعقتسوانواوااةويفوزخم وخموٌنواتنت وقرتدع ووقتااكوواعاةت ومجةت تتوقوو تلاواتدثو
تو تيواخمتٌ واووقفت كوخم وثوكواعف عصواعصوام واأل اىواعلوقبٌنوانوعتسو تو تب وويود  ت ووملمن و

وتو.جبدةوختدموستد 

وثتمستتتحظتت واوتااةومبرتنت وراتوت وثوتدوجمتيصواإلستفموا  تروااوستبشتن ووقوتتشو تعرو تدووو
 سعرةوخما و(ووستوىوثتفتتووثٌنواعاة ويفواحلقعقوواععاةبتتوقووملو و وثتفتبتوخم واعربتتوويفوثوكو

مواوءتتت واعاستتتعلوج تتتت واع تتتفةوواعستتتف تتتلهواحلقتتتعقومليومبقتتتداروخمتتتتوققر تتتت وطبتوتتت وخمستتتدوعترتتوقوواتتتتنو
األج تتتت ويفوخموتخم تتتت واعفستتتتتصو تتتتًناوقوواو تتتت ومبوتتتتتخم رت وثااتتتتدوورومتتتت ودمتتتتتونتتتتر وجفتتتت وقتتتتعازنويفواتربتتتت و

واإلسفخميوور ت و.

اواا وثتدهبتووحس واعرتدثًنوابتوجفودتنواوااةوااءاواتاءاويفواعو ام واألخمعيوواعوبتسيوقووو
وجتة الوليتد بت  عبتد الملتك بت  وثم البنتي  ز قووقتبينة بنت  الحستي يفوجمتلواعصواوو ًنوخمءتلو]و

قوثستببوا تترفطواعوتتابوثغتتًن طوخمتت واألخمتتطو[ووغتًنوانو تتلهواورتنتت وملوقتتدموع  تتجاتواعفحقتت وويتتروان
اعتتلوقفوتتدموجفتتد توخم تتتعمواعوتتدلوواوستتتواةوقواتنإ تتتوذمتتطواألخمتت ووقتتداج ودتتتنواوتتااةووا تتلتوخمفوعرتتتتو

قتتفصموخمبتدئتتتتووا ف تتتتوقواتتدا ووقتتفشهوقوثستتببوخمتتتود تت وج تت و تتلهواألخمتت وخمتت وجتتتداتووققتعتتتدوي
وحتتتع  واعستتترتئاوقووغإتتتعاووةتتتع ت  واعاةتتتتلوملشوقصتتتدمدواعقب تتت وج تتتتتطوقواوتتتو  ويفواعبتتتتعتوواتتتاثعاو

خمت واوصتترا ويفوايوعتعنوخمت واعتعانواحلتتتةوقوحتىتوغتدتواوتااةووثتحلجبواعصت تا وواعرءت ت وقووحاخمتع   و
و.2يوختاجوخم وثترتتويفواحلعلومليوخماةوواحدة

                                                             
و.و122و-110قوص1983اخماؤواعقتسوقواعدمعانوقودارواعرربواعو بت وقوثًنوتوقوو 1

قووو1موقودارواعتًناعوع فصتاوواعرعزمت وقواإلستترفدرم وقوط1965-م1914تهواإلنستتينويفواعصتواواعوتايبواووت تاورةتتومستام وقوايجتت 2
و.و450موقوص2003
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ااءتتتاوخمرتنتتت واوتتتااةويفواعو تتتاواعوءبتتتتينوقوووزادوخمتتت وارمإتطتتتتتواع تتتتطوا تتتتط وع تتتدم ووهتتتتتوتو
وقتوم  وحسبورغبتهتطوقواس طواعاة و توا واحلقعقواوتدم واعلون  وج تتتواعصامو وقووحاخمتتوخمت و

عوتتدو تبت واوتااةويفو تلاواوربمت وقووحاخمتتتوخمت واعرو تتطوعرفشتدراووفعم وقواعاوتتويفواإل تخمت واياحلقعقو
جبتتتواتنتت وج تتتت ويفواعوتتتعدواعستتتثق وقواتتتتحرراواواتت واحلتتتتةوايةربتجتتتت وقواااتت وحجتتطواعر  تتت ويفو

و.و1اترب واعفستئيو

ثتينومتتتتحووواينقصتتتتعووخمتتت ورتمتتت واعقتتتانواعرتستتت وجصتتتاوقوا تتتلتوستتترتئاوايتتتت واعتتتلواستتتدع و
اوتتااةوومل ااةتتتتوخمتت ووستتشتث واعظتتفموثتتتيذمفصودتتتئتواصتتتئتوقواوب تت وا تتعاتواو تت شٌنوج تت وحتامتتاو

اعظفمواعداخمسوملشونعرواحلام وواعا يورمعواوسرقب وقووداوتتوملشواحلتتةوعرصتتركواعاةت ويفوثفتتصواتربت و
واعع تتتعفويفووةتتت واوستتتروباو؛واظتتتتاوان تتتترو تتتتوثتتتتعرشاكواخمءتتتتلو:وثإتتتاسواعبستتترتينوقووازتتتتدواتتتترسو

طواوتتتااةووملن تتتتاتتوووخمفشتتتتتورتتتتت واعصتتتدمتقوقووراتجتتت واعإتإتتتتويو...واعتتتلم ودجتتتعاوملشواتتتاورةوقو تتتت
جبتتتتتدواتربتتتت ووخمقعخمتقتتتت وخمتتتت وألنواوتتتتااةوحستتتتبورامتتتتتطوحقع تتتتتتوقووقغتتتتتًنوخموتخم رتتتتتتوثصتتتتر وا تتتتيوقو

و.و2خمسرفدم ويفوا عا طوج  ون عصواعصامو واإلسفخمت و

اواي ربتتتمواعربتتًنواعتتليودتروتت وثتت واوتتااةويفواعو تتاواحلتتدمثوقوةو تتتتوقر تتلوخمتت واعفبتتعذجوو تتل
قتتتتو تتتتوج تتت وحستتتتبوجتداهتتتتتووققتعتتتتد توقوعر تتتاخوا تتتعاتوراا تتت وقتتتدجع توملشواعربستتتاواعغتتتايبوخمفإ 

اتتلاوثقتبتتووايثروتدوج واعقتطواعبتعت واعلوقرععدوجفتتواعاغب ويفواعصوعروثتحلام واوإ ق ووراكواعقتتعدو
ووحتاظوملثاا تطومقعلو:و

 األقواق . ثنا ال ثيول دعوا النسا  قوافرا    بي  الرجال يجل  فيوووووووووو

   وووي .تتتتتتت  وايت  وال يتتتتبتيرن ريتحتيدرج  حيث ثردن ال ي  وازع     ي           
                                                             

و.و102موقوصو1949قوو1ملمستجت وخمظتاوقواوااةوج اواعدميقااطت وقوخمررب واعفت  واعو ام وقواعقت اةوقوطو 1

و.11قوص1998قو1خمفلوج اواعفت  وقودارواعإ تو وايدمدةوقودخمصدوقطومتسٌنوثعج يوقوحقعقواوااةويفواعررتث واعواثت و 2
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 ربوا البنات على الفضيلة إنها          في المويفي  له  خير وثاق .          

 1ي .تتايتبتتحيا  التلى التهدى وعتعليبم ثن تستبي  بناتبم نور        الو           

مر و دافتوقرب وخمرتن واوااةوجربواعو عروقووملمنتوا دفوققد وا ووةتتوةوجت و تلاواوعاتععووملو
اعظ تتتطواعتتتليوقوتتتتينوخمفتت ووخبت تتت واتربتتت واعواا تتتيوخمتتتتدووواووت تتتاوعفبتتتدوعتتتدورواوتتتااةويفوثفتتتتصواتربتت و

دةوقوواختتلهتتواي ربتمواعربتًنونظتااووتتودتتاوثت وخمت وازخمتتتوج ت وخمر ت واأل تووخمفشرتتدتجاقفتوقوو لاو
[ووواعبستترتينومبتتتوارتتتواخمتتااةوقوورخمتتواوعرتت ودتتيصومفتتبكوثتحلتتتتةو]واألرضووواعف  تت وقواعفتتتاوواعصتتجاو...

تو واعوب وج  واعرشاروخم وجبعدم واعلااوااإطوعر واإلثداجتتواألنءت ووا واخمااةوملشواعرغتًنوقدجعاةر 
ااةوخمظ عخمتتت وامويو ووخمتتت وانواعظ تتتطوملحتتتدىوخمقتثفهتتتتتوجتت وف تتتطواوتتتااةوقوستتئ  واتتتت و تتت واوتتارقتتعلويفو
وةتتدتواو  ع تتتتونستتتصوورةتتتيوويفواتت واتتتتيتوقومليوانواوتتااةوحتتٌنوقرتتتحو تتتواتتاصوقووتتتووخمعةتتعدٍو

فتوتتت وواعوتتتايبوفتوتتت وملنستتتتنترتتويفواعتتتعط اعو تتتطوواعوبتتت ووقاا تتتتتو..وملمنتتتتو تتتيوفتوتتت وحقتتتتوقوويستتتتبتو
وخم وواةبتهت وااورةواوصترا ويفوحتاماوجج  واعرفبتت وتربوتتوووطفتتوقوفتو و إهواعرفبت واعبصام و

اي ر تدم وقوو تبرتتوواسرستفخمتتوو  تعجتتوع تفظطواعتلوق تاضوج تتتتو تعوستببوام تتويفوخمعا ت  و
و2ف طون ستتو

قرتعنواتج ت ووخمغتًنةووتتومتدوروحع تتوقواعق تئدواعلو  رتتواعبسرتينوع بااةوقوحتءتتوج  وانوملن ووووووو
و:وو ةوثٌنوةدرانوثترتتوقدومواع ش ج  وانوقبق و تجد

 يال  ظبية ييبوحة : 

 ال تسدلوا فويي الغبار .

                                                             
1  

ومو.و2015و03/وو26حعاروخم واعصتجاةواعبسرتينوقوةامدةواعوااقواعتعموقوو 2
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 . 1بل ثعينوني على خرق جدار 

اعاغبتتت ويفواعرغتتتتًنوواعرشتتتعلوخمتتت واع تتتعرةوووحتتتتلو تاعصتتتتجاةو إتوتتت وثتتتٌنواوتاتتتيوواحلتاتتتاوحتتتتدثووووو  
وحتءتتتتوج تت واخمتترفكوملرادةوربتت واوتاتتت وملشو تتعرةوا تتاىوقو تتعرةواعرإتتعروودمترستت وحامتهتتتتويفوثفتتتصوات

اعرشتتتاروعرشتتتارون ستتتتتوقوألنوجمربوتتتتتواعتتتلاعريوعتتت واار تتتتووحتتتتعلومظتتتتاويفواعتتتفروثتستتتر دامو ويو
واعفت ت و(ووو ث (وعتبءفنورا توومل  تًصووفإدواإل  تصو.و

ج تت واوتتااةوحقبتتتوطعم تت ووااتتمويفوخموجتتطواعتتفروقوجتتربتوجفتت وثاخمتتعزوواياتتإتتدواعتتليوخمتتعرسووووووو
 وذاتواعءق واوعروثواواقبهوث عرةواوااةو واعظبتت و(وقووو ت رتتوثتعإامتدةواع توت  واعفئتلةوجت وطبتوت

خمعاةتتت و تتدر تواارتتعموثتع تتتدوواينرتتتتكوقوورا تتتتوجمستتدويفوع ظتت و ويوقستتردععاو(وقواععا تت  وحتعتت و
تتت ووعتستت ومل تتتيبوغتتًنوخمرع تت و  تتاق(وملذووردوث تتتغ وامسرقتث تت وث وتت وواعرتتتتويوعواعستت بوواينرستتتر

واو ت وع ديع وج  واعقعةو:و

 وثنا ثقمع ووتك .
 يعطيني الشارة   

 ثبصر زحف الثعبان .
 على وتر العمر   

 ف لهث خلفك   
وو.2قيدتي : يوس ي  نار يترق ظهري ... 

ثتيسترفتدوملشواع تتظوووايسرستفمققظ واوااةوخمتات و دخمتويفوقاستتوو إعاهتتتوعرجتتوزواع تو و
(و(وقواخمتتو اع تعتاش وج  واعصدةوواع تفث وواحلاات و واعءوبتتنوقو ت اوقونتترو...وملاتصاتوواوذات

                                                             
و.و550اعبسرتينوقواألجبتلواعرتخم  وقو]و  تدةواخمااةوورة و[وقوصوو 1

و.و551صواواة ون س قو 2
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 فتوات وج  واوفجوواع ينوواع رتايوع بتااةوثع ت  واداةواعرعا ت وايدمتدةوعرفإ تدوهبتتورمتعواوسترقب وقو
ووم بموخمإ بتوع رعا  وخم واعاة و.و

بوقتي  فالتيات تبتدوا دائمتا وهو يت  المفتردات العتالم الحلمتي ثو البا و واعفترو(وتورخمواخم و
ي  الثورة والغض  الباينة في ودرء إزا  العتالم التتارجي  يحاورة بالنيران وهي تري  إلى برًا

اشب ت وستتت تتو  1  فيبون اقتدعا  ري  النار إلحراق الوايتع واعتادة تشتبيل  "اليي يرفض  
قوواعءتنتت وألزخمفت وارقتث ت وثتع تب ا تتتوجتربواخمر   ووخمر تدةوقواألوشوحتت وج  وخمرتثتداتواوتااةوواحجو

قوااةوواعاة وونبلواعرعا ت وثتفتبتتقدلوج  واعوفجتت واعقب ت واعبتعت وواعرربواعليواحدثو إتو وثٌنواو
وواعءتعء وذمدوقع  وثٌنوجتفتتتواب واخم وم يصودرهبتوعرشارو:و

 ثتلف   
   ثبصر في اإلعصار .  

 .ثعنة خيل تجري 
 .وثرى عينيك على برج النار 

ت  الريح .   تري  يا تًر
 .2على األشجار ...

اإلج ترو عواو تضواعليواس اوج واوصتدوايدمدوثرقتط وجفت اواوصتتدواألولووخمتتوم تت وقو
عرتترب كو تتعرةواحلااتت وواعرغتتتًنويفو ا تتت و(وقوعتشتتت وثتتدورهوج تت ودييتوجتتدةوخمرصتتفج وقوثع تت تتو

وموربوج واعءعرةووواأل تع و.رخمواوحااتتو

اسرقاوج ت واوصتدوثاخمر وقو عوملخمتط واع ءتموج وثوكوجربتق واعف تت وااتإت وثت ووو ت تتوتوخمتواخم و
جفت تتاواستستتت ومستتر دخمتتواعبتحتتثويسررصتتتفواغتتعارواعتتفرواعوبتقتت و  تتدواستترفإت تتووقتوم تتتتوقو

                                                             
و.216قص2009ةونقدم ويفواعصواواعوايبواووت اقودارواوواا قواإلسرفدرم وقودطقاعزيوسوتدوجتس وقورتتعت واعر قيو ااصو 1

و.و552اعبسرتينوقواألجبتلواعرتخم  وقو]و  تدةواخمااةوورة و[وقوصو 2
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 " فتياتعوربتتواعف ت و يواودا  واعلوموربدوج تتتواعقترئوع رص وج وخمرفعنتق وقووقفبءدوا ترتتتو
 وقرإتتعروو1التتتارج يصتتد إضتتا ة التتداخل " وإيضتتاحبيل الداللتتة وتفبيتتك التتدوال الري يتتة تشتت

فتتتتتوو تتتيوقوتتتتاويفوخمتتتتزقواحلتتتابوقووخمتتتتوقرربتتتدهوخمتتت و ستتتتئاوثتعاةتتتتلو تتتعرةواوتتتااةوجفتتتدودتتتتجاقفتوعربت و
و:" وم  ثنثوي " واألط تلوويوحتاكوستافتوعرق وخمررعا واعتدم وارقعلويفو  تدهتتو

 .داخلي يصرخ الصم  
ل المعارك .  في داخلي تتحركً 

 تسفح ثينية دم ثخواتها .
 2 . وتجر الضفائر

رح رتتتتوخمتت و تتعرةواوتتااةوزخمتت واحلتتابوخمفصتتغ  وهبتتتووخمر اغتت وع بع تت وايدمتتدوقوقربتت واعبستترتينوووووووو
خمع تت واوصتتترا ويفواعف تتتلواعستتستتيووايةربتتتجيواتتدواحلتتابووا تتاابوقواجخمتتوو تتتوثتتتألرضوقوألنو

" ثنوثتة يفواحلتابوق قتدوات ودتيصوضو تواععط وودتاا وواااخمرت وقوعترو طوايبتت وانواألنءت واوااةوواألرو
 3في زي  الحرب " 

ر َشْعًرا يتسلبا ..   يشط داٍو يتًي
 البتفي  .. قفو  ًمظلة ح ّ 

و وزجاجة عطر خافقة . 
 تس ل ع  ثنملة تشعلها األشواق .

اةواعلوقروإاووقرجب وعر واحلابوواو واتوصهومستلوام واواوتوقصرتقوألنوقوم ون ستتوملر وو
ع رتتتوعرفتتتويوقتوالوق تاواوبدجت وواع فتنت وحداوات فوثتفتتووثٌنو لاواعتوخم وقووثتتعاغطوخمت واقتد توألن

                                                             
و.و109قوصو3قوعو25قومو1997رتت وزتداويوقواعستبتعطتقتوواعوفعن وقوجم  وجتملواع راوقوثًنوتوقوو 1

و.و308جٌنوقوصوثصاىواعبسرتينوقوخمعاة وثتصو_و 2

 
و311ثصاىواعبسرتينوقوخمعاة وثتصو_وجٌنوقوص:وو 3
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واوغًنةو يواوااةواعقتدخمت وخمت وارتتترواعءقتات واعلاعرمت واوربء ت ويفواألستعارواعتلوواتوتتو تعوخمت واحترفلو
ووااإتتدووجف وو تئ  و:و

 ...ويل  

 تهدي  األقوار .

 وانبلح قراب الصحاري .

وووجمع  الريح ثوراق خيبتها .

 وتفتق  جيوع الشجر 

 تسبح باقم القادية ..

 ديوع القداح 

 . 1وع  جرحها ورد التسائر ...

اوتتااةواعقتدخمتت و تتيواخمتتااةوعععتتت وواجتتت وقوخمر تتتحل وخمتت واآل تتاووخمتت واتت وخمتتتواتتتهوهبتتتوقوابتتتو ملن و 
وستت بتتق وقوابتتداو إتهبتتتوخمرعازنتتتويومصتتيوثتعرقتتتط وواين  تتتلوثتت ومررفتتوواتت ووجتتتتوزتوراتتتمواوتاتتي

اعرعا تت وواعر تجتت وواين رتتتحوج تت واآل تتاوجتت وطامتتدوقرستتًنو تتعانٌنواتربتت واووتدمتت و تتتوث غتت ووخمقعخمتتتت
ةدمدةوو عرووثفتصو  اوج  واعفشعواعتليومع ت واعستادواعصتوايوبو   ت ..(وخمت و وانتبفجوستاابو

واوايدمدواوصاقو.اع شتريو(واع ج

واترتتتتوز تتتاةووقبتتدوقوويفوفتت واياتتتإتتدواعربتتًنواعتتتليوا تتتبواوتتتااةويفواعوتتتااقواتتجةوايحتتترفلو
روقوثتتٌنوامتتتديوخمغر تتبوداسواااخمرتتتتتوا تتتب وثتي تتتفوعرتتتلث ووقرستتت هوج تتت وقاثتت وخمتؤ تتتودموودخمتتتت

                                                             
و.و220قوصو2010ثصاىواعبسرتينوقوخمتطبتتوحعاصوقوداروعسوقواعقت اةوقودطوقوو 1
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اجومستجد توج  ووست وجمربوتتواعلاعريوع وذعاوقو وقعا  واوااةواعرشاروواينبءتقوعربشثوج وخم
وايسرباارم وعرجسدوجبتويفودوا  تتوايوو عواعررتث ووايوارتث ويفوج اوايرتتراتوعرقعلوو:و

 ثًفر بالعصر اليي علمني البتابة 

وووثورخ  يا قيدي الملك ... 

 ًفرت بالحضارة ...

 بقشرة وفرا  يستعارة ..

 ًفرت بالجلد اليي ثحمل  .. 

 بالمدن العارية السيقان .

 رح يلبي المترب األح ان .بج

 بمنشآة تمنح الفتاة : 

   1حقويها بالح ن والتعيي  واألرق ...

 واياتتإتتدواعتتليوميتتترسو قتتتتوملمقتتتعوحتتوم وخمرستتعرو وثتوتتدنواعوترمتت واعستتتقتنو(واتتتعوودتتر وووووووو
راتتكو تتلاواعرغتتتتبوواعرتبتتتتاواوستترباو تتدواوتتتااةوويستتتبتوانتت وم تتدروخمتتت و تتتحبواعقتتاارو حرتتتتمو

قويوقفظتتتتاواعصتتتتتتجاةو فتتتتتوملشوجتتتتلابواعوتتتتتااقوج تتتت وانتتتت وجتتتتتلابوستتستتتتيواشستتتتبوقرقتذاتتتتت وعط (واعتتتت
ملمدمعععةتتتوخمر ترج وقوث وقفظاوملشواءتا وجلاثتق واعتلوقتجااطوخمت وثو تتتوعرصتر وجبئتتو قتتفومفتوحو

تو تعوحتر واإلنستنواعواا يوثصاائش واتا وويستبتواوااةوقواتاإتتد توادىوهبتتوملشواوتعتوفبتتوواغجاثت
اعوااقواعلوادتوملشوملاوتفودعار وقووا  وماا  واعصواووقاا ت ودتتجاقفتووقتدم وواحدوخم وجلاثتتو

                                                             
و.و597اعبسرتينوقوخمتوثودواحلونوقو  تدةو]وثدوم ويفوج عرواعررتث و[وصوو 1
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استتتبتث وقوعروبتتتدوملشوقصتتترت و تتتعروخمرعاعتتتت وحتتتتاصوملشوملثتتتاازوخمستتتتئ ووا وتتتت وقربءتتت ويفواتتت وق ت تتتت تتو
وثاؤمرتتواععةدانت و:و

 في الطريق إلى يبة عيرتني القوافل .

ف  ثو قد  ور ...ان ق يوت بوً 

 وفي المغرب العربي وجدت ثيابي .

 يعلقة فوق وارية .

 ووووو1وثيابي على جبل الشيخ في الشام ينشورة .

تتواوااةوجفدودتجاقفتواعبسرتينو يواع تج  وواوغًنةوواعءتئاةوقوون وملو  عةواعقعلوو قتدجع توعلعاواةر 
عف ستتتتووستتإاةوواعوبعدمت وقووق ت ياتتإتتدوواعدائبتتوملشواعءتعرةوواعرشتاروحتىتوقااتت وجت ون ستتتو تتعدوا

خمرتنتتت ودا تتت واتربتتت واعتتتتلاعريوقووعرتتت وثتاتاظتتت وج تتت وخمقعخمتهتتتتتتووخمبتدئتتتتتوايةربتجتتتت وواعواثتتتتت ووو
 .وخمورقداهتتواعدمفت و

 اضطهاد والحرب ضد الطفل :  -ووووووووو

 وتواععة واعءتينوعفاإتتدوومسو واار و دخم ووطبسود  تتر ويفواعب تدواعتليوموبت وج تاخم وو
حتإتتتطوثفتتتهواعرشرتتت وايوو تتيواعإ ععتت وقوةتتت واعغتتدوورخمتتووخمقتوخمرتت وقووادراتت ودتتتجاقفتواوتبتت واعستتتخمت و

و.بًنوج و يمو لهواعصاا واع وت  ويفواعرووع صوا

دخمتتت وودخمتتتتصووةتتتااحوو يمو...وا بتتتتتوخترتتتولوحتتتتتةواعإ تتت واعواا تتتيواعتتتليوخمتتتتزالوموتتتتينوخمتتت وو
ذتتنتتتت وستتتفعاتوجتتتتشوخمتتت و ف تتتتواتتت و تتتعرواعصتتتقتصووطت تتت وخم  تتتتتوايحتتترفلواألخمامرتتتيودمترستتتتتو

                                                             
و.و323اعبسرتينوقوخمرتثداتواعصجاوقوصوو 1
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خمفتتتلووطتتتتةوانوم تتتبمور بتتتتو تتتوبتويفوخموتدعتتت واع تتتااعواعقتتتعىواع تدتتتت وقوووواووتنتتتتةوقووعرفتتت واستتترإتعو
حتعتتت وخمتتت واعوفتتت وثتستتر دامواتتت وانتتتعاعواألستتت ش وواععستتتتئ واعوستتترام ودمتتتتوموتتتتينووايحتترفلوواعإ تتت و

عوعاخمت واعنتت وعتدىواط تتلواعوتااقود  تتت ويوخمتت وا تعفووا  ت وقوو تلهواستببوعت وحتتيتون ستت و
اعبسرتينو لاوايتنتبوثتجربتر تتوخماثتت واألةتتتلووثإبتوت وجب تتتوملوقغ  ووققب وثتعللووا تتن ووا عانوو

وس و.ووخمدر و

وبووخمتتوت تام وملشواحلتدمثوجت وخموتنتتةواعإ ت ويفواحلتاوجددوابًنوخمت ودتواائفتواعوتابواووووجينو
اخمتتتووتومفهتتتو تتعروثصتتتج واحلتتابووقاوررعثتت وجتت واعإ تت وعق تتتئدومفجتتاوجفتتتتوخمتت وازخمتتتتون ستتت قوات

  . اوقتوخم اوررعث وع إ  واتشء واعصوااصوج  وط بواحلام وواعرصب وثاوحو

اعبسرتينواعوفتم و لهواع ئ وخم واترب وثتجربتر تواخم واعغدوو عق ووخمسرقب  وقواتج  و دواوع وووو
مروتتاضوعتت واط تتتلواعوتتااقوارقتتعلويفو  تتتدهتتو و تتتلوو تتعهتتوملاتتتا وعأل تتعاتواأل تتاىواعتتلوقفتتددومبتتت

و:واعإ  وخمتخمتواااهواخمامرتو و

 يا ثيها الطفل اليي جا  بو يد 

 وال يدم 

       ينديلي  ثخضريلب  في وجه  

 يبتسم . 
 ويس ل القابلة السمرا  .

 ع  قر ديعها .
 1ع  وج  ثي  اليي يشيح عن  نحو يائرة .

                                                             
و.و226قوصو2011قوو1جٌنوقوجمديويوع فصاوواعرعزم وقوجبتنوقوطو–قوخمعاة وثتصوثصاىواعبسرتينوو 1
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خمت وايبتتلوواع إفت وواعتلاتصواوحومفتتوعإ ت وخمبرتعرواعتتدوواعقتدمووعرفت واو ومجاصىواخمتخمفتوخمصتدووووووو
وذمدهومرستصلوج وساوانصغتلواخم وجفت وثتعإتتئاةوو تعويومتدركوحجتطواوتستتةواعتلومتئ وخمفتتتواعرءًنوقو

اعصوبواعواا يوخم واسرفبواحلام وواعرااخم واإلنستنت وع وقووخم و لاواعوتملواوربتدنواعقتت اوثعحصتتر قو
 واعإ ت وةت تداوانوم جتتتوملشواخمت وعو تتتوقرتتعنوخمتفذاووعرت واألموقوتويووعتتد توخمت وج تاومغرتتتلوعتستو

اإلنستتتنت وواتتعلواتت وخمفخمتتمواحلتتتتةوملشوخمتتعتوقو واتعقتث تت و(واعتتلومتتاقبهوح تتعر توثتتتألنء ووطقتتعسو
واععيدةووخمتوهبتوخم ودييتواحلتتةوقرعنويفوخمعاةت واوعتواعليوحتت وملعت واخمامرتو.

حتتتتتولواألموانواألخمتتت واعواثتتتت واعتتتلواعق تتتتدةواتتت وخمصتتتتجاواعغ تتتبوواعراا تتتت وألجتتتداصوتوةستتتدووووووو
عرءتتتعروذاتواعصتتتجاةووقو تتعونتتتربةوقااتتوتتوألثفتئتتتتوقوعرتتيومفصتتتتوج تت وحتتبواوقتوخمتتت ووااا تتت واألجتتداصو

 تتاواتوعر تتاوج تت وخموتنتتتةوومبتتتومفتتتلواعإ ععتت واعربمئتت وةتتااصو تتعهتتوقواعتتلوحتبتت وةستتدوانءتت ووجتط تت وام و
 تتلوارتاةوانوايحترفلوخمتدخماوماعصتتجاةوملحتتتولوط تلوخم وققرتت ووملجت ت و وثتفومتدوقوثتفو تدمو(وقواأل

و وخم دروع دميقااطت وقوار عرواووتنتةوثصر وااءاوخماارة:ن وملوعتسوابتومدج و تئفو:و

 ياي  يياية الصواريخ واختلط اللحم العرايي البري      

و .وبجحيم الحضارة األيريبية الغارية بالدرن
 اختلط  جثث خمسة وعشرون يليونا وتسعمائة ثلف شهيدة .

 وشهيد   ثيفاال ووبيانا وفتيانا .

  ! لب  ثحدا في زي  الحرية لم يستطع ثن يجي  ..

 ثبحث عم  ينتر السفينة ليعبر بها إلى الطرف اآلخر .

 لب  الصم  يراود يقل البوم وتهوي الصواريخ 

...................................... 

 ايتلعوا ثقا بابل 
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 ثيسبوا ثيفالها واضربوا بهم الصترة .

 1يفلة تعدو   توحقها الشظية . 

اعبستترتينودواومتت و ت تت وعألط تتتلوقعاتتمواتتتتتوخموتنتتتهتطوو يخمتتتطووااتتإتتد طويفوملوخت تتروو
وث دوانرتر وات وابتومدجيواعغابوحقعقواإلنستنوقووخمتووةدنتهوجًنوثوكواعصلراتو فتوو فتكو.

تعرقترماواعلوقفصتا تواألخمتطواورشتدةوحتعلوخموتنتتةواط تتلواعوتااقونتدركوانواارت وملوثواو إ  ووو
مرتت و داتتت واعبشتتثوجتتت واستتت ش واعتتدخمترواعصتتتتخم واووايستتترتفصوج تت واعتتتف هوثقتتتدروا تترفعواعب تتتدوخمتتت و

تعنوةتتلورهوويومرستتتىنوعتت وذعتتتاومليوثتعق تتتصوج تتت واألط تتتلواعتتتلم وملومتتدراعاووتتتتذاوميعقتتعنو وواعستتستتت
و ويفويوحتتااكو تتطوقوو فتتتومربتتتدروملشواعتتل  و تت وستترقعمواألرضوهبتتلاواعتتدوروواحلتتااكواوفرظتتا تتتثوعنو

تتتًنوحتعتت و تتديصواألط تتتلواعتتلم واقتتدواواتت وطوتتطوع شتتتتةوقوواخم تتتطواعوتتتاويفووطتت ومتتفوطوثت تتدوصوقغ
ووايسرقاارو:و

 يفتح الطفل ذو السنوات األربع عيني  ذعرا .

 ت .وبببريا  الطفولة يمو 

 انهضي ثيتها األر  .

 ًي يتسنى لهيء الرعشة ثن تقرع ثعمدة الوجود .

 انهضي ...  .       

 واقتلقي بي  قواعد ايرثة ورجل يقتصان ي  القتلة .

 وبحبمة األوابع يعيدان تشبيل البون ..

                                                             
و63[وقوص2003ثصاىواعبسرتينوقواألجبتلواعرتخم  و]وحبو 1
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 1انهضي  .    

وتااقوواط تتلواعوتتملودتجاقفتو إتثتواحرجتةتتوراا توا وانعاعواياإتتدوادوط  واعق درووووووووو
ألةتتت وحتإتتتتطوح تتتتراتواتخم تتت وقووحاخمتتتترطوخمتتت واعوتتتتاوواعرو تتتتطوواعبفتتتتصوواعرصتتتتتدو...واعوتتتايبوجتخمتتت و

اتعبستتترتينوق تتتاخووقتتتدجعاوملشوايعرشتتتتموواعروتتتتندوث وتتت واألخمتتتاو وار تتتيو(وعرشقتتتدواعروتتتتونوثتتتٌنواتتت و
و.وعت عزواوثتعف اوواحلام و–األط تلوو–اوعةعداتوواعوفت اوااتإ وهبطو

ثصتتاىواعبستترتينوق تتعماوخمصتتت دوخمتستتتوم وخمررتثوتت و تتديصواألثامتتتصوو تتطومرف ستتعنواعتتدموقعا تت ووووووووو
واق وج  واأل  اوواعتتثسوو:وونتونًناوودخمتر

 ث مض عيني ف بصر األيفال يبدقي  على األروفة   

 وتح  األنقا  ..

 جثثا ي  ورود بيضا  ... بنفسجية ... 

 عد ...يفتحة عيونهم ويفردي السوا

 ال نعوش تحملهم ... 

 .  2ال يبور تواريهم ...

اعبتتىنواعجاتبتتت ويفواعتتفروقرتتتزمواألحتتداثوااءتتاواتتتاءاويفو  تتتئدواعبستترتينوقوعتتجا وملشوقرتتاارووووووووو
و تلاواعررتااروقداتدوثت وثصتتج واوتعتوذاتوايع اووواووىنواععاحدووعر وثرصرتفتوع ظت وخمروتددةوقو

واخمت و فتوو فتكو.اا يو ويو بعروقعارمتطو(وعرجكوايءثوخمجواعليومرواضوع واعصوبواعو

                                                             
و.و69ثصاىواعبسرتينوقواألجبتلواعرتخم  قوصو 1

و.و293جٌنوقوصو–اعبسرتينوقوخمعاة وثتصوو 2
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اع تتعرةواورء تت واعتتلومإ تتموهبتتتو تتلاواوقإتت واعصتتوايوقعازنتتتووااتتشتوخمتت واعديعتت واعوتخمتت وقصتتر ووووووووو
ع ق تدةوقوديع واعقتاوواألملواعليودت كوج وحتدثواعقب واعتليوقتعحيوثت واع تعروايوئتت واع تج ت و

اوقإتت ووخمقتتتط وا تتاىوخمتت واعق تتتدةوعرجستتدووفت تت ورتتعتتت وقربءتت ويفوقتاتتتدواعتتلوقتستتسوج تتتتتو تتلاو
واحلسواوتستويو.

يفواءتًنوخمت واألحتتتنوقستو وملشواعقتبكووملرتتاعصتجاةومبع ت واعتااكواشستبوقوثت وملوقرر ووووووووو
وووو إتهبتواعصوايوجفت اوغ  واورفعنتتوايبتعت وع صواوقوعلاوذمد توقسرش اويفو

ثتعرءتات واعديعتت واعتلوقوبت واة وانودتدوخمعاععواع تعرةوثتف سوقفتعمويوقومصتشفتتووافت وخمر   وقوخم 
وج  وقع  ودوام واع عرةوعدمتتو:و

 الليل . اقمع يا ولدي في ع ّ 

 همسك يببي ...

 ليلى ... حسنا   ييْا . 

ان  يبل الصاروخ جميلة ...  تس لهم ثن ي توا  فاللعبةً 

ان  ألم ي  بوش ...   .1لب  الطيارةً 

دتتتواواعبستتترتينواو تتتعروحلتتتتتةواألط تتتتلويفواعوتتتااقوقودتتتواو تتتعريورااتتتكواتتت واستتتتعتبواعقبتتت ووووووووو
ووانرتتكواووت داتواعلوحتثوج  وزتتم واعإ عع ويفواحلاوبو.

تتتوووووووو قبوتتتثوخمتت و فعتتت ورستتتئ وخمررعثتتت وعرستتترفتكو تتطواعصتتتبتبوواتربتت ويستتتجةتعواحلتتتدوو  وملر 
ثتتتتعوتاوتربوتتتتوخمتت وستتتتإاةواعإغتتتةوواعغت تتبٌنوعألوطتتتتنوعتتتفوطواألط تتتلواو قتتعدو احلامتت و(ووحتامتتتاوا

                                                             
و.و228_227جٌنوقوصو–اعبسرتينوقوخمعاة وثتصوو 1
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عسوات ومتعمواخمت ووواعدراس وواع ش وواحلام وقوا يوملدااقاآلخم ووا دوصوواعسفمووم بفعاوحقتطويف
وةدمدووح طوابًنوثتعرإعروواعا يو.

و

و
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عدددل حلدددة      ينعقصددد يشدددةل حلايندددع   لبعددد  حل  ح دددي حمهدددال حلة ادددي حليف رادددي    رددد   ببعددد  
مثددةه هدداح شدعةه    ادد لن نل صابدد  بعدد  حللعدد صل حلددي ا تددال  سل عد  ااب صدد   ددةرع  للبعددع  بدد  ل ح  

 حجلع  حمع حضع : 

  لحمق لةددي لحلصدد ة ه  امددةنه حما عددي لحمة  كددي بةددة عدد   ل ددي  حلاينددع   ذدد    لبشددةل
  مةنه   جم ن حلةع بي حلشعةري لحألدب ي ع ةي .ب بع  ةين لئ حلظل  لحمغريه بقامع  لشعةه  

  مم   د ع ه  عادت اق دل حلعاد   ةدل كدة جمد ن صشأت   كلف ن ةه  حت عا  لثق  ي  
 صقات ة هاعع    صظ  حلشعة    ل ةاةدةه   لنهعدةت ةد ن ةلدا حليف  لدي سب حألدة ع ةدي 
لحلشعة خ تي   لق لت حلشعة   خمعاف حألغةح  له  عل ه  حصعةد   عدل حا د ه نل حليفا عدي 

 بة حيع ي كة شلء .  لاعاري علع  ال رقعصة عات  ل ةعني نل غة  نل  ةةه نل ة قف
 حلعد ن لحميند لحه بدني  جدة  لدعت سب حالحتد د لحمق لةدي ألح عقةت حلضعف لحال عينن

حجملعمدددع   كدددة ةةدد ل لوةددد ل   لل ددد ه حألةددي حو دددنة ي لحلعةب دددي ل  عدد  عادددت حللضددد ن    ئدد ت
 لحلة  ح لل ة حاةري لكةحةي حلع ش .

 قضدد ي بادد ه  حلعددةحي لقضدد ر  ق ة ععدد   حلددة     شددعةه  صدد بع ةددل حلع حةعدد  حلدد    ح دد ل
 حلعةب ي   ةع اأر  ه  لةة حل   حت لحالصع  ض ت حلي اصلعع  حألة  ةل نجة

 عا دري حا ك  لحمينععمة . حلعكة  ةل ق  د 
   رعم د  شدعةه  بقد ه حلاغدي لتدنبي حورقدد ة لةع صدي حلصد  ه   لحلع   دي حلصد دقي لضددمريه

ي ل  ةعد   عع  بص هت  لقامع    خ ةي حلشدع  لحلد  ل لحألةدحل حعل   لس حدهت  حاةه حلي كة 
 حلين    ي لحالجعم ع ي .

 مسددي بدد  وه   جممددة نعم عدد  حلشددعةري   ي ميددة  دد  حلعددةحي جعددة ةددل حلدد  ل حألوةدد ت حلدد
شف صقد   حلغضد  حمعأتدة   حلة د ل حلعدة    كل  حلة   لحاللع ح  ةضم للايفةقت سل ه   

 لت هت  ه  ن   حألت حت حلعةب ي حل حع ي سب حمق لةي . 
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   مة عادددت قددد   حل جددد د للحقدددع حألةدددي   ة ضددد ع  ع  ددد  سصينددد   رشدددحلدددة     شدددعةه
 ل  ضةه    ل عجات هاح حل حقع   حل ةة لحل رل لحلين   ي لحالجعم ة .

  جلدددددد هة حاق قددددددل لقصدددددد ص ه  حلشدددددد عةه شددددددةات حة ضدددددد ع ي حلددددددة   حلين   ددددددل لدددددد ل
  لهدداح رينددعج   لاشددةل  حلع  يت ددي حلددي لحكاددت كع بددي قصدد ص ه      أل دد ح  حلددي حلين   دد ي

ةددة  ددد  حلعددةحي ك دددريه لةلكددت لددده  ح ددد ح نغددل  ةبععددد  حلشددعةري   للعدددة حللمدد    حلدددي  تددد هت  
 عمات جا   عات با  ه ةلظ ةي حلة   حلين   ل عل ه  .

  اين  ة حأل  ح    حلع مل حلعة ص  حل حقع   شعةه     ا  حت  عله بينا  بةلو ج. 
 حاددا حألص ددد ي عاددت قصدد ص ه  حلشدددعةري   ممدد  نعيف هدد  بعددد ح   ل دد  نك ددة ةدددل   دد يفةت

 . ش عةحت حجل ة حليناع  
    عددد  لحقعدددل   لهددداح بيندددا  ا شدددت حلظاددد  لحلقعدددة كابدددةلو حجل صددد  حوصينددد     شدددعةه

خب تدددي حمدددةنه   جمددد الت حا ددد ه حالجعم ع دددي لشدددةحصج حمة صدددي لامجعمدددعلحالضدديفع د   خمعادددف 
 لحليف ة .

    مت ة ت ا  شعةر  ة ق   ال رلعمل جل ة ةعني   لسل حصيفاقت ةل ثد  ه حلينداع ل  ت ب د
نل حصا ددد ي اةك اددددي حلقصددد  ه ةددددةهتل ب قددد   حلددددل  عاددددت حلع ةدددة حلدددداي حاةدددأت عا دددده بشددددةل 

 حلاينع   . 
 لعددد ت كدددة لح ددد ه    بدددي عمدددة  ددد   بلددد ء حلقصددد  هعقل دددي حهعمدددت بشدددةل حلايندددع   ب  

  اعكة  هل  ي حلل    ه .
  للعددة نبددةو صع جددي ا تددات سل عدد  ةدددل خددنن حلاكددد اعم ددة   ن  ددي حل  ح ددي حللق ردددي

ينددعقاة   لةددل هدداح حلادد ة  قدد  قدد   للدد  لحللصدد ي لحلددي ال ادد حن حتعدد   ةددل جعدد ح نكدد    حم
  ا  حلعمة حجل د   جم ن حلاكد حألد  .  ضل ق ة دعم  ةعل ر  جعال  ذ
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 بشرى البستاني :  نبذة عن حياة الشاعرة    

،   ش ئا  رشا ا الادي  9191مدينا  اوصلاا الاةاة ا  ولدت الشاعرةة ششاةمح يادل الاينايفع       
و األدب والالاا، ، لااكلن  عفااا مااياا  شعو ااعة مايفصفاا  ش ااا مااع فااص ل ااا و ة اا  ،  ا ااا ال ااة   

  األغاع  الاي ياا اع اواكيع  ،  وحتاا  األدر ا  ما  روااد والادفع لا ال ، وحتاا م  تالوة والدهتع هناعاا 
الةاشا  م  الاية إىل الةوض  األطاعل ،   اخلعمين  إىل اوداس  ، و  رعئل  ا يفضانا طاليف اع الصاةاا  

 شةرعي  الفيف  شاد مصت راشا  رطاعل م  األش عء ةال ع .

ما  الاالل و ا  و  ت اصي  ةةتيف اع   عة تلن الصا     عفا و   الشاة ف  اللح   او ي        
و  عهتاع مااع ليفحص اع  ل اع ما  االريف اعدل إىل اواامل وما  اواللصش إىل الدفشا   افاطااا شصر  اع عمسا  

فاا  و اا  فاان سااة ال لياا   يفعشاا  وةااةاءة ... وت ااصل الشااعرةة راا  رالةيف ااع شعل يفعشاا  وال ااةاءة   ومنااك 
مااا   عةمااااا( ورفااع ررااادو وااء ال يفعشاا  وال اااةاءة ششااأ  ، تاااةةة ايااال فااعدح واةفااا  او يااد  دار ودوار)

رشنعئ اع ، وافاايفأ رماعم  راع   تااص الايا اون يل ، ف د  عفا  الزم  ال يفب تيناد رما  الاي تاشا  
لااااا األداء يأاااةية والداللاااا  شاضاااعءاهتع ال عمنااا  وااء اوياااا تيفحااادا  ، وةاال ليااا  اليناااحةل ولاااعل 

اليفحدل ور س والدل شكلن ف عفا فدايع الا د  يفاع ودواويا  والاالت شااةي  وردش ا  ، و  اوة لا  
االشيفدائ ااا   الصاااد مااا  يداساااة ال اااة   ال اااة  واوااادي  الشاااةي   اااا لااا   وما اااع ةاااةرت ساااملة 

المنتخبببن مبببن أدب   –الصاااحعش  وةاااعدة الايفص اااعت و اااة رهن اااا اوة لااا  االشيفدائ ااا  رفااادا   يفاااعب 
  . 1 -ب العر 

وتصالا  ديا ع فيف صل ةاةرت ااع ج ما  الشااة اواعفل  وا ساالم  واألماصل والااعسا  ور ااة 
 سااا يع فصيااا  تصةااااا رناااد الشااااة اوااادي  والماااع اسااايفصةاة لةشااا  الااااكاية وا اااكل ة ، و  اوة لااا  الاع

                                                             
، وييف اص  ما  راشاا    ينة واليصر  م  ردشاعء  ما  رمااعل رياد رماة ورلام اواعزا ورياد ا سا ندال  يفعب لاه الد يفصا طه  1

 رج اء .
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الاي  كلكبام ملحمبة  وةاةرت ما  األدب الااعو  اوا ج، نازك المالئكة وفدوى طوقبان والسبياب 
 .  ردفشيفة

ف ااكا سااةدت لنااع الشااعرةة الةوافااد الا عف اا  الااي هنلااا من ااع ليفيفااايفأ ةةتيف ااع الشاااةي  وفاا    شااصا مل   
، و  ييفصةااا   فتبببل العبببرا ، و  الاعفصيااا  فشاااةت  اااع رااادة م اااعالت وةصااا دتة   لاااح ا    عهتاااع 

رطعءفااع رنااد فااكا اوااد شااا تاياا  واتضااأ   اوة لاا  اوعما اا  الااي  عفااا مصضاا  االيفاااعا     اا   ااع 
اللا  ال ل ا  ورنصاهناع الةئ ينا  ، وشااد ر  فلةايفا وجصدفع و ضصافع وسط احمل ط اوعما  ليف ص  سة 

 اع افطالةا  جديادة ، افطل اا لةشيف صلا رلم ش عدة الا علصايصس م   ل   اآلداب جعما  شأداد 
شيفا مل وتل  ليفدالا خمعضاع جديادا   دااسايف ع لليعجينايفمل والاد يفصااك ليفشا ا  اع األطةو اعت رشااعد 
م يفعف  ي    وفلينا   ولاصف   ليفيفحادث الاينايفع  را  ره ا  فاكك اوة لا  ما    عهتاع ا شدار ا  والا ةيا  

ةاءة لااعات ماي اا  وخمصصاا  ور اااة واأل عدمي اا    ر اادةا حتااصال م يااع     ااع  ا شدار اا  أل  ال اا
لعا ياض ع  إىل او يد م  األسئل  ا ش عل     الاعل او اصل اواةف ا  مينؤول   . أل  ال ةاءة واوصاا 

 والس يع الصجصدي  و الالينا   و اونعفج الن دي  . 

ليفيف اص  ةةتيف اع و  الض، فكا ال ، ا عئا م  الةوافد اواةف   والالي ا  الاي هنلاا الاينايفع  من اع     
الشاااةي  فيناانا ر    عهتااع افشااطةت فصاااة   األول ييفااص  إىل ا شاادا  الشاااةل والا لاا  الشاااةي  رو 
الصجاااد الشااااةل ، والااااع  فاااص  ضاااصافع األ اااعدمي  مااا  الاااالل اليفااادايس وا شاااةاش وإدااة النااادوات 

 ،  لااااان ر  رالاااااكت الشاااااعرةة ماااا  الشااااااة ال اااااامل وررطيفااااه ال ااااااملالالي اااا  واول اااااعت الدااساااا   ... 
ال اللأا  والدااسا  الن ديا  اااع را  الاالةا  اوديادة شاة داالفأيعس   الشااة ودااسايفه جاصفةا وة يا  

 الشاةي  وطةائ  ردائه .

الااند    ل ا  اآلداب جعماا  اوصلاا ماا  و رسايفع ة لاا دب والن اد الااةي وحتل اا تاياا الشاعرةة      
فااع فااااع ماا  اوااعء الااكل   ييفصةاا  رشاادا ف ااع  رطع  ا  ااا اآل  ش ااا فشااعط ع اويفصالااا 9191رااعا 

 . الاكب ال ييفصة  
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شع فينعف  الصاصاة اويفاعف   النش ط  احملا  للني   اويفاعئل  شعوينيف اا حميصد الل   الضمل وولا ع    
اونصفا  ول ن اع الصاعام  رل ياع ةااا فاكا و اس ، فييناعافع الاليا   عفاا شع  اعزات واوةيئ  الاطصف  

 ة  لنخيفصةك ف يع يل    واليف 

 رلاام رومساا  الالاا، ماا  وزااة اليفالاا ، الاااعيل والاحاا  الالياا  مااةتة ، وراادت ماا    صاالا
ا ، وفعلااا رومساا  ا شاادا  مااةتة 2002 –ا 9111روائااا الاااةا    الاحاا  األ ااعدمي  ل رااصاا 

ما  وزااة الا عفا  والاناص  ، وشااعاات اواةرة اوعجادة ماا  ا حتاعد الااعا لنينااعء الااةا  .  ياع  صاالا 
 رلم ر اة م  راشاة ش عدة ت ديةي  م  مؤسينعت رةاة   ورةش   ورعو   

  ا  2002و 2000رل ا ردة حمعضةات العاج الاةا  وداسا   اوعما  األادف   شة 
  رياع  واو ائاة   األول ) دااساعت   شااة اواةرة الاةش ا  (   ع  يفعشع  ف اديع  لاعداا  را

 والاع  ) حتل ا الند الشاةل ( ، وشعا ا   تلل   ر اة م  اةة رشةة  يفعشع .
  مالااا الاااةا    مااؤلةات رلي اا  وإشدار اا  من ااع مااؤلة الا عفاا  والانااص    روعف ااع ، ومااؤلة

ل ينااا،  مينااائصل  تاااصفس و شاااملوت ورياااع  ، وريلاااا اواااةرة الااادويل   شاااةا  ، وماااؤلة اواااادرعت  
اليفحةية ومينيفشاعاة   دواياعت خميفلاا  من اع اللا   داب الةافادي  الدااسعت والاحصث ورضصك ف ئ  

 وال ش   والال، واوةرة ... . 
شاد او     ع ر اة م  تينا  دواوي  مطاصر  ومنشصاة   شملوت ودمش  وشأداد و لب ف    مع

ا ، رةااااا  9199ا ، زفاااة اوااادائ  9199ا ، رفاااع واألساااصاا 9191  والينااا ة ا ، األغن ااا9191
م عشااادات الشااانة و ا ، ماااع تة يفاااه الاااةيأ 2000ا ، الاحاااة يصاااطعد الضااااعش 9199 ااا  الااااةا  

،  يفااااعب الصجاااااد ا 2099راااااة  –ا ، مصاجااااا  شااااعء 2090ا ، رفدليناااا عت واااااةوح الاااااةا  2002
 ا ، ... إخل . 2099
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 نماذج من شعرىا :      
  ىذا العصر ال يتسع لحبي  

 ىذا العالم ال يتسع لحبي

 حرائقو ابتلعت أنهاري

 لصوصو داىمت أيامي

 مستلةً  آخر قطرات الضوء منها..

 ىذا العصر ناعوٌر صدئ...

 في كل اتجاه يتأرجح..

 في كفو خنجٌر مسّممْ .

 كلما ىممُت باالبتسام وخزني

 تركني مخنوقة في ممر ضيق....

 ل بيتيأخاف الدخول إل

 وُأمَنع من المغادرة ىربا للفضاء

 حتل أيقنت أال فضاء في ىذا العصر ...

 . ختينوبافالخليل بن أحمد وابن منظور 

 كلهم كذبوا علينا....
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 ال فضاء في ىذا الكون ...

  . بل دىليز يؤدي إلل دىليز تلو دىليز

 داخل البيت رجل ٌ يكمم فمي...

 ...يلقي بقبعتو الحديدية فو  وجهي 

 . يمتشق حزامو النحاسّي ويجلد ظهري

 أفتح أزراَر حزني ألغريو بعبير القرنفلْ ..

 لكنو يزداد عنفا حتل يتدفق دمي ...

 . يجّز بأصابعو الشوكية حرير شعري

 . يدفع رأسي لبركة ماء كبريتي

 أختنق ...أصرخ،

 . يكوي بلفافة تبغو لساني

 ويقول ال مفّر مني...

 . ت حاملون بناد ْ في الخارج يقف جنراال

 .علل أوجههم أقنعٌة سوداُء وصفراء ْ 

  . في أحزمتهم تتكدس صفوف الرصاصِ 

 ورمانات العلقمْ  ...



 الّدراسة ملحق

 

- 186 - 
 

 . ت مذعورة فال أجد غير الرجالفأتل

 مدججين بخرائط الحروبِ  ..

 وأصابع اللبالبْ ...

 .أغمض عينّي فأبصر األطفال مكدسين علل األرصفة ِ 

 وتحت األنقاْض..

 من ورود بيضاَء....ورديْة....جثثا 

 مفتحًة عيونهم ومفردي السواعْد...

 ال نعوَش تحملهْم...

 ال قبوَر تواريهمْ ...

 .وتحت أنقاض البيوت حجٌر يصرخ ْ 

 . تحت أنقاض البيوت أنيٌن يتدلل

 . وعلل أجنحة الريح عالٌق دمعُ النساء بتراب األماني

 أخضَر، مخضبا بالحكمةْ ...

 .الحكمةَ  من شجر امرأة ٍ لكْن من يقطف 

 في عصر الرجالْ ....

 يا الهي..
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 أما من عمل للرجال غير إشعال الحروْب ..

 . وىل من عاقل يعطي امرأة واحدة دفة حكم العالمْ 

 . كي تضمَّ إلل صدرىا أنهاره وأشجانو وروابيوْ 

 . وتمسح بأصابع الحنان أوزارهْ 

 . يوٌم واحٌد...يكفي

 ساعة واحدة ... نهاٌر واحٌد...أو حتل

 ساعة حنٍّ إلنعاش العالم...

 . وحدىا تكفي إلبادة أزرار الصواريخ التي

 شحنها بالقسوة الرجال ...

 وت صل  كلن   

 . الوردة توقظ ال

 ..متعبة إنها

 . الغافي الجرح أيقظ

 . الندى بسؤال لكن

 : جر الش وصية إحفظ

 . آمن فهو الرمان زىرة دخل من
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 . غافية األسئلة تدع ال

 .أيقظها

 . الخفاء في تتناسل إنها

 . مقفلة لعبة غيابة في واألجوبة

 1بإتقان اللعن نجيد أن وعلينا

 

 

 

 

 

                                                             
   سمل  ا شدار   ، م عوم  دائي  وا  ر  جصفة او عة ، مصة  الشعرةة رلم الشا   ا ل  وف   ، ينظر   1

albustani.4t.com-www.bushra                         

 رو ين ة   حميصد الل   الضمل ، سلط  ا شدا  األفاصل   اخلطعب النينصل ششةمح الاينيفع  راص جع ،  -   

www.dijlaiq.com                    91 -1 ، ص . 
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 . اٌمزآْ اٌىز٠ُ تزٚا٠ح ٚرع ػٓ ٔافغ _         

 : اٌّصادر : أٚال 

 دٚا٠ٚٓ اٌشبػشح ثششٜ ؽّذٞ اٌجغزبٟٔ         _

 :  دٚا٠ٚٓ فزد٠ح –                 أ 

  .1973ِب ثؼذ اٌؾضْ ، داس إٌٙؼخ ، ث١شٚد ، _ 1    

  .1975 ا٤غ١ٕخ ٚاٌغى١ٓ ، ٚصاسح اٌضمبفخ ، ثغذاد ، _2    

  . 1977أٔب ٚا٤عٛاس ، عبِؼخ اٌّٛطً ، اٌؼشاق ، _ 3    

   .1984 ، ص٘ش اٌؾذائك ، ٚصاسح اٌضمبفخ ، ثغذاد_ 4    

  .1988ألجً وف اٌؼشاق ، ٚصاسح اٌضمبفخ ، ثغذاد ، _ 5    

  . 2000اٌجؾش ٠ظطبد اٌؼفبف ، ٚصاسح اٌضمبفخ ، ثغذاد ، _ 6    

  .2002ِب رشوزٗ اٌش٠ؼ ، ِٕشٛساد ارؾبد وزبة اٌؼشة ، دِشك ، _ 7    

  .2002ِىبثذاد اٌشغش ، ٚصاسح اٌضمبفخ ، ثغذاد ، _8    

أٔذٌغ١بد ٌغشٚػ اٌؼشاق ، اٌّإعغخ اٌؼشث١خ ٌٍذساعبد ٚإٌشش ، دِشك _ 9    

 ،2010.  

       .2010ِخبؽجبد ؽٛاء ، داس شّظ اٌمب٘شح ، _ 10    

   .2011 ػ١ٓ ، داس ِغذ٨ٚٞ ، ػّبْ ، –ِٛاعغ ثبء _ 11 

  .2011وزبة اٌٛعذ ، داس فؼبءاد ، ػّبْ ، _ 12 

 :  دٚا٠ٚٓ ِؼتزوح –          ب 

 . 2001 ، 1د٠ٛاْ ِشزشن ، اٌمب٘شح ، ؽ – أشؼبس سغُ اٌؾظبس _ 13         

عبِؼخ اٌّٛطً – اٌؼشاق ، د٠ٛاْ ِشزشن ، ا٨رؾبد اٌؼبَ ٥ٌدثبء  ِغٍخ _14           

 ،1994 . 
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  .2010اٌّٛطً فٟ ػ١ْٛ اٌشؼش ، عبِؼخ اٌّٛطً ، _  15

 :  اٌىتة إٌمذ٠ح –           ج  

    .1998دساعبد فٟ شؼش اٌّشأح اٌؼشث١خ ، داس ثٍغُ ، ػّبْ ،  _ 16

    . 2002رؾ١ًٍ إٌض اٌشؼشٞ ، داس اٌىزبة اٌؼشثٟ ، اٌغضائش ،  _ 17

لشاءاد فٟ اٌشؼش اٌؼشثٟ اٌّؼبطش ٚاٌؾذ٠ش ، داس اٌىزبة اٌؼشثٟ ، _ 18

   .2002 ، 1ث١شٚد ،ؽ

 .اٌّزاجغ اٌؼزت١ح _  ثا١ٔا        

 : إتزا١ُ٘ ػّض اٌذ٠ٓ 

 ، 1ؽاٌّٛاصٔخ ث١ٓ اٌجؾزشٞ ٚأثٟ رّبَ ٣ٌِذٞ  ، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ،  _1 

2006 .   

  : إتزا١ُ٘ خ١ًٍ

ا٤عٍٛث١خ ٚٔظش٠خ إٌض ، اٌّإعغخ اٌؼشث١خ  ٌٍذساعبد ٚإٌشش ، _ 2 

  .1997، 1ث١شٚد، ؽ

 . 1995 إٌض ا٤دثٟ رؾ١ٍٍٗ ٚثٕبؤٖ ِذخً ئعشائٟ  ، داس وشًِ ، _3    

  : إتزا١ُ٘ طٛلاْ

 . َ 1965 ، 2اٌذ٠ٛاْ ، داس ا٢داة ، ث١شٚد ، ؽ_ 4    

  : إتزا١ُ٘ دّادج

ِمب٨د فٟ إٌمذ ا٤دثٟ ، ِىزت اٌذساعبد ا٤دث١خ ، داس اٌّؼبسف ،  _ 5    

 .اٌمب٘شح ، دد 

 :   اتٓ أتٟ اصثؼ١ح

 ػ١ْٛ ا٤ٔجبء فٟ ؽجمبد ا٤ؽجبء ، ِؼٙذ ربس٠خ اٌؼٍَٛ اٌؼشث١خ _6    

 .1995ا٦ع١ِ٩خ ، أٌّب١ٔب ، 
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 : اتٓ رػ١ك اٌم١زٚأٟ

اؽَٛ ، داس ػػف١ف ٔب٠ف : ل١كػداٌؼّذح فٟ ٔمذ اٌشؼش ٚرّؾ١ظٗ ، _ 7     

   .2006، 1 ، ط2 ؽث١شٚد ،_طبدس 

  : اتٓ اٌظالَ اٌجّذٟ

ِؾّٛد ِؾّذ شبوش، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١شٚد :  رؾم١ك ؽجمبد فؾٛي اٌشؼشاء ، _8      

 ،1422ٖ /2001 َ . 

  :اتٓ ػثذ رتٗ األٔذٌظٟ

ِف١ذ ِؾّذ ل١ّؾخ  ،داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١شٚد : اٌؼمذ اٌفش٠ذ، رؾم١ك_  9       

 .َ  1404ٖ/1984،  1،ط1ٌجٕبْ ،ؽ

 :    اتٓ لت١ثح

رمذ٠ُ اٌش١خ ؽغٓ ر١ُّ، ِشاعؼخ ِؾّذ ػجذ إٌّؼُ  ، اٌشؼش ٚاٌشؼشاء_ 10   

 . 1987 ، 3ؽث١شٚد داس اٌؾ١بء اٌؼٍَٛ  ،اٌؼش٠بْ

 :       اتٓ اٌم١ُ

ِؾّذ  : ِذساط اٌغبٌى١ٓ ث١ٓ ِٕبصي ئ٠بن ٔؼجذ ٚئ٠بن ٔغزؼ١ٓ ، رؼ_11    

  .1973 ، 3ط، 2ؽؽبِذ اٌفمٟ ، داس اٌىزبة اٌؼشثٟ ، ث١شٚد ،

 :  اتٓ ِٕظٛر

 اٌشبرٌٟ، ػجذ هللا ػٍٟ اٌىج١ش، ٘بشُ ِؾّذ :ل١كػ، دٌغبْ اٌؼشة_ 12     

، 6، 5َإٌشش، ؽ داس طبدس ث١شٚد ٌٍطجبػخ ٚ هللا،ِؾّذ أؽّذ ؽغت 

2005. 

 :  (215ٖ)أتٛ اٌذظٓ األخفغ 

 . 1970، 1دِشك، ط ؽغٓ،ػضح :  دل١كرؼاٌمٛافٟ،  وزبة_ 13      

 :  اٌماطُ اٌم١ؼزٞ ٚأب

 .2003 اٌمب٘شح، اٌغ٩َ،  داس اٌمشش٠خ،اٌشعبٌخ  _  14        
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  : أتٛ اٌماطُ اٌؼاتٟ

  . 2003 ، 1 أغبٟٔ اٌؾ١بح ، داس ِٚىزجخ ا٩ٌٙي ، ؽ_ 15       

 :أتٛ اٌؼالء اٌّؼزٞ 

  .1957َعمؾ اٌضٔذ، داس طبدس، ث١شٚد ، دؽ، _ 16    

  :صإدظاْ ػثا 

، 1 ؽ،١ِخ داس اٌؼشة ا٦ع٩،ِؾب٨ٚد فٟ إٌمذ ٚاٌذساعبد ا٤دث١خ _  17    

2000.     

 فجشا٠ش  دة ،ارغب٘بد اٌشؼش اٌؼشثٟ اٌّؼبطش ، ػبٌُ اٌّؼشفخ ،_    18    

1978   . 

  : أدّذ طؼ١ذ أد١ٔٚض

  .2 ، 5َا٤ػّبي اٌشؼش٠خ اٌىبٍِخ ، داس اٌؼٛدح  ث١شٚد ، ؽ_  19       

 :  أدّذ أتٛ دالح

، 1ث١شٚد، ؽ ١٠٩ٌٍّٓ، داس اٌؼٍُ اٌؼشثٟ، فٟ اٌشؼش ا٨ٌزضاَ_ 20      

1979 . 

 : ( ٖ 852– ٖ 773)أدّذ تٓ ػٍٟ دجز اٌؼظمالٟٔ 

لظٟ ِؾت اٌذ٠ٓ  : ل١كػد فزؼ اٌجبسٞ ثششػ طؾ١ؼ اٌجخبسٞ  ، _21     

 .1986 ،10اٌخط١ت ،   داس اٌش٠بْ ٌٍزشاس ،ط

ػجذ اٌؼض٠ض ِؾّذ ثٓ طبٌؼ اٌغذ : ٔض٘خ ا٤ٌجبة فٟ ا٤ٌمبة ، رؾم١ك_ 22    

 .َ 1409ٖ/1989، 2،ط٠1شٞ ، ِىزجخ اٌششذ ، اٌش٠بع، ؽ

 : أدّذ ػٛلٟ 

 1986، 2 ،ط12د٠ٛاْ اٌشٛل١بد ، داس اٌىزبة اٌؼشثٟ ، ث١شٚد ، ؽ _23    

. 
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  : أدّذ ِذّذ لذٚر

 .          1991 اٌؼشث١خ اٌفظؾٝ اٌّؼبطش، داس اٌؼشث١خ ٌٍىزبة ، رٛٔظ ، _24   

 :أدّذ سوٟ أتٛ ػادٞ 

 .  1933، 1د٠ٛاْ اٌشؼٍخ، ِطجؼخ اٌزؼبْٚ، ِظش، ؽ_ 25  

 : إخالؽ ِذّٛد ػثذ هللا

عذ١ٌخ اٌغ١بة ٚاٌؾؼٛس فٟ شؼش ثششٜ اٌجغزبٟٔ، داس فؼبءاد  _ 26    

 .2011 1ؽٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ،

 : إطّاػ١ً ػش اٌذ٠ٓ 

 ،داس  لؼب٠بٖ ٚظٛا٘شٖ اٌف١ٕخ ٚاٌّؼ٠ٕٛخاٌّؼبطش اٌؼشثٟ اٌشؼش_ 27   

 .   1،2007اٌؼٛدح، ؽ

 ، 2  ؽ ، ث١شٚد ٌجٕبْ داس اٌؾذاصخ، اٌشؼش فٟ ئؽبس اٌؼظش اٌضٛسٞ  _28   

1985 .  

 : إطّاػ١ً ِظٙز 

 1اٌّشأح ػظش اٌذ٠ّمشاؽ١خ ، ِىزجخ إٌٙؼخ اٌؼظش٠خ ، اٌمب٘شح ، ؽ_  29    

 ،1949 َ . 

  :  أًِ دٔمً

اٌؼٛدح ث١شٚد،أٚ ِىزجخ ِذثٌٟٛ  ا٤ػّبي اٌشؼش٠خ اٌىبٍِخ ، داس_ 30   

  .1985، 2،اٌمب٘شح ؽ

  :اِزؤ اٌم١ض 

ػجذ اٌشؽّبْ اٌّظطبٚٞ ، داس اٌّؼشفخ ، ث١شٚد ، : اٌذ٠ٛاْ ، ػ _31     

  .2004 ، 2ؽ

 . 1983اٌذ٠ٛاْ، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١شٚد،  _ 32     
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 : أٔٛر اٌّزتجٟ 

  .1987 ، 1ؽع١ّبئ١خ إٌض ا٤دثٟ ، ئفش٠م١ب اٌششق ،   _33    

 : (652ٖخ)اٌثخارٞ أتٛ ػثذ هللا ِذّذ تٓ إطّاػ١ً 

، 5، ط1ث١شٚد، ؽ_ طؾ١ؼ اٌجخبسٞ، داس اثٓ اٌىض١ش، دِشك _ 34    

1424ٖ- 2002َ .  

 : تذر ػاوز اٌظ١اب 

 .ؽ د  د ،1ث١شٚد، َ اٌؼٛدح، أٔشٛدح اٌّطش، داس د٠ٛاْ_ 35    

 : تظاَ لطٛص 

، داس اٌىٕذٞ ٚاٌزٛص٠غ  ئعزشار١غ١خ اٌمشاءح ٚاٌزأ٠ًٚ ٚا٦عشاء إٌمذٞ_ 36   

 .1998، ا٤سدْ ، 

 :  تطزص اٌثظتأٟ

 .1981،  2، دؽ ،طأدثبء اٌؼشة،داس ِبسْٚ ػجٛد،ث١شٚد _ 37   

   :اٌثٕذ١ٔجٟ أتٛ اٌثؼز ا١ٌّاْ تٓ أتٟ ا١ٌّاْ

 ثغذاد ، ِطجخ اٌؼبٟٔ، د خ١ًٍ ئثشا١ُ٘ اٌؼط١خ : رؼ، اٌزمف١خ فٟ اٌٍغخ  _38  

 . 1976دؽ  ،

   : تٓ تذز  أتٛ ػثّاْ اٌجادظ

ػجذ اٌغ٩َ ٘بسْٚ، ِىزجخ اٌخبٔغٟ اٌمب٘شح ، : ،رؼ  اٌج١بْ ٚاٌزج١١ٓ_ 39

  .1998، 4،ط7ؽ

 : جثزا إتزا١ُ٘ جثزا

  . 1967 اٌشؽٍخ اٌضبِٕخ ، اٌّىزجخ اٌؼظش٠خ ث١شٚد ، _40  

  : جالي اٌخ١اط 
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 ا٤طٛي اٌذسا١ِخ فٟ اٌشؼش اٌؼشثٟ، داس اٌشش١ذ ٌٍٕشش ، اٌؼشاق ، _41 

 .(د ؽ  ) ،  1983

  :ج١ًّ ص١ٍة

 . 1978، 1 داس اٌىزبة اٌؼشثٟ ث١شٚد، ط، ٌّؼغُ اٌفٍغفٟا_ 41  

 :جٛاد ػٍٟ 

، دؽ  ، 4ثً ا٦ع٩َ  ، عبِؼخ ثغذاد ، طق اٌّفظً فٟ ربس٠خ اٌؼشة _ 42  

 . دد

 : اٌذظ١ٓ طا٘ز

ؽؼبسح ث٩د اٌشافذ٠ٓ اٌؼشاق فٟ اٌزبس٠خ ، داس اٌشإْٚ اٌضمبف١خ اٌؼبِخ  _43  

  . 1983 ، 1، ثغذاد ، ؽ

  : دظٓ ِصطفٝ طذٍٛي

اٌمشاءح ٚاٌزأ٠ًٚ ا٤دثٟ ٚلؼب٠بٖ ، ِٕشٛساد ئرؾبد اٌىزبة اٌؼشة  _44  

  .2001دِشك ،

   : دظ١ٓ أتٛ إٌجا

 2002 ، 1 ا١ٌٙٛدٞ فٟ اٌشٚا٠خ اٌفٍغط١ٕ١خ ، داس ِ٘ٛخ ، اٌغضائش ، ؽ_ 45  

 . 

 :  اٌتثز٠شٞاٌخط١ة 

 ،، ػٍك ػ١ٍٗ ٚٚػغ ؽٛاش١ٗ ٚفٙبسعٗ   فٟ اٌؼشٚع ٚاٌمٛافٟاٌىبفٟ_ 46  

 . 2000 ، 2 ؽ ،8ئثشا١ُ٘ شّظ اٌذ٠ٓ، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ث١شٚد ط

 : خ١ًٍ ِزدَ ته 

 .  1988، 1اثٓ اٌشِٟٚ، داس طبدس، ث١شٚد، ؽ_ 47  

  : در٠ٚغ ِذّٛد 

 .1964 ؽ١فب، اٌّخزبسح، داس اٌىزبة اٌض٠زْٛ، أٚساق_ 48  
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 : رجاء طّز٠ٓ

 ، داس 1965- 1914ا٨رغبٖ ا٦ٔغبٟٔ فٟ اٌشؼش اٌؼشثٟ اٌّؼبطش_ 49   

  .2003 ، 1ا١ٌشاع ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ ، ػّبْ ، ؽ

 :رِضاْ اٌصثاؽ 

فٟ ٔمذ اٌشؼش اٌؼشثٟ اٌّؼبطش دساعخ عّب١ٌخ ، داس اٌٛفبء ٌذ١ٔب _ 50   

  .2002 ، 1اٌطجبػخ ٚإٌشش ا٦عىٕذس٠خ ، ؽ

  : اٌشروٍٟ خ١ز اٌذ٠ٓ

  .2002، 4 ، ط15ا٤ػ٩َ ، داس اٌؼٍُ ١٠٩ٌٍّٓ ، ث١شٚد ، ؽ_ 51   

 : سوٟ ٔج١ة ِذّٛد 

 .1988، 4ِغ اٌشؼشاء، داس اٌششٚق، اٌمب٘شح، ؽ_ 52  

  :  أتٛ اٌماطُ ِذّٛد تٓ ػّز تٓ أدّذاٌشِخؼزٞ

ِؾّذ ثبعً ػ١ْٛ اٌغٛد، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ رؼ ، أعبط اٌج٩غخ _ 53   

  .1998 ، 2-1ط 1، ؽث١شٚد

   : أتٛ ػثذ هللا اٌذظ١ٓ ،اٌشٚسٟٔ

 .  ششػ اٌّؼٍمبد اٌغجغ ، داس طبدس ث١شٚد ، د د ، د ؽ_ 54   

  :  ط١ّز ػٍٟ اٌذ١ٌّٟ

 . ثغذاد_ اٌزشى١ً اٌشؼشٞ  ، داس اٌشإْٚ اٌضمبف١خ اٌؼبِخ ٞاٌظٛسح ف_ 55    

 ،صثار ٔٛر اٌّذ٠ٓ

شؼش اٌشفغ فٟ اٌؼظش اٌؼجبعٟ ا٤ٚي،صٕبئ١خ اٌضجبد ٚاٌزغ١١ش،داس _ 56     

  .2002دؽ، اٌغضائش، اٌغشة ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ،

 ، صثاح ٠اط١ٓ األػظّٟ

د ؽ  فٟ اٌؼشاق ، ِطجغ اٌّغّغ اٌؼٍّٟ اٌؼشاق ، ثغذاد ، اٌّؼغ١ّْٛ_ 57     

،1997. 



 اٌّصادر ٚاٌّزاجغ
 

- 198 - 
 

 :  صثزٞ دافظ

اٌزٕبص ٚئشبساد اٌؼًّ ا٤دثٟ ػّٓ أفك اٌخطبة إٌمذٞ  ، داس _ 58     

 ، 1996اٌششل١بد ، اٌمب٘شح ،  

 : صالح فضً

 .  1،1995، ؽ ث١شٚد،داس ا٢داة ، أعب١ٌت اٌشؼش٠خ اٌّؼبطشح _ 59

 2 ؽِٕٙظ اٌٛالؼ١خ فٟ ا٦ثذاع ا٤دثٟ ، داس اٌّؼبسف ، اٌمب٘شح ،_ 60

،1980  . 

  :صالح ػثذ اٌصثٛر 

  .1983ؽ١برٟ فٟ اٌشؼش ، ث١شٚد ، _ 61

  :ض١ف ػٛلٟ

، 10 دساعبد فٟ اٌشؼش اٌؼشثٟ اٌّؼبطش ،داس اٌّؼبسف، اٌمب٘شح، ؽ_ 62

2003.  

، اٌمب٘شح ِظشاٌّؼبسف، داس ا٤ِٛٞ، اٌزطٛس ٚ اٌزغذ٠ذ فٟ اٌشؼش _ 63

 . 1981، 7ؽ

 : ػاطف ٔصز جٛدج

 .1978، 1َ،6ؽ ،، داس ا٤ٔذٌظ ث١شٚد اٌشِض اٌشؼشٞ ػٕذ اٌظٛف١خ _  64

، 1،ؽاٌخ١بي ِفِٙٛٗ ٚٚظبئفٗ  ، ا١ٌٙئخ اٌّظش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة   _65

1984  . 

 : ػثاص ِذّذ 

ا٤ثؼبد ا٦ثذاػ١خ فٟ ِٕٙظ ػجذ اٌمب٘ش اٌغشعبٟٔ ، داس اٌفىش ،دِشك، _  66

 .1999 ،1ؽ

 :  ػذٔاْ دظ١ٓ لاطُ

ٌغخ اٌشؼش اٌؼشثٟ أطبٌخ اٌزشاس فٟ ِٛاعٙخ اٌزٙغ١ٓ ، اٌىزبة _  67

  . 1981 ، 1ؽٚاٌزٛص٠غ ٚا٦ػ٩َ ٚاٌّطبثغ ، 

  : ػذٔاْ دظٓ اٌؼٛادٞ
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اٌشؼش اٌظٛفٟ ؽزٝ أفٛي ِذسعخ ثغذاد ٚظٙٛس اٌغضاٌٟ ، داس اٌشإْٚ _  68

  .1986اٌضمبف١خ ، ثغذاد ، 

 :  طؼذ  ػثذ اٌزدّاْ

 .1983 ،3ؽ د ة، ِىزجخ اٌف٩ػ،  ا٦ٔغبٟٔ،اٌغٍٛن _ 69

 : ػثذ اٌزدّاْ خ١ًٍ إتزا١ُ٘

د .ْ.ٚ.ػ (ص) دٚس اٌشؼش فٟ ِؼشوخ اٌذػٛح ا٦ع١ِ٩خ أ٠بَ اٌشعٛي _ 70

 . 1971َ، 1اٌغضائش،ؽ

  ػثذ اٌظالَ اٌّظاٚٞ

 اٌج١ٕبد اٌذاٌخ فٟ شؼش أًِ دٔمً ، ارؾبد اٌىزبة اٌؼشة ، ث١شٚد ، _ 71

1994.  

  : ػثذ اٌؼش٠ش ػت١ك

، 1  ا٤دة اٌؼشثٟ فٟ ا٤ٔذٌغٟ ،داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ ، اٌمب٘شح ، ؽ_72

1976.  

 : ػثذ اٌؼش٠ش ِٛافٟ

   . 2010اٌشؤ٠خ ٚاٌؼجبسح ِذخً ئٌٝ فُٙ اٌؼبَ ، ا١ٌٙأح اٌؼبِخ ٌٍىزبة ، _  73

 :  ػثذ اٌفتاح صاٌخ ٔافغ

 1983ا٤سدْ ، –  فٟ شؼش ثشبس ثٓ ثشد ، داس اٌفىش ، ػّبْ اٌظٛسح_ 74

. 

  :اٌما٘ز اٌجزجأٟ  ػثذ 

 1فب٠ض اٌذا٠خ،داس اٌفىش، ؽ_ِؾّذ سػٛاْ اٌذا٠خ:د٨ئً ا٦ػغبص،رؼ_ 75

،2008.  

 :اتٓ اٌّمفغ   ػثذ هللا

ؽج١ت ٠ٛعف ِغ١ٕخ ، ِٕشٛساد داس ِٚىزجخ :  ػجطٗ ، و١ٍٍخ ٚدِٕخ _76 

   . 2001 ا٩ٌٙي، ث١شٚد  ؽ ا٤خ١شح
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 : ػثذ هللا إٌّٙا 

دساعبد فٟ اٌشؼش ٚاٌشبػشح ، ششوخ اٌش٠ؾبْ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ ، _  77

 .                                                                        1985 ، 1اٌى٠ٛذ ،ؽ

 :  ػثذ هللا اٌغذاِٟ

   .2006 ،6، ؽ اٌّغشة _، اٌّشوض اٌضمبفٟ اٌؼشثٟ   اٌخط١ئخ ٚاٌزىف١ش _78

 : ّرو١ثٟايػثذ هللا 

لؼب٠ب ػشث١خ فٟ اٌشؼش اٌغضائشٞ اٌّؼبطش ، اٌّإعغخ اٌٛؽ١ٕخ ٌٍىزبة _ 79

 . 1983 ، 2ؽ، اٌغضائش،

  ػثذ اٌّج١ذ سرالٍظ

صمبفخ اٌّمبِٚخ ، ِشوض اٌذساعبد اٌٛؽذح اٌؼشث١خ ، اٌمب٘شح  ،  د ؽ  ، د  _80

 د

  : ػّز فزٚر

 .1،1984 ،ط5 ربس٠خ ا٤دة اٌؼشثٟ ، داس اٌؼٍُ ١٠٩ٌٍّٓ ،ث١شٚد ،ؽ_ 81

 : ػثذ اٌّاٌه ِزتاض

اٌزؾ١ًٍ اٌغ١ّبئٟ ٌٍخطبة اٌشؼشٞ  ، داس اٌىزبة اٌؼشثٟ ، اٌغضائش ، _ 82

2001 .  

  .2007 فٟ ٔظش٠خ إٌض ا٤دثٟ  ، داس ِ٘ٛخ ، اٌغضائش ، _ 83

  : ػثذ اٌىز٠ُ إٌاػُ

داس اٌزاوشح  ، 5عٍغٍخ اٌذساعبد ا٤دث١خ ٚ اٌٍغ٠ٛخ: اٌشؼشألب١ٔٓفٟ _  84

  .1991، 1 ، ؽدِشك،ِطبثغ داس اٌؼٍُ،

  : ػثذ اٌٛ٘اب اٌث١اتٟ

،  2 ا٤ػّبي اٌىبٍِخ ، اٌّإعغخ اٌؼشث١خ ٌٍذساعبد ٚإٌشش ، ث١شٚد،َ_ 85

 .1995 ،  1ؽ
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 :  ػثذ اٌٛادذ ٌؤٌؤ

 ، 1، ِظ ثغذاد _ِٛعٛػخ اٌّظطٍؼ إٌمذٞ  ، ٚصاسح اٌضمبفخ ٚا٦ػ٩َ  _ 86

1982  .

 :  ػ١ظٝ تالطح

 ثذس شبوش اٌغ١بة ؽ١برٗ ٚ شؼشٖ  ، اٌّإعغخ اٌؼشث١خ ٌٍذساعبد ٚ  _ 87

 .2007 ،  1 1َإٌشش ، ؽ

 : اٌٟ ػىزٞ ؽ

 . 1978 ،2 ؽداس ا٤فبق اٌغذ٠ذ ث١شٚد ،، شؼشٔب اٌؾذ٠ش ئٌٝ أ٠ٓ ؟ _88

 :  غ١ّٕٟ ٘الي

.  1983، داس اٌؼٛدح ، ث١شٚد ،  ٤دة اٌّمبسْا_ 89

 .1973ث١شٚد ، –  إٌمذ ا٤دثٟ اٌؾذ٠ش  ، داس اٌضمبفخ  _90

اس اٌّؼؼار ّٛ  :  ف

خ  ) اٌشؼشاء اٌؼشة ،ئ١ًِ ٠ؼمٛة  ٚ_ 91   ِّ ، داس اٌغ١ً ،  (اٌّٛعٛػخ اٌؼب

 .دؽ دد 1طث١شٚد ،

 : فٛسٞ طؼ١ذ ػ١ظٝ 

 عّب١ٌخ اٌزٍمٟ لشاءح ٔمذ٠خ فٟ اٌشؼش اٌؼشثٟ اٌّؼبطش، داس اٌّؼشفخ، _92 

  .2009ا٦عىٕذس٠خ ، دؽ،

 : فٙذ ِذظٓ فزداْ 

ا٦ث٩ؽ اٌشؼشٞ اٌّؾىُ لشاءح فٟ شؼش ِؾّٛد اٌجش٠ىبْ ، داس _ 93  

 .  2001 ،1اٌشإْٚ اٌضمبف١خ اٌؼبِخ ،ثغذاد ؽ

  : لذاِٗ تٓ جؼفز 
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ِؾّذ ػجذ إٌّؼُ خفبعٟ ، اٌّطجؼخ ا١ٌٍّغ١خ  ، : ٔمذ اٌشؼش ، رؼ _ 94   

 .َ 1979ِظش ، دؽ ، 

 : ل١ض إٌٔٛرٞ

  .1990، ثغذاد ،د ؽ ،   أٔزشٚثٌٛٛع١ب إٌفغ١خ _95  

 : د٠ة وّاي أتٛ 

داس اٌؼٍُ ١٠٩ٌٍّٓ  ، عذ١ٌخ اٌخفبء ٚ اٌزغٍٟ دساعبد ث٠ٛ١ٕخ فٟ اٌشؼش _ 96  

 .1،1979ؽ، ث١شٚد 

  : ِجذٞ ٚ٘ثٗ ، واًِ إٌّٙذص

 ِؼغُ اٌّظطٍؾبد اٌؼشث١خ فٟ اٌٍغخ ٚا٤دة ، ِىزجخ ٌجٕبْ عبؽخ _ 97

  . 1984 ، 2س٠بع اٌظٍؼ ، ث١شٚد ، ِٕمؾخ ٚ ِض٠ذح ، ؽ

 : ِذّذ تذ٠غ ػز٠ف 

 د٠ٛاْ أشؼبس ا١ِ٤ش أثٟ اٌؼجبط ػجذ هللا ثٓ ِؾّذ اٌّؼزض ثبهلل اٌخ١ٍفخ _ 98

  .2، ط(د.د) داس اٌّؼبسف ،اٌؼجبعٟ 

 :  ِذّذ ل١ّخ

 ا٦ٔغبٟٔ فٟ اٌشؼش اٌؼشثٟ اٌّؼبطش ، داس ا٤فبق اٌغذ٠ذح  ا٨رغبٖ_99

 . 1985 ، 1ث١شٚد ، ؽ،

 :  ِذّذ إتزا١ُ٘ أتٛ طٕح

، 2 داس اٌّؼبسف، اٌمب٘شح ،ؽ دساعبد فٟ اٌشؼش اٌؼشثٟ اٌّؼبطش،_ 100

 دد 

 :  ِذّذ دظٓ ػثذ هللا

 1981اٌمب٘شح ، _ اٌظٛسح ٚاٌجٕبء اٌشؼشٞ  ، داس اٌّؼبسف _  101

 : ِذّذ ِٕذٚر 
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، 6 اٌمب٘شح ، ؽٔٙؼخ ِظش ٌٍطجبػخ ٚإٌشش ، ا٤دة ٚ ِزا٘جٗ ،_  102

2006.  

 : ِذّذ ػشاَ

رغ١ٍبد اٌزٕبص فٟ اٌشؼش اٌؼشثٟ ، ِٕشٛساد ارؾبد  إٌض اٌغبئت_  103

  . 2001اٌىزبة ، دِشك ، 

  : ِذّذ ِفتاح 

رؾ١ًٍ اٌخطبة اٌشؼشٞ  ، اٌّشوض اٌضمبفٟ اٌؼشثٟ ، اٌذاس اٌج١ؼبء ، _104

  .1986 ، 2ؽ

  : ِذّذ دظٓ ػثذ هللا

ئثشا١ُ٘ ؽٛلبْ ؽ١برٗ ٚدساعخ ف١ٕخ فٟ شؼشٖ، ِإعغخ ػجذ اٌؼض٠ض _ 105 

  .2002عؼٛد اٌجبثط١ٓ ٧ٌثذاع اٌشؼشٞ ، دؽ ، 

  :ِذّذ اٌصادق ػف١فٟ

إٌمذ اٌزطج١مٟ ٚاٌّٛاصٔبد ، ِىزجخ اٌٛؽذح اٌؼشث١خ ، اٌذاس اٌج١ؼبء ، _ 106

  .1976دؽ ، 

   : أتٛ ػٍٟ أدّذ تٓ ِذّذ تٓ دظٓ اٌّزسٚلٟ

ششػ د٠ٛاْ اٌؾّبعخ ، رؼ أؽّذ أ١ِٓ ، ػجذ اٌغ٩َ ٘بسْٚ ، داس _  107

   . 1999اٌغ١ً ث١شٚد ، 

  : (ٖ 261خ  )تٓ اٌذجاج أتٛ اٌذظٓ اٌمؼ١زٞ ا١ٌٕظاتٛرٞ ِظٍُ 

ِؾّذ فإاد ػجذ اٌجبلٟ ، داس ئؽ١بء اٌزشاس اٌؼشثٟ :  ،رؼ طؾ١ؼ ِغٍُ_  108

 . 3ط، ث١شٚد ، 

 : ِصطفٝ ٔاصف ا١ٌاسجٟ

  .  1983  ،3 ؽ اٌظٛسح ا٤دث١خ، داس ا٤ٔذٌظ ، ث١شٚد ،_ 109
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  :ِصطفٝ اٌغال١٠ٕٟ

 .َ  1965/ٖ 1343د٠ٛاْ اٌغ١٠٩ٕٟ ، اٌّجؼخ اٌغجبػ١خ ، ؽ١فب ،_ 110

 :ِطاع صفذٞ 

ئعزشار١غ١خ اٌزغ١ّخ فٟ ٔظبَ ا٤ٔظّخ اٌّؼشف١خ، داس اٌشإْٚ اٌضمبف١خ _ 111

  .1986، 2اٌؼبِخ ، ثغذاد ، ؽ

 ، 4: ِىزجخ اٌششٚق اٌذ١ٌٚخ ، ؽ : ِؼجُ اٌٛط١ظ ،ِجّغ اٌٍغح اٌؼزت١ح_112

 . 3َ ، ط2004/    1425ٖ

  ِؼزٚف اٌزصافٟ

، ِطجؼخ اٌشاثطخ ، ثغذاد  [ػٍُ ٚدعزٛس : لظ١ذح  ]ا٤ػّبي اٌىبٍِخ ، _ 113

،1958.  

 ّٟ  : (ٖ 168خ  )اٌّفضً تٓ ِذّذ تٓ طاٌُ اٌضث

 ػجذ اٌغ٩َ ِؾّذ ٘بسْٚ ، –أؽّذ ِؾّذ شبوش :  اٌّفؼ١ٍبد ، رؼ _ 114

 . َ 2010 ، 6داس اٌّؼبسف ، اٌمب٘شح  ؽ

  :  ١ِخائ١ً اِطا١ٔٛص

 .  1968دساعبد فٟ اٌشؼش اٌؼشثٟ اٌؾذ٠ش ، ث١شٚد ، _  115

 : ٔاسن اٌّالئىح 

  1962  لؼب٠ب اٌشؼش اٌّؼبطش ، داس ا٢داة ، ث١شٚد ،  د ؽ  ، _116 

 :ٔاصز ٌٛد١ؼٟ 

، 1ؽ اٌشِض فٟ اٌشؼش اٌؼشثٟ ، ػبٌُ اٌىزت اٌؾذ٠ش ، ا٤سدْ ، _ 117

2011.    

 : ٔٛر طٍّاْ 
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 ا٤دة اٌغضائشٞ فٟ سؽبة اٌشفغ ٚاٌزؾشس ، داس اٌؼٍُ ١٠٩ٌٍّٓ ، _118

 .ث١شٚد ، دؽ 

 : ٔج١ة اٌذصادٞ

، 1 ؽ، اٌذاس اٌغّب١٘ش٠خ ٌٍٕشش ٚ اٌزٛص٠غ  ، ١ٌظ ثبٌؼمً ٚؽذٖ  _ 119

1992 .  

 :  ٔشار لثأٟ

 ، 2 ؽ ث١شٚد ،ا٤ػّبي اٌغ١بع١خ اٌىبٍِخ ، ِٕشٛساد ٔضاس لجبٟٔ ،_  120

 .4 ط ،1984

  :ٔٛرٞ دّٛدٞ اٌم١ظٟ

 شؼش اٌؾشة ؽزٝ اٌمشْ ا٤ٚي اٌٙغشٞ ،ِىزجخ إٌٙؼخ اٌؼشث١خ ، _  121

 . 1986 ،1ث١شٚد ، ؽ

 :ٔظ١ة ٔؼاٚٞ 

 – ا٨رجبػ١خ – ِذخً ئٌٝ دساعخ اٌّذاسط ا٤دث١خ فٟ اٌشؼش _ 122

 اٌشِض٠خ ، د٠ٛاْ اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ ، اٌغضائش ،  – اٌٛالؼ١خ –اٌشِٚبٔغ١خ 

1984   . 

  : ٚف١ك خٕظح

 . دساعبد فٟ اٌشؼش اٌؼشثٟ اٌؾذ٠ش ، داس اِلشأ ، ث١شٚد ، دؽ _  123  

 

 :١٘اص خ١ًٍ ػىزٞ 

 ٠ٕبث١غ إٌض ٚعّب١ٌبد اٌزشى١ً لشاءاد فٟ شؼش ثششٜ اٌجغزبٟٔ ، _  124

 . عبِؼخ اٌّٛطً ، ١ٕٔٛٞ ، اٌؼشاق ، دؽ ، د د 

  : ٠اط١ٓ تٛػٍٟ
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ؽمٛق اٌّشأح فٟ اٌىزبثخ اٌؼشث١خ ِٕز ػظش إٌٙؼخ، داس اٌط١ٍؼخ _ 125 

 .1998، 1اٌغذ٠ذح ، دِشك ،ؽ

 :٠الٛخ اٌذّٛٞ 

د ئؽغبْ ػجبط،داس اٌغشة ا٦ع٩ِٟ،ث١شٚد، : رؼِؼغُ ا٤دثبء، _ 126

  .1993 ، 1، ؽ6،ط5،ط3،ط2ط

  : ٠ٛطف اٌذٕاػٟ

اٌذاس اٌؼشث١خ ٌٍىزبة ، رٛٔظ  ،اٌشفغ ِٚؼب١ٔٗ فٟ شؼش اٌّزٕجٟ   _127

  .1984، 1،ؽ

 : ٠ٛطف ػٛض

  . ِىزجخ ا٤ًِ ، د د،سٚاد اٌشؼش اٌؼشثٟ اٌؾذ٠ش _   128

 : ا١ٌٛطف طاِٟ ٠ٛطف 

، ِٕشٛساد ارؾبد اٌىزبة اٌؼشة ، دِشك ،  ؟ ِب اٌشؼش اٌؼظ١ُ _  129

1981.   

 .1993، 2 ؽ اٌج١ؼبء، اٌذاس ، ١ٌٛدئ ط د_  130

 

 : اٌّزاجغ اٌّتزجّح _ ثاٌثا              

ػجذ اٌشؽّبْ ثذٚٞ ، داس ا٤ٔذٌظ : اشف١زغش أٌجشد ، فٍغفخ اٌؾؼبسح ، رش_ 1 

 .1980 ، 2، ث١شٚد ، ؽ

ٌجٕبْ ث١شٚد داس  ، خ١ًٍ أؽّذ خ١ًٍ  رش ،فٍغفخ اٌشفغ غبعزٛس ، ثبش٩س_ 2 

  .1985 ، 1اٌؾذاصخ ؽ

شىشٞ اٌّجخٛد ٚسعبء ثٓ ع٩ِخ ، : اْ رٛدسٚف ،اٌشؼش٠خ  ، رش ٠ذرضف_ 3

  .1ؽ ،1987،  لبي ٌٍٕشش ، اٌّغشةٚةداس د
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رشعّخ ع٩ي اٌؼششٞ،  ِطجؼخ . أٌج١ش وبِٟ ٚأدة اٌزّشد: عْٛ وشٚوشبٔه_ 4

 .دؽ ، دة اٌٛؽٓ اٌؼشثٟ، 

ِب٘ش ؽغٓ ، داس اٌٛؽذح : سأذي عبس٠ً ،  أصِخ اٌشؼش اٌّؼبطش ، رش _ 5

  .2001ث١شٚد ، –اٌؼشث١خ 

أؽّذ ٔظ١ف اٌغٕبثٟ ِٚبٌه :  اٌظٛسح اٌشؼش٠خ  ، رش  ،عٟ دٞ ٠ٌٛظ_ 6

  . 1982، ١ِشٞ ٚعٍّبْ ؽغٓ اثشا١ُ٘ ، داس اٌشش١ذ ٌٍٕشش ، اٌؼشاق 

، ٚصاسح اٌضمبفخ ، دِشك، أٌغ١ٛشٟفبؽّخ :  ٔٙب٠خ اٌؾذاصخ ، رشفبر١ّٛ ع١بفٟ،_ 7

1998.  

عبِٟ أدُ٘ ، :  ١٘ذغش اٌغإاي ػٓ اٌضِبْ ، رش ،فشأغٛاص داعزٛس _ 8

  . 1993اٌّإعغخ اٌغبِؼ١خ ٌٍذساعبد ،ث١شٚد ، 

فش٠ذ أٔط١ٔٛٛط ، : رش ،اٌّزا٘ت ا٤دث١خ اٌىجشٜ فٟ فشٔغب  ،ف١ٍ١ت فبْ ر١غُ_ 9

  . 1968،  1ؽ،   ِٕشٛساد ػ٠ٛذاد ، ث١شٚد

 ٔم٩ ِٓ اٌشفغ ِٚؼب١ٔٗ فٟ ، ِمذِخ فٟ ا٨لزظبد اٌغ١بعٟ  ،وبسي ِبوظ_ 10

  . 1984 ، شؼش اٌّزٕجٟ، ٠ٛعف ؽٕبشٟ، اٌذاس اٌؼشث١خ ٌٍىزبة،رٛٔظ

ٔٙبد سػب ، ِٕشٛساد ػ٠ٛذاد ث١شٚد : رش، ا٦ٔغبْ اٌّزّشد أٌج١ش، وبِٛ _ 11

 .1963 ، 1، ؽ

ػجذ اٌغفبس ِىبٚٞ ، داس اٌضمبفخ : ِبسرٓ ١٘ذغش،  ٔذاء اٌؾم١مخ  ، رش د _ 12

  .1977ٌٍطجبػخ ٚإٌشش ، اٌمب٘شح ، 

ِؾّٛد عّٛي ، إٌّشٛساد اٌؼشث١خ ، : ١١ِٔٛٗ أِب ٠ًٛٔ ، اٌشخظب١ٔخ ، رش_ 13

 .د ة د 

 اٌّزاجغ األجٕث١ح  :             راتؼا 

1_  Heidegger latter sure  l’ humanisme , race  question 3 et 4 galliard 1996 , 

p  67. 
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2-léo h’ock :  la marque de titre, dispos tiqués d’un mouture Publisher .paris. 

1981 . p 17 . 

 اٌذٚر٠اخ :  خاِظا     

 اٌّؼبطش٠ٓ، ِفَٙٛ اٌشؼش فٟ وزبثبد اٌشؼشاء ، ِمبي،إطّاػ١ً ػش اٌذ٠ٓ _ 

_  1401ْٖ ، سِؼب4ٌٍىزبة، اٌمب٘شح، ع ا١ٌٙئخ اٌّظش٠خ اٌفظٛي،ِغٍخ 

ٛ١ٌٛ٠1981 َ. 

، ِغٍخ سعبئً اٌشؼش ، [٘ىزا أس٠ذ أْ أِٛد  ]، لظ١ذح تؼزٜ اٌثظتأٟ _ 

 .215 ، ١ٔغب2ْثغذاد ، ع

 ، اٌزٕبص  اٌمشآْ اٌىش٠ُ فٟ اٌشؼش اٌؼشثٟ اٌّؼبطش ، ِغٍخ جزتٛع ػشٖ_ 

  . 2004،  13ع ، فىش ٚئثذاع

 25 ، اٌغ١ّ١ٛؽ١مب ٚاٌؼٕٛٔخ ، ِغٍخ ػبٌُ اٌفىش ، ث١شٚد ، َج١ًّ دّذاٚٞ_

  . 3،1997،ع

ثٛادس اٌشفغ فٟ اٌشؼش اٌؼشثٟ اٌؾذ٠ش ، ِغٍخ  ، خاٌذج طؼ١ذ_ 

 .13،1961،عشؼش

 ِغٍخ اٌّٛلف ا٤دثٟ ، دِشك ٞ،، فٟ ٔظش٠خ إٌض ا٤دةػثذ اٌّاٌه ِزتاض_ 

  .1988 ،2-1، ع

ِذخً ئٌٝ فٍغفخ ث١ٕخ ا٠٦مبع فٝ ،  عذ١ٌخ اٌغىْٛ اٌّزؾشن ، ػٍٛٞ اٌٙاػّٟ_
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 ملخص

فٍ السادت األدبُت _      بشزي البسخاوٍ مه الشاعزاث اللىاحٍ دققه 

الذضىر الفعلٍ فٍ اإلبذاع الشعزٌ الهادف إلً مذاولت الخغُُز _ العزبُت 

السُاسٍ واإلصالح االجخماعٍ عه طزَق الكلمت الذزة ، فقذ جعلج 

لىفسها مكاوتً علمُتً وخُجت حىىع ثقافخها الخٍ كىوج مىها قزَذخها الشعزَت 

المخمُزة ،        وجاءث هذي الذراست لخقف علً ظاهزة الزفض الخٍ 

 .حمثلها الشاعزة فٍ مضمىن الشعز العزبٍ المعاصز الخاص بالمزأة 

ملمخ ، الزفض ، الشعز المعاصز الىسىٌ ، بشزي ]:       الكلماث المفخادُت 

  .[البسخاوٍ 

  
   Résumé 

      Bushra EL-Boustani des poètes qui ont fait _ dans l'arène de 

l'arabe littéraire _ présence effective dans la créativité poétique 

visant à tenter de changement politique et la réforme sociale par la 

liberté d'expression, il a lui-même fait un prestige scientifique en 

raison de la diversité de la culture qui les a formés Qrihtha 

distinctive poétique, est venu cette étude représente le phénomène 

rejet représenté par le poète dans le contenu de la poésie arabe 

contemporaine des femmes privées. 

       Mots clés: [allusive, le rejet, les poémes des femmes 

contemporaines, Boushra EL-Boustani .. 

          Abstract 

  

             Boushra EL-Boustani of the poets who have made _ in the 

arena of literary Arabic _ actual attendance in poetic creativity 

aimed at attempting to political change and social reform by free 

speech, it has made itself a scientific prestige as a result of the 

diversity of culture that formed them Qrihtha distinctive poetic, 

came this study stands for the phenomenon rejection represented by 

the poet in the content of the private women's contemporary Arabic 

poetry. 

       Key words: [allusive, rejection, contemporary women's hair, 

Boushra EL-Boustani . 
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         شكل الرفض مرتكزا مهما يف حياة الشعر ، حُت حتالف الفن مع احلياة ودفع بالشاعر إىل 
اختاذه كأداة تعبَتية ليوائم بُت الصدق النفسي والفٍت واجملتمع خاصة ، إذ وحد الشاعر بُت أفكاره 

 .ومبادئو وما جيري يف واقعو 

      تطرقت إىل تعريف الرفض وإىل ادلعاين ادلختلفة اليت عرف هبا ، ومن أمهها الًتك ، والتكسَت 
والقوت ، وادلعٌت الشائع ىو البديل مبعٍت رفض وضع من األوضاع أي ادلوافقة على وضع آخر خيالفو 

، ليأخذ معان أبعد اصطالحا فكل فسره حسب توجهو وفكره وتصوره لواقع احلياة ، فالفلسفيون 
أعطوه معٌت مواجهة االنقياد أي البحث عن البديل دلا حيوم حوذلم من نزاعات وصراعات ، ليؤيد 
ىذا التوجو ادلاديون وربطوه جبانب الوعي أي استحضار العقل يف عملية الرفض وطرحوا سؤال من 

وأكدوا على الثائر إذا ما رفض أال يًتاجع " ال"ىو اإلنسان ادلتمرد ؟ وأعطوا إجابة ىو من يصرخ ب
، يف حُت يرى كلون ولسون أن الشخص إذا مل يرفض فهو شخص غَت منتمي ونصفو نصفُت 

 .األول فعال والثاين سليب أي فوضوي

ما خيتلفان من الوجهة       يف حُت ربطو آخرون بالتمرد دلا يشًتكان يف مدلوذلما اللغوي غَت أّنه
االصطالحية والفلسفية ، فالتمرد ىو من ادلشكالت اليت تواجو البشرية ، أي شعور األفراد يف 

 . سلتلف اجملتمعات بالعجز عن حتقيق بعض أىدافهم اجلوىرية يف احلياة 

     كما خيتلف منطلق الشخصُت الرافض وادلتمرد ألن منطلق الثاين يكون يف الفكر واألدب شلا 
يؤدي بو إىل الكفر واإلحلاد ، يف حُت جيعل من األول فعال ويهوى التغيَت لكن من خالل تبنيو 
 .أفكار يواجو هبا الواقع االجتماعي والسياسي والفكري ، والثاين قد يكون سليب يدفع للفوضى 

     مث عرجت على اقًتان الرفض بالشعر كاقًتان الروح باجلسد ، نتيجة ما اكتنفو كل عصر من 
العصور من مشاكل وتناقضات اليت مشلت كل ادليادين واجملاالت ، فعمل الشعراء بأقالمهم وأفواىهم 
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على تغيَت ىذه السلبيات ، فاقًتان الشعر بالرفض ميزة ينفر هبا الشعر أكثر من سواه من الفنون 
 . األدبية األخرى 

      وقد دتيز الشعراء ودتيزت أشعارىم حسب كل فًتة زمنية ، فالشاعر ىو لسان األمة وضمَتىا 
 .احلي فيدفعو السخط والغضب إىل رفض الذل واخلضوع 

     امتزج شعر الرفض بالغضب وعد دافعا لو ، فشعراء اجلاىلية وخاصة منهم الصعاليك ، لتثور 
ثورهتم على أحكام القبيلة والعصبية فعد شعرىم من أجود الشعر ، ليحتكم صدر اإلسالم واقتسم 

 .الشعراء شطرين نصف مدافع عن الدين واجلديد والثاين متعصب لكفره وجاىليتو 

     مث عرجنا على بقية العصور لنسجل يف العصر األموي انتشار الطائفية وظهور أحزاب جديدة ، 
فاشتمل على حركة شعرية واسعة متسمة بالرفض والثورة وعدم االنقياد دلا كان سائدا ، لتلقى ىذه 
الظاىرة انتشارا واسعا وكبَتا يف العصر العباسي بشطريو األول والثاين وما عرف عنو من صراعات 
اجتماعية واقتصادية وسياسية خاصة على احلكم ما بُت الشيعة والسنة والعلويُت والعباسيُت ، مع 

االحتكاك الكبَت للعرب باألمم األخرى ، فقاد ىذه احلركة الشعرية الرافضة شعراء كثر وعلى رأسهم 
 ... .أبو الطيب ادلتنيب ، وبشار بن برد ، والشريف الرضى 

    ورغم االنتشار الكبَت ذلذه الظاىرة مل جتد ضالتها إال يف العصر احلديث ، فاستهل الشعراء يف 
شعرىم رفضهم بالثورة على القالب القدًن ، ليزعم أصحاب ىذا ادلذىب أنو ال يرتقي إىل ما تكتنفو 
روح العصر وال يليب احتياجاهتم  الفكرية ؛ لتظهر إىل العلن أصوات رافضة بقوة وثائرة ومتمردة حىت 

عدت أيقونة ذلذه الظاىرة وأصدق من مثلو أمل دنقل ، وأدونيس ، والسياب ، وشاعرتنا بشرى 
البستاين إحدى األصوات النسائية القليلة اليت اختذت من الرفض مسة بارزة يف شعرىا نتيجة الظروف 

 اليت حتيط هبا من كل حدب وصوب ، فدفعتها مجلة من األسباب للرهفض من أمهها الغربة واألمل 
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وادلعاناة اخل وطنها العراق الذي دمره االحتالل وعادلنا العريب ادلشتت ، مع اغتصاب الصهاينة 
 .لألراضي ادلقدسة ، شلا جعل رلمل شعرىا رافض كل ىذه الظواىر السلبية 

   وبعد التعرض الوجيز دلفهوم الرفض لغة واصطالحا ، واقًتان ىذه الظاىرة بالشعر وذكر أسباب 
الرفض عند الشاعرة البستاين ، تدرجت يف البحث ألحتدث غن بدايات الشعر احلر يف العراق 

وادلراحل اليت مر هبا حيت وصل إىل ىذه الصفة من التطور والنضج ، إذ كانت بداياتو مع التجديد 
بعد احلرب العادلية الثانية على لسان صاحبة التجديد نازك ادلالئكة يف قصيدهتا بعنوان الكولَتا ؛ غَت 
أن بداية التجديد يف الشعر من حيث ادلضمون ظهرت منذ العصر اجلاىلي وسجلت يف أشعار عنًتة 

بن شداد وشعراء الصعاليك ، مث يتسع نطاق التجديد يف العصور ادلوالية ليظهر شعر النقائض يف 
العصر األموي ، لتنتشر أنواع جديدة مسيت مبسميات سلتلفة منها الدوبيت وادلخمس وادلربع وادلزدوج 

 .وغَتىا ، إال أن ىذه األشكال مل خترج عن اإلطار القيم وخاصة من حيث الشكل 

     أما يف العصر احلديث فعمل شعراء عدة ومن بينهم شاعرتنا على التجديد شكال ومضمونا ، 
 .وسجل ىذا التجديد على حساب اللغة واإليقاع والصورة 

    إذ ال ديكن اعتماد لغة جاىلية أو أموية  أو عباسية ، للتعبيَت عن متطلبات العصر ومشاكلو 
ومهومو ، لنعرج على لغة شاعرتنا واليت دتيزت بالرفض والغضب والثورة والتمرد على كل أشكال 
العنف والدمار وما يلقاه شعبها وأبناء أمتها من اضطهاد ، إذ تعد اللغة يف شعرىا أشبو مبسكن 

 .الوجود  فالكلمة لدى الشاعرة ذلا معٍت ومدلول 

  والتجديد الذي أدخلتو البستاين على لغتها خاص بالعنوان ومبضمون القصائد لتلجأ إىل الرمز 
والغموض معربة عن خلجات النفس ومكابداهتا آلالم األمة ، فاللفظة جاءت مصاحبة بذلك 

 التحوالت الستينية اليت رافقت احلركة األدبية واليت بدأت تعاجل الشاعرة من خالذلا رسم الكلمات
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 وتستسقي ثورهتا اإلبداعية عن طريق احملاكاة الصوتية وتعليق معٌت مبعٌت وىذا ما يتضح يف رلمل 
 " .جروح األرض " شعرىا كقصيدهتا 

    والتحوالت اليت أحدثت على الشعر اختذت من الرمز منطلقا عاما ، دلا حيدثو يف نفسية القارئ 
إذ يدخلو يف عوامل ال حدود ذلا ، وبشرى البستاين جعلتو كنقطة مركز لتدفع بادلتلقي إىل الغوص يف 
أغوار النص ويتذوق معانيو ولغتو ادلتميزة ، وحسن استخدام البستاين للرمز جاء نتيجة عمق ثقافتها 

 .بالًتاث مع امتزاج ادلعاصرة 

   أجادت البستاين استخدام الرمز يف نصوصها شلا أضفى عليو رونقا وإيقاعا مجيال معربة بو عما 
خيتلج يف صدرىا من مكابدات ، غَت أن الدارس لشعرىا ال ديكنو أن يغفل جانب الغموض وىو 

من األمور اليت جدت يف الشعر فهي تعرب بو عن غضبها ورفضها دلعاناة شعبها ، كما ختلق بو 
البستاين إيقاعا خاصا منبثقا من جتربتها الشعورية النابعة من إحساسها العميق باحلياة ونزوع ضلو 
احلرية اليت حتارب من أجلها بإيقاعات دتشي ووتر العصر ، لتكشف عن معٌت الفعل والوجود يف 

الفن والواقع معا ، فاإليقاع يف الشعر يرتبط كارتباط الروح باجلسد ، فتختار شاعرتنا كلمات وألفاظ 
 .تتماشى مع الزمن الذي تعيشو لتتحرر من ضوضاء الواقع 

     كما دتكنت الشاعرة من استخدام اللغة ، دتكنت من اللعب باألوزان العروضية اخلليلية 
باعتمادىا معظم البحور اخلليلية الصافية وادلركبة ، شلا أبعد شعرىا عن الركود واجلمود والرتابة والعلل 
اليت حترك اإليقاع وتلونو كما وظفت كغَتىا من الشعراء التدوير الذي منح نصوصها موسيقى متميزة 

حققت ذلا سردا فنيا ، لتؤكد الوحدة العضوية وفيو صلحت يف إبراز توتر الذات الشاعرة وشعورىا 
باخلطر إزاء احملن احمليطة هبا وبوطنها وشعبها ، مظهرة ذلك بقافية منسجمة ، فهي يف شعرىا ليست 

 رلرد أداة بل جتربة نابعة من صميم شعورىا وإحساسها الرافض لواقع عصرىا 
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 . بايقاعات متمرة 

    نواصل رحلتنا يف شعر البستاين لنسجل امتزاج اإليقاع بصور متلونة بانفعاالت رافضة ومفردات 
ومعان متمردة ، فرمست يف شعرىا صور شعرية متنوعة مرتبطة أساسا بالتنوع يف التجربة النفسية 

والشعورية ادلنادية بالتغيَت ، فالصورة عند البستاين رمسا قوامو الكلمات ، إذ مل تعد تتشكل من علم 
 .البيان والبديع بل أصبحت حتتوي على بعث الفوارق وادلتناقضات والصياغات اجلديدة 

   لنعرب إىل الصورة اليت تأخذ طابع متميز ، إذ أصبحت مغشاة مبسحة انفعالية شديدة التعقيد 
إلختالط الواقع باخليال ، وشاعرتنا مل تتفرد هبذا اجلانب بل شاركها شعراء معاصرين فيو للتعبَت عما 
خيتلج يف ذواهتم ألن الذات ىي زلركة األفكار والشعور ، وادلتتبع للمنجز الشعري لشاعرتنا يسجل 
أن الصورة رمز مصدره الالشعور ومهما أخذت من الواقع فإّنا تبقى بعيدة عن بناء الصورة الشعرية 
احلقة ، وذلذا مزجت شاعرتنا كل العوامل احمليطة هبا انطالقا من الذات إىل اخليال مرورا بالواقع ادلر 

 .الذي يعيشو اإلنسان العراقي والعريب فاختذت من ىذه العوامل دافعا لرفضها وثورهتا 

    الشاعرة تعلن بصراحة واضحة التزامها بتيار الوعي اإلنساين وذلك عن طريق إيقاظ اجملتمع ، شلا 
جيعل تربية الوعي اجلمايل يف اإلنسان مقًتنا بًتبية الوعي السياسي واإلجتماعي ، والصورة الشعرية 

عند البستاين أكسبت نصوصها ميزة متفردة وىو اضليازىا للنص األنثوي الذي جتسد فيو مسة الرفض 
بوضوح دلعاناة النفس العربية خاصة والذات البشرية عامة ، ومن خالل تطرقنا للنص وقفنا على 

 .العنوان الذي يعد العتبة األساسية للولوج يف عامل النص األديب والشعري عامة 

  مث تطرقنا إىل التناص وما اعتمدت عليو الشاعرة يف تكوين نصوصها فنالحظ سعة ثقافتها اذ 
 .تنوعت ادلصادر ما بُت الدينية والًتاثية واألدبية 
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    وعليو فالبستاين استطاعت برؤية حديثة أن تعالق بُت األنواع ادلختلفة بل وبُت األجناس أيضا 
 .لتكسب نصوصها القدرة على خلق رؤية مركبة سامهت يف التجديد 

    نكمل الولوج يف عامل شعر البستاين ، لندخل عامل السياسة واألب السياسي يف شعرىا ، اذ يعد 
عندىا ثوري رافض تغرب من خاللو عن النزعة الينية بطبيعة توجهها الديٍت ، فارحتلت ضلو التصوف 
كنوع من التوسع النوعي والعمودي واصطفاف ضد الظلم واالضطهاد ورفض رلريات الواقع ، إذا 

فالتعبَت الصويف غند البستاين احتجاج على ىيمنة احلس ادلادي وغياب ادلعامل الروحية ، لتعرج 
بصوفيتهل على واقع األمة القامت واألكثر مرارة مستخدمة تعابَت انزياحية ، تعمل على زلاربة الظلم 

والتوعية والتنوير والرغبة يف العيش بسالم، والذي نادى بو شعراء كثر ومنذ نعومة أظافر الشعر 
العريب، ألن الشاعر ال يرى وإمنا يدرك بإحساسو مراميو مع االرتقاء إىل ادلبادئ العليا والسامية 

حسب فكر ابن عريب الصويف ، الذي صلد جتسيد واضح دلعظم أفكاره فيشعر البشتاين فاشًتكا يف 
طرح األفكار ولكن كل حسب طريقتو البستاين بالشعر وابن عريب بفلسفتو إذ اتفقت معو يف مبدأ 

 .جتسيد الذات واحتلفا يف نفس الفكرة 

    كما ال ديكن ألي شاعر عريب ومسلم أن ينسى أوىل القبلتُت وثالث احلرمُت ومهد السيد 
ادلسيح، فلسطُت األرض ادلغتصبة اذ احتلت جانبا مهما من وعي الشاعرة هبذه القضية وما تتعرض 
لو من انتهاكات ، فمجمل القصائد اليت وجهت ذلا مشحونة باحلسرة ادلوجعة واإلحساس باليأس 

من موقف الساسة منها ، فالتجربة الفلسطينية شلتدة يف وجدان الشاعرة لتمثل رمزا لواقع فاسد ديلؤه 
 .التنكيل والطغيان والتفسخ ، ليقبع العامل العريب كلو يف مصيدة الغرب والصهاينة 

    والبستاين كغَتىا من الشعراء مل تكن مبعزل عن مشكالت عصرىا وقضاياىا العربية ، إذ جتاوبت 
 مع الصدمات اليت حفلت هبا الساحة العربية ، وجعلت من بعض شعرىا وقود ادلعركة اليت تقودىا 
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 .اإلنسانية ضلو احلياة والسعادة واالستمرار 

    واستحضارىا دلعاناة األمة دليل على مشاركتها الصميمة بصوهتا وقلمها يف جراحات الدامية اليت 
تتعرض ذلا أمتها لتظهر موقفها من القضايا اليت تفرض ووجودىا وشعورىا ضمن اطار ذلك العصر، 
كما تتضامن البستاين يف شعرىا مع أبناء أمتها جاء نتيجة وقوع وطنها العراق يف أيادي االحتالل ، 
ألن التاريخ العراقي ادلعاصر دائم احلضور يف الذاكرة الشعرية ، فحملت البستاين اذلم الوطٍت منذ أول 

قصيدة فخصصت بعدا هبذا اجلانب ، فاألرض ىي اإلرتباط الشديد بادلكان ، وادلتتبع للمنجز 
الشعري للبستاين يسجل أن الوطن أخذ احليز األكرب يف شعرىا ألنو بالنسبة لشاعرتنا الغيث الذي 

والشعر الذي خصصتو شاعرتنا للعراق ... يسقي األرض العطشى وىو احلبيب والصديق والصاحب 
وما حييط بو كاالحتالل شكل منعطفا حامسا يف حياة اإلنسان العراقي خاصة والعريب عامة ، اذ يعد 

شعرا متطورا يف اللغة والشكل يف زمن عريب حافل بالقمع واالضطهاد والتجزئة ، ألن صوهتا أحد 
 .األصوات اليت دتثل روح األمة وقلبها النابض مبدية قمة الشعور الصادق 

 فشعرىا الوطٍت مزيج بُت حب ورفض ، أمل وأمل فهي تشحن بو طاقة شعبها لتدفعو إىل االنتفاضة 
 .       ورفض ادلوت واالندفاع ضلو احلياة 

   كما مل تنسى إنسانيتها بتوجو فكري وقصائد شعرية خاصة بالبعد اإلنساين اليت تدعوا من خاللو 
إىل ادلساواة ونشر اخلَت والعدل والرمحة واحملبة بُت أفراد اجملتمع الواحد عامة ، فكان ذلا مواقع متباينة 

والدعوة إىل تغيَت الوضع الذي يعيشو مبواجهة  من ىذه القضية برفضها اذلزدية والضعف اإلنساين
والقوى الفاشية ادلسيطرة على الواقع لتستخدم لغة زلفزة ورافضة ووتدعو لتحقبق   صعوبات احلياة

القوة والصالبة وتثور ضد الركود واالستسالم ، وتسعى بكل ما دتلكو من األسلحة لدحر العصر 
الدموي والذي غدا فيو العنف حقيقة ، اذ ال تزال احلروب تنهك الشعوب واألمم ، فنجد شاعرتنا 

 .ترفضو رفضا مطلقا 
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     فابداعها الرافض يف بعده اإلنساين غَت اعتيادي داخل ما ىو اعتيادي ومألوف ببحثها وقدرة 
اختيارىا للكلمات اليت تناسب ادلوقف ، وحتث اإلنسان على  الكفاح من أجل احلرية واحلياة ، فال 

 .يستحقهما من ال يغزومها كل يوم 

     اىتمام الشاعرة باجلانب السياسي وما يدور حوذلا من نزاعات وتطرف ، مل يشغلها عن 
رلتمعها وختصيص قصائد خاصة ذلذا اجلانب ، ألنو من ادلعروف أن اإلنسان إبن بيئتو ويتأثر هبا يف 
مجيع النواحي ؛ والبستاين ابنة العراق وال ديكنها أن تغفل ىذا اجلانب ، اذ خصصت لو جانبا واسعا 
من شعرىا صارخة فيو ضد األمل واالضطهاد ومطالبة باحلرية ، غَت أن اىتمامها باجلانب االجتماعي 

 .كان من مجيع النواحي األخالقية واإلنسانية زلاربة أشكال اإلضطهاد وخاصة عند ادلرأة والطفل 

    كما أولت البستاين يف شعرىا عناية كبَتة لألخالق ، فهي تدعو إىل االصالح واالعتدال 
واالستقامة ، ألن الشعر قد يفقد قيمتو الفنية واألدبية حُت يبتعد عنها ، وىذا ما دعى إليو فالسفة 
اليونان يف التعامل مع الشعر والنقاد العرب كابن السالم اجلمحي ، وقبل كل ىذا ما أكد عليو اهلل 

 .عز وجل حُت مدح نبيو الكرًن هبا 

     ومن ىذا ادلنطلق يتأكد لنا أن شعر البستاين أخالقي ادلبدأ ويهدف إىل بناء إنسانية سامية ، 
فاختذت من األخالق سياج منيع تتحصن وترسم بو مالمح شعرىا ،ألن األخالق عنوان حضارتنا 

العربية ، وىي كما شعراء آخرين مل تتخلى عن األخالق يف كتاباهتا للشعر ، اذ زينت نصوصها 
الشعرية بألفاظ ذات بعد أخالقي ترفض من خاللو كل أشكال الضعف واإلضطهاد واخليانة 

 .واالسنسالم 

   ومن ادلعروف على شخصية االنسان العريب حبو للشجاعة والوفاء والتحلي مبكارم األخالق ، غَت 
أننا سجلنا يف شعرىا تتحدث عن ما ديلك نفسا ضعيفة اتسمت فيو شخصية اإلنسان اخلائن ، 

فالشاعرة حددت موقفها من ىذه السلوكات السيئة وعدهتا من ادلثالب اليت تفكك اجملتمع وتلغي 
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القيم ، فاخلونة ىم السرطان اخلبيث الذي ينهش جسم األمة ، فهي تعلن رفضها للمبدأ الذي 
ينطلقون منو فهم مل جيلبو للعراق إال الدمار مستخدمة لغة شعرية اتسمت بالقهر والتحسر مفعمة 
بالرفض والثورة على من ديللك مفاتيح األمة ، مستحضرة يف شعرىا الشخصية التارخيية اخلائنة واليت 

 .تسببت يف سقوط اخلالفة اإلسالمية 

     وشاعرتنا ترفض ىذا اجلانب وتزدريو ، فتدعوا إىل مقاومتها بكل ما أوتيت اجملتمعات من قوة، 
 .فادلقاومة يف شعرىا ىي حتقيق حضور حر ومستقل وفاعل 

     فادلقاومة عندىا مبدأحياة ومتأصل يف عقابة االنسان العريب عامة والعراقي خاصة ، إذ تعددت 
أشكال ادلقاومة يف ىذا البلد تارة بالسالح وأخري بالكلمة وذلك عن طريق التغٍت ببطوالت األرلاد 

 .لتؤكد الشاعرة على أصالة اإلنتماء إىل القيم اإلسالمية والعربية الرافضة احملتل وكل أنواع القهر 

  وادلقاومة يف الشعر العراقي ليست وليدة العصر احلديث وامنا جاءن مكملة للقصائد قبلها واليت 
 .دتجد ادلقاومة الوطنية واالجتماعية 

     كما أبدعت البستاين يف ىذا اجلانب من شعرىا وعن طريق إدانتها للظلم ودعت إىل ضرورة 
تغيَت الواقع مبحتوي اجنماعي ، فقصائدىا حتمل بنية تصعيدية رافضة كل مظاىر التمزق 

واإلنسحاق داخل اجملتمع وتدعوه إىل ادلمارسة النضالية احلقة مبواجهة احلرب وعدم اإلستسالم 
 .للموت اليت تفرضو القوى الكربى ، فالبستاين يف شعرىا تقاوم ادلوت حبب كبَت متشبثة باألمل 

    والشاعرة تنتمي إىل رلتمع عاىن كل أشكال اإلضطهاد ، فحملت مهو ، وحاربتو بقلمها صابة 
معظم غضبها ورفضها عليو موظفة يف ذلك رلموعة من الرموز واأللفاظ تنطلق من واقعها 

االجتماعي وداعية إىل العدالة االجتماعية ، وىذه العدالة التتحقق إال بتفعيل كل الطبقات يف 
اجملتمع كادلرأة واليت خصصصت ذلا البستاين قصائدة تدعوىا من خالذلا إىل أن تكون فاعلة ومغَتة 
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للوضع الذي تعيشو حىت ترفع عن نفسها قيود السيطرة والعبودية وتفرض نفسها داخل رلتمعها 
 .الذكوري

     أما اجلانب الثاين لإلضطهاد والذى أولنو البستاين عناية الفتة وىو الطفل باعتباره أمل الغد وقوة 
اجملتمع ومستقبل البلد ، فأعلت صوهتا بالتنديد دلا يتعرض لو أطفال العراق ، والشعر الذي خصصتو 

 .                     ذلم ثوري ورافض كل أساليبالقمع وانتهاك معاىدات الٍت حتمي الطفولة 

 .           ويف خادتة البحث قدمت نبذة وجيزة عن حياة الشاعرة 

   

           

           


