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 مدخم
غل سدديج ا   الحسددج  رب العددالسيغل والرددالة والدددالم عمددر أيددخ  السخسددمي   

الشبي األمي وعمر آله وصحبهل ومغ اهتجى بهجيه واستغ بدشته إلدر ودػم الدجوغل 
 وبعج

سددا التحددػلت الجػهخةددة والػلبددات الستال قددة التددي يذددهجها الػا ددا اإل دددا يل ف   
ومددا وزددػم السجتسعددات والذددعػب لسدددتججات الحزددارةل وسفاوسهددا فددي مدددتػى 

جاتل يكمت السجوشة  زية مدغ  زدايا القرديجة الستجابة ل عكاسات سمظ السدتج
العخبية الحجوثة لدجى بعدس يدعخا،هال اوتمدى مدجى  زدػرها ووضيفتهدا اإلبجاعيدة 
مددغ يدداعخ إلددر آوددخل بحددده اهتساماسدده ورؤا  فددي التعبيددخ عددغ  زددايا ل ول ددغ 

أزمدة الحزدارة التدي  -لدجى ال ثيدخةغ -الثابت أ ها سعكدذ بكدد دللسهدا ووضا،فهدا
ػ هددا الذدداعخ العخبدديل وسجدددج ذلددظ الرددخام الددح  يعبددخ عددغ صددخه يعددير فددي أس

الحياة الح  سآكمت معه كثيخ مدغ القديع الخو يدة التدي عداش فدي ضمهدال باعتبارهدا 
 جدًءا مغ هػةته ومقػمات وجػد  اإل دا ي.

ليدددت ججوددجة عمددر  -بػصددفها مػعددػًعا يددعخةِّا -وعمددر الددخنع مددغ أن السجوشددة   
إذ عخ  يعخاؤها الحشيغ إلدر األوشدانل ووصدى معدالع  مزاميغ القريجة العخبية؛

 زارة الجولة العباسدية بسدا فيهدا مدغ  دػافيخ وجددػر و ردػنل فزداًل عدغ رلداء 
السجن والسسالظ الدا،مة بسا فيها مغ معالع الحزارة العخبية واإلسدالمية ويدػاهجهال 

ح  أ جث ول شها ما ذلظ لع س غ سذكد لجوهع وجًها مغ وجػ  السأزق الحزار  ال
هسِّا عسيًقا في وججان الذاعخ السعاصخ
ل وسحػلدت معده السجوشدة مدغ مجدخد  يدد (1)

                                                      
وددحهه الددجكتػر    سددػد إلددر أن العددخب مشددح الجاهميددة كا ددت لهددع مددػا فهع الػاعددحة مددغ  (1)

الحزارة السقابمة لمبجاوةل وأن مػقد  الذداعخ العخبدي مدغ السجوشدة لديذ ججودًجا كطداهخةل وأن 
ػاقد  العخبدي يعخاء العخب لع وشتطخوا العرخ الحجوث ليعيذدػا سجخبدة السجوشدةل وا سدا كا دت م

== 
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جغخافددي لصبيعددة  يدداة الحزددخ التددي سقابددد  يدداة الباديددة إلددر  يددد وددخسب  بددالقم  
والسعا اة الخو يةل وةعبخ عغ إ جى مآسي اإل دان السعاصخ التي سخسب  بالحجوث 

هددحا السجتسددا سهجوددًجا لخسددػوهال بددد  عددغ القدديع والثػابددت التددي رأى الددبعس فددي
 ووجػدها.

واذا كان هشاك مغ وحهه إلر أن يكػى السجوشة لجى الذداعخ العخبدي السعاصدخ    
 ج أست مغ  بيد محاكاة القريجة الغخبية التي سألخ يدعخاؤها بالردجمة الحزدارةةل 

تسدا ورا ػا يذكػن فيهدا يدعػًرا عسيًقدا بالزديام والقمد  الشفددي إزاء سعقيدجات مج
واوتدداًل »السجوشة وصدخاعاسهل فد ن هشداك مدغ ودخى فدي سمدظ التبعيدة سهػةًشدا ل مدخل 

لسعا اة  ادة زلدلت وججان الذاعخ الحجوثل وأ جلت ارسباًكدا فدي  يسده ومقاويددهل 
فتسد ددات اإل دددان العخبددي الحزددارةة أو العرددخةة أكثددخ سعقيددًجا وأكثددخ سشػًعددا مددغ 

ل وهددي معا دداة يعسدد  سسكشهددا وصددج ها سمددظ (1)«سسد ددات اإل دددان الغخبددي السعاصددخ
كتجدددارب  ددداو ل  -التجددداربل الذدددعخةةل التدددي يدددكمت السجوشدددة فيهدددا  زدددػًرا لفًتدددا

بسدا ودجرأ عشهدا الفتعدالل أو  -والديابل وعبج الردبػرل و جداز ل ود قددل ونيدخهع
 السحاكاة والتبعية الػججا ية.

                                                                                                                                   
== 

البجو  مغ الحزخ مبثػلة في  شايدا التدخاثل مثمسدا  سمتهدا بعدس  ردا،جهعل كسدا فدي لميدة 
الذشفخ ل وابغ الخومي فدي با،يدة لدهل وكسدا فدي إ دجى ميسيدات أبدي  دػاس التدي يطهدخ فيهدا 
مػ فه مغ الحياة الحزخةة. )ولشطخ: الحجالة في الذدعخ العخبدي السعاصدخ: بيا هدا ومطاهخهدال 

مل 1986ل 1 العبددج  سددػدل الذددخكة العالسيددة لم تددابل دار ال تدداب المبشددا يل بيددخوتل  د.  
 وما بعجها(.   254صد

د. ل وةلشطددخ فددي ذلددظ أيًزددا: اسجاهددات الذددعخ العخبددي السعاصددخل 256السخجددا الددداب ل صددد (1)
إ ددان عبدداسل السجمددذ الدػششي لمثقافددة والفشددػن وايدابل ال ػةدتل سمدددمة عددالع السعخفددةل 

    .89ل صدم1978العجد الثا يل فبخاوخل 
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فددي مقابددد ماديددة  -يددةولعددد الشدعددة الخو يددة التددي ستدددع بهددا الذخرددية العخب   
مددغ يددأ ها أن سهيددا سددبًبا مبايددًخا فددي سددأجي   -سغددخق فيهددا الذخرددية الغخبيددة

مذدداعخ السعا دداة لددجى الذدداعخ العخبددي إزاء عددالع السجوشددة الددح  يددكد رؤةتدده لحاسدده 
ولسجتسعه ولمحياة كمها؛ بسا يجعد وجعه الرارخ في التعبيخ عدغ مػ فده مدغ هدحا 

 جة العخبية وأصج ها.السجتسا مغ أعس  أوجام القري

 يدددًا واعددًحا فددي  (1)أ سددج السجدداشيالسغخبددي و ددج أوددحت السجوشددة لددجى الذدداعخ    
سجخبتدده اإلبجاعيددة عمددر  متهددال بددد يسكششددا أن  قددػل إن السجوشددة هددي السددجار الددح  
دارت فيه كد سجاربه الذدعخةةل و دج سبمدػرت صدػرسها فدي مػقد  رافدسل وتأسدذ 

والحزدار ل وس فيشدا  طدخة سدخةعة إلدر عشداوةغ  عمر فهع عسي  لػا عه الجتساعي
 رددا،ج ؛ كددي  وددى بػعددػح عمددر هددحا الحزددػر الصدداني لرددػرة السجوشددة لجيدده: 
)القددجسل كتابددة عمددر يدداشا ششجددةل سددبتةل الددجار البيزدداءل وراء أسددػار دمذدد ل 
مدجوشتيل أكددوديذ فددي الدجار البيزدداء(ل فزداًل عدغ مزدداميغ  ردا،ج  السذددحػ ة 

                                                      
(: يدداعخ مغخبددي مددغ مػاليددج الددجار البيزدداءل 1995 -1936أ سددج السعددجاو  السجدداشي: ) (1)

 رد عمر اإلجازة مغ الجامعة الدػرةةل لع عاد إلر السغخبل وواصد دراسداسه بهدال فحردد 
ل لددع 1971ا  سددشة عمددر دبمددػم الجراسددات العميددا مددغ كميددة ايداب والعمددػم اإل دددا ية بالخبدد

م عغ دراسته )أزمة الحجالة في الذعخ العخبدي(ل وةعدج 1992دكتػرا  الجولة في ايداب سشة 
السجاشي مغ رواد القريجة السغخبية الحجوثدةل لده دودػان و يدج بعشدػان )الفخوسدية(ل و دج فداز 

سجرةدج/ مل وهي جا،دة يسشحها السعهج األسبا ي العخبي ب1985بجا،دة ابغ زةجون لمذعخ سشة 
أسدبا يا أل ددغ دوددػان بالعخبيدة واألسددبا يةل كسدا فداز بجددا،دة السغدخب ال بددخى لد داب والفشددػن 

مل )ولشطخ:  امػس األدب العخبدي الحدجوثل إعدجاد وسحخةدخ:  سدج  الددكػتل دار 1987سشة 
(ل و ج جسا دوػا ه سبا عذخة  ريجةل كتبهدا بديغ: 67مل صد2009ل 2الذخوقل القاهخةل  

مل وباإلعدافة إلدر 1985مل ما عجا  ريجسه )الحخو ( التي  ذخها عدام: 1977 -م1962
 را،ج الجوػان هشاك عجة  را،ج مشذػرة في دورةاتل لع وتزسشها. )وشطخ: الفخوسيةل أ سدج 

 م(.1987ل 1السجاشيل مشذػرات السجمذ القػمي لمثقافة العخبيةل السغخبل  
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ي اوتددار لهددا القردديجة الحجوثددةل كسددا اوتددار لهددا وصاًبددا يددعخةِّا بخؤةتدده لمسجوشددة التدد
كثيًفددا ارسفددا عددغ السبايددخةل وسددخد و ددا،ا وػميددة و ددػادث فخديددةل متجًهددا بمغتدده 

ليعبدخ  السجازةة إلر سػصيى  مٍ  أعسد  فدي باعثده مدغ مجدخد مذداهجات  ياسيدةل
ة أيددكاًل فالددجوػان وتخددح الدددقػ  والخيبددة والهدةسدد»عددغ أزمددة وا عدده الحزددار ل 

متعجدة لمػا ا الحاسي والػا ا السػعدػعيل هدح  األيدكال ستجمدر فدي صدػرة السدػت 
والهدةسة والحدن والغخبة وال تطدار والددكػت والذدعخ الدح  ل يددعفه فدي وصدى 

ل يعبدخ عدغ وجدجان فدخد ل وا سدا  الػا دال وهػ في سعبيخ  عدغ هدحا (1)«وا ا الحال
دا،دخة الدحاسي الزديقةل ومشفتًحدا عمدر البعدج متخمًرا مدغ يعبخ عغ الحات الجسعيةل 

الحزار  واإل ددا ي فدي ال ذدى عدغ شبيعدة أوجدام الذداعخ العخبدي  تيجدة أدواء 
فدي عدػء  -مادية الػا ا التي ومفها مجتسا السجوشةل وةسكششا في التدالي أن  حدجد

 .أصجاء هحا الػجا ومطاهخ  -سجخبة السجاشي

مدغ ودالل ووا عهدا الحزدار  ػةة العخبية إلر رصج أزمة اله هحا البحثوةدعر    
ل وهددي السجوشددة ويددكػى لاللددة محدداور عبددخالسجدداشي يددعخ  فدديسجخبددة السجوشددة 

 .الذتاتل السجوشة والدقػ  األوال يل السجوشة والدقػ  الحزار  

                                                      
 سدج السجداشيل  ددغ الخمدػسيل مجمدة ششجدة بشية الدقػ  وال تطار في دودػان الفخوسدية أل (1)

 .  25مل صد2010(ل ماوػل 26األدبيةل السغخبل العجد )
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 ادلدينت وشكوى انشتاثاحملور األول: 
ا الردخامل  ياة سسمؤهدا و ذدة النتدخابل وةقتدد بهجتهد -لجى البعس -السجوشة   

ل وةسدق أهمها التيدهل فدي سدخادوبهال  اليػمي وسصا شاسهل وسغتال بداشتها التعقيجاتل
وسخشقهع دروبها الزيقة رنع فدا تهال ومغ لعَّ ارسدب  مػقد  بعدس الذدعخاء مدغ 
هددحا السجتسددا بجا دده رو ددي وتذدد  بال آبددةل وال غددالق والعدلددةل ويددكػى الػا ددال 

ا؛  تيجددة الذددعػر بالزدديام والذددتات الخو دديل والشقسددة عمددر الحيدداة بكددد مددا فيهدد
 والفدم مغ ايسي الح  وجفا إلر الهخوب مغ هحا الػا ا الحياسي والشفدي القاسع.

والسجوشددة فددي وجددجان السجدداشي وددخاب ستددخدد فددي أركا دده األيددباحل وسعمددػ فددي    
هدا جشباسه زعقة البػمل وسحكسه نمطة ل سبالي بأ ات الستػجعيغ وزفخاسهعل فيخى في

ضالًما رو يِّا وعياًعا في  ياة مغ الذتات والردخه والعتسدةل  تدر أشبد  اليدأس 
 بزددته عمددر مددغ وخفزددػن ذلددظ الػا ددا السسدددقل فأوددحسهع مذدداعخ مددغ النتددخاب 
والتيدده بدديغ مدددا عميدده الػا دددا وبدديغ مددا وتصمعدددػن إليددهل يقدددػل فددي  رددديجة )وراء 

 (1)الَجْدر(:

 يف الاَّٖار وياٗيِ   رَبِّ وَاذا َٖفعنُ الٍٕرُ ٍِاا ٔالٗا  ُ  

 أبَّْ وَ زرقٛٔ عإت.. غفاا واَ فمفأْ الُاىلُ الععاٗيِ     

 ُٖفااع ا اتاإتَ ٔف عَفااعاُ وٍّااا زعيااٛل الماإً  الاا وٗيِ  

ٕٓ لاإ ُٖفااعفَ ادتُااعِرُ خماا غعٔ شتماا ُ المٗاان  المّااٗيِ  آ

 حٗثُ أرضُ اذتين  أشٕاٌك ٔعنيُ الاٍمي  سفااْر أماٗيِ   

 خٍُِاُُ العَاعًَِ اذتُمٔاٗيِ   ربِّ واذا؟ أُرِجْن يف المُّج  وْٕج َٖ

 أخمماال ااااَّااُ غاااًَ الااابلٓ ٖااا حمااُٛ رواان  يف  ااَّٖيِ 
 

                                                      
 .   28مل صد4691السغخبل العجد األولل وشاوخل  أ المل وراء الجدرل أ سج السجاشيل مجمة  (1)
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يخزا مجتسا السجوشة لدصػة ذلظ التحدػل الدح  يجددج صدػرسه و ػسده عشدػانل    
القريجةل فسا يحجله الَجْدر مغ ا  ساش وسآكد وا حدار يسالدد مدا سحجلده سحدػلت 

بيعتهدا مدغ ا  سداش فدي مددا ة القديعل السجوشة التي سلخِزا مغ فيها وما فيهدا لص
 وسآكد لمثػابت الزابصةل وا حدار لمتخاب  اإل دا ي بيغ أفخاد هحا السجتسا.

وسحتذددج القردديجة فددي مقاشعهددا الثاللددة باأللفدداع التددي سجدددج عسدد  التددأليخات    
الشفدية التي أ جلتها سمظ التحػلت في ذات الذاعخل سػاء بالس اء عمر سػضيدى 

الطددػاهخ ال ػ يددة باعتبارهددا جدددًءا مددغ إيسدداءات التعبيددخ عددغ  زدديته: ألفدداع مددغ 
"الَجْدر ال طديعل الدشجع العقديعل الذد  الغدا،عل لجدة البحدخ"ل أو مدغ ودالل اسدتجعاء 
ألفاع سذت  دللتها مغ رؤةتده القاسسدة لسجتسدا السجوشدة: "السيدت الدخميعل الردست 

سػضيى بشية التزداد التدي سعسد   المئيعل الميد البهيعل القمه الدقيع"ل أو مغ والل
معشر التحػلل وسرى  الة الزي  والوتشاق التي لخز الذاعخل سأليخها الشفدي 
في السقصا األول مغ القريجة بقػله: "آ  كع يخشقشي الجدر"؛ معبدًخا بهدحا السعدادل 

 عغ الػا ا الجاومي/ الشفدي مغ والل مطهخ ال حدار الخارجي في الَجْدر.

سمددظ الرددػرة القاسسددة لسجتسددا السجوشددة التددي وخسددع مالمحهددا مبددجأ  وفددي مقابددد   
الدسدخة والشفعية والسادية يدتجعي السجاشي مجتسًعدا يغداوخ ذلدظ التحدػلل فيقدػل 

(1)في السقصا الثا ي مغ  ريجسه:
  

 ِاٍِا ف ععحفُ األشماحُ وَ جٍٕا ٍُِا الاببٗ رحاٗيِ  

 ٗيِخمبحٛل اذتٍٓاٞٔ ف متفاخُّا العمىاٛل واَ  افٔ الٗ ا     

ْٕ ف ٖياٗيِ    ِاٍِا ٔالٍمىٛل الع راُٞ يف العرقٛٔ صاخ
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وهددي مقار ددة سقبمهددا القددخاءة التأوةميددة لمددشز بقخا،شددهل  -يقدديع السجدداشي مقار ددة   
بديغ مجتسعدي الخةد   -وةدس  بها الحزػر الصداني لقزدية السجوشدة فدي سجخبتده

لصدخ  ايودخل والسجوشةل كد شخ  مغ سمظ الثشا،ية يحيد إلدر  ديع ستشدافخ مدا  ديع ا
مشترًخا في ذلظ لسجتسا الخة  الدح  ل سد دى إلدر دروبده أيدباح الجدػمل و ددػة 
الحيدددداة التددددي سخشدددد  بهجددددة األرواحل وسقتددددد ضمستهددددا فخ ددددة اليتدددديعل والزددددعفاء 
والسهسذيغل والسقهدػرةغ بديغ أ يابهدا ومخالبهدا التدي سشددم عدغ كدد يديء فخ تده 

و ددػة و تامدة ودجوغ معهدا هدحا السجتسدا وبخاءسهل فبقجر ما وخى في السجوشة د ًدا 
ف  ه وخى في الخة   قيس ذلدظل وسعسيًقدا لتمدظ اإلدا دة  محدو بػعدػح سصدخ  سمدظ 
الشطددخة السقار ددة بدديغ السجتسعدديغل  دديغ يقرددخ ر سددة الخبػبيددة عمددر الخةدد  دون 

 -لدجى الذداعخ ونيدخ  مدغ بعدس الذدعخاء -السجوشةل ولعد ذلظ يعػد إلر ارسباشهدا
فد ذا كدان معطدع مدا  الده »القدب ل فدي مقابدد مثاليدة  السدة لمخةد ل بشطخة يحكسها 

يعخاء الحجالة عغ السجوشة يكد  دًسا كبيًخا مغ  قيقتها ف ن معطدع مدا  دالػ  عدغ 
"الخةدد " يذددكد "رةًفددا"  مسددػا بددهل أو بتعبيددخ أدق كددان الخةدد  يذددكد "رمدددًا" يجدددج 

 . (1)«في شهارسها وبكارسها و قاوسها األولر اإل دا ية

وةعبخ الذاعخ في  رديجسه )مدحكخات مذدخدة( التدي أسدت فدي أربعدة مقداشا عدغ    
اكتسال دا،دخة الهسدػم  ديغ راح وتدحكخ األمدذل وةتخيدد الغدج؛ فمدع يجدج فدي  اعدخ  
نيددخ ا حشددداءات عجددػز مجهدددج وتػكددأ عمدددر مشدددأسه الخدددا،خة  دداماًل آلم السددددي  

السكابدجة التدي سرداعجت  وَجَمج ل و ج ا صفأ سخاج دربدهل والذداعخ فدي سجدديج سمدظ
ل وهدػ تي سمسذ أبعاًدا  فدية عسيقدةمعها الذكػى أراد التعبيخ عغ عس   الته ال

وخفدا عشده سمدظ أمام ذلظ ومػذ بهدحا الخمدد الدح  راح ومدتسذ فيده أ دد القميدد الدح  
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الحالة القاسسة والغا،سة  تر يدج رم  الحياة فيهل فيقػل في السقصدا األويدخ مدغ 

 (1) ة:محكخاسه السذخد

 لاإ أُ صفُاااخمئا  ٠ٗاالَ العاان  وٍخاإرَ ادتلاا ٔاِ    

 مياااَّٗ فُٗفئاااا واااَ جٍااااح  أٔ رخمٗفئاااا واااَ  ُااامٕاِ 

ٛئ وٍُااإبُٛ األٔعاااادٔ يف لٗااان  الاااَّوٕاِ  لااإ فٗىااا

 شاااباعُّا واااَ قااابٖش مداااْن ٔعاااابَّْٖ ٔجااإاِ     

 عضااااىَ عاااااَُّ أحعاٌاااا٘ ألحااااعاُ  ادتلىاااإاِ    
 

ت  ذددأسه فددي أ يدداء إذ كا دد -السجدداشي ل ومددػذ بددالخة   شيًشددا لسددػشغ فار دده   
أو التساًسددا لسذدداهج الصبيعددةل وا سددا ومجددأ  -السجوشددة البددديصة ل بدديغ مخابددا الخةدد 

إليه هخًبا مغ وا ا  فدي مسدق في مجتسا السجوشةل  تر وان سػفخ لهحا السجتسا 
 ريه مغ دعة السَجِ َية واألعػاء ومغخةات الفخص التي ل ستػفخ لمخة ل وهػ مدا 

وح السدددتسخ والهجدخات الدا فددة إلددر السجوشددة وبخةدد  أعددػا،ها؛ يذدهج بدده وا ددا الشددد 
ول ددغ مددا فيهددا مددغ سعقيددجات  ددج أسددمع الذدداعخ لسددجارات التيدده والذددتات والتسدددق 
الشفدددي وال عدددال عددغ الجسددػم الددحوغ يدددعر إلددر ال خددخا  معهددع ومددا أ دددا هعل 

سجوشةل  تر ودفعه إلر الخة  الح  يحق  لخو ه هحا ال جماج السفقػد في وا ا ال
وان كان ذلظ في أيج مطاهخ هحا الخة  فا ًة ووجًعا وا تساًء بالزعى السداد  ل 
الخو ي؛ وهػ ما يجعمشا  فدخ كمسة )الجػم( في هحا الدشز وسدابقه سفدديًخا  ا،ًسدا 
عمدر الجددا بيغ السدداد  والخو ديل ففددي  ردديجسه )وراء الجددر( جعددد الخةدد  مهخًبددا 

ل سعدخ  ر سدةل وسستمدا فيهدا الدشفذ بدالفدم الدح  مغ جػم السجوشة الخو ي التي 
وثيخ  ز ى األيباح في دروبهال بيشسا في الشز األويخ ارسزر ذلظ الجػم الساد  
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في الخة  هخًبا مدغ سدابقهل وهدػ مدا يكذدى عدغ أن عشردخ السكدان الحاعدخ فدي 
 رددػص الذدداعخ يأوددح ورػصدديته مددغ األبعدداد اإل دددا ية فيددهل فهددػ وبحددث عددغ 

ًشددا بيشهسددال جددػهخ اإل دددا ف  دددان الخةدد  وا دددان »ن الددح  وددخا  مختمًفددا اوتالًفددا بيِن
وستحدجا ل الخةد  نخةددة وفصدخةل ن مختمفانل والسجوشة سشا س الخة  السجوشة جػهخا

 .  (1) «والسجوشة  عر الدكارى 

ومغ مطاهخ الػجا الح  يعكده وا ا السجوشة في يعخ السجاشي ذلظ النتدخاب    
يد  بافتقداد الهػةدة الدح  يعسد  لجيده ذلدظ اإل دداس بالتيده الخو ي والذدعػر العس

والزيام وسرجم هػةته  ديغ يذدعخ بافتقداد الدخاب  بديغ مقػمدات وجدػد  وبديغ مدا 
اسدددتججن فدددي السجوشدددة مدددغ سحدددػلت نخةبدددة عميهدددال يقدددػل مخاشًبدددا مجوشتددده )الدددجار 

(2) البيزاء( التي  سمت القريجة اسسها:
 

 ا ِىَكٔ تاذا عَّٔرُ اذتلبٔاُ الش عمفلغل

 خمٔ٘ قمضٛٔ البِّٖح 

ٛئ  قلمٖع

.. .. 

ٌٛ  ِنِ أٌلٔ  اٟخ

 َٖف مٔ٘ البونُ أحالوَكٔ المار  ُٗٛ

النتخاب الح  سعير فيه سمظ السجوشة في  بعة نخبية سزيا معها الحخو  في    
 بزددة الددخة  يعبددخ عددغ ا دددالخ وهالميددة وعددبابيةل و ددج أسددر التعبيددخ عددغ هددحا 

غ سبدجل الخاسدخ/ الهػةدةل واسدتش ار السعمدػم/ السجوشدةل النتخاب فدي سدؤال يعبدخ عد
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وكأ هددا وافددجة سسمؤهددا أ ددالم بارةددديةل جعمتهددا سخمددا عشهددا بددخدة العخبدديل فددانتخب 
عشهدددا أهمهدددال  ددديغ عايدددت بدددأ الم نيدددخ أ المهدددال بدددد يذدددعخ أن مدددا فيهدددا مدددغ 

دِن ِي ٍن هلػةنًة"ل مثمسا يعبخ في القريجة ذاسها عل في كل  .مدتحجلات "َوْخسل

وفددي عال ددة ست امددد مفددخدات التجخبددة فددي سفددديخها يحدداول الذدداعخ أن يسدددظ    
ببقايددا سمددظ السجوشددة الهالميددة التددي سزدديا  خوفهددا فددي  بزددة الددخة ل فيحدداول أن 
يسدظ بالخة  ليشد  مغ  يػد صج،ة راية يحيا في ضمهال و يثارة يجغ وبكي عمر 

ةل وهددي مفار ددات سقتزدديها أوسارهددا انتخابدده وعدلتددهل وصددسًتا نددجا يددخعة السجوشدد
 (1)مفار ات الحياة التي يعير فيها هحا السجتسا:

 َِا أٌا ذا ألوفكل البٖحَ

 أٌُفجُ وَ صَّأ اليَّٗٔ راْٖٛ

 ٔوَ صَّأ اليَّٗٔ

ٚئ لمخبٔأ  ويرب

ٚئ لمفٕٗأ  ٔسترب

ٚئ لمامَِ  ٔقٗثار

 ٔأٌلٔ عمٜ شٔبِعٛٔ الُىلٔ

ٌٚ  ممَّٔد

 بني قَّٗٙ ٔبٍٗٔ٘

 ٔبني حَّٔدٔ الٕفَِ
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س خار  لزمة مغ لػازم السجاشي التعبيخةة ستعسد  سمدظ  الرست الح  يكد وبهحا   
ل  ال عداليةل والتعبيخ عغ مػ فه الشفدي فدي مجتسدا السجوشدة بالس داء عمدر الهدرنِ
والستقػاء بالَرِجئ والسػات؛ فيسدظ بالخة ل وةشد  راوتده مدغ صدجأ القيدجل ومشده 

رة يدجشهل وهدي مفار دات سدأسي فدي أيًزا يرػغ مقبخة  خفهل ومحبدخة سديفهل و يثدا
سياق مذاعخ هذدة مسد دة فدي صدخه السجوشدة محكػمدة بذدخعة الردست ال ئيده 

وفي ذلظ سقخةخ لحالة الحدن التي ومفتها السجوشدةل وألقدت الح  سعير فيه الخوحل 
يختدار »السػ ذة ال ئيبة عمر ذات الذاعخل فتتعس  سمظ ال عدالية  يغل  بطاللها

 ًقا عدلتهل ومبذًخا بخمدةة ال بدػة التدي سدكشت  رػصده كسدا الرست والهامر معا
عدددده ودجشدددده عبددددخ  رػصدددده  سددددكشت  ياسددددهل عدلددددة شددددارد فيهددددا السجهددددػل ورون

 .(1)«السختمفة
ومغ العػامد التي عسقت مذاعخ العدلة والنتخاب لجى السجاشي جسػد الحيداة    

ندة مدغ بدداشتها في هحا السجتسا الرشاعيل فتْحَت وشأة سمظ الحياة السادية الفار 
وبخاءسهددال السستمئددة بزددجي  التصددا غ والرددخه وتددأج  الرددخامل وةتردداعج هددحا 

إ ددداس الذدداعخ السعاصددخ  عػامدددإن عدداماًل كبيددًخا مددغ »اإل ددداس بالعدلددة؛ إذ 
بعدلتدددده فددددي السجوشددددة وخجددددا إلددددر أن مجتسددددا السجوشددددة الرددددشاعية  ددددج وددددال مددددغ 

ح فددي  ردديجسه )مددغ كددالم ل فشقددخأ ذلددظ بػعددػ (2)«"روما ددديته" وعحرةتدده وشفػلتدده

                                                      
 يكخولػجيدا: يددعخةة السجدداشي..  ثخةددة ويددخ الدجوغل بذدديخ القسددخ ل السشاهدددل السغددخبل العددجد  (1)

 .  285مل صد1996(ل مارسل 50)
العخبددي الحددجوث فددي مرددخل د. سددعج دعبدديذل دار السعخفددة  سيددار رفددس السجتسددا فددي الذددعخ (2)

 .181مل صد1992الجامعيةل اإلسكشجرةةل 



 

 

 الهووةىوالمدونةىفيىشعرىأحمدىالمجاطيىقراءةىفيىالواقعىالحضاري

8222 

الذددعػر ال ثيددى بالهامذددية وافتقدداد الذددعػر إلددر األمددػات( التددي وددػما عشػا هددا 
 (1) :بالحياة

 أٌا اتٍف٘ٗ عٍََّ ويالع  األحمارِ

 ٔحتلَ الُخبٚٔ الُىاٞٔ

 ع  نُ وَ شباَٖٗ

 وفاوريُ الَّٗفاُ 

 أ ادُ ف أصخٕ ٔف أغفٕل

 جتأزٌَ٘ اتَّٝ

 ٔاضتنٖ وا بَٗ ٔبنيَ اهللْ

ٕٞ يف َٖيَٗ  متعٖقَ  نٗ ش٘

وما أن هحا التعبيخ السبايخ عغ الذعػر الشا ع عمر الطدػاهخ السسيددة لمسجوشدة    
مددغ الحزددارة اإلسددسشتية والرددشاعية لددع يذددكد ضدداهخة فددي  رددػص السجدداشي فدد ن 
د الحزدػر الصداني فدي سعبيدخ  عدغ  سعبيخ  عغ ا عكاسات سمظ الطػاهخ هػ مدا يدكَّ

إذ س ددخر سعبيددخ  عددغ يددعػر  الحدداد بالعلْجميددة والهامذددية والشددديان  أوجددام السجوشددةل
 وافتقاد الجور واألهسية في هحا السجتسا. 

وسقددجم الرددػرة السددتعارةة التددي رسددستها سمددظ األسددصخ الذددعخةة إ داًسددا يددأسي    
ات سشا زاسه الحادةل  يغ وتذكد الجوان مداميخ سأكد مغ يخاويشهل  امتجاًدا لسفار 

الردػرة مدغ العسد  مدا يعبدخ عدغ  فداذ ألدخ هدحا السجتسدا الردشاعي إلدر وفي سمظ 
أعسداق دواومشددال وبدديغ هدحا التصدداوخ والرددالبة سشددا س ومتقدي مددا سشددا س يددعػر  
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أودى إلر  تيجة  تسية مدغ الزدبابية والتيده والذدظ فدي ذات ستدخ   بديغ الردحػة 
فيها نيخ ا تطار نيداب والغفػة سعبيًخا عغ فقجان اليقيغ بالحياة التي لع يعج يستمظ 

 (1) يأسي اوتياًرا أو إجباًرال يقػل في  ريجسه )الدقػ (:
 ٔقمنَ أُ أغىسَ يف الضٕٞٔ

  بابَ الاكِّ ٔالٗينيِ

 ألقٗيُ وَ قّيّٛٔ الفٖدارٝ

 عُبّ ا

 ٔراَٞ المخعٛٔ الاىطاٞٔ

 ٔالَّقاُٟ  الع ارَٝ

 أقٕهُ:

 ٖا أرضُ ابِمُع٘ واَٞكٔ

 أٔ خمم يبق٘

 يف الًَِّّ

 ٔاألشالٞٔ

 ٔاألٌنيِ

هددح  الددحات الستخبصددة فددي مجتسددا السجوشددة سددخسب  إ ددجى مآسدديها بتمددظ الخؤةددة    
الشفدية السطمسة التي سحيا في سخاب التخدب  والعبثيدة والتيدهل وةدةدج هدحا السذدهج 
 تامة ارسباشه بعشردخ الددمغ الدح  يعدير الذداعخ سحدت وشأسدهل وهدػ فدي ذلدظ ل 

العجػزل أ  أ ده ل يخذدر الددمغ مدغ  يدث يخذر ا فالت الخاهغ ما سمظ المحطة 
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ا رخامهل وا سا يخذر الغياب األبج  لسا وشبغي أن وتزسشه هحا الخاهغ مدغ بدخاءة 
 َوَةدا َمداَءكِ  اْبَمِعدي َأْرضل  َيا ﴿َوِ يدَ  و قاء وشهخل ولحلظ يأسي سشاصه ما  ػله سعالر

﴾ َو لِزيَ  اْلَساءل  َوِنيَس  َأْ ِمِعي َسَساءل  مبخزًا إ هداء هدحا  [44مغ ايية  -هػد] اأَلْمخل
الددخاهغ بغيدداب اوتيددار  نخً ددا فددي لجددة مددغ مفجعددات الددجم واأليددالء واأل دديغل  دديغ 
يفقج الخجاء في  جاة الخوح مغ يتاسهال و يغ سقهخ  سخ حاسه بديغ الذدظ واليقديغل 
وعبثية الحياة مغ  ػلهل وهػ اوتيار يأسي مغ رنبة عسيقة فدي سغييدخ الػا دا مدغ 

 مد  »ا إليه يعػر بالقم  في  ددػة السجوشدةل وهدػ فدي ذلدظ يعبدخ عدغ  ػلهل وجف
جيد يدمظ عجوًجا مغ الصخق وةدتخجم أكثخ مغ وسيمة كي يرد في  هايدة األمدخ 
إلر الت امدد الدحاسي والت امدد الجتسداعيل كدي وتغمده عمدر ا قددام  فدده وسسد هدا 

بدديغ السجتسددا فددي مذددكالت متالشسددة بددال  دددل وكددي وتغمدده عمددر ال قدددام بيشدده و 

ل وهدػ مدا يكذدى لشدا عدغ أن سردجم الهػةدة لديذ فقد  مدغ  (1)«الح  يعدير فيده
وددالل مقػماسهددا الثقافيددة أو الحزددارةةل وا سددا مددغ سمددظ الهػةددة التددي سددخاد  فددي 

 مفهػمها إ داس الحات بكيا ها في محيصها السجتسعي. 

                                                      
أدبدداء فددي السقجمددةل رجدداء الشقدداشل الهيئددة العامددة لقرددػر الثقافددةل القدداهخةل كتابددات  قجيددةل  (1)

 .78مل صد2003(ل ماوػل 134)
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ادلدينت وانسقوط األخالقي انثاني:احملور   
لجى السجاشي سخسب  بأزمدة أوال يدة أوجدجت وا ًعدا مستمًئدا إ جى مآسي السجوشة    

بالفداد والعهخ والتفددخل يعبدخ عدغ هدحا الػجده القبدي  مدغ وجدػ  السجوشدة العداهخة 
التددي سشتدددم مددغ اإل دددان إ دددا يته  دديغ وتحددػل إلددر سددمعة لمستدداجخةل وفددي هددحا 

ع س دغ ألعشهدا البغيُّ إ جى لعشات السجوشة إن ل»السجتسا الغارق في  ديتهل سغجو 

 .  (1)«عمر اإلشالق

ول وشصم  الذاعخ في سعبيخ  عغ سمظ السعا ي مغ  طخة مثالية  السدة بالسجوشدة    
الفاعمةل وا سا اس أ عمر بلعدج اجتسداعي وا عدي ودجوغ هدحا التردجم األوال دي الدح  

 وبخر  طخسه الخافزة والداوصة عمر أدواء هحا السجتسا.

ي يددكمت يخردديتهل والتدامدده بددالتعبيخ عددغ  زددايا ولعددد الشذددأة السحافطددة التدد   
مجتسعدده و يسدده الخاسددخة سفددديخ لسػ فدده األوال ددي مددغ السجوشددة الددح  عبددخت عشدده 
بعس  را،ج ل فالسجوشة في  رديجسه )الخسدارة( سعبلدخ بديغ التبدا وزبدا،غ الحا داتل 
وهي في  ريجسه )الجار البيزاء( عاهخة سذ  القسيزل وستخمز في زبا،شها مغ 

يء إل زجاجات الخسدخ والذدهػة الشابحدة فدي الجددجل يقدػل فدي وصابده إلدر كد ي

 (2)مجوشته الح  يحسد سهكًسا معبًخا عغ هحا الػجا:
 خمٗا أفلَ غبٌافٛٔ ادتٕا 

 شُيّ٘ قىُٗ٘

 اوفخْٗٔ عمٜ جمن  البٖٖفٔ

                                                      
بددي السعاصددخل د. مختددار عمددي أبددػ ندداليل السجمددذ الددػششي لمثقافددة السجوشددة فددي الذددعخ العخ  (1)

 .121مل صد1995(ل أبخةدل 196والفشػن وايدابل ال ػةتل سمدمة عالع السعخفةل )
 .86الفخوسيةل صد (2)
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 ٔا  خمُ٘ وَ بياٖاَٙ

 ش٠ّٗا

  ٕٔٝ ارتُىِب 

 ٔالاِّٖٕٚٔ الٍٖابٔخْٛ

السشصقة التي سقا فيهدا كميدة  -رقات عمر ضهخ السهخاز(وهي في  ريجسه )مم   
مهددددػى الغخبددداء الذددداربيغ عمددددر أبػابهدددا  خددده الخذومددددةل  -ايداب بسجوشدددة فددداس

وسجسعهددع فددي أ يا،هددا دروب العهددخل مفتقددجوغ ذلددظ الشقدداء الخو دديل ومدتدددمسيغ 
 لمحة الحدية الشابحةل فيخاشه زا،خ السجوشة بالخصاب التهكسدي ذاسده أن يجعدد مدغ
)فاس( كأًسال وشتذي مغ دمه بها بيغ رؤوس العراة الدحوغ يقفدػن فدي أ يا،هدال 
وكأن السجوشة نجت بػابة لمخذومة ومهػى لمسفاسدجل وفدي ذلدظ إدا دة أودخى لمسجوشدة 
التي جعمها د ًدا لصهخ العابخةغ والغخباءل دون أن يفتدخض د دذ هدؤلء القدادميغ 

 (1)إليها:
 ٖا أّٖٗا الٕاخمَُّ اتل مفِّعُ

 الَّٖوِعٛٔ الٍازخمْٛب

 قٔفِ عمٜ وََّفن  اذتِّ٘

 حٗثُ ا  َّارتِ

 رؤٔ ُ العُاٚٔ

 ِٔ ا دَؤ٘

 ٔل دَِ خما ُ    كُ
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وفي ليد السجوشدة ومتحدى هدحا العهدخ بالطمسدة التدي سحدػ  فدي جػفهدا الددكارى    
ورواد الحا اتل وما عاد السصخ  ادًرا عمدر أن يغددد د دذ األرواحل بدد راح يجدى 

ا الشقداءل وهدػ مػقد  يذدكد  طدخة هدؤلء الذدعخاء الدحوغ ودجوشػن عمر شػةة نادره
فترػر الذاعخ الحجوث لمسجوشة في صػرة امخأةل لدع فدي صدػرة »مجتسا السجوشةل 

ل يقدػل فدي (1)«امخأة متعهخة يكاد يكػن  دًصا مذتخًكا بيغ عجد كبيدخ مدغ الذدعخاء
 (2) :تش خ ريجسه )الدقػ ( وارًجا مغ دوا،خ التسخد الخافس والدؤال السد

 أفبجُ وَ داٟبٚٔ البخمض 

 ٔوَ داٟبٚٔ

 الفؤاهِ

 أراقلُ األوطارِ

 جتفٗ يف الطٕٖٖٛٔ

 األوٖارْٚ

 عُفعفَ الد  َ ٔف

ٔ٘ العمارْٚ  عُفعفٍل

 لدٍَٖٔ أقٕهِ

 شَب بِلُ    ٔ٘ خماشِببٔ٘

 أٖ ُّا المخارِ

ٌٛ خم خمعُ اتٍَّْٖٛ  مل عمَُ إف  اع

                                                      
 .91اسجاهات الذعخ العخبي السعاصخل صد (1)
 .64الفخوسيةل صد (2)
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 أمٕابَّا

 ٖٔيمنُ الٍّارِ

ر سمددظ السعخكددة السفتػ ددة مددا وا ددا السجوشددة الددح  يعددير فيدده وتبددجى ومددغ نبددا   
صخام ما بشية الدمغل بيغ ليد السجوشة و هارهال فسا بيغ التخ ه والقبدػل والدخفس 
وال غساس في متاهات ال أس يزيا اإلبجام  يغ ل سدعفه العبارةل وهػ ما يذيخ 

ي فددي كآبددة السددداء بدديغ يزدديا ال ددا،غ الحدد»إلددر هددحا التيدده وافتقدداد البػصددمة إذ 
يػارم السجوشة و ا اسها وبيغ مدخاودة اإلبدجام والػ دػم فدي َيدَخك العقدع والدال إراديدة 

 (2) يقػل في  ريجسه )َسْبتة(:ل (1)«وا عجام الهج 
 آٓ قاعمش أٌلٔ

 حني أجٕ ُ شٕارعَكٔ ارتُمْفَ

 حاٌّا ٔوميَٜ

ٛئ  ٔحني أراكٔ عطّٕرا وُّبٖب

 ٔمخّبا

 ٔعميَا

 ٜ وََّفن  الثٖيب ٔحنيَ أراكٔ عم

ٛئ غمبْٖٖٛ  عاشي

ٛئ حتلَ أح ٖٛٔ الّْ كٔ  وُضبٖج

                                                      
أ سدج السجداشيل محدي الدجوغ صدبحيل )دراسدة عدسغ  جالة التخاث وسخاث الحجالة فدي يدعخ  (1)

 (  135الجوػانل صد
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 (21)ىالعددىلهاىالمناظرةىوالشعبىالعربوةىاللغةىكلواتىقطاع مجلة

 2)ىالعددىبالقاهرةىالعربوةىاللغةىكلوةىمجلة

8222 

 ف حٕهَ لمف دٛٔ المٔدْب  خمٗكٔ

 ٔف حٕهَ لمٍخٕٚ العببْٗٛ

السجوشة مبغر كبيخ سلبتام فيه روح اإل دان وجدج ل و ا ة لمدكارى يغيه فيها    
مدر الصهدخ وعي اإل دان بقيسة وجػد ل فمع يعج يعبأ بتمظ التحدػلت التدي  زدت ع

والبخاءة والسعا ي الشبيمةل و ج وضدى الذداعخ يخردية الغجخةدة سعبيدًخا عدغ عديام 
فذخرددية الغجخةددة رمددد »القدديع الخو يددة مددا الدددقػ  األوال ددي فددي هددحا العددالع؛ 

لمحيػةدددة الجافقدددة والبدددخاءةل وكيدددى أ هدددا لدددع سددددتصا أن ست يدددى مدددا جدددػ السجوشدددة 

    .  (1) «السحتقغ
الشخػة العخبية التي ارسزدت ا هيدار  يسهدال إذ إن التدخد  والذاعخ يدتفد سمظ     

الحزددار  لمذخرددية العخبيددة مجومدده هددحا الدددقػ  األوال دديل وفددي ذلددظ مددداءلة 
لمقدديع العخبيددة التددي عدداعت وسدد  ا فتدداح نيددخ مشزددب  أ تجتدده مفدداهيع واشئددة 

 ومذػهة لمتقجم والتسجنل  تر ا خجعت سمظ الذخرية في التعامد ما وا عها.

السجوشة لع س غ في عفتها لياًل لتخما ألػابها  هاًرال وا سا مطاهخ لتحدػلت بديغ و    
الزيام والنتخاب في صخه الردباحل وال هيدار األوال دي فدي صدست الميددل ومدا 
يجسدا بديغ سمددظ التحدػلت وجدا وتقمدده فيده إ دداس الذدداعخ فدي سمدظ السجوشددةل إذ 

وشتطدخ بده الشهدار بسدا فيده مدغ  عمر الخنع مغ أن الذاعخ يجدج  م  التخ ه الح 
عجي  السجوشة وصخه  ياسها ف  ده يكذدى عدغ هدحا التعدخ  الدح  يحيدا فيده ليدد 
السجوشةل وفخاغ روح مغ فيهدال فخ يدد الشهدار إودحان بتحدػل آودخ فدي سمدظ السجوشدة 
التي سز  بالرخه والزجي  و ػا يغ "الدسدخة" والشفعية التدي سحكدع ذلدظ العدالع 

                                                      
الذددعخ العخبددي السعاصددخ:  زددايا  وضددػاهخ  الفشيددة والسعشػةددةل د. عددد الددجوغ إسددساعيدل دار  (1)

 .  341ل د. تل صد3الف خ العخبيل  
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لميددد لتتحددػل  خكتهددا الردداوبة إلددر ال ددأس فددي مسم ددة العددخ  السدداد ل إذ يددأسي ا

 (1) والعهخل فذػارم السجوشة ودروبها سختش  باهتخاء وسرجم:
 عَممَفَُ األشٗاُٞ

 حنيَ ٖبحنُ الٍّارِ

 عَمْمفَُ شٕاراُ اتٍَّْٖٛ

ُ خمٔ٘ قبارٚٔ الد ْ    أ دَل

 ألحٗنُ شَمَخٔ٘

 وَباٖا

 أرقصُ يف مممدٛٔ العَباَٖا

فحر والدقػ  األوال ي مالم  سذكد وجه سمظ السجوشدة التدي ستجددج العهخ وال   
)في امخأة بانيدة(ل فالميدد فيهدا لده دللسده السػ ذدة التدي يددتتخ فدي ردا،هدا هدحا 
التخد  األوال ديل  ديغ ستحدػل إلدر مسم دة لمعدخ ل بسدا فدي ذلدظ مدغ ضدالل كثيفدة 

ا بالسكدان هدػ أ هدا فسا يسيد سجخبة السجاشي الذدعخةة فدي عال تهد»لهحا الدقػ ل 
سجخبددة سعددير "ليددد السجوشددة" بكددد كثافتدده ورمدةتددهل فالرددػر التددي سؤسددذ  خكددة 

 .(2) «الشز ستذ  بمػن الدػاد

و ددج أسددمسته سمددظ الرددػرة الدددػداوةة إلددر السدددتحيد فددي سغييددخ سمددظ التحددػلت   
العسيقة التي سقصت في هػسها السجوشةل فمغ يدتصيا أن وشدم عشها رداء الدج ذل 

                                                      
 .63الفخوسيةل صد (1)
عالمداتل السغدخبل مجمدة سعيج الفخامل  يعخةة الستخيد وصػر السجا،غ في دوػان الفخوسيةل (2)

 .126مل صد2009(ل 32العجد )
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ن يكذى عشها أدواء هدحا الددقػ ل ف يدى لعدحرةتها أن سعدػديف وكيدى لهدا أن أو أ
سخجددا إلددر شفػلتهددايف وكيددى ل عشدداق بعددج  صعهددا أن سمتددئعيف وكيددى لمددجماء التددي 
سديد أن سعػديف وكيى لمدمان أن وتػق يف وكيدى لجبدد زالغ الدح  يذدخ  عمدر 

 (1) مجوشة فاس أن وتخمر عغ  بهيف:
  عّبُ ّٖٕواإُٖ البِّباطُ الش ع

 عُعَُّٗ بَدارعَّا

ٛئ  عَفِ ٕٙ ففم

 خمفالّوا

 إذا جاٞ ّٖٕوا قباْر

 ُٖعَُّٗ البؤٔ َ

 ألعٍاقّٔا

 ٔالَّواُٞ

 إىل حٗثُ  اٌل عفٗنِ

 ٔقباْر بٕقفٔ العواُ 

 ٔإجالٞٔ زافغَ

 عَ حُمِّْ اتف خٗنِ

 ٔقباْر ُٖيٗي عمٜ اهلُبِفُيُاتٔ الَّلٗنِ

  الّوا  الّوا
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ار ات ل يعسج فق  إلر التعبيخ عغ استحالة سغييخ ال ا،غ والذاعخ في هح  السف   
لددتسكُّغ التحددػلتل وا سددا يعسددج فددي سػضيددى بشيددة السفار ددة إلددر سذددكيد رؤةتدده التددي 

 (1) :سقػم عمر سعخةة هحا الػا ا الدا،ى بتشا زاسه الحادة نيخ السعقػلة
 أقاولٔ ارتىارٚل

 يف باحٛٔ ادتاوع  ر ع نيِ

 شمبٚل العقًٕ 

 صالعّٔا عفبغُ وَ

 عارُٖٛ الٍََِّّٖ

 عبقصُ يف أقمٗٛٔ الٍار 

 ٔيف أقمٗٛٔ الَّٗفاُِ

اُِ  عفيبل بني الد    ٔالٌَِّّ

 أِ ٓ دارُكُ ٖا ليىاُِ

سمظ السفار ة الترػةخةة سفر  عغ هحا التشا س فدي مسارسدة الدجورل فالحا دة    
ةدة سشهس إلر با ة السدجج لتقديع ركعتيهدال ويدجخة جهدشع سقدػم إلدر صدالسها عار 

الشهددجوغل وأ بيددة الشددار ستددخا ز شخًبددا بدديغ د ددان الحا دداتل وجسيعهددا صددػر سجدددج 
 الدددة صددداروة مدددغ التشدددا س الدددح  سعدددير فيددده السجوشدددةل فالدددج ذ يسدددارس دور 
القجاسةل والعهخ يسارس دور التشدظل األمداكغ سفتقدج ورا،ردها وسسدارس  قديس 

 جوشة.شبيعتها في سمظ التحػلت والتشا زات التي سعير فيها الس

                                                      
 .97ل صد الفخوسية(1)
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ومغ مطاهخ هحا التخد  األوال ي الح  أسدر مدا مجتسدا السجوشدة أدواء التددم     
والسجاهشددة والشفدداق التددي نددحسها  فعيددة شانيددةل ففددي ممرددقته الثالثددة مددغ  ردديجة 
)ممرقات عمر ضهخ السهخاز( وخصج السجداشي هدحا الػا دا الستبداوغ الدح  وزدعت 

ي عداش فيهدا ولهدال وجعدد هدحا الػا دا له السجوشةل وأكدبها لغدة سهدجد األمدا ي التد
الججوددج مددغ كددد يددخز عيًشددا عمددر نيددخ ل وكددان "التجدددذ" عمددر ايوددخةغ لسددخة 

شْما أيجار السجوشةل وهؤلء فدي مكدخهع ومبددػن  الجػاسيذ(لمػصػلييغل ونجت )
اصدصجم بػا دا  خبدا،ي ومدبذ »أ شعة الفزيمةل وةتغشػن بالقيع والثػابدتل ومدغ لدعَّ 

دتغ في  فذ اين وصًصا لتجميخها فتػلج لجيه يعػر جدخة  بخيبدة أ شعة القيعل وة
 (2) :يقػلل (1)«األمد أمام مػجات ال حخا  والتحخة  والدقػ 

  اٌلِ غُُُٕ الامب 

ٛئ  ع فاقبل وثيم

 بادتٕا ٗس ...

 ِن ععميُ الطفمٛل الٕاخمَّٚٔ

 أُ عاّبا وَ الفٍٕات اٌيضنيَ

 ٔعاّبا وَ الفٍٕاتٔ

ٕٛ  عَدُاٖفََْ عَِ لي

 َّّدُ ح ٜ األواٌٖ٘ع 

 خمٍٗا

                                                      
(ل 58الذاعخ لع يسدتل أ سدج اليبدػر ل مجمدة آفداقل اسحداد كتداب السغدخبل السغدخبل العدجد ) (1)

 .29صد مل1996
 .51الفخوسيةل صد (2)
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فال تهازةدة والتددم  والشفعيدة سخسدع صدػرة بغيزدة السالمد  لسجتسدا سخسدا فدي    
جػا به مطاهخ الذخ ومكدخ الثعالده وندجر العقداربل و عػمدة األفداعيل  يدث سبدجو 

نابددة "لمػ ددػش"ل ومخسًعددا "لمثعالدده"ل ووكددًخا "لمتجددار"ل »السجوشددة فددي سمددظ القرددا،ج 
ال بار" الدحوغ وتفقدػن جسيًعدا عمدر اعتردار الخسدخ مدغ جدػم  وعاصسة "لمصػانيت

 «العدحارىل والتهدام لحدع األشفدال الردغار
ل فالسجوشدة لدع ستدخك يديًئا مدغ أمدخاض (1)

اإل دددان إل وعددسها جػفهددال وف ددخة الجػاسدديذ هشددا سددأسي محسمددة بأبعدداد سياسددية 
واجتساعيدددة فدددي شبيعدددة مجتسدددا يغدددخق أهمددده فدددي أمدددخاض التسمددد  والػصددددػلية 

ال تهازةة والجسيدة والشفعية وا هيار السبادئ الح  يددس  بدأن يكدػن كدد يديء و 
لمبيددال والذدداعخ مددغ وددالل هددحا القددب  السشفددخ الددح  سحسمدده سمددظ األدواء يدددتجعي 

ة ومبهددخات القدديَع الجساليددَة التددي وشبغددي أن ستدددةغ بهددا مشجدددات الحزددارة الججوددج
الَسَج يةل بيشسا عمر الشقيس مدغ ذلدظ أسدت  اممدة دمامدة وسقيًحدا وسدقػًشا أوال يِّدا 
يفز  سمظ السفاسج الجتساعية التي سذػ  هػةة الذاعخل وجػهخ ذاسهل ومقػمدات 

  زارسه.

وهح  الهػةدة ل سشفدي عدغ سجخبتده بعدجها اإل ددا يل إذ إن يدعخاء هدحا السجدا     
رندع مدا يطهدخ لدجوهع  -ة الغار دة فدي مفاسدج اجتساعيدة يقمقهدعالح  يعاد  السجوشد

فهحا التيار مغ الذعخاء مشفدي فدي وششدهل عدا،ا فدي »مريخ اإل دان  -مغ عدلة
مجتسعدددهل نخةددده فدددي عالسدددهل ول شددده ل يسيدددد إلدددر سددددصي  التجخبدددة اإل ددددا ية 

 ل(2)«بتقديسها إلر ويخ ويخل وا سا إ داسهع كػ ي مريخ  بالا الخهافة والعس 
ولعد ما يسش  سجخبة السجاشي هحا البعج اإل دا ي سمظ الشدعةل الخو يةل التي سستما 

                                                      
 .  259الحجالة في الذعخ العخبي السعاصخل صد (1)
 29مل صددد1991ل 1 ا الحددجوث إلددر أوددغل د. نددالي يددكخ ل دار الذددخوقل القدداهخةل  يددعخ  (2)

 بترخ .
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بهددا  رػصدده فددي سصهيددخ اإل دددان مددغ مػبقددات األوددالق وا هيددار إ دددا يتهل مددغ 
والل  لبد رسالته التي يحسمها بحخ ة الحات وعحابهال ومغ لع سأسي  ريجسه يدكاًل 

ع والثػابدت التدي سحفدو لا ددان  يستده مغ أيكال الشزال في سدبيد التسددظ بدالقي
 الػجػدية.
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ادلدينت وانسقوط احلضاري انثانث: احملور  
أ ددجلت إوفا ددات الػا ددا العخبددي وا هداماسدده هدددة عشيفددة فددي كيددان الذخرددية    

العخبيدددةل وأوجدددجت أزمدددة  دددادة بدددجت فدددي سدددداؤلت السثودددى العخبدددي بذدددكد عدددامل 
ددى مددجى والذدداعخ بذددكد ودداصل وهددي سددداؤلت ل سبحددث  عددغ إجابددةل وا سددا سػصِن

الذدددتات والقهدددخ والهدةسدددة ومذددداهج ال  ددددار والتدددخد  التدددي سسكشدددت مدددغ سمدددظ 
 الذخرية.

ولقج كا ت السجوشة رمدًا وياهًجا عمر مطاهخ هحا الدقػ  الح  أوح بػاعثه مدغ    
الػا ددا الدياسددي بأبعدداد  الػششيددة والقػميددةل ومددغ لددعَّ كا ددت السجوشددة مخادًفددا لمقهددخ 

عشى والدمصة والستعسار والستالبل وكان رفزدها رفًزدا لهدحا الػا دا السهتدخئ وال
الح  يذػ  وجهها بالدة  ومطاهخ ال هيار واإل بدا ل وهدػ أمدام ذلدظ يلعدج يداعًخا 
لددا،ًخا فددي وجدده سددخد  الػا ددا وا بصا ددهل مثمسددا كددان لددا،ًخا فددي وجدده بذدداعة السجوشددة 

لسبدجم الثدػر  الدح  وخنده فدي سثدػةخ مدغ معصيدات ا»ومػاويخهال وسمدظ السػاجهدة 

 .(1)«وا عهل و قمه إلر عالع أكثخ ر ابة وجساًل 

و ج عسج السجاشي إلر مكايفة هحا الػا ا ومالمدة سأليخاسه مدغ ودالل سجدديج    
السجوشة التي دود معهدا فدي وردػمةل وهدػ فدي هدح  القردا،ج وتحدجث عدغ الػا دا 

مددغ  ددجود مجوشتدده إلددر السجوشددة  ال ددا،غ ل عددغ السحتسددد  جولددهل كسددا أ دده وشتقددد
بػصفها رمدًا  ػميِّا يكايى مغ واللده الػا دا؛ ليتعدخ  إلدر أسدباب الددقػ  الدح  
سغخق فيه األمةل  يغ سغجو السجوشدة فدي هدحا السددتػى التعبيدخ   شاًعدا معبدًخا عدغ 

بدديغ ارسبدداك السذدداعخ الخوما دددية وسدديػلة »التددخد  الحزددار  والسشفددر والقهددخل 

                                                      
ال فرال والسرال: لشا،ية السجوشة والثأر في يعخ أمد د قدل د. عبج الشاصخ هداللل الهيئدة  (1)

 .23مل صد2002ل 1العامة لقرػر الثقافةل القاهخةل  



 

 

 (21)ىالعددىلهاىالمناظرةىوالشعبىالعربوةىاللغةىكلواتىقطاع مجلة

 2)ىالعددىبالقاهرةىالعربوةىاللغةىكلوةىمجلة

8222 

ي والتددارةخي السحددب ل ومددغ أجددد البحددث عددغ كثافددة يددعخةة وعددغ القسددا الدياسدد

 . (1) «معادل مػعػعي في األرض الخخاب
وةسثد سػضيى رمد السجوشة في دللدة هدحا الددقػ  الحزدػَر األكبدخ فدي سجخبدة    

السجوشددة لددجى السجدداشيل سددػاء فيسددا أسددر مزددسًشا مددا معا يدده األوددخىل أو عبددخ 
ولدر فدي العشدػان  اممدة سمدظ الخمدةدة مدغ ودالل  را،ج  التي أست مشدح عتباسهدا األ 

إ امددة السفار ددة الردداروة بدديغ مددا عميدده الساعددي ومددا عميدده الددخاهغ مددغ الدددقػ  
شديغ( التدي عبدخت  دى  ل والخيبة واإل با  وا  دارات الردستل كسدا فدي  رديجسه )ول
عغ الرست ودياجيخ العتسة التي م ت السجوشةل وألارت باسدتفهاماسها أسدئمة عدغ 

 (2) " دخ السجوشة" الح  شػت العتسة جشا ه:مريخ 
- ّٜ   اُ يف عٍٗٗكُ فٌٗب وَ أ 

 ٖا شاربَ الَّجيٕر 

ًٍ ٕٛ خم م كُ حممئا وَ د  أٙٗ غىاو

 ٔرولِ بك الَّارَ؟

 ظٍٍا الٍفبَ حبَّ عمٜ -

 وٍَّٖ ٔديِ

 خم ََٖ وضٜ؟

 عيمينَ يف العالً -

                                                      
ت وزارة الثقافددة والفشددػنل بغددجادل سمدددمة األدب السغخبددي الحددجوثل أ سددج السددجوشيل مشذددػرا (1)

 . 70صد مل1983(ل 136السػسػعة الرغيخةل )
 .112الفخوسيةل صد (2)
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 فٕٝ حفٗفَ جٍاحْٔٔ

 اتفخٕرِ

يغ( التددي ست ددا فددي سشاصددها عمددر اسددتمهام وكسددا فددي  ردديجسه )عددػدة السددخجف    
ػنَ  َوْشَتهِ  َلعْ  ﴿َلِئغْ الشز القخآ ي في  ػله سعالر:  َشداِفقل  َمدَخض    لملدػِبِهعْ  ِفدي َوالَّدِحوغَ  اْلسل

ددػنَ  وَ ددظَ  ل للددعَّ  ِبِهددعْ  َلشلْغِخَةشَّددظَ  اْلَسِجوَشددةِ  ِفددي َواْلسلْخِجفل  -األ ددداب] َ ِمدديال﴾ ِإل ِفيَهددا يلَجاِورل
ل إذ سقددػم القردديجة مددغ وددالل رمدةددة السجوشددة عمددر مفار ددة زمشيددة بدديغ [60اييددة: 

فتعمي زمدغ  بدد العدػدة: زمدغ الفخوسدية والذدهامة واليقديغ فدي الثدػرة » قيزيغل 
ل بدد إن  (1)«والتغييخل وستبخم مغ زمدغ العدػدة: زمدغ الددقػ  والهدةسدة والدال يقديغ

لدظ اإل بددا  التددارةخي الددح  عشدػان دوػا دده الػ يددج يحسدد بسفار ددة عسيقددة الجللددة ذ
يجدددج سددقػًشا  زددارةِّا يعددير فددي ضمدده ال اسدده؛ فسددا بدديغ الػا ددا الددخاهغ وبدديغ مددا 

بأ سددا  مددغ »سدددتجعيه "الفخوسددية" و يسهددا فددارق صددارخل بددد إ دده عشددػان يحتذددج 
الدخخةةل مغ عدالع سدقصت مج ده ورمدػز  وأبصالدهل ولدع سبدَ  إل  ذدػة الغبدار فدي 

 .   (2) «لرهيد السيت" و"الشخه ال ئيه""ا الدا ة.. وبعس أصجاء
ومددغ  رددا،ج  التددي ستجدددج فيهددا السجوشددة بتمددظ الددجللت  ردديجة )وراء أسددػار    

دمذدد ( التددي س ذددى عتبتهددا الشرددية عددغ معددا ي النتددخاب والسشفددرل فقددج اسددتهد 
السجاشي  ريجسه بسدجود  ثدخ  لمبدارود  بعدج أن اعدصخبت  فدده زمًشدا فدي أرض 

ا السزددسػن الددح  سخمددي إليدده القردديجة إعددافة: )مددغ سجميددات السشفددرل وةعسدد  هددح

                                                      
سمقي الشز الذعخ  السغخبي الحجوث:  حػ مقاربة سيسيا،ية لقرديجة أ سدج السجداشي "عدػدة  (1)

(ل 504(ل العدددجد )42السدددخجفيغ"ل د. فخةدددج أمعزذدددػل السػقددد  األدبددديل سدددػرةال السجمدددج )
 . 18مل صد2013نل  يدا

 .29الذاعخ لع يستل صد (2)
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ل وسمددظ (1)الغخبددة( إلددر عشػا هددا الددح   سمتدده القردديجة فددي  ذددخها ب  ددجى الددجورةات
الغخبة سعبخ عغ أصجاء الػا ا الح  أست فيه  را،ج كتبت في  قبدة عخفدت   ددة 

لتي سدتجعي  دةخانل وا هيار الحمع الشاصخ ل وهي فتخة متخسة بالهدا،ع السعشػةة ا
 (2) :مغ الساعي مفار ة الػا ا الراروة والذعػر بسا فيه مغ مخارة الهدةسة

 ٔعمخثُ عَ غلٕفٛٔ اليَبِبٔ

ّٜ ٔيف  ن حاٌْٛ  يف  ن ومّ

 ٔيف  نِّ درٕب جتٕاُ المٍادقُ خمْٗ

 ٔعَعِبَٝ

 ٔيف  نِّ   ٍ  قبارَعُّا

 عاجُ  ٔفِبٝ

 ٙ اتٕج ٔالبٖح عَّّألخمَّّٗأ وَ ببد

 ح ٜ الطمٕهُ

 مٕ وع الُىلٔ صْٕت ٖيٕهُ:ٖٔع

 "دواُُ عمٜ  فح  قُا َُُِٕٗ باٌَِْ -

 ٔشاَُِّ قرٍب جف ِْ اتٍُُٕ

 دواُُ ختُُٕ"

 ُٖٔمخبُ بابُ دواَُ

                                                      
ولشطخ: مغ سجميات الغخبة وراء أسػار دمذد ل أ سدج السجداشيل مجمدة أ دالمل السغدخبل العدجد  (1)

 .44مل صد1972(ل وػليػل 3ل2)
 .89الفخوسيةل صد (2)



 

 

 الهووةىوالمدونةىفيىشعرىأحمدىالمجاطيىقراءةىفيىالواقعىالحضاري

8222 

 ٔومّٜ الٕلَّٗٔ

 ٔقُبُ ِااًِ

 ٔعُمِخبُ ح ٜ قمٕرُ الاآًِ

القريجة سحتذج بجللت السػت والتاليي والتغخةه والستددالم وسخاجدا أسدباب    
اهج سمدظ السجوشدة ودروبهدال وألن كدد يديء  دج ندجا الشقديس سجدخدت القػة عبخ يػ 

معالع السجوشة الخمد مغ دللتها السعهػدة إلر الشقيسل فغػشة دمذ  التي سعدخ  
بخرػبة أرعدها السدهدخة  تدر عدجوها مدغ عجا،ده الدج يا  دج راح وبحدث عشهدا فدي 

غخةده الدح  نػشة الغخب ما الحا ات والسالهديل وهدي سعبدخ عدغ دللدة عسيقدة لمت
سعددير فيدده السجوشددةل وهددػ فددي ذلددظ يجعددد السكددان رمدددًا وت ددا عميدده فددي اسددتجعاء 
الساعددي السددخسب  بددالخاهغل واسددداً ا مددا ذلددظ السددتجعاء يددأسي سشاصدده القخآ ددي مددا 

دػمَ  َألَّ  َلظَ  ِإنَّ  ػله سعالر ) هدح  الجللدة التدي  [118اييدة:  -شده]( َسْعدَخى  َوَل  ِفيَهدا َسجل
 -بػصدفها  سػذًجدا لمسدجا،غ العخبيدة -التبعية التي سغدخق فيهدا دمذد  سخب  بيغ سمظ

وبددديغ سدددقػشها الحزدددار ل  ددديغ اسدددتجابت السجوشدددة العخبيدددة إلندددػاءات التغخةددده 
واستجابت لخيا ة دورها الدح  انتخبدت فيده عدغ  اعدخهال ورا دت فدي مشفدر بعيدج 

هددا عددغ الػجددػد اإل دددا يل  دديغ سخاذلددت عددغ أسددباب  ػسهددال وجاعددت فددي دروب
البشادق وسعختل ووزعت ل دخى فا  دخت إرادسهدا أمدام هدحا الػا دا الدح  وزدعت 

عمر لدا هال في إيارة إلر الشاش  فيه ل  دارهال وا هدم الديى في وجهال والقمع 
 (1):البارود  رب الديى والقمع

 ٔقٗنَ عال الٍٖيعُ ٔالطعَُ

 ح ٖٜ  ما بعُبابٔ٘ ادتُٕادُ
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 ادتبادُٔقٗن عَفُاٖغَ يف  بٌَّٖلَ 

 ٔجفٖ بّا العراُ

 ٔالضباُ

 ٔارتىبٚل المابمْٖٗٛ

 ٔمل ٖمَُ إفكُ

 لمخٗن  ٔالمٗن 

 ٔالدمىٛٔ اتف خٗمْٛ

 ٔمل ٖمُ إفكُ

 ٖمعثُ وَ قلمٛ اتٕتٔ خمّٗا

 دواَُ الي ٗمْٛ

 ٔأٌلَ عمٜ  نِّ  ببٛٔ خم ٍ 

 صمْٗل

ٌٛ ٔوَّادُ  ٔ فٌّ زتٕخم

ثدا،خةغ فد ن الذداعخ  دج ودخج وما ما سجدج  القريجة مدغ البكداء عمدر جيداد ال   
مغ السجوشدة الػا دا إلدر السجوشدة الحمدعل جداعاًل مدغ لشا،يتده: الدديى والقمدع مددعر 
إلددر ذلددظ الحمددع بكتابتددهل مشتطددًخا إيددخا ة أمددد سبعددث فددي سمددظ السددجا،غ فجددًخا ججوددًجال 

 سعػد به عايقة ومعذػ ة.

ْصخةددة لسجوشددة الذدداعخ )الددجار    ػةَّددات القل البيزدداءل ويدداشا  وفددي الجسددا بدديغ الهل
األشمدي(ل ويخريته السدتجعا،ية البدارود  )القداهخة(ل ومجوشتده الخمدد )دمذد ل 
بسا فيها مغ الغػشة و اسديػن وبدخدىل والالذ يدة( سأكيدج عمدر ذلدظ الػجدا الجداما 
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بيغ السجا،غ العخبية التدي سدخب  بيشهدا السشدافي والنتدخابل ومدا سذدهج  مدغ سدقػ  
 ة. زار  في التغخةه والتبعي

فددي التعبيددخ عددغ هلػةددة السجوشددة فددي  (1) وسػضيددى الذدداعخ الذخردديات التخاليددة   
معا اسها الحزارةة استججاء بتارةخ السجوشة العخبية لمشهػض مغ هحا التخد ل ف ذا 
كا ت المحطة الحزدارةة الخاهشدة سدجعػ إلدر العتدخا  بال هداميدة ف  هدا سدجعػ فدي 

اولددة لمتساسددظ أمددام بػاعددث ال  دددار الػ دت ذاسدده إلددر اسددتجعاء الساعدديل فددي مح
ومطداهخ  مددغ  ا يددةل ومددداءلة هددحا الػا ددا بسدا فيدده مددغ أسددباب التددخد  والدددقػ  
الحزددار  مددغ  ا يددة أوددخىل ومددغ لددعَّ كا ددت السجوشددة العخبيددة جدددًءا مددغ إدا ددة هددحا 
الػا ا ومداءلتهل يدتػ  في ذلظ الحجوث عغ الساعي/ و دا،ا التدارةخل والحدجوث 

الػا ا؛ ف الهسا وخسب  ارسباًشا مبايًخا بالتعبيخ عغ أزمدة الهػةدةل وهدػ عغ الخاهغ/ 
ما يفدخ هحا الحزػر الصاني لمتخاث في سجخبة السجاشي الح  يأسي في مػاجهدة 
هحا التغخةدهل  يدث أضهدخت الشردػص بػعدػح ارسبدا  وجدا السجوشدة بالهػةدة ومدا 

 سدتجعيه مغ مزاميغ لقافية واجتساعية و زارةة.

( وبكدي الذداعخ أشدالل مجوشتدهل وةجددج 1965 رديجسه )دار لقسدان عدام وفي    
 (2)بكاؤ  مفار ة أوخى مغ مفار اسهل  يغ ستحػل السجوشة الذاورة إلر شمد ولبكر:

 ٖا دارٌَا المٗضاَٞ

 وَ أ ِبٝ ببٍٖش وَ جٍاح  المٗن 

 يف عٍٗٗكٔ

                                                      
اء وهدي سدسة مدغ سدسات البشدد - فمدت القرديجة باسدتجعاء عجودج مدغ الذخرديات التارةخيدة (1)

سػاء  رت عميهدا القرديجة: )الػليدجل هذدامل عخابدي(ل أو أسدت  -الفشي في كثيخ مغ  را،ج 
 في إشار التشاص التارةخي بقخا،غ  رية مغ مقػلت الذخرية: )البارود ل الستشبي(. 

 .35الفخوسيةل صد (2)
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 دقٖ الفمبَ ؤفىاّرا

 ٖا دارٌَا

 ح ٜ   ُٖ اتٕجَ غىْب

 تٕتٔوَ أرٖج  ا

 باتَ يف دو٘

 حيَُُّ بالعمىٛٔ أزِاّرا

 خمىَ غَّّا حيىملَ لمخين 

 أٔ ُٖمَٗ يف ظى  الُخباٞٔ

 أٌّارا

 حفبتُ ِ ا اليربَ

 مل أدخمَ  ٕٝ  ٗفٔ٘

 ٔباعل صَِٗخش

 خم ّ ا ٔعابّٕعا ٔأحمارا

يجدددج الددشز صددػرة ستددجاود فددي بشا،هددا مكػ ددات يددكمتها رؤةددة الذدداعخ لمػا ددا    
ه فيده مجوشتدده الخمددل سبدجأ سمددظ السكػ دات مددغ  يدث العتسددة الحزدار  الدح  يخاشدد

دخى بجشداح أودح رةذده مدغ ضمسدة الميددل مغردػبة  التي سأسي في سجديج مذهج الدُّ
فيه عيشا مجوشتهل لع سمظ الخا،حة التي يغسخها أرة  مػت في  راد األزهدارل وهدي 

فخديددة مفار ددة عسيقددة الجللددة سعكددذ مددا يعددير فيدده العخبددي عمددر السدددتػةات ال
والجتساعية واإل دا يةل وما يحيا فيه مغ إوفا ات وا ا معتعل أزهار  مػت ولسار  
وخابل وبجًل مغ الرعػد الحزار  الح  وتأسذ عمر سارةخ متدخاكع يكدػن سجدديج 

 الػا ا بتمظ العتسة والقتامة.
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وفددي  ردديجة )القددجس( يجدددج السجدداشي ا  دددار السجوشددة العخبيددةل متددشقاًل بدديغ    
ا،غ: "فمدددصيغل وهددخانل مكددةل سدديشاء"ل رابًصددا بيشهددا بددالسػت والخددػ  والقهددخ السددج

  (1) :والتخد 
 ٔعمْ ف نيَ ف ٖميٜ وعَ الًَّٖ 

 غريُ خممٍب يف ٌَٕاصٗكٔ

ٕٛ رَبَِّاِٞ  ٔغريُ ٌعاو

 ٔلٍٗن وَ صبٖفٔ اتٕتٔ

 قصٖ جٕاٌحَ ارتٗىْٛ

 عُمِّنيَ اليمٕرَ

 ٔعاببنيَ

 خم عى ل الُخباِٞ

 ظى٠ٍٔا

 ٗكٔٔالبٖدٝ خم

 خم ََٖ منٕتُ

 ٖا عىْٖٛ

وفددي القردديجة معدداٍن ستجدداوز الددجللت السبايددخة لسجددخد سعبيددخ عددغ  زددية مددغ    
 زددايا الهددع القددػمي إلددر دللت أوددخى سقدددجم فيهددا السجوشددة إدا ددة لهددحا الددددقػ  

عشددػان القردديجة  ددجد مبددج،ًيا  رددج الخسددالة »الحزددار ل إذ عمددر الددخنع مددغ أن 
ة معخفيددة  ددػل القددجس وسارةخهددا واأل ددجاث التددي السحتسددد لسددغ كا ددت لدده ومفيدد
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ل فد ن الددقػ  الحزدار  فدي الػا دا العخبدي الدح   (1) «سعخعت إليها  جيًسا و دجوًثا
سخمد إليه السجوشة كان أكثخ  زػًرا مغ مجخد وجا استالب مجوشة عخبيةل وهػ مدا 

لتيده سفدخ  الدجللت السعجسيدة التدي سحتذدج بهدا القرديجةل بديغ الدخدى والسدػتل وا
والعتسةل ووخا،ه مكة وصست شػر سيشيشال ونيخها مغ األلفاع التدي ستدخك لشدا فدي 
ضد  ز رمد  سأوةاًل بسعا ي الدقػ  والتيده وال  ددار والتدخد  التدي سخزدا لهدا 
السجوشة العخبيةل وةعس  هحا التأوةد ا تذادل سجخبدة السجداشي بالسدجن العخبيدة التدي 

ع يدأِت مخسبًصدا بسج ده السغخبيدة التدي أوردسهدا سخمدي إلدر الددقػ  الحزدار  الدح  لد
نيخهدا مدغ السدجن ا سا سزدسشت  را،ج  كالجار البيزاءل الخبا ل مخاكرل سصػانل و 

واألمداكغ العخبيددة التددي ستددػزم عمددر جغخافيدا هددح  العػاصددعل وسحسددد مالمدد  الهػةددة 
والقػميددة كصددػر سدديشيغل مكددةل دمذدد ل وهددخانل صددشعاءل وفددي عددػء ذلددظ يكددػن 

عدددغ مجوشتددده وصاًبدددا مفتػً دددا عمدددر مجا،شددده العخبيدددة التدددي سسثدددد هػةتددده  الخصددداب
الحزارةة كمهال فالسأساة أوسا في بػاعثها ومطاهخها مغ الفزداء السكدا ي الدح  
يكته مشدهل لتردب  السجوشدة فزداًء معبدًخا عدغ الهػةدة العخبيدةل يقدػل فدي  رديجسه 

 (2) )مجوشتي(:

ٕٞ فٗعااااْٛ     وَااااٍَّٖش صااااىْل ٔٔقفااااٛل اضتٍااااا

ٌٛ  وااااَ أععااااٍي وااااع األ ااااٜ وضااااطمعْٛ ٔبضااااع

                                                      
مل 1988خبدديل السغددخبل دوشاميددة الددشز: سشطيددخ وا جددازل د.   مفتدداحل السخكددد الثقددافي الع (1)

دا رمدةِّدا60صد عمدر الدخنع مدغ مبايدخة  -. )وفي سأوةد هحا الشز لفظ مدتغمقاسه بػصفه  رِّ
ل يدددمع معا يدده لمقددارئ مددغ مصالعتدده الدددصحية؛ لجددأ ال اسدده إلددر سرددشيى معجددع  -العشددػان

خ ل األلفاع إلر ستة محاور: القدجس السقجسدةل الجدػ الجشدا،د ل الهدةسدةل فقدج التدارةخ والذد
مػقدد  الحكددامل ماعددي إسددخا،يد و اعددخهال  تددر يأوددح ا إلددر وجهددة السعشددر فددي سددخادوه 

 وما بعجها(. 60القريجةل )ولشطخ: السخجا ذاسهل صد
 .8مل صد4691 سبتسبخالعجد الخابال  أ المل مجوشتيل أ سج السجاشيل مجمة  (2)
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ٍُ أربعاااْٛ      مل ععُااافٔ الااابٖحُ بّاااا وٍااا  قااابٔ
 

وكسا أن الحجوث في هحا الػجا وتجاوز معشر سقػ  مجوشة إلر سدقػ   زدارة    
بكددد مقػماسهددا ف  دده يعبددخ كددحلظ عددغ مردديخ السدددتقبد السددخسهغ بهذايددة الددخاهغل 

الدح  سسارسده السجوشدة  وةتجاود في بػاعثه  هخ السدتعسخل و هخ الستبجاد والشفي
في دورها الدياسيل وأمام هحا القهخ لسة يعػر العجد عغ السػاجهة  ديغ يدديخ 

 مخنًسا بالرست.

د لجيده فدي القرديجة     وسدأسي معا داة السجداشي فدي النتدخاب الحزدار  الدح  يدكن
ذاسها يعػًرا بسأساة "سيدة " رمد السعا اة األبجية  تيجة سمظ ال بػات التي سعدا   

 عهل ومغ سراعج الذعػر بالزعى والترجم وا عدجام الحيمدة الدح  يغتدال يقيشده وا
بحاسدده وهػةتددهل ورنددع سمددظ السعا دداة بسطاهخهددا يحدداول سغييددخ الػا ددا ول ددغ سعجددد  

السحكدػم عمدر مرديخ   الػسا،د؛ ليقا فخةدة يأس وعدعى أمدام محداولت التغييدخ
عها هددحا الشددػم الددح  يجددج فاإل بددا  الددح  سقجمدده السجوشددة أ ددػامل وأبذدد»بالفذدددل 

الذاعخ فيه  فده و ج و ا في أْسدخ "الدجا،خة السحكسدة"ل ل يددتصيا الف داك مشهدال 
ل وهددػ مددا س ذددى عشدده  ردديجسه  (1)«ول يدددتصيا اسددتيعابهال فزدداًل عددغ سغييخهددا

)أكدددوديذ فددي الددجار البيزدداء( التددي سعبددخ عددغ إ ددجى كبددػات  زددارسه أمددام  ددػى 
 (2) :الستعسار الغخبي والرهيػ ي

 ٔعُاابابِ أُدِوعااا صااالع٘ يف عُاابُ ُ الَٗاا ْ   باحُجاا

  ااابابِ ٔاتااابادُ ٌَعمااا٘ اتُدْااأَّد جَفٍْٔاااَ٘ ألدِلٔاااجُٔ

                                                      
 ػةتل السجمج التاسا عذخل الذاعخ والسجوشةل محسػد الخبيعيل عالع الف خل وزارة اإلعالمل ال (1)

 .  163مل صد1988العجد الثالثل 
بيدخوتل الددشة الثا يدة عذدخةل  ايدابل أكدوديذ في الجار البيزاءل أ سدج السجداشيل مجمدة (2)
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 (21)ىالعددىلهاىالمناظرةىوالشعبىالعربوةىاللغةىكلواتىقطاع مجلة

 2)ىالعددىبالقاهرةىالعربوةىاللغةىكلوةىمجلة

8282 

 بابِجاأ أ ِااملٍع بٔضِااعَٛل العٍَِٗااَِٗ  عَاِاإَُٚ عفْاا َحُٔ

ٌٛ ٔع اااابِ  ٌٚ و بٕحااا  ٔجتااا رُ يف  اااىريٙ صتاااَّ

ُْ ف أخمٔااابٗ خمااا ََٖ  ٔاٌِفاااابِ الثٖااابٝ يف عَيَمْيَااانَ ٌَفُااا

 األحِيُاااابِ لُعٍَِاااُٛ عَيِفٔااانُ الُّفااإرَ  ُّاااَّٗع  ااافٌّ ٔف
 

ولددع س ددغ سجخبددة السجدداشي فددي السجوشددة الخامدددة إلددر الدددقػ  الحزددار  مخهػ ددة    
بسخ مددة صددجمة أو  ددجث عددابخل وا سددا كا ددت معا دداة راسددخة عمددر امتددجاد سجخبتدده 
 بامتددجاد بػاعددث سمددظ السعا دداةل ومددغ لددعَّ أسددر صددػسه الذددعخ َّ عددابًخا  ددجود سجخبددة

د القيع والثػابدتل متحدخًرا مدغ محجوديدة األ دجاثل دا،ِ السجوشة إلر آفاق  زارةة سل 
 خصدده عمددر الشفدداذ إلددر لدده السبددادئ وددارج  صدداق »لتغددجو سجخبددة يذددكد روافددجها 

األفخاد واأل جاث الدا،مةل ومغ لعَّ عسغ لذعخ  صيخورة في الددمغ يجعدد مشده يدعًخا 
ً ا عبددخ األجيددال يعسددد عمددر اسددتجعاء التددارةخ بػصددفه  ل وهددػ فددي ذلددظ(1) «متددحوَّ

مذتخًكا لقافيِّا و زارةِّا بيغ سمظ األجيال الستعا بةل سابقها ول قهال كسا أ ه يقديع 
(2)بهحا الستجعاء مفار ة بيغ الساعي والخاهغل يقػل في  ريجسه )سبتة(:

  
 آع٘ عمٜ صَّٕٚٔ اليٗي 

 آع٘ عمٜ صَّٕٚٔ الضٗي 

 آع٘ عمٜ  ن ٌَيٍْع ُٖثارُ

 ٔآعٗكٔ

 أوٍحُ عٍٗٗكٔ لَُٕ  ُّادٙ

                                                      
أ سج السجاشي: مالمد  مدغ سديخسه ويدعخ ل إبدخاهيع الددػلميل آفداقل اسحداد كتداب السغدخبل  (1)

 .34مل صد1996(ل وشاوخل 58ل العجد )السغخب
 .73الفخوسيةل صد (2)
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 ٔحعَُ صّٗن  جَٕادٙ

 ٔأوٍحُ عٍٗٗكٔ صٕلُٛ فارقِ

 ٔأ يبل فمفَ روادٔ العواُ 

 ٔفمفَ روادٔ العٖٔارقِ

ستجدج السفار ة في هحا التشا س الحاد بيغ مدا عميده الردػرة الحهشيدة لساعدي    
ل وبديغ السجوشة الح  سخسسه  قا الفتػح وصهيد الخيػلل وصػلت شارق بدغ زةداد

إ ها السفار ة بيغ ماعي مجوشة »وا عها الح  نجا عيًسا ونيًسا و هقهات سكارىل 
سبتة و اعخهال فبعجما كا ت َمْعبًخا لصارق إلر األ جلذل إلر نخ اشدة والدر سأكيدج 

 .((1))«الػجػد العخبي اإلسالمي أصبحت أسيخة سع  بكد مطاهخ الزيام والدقػ 
 ذددى تالسجداشي س سجخبددةفدي سعكددها السجوشددة  التددي مدظ األزمددة الحزدارةةسإن    

وهدي  صاروة بديغ الساعدي والحاعدخل فيسا يعيذه اإل دان السعاصخ مغ مفار ات
أفزدت د بد وسجوغ سمظ األسباب التي أدت إلر سرجم هلػةة العخبدي و دا،ِ في ذلظ سل 
 . ها هداماسبه إلر 

 

                                                      
 .  130يعخةة الستخيد وصػر السجا،غ في دوػان الفخوسيةل صد (1)
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 اخلامتت
 لدجىلسجوشدة تجخبة ال سصخو ةبعج أن عخعت الجراسة عبخ محاورها الثاللة ال     

الهػةددة ومددداءلة الػا ددا  أزمددةالذدداعخ السغخبددي أ سددج السجدداشيل بسددا سعكددده مددغ 
  ل يسكششا أن  خمز إلر عجة  قا  أساسيةل  جسمها في التالي:الحزار  

معا اة السجاشي في السجوشة كا ت فيها )األ ا( في مػاجهة ذاسها  يغ سسارس  -1
ء الفخديددةل والطمددع الجتسدداعيل كسددا كا ددت فددي مػاجهددة ال فددالت األوال دديل وأدوا

)ايوخ( كدحلظ  ديغ يسدارس التهسدير الحزدار ل والسدتالب الثقدافي؛ بسدا يعكدذ 
  م  التحوةه وعيام الهػةة بسفخدات لقافتها.

هدددح  السعا ددداة التدددي وشصمددد  فيهدددا السجددداشي مدددغ بػاعدددث ذاسيدددة واجتساعيدددة  -2
بددجللتها اإل دددا يةل لترددب  السجوشددة مددغ وسياسددية و زددارةة ستذددكد فددي الشهايددة 

الهعِن السفعع بأوجام السجوشةل إلر القزية بذتر مدتػةاسهال إلر الخمد السعبخ عدغ 
يسدش  سمدظ الشردػص   داراسه في ذلظ السريخ ال ػ ي؛ وهػ مدا مأساة اإل دان وا

يدج التق -بػصفه جدًءا أصدياًل مدغ  خكدة الحيداة -ةجرأ عغ األدبو عجها اإل دا يل بل 
بحجود عيقة في ألخ  اإل دا يل وةعسد في الػ ت ذاسه عمر سصهيخ اإل دا ية مدغ 

 أدران الحزارة وا عكاساسها السادية التي سسذ  قاءها وفصخسها الدػةة.

أضهخت الجراسة أن كثيًخا مغ أوجام اإل دان السعاصخ ستذكد في إشدار وا عده  -3
صيدات الحزدارة التدي أوجدجت الحزار  الح  يكذى عشه الرخام اإل دا ي مدا مع

في وجهها القبي  سأزًما عسيًقا أ جلته أشسام اإل دانل وسرجعات هػةته فدي ذلدظ 
الدقػ  الحزار ل وانتخابه الحاد بيغ مفاهيع ججوجة سش خت لقديع ولػابدت أساسدية 

 سذكد  يسة وجػد . 
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عبدخ س أدب السغخب العخبي الدح ال فتاح عمر  عخورة مدةٍج مغسطهخ الجراسة  -4
ا ذغال عسي  بأزمدات وا عهدا الحزدار  ومكايدفة مهجداسده عغ أصػاسه اإلبجاعية 

 وسحجياسه.
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 ادلصادر وادلراجع
: ادلصادر:   أوًلا

بيددخوتل الدددشة الثا يددة عذددخةل  ايدابل أكدددوديذ فددي الددجار البيزدداءل مجمددة -1
 م.4691 العجد الثالثل مارس

ل 1العخبيددددةل السغددددخبل   الفخوسدددديةل مشذددددػرات السجمددددذ القددددػمي لمثقافددددة -2
 م.1987

 م. 1964مجوشتيل مجمة أ المل السغخبل العجد الخابال سبتسبخل  -3

 م.1964محكخات مذخدةل مجمة أ المل السغخبل العجد الدادسل  ػفسبخل  -4

(ل 3ل2مغ سجميات الغخبدة وراء أسدػار دمذد ل مجمدة أ دالمل السغدخبل العدجد ) -5
 م.1972وػليػل 

 م.1964جمة أ المل السغخبل العجد األولل وشاوخل وراء الجدرل م -6

ا: ادلراجع
ا
 ثاني

اسجاهات الذعخ العخبي السعاصخل د. إ دان عباسل السجمدذ الدػششي لمثقافدة  -1
 م.1978والفشػن وايدابل ال ػةتل سمدمة عالع السعخفةل العجد الثا يل فبخاوخل 

رددػر الثقافددةل القدداهخةل أدبدداء فددي السقجمددةل رجدداء الشقدداشل الهيئددة العامددة لق -2
 م.2003(ل ماوػل 134كتابات  قجيةل )

األدب السغخبدددي الحدددجوثل أ سدددج السدددجوشيل مشذدددػرات وزارة الثقافدددة والفشدددػنل  -3
 م.1983(ل 136بغجادل سمدمة السػسػعة الرغيخةل )

ال فرال والسرال: لشا،ية السجوشة والثأر في يعخ أمد د قدل د. عبج الشاصخ  -4
 م.2002ل 1ئة العامة لقرػر الثقافةل القاهخةل  هاللل الهي
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سيار رفس السجتسا في الذعخ العخبدي الحدجوث فدي مردخل د. سدعج دعبديذل  -5
 م1992دار السعخفة الجامعيةل اإلسكشجرةةل 

الحجالدددة فدددي الذدددعخ العخبدددي السعاصدددخ: بيا هدددا ومطاهخهدددال الذدددخكة العالسيدددة  -6
 م.1986ل 1ب المبشا يل بيخوتل  لم تابل د.   العبج  سػدل دار ال تا

دوشاميدددة الدددشز: سشطيدددخ وا جدددازل د.   مفتددداحل السخكدددد الثقدددافي العخبددديل  -7
 م.1988السغخبل 

الذددعخ العخبددي السعاصددخ:  زددايا  وضددػاهخ  الفشيددة والسعشػةددةل د. عددد الددجوغ  -8
 ل د. ت.3إسساعيدل دار الف خ العخبيل  

ل 1خ ل دار الذدددخوقل القددداهخةل  يدددعخ ا الحدددجوث إلدددر أودددغل د. ندددالي يدددك -9
 م.1991

 ددددامػس األدب العخبددددي الحددددجوثل إعددددجاد وسحخةددددخ:  سددددج  الدددددكػتل دار  -10
 م.2009ل 2الذخوقل القاهخةل  

السجوشددة فددي الذددعخ العخبددي السعاصددخل د. مختددار عمددي أبددػ ندداليل السجمددذ  -11
(ل 196الدددػششي لمثقافدددة والفشدددػن وايدابل ال ػةدددتل سمددددمة عدددالع السعخفدددةل )

 م.1995أبخةدل 

ا: اندورياث
ا
 :ثانث

أ سددج السجدداشي: مالمدد  مددغ سدديخسه ويددعخ ل إبددخاهيع الدددػلميل مجمددة آفدداقل  -1
 م.1996(ل وشاوخل 58اسحاد كتاب السغخبل السغخبل العجد )

بشية الدقػ  وال تطار في دوػان الفخوسية أل سج السجاشيل  دغ الخمدػسيل  -2
 م.  2010(ل ماوػل 26لعجد )مجمة ششجة األدبيةل السغخبل ا
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سمقددي الددشز الذددعخ  السغخبددي الحددجوث  حددػ مقاربددة سدديسيا،ية لقردديجة أ سددج  -3
ل د. فخةج أمعزذػل مجمة السػق  األدبيل سدػرةال «عػدة السخجفيغ»السجاشي 
 م.2013(ل  يدانل 504(ل العجد )42السجمج )

لسغدخبل السغدخبل الذاعخ لدع يسدتل أ سدج اليبدػر ل مجمدة آفداقل اسحداد كتداب ا -4
 م.1996(ل 58العجد )

الذاعخ والسجوشةل محسػد الخبيعيل عالع الف خل وزارة اإلعالمل ال ػةتل السجمج  -5
 م.  1988التاسا عذخل العجد الثالثل 

يددعخةة الستخيددد وصددػر السددجا،غ فددي دوددػان الفخوسدديةل سددعيج الفددخامل مجمددة  -6
 م.2009(ل 32عالماتل السغخبل العجد )

لػجيدددا: يدددعخةة السجددداشي..  ثخةدددة ويدددخ الدددجوغل بذددديخ القسدددخ ل مجمدددة  يكخو  -7
 م.1996(ل مارسل 50غخبل العجد )السشاهدل الس
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 حمتوى انبحث

 مجود

 السحػر األول: السجوشة ويكػى الذتات

 السحػر الثا ي: السجوشة والدقػ  األوال ي

 السحػر الثالث: السجوشة والدقػ  الحزار  

 الخاسسة

 لسخاجا السرادر وا

 محتػى البحث

 


