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إلى
إلى إخوتي خالد،دمحم،عمز،لبنى
إلى أسزتي الصغيرة ،سوجي العشيش  ،وسهزات قلبي
مزيم،سارة،داهية،أحمد
إلى كل من ساعدوي وأرشدوي ،وعلى الخير عاهدوي ،فمنهم تعلمت أن
الحياة إقدام في إقدام  ...إلى أصدقائي وصدًقاتي  ...سمالئي وسميالتي...
إليكم جميعا،أهدي ثمزتي ألاولى بين أًدًكم...

هذا وهللا املوفق
جيهان أبو العمزين

مقدمة :
ؼكل اإلاكان بإسة فىُت وباعشا ملهما لكشير مً ألادباء والؽعشاء ،فهى معشح خذور ألافعال
وفم العالكت الجذلُت بين ؤلاوعان ومكاهه ،ظىاء أكاهذ بالىفىس أم باإلادبت أم الاسجباه.
ًدخل اإلاكان معاخت كبيرة في خُاة ؤلاوعان؛ فهى ًبذأ في سخم ألام بُىلىحُا ،وٍيخهي في كبر
ًدمل خفُلت العمش بأكمله زُىلىحُا؛ ولزا فاهه ال ًمكً أن هخفىس وحىدها بال مكان؛ بل ئن هزا
الكىن الفعُذ الزي وعِؾ فُه ما هى ئال حضء مً مكان أكبر مىه ًدخىٍه وٍدخىٍىا.
وألادًب ًّأًا كان ؼاعشا أو هازشا ،هى ئوعان جشبىه عالكاث والظُما حذا بمكاهه ،جخخلف عً باقي
عالكاث الىاط حمُعا؛ ألهه ًدغ اإلاكان و ٌعدؽعشه بللبه ومؽاعشه؛ ختى ألحى اإلاكان ًىىم بكل
ما ًدغ به هزا ألادًب.
لى جدبعىا أهمُت اإلاكان مىز اللذًم لىحذها أن اإلاكان كذ ؼغل في ألادب العشبي معاخت
ؼاظعت مً الخمظهش في كافت ألاحىاط وألاهىاع ألادبُت ،بذءا بالىكىف على ألاوالل في العفش
الجاهلي ،وـىال ئلى مداكاة جلك اإلالذماث الىللُت في العفش الحذًث  .ئال أن الىكىف على ألاوالل
وجزكش أماكً اإلادبين الجضال جتربع على كافت أهىاع ملذماث الىفىؿ الؽعشٍت ،وهزا بدذ راجه
دلُل كاف على أن اإلاكان له خفىـُت فىُت لذي الؽاعش ،فهى ملهم وباعث لكافت أؼكال
وجمظهشاث وأبعاد ألافكاس ،والشؤي التي ٌععى ئلى جشظُخها بأي خال مً ألاخىال .وعلُه فان اإلاكان
الزي ٌعِؾ فُه ؤلاوعان وٍماسط فُه كافت أوؽىت خُاجه الىبُعُت ًخدىل مع مشوس الضمً مً
مجشد مكان له صواًا وخذود ومعاخاث ،ئلى فكش زلافي ومعخلذ دًجي ،وسؤٍا فلعفُت وظُاظُت
حعُىش على ؤلاوعان وجىحهه وفم كىاعاث جأزش بها وَععى ليؽشها بفىسة أو بأخشي.
ال يهذف هزا البدث ئلى الخأظِغ الىظشي وؤلاظهاب في اإلاكان وفلعفخه ،بلذس ما ٌعمل
على اظخجالء حمالُاث اإلاكان وبالغخه في ؼعش جمُم البرغىسي اإلاذون باللغت العشبُت الففحى
واإلاخمشل في دًىاهُه " في اللذط ،ملام عشاق ".
ظهش جمُم البرغىسي في العىىاث ألاخيرة بىـفه لعاها عشبُا هاوم بهمىم أمخه ومجخمعه،
عبر بفىُت وجمازل مع معخىٍاث اإلاكان عً سؤي ظُاظُت واحخماعُت ،وجىاكماث على كافت
معخىٍاث العُاظُت والذًيُت ،عبر هفىؿ ؼعشٍت ججاوص فيها خذود اإلاكان؛ لُدلم بها في أفم
ئبذاعي ٌ ،ععى مً خالله لدؽكُل ئوعان العفش الحذًث ،و اظخظهاس معالم هىٍخه وفم معىُاث
عفش العىإلات الزي هدُا فُه .لزلك وحذث اإلاكان عىذ جمُم مشيرا لحغ اإلاىاوىت جاسة ،وكذ ًكىن
معخلبا جاسة أخشي  ،أو أهه امخذاد لخاسٍخ مض ى وكلب هابن بعشاكت ال ًخبى هىسها ئلى ًىمىا هزا.
ئن فشادة جمُم ال جكمً–خعب جلذًشي  -في ججلي اإلاكان في ؼعشه بؽكل ملفذ للىظش
فدعب؛ بل ئن الفشادة جخمشل في رلك الاهضٍاح اللغىي الؽعىسي الزي فشك هفعه وبلىة على
أ

مكاهه ،فدىله مً مجشد مكان واكعي ئلى بعذ مخخُلً ،مفي على هفه صخما زلافُا وسؤٍىٍا واظعا؛
فخدُذ له فشـت كبيرة ليسج ملاسباث هلذًت كذ جكىن ممازلت أو غير رلك لذي اإلاخللي العشبي
بمخخلف كىاعاجه.
مً هىا بذأث عىاًتي بخدبع واظخلفاء ججلُاث اإلاكان و جمظهشاجه عىذ جمُم البرغىسي وفم
عذة مداوس أظاظُت جبذأ مً دالالث اإلاكان وأبعاده ومعخىٍاجه وجيخهي بابشاص حمالُاث اإلاكان
وبالغخه في اإلاتن الؽعشي اإلاىظىم بالففحى ،والظُما خين وكفذ على ججاسب كشيرة ألدباء وؼعشاء
معاـشًٍ ،اظخىاعىا أن ًشبىىا بين معخىي الخلم وؤلابذاع الؽعشي ،ومعخىٍاث اإلاكان وأبعاده
اإلاخخلفت.
وكذ اصداد اهخمامي بهزا اإلاىلىع عىذما بذأث في البدث عً الذساظاث اإلاىاصٍت التي اهخمذ
بشـذ جمظهشاث اإلاكان وحؽكالجه ،عىذ الؽاعش جمُم البرغىسي فىحذث أن هزا الشـذ الشلافي الزي
َّ
أبدث عىه ًكاد ًكىن مىعذما ئال مً مإلف واخذ وخعب في مشيراث ألاظلىب الؽعشي عىذ جمُم
البرغىسي وبعن مً اإلالاسباث الىلذًت لؽعشه اإلايؽىسة لمً اإلاجالث الالكتروهُت واإلاىاكع ألادبُت؛
لزلك كان هزا ألامش دافعا لي في ئزشاء العاخت الفكشٍت بذساظاث وأبدار خىل حمالُاث اإلاكان عىذ
جمُم البرغىسي  ،واهىالكا مً هزه الذساظاث واإلالاسباث الىلذًت الللُلت ،سأًذ بكل جىالع أن فماء
البدث في مىلىع حمالُاث اإلاكان عىذ جمُم البرغىسي ماصال مدذودا ألهجي أعخلذ أن ومىخاث أي
باخث أكادًمي ال ًمكنها أن جخدلم باليعبت اإلاشحىة عىذ أي باخث؛ لهزا؛ ًبلى مجال البدث فُه
مفخىخا ًيخظش ملاسبت وكشاءة أخشي ،جداول أن ججلي ؼِئا مً اإلادؽاكل واإلاخخلف في مىالُع
البدث اإلاخلاسبت.
مً هىا كشسث أن أجىاول بالبدث والذساظت مىلىع حمالُاث اإلاكان وبالغخه عىذ جمُم
البرغىسي ،وكذ كامذ ئؼكالُت هزا البدث على ظىذ ٌعخمذ الدعاؤل لخدلُم ؤلاواس الىظشي
والخىبُلي للمىلىع ،وفم خىاس ًخكئ على حملت مً ألاظئلت منها:
-1ماهُت اإلاكان في اإلاىظىس الفلعفي والاحخماعي والفجي؟
-2كُف حؽكلذ أبعاد اإلاكان ومعخىٍاجه في ؼعش جمُم اإلاىظىم بالففحى؟
-3هل اظخىاع جمُم خلم الاهضٍاخاث الؽعىسٍت والشوخُت عبر رلك الدؽكُل اإلاكاوي؟
 -4كُف جمظهشث الجمالُاث اإلاكاهُت لغت وـىسة في ؼعش جمُم"؟
 -5ماأزش رلك الخمظهش والدؽكل الفجي والجمالي على اإلاخللي؟
وغيرها مً ألاظئلت التي صاخمذ بعمها البعن في مداولت منها الظخجالء سوح اإلاكان عىذ جمُم
َ
البرغىسي  ،ئال أهجي وكفذ عىذ دساظاث أدسكذ أن للمكان دوسا كبيرا في سهان الؽعش والؽاعش
معا،أركش أخذثها فُما ًأحي:
 .1دالالث اإلاكان في الؽعشالفلعىُجي اإلاعاـش بعذ  ،1970لـ"حمال مجىاح "وهىبدث ملذم
لىُل دسحتدكخىساه العلىم في ألادب العشبي الحذًث 2008

ب
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بالغت اإلاكان ،لـ" فخُدت كدلىػ" .2008
حمالُاث اإلاكان في الؽعش الجضائشي ،لـ" دمحم ـالح خشفي" وهي أوشوخت دكخىساة -2005
.2006
فلعفت اإلاكان لـ " خبِب مىوس ي"2001،م.
حمالُاث اإلاكان ،لـ" غاظخىن باؼالس" جشحمت غالب هلعا .

اجضح لي مً الذساظاث العابلت بعذ مشاحعتها أن عذدا منها لم ٌعخجل فىُت اإلاكان
وحمالُخه وبالغخه بذكت؛ فأغلب الذساظاث التي اولعذ عليها– في خذود ما جىفش لي  -سكضث حهذها
على حضئُت مً حضئُاث اإلاكان دون التركيز على دالالجه وأبعاده ومعخىٍاجه اإلاكاهُت والجمالُت
والفىُت؛ لزا جىلبذ وبُعت البدث اللُام بذساظت الىخاج الؽعشي اإلاىظىم بالففحى للؽاعش كامال
ممشال في دًىاهين أخذهما مىظىم ب" في اللذط" ،وٍدخىي على  24كفُذة ،وآلاخش "ملام عشاق"
وهى عباسة عً كفُذة وىٍلت ،كل رلك مً أحل الكؽف عً دالالث اإلاكان وأبعاده ومعخىٍاجه ،زم
الىكىف على جلك الجمالُاث الفىُت والبالغُت اإلاخمشلت في اللغت والفىسة الؽعشٍت ،والتي جمظهشث
بلىة في الذًىاهين عبر حؽكل اإلاكان بين الحشوف والعىىس ،معخمذة في رلك كله على مشاحعت
الذساظاث العابلت ججىبا للخكشاس مً حهت والبىاء عليها مً حهت زاهُت سغبت في جلذًم ئظهام معين ....
.
اهىللذ في معاس البدث مً أهذاف منها:
 دساظت وملاسبت ظاهشة ؼعشٍت خذازُت ألهمىرج مخفشد (في جلذًشي).
 الخعشف على آلالُاث الجمالُت للمكان في اللفُذة العشبُت اإلاعاـشة وعىذ جمُم البرغىسي
بىحه خاؿ .
 سـذ اإلاذوهت الؽعشٍت اإلاعاـشة وجفعُلها عىذ جمُم البرغىسي .
بىاء على الفشلُت الشئِعت التي ًلىم عليها هزا البدث أعخلذ أن أكشب اإلاىاهج الىلذًت التي
ًمكً أن هلاسب مً خاللها مىلىع دساظدىا هى اإلاىهج الخاسٍخي الزي ًدُذ للباخث أن ًخدبع الظاهشة
الؽعشٍت وٍشـذ حؽكالث اإلاكان عبر معاساث مخخلفت  ،فمال عً أن البدث الىلذي الًخلى مً
الاظخعاهت ببعن اإلافاهُم وألادواث ؤلاحشائُت مشل الىـف ،الخدلُل،والخأوٍل وغير رلك مً
عملُاث وئحشاءاث مىهجُت أـبدذ مكىها سئِعا مً مكىهاث أغلب اإلاىاهج اإلاعخخذمت في العلىم
ؤلاوعاهُت.


ت

وبعذ جدذًذ أهذاف ومىهج البدث وآلُاجه كمذ بخلعُمه على أسبعت ففىل على الىدى آلاحي:
الففل ألاول :عىىهخه ب_" ماهُت اإلاكان وفلعفخه" وكعمخه ئلى أسبعت مباخث هي :اإلاكان بين اإلااهُت
واإلافهىم،واإلاكان فلعفُا،وخمىس اإلاكان وججلُاجه في الفكش الاحخماعي،واإلاكان مً مىظىس َ
فجي
ئبذاعي.
الففل الشاوي :حاء عىىاهه" :الخمظهش ؤلاحشائي للمكان" وكذ كعمخه ئلى أسبعت مباخث أًما جىاولذ
فيها ماًأحي :أهىاع اإلاكان ،وداللت اإلاكان وأبعاده ومعخىٍاجه ،وٍىذسج جدذ كل مبدث عىاـشأخشي
أظهمذ بمىلىعُت في عملُتالؽشح والخففُل واإلالاسبت.
أما الففلين الشالث والشابع فللذ خففتهما للملاسبت الخىبُلُت للذًىاهين اإلاعىُين بالذساظت
فخىاولذ في الففل الشالث ججلُاث اإلاكان،البعذ والذاللت في ؼعش جمُم البرغىسي عبر اإلاباخث آلاجُت:
جمُم البرغىسي ؼاعشا وئوعاها،والبعذ الىفس ي والاحخماعي،البعذ الىوجي والعُاس ي ،والبعذ الخاسٍخي
والذًجي.
أما الففل الشابع وألاخير فعىىهخه بـ"معخىٍاث اإلاكان وبالغخه في اإلاتن الؽعشي عىذ البرغىسي
وكعمخه ئلى مباخث سئِعت هي :معخىٍاث اإلاكان في اإلاتن البرغىسي.وبالغت اإلاكان وحمالُاجه لغىٍا
وفىُا في اإلاتن البرغىسي .واإلاكان وخفىـُت التركُب.
واهخهى البدث ئلى خاجمت حاءث عباسة عً خالـت ماجىـلذ ئلُه مً هخائج عشلتها في ؼكل
هلاه مدعلعلت ؼملذ كل الففىل ،وكذاعخمذث في هزاالبدث على دًىاوي الؽاعش اإلاىظىمين
بالففحى،كمااعخمذث أًما الكشير مً اإلافادس واإلاشاحع والذساظاث ألاكادًمُت،والكخب الىلذًت
والفكشٍت،باإللافتئلى اظخعاهتي ببعن اإلاعاحم اإلاخخففت،كما كان للىظائي ؤلالكتروهُت
اإلاخخلفت والظُما مىاكع (الاهترهِذ(دوس كبيروفعال،في جزلُل الكشير مً الفعاب التي واحهخجي .
كما واحهخجي ـعىباث عذًذة أزىاء ئهجاص هزا البدث،أظاظها ـعىبت حمع اإلاادة ،فمال عً
ـعىبت الحفىل على دًىان" في اللذط" في مفش ،ألف ئلى رلك هذسة اإلافادس الىسكُت واإلاشاحع
اإلاخىفشة مما جىلب مجي حهذا كبيرا في الخىاـل مع دوس اليؽش لخىفير اإلاشاحع واإلافادس اإلاىلىبت .
وبعذ ...فان كان في هزا البدث الكشير مً الىىاكق فأملي أهجي أسظم مع غيري وشٍلا جأظِعُا
للمكان " الخمُمي " لُكىن سافذا مً سوافذ اإلالاسباث الىلذًت في ألادب العشبي ،ئلافت ئلى اإلاعاهمت
في جمهُذ الىشٍم لغيري مً الباخشين لذساظت جمُم البرغىسي ؛لزا فان الباب ماصال مفخىخا
الظخلفاء حىاهب أخشي مً ججشبت جمُم اإلاكاهُت.

ث

الٌععجي في ألاخير ظىي أن أجلذم بالؽكش لكل مً أظهم مً كشٍب أو مً بعُذ في اإلاعاعذة على
جىفير الظشوف الحعىت،واإلاالئمت إلهجاص هزا البدث،وئجمامه في آحاله اإلادذدة له كاهىها،فأجىحه
بالؽكش ئلى كعم اللغت العشبُت بجامعت كىش،أظاجزة وهُئاث ئداسٍت،على كل ماللُذ منهم مً
جشخُب وسعاًت،ومخابعت معإولتإلاعاسهزاالبدث عبر ظىدُه.كما أكذم ؼكشي الخاؿ ئلى أظخاري
الفالل،دلُلي في هزه اإلاشخلت العلمُتالؽاكت :ألاظخارالذكخىس خبِب بىهشوس الزي كاهذ سعاًخه لي
عبر مشاخل البدث سعاًت كُمت،أظاظها جلك الخىحيهاث الفىُت واإلاىهجُت العذًذة،التي ظل ًدشؿ
على جضوٍذي بها بين الفترة وألاخشي،فال أحذ ماأسد به حمُله،ظىي الىكىف أمامه معترفت بفمله
علي وعلى بدثي هزا.

هزا وهللا اإلاىفم
الىالبت  /حيهان أبى العمشًٍ


ج

الفصل ألاول
ماهية املكان وفلسفته

أوال :املكان بين املفهىم واملاهية
ٌُّذ اإلا٣ان بابا مً بىاباث مٝاسبت الىفىؿ ألادبُت لٕت وهٝذ ،وَؽ٣ل مشج٢ضا ؤظاظُا في
هٍشٍاث اللٕت وألادب ِلى َ
خذ ظىاء.
لٝذ اسجبي ؤلاوعان باإلا٣ان اسجباوا مالصما؛بذءا مً ُ٠ىىهخه ألاولى واهتهاء به ختى بّذ
اإلاماث؛ ولزا ؼٕل اإلا٣ان خحزا ٠بحرا في ٘٢ش ألاٜذمحن واإلادذزحن ِلى َ
خذ ظىاء  ..وبشصث هزه الّىاًت
ب٢مُت وا٘شة ولِعذ –بالهُىت – مً الذساظاث التي جىاولذ اإلا٣ان مً ١ا٘ت الجىاهب؛لزا لّب اإلا٣ان
دوسا ٠بحرا في ال٢ٙش ؤلاوعاوي وحّذدث آلاساء في حّشٍٙه ومٝاسبت مٙهىمه وماهُخه ٘ ،هىا ٟمً ٌّش٘ه
بالٙماء  ،بالخحز  ،بالٙشآ  ،ؤو بإهه اإلا٣ان الزي ًىلذ ؤلاوعان ُ٘ه وجخ٣ىن هىٍخه  ،ولٝذ سؤًذ وؤها
ؤساحْ وؤخمش لهزا اإلابدث ؤن هىا ٟخلىا بحن ماهُت اإلا٣ان ومٙهىمه ٘ ،اإلااهُت بُان لخُٝٝت
الص يء وراجه التي جمحزه ّ
ِما ظىاه ،ؤما اإلاٙهىم ٘٢شة ؤو ـىسة ِٝلُت جخ٣ىن ِبر الخبراث اإلاخخابّت
التي ًمش بها الٙشد ظىاء ؤ١اهذ هزه الخبراث مباؼشة ؤم ٔحر مباؼشة ؛ ولزا ظإخاو ٥ؤن ؤ٘ش ٛبحن
ماهُت اإلا٣ان ومٙهىمه مً حاهب  ،ومً حاهب آخش وددث حمْ وٜشاءة ومٝاسبت ؤ٠بر حّشٍٙاث
مم٢ىت للم٣ان ِبر حىلت في ال٢خب واإلافادس .
ًشي"ٔاظخىن باؼالس( )1962 – 1884ؤن اإلا٣ان هى " البِذ  ،هى ١ل ش يء،بر ٌعجض الضمً
ًِ حعشَْ الزا٠شة  ،هى م٣ان ألالٙت ، 1"..بِىما ًشي ٘شاوعِغ هشبشث بشادلي(1924-1846م) .ؤن
اإلا٣ان " ًخإل ٚمً ؤحضاء حامذة ممخذة وهي ٜابلت لالهٝعام ؛ وهي في اهٝعامها جخخل ًِ ٚألاحضاء .
وبالخالي لِغ في ٜذسحي بدسا ٟومّش٘ت اإلا٣ان ال٢لي بىشٍٝت مباؼشة  ،ول ً٢هىا ٟما ًىلِ ٞلُه جخىم
اإلا٣ان والتي جخ٣ىن ِبر احعاِه ِىذ خذود ألا٘.2"ٞ
وفي سؤَي ؤن الخّشٍٙحن العابٝحن ٜذ خذدا اإلا٣ان ِلى ؤظاط اسجباوه باإلوعان مً هاخُخحن
هاخُت مادًت  ،وهاخُت هٙعُت ٘ ،خّشٍ" ٚباؼالس" ٜادها بلى اسجباه ؤلاوعان باإلاادًاث التي خىله ومً
َ
زم جخىلذ ألالٙت التي حّمل ِلى صٍادة اسجباوه باإلا٣ان  .بِىما وحذث " بشادلي" وظم اإلا٣ان بدذود
حٕشاُ٘ت  ،بال ؤوي وحذث جىاٜما في حّشٍٙه ٘ ،لٝذ وـ ٚاإلا٣ان بإهه ًخإل ٚمً ؤحضاء حامذة ٜابلت
لإلهٝعام – وهزه ألاخحرة – جخخل ًِ ٚألاحضاء الجامذة اإلاىٝعمت ِنها ؤـال ٘٣ً ُٚ٢ىن هزا
الاخخالٗ وهي في ألاـل حضء منها!!

 -1باشالر  ،غاستون :مجاليات ادلكان  ،ترمجة غالب ىلسا  ،ط ،2ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر -لبنان ،
 ، 1984ص . 39
 - 2براديل  ،فرانسيس ىربرت :مفهوم ادلكان والزمان يف فلسفة الظاىر واحلقيقة  ،ترمجة د .زلمد توفيق الضوى (،د.ط)
منشأة ادلعارف-اإلسكندرية  ،2003 ،ص.48
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بِىما ؤحذ مً جىاو ٥ماهُت اإلا٣ان مً حاهب آخش ٘هزا ِبذ الٕٙىس بالشَعىً ٥ىحى بماهُت
اإلا٣ان الججاه آخش ًٝىً ": ٥ذخل مٙهىم اإلا٣ان في الذساظاث الّلمُت والٙحزًاثُت بالخفىؿ بىشٜت
َ
حذ مخمحزة ٘ ،بادِاثىا وحىد الص يء ( حعم) ه٣ىن ٜذ خذدها م٣اها مُّىا لهزا الص يء ؤو بّباسة
ؤخشي  ،ه٣ىن ٜذ ؤدخلىا مٙهىم " ألاًً" برن اإلا٣ان هى ما ًخّل " ٞباألًً" 1 .بِىما َ
ٌّشٗ ؤخمذ
والب الخحز اإلا٣اوي بإهه " الٙماء الزي جخدذد داخله مخخل ٚاإلاؽاهذ والفىس واإلاىاٌش والذالالث
والشمىص"  ،2في لىء ما ظب ٞوحذث ؤن ماهُت اإلا٣ان ؤخزث مىحى الذساظاث الّلمُت والٙحزًاثُت
مبخّذة بزل ًِ ٤الاسجباه الشوحي به ؛ بمّجى ؤن اإلا٣ان ؤـبذ مجشدا ًِ ؤي اجفا ٥هٙس ي ؤو
مّىىي .و ًشي ًىسي لىجمان ( )1993-1922اإلا٣ان هى" َم َ
٢مً الٝىي الىٙعُت والّٝلُت والّاوُٙت
لل٣اثً َ
الحي" ، 3ل ً٢ؤحذ ٜادة ِٝاٌّ ٛشٗ اإلا٣ان بإهه " الخحز الزي ًدخىي ؤؼُاء  ،بر جتراجب هزه
ألاخُاص لدؽ٣ل ِالٜت ؤلاوعان باإلا٣ان" . 4
بِىما ًشي ظّذ الجمُلي اإلا٣ان بإهه مجمىُ في " الخحز ؤلاوعاوي الخاوي ِلى ٜذس مً
الّاداث والخٝالُذ والفُٖ ال٢ٙشٍت " .5
وبالخالي جخطح مالمذ ماهُت اإلا٣ان في زالزت مداوس ؤظاظُت  :الخحز  ،الٙماء  ،الٙشآ ،وفي
سؤَي ؤنها جشجبي ١لها بّىامل هٙعُت لذي ؤلاوعان  ،ألن اسجباه ؤلاوعان باإلا٣ان ًيبْ ؤـال مً
اسجباوه اإلاّىىي الىاجج ًِ الاسجباه اإلاادي اإلاعب، ٞوجخٝاوْ مٝاسبتي العابٝت مْ حّشٍ " ٚؤهذسٍه
الالهذ( )1963-1867للم٣ان بٝىله " وظي مشالي ،مخمحز بٍاهشٍت ؤحضاثه جخمش٠ض ُ٘ه مذاس٠ىا
6
،وجالُا ًخممً ١ل الٙماءاث اإلاخىاهُت .
مما ظب ، ٞجبحن لي اسجباه مٝاسبت اإلا٣ان مً بر اإلااهُت بشالزت مداوس هي  :اإلادىس الجٕشافي ،
اإلادىس الىٙس ي "،اإلادىس الىحىدي" ،و١لها جذِ ٥لى اسجباه ؤلاوعان باإلا٣ان بؽ٣ل ؤو آخش.
 - 1بلريسول  ،عبد الغفور  :تأمالت فلسفية وعلمية حول مفهوم الزمان وادلكان  ،مقالة ضمن موقع الكاتب مباشرة
على الويب والرابط www.berraissoul.com/articles:
 - 2طالب  ،أمحد :السرد القصصي ومجاليات ادلكان  ،رللة ادلوقف األديب  ،احتاد الكتاب العرب  ،دمشق -سورية ،
العدد (2004 )403م.
 - 3لودتان ،يوري  :مشكلة ادلكان الفين  ،ترمجة سيزا قاسم  ،مجاليات ادلكان ،رلموعة من الباحثني ،ط ،2عيون
ادلقاالت ،الدار البيضاء –ادلغرب ،1988 ،ص .59
 - 4عقاق  ،قادة :داللة ادلدينة يف اخلطاب الشعري العريب ادلعاصر  :دراسة يف إشكالية التلقي اجلمايل للمكان ( ،د.ط)
احتاد الكتاب العرب ،دمشق  ، 2001ص . 256
 - 5اجلميلي  ،سعد :تذوق ادلكان  ،مقالة ضمن موقع عرب على الويب والرابط:

http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php/112466-that-Taste-Of-Place
 - 6الالند  ،اندريو  :موسوعة الالند الفلسفية  ،ترمجة خليل أمحد خليل  ،ط ،2منشورات عويدات – بريوت  ،باريس
اجمللد الثاين  ، 2001 ،ص .655
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وؤخحرا  ،ولِغ آخشا  ،ؤِخٝذ ؤن اإلا٣ان مً خُث اإلااهُت هى رل ٤اإلال٣ىث اإلاىـىٗ بالٙشآ
والٙماء والىاخُت والخحز وألا٘ٔ ٞحر اإلادذود  ،والزي ًدُي ب٣ل ما ًىحذ في هزه الخُاة .

إلاطار املفاهيمي للمكان :ا داد الاهخمام في البجى اإلا٣اهُت في الؽّش والىثر ِلى َ
خذ ظىاء ،وبذا رل ٤واضخا مً خال٥
ص
الذساظاث اإلاٝذمت ظىاء ؤ١اهذ مً الباخشحن ؤم الىٝاد.
وبما ؤهجي ٜذ اظخّشلذ معبٝا ماهُت اإلا٣ان ٘ ،ةهجي ظإٜىم آلان باظخّشاك الخّشٍٙاث
ُ
َ
جىاولخه بإ٠ثر مً صاوٍت .
التي ٜذمذ خى ٥مٙهىم اإلا٣ان؛ والزي
جٝى ٥اِخذاِ ٥شمان:اإلا٣ان معاخت راث ؤبّاد هىذظُت ؤو وبىٔشاُ٘ت جد٢مها اإلاٝاًِغ
والدجىم" ،1بِىما جشي ظحزا ٜاظم ؤن اإلا٣ان هى  " :ؤلاواس الزي جُ٘ ْٝه ألاخذار" .2
وفي سؤَي  ،ؤن اإلا٣ان ال ٌُّذ واسثا في خُاة ؤلاوعان  ،وبهما مّىى ظُمُىوُٝي  ،وبالخالي
ؤـبذ هزا اإلا٣ان حضءا ال ًخجضؤ مً خُاجه  ،وبىاء ِلى الخّشٍٙحن العابٝحن  ،وحذث ؤن ١ليهما ٌّشٗ
اإلا٣ان مً هاخُت حٕشاُ٘ت وخعب.؛ بِىما اإلا٣ان مً وحهت هٍشي هى  :جٙاِل بحن ألاها والّالم
الخاسجي .وما ًا٠ذ صخت خذًثي حّشًٍ ٚاظحن الىفحر للم٣ان بإهه " بذء جذوًٍ الخاسٍخ ؤلاوعاوي ،
وَّجي الاسجباه الجزسي بّٙل الُ٢ىىهت ألداء الىٝىط الُىمُت للِّؾ  ،للىحىد لٙهم الخٝاثٞ
الفٕحرة  ،لبىاء الشوح  ،للتراُ٠ب اإلاّٝذة والخُٙت  ،لفُأت اإلاؽشوُ ؤلاوعاوي لمً ألاّ٘ا٥
اإلابهمت" .3
وفي جٝذًشي بن اإلا٣ان اـىالخا ؤخز جىحهاث ِذة؛ ٘منهم مً َ
ِش٘ه مً الىاخُت الهىذظُت
 ،ومنهم الجٕشاُ٘ت  ،وهىا ٟالٙحزًاثُت وهىا ٟمً ِش٘ه مً الىاخُت الشوخُت  ،وِلُه ؤحذ مً
المشوسي ؤن ؤِشك بلى حّشٍ ٚاإلا٣ان مً حاهبُه اللٕىي الاـىالحي الظدُماح اللبغ والخذاخل
ُ٘ما هى آث :
املكان – لغة  :وسدث ١لمت "م٣ان" في الٝشآن ال٢شٍم في ؤ٠ثر مً ظىسة وفي ١ل واخذةجدمل مّجى معخٝال بزاجه ٘منها :

 -1عثمان  ،اعتدال  :مجاليات ادلكان  ،مقالة ضمن موقع الصحافة على الويب والرابط .

http://www.alsahafasd.net/details.php?articleid=60928
-2قاسم ،سيزا  :بناء الرواية،ط ،1اذليئة ادلصرية العامة للكتاب –القاىرة  ،1984،ص .77
-3النصري  ،ياسني  :إشكالية ادلكان يف النص األديب  ،ط ،1دار الشؤون الثقافية  ،بغداد-العراق ، 1986 ،ص
.395
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-1ماداس خى ( ٥اإلاىلْ) ؤو ( اإلادل) ٝ٠ىله حّالى  ":وار٠ش في ال٢خاب مشٍم برا اهدبزث مً ؤهلها م٣اها
ؼشُٜا "  ،1ؤي مىلّا وم٣اها .
-2ومنها ما حاء بمّجى ( بذ ، )٥مشل ٜىله حّالى ٜ " :الىا ًاؤيها الّضٍض بن له ؤبا ؼُخا ٠بحرا ٘خز ؤخذها
م٣اهه بها هشا ٟمً اإلادعىحن "  2ؤي بذال مىه .
-3بِىما وسدث في مىلْ آخش بمّجى ( اإلاجزلت ) ٝ٠ىله حّالى ٜ ":ل مً ١ان في الماللت ٘لُمذد له
َ
مذا ختى برا سؤوا ما ًىِذون بما الّزاب وبما العاِت ٘عُّلمىن مً هى ُ
ؼش م٣اها وؤلّٚ
الشخمً
حىذا".3
في لىء ما ظب ٞوحذث ل٣لمت ( اإلا٣ان) ؤ٠ثر مً مّجى و داللت ظُاُٜت ِ ،لى ظبُل اإلاشا ٥ولِغ
الخفش ( اإلاىلْ  ،البذ ، ٥اإلاجزلت ).
ؤما في اإلاّاحم اللٕىٍت ٘لٝذ وسدث ١لمت " اإلا٣ان" بمّان مخخلٙت منها ِلى ظبُل اإلاشا ٥ولِغ
الخفش ما وسد في :
-1مخخاس الصخاح للشاصي  ( :اإلا٣اهت – اإلاجزلت -و٘الن "م٢حن" ِىذ ٘الن ؤي – ِبحن اإلا٣اهت) واإلا٣ان
4
واإلا٣اهت اإلاىلْ .
-2اإلاعجم الىظُي  ( :اإلا٣ان  :اإلاىلْ .و – اإلاجزلت ًٝ .ا :٥هى سُْ٘ اإلا٣ان ( .ج)ؤم٢ىت ) و( اإلا٣اهت) :
5
اإلا٣ان بمّىُِه العابٝحن  .وفي الخجزًل الّضٍض  " :ولى وؽاء إلاسخىاهم ِلى م٣اهتهم "  :ؤي مىلّهم.
-3اإلاىجذ في اللٕت وألاِالم  ( :اإلا٣ان – ج :ؤما ً٠وؤم٢ىت (مىلْ ١ىن الص يء)  ،اإلا٣اهت  :اإلاىلْ
6
واإلاجزلت.
وفي جٝذًشي ؤن ١لمت" اإلا٣ان " لم جخشج في مّاهيها خعب وسودها في مّاحم ألاٜذمحن
واإلادذزحن ِلى َ
خذ ظىاء ًِ جل ٤اإلاذلىالث  :اإلاىلْ  ،اإلاجزلت  ،اإلادل  ،اإلا٣اهت " وهزا ًذ ٥اجٙاٛ
الجمُْ ِلى مّان ال ٌؽ ٤٢ؤخذ ٘يها وهي جخ ٞٙمْ ماوسد في الٝشآن ال٢شٍم .

-8القرآن الكرمي  ،سورة مرمي  ،اآلية .16
 -1القرآن الكرمي ،سورة يوسف  ،اآلية .78
 - 3سورة مرمي  ،االية .75
 - 4الرازي  ،زلمد بن أيب بكر  :سلتار الصحاح  ،ختريج وتعليق د .مصطفى ديب البغا ،ط ،2اليمامة للطباعة والنشر-
السعودية ، 1987 ،ص .370
 - 5ادلعجم الوسيط  ،رلمع اللغة العربية  :ط ، 3مطابع األوفست  -القاىرة  ،اجلزء الثاين  ، 1985 ،ص . 838
 - 6األب لويس شيخو،ادلنجد يف اللغة واألعالم :ط ،34منشورات دار ادلشرق -بريوت  ،1994،ص.704
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املكان في الاصطالح اللغىي :مْ ١ل مّاوي اإلا٣ان لٕىٍا التي ٜمذ بعشدها ،بال ؤن ما ٌّىُجي في بدثي اإلاازل هى مٝاسبت
اإلا٣ان في الاـىالح ألادبي ألهه اإلاّجي ِبر جل ٤اإلاٝاسباث ،و١ىهه ؤظاظا في ِملُت الخإوٍل التي ؤظعى
بليها.
٘هزاظمش الُٙفل َ
ٌّشٗ اإلا٣ان في ٜىله  ":واإلا٣ان ٠مٙهىم هى :اإلا٣ان الىبُعي  ،اإلا٣ان
الخُٝٝي في الىا ْٜالخاسجي اإلادعىط  ،وهزا اإلا٣ان ال ِالٜت له باإلا٣ان الشواجي  ،ألهه اإلاىلْ
الخُٝٝي الشابذ الجامذ" 1لٝذ ولّىا "ظمش الُٙفل" في حّشٍٙه للم٣ان مىلْ الخُٝٝت وهإي بىا
ًِ الخُا ٥الزي ٌّذ بِئت خفبت للم٣ان الشواجي  ،وهزا في سؤَي ًجّل مً اإلا٣ان واٜت مدذودة في
الّىاء الٙجي  .بال ؤن ًىسي لىجمان ًخالٙه الشؤي ُ٘لخق حّشٍٙه له ِلى ؤن " اإلا٣ان خُٝٝت مّاؼت
 ،وٍازش في البؽش بىٙغ الٝذس الزي ًازشون ُ٘ه ...وجىىىي ِالٜخىا باإلا٣ان ِلى حىاهب ؼتى
ومّٝذة  ،ججّل مً مّاٌؽدىا له ِملُت ججاوص ٜذسجىا الىاُِت لخخىٔل في ال ؼّىسها ٘ .هىا ٟؤماً٠
حاربت حعاِذها ِلى الاظخٝشاس وؤما ً٠واسدة جلٍٙىا ؛٘اإلوعان ال ًدخاج وخعب بلى
معاخت٘حزًُٝت حٕشاُ٘ت ٌِّؾ ٘يها ؛ ول٢ىه ًفبى بلى سّٜت ًمشب ٘يها بجزوسه وجخإـل ٘يها
هىٍخه" .2
مما ظب ٞجخطح سئٍت " لىجمان " للم٣ان بإهه جل ٤الخُٝٝت اإلاخجزسة في دواخلىا والتي حؽذها
بذوسها لىخماهى في اإلاىحىداث التي خىلىا  ،وهى بزلً ٤ىحى باإلا٣ان مىحى ًخخل" ًِ ٚظمش الُٙفل
" بال ؤوي ؤسي ؤنهما ً٢مالن بّمهما ٘ةرا ١ان الُٙفل سبي اإلا٣ان بالخُٝٝي اإلاىحىد الجامذ ؛ ٘ةن
"لىجمان " ؤِىاه البّذ الشوحي ؛ هزا البّذ لم ً ً٢مىحىدا – بشؤَي -بال بّذ جمشل اإلا٣ان الخُٝٝي
ؤـال .وخالـت ما ظبً ٞخطح في ٜىلي  :بن اإلا٣ان هى جل ٤اإلاشآة التي حّ٢غ اسجباه ؤلاوعان
باإلاىحىداث الخعُت ؤحر الخعُت  ،ألن الزاث البؽشٍت مً وبُّتها ؤنها الج٢خٙي بدذودها
الشخفُت؛ وبهما جبعي حىاخها لخذخل في ؼب٢ت مً الخأل ٚالشوحي اإلاّىىي مْ ١ل اإلاىحىداث.
٘اإلا٣ان هى رل ٤البُاك اإلاُ َ
هىذط في ٘شأاث جيؽش ِالٜاث هحرمىهُىُُٝت بحن اإلاىحىداث مْ
بّمها مً هاخُت وبُنها وبِىه مً حهت ؤخشي.

 -1الفيصل  ،مسر روحي :بناء الرواية العربية السورية ،ط ،1منشورات احتاد الكتاب العرب -دمشق ، 1995 ،
ص.251
 - 2لودتان  ،يوري  ،مشكلة البناء الفين ،ص.60
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ثاهيا  :املكان فلسفيا
-1املكان من منظىر فالسفة اليىهان وإلاغريق:
حؽ٣ل ِالٜت ؤلاوعان باإلا٣ان هٍاما حذلُا مفحرًا ٘ ،اإلا٣ان ًخمٍهش في ١ل مىاحي خُاجه بؽ٣ل
٠شُ ، ٚو٠ما اظخّشلذ في اإلابدث العاب ٞحّشٍ ٚاإلا٣ان بحن اإلااهُت واإلاٙهىم ؛ ٘ةوي ظإِمل ِلى
مٝاسبت اإلا٣ان مً الجاهب الٙلعٙي ؛ ألهه ؼٕل مجاال واظّا في ٘٢ش الٙالظٙت ُوبىِذ ِلُه هٍشٍاث
َُ
ُوولّذ ُ٘ه ؤخ٣ام جازش في مجاالث ؤخشي.
ؤخز اإلا٣ان ِىذ الٝذماء وابّا "مُشىلىحُا و١اهىا ٌّخٝذون بإهه " ًىٝعم بلى زالزت ِىالم
سثِعت هي  ،العماء وألاسك والّالم العٙلي  ،وهي مإهىلت باآللهت والبؽش وألامىاث ِلى الخىالي" .1
جٝى" ٥ظاهشة الّامشي" :هجذ ؤن ؤو ٥اظخّما ٥اـىالحي للم٣ان في الٙلعٙت ٜذ ـشح به
ؤ٘الوىن  ،بر ِذه خاوٍا وٜابال للص يءَ ،
وِش٘ه بإهه ُبّذ مىهىم ٌ ،ؽٕله الجعم وَعمذ له بىٙىر
ؤبّاده ُ٘ه" .2بِىما ًٝاسب "دمحمسٍان" اإلا٣ان بىاء ِلى ٘٢ش ؤ٘الوىن بإهه ًبذو"٠ :ؽشه لشوسي
إلدسا ٟاإلادعىظاث ،ؤو هى بمشابت العخاس الزي جٍهش ِلى ظىده ـىس الخٝاث ٞاإلاىّ٢عت ِلى
اإلاشآة".3
بىاء ِلى ما ظب ٞؤلخَ ؤن حّشٍ ٚؤ٘الوىن للم٣ان ُبجي ِلى ؤظغ زالزت وهي في سؤَي ِلى
الىدى آلاحي:
*الالمدذود  ،اإلاخىاهي والزي ٜذ ً٣ىن مىحىدا وٜذ ال ًىحذ وهزا ًخطح في ٜىله" بّذ مىهىم" بر لم
ًدذده بإًت آلت م٣اهُت مادًت بل حّله مٙخىخا .
*الاوّ٣اط والزي ًبذو في جماهي ؤلاوعان في اإلا٣ان ِبر جمٍهشاث جدؽ٣ل في اإلاىحىداث التي ؤمامه
٠ما في ٜىله" بمشابت العخاس"...
*ؤلادسا ٟبر جدؽ٣ل ِملُت الاهذماج في اإلا٣ان ِبر ِملُاث ِٝلُت ٔحر ٔاثبت ًِ الىا٘ ، ْٜاإلوعان
مذس ٟل٣ل ما ًدذر في م٣اهه وواُ ل٣ل جٙاِل له مْ اإلادعىظاث .

 - 1زلمد ،زىري :عامل الزمان وادلكان عند قدماء العراقيني  ،رللة آفاق عربية  ،العدد  ،18بغداد.1984،
 - 2العامري  ،ساىرة :ادلكان يف شعر ابن زيدون  ( ،رسالة ماجستري) كلية الرتبية  ،جامعة بابل-العراق  ،بإشراف أ.د
ىناء جواد  ، 2008 ،ص. 9
 - 3ريان  ،زلمد علي  :تاريخ الفكر الفلسفي  ،أرسطو ،اجلزء األول  ،الدار القومية للطباعة والنشر -القاىرة
1966ص .205
01

ًٝى " ٥البليهذ" في ؤوشوخخه " "َ ...
وِذه ( ؤسظىى) مىحىدا مادمىا وؽٕله وهخدحز ُ٘ه  ،و٠زلً ٤مً٢
بدسا٠ه ًِ وشٍ ٞالخش٠ت التي ؤبشصها خش٠ت الىٝل مً م٣ان بلى آخش  ،وهى مٙاس ٛلألحعام اإلاخم٢ىت
ُ٘ه  ،وظابِ ٞليها وال ًٙعذ بٙعادها" .1
ًٝىدوي الخذًث العاب ٞبلى ؤن اإلا٣ان ِىذ ؤسظىى ًخمدىس في ِذم الذًمىمت واظدبّاد
ـٙت الشباث ِىه  ،ألن ألاحعام جٙجى  ،وألاما ً٠جبٝى ول٢نها في بٝائها مخٕحرة بخٕحر هاظها .
بِىما حّشٗ"ُٔذاءؼالػ" اإلا٣ان في ٜىلها ":بّذ ؤ٘الوىن ؤخز الاهخمام به ًتزاًذ ختى َ
ِذه
ؤسظىى زالث خمعت ؤؼُاء مؽخملت ِلى الىباجْ ١لها  ،وهي الّىفش والفىسة  ،واإلا٣ان والخش٠ت
والضمان َ ،
وِذ اإلا٣ان ِشلا ال حىهشا "  ، 2وجىاـل جىـُٙها للم٣ان ٜاثلت " ؤما اإلا٣ان ِىذ ؤٜلُذط
٘هى رو زالزت ؤبّاد هي  :الىى ٥والّشك والّم .3"ٞوهىا ؤسجل مٙاسٜت واضخت بحن ١ل مً " البليهذ"
و"ؼالػ" بر وحذث ؤن اإلا٣ان في حّشٍ ٚالبليهذ بذا مخٕحرا في ٘٢ش ؤسظىى ورل ٤ألهه مٙاسٛ
لألحعام وال ًٙعذ بٙعادها  ،وهزا ًدمله ـٙت الخٕحر والذًمىمت  ،بِىما حّشٍُٔ " ٚذاء ؼالػ"
ًدُلجي بلى ؤن اإلا٣ان ٘ىشي زابذ ألهه مً لمً الىباجْ ؛ ل٢نها ؤِٝبذ بإن اإلا٣ان ِشلا ال حىهشا
وهزا ًىافي ؤهه زالث خمعت ؤؼُاء مؽخملت ِلى الىباجْ .وخالـت الٝىُ٘ ٥ما ظب ، ٞبن اإلا٣ان ججلى
بىلىح في ال٢ٙش الٙلعٙي الُىهاوي والأشٍٝي ٘ ،منهم مً حّله مً ؤظغ الىباجْ وبزل ٤ؤـبذ
زابخا ٔشٍضٍا  ،ومنهم مً حّله مخٕحرا له ـٙت الذًمىمت وِذم الٙعاد والخٕحر .

-2املكان في فكر الفالسفة العرب القذماء :
جإزش الّشب بالٙلعٙت الُىهاهُت وؤلأشٍُٝت  ،ولم ً ً٢جإزشهم ِادًا  ،بل ١ان جإزشا يهذٗ بلى
جإظِغ هٍشٍاث في مخخل ٚالّلىم  ،و٠ما ؼٕل اإلا٣ان معاخت ٠بحرة في ال٢ٙش الٙلعٙي ؤلأشٍٝي
والُىهاوي ٜذًما ؛ ٘ةهه لم ًٝل ِىه في ال٢ٙش الٙلعٙي ِىذ اإلاعلمحن " ٘اإلا٣ان ظىذ ِىذ بّن
الٙالظٙت اإلاعلمحن مً ؤمشا ٥ال٢ىذي (ث 873م )والٙاسابي (ث 959م ) وهى ُبّذ مخىاه ِىذ الشاصي
(ث 1219م ).
جٝى "٥ظاهشة الّامشي" :هجذ ال٢ىذي ٜذ ظاس ِلى خىى ؤ٘الوىن وؤسظىى ٘هى ًدذد
اإلا٣ان بدذًً  ،ألاو ( ٥نهاًاث الجعم) والشاوي (الخٝاء ؤ٘ٝي اإلادُي واإلاداه به) ٠ما ظاس الٙاسابي
 - 1البليهد ،محد سعود :مجاليات ادلكان يف الرواية السعودية ،ط ، 1دار الكفاح للطباعة والنشر،الدمام-السعودية نقال
عن العبيدي  ،حسن  ،نظرية ادلكان عند ابن سينا  ،بغداد  ، 1987ص.48
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-شالش ،غيداء :ادلكان وادلصطلحات ادلقاربة لو  ،رللة أحباث كلية الرتبية  ،اجمللد ،11العدد ، 2ص  245نقال

عن دائرة ادلعارف اإلسالمية  :أمحد الشنتاوي مج.383 /10
 - 3ادلرجع نفسو  ،ص.246
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ِلى ههج ال٢ىذي  ،وسؤي بن اإلا٣ان ( مىحىد ّ
وبحن وال ًم ً٢به٣اسه)  .1مً هىا ؤسي ؤن ٘٢شة اإلا٣ان ِىذ
الٙالظٙت الّشب ٜذًما ٜذ اهبشٝذ مً الٙلعٙت الُىهاهُت ٘ ،لٝذ ؤٜشوا بىحىد اإلا٣ان وؼمىلُخه
ورل ٤بّذما خذدوا معاسًٍ للم٣ان ؤخذهما :النهاًت  ،وآلاخش هٝىت الخٝاء بحن اإلا٣ان وبحن ما
ٌعخىِبه اإلا٣ان .بال ؤن الشاصي ٜذ خشج ًِ معاس الٙالظٙت العابٝحن ٘ٝذ خذد اإلا٣ان باإلاىل ،ٞؤو
ٔحر اإلاخىاهي وؼبهه بالىِاء " .2
مما ظبً ٞخطح لي ؤن اإلا٣ان في ال٢ٙش الٙلعٙي ؤلاظالمي ٜذ ً٣ىن خاـا وٜذ ً٣ىن ِاما ،
ٜذ ً٣ىن مؽاِا وٜذ ً٣ىن ٔحر رل . ٤وجبرص جل ٤اإلاٙاسٜاث ِىذما هجذ بخىان الفٙا ًشون ؤن (
م٣ان ١ل مخم ً٢هى الجعم اإلادُي به ) 3ؤحذ ؤنهم ٜذ سبىىا بحن اإلا٣ان واإلاىحىداث التي جخمىْٜ
ُ٘ه  ،و٠إن اإلا٣ان ال ًىحذ بال بىحىد اإلاادًاث اإلادُىت بالجعم هٙعه .ؤما ابً ظِىا( ث  1937م)
ُ٘زهب بلى ؤن (اإلا٣ان هى ما ً٣ىن الص يء معخٝشا ِلُه ؤو مّخمذا ِلُه ؤو معدىذا بلُه) "4هىا ؤحذ
ؤن ابً ظِىا ٜذ ؤِىى اإلا٣ان ـٙت الشباث والخإظِغ والعببُت ٘اإلا٣ان هىا الجخدذد هىٍخه بال
باالظخٝشاس اإلاخم ً٢للمىحىداث واإلاّخمذة ِلُه  .بِىما ًشي ابً الهُشم(ث 1939م) ؤن اإلا٣ان ما هى
بال " العىذ الباوً مً الجشم الخاوي اإلاماط للعىذ الٍاهش للجعم اإلادىي"  5وهى ِىذ ابً
سؼذ( ث 1198م) لِغ الٙماء  ،بل " النهاًت اإلادُىت بالخش٠ت" .6
مما ظبً ٞم ً٢جفيُ ٚآساء الٙالظٙت اإلاعلمحن لمً زالزت مداوس:
-1ال٢ىذي  ،الٙاسابي  ،وبخىان الفٙا  -----اإلا٣ان ظىذ الجعم الخاوي.
مخىاه.
-2الشاصي  --------------------------------بّذ ال ٍ
-3ابً الهُشم  ،وابً سؼذ  -----------------نهاًاث مدُىت بالجعم.
بن هزا الاخخالٗ بحن الٙالظٙت ًَىم ًِ ج٢ٙحر مخىىس وحٕحر جبّا لخىىس الضمان والشٝا٘اث ،
٠ما ؤسي ؤهه ًذِ ٥لى ِم ٞوهىُِت والظُما في الخ٢ٙحر الٙلعٙي ٝ٘ ،ذ الخٍذ ؤن هٍشتهم بذؤث
 - 1العامري  ،ساىرة  :رسالة ماجستري ،ص.167
 - 2ادلرجع نفسو  ،نقال عن أصول الفكر الفلسفي عند أيب بكر الرازي  ،عبد اللطيف العبد ،مكتبة األجنلو ادلصرية –
القاىرة  -ص.114
 - 3محودة  ،حنان :الزمكانية وبنية الشعر ادلعاصر  ،ط،1عامل الكتب احلديث -األردن ،2005،ص .18نقال عن
رسائل إخوان الصفا وخالن الوفاء  ،اجمللد الثاين  ،ص.12
 - 4ادلرجع نفسو ،ص ، 119نقال عن نظرية ادلكان يف فلسفة ابن سينا ص.105
 - 5الدمرداش  ،سعيد :احلسن بن اذليثم (،د.ط) دار الكتاب العريب  -القاىرة  ، 1969ص.364
 - 6احللو ،عبده  :ابن سينا فيلسوف النفس البشرية ،ط ،1بيت احلكمة  -بريوت  ،1967 ،ص.30
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باألبّاد اإلاادًت اإلادعىظت واهتهذ ببّذ ٘لعٙي مىىٝي ِمُ ٞمشجبي بإ٘٣اس ال مدعىظت جىإي
باإلا٣ان ًِ اإلادُي اإلاادي وجدل ٞبه في ؤ٘ ٞالٙماء والخحز والٙشآ.

-3املكان في الفكر الفلسفي الحذًث:
اظخٙاد الٙالظٙت في الّفش الخذًث مً ١ا٘ت الذساظاث الٙلعُٙت التي ؤظعذ للم٣ان
٘لٝذ اظدىذ ؤٔلب الٙالظٙت اإلادذزحن بلى آساء ٔاظخىن باؼالس والتي جخإظغ سئٍخه اإلا٣اهُت في ألادب
ِلى ؤهه " مجمىُ الفىس الٙىُت التي جشحر الزا٠شة  ،ؤو هى مجمىُ ُٜم مخخُلت ًختزلها الّٝل الباوً
زم جفبذ هي الُٝم اإلاعُىشة"  1.ومً ؤولئ ٤الزًً ِىىا باإلا٣ان " حُىسد بشوهى( ) 1699-1548بر ؛
ًشي بإن " اإلا٣ان والضمان اإلاىلٝحن ما هما بال مً جل ُٞٙالخُا،2"٥وهزا ٌّجي ؤن اإلا٣ان والضمان
مدذدان بذٜت ؛ بدُث جيخٙي ِنهما ـٙت ؤلاوال ٛوالتي هي مً ـٙاث الخُا ٥ؤلاوعاوي ،بِىما
وخذ"دً٣ا ث بحن مٙاهُم اإلاادة والامخذاد واإلا٣ان و ّ
َ
ِذه " اإلامخذ في ألابّاد الشالزت"،3وهزا ٌّجي ؤن
س
دً٣اسث ( )1659 – 1599خذد اإلا٣ان في ؤبّاد زالزت هي  :مادة وامخذاد  ،وامخذاد اإلا٣ان هٙعه ،
ً
وٍخطح لي مما ظب ٞؤن ٠ال مً دً٣اسث وحُىسد بشوهى ٜذ سظما مّالم اإلا٣ان باهخٙاء الاوالِ ٛىه ،في
خحن حاء لُبخجز( )1716 – 1646لُيخٝذ هٍشٍت دً٣ا ث ؛ بر ّ
ِذ" الامخذاد ال ً٣ىن حىهشا٘ ،الجىهش
س
وخذه  ،في خحن ً٣ىن الامخذاد ٠ثرة خالفت ٘ ،هى ًىٝعم بلى ما النهاًت له ".4وفي جٝذًشي ؤن سؤي
لُبخجز ٜذ مىذ ـٙت ؤلاوال ٛللم٣ان ِلى خالٗ دً٣اسث وحُىسد اللزًً ٜذ سظما خذودا للم٣ان.
وبرا اججهىا بلى اججاه آخش هجذ ؤن هُىم(ً )1776-1711شي ؤن " اإلا٣ان ّ
م٣ىن مً ؤهاث ولخٍاث
وهٝاه مىٙفلت" ، 5وبالخالي جخجه هٍشة هُىم بلى اإلا٣ان في ؤهه ًدىي صمىا وؤخذازا ٜذ ج٣ىن مىٙفلت
مىٙفلت وٜذ ج٣ىن مترابىت .وٜذ حاء ٠الس )1729-1675(ٟواجبْ ههج ؤ٘الوىن هٙعه ٘لٝذ ِذه
6
"خاوٍا لألؼُاء مْ بلا٘ت خاـُت ؤخشي هي الالجىاهي وألاصلُت وألابذًت والٝذم وِذم الٙىاء"...

 - 1باشالر  ،غاستون  :مجاليات ادلكان  ،ص.52
 - 2العامري  ،ساىرة  :رسالة ماجستري  ،ص.86
 - 3ادلرجع نفسو ،ص.20
 - 4نفسو ،ص.23
 - 5بدوي ،عبد الرمحن :مدخل جديد إىل الفلسفة (،د .ط) ،ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر-بريوت-لبنان ،
 ،1975ص197
 - 6شالش  ،غيداء :ادلكان وادلصطلحات ادلقاربة لو ،ص.8
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وبالخالي ًم ً٢جٝعُم الٙالظٙت في سئٍتهم للم٣ان -خعب جٝذًشي -بلى :
٘-1الظٙت مىدىا اإلا٣ان ـٙت الاوال ٛوالخىاهي.
٘-2الظٙت ُٜذوا اإلا٣ان وخذدوه بمدذداث.
٘-3الظٙت اظترؼذوا بالٙالظٙت الٝذماء وؤلا٘ىا لهم.
وٍدبادس بلى ألارهان ظاا ٥وهى :ؤًً هفِب اإلا٣ان في ال٢ٙش الٙلعٙي الخذًث بىـٙه مٝتربا
هٝذًا وحمالُا في الِ ًٙامت وألادب خاـت٘ ،إحذ ؤن دساظتالذ٠خىس "خبِب مىوس ي واإلاىظىمت
بٙلعٙت اإلا٣ان في الؽّش الّشبي ٜشاءة مىلىِاجُت حمالُت" ٜ 1ذ ِىِذ بهزا الجاهب مً حىاهب
الٙلعٙت  ،والظُما ؤنها جىاولخه جىاوال ببذاُِا حمالُا ٘لعُٙا ؛ خُث ؤ٘شد الٙفل الخامغ
والعادط والعابْ والشامً لذساظت الخجلي الجمالي.
ًٝى ٥مىوس ي في ٠خابه  ":سؤي بّن ألاِشاب ابىا له ًخخي مجزال بىشٗ ِفاه ٘ ،ذها مىه
وٜا " : ٥ؤي ّ
بجي بهه ٜمُف٘ ، ٤ةن ؼئذ وظّذ  ،وبن ؼئذ لُٝذ"  ، 2بن اإلاشا ٥الزي ؤؼاس بلُه
"مىوس ي" آهٙا ً ،شجبي بؽ٣ل ؤو بأخش بٙلعٙت اإلا٣ان ٘ ،بىٍشة ظشَّت ًدبذي لىا اإلاّجى العىحي
واإلإضي الّام مً الٝفت في ؤن اإلا٣ان مشل الٝمُق ٜذ ًدعْ وٜذ ًمُ ،ٞول ً٢بىٍشة اإلاىىٞ
والىعي الذاخلي ؤسي ؤن الٝمُق ؤلف ٞألازىاب بجعم ؤلاوعان  ،وبما ؤن "مىوس ي" ؼبه اإلا٣ان
بالٝمُق ٘ ،ةهه ًدبذي لىا ؤن اإلا٣ان ؤلف ٞألاؼُاء باإلوعان وهى امخذاد للجعذ راجه  ،وال ًخىٜٚ
رلِ ٤ىذ الخذود اإلا٣اهُت اإلادذدة  ،بل ٌعشي لِؽمل الخذود الىٙعُت والؽاِشٍت وهزا ما ظُّذ
ُ
الظدى٣اه ؤظشاسه،وفي حاهب آخش ًٝى ٥مىوس ي في ٘لعٙت اإلا٣ان  ":لِغ اإلا٣ان برن رل ٤اإلاّىى
الخاسجي اإلاداًذ  ،الزي وّبره دون ؤن هإبه به،وبهما اإلا٣ان "خُاة ال ًدذه الىى ٥والّشك؛وبهما له
خاـُتالاؼخما.3 "٥
في جٝذًشي ؤن مىوس ي ِىذما ؤِىى اإلا٣ان ـٙت الاؼخما٘ ٥ةهه ؤلف ٞبه ـٙتي الخٕىُت
والعتر مً هاخُت واإلاخالىت والاهذماج مً هاخُت ؤخشي  .وهزا ًذِ ٥لى جإزش مىوس ي بؽ٣ل ؤو بأخش
بمً ظبٝه مً الٙالظٙت ظىاء ؤ١اهىا ًىهاها وبٔشٍٝا ؤم ِشبا ،معلمحن ٜذامى ؤو ختى اإلادذزحن.
وججذس باإلؼاسة بلى ؤن مىوس ي ٜذ جىظْ في خذًشه في ٘لعٙت اإلا٣ان ٘شبي بحن اإلا٣ان مً
هىاح منها الاؼخما ، ٥والىلل  ،واإلا٣ان ٠خابت  ، ...لعذ بفذد الخذًث ِنها آلان .ولٝذ ؤؼاس
ِذة ٍ
مىوس ي في ٠خابه بلى جالخ ٞالشخلت والخش٠ت للم٣ان ُ٘ٝى ": ٥بن الشخلت والخش٠ت جىُٙان اإلا٣ان ! وال
ً٣ىن الىٙي بلٕاء اإلا٣ان ومسخا له؛ وبهما الىٙي هى في ظلب اإلا٣ان خفىـُت الشبىث ؛ ألن اإلا٣ان
 - 1مونسي ،حبيب :فلسفة ادلكان يف الشعر العريب  ،قراءة موضوعاتية مجالية ،ط ،1احتاد الكتاب العرب  -دمشق،
.2001
 - 2ادلرجع نفسو ص.15
 - 3نفسو  ،ص.16
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ِاحض ًِ الّٙل الخذمحري ٘ ...ةرا ظلبىا مً اإلا٣ان خاـُت الشبىث  ،ؤو ٜللىا جإزحرها بّٙل الخش٠ت ،
٘ٝذ ٜللىا مً ظلىان اإلا٣ان"، 1 .وفي سؤَي ؤن خذًث مىوس ي ًدُلىا بلى ؤن اإلا٣ان في ٘لعٙخه ال ًٝبل
الشبىث  ،خُث جدباوإ خش٠ت الضمً وجخ٢شس ٘يها وبالخالي ٘ةن هزا الخ٢شاس ًدُلىا بلى هٍام سوجُجي
ًدمل بحن زىاًاه الشجابت  .بن بظٝاه ـٙت الشبىث مً اإلا٣ان ٘ةن هزا ٌّجي ؤهىا هٝلل مً ظلىان
اإلا٣ان وهُبخه  ،وظمدىا ألهٙعىا بإن وّىي الخدى٘ ٥شـت ل٣ي جخذخل في ـٙاث ؤلاوعان
الشخفُت.
بن ما ظبً ٞدُلىا إلاٝىلت لبىجىس( " ) -1926ولِغ آلاخشون باليعبت بلُىا  ،ما سؤًىاه ٘يهم
بإُِيىا وخعب  ،بل هم بلى رل ٤ما ؤخبروها به ًِ ؤهٙعهم  ،ؤو ما ؤخبرها به ٔحرهم ِنهم ،ولِعىا
٠زل ٤ؤولئ ٤الزًً ِش٘ىاهم ؛ بل ١ل الزًً جشامذ بلُىا ؤخباسهم  ،وهزا الًىىبِ ٞلى الىاط
وخذهم  ،بل ًىىب٠ ٞزل ٤ختى ِلى ألاؼُاء وألاما١ ، ً٠األما ً٠التي لم ؤرهب بليها مشال ...ول٢نها
وـٙذ لي.2"...
وبالخالي ؤسي اجٙاٜا واضخا بحن مىوس ي وبحن بىجىس في ؤن اإلا٣ان ال ًدخمل ـٙت الشبىجُت  ،بل
بهه ِىذ " بىجىس" ٜذ ًخّذاها بلى ؤماٜ ً٠ذ جشحعم في الخُا ، ٥هزا الاحعاُ الذاللي للم٣ان ًىحى بي
مىحى آخش  ،وهى جذاخل اإلا٣ان مْ العُمىوُٝا ٘ .اإلا٣ان الزي هدُا ُ٘ه لِغ ظلبُا وال ـامخا ،
3
ول٢ىه ًدمل داللت جخخلل حمُْ ألابّاد وؤلاخذازُاث وألاس١ان والٍىاهش الىبُُّت وألاؼُاء "...
ؤخخم بهزا مبدثي باِخباس اإلا٣ان مً وحهت هٍشي هى رل ٤الامخذاد الىاٜعي الخُالي الزي
جدُا ُ٘ه ألاؼُاء وال٣اثىاث وجشبي ُ٘ما بِىه وبُنهم ِالٜاث مخذاخلت ٘يها الخإـل والخمَ ً٢
لخذ
ٌعخدُل مّه الاه٣ٙاِ ٟىه ؤو وعُاهه بإي خا ٥مً ألاخىا.٥

 - 1مونسي ،حبيب :فلسفة ادلكان يف الشعر العريب  ،قراءة موضوعاتية مجالية ،ص.17
 - 2األلوسي  ،عبد اجلبار  :ادلكان ودوره السردي ادلعهد األورويب العايل لدراسات العربية  ،مقالة نقال عن موقع الويب
:
والرابط

http://www.averroesuniversity.org/au/index.php?option=com_content&vie
=123:2009-07-12-14-55-54&catid=57:2008-12-30-12-12- w=article&id
49&Itemid=39
 - 3مجعة ،مصطفى عطية  :ادلكان ( ادلفهوم والسميوطيقيا) مقالة ضمن جريدة الرأي الكويتية  ،رللة أقالم الثقافية /
االثنني ( )2010/5/24نقال عن موقع اجلريدة على الويب والرابط:

http://www.alraimeidia.com/alrai/article.aspx?id=205035&date=20052010
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ثالثا :حضىر املكان وثجلياثه في الفكر الاجتماعي
اخخل اإلا٣ان معاخت ٠بحرة في ٘٢ش ِلماء الاحخماُ  ،ظىاء ِىذ الّشب ؤو الٕشب  .واإلا٣ان
بحخماُِا ٌّجي  " :البِئت الاحخماُِت  ،وحؽمل ؤزش الّاداث وألاِشاٗ والخٝالُذ  ،وهىُ الّمل العاثذ
في اإلاجخمْ  ،وؤزش الخماسة ِامت ِلى ال ،1 " ًٙوٍخجلى اإلا٣ان – مً الىاخُت الاحخماُِت  -في آلازاس
ألادبُت  ،وبالخالي ٘ةن مٍّم آلازاس ألادبُت ماهي بال بظٝاواث الىٙغ ؤلاوعاهُت ِلى ألاماً٠
والبِئاث واإلاجخمّاث التي ّ
ج٣ىهذ ٘يها ،وألن ؤلاوعان مً وحهت هٍشي ٌِّؾ في ِالم ًخف ٚببّذًً
ؤظاظحن هما الضمان واإلا٣ان ٙ٘ ،يهما ًدُا وٍىمى الجيغ البؽشي وٍخىىس؛ ولزل٘ ٤ةن وحىد
ؤلاوعان في اإلا٣ان ؤدي بلى جىزُ ٞالّالٜت بُنهما  ،والتي جدىامى بؽ٣ل مىشد .لّل اإلادىت ألاولى
إلاٝاسبت اإلا٣ان احخماُِا ظدبذؤ مً ابً خلذون(ث  ، )1496الزي لم ٌؽش بفشاخت للم٣ان ول٢ىه ؛
"ولْ خفاثق للم٣ان ججب مشاِاتها ِىذ بٜامت ؤًت مذًىت مً خُث صخت بٜامتها ومالءمتها
للمِّؽت ؤلاوعاهُت" . 2
وبالخالي ؤحذ ؤن ابً خلذون ٜذ اهخم باإلا٣ان اهخماما واظّا ؛ ١ىهه الىظي الزي ًدُا ُ٘ه
ؤلاوعان والزي جخٙخِ ٞىه ١ل ببذاِاجه البؽشٍت ب٣ا٘ت ؤهىاِها وؤٜىابها،وبىاء ِلى رل ٤ؤحذ ًىسي
لىجمان ًٝى ": ٥بن اإلا٣ان الزي ٌِّؾ ُ٘ه البؽش م٣ان زٝافي  ،ؤي بن ؤلاوعان ّ
ًدى ٥مّىُاث
الىا ْٜاإلادعىط وٍىٍمها  ،ال مً خال ٥جىٌُٙها اإلاادي لعذ خاحاث اإلاِّؽت وخعب  ،بل ِبر
بِىائها داللت وُٜمت" ،3ؤما ٘الظٙت الٕشب في الّفش الخذًث ٘لٝذ جبلىسث ٘٢شة اإلا٣ان لذيهم
بىلىح والظُما ِىذ ١ل مً ١اهذ( )1804 - 1724ودوس ١اًم(ًٝ )1917-1858ى١ ٥اهذ  :بن
اإلا٣ان والضمان لِعا جفىسًٍ ،بل هما ـىجان للخذط"،وهزا ٌّجي ؤن الضمان واإلا٣ان ِىذ" ١اهذ "
له ـىسجان ؤولُخان بخذاهما  :مُخا٘حزًٝت وألاخشي ،ابعدُمىلىحُت .وبالخالي ًم ً٢جلخُق ٘٢شة
١اهذ ًِ اإلا٣ان ب" هى رل ٤الخذط اإلادُي والزي ال ًُداه به". 4
مما ظبً ٞخطح لي ـٙاث اإلا٣ان ِىذ ١اهذ ُ٘ما ًإحي:
•هى ؼشه إلم٣اهُت الٍىاهش.
•هى خذط خالق .
- 1عبيدي  ،مهدي  :مجاليات ادلكان يف ثالثية حنا مينة ،ط ،1اذليئة العامة السورية للكتاب-دمشق ، 2011 ،
ص ، 30نقال عن زلمد عزيز نظمي سامل  ،علم اجلمال االجتماعي ،دار ادلعارف  ،القاىرة ص.90
 - 2الشامي  ،عبد العال عبد ادلنعم:جغرافية ادلدن عند العرب ،عامل الفكر -وزارة اإلعالم الكويتية،اجمللد التاسع ،العدد
األول  46 ، 1978صفحة ،على موقع الويب والرابط :

.http://www.liilas.com/vb3/t48071.html
 - 3لودتان  ،يوري  :مشكلة البناء الفين ،ص.60
 - 4بدوي ،عبد الرمحن  :الزمان الوجودي ،ط، 3مكتبة النهضة ادلصرية-القاىرة  ، 1955 ،ص.75
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وبالخالي ٘ةن اإلا٣ان ٌاهشة ال ّ
خذ لها ٢٘ ،ما جىىىي ِلى ٔش٘ت ـٕحرة جدعْ ختى حؽمل
الّالم بإظشه ؛ اإلا٣ان بيُت دالت في ِالم الخاسج " .لٝذ ؤظغ ١اهذ للم٣ان والضمان ِبر ٠خابه " هٝذ
الّٝل اإلادن" ِبر دساظخحن:
ُ
•دساظت مُخا ٘حزًُٝت حّجى باإلاٙهىم.
ُ
1
•دساظت "جشاوعُذهخالُت ،حّجى بمّالجت الٍىاهش والخجاسب".
وٜ٘ ٞشاءاحي ًم ً٢جلخُق اإلا٣ان ِىذ ١اهذ بإهه  :لِغ مٙهىما مجشدا لزاجه  ،وبهما هى
خذط ٌعاِذ ِلى مّالجت الٍىاهش ِٝلُا وال ًم٘ ً٢فله ًِ الضمان.
ؤما دوس ١اًم ٘ةهه ًش٘ن جفىس ١اهذ ألن اإلا٣ان في ٜىاِخه :برا ١ان ؼِئا مخجاوعا ِلى
الاوال٘ ، ٛعىٗ ٌعخدُل ِلى الّٝل بدسا٠ه ؤو جفىسه جفىسا مىلىُِا ،؛ بر بن الخفىس اإلا٣اوي
بهما ًخإل ٚبالمشوسة مً وع ٞمشجب مً ألاؼُاء واإلاىلىِاث اإلاعخمذة مً مّىُاث الخجشبت
الخعُت ،ولعىٗ ٌعخدعل ُٜام هزا اليع ٞالخفىسي للم٣ان  ،برا ما ١اهذ ؤحضاء اإلا٣ان مدعاوٍت
ومخجاوعت ُٙ٠ا و٠ما" .2
مما ظبً ٞخطح لي  :بن ججاوغ الٍىاهش اإلا٣اهُت في حىهشها ٜذ ٌعخدُل ججاوعها ؛ ألهه
الٌعخُٝم ولْ ألاؼُاء  ،ولّا م٣اهُا بال برا جابّىاها في مىالْ ؤخشي ٔحر مخجاوعت وفي ؤماً٠
مخخلٙت  ،وهزا ال ًإحي بال بخٝعُم اإلا٣ان بلى ؤحضاء ومىالْ" .ومً اإلااٍذًً ؤًما للمفذس
الاحخماعي وجخفىس دوس ١اًم إلاٝىلت اإلا٣ان  :بُترًم ظىسو٠حن( )1968-1889الزي محز بحن اإلا٣ان
الهىذس ي  ،وظاثش ؤهىاُ اإلا٣ان التي ـذسث في هىذظاث لىباحؽٙع٣ي( )1856-1792وسٍمان(-1826
 )1866اللزًً رهبا بلى ؤن الخفىس اإلا٣اوي في ال٢ٙش الفُجي هى جفىس سباعي الؽ٣ل" 3؛ وفي جٝذًشي
ؤن ٠ال مً  :دوس ١اًم ولىباحؽٙع٣ي و سٍمان ٜذ ِىىا باإلا٣ان مً هاخُت هىذظُت ِبر جدذًذه
باألبّاد  ،بر جم ٘فله ًِ اسجباوه باإلوعان مً الىاخُت الىٙعُت والؽّىسٍت  ،وبالخالي ؛ ٘هم
ًخخىىن ألهٙعهم معاسا ًخخل ًِ ٚمعاس " ١اهذ " ،وفي بخالت ؤخشي لخمىس اإلا٣ان في ال٢ٙش الا
حخماعي الخذًث ًشي دوس ١اًم " بلى ؤن الىٍش بلى الٍىاهش ِلى ؤنها ؤؼُاء ؛ هى الىٍش بليها ِلى ؤنها
مّىُاث جال ٚهٝىت ابخذاء الّلم"،4وفي جٝذًشي ؤن هزه الؽُئُت اإلاز١ىسة آهٙا ًيؽإ ِنها جدذًذ
اإلاىلْ وألابّاد ؛ برؤهه مً اإلادا ٥بدسا ٟخُٝٝت ألاؼُاء بال مً خال ٥دساظت الىظي الزي وؽإث
ُ٘ه ،جٝى ٥ظحزا ٜاظم " لٝذ ؤ خز الاهخمام باإلا٣ان ً٢دعب وابّه الّلمي خحن ٔذا امخذادا للجعذ
 - 1ديفيز  ،ب-س :ادلفهوم احلديث للمكان والزمان  ،ترمجة السيد عطا  ،ط ،2اذليئة ادلصرية العامة للكتاب  -القاىرة
 ، 1996ص.122
 - 2امساعيل  ،قباري زلمد :علم االجتماع والفلسفة  ،،ط ، 2دار ادلعرفة اجلامعية -االسكندرية – مصر ج،1968 2
ص.54
 - 3عبيدي  ،مهدي :مجاليات ادلكان يف ثالثية حنا مينة  ،ص.32
 - 4مونسي  ،حبيب  :فلسفة ادلكان يف الشعر العريب ،ص.9
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خذ ظىاء ٘ .لٝذ ّ
ِىذ اإلا٢ٙشًٍ الاحخماُِحن والىٙعاهُحن ِلى ّ
ِذ بّمهم هزا الخحز بالٝٙاِت التي
ٌِّؾ الٙشد بذاخلها ؤًىما رهب" ،1ومً هىا ًخطح لي مذي الخفا ٛاإلا٣ان بالٙشد ٘٢إنهما
الًىٙفالن ًِ بّمهما البّن ورل ٤مً خال ٥اِخباس اإلا٣ان ؛ امخذاد للجعذ ؛ وبما ؤهه امخذاد
للجعذ ٘ةن رلً ٤دُلىا بلى ٜمُت مً له خ ٞألاظبُٝت في الىحىد  - ،في سؤَي -ؤحذ ؤن اإلا٣ان له جل٤
ألاخُٝت ؛ رل ٤ألن ؤلاوعان لم ًىحذ ؤـال بال في م٣ان  ،وؤو ٥م٣ان ١ان ( سخم ؤمه) والشخم ظابٞ
لىحىده ؛بال ؤهجي ؤس٘ن وـ ٚهزا الخحز اإلا٣اوي بالٝٙاِت ،ألن الٝٙاِت ٜذ ًيخهي وحىدها في ؤي
لخٍت؛ بِىما اإلا٣ان مشجبي بالٙشد وممخذ ختى بّذ مماجه ،ولىال هزا الامخذاد والخىاـل ؛ إلاا وحذها
هزا ال٢م الهاثل مً جىاجش ال٢خاباث ؤلابذاُِت التي جبرص الّالٜت الٙىُت ألاـُلت الٙىشٍت التي جشبي
بحن الٙشد بم٣اهه وبإما ً٠آلاخشًٍ

رابعا  :املكان من منظىر فني إبذاعي
-1عنذ النقاد العرب قذًما:
ًلّب اإلا٣ان في الذساظاث ألادبُت دوسا ٠بحرا في صواًا مخّذدة الاججاهاث  ،حّلذ ٔالب
هلعا(ث 1989م)ًٝى:٥بن الّمل ألادبي خحن ًٙخٝذ اإلا٣اهُت ٘هى ًٝٙذ خفىـِخه وؤـالخه " 2ولٝذ
ؤًذه في رلً ٤اظحن الىفحر ِىذما ٜا : ٥بن اإلا٣ان دون ظىاه ًشحر بخعاظا ما باإلاىاوىت  ،وبخعاظا
آخش بالضمً واإلاخُلت ختى لىدعبه الُ٢ان الزي ال ًدذر ش يء بذوهه" ،3مً هىا ؤلحى للم٣ان
ؤهمُت ال ًم ً٢وـٙها ِلى ١ا٘ت ألاـّذة  ،وهزا ما ر٠شه الىاٜذان معبٝا ٘ ،لٝذ ؤ٠ذ ٔالب هلعا
ِلى ؤـالت الّمل ألادبي بىاء ِلى اسجباوه باإلا٣ان وؤًذه ًاظحن الىفحر الزي اِخبر اإلا٣ان هى الباِث
الخُٝٝي لخذور ؤي ش يء.
ولم ج ً٢الّىاًت باإلا٣ان وؤهمُخه خذًث الّهذ٘ ،لٝذ جيبه الىٝاد الّشب الٝذماء بلى جإزش
الؽّش باإلا٣ان الزي ًٝىىه ٜاثلىه ؤمشا :٥ابً ظالم الجمحي(ث )846والجاخَ(ث ، )868وابً
ٜخِبت(ث )889والٝحرواوي(ث  )1971ؤحرهم .ومما ًذِ ٥لى اهخمام الىٝاد ٜذًما باإلا٣ان ما هٝله
اإلاشصباوي(ث  )994والٙشاهُذي(ث )786جفشٍده بزل ٤في ٜىله  " :سجبذ البِذ مً الؽّش جشجِب
ّ
البِذ مً بُىث الؽّشً -شٍذ الخباء" 4وهزا ًذِ ٥لى ؤهمُت اإلا٣ان وداللخه الىٙعُت والاًداثُت التي
حعخىوً الىٙغ البؽشٍت.
 - 1لودتان ،يوري :مشكلة ادلكان الفين  ،ص.82
 - 2باشالر  ،غاستون  :مجاليات ادلكان (،مقدمة ادلرتجم) ص.6
 - 3النصري  ،ياسني  :إشكالية ادلكان يف النص األديب  ،ص.16
 - 4ادلرزباين  ،زلمد بن عمران  :ادلوشح يف مآخذ العلماء على الشعراء (،د.ط) مجعية نشر الكتب العربية  ،ادلطبعة
السلفية -القاىرة  ،1343 ،ص.20
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لم ًٝخفش الاهخمام باإلا٣ان ِلى ِفش دون الّفىس ألاخشي ٘ ،هزا الّفش ألاهذلس ي بذا
جإزش ؤدباثه واضخا باإلا٣ان ٘هزا ابً خضم ألاهذلس ي(ث٠ )1964خب سظالت في " ٘مل ألاهذلغ
ور٠ش سحالها" وؤما الؽٝىذي(ث ٠ )629خب سظالت ّبحن ٘يها ٘مل ؤهل بالد ألاهذلغ  ،را٠شا ؤبشص
ؼّشائها ومعدؽهذا بمٝاوْ مً ؤؼّاسهم؛ل ً٢ما ًلٙذ الىٍش ؤن ١ل الذساظاث وال٢خب واإلاالٙاث
ُ
التي ر٠شث آهٙا لم جٙشد دساظت جدلُلُت حمالُت للم٣ان في ألادب ِ ،لى خالٗ ما هجذه في الذساظاث
ُ
الخذًشت التي ؤ٘الذ وؤزشث اإلا٢خبت الّشبُت والٕشبُت بعُى ٥مً ال٢خب الىٝذًت اإلاممىت مٝاسباث
للم٣ان ودالالجه وحمالُاجه و٘لعٙخه.
بن الاهخٝا ٥مً م٣ان بلى آخش س٠حزة مً س١اثض الخُاة الّشبُت الٝذًمت مىز الجاهلُت وبلى
وٜخىا الخالش ؛ ولزل ٤وحذها الّشب ٜذًما ًيخٝلىن مً م٣ان آلخش؛ ألن الاهخٝا ٥والشخلت ِىذهم
ِىىان الاوّخا ٛوالخدشس و٠إنها حضء ؤظاس ي مً جشُ٠بخه ؛ ومىه ٜىله حّالى  " :إلًلٜ ٚشَؾ بًال٘هم..
سخلت الؽخاء والفُ.1 " ٚ
وفي هزا ٌّبر خبِب مىوس ي ٜاثال ... ":ووحىد الشخلت في الفُ ٚوالؽخاء ً ،ى ْٜالعحروسة
الضمىُت للخُاة  ،وٍمىذ للّشبي حذًذه الزي هى في خاحت ماظت بلُه ؛ ألهه حضء مً اإلاّاػ
والاظخٝشاس وألامً" ،2وما ًا٠ذ ٠الم خبِب مىوس ي ؤوي ؤسي ؤن دًىان الّشب " الؽّش" ال ًٙخخذ بال
بالىٜىٗ ِلى ألاوال ، ٥و٠إنها العمت التي ٌُّشٗ بها الؽّش الّشبي ووظام الؽشٗ الزي ًذِ ٥لى
الاسجباه الىزُ ٞبحن الّشبي وبحن م٣اهه ّ
ؤي ١ان٘،الىلل ؤـبذ ؼاسة حؽحر بلى ما ٌّخمل في هٙغ
الّشبي مً مؽاِش وؤخاظِغ ودالالث جشبىه بهزا اإلا٣ان ؤو را، ٟبال ؤن هىا ٟمً خشج ًِ جل٤
اإلاٝذمت الىللُت ممشلت في ؤبي هىاط وامشاله مً الؽّشاء اإلادذزحن ورل ٤في ٜىله ِلى ظبُل اإلاشا: ٥
3

وعجذ ؤظإ ًِ ٥خماسة البلذ
ِاج الؽٝي ِلى داس ٌعاثلها
٘٣لمت الؽٝي في ٜى " ٥ؤبي هىاط " ج٢ؽِ ًِ ٚم ٞالّالٜت بحن الىلل والؽٝاوة  ..بنها ؼٝاوة هزا
الزي ٠خب ِلى هٙعه ؤن ًب٣ي ١ل ولل ًفاد٘ه  .ومما ظبً ٞخطح لي ؤن اهخمام الؽّشاء والىٝاد
باإلا٣ان ١ان واضخا ١ل الىلىح ختى وبن لم ًفشح به ٠ذساظت ٜاثمت بزاتها وٜذ بذا هزا الخجلي
باسصا في ِذة ؤمىس :
-1اإلاٝذمت الىللُت التي ١اهذ جخىج ١ل ٜفُذة ؼّشٍت آهزا.ٟ
-2الٝشآن ال٢شٍم الزي دلل ِلى اسجباه ؤلاوعان الّشبي بالشخلت واإلا٣ان والخىٝل.
-3مداٍ٘ت الؽّشاء اإلادذزُحن ِلى جل ٤اإلاٝذمت الىللُت وبن ١اهذ بفىسة حذًذة  ،جىم ًِ اسجباه
خُثي بحن الؽاِش وم٣اهه.
 - 1القرآن الكرمي  ،سورة قريش ،اآلية .1،2
 - 2مونسي  ،حبيب  :فلسفة ادلكان يف الشعر العريب  ،ص.17
 - 3أبو نواس  :ديوان  ،ط ، 2دار صادر للطباعة والنشر -بريوت ،2005 ،ص.57
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-4بذا اسجباه الؽاِش باإلا٣ان واضخا مً خال ٥وـٙه الذ. ُٜٞ
ال٢ش ّ
-5بشوص خش٠ت الزهاب وؤلاًاب ّ ،
والٙش ِىذ الؽاِش الّشبي في ِالٜخه باإلا٣ان مشل ٜىِٜ " ٥غ
بً اإلالىح ":
وؤًام ال ؤِذي ِلى الذهش ِادًـ ـ ـ ـ ـا
"جز٠شث لُلى والعىحن الخىالُا
وٜذ ِؽذ دهشا ال ؤِذ اللُالُ ـ ـ ـ ـ ـا
ؤِ ـ ـ ـ ـ ـ ـذ اللُـ ـ ـالي لُ ـ ـ ـلت بّذ لُ ـ ـ ـلت
1
بىحهي وبن ١ان اإلافلى وساثُـا"
ؤساوي برا ـلُـذ ًممـذ هدىها
والعاا ٥الزي ًدبادس بلى ألارهان  ،متى ١ان ؤوٌ ٥هىس للذساظاث اإلاخخففت في حمالُاث اإلا٣ان
ِىذ ألاٜذمحن ؟؟
جٝىُٔ ٥ذاء ؼالػ ":بّذ البدث واإلاخابّت  ،وحذث ؤن ؤٜذم دساظت مخخففت في اإلا٣ان
مْ وحىد اإلاٝاسباث الىاُ٘ت له  :هى ٠خاب " ؤلاوعان وِالم اإلاذًىت في الؽّش الّشبي الخذًث
للذ٠خىس مىاٗ مىفىس" الفادس ِام 1978؛خُث ٌّذ ؤٜذم ما و ْٜبحن ؤًذًىا في دساظت
مخخففت إلاىلىُ اإلا٣ان في الؽّش الّشبي  ،وال وعدبّذ ؤن ً٣ىن مالٙه اإلاذسط في حامّت
العىسبىن ٜذ جإزش بأساء اإلا٢ٙش باؼالس ،زم جشحمت ٔالب هلعا ل٢خاب ٔاظخىن باؼالس حمالُاث
2
اإلا٣ان  ،والزي ـذس بّذ وٜذ وىٍل مً جإلُٙه في .1963

-2املكان عنذ الغربيين قذًما :
ؤؼشث في اإلابدث العاب ٞبلى حهىد الىٝاد الّشب ٜذًما في اإلاالٙاث الخىٍحرًت والخىبُُٝت
للم٣ان وحمالُاجه وما ًخفل به  ،ولٝذ ؤزبذ بإن الىٝاد ٜذًما لم ٌٕٙلىا الخذًث ًِ اإلا٣ان وما
ًخفل به ختى الؽّشاء ؤهٙعهم  ،لّ ً٢هىهذ بلى ؤن ١ل ما جم ولّه وجإلُٙه مً ٠خب لم جخفل
اجفاال مباؼشا بٙلعٙت اإلا٣ان وحمالُاجه ودالالجه بٝذس ما١اهذ جبحن الفلت بحن ألادًب وم٣اهه.
وبىاء ِلى رل ٤وحذث ؤن للّشب ألاظبُٝت والشٍادة في الخذًث ًِ اإلا٣ان وما ًخفل به  ،بال ؤهه
ًجب ؤال وٕٙل دوس الىٝاد الٕشبُحن  .وظإبذؤ مبدثي هزا مً خُث اهتهُذ ؛ ٘لّل ؤو ٥الذساظاث
الٕشبُت التي جىاولذ اإلا٣ان بص يء مً اإلاٝاسباث الىٝذًت الىاضخت والفشٍدت مْ الخإظِغ له هى
٠خاب " حمالُاث اإلا٣ان" ٔ ٥اظخىن باؼالس الزي ُِجي باإلا٣ان بىـٙه ٌاهشة ببذاُِت ؛ بر ٜذم
بًخان حلعىن ل٢خاب ( حمالُاث اإلا٣ان )  ٥باؼالس في آب ًٝ ، 3 1963ى ٥باؼالس في مّشك
حّشٍٙه للم٣ان :اإلا٣ان اإلامعى ٟبىظاوت الخُا ٥لً ًٍل م٣اها مداًذا  ،خالّا لُٝاظاث وجُُٝم
معاح ألاساض ي  ،لٝذ ِِؾ ُ٘ه ال بؽ٣ل ولعي  ،بل ١ل ما للخُا ٥مً جدحز ،وهى بؽ٣ل خاؿ ،في
 - 1ابن ادللوح  ،قيس  :شرح ديوان قيس بن ادللوح  ،ط،1دار الفكر العريب  -بريوت  ،1994 ،ص.88
 - 2شالش  ،غيداء :ادلكان وادلصطلحات ادلقاربة لو ،ص.12
 - 3باشالر ،غاستون :مجاليات ادلكان  ،ص.179
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الٕالب مش٠ض احخزاب داثم ورل٤؛ ألهه ًش٠ض الىحىد في خذود جدمُه" ، 1لٝذ مىذ باؼالس للم٣ان
ـٙت الاوال ٛالخُالي ولم ٌّذه اإلادذد بالُٝاظاث وألامخاس .وهىا ٟمً جىاو ٥اإلا٣ان مً هاخُت
٘لعُٙت بدخت  ،هزا ما وحذجه في ٠خاب الُٙلعىٗ بشادلي " مٙهىم الضمان واإلا٣ان في ٘لعٙت الٍاهش
والخُٝٝت" بر جىاو ٥اإلاال ٚحذلُت الضمان واإلا٣ان في دساظت مُخا ٘حزًُٝت – ماوساء الىبُّت -زم سبي
بحن جل ٤الذساظت وبحن ٘لعٙخه البرادلُت  .زم ١ان ًىسي لىجمان الزي جىاو ٥اإلا٣ان بىشٍٝت ٘لعُٙت
؛ بر وـ ٚاإلا٣ان في مٝالخه اإلاىظىمت ب " اإلا٣ان الٙجي "وهى مفىلح ؤولٝه اإلاال ٚللخّشٍٚ
باإلا٣ان مً الىاخُت الٙىُت 2.مما ظبً ٞخطح لي ؤن حهىد الىٝاد الٕشب في اإلاٝاسباث الىٝذًت للم٣ان
لم جخشج ًِ زالزت ؤؼ٣ا: ٥
-1مالٙاث في حمالُاث اإلا٣ان – وبن ١اهذ ٜلُلت – ممشلت في ٔاظخىن باؼالس .
-2مالٙاث في ٘لعٙت اإلا٣ان والضمان مّا وسبىها باإلاُخا ٘حزًُٝا – ممشلت في بشادلي .
-3مالٙاث ٜذ جخففذ – وبن ٜلذ -في ٘ىُت اإلا٣ان ودالالجه – ممشلت في مٝاالث ًىسي لىجمان .
و٘ ٞالخفيُ ٚالعاب٘ ٞةهه ًدؽ٣ل لذي ٜىاِت بإن هىا ٟجىىِا واضخا في اإلاالٙاث اإلاخفلت باإلا٣ان
-وبن ١اهذ ٜلُلت. -

-3املكان في الفكر النقذي الحذًث :
ُِجي ّ
ال٢خاب باإلا٣ان في الّمل الٙجي ،وباجذ ؤِمالهم و٠خاباتهم جىفب ِلى ٜماًا راث
ِالٜت باإلا٣ان بدعب الشئٍت التي ًشاها هزا ال٣اجب ؤو را ٟ؛ رل ٤ؤن هزا ؤلاسر ألادبي والىٝذي ًبحن
مذي الالخفا ٛالخمُم بحن ؤلاوعان واإلا٣ان ومذي الذوس اإلاهم الزي ًٝذمه اإلا٣ان بمخخلٚ
ججلعاجه .بن ؤو ٥مً جدذر في ٘ىُت اإلا٣ان وببذاِاجه ١ان ٔاظخىن باؼالس و ًىسي لىجمان زم
جىالذ بّذ رل ٤الذ اظاث الّشبُت والٕشبُت ِلى ّ
خذ ظىاء،وفي جٝذًشي بن ٘ىُت اإلا٣ان حعخىِب
س
ِالماث ودٜاث ٞهامت حذا مشلها مشل ؤي لىخت ٘ىُت لها ؤبّادهاالٙىُت والجمالُت،؛ ألن ٘ىُت اإلا٣ان
جشجبي اسجباوا مباؼشا بضخم هاثل مً الذالالث ؤلاًداثُت والاظٝاواث الشوخُت.
وهدً ِىذما هخدذر في اإلا٣ان ال هٝفذ اإلا٣ان الٙشدي وخعب وبهما وؽحر بلى ؤن
الخمٍهشاث اإلا٣اهُت جخخل ٚوجدىىُ ٘هىا ٟألام٢ىت الٙشدًت والجماُِت  ،وهىا ٟؤما ً٠مش٘ىلت
وؤخشي مشٔىبت ؛ هزا الخىىُ لم ًيؽإ مً ٘شآ وبهما وؽإ مً خش٠ت وجٙاِل ؤلاوعان مْ الّالم
الٙحزًٝي واإلاُخا ٘حزًٝي ِلى العىاء.

 - 1باشالر ،غاستون :مجاليات ادلكان  ،ص.34
 - 2لودتان ،يوري  :مشكلة ادلكان الفين  ،ص.79
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" ٘ش٠ ٛشحر مً الىٝاد الٕشبُحن -في الّفش الخذًث-بحن معخىٍاث مخخلٙت مً اإلا٣ان في الاهجلحزًت"

1

) .) Space – Place – Location

وفي جٝذًشي الخاؿ ؤن ١ل مفىلح مً اإلافىلخاث ؤلاهجلحزًت العابٝت لها داللت مُّىت٘،مشال
()placeحّجي هٝىت مدذدة ؤو حضءا مً خحز وال ظُما الزي ٌؽٕل بىظاوت ش يء ؤو ًشجبي بىحىد
ش يء.
" ؤما مفىلح (٘ )spaceهى اإلادخىي الىاظْ والؽامل وهى الامخذاد في حمُْ الاججاهاث بامخالٟ
ألابّاد الشالزت ،ؤما مفىلح ( ٜ )locationذ جدخمل ّ٘ :ل الخدذًذ اإلا٣اوي  ،اإلاىلْ اإلادذد في
م٣ان ؤو ٘ماء"  2وٍخطح لي مما ظب ٞماًإحي:
-1بن الؽاجْ في زٝا٘خىا الّشبُت ؤن ١ل اإلافىلخاث العابٝت جترحم ِلى ؤنها إلاشادٗ واخذ وهى
اإلا٣ان.
-2لم ؤحذ ؤي ٘فل بحن هزه ال٣لماث الشالر ُ٘ما ًخفل بمعخىٍاث اإلا٣ان .
ٌُ "-3عخيخج مً اإلاّاوي والتراُ٠ب اللٕىٍت التي جىسدها اإلاّاحم اللٕىٍت،بن الٙماء(  )spaceهى
ال٢لي وبن اإلا٣ان( )placeهى الجضجي وبن اإلاىلْ ( )locationهى ألا٠ثر حضثُت وألا٠ثر جدذًذا " .3
لٝذ ؤزشث جشحمت ٠خاب ٔاظخىن باؼالس في اهدؽاس مٙهىم اإلا٣ان وحمالُاجه في الىٝذ ألادبي
الّشبي الخذًث  ،و٘خذ ؤمام الىٝاد واإلابذِحن مجاال واظّا في ال٢خابت في هزا اإلاجا "، ٥ولّل ؤو٥
٠خاب هٝذي خُٝٝي خمل بؼاساث بلى اإلا٣ان والضمان وؤهمُت دساظتهما في بيُت الٝفُذة هى ٠خاب ٥
ُ
( ٠ما ٥ؤبى دًب ) الفادس ِام ،4 ."1979وفي مسح ظشَْ ل٣ل ال٢خب الىٝذًت التي ؤلٙذ في اإلا٣ان
وحمالُاجه ِ ،ثرث ِلى ٜاثمت لم ؤجىان ؤبذا باالظخّاهت بها منها :
•الشواًت واإلا٣ان ً ( ٥اظحن الىفحر) .1989
•الضمان صاإلا٣ان وؤزشهما في خُاة الؽاِش الجاهلي  ( ٥د .ـالح ِبذ الخاَ٘) .1982
•بؼ٣الُت اإلا٣ان في الىق ألادبي ً ( ٥اظحن الىفحر) .1986
•مٝالت ( حمالُاث اإلا٣ان)  ( ٥اِخذاِ ٥شمان ) وؽشث في مجلت ألاٜالم .1986
•٘لعٙت اإلا٣ان في الؽّش الّشبي  ( ٥خبِب مىوس ي ) .2991

املكان فنيا :
 - 1مسلم  ،طاىر عبد  :عبقرية الصورة وادلكان ،ط ،1دار الشروق  -القاىرة  ، ،2002،ص.23
 - 2ادلرجع نفسو ،ص.25
 - 3نفسو ،الصفحة نفسها.
 - 4نفسو ،الصفحة ص.27
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ًمشل اإلا٣ان الُ٢ان الزي ًدىي خالـت الخٙاِل بحن ؤلاوعان ومجخمّه  ،وألادًب هى الزي
ًبرص ُٜمت هزا الخٙاِل بما ًدمله مً دالالث وبظٝاواث ببذاُِت ،ولٝذ ِشلذ في العىىس
العابٝت لبّن حّشٍٙاث اإلا٣ان ولً ً٢جب ؤن ؤظلي المىء ِلى ٘ىُت اإلا٣ان .وسبما ً٣ىن ؤو٥
حّشٍٜ ٚذ وـل بلى ؤًذي هٝادها للم٣ان الٙجي هى حّشٍٔ ٚاظخىن باؼالس والزي ؤوسدجه ظابٝا ":
اإلا٣ان اإلامعى ٟبىاظىت الخُا ٥لً ًٍل م٣اها مداًذا " ،1وٜذ٘ش ٛهى٘ذًىٖ بحن اإلا٣ان الىٙس ي
واإلا٣ان اإلاشالي بٝىله " :بن اإلا٣ان الىٙس ي الزي هذس٠ه بدىاظىا م٣ان وعبي ال ًىٙفل ًِ الجعم
اإلاخمِ ً٢لى خحن ؤن اإلا٣ان اإلاشالي الزي هذس٠ه بّٝىلىا م٣ان سٍاض ي مجشد ومىل ٞوهى وخذه
مخجاوغ ومخفل " .2
مما ظبً ٞخطح لي ؤن " اإلا٣ان اإلاشالي" ًخمشل ِىذها باإلا٣ان الخُٝٝي الىاٜعي اإلاادي
اإلادعىط واإلاخ٣ىن في الىعي  ،ؤما اإلا٣ان الىٙس ي هى اإلا٣ان الٙجي الزي الزي هدً بفذد الخذًث
ِىه  .حّذدث الخّشٍٙاث الٙىُت للم٣ان ٘ ،خالذة ظُّذ حعمُه باإلا٣ان الخاسٍخي وجشي بإهه  :اإلا٣ان
الزي ٌُعخدمش السجباوه بّهذ مط ى،3 "...وجشي " اِخذاِ ٥شمان " ؤن اإلا٣ان الؽّشي هى ( هٍام مً
الّالٜاث اإلاجشدة ٌُعخخشج مً ألاؼُاء اإلاادًت اإلالمىظت بٝذس ما ٌعخمذ مً الخجشٍذ الزهجي ؤو
الجهذ اإلاجشد الزهجي ) 4 .مً خال ٥الخّشٍٙاث اإلاىخٝاة في ؤِاله  ،ؤسي ؤن مٝاسباث اإلا٣ان ٘ىُا  ،ج٣اد
ال جخشج ًِ اإلاعاس الزي سظمه " ٔاظخىن باؼالس" في ٠خابه ٘ ،خّشٍٙاث الىٝاد العابٝت ٘يها ؼبه
بحماُ ِلى هٝاه مُّىت في جدذًذ اإلا٣ان وؤبّاده ( ٘الخُا ٥والخالت الىٙعُت  ،ؤحره) ؤظاط
٘يها ،وبالخالي ٘ةن اإلا٣ان الٙجي لذي ( هى اإلا٣ان الزي ًخمٍهش وٍدؽ٣ل بّٙل الخُا ٥لٕىٍا لُخجزس في
ؤلابذاُ خالذا مىظىما بٙىُت ال مدذودة ) .

ثقسيمات املكان فنيا:
و٠ ٜٚشحر مً ألادباء والىٝاد ِىذ ؤهىاُ ألاما ً٠وجٝعُماتها في الذساظاث ألادبُت  ،جٝى٥
ُٔذاء ؼالػ  :في خحن وحذها ؤن ؤ٠ثر الخىٍحراث اإلا٣اهُت مالثمت لذساظت اإلا٣ان في الؽّش ١اهذ في
جفيُ ( ٚمى ٥و سومحر) للم٣ان بدعب العلىت التي ًخمْ لها  ،وُ٘ما ًلي ًإحي ِشك لخل٤
الخٝعُماث التي ر٠شاها :
ُ
 (-1اإلا٣ان ِىذي) وٍم ً٢ؤن ٌعمى ب ( اإلا٣ان الشخص ي) وهى الزي ؤماسط ُ٘ه ظلىتي وٍ٣ىن
باوعبت لي م٣اها خمُما ؤلُٙا.
 - 1باشالر  ،غاستون  :مجاليات ادلكان ،ص.179
 - 2محودة  ،حنان  :الزمكانية وبنية الشعر ادلعاصر ،ص.413
 - 3سعيد  ،خالدة  :حركية اإلبداع (،د.ط)  ،دار العودة  -بريوت  ، 1979 ،ص.30
 - 4عثمان  ،اعتدال  :مجاليات ادلكان  ،مقالة إلكرتونية.

http://www.alsahafasd.net/details.php?articleid=60928
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 (-2اإلا٣ان ِىذ آلاخشًٍ ) وهى م٣ان ٌؽبه ألاو ٥في هىاح ٠شحرة ؛ ول٢ىه ًخخلِ ٚىه مً خُث ؤهجي ال
بذ ؤن ؤِترٗ بهزه العلىت .
 (-3ألاما ً٠الّامت ) وهزه ألاما ً٠لِعذ مل٣ا ألخذ مّحن  ،وهي مل ٤لعلىت الّامت (الذولت)
الىابّت مً الجماِت.
 (-4اإلا٣ان الالمخىاهي ) وٍ٣ىن هزا اإلا٣ان – بفٙت ِامت خالُا مً الىاط ٘هى ألاسك التي ال جخمْ
1
لعلىت ؤخذ مشل الصخشاء والبدش". ...
وفي جٝذًشي بن الخفيُٙاث العابٝت ١اهذ إلم٣اهُت جمُحز مشل هزه الخفيُٙاث في الىمارج
الؽّشٍت  ،وهي مخذاخلت مْ بّمها البّن ؛ ألنها حؽ٣ل في النهاًت رل ٤الاسجباه الخمُمي لإلوعان
بم٣اهه اسجباوا سوخُا هٙعُا بلٕت ؼاِشٍت ؤدبُت ساُٜت،ولم جٝخفش الخٝعُماث العابٝت ِلى اإلا٣ان
بهزا الؽ٣ل ٘هىا ٟجٝعُماث ٠شحرة،ؤوسد منها ؤمشلت :اإلا٣ان الخفىسي ،واإلا٣ان ؤلادسا١ي الخس ي ،
2
واإلا٣ان الٙحزًاجي"وفي مجا ٥الشواًت هىا ٟاإلا٣ان الشواجي وفي مجا ٥الؽّش هىا ٟاإلا٣ان الؽّشي ".
مما ظبً ٞخطح لي اإلا٣ان اجخز ؤ٠ثر مً جفيُ ٚجبّا إلهخماثه للىىُ ألادبي ؤو الجيغ
الخُاحي  ،وفي ١ل ـى ٚجدؽ٣ل ـٙاث حذًذة للم٣ان وآلُاث إلاٝاسبخه ٜذ جخذاخل وٜذ جدىا٘ش ،
ل٢نها في مجملها هي جمٍهشاث لّالٜت ؤلاوعان مْ هزا الٙماء الىاظْ.
بهه مً الجلي ؤن دوس اإلا٣ان في الّمل الٙجي ًخخل ٚاخخال٘ا ٠بحرا وواضخا ًِ واّٜه اإلاادي
الجامذ ؛ بر ًخدى ٥اإلا٣ان في ألاهىاُ ألادبُت بلى خش٠ت ٘اِلت جيبن بالخُاة في ١ل ـىسها جازش في
هٙعها وجخإزش بٕحرها وجخٙاِل مْ اإلا٣ىهاث ألاخشي في خش٠ت دًىامُُ٢ت٘ىُتبالٕت الذالالث
والاًداءاث وبزل٤؛ ًخجاوص اإلا٣ان الٙجي الىا ْٜلُخمٍهش في ـىس ؤخشي مخالٙت للىا ْٜراجه ،ومما
ًجذس ؤلاؼاسة بلُه هى ؤن اإلا٣ان ٘ىُا ٜذ ًدمل مالمذ الٝذظُت وهزا ما وحذجه في دساظت  (٥خاَ٘
ُ
دمحم حما ٥الذًً ) وؽشث في مجلت ِالماث مىظىمت ب" ؼّشٍت اإلا٣ان والضمان"ًٝ،ى ٥خاَ٘  :بن
ما ًا٠ذ خفىـُت ال٢خابت في اإلا٣ان  ،هى بدسا ٟاإلا٣ان  ،والظُما – اإلا٣ان الٝذس ي -بر ً٣ىن
ؤلادسا ٟهٙعُا ال َ
خعُا وخعب.3 "...
وفي سؤَي بن ٘ىُت اإلا٣ان الٝذس ي  ،جخما٘ش ٘يها الٝذظُت مْ ألالٙت الىٙعُت التي جضٍذها
ج٢شُٙا داللُا وبًداثُا وبظٝاوا هحرمىهُىُٝا ِلى اإلا٣ان هٙعه ؛ بال ؤن هىاٌ ٟشو٘ا حؽ٣ل مىّىٙا
٠بحرا في خل ٞاإلا٣ان مشل الٍشوٗ الاحخماُِت والخاسٍخُت والىٙعُت والعُاظُت ؛ بال ؤن ألاخحرة لها
 -1شالش  ،غيداء :ادلكان وادلصطلحات ادلقاربة لو  ،ص. 20
 - 2البوعلي،آسية:مقالة ضمن رللة نزوى االلكرتونية  2009/7/14على صفحة الويب والرابط

http://www.nizwa.com/articles.php?id=1712 :
 - 3زلمد مجال الدين  ،حافظ  :شعرية ادلكان والزمان  ،رللة عالمات يف النقد،تصدر عن النادي األديب الثقايف جبدة
ج ،52م ،13يونيو  ، 2004ص.51
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دوس ٠بحر في " وؽاة الاهضٍاح الٙجي والخدض٠[ ٥زا]* ًِ 1ؤم٢ىت الىا ْٜ؛ بر ًفبذ للم٣ان خلٝت ؤخشي
في الىق"  ،2وهزا ما ًدُلىا لعُاٜاث ٘ىُت ؤخشي ج٢شٙها ِالٜت ؤلاوعان باإلا٣ان  ،خُث ًخخلٞ
اإلا٣ان الٙجي بمؽاِش ؤلاوعان وؤخاظِعه بّٙل اللٕت الؽاِشٍت  ،وما ًا٠ذ خذًثي هزا " ـالح
ـالح" في ٜىله :بن ألام٢ىت الٙىُت حعخإزش باللزة الجمالُت التي حعجض ألام٢ىت الىاُّٜت ِنها...
٘اإلا٣ان الٙجي ظالب ٜابل للخُٕحر الالنهاجي"  .3مما ظبً ٞخطح لي بن اإلا٣ان الٙجي مىٙفل ًِ اإلا٣ان
الىبُعي ؤ٠ثر مماهى مخفل مّه  ،هزا الاهضٍاح الٙجي  ،لم ه ً٢هجذه لىال ججزس مؽاِش ؤلاوعان في
هزا اإلا٣ان مما هخج ِىه جمٍهشاث ؤدبُت ببذاُِت ساجّت .بن ألام٢ىت حّمل ِلى امخفاؿ اليؽاه
البؽشي ؤلابذاعي  ،وهي جدعم بالشوخاهُت العامُت بلى مّاسج الادسا ٟالخس ي الؽاِشي ؛ِلى ؤهه
ًجب ؤلاؼاسة هىا بلى ؤن هزا الاهضٍاح الؽاِشي لم ًً ً٢خ٣ىن لىال اسجباوه بهالت مً الدؽ٣ل الشٝافي
والّٝاثذي لجماِت مُّىت زم ًيخج ًِ هزا الدؽ٣ل ٘ ،شادة ألخذهم جٍهش في ؼ٣ل ببذاِاث ؤدبُت.
وبىاء ِلى ما ظب ٞحّخبر ؼّشٍت اإلا٣ان ِملُت ٘ىُت جش٠ذ مّٙىلها بؽ٣ل واضح في ٠شحر مً
الابذاِاث  ،ختى اجخز معخىي الدؽُ٢ل ومعخىي الخّبحر ؤحجاما حمالُت وؤبّادا ٠بحرة مً ؤحل
بًٝاً سئي ١اهذ مخخُٙت وساء الىق الٍاهش .وفي جٝذًشي ٌّذ اإلا٣ان هى مجخلى ؤلابذاُ ألادبي،
خُث ًشـذ ال٣اجب ألاخذار الُىمُت لُفىٔها في مشآة ٘ىُت بلىسٍت مجاصٍت  ،ختى ًخدى ٥الٙماء
اإلا٣اوي بلى بِئت حمالُت جختر ٛالجعذ ألادبي  ،وحّىُه ؼهادة مً اإلاٝاسباث الخإوٍلُت والاظٝاواث
الٙىُت .بن هزا الخماهي في اإلا٣ان ٜذ ًٝىدها بلى ما ٌُعمى ب " بشمضٍت اإلا٣ان" ٘ ،الخالصم بحن الىعي
ؤلاوعاوي واإلا٣ان ًجّل بُنهما ِالٜت حذلُت ختى ؤن ١ليهما ٌ ،عهم في حؽُ٢ل هزه الشىاثُت ِلى ١ا٘ت
اإلاعخىٍاث " .ه٢زا برا ًذخل اإلا٣ان خحز ؤلابذاُ مخجاوصا خعِخه وواُّٜخه ٘ ،ةهه ٌٕذو سمضا ،
مخدشسا مً ٠شا٘خه اإلاىلىُِت  ،مدلٝا في ِالم اإلاّجى  ،جشـذه الشئٍا في اللٕت،بّذ ؤن ١اهذ جشـذه
الشئٍت في الىا 4. "ْٜبن هزه الشمضٍت ٜذ جشجبي بإًذلىحُاث ؤو مُشىلىحُاث ؤووابىهاث في الالوعي
ؤلاوعاوي  ،لزل ٤حّخبر سمضٍت اإلا٣ان – مً وحهت هٍشي – ؤسقى وؤظمى معخىٍاث اهذماج ؤلاوعان
باإلا٣ان  .بال ؤن هزا الشمض اإلا٣اوي ٜذ ًخذسج في معخىٍاث خعب الاحي :
"-1الشمض الزي ًبذؤ مً اإلا٣ان الىاٜعي لحرجٝي به بلى ِالم اإلاّجى.
 - 1التحزل  :من حزل :وىو االرتفاع  ،ويف السياق التحزل عن أمكنة الواقع  :يعين االرتفاع والتغري  .من ادلنجد يف اللغة
واألعالم  ،ص. 131
 - 2ادلناصرة  ،عز الدين :شهادة يف شعرية األمكنة  ،رللة التبيني اجلاحظية  ،تصدر عن اجلمعية الثقافية اجلاحظية ،
اجلزائر ،مج ، 3ع  ،372ص.94
 - 3صاحل  ،صالح  :قضايا ادلكان الروائي يف األدب ادلعاصر ،ط،1دار الشرقيات -القاىرة  ،1997 ، ،ص.18-17
 - 4كرمي  ،حسن داخل :ادلكان رمزا يف قصائد أدونيس  ،كلية اآلداب  ،جامعة الكوفة  ،حبث اكادميي  ،حتت إشراف
الدكتور حسن عبد عودة .2009 ،
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-2الشمض الزي ًدؽ٣ل بمىاصاة اإلا٣ان الىاٜعي  ،خالٝا مً اللٕت وما ٘يها  ،م٣اهه الخاؿ.
-3الشمض الزي ّ
ٌّبر بالذوا ٥اإلا٣اهُت ًِ بّن الذالالث اإلاجشدة ٔحر اإلا٣اهُت معبٕا ِليها وابّا
م٣اهُا جاظعه الشئٍا ؤلابذاُِت 1 ".بن الخٝعُماث العابٝت – في جٝذًشيٜ -ذ ؤِىذ للم٣ان الٙجي
خفىـُت ؤ٠ثر وجٙشدا ببذاُِا ؛ ألنها ٜذ اختزلذ ١ل ِفاسة اإلا٣ان الٙجي لخٝذمه لىا في معخىٍاث
سمضٍت وهي ٜمت ؤلابذاُ الٙجي.بن الشمض خعب اإلاعخىٍاث العابٝت ًبذؤ مً اإلا٣ان الىاٜعي زم ًخخز
له مىٜٙا ٜىٍا  ،لُدؽ٣ل بمىصاة اإلا٣ان الىاٜعي خالٝا م٣اها خاـا له  ،زم ًشجٝي في مّاسج ؤلابذاُ
الٙجي لُ٣ىن له م٣اهه الخاؿ بحن جل ٤الذالالث.
وخالـت الٝى ٥في هزا الجاهب :بن الشمض اإلا٣اوي هى ؤِلى دسحاث الخإوٍل واإلاٝاسبت والعمى
ُ
الىٙس ي مْ اإلاىحىداث التي حؽ٣ل اإلاّىى ألاظاس ي للخ٢ٙحر الابذاعي ِىذ الاوعان.

جماليات املكان :
ٌُّذ اإلا٣ان خش٠ت زٝاُ٘ت لها ٜىاهُنها اإلاّشُ٘ت والٙىُت ًٙ ،صح ألادًب ًِ وحىده وّ٘له،
مً خال ٥بم٣اهُت ٜذسجه ِلى الخٙاِل ّ
الحي بحن الّىاـش الٙىُت.وِلُه؛ ًٙهم ؤن اإلا٣ان هى ججزس
ؤلاوعان ُ٘ما خىله  ،زم جمٍهش هزا الخجزس ببذاِا ٘ىُا ؛ ولزل ٤بشص جشُ٠ب ؤو اـىالح زىاجي ٌعمى
بجمالُاث اإلا٣ان " .بن ؤبشص حعائً ٥ىشخه ٜاست الىق ألادبي هى  :ما ّ
العش الزي ًدمله هزا الىق
ألادبي لُجّلجي ؤظخمخْ به؟ إلاارا ًجمْ ّ
ال٣ل ِلى ٘ىُت وحمالُت هزا الىق في الىٙغ؟بن اإلاخمًّ في
هزه ألاظئلت ًشي ؤنها جشجبي بؽ٣ل ؤو بأخش في مبدث الجمالُاث  ،ظىاء ؤ١اهذ ٌاهشة ؤم معخترة ؛
ألن الجما ٥مىلب بوعاوي هبُل في هٙغ ١ل بوعان ًدُا ِلى هزه ألاسك .ل ً٢ؤًً ً٢مً الجما٥
لمً اإلا٣ان؟ لى ؤحلىا الىٍش لىحذها ؤن الجماٌ ٥ؽمل ١ل مىحىداث ألاسك بإخُائها وحماداتها ،
بمؽاِشها  ،بمدعىظاتها  ،بمّىىٍاتها " .بن اهخمام ؤلاوعان بالجما ٥وؼٕٙه بمٍاهشه ٜذًمان
2
ٜذم ؤلاوعان هٙعه؛ ألن ؤلاخعاط الٙىشي ِىذ ؤلاوعان ال ًدخاج بلى حّلُم و٘لعٙت وٜىاهحن ".
،وٍٝى " ٥بجُان ظىسٍى"  :الخاحت الجمالُت هي ؤسسخ الخاحاث التي جمحز ال٣اثً البؽشي" ،3وبىاء ِلى
ما ظب ٞؤسي ؤن الجما ٥خاحت ٘ىشٍت ٔشٍضٍت ًدعم بها ؤلاوعان البؽشي  ،وهزا ؤلاخعاط الٙىشي
ال ًدخاج بلى حّلُم ؤو ٜىاِذ  ،بهه مشل الهىاء واإلااء والجيغ والخىاظل والخ٣ازش.
 - 1كرمي  ،حسن داخل :ادلكان رمزا يف قصائد أدونيس  ،ص.55
 - 2زلمود  ،حواس  :اجلمال احلاجة العليا للبشرية  ،رللة األسبوع األديب  ،احتاد كتاب العرب -دمشق  ،العدد
 ،2012 ،1314ص . 6نقال عن ( مفهوم اجلمال يف فلسفة أفالطون) أمحد زلمود  ،رللة ادلعرفة السورية  ،أكتوبر
.1991
 - 3سوريو  ،إتيان  :اجلمالية عرب العصور  ،ط ، 2ترمجة ميشال عاصي  ،منشورات عويدات  ،لبنان1982 ،م ،
ص.315
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وبالخالي ٘الجما ٥هى الُٝمت الخُُٝٝت للىق ِ ،لى ؤن هزا الجما ٥في الىق ألادبي ال ًخإحى
بمٙشده وبهما هى ١ل مخ٣امل  ،جخما٘ش ُ٘ه ِىامل حؽ٣ل الىق الذبي  ،و١ل ِىفش ًمٙي مسخت
حمالُت ِلى آلاخش لُيخج لىا الىق في ١امل حمالُاجه .وٜبل الىلىج في حمالُاث اإلا٣ان ال بذ ؤن همْ
الىٝاه ِلى مالمذ اإلاٙهىم الّام ( للجما. )٥
حاء في لعان الّشب :الجما : ٥مفذس الجمُل  ،والّٙل َح ُمل والجما ٥هى الخعً والبهاء"في ٜىله
حّالى٘ " :اـٙذ الفٙذ الجمُل"  1وفي ٜى ٥الشظى ( ٥دمحم ـلى هللا ِلُه وظلم)  ":بن هللا حمُل
2
ًدب الجما " ٥ؤي  :خعً ألاّ٘ا١ ٥امل ألاوـاٗ "
ًخطح مما ظب ، ٞؤن الجماِ ٥لى هىِحن :
-1حما ٥مادي مدعىط ملمىط في مادًاث الخُاة ومدعىظاتها.
-2حما ٥مّىىي سوحي ال ًخم بدسا٠ه بال بالشاخت الىٙعُت.
ل ً٢مارا ٌّجي مفىلح الجمالُاث في ألادب ؟
بالشحىُ بلى " معجم اإلافىلخاث ألادبُت " وحذث ؤن " الجمالُت" " هضِت مشالُت جبدث في
الخلُٙاث الدؽُ٢لُت للىخاج ألادبي وجشمي الجزِت الجمالُت بلى الاهخمام باإلاٝاًِغ الجمالُت بٕن
3
الىٍش ًِ الجىاهب ألاخالُٜت اهىالٜا مً مٝىلت ال ًٙلل".ًٙ
في جٝذًشي ،بن الجمالُت بزل ٤اإلاٙهىم حععى الختزا ٥حمُْ ِىاـش الّمل ألادبي في
حمالُخه  ،والجمالُت وعبُت جخٕحر مً صمً بلى صمً جبّا لخٕحر الٍشوٗ ةألاحُا ٥وؤلابذاِاث ،
ومُٝاط الخ٢م ِلى الجمالُت هى بخعاط الىاط بها.

من الجمالية إلى " الاستيطيقا" :
بشص مٙهىم " الجمالُت" في الّفش الخذًث للذاللت ِلى جخفق مً جخففاث الّلىم
ؤلاوعاهُت والتي جدىاو ٥البدث في " الجما " ٥وما ًخفل به مً الىاخُت الىحىدًت  ،ومً ١ىهه ججشبت
٘ىُت جدمل جمٍهشاث الخُاة ؤلاوعاهُت ب٣ل ؤلىانها"،ومفىلح "الجمالُت" ؤو "ِلم الجما "٥جشحمت
 - 1القرآن الكرمي  ،رواية حفص عن عاصم  ،سورة النحل  ،اآلية .6
 - 2خريف  ،زلمد الصاحل :مجاليات ادلكان يف الشعر اجلزائري ادلعاصر  ( ،أطروحة دكتوراة ) جامعة منتوري  ،قسنطينة ،
اجلزائر  ،بإشراف أ.د حيىي الشيخ صاحل  ، 2006-2005 ،نقال عن الزسلشري  :أساس البالغة ،معجم يف اللغة
والبالغة " مكتبة لبنان ،ط ،1996 ،1ص.63
 - 3علوش  ،سعيد  :معجم ادلصطلحات األدبية ادلعاصرة  ،ط ،1دار الكتاب اللبناين  ،1985 ،ص.62
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ل٣لمت "اظخىُٝا" ،وهي ١لمت ولذث في سخم الٙلعٙت الٕشبُت مً الىاخُت الاـىالخُت في الٝشن
الشامً ِؽش اإلاُالديٝ٘،1".ذ ١ان الُٙلعىٗ باومجاسجً( )1762-1714ؤو ٥مً ظ ٤هزا الل،َٙ
زم اهخٝل اظخّماله بلى ظاثش الشٝا٘اث والّلىم ؤلاوعاهُت ١األدب وال٘،ًٙالجمالُت" برن؛ ِلم
ًبدث في مّجى "الجما "٥مً خُث مٙهىمه وماهُخه ومٝاًِعه ومٝاـذه.
مما ظبً ٞخطح ؤن ِلم الجماِ ٥لم ٜذًمٜ،ذم ؤسظىى وؤ٘الوىن ،وهزا ًذِ ٥لى اسجباوه
بالجاهب الٙلعٙي  ،زم اظخٝل ّ٠لم في بذاًت النهمت ألاوسوبُت.
مً ِلم الجما ٥اهبشٝذ ١ل الجمالُاث التي حّجى بالٙىىن حمُّها " ٘الجمالُت هي البدث
الّٝلي في ٜماًا الِ ًٙلى اخخال٘ها، 2 "...وفي جٝذًشي ؤن بدسا ٟؤلاوعان لهزه الجمالُاث البذ ؤن
ً٣ىن معدىذا ِلى س١اثض ٘لعُٙت ومّشُ٘ت وابعخمىلىحُت للخُاة وال٣ىن؛ ختى جخم ِملُت ؤلاخعاط
بُٝمت هزا الجما .٥برن الجمالُت هي الّلم الزي يهخم بالبدث في الجما ، ٥م٣ىهاجه ،ظبل بدسا٠ه ،
وما ًخىلذ ِىه مً معاثل ؤخشي ختى هفل لخ٣ىًٍ سئٍت خاـت لل ،ًٙج٢ؽ ًِ ٚخُٝٝت جل٤
الىفىؿ وؤزشها ِلى الٙشد راجه وِلى الجماِت بإ٠ملها .بن ما ظب ٞظُٝىدها وىاُِت بلى الخذًث
ًِ جاسٍخ ِلم الجما ٥؛ للىٜىٗ هٍشٍا ِلى جإـُل اإلا٣ان لمً ِلم الجما ٥وظبل بدسا٠ه في مٝاسبت
هحرمىهُىُُٝت لّالٜت اإلا٣ان بالجما.٥

ثاريخ علم الجمال :
لٝي مىلىُ الجما ٥وماصاِ ٥ىاًت ٠بحرة  ،بذءا مً الُىهاهحن وؤلأشٍ ، ٞوالخماساث
الٝذًمت ١الخماسة البابلُت والٙشِىهُت ووادي الشا٘ذًً  ،جمٍهش الجما ٥في الّفىس الباثذة في
ؼ٣لحن:
 - 1سانتيانا ،جورج  :اإلحساس باجلمال  ،ختطيط النظرية يف علم اجلمال  ،ط ،1ترمجة زلمد مصطفى بدوي ،ادلركز
القومي للرتمجة -القاىرة  ،2011 ،ص.41
 - 2اللو  ،شارل :مبادئ علم اجلمال "االستطيقا"  ،ط ،1ترمجة  :مصطفى ماىر،ادلركز القومي للرتمجة  ،القاىرة ،
 ،2010ص.21
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-1حمالي خس ي في اإلاىحىداث واإلاادًاث والتي اوّ٢عذ ِلى حذسان اإلاّابذ وال٢هىٗ واإلإاساث ِبر
جل ٤الشمىص الهحرؤلُُٙت ِلى ظبُل اإلاشا.٥
-2حمالي سوحي مُخا٘حزًٝيً ،شجبي باآللهت والاخخٙاالث الذًيُت الّامت.
" ولٝذ ججعذ ِلم الجماِ ٥ىذ الأشٍ ٞوالُىهان في ـىسة آلالهت وـىاِت الخمازُل وحؽُِذ
اإلاّابذ  ،التي مً ؤهمها مّبذ ؤزِىا اإلاّشوٗ باأل٠شوبى ،٥ؤما الشومان ٘٣ان همىرحهم هى الىمىرج
ؤلأشٍٝي،وفي الّفىس الىظىى حؽ٣لذ حمالُت معُدُت جمشلذ في ً٘ الّماسة وخاـت في بىاء
ال٣اجذساثُاث وجيعُ ٞحذسانها" ، 1وخى ٥ما ظب ، ٞالخٍذ ؤن الجماِ ٥ىذ ألاوسوبحن الٝذماء -بىحه
ِام – لم ًخشج ًِ ظلىت الذًً واإلاّبذ ِلى خالٗ الجما ٥الؽشقي الزي ١ان ٜذ جمٍهش في الشوح
واإلاادة مّا  ،في خحن ؤن ألاوسوبُحن سبىىا الجما ٥بُٝم سوخُت جخّل ٞبالذًً والخ ٞوالخحر.
ؤما في الّالم ؤلاظالمي ٘ىجذ مالمذ الجما ٥جدؽ٣ل في بواسًٍ:
 -1ؤلاواس الذًجي الزي ًاظغ لُٝم حمالُت جشجبي بمادًاث ومّىىٍاث الخُاة مّا.
 -2ؤلاواس اإلاادي البدذ والزي هجذه في ؤؼ٣ا ٥الٝباب واإلاعاحذ.
وفي جٝذًشي بن هزه الشئي ال٢ٙشٍت خى ٥الجماٜ ٥ذ اوّ٢عذ بؽ٣ل ٠بحر ِلى ألادب ب٣ا٘ت
٘ىىهه ٘ ،ىحذث الجما ٥في الؽّش والجما ٥في الىثر ،اللزًً ؤ٘شصا هزا ؤلاسر مً ألاحىاط وألاهىاُ
ألادبُت اإلاخىىِت مً مٝاماث بلى صحل بلى ٘ىىن ادبُت لّبذ بال٣لمت والخُا ٥ؤًما لّب.
ؤخلق بلى ؤن الجما – ٥بفٙت خاـت -وال -ًٙبفٙت ِامت ،-ما هما بال وشٍٝت مً وشاثٞ
الخّبحر ًِ خالت وعي ؤلاوعان بُٝمت ألاؼُاء التي جدُي به ِ،بر ججاسب بوعاهُت سوخُت ومادًت مّا،
تهذٗ بلى حؽ٣ل اإلاىحىداث بىشٍٝت بهضٍاخُت ١املت في الخُاة ،بٝي ؤن ؤلُ ٚبلى ؤن " الجمالُت"
جخخل ٚمً آن بلى آخش ،ومً ؤدًب بلى ؤخُه جبّا لدؽ٣ل آلُاجه في الخُاة الشٝاُ٘ت واإلاّىُاث البُئُت
ل ً٢ؤـش ِلى سؤَي ؤن الجما ٥في حىهشه واخذ٘ ،مشال " الجماِ ٥ىذ ألادًب جىُ٘ٞ
الخُ٢م(ث )1987وخذة الجخجضؤٜ ،ىامها الجعم والشوح مّا١ ،المىء في ال٣ى٠ب والّىش في
الضهشة" . 2
وهىِىذ الؽاِشالجضاثشي خعحن صٍذان (ث )2997جٝشب بلى هللا وزىسة معخمشة وفي رلًٝ ٤ى: ٥
"٘لِغ الجما ٥بعاجحن
ؤو ظاخت مً صهىس...
ولِغ الجما ٥خىحن الٙشاؼت
لالوّخاٛ
 - 1خريف  ،زلمد الصاحل :مجاليات ادلكان يف الشعر اجلزائري ادلعاصر  ،ص.50
 - 2الداية  ،فايز  :مجاليات األسلوب  ،ط ،2دار الفكر -سوريا  ،1996 ،ص.9
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ولِغ الجما ٥خعاها
ِلى ؼّشهً هُٝم اإلاىاوٍل
الجما ٥الجما...٥
ؼهُٞ
بلى ص٘شة هللا
بن الجماُِ ٥ىن جىادً٤
ًاخحر حُل
1
بلى ؤن جشىس"
مما ظبً ٞخطح لي سئٍت جىُ٘ ٞالخُ٢م في ؤنها حؽ٣لذ في ٜالب سوحي مادي مّا يهذٗ بلى العمى
بالىٙغ ؤلاوعاهُت بِىما ؤحذه ِىذ"خعحن صٍذان" ؤهه ٜذ اٜخفش ِلى الجاهب الشوحي وخعب.
وفي جٝذًشي ؤن الجما ٥الشوحي هى ألاظب ٞلإلخعاط مً الجما ٥اإلاادي،ألن الىٙغ ؤلاوعاهُت برا
اظدؽّشث الجما ٥في داخلها ٘ةن رل ٤ظِىّ٢غ ِلى اإلادُي الخاسجي وـذ ٛبًلُا ؤبى
ماض ي(ث)1957
ِىذما ٜا" : ٥ؤً ـهــزا الؽــا١ي ومــا بــ ٤داء
بن ؼــش الجــىاة في ألاسك هٙغ
وجشي الؽى ٟفي الىسود وحّمى
هــى ِبء ِـلى الخـُاة زـٝــُل
والـزي هـٙــعه بٕ ــحر ح ــما٥
ؤيها را الؽا١ي وما ب ٤داء

 ٠ــُ ٚحــٕذو ارا ٔ ــذوث ِلُال
جخ ــىقى  ٜــبل الشخ ــُل الشخُل
ؤن جــشي ٘ ــىٜها الــىذي ب١لُال
ً
ً
مـً ًـٍـً الخـُاة ِ ــبئا زُٝال
ً
ال ًــشي في الىحــىد ؼِئا حمُال
2
 ً٠حمُال جش الىحىد حمُال"

بن حؽ٣ل الجمالُاث ألادبُت باسة ؤظاظُت في الخٙاِل الىص ّي بحن ألادًب واإلاخلٝي  ،خُث
ًىذسج جدذ هزا اإلافىلح  ،مفىلخاث ؤخشي منها ِلى ظبُل اإلاشا ٥ولِغ الخفش  :الٙىُت وألادبُت
والؽّشٍت بال ؤنها ١لها جىذسج جدذ مٍلت الجمالُت ،ختى وبن ١اهذ الؽّشٍت جخخق بالؽّش والىثر
ِلى ّ
خذ ظىاء .؛ لزا مً ؼشوه الىق ألادبي ًؤًا ١ان ل٣ي ًجذ م٣اها ووّٜا في هٙىط الٝشاء
واإلاعخمّحن ؤن ًخى٘ش ِلى الُٝم الجمالُت والؽّشٍت .ومما ًز٠ش ؤن الجمالُاث ألادبُت وما ًىذسج
٘ىُاث وؼّشٍاث وؤدبُاث ٜ ،ذ الٜذ ١ل ِىاًت مً الىٝاد الٕشبُحن والّشب ِلى ّ
جدتها مً ّ
خذظىاء.
ولعذ في مّشك الخذًث ًِ الجهىد هزه  ،لٙ٢ً ً٢ي ؤن ؤؼحر بلى بّن مً الجهىد الٕشبُت في
الؽّشٍت مشل حهىد ١ل مً جضُ٘خان جىدودسوٗ ( ) -1939و سومان حا٠بعىن( ، )1982-1896وِىذ
 - 1خريف  ،زلمد الصاحل :مجاليات ادلكان يف الشعر اجلزائري ادلعاصر ،ص.79
-2ماضي  ،إيليا  :األعمال الشعرية الكاملة ،ط ،2دار العودة  -بريوت ،1985 ،ص.55
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الّشب ٠ما ٥ؤبى دًب و ؤدوهِغ ؤحرهما ً .ؤًا ١اهذ اإلاالٙاث واؤلابذاِاث الىٝذًت واإلاٝاسبذ ألادبُت
٘ةنها تهذٗ بلى ال٢ؽِ ٚما هىداخل في الىق؛ إلًجاد خىاس مخباد ٥وعخىُْ ِبره بخشاج اإلاّاوي
واإلاٙشداث مً ظُاٜها اللٕىي واإلاعجمي بلى ظُاٜاث ؼّىسٍت حؽ٣ل بهضٍاخا ٘٢شٍا وسوخُا مّا؛
مماًاظغ بذوسه لشئٍت ؼّشٍت ؤدبُت حمالُت حععى للٙشادةِبر وظاثل هحرومىهُىُُٝت ٌعٝىها
الٝاست والعامْ ِلى الىق؛ مما ًيخج ِىه جإزش اإلاخلٝي ب٣ل جل ٤الُٝم الٙىُت  ،والتي ٜذ جادي بلى
خل ٞؤحىاط ؤدبُت لم وّهذها ؤبذا؛ ٘ما ٜفُذة الىثر والٝفُذة الىممت ؤحرها  ،ما هي بال
بخعاط بالجما ٥الٙجي ألادبي وجدشس واوّخا ٛوجىظْ لالخعاط ألادبي.

بين شعرية املكان وجماليات املكان:
ؼاُ في دساظت الىفىؿ ؤلابذاُِت مٙهىمان " ،ؼّشٍت اإلا٣ان" و"حمالُاث اإلا٣ان" ،وٍىٍش
البّن بليهما ِلى ؤنهما متراد٘ان لذساظت ؤدبُت واخذة  ،بِىما ًخخل١ ٚل واخذ ًِ الاخش وبن ١اها
ّ
جدذ مٍلت ؤلاخعاط ّ
وؤلابذاعي.
الٙجي
في ؼّشٍت اإلا٣ان ٠خب ألاخمشبش٠ت ٜاثالً ":يخٝل الّالم مً الٙماء الالمخىاهي (الخاسج)
بلى الٙماء اإلاخىاهي(الذاخل)والزي هى الىق ؛ بهخٝاال ؤظاظه ؤلاهضٍاح والخدىٍل؛ صلزا ٘ةن بيُت
اإلا٣ان الؽّشي ،هي همىرج لبيُت م٣ان الّالم مً حهت ،وهي في – آلان راجه -ش يء ٌؽحر بلى ما ًخجاوص
الّالم الٙحزًاجي مً حهت ؤخشي" ً 1.ىٍش ألاخمش بش٠ت بلى ؼّشٍت اإلا٣ان ِلى ؤنها هىُ مً ؤلاهضٍاح
والخدىٍل ِلى اِخباس ؤن بيُت اإلا٣ان الؽّشي همىرج لبيُت م٣ان الّالم ،مً خال ٥اللٕت والفىس
اإلا٣اهُت والتي جخشج ًِ اإلاإلىٗ واإلاّخاد  ،وجخجاوص معخىي مابّذ الىق الزي الًىىىي ٘ٝي ِلى
مدخىي م٣اوي بل ًمخذ الخجاوص لُفل ألبّاد خلُٝت وُٜمُت وظُاظُت وزٝاُ٘ت ؼتى.
بن هزه اإلاٝاسبت البيُىٍت لؽّشٍت اإلا٣ان ججّلجي في – جٝذًشي الخاؿ -ؤن ؤهٍش بلى اإلا٣ان
الؽّشي مً خال ٥داثشة الىحىد الىص ي الزي ًخدشُ٘ ٟه .وٍش٠ض ِضالذًً اإلاىاـشة ِلى معإلت
اإلاّاهاة ؼشوا لؽّشٍت اإلا٣ان" .2
في جٝذًشي  ،بن اإلاٝىلت العابٝت ِ ٥ض الذًً اإلاىاـشة جىىىي ِلى ؼشه ؤظاس ي لؽّشٍت
اإلا٣ان وهي اإلاّاهاة  ،بمّجى  :بن خذور ّ
وج٣ىن وحؽ٣ل ؼّشٍت اإلا٣ان مشهىن بمّاهاة الؽاِش  .لً٢
ًدبذي ظاا ٥في رهجي وهى :مابالىا برا جبذث ؼّشٍت اإلا٣ان ول ً٢دون اإلاّاهاة؟؟

 - 1بركة  ،األخضر :الريف يف الشعر العريب احلديث(قراءة يف شعرية ادلكان) ،ط،1دار الغرب للنشر والتوزيع ،وىران،
اجلزائر،2002 ،ص.18
 - 2ادلناصرة  ،عز الدين  :شهادة يف شعرية األمكنة  ، ،رللة التبيني اجلاحظية ص.94
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ُ
مً وحهت هٍشي حّخبر اإلاّاهاة ؼشوا مهما لخذور ؼّشٍت اإلا٣ان ول٢ىه ُملضما لؽّشٍت
اإلا٣ان ،بمّجى ؤهه ًم ً٢ؤن جخد ٞٝهزه الؽّشٍت هدُجت ججاسب ظُّذة وخضٍىت.
خلفذ في ألاوسا ٛالعابٝت لؽّشٍت اإلا٣ان بشـذ بّن اإلاالمذ ألاظاظُت لؽّشٍت اإلا٣ان وٍدبٝى لىا
حمالُاث اإلا٣ان والزي بفذد مٝاسبخه آلان مً خال ٥ماهى آث.
ؼاُ في دساظت الىفىؿ ؤلابذاُِت مٙهىم حمالُاث اإلا٣ان " ألداء مّىُحن ؤخذهما زابذ
وآلاخش مخدى ، ٥ؤما اإلاّجى الشابذ ٘ىجذه في وـ ٚمىلىُ مً اإلاىالُْ بإهه حمالي للذاللت ِلى ؤهه
1
ٔحر مىٌ ٚفي ظُاِ ٛملي ٔاًخه ؤلا٘ادة والى ، ْٙوهىا ًترادٗ الجمالي مْ اإلامخْ ؤو الجمُل".
لٝذ اهدؽش مفىلح "حمالُاث اإلا٣ان" ب٢ثرة في آلاوهت ألاخحرة  ،ولم ًٝخفش ِلى حيغ ؤدبي بىىِه بل
ؼمل الؽّش والىثر مّا.
"واإلاخدبْ ٘٢شٍا وهٝذًا إلاا ظبً ٞمْ ؤظغ حمالُاث اإلا٣ان في مّىُحن:
-1زبىث وـ ٚاإلاىلىُ والزي بذوسه ًخإظغ ِلى مزهب "ال ًٙلل."ًٙ
-2جدى ٥اإلاّجى الزي ًاظغ إلاٙهىم الجمالُت ِلى ؤهه ٘شُ مً ٘شوُ ِلم الجما ٥الّام.".

2

وبىاء ِلى ماظب-ٞاإلاّجى اإلاخدى ٥للجمالُاث٘ -ةوي ؤسي ؤهه يهذٗ بلى اظخخالؿ الُٝم
الجمالُت بذون ٜىاِذ وؤظغ ٘ىُت  ،وبالخالي ًفبذ اإلاخدى ٥هىا مً وحهت هٍشي  ،مداولت لفُأت
هٍشٍت مّشُ٘ت مجشدة .وباليعبت لذساظتي ٘ةنها ظخجمْ بحن الشابذ واإلاخدى ٥الجمالي ورل ٤لّذة
ؤظباب:
-1بن اإلاّجى الشابذ وبن ١ان ًدمل الذاللت المُٝت للجمالُت ،بال ؤهه ًشج٢ض بلى ؤظغ وزىابذ مّشُ٘ت
 ،والذساظت جدخاحها ؤخُاها في مٝاسباتها الٙىُت.
-2واإلاّجى اإلاخدى ٥هى ألاظاط الزي جٝىم ِلُه دساظتي ألن الاهضٍاح ؤظاط ٘يها.
بهجي ؤهذٗ لذساظت حمالُت جىٍش بلى ألادب بىـٙه خش٠ت بوعاهُت لها مشج٢ضاتها الىٙعُت
والاحخماُِت والىٙعُت  ،ظإِمل ِلى جدىٍل اإلا٣ان مً مذس ٟخس ّي بلى مذس ٟهٙس ي ً ،خمٍهش في
ٜفاثذ ؼّشٍت جدمل دالالث بًداثُت وبهضٍاخاث ؼّىسٍت؛ لزا جبذو الجمالُت مً – وحهت هٍشي-
ٔاًت ١ل ججذًذ ومىلب ؤظاس ي في ؤلابذاُ ألادبي  ،والظُما ل٣ل مً ًبدث ًِ الخمحز والٙشادة ،هزا
الخمحز الً٣ىن بال باظخٕال ٥جٝىاث ال٢خابت الجمالُت والٙىُت اإلادملت بؽب٢ت مً الذالالث واإلاٝاسباث
ألادبُت .وفي جٝذًشي  ،بن بدثي اإلاخىالْ" حمالُاث اإلا٣ان في اإلاتن الؽّشي ِىذ جمُم البرٔىسي"
ظُ٣ىن بلا٘ت حذًذة لخل ٤الجمالُاث اإلا٣اهُت مً خالِ ٥ذة مداوس وؤهذاٗ:
 -1احملادين  ،د.عبداحلميد :جدلية ادلكان والزمان واإلنسان يف الرواية اخلليجية  ،ط ،1ادلؤسسةالعربية للدراسات والنشر ،
األردن،عمان،2001 ،ص.23
 - 2ادلرجع نفسو  ،ص.34
23

-1جىٌُ ٚاإلا٣ان ؼّشٍا.
-2ببشاص الّىاـش الجمالُت ِلى اإلاعخىي اإلا٣اوي.
-3ال٢ؽ ًِ ٚججلُاث اإلا٣ان ًِ وشٍ ٞالخبرة الجمالُت للىـى ٥بلى اإلاخّت الجمالُت.
-4بًماح مذي ما وـلذ بلُه الجمالُت مً خال ٥جماهي ؤلاوعان في اإلا٣ان.
" بن الىق الزي ال ًدمل ُٜمت حمالُت مهما خمل مً ؤ٘٣اس الُٜمت له ؛ ألهه ِىذ را٣ً ٟىن ٜذ
1
ابخّذ ًِ ِالم ألادب  ،وؤـبذ خىابا ٠باقي الخىاباث اإلاعِعت واإلاادلجت".
في جٝذًشي  ،ظدبٝى الٝشاءة الجمالُت الىٝذًت هي الهذٗ ألاظمى للذب  ،ألنها مشآة حّ٢غ
الّالٜت بحن اإلابذُ وبحن م٣اهه وبُئخه.

- 1إمساعيل ،عز الدين :األسس اجلمالية يف النقد العريب"عرض وتفسري ومقارنة"،ط،1دارالفكر العريب ،القاىرة ،1994،
ص.299
24

الفصل الثاني
التمظهر لاجرائي
للمكان

أوال :أنواع املكان
بالشحىع بلى الكفل العابو وبػذ مهاسبت اإلاٍان مً هىاخُه ًاقت  ،الكىُت والكلعكُت
والجمالُت ،وفي خذود غلمي وحذث ؤن "ؾاظخىن باؼالس"سيض في يخابه غلى الجاهب الىكس ي للمٍان؛
ورلَ لخماهي الكشد قُه بِىما وحذث الىانذ العىقُاحي"ًىسي لىجمان"ٌػىي للمٍان بػذا آخشمشجبىا
بالىاخُت الكىُت غلى اغخباسؤن الػمل الكجي ماهى بال هخاج لهزا اإلاٍان الزي وؽإ قُه وجشغشع بحن
مىحىداجه.
هىاى مً الباخثحن مً ّ
نعم اإلاٍان غلى زالزت ؤهىاع  ( :الىباعي  ،الجؿشافي  ،والذاللي )
وظإبحن هزا الخهعُم في خذًثي غً ؤهىاع اإلاٍان ).

-1الفضاء الطباعي:
ًخكاغل الكماء الىباعي داخل الىق مؼ خاسحه جكاغال مىشدا ًمخذ جإزحره بلى الهاست
والعامؼ ؛بر ًإخز الػمل ألادبي ظىاء ًان هثرا ؤوؼػشا خشيخه وسظالخه وهذقه مً خُىه ؤدبُت
وههذًت جخفل مؼ بػمها اجفاال مػهذا مدؽابٍا بذءا مً البيُت اللؿىٍت والفىسة الكىُت
وؤلاًهاغاث بمخخلكها:داخلُت وخاسحُت،والشظىماث الكىُت وحؽٌُالث الخىىه اإلاعخػملت
والهىامؾ وؾحرها مً جهىاث قىُت حؽٍل البُاك والعىاد التي ٌعخؿلها وَعدثمشها ألادًب ؤو
الىاؼش ألحل جبلُـ سظالت قىُت ؤو ؤدبُت ،والتي حؽٍل حمالُاث وقىُاث الخىاب ألادبي بإهىاغه
؛وبالخالي جفبذ الخجشبت ألادبُت الكىُت مشجبىت بالخهىُت الػالُت .
ٌؽحر دمحمبىِغ بلى الكماء الىباعي بهىله ؤن ....":الٌخابت لِعذ جىظُما لؤلدلتغلى
ؤظىشؤقهُت ومخىاصٍت وخعب،بجها نبل ًل ش يء جىصَؼ لبُاك وظىادغلى معىذ وهى في غمىم
الخاالث الىسنتالبُماء"1وبىاء غلى ماظبو ًخطح لي ؤن الكماء الىباعي الزي ؤؼاسبلُه
"دمحمبىِغ"هى الفكدت الىسنُت التي حؽمل الىق .في جهذًشي ؤن الكماء الىباعي الًإخز معاخت
مً الخكٌحرغىذ الشواثُحن ألن الشواًت هثرًت الجخإزشبهزا اإلاٍان اإلاػجي،بِىما ٌؽٍل الكماء الىباعي-
مىػىكا مهما غىذ الؽػشاء ؛ورلَ الخخالف ؤهىاع الؽػش غلى جلَ الفكدت البُماء ،مً غمىدي
بلى جكػُلت بلى هثري ،بلى وممت ..؛ ورلَ ألن "اإلاخؿحراث ؤلاًهاغُت التي غشقهها الهفُذة الػشبُت
اوػٌعذ آلُا غلى اؼخؿالها الكماجي اإلاػخاد. 2".قالكماء الىباعي هىا هى "اإلاٍان الىص َي" ؛ بال ؤن

-1بنيس،زلمد:الشعرالعريب احلديث بنياتو وإبداالهتا،ط، 1دارتوبقال للنشر،الدار البيضاء -ادلغرب،2001،ص.111
-2داغر،شربل:الشعريةالعربية احلديثة (حتليل نصي)،ط،1دارتوبقال للنشر ،الدار البيضاء -ادلغرب،1988،ص.15
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هىاى مً ًشي ؤن "اإلاٍان الىص ّي" ًىىلو مً "اإلاخخُل الزاحي بإبػاده اإلاػشقُت والىكعُت
والثهاقُت".1
نذ ًىظم الكماء الىباعي بةظم آخش وهزا ماهجذه في نىُ خىسٍتالظل "...قماءالٌخابتهى
الخحز الزي حؽؿله اللؿت الٌخابُتغلى الفكداث،وهىمٍان مدذد ًذسى مً نبل الهاست"،2.ولمً
سؤي"خىسٍتالظل"في وظم اإلاٍان الىباعي بالكماء؛قةن هزا ًدُلىا بلى نمُت الجضءوالٍل ،وفي
خذود اوالعي ؤحذ ؤن اإلاٍان حضءوالكماءًل ،وجماهي الجضء في الٍل ًجػل مً الىباغُت اإلاٍاهُت
جمُل هدى الكماءاإلاترامي ألابػادغلى الفكدت الىسنُت .
هخلق بلى ؤن الكماء الىباعي ،ؤو الىص ّيُ ،
ؤوماٌعمى بالكماء الىص ّيً،لهاجذخل لمً
ًل ماله غالنت بالىق ووشٍهتغشله غلى الفكداث البُماء،بذءا مً حجم الٍلمت اإلاٌخىبت مشوسا
بالىسم وهىغُخه ومخخلل دسحاث الخهىُت اإلاعخخذمت في الٌخابت،اهههاء بلى حجم الٌخاب وؾالقُه
ألامامي والخلكي ،وبن ًاهذ جلَ الىباغُت جخخلل في سئٍت مىظشحها مً هانذ آلخش ،قهىاى مً ناسب
الىباغُت مً هاخُت:
وسنُتبدختيما جبذث غىذ دمحم بىِغ.هكعُت يما جبذث غىذ"ؼشبل داؾش".الذمج بحن الىباغُت واإلاخخُل.الخمُحز بحن اإلاٍان الىباعي والكماءغلى اغخباسؤن اإلاٍان حضء مً الٍل.ًّؤًا ًان جىظحر اإلاٍان الىباعي بال ؤهجي ؤسي الكماء الىباعي ؤو الىص ي-وبن ًان ًخخق بٍاقت
الخهىاث الكىُتوالىسنُتفي ؤلاخشاج -بالؤهه البذ مً غىفش الخخُل الزي الًمًٌ ؤن ًكشك هكعه
بهىة غلى جلَ البُالاث وألاخباس والخهىاث الكىُت ،قلىاله إلااخذزذ جلَ ألالكت الىكعُت بحن الٌخاب
وبحن ناسثه مً ؤوُ وهلت.

-2املكان الجغرافي:
ؤزبذ اإلاٍان مىز نذًم الضمان دوسه ّ
الكػاُ في سظم خُاة البؽش وجىاـلهم مؼ بػمهم
،ورلَ بترظُخ يُاهاتهم وجثبُذ سئاهم،غبر بدسايهم إلاىحىداث الخُاة لخفل لذسحت الالخدام
بزواتهم ؛ ولزلَ ؤسي ؤن الػمل ألادبي هى في الخهُهت هخاج مٍان جماهى قُه ألادًب مؼ مىحىداجه
-1نشوان،حسني:قراءة ادلقال معرفيا ،مقالة نقدية ضمن جريدة الرأي األردنية  2012/12/21،على صفحة الويب

.http://www.alrai.com/article/558310.html

-2الظل،حورية:الفضاءيف الروايةالعربيةاجلديدة،ط،1دارنينوى للنشر والتوزيع-سوريا،2011،ص.28
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لذسحت بقشاص وسخ ؤخشي مً هزا ألادًب جخمثل في الؽػش والىثر ،وبالخالي ًمثل اإلاٍان دغامت مً
دغاماث البىاء الكجي للػمل ألادبي ؛ألهه ٌعاغذ غلى الخكٌحر والتريحز وؤلادساى الػهلي لؤلؼُاء،
وجٌكي ؤلاؼاسة هىا بلى ؤن اإلاٍان الزي ًدذر قُه الخماهي العابو ًىبثو غىه ؤمايً ؤخشي في مخخُل
الهاست وألادًب هكعه وبالخالي ًهىدها هزا بلى اإلاٍان الجؿشافي ومهاسباث الىهاد قُه يما ظُإحي الخها
 ،وظإخاوُ هىا الىنىف غلى اإلاٍان الجؿشافي ومهاسباجه الىهذًت اإلاخخلكت .
بالشحىع بلى الكفل العابو بذا خلي في حػشٍكاث اإلاٍان ،هزا الخلي ًظهش بحن زالزت
مفىلخاث ( الخحز ،الكماء ،واإلاٍان هكعه)،بالؤن هىاى مً اغخجى باإلاٍان الجؿشافي غلى وحه
الخدذًذ غىاًت هامت ومً هاالء -:غبذاإلالَ مشجاك :ؤزاس قٌشة الخحز ؤوالكماء في يخابه "ؤلل لُلت
ولُلت ،جدلُل ظُمُاجي جكٌٍُي لخٍاًتحماُ بؿذاد" "قلهذ دسط الخحز مً غذة معخىٍاث هي الخحز
الجؿشافي والخحز ؼبُه بالجؿشافي.1"..
حىلُايشَعدُكُا(:) -1941جدذزذ غً مكهىم الكماء وؤهىاغه وريشث ؤن مً ؤهىاع جلَ
2
الكماءاث  ،الكماء الجؿشافي وهى"الزي ًخدشى قُه ألابىاُ  ،ؤوٍكترك ؤجهم ًخدشًىن"..
جِعحرغبذالجباسألالىس ي "حػل اإلاٍان الجؿشافي غباسة غً زىاثُاث جترابي قُما بُنهابػالناثمخذاخلت في ُبجى قىُت مثل:ممخذ،مىخه-نشٍب،بػُذ-بػُذ،مىكخذ وؾحرها ًهىُ ألالىس ي":وبىاء غلى
3
هزا الشظم اإلاٍاوي جخىلذ نابلُت الخشيت وداقػُهها"
قالدًمحربشوب (: )1972-1895نعم بشوب اإلاٍان بلى زالزت ؤنعام،ؤما الهعم الزي ًىذسج جدذاإلاٍان الجؿشافي قلهذ اهذسج جدذ هىغحن ":اإلاٍان الىنتي ؤو الػشض ي وهى الزي ًدبلىس قُه
الاخخباسالترؼُحي وهىماهل للمٍان اإلاشيضي  ،واإلاٍان اإلاشيضي وهى اإلاٍان الزي ًدفل قُه
الاخخباسالشثِس ي ؤو الاهجاص" 4وفي جهذًشي جخطح مهاسباث الىهاد للمٍان الجؿشافي غبر غذة صواًا هي :
دمج اإلاٍان الجؿشافي لمً الخحز ،مؼ جهعُم ألاوُ لػذة معخىٍاث يما وسدغىذ"مشجاك".الشبي بحن اإلاٍان الجؿشافي والكماء دون جهعُم دنُو يما بشصغىذ "يشَعدُكُا".-1أبوىيف،عبدهللا:مجاليات ادلكان يف النقد األديب العريب ادلعاصر ،رللة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية ،اجمللد
،27العدد(.2005 )1
 -2حلمداين،محيد:بنية النص السردي،ط ،1نقال عن جوليا كريستيفيا  ،علم النص ،1976،ص.186
-3األلوسي،عبد اجلبار:ادلكان ،داللتو و دوره السردي قراءة يف رواية إبراىيم الكوين :البئر منوذجاَ ،مقالة نقدية ضمن
الويب http://www.somerian-slates.com/AR3.htm
 -4بن عمارة،منصورية:ادلكان يف الشعر ادلغريب القدمي(،رسالة ماجستري)،كليةاآلداب واللغات ،جامعةأيب بكر
بلقايد،تلمسان،حتت إشراف :أ.د.زلمد مرتاض،2010.ص.9
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سبي اإلاٍان الجؿشافي بالثىاثُاث الىانػُت اإلاىحىدة بالكػل وهزا وحذجه غىذ" ألالىس ي".جهعُم اإلاٍان الجؿشافي بلىمعخىٍحن بزىحن ًل واخذ ًكط ي لآلخش ،.يما اجطح غىذ" بشوب".وفي خذود اوالعي ،ؤسي ؤن اإلاٍان الجؿشافي -مؼ اخخالف ؤوجهاسب ًل الاساء العابهت -بهماهى
اإلاٍان الزي جذوسقُه ألاخذار والىناجؼ،ؤونذ ًٍىن اإلاٍان الزي ًخإزش به الؽاغش قخدذر غملُت مً
الاوسجام الػاوكي والىحذاوي بُنهما قُخدىُ هزا الاوسجام بلى مىلىع جخُل وجخُُل ،وهى
ؾالبا"ماًدذد حؿشاقُا مً وشف الٍاجب" .1بالؤهجي ؤسي ؤن اإلاٍان الجؿشافي –وبن ًان ًمًٌ جدذًذه
مً وشف الٍاجب -بال ؤن هزا الخدذًذ ٌػذ مدذودا برا خذر لذي الهاست اختراناث غاوكُت
وجخُلُت،قهذ ًإخز هزا اإلاٍان ـىسا ؼتى في رهً الهاست ؤو العامؼ  ،جىإي بهما غً اإلاٍان اإلادذد
ؤـال مً نبل الٍاجب ؛وهى بزلَ ًٌدعب داخل الىق ـىسا ومالمذ هكعُت واحخماغُت وجاسٍخُت
وؤظىىسٍت ؤخُاها"،ختى بهىا وعترحؼ هزه العُاناث وألابػاد غىذ اظترحاغىا للمٍان هكعه ،
ؤوماًشجبي به"، 2ومً هىا جإحي ؤهمُت الىق اإلاٌخىب في مذي نذسة الؽاغش غلى ببذاع وخلو مثل
جلَ ألاحىاء والعُاناث التي ًخخُلها الهاست والعامؼ ؛ألن الثراء الكجي الًخىنل قُما هىمٌخىب غلى
الىسم بهذس ماخذر مً بهضٍاح ؼػىسي وهكس ي لهزا الىق،واوػٌغ هزا الاهضٍاح غلى اإلاخلهي.
لهذ ؤؼاس"ؾاظخىن باؼالس"بلى ماظبو في نىله ":بن ألامٌىت لِعذ البيُان الظاهشي ،وبهما
هىٍاتها الخكُت التي ال جيخهي بخذمحر الؽٍل الظاهشي" 3.وفي العُام هكعه ؤحذ ؤن "ًاظحن
الىفحر"ٌؽحر بلى ما ظبو بهىله....":ألامش الًخػلو بىـل اإلاىاصُ ومظاهشهاالشاجػتوؤظباب الشخاء
قيها،قالش يء مً رلَ ًذخل في ؼػشٍت اإلاٍان ،ولًٌ ًيبغي ججاوص نماًا الىـل جلَ،مً ؤحل
الىـىُ بلى العماث ألاولى التي جٌؽل الاسجباه باإلاجزُ وحؽٍل الىىاة الخهُهُت لؽػشٍخه".4
بلى هىا ؤـل بلى خخام الهىُ في اإلاٍان الجؿشافي الزي ًخدىُ مً مجشد مىنؼ حؿشافي بلى
بهخماء وحذاوي ،ورلَ بكمل الاهضٍاخاث الىكعُت التي جشايمذ داخل الىق واوػٌغ ؤزشها غلى ًل
مً الهاست والعامؼ مػا.

-1كحلوش،فتيحة:بالغة ادلكان ،ط،1دار االنتشار العريب  ،بريوت-لبنان .2008 ،ص.23
-2اجليار،مدحت:مجاليات ادلكان يف ادلسرح-صالح عبد الصبور،-مقالة ضمن موقع اجلامعة األمريكية بالقاىرةقسم
األدب ادلقارن  ،العدد السادس
http://repository.yu.edu.jo/handle/123456789/540785?show=full1986
-3باشالر  ،غاستون :مجاليات ادلكان  ،ص.78
-4النصري  ،ياسني:البنية ادلكانية يف القصيدة احلديثة  ،مقالة ضمن رللة اآلداب البريوتية ،العدد،3-1عام ،1986
ص.211
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-3فضاء الداللة:
ؤؼشث قُما ظبو بلى ؤن اإلاٍان حضء والكماء هى الٍل ؛رلَ ؤن اإلاٍان ًخػذد في الػمل
ألادبي ،وفي حػذدًخه هزه ًخجضؤ بلى ؤمٌىت ؤخشي وانػُت ونذ جٍىن جخُلُت  ،ومجمىع هزه ألامٌىت
ًمًٌ ؤن ًُىلو غليها مً الىحهت اإلاىىهُت اظم" الكماء" ؛ألن الكماء ؤؼمل وؤوظؼ مً الذاللت
الثابخت للمٍان ،وبالخالي – مً وحهت هظشي -الكماء هى العُام الخهُهي لؤلمٌىت ؤو بػباسة ؤخشي
ألامايً هي"حضس في الكماء....ؤًىان ـؿشي مىكفلت"،1وبهزا ًٍىن الكماء ؤوظؼ مً اإلاٍان وؤؼمل
ويالهما مخذاخالن ،بر ًفػب الكفل بُنهما قالاهكفاُ للمٍان غً الكماء ومثله الاهكفاُ
للكماء غً اإلاٍان "قالكماء بداحت غلى الذوام للمٍان"،2وٍدعؼ الكماء لِؽمل الػالناث اإلاٍاهُت
والػالناث بحن مٍىهاث الػمل الكجي مً شخىؿ وؤخذار ومجشٍاث خالُ الػمل ألادبي " قالكماء
لِغ قهي اإلاٍان الزي ججشي قُه اإلاؿامشة اإلادٌُت،ولًٌ ؤًما ؤخذ الػىاـشالكاغلت في جلَ اإلاؿامشة
هكعها".3
في اغخهادي ؤن للمٍان ظلىت ،جذوس في زالزُت ًدٌم ألادًب ،هزا الثالىر ًخمثل في اإلااض ي
والخالش واإلاعخهبل  ،وفي ظل هزا الثالىر ًماسط ألادًب وانخه الكىُت غبر معخىَي الخمىس
والخخُل ،وبالخالي ًإحي دوس اإلاخلهي الزي ًخطح في الخكاغل والخجذد ،غىذها ًمًٌ الهىُ:بإن ؤزش
العلىت بذا واضخا بما ًخذم ؼٍل الػمل الكجي ومممىهه".قاإلاٍان خاسج دالخه الجؿشاقُت هى دالت
زهاقُتلها نىاهُنها اإلاػشقُت ً،كصح غً وحىده وقػله وبمٍاهُت نذسجه غلى مماسظت قػل الكهم
واإلاػشقت" ، 4في لىء ماظبو اجطح لي ؤن ألامٌىت ظىاء ؤًاهذ نذًمت ؤم خذًثت لم جبو غلى خالهها
ألاـلُت لىال قػل خشيت الخؿُحر ؤلاوعاوي اإلاادًت واإلاػىىٍت مػا ؛ ولزا"قهذ ؤلكذ غلى هزه ألامٌىت
مهاماث خلمُت،والخلم هى بلؿاء لؽ ّ
شوي الضمان واإلاٍان ووهعيهما ،في الخلم جخخلي ألاصمىت وجلغى
اإلاعاقاث وٍخدهو اإلاعخدُل  ،وٍخِعش الػعحر".5
بن هزا الخلم هى الزي ؤخاُ اإلاٍان مً مٍان حؿشافي وانعي بلى قماء واظؼ لِغ له ّ
خذ،له
باسة اسجٍاص جخمثل في اإلابذع هكعه ،ولًٌ مذاه ًخػذي اإلابذع بلى مخخُل اإلاخلهي ".بر ؤـبذ اإلاٍان

 Georges POULET, L’espaceproustien, Ed Gallimard, Paris 1963, p. 51.-1نقال
عن أوريدةعبود،ادلكان يف القصة القصرية اجلزائرية الثورية(،،رسالة ماجستري)،كليةاآلداب واللغات  ،اجلزائر،ص.31
-2جنمي،حسني:شعرية الفضاء السردي،ط،1ادلركز الثقايف العريب ،بريوت-لبنان،2000،ص.42
-3حبراوي،حسن:بنية الشكل الروائي ،ط ،2ادلركز الثقايف العريب -ادلغرب 2009 ،م ،ص.28
-4الرحاوي ،فارس عبدهللا:ثقافة ادلكان وأثرىا يف الشخصية الروائية،معهد إعداد ادلعلمني،نينوى ،العراق،رللة أحباث كلية
الرتبية ،اجمللد،11العدد.2
-5الصائغ ،عبداإللو:اخلطاب الشعري احلداثوي والصورةالفنية،ادلركز الثقايف العريب،الدار البيضاء-ادلغرب،1999،ص.60
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"هى الكماء ألامثل الزي جنهل مىه غملُت ؤلابذاع لذي الؽاغش جفىساتها وؼػىسها ورلَ غبر غملُت
الخجادُ بِىه وبحن الزاث". 1
"وبرا ًان ؤلاوعان –بؽٍل غام -في سباه غمُو مؼ اإلاٍان ،قالؼَ في ؤن الؽاغشفي اسجباوه
باإلاٍان ظٍُىن ؤيثر غمها وبدساًا إلاػىُاجه التي ًمىدها دًىامٌُُت الخكاغل وٍمكي غليها ـىسا
حمالُت" .2لزا ؤحذ ؤن الكماء ؤيبر مً اإلاٍان ألن ؤمٌىت الػمل ألادبي جخٍىن وقو معخىٍاث
ووحهاث هظش مخػذدة الجىاهب ،جإحي غبر الػالنت التي خلههها البجى الكىُت داخل الػمل
ألادبي".قالكماء هى امخذاد للهىي الكاغلت ،دالالجه مً دالالتها ،ودًىامُخه مً دًىامُاتها".3
بن الىكغ البؽشٍت الجٌخمل راتها في خذود هكعها  ،وبهما جىبعي وجىكخذ خاسج هزه ألاوش
ًلها لخفىبـ بفبؿت اإلاٍان الزي حػِؽه وبهُمت هزا اإلاٍان الخاسٍخُت والخماسٍت ومىسوزاجه
الثهاقُت وجشايماجه ؤلاًداثُت والذاللُت في بىاء قجي ًفػب الخٌهً ببذاًاجه وجهاًخه ؤلاهضٍاخُت .
في لىء ما ظبو ًبرص "الكماء الذاللي" والزي ؤسي ؤهه بهضٍاح ؼػىسي وحذاوي لخشوف
مشظىمت جشيذ ؤزشها في هكغ اإلاخلهي ؛ رلَ ؤن " ألامٌىت اإلاىظكت في هق مً الىفىؿ الؽػشٍت
جخجاوص داثما وانػُهها بمجشد جدىلها بلى حعذ لؿىي" 4؛ بر المٍان خاسج قػل اإلاخُلت.5
بن اإلاٍان الزي ًخلهى قىُت ألادًب لِغ هى اإلاٍان الخهُهي للػمل ألادبي ًاقت ؛رلَ ؤن
ألادًب ًخجاوص بمخُلخه ًل ألامايً اإلادخملت وهزه ألامايً ًخجاوصها بذوسه اإلاخلهي بكػل الذالالث
ؤلاًداثُت والؽػىسٍتالتي جىشخها اإلاهاسباث قُما بػذ،.قالذاللت في الىق ألادبي جخجاوص " الفىسة
الخشقُت". 6
وفي اغخهادي ؤن هزا الخجاوص للمٍان الىانعي ًدُلىا بلى ؤن اإلاخُلت نذ جدزف ؤخُاها
وجمُل ؤخاًحن ؤخشي بمػجى ؤن اإلاٍان الخهُهي نذ حؿُب مالمده في خمم الخُاُ اإلاؽترى بحن
اإلابذع واإلاخلهي مػا،قهزا الؿُاب لم ًيؽإ مً قشاؽ ؛ وبهما بكػل الاهضٍاخاث الخىابُت في الػمل
-1عقاق،قادة:داللة ادلدينة يف اخلطاب الشعري العريب ادلعاصر،ص.279
 -2صالح،عبد هللا زيد:مجاليات ادلكان يف شعر حسن الشريف ،مقالة منشورة يف رللة غيمان ،رللة مينية،العدد الثامن
،صيف،2009
والرابطhttp://www.ghaiman.net/derasat/issue_08/jamalyat_almakan.htm:
-3حسني،خالدحسني:شعرية ادلكان يف الرواية اجلديدة مؤسسة اليمامة-الرياض،ط ، 1ص.9
-4كحلوش،فتيحة:بالغة ادلكان ،ص.25
 -5الطرابلسي ،زلمد اذلادي:حبوث يف النص األديب ،ط ،1الدار العربية للكتاب-تونس،1988،ص.22
 -6الغدامي ،عبد هللا:اخلطيئة والتكفري (من البنيوية إىل التشرحيية) ،ط ،3دار سعاد الصباح-الكويت  ،1993،ص
.269
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ألادبي ،بر ٌػمل اإلابذع غلى بخشاج الٍلماث مً نىامِعها اللؿىٍت اإلاخذاولت بلى قماء واظؼ حعبذ
قُه ومً زم بلى مخخُل ؤوظؼ لذي اإلاخلهي غبر قَ سمىص الؽكشة الكىُت التي ؤظغ لها اإلابذع  ،وهزا
بذوسه ًادي بلى قماء الذاللت الزي ًيؽإ في الىق مً جشابي واوسجام " البيُت الفىجُت والبيُت
اإلاعجمُت والبيُت التريُبُت""،1ولًٌ لِغ مػجى هزا ؤن هىاى ههىت مػُىت في الىق ًلخهي قيها حمُؼ
الهشاء ،بل بن هىاى قماء واظػا للهشاءاث"ً،2جػل ما ظبو مً الىق ألادبي  -غبر ؤمايىه
وقماءاجه اإلاخػذدة -مجاال واظػا لئللاقت والخػضٍض واإلاهاسبت الكىُت وقو غملُت "هحرمىهُىُهُت"
جخم بحن ًل مً اإلابذع والىق واإلاخلهي  ،ومؼ ًل نشاءة حذًذة هجذ مهاسبت مخخلكت للىق اإلاهشوء ؛
ّ
الخكشد في جمظهش ًاقت ؤؼٍاُ الذالالث الشوخُت واإلاػىىٍتوالؽػىسٍت غلى الىسم
وهىا جبرص نُمت
ألابُنً،هىُ غبذهللا الؿزامي في هزا اإلاجاُ  ...":قالبِذ الؽػشي ًدمل أللل ناست مً نشاثه ؤلل
مػجى ؤي ؤهه بِذ بال مػجى مدذد  ،والهاست قهي هى الزي ًكعشه خعبما جملُه غلُه هكعه  ،وهزا
خو للهاست مثلما هى مهاسة للٍاجب".3
بلى هىا ؤـل بلى خخام هزا الجضء وقو نىاغت بإن الىفىؿ جظل جدخكظ بىاناث مزهلت
مً الػىاء واإلاهاسبت بؿن الىظش غً نذمها ؤو خذازهها  ،قهذ ًٍىن الىق نذًما لًٌ ًخم مهاسبخه
مً مٍان خذًث وبالخالي جدؽٍل لذي اإلابذع واإلاخلهي سئي مخخلكت جماما غً الضمان واإلاٍان الزي
يخب قُه الىق ألاـلي،قُمًٌ الهىُ بإن الكماء الذاللي هى بمثابت ألاخُلت الكىُت اإلاخجذدة دوما
وؤبذا.

ثانيا :دالالت املكان
ّ
ٌؽٍل اإلاٍان الشخم الزي ًدؽٍل قُه الػمل ألادبي،لُخدىُ هزا الدؽٍل وقو غالناث
دًىامٌُُت مدعاسغت بحن ًل مً اإلابذع والىق واإلاخلهي بلى زشاء ؼػىسي ووحذاوي مترامي ألاوشاف
الكىُت وألادبُت .بال ؤن هزا الخمظهش الكجي وألادبي ًدمل في زىاًاه يثحرا مً الذالالث التي جشجبي
بفىسة ؤو بإخشي باإلاٍان لذسحت الخماهي في مىحىداجه ،قمجشد ريش اظم اإلاٍان ؛قةن رلَ ٌعخذعي
في رهً اإلاخلهي اإلاخضون الثهافي اإلاترسخ لذًه قُما ًدمله هزا اإلاٍان مً داللت جاسٍخُت ؤو هكعُت ؤو
وانػُت ؤو دًيُت وؾحرها الٌثحر.والعااُ الزي ًدبادس بلى الزهً :هل حػخبر هزه الذالالث ،دالالث
زابخت ؤم مخؿحرة؟ وبرا ًاهذ مخؿحرة،ماهى حجم الخؿحر الزي ًمًٌ ؤن جخدشى لمىه ؟

-1بنيس،زلمد:الشعرالعريب احلديث بنياتو وإبداالهتا ،ص.112
-2كحلوش،فتيحة:بالغةادلكان،ص.25
-3الغدامي،عبدهللا:اخلطيئةوالتكفري (من البنيويةإىل التشرحيية)،ص.269
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بن ؤلاحابت غً العاالحن العابهحن ججػلجي ؤظخدمش غلم الػالماث العُمىوُها " ،ولِغ
غلم اللعان "غلم اللؿت" بال حضءا مً هزا الػلم الػام" ،1ؤي ؤن غلم اللعان حضء مً غلم
العُمىوُها وبالخالي ٌػذ اإلاٍان غالمت جدمل صخما يبحرا مً الذالالث الثهاقُت،واإلاػشقُت .وبما ؤن
الػالمت جخمحز بػذة محزاث منها اإلاشوهت ؛ قهزا ًدُلىا بلى اخخالف اإلاذلىُ الزي حؽحر بلُه جلَ الػالمت
وبالخالي قةن جلَ اإلاشوهت نذ جيخهل بلى دالالث اإلاٍان التي جخؿحر مً صمان بلى آخش خعب ألاشخاؿ
والبِئاث التي ًدُىن قيها ؛ بل خعب اإلاىسوزاث والترايماث الثهاقُت في هزا اإلاجخمؼ ؤو راى.يما
ججذس ؤلاؼاسة بلى ؤن هزا الخؿحر اإلاشن في الذاللت ًلضم ًل ًاجب بخفىـُت جخخلل غً آلاخش وقو
جلَ الذالالث التي حؽٍل قيها غمله ّ
الكجي.
بن اإلاٍان بما ًدخىٍه "ًمخلئ بمئاث بل بأالف ألاؼُاء وٍضخش بها الػالم الخاسجي وجمثل نىة
هاثلت مً الػىاـش ًخكاغل مػها ؤلاوعان" " ،2قُبذو ويإهه ًخجه بلى مخخلل ألامايً دون ـػىبت ،
وٍخدشى هدى ؤصمىت ؤخشي وغلى مخخلل معخىٍاث الخلم والزايشة" ، 3وفي لىء ماظبو ًخطح لي ؤن
دالالث اإلاٍان مىاوُت في اسجباوها بالىق ،والهشاءة واإلاهاسبت الكىُت هي الٌكُلت بالٌؽل غً هزه
الذاللت ؤو جلَ ؛بر الجخىنل جلَ الذالالث غىذ خذود بػُنها ؛ بل جمخذ لئلقفاح غً مٌىىهاث
ؼػىسٍت وغهلُت حعابو خُاُ اإلابذع هكعه.

-1الداللة الدينية:
ّ
حػخبر الذاللت الذًيُت مً ؤهم الذالالث التي جشجبي باإلاٍان ،والظُما وؤن الذًً ٌؽٍل
مشجٌضا ؤظاظُا في زهاقاث الؽػىب ،قـ"اهكخاح اإلاٍان غلى ّ
اإلاهذطً ،خجه بلى البدث في غالنت
الخجشبت الؽػشٍت بالىق ّ
اإلاهذط ،باغخباسه ؤظاظا دًيُا اظخلهم غالنت اإلاٍان بإخذ اإلاٍىهاث
الثهاقُت ألاظاظُت".4
ًدُلىا ما ظبو بلى اسجباه اإلاهذط بالػالنت الشوخُت التي ًمكيها الؽاغش غلى ؤمٌىخه معخلهما
بزلَ ًاقت الىفىؿ ألادبُت الذًيُت التي جمظهشث في ؤيثر مً ؼٍل ،وؤيثرها ؼُىغا في الٌخب
العماوٍت الثالر :الخىساة،وؤلاهجُل،والهشآن وفي الىنذ هكعه ٌعخكُذمما وسد قيها مً نفق
ججػله ًيؽذ الكشدوط اإلاكهىد الزي ًداوُ اظخزًاسه مخيُا غبر ريش جلَ الىمارج ؤو اظخدماسها
-1البليهد،محد:مجاليات ادلكان يف الرواية السعودية،ص.163
 -2قاسم،سيزا :بناء الرواية،ص.14
-3باشالر،غاستون:مجاليات ادلكان ،ص.72
 -4رلناح،مجال:دالالت ادلكان يف الشعر الفلسطيين ادلعاصر،حبث مقدم لنيل درجةدكتوراه العلوم يف األدب العريب
احلديث،كليةاآلداب والعلوم اإلنسانيةقسم اللغةالعربيةوآداهبا،جامعةاحلاج خلضرباتنة،بإشراف:أ.دالعريب دحو
،2008،ص.402
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مثل:نفت ًىظل غلُه العالم،التي جداًي بما ًجشي له مً جخلي ؤلاخىة غً بػمهم وؾحرها مً
الهفق الخُاجُت التي ججذ لها مذلىال في الهفق الذًجي .قهذ اججهذ الشئي الؽػشٍت هدى الىق
ؤو الشمض الذًجي ،في معخىاها الذاللي هدى جإمالث في غالم بذًل ؤو ًىن ؼػشي ًخجاوص الىانؼ وٍداوُ
ؤن ًاظغ قشدوظه"ً.1خطح مماظبو ؤن الشمض الذًجي ٌعهم في حؽٌُل الشئي الؽػشٍت التي جخجاوص
ّ
اإلاخخُل وجداوُ ؤن حععى للخإظِغ الجذًذ اإلابجي غلى غملُت هحرمىهُىُهُت وعدؽشف
الىانؼ بلى
قيها سوح الخكشد والخمحز.
بن بىاء اإلاٍان في الىق ألادبي غلى هزه الخفىساث مً اظخدماس للهُم الذًيُت والشوخاهُت
والشمىص غلى اخخالف ؤهىاغها حعاهم في جىوُذ غالنت ؤلاوعان بمٍاهه غبر جكاغل الزاث مؼ
مىحىداتها اإلاادًت واإلاػىىٍت مػا.

-2الداللة التاريخية:
ًخمثل جكشد ألادًب بػمله الكجي غبر بغادة نشاءة اإلااض ي وجاسٍخه وقو سئٍت الىانؼ الخالي
والتي جيسجم مؼ سوح الؽػش وخفىـُاث الٌخابت" قٍُىن هزا الخذاخل بحن اللؿىي والخاسٍخي
؛إللاقت هفُت حذًذة وخهُهُت".2بن الالاقت الىفُت الجذًذة هي التي جخجاوص الخالش واإلااض ي
لترظم مالمذ اإلاعخهبل ،غىذها جبرص،مكاسنت خهُهُت بحن اإلااض ي والخالش،واإلاعخهبل لخاظغ
لشئي ؼػشٍت جملَ جكشدا وجمحزا حذًذا الًىكفل غً جاسٍخه ؛بل هى ًاظغ إلاشخلت جاسٍخُتحذًذة.
قىؿذو" يإهىا ؤمام صمىحن جاسٍخُحن:
صمً جاسٍخي ًمثل ججاسب البؽشٍت غلى خي الضمً الىبُعي.صمً جاسٍخي ًخجعذ غبر اإلاهابل الخاسجي لػالم مخخُل جفىػه مخُلت الشواجي.3.وبىاء غلى ماظبو جإخز الخجاسب البؽشٍت معاسًٍ مخخلكحن  ،معاس ًخػلو قُما ًان
ومعاسٍخػلو قُما ظٍُىن،ولًٌ ألاخحرة حعدىذ بلى اإلااض ي ولًٌ في ـىسة حذًذة ،ويإن اإلابذع
ٌعخهي غمله مً جاسٍخ مط ى لِعترؼذ غبره غلى قترة نادمت،جشحعم مالمدها في مخُلخه،وجٌخمل
الفىسة في مخُلت اإلاخلهي.ومما ًذخل في الذاللت الخاسٍخُت،سـذ ألادًب في هفه لبػن مً اإلاػالم
ّ
وألاخذار التي حؽٍل بفمت في اسجباوه بهزا اإلاٍان ؤوراى ،مثل ؤظماء بػن اإلاذن ؤو اإلاػاسى

 -1رلناح  ،مجال :دالالت ادلكان يف الشعر الفلسطيين ادلعاصر،ص.402
-2خريف،صاحل:مجاليات ادلكان يف الشعر اجلزائري،ص.169
-3البليهد،محد:مجاليات ادلكان يف الرواية السعودية،ص.177
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ؤوألاخذار ال ِػظام".ولِغ مػجى هزا ؤن الؽاغش ًهدم الخاسٍخ في اإلاٍان ؤو اإلاٍان في الخاسٍخ
نعشٍا،دون مبرس ّ
قجي او معىؽ مىلىعي ؛بل بن ًل مٍان ًدمل جاسٍخا".1
وفي هزه الهمُت ٌؽحر بدواسد ظػُذ( ث ":) 1935بلى اظدثاسة اإلااض ي وجىظُكه في جإوٍالث
الخالش،باغخباسه خاالث لِعذ مؽابهت جماما للخالش وبهما هى مىسور ٌعهم بؽٍل ما ،في قهم
بؼٍالُت الخالش".2وؤحذ ؤن الخجاسب الخاسٍخُت مثلذ بلهاما للخإمالث الؽػشٍت في اإلاٍان ؛ورلَ
ألحل بغادة حؽٌُل الػالنت باإلاٍان،غالنت جهىم غلى الخإظِغ ولِعذ الىمىُت ،ومً زم جخدىُ
ًاقت اإلاىسوزاث الخاسٍخُت بلى باغث ،حعخمذ مىه الزاث نىة الاهخماء ،وٍخدىُ ـىث اإلابذع بلى
ّ
يؽاف للمخلهي إلغادة جهُُم ألاها وقو ًاقت اإلاػىُاث واإلاعخىٍاث اإلاىشوخت.

-3الداللة الواقعية:
جتراءي مخخلل الذالالث في الىق ألادبي،بر جهىم ًل منها بذوس ببذاعي،بةخشاج الػمل غلى
ؤيمل وحه ممًٌ .واإلالكذ للىظش ؤن اإلابذع الًٍىن مىخبها لخلَ الذالالث ؤزىاء ببذاغه،لًٌ اإلاىنل
الىهذي للمخلهي قُما بػذ هى الزي ًشظم مالمذ جلَ الذالالث وٍىضح بذوسها بذنت .ومً جلَ
الذالالث التي الجخكى غً الجمُؼ "الذاللت الىانػُت"،مؼ ألاخز بالخعبان ؤن اإلاٍان الىانعي ًخخلل
غً اإلاٍان ّ
الكجي اإلادؽٍل في مخُلت اإلابذع واإلاخلهي.
لًٌ العااُ الزي ًدبادس بلى الزهً:هل ًلضم اإلاٍان الىانعي خشيت العٍىن وغذم الخجذد؟ وبن ًان
هىاى ججذد،ماهى حجم الخجذد بدُث الًىغى غلى اإلاٍان ّ
الكجي؟
مً وحهت هظشي ؤن اإلاٍان الىانعي مخجذد ولًٌ هزا الخجذد الًفل لذسحت حؿحر وججذد
َ
اإلاخخُل ،ورلَ خعب نىُ هحرنلُىغ (هدى  480 -540م.م )  ":ؤهذ الججزُ بلى النهش مشجحن
اإلاٍان
ألن هىاى ؤبذا مُاها ججشي" ألن " اإلاٍان داخل الىق البذ ؤن ًٍىن مخؿحرا بخؿحر العُام الزي
ًذوسقُه"،3لًٌ ًجب ؤلاؼاسة بلى ؤن هزا اإلاٍان الىانؼ ًخمؼ لعلىت ألاًذًىلىحُا التي جشغشغذ
قُه ،والتي ٌعخلهم منها اإلابذع خىت مبذثُت لػمله ّ
الكجي ،قهى ًدؽشب ألامٌىت التي جدُي به وَػُذ
خلهها في الىق ،وجخطح مالمذ الذاللت الىانػُت ؤيثر غبر سـذ ًاقت مػالم اإلاٍان بٍل مدخىٍاجه
ومعخىٍاجه بذنت مخىاهُت ؛ ألن ًل مىـىف ظُدمل داللت مػُىت في مخخُل اإلاخلهي قُما بػذ.

-1زايد،عبدالصمد:ادلكان يف الرواية العربية"الصورةوالداللة"،ط،1دارزلمدللنشر-تونس،2003،ص.133
-2سعيد،إدوارد:الثقافة واالمربيالية،ط،2ترمجة (كمال أبوديب) دار اآلداب ،بريوت،1988،ص.75
-3محادي ،صربي مسلم :داللة البعدين ادلكاين والزماين،مقالة نقدية ضمن موقع "اليمين األمريكي ،نت"
السبت 2/فرباير201/والرابط http://www.yemeniamerican.com/show.php?yid=192 :
04

ثالثا :أبعاد املكان
-1البعد النفس ي والاجتماعي:
الًمًٌ اغخباس اإلاٍان مجشد خحز ؤو قماء ،ؤو خالء ًماسط قُه خُاجه قدعب وبهما هى"
مٍان زهافي ،ؤي ؤن ؤلاوعان ّ
ًدىُ مػىُاث الىانؼ اإلادعىط وٍىظمها ال غبر جىظُكها اإلاادي
اإلاػِص ي وخعب ؛بل غبر بدخالها في هظام اللؿت...التي جدمل ألاؼُاء في الىنذ راجه دالالث بًجابُت
ؤوظلبُت" .1واإلاخدبؼ الخهُهي لػالنت ؤلاوعان باإلاٍان جبحن ؤهه جٍىن في مٍان مػلىم،زم ولذ في مٍان
ٌؽٍل بذاًت غالنت خهُهُت باإلاٍان،لترحعم مػالم شخفِخه جدذ مازشاث مٍاهُت قهى"،ابً البِئت
بإخذاثها وجاسٍخها وهمىمهاً...خإزش بالخالش واإلااض ي خعب نشبه ؤو بػذه غنهما"..

2

قكي لىء ماظبو ظُفبذ اإلاٍان الكاغل الخهُهي لخمظهش ألاخذار التي ًفىػها خُاُ
اإلابذع،والتي حؽٍلذ بكػل سئي وؤًذلىحُاث ووبهاث ؼػىسٍت راث معخىٍاث مخػذدة.ؤو لىهل :
"بهه بؽٍل ؤو بأخش ّ
ٌػبر غً مهىماث خاـت مشجبىت بالهىٍت والٌُىىهت والىحىد" 3؛ ولزلَ وحذث
ؤن غالنت الؽػش الػشبي باإلاٍان غالنت نذًمت وؤـُلت ؛بجها غالنت وحىد وخُاة مخجزسة في وحذان
الؽاغش "وبرا ًان مىبؼ الؽػش هى الىحذان،قةن ؤنىي البىاغث وؤخهها الذاغُت بلى نىُ الؽػش
(هى الىحذان والىكغ)" . 4قةرا ًان اإلاٍان خالشا في الزايشة اإلالهمت بٍل ماقُه مً ؤخذار ومىانل
وريشٍاث ؛قةهه نذ ّ
ًخدىُ بزلَ بلى "حضء مً الثهاقت التي ًخػاواها الهىم ؛ ًثحر ريشه في ؤرهاجهم
ؤمىسا الجىكفل غما خبروه غىه ؤو ظمػىه ،مما ؤـبذ مالمعا لهىي الاخعاط واإلاؽاغش غىذهم
،وهىجاسٍخ مخفل،جدىانله ألاحُاُ وجخمثله وحػُذ ـُاؾخه غلى هدى مً اظخلهامالترار اإلاخجذد في
سوح اإلاجخمؼ،ججذد ظىىسه ؾشاثض الاهخماء لؤلمايً،وللهىم الزي ظٌىىها...هزا الاهخماء الزي
ٌؽترى قُه اإلاخلفىن اؼترايهم في اإلااء والهىاء بلى ّ
الخذ الزي ًفبذ مػه ؤخذ مهىماث خُاتهم غلى
اإلاعخىي اإلاػىىي بخاـت".5
بن ماظبو ًكعش الاسجباه ؤلاوعاوي الخمُم بحن الؽاغش واإلاٍان غبر جزيشه لؤلخذار التي
حشث قُه وخىِىه لخلَ الزيشٍاث بٍل ماقيها مً مؽاغش ّ
قُالت .قاإلاٍان الزي ههط ي قُه ًل
- 1قاسم،سيزا ،وآخرون :مجاليات ادلكان ،ص.64
- 2خريف ،زلمد صاحل :مجاليات ادلكان يف الشعر اجلزائري،ص111
 - 3عبود،أوريدة:ادلكان يف القصّةالقصريةاجلزائريةالثورية،ص.23
- 4نبوي  ،أمحد سيد :مجاليات ادلكان عند ابن خفاجة األندلسي،مقالة ضمن رللة فكر وإبداع -السعودية  ،ص.3
- 5ادلنصوري ،جريدي:شاعرية ادلكان ،ط،1دار العلم للطباعة والنشر-السعودية1992،ص.11
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خُاجىا مىز والدجىا وختى مماجىا،خحن جخم اظخػادجه قةهه ًٌؽل لىا"ال غً وحىده الىانعي ؛بل غً
بػذه الػاوكي الزي اهذط في مىحىداجىا الؽػىسٍت والجمالُت  ،ومً هىا جفبذ ـىسجه راث وبُػت
ؼػشٍت". 1
بن هزه الزايشة التي حعخىوً دواخلىا هي غلى ّ
خذ نىُ باؼالس ":بشوص مخىزب ومكاجئ غلى
ظىذ الىكغ" 2؛ ولزلَ قةهىا غىذما وعخػُذ اإلاٍان قةهىا وعخػُذه وقو جإمالث هكعُت واهكػالُت
اسجبىذ به غبر ؼبٌت غالثهُت مً الهىاحغ الىكعُت والؽػىسٍت مػا،لًٌ غىذما ًٍىن اإلابذع
مبذغا ؛ قةن خالت ؤلابذاع هزه الجإحي بال بػذ جماهُه مؼ مىحىداث مٍاهه اإلاادًت واإلاػىىٍت "،قاإلاٍان
هى مىىلو الؽاغش ومىههاه  ،في ؼٍل داثشي ولىلبي ،جخكشع غىه بػن الخُماث ،لٌنها جخذاخل حمُػا
لدؽٌُل الىق الؽػشي اإلاٍاوي". 3
مً هىا ًاهذ غملُت بهخاج الىق حعخلضم ببشاص الذالالث الىكعُت والاحخماغُت التي ؤزشث
ّ
والخمحز  ،وهزا ما هادي به
قُه ،لخخم غملُت اإلاهاسبت وقو آلُاث قىُت وؼػىسٍت جادي بلى الكشادة
ؤدوهِغ الزي ؤـش غلى ؤهه " الجصح نشاءة الػمل الؽػشي بما هى خاسج غىه والبمجشد هفِخه
اإلادمت،قهشائجه بػىاـش مً خاسحه بلؿاء له،ونشاءة بزاجه وخذه بلؿاء لخاسٍخُخه ؤوإلحخماغُخه،
قلِغ الػمل الؽػشي مجشد اوػٍاط هكس ي راحي،يما ؤهه لِغ مجشد اوػٍاط وانعي احخماعي ،بهه
نبل ًل ش يء مشيب ببذاعي ًفذس غً مشيب بوعاوي".

4

مماظبو ًخطح ؤن الػمل الؽػشي ماهى بال مشيب مً غىامل ببذاغُت خاسحُت وداخلُت
لُخدىُ لٍاثً ّ
ّ
مٍىن
ـذسث غً بوعان ماسظذ الخُاة ًلها دوسا يبحرا في حؽٌُله اإلاادي واإلاػىىي

مً ُبجى ؼتى ؛لُىػٌغ رلَ بذوسه غلى مٍاهه قٍُىن هزا اإلاشيب ؤلابذاعي.

والعااُ الزي ًدبادس للزهً:هل ًخؿحر معخىي الػمل ألادبي لذي اإلابذع خعب حؿحره اإلاٍاوي ،بمػجى
هل جازش ؤمايً ؤخشي لذي ألادًب في قىُت وؼػىسٍت ؤدبه؟

- 1حداد ،علي:مجاليات ادلكان عرب ذاكرة الطفولة (قراءة يف االنبهار والدىشة ل"زيد مطيع دماج")ط ،1اليمن
،2009،ص.3
- 2باشالر  ،غاستون :مجاليات ادلكان  ،ص.39
 - 3خريف ،زلمد صاحل :مجاليات ادلكان يف الشعر اجلزائري،ص.112
- 4إسرب  ،علي أمحدك كالم البدايات ،ط ،1دار اآلداب-بريوت ، 1989،ص.28
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في جهذًشي بن الاهخهاُ اإلاٍاوي ًكشك اهخهاال ؼػىسٍا ووحذاهُا وبالخالي جبرص " اإلاؿاًشة الخُاجُت
والؽٍلُت والىكعُت" 1؛ لزلَ نذ جشجبي مؽاغش ؤلاوعان ووحذاهِخه مؼ بػن ألامايً بػالناث
ّ
الكجي مخالكا لخلَ ألامايً التي ًٍىن مجشد ريشها له ماؼشا ماإلاا في
بًجابُت قٍُىن الدؽٍل
خُاجه.قالؽاغش ًملَ سئٍت خاـت للمٍان الزي يخب غىه وبالخالي نذ جخػذد جلَ الشئي بمذي
اهذماج الؽاغش في هزا اإلاٍان ؤو راى ،وغلُه ؤسي ؤن اإلاخلهي ًلػب دوسا يبحرا في ؼػشٍت الىق ألادبي
وقو هكعِخه واحخماغُخه (الصخفُت)وبالخالي ًإخز الىق ألادبي مىحى آخش غىذما جخم مهاسبت هزا
ّ
الىق ؤـبذ في مثلث هحرمىهُىُهي ًهؼ بحن اإلابذع والىظي الزي ظهش
الػمل مً اإلاخلهي  ،ويإن
قُه والذالالث التي جدبؼ ًل واخذ غلى خذه  ،بر جخم مهاسبخه وقو ؼكشاث هكعُت واحخماغُت خاـت.
ًخطح مً الػشك العابو ؤن غالنت الؽاغش باإلاٍان لِعذ مجشد غالنت غابشة ،جشبىه بجماغت
مػُىت مً الىاط ،بهما هي غالنت حذلُت جخدذ قيها ألاها مؼ اإلاىحىد اإلاادي والشوحي لخخدىُ هزه
الػالنت بلى ًل واخذ الاهكفاُ بُنهما " ألن اإلاٍان برا خال مً الىاط ٌؿذو خاسوت قاسؾت الجبػث
غلى الخُاة والخجذد" ، 2وبىاء غلى حذلُت جلَ الػالنت بحن الؽاغش وبحن اإلاٍان قةهه نذ ًفالح
ؤمايً ونذ ًىاـب الػذاء في مىانل ؤخشي ألمايً ؤخشي ،هاهَُ غً ما ٌصخً اإلاٍان مً غىاول
واهكػاالث جفاخب جلَ الػالنت.
ومما ًخفل بهزا الجاهب ؤن اإلاٍان نذ ًٍىن وانػا حمُال ،ونذ ًٍىن سجىا مهُخا ؛ألن"الاخعاط
باإلاٍان بخعاط له ؤـالخه قهى هىٍت جاسٍخُت وووىُت وهكعُت" ، 3ولزلَ ؤحذ ؤن الىانؼ
ألاًذًىلىجي للمبذع ومدُىه َ
اإلاٍىن مً اإلاىسوزاث الثهاقُت والترايماث البُئُت جكشك ظُىشتها
وبهىة غلى هىٍت الػمل ألادبي هدُجت المؿي الىكس ي .قٍلما ماسظذ جلَ المؿىه ظىىتها ً،لما
ًان الػىاء ؤيثر جكشدا وجمحزا ،هزا الػىاء ًترى آزاسا هكعُت واضخت ؾحر مشثُت في مىحىداث
اإلاٍان،بمػجى ؤن مىحىداث اإلاٍان اإلاادًت جفبذ مؼ مشوس الىنذ ويإجها مشجٌضاث ؤظاظُت في ؤلابذاع
ّ
الكجي ؛ ألجها جدمل دالالث بًداثُت وسوخاهُت وؼػىسٍت ً،ان لها ألازش ألايبر في هزا الػمل
ّ
الكجي،قالؽاسع والسجً والجبل واإلاههى ًلها ؤمايً جدمل وانػا احخماغُا،ؤظهم بؽٍل ؤو بأخش في
 - 1خريف ،زلمد صاحل :مجاليات ادلكان يف الشعر اجلزائري،ص.121
- 2اليحىي ،فرحان:داللة ادلكان يف رواية قناديل الليايل ادلعتمة ،مقالة يف جريدة األسبوع األديب ،تصدر عن احتاد كتاب
العرب-دمشق ،العدد.926
- 3أبو بشري ،بسام علي:مجاليات ادلكان يف رواية باب الساحة لسحر خليفة ،رللة اجلامعة االسالمية ،جامعة األقصى –
غزة -فلسطني.اجمللد ،15العدد الثاين ،ص267
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جشى بفماث في مخُلت ألادًب ،ألامش الزي ؤدي بلى جٍىًٍ هالت مً الترايماث الىكعُت لذي ألادًب
ججاه رلَ اإلاٍان ؤو راى .
وبىاء غلى ماظبو قةن اإلاٍان الًٌدعب دالالجه الىكعُت والاحخماغُت بال غىذما ًفبذ
َ
مجاال للهىي الكاغلت بفشاغاتها وسؾباتها وؤخذاثها ،بخحرها وؼشها  ،ومً ز َم ًفبذ هزا الػمل
ّ
الكجي ،بمثابت اإلاكخاح الزي ًكصح غً غهلُت هزا اإلاجخمؼ ؤو راى ووشٍهت جكٌحره.ولزلَ "ًشي
بػن الباخثحن ؤن اإلاٍان له ؤزش يبحر في جدذًذ الىباجؼ الىكعُت والجعذًت لعايىُه ،وؤي خلل
ٌػتري جلَ الػالنت الخبادلُت بحن الاوعان وظُانه ؤو ظشقه اإلاٍاوي قةن ًظهش في الجاهب الىكس ي
والاحخماعي".1وفي خذود اوالعيً ،خمظهش البػذ الىكس ي حلُا في ؤمايً ؤهمها اإلاسجذ الزي ًشجبي
بالذاللت الذًيُت ،بر الشخابت الىكعُت الشوخُت ،ونذ ًإخز اإلاسجذ ؼٍل الشمض بذاللخه اإلاٌثكت غبر
ؤلاًماء بلُه بىـكه مفذسا لؤلمً والىمإهِىت،ؤما اإلاٍان آلاخش الزي ًشجبي بإبػاد هكعُت "
الصخشاء" في احعاغها واخخىائها غلى اإلاخىانماث والثىاثُاث مً ؤمً وخىف ،ؤمل وٍإط ،ؾمىك
وولىح ،خُاة ومىث.
بن الصخشاء بىخؽهها نذ جىمئ بلى قماء هكس ي ًمُل بلى الخضن والىخذة ،ولزلَ وحذث ؤن
الؽاغش الػشبي الهذًم ًان ًمُل بلى ؤوعىت اإلاٍان ؛ختى ًضٍل مػالم جلَ الىخؽت الىكعُتً.ماف
بلى رلَ البدش الزي ًدمل ؼكشاث هكعُت غالُت مثل ؤلاًداء بالشهبت والمُاع وؤلانذام وؤلاحجام
وؾحرها مً ألامايً التي الحػذ وال جدص ى  ،ولهذ ًان ريشي لخلَ ألامايً غلى ظبُل الزيش ولِغ
الخفش ،ومما ججذس ؤلاؼاسة بلُه ؤن البػذ الىكس ي ًإخزها بلى ظاهشة الخٌشاس في الىفىؿ الؽػشٍت،
والخٌشاس ًدمل دالالث هكعُت جخػلو بالؽاغش وهكعه وما ًخالجها مً غؽو وخىحن بلى اإلاٍان ،يما
ؤن الؽاغش خُىما ًٌشس ؤلكاظا بػُنها ،نذ جٍىن ؤظماء ؤو ؤمايً ؤو ماؼابه رلَ لذاللت هكعُت
ؼػىسٍت ،قٍُىن الخٌشاس "باسة جلَ الذاللت الىكعُت الؽػىسٍت ؤو نذ ًٍىن مشيض زهلها".2
وؤخحرا - ،وفي لىء ماظبو -ماصاُ اإلاٍان بِئت خكُت جخمىلؼ قيها مذسًاث اإلابذع الخعُت
َ
واإلاػىىٍت لخمظهشاث الخُاة غلى ألاسك ومً ز َم حؽٍل مشيباث ببذاغُت راث وعُج مخكشد في ببذاغه،
جٌمً نُمت هزا اإلاشيب الابذاعي غبر خشيت هحرمىهُىُهُت جمىذ للمٍان هىٍت هكعُت وبحخماغُت.
 - 1البليهد،محد:مجاليات ادلكان يف الرواية السعودية،ص.98
 - 2صالح ،عبدهللا زيد :مجاليات ادلكان يف شعر حسن الشريف  ،نقال عن  :التناص والتلقي د.ماجد اجلعافرة
ص، 105نقال عن أسلوب التكرار بني تنظري البالغيني وإبداع الشعراء ،شفيع السيد  ،رللة إبداع ،العدد  ، 6السنة ، 2
يونيو  ،1984ص.66
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-2البعد السياس ي الوطني :
ؼٍل الىلل بػذا ؤظاظُا في مخُلت ألادًب ولًٌ مؼ مشوس الػفىس وحؿحر ألاصمان وجىىع
الثهاقاث بشصث ؤمٌىت ؤخشي بذًلت،قٍان ؼػش ألاووان والخىحن بلى الذًاس مً ؤؾلب ألابػاد التي
ؼٍلذ مىػىكا ؤظاظُا في مخخُل الؽػشاء .وبالشحىع بلى الهذًم لم ًًٌ اإلاٍان الىوً مخمظهشا
بىلىحً،ىن الػشبي مخىهال وفي خالت مً الخل والترخاُ،بال ؤن اإلاخدبؼ لذالالث الىوً في الؽػش
الػشبي ًشي ؤن جلَ الذالالث "مخػذدة،وهزا الخػذد هاجج غً اخخالف الخىحهاث الكٌشٍت والشئي
العُاظُت للؽػشاء".1
ومً وحهت هظشي ،بن ؤي بهخاج قػلي للىق ألادبي في الىنذ الخالي ماهى بال هدُجت وبُػُت
ألًذلىحُا مػاؼتوراث قاغلُت ،وبالخالي قةن هزه الىفىؿ جدىىع بدىىع جىحهاث ؤدبائها
ألاًذًىلىحُت،ونذ ًٍىن للؽاغش ؤيثر مً ووً ،ورلَ جبػا لسجله ألاًذًىلىجي "قال عجب ؤن ووً
الؽاغش الخذود لهً،شظم جماسَعه بلؿخه الؽكاقت وَػاهو قُه سوح الخُاة.2"...
بن حػذد ألاووان ًإخزها بلى بغادة ـىسة الػشبي الهذًم ولًٌ بشئٍت ومظهش
حذًذًً،ويإهىا وػُذ ـُاؾت ألاصمان ولًٌ وقو ؤًذلىحُاث ًخماهى قيها اإلابذع ؛لخكشص لىا هفىـا
مادلجت بشئي ؤصخابها.
ججذس ؤلاؼاسة هىا بلى ؤن ألاووان الجدىىع بدعب ؛ بل هي غلى معخىٍاث بذءا مً ووىه الفؿحرالزي
ّ
ّ
والىىعي ،ؤقشص جىىغا
الٌمي
وؽإ قُه ،اهههاء بالىوً الٌبحر الزي ًختزن ووىه ألاـلي .هزا الخىىع
هكعُا ججاه الىوً مفبىؾا بدىىع ؤًذًىلىجيً ،خمظهش في حؽٍل هفىؿ مخخلكت الخىحهاث
العُاظُت،ونذ ٌؽحر البػذ الىوجي والعُاس ي لخالت مً المُاع والُخم والخُه ،خاـت برا ًان
ألادًب مً ؤولئَ الزًً غاؼىا ججشبت اإلاىكى ،الذاخلي والخاسجي مػا ،لذسحت جفل بلى الخىخذ مؼ
الىوً في اإلاخُلت والزايشة  ،ختى " ٌؿذو الؽاغش هى الىوً  ،والىوً هى الؽاغش".3
ُ
اإلاالخظ ؤن حمُؼ الؽػشاء ٌؽترًىن في البػذ الىوجي والعُاس ي ،بال ؤهه ًبذو مخكاوجا
بدعب حجم اإلاػاهاة وؤزشها غلى ألادًب ،وبالخالي اوػٍاط ؤزشه غلى الدجم الابذاعي اإلاهذم ؛ بر
جشاوخذ ألاغماُ مً الهفاثذ الهفحرة بلى مىىالث ؼػشٍت ،ومما ججذس ؤلاؼاسة بلُه ؤن البػذ
الىوجي والعُاس ي نذ ًخجلى في" النهىك مؼ ؤخذار ألامت مً هضاثم واهخفاساث وسقن لالظخػماس

 - 1خريف ،زلمد صاحل  :مجاليات ادلكان يف الشعر اجلزائري،ص.130
 - 2ادلرجع نفسو ،ص.131
 - 3نفسو ،ص.139
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والزُ والهىان"،1ومما ًذخل في البػذ العُاس ي ،ألادب العُاس ي االعاخش والزي "ؤـبذ ًمثل
للبػن ؤظلىبا حػبحرًا ولؿت سقن مختزلت في الػهل الباوً لئلوعان الػشبي" 2؛ ألن هزا ألادب
ًٌؽل غً مذي الاخباه والُإط الىكس ي الزي ٌػاوي مىه اإلاثهل الػشبي قمال غً العلبُت التي
ًدُا قيها.
َ
ومٌممي ألاقىاه حشاء
لهذ ؤـبذ ألادب العُاس ي العاخش مخىكعا للمههىسًٍ واإلاهمىغحن
ما جهىم بهبػن الخٍىماث اإلاعدبذة .ولهذ ـذم اإلااؾىه(ث  )2006خُىما ظئل راث مشة غً
ماهُت السخشٍت قإحاب ":بن السخشٍت هي رسوة ألالم".3لهذ ؤظهمذ الٌخابت العاخشة في حػشٍت وسنت
الخىث غً الخٍام اإلاعدبذًً ،ويعش خاحض الخىف لذي الؽػىب اإلاهمىغت،ومما ٌػذ بقشاصا للبػذ
العُاس ي وجإزش اإلاٍان به ظهىس ما اـىلح غلُه بـ ـ ( ؤدب السجىن) واإلاػخهالث ،بر ؼٍل الهمؼ
داخل غخمت السجىن جمظهش ؤدب ًكطح الىانؼ اإلاخضي وٍفىس بؽاغت وقظاغت ألالم الىكس ي
والههش الشوحي ،ولِغ ؤـذم مً رلَ،بال بشوص واثكت مً ؤدباء السجىن ؤمثاُ مكذي صيشٍا،ؤمل
دههل،مظكش الىىاب وؾحرهم الٌثحر.

رابعا  :مستويات املكان
ٌؽٍل الكماء اإلاٍاوي بٍاقت ؤنىابه مشجٌضا لذالالث الخذر الكاغل والهىي الكىُت اإلالهمت ؛
ّ
ورلَ غبر وعُج مً الكماءاث اإلاخىلذة واإلاىكخدت غلى مهاسباث داللُت جٌؽل غً جىانماث
الىانؼ وسئي مخكشدة،حػمل غلى الاسجهاء باإلاخخُل للػمل ألادبي وجدهُو دًىامُخه ودًمىمخه وقشادجه
ّ
غلى ًاقت ألاـػذة.مً هىا ؤحذ ؤن اإلابذع نذ ٌؽٍل هفه في قماءاث يثحرةً،ل واخذ منها ًكط ي
لآلخش ،بذءا مً قماء مانبل الخذر اهخهاال بلى قماء الخذر هكعه لخبذؤاهىالنت حذًذة إلاابػذ
الخذر ،وـىال بلى بغادة حؽٌُله مشة ؤخشي في مخُلت اإلاخلهي بىشٍهت جشمي إلاهاسباث هحرمىهُىُهت
ؤخشي ،وهظشا لهىة الجزب بحن اإلاٍان وهاظه قلهذ وؽإث غالنت نىٍت بُنهما ًمًٌ ؤن ؤولو غليها
"ؤوعىت اإلاٍان"بر جشجبي هىٍت اإلاٍان بىاظه قُازش قيهم وٍخإزشون به ألن "هىٍت اإلاٍان مً هىٍت

 - 1الرشيدي  ،بدر نايف :صورة ادلكان الفنية يف شعر أمحد السقاف  ،رسالة ماجستري  ،جامعة الشرق األوسط  ،كلية
اآلداب والعلوم ،بإشراف  ،عبد الرؤوف زىدي  ،2011ص.64
- 2درويش ،كفاح  ،األدب السياسي الساخر،مقالة ضمن صحيفة القدس العريب2011/12/12،

http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today\23qpt897.htm&arc=data\2
011\12\12-23\23qpt897.htm
 - 3درويش ،كفاح  ،األدب السياسي الساخر.
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الىاط"،1وفي لىء ماظبو،اجطح لي حػذد معخىٍاث اإلاٍان وؤهىاغه وجهعُماجه ،في الذساظاث
ألادبُت والىهذًتخعب ما هى آث:
"-هىاى مً ًفىكه بدعب العلىت التي ًخمؼ لها وهزا هجذه في جهعُم "مىُ و سومحر"

ّ
(غىذي) :هى اإلاٍان الزي ؤماسط قُه ظلىتي ،وٍٍىن باليعبت لي مٍاها خمُما وؤلُكا ،بهه اإلاٍان
الخاؿ.

ّ
ألاوُ ّ
(غىذ آلاخشًٍ) :هى مٍان ٌؽبه ّ
ولٌىه ًخخلل غىه مً خُث ؤهجي البذ ؤن ؤغترف بهزه العلىت.
(ألامايً الػامت) :هزه ألامايً لِعذ ملٍا ألخذ مػحنّ ،
ولٌنها ملَ للعلىت الػامت "الذولت" الىابػت
مً الجماغت ،قكي ّ
ًل هزه ألامايً هىاى شخق ًماسط ظلىخه ،وٍىظم قيها العلىى ،قالكشد
لِغ ًّ
خشا ،ولٌىه غىذه ؤخذ ًخدٌم قُه.
(اإلاٍان الالمخىاهي) :وهى اإلاٍان الزي ال ًخمؼ لعلىت ؤخذ ،وٍٍىن-بفكت غامت -خالُا مً
2
الىاط".
"-وهىاى مً ًهاسبه مً حاهب ألاـل وهزا ًخطح في جهعُم "بشوب" غبر دساظخه بلى زالزت ؤوش
مٍاهُت:
اإلاٍان ألاـل :وهى غادة معهي الشؤط ومدل الػاثلت وألاوغ.اإلاٍان الزي ًدذر قُه الاخخباس الترؼُحي وهى مٍان غشض ي وونتي.3
اإلاٍان الزي ًهؼ قُه ؤلاهجاص ؤو الاخخباس الشثِس ي"."وهىاى مً ٌعخىغب اإلاٍان غلى ؤظاط الىمي اإلاٍاوي  ،يما قػل "ؾالب هلعا" في جهعُمه الاحي:ّ
اإلاٍان اإلاجاصي :ظمي بهزا الاظم ألهه اقتراض ي ولِغ خهُهُا ،وهى بمثابت مٍان ججشي قُه ألاخذارومٌمل لها ،ونذ ًٍىن هزا اإلاٍان وـكا لخالت جمش بها بخذي الصخفُاث الشواثُت ،مثل الكهش
والؿجى والخباهي ،...ولهزا جٍىن ـكاث مثل هزا اإلاٍان مً الىىع الزي هذسيه رهىُا ،ولٌىىا ال
وػِؽه.

- 1الوايف  ،جنيب :مقاربة الواقع يف القصة القصرية ادلغربية ( من التأسيس إىل التجنيس ) ،ط،1ادلركز الثقايف العريب،الدار
البيضاء ،1987،ص.570
 - 2شالش  ،غيداء :ادلكان وادلصطلحات ادلقاربة لو  ،ص. 20
 - 3ادلرزوقي،مسري ،مجيل شاكر :مدخل إىل نظرية القصة ،د ط ،د ت ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،الدار التونسية
للنشر ،ص.63/62
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اإلاٍان الهىذس ي :اإلاٍان هىا ٌؽحر بلى ؤبػاد هىذظُت بػُذة غً مػاٌؽت ؤلاوعان وراجه ،غبر وـلؤبػاده الخاسحُت بذنت بفشٍت وخُاد ،وًلما صدها في بجهان اإلاٍان الهىذس يً ،لما خشمىا الهاست مً
اظخػماُ خُاله.
اإلاٍان ججشبت مػاؼتٌ :ػذ هزا اإلاٍان مً ؤيثر ألامايً جإزحرا في خُاة ؤلاوعان ،وٍبهى مخلذاّ
ومدكىسا في رايشجه قهى الزي ٌؽٍل دون ؤي مٍان آخش راجِخه ،وٍهىُ ؾالب هلعا بإهه مٍان غاؼه
مالل الشواًت وبػذ ؤن ابخػذ غىه ؤخز ٌػِؾ قُه بالخُاُ.
اإلاٍان اإلاػاديً :خطح مػجى هزا اإلاٍان مً غىىاهه ،قهى الزي جخمدىس خىله ألامايً آلاجُت(السجً ،الىبُػت الخُالُت مً البؽش ،مٍان الؿشبت ،اإلاىكى وما ؼابه رلَ)"

1

"وهىاى مً نعمها بىاء غلى مبذؤ الخهاوب يما قػل "خعً بدشاوي" وهزا ًخطح قُما ًإحي:ؤمايً ؤلانامت الاخخُاسٍت :قماء البُىث :البذ الشاقي /البِذ الؽػبي ،البِذ اإلاماء /البِذ اإلاظلم-ؤمايً ؤلانامت الجبرًت :قماء السجً :قماء الضهضاهت".

2

"-ؤما "ؼايشالىابلس ي" قهام بذساظت مهمت للمٍان اظخيبي غبرها مجمىغت مً ألامٌىت ،جخجاوص
الثالزحن هىغا ّ
وحػبر هزه ألاهىاع غً حهىد الباخث الزي قخذ اإلاجاُ ؤمام الشواجي الػشبي في بدساج
ؤمٌىت سواثُت غلى خعب اخخُاسه في هزا الىىع ؤو راى وهزا ًذُ غلى ّ
ؤهمُت اإلاٍان مٍىها ؤظاظُا في
الػمل الشواجي وهي غلى الىدى آلاحي:
"1ـ اإلاٍان ؤلاهباجي ؤو الاقخخاحي :هى اإلاٍان الزي ًهىم بخهذًم ألامٌىت التي جلُه مباؼشة.
2ـ اإلاٍان الفىحي :وهى اإلاٍان الزي جبرص حمالُاجه غبر الفىث.
3ـ اإلاٍان الخىُجي :وهى اإلاٍان الزي ًزيشها باإلااض ي ؤيثر مما ًزيشها بىكعه.
4ـ اإلاٍان الثالث :وهى اإلاٍان الزي ًإحي مضٍجا مً اإلاٍان الخالش ومٍان الزيشي.
5ـ اإلاٍان اإلاهاسن :وهى اإلاٍان الزي ًهذم قُه الشواجي مٍاهحن في لىخت واخذة ،لٍي ًهاسن بحن
خفاثق وحمالُاث ّ
ًل منهما.
 - 1حلمداين ،محيد:بنية النص السردي ،ص.61
- 2حبراوي ،حسن :بنية الشكل الروائي ،ص .41
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6ـ اإلاٍان الشمضي :وهى اإلاٍان الزي ًشمض به الشواجي إلاٍان آخش

.

ّ
اإلافىس غبر خلجاث الىكغ ،وججلُاتها ،وما ًدُي بها مً ؤخذار
7ـ اإلاٍان الىكس ي :وهى اإلاٍان
ووناجؼ ،ؤي غبر الخالت الىكعُت التي ًٍىن قيها الشواجي ،وشخفُاث سواثُت.
ّ
ّ
8ـ اإلاٍان الهاـش ؤو اإلاٍان اإلاخػذي ؾحر الالصم بزاجه :وهى اإلاٍان الزي ال ًهىم بىكعه ،وبهما
بمعاغذة مٍان آخش ؤنىي مىه.
ّ
9ـ اإلاٍان الػالت :وهى اإلاٍان الزي ال ًهىم بإي دوس في الشواًت ال ًإحي غلى ريشه الشواجي بال باالظم
قهي ،لٍي ٌعخمؼ الهاست بلزة جخلُه ؤو جزيشه".

1

10ـ "اإلاٍان الشخمي :وهى اإلاٍان الزي ٌؽبه سخم ّ
ألام ،والزي ًبػث غلى الذفء والخماًت،
والىمإهِىت في ؤًام الىكىلت.
11ـ اإلاٍان الخلىلي :وهى اإلاٍان الزي ًدل قُه حعذ ،ؤو جدل قُه سوح ،و ًمًٌ ان هىلو غلُه
اإلاٍان اإلاعٍىن ،يما ًىلو غلُه الػامت.
 12اإلاٍان الكىجىؾشافي :وهى اإلاٍان الزي ّ
ًفىس جفىٍشا لىثُا ،خالفا ،يما هى غلى ؤسك الىانؼ،
دون جذخل مً الشواجي ،ودون ؤن ًٌدعب بدالت هكعُت مً خاالث الشواجي اإلاخخلكت ،وهى مٍان مً
ألامٌىت الػاولت غً الػمل ،والتي حؽٍى مً بىالت قىُت في الػمل الشواجي.
13ـ اإلاٍان الخٌمُلي :وهى اإلاٍان الزي ًإحي في الشواًت غادة يجضء مً مػماسٍت مٍان آخش غام ،ؤو
خشيت غامت ،لها ؤزشها ودوسها في بىاء ؤخذار الشواًت ،ومثل هزا اإلاٍان ًمًٌ خزقه برا ًان ؾحر
ملخدم الخداما جاما باإلاٍان الػام ،والخذر الػام للشواًت.
يزيش قهي ،في حملت نفحرة ،ال جخػذي ًلماث زالر،
14ـ اإلاٍان اإلاعماسي :وهى اإلاٍان الزي ًإحي
ٍ
ّ
وٍإحي ريشه لٍي ًفل بحن مٍاهحن ،قٌإهه معماس الزي ًشبي بحن حضثحن.
 -15اإلاٍان الؽامل :وهى اإلاٍان الزي ًدخىي غلى ألاصمىت الثالزت :اإلااض ي ،الخالش ،واإلاعخهبل في
اللخظت الىفُت الشواثُت الىاخذة.

 - 1النابلسي  ،شاكر:مجاليات ادلكان يف الرواية العربية،ط،1ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بريوت-لبنان
،1994ص .21-15
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 -16اإلاٍان البرقي :وهى اإلاٍان الزي ًإحي في الشواًت يةؼاسة غابشة خاوكت ،دون ؤن ًزيش اظمه ،ؤو
مىنػه ،ؤو سظمه.
 -17اإلاٍان اإلاىخج :وهى اإلاٍان الزي ٌؽبه الىباجاث التي جإخز ؾزائها مً اإلاىاد ألاولُت في الىبُػت ،زم
جيخجها غلى ؼٍل زماس وؤصهاس ،يزلَ اإلاٍان اإلاىخج ،وهزا الىىع مً ألامٌىت مً ؤسقى ؤهىاع ألامٌىت،
وحمالُاتها مً ؤقمل حمالُاث ألامٌىت.
 -18اإلاٍان اإلاىحي :وهى اإلاٍان الزي ًهذم حمالُاجه غبر ؤغماُ بعُىتً ،هىم بها ؤلاوعان ،مؼ
بؾكاُ اظم اإلاٍان الجضجي الزي جم قُه الكػل ؤلاوعاوي.

1

" -19اإلاٍان اإلامخلئ :هى اإلاٍان الزي ًهذم حمالُاجه غبر البِئت  ،التي جدُي به ،وؤلاوعان الزي
ًخدشى قُه ،وجٍىن اإلاعاخت الىفُت اإلاخففت له ،بمثابت نىػت نماػ التي حعخػمل للشظم
ممخلئت باألؼٍاُ والخشيت ،ال قشاؽ قيها ،وال معاخاث بُماء قيها.
 -20اإلاٍان ألاوس ي :وهى اإلاٍان الزي جخخكي قُه ألاغمذة ،وألانىاط واإلاخاسج واإلاذاخل ،والدجشاث
والشخام ،والباله والعحرامَُ ،وألازار الكخم ،وٍبهى قُه خمىس ؤلاوعان وقػله ،وؾالبا ما ٌػلو
هزا اإلاٍان في الزايشة غلها يبحرا.
 -21اإلاٍان اإلاشيب :وهى اإلاٍان الزي ًدخىي هكعه ،وٍدخىي مٍاها آخش في داخله ؾالبا ما ًٍىن
لىخت ،ؤو ّ
غذة لىخاث مػلهت في الدجشةً ،إخز وـكها خحزا هفُا يبحرا ،سبما ؤيبر مً خحز وـل
الدجشة هكعها.
 -22اإلاٍان اإلاىلو :وهى اإلاٍان الزي ًدخىي اإلاٍان هكعه ،وخمىسا واضخا للمشؤة ،يما ًدىي مٍاها
آخش ؾالبا ما ًٍىن لىخت ،ؤو نىاغا ،ؤو مجمىغت مً الخمازُل ،وؤهم ما في هزا اإلاٍان ؤن ًٍىن خالُا
مً الٌالم والكػل.
 -23اإلاٍان الزهجي :وهى اإلاٍان الزي جخم سظم حمالُاجه بىاظىت بؼاساث رهىُت –ال ًهفذ بها
الضٍىت -ولِغ بىاظىت الخفىٍش الخهُهي ،يإن جبذو ألاوشاف مثال ضخمت وىٍلت وجىلؼ قُه –
واظىت الخلم -مظاهش ؾحر خهُهُت مً الىبُػت ،في مٍان ال ًدخمل رلَ.

 - 1النابلسي  ،شاكر:مجاليات ادلكان يف الرواية العربية ،ص.17
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 -24اإلاٍان اإلادىت :وهى اإلاٍان الزي ٌعخػمله الشواجي يىهىت اهىالم قهي ،هدى مٍان آخش ؾالبا
ما ًٍىن مٍاها نابػا ،في نبى الزايشة ،يما ٌعخػمله يمٍان للهاء في الىنذ هكعه.
 -25اإلاٍان الكاجذ للؽهُت :وٍمًٌ ؤن ًُجمؼ ،وٍىلو غلى حمػه ؤمٌىت اإلاهبالث وهى اإلاٍان الزي ًثحر
في ؤلاوعان الؽهىاث :ؼهىة ألاًل ،ؤو الؽشب ،ؤو الجيغ.
 -26اإلاٍان اإلاؿلل :وهى اإلاٍان الزي ًٍىن مؿلها يما حؿلل الخلىي بالىسم الؽكاف "العُلىقان"،
ال ًالمعه الكىان ،وال ًكشيه بحن ؤـابػه ،وال ًلػب به ،ولٌىه ًشاه غبر هزا الخؿلُل مجشد سئٍت،
قُبذو حمُال ،وهٌزا جٍىن للمٍان ـىسجان في آن واخذ ،ـىسجه قُما لى اخخبره اإلاشء ،وـىسجه غبر
وسم الخؿلُل الؽكاف".

1

" -27اإلاٍان الخخىُىي :وهى اإلاٍان الزي ًهىم الشواجي بخدذًذ ؼٍله جدذًذا دنُها ،وببشاص خىاقه
بؽٍل واضح.
 -28اإلاٍان البىلُكىوي :وهى اـىالح ابخذغه "ًىسي لىجمان" في يخابه (بىاء الىق الكجي) ،وَػجي به
اإلاٍان هكعه ،الزي هجذ ؤحضاء مىه مبػثرة في الػمل الكجي الىاخذ ،وبىشم مخخلكت باخخالف
الصخفُاث وألاخذار .
 "-29اإلاٍان اإلاخجمش :وهى اإلاٍان الؽبُه بالجمشة ،والزي ًبهى مخىهجا داثما بالزايشة جىهج الجمشة
َ َ
"العٌ ًْ" ؤو الشماد الخكُكت ،التي حؿلل اإلاٍان ،بكػل الضمً واإلاعاقت التي ًهىػها
جدذ وبهت
اإلاٍان ،غبر الضمً وجدىالجه ،مً ؤًام الىكىلت بلى لخظت الاظترحاع.2".
ولمً ًل هزه ألاهىاع التي جىشنذ بليها ،اخترث زىاثُت اإلاٍان اإلاؿلو واإلاكخىح ؛ بر حػخبر
زىاثُت الاهكخاح والاوؿالم مً ؤهم الثىاثُاث غلى الاوالم ،ولػلجي ؤحذها هي ألاظاط واإلاشجٌض
الخهُهي لٍاقت معخىٍاث اإلاٍان ألاخشي .وٍمًٌ بسحاع هزه الثىاثُت "الاهكخاح والاوؿالم" بلى
"باؼالس" ًهىُ":قاإلاجزُ والػالم الخاسجي الًمًٌ ؤن ًٍىها قهي مٍاهحن مخجاوسًٍ ولٌنهما ًدمالن
الىانؼ وغلى ـػُذ الخُاُ "ؤخالم ًهظت مخػاسلت" ، 3وبىاء غلى ماظبو ًخطح لي ؤن الهمُت
لِعذ نمُت وبىؾشاقُت ،وبهما هي نمُت هحرمىهُىُهت مؼ اإلاٍان ظىاء ًان مؿلها ؤو مىكخدا،
 - 1النابلسي  ،شاكر،مجاليات ادلكان يف الرواية العربية،ص.22
 - 2النابلسي  ،شاكر،مجاليات ادلكان يف الرواية العربية،ص.23
- 3باشالر  ،غاستون:مجاليات ادلكان،ص.55
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ألن"الٌالم ًدمل هىهكعه حذُ اإلاىكخذ واإلاىؿلو" ، 1وبالخالي ًٌدعب الىق ؤلابذاعي ظمت اهكخاخُت
بؿن الىظش غً اهكخاخه ؤو اوؿالنه ورلَ ألهه ًخمؼ إلااناسباث ؼتى ،غىذها ًفبذ ؾحر اإلامًٌ
ّ
ممٌىا والػٌغ صخُذ.بن الدؽٍل الخهُهي للمٍان الًخم بال مً جماقش ًاقت الذالالث وألاهىاع
واإلاعخىٍاث التي ًىكخذ غليها وهزا الًخمظهش بال غبر الػالنت الجذلُت والخبادلُت بِىه وبحن الاوعان
مً هاخُت وبِىه وبحن مهاسباث اإلاخلهي مً هاخُت ؤخشي ؛ "رلَ ؤن الٍلمت جىؿلو برا ما ؤخزهاها في
مػىاها الهامىس ي اإلادذد ،بِىما جىكخذ بالخػبحر الؽػشي الزي ًجذد مػاهيها باظخمشاس بل ًٌثكها
ختى هجذ ؤهكعىا ؤمام نشاءاث غذًذة".2
بن زىاثُت اإلاىؿلو واإلاكخىح جايذ غلى غالنت مخذاخلت قُما بُنهما ،قاإلاؿلو الٌؽٍل داثما
معاخت جشجبي بالخضن وألالم يما ؤن اإلاىكخذ لِغ داثما خحزا للشاخت وألامان ،قهىاى خشيت
دًىامٌُُت داثمت بُنهما ظإجىاولها بص يء مً الخكفُل في الفكداث اإلاهبلت.
في لىء اوالعي العابو غلى الاهكخاح والاوؿالم في اإلاٍان ونكذ غلى جلَ الخهعُماث خىُ
اإلاعخىٍحن اإلازًىسًٍ :
"-اإلاٍان اإلاكخىح:
ؤ-ألامٌىت الثهاقُت:قماء اإلاذن.
ب-ألامٌىت الػامت:قماء الؽىاسع والخذاثو.
اإلاٍان اإلاؿلو :ؤ-ؤمٌىت ؤلانامت الاخخُاسٍت:قماء البُىث بؿشقها  ،قماء اإلاهاهي وؾحرها.
ب-ؤمٌىت ؤلانامت ؤلاحباسٍت:مثل قماء السجً وماًدبػه".
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وفي لىء ماظبو ظإجىاوُ اإلاٍان اإلاكخىح واإلاٍان اإلاؿلو في العىىس الخالُت غلجي ؤنل غلى
مكفلُاث ههذًت جٍىن بمثابت بلاءاث مشيضة في هزا الجاهب .
 - 1باشالر  ،غاستون:مجاليات ادلكان ،ص .199
 - 2كحلوش  ،فتيحة :بالغة ادلكان،ص.192
 - 3آبادي ،زلبوبة زلمدي :مجاليات ادلكان يف قصص سعيد حورانية ،اذليئة العامة السورية للكتاب -دمشق،
،2011ص.45
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-1املكان املفتوح :
ًدملىا الخذًث غً ألامايً اإلاكخىخت للخذًث غً ؤمايً ؼاظػت ،لِعذ لها هىٍت
مدذدة،جىكخذ غلى اإلاجهىُ،نذ ًٍىن لذحها بذاًت في مخُلت اإلابذع ولًٌ لِغ لها جهاًت في مخُلت
اإلاخلهي"ألن ألامٌىت اإلاكخىخت جداوُ غادة البدث في الخدىالث الخاـلت في اإلاجخمؼ وفي الػالناث
ؤلاوعاهُت الاحخماغُت  ،ومذي جكاغلها مؼ اإلاٍان ".1
بن قماء هزه ألامٌىت ًٌؽل غً ـشاغاث ناثمت بحن هزه ألامٌىت بىـكها غىاـش قىُت
وبحن ؤلاوعان اإلاخماهي قيها ،قمنها ما ًدهو العػادة وألالكت الىاخذة واإلاىدة  ،ومنها ما ًدمل اإلاىث
والكؽل.ومً ؤؼهش ألامايً اإلاكخىخت اإلاذًىت بكمائها الىاظؼ،الالمخىاهي مً ألاخالم وآلاماُ والتي
الًهُذها خٌم ؤو جهلُذ والجامً بال بالخشٍت والاهىالم خاسج العشب بػُذا غً ًل الهىاهحن
والىهىط والخهالُذ اإلاكشولت ،ومما ًذخل لمً اإلاذًىت "الؽاسع" ألهه مً "الػىاـش البُئُت
ألايثر اجهادا لمً ألامايً الػامت اإلاكخىخت" 2وهى " معاس وؼشٍان للمذًىت  ،وفي الىنذ هكعه
اإلافب الزي ًفب قُه اللُل والنهاس وؤؼؿالهما وججلُاتهما ،قهى اإلاعاس واإلافب في آن واخذ".3
قمال غً رلَ البدش بامخذاده الؽاظؼ واهكخاخه اإلاجهىُ ،وؾحرها الٌثحر.ومما ًجذس ريشه اهكخاح
ألامايً اإلاكخىخت غلى ؤمايً مكخىخت ؤخشي ؤيثر ؼاغشٍت مما ًىلذ منها دالالث مخخلكت" ألن جىىع
ألامٌىت ٌعخذعي جىىغا في ألاخذار وبالخالي في الذالالث .4".اإلاٍان اإلاكخىح هى"خحز مٍاوي خاسجي
ّ
الجدذه خذود لُهتٌ ،ؽٍل قماء سخبا وؾالبا ماًٍىن لىخت وبُػُت في الهىاء الىلو، 5".هزا
الخػشٍل ًهىدوي بلى الدعائُ آلاحي:مامذي الػثىس غلى اإلاٍان اإلاكخىح غلى الفػُذ الخُالي ؟
في جهذًشي بن الػثىس غلى اإلاٍان اإلاكخىح لِغ باألمش ّ
الهحن والظُما برا ًان هزا اإلاٍان ًشجبي
في ماهُت وقلعكت الخشٍت ،بر ًمثل المؿي الىكس ي والههش اإلاػىىي ؤخُاها قشـت يبحرة في حؽٌُل
مٍان مكخىح في مخُلت ألادًب بٍل ماقُه مً غىاـش قىُت وسئٍىٍت ومٌمالث ظمػُت وبفشٍت
ولىهُتً ،ماف بلى رلَ ًاقت الزيشٍاث التي ًخزيشها ألادًب والتي ًاهذ جمثل له مشخلت ما في خُاجه
- 1عبيدي ،مهدي :مجاليات ادلكان يف ثالثية حنا مينو ،ص.96
 - 2حسني،فهد :ادلكان يف الرواية البحرينية ،ط ،1فراديس للنشر والتوزيع ،البحرين،2003 ،ص.132
 - 3النابلسي ،شاكر :مجاليات ادلكان يف الرواية العربية ،ص.65
 - 4حبراوي  ،حسن :بنية الشكل الروائي ،ص .90
- 5عبود  ،أوريدة :ادلكان يف القصة القصرية اجلزائرية ،ص.30
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الصخفُت قُخم اظترحاغها لمً قماء مخُلخه غبر ؤغماُ ؤدبُت جخمظهش في ؤمايً مكخىخت ؛
ًالخذاثو واإلاشاعي والبعاجحن وؾحرها ..بن الزايشة نذ جٍىن ـػبت ونذ جٍىن خمُمُت حؽػشها باإلادبت
وألالكت ؛ قالخالش ًىبثو غىه ـىس للمٍان اإلاكخىح الزي ًهبؼ في ؤخمان اإلااض ي في ؼٍل ؤخالم
ججػل مً اإلااض ي هكعه مادة خفبت للمعخهبل الزي ًخمظهش في مخُلت ألادًب،ختى بن بػن
ألامايً التي نذ جٍىن مىؿلهتً،شقن ألادًب ؤن جٍىن مىؿلهت ومداـشة قُدىلها بلى مٍان مكخىح
ّ
ورلَ غبر قماءاث جخىالذ في خُاله ّ
الكجي".بهىا بر هخزيش بال اههىاع،بهما هخلي الضمان ؾحر اإلاجذي
وؾحر ّ
الكػاُ (الخالش) بالضمان الزي ؤقاد وؤغىى ،وال جٍىن حذلُت العػادة والخػاظت معخدىرة
بلى هزا ّ
ّ
ًىجض
الخذ ،بال غىذما جٍىن مخىاقهت مؼ الجذلُت الضمىُت "" ،1وهزا ٌػجي ؤن الخالش
اإلااض ي مً خُث بن الخالش قشاؽً ،هخط ي ملاه بمادة هي مً بهخاج ججاسب ظابهت ،لٌىه ملء
ًخمؼ لػملُت بهخهاء وجدىٍل ًهخميها خغ اإلاىاحهت ألاهىىلىحُت مؼ الضمً".2
مما ظبو ًخطح لي ؤن اإلاٍان اإلاكخىح ًكط ي بلى زالر معلماث في دًىامٌُت معخمشة غلى الىدى
آلاحي:
جمىحاث ؼػىسٍت ووحذاهُت في غالنت حذلُت معخمشة.حؽٌُل مداوس بحن الكماء اإلاٍاوي والشئي الىكعُت.-جمظهشاث اإلاٍان اإلاكخىح غلى معخىٍحن ( ألادًب واإلاخلهي).

-2املكان املغلق :
برا ًاهذ ألامايً اإلاكخىخت جشجبي بالؽاظؼ والشخب،وجخدذد بػذم ولىح الهىٍت قيها قةن
اإلاٍان اإلاؿلوً،مثل الخحز الزي ًدىي خذودا مٍاهُت وٍٍىن ؤلُو بٌثحر مً اإلاكخىح " قهذ جٍىن
ألامايً المُهت مشقىلت ؛ألجها ـػبت الىلىج ،ونذ جٍىن مىلىبت ؛ألجها جمثل اإلالجإ والخماًت التي
ًإوي بليها ؤلاوعان بػُذا غً صخب الخُاة"،3وال ًهخفش الاوؿالم غلى ألامايً ولٌىه ؤخُاها ًخػذي
بلى الخفشقاث في الخُاًُ ،ىن الاوؿالم اإلاٍاوي اإلاادي نذ ًادي بلى اوؿالم في حمُؼ اإلاعخىٍاث
وخاـت برا ًان ًخػلو به وبمجخمػه وؤمخه ،والتي جيؽإ مً ظلىت الخٍىماث اإلاعدبذة ،قُخدىُ
 - 1باشالر ،غاستون :جدلية الزمن ،ترمجة :خليل أمحد خليل ،ط، 3ديوان الطبوعات اجلزائرية ، 1992،ص.47
 - 2بركة ،األخضر :الريف يف الشعر العريب احلديث  ،قراءة يف شعرية ادلكان ،ص.55
 - 3قاسم ،سيزا وآخرون :مجاليات ادلكان  ،ص.63
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هزا اإلاٍان بلى سئي جخمثل في سؾبت غذواهُت ماإلات لصخفه ؤوال وإلادُىه زاهُا".بن الخذًث غً
ألامٌىت اإلاؿلهت هى الخذًث غً ؤمايً مدذدة بمعاخاث مػُىت ًالؿشف والبُىث والهفىس ...قهى
اإلاإوي الاخخُاسي والمشوسة الاحخماغُت ؤو ًالسجىن قهى اإلاٍان ؤلاحباسي اإلاانذ  ،قهذ جٌؽل
ألامٌىت اإلاؿلهت غً ألالكت وألامان  ،ؤو نذ جٍىن مفذسا للخىف". 1
وفي لىء ماظبو جخػذد ـىس اإلاٍان اإلاىؿلو بذءا مً البِذ،اهخهاال بلى ؤمايً مكخىخت نذ
جٍىن مىؿلهت هكعُا له.ومما ًجذس بالزيش ؤن اإلاٍان اإلاؿلو والمُو ًبػث غلى العإم
ُ
واإلالل،والظُما برا قشك غلُه نعشا .ومً ؤيثر ألامايً اوؿالنا مٍاهُا وهكعُا السجىن ؛ بر جثحر
الػخمت نهشا نعشٍا"والظالم غىفش ًذظه اإلابذغىن في ؤغمالهم ألادبُت غلى اخخالقها للخػمُت غلى
الهاست وتهُئت الجى اإلاالثم لعلىى الصخفُاث".2
ًخطح مما ظبو ؤن اإلاٍان اإلاؿلو هى اإلاٍان الزي ٌػِؾ قُه الاوعان وٍبهى قُه قتراث
وىٍلت ظىاء ًان بةسادجه ؤو بةداسة آلاخشًٍ ،ولًٌ في هزا الػِؾ جبرص الفشاغاث الذاثمت بحن
ؤلاوعان ومٍاهه ختى ًخدىُ هزا الفشاع بلى ؤلكت ،ونذ ًبهى الفشاع ناثما لتزداد الػضلت الىكعُت
ؤيثر ،وخالـت مهاسبتي للمٍان اإلاؿلو جمًٌ في ؤن اإلاٍان اإلاؿلو هى الؽو الثاوي للمٍان اإلابذع والتي
جخمظهش في هفىؿ ؤدبُت جدمل صخما مً الذالالث ؤلاًداثُت والؽػىسٍت ،ويإن اإلابذع ًداوُ مً
غخمخه الاهىالم بلى الخإظِغ والكشادة والخمحز.ولزلَ ًشي بػمهم ؤن اإلاٍان اإلاؿلو " ًخػالو بإمىس
غذة منها :
- مذي الخىاقو بحن البجى اإلاٍاهُت وبحن اإلابذع هكعه.
- الخىاؾم بحن البجى اإلاٍاهُت والبجى الىكعُت.
- الخماد بحن الىعي والالوعي ".
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والعااُ الزي ًدبادس بلى الزهً هىا :هل ًمًٌ ؤن ًخدىُ اإلاٍان اإلاؿلو بلى مكخىح؟ ومانُمت هزا
الخدىُ؟ ويُل ًمًٌ لهزا الخدىُ ؤن ًدؽٍل في مخُلت اإلابذع واإلاخلهي مػا؟

 - 1عبيدي ،مهدي  :مجاليات ادلكان يف ثالثية حنا مينو ،ص.43
- 2مرتاض  ،عبدادللك  :القصة اجلزائرية ادلعاصرة،ط ،4دار الغرب للنشر والتوزيع -اجلزائر،2007، ،ص.112
 - 3عتيق  ،عمر  :اشراقات أسلوبية يف رلموعة ( حلوى ادلاء) النتصارعباس  ،رللة أفكار – وزارة الثقافة األردنية –
العدد.244
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بن الاحابت غً ألاظئلت العابهت ٌعخلضم مىا اظدىىام اإلاٍان ومػشقت دالالجه اإلاخػلهت ببيُت
اإلاجخمؼ،قهذ ًخدىُ اإلاٍان اإلاؿلو بلى مكخىح في مخُلت اإلابذع واإلاخلهي بىاء غلى هىٍت اإلاخلهي وهىغُت
الخلهي والشئي التي ًخمظهش قيها الػمل ألادبي .ونذ ًخػذد الاوؿالم مً داثم بلى ؼبه داثم ،وؼبه
الذاثم نذ ًخدىُ بلى داثم بكػل اإلاخؿحراث التي جدذر والتي ًخإزش بها اإلابذع بؽٍل ؤو بأخش.
ُ ّ
والقهر املسلط على الشعوب العربية بصفة
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الفصل الثالث
ثجليات املكان
(البعد والداللة)

أوال  :ثميم البرغىحي  ..شاعزا وإوطاها
ولض جمُم البرٚىحي بال٣اهغة ٖام  1977مً ؤب ٞلؿُُجي وؤم مهغٍت ٞ ،إبىه "مغٍض البرٚىسي
الكاٖغ الٟلؿُُجي اإلاٗغو ، ٝوؤمه عيىي ٖاقىع الغواثُت اإلاهغٍت اإلاكهىعة.جغظ٘ ؤنى" ٫جمُم
البرٚىسي" بلى ٢غٍت صًغ ٚؿاهت في ٞلؿُحن اإلادخلت ٖام ٦ ،1948خب ٧ل ؤهىإ الكٗغ  ،وؤَل٤
لىٟؿه الٗىان ٞجاءث هٟؿا ؤصبُت زاع٢ت للٗاصة ٞ،ال٣هُضة لم ج ً٨لضًه بظهاص هٟسخي ب٣ضع ما
٧اهذ ٖهحر ؤلم ومٗاهاةً ،دُاه "جمُم" ٦ما ًدُاه مالًحن الٟلؿُُيُحن الظًً ٌِٗكىن خالت
الدكٓي الىٟسخي واإلا٩اوي.
ً٣ى ًٖ ٫هٟؿه ":لًجىػلي ال٨الم ًٖ هٟسخى في هظا اإلا٣ام ،ولً ً٨جىػ لي ال٨الم ًٖ ػمجى،
٣ٞض ولضث في ٖام  ،1977في الٗام الظي ّ
٢غع ُٞه بُل الخغب اإلاهغي ؤن ً٩ىن بُل الؿالم وَٗترٝ
للٛؼاة ؤلاؾغاثُلُحن بد٣هم في بالصي ،وخحن ٧ان ًسُب ؤهىع الؿاصاث فى ال٨ىِؿِذ ؤلاؾغاثُلي فى
ً
ال٣ضؽ وٍغخب ٖملُا بؿٟحر بؾغاثُل في ال٣اهغة٧ ،ان عظا ٫ؤمىه ًُلبىن مً ؤبى الٟلؿُُجي
ً
ً
ً
مٛاصعتها بلى مىٟى ؾُمخض ؾبٗت ٖكغ ٖاما ،وخحن ٧ان ٖمغي ٖاما واخضا اظخاخذ بؾغاثُل لبىان،
واظخاخخه مغة ؤزغي واعج٨بذ مظبدت نبرا وقاجُال في خ ٤الٟلؿُُيُحن ٖام 1982خحن ٦ىذ في
السامؿت .وفى ٖام  1991خحن ٦ىذ في الغابٗت ٖكغة خاعب ألامغٍُ٨ىن الٗغا ١للمغة ألاولى و٢خلىا
ً
ً
ماثت وزمؿت وزماهحن ؤل ٠هٟـ مً الٗغاُ٢حن ،وٞغيىا ٖليهم خهاعا اؾخمغ ازجى ٖكغ ٖاما ،عبما
٧ان ؤَى ٫خهاع قامل في الخاعٍش ،ماث بؿببه ؤ٦ثر مً ملُىن هٟـ ،ؤ٦ثر مً ههٟهم مً ألاَٟا٫
خؿب ج٣ضًغاث مىٓمت ألامم اإلاخدضة للُٟىلتٞ .لما اهً٣ذ ؤٖىام الخهاع الازىا ٖكغ ،اظخاخذ
ً
الىلًاث اإلاخدضة الٗغاٖ ١ام  2003ما ٧ل ٠الٗغاُ٢حن خغبا ؤهلُت ومىث ملُىن هٟـ آزغًٍ ،وبِىما
٧ان الغثِـ اإلاهغي دمحم خؿجى مباعً ٥غخب بدامالث الُاثغاث ألامغٍُ٨ت اإلااعة مً ٢ىاة الؿىَـ،
٧ان عظا ٫ؤمىه ًسبروهجي ؤوى ٚحر مغخب بي في ال٣اهغة٧ .اهذ بؾغاثُل ٢ض ؤٖاصث اظخُاح الًٟت
الٛغبُت لنهغ ألاعصن ٢بلها بٗام ،وعام هللا ،بلض ؤبى ،اظخُدذ وخىنغ ٞيها بٌٗ ؤهلي ،ل ً٨لم ًً٨
شخيء ٌكبه ما ظغي في الٗغا .١زم صزل خؿجى مباع ٥في خلٖ ٠ؿ٨غي م٘ بؾغاثُل يض قٗب
ُ
ههٟه مً ألاَٟا ٫في ٚؼة ٖام  ،2008وخانغهم لُ٣خلهم الٛؼاة ،وبٗض زالر ؾىىاث-و٦ىذ ل ؤػا٫
فى مىٟاي٧-ان قٗبه ًدانغ ٢هغه ،وبٗض ؾ٣ىَه بؿىت وحؿٗت ؤقهغ اهخهغ قٗب ألاَٟا ٫في
ٚؼة ٖلى ٚؼاتهم"

1

- 1نقال عن الويب والرابط :

http://www.sharabati.org/vb/showthread.php?t=19
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خهل جمُم البرٚىحي ٖلى الض٦خىعاه في الٗلىم الؿُاؾُت مً ظامٗت بىؾًُ بالىلًاث
ً
ً
اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ٖام ٖ ،2004مل ؤؾخاطا مؿاٖضا للٗلىم الؿُاؾُت بالجامٗت ألامغٍُ٨ت بال٣اهغة،
ً
ومدايغا بجامٗت بغلحن الخغة٦ ،ما ٖمل ب٣ؿم الكاون الؿُاؾُت باألماهت الٗامت لألمم اإلاخدضة
ً
بيُى ًىع ،٥وبٗشت ألامم اإلاخدضة بالؿىصان ،وباخشا في الٗلىم الؿُاؾُت بمٗهض بغلحن للضعاؾاث
ً
اإلاخ٣ضمت  ،وهى خالُا ؤؾخاط مؿاٖض ػاثغ للٗلىم الؿُاؾُت في ظامٗت ظىعظخاون بىاقىًُ ،له
٦خابان في الٗلىم الؿُاؾُت :ألاو ٫باللٛت الٗغبُت بٗىىان الىَىُت ألالُٟت :الىٞض وبىاء الضولت
الىَىُت في ْل الاؾخٗماع نضع ًٖ صاع ال٨خب والىزاث ٤ال٣ىمُت بال٣اهغةٖ ،ام  ،2007والشاوي
باإلهجلحزًت ( )ًٖ: The Umma and the Dawla: the Nation state and the Arab Middle East
مٟهىمي ألامت والضولت في الٗالم الٗغبي نضع ًٖ صاع بلىجى لليكغ بلىضنٖ ،ام ".2008

1

 مُجىا ًٖ ،بِذ الكٗغ الٟلؿُُجي بغام هللا ٖام  1999وهى صًىان ميكىع باللهجت الٟلؿُُيُت. اإلاىٓغ ًٖ ،صاع الكغو ١بال٣اهغة ٖام  2002وهى صًىان ميكىع باللهجت اإلاهغٍت.٢الىا لي بخدب مهغ ٢لذ مل ٖاع ًٖ ،ٝصاع الكغو ١بال٣اهغة ٖام  2005وهى صًىان ميكىعباللهجتاإلاهغٍت.
 م٣ام ٖغا ًٖ ،١صاع ؤَلـ لليكغ بال٣اهغة ٖام  2005وهى صًىان ميكىع بالٗغبُت الٟهحى -في ال٣ضؽ ًٖ ،صاع الكغو ١بال٣اهغة ٖام  2009وهى صًىان ميكىع بالٗغبُت الٟهحى

.

اػصاصث قهغجه بزغ اقترا٦ه في بغهامج ؤمحر الكٗغاء الظي ؤطٌ٘ ٖلى جلٟؼٍىن ؤبى ْبي مىظ
ؾىىاثٖ ،غ ٝبدًىع ال٣ضؽ الضاثم في قٗغه واهخهاعه لًُ٣ت قٗبه ،ومً ٢هاثضه التي اقتهغث
بك٩ل واؾ٘ ٢هُضة في ال٣ضؽ ًٞال ًٖ ٖضص مً ال٣هاثض ألازغي منهاٟ٢:ي ؾاٖت،ؤمغ َبُعي
،الجلُل،ظضاجىا،ؾخىن ٖاما ما ب٨م مً زجل  .واإلاخدب٘ ألقٗاعه ًجض ؤهه ل ً٨خب لٟئت مُٗىت ؤو
لجماٖت ٞهى ٖلى خض ٢ىله " ً٨خب الكٗغ ألي بوؿان ًٟهم اللٛت الٗغبُت ؾىاء في ق٩لها الٟهُذ ؤو
في ق٩لهاالٗامي "" 2ل٣ض٧اهذ ٢هُضة "في ال٣ضؽ "هي ألاوٞغ خٓا مً خُض الاهخمام ٖلى الهُٗض
الى٣ضي وألاصبي والاهدكاع الجماهحري الىاؾ٘ وهي التي يمىذ لخمُم هظه اإلاجزلت بحن ٚحره مً
 - 1شرتح ،عصام  :متيم الربغوثي :ميزات األسلوب الشعري.دراسة نصية يف احملفزات اجلمالية وخمتارات شعرية،ط،1
دار صفحات للدراسات والنشر -دمشق ،2012 ،ص .6
 - 2حوار ع لى قناة امليادين ضمن برنامج تلفزيوين بعنوان "بيت القصيد" والرابط:

https://www.youtube.com/watch?v=RnHiQs4o2kw
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الكٗغاء وهظه الخٓىة لضي ظمهىعه الٗغبي ،و٢ض ٧ان لهظه ال٣هُضة م٘ جمُم ٢هت٣ٞ ،ض ٦خبها ٢بل
مكاع٦خه ببرهامج ؤمحر الكٗغاء الظي ٖغى ٖلى ٢ىاة ؤبى ْبي الًٟاثُت والظي ٧ان مىبرا ؤل٣ى ٖبره
ال٣هُضة ،و٢ض ٦خبها بٗضما ٞكل في الىنى ٫بلى اإلاسجض ألا٢صخى لهالة الجمٗتبط ٧ان ؾىه ؤ٢ل
مً  35ؾىت و٧اهذ ؾلُاث الاخخال ٫ؤلاؾغاثُلي جمى٘ طل ٪لضوإ ؤمىُت ٨ٞخب هظه ال٣هُضة مخإزغا
بظل ٪ووكغتها بخضي الصخ ٠وْلذ مٛمىعة ولم ًٌُٗ بها ؤخض بلى ؤن َٟذ ٖلى الؿُذ بٗض
بل٣ائهافي طل ٪البرهامج1".بهه "قاٖغ عاهًّ ،
جُب٘ بُا٢ت هاثلت مً َبإ ألاعى التي اؾخيبدذ ظُله
مً عخمها٦ ...ما اؾخيبدذ ألاظُا ٫التي ٢بله ،وٖاف لل٨خابت لألعى،الىًَ ،طا ٥الاؾم اإلاخضاو٫
ّ
لألبض في طا٦غة ٖكا٢ه اإلاىظٗحن ...والظًً ٌٛىىنهبما مل٩ىا مً عهاٞت ألاخاؾِـ ،وص ٤ٞالىظضان،
لٛت ل قبُه لها في لٛاث...
وسخغ بُان ٍ

2
ألاعى. "...

في يىء ما ؾبً ٤خطر مضي اإلا٩اهت الكٗغٍت التي نىٗها "جمُم البرٚىسي" ب٩لماجه ومكاٖغه
الٗغبُت وؤلاؾالمُت ،اؾخُإ ٖبر ؤقٗاعه ؤن ٌٗبر بلؿاهه ًٖ ؤويإ ؤمخه ال٨ٟغٍت والىٟؿُت ٞهى
جغظمان خا ٫ألامت الٗغبُت في ألالُٟت الشالشت ٦ ،خب بحراٖت ألامل والخلم  ،وعؾم بغَكخه الًُإ
والدكٓي  ،وهٟض ٖبر خغوٞه ٧اٞت ؤخاؾِـ البكغٍت  ،لِكٗغ بها وٍخدضر بها ٧ل مً ًضب ٖلى
هظه ألاعى ،هُ ٤ب٩لماث ًٟهمها ال٣اصخي والضاوي  ،عظل الكاعٕ وعظل الجامٗت ٞ،الجمُ٘ ًٟهم
ًُ( ٠ُ٦حر الخمام في ال٣ضؽ لُٗلً صولخه بحن عنانخحن)٧ ،ل ٖغبي مً مكغ ١ألامت بلى مٛغبها
ُ ُ
اث ل ِ ..ًْ ٨بن ؤعاص صزىلها ٗٞل ُِه ؤن ً ْغضخى
ًٟهم جماما ماطا ٌٗجي ؤن ً٩ىن (الهبذ خ ٌّغ زاعط الٗخب ِ
ُ ْ
الغ ْ
هىاٞظ َّ
خمً)! ولِـ الٗغب ٞدؿب ؛" بل بن ألامت الاؾالمُت مً ؤ٢هاها بلى ؤ٢هاها جٟهم
بدِ ٨م
ِ
جماما ماطا ٌٗجي ؤن ًىدجي الهال ٫في الؿماء وٍؼصاص ّ
ج٩ىعا ٖلى هٟؿه ( مشل الجىحن ..جُىعث ما بِىه
وبحن ألاهلت ٞى ١اإلاأطن وال٣باب في ألاعى ٖال٢ت ألاب بالبىحن)".3
٦خب جمُم البرٚىسي ل٩ل شخيء وفي ٧ل شخيء ٦ ،خب لألعى والىًَ والجضة  ،لل٣مغ للكمـ
 ،للخُاة  ،للهم ،لألمل ٨ٞ ،ما ًدمل الض٦خىعاه ًدمل الهم الٗغبي والاؾالمي ٞهى ال٣اثل :
 - 1نقال عن الويب والرابطhttp://www.sharabati.org/vb/showthread.php?t=19 :
- 2حامد ،حممود ،ذاكرة الشعر .ذاكرة الوطن  ..الشاعر متيم الربغوثي  ،مقالة نقدية ضمن جملة تابعة ملؤسسة القدس
للثقافة والرتاث http://alqudslana.com/index.php?action=article&id=4020 2012/9/23
- 3السباعي ،نوال ،أمري الشعراء متيم الربغوثي  ،مقالة نقدية ضمن جملة مداد القلم االلكرتونية  ،والرابط :
http://www.midadulqalam.info/midad/modules.php?name=News&file=articl
e&sid=532
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ُ
"ٟ٦ىا لؿان اإلاغاسي بنها جغٝ

ُ
ًٖ ؾاثغ اإلاىث بن اإلاىث ًسخل٠

ًامً جهُدىن ًا وٍلي وٍالهٟي

وال ـ ـ ـ ـله ..لم ًإث بٗض الىٍـ ـ ـل والله ـ ـ ـ ـ"٠

1

جدضر ًٖ الخاعٍش ..جاعٍسىا ٦ما ؤٖغٞه ؤها وؤهذ وكل عظل وامغؤةـ و٦إهه لؿان ألامت الىاَ٤
بدالها الظي ل ًسخلٖ ٠لُه ازىان ؛ ولظا جخدض ُٞه آعاء الجمُ٘ صون اؾخصىاء ٖىضما وؿمٗهم
ً٣ىلىن  :بهه ٢ا ٫ما٦ىذ ؤعٍض ٢ىله !!وٗم هى هاَ ، ٤ول٨ىه هاَٚ ٤حر عؾمي ألن " الغؾمي هى شخيء
ٞىقي مغجبِ بالضولت وال٣اهىن  ،ومٗٓم صولىا ؤوكإها ٚؼاة  ،وهي ٧اهذ ٢ىي ٢امٗت  ،ل ً٨حٗبحر
ؤلاوؿان ًٖ طاجه وًٖ هٟؿه هى حٗبحر ًٖ م٩ىهاث هظه الظاث ،والجماٖت صاثما مً م٩ىهاث طاث
الٟغص2".؛ لظلّ ٪
ؤٖض جمُما" لؿان ألامت الٗغبُت وجغظمان خالها ،ختى وبن خاو ٫بٌٗ ؤصباثىا بزٟاء
عئوؾهم ٞةنهم لً ٌؿخُُٗىا؛ ألن الخٗبحر ًٖ هظه الٟغصًت والظاجُت وٞهلها ًٖ عوح الجماٖت هى
جإنُل لظاجُت الجماٖت واوٗ٩اؽ لها ٞ،اعجباٍ الكٗغ بالجماٖت مشل اعجباٍ ال٨الم بالجماٖت
٦الهما مً مىب٘ واخض وهى ألاخضار الجاعٍت ،وفي مهب واخض وهى الخا ٫اإلاؼعي الظي هدُاه
،ولظل٦ ٪خب جمُم ٖلى لؿان الهال٢ ٫اثال:
"ؤها الاخخما..٫
ؤها اللُل خحن ًسالُٞ ٠غجه وٍطخيء
ؤها الاخخما ٫الًئُل
ؤ٢ى ٫ل٨م :بن قمؿا ماجؼا ٫هىا في ػواًا الؿماء..
ووظهي ٖليها الضلُل"

3

ومهمااقخض الٓالم ً،ب٣ى الهبذ َُٟا ًضاٖب مسُلت جمُم ٞهى ال٣اثل :
"ًا ؤمت في الٛاع ماخخم ٖلُىا ؤن هدب ْالمه
بوي عؤًذ الهبذ ًلبـ ػي ؤَٟا ٫اإلاضاعؽ خامال ؤ٢المه
وٍضوع مابحن الكىاعٕ  ،باخشا ًٖ قاٖغ ًل٣ي بلُه ٦المه
- 1الربغوثي،متيم :مقام عراق ،قصيدة كفوا املراثي ،ط، 1أطلس للنشر والتوزيع ،القاهرة  ،2005 ،ص.9
 - 2حوار على قناة امليادين ضمن برنامج تلفزيوين بعنوان "بيت القصيد"
والرابطhttps://www.youtube.com/watch?v=RnHiQs4o2kw:
 - 3الربغوثي،متيم :مقام عراق  ،ص.16
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لُظٌٗه لل٩ىن في ؤ ٤ٞجلىن بالىضاوة واللهب
ًا ؤمتي ًاْبُت في الٛاع ٢ىمي واهٓغي
الهبذ جلمُظ ألقٗاع الٗغب"

1

بهه ًدمل عؾالت وؤماهت ًغٍض ؤن ًبلٛها ول ًسصخى ٞيها لىمت لثم:
"ًا ؤمتي ؤها لؿذ ؤٖمى ًٖ ٦ؿىع في الٛؼالت،
بتها ٖغظاء ،ؤصعي
بنهاٖ،كىاء،ؤصعي
بن ٞيها ٧ل ؤوظإ الؼمان وبنها
مُغوصة مجلىصة مً ٧ل مملى ٥ومال٪
ؤصعي ول ً٨لؤعي في ٧ل هظا ؤي ٖظع لٖتزال٪
ًاؤمىا لجٟؼعي مً ؾُىة الؿلُان  ،ؤًت ؾُىة؟،
ماقئذ ولي واٖؼلي ،ل ًىظض الؿلُان بل في زُال."٪

2

ل٣ض اؾخُإ "مغٍض وعيىي"ػعٕ اؾدكٗاع هظا الهم في ابنهما ٩ٞ،ان هما ٖغبُا بؾالمُا
لِـ له بل هىٍت واخضة ؤلاوؿان الٗغبي اإلاؿلم بالغٚم مً ج٩ىٍىه اإلاهغي الٟلؿُُجي  ،وبن ؤي ؤخض
ٌكٖ ٤ٟلى ابً الشالزحن عبُٗا ؤو ما هُ ٠طلٖ ٪لى جدمله ٧ل هظه اإلاؿاولُت  ،ل٨ىه بظل ٪اؾخد٤
بجضاعة ؤن ً٩ىن ناخب ال٩لمت الهاص٢ت الكابت ٞ،هى ًمشل قغٍدت جغػح جدذ ال٣م٘ الؿُاسخي
صون اهخماء ؾُاسخي ؤو جىظه صًجي ؤو اججاه ٨ٞغي " ،جمُم البرٚىسي" لؿان خا ٫الكباب الٗغبي الظي
ُ
٢ضع له ؤن ٌِٗل في مىُ٣ت جدخًً ٧ل الهغاٖاث ال٨ٟغٍت والؿُاؾُت والا٢خهاصًت في الٗالم.
وفي ل٣اء قٗغي ؤظغاه ألاؾخاط "ػاهي وهبت " يمً بغهامج ز٣افي خىاعي ٖلى ٢ىاة اإلاُاصًً ؤ٢غ
"جمُم" بإن "الكٗغ ٧ان له ً٢اء و٢ضعا ٞ ،ل٣ض ُولض في ؾُا٣ً ١ىم ٖلى اللٛت وال٣ىة ٞ ،ل٣ض حٗل٤
بىالضه في ٞتراث ٢هحرة زال ٫الاظاػاث٧ -ىن والضه مبٗضا – ٩ٞان ٌؿخم٘ بلى ٦المه الكٗغي  ،و٦إهه
٦الم مً هىٕ آزغ ،ولؾُما وؤهه ٧ان َٟال مخٗل٣ا بإٞالم ال٨غجىن اإلاضبلجت باللٛت الٗغبُت الٟهحى
ٞإنبذ لضًه اعجباَان :اعجباٍ اللٛت بال٣ىة ألن والضه ًخدضر بها ،واعجباٍ بدالت حُٛحر ٧اهذ جيخابه
ألن هىا ٥مً ًخد٨م به .وٖىضما ٦بر ؤصع ٥مضي الاعجباٍ بحن اللٛت وال٣ىة  ،ولظلٞ ٪الىالض ٖلمه
ج٣ىُت ٢ى ٫الكٗغ وؤوػاهه  ،والىالضة ظظعث اهخماثه الٟلؿُُجي زىٞا مً يُإ هىٍخه الٟلؿُُيُت

 - 1الربغوثي،متيم :يف القدس  ،ط، 1دار الشروق للنشر والتوزيع ،القاهرة  ،2009 ،ص.60
 - 2الربغوثي،متيم :يف القدس  ،ص.61
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ألهه ٧ان ٌِٗل في مهغ".1وفي اٖخ٣اصي ؤن ٖملُت الدك٩ل التي زً٘ بليها "جمُم "يمً اللٛت
وال٣ىة وجغؾُش الشىابذ الىَىُت  ،ظٗلذ مىه لؿاها هاَ٣ا ب٩اٞت آلم ألامت الٗغبُت وؤلاؾالمُت .
" بهه ًيخمي بلى ألامت وخؿبً ،ىُ ٤باؾمها ًدمل ّ
همها ولًب٩ي خالها ألهه مكٛى ٫بالٛىاء للهبذ
ّ
الظي ًغاه ٢غٍبا ،بهه مكٛى ٫بإن ًضلها ٖلى َغٍ ٤السالم ،ؤن جخدغ ،٥ؤن تهتز ،ؤن جتزلؼ ٫ؤن
ج٣ىم ...بهه ؤمغ َبُعي ؤن ج٣ىم ؤمت مً مىاتها ولى مغة ٧ل زمؿحن ٖاما!!ٟٞ2" .ي ٧ل ٢هُضة ٦خبها
"البرٚىسي" ٧ان ًهغ ٖلى حٗمُ ٤بخؿاؽ الىاؽ بةوؿاهُتهم ب٣ضعتهم ٖلى الٟٗل بالٟجغ اإلاىاٍ
٢ضومه بُٗىنهم وؤًضيهم:
و٧لما ياٖ ١نها ألاً ٤ٞدؿ٘
"هللا ؤ٦بر جدذ ال٣ه ٠جىض٘ٞ
هبىءة ؤؾمٗخ٨م لى ل٨م ؾم٘
بن ال٣ىابل تهىي وهي جغجٟ٘
ل ظً ًدًغ بل ؾىً ٝىهغٝ
لجضٖىا العجؼ ما في العجؼ ؤٖظاع
ٖجي زظوها و٢ىلىا ٢ا ٫بكاع
وبٌٗ مً خؼهىا في خؼنهم ٖاع
حٗمض اإلاغء لليؿُان جظ٧اع
والٗاع في الىاؽ باإلزٟاء ًى٨ك٠
والغٍذ مجخاخت ًجخاخها الصجغ
لجضٖىا العجؼ ٞاألٖمى له بهغ
ل ٌٗظع اإلاىث مً ًإجُه ٌٗخظع
٦مذ ج٨ؿغه ٞالغٍذ جى٨ؿغ
و٢ىة الؿُٞ ٠اٖلم ،ؤنلها عه٠
3
ٟ٦ىا لؿان اإلاغاسي بنها جغ"ٝ
"ل ً٨جمُم البرٚىسي لٌؿخد ٤الترب٘ ٖلى ٖغوف ال٣لىب بؿبب لٛخه وؤ٩ٞاعه وبل٣اثه وخمله همىم
ألامت ٞدؿب ،ل٨ىه جمحز بصخيء زام جٟغص به مً بحن الكٗغاء ظمُٗا ،وهى هظا الجم٘ اإلاظهل بحن
ؤلاإلاام ال٩امل بهمىم ألامت ومالبؿاث واٗ٢ها الخؼًٍ وبحن خ ً٣هظه ألامت صون هىاصة وبضؤبملٟذ
للىٓغ بد ً٣ؤلاوٗاف وألامل ،وعٞضها بمٗاوي الٗىٟىان وال٣ضعة ٖلى الى٢ىٖ ٝلى ٢ضميها مً
ظضًض.4".....
- 1حوار على قناة امليادين ضمن برنامج تلفزيوين بعنوان "بيت القصيد"
والرابطhttps://www.youtube.com/watch?v=RnHiQs4o2kw:
 - 2السباعي ،نوال ،أمري الشعراء متيم الربغوثي  ،والرابط:

http://www.midadulqalam.info/midad/modules.php?name=News&file=articl
e&sid=532
 - 3الربغوثي،متيم:مقام عراق  ،ص .34-33
 - 4السباعي ،نوال ،أمري الشعراء متيم الربغوثي .نقال عن وصلة الويب :

http://www.midadulqalam.info/midad/modules.php?name=News&file=articl
e&sid=532
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هظا هى جمُم البرٚىسي قاب لًيخمي ألي خؼب ؾُاسخي ،ول ًضٖمه ؤي جىظه ٨ٞغي،بهه
ٌؿحر بةوؿاهِخه وَؿدكٗغ في صوازله الخ ٤والىاظب مٗا ٌ،ؿخسضم ال٩لمت ؾالخا وألامل قٗاعا مً
ؤظل ؤن ًنهٌ بهظه ألامت مً ٦بىتها ٞهى ال٣اثل :
"خحي اإلاأطن جدذ ال٣ه ٠جيخهب
جُمئن ألاهل ًجخاخها اللهب

ختى الُُىع التي مً خىلها ٖغب
ؤها بسحر ٞال زى ٝول عهب

ما ػلذ ؤ٢ه ٠ل ً٨لؿذ ؤه٣ه"٠

1

ّ
ٞلؿُُجي ٞةن ال٣ضؽ جغبٗذ ٖلى عؤؽ الً٣اًا التي خملها ٖلى ٖاج٣ه  ،وهى في خمله هظا
وألهه
جىاسخى ٧ل الٟغ ١الٟلؿُُيُت اإلاخىاخغة مً ؤظل الؿلُت ،بط ظٗل همه ألاو ٫وألازحر وقٛله
الكاٚل "ال٣ضؽ" وفي طل٣ً ٪ى:٫
" في ال٣ضؽ نلُىا ٖلى ألاؾٟلذ
ال٣ضؽ مً في ال٣ضؽ بل ؤهذ
في
ِ
وجلٟذ الخاعٍش لي مبدؿما
ؤْىيذ خ٣ا ؤن ُٖى ٪ؾى ٝجسُئهم  ،وجبهغ ٚحرهم
هاهم ؤمام ، ٪متن هو ؤهذ خاقُت ٖلُه وهامل
ؤخؿبذ ؤن ػٍاعة ؾتزًذ ًٖ وظه اإلاضًىت ًابجي
حجاب واٗ٢ها الؿمُ ٪ل٩ي جغي ٞيها هىا٥
في ال٣ضؽ ٧ل ٞتى ؾىا٥
وهي الٛؼالت في اإلاضي ،خ٨م الؼمان ببُنها
٧اػلذ جغ ٌ٦بزغها مظ وصٖخ ٪بُٗنها
ع٣ٞا بىٟؿ ٪ؾاٖت بوي ؤعا ٥وهىذ
في ال٣ضؽ مً في ال٣ضؽ بل ؤهذ
ٞاإلاضًىت صهغها صهغان
صهغ ؤظىبي مُمئن ل ٌٛحر زُىه و٦إهه ًمصخي زال ٫الىىم
وهىا ٥صهغ ٧ ،امً مخلشم ًمصخي بال نىث خظاع ال٣ىم".2
مً ال٣ضؽ خل ٤بىا جمُم لُخجاوػ ػماهىا وَٗىص بىا بلى الىعاء ٖبر زُىٍ الؼمً الظي مطخى
والظي ؾُإحي في عخلت بحن الى٩ىم واؾدكغا ٝمؿخ٣بل ؾُاسخي ظضًض ٞهى ال٣اثل :
"في ال٣ضؽ جيخٓم ال٣بىع٦ ،إنهً ؾُىع جاعٍش اإلاضًىت وال٨خاب جغابها
 - 1الربغوثي،متيم :مقام عراق  ،ص .26
 - 2الربغوثي،متيم :يف القدس ،ص.9-8
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ال٩ل مغوا مً هىا
ٞال٣ضؽ ج٣بل مً ؤجاها ٧اٞغا ؤو مامىا
ؤمغع بها وا٢غؤ قىاهضها ب٩ل لٛاث ؤهل ألاعى
ٞيها الؼهج وؤلاٞغهج والٟ٣جا ١واله٣الب والبكىا١
والخاجاع وألاجغا ، ٥ؤهل هللا والهال ،٥وال٣ٟغاء واإلاال ،٥والٟجاع واليؿا،٥
ٞيها ٧ل مً وَئ الثري
٧اهىا الهىامل في ال٨خاب ٞإنبدىا هو اإلاضًىت ٢بلىا
ًا ٧اجب الخاعٍش ماطا ظض ٞاؾخصىُدىا"

1

هظا هى جمُم البرٚىسي نىث ألالم الٗغبي  ،؛ولظا ؾُ٩ىن مدىع صعاؾتي وبدثي ؛ ألهه –مً
وظهت هٓغي  -قاٖغ ؤزظ ٖلى ٖاج٣ه بإن الكٗغ عؾالت وًُ٢ت وؤهه لِـ ٦الما ٞدؿب بل هى
"ؤًٞل ؤهىإ ال٨الم وؤظملها" 2و ٠ُ٦لً٩ىن طل ٪وهى مامً بإهه لًؼا ٫للكاٖغ طا ٥الىهج وجل٪
الؿُىة  ،بضلُل ؤن الىاؽ ماػالىا ٢اصعًٍ ٖلى ٦خابت الكٗغ ب٩اٞت الهىع " بإعظلهم ٖبر الخٓاهغ،
بخدمل بَال ١الغنام ٖليهم ّ ،
ّ
بخدمل الجغوح وؤلاٖا٢ت  ،بنهم ٢اصعون ٖلى الخمُحز بحن الكٗغ
الجُض والغصيء".3

ثجلي البعذ والذاللة املكاهية
ؤن ج٨خب الكٗغ ٞهظه محزة  ،ل ً٨ؤن ًدمل الكٗغ اإلا٨خىب مٗٓم الضللث التي ًم ً٨ـإن
جخمٓهغ ٖبر بٌٗ الغئي والش٣اٞاث ٞهظه صعظت مً صعظاث الابضإ .وجمُم البرٚىسي نىعة مً هظا
الابضإ ٞ،بلمداث ٞىُت ؾغَٗت ً ،م٨ىىا الى٢ىٖ ٝلى ؤن قٗغه لًىدهغ في صللت مُٗىت ب٣ضع ماهى
٢ابٌ ٖلى ٧اٞت الضللث ،اظخماُٖت وهٟؿُت وؾُاؾُت  ..لضعظت  ،ؤهه ظٗل مً ؤم٨ىخه ألاعى
والىًَ وؤلاوؿان مضزال قامال لً٣اًاه ومىيىٖاجه  ،وعمؼا م٨شٟا ألبٗاصه ونىعه،وبما ؤن
الٓىاهغ اإلا٩اهُت التي جغجبِ بالكٗغ ل جىٟهل ًٖ مسؼونها اإلاٗغفي وجغا٦ماتها الش٣اُٞت ٖلى
ججظع لًٟاء قٗغي ً٣ىم ٖلى مسخل ٠الضللث
اإلاؿخىٍحن الٟغصي والجمعي ؛ ٞةنها بهظا الك٩ل ِ
 - 1الربغوثي،متيم :يف القدس ،ص.11
 - 2حوار على قناة امليادين ضمن برنامج تلفزيوين بعنوان "بيت القصيد"
والرابطhttps://www.youtube.com/watch?v=RnHiQs4o2kw:
 - 3حوار على قناة امليادين ضمن برنامج تلفزيوين بعنوان "بيت القصيد"
والرابطhttps://www.youtube.com/watch?v=RnHiQs4o2kw:
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وألابٗاص  .وبطا ما اٖخبرها ؤن ألام٨ىت ُبجى ٞىُت لها زهاثهها الاظخماُٖت والش٣اُٞت واإلاٗغُٞت والترازُت
ٞةنها ؾدخمٓهغ في الىو ألاصبي مدملت بخل ٪ألابٗاص والضللث  ،والتي حؿعى ظاهضة بلى جإؾِـ
إلاكاٖغ جغجبِ مً بُٗض و٢غٍب بهظا اإلا٩ان ؤو ٚحره ؛ لظا وظضث ؤن هظه الضللث وألابٗاص جٟغػ
بضوعها صللث ؤزغي حُٗض حكُ٨ل اإلااضخي ول ً٨بهىعة خضازُت ظضًضة.
بن جمٓهغ هظه الضللث وألابٗاص بهما هى صلُل ٖلى مىا ٠٢ظمالُت وؤًضًىلىظُت  ،تهُمً
ٖلى الىو ألاصبي وججٗل مىه ْاهغة ؤصبُت جدكبض به بك٩ل ؤو بأزغ .ولظلٞ" ٪ةن
مؿإلتٖال٢تاإلا٩ان بإبٗاصه الش٣اُٞت وال٣ىمُت جبضو ًُ٢ت ٖاصًت في يىء اإلاىا٢كاث ال٨ٟغٍت
والؿُاؾُت والٗلمُت بهٟت ٖامت،ل٨نها خُىما جخدى ٫بلى هو قٗغي وبهخاط ببضاعي ً٣ىم ٖلى
اإلاؼاوظت بحن السُا ٫والىاٞ ٘٢ةن اإلاؿإلتجهبذ ؤ٦ثر حُٗ٣ضاٖىضالبدض في ؤبٗاصها الضللُت وجإوٍالتها
الجمالُت واإلاٗغُٞت". 1
وبىاء ٖلى ما ؾب ٤ؤعي ؤن ٖملُت الخضازل بحن الكٗغي والىا٢عي جهبذ واٗ٢ا ؤصبُا ملمىؾا
جهٗب مٗه جدضًض هىٍت ٧ل واخض منهما ٖلى خضه هظا مً هاخُت  ،ومً هاخُت ؤزغي ٞةن الىو
الكٗغي الظي جم ببضاٖه في ْغو ٝؤًضًىلىظُت واظخماُٖت وز٣اُٞت ججٗله ً٣ترب جماما مً وا٘٢
ألاخضار التي ق٩لذ مغج٨ؼا ؤؾاؾُا إلهخاظه ، .مشل الشىعاث الٗغبُت والهجىم الٗضواوي ٖلى بٌٗ
الضو ٫الٗغبُت مً الضو ٫الاؾخٗماعٍت ال٨بري.
في يىء ما ؾب ٤وظضث ؤن ال٣هُضة ٖىض جمُم البرٚىزُترخل وحؿاٞغ في عخالث م٩ىُ٦ت
مٗغُٞت ز٣اُٞت جاعة  ،وؾُاؾُت وصًيُت جاعة ؤزغي  ،جغخل ؤًًا مً اإلااضخي بلى الخايغ  ،زم بلى
اإلاؿخ٣بل ٧ ..له مً ؤظل الىًَ  ،ب ٌٛالىٓغ ًٖ ٧ىن هظا الىًَ هى الىًَ ألام  ،ؤم الىًَ
ألا٦بر ؛ ألن الىًَ ٖىض "جمُم" هى اإلاشحر لجىهغ الاهٟٗا ٫الكٗغي .
مً هىا ؤنبدذ طا٦غة اإلا٩ان و ٤ٞهظه الضللث وألابٗاص مماعؾت وظىصًت خغة حؿعى
لترؾُش هىٍت ؤلاوؿان بىَىه ألن "الٗال٢ت بحن ؤلاوؿان واإلا٩ان مً هظااإلاىحى،جٓهغبىنٟها
ٖال٢تظضلُتبحن اإلا٩ان والخغٍت،وجهبذ الخغٍتفي هظااإلاًماعهي مجمىٕ ألاٗٞا ٫التي ٌؿخُُ٘
ؤلاوؿان ؤن ً٣ىم بها صون ؤن ًهُضم بدىاظؼ ؤوٖ٣باث،ؤي ب٣ىي هاججت ًٖ الىؾِ الساعجي
لً٣ضع ٖلى ٢هغها ؤو ججاوػها "2؛ وبىاء ٖلى طل ٪جخطر لىا ظضلُت الاهخماء للم٩ان بحن ألاها والازغ
م٘ حك٩ل ٧اٞت الخ٣اَٗاث التي ؤقغث بليها ؾاب٣ا والتي هُإث لترؾُش جل ٪الجضلُت  ،و٧ان هدُجت
هظه الجضلُت ههىنا قٗغٍت ببضاُٖت ظٗلذ مً ألام٨ىت الىاُٗ٢ت بإبٗاصها وصللتها الخاعٍسُت
والضًيُت والؿُاؾُت وٚحرها  ،ظٗلذ منها ٖالماث مغظُٗت في الىو جإزظه بلى ههىم مٟخىخت ٖلى
 - 1جمنح  ،مجال :دالالت املكان يف الشعر الفلسطيين املعاصر بعد  ، 1970ص.319
 - 2قاسم،سيز:القارئ والنص،ص.45
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٧ل الٗىالم اإلام٨ىت في زُا ٫اإلاخل٣ي؛ولظل ٪ؾإؾخجلي جل ٪ألابٗاص والضللث ٖىض"جمُم البرٚىسي" في
الهٟداث ال٣اصمت ؛ألعسخ الىظىص ؤلاوؿاوي ب٩اٞت ؤق٩اله وجمٓهغاجه،ختى وبن ٧ان الىو الكٗغي
ٖىض"جمُم"ًخمحز بال٨شاٞت ؛ل٨ىه ًٟغػ مُُٗاث صللُت وقٗىعٍت ججٗلىا هبدغ في هظا اإلا٩ان بكتى
الُغ ١والىؾاثل الٟىُت ومً جل ٪الضللث وألابٗاص :

 البعذ الىفس ي والاجحماعي.
 البعذ الىطني والطياس ي .
 البعذ الحاريخي والذيني .
وإلا٣اعبت و٢غاءة جل ٪ألابٗاص ٢مذ بغنض وجدب٘ ببِبلىٚغاُٞا ج٣غٍبُت ألبٗاص اإلا٩ان وصللجه ٖىض
جمُم في صًىاهُه بالٟهحى " في ال٣ضؽ  ،م٣ام ٖغا "١و ٤ٞم٣اعبت جإوٍلُت طاجُت لل٣هاثض اإلاىظىصة في
الضًىاهحن ٣ٞ ،ض جؼٍض بخضي الضللث ًٖ ألازغي و٢ض جى٣و بصخيء بؿُِ ،لً ً٨ب٣ى ؤن هىا٥
اعجٟاٖا واضخا لخجلي بخضي الضللث ًٖ ألازغي وهظا ما ؾإبِىه ٖبر الهٟداث ال٣اصمت  ،زم
٢ضمذ م٣اعهت بالغؾم بحن هظه الضللث  ،والتي وظضث ؤن بًٗها ًخضازل م٘ البٌٗ آلازغ ختى
وبن بضا ؤنها مىٟهلت ،وؤزحرا ٢ضمذ هدُجت ٧اٞت اإلا٣اعهاث وجمٓهغاتهاجه الضللث .

جاهيا  :البعذ الىفس ي والاجحماعي
الخ٣ُ٣ت بن الاؾخ٣غاء ألاولي لضللت اإلا٩ان هٟؿُا واظخماُٖا ٖىضجمُم البرٚىسي ٖبر
البُبُٛلىعاُٞا التي ؾإ٢ضمها لخ٣ا ً ،خطر ؤنها ؤ٦ثر الضللث خًىعا  ،بل بنها اإلاخهضعة ٧اٞت
الضللث؛ وهظا ًغظ٘ مً وظهت هٓغي بلى اعجباٍ ؤلاوؿان باإلا٩ان هٟؿُا واظخماُٖا ؤول  ،زم بٗض
طل ٪جدك٩ل مالمذ ؤزغي مً الاعجباٍ بٟٗل اإلاىعوزاث والىا ٘٢الظي وِٗكه في اإلاغخلت الالخ٣ت .بن
اؾدىُا ١الىو اإلا٩اوي ل ًإحي مً ٞغا ٙ؛ بل لبض له مً ٖملُت جخماهى ٞيها الىٟـ ؤلاوؿاهُت م٘
اإلاىظىصاث خيها وظماصها و مٗا ،هظا الخماهي ًسل ٤خالت مً الخٟاٖل الحي الظي ًيخج قٗغا م٩اهُا
مٟٗما بالضللث اإلاخمٓهغة بحن الهىا والهىا .٥؛ ولظا ٧اهذ م٣اعبت جل ٪الضللث مهمت ظضا
لؾدىُا ١الىهىم الكٗغٍت ؛ألنها جبرػ الٗال٢ت الجضلُت ال٣اثمت بحن الظاث اإلاىخجت للىو وبحن
ؾلُت اإلا٩ان ٖلى هظه الظاث.
جبحن ال٣اثمت آلاجُت مضي ججلي الضللت الىٟؿُت والاظخماُٖت ٖىض جمُم البرٚىسي:
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الغ٢م ٖىىان ال٣هُضة
-1

في ال٣ضؽ

-2

في الجلُل

-3

ؤها لي ؾماء ٧الؿماء

الكُغ الكٗغي  /الهٟدت
مغعها ٖلى صاع الخبِب م7
بطا مابضث مً ظاهب الضعب م7
متى جبهغ ال٣ضؽ الٗغٍ٣ت م7
في ال٣ضؽ باج٘ زًغة مً ظىعظُام7
 ......م٘ امغؤة جبُ٘ الٟجل في الؿاخاث م8
في ال٣ضؽ ؤؾىاع مً الغٍدان م 8في ال٣ضؽ ًؼصاص الهال ٫ج٣ىؾا م9
وال٣ضؽ حٗغ ٝهٟؿها 9 ..
وفي ال٣ضؽ الؿماء جٟغ٢ذ في الىاؽ جدمُىا وهدميها...م9
وفي ال٣ضؽ ؤٖمضة الغزام الضا٦ىاث ...م10
في ال٣ضؽ جيخٓم ال٣بىع ...م11
ؾالم ٖلى ػًٍ ال٣غي والخىايغ م13
ًمغ بىا اؾم اإلاغط مغط ابً ٖامغ م13
وهى ؤعى قماٞ ٫لؿُحن م13
ؤٖجي قما ٫ظىحن جماما م14
ظىىبي لبىان عؤؾا م 14
ظىىبي ٚغب صمك ٤مباقغة م 14
وؾِ الكام ٧الُٟل في اإلاهض م14
وفي وؾِ الكام حٛضو الؿُى ٝم14
وفي وؾِ الكام ل ٟٔالجاللت ًاؾُضي م15
وفي وؾِ الكام َحر جٟى ١في خغٞت الهؼء م15
بن الجلُل له ؤل ٠مٗجى م16
وٞلؿُحن ؤظمٗها في الجلُل ..م16
ظلُل هى الكُش في الهىعة ألابضًت 17...
بن ؤعيا ٌؿحر ٖلى مائها ؤهلها  ...م17
هى الىقم في الُض ًدبِ ٧ل مداولت للخىاسخي...م17
وظلُل هى الهىث ًمخض بالغصة  ...م17
٦إن الجلُل ٖغوى مً الكٗغ ...م18
٦إن الجلُل هى الكٗغ في الىثر مدخجب ...م18
ؤها لي ؾماء ٧الؿماء ...م( 21ج٨غعث  15مغة )
وؤؾعى في بالص هللا م21
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-4

هظي ؾماجي في ًضي  ...م( 21ج٨غعث 10مغة )
ٞيها الُُىع جُحر صوما للىعاء قى٢ا بلى ألاعى ...م21
واإلاضي ٖكً ٤ؼٍض ..م22
جمسخي الؿماء ٖلي صعٖا واُ٢ا...م22
هى الٗغف السلي مً اإلالى ....٥م29
ؤهلي الكىاعٕ والهىع...م29
ًاهُبت الٗغف السلي ٞإٖاه ٪الغخمً ًاَٟال بغخم الُٛب....م30
مً اإلالى٥
بن اهخٓاع الىاؽ في بلضي ...م31
ماؤخؿً الٗغف السلي ...م34

-5
خضًض ال٨ؿاء

-6
-7
-8

اإلاىث ُٞىا والٟؼٕ ٞيهم
لشخيء ظظعٍا
ج٣ى ٫الخمامت
للٗى٨بىث

-9

ؤمغ َبُعي

-10
-11

ال٣هىة
زِ ٖلى ال٣براإلاا٢ذ

ُ٦.....ض َٟل ًداو ٫ه٣ل البدغ بإنابٗه بلى صلىه م39
ؤهذ ؤ٦غم مافي مسُمىا مً زُام .....م42
ٞلُ٣م  ٪ُٞمؿخىن... ٠م42
ًا٦ؿاء الىبي  ،وبغط الخمام..م42
احؿ٘ للؿهى ...٫احؿ٘ للجبا...٫م42
ظبالهم في ألاًضي مٟغ٢ت ....م46
٦إنهم مً ُٚىمها انهمغوا  ....م47
لً ًحي الخالمُظ ؤٖالم بالصهم في َىابحراإلاضاعؽ..م50
وال٩ل مكخا ١للُابؿت...م52
...ؤن هضزل الٛاع ؤهلي وؤهل..٪م54
ٞالٛاع ؤوؾ٘ مً ٧ل شخيء...م54
هى ال٣ضع الضاثغي الظي ٧ان ٢بلي و٢بل...٪م54
و٢مذ ؤوؿٖ ٤كا ٞؿُدا...م55
ًا ؤزُت يُٟا ٥ما ٗٞال  ،ؤولم ًهال للمضًىت ...م55
ج٣ى ٫الخمامت إلاا عؤث عوح خاعؾت الٛاع ٞايذ ..م56
و٢ض ؤنبذ الٛاع بٗضها َلال م56
بوي عؤًذ الهبذ ًلبـ وٍضوع مابحن الكىاعٕ  ...م60
٦ىذ جغمحن البظوع ٖلى الجبا... ٫م65
ظمىٕ ٧ل مً ٞيها وخُض ووخكتها جؼٍض بطا جؼٍض
و٧ل جدخه ؤعى جمُض م 67
و٧ل ٞى٢ه ُٚم بسُل
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-12

ؤمحر اإلاامىحن

-13

ؾُٟىت هىح

-14

ألامغ

-15
-16

ابً مغٍم
خهاٞت

ولل٣بر اإلاا٢ذ ؤل ٠مٗجى ًًُ ٤بها ٖلى الؿٗت اليكُض م67
جدى٨غ له اإلاضن طاث الٟىاص ١والخاهاث م70
الغمل عمل ٦غٍم  ..م71
صهكت مخىٗ٢ت صاثما .و ٦بِذ الغٖب في مضًىت اإلاالهي م71
واهخم ؤيها البا٧ىن بٗضي في ال٣اٖت م73
 ....ؾُجٗل ٧ل ال٣بىع ما٢خت ٞسظوه م75
 ...وخُ ٪٣
لؿذ بضاع إلااطا هدب ٪م75
وخضي في البِذ ..م77
٦ىذ ما ؤػا ٫ؤخاو ٫ون ٠الضًاع  ...م77
زِ ألا ٤ٞمخٗغط مً خُام اإلاباوي ...م77
وزُل جمأل البِذ وجٖ ٌُٟلى الكىاعٕ م78
وجسىى ٖضة ؤمُا ٫في البدغ...م78
وٍظ٦غ الُٛم ؤهه مُغ وجظ٦غ ألاعى ؤنها وًَ م79
وهىي ؾ ٠٣بؾغاثُل  ...م80
صزلىا بلى اإلاالجئ م 80
٧التراب جدذ البؿاٍ  ...م80
ؤنل ؤلاوؿان جغاب ...ولٞ ً٨غٖه الؿماء م 80
خمام البروط ًهلي ٖلُ83 ٪
ًهلي ٖلُ ٪هىاء البالص م84
زم ٌٗىص قبابا بطا ٖبرث وؿمت في الُغٍ84 ٤
وؿمت مً عظا ٫م٣اجلت في السال واإلاًُ84 ٤
مُاه البداع جهلي ٖلُ ٪م85
جهلي ٖلُ ٪ػهىع اإلاغوط م85
ٞطخ٩اتهم في البُىث ؾىي ضخ٨ت مً م٩ان بُٗض م86
ؤمت مً ْباء ..ؤمت في الغ٧ام ..ؤمت في الؿماء ...م88
السُل جغ ٌ٦في الكىاعٕ م ( 91ج٨غاع 3مغاث)
لهبا جىخل في البُىث  ...م92
لًىظض
ظلؿذ لتري٘ َٟلها جدذ الؿماء  ..م 95
مً خىلها ظشض ٖلى الصخغاء 95 ..
مً خىلها ظشض بإبىاب البُىث  ..م95
64

-17

-18

-19

-20
-21

 ...وؤن ال٣بر ل ًيسخى وٍد ٟٔزإعه  ..م96
ًُىا ٫اهخٓاع اإلاغء ب٢باِٖ ٫كه ُٞضبغ ختى ًجز ٫ال٣بر هاػله م97
وٍدملجي ٧اليؿغ ًدمل نُضه وَٗلى به ٞى ١السخاب ًُاوله م 97
ؾدبُ٣ه م٣ٟىص الجىاب ًداوله م 98
ول٢ ً٨خلى في بالصي ٦غٍمت
ٟ٢ي ؾاٖت
جغي الُٟل مً جدذ الجضاع مىاصًا 98 ........
و٢خلى ٖلى قِ الٗغا٦ ١إنهم ه٣ىف  ....م98
٢بلي مابحن ُٖىِىا اٖخظاعا ًاؾماء م99
خىت الغٍذ بلى ؤوَانها  ...م100
٢بلي مابحن ُٖىِىا
وخُاء الكمـ مً مكغ٢ها ...م100
اٖخظاعا ًاؾماء
وٍٓل الجؿم ظؿما ٞى ١ؤ٦خا ٝاإلادبحن زُ٣ال  ...م100
لً ً٩ىن ال٣بر بل خٟغة َُ ،ىا وماء  ..م101
٢بلي مابحن ُٖيُا اٖخظاعا ًاؾماء م102
ُ
ٚحر ؤها في بُىن ألاؾض بدىا  ...م103
ًسغظىا مً ْلمت ال٣بر بهالث الًُاء ..م 103
ؤ٢ى ٫لضاع صهغها ُ
لٌؿالم  ...م111
ٚضث مهغة جصخى البالص بطا صخذ ...م 113
ؤجظ٦غ صاعا ؤهذ ؤُُٖتها اؾمها..م 114
جسمِـ ٖلى ٢ضع ؤهل
 .....وفي ظبهت الصخغاء للظ ٫مِؿم  ...م114
الٗؼم
وفي الهضع ؾى ١مً مهاثب ظمت ...م115
 ...ج ُ٘٣ؾحر النهغ ختى جإؾىا ..م115
 ...يممذ ظىاخيهم ٖلى ال٣لب يمت  ...م116
وؤهلي هسل هللا مض ٖغو٢ه  ...م118
ٚؼ٫
لًىظض
ًاٚغبت اإلاٛترب ًٖ صاعه  ...م123
خضً٣ت ظمالها ٧الُ٣ب ..م 123
٦إهجي ًٖ الغٍاى ؤظىبي  ..م124
بل صخغاجي صخغاء ال٨خب  ..م124
عظؼ USA
وهدً ؤهل ظبل مٗكىقب  ...م124
خضً٣ت مً مإ٧ل ومكغب  ...م124
جغ٦ب ٞى ١وخكها اإلاغ٦ب  ...م125
مغ٦ب مً ؤل ٠ؤل ٠مغ٦ب  ...م125
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-22

ؤيها الىاؽ

-23
مٗحن الضم٘
-24
ق٨غ

25
م٣ام ٖغا١

م٣ام ٖغا١

والبدغ جدخه ٦شحر الًٛب  ...م 125
ب٨م ألاعى والؿماء ؾىاء  ...م127
ؤيها الىاؽ ؤهخم ألام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغاء
وزُاهم في ألاعى حؿُغ قٗغا هظبخه الؿغاء والًـ ـغاء  ...م127
ٞمً ؤي اإلاهاثب جضمُٗىا م 129
مٗحن الضم٘ لً ًب٣ى مُٗىا
ل٣بل منهم الُض والجبِىا م 129
لى ؤن الضهغ ٌٗغ ٝخ٢ ٤ىم
لضهغ وكتهُه وَكتهُىا م 129
وهدمله ٖلى هام الغػاًا
مدبخ٨م ؤيها ألاهل َحر ًدِ ٖلى ٦خٟي  ....م131
٣ٞض ٖلم هللا ٦م َاع ختى ؤجاوي  ،و٦م في الُغٍ ٤هجا مً هال ٥م 131
ؤلؿذ جغاها ه٣اجل خحن هسِ ٢لىب اإلادبحن ٞى ١الجضع م 132
بالصي ٞلؿُحن م133
ؤيها ال٣اعب اإلاخإعجر طاث الُمحن  ....م10
قمال ٪مٗخلت والُمحن  ....م10
ؤيها ال٣اعب اإلاخإعجر جمدى وج٨خب  ٠ُ٦جمُل مهاثغها م10
جدىلها مً ػثحر الصخاعي بلى عؾمت في زُاب اإلاضاعؽ م10
ؤها بظعة في خ٣ى ٫اللُالي م20
هل عؤًذ ٖلبت ألاؾبرًً وخضها جماما في مغ٦ؼ ألاوعام ؟ م25
هل عؤًذ الكِب في مٟاع ١الؿٗ ..... ٠م25
ًاقمـ ٧ىوي لىٟـ اإلاغء مُهغها ًاقمـ ولخجٗلُىا بٌٗ صاعاج٪
م28
ٖمُان وٗمل في ؾى ١الخضًض وهجلىه  .....م28
ٌؿإلجي ًٖ م٩ان البِذ مبهغ٦م  ....م30
ؤها مً ًد ٟٔفي ُٟ٦ه ظضعان اإلا٩ان ....م31
ؤنبدذ مً َى ٫ظسخي ظاهبيها  ...م 31
َغ ١بٛضاص وزِ هللا في ٟ٦ي ؾُان  ...م 31
وؤها مً حؿ ً٨ألاؾغاع في بٖالهه  ...م32
هللا ؤ٦بر جدذ ال٣ه ٠جىض ٘ٞو٧لما ياٖ ١نها ألاً ٤ٞدؿ٘ م33
مشل ٚؼا ٫له ٞى ١الؿماء مغوط ٧ان مٗخ٣ال  ...م36
ًاوقم صخغاثىا جدذ السماع بضا  ...م36
ًا هسلىا  ،ؤمت بحن اإلاالجئ جدذ ألاعى ؾاظضة  ،ول نالة لها  ،م36
هل عؤًخم ٚابت هسل تهاظغ ٖخبا ٖلى ؤهلها  ..م40
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ٖجزة جخٗثر بحن السغاثب م45
ٖكبت في السغاب جىز٣ه م 47
ٞ ....سلىا الُغٍ ٤لها م47
ججىػ مً اإلاخد ٠الىَجي بلى اإلا٨خبت  ..م54
٦إن الؼزاع ٝفي ظاهبُه مجزلت ٧ال٨الم  ...م54
٦إهه الهالٞ ٫ى ١ال٣بت  ....م56
هاصًذ بٛضاص وؤهل بٛضاص م58
ًاؤهل بٛضاص ًا ؤهل اإلاغوءاث  ....م61
ل في ألاعاضخي ول ٞى ١الؿماواث  ...م61
ًغٍض الغخُل ل٩ل الجهاث  ....م62
ٖلى ْهغه ٧ل محرازه  ....م62
ؤًضعي ٦شِب الغمل بن ٧ان ؤنله نبي ؤعٍب ؤم ُ٣ٞه مٗمم م63
٣ٞالذ له ال٨شبان وهي بلُٛت 63 ...
 ...جدمل ؤيها الُلل اإلادُل م64
٩ٞل البُض مً هٟـ الغما ... ٫م64
حؿاوي في ألاسخى ًمً وقام م64
ؤجُلب جدذ نىمٗت مالطا  ...م64
وجدبٗ ٪الغٍاح ب٩ل واصي ...م64
وجدبٗ ٪الخؼايغ والبىاصي  ...م64
ٞال جلجإ لهىمٗت بٟ٣ؼة٩ٞ .ل ألاعى بٛضاص وبهغة م65
 ....في الكاعٕ في السجً في ٢بت جدذ الخهاع  ...م66
ؤهل الٗغاٞ ١ال ٖؼث ؤٖاصً٨م  ...م67
جدمل ع٦ب الهبذ ختى ؤيله  ....م70
هىا٦م ؾاع م٘ صمي بالٗغا ... ١م71
مإجم في البالص ؾغاص٢ه اللُل  ...م76
ًىٓغون بلى ألاعى صوما م78
ؤبدض ًٖ ٢بر مً هب٩ي ٞال ؤظض  ...م79

و ٤ٞعئٍتي وبالخ٣غٍب ًم٨ىىا ؤن ه٣غؤ ُٞما ؾب ٤خًىع وججلي اإلا٩ان في صللجه الاظخماُٖت
والىٟؿُت وبدك٨الث ماصًت ومٗىىٍت ٖىض جمُم البرٚىسي ُٞما هى آث :
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الحىين والشىق :بن ٢غاءة ٢هاثض البرٚىسي جىحي بالضللت الىٟؿُت والاظخماُٖت والتي جبضوظلُت في الخىحن والكى ١ل٩ل شخيء ،ولٗل صًىان "في ال٣ضؽ" ؤًٞل صلُل ٖلى هظاُٟٞ ،ه جخجلى
٧اٞت ؤق٩ا ٫الخىحن والكى ١والاعجباٍ ٣ً .ى ٫جمُم:
"مغعها ٖلى صاع الخبِب ٞغصها

ًٖ الضاع ٢اهىن ألاٖاصي وؾىعها

٣ٞلذ لىٟسخي عبما هي وٗمت

ٞماطا جغي في ال٣ضؽ خحن جؼوعها

جغي ٧ل ما ل حؿخُُ٘ اخخماله

بطا مابضث مً ظاهب الضعب صوعها"

1

جدمل ألابُاث الؿاب٣ت مكاٖغ الخب والكى ١والخىحن اإلاخجظعة في هٟـ جمُم لل٣ضؽ ومً
ٞيها ٞهي باليؿبت له صاع ألاخباء  ،ألاخباء الظًً ٣ٞضهم في ًىم مً ألاًام ولم ٌؿخُ٘ ؤبضا ؤن ًهل
بليهم إلاىاو٘ ٦شحرة نىٗها اإلاٗخضي  ،وهى لم ًضزلها ل٨ىه مغ بها ٞغؤي ٧ل مالًم ً٨جهىعه ٞماطا لى
صزلها ٗٞال وؾ ً٨بها !!!! .
لم ًخى ٠٢جمُم ٖىض هظا ّ
الخض بل اعج٣ى بم٩اهه مً مجغص ًٞاء ماصي بلى ًٞاء بوؿاوي
ًيبٌ بالخغ٦ت ُ٣ٞ ،مت اإلا٩ان جغجبِ بمضي ماًبٗشه ؤلاوؿان ُٞه مً ٖىانغ الخُاة وبما ًمىده
اإلابضٕ مً ب٦ؿحر الخُاة لهظه ألام٨ىت وهظا ماهجضه ظلُا في ٢ى ٫جمُم :
"في ال٣ضؽ  ،باج٘ زًغة مً ظىعظُا بغم بؼوظخه ً٨ٟغ في ً٢اء بظاػة ؤو في َالء البِذ
وؾُاح مً ؤلاٞغهج ق٣غ لًغون ال٣ضؽ بَال٢ا
جغاهم ًإزظون لبًٗهم نىعا
م٘ امغؤة جبُ٘ الٟجل في الؿاخاث َى ٫الُىم ..
في ال٣ضؽ ؤؾىاع مً الغٍدان "...

2

في ألاؾُغ الؿاب٣ت جخ٣اَ٘ الؼواًا ألاعب٘ م٘ بًٗها ،لدك٩ل لىا جل ٪اإلاىٓىمت الىهُت
الغاجٗت  ،جخ٣اَ٘ ألاها واإلا٩ان والىدً م٘ عاثدت الاعجباٍ الىٟسخي والاظخماعي مٗا  ،ولظل ٪بضث
ال٣ضؽ و٦إنها ٧اثً حي ًيبٌ ب٩ل مالمذ الخُاة ٖبر الىن ٠الض ٤ُ٢إلاالمذ الخُاة البؿُُت في
- 1الربغوثي ،متيم:يف القدس،ص.7
- 2الربغوثي ،متيم :يف القدس  ،ص .7،8
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الكاعٕ اإلا٣ضسخي  .ولم ًخى ٠٢الخض ٖىض طل ٪؛ ول ًخى ٠٢هظا الىبٌ الخُاحي ٖىض خضوص ٢ضؾه
الُٗٓمت بل ًخجاوػها لبالص ؤزغي جخٛلٛل في هٟؿه مشلما جخٛلٛل الٗغو ١في السالًا ٞهى ال٣اثل :
"ؤها مً ًد ٟٔفي ُٟ٦ه ظضعان اإلا٩ان
ظسخي ظاهبيها
ؤنبدذ مً َىِ ٫
ُ
1
َغ ١بٛضاص وزِ هللا في ٟ٦ي ؾُان "
بل وظضث ؤن اإلا٩ان ٖىض :جمُم ًغبِ بحن الجماٖت اإلادكدخت في عباٍ هٟسخي ًجٗل ٢انيها ٢غٍب مً
صاهيها وهظا ما هٖ ٠٣ىضه في ٢ىله :
"ؾالم ٖلى ػًٍ ال٣غي والخىايغ

ومً هاظغوا منها ومً لم يهاظغ

ًمغ بىا اؾم اإلاغط مغط ابً ٖامغ

ٞىُغب لؾم اإلاغط  ،مغط ابً ٖامغ"

2

ًخطر مما ؾب ٤صوع اإلا٩ان في بٖاصة الظا٦غة الجماُٖت وجدغٍ ٪اإلا٨ىىهاث الضازلُت
اججاهها  ،وألامغ لًخى ٠٢هىا وخؿب ،بل ًخٗضها بلى ؤبٗض مً طل٪؛ ٞاإلا٩ان هى ألاب وألار
والهضً ٤وألاهلٞ ،هىاٖ ٥ال٢ت زُٟت هٟؿُت جغبِ بحن "جمُم " وم٩اهه بضث مال مدها في ؤ٦ثر مً
م٩ان ٞهى ال٣اثل:
"في ال٣ضؽ ًؼصاص الهال ٫ج٣ىؾا مشل الجىحن
خضبا ٖلى ؤقباهه ٞى ١ال٣باب
3
جُىعث مابُنهم ٖبر الؿىحن ٖال٢ت ألاب بالبىحن"
بنها ٖال٢ت ألاهٟاؽ اإلاسخلُت ببًٗها  ،بنها الٗال٢ت الىَُضة طاث ألاوقاط الغخُمت بحن هظا
وطا ، ٥بحن "جمُم" وم٩اهه  ،ولظل ٪جدضب الهالٖ ٫لى نٛغ ألاهلت اإلاغج٨ؼة ٞى ١ال٣باب و٦إهه
والضهم وهم ألابىاء ً ،دميهم وٍساٖ ٝليهم ٖ ،ال٢ت لم ج٨م آهُت بل هي ٢ضًمت ب٣ضم ؤهٟاؽ ؤهلها.
لم ً٨خ" ٠جمُم " بظلٞ ٪ل٣ض ججاوػ بم٩اهه البر والبدغ  ،الؿماء وألاعى في ٖال٢ت وَُضة جماهذ
ٞيها الىٟـ ؤلاوؿاهُت م٘ ٧ل مىظىصاث الخُاة  ،هظا الخماهي حٗضي خضوص الىًَ الهٛحر بلى الىًَ
ألا٦بر لىجضه ًخجؿض م٘ سٛىع ؤزغي ججاوػ وَىه الٛالي ٞهى ال٣اثل :
"وهى ؤعى قماٞ ٫لؿُحن
 - 1الربغوثي ،متيم:مقام عراق ،ص .31
 - 2الربغوثي ،متيم:يف القدس ،ص .13
 - 3املصدر نفسه ،ص .9
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ؤٖجي قما ٫ظىحن جماما
ظىىبي لبىان عؤؾا
ظىىبي ٚغب صمك ٤مباقغة
وؾِ الكام ٧الُٟل في اإلاهض"،

1

ّ
ججاوػ جمُم بجلُله خضوص ٞلؿُحن ّ ،
وَكغ ١وٍىُٗ ٠ظىىبا  ،و٦إن وَىه هُ٣ت
لُٛغب
اعج٩اػ خُ٣ُ٣ت ل٩اٞت البلضان ؛ وهظا ًهىع الىقاثج الخُ٣ُ٣ت التي جغبِ بحن وَىه الهٛحر وبحن
بُ٣ت ألاوَان  ،وجخطر م٩اهت الىًَ ال٨بحر اإلاىٛغؽ في زىاًا عوخه في ٢ىله :
"ؤها لي ؾماء ٧الؿماء نٛحرة ػع٢اء
ؤخملها ٖلى عؤسخي وؤؾعى في بالص هللا مً حي لحي
هظي ؾماجي في ًضي"

2

وهى ال٣اثل :
"ؤًضعي ٦شِب الغمل بن ٧ان ؤنله
ؤجضعي ٖغو ١الىسل ؤي ٦غٍمت
جدمل ؤيها الكُش الجلُل

نـ ـ ـ ــبي ؤعٍ ــب ؤم ٞـ ـ ـ ــ ُ٣ـ ــه م ـ ـ ــٗمـ ــم
ُ
مً الىاؽ حؿ٣ى خحن حؿ٣ى وجُٗم
جدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ؤيها الُل ـ ـ ـ ــل اإلاد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــُل"

3

وفي طل ٪بقاعة بلى ؤن خىِىه وخبه لىَىه ألا٦بر ،بط قمل ختى الهىاء الساعجي والؿماء التي حٗلىه ،
بالبر والبدغ اإلاخجاوػ خضوص الىًَ ،ختى ألاَال ٫ال٣ضًمت لجؼا ٫جدمل بهمت ٦بحرة في صازله مً
ق٨غ ط٦غ ٞيها :
الخب والكى، -١ولظل٧ ٪ان آزغ ما سجله في صًىاهه "في ال٣ضؽ" ٧لماث ٍ
"مدبخ٨م ؤيها ألاهل َحر ًدِ ٖلى ٦خٟي  ،ه٨ظا ٧الهضًت مً لم٩ان
ًباع٦جي  ،وؤعا٢ب هٟسخي ل٩ي لًسا ، ٝؤعٍض له ؤن ًٓل هىا٥
٣ٞض ٖلم هللا ٦م َاع ختى ؤجاوي  ،و٦م في الُغٍ ٤هجا مً هال٥

 - 1الربغوثي ،متيم:يف القدس ،ص .14-13
 - 2املصدر نفسه  ،ص .21
 - 3الربغوثي ،متيم :مقام عراق ،ص .63
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ؤلؿذ جغاها ه٣اجل خحن هسِ ٢لىب اإلادبحن ٞى ١الجضع"

1

بهه ٖبر ألاؾُغ الؿاب٣ت ًُحر ب٣لبه مً سٛغ بلى سٛغ ومً بلض بلى بلض ول٨ىه ؤزحرا يهبِ
وٍدِ في بلضه ٞهى ال٣اثل :
"بالصي ٞلؿُحن"

2

و٦ما خمل اإلا٩ان ٖىض جمُم البرٚىسي الخب والاعجباٍ والىزا ١اإلا٣ضؽ ّ
نىع مالمذ ؤزغي
جغؾم حك٩ل الضللت الىٟؿُت والاظخماُٖت ول ً٨بهىعة ؤزغي وهي:
صىرةالغزبة :حك٩ل الٛغبت صاٗٞا ٢ىٍا لل٨خابت الكٗغٍت ٖىض جمُم ألنها الخ٣ُ٣ت التي ٌِٗكها هىوؤبىاء قٗبه ،والتي جخدض م٘ ال٣هغ الىٟسخي وألالم الضازلي ٞهى ال٣اثل :
"ًا ٚغبتي ًاٚغبت اإلاٛترب
ًٖ صاعه ؤو ٚغبت اإلا٣ترب
مً هٟؿه التي جٓل جسخبي
ًغَٛها ٦ظا بضون ؾبب"

3

جبضو مالمذ الٛغبت في ألاؾُغ الؿاب٣ت ٖلى نُٗضًً ٚ ،غبت زاعظُت وٚغبت صازلُت مخجظعة
في هٟؿه ؤلاوؿاهُت حؿدىض بليها ٧اٞت ؤهىإ الخٛغٍب ألازغي،و٦إهه ًىز ٤للٛغبت الضازلُت التي ٌِٗكها
م٘ الٛغبت الخُ٣ُ٣ت الىاُٗ٢ت ببراهحن مً وا ٘٢مالم ٌِٗكه وٍدىٟؿه وٍجظع لخالت الدكٓي التي
ًدُاها،هظه الٛغبت لجخىٖ ٠٢ىض خضوص هٟؿه لظاتها ،بل جخٗضاها لخهىع طل ٪اإلا٩ان الظي ًدىٟـ
٢هغا وؤإلاا وٖىاء ،وهي خا ٫الكٗب الٟلؿُُجي بٗض ه٨بت ا،1948 ٫وهي ٖغى لىا ٘٢اإلاسُماث
اإلاؼعي ،وخا ٫الباؽ الظي ًدُِ ب٩ل مً ؾ٨نها ٞهى ال٣اثل :
"ًا٦ؿاء الىبي اؾخم٘
ًاٖلي اإلا٣ام
 - 1الربغوثي،متيم :يف القدس ،ص .132 -131
 - 2املصدر نفسه،ص .133
 - 3نفسه ،ص .123
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ؤهذ ؤ٦غم مافي مسُمىا مً زُام
ٞلُ٣م  ٪ُٞمؿخىن ،٠بن جِؿغً،إوي بلُه يٗا ٝألاهام"

1

ٞهى ًًمً خالت الباؽ بإمىُت ب٢امت مؿخىن ٠ول٨ىه ٢غن هظه اإلاىُت ب – بن جِؿغ – وفي طل٪
صللت ٖلى مضي الباؽ وجغصي خالت ؤهل اإلاسُماث  .وألامغ ل ًخىٖ ٠٢لى ون ٠خا ٫ؾا٦جي
اإلاسُماث  ،بل ًخٗضاه بلى ؤ٦ثر مً طل ٪بلى الباؽ الظي ٌٗم سٛىع الىًَ ألا٦بر و٦إهىا في خل٣اث
م٩اهُت ًخضازل ٞيها الهٛحر م٘ ال٨بحر وٍخماهى ٞيها الضازل م٘ الساعط ٞهى ال٣اثل في ون ٠مإؾاة
لبىان:
"في اهُ٣إ ال٨هغباء
جدذ ال٣ه٠
وخضي في البِذ
٦ىذ ما ؤػا ٫ؤخاو ٫ون ٠الضًاع
زِ ألا ٤ٞمخٗغط مً خُام اإلاباوي
صًاع ببحروث وؤزغي ببٛضاص

ٖحي بهاالىاعي ٖحي بها الكاصي

وهىي ؾ ٠٣بؾغاثُل
صزلىا بلى اإلاالجئ
٧التراب جدذ البؿاٍ"

2

جدمل ألاؾُغ الؿاب٣ت ػزما ٚحر َبُعي مً نىع الدجم وألالم واإلاٗاهاة ألولئ ٪اإلاكغصًً
في مسخل ٠ب٣إ هظا الىًَ اإلاترامي ألاَغا ، ٝاإلادُم هٟؿُا وظؿضًا  ،ختى ؤهه مً ٦ثرة هظه
اإلاهاثب ظٗل لها "جمُم" ؾى٢ا ضسما جخلىن وجدىىٕ ٞيها هظه اإلاهاثب الجمت وفي طل٣ً ٪ى: ٫
"وفي الهضع ؾى ١مً مهاثب ظمت

ججم٘ ُٞه ٧ل لؿً وؤمت"

3

ؤو ٦ما هجضه في ون ٠الٗغا ١وما آلذ بلُه بٗض الٛؼو ألامغٍ٩ي لها  ،ختى ؤن مغ٦ؼ ألاوعام
زال بل مً خبت ألاؾبرًً وفي طل٣ً ٪ى ٫جمُم:
 - 1الربغوثي ،متيم :يف القدس ،ص .42
 - 2املصدر نفسه ،ص .80-77
 - 3نفسه ،ص .115
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"ؤعي الٗغاَ ١ىٍل اللُل
في ؤي  ٠٦ؤو ظبحن عؤًدىا ًاظض
وؤي شخيء عؤًذ؟
هل عؤًذ ٖلبت ألاؾبرًً وخضها جماما في مغ٦ؼ ألاوعام؟"

1

ل٣ض اؾخُإ "جمُم" ؤن ًجٗل اإلاخل٣ي ًدىٟـ مٗه ألالم وال٣هغ الىٟسخي الظي ٌِٗكه يمً
م٩اهه السام والٗام مٗا  ،ختى الكىاعٕ والهىع باجذ ظؼءا مً ظُىاجه اإلا٣هىعة اإلاٗظبت :
"2ؤهلي الكىاعٕ والهىع
ومٓاهغاث في الضزان
ؤهلي اإلاهان بطا نبر"
ًخدض ُٞ -ما ؾب- ٤الٟغص م٘ الجماٖت وجخضازل الجماٖت بجماصاتها م٘ ؤخُائها ول٩ل
زهىنِخه ول٨نها جى٣ل لىخت مً الباؽ وألالم الٗغبي ؤلاوؿاوي ٖلى خض ؾىاء ؛ والتي جيخهي بما
باإلاىث ؤو بمٓاهغ ال٣بىع التي ؤنبدذ ؾمت مً ؾماث اإلاجخم٘ الٗغبي ٖلى وظه السهىم ولظل٪
ججل مً هىٕ آزغ وهى:
ج٣ىصها الضللت الىٟؿُت والاظخماُٖت بلى ٍ
رائحة املىت التي ثشكم ألاهىف والقبىر التي ؤنبدذ ؾ٨ىا جدذ ألاعى ؤ٦ثر مً ٞى٢ها ٞ ،هىال٣اثل:
"في طاث ًىم خاع، ١ظلؿذ لتري٘ َٟلها جدذ الؿماء
وجلٟخذ لتري مهاعٕ ؤهلها
مً خىلها ظشض ٖلى الصخغاء
3
مً خىلها ظشض بإبىاب البُىث"
و٢خلى ٖلى قِ الٗغا٦ ١إنهم

ه٣ىف بؿاٍ ص ٤٢الغؾم "

 - 1الربغوثي ،متيم :مقام عراق  ،ص .25
 - 2الربغوثي ،متيم :يف القدس  ،ص .29
 - 3املصدر نفسه ،ص .95
 - 4نفسه  ،ص .98
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4

جىمئ الؿُىع الكٗغٍت الؿاب٣ت بلى حجم اإلاىث الظي ؤنبذ عهىا بالكٗىب الٗغبُت
وؤلاؾالمُت ٞهى في ٧ل م٩ان  ،الصخغاء  ،وؤبىاب البُىث والكىاعٕ  ،البر والبدغ ٖلى خض ؾىاء ختى
ؤن هظا اإلاىث ؤنبذ ٢ضعا مدخىما ٖلُىا ٞهى ال٣اثل :
"هل عؤًذ طل ٪ؤلاًمان الٗهبي ٖىض ألامهاث ؤن مىث ألاَٟاً٢ ٫اء و٢ضع ؟"

1

ؤو ؤن اإلاىث لًسخاعها بل هدً وهظا ما جًمىه ٢ىله:
٦إها لٗمغي ؤهله و٢باثله"

"ؤعي اإلاىث لًغضخى ؾىاها ٞغَؿت

2

ل ً٨جمُم وؤهله الظًً جمٓهغوا في نىعة الك٣اء واإلاٗاهاة اإلالٟىٞت باإلاىث اإلاد ٤٣لم ولً
ٌؿدؿلمىا ؤبضا ٞهم ًخسظون مً الهبر قٗاعا لهم وفي طل٣ً ٪ى: ٫
"نٗب ٖلى الكٗغاء مضح الهبر في بلضي
ٞإهلي نابغون ٖلى الؼمً ٦إمه"

3

هظا الهبر ًغجبِ بغباَت ظإف و٢ىة ٞاٖلت في بجي قٗبه وزحر صلُل ٖلى طل٢ ٪ىله في "ؤَٟاٚ ٫ؼة" :
"و٧ل َٟل في ٟ٦ه حجغ
ظبالهم في ألاًضي مٟغ٢ت

ملسو ُٞه الؿهل والُٟ٘
وؤمغهم في الجبا ٫مجخم٘"

4

بن اإلا٩ان الىا٢عي اه٣لب ل٣ىة خُ٣ُ٣ت صازلُت ٖىض جمُم ججٗل مً ؤلاوؿان الٟلؿُُجي
ؤهمىطظا خُا ٌؿخلهم ٢ىجه مً هللا ؤول ومً مىاْغ الُبُٗت التي جدُِ به زاهُاٞ ،هاهُالجبا٫
جمىده ال٣ىة اإلااصًت واإلاٗىىٍت  ،اإلااصًت بالدجاعة اإلاٟخخت في ٟ٦ى ٝنٛاع ٚؼة  ،واإلاٗىىٍت في الهبر
والشباث والُٗاء.هظا الهبر بضؤ ًٟغػ بًماها لضيهم بإن الهبذ ٢غٍب ظضا ،وؾِىدكغ هظا الهبذ في
٧اٞت الكىاعٕ واإلاُاصًً ولظل٢ ٪ا ٫جمُم:

 - 1الربغوثي ،متيم :مقام عراق  ،ص .25
 - 2الربغوثي ،متيم :يف القدس  ،ص .98
 - 3املصدر نفسه ،ص .30
 - 4نفسه ،ص .45
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بوي عؤًذ الهبذ ًلبـ ػي ؤَٟا ٫اإلاضاعؽ خامال ؤ٢المه
وٍضوع مابحن الكىاعٕ  ،باخشا ًٖ قاٖغ ًل٣ي بلُه ٦المه
لُظٌٗه لل٩ىن في ؤ ٤ٞجلىن بالىضاوة واللهب".1
بن الهبذ الظي ًغمي بلُه جمُم هي الخغٍت ب٩اٞت ؤق٩الها وؤلىانها  ،هظه الخغٍت زغظذ مً
ؤػ٢ت ال٣ٟغاء واإلاٗاهاة وؾدخمٓهغ في قىاعٖهم وؤ٣ٞهم ألنهم اإلاىب٘ واإلاهب مٗا،والخغٍت التي ًغمي
بليها "جمُم" لِؿذ خغٍت ؤعيُت بل هي بظع مً الؿماء ًنهاٖ ٫لى ؤهل لبىان ولظل٣ً ٪ى: ٫
"هىاع ؤجظ٦غًٍ بدغب لبىان ألازحرة
٦ىذ جغمحن البظوع ٖلى الجبا"٫

2

والبظع هىا هي الخغٍت والىهغ اإلاخمشل في حُُٛت الؿماء اللبىاهُت ببظوع جإ٧لها الُُىع ومً
زم جذجب الغئٍت ًٖ َاثغاث الٗضو ُٞ ،خد ٤٣الىهغ والخغٍت بةطن هللا .
ؤو ٦ما ٢ا ٫في الٗغا: ١
"ؤها بظعة في خ٣ى ٫اللُالي
ًبكغها بالؼوا ٫ا٦خمالي"

3

بهه ًبكغ بؼوا ٫اإلاؿخٗمغ ألامغٍ٩ي بالبظعة الٗغاُ٢ت الهٛحرة التي ؾدىمى في خ٣ى ٫الٓلم ،
ل٨نها بظعة جبكغ باظخشار ٧ل خ٣ى ٫الٓلم واإلاٗاهاة  .ؤي نبر هظا الظي زُه جمُم ٖبر
خغوٞه،وؤي ٖؼٍمت جل ٪ه٣كها في لىخت جماهى ٞيها بوؿان م٘ اإلا٩ان ؟ ختى ؤن ال٣بر ّ
ٖضه مغخلت
ما٢خت لخُاة هىِئت ؾُٗضة باهخٓاع اإلاٗظبحن في ألاعى ٞ ،هى ال٣اثل :
"ظمىٕ ٧ل مً ٞيها وخُض

ووخكتها جؼٍض بطا جؼٍض

ولل٣بر اإلاا٢ذ ؤل ٠مٗجى ًًُ ٤بها ٖلى الؿٗت اليكُض"

 - 1الربغوثي ،متيم :يف القدس  ،ص .60
 - 2املصدر نفسه ،ص .95
 - 3الربغوثي ،متيم :مقام عراق  ،ص.20
 - 4الربغوثي ،متيم :يف القدس  ،ص .67
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4

"ؤ٢ى: ٫
ؤل ؤيها الىاؽ ٖىضي حجاب،
ؾُجٗل ٧ل ال٣بىع ما٢خت ٞ ،سظوه"،

1

بهه ًض ٘ٞالكٗىب بُغٍ٣ت زُٟت بلى الاؾدكهاص مخسظا مً ال٣بر مجزل ما٢خا ٞالخُاة
الهىِئت جيخٓغه في ظىاث السلض  ،و٦إن جمُم لم ً٨خ ٠باإلا٩ان ٞى ١ألاعى بل جمٓهغث صللجه في
ألام٨ىت جدذ ألاعى ٦ظل ،٪وهظه بقاعة لكاٖغٍت ٞظة اؾخُاٖذ جُىَ٘ اإلا٩ان ب٩ل ؤق٩اله ؛ بل
بهه اؾدىُ ٤ال٣بر هٟؿهٞ ،ال٣بر ؾِشإع للمىصٖحن ُٞه  ،وفي طل٣ً ٪ى ٫جمُم :
"لج٣خلىه بغب٨م
٢ض حٗلمىن بإن ؤٖىض زل ٤زال٣هم هم اإلاىحى
وؤن ال٣بر لًيسخى وٍد ٟٔزإعه"

2

ل٣ض بل ٜبه اإلاضي ؤن ٌٗض ال٣بر م٩اها جغٞغُٞ ٝه الخُاة للمىحى و٦إنهم ؤخُاء بُيىا ٞهى ال٣اثل :
"لً ً٩ىن ال٣بر بل خٟغة َُ ،ىا وماء"

3

ل٣ض اؾخُإ جمُم ؤن ًدغ ٥عجلت جماهي الاوؿان م٘ م٩اهه و ٤ٞهُ٣ت ؤؾاؾُت ججٗل
اإلاخل٣ي ًخماهى هى آلازغ م٘ هظه ألام٨ىت في خغ٧اث هحرمىهُُُُ٣ت للىو الكٗغي اإلايكإ.بن جمُم
ًبدض ًٖ شسو لًبُ٨ه ٞ ،ال ًجض:....
"ؤبدض ًٖ ٢بر مً هب٩ي ٞال ؤظض

ٞالكهضاء ظمُٗا هاهىا وٞضوا"

4

بن هظا الاهخ٣ا ٫الجٛغافي اإلاخىىٕ والظي ناخبه جىىٕ في الاهخ٣ا ٫الىٟسخي في خغ٦ت
صًىامُُ٨ت نٗىصا وهبىَا ،ؤمال وٍإؾا ؛ لهى صلُل ٖلى خالت ججظع اإلا٩ان في صازل الكاٖغ
"جمُم"ومً زم حك٩له وجمٓهغه في ؾُىع ؤصبُت مخىىٖت في ال٣هُضة الىاخضة وفي الضًىان
الىاخض.ل٣ض اؾخُإ جمُم ؤن ًهل اإلا٩ان الخالي باإلا٩ان ال٣ضًم  ،اإلا٩ان اإلادك٩ل ٖلى ؾُذ ألاعى
 - 1الربغوثي ،متيم :يف القدس  ،ص .75
 - 2املصدر نفسه  ،ص.96
 - 3نفسه ،ص .101
 - 4الربغوثي ،متيم :مقام عراق  ،ص.79
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وال٣اب٘ جدتها  ،اإلا٩ان الحي واإلا٩ان اإلاٗىىي ٖ ،بر ٧لماث ًىٓمها بُغٍ٣ت جانل لخمٓهغ الضللت
الىٟؿُت والاظخماُٖت في صًىاهحن ٌٛهان بها ٞ ،ل٣ض ٧ان في صًىاهُه طا٦غة ؤمت  ،وجاعٍش وًَ اهُل٤
مً ؾُٟىت هىح  ،مغوعا باإلاؿُذ وؤمهٖ ،ابغا بىا الخاعٍش ب٩ل مىُٟٗاجه وجغهالجه ال٨ٟغٍت والىٟؿُت ،
و٦إن جمُم ابً الٗهغ الخضًض ٖاف ؤػمىت وازخهغها في جل ٪ال٩لماث  ،مً ٞلؿُحن بلى لبىان ،
بلى صمك ، ٤مٗغظا ٖلى الٗغا ١وٚحرها .

جالخا  :البعذ الىطني والطياس ي
ًجض اإلاخدب٘ ه٣ضًا للكاٖغ جمُم البرٚىسي ؤن هىا ٥جمٓهغا آزغ للضللث وألابٗاص اإلا٩اهُت
ومً هىٕ مسخل ٠جماما ًٖ الضللت الىٟؿُت والاظخماُٖت  ،ؤل وهي الضللت الؿُاؾُت والىَىُت
،ولؾُما وؤن البٗض الاهخماجي للم٩ان ٌٗ٨ـ الٗال٢ت الجضلُت بحن ألاها وبحن م٩اهه  ،وبحن اإلا٩ان
والجماٖت ،زم الٗال٢ت بُنهم ظمُٗا.
هظه الُ٣مت الجمالُت الاهخماثُت للم٩ان جخجلى في اعجباَه بالىًَ الظي ًخمؿ ٪به وَٗك٣ه
 ،وًٍحي مً ؤظله يض ال٣ىي اإلاٗاصًت  ،واعجباَه ٦ظل ٪بالىًَ ألا٦بر ؛ ألن وَىه ألام هى ظؼء
لًخجؼؤ مً الىًَ ألا٦بر .
ومً وظهت هٓغي ٞةن هظا الاعجباٍ مغهىن بُ٣مخحن ُ٢-1:مت الخُاة ُ٢ -2 .مت جد٤ُ٣
الظاث  .وفي ْل طلٞ ٪ةن ٧ل خماًت ًد٣٣ها الىًَ ألٞغاصه جٟغػ جد٣ُ٣ا لظواتهم بهىع قتى  ،و٧ل
جغهل ٨ٞغي وؾُاسخي في الىًَ ألام والىًَ ألا٦بر ٌٗ٣به جغاظ٘ في مؿخىي الغيا ًٖ الظاث
الىٟؿُت وألاها الٟغصًت؛ لظل ٪ؤظض ؤن هىا ٥اعجباَا ٦بحرا بحن جل ٪الُ٣م وبحن ؤٞغاصها  ،وبحن
مجخمٗه وبحن البٗض الىَجي والؿُاسخي ؛ وبما ؤن الى٢ىٖ ٝلى الُلل ٧ان ؤخض جمٓهغاث الضللت
الىَىُت ٢ضًما ٞةن هظا الخمٓهغ ماػا ٫باُ٢ا ول٨ىه ؤزظ حك٨ال آزغ بٟٗل الخ٣اَٗاث الؿُاؾُت
وال٨ٟغٍت وألاًضًىلىظُت ٞ ،إنبذ الىًَ هى اإلالهم الخ٣ُ٣ي لغئٍت الكاٖغ  .ول٣ض حٗضصث الهُٜ
اللٛىٍت اإلاخٗل٣ت بدُمت الىًَ ٞ ،هى الضاع والبِذ والبلض وألاعى واإلاىًَ  ،و٧ل نُٛت لها صللتها
وؤبٗاصها ،ومما ؾاٖض ٖلى حٗمُ ٤هظا الاهخماء للىًَ ٖىض جمُم هي جل ٪الٛغبت طاث الخ٣اَٗاث
الٟغصًت والجمُٗت التي ٌِٗكها الكاٖغ ٞهى مٛترب ًٖ وَىه بٟٗل اللجىء والجزوح ال٣ؿغي الظي
مىعؽ يض قٗبه في ٖام 1948وما بٗضها  ،ؤو ؤهه ٚغٍب صازل وًَ اللجىء  ،وما ٌٗىِىا مً قاٖغ
هى ؤهه ٖاف خالت الدكٓي مغاث ٖضة ٞ،هى لجئ مً ا 1948٫زم هى مبٗض مً الىًَ الظي لجإ
بلُه-مهغٖ -ىضما هٟي منها بلى الساعط .بن وًَ الكاٖغ "جمُم" لخضوص له  ،عؾم جًاعَؿه بلٛخه
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السانت ٖ ،اهٞ ٤يها ال٨غامت ٖلى ظىاحي الخغٍت  ،وؤؾبٖ ٜليها ؤخالمه السانت  ،مخجاوػا خضوص
الخاعٍش والجٛغاُٞا بلى آٞا ١ؤلاوؿاهُت ظمٗاء لضعظت ؤن ال٩ىن ؤنبذ وَىه ال٨بحر ظضا ٞ.الىًَ ٖىض
جمُم هى هىٍت ولِـ زغٍُت ؤو قهاصة مُالص  ،ِ٣ٞبهه مىه وُٞه وله .ؾإ٢ىم ُٞما هى لخ ٤بم٣اعبت
جل ٪الضللت و ٤ٞالخهغ الظي ؾإ٢ضمه ُٞماًإحي:

الغ٢م ٖىىان ال٣هُضة
-1

في ال٣ضؽ

-2

في الجلُل

-3
ؤها لي ؾماء ٧الؿماء
-4

ًاهُبت الٗغف السلي مً
اإلالى٥

الكُغ -الؿُغ -الكٗغي  /الهٟدت
مغعها ٖلى صاع الخبِب ٞغصها ًٖ الضاع ٢اهىن ألاٖاصي م7
جغي ٧ل مال حؿخُُ٘ اخخماله م7
في ال٣ضؽ قغَي مً ألاخباف ٌٛل ٤قاعٖا في الؿى ١م7
في ال٣ضؽ متراؽ مً ؤلاؾمىذ م8
في ال٣ضؽ صب الجىض مىخٗلحن ٞى ١الُٛم م8
ؤخؿبذ ؤن ػٍاعة ......حجاب واٗ٢ها الؿمُ٩ل٩ي جغي ٞيها هىا ٥م8
....صهغ ؤظىبي مُمئن لبٛحر زُىه م9
وهىا ٥صهغ ٧امً مخلشم  ....م9
٧اهىا ٧الهىامل في ال٨خاب ٞإنبدىا هو اإلاضًىت ٢بلىا م11
وال٣ضؽ ناعث زلٟىا  ....م12
 .....وؾِ الكام ٧الُٟل في اإلاهض ...م14
٦إن اإلامال ٪مً خىله عَل مغوخت  ...م14
 ...لظلً ٪دغعه مً خهاع الٛؼاة م14
وجاعٍسىا ٞسخت الكمـ في السجً م15
 ...وفي ؾاث ٤ألاظغة اإلاخسُي الخىاظؼ مشل الخهان  ...م16
 ...بًُاء ؾىصاء  ،مً ٖام ه٨بخه  ،في اإلاٗاعى والىضواث  ...م17
ظلُل هى الىو ًىظع ؤٖضاءها  ...م17
والكُُان لِـ ٦ما جىٗ٢ىاه في ٟ٢و  .....م23
 ....في مهغ ؤو في الكام  ....م25
وؤُٖض جغجِب السغاثِ  ....م25
وهُل مهغ  ....م25
مؿخ٣بل في ْله همذ الخىاعٍش  ...م30
ؤمل ُٖٓم ٧لما في الخغب يغط بالضما  ...م32
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-5

خضًض ال٨ؿاء

-6
اإلاىث ُٞىا والٟؼٕ ٞيهم
-7
لشخيء ظظعٍا

-8
ج٣ى ٫الخمامت للٗى٨بىث
-9

ؤمغ َبُعي

وٍُ٣م صولخه ٖلُىا  ...م33
قغصها بإَغا ٝالبالص  ...م34
صخغاء الٗغب بمً ٞيها  ...م40
ؤهذ ؤ٦غم ما في مسُمىا مً زُام 4 ...
ٌؿحر بن ؾاعوا في مٓاهغة  ....م45
ؤعى ؤُٖضث ولى لشاهُت  ....م45
ًإجىن مً ٧ل ٢غٍت ػمغا  ...م46
ؾدؿ ِ٣اإلاضن الٗالُاث  ....م49
و٦إنها ٢بت البرإلاان  ....م49
ؾدىمى الك٣ى .... ١م49
٦بر ١مًاص ٌؿغي مً ألاعى بلى الؿماء  ...م49
هُ٣ت الٗؿل ال٨بري التي هطخيء ألا ٤ٞالٛغبي  ...م51
وؾِىضم الخلٟاء ٖلى خلٟهم 51 ...
ل٣ض ٧ان في الٛاع صهُا مً الهحن ختى بالص الٟغهجت ...
ؤؾىا٢ها ومُاصًنها و٢ىاٞلها وٖؿا٦غها ونُاح اإلاىاصًً  ...م54
في ػمان مطخى  ..خل في ٚاعها ٖ ..غبُان واعجدال 57 ...
ؤعي ؤمت في الٛاع بٗض دمحم  ...م59
ٞلً جدغؽ الٛاع  ...م59
وظبرًل ًإحي الٛاع ٧ل ٖكُت  ...م59
في بالها لُل ال٣ىابل والىجىم قهىص ػوع في البروط  ....م60
في بالها صوعٍت ٞيها ظىىص ًطخ٩ىن بال ؾبب  ...م60
وجغي ْالل للجىىص في ٖلُاثه  ..م60
لُظٌٗه لل٩ىن في ؤ .... ٤ٞم60

-10

ال٣هىة

-11

زِ ٖلى ال٣براإلاا٢ذ

ًا ؤمتي ًاْبُت في الٛاع  ...م61
ؤجًٓ جغُ٦ا ؾخٗلً ًٖ صزى ٫الخغب ....م64
هل ًضزلىن صمك .. ٤م65
هل ؾترص ؤهُاُ٦ت ؤلاٞغهج ؟ ...م65
هىاع ؤجظ٦غًٍ بدغب لبىان  ...م65
هىضام م٣اجل في بحروث  ...م68
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ًُل ٤الىاع مً ػاوٍت الكاعٕ  ...م68
ؤي٘ نُاح امغؤة جىاصي اإلاىحى  ...م69
ؾاا ٫الصخٟي  :بلى ؤًً جظهبىن ؟ م69
بطا ويٗذ ؤم َٟلها في ال٣ضؽ جل٣اها مالث٨ت وظىىص  ...م69
صًاع بحروث وؤزغي ببٛضاص  ...م77

-12
ؤمحر اإلاامىحن
-13
ؾُٟىت هىح

زِ ألا ٤ٞمخٗغط مً خُام اإلاباوي  ..م77
وهم ٖلمىا الخغب صعؽ الجما .. ٫م84
وهم ع٣٢ىا مً خىاشخي الجبا... ٫م84
وظابىا ال٣غي  ..م84جهلي ٖلُ ٪ػهىع اإلاغوط  ...م85
ًُغ ١اإلاىث ؤبىابهم مشل ظِل اخخال ... ٫م85
السُل جغ ٌ٦في الكىاعٕ  ...م 91
ؤو ٠٢الكغَي ؾُل  ....م91
و ٠٢الٗضو مغا٢با  ....م 91
لهبا جىخل في البُىث  ....،م92

-14

ألامغ

-15
-16
-17

لًىظض
ابً مغٍم
لًىظض
خهاٞت
و٢خلى ٖلى قِ الٗغا٦ ١إنهم ...م98
ٟ٢ي ؾاٖت
بطا ما ؤيٗىا قامها وٖغا٢ها  ....م98
لًىظض
٢بلي مابحن ُٖيُا
وٚؼلن ظى ٢ض ق ًٟٛبغاخه  ....م112
وٍا ٢لٗت خاولذ بالغوح نىنها  ...م112
ٞإنبذ همي ًا دمحم ونٟه  ...م114
جسمِـ ٖلى ٢ضع ؤهل الٗؼم
٦ما و ٠٢البِذ الٗخُ ٤لُاث ... ٠م115
ؤمحر ظُىف نغث ُٞىا مامغا  ....م117
جداٍ بإب٩اع الغػاًا  ....م117
لًىظض
ٚؼ٫

-18
-19

-20
-21
-22

عظؼ USA
ؤيها الىاؽ

لًىظض
لًىظض
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-23
-24

مٗحن الضم٘
ق٨غ

م٣ام ٖغا١

لًىظض
بالصي ٞلؿُحن
قمال ٪مٗخلت والُمحن  ..م10
ؤيها ال٣اعب اإلاخإعجر طاث الُمحن وطاث الكما .... ٫م10
جدىلها مً ػثحر الصخاعي  ...م10
ؤها اللُل في الىىع والىىع في اللُل  ...م20
وال٩ل في الجؼء والجؼء في ال٩ل  ...م20
ؤجاوي الٛؼاة بلى مجزلي  ...م21
ؤعي الٗغاَ ١ىٍل اللُل  ...م22
ً٣ى ٫بن لُله َا ٫وهى بالٗغا ١بُٗض ٖنها  ...م22
لِـ للبِذ ٦بحر مٗجى  ....م22
ؤعي الٗغاَ ١ىٍل اللُل  ...م23
ؤعي الٗغاَ ١ىٍل اللُل  ...م24
ؤن مً ًمل ٪الجىت ٌٗل بحن هاعًٍ  ...م24
ظٗلذ السغٍُت عجىػا  ...م26
ؤي ٖضوان ٖلى ظضج ... ٪م26
ٖلى ٢ه ٠الُاثغاث ألامغٍُ٨ت لبٛضاص  ...م27
ؤها مً ؤطن جدذ ال٣هٞ ٠جغا  ...م32
ٖجزة جخٗثر بحن السغاثب  ....م45
ؤنبدىا هلملمه ٧ل ٖكُت  ...م48
ؤما ما٧ان مً ؤمغ اإلاىضوب الؿامي ببٛضاص  ...م60
هل ٌؿم٘ الهىث مً في مهغ والكام  ...م61
ٞةن عؤًخم زاعظا  ....في الكاعٕ ؤو في السجً  ...م66
ًا زايبا  ...م66

ؾخاع مً الٗ٨بت  ...م67
بغػ اإلا٩ان"في صللجه الىَىُت والؿُاؾُت ٖىضجمُم البرٚىسي – في حك٨الث ماصًت ومٗىىٍت-
وبالخ٣غٍب وو ٤ٞم٣اعبتي الى٣ضًت ٧ان ؤبغػها :
 ال٣ضؽ وم٩اهتها ٖىض الكاٖغججظع البٗض الٗغبي في قٗغ"جمُم".ججلي الضوع الٗالمي في الً٣اًا اإلاهحرًت .67

القذص ومكاهتها عىذ الشاعز:ج٣ضًغا إلا٩اهت ال٣ضؽ في ٢لب الكاٖغ ٞ ،ةوي ؾإبضؤ بها والتي خهضث ؤ٦بر خًىع للضللت
الؿُاؾُت والىَىُت ٞ ،هاهى ٌٗلً ؤنها مضًىت ُٖٓمت ول٢ ً٨اهىن ألاٖضاء ًذجبها ٖىه :
ًٖ الضاع ٢اهىن ألاٖاصي وؾىعها
"مغعها ٖلى صاع الخبِب ٞغصها
1
ٞماطا جغي في ال٣ضؽ خحن جؼوعها"
٣ٞلذ في هٟسخي عبما هي وٗمت
و٦إهه في خضًشه الىٟسخي الضازلي ًداو ٫ؤن ًغييها لٗضم جم٨ىه مً صزى ٫ال٣ضؽ ،زىٞا
ٖليها مً الهضمت اإلاظهلت  ،الهضمت الىٟؿُت مً عصة الٟٗل ججاه ال٣ضؽ وألام٨ىت التي جؼزغ
بالظ٦غٍاث الخؼٍىت واإلاٟغخت ول٨ىه ؾُضزلها ُٞما بٗض لحري ظمُ٘ اإلاخىاً٢اث ٞيها ٞهى ال٣اثل بٗض
طل: ٪
في ال٣ضؽ قغَي مً ألاخباف ٌٛل ٤قاعٖا في الؿى١

2

في الؿُغ الؿابٌ ٤كحر بلى ؤن ال٣ضؽ جم اٚخهابها مً اليهىص الظًً ٧اهىا قغطمت في البالص
ٞ ،هظا يهىصي مً الخبكت وفي مى ٘٢آزغ مً البىلىن  ،وفي طل ٪بقاعة ؾُاؾُت بلى ًُ٢ت ٞلؿُحن
وُُٟ٦ت الخأمغ ٖليها ،لضعظت ؤهه جم ٖؼ ٫بٌٗ اإلاىاَ ٤في ال٣ضؽ ًٖ ؤهلها ألانلُحن ٦ ،ما جم ؾً
٢ىاهحن ووي٘ خىاظؼ جمى٘ الىنى ٫إلاضًىت ال٣ضؽ ال٣ضًمت طاث ألابٗاص الضًيُت والخاعٍسُت
بؿهىلت بل مً ًهلىن بلى ٖمغ مٗحن ًخجاوػ ا 50 ٫ؾىت وفي طل٣ً ٪ى: ٫
"في ال٣ضؽ متراؽ مً ؤلاؾمىذ
في ال٣ضؽ َّ
صب الجىض مىخٗلحن ٞى ١الُٛم"

3

وؿخ٣غت مً الؿُغًٍ الؿاب٣حن صللث الىي٘ الؿُاسخي الظي حٗاوي مىه مضًىت ال٣ضؽ
ٞهي مداَت الخىاظؼ ؤلاؾمىدُت التي ل ٌؿخُُ٘ ؤخض بػالتها بؿهىلت ،وفي جل ٪الخىاظؼ بقاعة للمى٘
والهض والدجؼ وؤلابٗاص الضازلي ألهل ال٣ضؽ !!! ولُذ ألامغ ٢ض جىٖ ٠٢ىض هظا ّ
الخض بل بن
ال٣ضؽ ؤضخذ حٛو بالجىض اإلاخُٛغؾحن اإلاخإهبحن ل٩ل مً ًدُض ًٖ ٢ىاهُنهم الاؾدبضاصًت ٞهم
ًيخٗلىن الٓلم وال٣هغ الؿُاسخي ٞى ١ؾماء الخغٍت وألامان٦ .ما ٌكحر الكاٖغ ؤًًا بلى الؿُاؾت
الاؾخٗماعٍت في ب٢امت مؿخىَىاتهم ،بط ؤنهم ًسخاعون صاثما ؤٖلى اإلاىاٖ ٘٢لى ؾٟىح الجبا ،٫لًمان
 - 1الربغوثي ،متيم :يف القدس  ،ص .7
 - 2املصدر نفسه  ،ص .7
 - 3نفسه ،ص .8
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ؾُُغتهم الضاثمت .،ول٨ىه ً ٌُٟباألمل ٞجإةٞ !:هظا وا ٘٢ممُذ ٢اجل هٟؿُا وظؿضًا ولظا وظضهاه
ً٣ى:٫
ؤخؿبذ ؤن ػٍاعة ؾتزًذ ًٖ وظه اإلاضًىت َّ
ًابجي
حجاب واٗ٢ها الؿمُ ٪ل٩ي جغي ٞيها هىا"٥

1

وٍخاب٘ جمُم عؾم مالمذ الىي٘ الؿُاسخي إلاضًىت ال٣ضؽ ؛ٞاإلاضًىت لِؿذ ٩٦ل اإلاضن الٗاصًت
 ،بنها حِٗل ػمىحن م٘ قٗبحن ،وؤخض هظًً الكٗبحن مً إلام قٗىب ألاعى وفي طل٣ً ٪ى ٫الكاٖغ:
"ًا٧اجب الخاعٍش مهال،
ٞاإلاضًىت صهغها صهغان
صهغ ؤظىبي مُمئن ل ٌٛحر زُىه و٦إهه ًمصخي زال ٫الىىم
وهىا ٥صهغ ٧ ،امً مخلشم ًمصخي بال نىث ِخظاع ال٣ىم"

2

ًإحي جمُم بخٗغٍ ٠ظضًض للؼمً ،هى ؤ٢غب بلى صخٌ الٓلم الىا ٘٢وبزباث خخمُت ػواله.
ٞالؼمً في ْاهغه ماقغ بًجابي لخم٨نهم٣ٞ ،ض ناعث لهم صولت ًهٗب ٖلى الٗ٣ل الخىنل بلى
هدُجت مىُُ٣ت مسالٟت لؾخمغاع وظىصهم .وؤما خ٣ُ٣ت ألامغ ٦ما ًمىُ٣ها الكاٖغٞ ،هي ؤن الؼمً
الباًَ الظي ٌٗض وخضاجه في هضوء السٟيً ،يخهي بؼوالهم ل مدالت ًٖ ؤعى اإلا٣ضؾاث وفي طل٪
بقاعة للكٗب الٟلؿُُجي ناخب الخ ٤وناخب ألاعى الظي هى صاثما في خالت جإهب واؾخٗضاص
لؾترصاص الخ ٤اإلاؿلىب .وال٣ضؽ لِؿذ مضًىت ٖاصًت ٞهي مضًىت الى٨باث الؿُاؾُت ٢ضًما وخضًشا
ولظل٣ً ٪ى: ٫
ّ
الجى ،عٍذ َٟىلت ،
في ال٣ضؽ  ،عٚم جخاب٘ الى٨باث ،عٍذ بغاءة في ِ
ٞتري الخمام ًُحر ٌٗلً صولت في الغٍذ بحن عنانخحن"

3

وفي طل ٪بقاعة بلى ًُ٢ت ألامً والؿالم في ؤعى ل جىٗم بالؿالم ماصام اليهىص ٞيها ً٣خلىن
الؿالم في البر والبدغ والجى  ،ولظل ٪ؤقاع الكاٖغ بلى الخمام وهى عمؼ الؿالم بإهه ًداو ٫ب٢امت
مضًىت الؿالم في الجى  ،ل٨ىه لألؾ ٠لم ٌؿلم مً عنام اإلاٗخضي الٛاقم .

 - 1الربغوثي ،متيم :يف القدس  ،ص .8
 -2الربغوثي ،متيم :يف القدس،ص.9
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ول جخى ٠٢نىعة ال٣ضؽ بمٗخاصيها ٖىض هظا الخض ٞ ،ال٣ضؽ مضًىت الجمُ٘ ول ً٨الخاعٍش
اإلاؼٍ ٠ظٗل ؤهلها ألانلُحن هم الُاعثحن ٖليها  ،واليهىص هم ؤصخاب الخ ٤وفي طل٣ً ٪ى: ٫
"ٞيها ٧ل مً وَئ الثري
٧اهىا الهىامل في ال٨خاب ٞإنبدىا هو اإلاضًىت ٢بلىا"

1

وفي مىاي٘ ؤزغي ًغؾم لىا جمُم ب٩لماجه نىعا خؼٍىت إلاضًىت ال٣ضؽ وؤهلها ،نىعة اليؿاء
الالحي ًلضن وًًٍٗ ؤَٟالهً ٖلى الخىاظؼ  ،ومنهً مً جمذ بؿبب ه٣و الٗىاًت الُبُت وفي طل٪
ً٣ى:٫
بطا ويٗذ ؤم َٟلها في ال٣ضؽ جل٣اها مالث٨ت وظىىص،
وٚابذ ٖنها ؾُاعة ؤلاؾٗا ، ٝوَا٢م الخمغٌٍ"

2

وفي ال٣ضؽ حكم ٧ل الغواثذ  ،عواثذ ُٖغٍت جإزظ ٥بلى ٚابغ الؼمان  ،عواثذ هاع وباعوص
ًداوٞ ٫يها اليهىص َمـ الغاثدت ألانلُت التي لجؼا ٫جدمل ٖب ٤الخاعٍش وٖىىاهه ول ً٨الكاٖغ ًشبذ
ب٩لماجه ؤن الغواثذ الُٗغٍت ٢اصعة ٖلى بػالت ٧ل آزاع الٛاػاث اإلاؿُلت للضمىٕ  ،وفي طل٣ً ٪ى:٫
في ال٣ضؽ عاثدت جلسو بابال والهىض في ص٧ان ُٖاع بسان الؼٍذ
وهللا عاثدت لها لٛت ؾخٟهمها بطا ؤنُٛذ
وج٣ى ٫لي بط ًُل٣ىن ٢ىابل الٛاػ اإلاؿُل للضمىٕ ٖلي ":لجدٟل بهم"
وجٟىح مً بٗض اهدؿاع الٛاػ  ،وهي ج٣ى ٫لي " :ؤعؤًذ!"

3

وفي طل ٪بقاعة إلاضي الهمىص والهبر والىَىُت التي ًخدلى بها الكٗب الٟلؿُُجي  ،ومضي
جٟى٢هم ٖلى الٗىجهُت الاؾغاثُلُت التي لحٗغ ٝبل لٛت الىاع والغنام والباعوص  ،و٦إن الكاٖغ
ٌكحر بلى ؤن اإلا٣اومت مً الكٗب الٟلؿُُجي حكمل الهٛحر وال٨بحر  ،الجماص والحي ،ختى الغواثذ

 -1الربغوثي ،متيم :يف القدس،ص.11
 - 2املصدر نفسه ،ص.69
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ج٣اوم!  .لم ً٨خ ٠جمُم بظل ٪بل ؤقاع بلى ألاهىا ٫التي ٖاهاها الكٗب الٟلؿُُجي ٢ضًما وخضًشا
وطلٖ ٪بر ٢ىله:
في ال٣ضؽ ًغجاح الخىا ، ٌ٢والعجاثب لِـ ًى٨غها الٗباص،
٦إنها  ُ٘٢ال٣ماف ً٣لبىن ٢ضًمها وظضًضها "،

1

ٞل٨ثرة ألاهىا ٫واإلاهاثب التي ماعؾها الٗضو ججاه ؤهل ٞلؿُحن  ،جدىلذ خُاتهم لعجاثب
وٚغاثب مً ال٣هو اإلالمىؾت ٖلى ٧اٞت اإلاؿخىٍاث التي ؾُغها الخاعٍش وماًؼا.٫
وؤمام هظا الىي٘ الؿُاسخي اإلاؼعي الظي ّ
نىعه جمُم ٞةهه لًؼاً ٫امً بد٣ه في بالصه ختى
وبن صزلها في ؾُاعة ؤظغة نٟغاء ؛ ألهه ل ًمل ٪ؤلا٢امت الضاثمتُٞ ،هىع هظه اإلاضًىت بٗضؾخه
الؿغَٗت ،بهه ًهىعمكاٖغ قاٖغ ًدب وَىه صون ؤن ٌِٗل هظا الىًَ ؤو هظا الىا ٘٢اإلاخإػمٞ ،هى
ًخٟاٖل مٗه ٖبر الهىع واإلاكاهض التي ًغاها مً ٖلى قاقاث الخلٟؼة الٗاإلاُت ،وهظه اهٟٗالث ؤ٢ىي
مً جل ٪التي جيخاب اإلاغء وهى في ٚمغة ألاخضار وٍدـ آلالم وَِٗل اإلاهال ٪وؤزُاع
اإلاؿالٞ،٪الىًَ ٖىض جمُم ل ًٖ ٠٣ىض ماى ؤو خايغ ،بل ًمخض لِكمل اإلاؿخ٣بلٞ ،هى اإلاتن وهم
الخاقُت ولظل ٪زخم ٢هُضجه "في ال٣ضؽ " بهظه الٟ٣لت الغاجٗت:
" واٖلم ؤهه في ال٣ضؽ مً ...في ال٣ضؽ ل ً٨ل ؤعي في ال٣ضؽ بل ؤهذ".

2

ؤو ٦ما زخم صًىاها ٧امال ب٣ىله" :بالصي ٞلؿُحن". 3
ولٗل ؤخض الجىاهب التي جغجبِ بالضللت الؿُاؾُت والىَىُت والظي ؤقاع بلُه "جمُم"
بقاعاث مخٗضصة نغٍدت ويمىُت هى:

ثجذر البعذ العزبي في شعز ثميم البرغىحي:لًىٟهل جمُم ًٖ وَىه ال٨بحر الىًَ الٗغبي ٞ ،هى منهىبخضي ظغاخاجه التي ججزٞا ؤإلاا
ولظل ٪وظضث ؤن خًىع الهم الٗغبي في جمٓهغاث اإلا٩ان وحك٨الجه ؾُاؾُا ووَىُا ٧ان ٦بحرا ظضا

 - 1الربغوثي ،متيم :يف القدس  ،ص.11
 - 2املصدر نفسه ،ص.12
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ًىاٞـ خًىع ال٣ضؽ وٞلؿُحن وَىه ألام  ،ولظلٞ ٪هى ًإمل في خا٦م ٖاصٌُٗ ٫ىه بىٟؿه ؛ ألن
مكهض الخا٦م الٗاص٢ ٫ض ٚاب مىظ "آصم ٖلُه الؿالم" :
 .....ؤٖحن خا٦ما في البا ٫ؾاث ٤ؤظغة ؤو هاصل في مُٗم مشال،
ٞةن الخا٦محن لهم ًضان ،ِ٣ٞوؤ٦ثر ْلمهمْ ،لم مً اإلاد٩ىم للمد٩ىم،
بل بوي ؤ٢ى ٫بإهه مً ٖهض آصم لم ً ً٨بحن البراًا خا٦م ؤبضا"

1

وؤمىِخه ل جخىٖ ٠٢ىض هظا الخض ؛ بل ًغٍض ؤن ٌُٗض جغجِب السغاثِ ٧لها ؛ ختى ًغظ٘ الخ ٤ألهله
ولظل٣ً ٪ى ٫في هٟـ ال٣هُضة الؿاب٣ت :
وؤُٖض جغجِب السغاثِ  ،خُض ؤظٗل ؾىع بٛضاص ٖ٣ال في عئوؽ ألا٦غمحن،
وهُل مهغ ،نهغ زُل جدذ ٢ىم ٚايبحن،
وٚىَت صمك ٤جىبذ  ،في ػمان الخغب  ،عمدا ٧ي ًهىن الُاؾمحن
هظي ؾماجي في ًضي"

2

وٍبل ٜالسىٖ ٝلى ؤمخه الٗغبُت مبلٛه ٖىضما ً٣ى: ٫
ًاْبِخحن مً البكغ ،ؤها مى٨ما ًاْبِخان  ،بوي ؤزاٖ ٝلُ٨ما مً ؤمىُاج٨ما
ومً مؿخ٣بل ؾُ٩ىن ٧،ان"

3

بهه ًسصخى ٖلى ؤمخه ماؾُدل بها ٦ما ٧ان زاثٟا ٖليها ٢ضًما و٦إن السى ٝمً آلاحي ؤنبذ مً
مىعوزاجىا الٗغبُت  ،وبالظاث اإلاؿخ٣بل الظي لجلىح ُٞه ؤًت باع٢ت امل ؾُاسخي!! ولؾُما بإهه ؤنبذ
لضًه ٢ىاٖت بٗضم جد ٤٣ؤي بكغي ً٣ضمها ؤصخاب اإلاباصعاث ولظل٣ً ٪ى: ٫
وهىا ٥ما ًضٖى ٥صوما للدك٪٨
في الظًً ًبكغوه٪

 - 1الربغوثي ،متيم :يف القدس ،ص.24
 - 2املصدر نفسه ،ص.25
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٦م مً صعي ؾىً ٝؼٖمإن هظا ٖغقه
وٍُ٣م صولخه ٖلُىا"

1

وٍهل جمُم بلى خ٣ُ٣ت جشبذ ؤن هظه لِؿذ مؼاٖم وبهما هي خ٣اث ٤ولظل٣ً ٪ى:٫
ؾاٖخان عملُخان
وٍض واضخت ظضا
ج٣لبهما في هٟـ اللخٓت
والغمل صازل الؼظاط
صخغاء الٗغب بمً ٞيها"

2

ل٣ض زبذ ما ٧ان ًسكاه جمُم بن هىا ٥ؤًض زُٟت جخد٨م في مهاثغها وجىُٞ ٘٢ما بُيىا ،
ٞىدً مؿحرون  ،م٣هىعون ً ، ،لٗب بىا ٦ما ًلٗب باألوعا ،١ل ً٨ألامل لضًه مىظىص وٍيب٘ مً ؤبىاء
قٗبه ؤول ٞهى ال٣اثل في ؤَٟاٚ ٫ؼة :
بن ؾاع ؤهلي ٞالضهغ ًدب٘

ٌكه ـ ـ ـ ـ ــض ؤخىالهم وَؿخمـ ـ ـ ـ ــ٘

ٌؿحر بن ؾاعوا في مٓاهغة

في السلُٞ ٠ه ؤلا٢ضام والجؼٕ

ًإجىن مً ٧ل ٢غٍت ػمغا

بلى َ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغٍ ٤الل ـ ـ ـ ـ ــه جغجٟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ٘"

3

ولٗل لبىان  ،ومهاثب بحروث وبٛضاص اؾخدىطث ٖلى مؿاخت لبإؽ بها مً ؾُىع الكاٖغ
ولظل٣ً ٪ى:٫
ؾإخمل ِ٦ؿا مً الهى،ٝ
وؤمغ به ٖلى الىاؽ ٧الصخاطًً،
ًً٘ ٧ل منهمُٟه قِئا
4
خظاء ٢ضًم  ،هىضام م٣اجل في بحروث ،
بل بن الهىعة جخطر ؤ٦ثر في خضًشه اإلاالم ًٖ الٗغا: ١
"ؤعي الٗغاَ ١ىٍل اللُل"
 - 1الربغوثي ،متيم :يف القدس ،ص.33
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٢الها ظضها ًغسي ؤمحرة مً بجي خمضان،
ً٣ى ٫بن لُله َا ٫وهى بالٗغا ١بُٗض ٖنها،
 ٠ُ٨ٞبلُل ؤزيها في خلب،
1
لِـ للبِذ ٦بحر مٗجى ،ل ً٨ؤز٣له الخاعٍش "،
ل٣ض بغػ في ألاؾُغ الؿاب٣ت ج٩اج ٠ألالم الٗغبي مىُل٣ا مً ال٣ضؽ بلى بحروث زم بٛضاص
مٗغظا ٖلى خلب بؿىعٍا  ،زاجما ؤؾُغه بإن الىًَ الٗغبي ماهى بل بِذ ٦بحر  ،ولٗل اإلاخدب٘
لل٣هُضة التي ط٦غث ٞيها ألابُاث ؾُٖ ٠٣لى ملخىْت وهي ج٨غاع ٖباعة "ؤعي الٗغاَ ١ىٍل اللُل"
لخبحن اإلاؿاخت التي اؾخدىطث ٖليها الٗغا ١في قٗغ جمُم مً هاخُت ومً هاخُت ؤزغي ٞضاخت
الخضر الظي ؤناب هظا الُ٣غ الٗغبي الك ،٤ُ٣بل ونل به الخض ؤن ًهٟها بالجىت  ،والضٞإ ٖنها
جاعة والخٗبحر ًٖ ٣ٞضانها جاعة ؤزغي .
بهه ال٣اثل :
 ...ؤن مً ًمل ٪الجىت ٌٗل بحن هاعًٍ،
هاع الضٞإ ٖنها بن بُ٣ذ ،
2
وهاع الىضم ٖلى زؿغانها بن ياٖذ؟"
وهظه نىعة جدمل الدكائم ّ
والهم الٗغبي والخؼن الظي ٌؿخىًَ ٧ل هٟـ ٖغبُت بٗض هظا
ال٨م الهاثل مً الهؼاثم اإلاخخابٗت  ،ختى ٚضا الضزان صٖاء ٖابؿا :
صًاع ببحروث وؤزغي ببٛضاص

ٖ ـ ـ ــحي بها الى ـ ــاعي ٖحي بها الك ـ ــاصي

ل٣ض ٦ىذ ؤب٩ي في َلى ٫ألظضاصي

ٞإنبدذ ؤب٩ي في َلى ٫ألخٟاصي"

3

ل٣ض بل ٜبه الخؼن ؤن ًب٩ي ؤخٟاصه الظًً لم ًغهم بٗض ٞ ،ما ؤناب الضو ٫الٗغبُت هى
مهاب له في الهمُم  ،لهخمُم ظؼء مً هظا الىًَ ال٨بحر اإلاش٣ل باألٖباء الؿُاؾُت واإلاىا٠٢
الىَىُت ولظلٌٗ ٪لً مىٟ٢ه مً هظا ال٩ل ب٣ىله :
ؤها اللُل في الىىع والىىع في اللُل
وال٩ل في الجؼء والجؼء في ال٩ل "

4

 - 1الربغوثي ،متيم :مقام عراق  ،ص.22
 - 2الربغوثي ،متيم :يف القدس  ،ص.24
 - 3املصدر نفسه  ،ص.77
 - 4الربغوثي ،متيم :مقام عراق  ،ص.20
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بظل ٪ؤ٧ىن ٢ض ٢اعبذ هظا الجاهب مً الضللت الؿُاؾُت والىَىُت التي ػزغ بها قٗغ جمُم
وهي مداولتؤعجؼ ٞيها ًٖ ؤلاإلاام ب٩ل ما هض ٝبلُه الكاٖغ  ،لٗم ٤عئاه الؿُاؾُت والىَىُت في ٧ل
خغ ٝوبحن ٧ل ؾُغ وآزغ .ؤنل آلان بلى آزغ الجىاهب التي جغجبِ بالضللت الؿُاؾُت والىَىُت
والظي ؤقاع بلُه "جمُم" بقا اث ّ
مخٗضصة يمىُت هي :
ع

ثجلي الذور العاملي في القضايا املصيرية:ػزغ قٗغ جمُم بالضللث الؿُاؾُت والىَىُت التي حكحر بلى الضوع الٗالمي في جدضًض مهحر
الكٗىب الٗغبُت  ،ولٗلها – في ج٣ضًغي ٧-اهذ يمىُت ؤ٦ثر منها نغٍدت ألؾباب ٖضة جسو الكاٖغ
 ،ول٣ض جمٓهغث في ق٩لحن عثِؿحن هما :
-1الك٩ل اإلاٗاصي للضو ٫الٗغبُت والظي بُضه ماقغ جدغٍ ٪ألامىع الؿُاؾُت.
 -2الك٩ل ؤلاؾالمي اإلاؿاهض واإلاٗايض للضو ٫الٗغبُت .
ؤما باليؿبت للك٩ل ألاو ٫وهى اإلاٗخضي آلازم ٞهى ًخطر في الضو ٫الاؾخٗماعٍت ألاولى ممشلت
في ؤمغٍ٩ا وبغٍُاهُا وصولت بؾغاثُل وفي هظا ً٣ى" ٫جمُم":
ؤعي الٗغاَ ١ىٍل اللُل
هام ظضي ؤبى الُُب ؤخمض بً الخؿحن اإلاخىبي
1
ٖلى ٢ه ٠الُاثغاث ألامغٍُ٨ت لبٛضاص"
ل٣ض ازخهغ جمُم في ألاؾُغ الؿاب٣ت لُل الٗغا ١الُىٍل بما ٗٞلخه الىلًاث ألامغٍُ٨ت
ٞيهٟل٣ض ؤباصث ؤمغٍ٩ا ؤظُال ٞى ١ألاعى وجدتها  ،ولً٣خهغ ألامغ ٖلى ؤمغٍ٩ا في صوعها الٗضاجي بل
ًمخض بلى عاعي ؤلاباصة ألا٦بر " بغٍُاهُا " التي آزغ ؤن ًُ٨جي ٖنها جمُم باإلاىضوب الؿامي وفي طل٣ً ٪ى: ٫
ؤما ما٧ان مً ؤمغ اإلاىضوب الؿامي ببٛضاص
ٞما بن ٖلم لضًه
ؤن ؤخض ؤهلها ٧ان ًسٟي َّ
الخ ٤في ٖباءجه
ختى ؤنضع مظ٦غة بال٣بٌ ٖلُه"

2

 - 1الربغوثي ،متيم:مقام عراق ،ص.27
 - 2املصدر نفسه  ،ص.60
777

بط حٗض بغٍُاهُا هي الُض ألاولى ألمغٍ٩ا وبؾغاثُل  ،واؾخسضام جمُم للٟٓت "اإلاىضوب الؿامي"
بقاعة لخجضص اإلاهاثب الؿُاؾُت التي ٖلى قا٧لت " مهِبت ٞلؿُحن بضءا مً  1917وبلى آلان ،خُض
ؤنبذ لضًىا ٞلؿُحن ؤزغي ،ول ً٨بإًضي ؤهلها وهي " الٗغا ، "١ؤما ؤلاقاعة التي جسو الُ٨ان
الاؾغاثُلي والتي ط٦غها الكاٖغ يمىا في ٢هُضة " ل شخيء ظظعٍا " ُٞخطر في ٢ىله :
ل شخيء ظظعٍا
ؾُىلض صًً ظضًض ٧ ،الٗاصة بحن الٟغاث والىُل
و٧الٗاصة ؤًًا ٞ ،ةن هٓام صاوص الٗؿ٨غي ؾحزو"٫

1

ؤما ُٞما ًسخو بالك٩ل الاؾالمي اإلاؿاهض واإلاٗايض للضو ٫الٗغبُت ٞهظا ًخطر في ٢ىله ًٖ مى٠٢
جغُ٦ا  ":ؤجًٓ جغُ٦ا ؾخٗلً ًٖ صزى ٫الخغب م٘ ؤإلااهُا"
"هل ًضزلىن صمك"٤؟
هل ؾترص ؤهُاُ٦ت ؤلاٞغهج ؤم ًهلىن ختى ال٣ضؽ؟"

2

بلى هىا ؤنل لنهاًت البدض في حك٩ل وجمٓهغ الضللت الؿُاؾُت والىَىُت في قٗغ جمُم
البرٚىسي  ،ول٣ض ٧ان هظا  ٌُٚمً  ، ٌُٞألن قٗغ جمُم ًدمل في صازل الضللث صللث ؤزغي
لجدخىيهاالهٟداث التي بحن ؤًضًىا ؛ ألن جمُم ًخدضر بلؿان ؤمت ٖغبُت وبًمحر بؾالمي خغ
قغٍ ، ٠وٍب٣ى ألامل الظي ًغاوصها مً خحن بلى خحن  ،ولٗل هظه الضللت ٢ض جًاٞغث م٘ ؾاب٣تها
وؾدخًاٞغ م٘ لخ٣تها ٞ ،إها ؤبدض في هو ٧امل مخ٩امل ًٟطخي ظؼئه بلى ٧له و٧له ًخ٩ىن مً ظؼثه .

رابعا  :البعذ الحاريخي والذيني
ٌٗض الىو الكٗغي ولُض ظضلُت الخاعٍش والضًً – في ؤٚلب ألاخاًحنً -ىُل ٤منهما لُٗبر
ٖنهما وٍيصخئ الجضًض في ٦ىٟهما ؛ ولظلٞ ٪ةن ٧ل هو ٌؿعى بلى الاعجباٍ بالجظوع والاعج٩اػ ٖلى
اإلااضخي والخايغ بهما هى جإؾِـ إلاُالص قغعي لىو ظضًض ؾُجض هٟؿه ٖلى الؿاخت ألاصبُت ،
ٞمغظُٗت الكٗغ هي مغظُٗت اإلا٩ان الظي ولض ُٞه طا ٥الىو الكٗغي.بن الٗىصة بلى الخاعٍش لِـ
مٗىاه اظتراع اإلااضخي وبٖاصة ٦خابخه مغة زاهُت ؛بل هى بٖاصة ٢غاءة الخاعٍش والىا ٘٢و ٤ٞعئٍت خضازُت
 - 1الربغوثي ،متيم :يف القدس  ،ص.51
 - 2املصدر نفسه  ،ص.65-64
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ًامً بها الكاٖغ وجيسجم م٘ عوح الٗهغ الظي وِٗل ُٞه٩ُٞ ،.ىن هظا الخضازل بحن اللٛت
والخاعٍش والضًً ؛إلهخاط هصخي ظضًض هخجاوػ ُٞه اإلااضخي لىاؾـ للمؿخ٣بل ال٣اصم" .وجمُم" مً
ؤ٦ثر الكٗغاء الظًً ًدخاظىن بلى الاؾخٗاهت باإلااضخي والضًً مٗا ؛ ألهه ٞا٢ض ٞ ،ا٢ض للىًَ  ،لضًه
بخؿاؽ بالًُإ  ،وال٣هغ  ،والٓلم  ،والخٛغٍب والاٚتراب مٗا ؛ ولظا ٧ان لبض له مً الدكبض
بالجظوع ال٣ضًمت إلزباث ؤخُ٣خه في اإلاؿلىب مىه هظا مً هاخُت  ،ومً هاخُت ؤزغي ٞةن ٧ل م٩ان
ًدمل جاعٍسا ٩ٞ ،ان لبض له مً السغوط مً صاثغة الؼمً الخالي بلى الؼمً الؿاب ٤زم الٗىصة بليها
مجضصا ول ً٨بغوح ٖالُت وؤؾلخت لٛىٍت ججٗل اإلاىخج ألاصبي ًٟى ١الخىٗ٢اث.
٢مذ بدهغ اإلا٩ان الظي ًدمل الضللت الضًيُت والخاعٍسُت -بالخ٣غٍب ولِـ بال-ُ٘٣و ٤ٞالجضو٫
آلاحي :
الغ٢م
-1

ٖىىان ال٣هُضة

في ال٣ضؽ

-2

في الجلُل

الكُغ /الؿُغ /الكٗغي  /الهٟدت
في ال٣ضؽ جىعاة و٦هل م7
خاثِ اإلاب٩ى م7
ٞاإلاضًىت صهغها صهغان م9
٧ل شخيء في اإلاضًىت طو لؿان م9
في ال٣ضؽ ؤبيُت حجاعتها م9
وهىاٞظ حٗلى اإلاؿاظض م10
في ال٣ضؽ مضعؾت م10
ؤنٟهان  ...بٛضاص ...م10
في ال٣ضؽ عاثدت جلسو بابال ...م10
في ال٣ضؽ جيخٓم ال٣بىع ...م11
في ال٣ضؽ ج٣بل مً ؤجاها ٧اٞغ م11
مً ال٣هو اإلاد٩ي ٞى ١اإلاىابغ م13
بطا خانغث ظؿم الجلُل ٚؼاجه م13
ؤو ملىن مً خى ٫بِذ خغام م14
وفي وؾِ الكام جاعٍسىا م15
وعب ؾُى ٝمٗل٣ت م15
وجاعٍسىا ؤلٖ ٠ام م15
ظلُل هى الىلض الىانغي م17
وَؿحر بلى ال٣ضؽ مؿدكهضام17
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-3

-4

في مهغ ؤو في الكام ؤو في طل ٪البلض  ....م25
وؤُٖض جغجِب السغاثِ  ...م25
ؤها لي ؾماء ٧الؿماء
وهُل مهغ  ،نهغ زُل جدذ ٢ىم ٚايبحن  ...م25
وٚىَت بضمك ٤جىبذ  ....في ػمان الخغب  ....م25
ؤبهغث في اخض اإلاخاخ... ٠م27
ؤًْ نضع ٦ىِؿت  ...م27
ًاهُبت الٗغف السلي
ٖغقا ٦بحرا زالُا ....م27
مً اإلالى٥
وعؤًذ ؤن الٗغف ؤظمل وهى زا .... ٫م28
ًاؤيها الُٟل الظي مً بِذ لخم  ...م35

-5
خضًض ال٨ؿاء
-6

اإلاىث ُٞىا والٟؼٕ ٞيهم

-7
لشخيء ظظعٍا
-8

ج٣ى ٫الخمامت
للٗى٨بىث

-9
ؤمغ َبُعي

جخهل الؿُىع وجخلىي  ....م39
بحن مدُُحن وؾبٗت ؤبدغ 39 ...
قُىر الضًً ًبىىن اإلاؿاظض  ....م42
ؾحروا بها واهٓغوا مؿاظضها  .....م47
ؾُىلض صًً ظضًض بحن الٟغاث والىُل  ...م51
ً ...ىانل الخمام ٦ظبه ٖلى ؤؾُى ٫هىح  ...م51
ٞةن الخُىان اإلاتهاصن ٖلى الؿُٟىت  ...م52
ج٣ى ٫الخمامت للٗى٨بىث  .....م53
وفي الٛاع قُسان ل حٗلمحن  ...م53
ؾيبجي اإلاأطن في اإلاكغ٢حن  ....م53
ل٣ض ٧ان في الٛاع وٖض بإن الؿماء  ...م54
ل٣ض ٧ان في الٛاع صهُا مً الهحن  ...م54
بؿِ الجىام٘  ....ؤًاإلاهاخ ٠ؤيغخت الهالخحن  ....م54
في ػمان مطخى خل في ٚاعها  ....م57
ؤعي ؤمت في الٛاع بٗض دمحم  ...م59
ٞلً جدغؽ الٛاع الجضًض خمامت  ...م59
وظبرًل ًإحي الٛاع ٧ل ٖكُت  ...م59
ًا ؤمتي ًاْبُت في الٛاع حؿإلجي وجلخ .... ٠م61

-10

ال٣هىة

ٖىضه ؤًض ٦إًضي آلهاث الهىض  ...م63
مؼٍج مً جغجُل اإلاٗابض  ،ؤو ظضا ٫مجام٘  ....م64
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-11

زِ ٖلى ال٣بر اإلاا٢ذ

-12
ؤمحر اإلاامىحن
-13

ؾُٟىت هىح

ٖالم جًٓ ؤن ٢غَكا اظخمٗذ بضاع الىضوة  ....م65
ماضخي اإلاضًىت نضي خى ٫خايغها  ...م69
ؾاا ٫الصخٟي  ،بلى ؤًً جظهبىن  ....م69
بطا ويٗذ ؤم َٟلها في ال٣ضؽ  ....م69
ماضخي اإلاضًىت نضي  ....م70
لِـ بُجي وبحن الجىاث بل هظه الخمغاث ....م81
ًغي هٟؿه مً م٨ت  ....م81
وجى٣ل في ظضعانها ٧ل آًت  ....م81
خمام البروط ًهلي ٖلُ .... ٪م83
ًهلي ٖلُ ٪هىاء البالص  ....م84
خحن عؤوا ظىت زل ٠هظا الخغٍ .... ٤م84
ٞإهذ ٦غٍم ألانل  ....وؤهذ الغيا مً آ ٫بِذ دمحم  ...م88
ومً ؤمت الؼهغاء  .....م88
وؤهذ ؾل٨ذ الىٖغ بالىاؽ هاصًا ...م88
وناع ال٨ؿاء ؾُٟىت هىح  ....م88
السُل جغ ٌ٦في الكىاعٕ

-14

ألامغ

-15

ابً مغٍم

ول٨نها ٖىض هاٞظة ًلم٘ ال٣بر مً جدتها  ....م 94

-16

خهاٞت

لًىظض

-17
-18

بطا ما ؤيٗىا قامها وٖغا٢ها  ....م98
ٟ٢ي ؾاٖت
 ....ناع ه٣كا في ؤٞاعٍؼ الجىام٘  .....م100
لم ه ً٨هضٖى  ....م102
هدً للهلب وؤهخم للُ٣امت  ...م103
لم ؾُجل في ألاهاظُل اؾم ؤبله  ..م103
٢بلي ما بحن ُٖيُا
اٖخظاعا ًاؾماء
لم هُغص مً الهُ٩ل ججاع الًُٟلت  ....م103
ًاؾماء ؤبلغي في لُلت الاؾغاء  ....م104
لُلت اإلاٗغاط في اإلادغاب  ...م104
اٖظعوها لى صزلىا في نٟى ٝالساقٗحن  ....م104
جسمِـ ٖلى ٢ضع ؤهل وٍا٢لٗت خاولذ بالغوح نىنها  ....هل الخضر الخمغاء  .....م112
و٢لٗخىا ؤم الؼمان بُىله ...م112
الٗؼم
و٢لٗخىا في ملخ٣ى  ...م113

-19
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-20
ٚؼ٫
-21
-22
-23
-24

عظؼ
ؤيها الىاؽ
مٗحن الضم٘
ق٨غ
م٣ام ٖغا١

بىاها ابً ٖبضهللا خهىا  ...م113
ٞإًً عؾى ٫هللا ما٢ض وٖضتها  .....م113
ٞإنبذ همي ًا دمحم  ...م114
دمحم ؤصع٦ىا  ...م114
ؤباها عؾى ٫هللا ٦ىذ  ...م114
ؤجىا في ػمان ماً٣غ ٢غاعه  ....م115
٦ما و ٠٢البِذ الٗخُ ٤لُاث..... ٠م115
ؤمحر ظُىف نغث ُٞىا مامغا  ....م117
جداٍ بإب٩اع الغػاًا  .....م117
و ٪ُٞابً خمضان وفي الىاؽ قُٗت  .....م119
عؾىلٞ ٪اههغوي بلى ؤن ؤبلٛا  .....م119
ؾالم ٖلى مً ٧ان ًدب٘ الهضي ....م119
ؤعي  ٪ُٞعاوي ؾحرة قام مكٗال  .....م120
ِٞكُسىا ًاقاهضا ٧ل ٦غبال ....م120
ًُحر خمام بِذ هللا هدىي  ....م121
هىاها مٗغب لٛت اللُالي  ...م122
هىاها ٗ٦بت وال٩ىن وٞض  ...م122
في ًضها الُمجى عخُ ٤الٗىب  ....م126
وفي الُض الِؿغي صماء الٗغب  ...م126
ل ًىظض
مألها البر مً ٢خلى ٦غام  ......م126
ل ًىظض
هظي اإلاهِبت ل ًغقى الخضاص لها .......م9
ًاخبِب الىبي  ...م11
وٍا مً ؤيإث الُغٍ ٤لجبرًل  ....م11
جمؿ٨ه مً ًضًه لٛاع خغاء  ....م11
وؾُى٢ ٝغَل بإٚماصها  ...م12
وٍامً هضًذ الخمامت  .....م12
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بن الخؿحن ٖغا ...١م73
الٗغا ١خؿحن مخجؿض  ...م74
ٖغاقي والضهغ مً آ ٫ؤمُت  ...م74
٢ضم الٟغػص ...... ١م74
ًم ً٨مٗالجت الضللخحن الخاعٍسُت والضًيُت اهُال٢ا مما ؾبٖ ٤لى الىدى آلاحي:
ال٣ضؽ جاعٍش وؤنالت  ،صًً وصهُا.الاحؿا ١الضًجي بحن الضًاهاث الشالر .صللث الغمىػ الضًيُت في الىهىم الكٗغٍت.الترابِ الخاعٍدي بحن الضو. ٫القذص ثاريخ وأصالة  ،ديً ودهيا :حك٩ل ال٣ضؽ زلُٟت مهمت لضي الكاٖغ إلاا جدمله مًؤبٗاص صًيُت وخًاعٍت وجاعٍسُت ،و جمُم ٖىضما ًدىاو ٫جل ٪الضللث ٧لها بهما يهض ٝمً وظهت هٓغي
بلى بب٣اء ال٣اعت مغجبُا بخاعٍسه اإلاجُض وخًاعجه الغاجٗت وخاٞؼا ٢ابال للخجضص مغة زاهُت ومً ؤمشلت
طل:٪
" في ال٣ضؽ باج٘ زًغة مً ظىعظُا بغم بؼوظخه ً٨ٟغ في ً٢اء بظاػة ؤو َالء البِذ
في ال٣ضؽ  ،جىعاة و٦هل ظاء مً منهاجً الٗلُا ً٣ٟه ٞخُت البىلىن في ؤخ٩امها
في ال٣ضؽ ؤؾىاع مً الغٍدان "

1

نىعث ألاؾُغ الؿاب٣تمضي جىىٕ نىع الخُاة الُىمُت في مضًىت ال٣ضؽ و٦إهىا ؤمام
قاقت ًٞاثُت جد٩ي لىا الٗالم ب٩ل ؤلىاهه ،بل ؤهه اؾخنهٌ ٞيها نىعة الترار ألانُل ٖبر الٗب٤
الُُب الظي ًسغط مً ؤؾىاعها والخظ٦حر بإنالتها وظظوعها الًاعبت في الخاعٍش،وهي لِؿذ ٦ظل٪
ٞدؿب بل هي – ال٣ضؽ -ناخبت جاعٍش َىٍل وؤػمىت ملىهت بخلىن ؤهلها ول٨نها زابخت في ؤنها ٖغٍ٣ت
بٗغا٢ت ؤهلها ألانلُحن ،بط ً٣ى ٫الكاٖغ :

-1الربغوثي ،متيم :يف القدس ،ص.8-7
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ًا٧اجب الخاعٍش مهال،
ٞاإلاضًىت صهغها صهغان"

1

ًساَب الكاٖغ الخاعٍش وٍُالبه ؤن ًخمهل في ٦خابت الخ٣اث ٤ختى لج٩ىن مؼٍٟت ٞ ،هىا٥
خ٣ُ٣ت ٦بري وهي  ،ؤن ؤصخابها ماػالىا ٞيها ٌٗملىن وَؿ٨ىىن وٍدكبشىن بها .
ّ
وال٣ضؽ حٗغ ٝهٟؿهاٞ،اؾإ ٫هىا ٥السلً ٤ضل ٪الجمُ٘
٩ٞل شخيء في اإلاضًىت
طو لؿان ،خحن حؿإلهً ،بحن"

2

ل٣ض ؤعاص الكاٖغ بزباث ؤن ٧ل مافي ال٣ضؽ مً جاعٍش وٖب ٤وػمً مضًض هى ٖغبي ٞلؿُُجي
٩ٞ،ل مافي ال٣ضؽ ًىُ ٤بهظه الٗغوبت وبهظا ًضخٌ ٧ل اإلاؼاٖم اليهىصًت التي جيؿب ال٣ضؽ
بليهم.وجخطر الهىعة ؤ٦ثر ٖىضما ًخٗاه ٤الخاعٍش م٘ الضًً في هظه اإلاضًىت اإلا٣ضؾت بط ً٣ى ٫الكاٖغ:
في ال٣ضؽ ؤبيُت حجاعتها ا٢خباؾاث مً ؤلاهجُل وال٣غآن"

3

و٦إهه ًغٍض ؤن ًً٘ خ٣ُ٣ت ال٣ضؽ الخاعٍسُت والضًيُت ؤمام ؤٖحن ٧ل مً ٌك ٪٨في ٖغوبتها
و٢ضؾُتها وم٩اهتها ٖىض اإلاؿلمحن؛ بل بن هظه الهىعة ج٨خمل ؤ٦ثر في ٢ى ٫الكاٖغ :
في ال٣ضؽ ؤٖمضة الغزام الضا٦ىاث
٦إن حٗغٍ ٤الغزام صزان"

4

بط ج٨ك ٠الهىعة الؿاب٣ت ًٖ وا ٘٢اإلاضًىت اإلا٣ضؾت ،بط ؤهه بالغٚم مً ٢ضم هظه ألاٖمضة
بل ؤنها لجؼا ٫جدخ ٟٔبغوه٣ها وؤنالتها وٖغوبتها ؤلاؾالمُت .ولم ً٨خ ٠جمُم بظل ٪بل ظٗل ال٣ضؽ
ه ِ٣اعج٩اػ الٗالم الساعجي بإؾغه  ،بط ؤلغى ٧اٞت الخضوص الجٛغاُٞت لضعظت ؤنها مضًىت لجىام ٞهي
طاث خغ٦ت م٩ىُ٦ت وفي طل٣ً ٪ى: ٫
في ال٣ضؽ مضعؾت إلاملى ٥ؤحى مما وعاء النهغ،
باٖىه بؿى ١هساؾت في ؤنٟهان
لخاظغ مً ؤهل بٛضاص ؤحى خلبا ٞسا ٝؤمحرها مً ػع٢ت في ُٖىه الِؿغي ،
 -1الربغوثي ،متيم :يف القدس  ،ص.9
 -2املصدر نفسه ،والصفحة ذاهتا.
-3املصدر نفسه ،والصفحة ذاهتا.
-4املصدر نفسه ،ص.10
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ٞإُٖاه ل٣اٞلت ؤجذ مهغا ٞ ،إنبذ بٗض بً٘ ؾىحن ٚالب اإلاٛى ٫وناخب الؿلُان"

1

هلخٔ في ألاؾُغ الؿاب٣ت وزُ٣ت جاعٍسُت صًيُت بدخت  ،بط ط٦غ الكاٖغ ٢هت " الٓاهغ
بُبرؽ" اإلال ٪اإلاملى ٥الظي بُ٘ في ؾى ١الىساؾت لُهبذ ُٞما بٗض مل" ٪مهغ" وناخب الًٟل في
اإلادآٞت ٖلى ال٣ضؽ في ًىم مً ألاًام  ،و٦إهه ٌكحر زُٟا لالؾغاثلُحن بإن جاعٍسىا لِـ مؼٍٟا مظ٦غا
بًاهم بإن اإلامالُ ٪اإلاؿلمحن ٢ض مغوا مً هىا وخآٞىا ٖلى ٢ضؾىا ٞ ،هي مخىاعزت ٖبر ألاظُا ، ٫هظه
الىزاث ٤ج٨خمل ب٩ل مىظىصاث الخُاة  ،ظماصها وخيها ختى ٦المها اإلاىػون واإلاىشىع ًىُ ٤بخل٪
الخاعٍسُت والضًيُت ٞهى ال٣اثل :
في ال٣ضؽ لى ناٞدذ قُسا ؤو إلاؿذ بىاًت
لىظضث مى٣ىقا ٖلى  ٪ُٟ٦هو ٢هُضة
ًاابً ال٨غام ؤو ازيخحن"

2

بن مجغص مهاٞدت قُش عجىػ ؤو مالمؿت لبىاًت ٞهظا بدض طاجه صلُل ٖلى ٖغا٢ت هظه
اإلاضًىت الُٗٓمت طاث ألاوقاط الًاعبت في ظظوع الخاعٍش بٗم ٤وؤنالت و٦غامت ما بٗضها ٦غامت .وجبلٜ
ٖٓمت هظه اإلاضًىت ٖىضما ج٩ىن مضًىت الجمُ٘ صون اؾخصىاء وفي هظا ً٣ى ٫جمُم:
في ال٣ضؽ جيخٓم ال٣بىع ٦إنهً ؾُىع جاعٍش اإلاضًىت وال٨خاب جغابها
ال٩ل مغوا مً هىا
ٞال٣ضؽ ج٣بل مً ؤجاها ٧اٞغا ؤو مامىا
ؤمغع بها وا٢غؤ قىاهضها ب٩ل لٛاث ؤهل ألاعى
ٞيها الؼهج وؤلاٞغهج والٟ٣جا٢ىاله٣الب والبكىا ١والخاجاع وألاجغا ٥ؤهل هللا ُ
والهال ٥وال٣ٟغاء
واإلاال ٥والٟجاع واليؿا٥

ٞيها ٧ل مً وَئ الثري"

3

ًبرهً الكاٖغفي اإلا ُ٘٣الؿاب ٤وب٣ىة ٖلى ؤخُ٣ت الٗغب واإلاؿلمحن في هظه اإلاضًىت ٖ ،بر
ط٦غه لجمُ٘ ألامم التي مغث مً هىا وهاهي ال٣بىع قاهضة ٖلى طلٞ ، ٪هظه اإلاضًىت ٦غٍمت ج٣بل ٧ل
 -1الربغوثي ،متيم :يف القدس،ص.10
 -2املصدر نفسه  ،ص.11
 -3املصدر نفسه والصفحة ذاهتا.
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مً وَئها ؾىاء ٧ان ٧اٞغا ؤو مؿلما وجدترمه وجدترم ٦غامخه وبوؿاهِخه  ،ل ً٨وظضث ؤن الكاٖغ لم
ًظ٦غ – اليهىص -و٦إهه ًغٍض ؤن ًبلٛىا عؾالت بإن هالء لوظىص لهم وبالخالي لخ ٤لهم في ال٣ضؽ ٦ما
ًضٖىن .لم ً٨خ ٠جمُم بةزباث ٖغوبت ال٣ضؽ  ِ٣ٞبهما ال٣ضؽ وما خىلها ولظل ٪وظضهاه ٌٗغط ٖلى
الجلُل  ،وما ؤصعا٦م ما الجلُل في عاجٗت قٗغٍت اؾخُإ ٞيها بالضًً والخاعٍش وي٘ ؤصلت زبىجُت
للٗالم بإن ٞلؿُحن وماٞيها مل ٪للٟلؿُُيُحن ؤول وللٗغب واإلاؿلمحن زاهُا ٖ ،ا٢ضا بِىه وبحن
الخاعٍش وبحن ٦خاب هللا مُشا٢ا ٚلُٓا ًغبِ ُٞه بحن الشالزت بغباٍ وزُ ، ٤و٦إن الخاعٍش والضًً
وال٣ضؽ ًخضازلىن م٘ بًٗهم البٌٗ في ٖال٢ت ججظعث مىظ ٢ضًم الؼمان وفي طل٣ً ٪ى:٫
ظلُل هى الىو ًىظع ؤٖضاءها بالؼوا ٫وؾىء الىظىه
وَٗلمىا ؤهىا ؾىجىؽ زال ٫الضًاع
هى الىقم في الُض ًدبِ ٧ل مداولت للخىاسخي
و٧الىاظب ألابضي اللخىح ًُالبىا باألمل
وظلُل هى الهىث ًمخض بالغ ّصة الجبلُت ٞهحى
حك٩لها الغٍذ صاعظت ٞتزًض ٞهاختها
وجدملها بغطاط ز ٠ُٟوعٖض زٟي
ظلُل لٗمغي
م٣الي" :لٗمغي"
وحكضًضي الُاء في لٟٓت الٗغبي
وظلُل هى الىلض الىانغي الظي ًغج٣ي ٧ل ًى ٍ نلُبا
ُ
ًدمل آلان ناخبه
ُٞدمله ،ل ؤخضص مً منهما
وَؿحر بلى ال٣ضؽ مؿدكهضا خاُٞا
1
وٍدؿبه الىاؽ ظٛغاُٞا"
ل٣ض صلل جمُم بالضًً اإلامشل بال٣غآن ٖلى ؤخُ٣ت اإلاؿلمحن بال٣ضؽ وطلٖ ٪بر الخىام م٘
ال٣غآن في ؾىعة ؤلاؾغاء  ،بط ؾُجىؽ اإلاؿلمىن زال ٫الضًاع لُلخ٣ىا الهؼٍمت والظ ٫بهم وهظا ؤمغ
وا ٘٢لمدالت مىه ٧الىقم في الُض  ،وبظل٣ً ٪ضم "جمُم " ٖبر هظه الهىعة صلُال ُُٗ٢ا ٖلى ظىاحي
ألامل بإن الٟلؿُُيُحن ؾُيخهغون بإمغ هللا وؤمغ الخاعٍش ٖبر نىعة " اإلاؿُذ" الظي ونل بلى
ٞلؿُحن خاُٞا لِؿدكهض ٞيها ٞ ،إعى الجلُل لِؿذ مجغص ظٛغاُٞا بنها صًً وجاعٍش وػمً وٖىالم
وخ٣ب جاعٍسُت يمذ بحن صٞخيها مُالص ومىث ألاهبُاء الهالخحن  .هظا الخىام الخاعٍدي الضًجي هجضه
-1الربغوثي ،متيم :يف القدس  ،ص.17
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في ٢هُضة ؤزغي بٗىىان " ٢بلي مابحن ُٖيُا اٖخظاعا ًاؾماء" وطلٖ ٪ىضما جدضر ًٖ خاصزت الاؾغاء
واإلاٗغاط ٢اثال:
ًا ؾماء
ؤبلغي في لُلت ؤلاؾغاء مً باإلاسجض ألا٢صخى ًهلي
مً هبي ؤو بمام
اؾمٗىا ًا مً ٖليهم نلىاث هللا ؾغب مً خمام
وؤطان في ألاٖالي ًترصص
بِى٨م مً ٧لم هللا ظهاعا
والظي لم ًهل هاعا
والظي ًٖ ؤمغه ّ
ٖمغث الجىان صاعا
والظي ًدُا مضي الضهغ ؾغاعا
خايغا ؤو ٚاثبا ًبضو وَؿخسٟي مغاعا
والظي ٢ض ؤحٗب الىاؽ اهخٓاعا
لُلت اإلاٗغاط في اإلادغاب مً زل ٠دمحمْ"

1

و٦إن جمُم ٖبر ألاؾُغ الؿاب٣ت ًغؾم لىخت ٞىُت بدغوٞه بضؤها باإلؾغاء وؤنهاها باإلاٗغاط
 ،وطلٖ ٪ىضما ًهلي ألاهبُاء زل _ ٠دمحم نلى هللا ٖلُه وؾلم_  ،بنها نىعة جشبذ خ ٤اإلاؿلمحن في
ال٣ضؽ صون جمُحز و ٤ٞما ط٦غ في ال٣غآن .
وؤزحرا مً وظهت هٓغي ٞةن جمُم و ٤ٞجل ٪اإلا٣اعباث الؿاب٣ت لًغسي ال٣ضؽ ،بل ًشبذ
ؤخُ٣ت الٗغب واإلاؿلمحن ٞيها  ،وٍ٣غ بإهمُت بٖاصة ماؾلب ألهله ختى وبن َا ٫الؼمً  ،و٧ان ال٣ضؽ
بذجاعتها الٗخُ٣ت  ،وعاثدت ؤؾىا٢ها ال٨غٍمت  ،وب٣اًا جغابها الىضي ،هي الىزُ٣ت الخُ٣ُ٣ت التي جشبذ
خ ٤الٟلؿُُيُحن ٞيها ؤول والٗغب واإلاؿلمحن زاهُا ٞ ،ال٣ضؽ ب٩ل ظماصاتها وؤخُائها هىٍت جاعٍسُت
صًيُت ماصًت مٗىىٍت ماثلت للُٗان ؤمام الخاعٍش بمايُه وخايغه ومؿخ٣بله.
والخضًض ًٖ ال٣ضؽ ًدملجي لجاهب آزغ جمٓهغ في الضللت الضًيُت والخاعٍسُت ول ًم ً٨ؤن ًىٟهل
ًٖ ؾاب٣ه ؤل وهى :

 -1الربغوثي ،متيم :يف القدس ،ص.104
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الاجطاق الذيني بين الذياهات الخالث:بضا الاحؿا ١الضًجي ظلُا وواضخا في قٗغ جمُم البرٚىسي  ،و٦إهه بظلً ٪غٍض ال٣ى ٫بإن
ال٣ضؽ مضًىت لحٗغ ٝالُاثُٟت ؤو الٗىهغٍت الضًيُت التي بضث جدك٩ل في الٗهغ الخضًض ٞ ،هي
مضًىت الؿالم  ،مضًىت ال٣غآن والخىعاة وؤلاهجُل  ،مضًىت اإلاؿاظض والهىام٘ وال٨ىاجـ ً٣ى:٫
في ال٣ضؽ  ،جىعاة و٦هل،
وهىاٞظ حٗلى اإلاؿاظض وال٨ىاجـ"

1

ٞال٣ضؽ مضًً إلاىسخى(ٖلُه الؿالم) بخىعاجه ودمحم(نلى هللا ٖلُه وؾلم) بمؿاظضه وِٖسخى (ٖلُه
الؿالم) ب٨ىاجؿه  ،وفي طل ٪بقاعة لالحؿا ١الضًجي والىثام بحن ظمُ٘ مً ؾ ً٨ال٣ضؽ وخل بها ألنها
:ج٣بل مً ؤجاها ٧اٞغا ؤو مامىا" 2ول٨نها لج٣بل اليهىص والاؾغاثلُحن.وألامغ لًخىٖ ٠٢ىض طلٞ ٪دؿب
بل ججلذ الضللت الخاعٍسُت والضًيُت في مىظىصاث اإلا٩ان الضازلي ٞ ،هاهي اإلاىابغ جد٩ي ٢هو مغط
"ابً ٖامغ :
ًمغ بىا اؾم اإلاغط مغط ابً ٖامغ

ٞىُغب لؾم اإلاغط  ،مغط ابً ٖامغ

ووكغص ختى هدؿب اإلاغط ٢هت

مً ال٣هو اإلاد٩ي ٞى ١اإلاى ـ ـ ـ ـ ــابغ"

3

ختى اإلاخاخ ٠جد٩ي جل ٪ال٣هو الُٗٓمت ول٨نها جد٨يها مً ظاهب ألار اإلاؿُحي وفي طل٣ً ٪ى: ٫
ؤبهغث في ؤخض اإلاخاخ ٠مغة
مىدىجت مً ؤو ٫الٗهغ الىؾُِ
ؤًْ نضع ٦ىِؿت ؤو مظبدا"

4

بهه ًغظ٘ ؾغص ال٣هو للٗهغ الىؾُِ ٖ ،هغ ال٣ضم والبٗض الخاعٍدي  ،و٧له مدٟىّ
ومىظىص في ال٣ضؽ الٗخُ٣ت ؛ بل لً٨خٟي بظل ، ِ٣ٞ ٪بهه ًإحي ببلض اإلاؿُذ قاهضا ٖلى اإلا٩ان وصالا
ٖلى ؤهمُخه ٢اثال ًٖ اإلاؿُذ الظي ًىدؿب بلى " بِذ لخم":
ًاؤيها الُٟل الظي مً بِذ لخم
 -1الربغوثي ،متيم :يف القدس  ،ص.10
 -2املصدر نفسه  ،ص.11
 -3نفسه ،ص.13
-4نفسه  ،ص.27
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لجًٓ بإنهم ًبٛىن ٖىصج ٪الجلُلت ها هىا
وهللا لى ٖلمىا بإه٢ ٪اصم خ٣ا
لسايىا ؤل ٠خغب مغة
لُاظلى"٥

1

جا٦ض ألاؾُغ الؿاب٣ت ؤن اليهىص قٗب لًغٍض ؤخضا بٗ٨ـ ال٣ضؽ التي حؿعى للؿالم صاثما
وؤبضا ٞهي مضًىت الؿالم  .وال٣ضؽ ب٩ل ما مغ بها ؾخداٖ ٔٞلى ُ٦انها وٖغا٢تها وم٩اهتها  ،ؾدب٣ى
مضًىت الجمُ٘ وفي طلٌ ٪كحر جمُم في عاجٗخه " ج٣ى ٫الخمامت للٗى٨بىث" وهي ٢هُضة حك٩ل جىانا
٧امال م٘ الضًً ؤول والخاعٍش زاهُا  ،لضعظت ؤوي لم ؤؾخُ٘ ؤن ؤؾدشجي منها بٌٗ ألابُاث ؤو الؿُىع
إلا٣اعبتها ٦ضلُل مٟغص ؛ ألنها ٧لها جدمل جمشالث الضللت الخاعٍسُت والضًيُت بىيىح ومً طل٢ ٪ىله :
ج٣ى ٫الخمامت للٗى٨بىث

ؤز ـ ـ ــي جظ ٦ـ ـ ـ ــغججي ؤم وؿـ ـ ـ ــُذ

ٖكُت يا٢ذ ٖلي الؿماء ٣ٞلذ ٖلى الغخب في الٛاع بُتي
ؾيبجي اإلاأطن في اإلاكغ٢حن

بسُِ ع ُ٘ٞوزبز ٞخِذ"

2

بل بن جمُم لم ً٨خ ٠بظلٞ ، ٪ل٣ض ظٗل مً الخاعٍش بوؿُا ًإ٧ل وَكغب مٗىا وفي طل ٪بقاعة بلى
اجداص ؤلاوؿان بم٩اهه في حٛلٛل واضر للخاعٍش في ؤص ١ص٢اث ٤خُاجىا وهظا ًخطر في ٢ىله:
نبي لٗمً ٪اهىاع ال٣هىة
لحؿخحي مً ٖم ٪الخاعٍش
ٖىضه ؤًض ٦إًضي آلهاث الهىض  ،لجدصخى
لنىث ٌؿم٘ خحن ًىُ٤
بل م٣اَ٘ مً قغاثِ سجلذ ٖبر الٗهىع وٖىلجذ مً بٗض ع٢مُا
مؼٍج مً جغاجُل اإلاٗابض ؤو ظضا ٫مجام٘ ٦ىِؿت"

3

 -1الربغوثي ،متيم :يف القدس  ،ص.35
 -2املصدر نفسه  ،ص.53
 -3نفسه  ،ص.64
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بهه ٌكحر بقاعة نغٍدت بلى ؤن الخاعٍش الظي ً٨خب بإًضي الٟاؾضًً لًىز ٤به  ،لً٨
لألؾ ٠ختى وبن ٧ان الخاعٍش ٞاؾضا ٞةن مىظىصاث الخُاة ؾدب٣ي قاهضة ٖلى الخ٣ُ٣ت التي
لٌٟٛلها ؤخض.بن الكاهض هىا ًخمشل في ؤن ؾُىع جمُم جدمل ٧اٞت الضللث الضًيُت والخاعٍسُت ٖبر
مغ الٗهىع.
ؤزخم هظا الجاهب بخل ٪الؿُىع التي لسو ٞيها "جمُم" الخ٣اعب الضًجي والدؿامذ الُاثٟي بحن
الضًاهاث الشالر في ٢هُضجه٢ :بلي مابحن ُٖىِىا اٖخظاعا ًاؾماء
ًا ؾماء
ما البُىلت؟
خٟغة جدذ ٖالمت؟
ل هغٍض اإلاجض زل ٠اإلاىث ختى ل ول اإلاجض ؤمامه
هدً لؿىا ؤولُاء
ما ٦غاماث ؤعصها بل ٦غامت
لم ه ً٨هضٖى لضًً ؤو بمامت
ؤو ٦خاب ًؼعج ال٨هان ًىم الؿبذ
لم هُغص مً الهُ٩ل ججاع الًُٟلت
هدً لؿىا مسخاء
هدً ٦ىا لُلت الهلب هض ١الٞ ٠٨ى ١ال٠٨
لم ه٣ل للغوم خغٞا
وبُ٨ىا في مؿُذ هللا ؤلٟا ل هبُا
ٚحر ؤها في بُىن ألاؾض بدىا
لم هدض ًٖ صًىه خحن امخدىا
اإلاؿما في الٟ٨حن مشله
وٖغٞىا ص٢ت
ِ
زم ل هُلب ؤن ًإحي بلُىا مل٪
ًسغظىا مً ْلمت ال٣بر بهالث الًُاء
ؤن ٞغػها هدً للهلب وؤهخم للُ٣امت
لم هاله
1
لم ٌسجل في ألاهاظُل اؾم ؤبله"

-1الربغوثي ،متيم ،يف القدس ،ص.103
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ل٣ض لسو جمُم في ألاؾُغ الؿاب٣ت مضي الدؿامذ الضًجي ٖبر ٧لماجه وؤما٦ىه التي جمٓهغ ٞيها
ب٩اٞت ألاق٩ا ٫والهىع اإلاسجض والجام٘ وال٨ىِؿت وٚحرها  .ومما ًخهل بهظا الجاهب الظي ؤ٢اعب
ُٞه الضللت الضًيُت والخاعٍسُت م٣اعبت ؾمدذ بدك٨الث ٖضة ٢اعبذ بًٗها و ؤ٦مل منها :

 دالالت الزمىس الذييية في الىصىص الشعزية:ٚهـذ الىهــىم الكــٗغٍت ٖىـض جمــُم بــالغمىػ الضًيُـت التــي جدمــل جىظهـاث ٨ٞغٍــت وؾُاؾــُت
ج ــغجبِ بم٩اهـ ــه بهـ ــىعة ؤو ؤزـ ــغي  ،بًٗ ــها عمـ ــىػ صًيُـ ــت وبًٗـ ــها ج ــاعٍدي  ،مـ ــً الغمـ ــىػ الضًيُـ ــت التـ ــي
جضازلذ م٘ الخاعٍدي ما ًإحي:

حائط املبكى  :وفيه يقىل :في ال٣ضؽ قغَي مً ألاخباف ٌٛل ٤قاعٖا في الؿى١
عقاف ٖلى مؿخىًَ لم ًبل ٜالٗكغًٍ
1
٢بٗت جدحي خاثِ اإلاب٩ى"

بيت لحم  :وفيه يقىل :ًاؤيها الُٟل الظي مً بِذ لخم"

2

ضفيىة هىح  :وفيها يقىل:ًىانل الخمام ٦ظبه ٖلى ؤؾُى ٫هىح"

3

غار حزاء  :وفيه يقىل :وفي الٛاع قُسان لحٗلمحن خمُتهما ًىمها ؤم خمُذ"

4

الحمامة والعىكبىت  :وفيهما يقىل:ج٣ى ٫الخمامت للٗى٨بىث

ؤخي جظ٦غججي ؤم وؿِذ"

5

دمحم عليه الصالة والطالم  :وفيه يقىل:ؤعي ؤمت في الٛاع بٗض دمحم

حٗىص بلُه خحن ً ْٟض ُخها ألامغ"

 -1الربغوثي ،متيم :يف القدس ،ص.7
-2املصدر نفسه ،ص.35
 -3نفسه  ،ص.51
 -4نفسه ،ص.53
 -5املصدر نفسه  ،والصفحة ذاهتا.
 -6نفسه  ،ص.59
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6

جبريل عليه الطالم  :وفيه يقىل :وظبرًل ًإحي الٛاع ٧ل ٖكُت

وٍظهب والٛاٞىن في الٛاع لم ًضعوا

1

إلاضزاء واملعزاج  :وفيه يقىل :ؤبلغي في لُلت الاؾغاء مً باإلاسجض ألا٢صخى ًهلي
لُلت اإلاٗغاط في اإلادغاب مً زل ٠دمحم"

2

الكعبة  :وفيها يقىل:٦ما و ٠٢البِذ الٗخُ ٤لُاث٠
هىاها ٗ٦بت وال٩ىن وٞض

وٟ٢ذ ومافي اإلاىث ق ٪لىا"٠٢
له لجب وجلبُت جضوي "

3

4

مذن دييية بخالف القذص مخل  :كزبالء  :وفيها يقىل :ُٞا قُسىا ًاقاهضا ٧ل ٦غبالء

هىِئا لًغب الهام واإلاجض والٗال"

5

البراق  :وفيه يقىل :ًاهالل ججز ٫مً ؤ٣ٞه
ٚغة في ظبحن البرا"١

6

ُٞما ؾب ٤خهغ إلاٗٓم الغمىػ الضًيُت والخاعٍسُت التي جمذ م٣اعبتها ؾاب٣ا في جمٓهغاث
الضللت الخاعٍسُت والضًيُت  ،ولً ؤُٖض الخٟهُل ٞيها بل ،ؾإٖغط ٖلى ؾاا٢ ٫ض جم َغخه ٖلى
"جمُم" في م٣ابلت جلٟؼٍىهُت ٖلى ٢ىاة اإلاُاصًً ٖبر بغهامج مىؾىم ب" بِذ ال٣هُض" مً بٖضاص
وج٣ضًم ؤؾخاط ػاهي وهبت خُض ؾإ ٫الكاٖغ جمُم البرٚىسي " :ماصللت جًمحن ٦شحر مً اإلاهُلخاث
الضًيُت لضي جمُم البرٚىسي هل هى مخٗمض ؤم َبُعي؟ ٞإظاب جمُم  :بهه لِـ مخٗمضا ٞ ،اإلاهُلر
 -1الربغوثي ،متيم :يف القدس  ،ص.59
 -2املصدر نفسه  ،ص.104
 -3نفسه ،ص.115
-4نفسه ،ص.122
 -5نفسه ،ص.120
 -6الربغوثي ،متيم :مقام عراق ،ص.15
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الضًجي ظؼء مً اللٛت الُىمُت  ،وؤها ًِ٢ذ ٖمغي ٧له ووكإث في مهغ ٞ ،اللٛت الضًيُت صاعظت في
ال٨الم الٗاصي مشل  :بن قاء هللا  ،عبىا ً٨غم 1". ...٪بن ؤٚلب اإلا٣اعباث التي ٢ضمتها في الضللت
الخاعٍسُت والضًيُت بهما هي خهُلت ٖال٢ت اإلاشاٟ٢ت بحن الضًً والخاعٍش والظاث اإلابضٖت ولظل٪
وظضث ؤن اإلا٩ان ؾىاء ٧ان جاعٍسُا ؤم صًيُا ٞةهه ًدمل زُماث عمؼٍت واوٗ٩اؾاث لىٟـ ألاصًب
وعئاه ومىعوزاجه الش٣اُٞت  ،والخانل ٖىض جمُم ؤهه ججاوػ ٧ل جل ٪الشُماث ختى ؤهه ؤلغى ظمُ٘
الخضوص الجٛغاُٞت في ججلي الضللث اإلا٩اهُت ٖىضه بط ٖمل ٖلى جشبُذ الٗالث ٤الخاعٍسُت بحن اإلاضن
الٗغبُت وٚحر الٗغبُت وظٗل مً ال٣ضؽ الغابِ ألاو ٫وهُ٣ت الاعج٩اػ اإلادىعٍت م٘ جإُ٦ضه ٖلى
الكغا٦ت الخاعٍسُت بحن هظه الضوٖ ٫بر :

الترابط الحاريخي بين الذول:وهىآزغ ظاهب مً جمٓهغاث الضللت الخاعٍسُت والضًيُتوالظي ؾإؾخٗغى ُٞه الترابِ
الخاعٍدي بحن الضو ٫وطلٖ ٪بر ٢ى ٫الكاٖغ:
في ال٣ضؽ مضعؾت إلاملى ٥ؤحى مما وعاء النهغ،
باٖىه بؿى ١هساؾت في ؤنٟهان
لخاظغ مً ؤهل بٛضاص ؤحى خلبا ٞسا ٝؤمحرها مً ػع٢ت في ُٖىه الِؿغي ،
2
ٞإُٖاه ل٣اٞلت ؤجذ مهغا ٞ ،إنبذ بٗض بً٘ ؾىحن ٚالب اإلاٛى ٫وناخب الؿلُان"
بن جل ٪الؿُىع الؿاب٣ت جبحن اإلا٩اهت الخاعٍسُت لل٣ضؽ ٞهي َغٍ ٤ججاعي ٦بحر وممغ
لًم ً٨الخٛاٞل ٖىه وهظا بقاعة بلى ؤن ٖغا٢ت هظا اإلا٩ان لم ج ً٨خضًشت الٗهض بل هي مً ؤًام
اإلامالُ ٪وٚحرهم ،وبطا ٧ان هظا الترابِ ٖلى مؿخىي الضوٚ ٫حر الٗغبُت وٚحر الاؾالمُت ٞ ،ما بالىا
ٖىضما ً٣ى ٫جمُم :
وفي وؾِ الكام ل ٟٔالجاللت ًاؾُضي ٢ابل للؼعاٖت
3
وفي وؾِ الكام جاعٍسىا"
وٍُا ٝفي ألاؾىا ١بابً الٗل٣مي
4
في مهغ ؤو في الكام ؤو في طل ٪البلض اإلاسًب واإلاجُض"
-1حوار على قناة امليادين ضمن برنامج تلفزيوين بعنوان "بيت
القصيدوالرابطhttps://www.youtube.com/watch?v=RnHiQs4o2kw:
 -2الربغوثي ،متيم :يف القدس  ،ص.10
 -3املصدر نفسه ،ص.15-14
 -4نفسه ،ص.25
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ٞخل ٪مً البِذ الخغام مضازله"

بطا ما ؤيٗىا قامها وٖغا٢ها

1

ؤعي الٗغاَ ١ىٍل اللُل
٢الها ظضها ًغسي ؤمحرة مً بجي خمضان ،
ً٣ى ٫بن لُله َا ٫وهى بالٗغا ١بُٗض ٖنها
 ٠ُ٨ٞبلُل ؤزيها في خلب ،
لِـ للبِذ ٦بحر مٗجى  ،ل ً٨ؤز٣له الخاعٍش".
بال٨غر مً ٞل ٪ألاػعاع مُلٗه"

2

3

هل ٌؿم٘ الهىث مً في مهغ والكام

بن ؤصر الجغاح الٓاهغ الضامي"

4

بن اإلاخدب٘ لألؾُغ وألابُاث الؿاب٣ت ًجض ؤن "جمُم" خمل في ٢لبه ظغخا ٖغبُا هاػٞا ،
اؾخُإ ؤن ًبرػ ُٞه ُ٢مت م٩اهه الكٗغي مً مكغ ١وَىه بلى مٛغبه زم ٖىصا ٖلى وَىه ألام  ،بط
جغ٦ؼ الٗظاب الىٟسخي في ُ٢غًٍ ٖغبُحن ق٣ُ٣حن هما " الكام والٗغا" ١وجإحي مهغ بٗضهما  ،وفي
طل ٪بقاعة جاعٍسُت صًيُت ٦بحرة بلى ؤن مغ٦ؼ ال٣ىي وز٣لها الٗغبي والاؾالمي ًخمغ٦ؼ في هاجحن
الضولخحن هٓغا لٗغا٢تهما مً ٢بل ْهىع الاؾالم بط ٧ان الٟغؽ في الٗغا ،١والغوم بالص الكام  ،وبُ٣ذ
هظه الٗغا٢ت الخاعٍسُت والخمشالث الضًيُت لهظه الضو ٫ختى بٗض الاؾالم  ،لىجض بجي ؤمُت في بالص
الكام وبجي الٗباؽ في الٗغا ، ١وٍب٣ى بِذ هللا الخغام هى مغج٨ؼ جل ٪ال٣ىي  ،وجب٣ى ٞلؿُحن هي
هاسجت الشىب الاوؿاوي التي ججم٘ الٗغبي وٚحر الٗغبي جدذ مٓلت واخضة لًٟغ ١بُيىا بل لىن ؤو
ظيؿُت  ،ختى وبن ازخلٟىا في الضًاهاث  ،لٟ٨ً ً٨ي ؤها اظخمٗىا في مضًىت الؿالم .
بن الدكبض بالخاعٍش بهما هى حكبض بب٣اًا الظاث الًاجٗت التي جبدض ًٖ السالم ،
والسالم هى بٖاصة ج٩ىًٍ هٟؿها مً ظضًض إلزباث هٟؿها ٖبر هىٍت قٗغٍت حؿدىض بلى واًً ٘٢غب
بجظوعه في ألاًضًىلىظُا مً ظهت وفي الضًيُا مً ظهت ؤزغي.وما الضللت الخاعٍسُت والضًيُت بل ػاوٍت
 -1الربغوثي ،متيم :يف القدس،ص.98
-2الربغوثي ،متيم :مقام عراق  ،ص.22
 -3املصدر نفسه ،ص.59
 -4نفسه  ،ص.61
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مً ػواًا الىو التي ًداو ٫الكاٖغ وال٣اعت ال٣بٌ ٖليها ٞ ،اإلا٩ان الكٗغي لًغجبِ بضللت مُٗىت
بظاتها ٞ ،هى م٩ان لٛىي ًدخمل ٧ل شخيء ٞ ،هى لِـ مُٗى ٌؿحرا  ،بهه مُٗى ؾُمُىلىجي ٚحر مىخه
 ،مخىانل الخإزحر بازخال ٝألاػمىت والغئي واإلاىعوزاث الش٣اُٞت  ،بل وألا٦ثر مً طلٞ ٪ةهه ٌؿخمض
قٗغٍخه ٖىضما ًهبذ امخضاصا للُ٣م الغوخُت التي وِٗكها وهدُا بها  ،ونىع اإلا٩ان اإلاخجظعة في
الظا٦غة اإلاغثُت واإلاؿمىٖت  ،الباُ٢ت واإلاىضزغة ٖ ،لى مضاع ألاػمان ؛ لُهبذ اإلا٩ان وؤلاوؿان وظهان
لٗملت واخضة هي الخُاة ب٩ل ؤق٩الها.
اهُال٢ا مما ؾب ٤جدلُله وم٣اعبخه٢،مذ بةظغاء عؾم جسُُُي للضللث الشالر بُٛت
الى٢ىٖ ٝلى ؤ٦ثر الضللث خًىعا في قٗغ جمُم البرٚىسي  ،و ٤ٞؤلاخهاثُت الخ٣غٍبُت التي ٢ضمتها
مؿب٣ا ؤزىاء اإلا٣اعبت الى٣ضًت ٞ ،جاءث الىدُجت ٖلى الىدى آلاحي:

مستوى العدد

مخطط إحصائي بعدد الدالالت في الديوانين
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الداللة النفسية االجتماعية
175

الداللة السياسية الوطنية
100
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الداللة التاريخية الوطنية
138

Series1

بن اإلاخدب٘ للغؾم الؿابٖ ٠٣ً ٤لى ؤن ؤٖلى الضللث خًىعا ٧اهذ الضللت الاظخماُٖت
الىٟؿُت وؤ٢لها خًىعا هي الؿُاؾُت الىَىُت  ،وهظا ًضٖ ٫لى ؤن ؤلاوؿان مغجبِ بم٩اهه اعجباَا
وزُ٣ا  ،بهه اعجباٍ الغوح بجؿضها ٞ ،هى مىظ جسل٣ه مخٗل ٤بم٩اهه الضازلي والساعجي  ،هظا الخٗل٤
الاظخماعي ًٟطخي بلى حٗل ٤هٟسخي آزغ ًخمٓهغ ٖبر ججاعبه وؤصبه وٞىه وَغٍ٣ت حٗبحره ٖنها  .وجمُم
حٗل ٤بىَىه ٞلؿُحن  ،و ٠ُ٦لًخٗل ٤به وهى اإلابٗض واإلاىٟي ٖىه ٢ؿغا وٚهبا  ،بل ؤن حٗل ٤جمُم
ًسخل ًٖ ٠ؤي حٗل ٤آزغ ٞ ،ل٣ض جم هُٟه لٟترة ؤزغي ًٖ وَىه البضًل "مهغ" وبالخالي جًاٖ٠
ألالم وال٣هغ الىٟسخي ٖىض جمُمٞ ،هى ٌٗاوي ٚغبت الٛغبت طاتها ،ولظل ٪ؤصع٦ذ ؤن الضللت الىٟؿُت
والاظخماُٖت بضث واضخت الخجلي ألن الظاث ٖىض جمُم البرٚىسي وظضث هٟؿها صازلها؛لٗلها جُٟئ
ْمإها الٟلؿُُجي ؤول والٗغبي زاهُا .ؤما ٧ىن الضللت الؿُاؾُت هي ؤ٢ل الضللث خًىعا ٞ ،ةن
هظا لٌٗجي ؤن هظا ٢هىع ٖىض الكاٖغ "جمُم البرٚىسي"  ،بل ٢ض ج٩ىن هظه الضللت هي ألا٦ثر بغوػا
يمىُا  ،ألن ٧ل م٣اعباحي ٧اهذ في ألالٟاّ وال٩لماث وألاؾُغ التي جدمل ججلي ألابٗاص والضللث
بىيىح  ،وهظا ٌٗجي ؤهه ٢ض جخٟى ١الضللت الؿُاؾُت والىَىُت ٖلى الىٟؿُت والاظخماُٖت  ،وٍٟ٨ي
ؤن "جمُم" ٢ض ٢ضم صًىاها ٧امال لًدخىي بل ٖلى ٢هُضة واخضة ؤؾماها " م٣ام ٖغا٦ "١خبها ٦غصة
ٗٞل ٖلى الٛؼو ألامغٍ٩ي الٛاقم للٗغا.١
هظا لٌٗجي ؤن الضللث لم جخ٣اَ٘ ؤبضا  ،بل هىا ٥حك٩ل واضر وجضازل للضللث الشالر
ُٞما بُنها وهى ماؾإٖغيه في الجضو ٫آلاحي  ،والظي ؾإوضر ُٞه بان هىا ٥بٌٗ ألابُاث الكٗغٍت
وألاؾُغ  ٠٣ً ،ؤمامها الىا٢ض خاثغا في جهيُٟها وجبىٍبها  ،وفي طل ٪بقاعة بلى ؤن الىو الكٗغي
هو مٟخىح ًخ٣بل ٧ل الضازل بلُه وبالخالي ؾُ٩ىن الساعط مىه مخىىٖا ومدك٨ال بٟٗل الٗملُت
الخإوٍلُتالتي اجبٗها ال٣اعت واإلاخل٣ي مٗا  ،ومً جل ٪ألابُاث الكٗغٍت التي خملذ الضللث الشالر ما
هى آث:
الغ٢م الؿُغ  /البِذ الكٗغي
وٍُا ٝفي ألاؾىا ١بابً الٗل٣مي
1
وب٩ل مىجٗل الٛؼاة ولجه
واُٖض جغجِب السغاثِ ٧لها.....
عؤًذ ؤن الٗغف ؤظمل وهى زا...٫
2

اؾم ال٣هُضة  /الهٟدت
ؤها لي ؾماء ٧الؿماء
م25
ًاهُبت الٗغف السلي مً
اإلاملى ٥م28
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3

4

5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

قُىر الضًً،
ًبىىن مؿاظض في الًٟاء الساعجي
قُىر الؿُاؾت ،
ًدملىن ال٨غاسخي ٖلى عئوؾهم
ل شخيء ظظًا
ؾدىمى الك٣ى ١التي في ؤنى ٫الجضعان ٧اللبالب
٦بر ١مًاص ٌ ،ؿغي مً ألاعى بلى الؿماء،
ل٣ض ٧ان في الٛاع صهُا مً الهحن ختى بالص الٟغهجت
ؤؾىا٢ها ومُاصًنها و٢ىاٞلها وٖؿا٦غها ونُاح اإلاىاصًً
في ػمان مطخى ،خل في ٚاعها
ٖغبُان
واعجدال...
ؤعي ؤمت في الٛاع بٗض دمحم....
ًاؤمتي ًاْبُت في الٛاع حؿإلجي وجلخ...٠
ؾاا ٫الصخٟي  ،بلى ؤًً جظهبىن مً هىا
والجىاب بلى ال٣ضؽ ،
صًاع ببحروث وؤزغي ببٛضاص....
ًُغ ١اإلاىث ؤبىابهم مشل ظِل اخخال.... ٫
السُل جغ ٌ٦في الكىاعٕ ....
و٢خلى ٖلى قِ الٗغا..... ١
بطا ما ؤيٗىا قامها وٖغا٢ها....
ول٨نها ٖىض هاٞظة ًلم٘ ال٣بر مً جدتها...
وٚؼلن ظى ٢ض ق ًٟٛخبا ....
ؤجظ٦غ صاعا اهذ ؤُُٖتها اؾمها .....
ٞإنبذ همي ًادمحم ونٟه ...
ؤمحر ظُىف نغث ُٞىا مامغا....
جداٍ بإب٩اع الغػاًا وٖىنها.....
هىاها مٗغب لٛت اللُالي....
هىاها ٗ٦بت وال٩ىن وٞض....
مألها البر مً ٢خلى ٦غام ....
بالصي ٞلؿُحن
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خضًض ال٨ؿاء م42

ل شخيء ظظعٍا م 49

ج٣ى ٫الخمامت للٗى٨بىث
م54
ج٣ى ٫الخمامت للٗى٨بىث
م57
ؤمغ َبُعي م59
امغ َبُعي م61
زِ ٖلى ال٣بر اإلاا٢ذ
م69
ؤمحر اإلاامىحن م77
ؾُٟىت هىح م85
ألامغ م91
ٟ٢ي ؾاٖت م98
ابً مغٍم م94
جسمِـ م112
جسمِـ م114
جسمِـ م114
جسمِـ م117
جسمِـ م117
ٚؼ ٫م122
مٗحن الضم٘ م129
ق٨غ 133

ؤما الخ٣اَٗاث في صًىان " م٣ام ٖغاٞ " ١ل٣ض ٧اهذ ٖلى الىدى آلاحي:
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ؤيها ال٣اعب اإلاخإعجر طاث الكما ٫وطاث الُمحن
اها بظعة في خ٣ى ٫اللُالي ...
ؤها اللُل في الىىع والىىع في اللُل ....
ؤها ال٩ل في الجؼء والجؼء في ال٩ل ....
هظي اإلاهِبت لحرقى الخضاص لها .....
زم ؤهذ الظي هام بحن اإلا٣ابغ ٧ي لًغاه اإلاٛى... ٫
لِـ للبِذ ال٨بحر مٗجى
ؤها مً ؤطن جدذ ال٣هٞ ٠جغا
هل ٌؿم٘ الهىث مً في مهغ والكام...
ًازايبا ل بدىاء ول َُب....
جمضص هظا الؿغاص ١ظضا ...
ؾخاع مً الٗ٨بت اوكض ٧الض ٝخى ٫السغٍُت ...

م10
م20
م20
م9
م14
م22
م32
م61
م66
م67
م67

٦شحرة هي الخ٣اَٗاث بحن الضللث الشالر  ،وما ؤوعصجه ٧ان ٖلى ؾبُل الظ٦غ ل الخهغ ،
وو ٤ٞعئٍتي السانت  ،والتي جضٖ ٫لى مضي الخالخ ٪ال٨ٟغي والكٗىعي باإلا٩ان ٖىض جمُم البرٚىسي.
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الفصل الرابع
مستىيات املكان
وبالغته

أوال  :مصخىياث املكان في املتن البرغىثي
القً ؤن زمت ٖالكت جيكإ بحن ؤلاوؿان ومياهه بفٗل الجضلُت اللاثمت بُجهما ،والتي جدخىي
ٖلى جلاَٗاث هشحرة جخلاعب بحن ألالفت والىغاهُت ،بحن ألامل والُإؽ،بط جخمٓهغ وجدكيل هظه
الٗالكاث في صالالث ؾبم وؤن جدضزىا ٖجها مؿبلا،فِؿٗض بظهغ بٌٗ ألامىىت بمجغص ؾمإ طهغها؛
في خحن كض ًىفغ مً ؾمإ ؤؾماء ؤماهً ؤزغي؛ ألنها جشحر في هفؿه الظهغٍاث اإلااإلات ؤًا واهذ؛،لظلً
جسخلف عئٍت ؤلاوؿان إلاياهه بازخالف الخجاعب التي ٖاقها في هظا الكإن ؤو طان".فاإلايان في عئٍت
ؤلاوؿان ًىدؿب زهىنِخه وظمالُخه مً زالٌ ٖالكت الياثً به وؤلفخه له ،ولِـ مً زالٌ
وظىصه اإلاىيىعي".

1

وبطا هىذ في الفهل الؿابم كض كاعبذ ؤبٗاص اإلايان وصالالجه ٖبر جمٓهغها في الضًىاهحن
اإلاٗىُحن؛فةوي في هظا الفهل ؾإكاعب مؿخىٍاث اإلايان ٖىض جمُم مً خُض الاوغالق والاهفخاح،
ولٗل هىان مً ًدؿاءٌ،7إلااطا جم بصعاط مؿخىٍاث اإلايان يمً فهل ظمالُت اللغت والهىعة
ٖىض"جمُم؟ والجىاب في جلضًغي مفاصه7ؤن الاوغالق والاهفخاح في الىالم ًغجبِ اعجباَا مباقغا باللغت
والهىعة والكاٖغٍت الفىُت وألاصبُت فال اهفهاٌ بُجهما؛ لظا آزغث الخضًض ًٖ مؿخىٍاث اإلايان
يمً هظا الفهل،فهىعة اللبر في اوغالكه اللؿغي كض جدُلىا إلاكاٖغاللهغ والٓلم ويحرها
الىشحر،واإلاؿخلغت لكٗغ "جمُم البريىسي" ًلخٔ ازخالف عئٍخه الكٗغٍت مً ميان آلزغ ،وهُف ال!
فهى قاٖغ اللضؽ وقاٖغ الخغٍت ،وقاٖغ اإلاىاًَ ،وقاٖغ ألالم.
ٖبر كغاءة بخهاثُت للضًىاهحن اإلاٗىُحن باإلالاعبت الىلضًت وبٗض عنض مفغصاث اإلايان اإلاغللت،
بلغذ جلً اإلافغصاث 03 7مفغصة بخىغاع وجضاوٌ ونل بلى ً 111تراوح بحن  11 – 1مغة ،وبىاء ٖلى طلً
ؾىف ؤبضؤ ملاعبتي لؤلماهً اإلاغللت التي كؿمتها بلى كؿمحن 7اإلايان اإلاغلم الازخُاعي واإلاغلم
ؤلاظباعي ،ومما ًجضع ؤلاقاعة بلُه هى 7ؤهه كض ًيىن اإلايان اإلافخىح في الىاك٘ مغللا في الىفـ
ومكاٖغها والٗىـ صخُذ ،هظا بن صٌ ٖلى قحئ فةهما ًضٌ ٖلى ؤن ؤلاوؿان الٌؿخمخ٘ بمياهه بال
بلضع ماًشحره هظا اإلايان ؤو طان في هفؿه مً مكاٖغ بًجابُت ؤو ؾلبُت.

- 1الزهراين،صاحل سعيد :الفلسفة اجلمالية عند محزة شحاتة ،مقالة إلكرتونية ضمن الويب  :والرابط

https://uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag24/f19.htm
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-1لاما ً املغللت:
بن الخضًض ًٖ ألامىىتاإلاغللت هىخضًض ًٖ ؤمىىت مدضصة بمؿاخاث مدضصة،وكضجيىن
جلً ألاماهً اإلاغللت مغللت بيالكا ازخُاعٍا مشال اإلاىخبت والؿغاصق،واللاعب،واإلاالهي ويحرها الىشحر
مماؾحرص طهغه في الجضوٌ آلاحي،وكضجيىن مغللتبيالكاظبرًاكؿغٍامشل7اللبرواإلالجإوالسجً
ويحرها.وبٗض مٗاًىت الاخهاثُت التي ؾخإحي الخلا وكفذ ٖلى ؤن اإلايان مً خُض الايالق ًىلؿم ٖلى
ما ًإحي7

 اإلاغلم ؤلاظباعي7اللبر ،اإلالجإ ،السجً. اإلاغلم الازخُاعي 7صوع الٗباصة،الضوع و البُىث ،الغاع ،ؤماهً الترفُه.وفي يىء الاخهاءاث هفؿها كمذ بخدضًض جلً ألاماهً الؿابم طهغها – بالخلغٍب ولِـ باللُ٘-
بىاء ٖلى ٖضص مغاث جمٓهغها في الضًىاهحن والظي ؾإجىاوله في اإلالاعبت الىلضًت التي جلي طلً .ؾإبضؤ
باألماهً اإلاغللت بظباعٍا والتي جمٓهغث في7السجً،اللبر،اإلالجإ.

جدول لاما ً املغللت:
الغكم
1
1
0
1
2
3
4
5
6
13
11
11
10

ٖضص مغاث جىغاعها
4ازخُاعي
6ازخُاعي
2ازخُاعي
4بظباعي
0ازخُاعي
1بظباعي
0ازخُاعي
1ازخُاعي
1ازخُاعي
1بظباعي
1ازخُاعي
1ازخُاعي
2بظباعي

اليلمت التي جضٌ ٖلى الاوغالق
صاع
اإلاسجض
الىىِؿت – الىىاجـ  -الهىمٗت
اللبر
اإلاىابغ
السجً
بُىث الجلُل
اإلاٗاعى والىضواث
اإلاخاخف
عخم الغُب
بلضي
الفىاصق والخاهاث
ملجإ
526

11
12
13
14
15
16
13
11
11
10
11
12
13
14
15
16
03

اإلادغاب
مؿخىنف
َىابحر اإلاضاعؽ
ؤؾُىٌ هىح
الؿفُىت
الغاع
صاع الىضوة
مضًىت اإلاالهي
البِذ  -البُىث
خمام البروط
اإلالاهي
البِذ الخغام – البِذ الٗخِض -الىٗبت
اللاعب
ؤيماص الؿُىف
مغهؼ ألاوعام
اإلاىخبت
الؿغاصق
اإلاجمىٕ

3ازخُاعي
1ازخُاعي
1ازخُاعي
1ازخُاعي
1ازخُاعي
11ازخُاعي
1ازخُاعي
1ازخُاعي
5ازخُاعي
0ازخُاعي
1ازخُاعي
4ازخُاعي
1ازخُاعي
1ازخُاعي
1ازخُاعي
1ازخُاعي
4ازخُاعي
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أ-املكان املغلم لاجباري
 اللبر :سجل اللبر ؤٖلى وؿبت جىغاع باليؿبت لؤلماهً اإلاغللت بيالكا بظباعٍا ،بط بلغذ ( )4مغاث.اللبر ولمت جشحر الخىف واإلاىث وجدملىا بلى الجهاًت ألابضًت ،بلى الفغاق ،بال ؤن اللبر ٖىض جمُم ًدمل
صالالث بًداثُت وبهؼٍاخاث هفؿُت هشحرة ومخٗضصة ،فاللبىع ٖىضه كض جيىن- 7مهضع فسغ واٖتزاػ
بلُمت مضًيخه اإلالضؾُت ،وهُف ال وهى اللاثل7
"في اللضؽ جيخٓم اللبىع ،هإنهً ؾُىع جاعٍش اإلاضًىت والىخاب جغابها
ُّ
اليل مغوا مً هىا"

1

-1الربغوثي،متيم:يف القدس ،ص.11
527

في الؿُىع الؿابلت ًاعر الكاٖغ لٗغاكت اإلاضًىت اإلالضؾت ،بط ظم٘ بحن ماضخي هظه اإلاضًىت
وخايغها ،فهى ٌكحر بلى ألامم التي مغث باإلاضًىت اإلالضؾت وؾىىتها مىظ كضًم الؼمان وفي طلً بقاعة
بلى بزباث ؤخلُت الفلؿُُيُحن واإلاؿلمحن في اإلاضًىت.
واللبر بقاعة إلاؿلِ عؤؽ ألاهبُاء ومضفجهم فهى اللاثل في كهُضة " ابً مغٍم"7"للض نلبىه فماطا بغبً جيخٓغًٍ
للض نلبىه ولِـ مؿُدا والابً بله
وٍاؤمه لم ًىً فُه ُّ
ؤي ازخالف ًٖ آلازغًٍ
ولىجها ٖىض هافظة ًلم٘ اللبر مً جدتها"

1

واللبر ٖىض جمُم كبر ماكذ وانت في كهُضجه(زِ ٖلى اللبر اإلااكذ) التي ٌكحر فحها بلى ظىاػةالغثِـ " ًاؾغٖغفاث" ؤًً ًلىٌ الكاٖغ7
"ظمىٕ ول مً فحها وخُض

ووخ ـ ـك ــتها جؼٍ ـ ــض بطا جؼٍـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض

ولللبر اإلااكذ ؤلف مٗجى

ًًُم بها ٖلى الؿٗت اليكُض"

2

واإلالهىصكبرالغثِـ الكهُض ًاؾغٖغفاث،والظي واهذ ونِخه ؤن ًلبرفي مضًىتاللضؽ،فلبرماكخا في
عام هللا ختى جدغٍغ اللضؽ.
واللبر في اللهُضة هفؿها بقاعة بلى الغغبت التي ًدُاها ؤلاوؿان الفلؿُُجي ،فهى ٌِٗل يغبت فىقألاعى ويغبت جدذ ألاعىً،ضفً في يحر مؿلِ عؤؾه وفي طلً ًلىٌ7
"يغٍب الىاؽ مً ًدحى قغٍضا

وفي اإلاىحى له كبر قغٍض"

3

فدكغٍضالكٗب الفلؿُُجي بًداء بغغبخحن يغبتالدكدذ ويغبت اللبربُٗضاًٖ مؿلِ الغؤؽ.
واللبر عمؼ للخؼن فاإلاىث والخؼن له في فلؿُحن ملام َىٍل،وهإن هظه اإلاٗغفتجدىلذ لغفلتومٗغفت ٖمُلخحن ،وٍمؼط الكاٖغ بحن مفهىمي اإلاىث والخؼن وهإهه ٌؿخسضمهما للمٗجى
طاجه،والضاللت طاتها .وفي طلً ًلىٌ7

 -1الربغوثي،متيم:يف القدس ،ص.94
 -2ادلصدر نفسه ،ص.67
-3نفسه  ،والصفحة ذاهتا.
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"بطا عجؼ ؤلاوؿان ختى ًٖ البيا

فلض باث مدؿىصا ٖلى اإلاىث هاثله

ًُىٌ اهخٓاع اإلاغء بكباٌ ِٖكه

فُ ـ ـضبغ ختى ًجزٌ اللـ ــبر هاػل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه"

1

فللب ؤلاوؿان الفلؿُُجي ًبلى مٗللا بالخُاة ولىىه ًجزٌ اللبر وهى ماػاٌ في خالت الاهخٓاع
والتركب جلً .والًىخفي جمُم ٖىض هظا الخض فاللبر ٖىضه لِـ مياها للمىث وخؿب؛وبهما هى مٗبر
لخُاة ؤزغي فالكهُض حي بُيىا ختى وبن صفً7
"وٍٓل الجؿم ظؿما فىق ؤهخاف اإلادبحن زلُال
لً ًيىن اللبر بال خفغة َُىا وماء
هً٘ اإلاُذ وألاهفان وألاٖالم فحها
زم همضخي
َّ
كض جغهىا زم في اللبر الؿماء"

2

فاللبر للكهُض خُاة ؤزغي فحها الخُاة التي ًغٍضها عب الؿماء مً هىاء ومغفغة وعيىان ،فغخمت
هللا جدُِ بالكهُض ختى وبن وان مضفىها في كبره.
وفي الجهاًت بغػ اللبر ٖىض جمُم في نىع قتى حكيلذ وجمشلذ وفم عئاه الفىغٍت والىفؿُت في
خغهت ظضلُت اؾخُإ جمُم ٖبرها بزباث ؤن اللبر لِـ ٖىىاها للمىث والفغاق صاثما؛ بهما هى عمؼ
للهمىص والخُاة اللاصمت والكهاصة وعؾالت مغلفت بةهؼٍاخاث لغىٍت بإن الىًَ ًدخاط مىا الىشحر
اإلااٌ والغوح والىفـ.
امللجأ  :قيل اإلالجإ اإلايان الشاوي اإلاغلم بظباعٍا مً خُض الٓهىع والخمشل فللض ظاء في اإلاغجبتالشاهُت بط بلغذ وؿبت جىغاعه ( )2مغاث.ومما ًخهل باإلالجإ الخُمت ،والخُمت واإلالجإ وظهان لٗملت
واخضة وهي الدكغص والًُإ والترخاٌ وٖضم الشباث ،بنها الخدىٌ والهحروعة في خُاة الفلؿُُجي في
صًىان " في اللضؽ" وؤلاوؿان الٗغاقي في صًىان"ملام ٖغاق "؛لظا لم ؤؾخُ٘ الفهل بحن الخُمت
واإلالجإ؛ألنهما هىٍت اللجىء والجزوح اللؿغي إلظباع كؿغي آزغ ،ولِـ قغَا ؤن ًيىن اإلالجإ

 -1الربغوثي،متيم:يف القدس  ،ص.97
-2ادلصدر نفسه ،ص.101
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والخُمت ملمىؾان ٖلى ؤعى الىاك٘ فلض جيىن الؿماء هي اإلالجإ والخُمت وهظا بقاعة لخالت
الدكٓي والفلغ اإلاضك٘ الظي ٌٗاهُه ؤلاوؿان الالجئ وفي طلً ًلىٌ7
"ؤها لي ؾماء والؿماء نغحرة ػعكاء
ؤخملها ٖلى عؤسخي وؤؾعى في بالص هللا مً حي لخي
هظي ؾماجي في ًضي
فحها الظي جضعون مً نفت الؿماء
فحها َبىٌ الخغب حؿم٘ مً بُٗض
وبطا ؤجتها الُاثغاث بيل مىث ؤػعق الُٗىحن ًغفل في الخضًض
1
جمسخي الؿماء ٖلي صعٖا واكُا ،ؤو ملجإ ؤو زُمت"
للض باجذ الؿماء زُمت وملجإ لخمُم وهى في ؤؾُغه الؿابلت ٌٗتز بها وٍدبها فهي ملىه،
وهي خامُخه مً الٗضو الغاقم .بن جمُم ًغؾم لىا ٖبر ألاؾُغ الؿابلت لىخت حكىُلُت مخٗضصة
الضالالث والاهؼٍاخاث ،بهه ًدلم الفغاصة والخمحز في جسُُِ مالمذ الدكٓي والدكغص ؤلاوؿاوي،وال
ًىخفي جمُم بخلً الهىعة بل ٌؿافغ بىا مباقغة بلى كهُضة اجسظ فحها مً اإلالجإ عمؼا لغئي فىغٍت
وؾُاؾُت ٌؿعى إلللاء الًىء ٖلحها ًلىٌ7
"وهىان ماًضٖىن صوما للدكىً
في الظًً ًبكغوهً
بجهاًت الؿعي الُٗٓم وؤنهم
ٖما مضخى ؾُٗىيىهً
ؤالظل ؤٖغاؽ الفىاصق ،والخجاعة
ؤالهافظة ٖلى كهغ عثاسخي،
ًلام بملجإفي الُابم الٗكغًٍ جدذ ألاعى"

2

للض ؾعى جمُم بلى بُان خالت الترهل والخسلف الؿُاسخي الظي وِٗكه ٖبر جلً اإلااامغاث
التي ٌجدان يض الضوٌ الٗغبُت والاؾالمُت.
َ
"هؿاءالىبي" جبضو الخُمت مخمٓهغة بكيل عئٍىي آزغ ،بط ًخدض ألالم ؤلاوؿاوي
وفي كهُضة
م٘ ؤلم ألاهبُاء وألاولُاء والهالخحن فهى اللاثل7

-1الربغوثي،متيم:يف القدس ،ص.22
 -2ادلصدر نفسه  ،ص.33
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"ًاهؿاء الىبي اؾخم٘
ًاٖلي اإلالام
1
ؤهذ ؤهغم ما في مسُمىا مً زُام"
وجبلغ طعوة الابضإ ألاصبي في ونف "جمُم " للملجإ كاثال في كهُضة " ؤمحر اإلاامىحن"7
"هما لبالب ٖلى الهاعور،
والخف ٖلُه ختى هؿاه
زم ؤػهغ
ناح ولض ،هللا ؤهبر
وهىي ؾلف بؾغاثُل
صزلىا بلى اإلاالجئ،
2
والتراب جدذ البؿاٍ"
والخضًض ًٖ اإلالجإ في ألاؾُغ الؿابلت ًهىع شجاٖت اإلالاومت في لبىان ببان خغب "جمىػ1333
خحن ؤياعث اللىاث الاؾغاثُلُت ٖلى ظىىب لبىان وعصث فُه اإلالاومت بهىاعٍسها ختى صب الغٖب في
كلىب اإلاضهُحن الاؾغاثلُحن وصزلىا اإلاالجئ،هما صزلها الفلؿُُيُىن واللبىاهُىن.،
نىعة ؤزغي للملجإ جخمٓهغ في صًىان"ملام ٖغاق" ًغؾم ٖبرها مالمذ الظٌ والخىىٕ فهى اللاثل7
"هسل الٗغاق ؤظبىا هل هجىث مً اللهف ألازحر وهل
هجا ؾىان ،ومً ؤي الجهاث ؤجىاُّ ،
ؤي الضعوب جغاها بٗض ما ؤزظث؟
ًا هسلىا ،ؤمت بحن اإلاالجئ جدذ ألاعى ؾاظضة ،وال نالة لها،
وظىهىا في التراب اإلاغ لِـ جغي قِئا ؾىاه"

3

فالهؼٍمت والخىىٕ واللهغ ًدُُىن باألمت بإهملها وٍبلى الىسل قامسا ،وهإن الىسل نىعة
مً نىع الهبر واإلالاومت بٗض ؤن ٖؼث اإلالاومت ٖلى ؤهلها الظًً ٌسجضون مً يحر نالة ،سجىص
الخىف والٗاع ،والظٌ والخىىٕ والاؾدؿالم.

 -1الربغوثي،متيم:يف القدس ،ص.42
-2ادلصدر نفسه،ص.80
 -3الربغوثي،متيم :مقام عراق ،ص.36
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السجًً:إحي السجً في اإلاغجبت الشالشت في ألاماهً اإلاخمٓهغة واوغالق كؿغي بط بلغ ٖضص جىغاعاليلمت ( )1وٖلى الغيم مً هضعة حكيل السجً لضًه بال ؤن السجً اعجبِ ٖىض جمُم بضالالث هشحرة
فهى عمؼ الخغٍت التي ٌؿعى بلحها ول مً عهب مغهب الجهاص والضفإ ًٖ الىًَ وهى في الىكذ هفؿه
جاعٍش وٖغاكت وفي طلً ًلىٌ7
"وفي وؾِ الكام جاعٍسىا
مشل سجاصة مً خغٍغ جغٍض فحها قُىر الهىاٖت
وٍغبُها الباجٗىن بسُِ عزُو
وجاعٍسىا فسخت الكمـ في السجً"

1

بن الخاعٍش ٖىض جمُم له كُمخه ومياهخه بحن ألامم فهى طو وهج في قضة الٗخمت التي ٖبر ٖجها
بالسجً ،وال ًىخفي جمُم بظلً فهاهى ٌؿاوي بحن الخغٍت واللُض في كىله7
"ازخفى اإلادغم في لُلخه الؿابٗت ٖكغة
ووػٖذ كىاث الاخخالٌ مىاقحر فحها نىع مفتريت له
في ػي قُش ٖغبي
َالب ظامعي
ؤو امغؤة مىلبت
فةن عؤًخم زاعظا ملشما ٌؿخٗغى الىاؽ بالؿُف
في الكاعٕ ؤو في السجً
فلبلىا ًضًه وكضمُه"

2

فالسجً كض حؿاوي م٘ الكاعٕ في خضًشه ًٖ مإؾاة الٗغاق بٗض الغؼو ألامغٍيي لها ،ختى
يضا اإلايان اإلاغلم مفخىخا واإلافخىح مغللا ،وفي طلً جماه واضر إلاكاٖغ ؤلاوؿان م٘ الكضاثض
والىغب واإلاهاثب التي جدُِ به.
بلى هىا ؤنل بلى نهاًت ملاعبت اإلايان اإلاغلم بظباعٍا ،والظي بضا واضخا ومخمٓهغا ٖبر اللبر
واإلالجإ والسجً بيؿب مخفاوجت وبدكىالث وعئي مسخلفت ومخلاَٗت م٘ بًٗها.
 -1الربغوثي ،متيم:يف القدس ،ص.15
 -2ادلصدر نفسه  ،ص.66
532

ب-املغلم الاخخياريً :مشل اإلايان اإلاغلم الازخُاعي الخمٓهغ الشاوي لدكيل الاوغالق في مؿخىٍاجه
ٖىض " جمُم" والظي جمٓهغ مخىا في البِذ،صوع الٗباصة،ؤماهً الترفُه،الغاع ،وطلً بىاء ٖلى
الاخهاءاث التي كضمتها ؾابلا ،وؾإجىاوٌ جلً ألامىىت بملاعباث هلضًت بما حؿمذ بها اللغت
الكاٖغٍت للكاٖغ وؾإبضا بإهثرها جىغاعا وهي7
 دور العبادة:قيلذ صوع الٗباصة بمسخلف نىعها ؤهثر ألاماهً اإلاغللت ازخُاعٍا ظًىعا؛ بط بلغمٗضٌ جىغاعها الٗام ( ،)03وللض جىىٕ هظا الخىغاع لِكمل وافت ؤهىإ صوع الٗباصة فمشال وان اإلاسجض
ٌكيل ( )6مغاث في الٗضص الىلي بِىما البِذ الخغام قيل ( )4وٍلُه اإلادغاب ( )3مغاث زم الىىاجـ
والهىام٘ ( )2وآزغها اإلاىابغ( ،)0وول واخض مً هظه الضوع خمل صالالث بًداثُت وهفؿُت جسغط
الىفـ مً قغهلتها البُىلىظُت بلى ٖلم الخماهي م٘ اإلايان بيل نىعه اإلاٗىىٍت واإلااصًت ،فهاهى
اإلاسجض ٌٗاهم الىىاجـ في نىعة ًبضو فحها الخألف الُاثفي الضًجي مىخمال،وؾعي إلزباث ؤن اللضؽ
مضًىت الضًاهاث الشالر ً،لىٌ7
"في اللضؽ ؤٖمضة الغزام الضاهىاث
هإن حٗغٍم الغزام صزان
وهىافظ حٗلى اإلاؿاظض والىىاجـ"،

1

حكحرألابُاث الؿابلت لٗغاكت اإلاضًىت جاعٍسُا وصًيُا،بال ؤهجي ال ؤواص اظض ؾُغا ًىفغص باإلاسجض صون
جضازل م٘ الىىاجـ ؤو اإلاداعٍب ؤو الهىام٘ واإلاىابغ ،فتراصف اإلاسجض م٘ وافت صوع الٗباصة
بهىعها اإلادكاولتً ،لىٌ في خضًض الىؿاء7
"هخب الىدى ،والفلؿفت ،والغٍايُاث
جخبرٕ لجضعان اإلاؿاظض
ول بؿُغ ؤو ازىحن
جخهل الؿُىع وجخلىي في جيىٍىاث هباجُت مدكابىت ٖلى اإلادغاب"

2

ففي خضًض الىؿاء ٌؿخدًغجمُم الىخضة الٗغبُت في نىعة صًيُت عمىػها آٌ البِذ وما
خىلهٌ،ؿدكٗغ خًىعامإؾأة الٗغاق وما خل بها ،فاإلاإؾاة لم جىً يؼوا ؾُاؾُا فدؿب؛ بل واهذ
 -1الربغوثي ،متيم:يف القدس ،ص.10
 -2ادلصدر نفسه ،ص.38
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يؼوا ٖلمُا وفىغٍا وصًيُا ،يؼو كضخى ٖلى وافت مالمذ الخُاة ؤلاوؿاهُت في قيلها الٗام والخام.
وجإزظ نىعة اإلاؿاظض قىال آزغ والؾُما ٖىض صظالي الضًً والؿُاؾت وفي طلً ًلىٌ جمُم7
"ٖلى هامل الهىعة
ظمىٕ اإلاصجٗحن
ًًغب بًٗهم بًٗا باألخظًت
قُىر الضًًً،بىىن مؿاظض في الفًاء الخاعجي
قُىر الؿُاؾتً ،دملىن الىغاسخي ٖلى عئؾهم"

1

وٍخاب٘ خضًشه الىؿاجي في ملمذ عئٍىي ؤًضلىجيٌٗ ،ىـ خالت الترهل الؿُاسخي والفىغي الظي
ونلذ بلُه ألامت الٗغبُت،فااإلاؿاظض لِؿذ صاثما قٗاعا للخضًً وبهما هي وؾُلت زفُت للخضإ
الؿُاسخي في زىب صًجي ،وهإن ؾلُت الضولت باجذ بحن هغسخي ومسجض!!!
نىعة ؤزغي للمؿاظض والجىامً٘ ،برػها جمُم ولىجي ؤقخم فحها عاثدت الفسغ والٗؼة وطلً في
كهُضة "اإلاىث فُىا وفحهم الفؼٕ"وطلً في مٗغى خضًشه ًٖ اإلالاومت في يؼة7
"ؾحروا بها واهٓغوا مؿاظضها

ؤٖمامها ؤو ؤزىالها البُ٘"

2

فهاهى ًفسغ بإبىاء يؼة والؾُما بٗض خغب  ،1335الظًً اؾخُاٖىا ؤن ًشبخىا للٗضو الاؾغاثُلي ؤن
ؤهل يؼة ٖهُحن ٖلى ؤي كىة مهما واهذ بال هللا.
وبطا واهذ اإلاؿاظض كض قغلذ مؿاخت هبحرة في قٗغ جمُم فةن الىىاجـ الجياص جىفهل ًٖ اإلاؿاظض
بال ؤنها باجذ وهإنها جمٓهغ للٗغاكت الضًيُت فهاهى ًلىٌ7
"ؤبهغث في ؤخض اإلاخاخف مغةمىدىجت مً ؤوٌ الٗهغ الىؾُِ
ؤًْ نضع هىِؿت ؤو مظبدا"

3

فهاهى ًغف٘ مً كُمت الىىاجـ جاعٍسُا وصًيُا ،وهى في ألاؾُغ الؿابلت ٌكيل ؤعقى نىع الدؿامذ
الضًجي والغقي ألازالقي في الخٗامل الضًجي ،وهإهه ًغٍض ؤن ًلىٌ – مً وظهت هٓغي 7-بن الخُاة لِؿذ

 -1الربغوثي ،متيم:يف القدس  ،ص.42
 -2ادلصدر نفسه  ،ص.47
 -3نفسه ،ص.27
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فلِ لئلؾالم واإلاؿلمحن ،فهىان مً ؾبلىا وعؾم مٗالم خُاجُت وخًاعاث لها بهمتها التي الجىىغ.
هظه الهىعة جخطر ؤهثر في كهُضة " اللهىة" ٖىضما ًلىٌ7
"النىث ٌؿم٘ خحن ًىُم
بل ملاَ٘ مً قغاثِ سجلذ ٖبر الٗهىع وٖىلجذ مً بٗض عكمُا
مؼٍج مً جغجُل اإلاٗابض ،ؤو ظضاٌ مجام٘ هىِؿت"

1

وجخطر الهىعة ؤهثر ٖىضما ٌٗلً نغاخت مكاٖغ اإلاؿلمحن ججاه اإلاؿُدُحن ،مما ًاهض نفت
الدؿامذ الضًجي والخالكذ الٗلاثضي فُما بحن ألاصًان وهظا ًخطر في كهُضة " كبلي مابحن ُٖيُا
اٖخظاعا ًاؾماء"7
لم هُغص مً الهُيل ججاع الفًُلت
هدً لؿىا مسخاء
هدً هىا لُلت الهلب هضق الىف فىق الىف"

2

ومما ًضزل في صوع الٗباصة طهغ بِذ هللا بيل ؤلفاْه اإلاتراصفت ( الىٗبت ،بِذ هللا الخغام ،مىت)...،
وهإهه ًاعر للغمىػ الضًيُت وٍشبذ ؤنها مً زىابذ الغئي التي ٌؿعى إلزباتها فهاهى ٌكبه " الجلُل " في
جىؾُه في فلؿُحن وخىله الضوٌ الٗغبُت الكلُلت وهإهه بِذ هللا الخغام وفي طلً ًلىٌ7
هإن اإلامالً مً خىله عَل مغوخت،
ؤو مهلىن مً خىٌ بِذ خغام"

3

وٍىفي ؤهه ًهل به اإلاضي بلى اٖخباع الكام والٗغاق سغىع ؤؾاؾُت ومضازل كىٍت في لخمت الجؿض
ؤلاؾالمي ،فلى جم ازتراكهما فهظا هظًغ بازتراق بِذ هللا الخغام وفي طلً ًلىٌ7
"بطا ما ؤيٗىا قامها وٖغاكها

فخلً مً البِذ الخغام مضازله"

4

للض اؾخُإ جمُم في البِذ الؿابم ؤن ٌكيل اإلايان في كىالب ؤًضًىلىظُت وصًيُت
مخجاوؿت ،وهإن الخاعٍش والضًً وظهان لٗملت واخضة هي الىًَ الٗغبي والاؾالمي ،هظا الخًافغ
 -1الربغوثي ،متيم:يف القدس  ،ص..64
 -2ادلصدر نفسه ،ص.103
 -3نفسه ،ص.14
 -4نفسه ،ص.98
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والخجاوـ ظٗل مً جمُم هداجا مشالُا ٌؿعى لفغاصة فىغٍت في الخإعٍش الضًجي ٖبر الجضلُت اللاثمت
بحن الضًً والخاعٍش وجمٓهغهما بهىعة واضخت في قٗغه ،.والًىخفي "جمُم " ببِذ هللا وخؿب؛ بل
بهه ٌكمل في بهؼٍاخاجه الكٗغٍت ول ما ًدُِ بالبِذ الخغام فهاهى ًهف "خمام مىت " كاثال7
" ًُحر خمام بِذ هللا هدىي

ألعوي ٖىه ؤقٗاعا وٍغوي"

1

ختى الخمام،ؤبغم جمُم مٗه مٗاهضة الهلر والىثام بإقٗاع ًغويها له وٍىللها ،وهإن الٗكم الغوحي
لبِذ هللا امخض لِكمل ول الياثىاث الخُت ويحر الخُت في ميانها وزاعط مدُِ ميانها.
الدور والبيىث:بضؤ جمٓهغ ول متراصفاث اإلاؿىً واضخا في الضًىاهحن وللض بلغ جىغاعها()15جىىٖذ بحن الضاع والبِذ والبُىث وبُىث الجلُل،خملذ زاللها صالالث بًداثُت مسخلفت وبهؼٍاخاث
قٗىعٍت الجسفى ؤبضا فهاهى ٌٗبر بالضاع ًٖ الىًَ الغالي وهظا صلُل الالخهاق به ًلىٌ7
مغعها ٖلى صاع الخبِب فغصها

ًٖ الضاع كاهىن ألاٖاصي وؾىعها"

2

فاللضؽ هي الضاع ،ومً وظهت هٓغي؛ فةن ونف اللضؽ بالضاع صلُل واضر ٖلى جماهي
جمُم م٘ مياهه ختى يضا هظا اإلايان وهى الىًَ لهُلا به له زهىنُت في مكاٖغه ججاهه ،وللض
ٖبر ًٖ طلً بىنفه لللضؽ بإنها الضاع .وهما كلذ ؾابلا بإن لفٔ الضاع كض ؤزظ ؤقياال هشحرة مجها
البِذ ،وفي البِذ عمؼ للىخضة والاهلُإ ؤخُاها ،فهاهى ًلىٌ في كهُضة " ؤمحر اإلاامىحن"7
في اهلُإ الىهغباء
جدذ اللهف
وخضي في البِذ"

3

اؾخُإ جمُم ؤن ًغؾم مالمذ الىخضة والٗؼلت التي فغيها الٗضو الغاقم ٖلى لبىان ٖمىما
والجىىب زانتٖ ،ىضما نىع خاٌ الىاؽ اإلالهىعة اإلاٗظبت جدذ اللهف الاؾغاثُلي في الٗضوان
ٖلى الجىىب ٖام  ،1333فيان البِذ الظي ٌكٗغه بالىخضة ،م٘ ؤهه كض ًيىن ممخالثا ،لىً اهلُإ
مٗالم الخُاة الُبُُٗت ،ولض قٗىعا لضًه بالخىف والٗؼلت.وفي اللهُضة هفؿها ًيخلل مً بِخه
الىفسخي ومً مدُُه الهغحر بلى مدُِ ؤهبر وهى وَىه مٗبرا ٖجها بالضًاع كاثال7
وامخضث ًض
مخٗضًت ؤعبٗت ٖكغ كغها
 -1الربغوثي ،متيم:يف القدس  ،ص.121
 -2ادلصدر نفسه ،ص.7
-3نفسه ،ص. 77
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فهافدخجي
وهىذ ما ؤػاٌ ؤخاوٌ ونف الضًاع"

1

فالضًاع هي البُىث ولها والضوع التي حؿىً وَىه وهي الىًَ اإلاخغلغل في ؤخكاء
هفؿه،وهاهى ٌؿخىمل هظه الٗالكت الجضلُت بحن هفؿه وميانها ،فهى ٌؿدىُم الضاع وٍىاظحها وهإنها
كُٗت مً الفااص كاثال7
ؤكىٌ لضاع صهغها ال ٌؿالم

ومىث بإؾىاق الىفىؽ ٌؿاوم"

2

مً وظهت هٓغي فةن جمُم ٌٗبر في البِذ الؿابم ًٖ خالت الترهل الفىغي والتراظ٘ الٗغبي
وما آٌ بلﯾه وي٘ اإلهؾان الٗعبي من طٌ وھؼﯾمت ،وفي جلضًغي؛ فةن ؤلاوؿان ٖىضما ًهل لخالت
اؾدىُاق الضاع فةن هظا الًىنف بال بإهه كض ونل إلاغخلت الاهههاع الىفسخي م٘ اإلايان ،وجخطر
الهىعة فُما ؤٖجي ٖىضما جهبذ ول البُىث في وَىه بُىجه فهاهى ًلىٌ7
فمً كاٌ بُتي في الجلُل ولم ًؼص فلض كاٌ قٗغا وهى لِـ بكاٖغ"

3

فهاهى ٌٗلي مً كُمت الجلُل ألن بِخه بِذ مً بُىث الجلُل،وٍؼصاص هظا الاعجباٍ كىة والٗالكت مخاهت
ٖىضما جيىن البُىث والضوع مهضع الخغٍت ومهضع ألامل واإلاؿخلبل الجضًض مهضع الخىف
للٗضوً،لىٌ7
الخُل جغهٌ في الكىاعٕ خغة،
ؤَللذ مً قبان صاعي هاْغا للكاعٕ اإلاآلن مً ؤٖلى
وملابلي في الًفت ألازغي
وكف الٗضو مغاكبا
لهبا جىخل في البُىث،

4

هاهي البُىث حكخٗل لهبا مً هفىؽ جىاكت للخغٍت والاؾدكهاص وعفٌ الٓلم والًُم.للض اؾخُإ
جمُم ؤن ًسُِ للبُىث والضوع صوعا جإوٍلُا ًبحن ٖبره بجالء كُمت الضاع والبِذ في مٗىاه الخام
والٗام؛ فهى الضاع الخانت وهى الضاع الىًَ ،والبِذ ألامان و الخغٍت و مىب٘ ألامل واإلاؿخلبل الظي
ًغؾم بإعواح ؤبىاثه.

 -1الربغوثي ،متيم:يف القدس ،ص.81
 -2ادلصدر نفسه ،ص.111
 -3نفسه  ،ص.13
-4نفسه، ،ص.92
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الغار :ظاء الغاع يمً ألاماهً اإلاغللت ازخُاعٍا في اإلاغجبت الشالشت بط بلغذ وؿبتجىغاعه( )11مغة بطػزغ صًىان في اللضؽ بالٗضًض مً ؤلاقاعاث التي جىحي بلى شخهُت عؾىٌ هللا دمحم (نلى هللا ٖلُه
وؾلم) وؤزظ مجها الكاٖغ عمؼٍت الاهخهاع وألامل اللاصم وطلً ٖبر جمٓهغ "الغاع" الظي ٌكحر بلى
خاٌ ألامت الاؾالمُت كبل الغؾىٌ وبٗضهً،خطر طلً في كىله7
"ؤزُت ماطا ظغي لهما
ؤجغي ؾلما
ًاؤزُت هل حٗلمحن
للض وان في الغاع وٖض بإن الؿماء ؾدىثر
مشل ؤعػ الٗغوؽ ٖلى الٗاإلاحن
للض وان في الغاع صهُا مً الهحن ختى بالص الفغهجت"

1

حكحر ألاؾُغ الؿابلت بلى كهت الىبي دمحم (نلى هللا ٖلُه وؾلم) ٖبر الفخىخاث
والاهخهاعاث بٗض هجغجه بلى اإلاضًىت؛وهإن ؾغصه لهظه اللهت فُه عف٘ إلاٗىىٍاث الكٗىب اإلاغلىبت
واإلالهىعة في ؤهه ما بٗض الكضة بال الفغط ،ولىً ماجلبض جلً اللهت بلى ؤن جخدىٌ بلى هىاح ٖلى
الُلل فهى اللاثل7
"جلىٌ الخمامت إلااعؤث عوح خاعؾت الغاع فايذ
وكض ؤنبذ الغاع مً بٗضها َلال
ًاؤزُت يُفان ما فٗال"

2

هاهى جمُم ًغسي الىي٘ الظي آٌ بلُه اإلاؿلمىن في هظا الٗهغٖ ،بر الخضًض بحن الخمامت
والٗىىبىث ،ولىىه يمىُا ٌؿخدض الهمم مً ؤظل بٖاصة ماًمىً بٖاصجه مً هغامت وٖؼة مؿلىبت
مً ألامت ؤلاؾالمُت ،وٍسخخم كهُضجه في اظتراع الظهغٍاث الاؾالمُت مغة ؤزغي فهى اللاثل7
"في ػمان مضخى
َّ
خل في ياعها

 -1الربغوثي  ،متيم:يف القدس ،ص.54
 -2ادلصدر نفسه ،ص.56
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ٖغبُان
1
واعجدال"...
وٍسخخم جمُم كهُضجه بالغاع وزالر هلاٍ ،وفي طلً بقاعة بلى ؤن الخضًض لم ًيخه ،فالخضًض
ًُىٌ ،ولىً البض مً مىكف ٖغبي ًدظو خظو الٗغبُحن اللظًً ازخبأ في الغاع ولىجهاما يحرا وظه
الخاعٍش .وهاهى ًىمل عؾم جلً اإلاٗاهاة في كهُضة " ؤمغ َبُعي" فهى اللاثل7
"ؤعي ؤمت في الغاع بٗض دمحم

حٗىص بلُه خحن ًفضخها ألامغ

صزلذ بلُه ازىحن ؤوٌ مغة

هبُا ونضًلا وشخى بهما الىٖغ

ؤًا ؤمت في الغاع جبػي خماًت

مً الُحر مٗظوع بطا زاهً الُحر

وظبرًل ًإحي الغاع ول ٖكُت

وٍظهب والغافىن في الغاع لم ًضعوا"

2

بهه ٌؿلِ الًىء ٖلى ؤخضار الهجغة الىبىٍت الكغٍفت بخلاهت ؾغصًتمسالفت ،مخدضزا ًٖ
مإؾاوٍت ما جدُاه ألامت في هظه اإلاغخلت الخغظت مً خُاتها وًٖ الًٗف الظي ًىسغ في
ظؿضها.وهىظا بضا "الغاع" وهإهه ميان مغلم ايالكا ازخُاعٍا ،هضزله بمدٌ بعاصجىا وهسغط مىه
هظلً بةعاصجىا ،وبحن هظا الضزىٌ وطان الخغوط جىمً الضالالث الاًداثُت التي ٌؿعى جمُم إلبغاػها
ٖبر جلً الدكىالث الىلضًت والخمٓهغاث اإلاياهُت التي حؿعى لخشبُذ الغئي الفىغٍت ٖىض الكاٖغ.
أما ً الترفيه 7قيلذ ؤماهً الترفُه ؤكل ألاماهً اإلاغللت ازخُاعٍا باليؿبت لؤلماهً التيكاعبتها؛بط جىغعث ()10مغة ،وللض جىىٖذ مً مٗاعى وهضواث بلى مخاخف وفىاصق وماله ويحرها،
وهي جدمل في الؿُىع التي ظاءث يمجها صالالث بًداثُت هشحرة ،فمً جلً الضالالث الاًداثُت صاللت
الخدؿغ وألالم ٖلى مجض جلُض يإ  ،بهه ًخدؿغ ٖلى مخاخف الٗغاق وفي طلً ًلىٌ في صًىان
"ملام ٖغاق"7
ٖجزة جخٗثر بحن الخغاثب
ججىػ مً اإلاخدف الىَجي بلى اإلاىخبت
وجبدض ًٖ مصخف ؤعجؼ الىاع ؤن ججهبه"،

3

للض باجذ اإلاخاخف واإلاىخباث ملفغة ،جدصر بالؿىاص باأللم الىفسخي واللهغ اإلاٗىىي ،فإماهً
الترفُه والغاخت ؤنبدذ مٗلما للظٌ والخىىٕ والبياء ٖلى مايإ ،وجىخمل هظه الهىعة ؤهثر
ٖىضما ًلىٌ7
 -1الربغوثي  ،متيم:يف القدس  ،ص.57
 -2ادلصدر نفسه  ،ص.59
 - 3الربغوثي ،متيم :مقام عراق ،ص.45
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ؤلم ؤهُاؽ الغمل مً ؤًام خهاعن
ؤهخب ٖلى ول هِـ اؾم اإلاضًىت التي ظاء مجها
الغمل عمل هغٍم
جدىىغ له اإلاضن طاث الفىاصق والخاهاث"

1

فالفىاصق والخاهاث التي كامذ ٖلى ؤعيه الحٗغف هىٍت الغمل الظي ظمٗه ،م٘ ؤن هظه
الفىاصق ويحرها كامذ مً الغمل هفؿه الظي بحن ًضًه ،وفي طلً قٗىع بالغغبت الىفؿُت التي لخلذ
بالكاٖغ؛فهىان جًاعب بحن كضًم البلضة وظضًضها الظي ؤخضزه وظىص الٗضو.ولظلً وظضث ؤن ول
ؤماهً الترفُه الجدمل نىعة الترفُه؛ وبهما جدمل نىعة اللهغ والٗظاب ،ختى البكغ ؤنبدىا مشل
ؾُاعاث اإلاالهي مً خالت الًُإ والخُه التي جخلبؿهم ًلىٌ7
صزان هشُف ًىػٕ باألَىان
ٌٗبر الخغاثِ
بن جغف٘ ًضن الجغاها
والىاؽ ًهضم بًٗهم بًٗا هؿُاعاث اإلاالهي"

2

فمضن اإلاالهي –في الٗاصة -جشحر الؿٗاصة والبهجت والدؿلُت اإلاٗىىٍت ولىجها ٖىض" جمُم" الجشحر بال
الغهت والظهغٍاث الخؼٍىت إلاا ؾبم والضهكت إلاا هى واكً٘ ،لىٌ7
في ػماهً هُف جظهل؟
في ػماهً هُف جىف ًٖ الظهىٌ؟
صهكت مخىكٗت صاثما،
هبِذ الغٖب في مضًىت اإلاالهي
ؤو همضًىت اإلاالهي في بِذ الغٖب،

3

هظا هى الظهىٌ بُٗىه ،والؾُما ٖىضما جخماهى الىفـ م٘ مخىاكًاث اإلايان ،الغٖب
والخىف م٘ ألامان والاَمئىان ،اللهغ والٓلم م٘ الٗؼة والٗضٌ ،مخىاكًاث ؤعدى اإلايان بٓالله
ٖلحها لخٗمل ٖلى حكىُل بهؼٍاخاث هفؿُت وقٗىعٍت لللاعت واإلاخللي يمً ٖالكت ظضلُت بحن
الىفـ الاوؿاهُت وبحن مدُُها الظي جدىفـ فُه.
 -1الربغوثي  ،متيم:يف القدس ،ص.70
 -2ادلصدر نفسه  ،ص . 38
 -3نفسه  ،ص .72-71
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بهظا ؤوىن كض ويٗذ اللمؿاث ألازحرة ٖلى ملاعبت اإلايان مً هاخُت الاوغالق ٖلى اإلاؿخىي
ؤلاظباعي والازخُاعي ،ومً وظهت هٓغي ؤن هظا الاوغالق كض ًيخلل مً اإلااصي بلى اإلاٗىىي ؤي مً
اإلايان اإلاِٗل بلى اإلايان الىفسخي ،فلِـ ول مغلم هى اظباعي بالًغوعة ؤو ازخُاعي؛ ألن ؤلايالق
الاظباعي كض ًهبذ ازخُاعٍا والٗىـ الصخُذ ،فاإلادضص الضكُم لهظه الٗالكت الىَُضة؛ هى جماهي
الىفـ م٘ ميانها وبفغاػ قٗىع وطهغٍاث ججمٗها بهظا اإلايان ؤو بظان ،كض ًيىن قٗىعا َُبا ؤو
مىفغا.

إحصائية باألماكن المغلقة في الديوانين
16
 1دار
 2المسجد
 3الكنيسة – الكنائس  -الصومعة
 4القبر
 5المنابر
 6السجن
 7بيوت الجليل
 8المعارض والندوات
 9المتاحف
 10رحم الغيب
 11بلدي
 12الفنادق والحانات
 13ملجأ
 14المحراب
 15مستوصف
 16طوابير المدارس
 17أسطول نوح
 18السفينة
 19الغار
 20دار الندوة
 21مدينة المالهي
 22البيت  -البيوت
 23حمام البروج
 24المقاهي
 25البيت الحرام – البيت العتيث -الكعبة
 26القارب
 27أغماد السيوف
 28مركز األورام
 29المكتبة
 30السرادق

14

12

10

8

6

4

2

0
عدد مرات تكرارها

** ججضع ؤلاقاعة بلى يغوعة بإن بٌٗ ألاماهً الؿابلت جدخمل ؤن جيىن مياها ؤوخحزا وهي مً وظهت
هٓغي  7عخم الغُبَ،ىابحر اإلاضاعؽ،ؤيماص الؿُىف ،بال ؤنها بضث مياها في قٗغ جمُم البريىسي.
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الصحراء
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حقول الليالي

الخرائب

تخصيص بعض المدن (…

تخصيص العراق

بغداد

المدى

األفق

5

السماء

1

2

3

4

6

7

8

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
عدد مرات تكرارها

 -2لاما ً املفخىحت:
بن الخضًض ًٖ ألامىىت اإلافخىخت هى خضًض في اإلاجهىٌ؛ألهىا هخدضر في اهفخاح لِـ له
خضوص ،هظا الاهفخاح ٌكحر بلى نغاٖاث صاثمت بحن ؤلاوؿان وبحن ماًدُِ به مً اهفخاح كض ًيىن
بًجابُا ؤو ؾلبُا ٖلى خؿب الخجغبت اإلاِٗكت ،فلض ًفضخي جىىٕ اإلاؿاخت اإلاياهُت في ألاماهً
اإلافخىخت بلى جمىظاث وظضاهُت جهاٖضًت وجىاػلت ٖلى خؿب الٗالكت الجضلُت اللاثمت بحن ؤلاوؿان
ومياهه؛ ولظلً آزغث ؤن ؤكؿم اإلايان اإلافخىح ٖىضجمُم بلى7
مفخىح بال خضوص 7الؿماء ،ألاعى ،الاججاهاث ألاعب٘ ،الغُم .
مفخىح بدضوص7اللضؽ،الكىاعٕ والُغكاث ،اإلاضن واللغي.
ؾإجىاوٌ ول قيل مجهما باإلالاعبت الىلضًت بما حؿمذ به الضالالث ؤلاًداثُت اإلاىشفت في
الؿُىع وألابُاث الكٗغٍت،وؾإبضا باإلافخىح بال خضوص الظي وان ؤهثر جمٓهغا في7الؿماء،ألاعى،
الاججاهاث ألاعب٘ ،الغُم،وفم وؿب جىغاع مسخلفت ًٖ بًٗها .ولٗل ؤهثر ألاماهً اإلافخىخت بال
خضوص جىغاعا واهذ (الؿماء) وبلغذ ( )00مغة جلغٍبا ،بِىما ظاءث ألاعى في اإلاغجبت الشاهُت خُض
بلغذ (  )12جلحها الاججاهاث ألاعبٗت (  )4وآزغها وان الغُم ( )1مغاث وبلُىم هظا الجضوٌ الظي ؤبحن
فُه وافت ألاماهً اإلافخىخت – وفم عئٍتي  -بإهىاٖها والتي ؾإكاعبها بالخفهُل الخلا.
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الركم
1
1
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11
10
11
12

الكلمت التي جدل على الاوغالق
اللضؽ
الكاعٕ  -الكىاعٕ
الؿىق
الؿاخاث
الغُم
اإلاضًىت
اللغي – الخىايغ -اللغٍت
اإلاغط
الاججاهاث ألاعب٘ ( قماٌ ،ظىىب)...
البالص الٗغبُت
البالص ألاظىبُت
الضعب – الُغٍم -الُغكاث
البدغ
ألاعى
الصخغاء
البالص
الغٍاى
خلىٌ اللُالي
الخغاثب
جسهُو بٌٗ اإلاضن ( الىغر ،الىجف)..
جسهُو الٗغاق
بغضاص
اإلاضي
ألافم
الؿماء
اإلاجمىٕ
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عدد مراث جكرارها
 02مفخىح بدضوص
 5مفخىح بدضوص
 0مفخىح بدضوص
 1مفخىح بال خضوص
 1مفخىح بال خضوص
 3مفخىح بدضوص
 1مفخىح بدضوص
 5مفخىح بدضوص
 4مفخىح بال خضوص
 4مفخىح بدضوص
 1مفخىح بدضوص
 3مفخىح بدضوص
 2مفخىح بدضوص
 12مفخىح بال خضوص
 0مفخىح بدضوص
 1مفخىح بدضوص
 1مفخىح بدضوص
 1مفخىح بدضوص
 2مفخىح بدضوص
 2مفخىح بدضوص
 10مفخىح بدضوص
 4مفخىح بدضوص
1مفخىح بال خضوص
 0مفخىح بال خضوص
 00مفخىح بال خضوص
163

أ-املكان املفخى بالحدود:
 الصماء :قيلذ الؿماء ؤٖلى وؿبت جىغاع للميان اإلافخىح بال خضوص ،وهظا في اٖخلاصي ؤن جمُمٌؿعى إلَالق الٗىان لىفؿه وقاٖغٍخه ،وهإهه ًغٍض ؤن ًىنل نضي نىجه ليل ماًدُِ به مً
فًاء ؾىاء ؤوان زاعظُا ؤم صازلُا،فحربِ بحن ٖغاكت مضًىت اللضؽ وجاعٍسُتها وفم مدُُحن صازلي
وزاعجي وفي طلً ًلىٌ7
في اللضؽ ؤبيُت حجاعتها اكخباؾاث مً ؤلاهجُل واللغآن
في اللضؽ حٗغٍف الجماٌ مشمً ألايالٕ ؤػعق،
فىكهً ،اصام ٖؼن ،كبت طهبُت،
جبضو بغؤَي ،مشل مغآة مدضبت جغي وظه الؿماء ملخها فحها"

1

ًبرػ ظماٌ كبت الصخغة اإلاكغفت مىٗىؿا ٖلى وظه الؿماء وهإهه ًغٍض ؤن ًبرهً لؤلعى
ولها بغها وبدغها وظىها ؤن اللضؽ لِؿذ مضًىت ٖاصًت ،وجىخمل الهىعة طاتها ولىً م٘ حغحر
اإلايان ،وهى مغجفٗاث الجلُل وفحها ًلىٌ7
هىالً ًمصخي الضٖاء،
همً ٌٗغف الضعب ،مكُا ٖؼٍؼا
مً ألاعى ختى الؿماء
هإن اإلاؿافت بُجهما مؿخُاٖت"

2

ختى الضٖاء في ظباٌ الجلُل له كُمخه الخانت ،كُمت صًيُت عوخاهُت ،جخهل باهلل مباقغة
وفي طلً جيىن ؤلاظابت مً اإلااهضاث ألن اإلاؿافت بحن ألاعى التي هُم بها والؿماء التي ؾُجاب فحها
بؿُُت،هظه الؿماء الٗامت اهبشلذ ًٖ ؾماء زانت بالكاٖغ هفؿه في كهُضة " ؤها لي ؾماء
والؿماء" وهإهه ًداوٌ بزباث وظىصه الىَجي ٖبر صالالث بًداثُت جدملها ألاؾُغ اللاصمتً ،لىٌ7

 -1الربغوثي ،متيم:يف القدس ،ص.9
 -2ادلصدر نفسه  ،ص.14
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ؤها لي ؾماء والؿماء نغحرة ػعكاء
ؤخملها ٖلى عؤسخي وؤؾعى في بالص هللا مً حي لخي
هظي ؾماجي في ًضي
فحها الظي جضعون مً نفت الؿماء
فحها ٖلى واهىفاء
وجىافم الًضًً مً هاع وماء"

1

له ؾماء مشل ول الؿماواث ،له ٖاإلاه الخام ،وهظا بقاعة للخماهي الخلُلي بحن الكاٖغ
وبحن مدُُه الظي ًلفه،بهه جماه بجى ٖبره ؾماء زانت به لىجها جدمل ألالم والخلم ،جدمل الُإؽ
والخفائٌ ،ولم ًىخف جمُم ٖىض هظا الخض بل مىذ ؾماءه نفت الغوخاهُت التي جخإهب لؿمإ وجللي
هغاماث ؤلاله ً ،لىٌ7
ًا ؤزُت هل حٗلمحن
للض وان في الغاع وٖض بإن الؿماء ؾدىثر
مشل ؤعػ الٗغوؽ ٖلى الٗاإلاحن "

2

ختى الؿماء جيخٓغ زحراث وبغواث الغاع الظي ازخبإ فُه دمحم وناخبهً.غؾم جمُم ٖبر
ؾُىعه الكٗغٍت ٖالكت الاوؿان بمياههٖ ،الكت ججظعث في ألاعى واهُللذ وَاولذ ٖىان الؿماء
وما بٗضهاٖ ،الكت الخب والاعجباٍ خُا ومُخا ،فىق ألاعى ؤو جدتها.
وؾمائه التي ًدلم فحها وبها هي طاتها ؾماء اإلاغلىبحن اإلالهىعًٍ في الغى فهي يُائهم
وؾلفهم مً الغنام وفي طلً ًلىٌ7
في طاث ًىم خاعق ،ظلؿذ لخً٘ َفلها جدذ الؿماء
مً خىلها ظشض ٖلى الصخغاء"

3

بن بوؿاهُت جمُم لم جمىٗه ؤن ٌكحر بلى ؤن الؿماء التي ٌؿعى بلحها هي هفؿها الؿماء التي
جدمي ؤهله وؤخباءه.
مً وظهت هٓغي بن ٖالكت جمُم بالؿماء ٖالكت بمجهىٌ واؾ٘ هبحر ًغجبِ لضًه بدلم
وؤمل ،لىً هظه الٗالكت حكحر بلى ججظع عوخاوي ،اؾخُإ " جمُم" بكاٖغٍخه ؤن ٌكيلها في كىالب
 -1الربغوثي ،متيم:يف القدس  ،ص .21
-2ادلصدر نفسه،ص .54
 -3نفسه  ،ص.95
545

فىُت لها بهؼٍاخاتها الضالاللُت ،وؾإزخم خضًثي ًٖ الؿماء بلهُضة7كبلي مابحن ُٖىِىا اٖخظاعا
ًاؾماء ،والتي قيلذ فغاصة عوخاهُت–في جلضًغي -وجمحزا زانا لؿماء جمُم ففحها بقاعاث صًيُت
ظمت ،ؤقهغها كهت ؤلاؾغاء واإلاٗغاط ،مؿدىُلا الؿماء بحن ؾُغ وآزغ ،وهإهه ٌكهض الضهُا بيافت
ميىهاتها ٖلى ٖغاكت وجاعٍسُت مىَىه فلؿُحن ،وٍشبذ خله الُبُعي في وَىه اإلاؿلىب مىه ،وهى
بظلً الًشبذ خلا شخهُا بلضع ما هى ًشبذ خلا ٖاما للٗغب وللمؿلمحنً ،لىٌ7
كبلي ما بحن ُٖيىا اٖخظاعا ًا ؾماء
كض خملىا مىً ماال ًدخمل
بن مً ؤزلل ما ًدمله اإلاغء الهىاء
خحن ًدىي ول ما جدىٍىه
ؤهذ لىح حجغي هخبذ فُه وناًا اإلاُخحن
واص ًمخى ما ٖلُه مً ظمل
ًا ؾماء
ؤبلػي في لُلت ؤلاؾغاء مً باإلاسجض ألاكىخى ًهلي
مً هبي ؤو بمام
اؾمٗىا ًا مً ٖلحهم نلىاث هللا ؾغب مً خمام
وؤطان في ألاٖالي ًترصص
بِىىم مً ولم هللا ظهاعا
والظي لم ًهل هاعا
والظي ًٖ ؤمغه ٖمغث الجىان صاعا
والظي ًدُا مضي الضهغ ؾغاعا
خايغا ؤو ياثبا ًبضو وَؿخسفي مغاعا
والظي كض ؤحٗب الىاؽ اهخٓاعا"

1

اؾخُإ "جمُم " في مساَبخه للؿماء واؾدىُاكه لها ؤن ًبحن كضع الفلؿُُيُحن في
هُل الكهاصةمىغهحن،وؤن ًبحن ما آٌ بلُه خاٌ الىاؽ في هظا الؼمً الظي ازخفذ فُه ول
اللُم وياٖذ اإلاباصت وماجذ الًماثغ،وطلً ٖبر اؾخدًاع مكهض دمحم( نلى هللا ٖلُه
وؾلم) وزلفه ألاهبُاء والهالخحن ًاصون الهالة.
 -1الربغوثي ،متيم:يف القدس  ،ص .99
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هشحرة هي الضالالث التي ؾعى جمُم إلبغاػها ٖبر جمٓهغها في قٗغه بٗض ججظع ٖمُم
ًىكف ًٖ ٖالكت مخِىت بحن "الكاٖغ" ومياهه ،ولىجي عهؼث ٖلى ؤهثرها ويىخا وظالء فُما
ًسخو بالؿماء،والتي ٌؿدكٗغها في الؿماء بلُم عوخاهُت وصالالث قٗىعٍت جدمل ػزما مً
الخاظت إلزباث الظاث والكٗىع بالغاخت والاَمئىان.
لارض :جخجاوػ ألاعى ٖىض" جمُم" ول الضالالث الىاكُٗت التي جدخملها اإلالاعباث اإلاباقغة،
لخدمل بٗضا ؤًضلىظُا فلؿُُيُا ٖغبُا وبؾالمُا ،فهي لِؿذ مجغص جغاب وعماٌ؛ بل هي ول
خاالث الخإوٍل التي جدخملها وافت اإلالاعباث الفىُت وألاصبُت ،هي عمؼ للخغٍت والىظىص وألامل،هي
الىًَ وؤهل الىًَ.بن ٖالكت جمُم باألعى ٖالكت الٗكم والخب والخىخضٖ ،الكت ألاعى
بصجغها وزمغهاٖ ،الكت ألام بإظىتهاٖ ،الكت البظعة بتربتها ،وألاعى ٖىضجمُم لهُلت بالؿماء
وفي طلً ًلىاٌ
هىالً ًمصخي الضٖاء،
همً ٌٗغف الضعب ،مكُا ٖؼٍؼا
مً ألاعى ختى الؿماء
1
هإن اإلاؿافت بُجهما مؿخُاٖت"
ًامً جمُم في ألاؾُغ الؿابلت بإن صٖاءه مؿخجاب المدالت ألن اإلاؿافت مً مىبٗه بلى
مهبه كهحرة ظضا؛ ولظا فةن ما ؾبم ًضٌ ٖلى مضي الٗالكت الىَُضة التي جغبِ بحن ألاعى
والؿماء ،وجخطر هظه الٗالكت ٖىضما ٌٗلً نغاخت ٖضم كضعجه ٖلى مغاصعة ألاعى ختى
لىواهذ ماكت ،وفي طلً ًلىٌ7
ؤها لي ؾماء والؿماء نغحرة ػعكاء
فحها الُُىع جُحر صوما للىعاء
2
قىكا بلى ألاعى التي كض ياصعتها ال بلى ألاعى التي جمضخي بلحها"
فاألعاضخي جدىىٕ ،وجمُم في جىىٖهاًضزل في خالت قىق صاثم ألعيه ألام ووَىه فلؿُحن ولِؿذ
ؤعى اإلاىفى واللجىءً ،لىوٌ في كهُضة " ؤمحر اإلاامىحن"7
مً لى وػهذ الضهُا بهم وػهىا
مً آٌ بِذ الغؾىٌ ًا خؿً
فللذ ال بإؽ مابىم وهً
ظؼٍذ زحرا ًٖ ؤمت وهىذ
وٍظهغ اللُل ؤهه ؾىً
لُظهغ الهبذ ؤهه هفـ
3
وجظهغ ألاعى ؤنها وًَ"
وٍظهغ الغُم ؤهه مُغ

 -1الربغوثي ،متيم:يف القدس  ،ص.14
 -2ادلصدر نفسه  ،ص.21
 -3نفسه  ،ص.79-78
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ججاوػث الٗالكت بحن ألاعى والؿماء ول الخضوص ،لترجبِ بغوخاهُاث مغظٗها مكاٖغ
َُبت آلٌ البِذ وؤهله ،ختى باث اإلاُغ ٌٗغف ؾ َ
ىىه ،وجظهغ ألاعى بإنها وًَ ،وفي الخظهغ
جىمً ٖالكت الخجظع باألعى واإلايان الظي ًخماهى في مكاٖغ ؤلاوؿان.
للض كاعبذ الضًىاهحن في بَاع البدض بضكت ألنل بلى كىاٖت طاجُتمفاصها ٖضم اهفهاٌ
ألاعى ًٖ الؿماء بإي خاٌ مً ألاخىاٌ ،فهاهى ًسخم صًىاهه" في اللضؽ" بلهُضة " ؤيها
الىاؽ" ًلىٌ فحها7
بىم ألاعى والؿماء ؾىاء
ؤيها الىاؽ ؤهخـ ــم ألام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغاء
ولما ؤْلم الؼمان ؤياءوا
ًاهجىما جمصخي ٖلى كضم ـ ـ ـ ـ ــحها
1
ه ــظبخه الؿغاء والًغاء"
وزُاهم في ألاعى حؿُغ قٗغا
بهه ٌٗٓم مً قإن اإلالاومحن واإلاجاهضًً والكهضاء ،وانفا بًاهم باألمغاء ،وألاعى في
افخساعها بهم هي والؿماء واخض ،وٍىفي ألاعى فسغا ؤهه ؤوول بلحها مهمت هظا الخبجُل
والخُٗٓم ،فهاهي نفدت لخُاهم الىغٍمت ،التي حؿُغ ؤعوٕ اللىافي والخغوف.
بلى هىا ؤنل بلى زخام ملاعبت ألاعى مياها ٖىض جمُم" ،وهي ملاعبت خاولذ فحها ؤن
ؤؾلِ الًىء ٖلى ؤهم مالمذ جمٓهغ ألاعى في قٗغ" جمُم" وصالالث جلً الخمٓهغاث فىُا
وهلضًا.
الاججاهاث لاربع :بن الخضًض ًٖ الاججاهاث ألاعب٘ فةن هظا ًلىصها بلى مؿاخت مفخىختبال خضوص نهاثُا ،وللض يممذ بلحها ول اإلالاعباث الخانت باإلاضي وألافم؛ ألنهما وبن واها كض جم
طهغهما فغاصي بال ؤنهما ًضزالن يمىا ،ألامغ آلازغ الظي ؤص ؤلاقاعة بلُه وهى ؤن الاججاهاث
ألاعبٗتٖىضجمُم لم ًىً طهغها اٖخباَُا ،فهي مً وظهت هٓغي جدمل عئي مسخلفت ،ؾعى
الكاٖغ إلزباتها ،مجهاالؿُاؾُت والخاعٍسُت والخًاعٍت ويحرها الىشحر،وفي اإلاضي ًدبضي الٗكم
والخب ،بهه ٖكم بلى الخغٍت والُٗاء والاهُالق وفي طلً ًلىٌ7
ؤها لي ؾماء والؿماء نغحرة ػعكاء
واإلاضي ٖكم ًؼٍض
فحها َبىٌ الخغب حؿم٘ مً بُٗض
2
وهإنها ٖىض اإلاضي عٖض ولُض"
وهما ؤن اإلاضي ٌ
قيل مً ؤقياٌ جمٓهغ الجهاث ،فةن ألافم هظلً ؤزظ ههِبا وافغا
ٖىضجمُم .وٖلى الغيم مً ؤهه كض عمؼ بلُه بالخغٍت في بٌٗ ؤقٗاعه بال ؤهه ؤقاع بلُه بقاعة
ًفهم مجها ملهضه في ؤن ًيىن ألافم عمؼا للٗضو الظي ؾُاوٌ للجهاًت ً ،لىٌ7
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ال شخيء ظظعٍا
هلُت الٗؿل الىبري التي جضخيء ألافم الغغبي
جىمل هؼولها الُىمي بلى البدغ
1
وجظوب فُه فُدلى بلى خض ما"
وهىظا اؾخُإ جمُم ؤن ًغمؼ للضوٌ اإلاٗاصًت باألفم الغغبي ،لىً هظا ألافم ؾُفغػ هلُت
ٖؿل جيىن بضاًت الجهاًت لها.
ؤما الاججاهاث ألاعب٘ فللض بضا جمٓهغها واضخا  ،ففي كهُضة الجلُل ًلىٌ7
وٍدؿبه الىاؽ ظغغافُا...
وهى ؤعى قماٌ فلؿُحن
ؤٖجي قماٌ ظىحن جماما
ظىىبي لبىان عؤؾا
ظىىبي يغب صمكم مباقغة
2
وؾِ الكام والُفل في اإلاهض"،
وْفخمُم في اإلالُ٘ الؿابم الاججاهاث ألاعب٘ في زضمت عئاهالؿُاؾُتوالىَىُت
والخاعٍسُت والخًاعٍت ،وهإن " الجلُل" طو مىك٘ اؾتراجُجي زام له جإعٍسه وؾُاؾخه
وخًاعجه التي الحغفل ،بن هظا الخٗبحر الظي هُلذ به ؤقٗاع " جمُم" ًضٌ ٖلى جماه واضر م٘
اإلايان بيل نىعه .ؤما الهىعة ألازغي التي عؾمها الكاٖغ لالججاهاث ألاعبٗت هي نىعة الللم
والخىجغ التي جلفىا في اإلاجخم٘ الٗغبي فهاهى ًلىٌ7
بن اهخٓاع الىاؽ في بلضي
قبُه باهخٓاع اللىؽ
لؿٗت ؾهمها في الغٍذ
مشل خغاعة اإلاغٌٍ
ؤمل ٌٗلم والغؿُل ٖلى الخباٌ،
جياص جإزظه الغٍاح ،والًؼاٌ مٗللا
3
مخلىٍا فحها ٖلى زلم الجىىب ؤو الكماٌ"
بغػث في اإلالُ٘ الؿابم نىعة الخىجغ والللم الظي ًىخىف الىاؽ ألابغٍاء وهم
مخدبٗىن إلاهاثغهم التي جخالٖب بها الضوٌ الىبري مً هاخُت ،والخيام مً هاخُت ؤزغي،
وجىخمل الهىعة ؤهثر ٖىض خضًشه ًٖ الٗغاق في صًىاهه " ملام ٖغاق" ًلىٌ7
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ًاهالٌ
ٖلم اإلاامىحن
ؤيها اللاعب اإلاخإعجر طاث الُمحن وطاث الكماٌ
1
قمالً مٗخلت والُمحن"
للض نىع الكاٖغ خالت الًُإ والانهؼام التي حٗغى لها اللُغ الٗغبي الكلُم،
فلاعبه مخإعجر طاث الُمحن والكماٌ ،للض وْف مُُٗاث اإلايان اإلااصًت واإلاٗىىٍت إلبغاػ
عئٍتهالؿُاؾُت ،وفي طلً فغاصة هبحرة وجمحز ٖلى نُٗض ٖغبي ووَجي.
الغيمً:إحي الغُم لُىمل نىعة اإلايان اإلافخىح بال خضوص ،وفي الغُم جدىىٕ ملاعباث اإلايانوجخإعجر مً اللهغ والٓلم بلى ألامل والُإؽ ،فالغُم كض ًيىن خىىها ُٖىفا باٖشا لؤلمل ًلىٌ
جمُم7
الشخيء ظظعٍا
وألن الغُم ٖلى مٗغفت صكُلت بىمُت اإلاُغ التي نىٗذ الُىفان
فهى ؤهثر ؾيان اإلاكهض اَمئىان
وألهه يُم خىىن
ماػاٌ ًبٗض بغؾالت جلى ألازغي
2
للعجاثؼ الظًً حٗللذ خُاتهم بيكغة ألازباع"
للض اؾخُإ الكاٖغ ؤن ًغدي بؿضوٌ ألامل ٖلى مياهه اإلااصي واإلاٗىىي،بلى
حكىُالألمل مً اإلاٗىىي و اإلااصي في ٖالكت ظضلُت مخِىت ،جبحن مضي ججظع وجماهي ؤلاوؿان في
مياهه.وجىخمل الهىعة ولىً في جمٓهغ آزغ ٖىضما ًيىن الغُم بسُال!!! وهظا ما كاله في
كهُضة " زِ ٖلى اللبر اإلااكذ" والتي هٓمها ٖلب وفاة الغثِـ" ًاؾغ ٖغفاث" وانفا
الجمىٕ التي زغظذ لدكُِ٘ ظشماهه بلىله7
ووخكتها جؼٍض بطا جؼٍض
ظمىٕ ول مً فحها وخُض
3
وول جدخه ؤعى جمُض"
وول فىكه يُم بسُل
فالغُم في الؿُىع الؿابلت بسُل ،وهُف ال واإلاُذ خبِب الللىب باليؿبت لهم ،مً
وظهت هٓغي ،اؾخُإ " جمُم" ؤن ًبٗض الخُاة بيافت مكاٖغها في اإلايان ،فللض بضا الغُم فُما
ؾبم خؼٍىا بسُال بسحره ،وهظا صلُل ٖلى اهههاع الكاٖغ م٘ مياهه.ميان آزغ للغُم بضا لىا
فُه بدكيل آزغ وجمٓهغ ؤهثر قاٖغٍتٖ ،ىضما جغجبِ الىَىُاث بالغوخاهُاث ًلىٌ7
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مً آٌ بِذ الغؾىٌ ًا خؿً مً لى وػهذ الضهُا بهم وػهىا
ظؼٍذ زحرا ًٖ ؤمت وهىذ فللذ ال بإؽ مابىم وهً
وٍظهغ اللُل ؤهه ؾىً
لُظهغ الهبذ ؤهه هفـ
1
وجظهغ ألاعى ؤنها وًَ
وٍظهغ الغُم ؤهه مُغ
عبُخمُم بحن اإلايان وٖالكخه ببِذ الغؾىٌ لخدل البرواث ٖلى هظا الغُم؛فُخظهغ
الغُم ؤهه مُغ وألاعى ؤنها وًَ.للض جمىً الكاٖغ مً جىشُف وافت الغئي الكٗغٍت
والشلافُت والفىغٍت لُسغط مياهه بهىعة زاعَت طهىُت وؿدكف ٖبرها ججظع اإلايان في طاهغة
الكاٖغ ،وهظا بضوعه ٌؿمذ بملاعباث قٗغٍت قتى جدؿ٘ ؤهثر في زُاٌ اإلاخللي مما ٌٗمل ٖلى
جإؾِـ ههىم ؤزغي ماجلفت ؤو مسخلفت ؤو مدكاولت اًًا..
ب-املكان املفخى بحدودً :مىً الخُغق للميان اإلافخىح بدضوص ٖبر الخضًض ًٖ اللضؽ
والكىاعٕ والُغكاث واإلاضن واللغي.
اللدس :قيلذ اللضؽ ؤهثر ألاماهً خًىعا ؛ قٗغٍا وهفؿُا وفىُا ٖىض" جمُم" خُضجمىً مً عؾم لىخت قٗغٍت واملت لللضؽ بضث فحها ٖظاباث اإلاضًىت بإخؼانها وؤفغاخها،
بطخياتها وآهاتها ،بىظٗها وؤإلاها ،فبضث الهىع الخمؿت والشالزىن( )02اإلاغنىصة مً كبلي
مسخلفت ًٖ ألازغي؛وهظا بن صٌ ٖلى قحئ فةهما ًضٌ ٖلى جمحز هبحر في ٖالكت جمُم بمياهه
الخام" اللضؽ" ،فاللضؽ واهذ له ألاهل والخب والىًَ والخاعٍش بيل حٗغظاجه واهدىاءاجه،
وهي الضاع وهي نىعة الٗضو مخمشلت ؤمامه ،وؤوٌ ما ًُالٗىا نىعة اللضؽ بإنها صاع الخبِب
فهاهى ًلىٌ7
ًٖ الضاع كاهىن ألاٖاصي وؾىعها
مغعها ٖلى صاع الخبِب فغصها
2
فماطا جغي في اللضؽ خحن جؼوعها"
فللذ لىفسخي عبما هي وٗـ ـ ـ ـ ــمت
فؿىف جغاها الٗحن خُض جضًغها
متى جبهغ اللضؽ الٗخُلت مغة
للض بضث اللضؽ في ألابُاث الؿابلت وهإنها صاع الخبِب ،التي الوؿخُُ٘ الىنىٌ
بلحها،بهه جماه عاج٘ م٘ اإلايان ًىكف ًٖ مضي ؤهمُت هظه اإلاضًىت وجاعٍسُتها وٖٓمتها ،فمتى
ؤصعها الٗحن فحها ؾجري اللضؽ في نىع قتى كضًمت وخضًشت ،وجخطر الهىع ؤهثر ٖىضما جبضو
الخفانُل الخُاجُت لللضؽ بضكت ًلىٌ7
في اللضؽ ،باج٘ زًغة مً ظىعظُا بغم بؼوظخه ًفىغ في كًاء بظاػة ؤو في َالء البِذ
في اللضؽ جىعاة وههل ظاء مً "مجهاجً" الٗلُاًفله فخُت البىلىن في ؤخيامها
في اللضؽ قغَي مً ألاخباف ٌغلم قاعٖا في الؿىق
عقاف ٖلى مؿخىًَ لم ًبلغ الٗكغًٍ
 -1الربغوثي ،متيم:يف القدس  ،ص.79-78
 -2ادلصدر نفسه  ،ص.7
555

كبٗت جدحي خاثِ اإلابيى
وؾُاح مً ؤلافغهج قلغ ال ًغون اللضؽ بَالكا
جغاهم ًإزظون لبًٗهم نىعا
م٘ امغؤة جبُ٘ الفجل في الؿاخاث َىٌ الُىم
في اللضؽ ؤؾىاع مً الغٍدان
في اللضؽ متراؽ مً ألاؾمىذ
في اللضؽ صب الجىض مىخٗلحن فىق الغُم
في اللضؽ نلُىا ٖلى ألاؾفلذ
1
في اللضؽ مً في اللضؽ بال ؤهذ
اؾخُإ جمُم عؾم مالمذ اللضؽ ببراٖت قضًضة ،مخغلغال في جفانُل خُاجُت ججلذ
ؤمام اإلاخللي مٗىىٍا وهفؿُا،فها هي اللضؽ اإلاضًىت التي جطج بالخُاة ،وهي مضًىت الجمُ٘
ٖبرها ًبرػ الكاٖغ وافت قغاثذ اإلاجخم٘ اإلالضسخي ،فهظا باج٘ الخًغة وبجاهبه عظل الضًً
البىلىوي،وعظل الكغَت واإلاخاعَـ التي حغلم الكىاعٕ ،والجىىص الظًً ًمشلىن اإلادخل ،نىع
واكُٗت جًم وافت مخىاكًاث الخُاة ،اؾخُإ " جمُم" حكىُلها وفم مسؼون فىغي وزلافي
وعئٍىي ججظع في صازله هدُجت الخماهي بِىه وبحن اإلايان الظي قغل مؿاخاث في بىِخه
ألاًضًىلىظُت.
واللضؽ ٖىض" جمُم" لِؿذ مضًىت ٖاصًت فهي لِؿذ اإلاضن ألازغي فهي جفغى هفؿها
بخاعٍسُتها وٖغاكتها وفي طلً ًلىٌ7
واللضؽ حٗغف هفؿها
فاؾإٌ هىان الخلم ًضللً الجمُ٘
2
فيل شخيء في اإلاضًىت طو لؿان خحن حؿإله ًبحن"
وفي طلً بزباث لٗغوبت اللضؽ وٖغاكتها وخًاعتها وكضؾُتها التي الًسخلف ٖلحها
بزىان ،وان ول ما في اللضؽ مخجظع فحها كبل الحهىص .واللضؽ مضًىت الضًاهاث الشالر ،مضًىت
الدؿامذ الضًجي والخألف الُاثفي وفي طلً ًلىٌ7
في اللضؽ ؤبيُت حجاعتها اكخباؾاث مً ؤلاهجُل واللغآن
في اللضؽ ؤٖمضة الغزام الضاهىاث هإن حٗغٍم الغزام صزان
3
وهىافظ حٗلى اإلاؿاظض والىىاجـ"
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ختى ألابيُت اؾخمضث ظمالها وعوٖت بىائها مً كضؾُت هظه اإلاضًىت وعوخاهُاتها ،واللضؽ
جاعٍش ؤمت وخًاعة وسجل الًمىً بهياعه ًلىٌ7
في اللضؽ مضعؾت إلاملىن ؤحى مما وعاء الجهغ
في اللضؽ جيخٓم اللبىع هإنهً ؾُىع جاعٍش اإلاضًىت والىخاب جغابها
اليل مغوا مً هىا
1
فاللضؽ جلبل مً ؤجاها وافغا ؤو مامىا"
جًُم الهفداث في الخضًض ًٖ اللضؽ ،ولىً الكاٖغ اؾخُإ ؤن ًجم٘ جاعٍش ٖالم
بإهمله وٍسخهغ خًاعة ؤمت في ؾُىع قٗغٍت هكفذ ًٖ ٖالكت ظضلُت كىٍت بحن الكاٖغ ومياهه
مً هاخُت وبحن هخاط هظه الٗالكت وجغؾباتها في طاهغجه اإلاخسُلت مً هاخُت ؤزغي.
 املدن واللري :زاوي ألاماهً اإلافخىخت بدضوص والتي جمٓهغث بلىة في الضًىاهحن واهذ اللغي واإلاً،وللض اصعظذ يمجها وافت اإلاضن التي عهؼ الكاٖغ ٖلى ببغاػها بمؿمُاتها نغاخت وفي طلً بقاعاث
عمؼٍت وان الكاٖغ يهضف بلى جغؾُسها.
جىىٖذ جمٓهغاث اإلاضن واللغي ٖىض الكاٖغ في مؿاعًٍ  ،هالهما ًىمل آلازغ ،بالٗمىم
والخهىم ًلىٌ في كهُضة الجلُل7
ؾالم ٖلى ػًٍ اللغي والخىايغ ومً هاظغوا مجها ومً لم يهاظغ"

2

ًللي الكاٖغ جدُت وؾالما ٖلى ول اللغي واإلاضن ٖلى البضو والخًغٖ ،لى مً هاظغ ومً
لم يهاظغ ،وفي طلً حُٗٓم لبلضه وفسغ بىَىه ليل نغحر وهبحر في الضازل ؤو الخاعط ،وهإهه ًغٍض ؤن
ًغؾل عؾالت زفُت مفاصها ؤهه ًدمل مياهت وخبا وقىكا في كلبه ليل مً ًضب ٖلى ؤعى فلؿُحن
مً ؤهلها.ؤما بالخسهُو فللض بضث واضخت وظلُت ٖىض الكاٖغ والؾُما في طهغ ؤؾماء بٌٗ
اإلاضن بُٗجها ومً ؤهمها اللضؽ التي جىاولتها فُما ؾبم ،ولىً الكاٖغ طهغ مضها ؤزغي بُٗجها بل
هغعها؛ وفي طلً بقاعاث لخاعٍسها ؤو إلبغاػ مياهتها الؿُاؾُت وصوعها الفاٖل في كًُت وَىه ،وكض
جيىن ؤصاة إلبغاػ مياهت بلضه ووَىه مً بحن هظه الضوٌ ،وكض جيىن ؤًًا بقاعة إلبغاػ ؤَمإ الٗضو
،وفي طلً ًلىٌ7
في اللضؽ ،باج٘ زًغة مً ظىعظُا بغم بؼوظخه ًفىغ في كًاء بظاػة ؤو
في َالء البِذ
في اللضؽ جىعاة وههل ظاء مً مجهاجً الٗلُا ًفله فخُت البىلىن في

 -1الربغوثي  ،متيم:يف القدس  ،ص. 11
-2ادلصدر نفسه ،ص.13
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ؤخيامها
1
في اللضؽ قغَي مً ألاخباف ٌغلم قاعٖا في الؿىق"
حكحر ألاؾُغ الؿابلت بلى ؤن مضًىت اللضؽ مضًىت الجمُ٘ وهي مضًىت مؿتهضفت مً ؤهثر
مً ٖضو ولظلً ججضه كض طهغ ،ظىعظُا ،بىلىضا ،الخبكت ( مىًَ الحهىص وؤهبر ججم٘ لهم) وهى
اإلاؿُُغون خالُا ٖلى اإلاضًىت بلىة الؿالح  ،وفي مىك٘ آزغ ٌكحر جمُم بلى جاعٍش وخًاعة ألامت عابُا
بًاها بالىفدت ؤلاؾالمُت واإلاعجؼاث ؤلالهُت ٖىضما ؤقاع بلى فخىخاث اإلاؿلمحن التي جىؾٗذ ختى
ونلذ الهحنً ،لىٌ7
ًا ؤزُت هل حٗلمحن
للض وان في الغاع وٖض بإن الؿماء ؾدىثر
مشل ؤعػ الٗغوؽ ٖلى الٗاإلاحن
للض وان في الغاع صهُا مً الهحن ختى بالص الفغهجت "

2

واهذ جلً بٌٗ جمٓهغاث اإلاضن والضوٌ الغغبُت ،والان ؾإؾخٗغى بًٗا مً جمٓهغاث
الضوٌ الٗغبُت ومضنها التي جىغعث بكيل واضر وملمىؽ ،ووان ؤهثرها بالص الكام والٗغاق ومضنها،
ومً طلً لفٓت " وؾِ الكام"،التي عمؼ بها بلى مياهت مضًىت " الجلُل " بحن وافت اإلاضن والبالص التي
جدُِ به ً .لىٌ7
وهى ؤعى قماٌ فلؿُحن
ؤٖجي قماٌ ظىحن جماما
ظىىبي يغب صمكم مباقغة
وؾِ الكام والُفل في اإلاهض،
وفي وؾِ الكام لفٔ الجاللت ًاؾُضي كابل للؼعاٖت
وفي وؾِ الكام جاعٍسىا
وفي وؾِ الكام حغضو الؿُىف عمىػ الىصاٖت"

3

ؤٖخلضؤن لفٓت " وؾِ الكام" جدمل بقاعجحن 7ألاولى بقاعة بلى مياهت " الجلُل " بحن وافت
اإلاضن والبالص ألازغي التي جدُِ به؛ وهي بقاعة ٖامت جدمل بٗضا ؾُاؾُا وجاعٍسُا وَبىيغافُا
للمضًىت مما ظٗلها جخمحز ًٖ اإلاضن ألازغي واللغي والخىايغ اإلاىظىصة في فلؿُؿً ،ؤما الشاهُت
 -1الربغوثي متيم:يف القدس  ،ص.7
 -2ادلصدر نفسه ،ص.54
 -3نفسه  ،ص.14
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فهي بقاعة زانت بالكام هفؿها ،وبقاعة لخاعٍسُتها وٖغاكتها بضءا مً الغوم والبحزهُُحن واهتهاء
بالخالفت ألامىٍت بها.بن " جمُم بهظا الُغح ًغسخ لىَىِخه وٖغوبخه التي الجىفهل ًٖ بًٗها ولظلً
وظضجه ًلىٌ7
ولظا فةوي مىظ ؤٖىام ؤَُل البدض للخيام ًٖ ٖمل مفُض
وؤُٖض جغهُب الخىاعٍش اللضًمت،
وؤُٖض جغجِب الخغاثِ ،خُض ؤظٗل ؾىع بغضاص ٖلاال في عئوؽ
ألاهغمحن
وهُل مهغ ،نهغ زُل جدذ كىم يايبحن
1
ويىَت صمكم جىبذ في ػمان الخغب ،عمدا وي ًهىن الُاؾمحن"
ًخطر مما ؾبم ؤن جمُما كض بضؤباللضؽ هلُت الاعجياػ الخاعٍذي والضًجي مٗغظا ٖلى ؤهم
اإلاضن في فلؿُحن ،زم مىُللا بلى الكام ومهغ وبغضاص ،وهإهه في طهغه لها ًاعر لٗغاكت جلً اإلاضن
وخًاعتها كبل ؤلاؾالم وبٗضه ،وٍؼصاص اإلايان حكىال وجمٓهغا ٖىض طهغ الٗغاق ومضنها في كىله7
هفىا لؿان اإلاغاسي بنها جغف

ًٖ ؾاثغ اإلاىث هظا اإلاىث ًسخلف

هظي مهِبت الًغقى الخضاص لها

ال ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغبالء عؤث هظا وال الىجف"

2

فمهِبت الٗغاق ،مهِبت جخىكف ٖىضها ول اإلاهاثب عجؼا وكهغا في ؤن حٗبر ٖجها ،ختى ؤن
ما ًدضر في اإلاضًيخحن ( هغبالء والىجف) الٌؿاوي قِئا مما خضر ببغضاص زانت والٗغاق ٖامت.
ولٗٓم اإلاإؾاة التي خلذ بالٗغاق هغع الكاٖغ ظملت " ؤعي الٗغاق َىٍل اللُل" في ؤهثر مً ملُ٘ في
صًىان "ملام ٖغاق " وفي طلً بقاعاث ؾُاؾُت لدجم اإلااامغاث التي حٗغى لها الٗغاق زانت
والىًَ الٗغبي ٖامت ًلىٌ7
" ؤعي الٗغاق َىٍل اللُل"
كالها ظضها ًغسي ؤمحرة مً بجي خمضان،
ًلىٌ بن لُله َاٌ وهى بالٗغاق بُٗض ٖجها،
فىُف بلُل ؤزحها في خلب،
لِـ للبِذ هبحر مٗجى ،لىً ؤزلله الخاعٍش
" ؤعي الٗغاق َىٍل اللُل"

3
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بن مجغص طهغ " الٗغاق" في عؤي هى صلُل واضر ٖلى ججظع اإلايان الٗغبي وؤلاؾالمي في
وظضان الكاٖغ وهى بقاعة ؤزغي لدكيل هىٍت الكاٖغ ٖبر جمٓهغاث اإلايان لضًه ،وجىخمل الهىعة
مغة ؤزغي بةبغاػ جاعٍش الٗغاق ومياهتها بحن الضوٌ7
هسل الٗغاق وبن
قىىذ في هُتي
فاؾإٌ قُىدي في
ؾىح اإلاؿاظض حٗلم
ؤوي خافٔ لللىٌ ماجمً
هسل الٗغاق اؾغص الخاعٍش مىخمال
هما قهضث ٖلُه ال هما وعصا"

1

ولِـ الٗغاق وخضه الظي بغػ بىيىح؛ بل هىان " بغضاص" التي خملذ الخلم والخاعٍش
واللهغ والٓلم ،وهإن بغضاص اللضؽ في نىعتها اإلاهغغة وفي طلً ًلىٌ7
ؤها بكاع بً بغص
كاثض الٗمُان في َغكاث بغضاص بلى ؤبُاتهم واإلابهغًٍ "

2

وفي مىك٘ آزغ7
وؤُٖض جغجِب الخغاثِ ،خُض ؤظٗل ؾىع بغضاص ٖلاال في عئوؽ
ألاهغمحن"

3

ًخطر مما ؾبم جمٓهغ بغضاص ٖىض الكاٖغ في نىعجحن جىمالن بًٗهما  ،الهىعة ألاولى هي
نىعةالخًاعة والٗلم والشلافت ،والهىعة الشاهُت هي الهىعة الؿُاؾُت ومياهتها بحن اإلاضن وكىتها
الؿابلت والالخلت ،ولم ًىخف الكاٖغ بظلً ،بل ظٗل بغضاص ؤطاهه ألاوٌ7
ؤها مً ؤطن جدذ اللهف فجغا
ؤفخل الهىث خباال
ؤعبِ ألافم بها ان ًتهاوي
مشل بٖهاع وبداع وكاعب
 -1الربغوثي ،متيم  :مقام عراق  ،ص.35-34
 -2ادلصدر نفسه  ،ص.32
 -3الربغوثي متيم:يف القدس  ،ص.25
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ول مً ؤطن في بغضاص مشلي
ؤلف بداع وبداع ٌكضون واإلاغاهب
جتهاوي ووكض
ؤها بكاع بً بغص"

1

وؾإزخم جمٓهغ اإلايان البغضاصي بهظي ألابُاث التي جبرػ الؼزم الىفسخي والغوحي الظي
ًىخىف قاٖغٍت " جمُم" ًلىٌ7
ًا ؤهل بغضاص ًا ؤهل اإلاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغئاث

الخم فُىم صخُذ الىنف والظاث

الفي ألاعاضخي وال فىق الؿماواث

ًا باعن هللا في جل ـ ـ ـ ــً الٗب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءاث"

2

ؤنل لخخام ملاعبتي الىلضًت التى زههتها لخمٓهغاث اإلاضن والخىايغ الٗامت والخانت
ٖىض " جمُم" وللض وان طلً يىُا ،ؾعى الكاٖغ لدكىُله في كىالب كابلت للخإوٍل وؤلاهؼٍاح وفم
ٖالكاث جإوٍلُت ؾعى الكاٖغ لبؿُها امام اإلاخللى ٖبر ؾُىعه وؤبُاجه الكٗغٍت.
الشىارع والطركاث والصاحاث :حٗض الُغكاث والؿاخاث والكىاعٕ مً ؤهم ألاماهً اإلافخىختبال خضوص – في جهيُفي الخام-؛ ألنها مً وظهت هٓغي هلُت الالخلاء الخلُلي بحن الىاؽ بًٗهم
ٖلى ازخالف مكاعبهم وزلافاتهم وعئاهم؛ ولظلً فةن الظاث الكاٖغة جىُلم فحها في مداولت للخٗبحر
ًٖ مىىىهاتها الضازلُت ،ومً جلً الهىع التي إلاؿتها ٖىض" جمُم" نىعة الكاعٕ الظي ًيبٌ بالخُاة
الٗاصًت ًفي كىله7
في اللضؽ قغَي مً ألاخباف ٌغلم قاعٖا في الؿىق
عقاف ٖلى مؿخىًَ لم ًبلغ الٗكغًٍ
كبٗت جدحي خاثِ اإلابيى
وؾُاح مً ؤلافغهج قلغ ال ًغون اللضؽ بَالكا
جغاهم ًإزظون لبًٗهم نىعا
3
م٘ امغؤة جبُ٘ الفجل في الؿاخاث َىٌ الُىم"

 -1الربغوثي،متيم  :مقام عراق،ص . 33
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ًهف الكاعٕ الُىمي الٗاصي في مضًىت اللضؽ ،الؿىاح ًلخلُىن الهىع م٘ امغؤة بؿُُت
جبُ٘ الفجل في الؿاخاث ،وهإن الؿاخاث مٗلم خًاعي مً مٗالم اللضؽ،ومً الهىع ألازغي،
نىعة الكاعٕ ألالُف ،نىعة ألاهل وألاخباب7
ؤها ماصح الٗغف الظي وكفذ ٖلُه يؼالخان
تهضي ُٖىنهما بلى الىاؽ ألامان
ؤهلي ْباء مً حجغ
ؤهلي الكىاعٕ والهىع"

1

فيل مافي الكىاعٕ مً نىع ومىاْغ ويحرهاهي باليؿبت له ؤهله ،والكاعٕ ٖىض " جمُم" هى
ممغ ومٗبر ليل ؤصخاب اإلاباصت وألاهضاف الؿامُتٌٗ،بر ًٖ الخغٍت بالهبذ وهى ًمصخي بحن
الكىاعًٕ ،لىٌ7
ًا ؤمت في الغاع ما خخم ٖلُىا ؤن هدب ْالمه
بوي عؤًذ الهبذ ًلبـ ػي ؤَفاٌ امضاعؽ خامال ؤكالمه
وٍضوع مابحن الكىاعٕ ،باخشا ًٖ قاٖغ ًللي بلُه هالمه
لُظٌٗه لليىن في ؤفم جلىن بالىضاوة واللهب"

2

بهظا ًشبذ جمُم ؤن الكىاعٕ لِؿذ ممغا وخؿب لٗامت الىاؽ بلضع ماهي مدِ خًىع
ا إلااصًاث واإلاٗىىٍاث ٖلى خض ؾىاء،وهما واهذ الكىاعٕ ممغا ومٗبرا فهي هلاٍ الخلاء والخماؽ
للملاجلحن ؤًًا7
ؾإخمل هِؿا مً الهىف،
وؤمغ به ٖلى الىاؽ والصخاطًً،
ًً٘ ول مجهم فُه قِئا7
كُغة هضي،
خظاء كضًما،هىضام ملاجل في بحروث،
ًُلم الىاع مً ػاوٍت الكاعٕ"

3
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حكحر ألاؾُغ الؿابلت إلادُاث خغظت مً خُاة الغثِـ "ٖغفاث" والؾُما بٗض زغوظه مً
لبىان ًٖ َغٍم البدغ مً بحروث ٖام  1651بٗض الاظخُاح الاؾغاثُلي للبىان ،مؿخسضما الكىاعٕ
للضاللت ٖلى اهدكاع اللخاٌ في جلً الفترة ،فىما ؤن الكىاعٕ حٗغى مسخلف لىخاث الهضاكت
والخب والبُ٘ والكغاء والللاء والفغاق؛جدمل ؤًًا مفاعكاث ؤزغي مشاللضم واللخاٌ والهغوب
وؤلاكضام  ،وٍخاب٘ جمُم عؾم نىعة الكاعٕ بدغوفه،فحرظ٘ بىا بلى اإلااضخي لالؾترظإ بهضف شخظ
الهمم إلٖاصة ماًمىً بٖاصجه وفي طلً ًلىٌ7
"امخضث ًض مً وعاجي
حٗضث ؤعبٗت ٖكغ كغها،
عبدذ ٖلى هخفي7
الجسف ،لؿذ وخضن ،ماصمىا مًٗ فلً جىلُ٘
والخفذ فةطا بهم ظمُٗا هىا
ؾيان الىخب
ؤثمت وخاة وقٗغاء
وزُل جمؤل البِذ وجفٌُ ٖلى الكاعٕ
وجسىى ٖضة ؤمُاٌ في البدغ"

1

بهه ًبض ألامان في ؤعواح اإلالاجلحن في ظىىب لبىان ٖام  ،1333وهإهه ٌؿخدثهم للمضخي للخاٌ
ألاٖضاء وٖضم الخىف والغهبت مً ؤي شخيء.وازخم جمٓهغ الكىاعٕ والُغكاث بؿُىع قٗغٍت هخبها
الكاٖغ في الؿُض" خؿً ههغ هللا" ومً ًدبٗه ٖلى هضي الىبي وؾيخهً ،لىٌ7
ًهلي ٖلًُ هىاء البالص
بطا ما حٗالى ٖلُه صزان اإلالاهي
ٌكِب له ُّ
الجى بً٘ صكاثم
زم ٌٗىص قبابا بطا ٖبرث وؿمت في الُغٍم
وؿمت مً عظاٌ ملاجلت في الخال واإلاًُم"

2

للض ؤصث الُغكاث والكىاعٕ والؿاخاث وُْفخحن عثِؿخحن ٖىض جمُم ألاولى 7الىُْفت
الُبُُٗت في ببغاػ كُمتها اإلاٗىىٍت وبًهاٌ ولمخه اإلايكىصة للجمُ٘،ؤما الشاهُت7فىُْفت الكاٖغٍت؛
 -1الربغوثي متيم:يف القدس ،ص.78
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وهي التي ٖبر الكاٖغ ٖبرها ًٖ ول مىىىهاهه الكٗغٍت وؤبغػ الُغكاث والؿاخاث بيافت الهىع
ؤلاًجابُت والؿلبُت ،بط مىذ جمُم لكىاعٖه وَغكاجه الخُاة وصفلاث الخُىٍت الفىُت لدؿمذ لىا
بملاعباث وبهؼٍاخاث قٗىعٍت حٗلي مً قإن جلً الُغكاث والؿاخاث وجدىلها مً مجغص عماٌ
وجغاب ومغهباث بلى كلىب جيبٌ بالخحر والخب والُٗاء وألالم واللهغ والٓلم.
وججضع ؤلاقاعة هىا –مً وظهت هٓغي -بلى يغوعة اإلالاعهت بحن اإلايان اإلاغلم وبحن اإلافخىح في جمٓهغهما
في الضًىاهحن 7
ملاعهت بحن ؤلاخهاثِخحن ( ألاماهً اإلافخىخت وألاماهً اإلاغللت )
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في كغاءة مىظؼة لخمٓهغ ألاماهً اإلافخىخت واإلاغللت في الضًىاهحن وظضها ؤن ألاماهً اإلافخىخت
جفىكذ ٖلى ألاماهً اإلافخىخت بهىعة هبحرة ،و ًغظ٘ هظا مً وظهت هٓغي بلى ٖضة ؤؾباب ؤوظؼها
فُما ًإحي7
-1جمشل ألاماهً اإلافخىخت باليؿبت للكاٖغ اإلاخىفـ الخلُلي للخٗبحر ٖما ًجِل في نضعه مً
مكاٖغ وؤخاؾِـ.
-1ألاماهً باهفخاخها حٗمل ٖلى فخذ مؿاعاث هبحرة وهشحرة للكاٖغ واإلاخللي مٗا؛ مما ٌؿاٖض في
ٖملُت جىؾُ٘ صاثغة اإلاسؼون الكٗىعي لضيهما.
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0وهي باهفخاخها اًًا حؿعى لخىؾُ٘ صاثغة اإلالاعباث مما ًهيء فغنت هبحرة إلهؼٍاخاث فىُت وهلضًتقتى ؤمام اإلاخللي.
ٖ -1ملذ ألاماهً اإلافخىخت ٖلى الخسفُف مً خالت الًغِ الىفسخي التي جدُِ بالكاٖغ،فبضؤ ؤهثر
نبرا وهضوءا وعباَت ظإف الًمىً بهياعها.
-2اؾخُاٖذ ألاماهً اإلافخىخت الخٗبحر بيل خغٍت ًٖ ٖغوبت الكاٖغ ووَىِخه وكىمُخه بضءا مً
الكىاعٕ وألاػكت اهتهاء بالغُىم واإلاضي وألافم البُٗض.
بظلً ؤوىن كض زخخمذ ملاعبتي إلاؿخىٍاث اإلايان بىىٖحها اإلاغلم واإلافخىح ،وفي ولحهما
اهضعظذ مؿخىٍاث ؤزغيٖ،ىض جمُم .

ثاهيا  :بالغت املكان وجمالياجه لغىيا وفىيا
بن الخضًض ًٖ مؿخىٍاث اإلايان وظمالُاجه ًلىصها للخضًض ًٖ باليت اإلايان مً الىاخُخحن
اللغىٍت والفىُت ،طلً ؤن "جمُما" ًدمل كضعة عاجٗت في الخٗامل م٘ اليلماث والخغوف مً هاخُت وفي
عؾم الهىعة الكٗغٍت بيل صعظاتها مً هاخُت ؤزغي ،بط الحؿخىي ظمالُت اإلايان ٖىض جمُم صون
الخُغق بلى جلً الجىاهب اإلاهمت؛ ألن الكاٖغ في جلضًغي ٌؿعى ٖبر لغخه وجغاهُبه ونىعه بلى جغؾُش
عئي فىغٍت وزلافُت وجاعٍسُت ،وللض اؾخُإ " جمُم" بمهاعجه الفىُت الفاثلت ؤن ًمخلً عئٍت عاكُت في
الخٗامل م٘ الخـ ؤلاوؿاوي بىظه ٖام والخـ الٗغبي بىظه زام حؿدشحرهما وججٗل مجهما مدِ
ؤهٓاع الجمُ٘ مً الاهخمام والترهحز .وٖلُه فلض كؿمذ الجؼء الشاوي في هظا الفهل بلى مبدشحن،
ؤخضهما ًخٗلم باإلايان وظمالُت البيُت اللغىٍت والازغ بباليت اإلايان بحن الىنف والهىعة الكٗغٍت.

-1املكان وجماليت البييت اللغىيت:
للغت صوع باعػ ومهم في الىكف ًٖ ظمالُاث اإلايان ٖىض"جمُم البريىسي" ،فالكاٖغ ؤؾـ
إلاياهه ٖبر جلً اللغت الكاٖغٍت اإلاىشفت التي جؼزغ باالهؼٍاخاث اللغىٍت والتي حؿافغ باإلاخللي وحؿمذ
بملاعباث قتى ،وهىا البض ؤن همحز بحن هىٖحن مً اللغت،هىان اللغت الٗاصًت وهي لغت الجمهىع ؤو
لىلل اإلااصة الخام للغت الفىُت التي ًىُفها الكاٖغ وَُٗض حكىُلها وفم ججغبخه وعئاه الكٗغٍت فخيخج
لىا لغت زاهُت مفٗمت باألخاؾِـ واإلاكاٖغوجؼزغ بغئٍت الكاٖغ وهي اللغت الفىُت؛ " ألن الغئٍت
جدكيل مً نمُم اللغت الكٗغٍت ،فلِـ زمت مًمىن مىفهل ًٖ خغهت البيُت الضازلُت للفً
الكٗغي ،فةصعان الىاك٘ بصعاوا ظمالُا ًلػي بالًغوعة ٖملُت الفهل بحن الكيل واإلاًمىن "،1ومً
 -1طاهر مسلم  ،عبد:عبقرية الصورة وادلكان ،ص.52
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زالٌ ماؾبم ؤعي بن الاكتران الخانل بحن اللغت واإلاكاٖغ هى الجمالُت اللغىٍت بُٗجها ،وهى
الاهؼٍاح الكٗىعي الظي الٌؿخُُ٘ الكاٖغ هبذ ظماخه ،فةن جدلم طلً ،فلض هجر " .فاللغت هي
ؤوٌ مشحراث الكٗغ ،والكاٖغ الًيىن قاٖغا خلُلُا بال بخفُٗل إلًلإ لغخه باإلآاهغ الفىُت،
والدكىُالث اللغىٍت اإلاشحرة" ،1في يىء ما ؾبم ًخطر لي ؤن اللهُضة ٖمل زام ظضا له ْغوفه
وَغكه وؤؾالُبه وم٘ مغوع الىكذ ًيىن له مخلم زام ظضا ،فاإلابجى اإلاياوي م٘ اإلابجى اللغىي
ٌكىالن مٗاظؿضالىو وؤصاءه الفجي،بل بن " البيُتاللغىٍتجمشل ألاؾاؽ ألاوٌ
لؤلصاءالكٗغي،وجٓل هظه البيُتاللغىٍت – هظلً -لهاجمحزها الظي ًمىذ اللهُضة وظىصها الفجي"

2

وألن اللغت وؾُلت في الخإزحر،ازترث ؤن ؤجدضر في هظا الجاهب ٖما ًاحي7
ظمالُاث الاؾتهالٌ والخىاجُم الكٗغٍت.حكيل اإلاعجم الكٗغي وصوعه في باليت اإلايان. -اإلايان وزهىنُت الترهُب.

أ-جمالياث الاشتهالل والخىاجيم الشعريت:
ًُلم يالبا ٖلى ؤي اؾتهالٌ لٗمل ؤصبي مهُلر " الٗخباث " بال ؤهه في ملاعبتي لبٌٗ جلً
الٗخباث ٖىض جمُم لم ؤقإ ؤن ؤؾمحها بظان اإلاهُلر؛ طلً ؤهه مً وظهت هٓغي بطا واهذ بضاًاث
وٖىاوًٍ اللهاثض جضزل يمً الٗخباث فةن زىاجُمها الجضزل يمً طلً ،هظا مً ظهت ،ومً ظهت
ؤزغي ،فةن بضاًاث اللهاثض وزىاجُمها ٖىض جمُم حكيل فغاصة فىُت جمحز بها جمُم ًٖ يحره مً
الكٗغاء؛لظلً فةن اؾخسضام مهُلر " الاؾتهالٌ والخىاجُم" هى اظتهاص طاحي.
ًمىً حٗغٍف ظمالُاث الاؾتهالٌ والخىاجُم الكٗغٍت -وفم عئٍتي -بإنها جلً الجمل
وألابُاث اإلاشحرة التي ًفخخذ وٍسخم بها الكاٖغ ههه ،وبحن افخخاخُت الىو وزاجمخه جىمً باعة
الاًداءاث الكٗغٍت والضفلاث الىفؿُت ،و"جمُم البريىسي" اؾخُإ جُىَ٘ اللغت بهىع هشحرة
فىظضهاه ًىخب اللهُضة بيافت ؤهىاٖها ،الٗمىصًت ،الخفُٗلت ،الىثر ،وكض ًبضؤ كهُضجه بالٗمىصي
زم ًيخلل بلى الخغ ،لُٗىص مغة ؤزغي بلى الٗمىصي في اوسجام وامل وجام صون زلخلت بًلاُٖت ؤو
فىُت ،وللض جىىٖذ الاؾتهالالث الىهُت والخىاجُم ٖىض جمُم وهٓغا للًغوعاث البدض اإلاىهجُت
 -1شرتح  ،عصام :متيم الربغوثي :ميزات األسلوب الشعري.دراسة نصية يف احملفزات اجلمالية وخمتارات شعرية  ،ص.13
-2عيد ،رجاء :القول الشعري ،منظورات معاصرة،ط،1منشأة ادلعارف – مصر  ،1995 ،ص.34
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والٗلمُت ؾإهخفى بسمؿت هماطط؛،ففي كهُضجه اإلاكهىعة واإلاىؾىمت ب ـ  " 7في اللضؽ" ْهغ جماهي
اللضًم م٘ الجضًض بضءا باالؾتهالٌ؛ بط بضؤ اللهُضة ٖلى َغٍلت الكٗغ الٗمىصي زم اهخلل بلى
الكٗغ الخغ بٗض ؾخت ؤبُاث وفي طلً هضف ًغمي ٖبره بلى الخماهي م٘ مىيىٕ الىو وٖضم خضور
زلخلت لضي اإلاخللي فبضؤها بلىله7
ًٖ الضاع كاهىن ألاٖاصي وؾىعها
مغعها ٖلى صاع الخبِب فغصها
فماطا جغي في اللضؽ خحن جؼوعها
فللذ لىفسخي عبما هي وٗمت
بطا مابضث مً ظاهب الضعب صوعها
جغي ول ما ال حؿخُُ٘ اخخماله
حؿ ـ ـ ـ ـغ وال ول الغُ ـ ـ ـاب ًً ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحرها
وما ول هفـ خحن جللى خبُبها
فلِـ بمإمىن ٖلحها ؾـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغوعها
فةن ؾغها كبل الفغاق للائه
1
فؿىف جغاها الٗحن خُض جضًغها"
متى جبهغ اللضؽ الٗخُلت مغة
بهه اؾتهالٌ جللُضي يحر ٖاصي ،جللُضي مً خُض الكيل ،ولىىه مً خُض اإلاًمىن
مسخلف ،ألهه الًخدضر ًٖ صاع اإلادبىبت هما هى مخىك٘ ،بهما ًخدضر ًٖ مدبىبخه "اللضؽ"وفي
طلً ماٌٗمم الغئي التي ٌؿعى الكاٖغ إلًهالها للمخللي ،وكض ؾبم وؤن جىاولذ طلً بالخفهُل
والتي ًمىً بًجاػه في جغؾُش ٖغاكت وكضؾُت وجاعٍسُت اإلاضًىت اإلالضؾت وجإهُض ٖلى هىٍتها الٗغبُت
والاؾالمُت ،وبُان مضي اعجباَه بىَىه ختى وبن َاٌ به الؼمان .ومما ًاهض هظه الغئي جلً الخاجمت
التي زخم بها كهُضجه والتي ًلىٌ فحها7
ال جبً ُٖىً ؤيها الٗغبي واٖلم ؤهه
في اللضؽ مً في اللضؽ لىً
َ
َ
2
ال ؤعي في اللضؽ بال ؤهذ"
والكاٖغ وبن بضا مدكاثما في بضاًت ههه في اؾخدالت صزىله اللضؽ؛ بال ؤهه زخمه باألمل
الظي ًىخىفه وهى ؤهه الًغي في اللضؽ بال الهىٍت الٗغبُت ،ألهه ألانل اإلاخجظع فحها.بطن هظه بخضي
الاؾتهالالث والخىاجُم ،بضا بالدكائم وزخم بالخفائٌ ،بضؤ الخللُضي لُهيء اإلاخللي بيل نىعه
وخاالجه وزخم بالجضًض الظي شج٘ فُه اإلاخللي ٖلى مخابٗت مافي الضًىان مً ههىم ؤزغي.
ومً اللهاثض التي قيلذ زهىنُت ٖىض" جمُم " في اؾتهاللها وزخامها – مً وظهت هٓغي -كهُضة
" ؤها لي ؾماء والؿماء " والتي ًلىٌ في اؾتهاللها7
اها لي ؾماء والؿماء نغحرة ػعكاء
ؤخملها ٖلى عؤسخي واؾعى في بالص هللا مً حي لخي
 -1الربغوثي ،متيم :يف القدس ،ص.7
 -2ادلصدر نفسه  ،ص.12
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هظي ؾماجي في ًضي"

1

وٍسخم بلىله7
ًالُذ ؤعيا،
ؤي ؤعى،
2
في ًضي"
جخطر في الؿُىع الؿابلت الخهىنُت التي بىاها جمُم لىفؿه ،فللض اؾتهل ههه بالخإهُض
ٖلى امخالهه للؿماء التي هي خم مكإ للجمُ٘ ،ولىىه زخم ههه باألمىُت في امخالهه لؤلعى ،هظا
الاؾتهالٌ والخخم ًسالف الؿابم ،فللض بضؤ بالفغخت اإلااهضة واهخهى باألمل الخؼًٍ ،اؾتهالٌ وزخام
له بًلاٖه الىفسخي وصفلاجه الكٗىعٍت التي ٌؿدكٗغها ول مً كغؤ ؾُىع الىو الؿابم.
ومً الىهىم الكٗغٍت ألازغي التي جدمل صالالث بًداثُت في اؾتهالالتها وزىاجُمها
كهُضة "الشخيء ظظعٍا" والتي بضؤها بالىفي وزخمها بالخإهُض ،فهاهى ًلىٌ في الاؾتهالٌ7
الشخيء ظظعٍا
3
ؾدؿلِ اإلاضن الٗالُاث"
وٍسخم بلىله7
ؤيها الىاؽ
4
ؾخيخهغون"
وبحن الاؾتهالٌ والخاجمت ًىمً الترابِ الىفسخي والضاللي ٖىض الكاٖغ في افخساعه بإمخه
وبكٗبه ،وهإن بضاًت الخُِ في الاؾتهالٌ حُٗي بقاعة باهتهاء الغغػة للىو في الخاجمت لخلخو عئٍت
الكاٖغ في خض بجي وَىه ٖلى الهبر واإلاضخي كضما هدى الىهغ.
نىعة ؤزغي لالؾتهالٌ والخخام ،جفغص بها " جمُم" وهي الاؾتهالٌ والخخام بالؿغص
الكٗغي،وهظا ما ؤظضه في كهُضة"7جلىٌ الخمامت للٗىىبىث" وفي اؾتهاللها ًلىٌ7
ؤزُت جظهغججي ؤم وؿِذ؟
جلىٌ الخمامت للٗىىبىث
فللذ ٖلى الغخب في الغاع بُتي
ٖكُت ياكذ ٖلي الؿماء
ِ
5
خمُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِتهما ًىم ـ ـ ـ ـها ؤم خمُذ"
وفي الغاع قُسان ال حٗلمحن

 -1الربغوثي ،متيم :يف القدس  ،ص.21
 -2ادلصدر نفسه ،ص.26
 -3نفسه ،ص.49
 -4نفسه  ،ص.52
 -5نفسه ،ص.53
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وٍسخم بلىله7
جلىٌ الخمامت إلاا عؤجغوح خاعؾت الغاع فايذ
وكض ؤنبذ الغاع مً بٗضها َلال:
حٗؼي كلُال وزلي مً الضم٘ ما همال
زم مُلي بلى ول َفل ولُض
وكىخي ٖلُه الخياًت
كىلي له7
في ػمان مضخى
خل في ياعها
ٖغبُان
واعجدال"...

1

للض بضؤ ههه بؿغص قٗغي ٖلى الىٓام الخللُضي ؾُٗا لجظب اإلاخللي فهظا الاؾتهالٌ اللىي
الكاٖغي ؤؾهم في اللفلت الكاٖغٍت في الخخام هٓغا لخألف الاؾتهالٌ م٘ مًامحن اللهُضة ،ومما
ًلفذ الاهدباه جلً الىلاٍ الشالر التي ويٗها في الخاجمت وهإن الىو لم ًيخه بل له جىملت جغهها
إلاخسُل اإلاخللي.
اؾتهالٌ آزغ م٘ زاجمت في بىجلت قيلُت واخضة بال ؤن بحن الاؾتهالٌ والخاجمت ًىمً سخغ
البُان وظماٌ الخٗبحر وهظا ماوظضجه في كهُضة " هفىا لؿان اإلاغاسي" والتي ظاءث في حؿٗت وؾبٗحن
بِخا وؾُغا قٗغٍا وكهُضة واخضة  ،اؾخُإ " جمُم" ؤن ًستزٌ ول ألالم الٗغبي والاؾالمي فحها وؤن
ًاعر إلاإؾاة قٗب ٖغبي قلُم اعجىبذ بدله ول ؤهىإ الٗظاب في ػمً الخلضم والخُىع " ،ملام
ٖغاق" ؤو ما وؿمحها ب" هفىا لؿان اإلاغاسي" مُىلت قٗغٍت ،هخب فحها جمُم ول ؤلىان الكٗغ
الٗمىصي والخفُٗلت والىثر واللهىخي والؿغصي  ،اؾتهل كهُضجه بالكٗغ الٗمىصي كاثال7
هفىا لؿـان اإلاغازـي بنها جـغف
ويمـضوا الىسل ؾبـٗا بهه ػمـً
يـل الىـالم ويل اإلاهـخضون به
اإلاـغء ؾـغ ووظـه اإلاغء ًـىخمه
جسبـغهم فتري في نمـتهم زضعا

ًٖ ؾاثغ اإلاىث هظا اإلاـىث ًسخلف
للخغب ال الؿلم فُه ًغف٘ الؿٗف
ٌ َ
ـاهاث إلاـا ج ِهـف
ـفاث ِزُ
بن اله ِ
جدخـاع هل ٖغفىا ؤم بٗض ما ٖغفىا
والكُـش ٖؼاه ًٖ كخـل ابىه الخغف

 -1الربغوثي ،متيم :يف القدس  ،ص.56
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بن ًهـبروا ال جهضق ؤنهم نبروا
ًا مً جهُـدىن ًا وٍلي وٍا لهفي
هظي اإلاهـِبت ال ًغقى الخضاص لها

ؤو ًًـٗفىا ال جهضق ؤنهم يٗفىا
ْ
وهللا لم ًـإث بٗض الىٍـل واللهـف
َ
1
ال هـغبالء عؤث هـظا وال الىجـف"

وزخم بلىله7
ؤبدض ًٖ كبر مً هبيي فال ؤظض فالكهضاء ظمُٗا هاهىا وفضوا
ختى الخؿحن ٌٗؼيهم بمً فلضوا هل ماث مً ؤخضؤم لم ًمذ ؤخض
ؤم ؤنهم ولهم مىحى وما ٖغفىا
2
هفىا لؿان اإلاغاسي بنها جغف"
اؾتهل اللهُضة بالكٗغ الٗمىصي وزخم بلفلت مغاًغة لالؾتهالٌ ،بال ؤن اإلاشحر هى جىغاع
الجملت هفؿها التي اؾتهل بها والتي زخم بها " هفىا لؿان اإلاغاسي"والؾُما ٖىضما كاٌ 7ؤهه ًبدض ًٖ
ناخب اللبر الظي ًبىُه ،لُىدكف ؤن الجمُ٘ قهضاء وؤن اإلاىث هى اللاؾم اإلاكترن بحن الجمُ٘،
بن الاؾتهالٌ والخخم بالجملت هفؿها ٌُٗي الىو بٗضا فىُا له مظاكه الخام؛ مما ٌصخً
الضفلاث الكٗىعٍت لضي الكاٖغ واإلاخللي مٗا باإلًداء والخمىط الضاللي والخىايم الغوحي اإلامخ٘.

ب-حشكل املعجم الشعري ودوره في بالغت املكان :
ًلىٌ الكاٖغ ألاإلااوي عٍلىه( 7)1613-1542بطا ؤعصث ؤن جىخب ؾُغا قٗغٍا واخضا ًجب ؤن
جيىن كض ػعث مضها هشحرة وعؤًذ ؤقُاء هشحرة وكُفذ ػهىعا هشحرة .فاللهُضة هي زالنت ول هظه
اإلاٗاهاة والخجغبت3".لظلً حٗخبر اللغت الكٗغٍت مً ؤهثر الٗىامل التي ؾاٖضث ٖلى فغاصة مياهت جمُم
الكٗغٍت؛ فلض ابخٗض بخلً اللغت ًٖ مٗاهحها اإلاعجمُت واعجلى بها ٖبر وؾاثل وزُماث فىُت بلى
بًداءاث قٗىعٍت ؤصث بلى ابخضإ ٖالثم بحن ألالفاّ طاتها "،ألن لغت الكٗغ لغت بًداثُت
بقاعٍت،الحٗحن ألاقُاء ؤو اإلاٗاوي مباقغة ،وبهما بالغمىػ وجىفغ مً حؿمُت اإلاٗجى وجدضًضه؛ بل جخٗالى
ٖلى الدؿمُت والخدضًض ،فهي لغت جخٗامل م٘ الىظىص لىً صون ؤن حؿمُه ؤو حؿمي ؤقُاءه ،ومً

 -1الربغوثي،متيم :مقام عراق ،ص.9
 -2ادلصدر نفسه ،ص.79
-3السمريي ،طامي:بني الرحابة والضيق الشاعر ..ومأزق تشكل ادلعجم الشعري ،صحيفة الرياض اليومية ،اخلميس 20
مجادى اآلخرة 1428هـ  5 -يوليو 2007م  -العدد / 14255مقالة إلكرتونية ضمن موقع الويب والرابط:
http://www.alriyadh.com/262183
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صون ؤن جفؿغه بإنها جىاعٍه ،وجىعٍه في الىكذ هفؿه ،ؤو جىاعٍه ٖبر جىعٍخه ،ؤي جىحي به مسفُا"1؛
ؤؾهمذ اللغت بكيل هبحر في حكيل اإلايان ٖىض"جمُم البريىسي" فهي حؿحر في زُحن مخىاػٍحنً،لىص
ألاوٌ بلى آلازغ 7ؤولهما الخِ الفحزًلي الظي ًغبِ بحن ألالفاّ وؤنىلها اإلااصًت ،وآلازغ الظي ًغبِ
بحن اإلاضلىالث هفؿها وبحن ماجشحره في الىفـ مً مكاٖغ.
بن الخضًض ًٖ حكيل اإلاعجم الكٗغي ٖىض جمُم خضًض طو شجىن؛ ألن اإلاعجم الكٗغي
لضًه ًغجبِ بإهمُت قٗغه هيل ،وىن جمُم لم ًلخهغ في قٗغه ٖلى معجم قٗغي واخض؛بل وظضجه
كض مىذ قٗغه مؿاخت خغٍت لفُٓت ،اؾخُإ ٖبرها وببراٖت ؤن ًىٓم ٖلىصا وؾالؾل ؤصبُت وفىُت،
فجراه ًىىٕ بحن الفهخى اهخلاال بلى الٗامُت مغوعا باللهجاث الخانت بيل قٗب ٖلى خضه،وللض آزغث
في هظا الجؼء مً بدثي ؤن ؤعهؼ ٖلى الشالر مٗاظم قٗغٍت ألاهثر جمٓهغا في صًىاهُه اإلاٗىُحن
بالضعاؾت فىظضث ؤن هظا الخمٓهغ ًدكيل وفم ماًلي7
-1قٗغ باللغت الفهخى -1 .قٗغ بالٗامُت -0 .قٗغ باللهجاث اإلادلُت وفم البِئت الجغغافُت.
ؤعي ؤن هظا الخىىٕ ًفضخي بىا بلى ؤن "جمُما" قاٖغ ظماهحري هجزاع كباوي كبلهً ،لغئه ألامي
واإلاخٗلم ،الُالب وألاؾخاط ،الٗامل واإلاشلفٌ ،
وول ًفهمه خؿب بُئخه وعئٍخه ،وهإهه ؤعص بهظا الخىىٕ
اللغىي جىؾُ٘ مىافظه ألاصبُت والفىُت في ؾبُل بًهاٌ عئاه الفىغٍت والشلافُت وألاًضلىظُت ألوؾ٘
قغٍدت كاعثت للكٗغ .للض بضا " جمُم" ٖبر هظا الخفغص اإلاعجمي وهإهه عظل جاعٍش ؤو ؾُاؾت ؤو عظل
صًً ،بضا مخلىها فىُا في لغخه بخلىن مياهه وجىىٖه وحكيله ٖلى الهُٗض الىاكعي والفجي
والىلضي،وبىٓغة هلضًت ؾغَٗت ،ؤقحر بلى ؤن الٗىامل التي ؾاٖضث ٖلى حكيل هظا اإلاعجم الكٗغي
اإلاخمحز هي7
-1جىىٕ الغئي التي ٌؿعى جمُم إلًهالها بحن الغئٍت الشلافُت والؿُاؾُت والفىغٍت والضًيُت وهي عئي
مغهت ًامً بها وَؿعى لترؾُسها.
-1الخىىٕ في َبُٗت البِئت واإلاغظُٗت الجغغافُت التي ًيخمي بلحها جمُم فهى فلؿُُجي ٖاف في مهغ
وهاظغ بلى ؤمغٍيا زم ٖاص بلحها وهى في خالت خل وجغخاٌ.
-0الخمىظاث الكٗىعٍت وصفلاث الخـ الباَجي التي حؿخىًَ هفؿه.
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ول هظه الٗىامل ؤؾهمذ في جلضًغي بكيل ؤو بأزغ في حكيل اإلاعجم الكٗغي ٖىض " جمُم"
والتي يظاها بخجاعبه مسخلفت الخىظهاث ،م٘ ألازظ بالخؿبان بإن ؤلفاّ الكاٖغ في كهُضجه جخغحر
وفم َبُٗت الغئٍا التي ٌؿعى لترؾُسها ٖىض اللاعت.وألن ْغوف البدض الٗلمي جدخم ٖلي الالتزام
بمىهجُاث ويىابِ زانت به فةهجي ؾإؾلِ الًىء ٖلى ؤهثر حكىالث اإلاعجم الكٗغي جمٓهغا
وفم ماطهغجه ؾابلا وهي-17قٗغ باللغت الفهخى -1 .قٗغ بالٗامُت -0 .قٗغ باللهجاث اإلادلُت
وفم البِئت الجغغافُت.

اللغت الفصحى:وان قٗغه باللغت الفهخى ألاهثر جمٓهغا في صًىاهُه " في اللضؽ،وملام ٖغاق" وللض بضا ٖلى
مؿخىي الكٗغ الٗمىصي الخللُضي وقٗغ الخفُٗلت والٗمىصي والخفُٗلت ظىبا بلى ظىب  ،ومً
الكٗغ الٗمىصي كىله7
ًُحر خمام بِذ هللا هدىي

ألعوي ٖىه ؤقٗاعا وٍغوي

ًغٍض بما به جسفُف ما بي

فحرظٗجي هال الصجىًٍ شجىي

وْجي ما ًذج الُحر بال

لجم٘ الكٗغ مً خًغ وبضو

ولىال الكٗغ مً ٖغب ؤخبىا
ْ
ًلىلىن اهى ؤن جيسخى هىاها

بطن زلم الخمام بضون قضو
وهل ًيسخى ابً آصم خحن ًىىي

وكُل جلى ًا هظا بهبر

وبن الهبر ًًٗف ال ًلىي "

1

وفي ميان آزغ مً صًىان " ملام ٖغاق " ًلىٌ7
ًاباوي البِذ فاخفٔ ؤًً جبيُه
ٌؿإلجي ًٖ ميان البِذ مبهغهم
فلض ًازغ مً زحر جمىُه
كىمىا بطا ما ؤعصجم ؤن ًلام بىم
2
بن اهخٓاعهم خبـ وهم فُه"
بئـ اهخٓاعهم اللىم اللظًً مًىا
ؤما ٖلى مؿخىي قٗغ الخفُٗلت فىجضه ٌؿحر ظىا بلى ظىب م٘ الكٗغ الٗمىصي بالخباصٌ بحن ول
ملُ٘ وآزغ وهظا هجضه مشال في كىله7
ؤدي جظهغججي ؤم وؿِذ؟
جلىٌ الخمامت للٗىىبىث
وؤهذ هىا والُلحن بلُذ
للض َفذ والكً ول البالص

 -1الربغوثي،متيم :يف القدس ،ص.121
 -2الربغوثي،متيم:مقام عراق  ،ص.30
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ولم ؤعق ًىما بلى ما عكُذ
فلم ؤوث ٖلمً مهما ٖلمذ
وؤهذ لبرهاهىا والشبىث
فإهذ لبيُاهىا والشباث،
جلىٌ الخمامت إلاا عؤث عوح خاعؾت الغاع فايذ
وكض ؤنبذ الغاع مً بٗضها َلال
ًا ؤزُت يُفان ما فٗال؟
زم كالذ حٗؼي كلُال وزل مً الضم٘ ما همال
زم مُلي بلى ول َفل ولُض
وكىخي ٖلُه الخياًت ،كىلي له
1
في ػمان مضخى خل في ياعها ٖغبُان واعجدال"
ؤو ؤن اللهُضة جبجى ولها ٖلى قٗغ الخفُٗلت وألامشلت هشحرة ٖلى طلً كىله7
نلبىه فماطا بغبً جيخٓغًٍ
للض نلبىه ولِـ مؿُدا وال ابً بله
للض نلبىه لؿغكخه اإلااٌ ؤو كىله الؼوع
ؤو ؾفىه الضم ؤو ؤي طهب ظىاه
ولم ًهلبىه لضٖىي وصًً
فماطابغبً جيخٓغًٍ ؟
وٍا ؤمه لم ًىً ًبريء الهم والبىم والٗمي
لم ًسغط الجً مً عؤؽ مهغوٖت مامىت
ولم ًخدض اإلاغاثحن والىهىت
2
ولم ًإجه في لُالُه عوح ؤمحن"
بن هظا الخىىٕ ًمىذ اللاعت فغنا هبحرة إلالاعباث هلضًت حُُٗىا بهؼٍاخاث قٗىعٍت وفىغٍت
وعئٍىٍت قتى.
اللغت العاميت :ؤما ٖلى مؿخىي حكيل اإلاعجم الكٗغي مً هاخُت اللغت الٗامُت فللض ججلذ فياإلافغصاث ولِـ في الترهُب ولىً لِـ بخضفم الفهخى ،وعبما ًغظ٘ طلً مً وظهت هٓغي بلى عيبت
الكاٖغ في الخسفُف مً الفهخى إلُٖاء مؿاخت مً اإلاغوهت الىفؿُت وبًهاٌ نىجه الكٗغي
ألهبر قغٍدت مً اإلاجخم٘ المخالهه الخـ الكٗغي الظي ًهل بلى كلىب الجمُ٘ صون اؾخصىاء ،ومً
اللغت الٗامُت في الضًىاهحن7
 -1الربغوثي،متيم :يف القدس  ،ص.56
 -2ادلصدر نفسه  ،ص.93
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ؾُضي7
ًاوعَت الكٗغاء
ؾإمضح يٗفً ال كىجً
ؾإخمل هِؿا مً الخِل،
1
والصخاطًً ؤمغ به ٖلى الىاؽ"،
ؤو مشل كىله في مىك٘ آزغ7
ؤكىٌ7
ؤال ؤيها الىاؽ ٖىضي حجاب،
2
ؾُجٗل ول اللبىع ماكخت ،فسظوه"،
اللهجت املحليت 7ؤما جمٓهغ اللهجت اإلادلُت وفم البِئت الجغغافُت فلض بضا في الجؼء ألازحر مًكهُضة "ملام ٖغاق" التي واهذ جمشل صًىاها بإهمله فهاهى ًلىٌ باللهجت الٗغاكُت7
ؤها ؾلُمان وؤخبابي بالكِـ
ٖكغ ؤطعٕ ظضاًلهً بال كِـ
بلهي بىاخضة مجهً بال" كِـ
3
وؤها عبي بالوي بالبلُت "
وفي مىي٘ آزغ7
هىاهم ؾاع م٘ صمي بالٗغاق
هسل ؾاعح واوى مىجل بالٗغاق
ؤمحر اإلاامىحن وهذ ٖضها
هغٍم الىف جىفي بن حٗضها
ؾل ألاعواح جغيً ؤن حٗضهه
4
ًجاوبىًٖ 7برها وهاي هُه"
وكبل الخخام ًجضع ؤلاقاعة بلى هىٕ آزغ مً اإلاعجم الكٗغي الظي جفغص فُه جمُم وهى الجم٘
بحن الشالزت ؤقياٌ التي جدضزذ ٖجها ،بما في كهُضة واخضة وهي" ملام ٖغاق" ؤو في كهاثض مخىازغة
يمً صًىان " في اللضؽ" ،لىً ججب ؤلاقاعة هظلً بلى ؤن هىان كهُضة في صًىان " في اللضؽ"
 -1الربغوثي،متيم :يف القدس ص.67
 -2ادلصدر نفسه  ،ص.75
 -3الربغوثي ،متيم :مقام العراق.69 ،
-4ادلصدر نفسه ،ص.72
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مىؾىمت ب" خضًض الىؿاء" وهي مخفغصة في معجمها الكٗغي فللض ظم٘ جمُم فحها بحن الىثر اإلاىػون
والكٗغ اإلاىشىع وقٗغ الخفُٗلت في عاجٗت فىُت ؤصبُتًًُ ،م مجاٌ الخضًض ٖجها للضواعي والًىابِ
التي جفغيها ؤؾاؾُاث البدض ،ولىجي آزغث ؤلاقاعة بلحها.
وفي الخخام ًمىً اللىٌ بإهه ال هو بال لغت،فلغت الىو ال جدمل وؿلا واخضا؛ بل جخٗضص
جبٗا للغئي واإلاىيىٖاث والبِئاث؛ بل " جبٗا للخهىعاث اإلاياهُت التي حؿخُُ٘ اللغت الخٗبحر ٖجها "
ولظلً " فةن باليتاإلايان الجخإؾـ باللغت،ألن اللغتهي التي حُٗي للميان هُىىهخه،وحكيل وؿله
الٗام في ؤؾُغه،ؤوؤبُاجه،ؤوظمله الكٗغٍت.وهي التي ًاعر الكاٖغ ٖبرها لخاعٍش اإلايان،وٍغسخه في
الظاهغة،لُىدكل اللهُضة اإلاياهُت مً اليؿُان مً بحن آالف اللهاثضالتي خملذ هم
اإلايان،وخملخه كُماظمالُت،وٍدىلها–بخدىٍل اإلايان هفؿه-بلى ببضإ اؾخصىاجي ًاقغ ٖلُه مً
بٗض،هإن الكاٖغاإلاجُضًسغط باإلايان الٗاصي مً ؾغب ألامىىت،وٍسغط-هدُجتلظلً-باللهُضةمً
ؾغب اللهاثض."2.
بن اإلابجى اإلاياوي م٘ اإلابجى اللغىي ٌكىالن مٗا بيُت الىو وؤصاءه الفجي ،وجبلى هظه البيُت
مً وظهت هٓغي في خالت زلخلت فىُت ال جهل بلى مغخلت الشباث ‘بال م٘ الخللي ؤو اللغاءاث اإلاخٗضصة
التي جمىدها نفت الغقي الىلضي.
بن نىعة اإلاعجم الكٗغي ٖىض جمُم الجىخمل بال ببُان زهىنُت الترهُب وٖالكخه
باإلايان ،وهظا ما ؾإجىاوله في الهفداث اإلالبلت ،ختى جىخمل نىعة اإلالاعبت هلضًا ٖىض جمُم مً
هاخُت باليت اإلايان وظمالُاجه لغىٍا وفىُا.

1

ج-املكان وخصىصيت التر يب.
الًمىً اٖخباع اللهُضة الكٗغٍت بيُت ههُت فىُت فدؿب؛بل هي جغهُبُت ؤًًا ،فالترهُب
ًًم بحن َُاجه اإلاعجم والجمل والًماثغ وألاؾالُب التي يمجها الكاٖغ كهُضجه ،وألايغاى مً
هظه الاؾخسضاماث ،طلً ؤن الترهُب ٖىهغ مهم مً ٖىانغ الٗملُت ؤلابضاُٖتٖ ،بره ًدضص
الكاٖغ مالمذ عئٍخه التي ٌؿعى بلى جغؾُسها يمً كهاثضه.
واإلاخدب٘ لكٗغ" جمُم"ً ،جض ؤن البيُت الترهُبُت لللهُضة ٖىضه لم جإث ٖلى وؿم واخض ؤو
هفـ واخض؛ وبهما حكيلذ وجىىٖذ بدىىٕ اإلايان وحكيله وجمٓهغه وفم الغئي الؿُاؾُت والشلافُت
والفىغٍت ،ووفم البِئت التي ؤخاَذ به فإهخجذ ول هو ٌغاًغ الىو الظي ًلُه ؤو الظي ٌؿبله،
لىجها جيخٓم في عئي مدضصة ٌؿعى الكاٖغ لترؾُسها؛ لُيىن بيافت هىُٖت للُٗاء الكٗغي.
 -1حلميداين  ،محيد :بنية الشكل الروائي ،ص.27
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بن ظمالُت وزهىنُت التراهُب ٖىض جمُم جلىصها بلى ظملت مً اللًاًا التي ججب ؤلاقاعة
بلحها مشل فىُت اؾخسضام الًمحر لضًه ،جمٓهغ ألاؾالُب بمسخلف ؤقيالها الفىُت وؤيغايها،
التراصف والخىغاع،الخىام بإهىاٖه ،زىاثُت الخللي والخإوٍل؛ وبط بن فًاء البدض ال ٌؿمذ
باالؾترؾاٌ والخىؾ٘ ،فةهجي ٖاظؼة ٖىض ؤلاؾهاب في وافت اللًاًا الفىُت؛ ولظا ؾإهخفي ببٌٗ
اللًاًا التي جمٓهغث بىثرة في صًىاهُه اإلاٗىُحن بالضعاؾت وهي صاللت الًمحر ٖىض جمُم البريىسي،
ألاؾالُب وجىىٖها ويغيه مجها.

الضمائر:اؾخُإ جمُم جىُْف الًمحر ببراٖت ٖالُت فالًمحر ٖىضه ًدكيل في مٓهغًٍ 7يمحر ألاها
الخانت ويمحر اٌ " هدً " وفي حكيلهما ٖالكت ظضلُت جباصلُت ،فلض ًفضخي "الىدً" بلى " ألاها "
والٗىـ صخُذ هظلً .ومً جمٓهغ " الىدً " الظي ًفضخي بلى ألاها ،كىله7
مغعها ٖلى صاع الخبِب فغصه ـ ــا

ًٖ الضاع كاهىن ألاٖاصي وؾىعهـ ـ ــا

فللذ لىفسخي عبما هي وٗمت

فماطا جغي في اللضؽ خحن جؼوعها

جغي ول ما ال حؿخُُ٘ اخخماله

بطا ما بضث مً ظاهب الضعب صوعها

وما ول هفـ خحن جللى خبُبها

حؿغ وال ول يُاب ًًحرها

فةن ؾغها كبل الفغاق للائه

فلِـ بمإمىن ٖلحها ؾغوعها

متى جبهغ اللضؽ الٗخُلت مغة

فؿىف جغاها الٗحن خُض جضًغها"

1

بن ؤوٌ ماًُالٗىا به جمُم في صًىاهه " في اللضؽ" هى يمحر اٌ " هدً " الظي بضا واضخا في
البِذ ألاوٌ،في كىله 7مغعها ،فغصها ،وفي هظا الدكيل ًبضو جمٓهغ البٗض الاوؿاوي الٗام بهمه وخؼهه
وؤإلاه وكهغه ،فهى وبن وان كض ػاع اللضؽ بمفغصه بال ؤهه ًخدضر بلؿان ألايلبُت التي حٗاوي ألامغًٍ في
الىنىٌ بلى اللضؽ ،بال ؤن هظا الًمحر الجمعي ًدكيل زلفه الىبذ والخىف والٓلم الخام
الظي ًىخىفه وهظا ًخطر في البِذ الشاوي ٖبر ببغاػ الًمحر الصخىخي 7فللذ في هفسخي ...ولىً جمُم
الٌؿخُُ٘ بزفاء يمحره " ألاها" فالبض ؤن ًُلم الٗىان إلاىبىجاث هفؿه لخدىفـ هىاء الخغٍت التي
ًيكضها ولظا ًلىٌ7

-1الربغوثي ،متيم:يف القدس ،ص.7
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ؤلم الخغوف مً الُغكاث ،هما ًجم٘ ألاولُاء اإلاغٍضًً
ؤهٓمها في ؾالؾل مً عجب فهي خغف ًاصي لخغف
ؤلم الخغوف التي اهخثرث لالاا مشل ؤهلي"

1

فهاهى ٌكحر بلى خالت الدكٓي والًُإ التي خلذ بالكٗب الفلؿُُجي والتي جغهذ ؤزغها
ظلُا ٖلى الكاٖغ فإؾلمخه بلى خالت مً الخؼن وألالم؛ ولىىه ًىُلم مً خؼهه لُخٗلم بدباٌ ألامل
في مؿخلبل ظضًض ًغسخ لضًه ولضي يحره كىاٖت بإن الخغٍت ػاص الكٗىب الخُت.
وجىخمل نىعة الًمحر " ألاها" ٖىض " جمُم" ٖىضما ًهغح به مباقغة وهظا ًخطر في كىله7
ؤها لي ؾماء والؿماء نغحرة ػعكاء
ؤخملها ٖلى عؤسخي وؤؾعى في بالص هللا مً حي لخي
هظي ؾماجي في ًضي"

2

ففي الؿُىع الؿابلت جٓهغ الخهىنُت ٖىض جمُم البريىسي وفحها بقاعة بلى خالت الدكغص
واللجىء التي ٌٗاوي مجها الكاٖغ ويحره.وحؿخمغ نىع الًماثغ ٖلى ازخالفها ،ؤها ،هدً ،ؤهذ ،ويحرها
الىشحر مً الًماثغ الٓاهغة واإلاؿخترة والتي ؾعى ٖبرها جمُم بلى جغؾُش عئاه ألاصبُت والفىُت
والؿُاؾُت في طهً اللاعت واإلاخللي ،فبضا بصخهه ؤخُاها ووان في ؤخاًحن هشحرة ًخدضر بلؿان
آلازغًٍ وبن ْلم فغصا.
بن الٗالكت بحن الًماثغ ٖىض جمُم البريىسي ٖالكت ظضلُت جباصلُتٖ ،الكت الخام بالٗام،
ولىجها ججم٘ في الجهاًت ٖلى هضف ٖام وهى 7عفٌ الٓلم واللهغ والٗظاب ،وبزباث الخلُلت التي
الجسفى ٖلى ؤي ؤخض هى ؤن " جمُم" ويحره بوؿان اليحر.

 -1الربغوثي ،متيم:يف القدس ،ص.18
 -2ادلصدر نفسه  ،ص.21
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لاشاليب وجىىعها وغرضه منها:حكيل آزغ للتراهُب بضا واضخا في الخىىٕ الثري في ألاؾالُب اإلاؿخسضمت بيل بغاٖت وبجلان؛
بط ؤْهغ فحها وافت ألابٗاص اإلاياهُت وحكىالتها الفىُت ،خاملت ؤيغاى وؤهضاف فىُت ؾعى جمُم إلزباتها
ومً ؤهثر ألاؾالُب جلً ،ألاؾالُب ؤلاوكاثُت التي جىىٖذ بحن ألامغ والىضاء والخعجب ويحرهاً ،لىٌ
مىْفا ؤؾلىب الىضاء7
ًاؤزُت هل حٗلمحن
للض وان في الغاع وٖض بإن الؿماء ؾدىثر
مشل ؤعػ الٗغوؽ ٖلى الٗاإلاحن"

1

بضا جمُم في هضاثه مخىصصا خىىها ،إلزباث بإن الغاع وان وماػاٌ ،هلُت البضاًت ليل ػمان
وميان،والىضاءالًلخهغ وخؿب ٖلى الىضاء الفغصي؛ بل حٗضي طلً بلى الجمعي كاثال7
ؤًا ؤمت في الغاع جبػي خماًت

مً الُحر مٗظوع بطا زاهً الُحر"

2

للض اؾخُإ في بِخه الؿابم ؤن ٌصخو الهم ؤلاوؿاوي الٗام وؤال ًىفهل ٖىه،وان هضائه
للبر والبدغ ،للؿماء وألاعى ،للضاع والبِذ ،لم ًترن مياها بال وهاصاه بدؿه الىَجي ولؿان خاله
الجمعي ،هاصاه وهى ًغسخ لضًىا بإن ؤخلُت فلؿُحن ألهلها وقٗبها كاهىن خلىقي هاصث به ول
الكغاج٘ في الضهُا ،ومً ألاؾالُب ألازغي التي جمٓهغث ٖىض جمُم ؤؾلىب ألامغ والظي وان في مجمله
ٌؿخدض الهمم وٍضٖى بلى هفٌ يباع الهؼٍمت والخلهلغ صوما بلى ألامام فهاهى ًلىٌ7
ًاؾماء
ؤبلػي في لُلت ؤلاؾغاء مً باإلاسجض ألاكىخى ًهلي
مً هبي ؤو بمام
اؾمٗىا ًامً ٖلحهم نلىاث هللا ؾغب مً خمام"...

3

 -1الربغوثي ،متيم :يف القدس  ،ص.54
 -2ادلصدر نفسه ،ص.59
 -3نفسه ،ص .104
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وفي مىي٘ آزغ ًلىٌ7
كبلي مابحن ُٖىِىا اٖخظاعا ًاؾماء
كض خملىا مىً مال ًدخمل "

1

وكض ًدمل ألامغ يغى الاؾخُٗاف للخاٌ التي ونل بلحها فهاهى ًلىٌ7
نبي لٗمً ًاهىاع اللهىة
الحؿخخي مً ٖمً الخاعٍش
ًابيذ هفي ًٖ بزاعجه
فٗمً مجغم
نبي كهىة ؤزغي"،

2

للض اؾخُإ جمُم بإؾلىب ألامغ ؤن ًٓهغ عواؾب ججظعث مىظ الخاعٍش في الٗلل الباًَ
لضي اللاعت والؿامٖ٘ ،بر ؾُٗه الخشِض لبُان خلت الترصي والظٌ التي وِٗكها ،مىُللا مجها بلى
مؿخلبل ًدمل الخغٍت واؾترصاص الخلىق ألهلها.
ؤؾلىب آزغ بضا جمٓهغه واضخا وهى ؤؾلىب الاؾخفهام والظي وان يهضف ٖبره بلى خض
الهمم واؾخجهاى الغوح ألابُت الٗغبُت وؤلاؾالمُتً،لىٌ7
ؤزُت ماطا ظغي لهما
ؤجغي ؾلما
ًاؤزُت هل جظهغًٍ
يضاة ؤهاصًً هل لً هل لً"

3

فهاهى ًىاصي وٍدؿاءٌ ٖمً في الغاع ،في مداولت الؾخٗاصة الخاعٍش ولالهُالق مىه ،وفي
حؿائالجه الىشحرة ًغؾم زغٍُت اإلاؿخلبل الؿُاسخي للٗالم الٗغبي وؤلاؾالمي ولظلً وظضجه ًلىٌ7
ؤجًٓ جغهُا ؾخٗلً ًٖ صزىٌ الخغب م٘ ؤإلااهُا ؟!
هل ًضزلىن صمكم هل ؾترص ؤهُاهُا الافغهج
 -1الربغوثي ،متيم :يف القدس  ،ص.101
 -2ادلصدر نفسه  ،ص.63
 -3نفسه ،ص.54
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ؤم ًهلىن ختى اللضؽ؟!
ما كاٌ الخلُفت للمبلغ ؤنهم ونلىا
ؤًبلى مً بجي مغوان مً ؤخض
ٖالم جًٓ ؤن كغَل اجلهذ بضاع الىضوة
نبي لٗمً ًا هىاع اللهىة"

1

وؤزخم جمٓهغ ؤؾلىب الاؾخفهام ٖىض جمُم بخلً ألابُاث مً كهُضة "ملام ٖغاق" والتي
ٌؿدىىغ فحها جبٗاث الغؼو ألامغٍيي الغاقم ٖلى الٗغاق كاثال7
ؤي هخاب مً هخب الفلً لم ًدترق مً ألاخضار اإلاخىكٗت في َالٗىا؟
في ؤي هف ؤو ظبحن عؤًدىا ًاظض وؤي شخيء عؤًذ؟
هل عؤًذ ٖلبت ألاؾبرًً وخضها جماما في مغهؼ ألاوعام؟
هل عؤًذ طلً ؤلاًمان الٗهبي ٖىض ألامهاث ؤن مىث ألاَفاٌ كًاء وكضع؟
2
هل عؤًذ الكِب في مفاعق الؿٗف وزكىهت الجظوٕ حؿىً ؤنىاث البىاث؟ "
بلى هىا ؤنل بلى زخام الخضًض ًٖ ظمالُاث اإلايان وزهىنُت التراهُب.

 -2بالغتاملكان بين الىصف والصىرة الشعريت
ٌٗض الىنف مً ؤهم الخلىاث الفىُت التي ماعؾذ صوعا هبحرا في ببغاػ عئٍت الكاٖغ وججؿُض
هىٍخه؛طلً ؤن "الىنف ؤخض ألاؾالُب التي حؿهم في جلغٍب اإلايان مً اإلاخللي ،وجىكف ًٖ الىشحر
مً الٗالكاث الفىُت ،بلى ظاهب صوعه في ججؿُض اإلايان ،واؾدىُاكه ٖما ًدمله مً عئي
وؤفياع"3؛ولظا واهذ الهىعة الفىُت مً ؤهم الٗىانغ ألاؾاؾُت للكٗغ ،وىنها حٗمل وفم زُحن
مخىاػٍحن ،زِ الكاٖغ الظي جبرػ ٖبره الغئٍت وألاؾلىب ،وزِ اإلاخللي الظي ًل٘ ٖلُه ٖبء
اإلالاعبت والخإوٍل ونىال للمنهى اإلاغاصًً .اف بلى طلً ؤهه ولما واهذ الهىعة ٖمُلت في صالالتها
ومًمىنها واهذ كُمتها الفىُت ؤعقى وؤعف٘ ووان صلُال ٖلى ٖبلغٍت الكاٖغ وجفغصه في الهُايت
الكٗغٍت ،شخيء آزغ وصصث الخضًض فُه هى ؤن الهىعة اإلاخفغصة،هي التي الجلخهغ وخؿب ٖلى
َغفي الهىعة الدكبحهُت مً مكبه ومكبه به؛ بل هي التي جخماهى م٘ اإلايان الظي ههفه لُهبذ
اإلايان نىعة فىُت بإهمله وهإهجي ؤخـ ؤن هظه الهىعة حؿدىض بلى آلُت جغاؾل الخىاؽ الكٗغٍت
 -1الربغوثي ،متيم :يف القدس  ،ص .65
 2الربغوثي  ،متيم :مقام عراق،ص .25 -3عصفور ،جابر :الصورة الفنية يف الرتاث النقدي،ط،1دار ادلعارف – القاهرة،1992 ،ص.154
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إلْهاع ظمالُت اإلايان وباليخه ،ومً هىا "فدكىُل اإلاٗجى اإلاخجضص والهىعة الكٗغٍت ًيىن" ،بفٗل
كىجحن مدؿاهضجحن ومخياملخحن ؤوالهما اللىة الكاٖغة التي جمىذ الكٗغ كُمت بوؿاهُت ظىهغٍت
قمىلُت بخدىٍلها بلى الغئٍا الظاجُت بلى مىيىٕ ججغٍبي فجي جخىػٕ ؤبٗاصه ٖلى الغكٗت اللغىٍت
ؤلاًداثُت للىو ،وزاهحهما اللىة الىاكضةالتي جخاب٘ ٖبره عئٍاه الخجغٍبُت للىو اإلاىخج الىىاػٕ
اإلاخٗاعيت واإلاىاكف اإلادكابىت وجىكف ألابٗاص وحُٗض جغهُب الٗالكاث بٗض جفىُىها مً ؤظل
الىكىف ٖلى الجماٌ اإلاىىىن الؿاخغ للُم الخُاة وؤلاوؿان"1.؛لظا ؾخضوع ملاعبتي الىلضًت
لباليتاإلاياهبحن الىنف والهىعة الكٗغٍت في زالزت مداوع هي واآلحي7

أ-الصىرة املفردة والصىرة املر بت.
حٗغف الهىعة اإلافغصة ٖلى ؤؾاؽ اجساط" الهىعةويٗا نىعٍا واخضامخفغصاًٖ يحره،وبن
وان في الىكذ طاجه يحر مىفهلتًٖ البىاءالٗام للهىعة اليلُت(اللهُضة)" ،2وٍضزل يمً الهىعة
اإلافغصة ؤهىإ الدكبُه والاؾخٗاعة ألاؾاؾُحن ،وجبلغ ظمالُت هظه الهىعة بطا خضر بُجها وبحن
الخىاؽ جغاؾل خسخي ومٗىىي ،وٍؼزغ صًىاوي جمُم بالهىعاإلافغصة التي جمٓهغث في قٗغه ومجها
كىله7
3
وهي الغؼالت في اإلاضي،خىم الؼمان ببىحها"
فالؿُغ الؿابم ًهف فُه الكاٖغ مضًىت "اللضؽ" بإنها الغؼالت التي حؿغح في ألافم
الىؾُ٘ ،وجىخمل الهىعة بلىله7
في اللضؽ ًغجاح الخىاكٌ ،والعجاثب لِـ ًىىغها الٗباص،
4
هإنها كُ٘ اللماف ًللبىن كضًمها وظضًضها"،
للض بضا جغاؾل الخىاؽ بكيل واضر في الهىع الؿابلت والؾُما في اهضماط اللىن م٘
الخغهت ،فالهىعة الخغهُت ألاولى ( ًغجاح الخىاكٌ) جىمل الهىعة اللىهُت الشاهُت (هإنها كُ٘
اللماف) ومً الهىع التي جمٓهغث وبلىة؛ واؾخُاٖذ ؤن حٗلي مً ؾلُت اإلايان ظمالُا وباليُا
كىله7
جهلي ٖلًُ ػهىع اإلاغوط
ًىام ألاَُفاٌ فحهً مشل الغخُم
1
سجىصا لغحر سجىص،هُاما لغحر مىام"
-1الرباعي  ،عبد القادر :مجاليات ادلعىن ،ط ،1ادلؤسسة العربيةللنشر-األردن ، 1999،ص43
 -2الرباعي ،عبد القادر:الصورة الفنية يف شعر أيب متام ،منشورات جامعة الريموك ،إربد – الريموك ،،ص،177 ،
.1980
-3الربغوثي  ،متيم :ديوان يف القدس،ص.8
 -4ادلصدر نفسه ،ص.11
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للض حٗاهلذ في الهىعة اإلافغصة الؿابلت اللىن والخغهت بؿيىنها وخغهتها،.وجمخض الهىعة
اإلافغصة لدكمل مدُُه الٗغبي والاؾالمي فهاهى ًلىٌ في "ملام ٖغاق"7
"ؤعي الٗغاق َىٍل اللُل"
كالها ظضها ًغسي ؤمحرة مً بجي خمضان،
ًلىٌ بن لُله َاٌ وهى بالٗغاق بُٗض ٖجها،
فىُف بلُل ؤزحها في خلب،
2
لِـ للبِذ هبحر مٗجى ،لىً ؤزلله الخاعٍش"
وجىخمل الهىعة اإلافغصة م٘ الهىعة اإلاغهبت والتي الجىفهل ٖجها ؤبضا ،فالهىعة اإلاغهبت مً
وظهت هٓغي،جخاب٘ وجغاهم للهىع اإلافغصة ببًٗها لخخيىن الهىعة اإلاغهبت،فهي"التيجالف مىٓغا
ٖاما مكىال مً مجمىٖت الهىعالشاهىٍت اإلاترابُت يمً بَاع زُالي مدضص الجىاهب مهما احؿ٘"،3
وٍؼزغ الضًىاهان اإلاٗىُان بالضعاؾت بالهىع اإلاغهبت التي جماهذ م٘ اإلايان وؤْهغث فغاصة حؿعى
لخإؾِـ ملاعباث وبهؼٍاخاث جلاعب عئي الكاٖغ التي ٌؿعى لترؾُسها ومً طلً7
في اللضؽ ًؼصاص الهالٌ جلىؾا مشل الجىحن
خضبا ٖلى ؤقباهه فىق اللباب
4
جُىعث مابُجهم ٖبر الؿىحن ٖالكت ألاب بالبىحن"
فالهىعة الؿابلت جبرػ جماهي ؤلاوؿان م٘ مياهه ؾىاء وان في الؿماء ؤو ألاعى ،نىعة
مغهبت جدضب فحها الهالٌ ٖلى كباب مضًىت اللضؽ جدضبا مشل اهىفاء الىالض ٖلى بيُه ،ول ؾُغ
قيل نىعة مفغصة ولىً في جغاهمها وىهذ لىخت فىُت ياًت في البراٖت وجتراهم الهىعة اإلافغصة
لخاَغ للهىعة الؿُاؾُت اإلاغهبت في كىله7

 -1الربغوثي  ،متيم :يف القدس  ،ص.85
 -2الربغوثي،متيم :مقام عراق ،ص.22
 -3الرباعي  ،عبد القادر  :الصورة الفنية يف شعر أيب متام ،ص.182
 -4الربغوثي  ،متيم :يف القدس ،ص.9
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وؤُٖض جغجِب الخغاثِ ،خُض ؤظٗل ؾىعبغضاص ٖلاال في عئوؾاألهغمحن
وهُل مهغ ،نهغ زُل جدذ كىم يايبحن
1
ويىَت بضمكم جىبذ ،في ػمان الخغب ،عمدا وي ًهىن الُاؾمحن"
هي نىعة ؤزغي مغهبت جخٗاهم الغئي الضًيُت والؿُاؾُت فحها لترؾم مالمذ الىسىة والصجاٖت
واللىة والاؾخبؿاٌ التي ٌؿعى الكاٖغ لترؾُسها في طهً اإلاخللي7
خمام البروط ًهلي ٖلًُ
حٗلمه الجىص ًابً الىبي
جىاوله بُمُىً كمدا عَُبا
فُإزظه وٍُحر ظىىبا
وال ًإول َّ
الخب
2
بل هى ًىثره في الجباٌ"
و ؤزخم هظا الجاهب بىلُخحن هما زالنت خضًثي ،ألاولى جخمشل في ؤن الهىعة (ؾىاء ؤواهذ
مفغصة ؤم مغهبت) جمٓهغث في همُحن 7جللُضًت وؤزغي مخىايمت م٘ الخىاؽ واإلايان ،الىلُت
الشاهُت7ولخاالهىعجحن(اإلافغصة واإلاغهبت) الجىفيان ًٖ بًٗهما البٌٗ،فيلخاهما ًىمل آلازغ وهظا
ؾبب الخفغص في الفىُت والجمالُت اإلاياهُت.

ب-جمالياث الصىرة والصرد الشعري.
مٓهغ آزغ مً ظمالُاث الهىعة الكٗغٍت وباليتها ٖىض جمُم وهى(ظمالُاث الهىعة
والؿغص الكٗغي)،بط جخجلى ظمالُت وقٗغٍت لغت الكٗغ م٘ الؿغص في فًاء صاللي اهؼٍاحي ٌٗىـ
الجماٌ بلىة اهؼٍاخه اإلافٗل للخسُل الظي ًدغهه جمُم بفىُت مشحرةً ،جُض جىظحهها مؿخلهما اإلآاهغ
الجمالُت مً اإلآاهغ الُبُُٗت التي حكيل الىمىطط الجمالي الدكىُلي في الظاهغة اإلاىفخدت ٖلى
جيىٍجها الُبُعي ،وهىٍخدغن بسهىبخه ؤلابضاُٖت والفىُت والفىغٍت .بن اإلاؿخلغت لكٗغجمُم
ٌؿخُُ٘ بؿهىلت الىكىف ٖلى جلً اإلادفؼاث الجمالُت اإلاغجبُت بالؿغص ،طلً ؤنها جخًمً
جىنُفاث صازلُت وزاعظُت إلاكاٖغه اججاه مياهه الظي ًهفه بُغٍلت جديي الؼمً اإلااضخي وآلاحي
مٗاً،لىٌ7

 -1الربغوثي  ،متيم :يف القدس  ،ص.25
 -2ادلصدر نفسه  ،ص. 83
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ؤبهغث في ؤخض اإلاخاخف مغة
مىدىجت مً ؤوٌ الٗهغ الىؾُِ
ؤًْ باب هىِؿت ؤو مظبدا
ٖغقا ٖلُه بغصة مُىٍت
وٖمامت ؤو جاط ياع
ٖغف ٌّ
زلي ٌؿإٌ الؼواع ًٖ ؤعبابه
1
وكض اؾخٗاى ًٖ اإلالًُ بخاظه وزُابه"
ؤو مشل كىله7
جلىٌ الخمامت إلاا عؤث
عوح خاعؾت الغاع فايذ
وكض ؤنبذ الغاع مً بٗضها َلال:
حٗؼي كلُال وزلي مً الضم٘ ما همال
زم مُلي بلى ول َفل ولُض
كىخي ٖلُه الخياًت كىلي له
في ػمان مضخى،خل في ياعها
ٖغبُان
2
واعجدال"
للض جبضث ظمالُت الؿغص الكٗغي في الهىعة التي عؾمها" جمُم" واضخت ٖىضما عظ٘ بىا بلى
اإلااضخي في الهىعة ألاولى عيبت مىه في اؾخدًاع الخاعٍش لصخظ الهمم الخافخت وٍخاب٘ الهضف طاجه في
الهىعة الشاهُت مؿخدًغا الخاعٍش الضًجي لؤلمت الٗغبُت وؤلاؾالمُت في مداولت مىه لبٗض ألامل في
الىفىؽ وؤزظ الٗبرة وجغؾُِش الغئي التي ًامً بها.
ال ًخىكف ألامغ ٖىض اؾترظإ اإلااضخي؛ بل ًخٗضاه بلى بغوػ جلً الجمالُاث الؿغصًت في
نىعه ٖبر الخىبُه للىاك٘ الؿُاسخي اإلاؼعي الظي ًدظق باألمت الٗغبُت ً،لىٌ7
الخُل جغهٌ في الكىاعٕ
ؤوكف الكغَي ؾُل اإلاغهباث وفغ مجها هاعبا
زُل عمذ ؤوػاعها في الغٍذ زم جغاهبذ مىظاتها بًُا طعاها
3
الخُل جغهٌ في الكىاعٕ الجغي بال هىاها"
 -1الربغوثي  ،متيم :يف القدس ،ص.27
 -2ادلصدر نفسه ،ص.56
 -3نفسه  ،ص.93
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ؾإزخم بلهُضة " خهافت" التي جلخو اإلاكهض الٗغاقي اإلاالم والخؼًٍ،الظي اؾخُإ جمُم
ؤن ًغؾمه بيل صكت فىُت مىْفا ول َاكاجه الفىُت والخسُلُت ،جاعوا الٗىان للاعثه لِكب٘ الغؾم
الخهىٍغي ملاعبت وبهؼٍاخا،فهاهى ًلىٌ7
في طاث ًىم خاعق،
ظلؿذ لتري٘ َفلها جدذ الؿماء
هاغى بسمـ ؤناب٘ تهضي لشضي ألام قِئا مً زضع
لم جبدؿم
وهإهه بحن الُضًً مهمت ؤو واظب ال بض مىه
وجلفخذ لتري مهاعٕ ؤهلها
باهلل صٖجي آلان مً طهغ الخؿحن
مً خىلها ظشض ٖلى الصخغاء
هاخذ ٖلى اللخلى اليؿاء
ؤٖجي اللىاحي لؿً في اللخلى
واٖجي لِـ بٗض
َّ
قبهذ ؤعصًت الؿىاص ٖلى الغماٌ بجلض فهض
والفهض مىخىب ٖلى مسالبه الخاعٍش
ٌ
مً خىلها ظشض بإبىاب البُىث
وجلفخذ لتري مالمدىم
ًا ؤيها الالهىن بالضقضاقت البًُاء
ًا بٌُ الىٗام
ال جلخلىه بغبىم
كض حٗلمىن بإن ؤٖىض زلم زاللهم هم اإلاىحى
وؤن اللبر ال ًيسخى وٍدفٔ زإعه
َّ
والضًً صًً  ،بن َّ
خل خل
والهىم ٌ
كىم ويٗخم ههب ؤُٖىىم مهالخىم
ال جلخلىه بغبىم ،فٗلى ألاكل
ؤبلىا ٖغاكُا وخُضا
وي
1
ٌؿامدىم"
 -1الربغوثي ،متيم :يف القدس  ،ص .96-95
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بن ظمالُت الهىعة الكٗغٍت اإلاغجبُت بالؿغص ،لم جإث ٖفى الخاَغ ،وبهما واهذ هدُجت
اؾخدًاع اإلااضخي وكغاءة الخايغ واؾدكغاف اإلاؿخلبل آلاحي ،وبىاء ٖلُه اؾخُإ جمُم ؤن ًغسخ
لغئاه اإلاسخلفت وفم اإلاُُٗاث الؿابلت ،ؾغصها ؾغصا ًلُم بمسخلف ؤهىإ اإلاخللحن ؤًىما واهىا ،هظا
الؿغص ًاهض ٖلى ؤن زمت ٖالكت كىٍت جغبِ بحن الكاٖغ ومياهه ظٗل بُجهما ؤلفت هفؿُت وقٗىعٍت بلى
خض الخماهي ،ختى ونلذ الٗالكت بلى ؤن الكٗغ ؤزظ مىخى الؿغص ،وفي الؿغص ًيىن الاعجساء الىفسخي
والٗهبي م٘ الاعجباٍ الغوحي.

ج-الصىرة املكاهيت و ثافت الرمز.
جشبذ قٗغٍت جمُم ؤهه ًخمخ٘ بدغواث فىُت ٖضة لؿذ بهضص ؾغصها والاؾخفايت فحها بلضع
ما يهمجي ؤن ؤعهؼ ٖلى ؤهثرها ؤهمُت وهي الهىعة اإلاياهُت وهشافت الغمؼ.
فالغمؼ مً وظهت هٓغي قفغة ؤصبُت فىُت ًىْفها الكاٖغ لئلقاعة بلى مىيىٖاث ًخسُاها في الىاك٘
لُهل بلى ظىهغها في ٖلل اللاعت واإلاخللي ٖبر بظغاء اإلالاعبت وآلُت الخإوٍل.
في اٖخلاصي ؤن الغمؼ هى ؤكىخى صعظاث ٖبلغٍت ألاصًب الخسُلُت في نىاٖت ٖىالم قٗغٍت
ؤو ؾغصًت ولىً بُغٍلت ؤهثر زهىبت وظماال.ولٗل الخٗلُضاث اإلاغلفت بالُابىهاث اإلادغمت هي التي
جغيم ألاصًب ٖلى جىُْفها.
وبٗض عخلت َىٍلت ومىشفتفي ظمالُت اإلايان ٖىض جمُم البريىسي جىنلذ بلى ؤن جمُم وْف
الغمؼ في قٗغه بظواء وفىُت مخلىت ،وطلً بضعظت حؿمذ ليل مً ًلغؤ قٗغهً،لاعبه وفم عئٍخه
وزلافخه وبظلً جيىن ول اإلالاعباث والاهؼٍاخاث التي ًلضمها اإلاخللي ملبىلت ولىجها بضعظاث
مسخلفت.وللض خفل قٗغ جمُم بيافت ؤهىإ الغمؼ ؛فهىان الغمؼ الؿُاسخي،والغمؼ الضًجي،والغمؼ
الاظخماعي ،ويحره الىشحر.
فمً الغمؼ الاظخماعي الظي اؾخُإ جمُم ؤن ٌكحربه بلى مىيىٖاث ٖضة هى "الهالٌ" في
كهُضة ملام ٖغاق "،فهى ًغمؼ بلى الٗغاق بإهمله كاثال7
ؤها الاخخماٌ بمٗجى ألامل
ؤها الاخخماٌ الظي في الجمل
1
وؤها الاخخماٌ بمٗجى الغخُل"

-1الربغوثي  ،متيم :مقام عراق ،ص.19
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وكض ًغمؼ باللُل بلى الاؾخٗماع والغؼو فهاهى ًلىٌ في اللهُضة طاتها7
" ؤعي الٗغاق َىٍل اللُل"
1
كالها ظضها ًغسي ؤمحرة مً بجي خمضان"،
وكض ًيىن الغمؼ ،للخظهحر باإلااضخي الخلُض الظي يإ مىا ًلىٌ7
ؤها بكاع بً بغص
ؤها مً ًدفٔ في هفُه ظضعان اإلايان
ؤنبدذ مً َىٌ ظسخي ظاهبحها
َغق بغضاص وزِ هللا في هفي ؾُان
2
ؤها بكاع بً بغص"
ولٗل كهُضة "في اللضؽ" جلخو وافت ؤقياٌ الغمؼ واهىاٖه ،ففحها ًخجلى الغمؼ الضًجي
والخاعٍذي والؿُاسخي ،ختى بضث اللهُضة وهإنها لىخت فىُت الاهفهاٌ بحن ؤؾُغها ،فالبِذ الىاخض
واإلايان الىاخض ًدمل ؤهثر مً عمؼ في آن واخض ًلىٌ7
3
مغعها ٖلى صاع الخبِب فغصها ًٖ الضاع كاهىن ألاٖاصي وؾىعها"
فضاع الخبِب عمؼ إلاضًىت " اللضؽ " وكاهىن ألاٖاصي عمؼ " للحهىص" وؾىعها عمؼ للخىاظؼ
التي ؤكامها الحهىص في مداولت مجهم لٗؼٌ اإلاضًىت اإلالضؾت ًٖ ؤهلها.
ؤما الغمؼ الضًجي فلض وان جمٓهغه واضخا وظلُا فهى ًغمؼ بلى شجاٖت الغؾىٌ وكىجه
بلهُضة الخمامت والٗىىبىثً ،لىٌ7
ؤدي جظهغجـجي ؤم وؿِذ ؟
جلىٌ الخمامت للٗىىبىث
للض َفذ والكً ول البالص

وؤهذ هىا والُلحن بلُذ

فلم ؤوث ٖلمً مهما ٖلمذ

ولم ؤعق ًىما بلى ما عكُذ

فإهذ لبيُاهىا والشباث،

وؤهذ لبرهاهىا والشبىث

ؤجِخً ؤؾإٌ ًٖ ناخبِىا

فال جلخلُجي بهظا الؿيىث

ؤعان ؤزُت ال جىُلحن

بإي الضواهي ؤلاهاء صهُذ"

4

ومً عمؼه الؿُاسخي ما عمؼ به بلى ملاجلي اإلالاومت اللبىاهُت والٗغاكُت في كهُضة "هؿاء
الىبي" كاثال "7خضًض الىؿاء خضًض كهحر ماصاه ؤن الىبي صٖا خؿىا وخؿِىا وفاَمت وٖلُا ويم
 -1الربغوثي  ،متيم :مقام عراق ،ص.22
 -2الربغوثي  ،متيم :يف القدس،ص.31
-3ادلصدر نفسه،ص.7
 -4نفسه ،ص56
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َّ
ٖلحهم هؿاء مً الك ْٗغ زم صٖا هللا ؤن ًظهب الغظؼ ٖجهم فإهؼٌ عبً آًت جُهحرهم ،هىظا وعصث في
صزل الظًً ؤبىا ؤن
مغاظ٘ ؤهل الخضًض مً الُغفحن ...ؤكىٌ ،وؤظغي ٖلى هللا فُما ؤكىٌ ،باوي ؾإ ِ
زغط مىه الظًً ٖلى الٗىـ مجهم ؤباخىا لخاهم ،فمً عص هُض الحهىص ًٖ
ًظلىا لغاػ ؤجاهم ،وؤ ِ
اإلاؿلمحن بلبىان ٖىضي ؾُضزل جدذ هظا الىؿاء ومً عص هُض الخدالف ًٖ قاعٕ في الٗغاق
ؾُضزل جدذ الىؿاء"

1

ومً الصخهُاث التي قغلذ مؿاخت هبحرة لضي"جمُم " في قٗغه الؿُض اإلاؿُذ "ِٖسخى
ٖلُه الؿالم" فللض عمؼ بلُه في كهُضة "الجلُل" بالىانغي كاثال7
ظلُل هى الىلض الىانغي الظي ًغجلي
ول ًىم نلُبا
فُدمله ال ؤخضص مً مجهما ًدمل آلان ناخبه
وَؿحر بلى اللضؽ مؿدكهضا خافُا

وٍدؿبه الىاؽ ظغغافُا"

2

ٌكحر في هظه ألاؾُغ بلى الىلض الىانغي -الفلؿُُجي الظي ًغجلي ول ًىم بلى الٗال قهُضا في
ؾبُل الىًَ واللضؽ واإلالضؾاث مؿخٗمال عمؼ "ِٖسخى " ٖلُه الؿالم بؿبب ما ًمشله مً عمىػ في
بٗض ألامل وزالم للبكغٍت مً الٓلم والايُهاص.
ومً الغمىػ الؿُاؾُت الصخهُت ،ما وْفه في كهُضة " زِ ٖلى اللبر اإلااكذ" والتي عمؼ
بها بلى كبر الغثِـ الكهُض ًاشر عرفاث ،والظي واهذ ونِخه ؤن ًلبر في مضًىت اللضؽ ،فلبر ماكخا
في عام هللا ختى جدغٍغ اللضؽ وفي طلً ًلىٌ7
ووخـك ـخـها جـؼٍـض اطا جـؼٍ ــض
وهــل جدـخه ؤعى جمُ ـ ـ ــض
ًــغٍــض الِٗــل بٗض وال ًغٍــض
قهُض في ظىاػج ــه قــهُ ــض
وفـي الـمـىجــى لـه كبر قغٍض
الؿٗت اليكُض
ًًُم بها ٖلى ِ
3
ول ـىــً ه ــً خحن ٌغُب ؾىص"

ظـ ـ ـمــىٕ ول مً فحها وخُـض
وهـ ـ ــل فــىكـه يُــم بسُ ــل
وه ـ ــل ك ـل ـبـه َُـغ مـل ــىٌ
وه ـ ــل البــ زىب اإلاىاً ـ ــا
يـغٍـب الىاؽ مً ًدُا قغٍضا
ولللبر اإلاـاكــذ ؤلــف مٗـىـى
ومـا جبُ ــٌ باللمغ اللُــالــي
 -1الربغوثي ،متيم:يف القدس  ،ص.37
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الخاتمة :
اصدادث العىاًت في العىىاث ألاخيرة بذساظت البنى املياهُت في ألادب بىحه عام والشعش بىحه
خاص ،وبذا رلً واضحا عبر معالجاث الباخشين والىلاد بفضل جطىس الىلذ الحذًث وحعذد
مىاهجه وهطج سئاه ،وملا حشيله جلً البنى مً ؤهمُت بالغت في حشىُل الفضاء الذاللي الزي ًفصح
عً الىطىص؛ لزا واهذ غاًت هزه الذساظت اظخجالء حمالُاث امليان عىذ الشاعش جمُم البرغىسي ،
وجىمً ّ
حذة الذساظت مللاسبتها حشيل امليان وجمظهشه بيافت ؤبعاده ودالالجه ومعخىٍاجه عىذ جمُم
البرغىسي عبر هطىضه الشعشٍت املىظىمت بالفطحى ؤداة للىشف عً ألاوعاق الشلافُت والشئي
ألاًذلىحُت املضمشة في هطىضه الشعشٍت.
في ضىء ماظبم اجطح لي ؤن جمُم اظخطاع ؤن ًشظم بيلماجه البعذ الجمالي الخاص للىظ
الشعشي عىذه ،واشفا بزلً عً سئي ؤًذلىحُت وفىشٍت ظعى بلى بًطالها للمخللي بعبل شتى ،وعبر
رلً ؤوىن كذ وضلذ بلى مجمىعت مً الىخاثج ؤلخطها فُما ًلي وفم ملاسباحي الىلذًت العابلت في
الفطلين الشالث والشابع  .جىاولذ في الفطل الشالث معخىٍاث امليان عىذ جمُم البرغىسي وخشحذ
بعذ جلً امللاسبت بجملت مً الىخاثج مً ؤهمها:
هشيرة هي الخلاطعاث بين الذالالث الشالر  ،وما ؤوسدجه وان على ظبُل الزهش ال الحطش ،
وبىاء على ماجم جلذًمه معبلا في هزا الفطل فةوي ؤلخظ مدخىي عملي فُما ًاحي:
-1بذا الخىاص مع اللشآن واضح املعالم  ،والخاسٍخي حلُا في الذاللت الخاسٍخُت الذًيُت .
 -2شاع الشمض الذًني والخاسٍخي بطىسة هبيرة وهزا ًشحع للبِئتالتي وشإ فيها .
 -3خملذ ألابُاث وألاظطش الشعشٍت جلاطعاث مع بعضها وهزا ًذٌ على شاعشٍت الىظ عىذجمُم.
 -4اسجبط امليان عىذ "جمُم" بشالزُت إلابذاع ألادبي ( الاًذًىلىحُا والذًً والجزوس الخاسٍخُت)
فعالكخه بامليان عالكت مطير ووحىد.
-5اجطح لي بإن هىان خالت مً الاوسجام الحلُلي بين الزاث املبذعت ( الشاعش) وبين مياهه ؤًىما
وان.
-6وان اظخدضاس امليان عىذجمُم لبعث الحُاة في امليان مً حذًذ  ،وحشىُله بطشٍلت حعمذ
مللاسباث هلذًت مفخىخت.
 -7ظُطشث اللذط على معاخت هبيرة مً شعشه  ،واملعاخت ألاخشي لم جخشج عً الشام والعشاق
ومطش ،وفي رلً بشاسة بلى ؤهه شاعش امليان العشبي بطذق.
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ؤما فُما ًخخظ بالفطل الشابع فللذ خشحذ بجملت مً الىخاثج ؤوسدها وفم ماًلي:
هخاثج جخخظ بمعخىٍاث امليان مً خُث املغلم واملفخىح:
ً -1خدىٌ امليان املغلم بلى مفخىح ،واملفخىح بلى مغلم،وهزا الخدىٌ وبن لم ًبرص واكعا مادًا ملمىظا
فةهه ًدشيل في الىفغ إلاوعاهُت عىذ هفىسها مً هزا امليان ؤو ران ؤو جلبلها لهزا ؤو ران.
ُ
 -2حشيل الزهشٍاث عاملا مفخىخا عىذ الشاعش ،وخاضت برا وان ٌعِش في املغلم.
 ،-3بن لجىء الشاعش بلى العالم املفخىح-مً وحهت هظشي -هى مداولت للخخلظ مً الىاكع الزي
ًدُط به ،وهى سدة فعل ًىلذه العىاد والخىف الزي ٌعِشه الشاعش في الحاضش.
ً -4بذؤ امليان املفخىح بالخالش ي عىذما ًبذؤ الشاعش بالعىدة بلى الىاكع ؤو عىذما ًفُم مً خلمه.
ً -5يخلل الاوغالق مً املادي بلى املعىىي ؤي مً امليان املعِش بلى الاوغالق الىفس ي.
ٌُ -6شُع الاوغالق في الىفغ بعضا مً ألامل  ،وخاضت برا وان الاوغالق في ميان كعشي.
هخاثج جخخظ باالظتهالٌ والخىاجُم :
واهذ حمالُاث الاظتهالٌ والخىاجُم حعير في خطين مخىاصٍين :الشيل واملضمىن ،ؤما
الشيل فُىذسج جدخه الخىىع الشاجع في بمياهُت هخابت الىظ الشعشي وفم ؤهىاع مخخلفت مً الشعش،
وؤما مً خُث املضمىن فُخلخظ في جلً املشيراث التي جخألف مع ؤشياٌ الاظتهالالث والخىاجُم
ومنها:
-1الاظتهالٌ بالدشائم على الطشٍلت العمىدًت والخخام بالخفائٌ على طشٍلت الشعش الحش.
-2الاظتهالٌ بالخفائٌ بطُغت الخإهُذ على طشٍلت الحش ،والخخام بالدشائم بالخمني على طشٍلت الحش.
-3الاظتهالٌ والخخام بطشٍلت العشد الحياجي.
-4الاظتهالٌ بالىفي والخخام بالخإهُذ.
 -5الاظتهالٌ بىفغ الجملت والخخام بها ،ولىً مع اخخالف الشئٍا واملشهذ الشعشي.
هخاثج جخخظ باملعجم الشعشي :
وفي جلً امللاسبت الىلذًت العابلت ؤلخظ الىخاثج الجضثُت التي جىضلذ بليها:
-1جميز املعجم الشعشي عىذ جمُم بإهه معجم خطب وغضٍش الذاللت الىفعُت والجمالُت للميان.
-2امخاص بالخىافم مع املىضىع املشاد الحذًث عىه؛لزلً هجذ ؤن ألاشعاس راث ألابعاد الىفعُت
والجمالُت جدعم بالشكت والهذوء ،بِىما ألاشعاس راث ألابعاد العُاظُت جمُل بلى املفشداث راث الىبرة
اللىٍت ،والخاسٍخُت جمُل بلى هبرة الفخش والعضة وألاهفت.
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-3بذؤ جمُم مخفشدا في معجمه الشعشي الزي حشيل بإهماط فشدًت ليل جمظهش ؤو زىاجي ؤو ؤهه حمع
بين ألاهماط وافت.
-4ؤظهم زشاءاملعجم الشعشي عىذ جمُم" بخيىًٍ طبلاث مخعذدة مً املخللين لشعشه جبعا لىىعُت
املعجم املعخخذم في الخطاب الشعشي.
هخاثج جخخظ بالتراهُب :
-1حاءث التراهُب عىذ جمُم اظخجابت للظشوف الىاكعُت التي عاشها جمُم.
-2بذث التراهُب عىذ جمُم مخىىعت ،وهى يهذف في هزا الخىىع ،بلى الخىىَع في معاخت الخللي
والخإوٍل مً كبل العامع واللاست.
-3واهذ للتراهُب خطىضُت ؤبعذتها عً الىمطُت الخعبيرًت مما مىده فشادة وجميز الًدطل ألي
شاعش آخش.
كامذ حمالُت هزه التراهُب على عالكاث جبادلُت مخىىعت جدشهها مشاعش إلاوعان وعالكخه بهزا
امليان ؤو ران.
للذ عمل جمُم على بخذار خلخلت بهضٍاخُت في التراهُب التي وظفها ،حعلذ مً مياهه ظاهشة
مخفشدة جدبىؤ ملعذا ًخميز بالبراعت وإلاجلان.
هخاثج جخخظ بالشمض:

مخجذد و ّ
ّ
مخعذد ،مخجذد بخجذد مياهه ومخعذد بخعذد سئٍخه وزلافخه.
-1الشمض عىذ جمُم
-2جمظهش الشمض عىذ" جمُم" في معخىٍاث ،الفشدي ،الجمعي.
-3اظخطاع جمُم عبر سمىصه ؤن ًىظع مً شبىت الاهضٍاخاث الفىُت في الطىسة الشعشٍت بما خمله مً
دالالث بًداثُت لخلً الشمىص.
-4هجح جمُم مً وحهت هظشي في اظخلطاب املخللي بيافت ؤهىاعه ورلً في البراعت الفىُت التي وظف
بها الشمض على وافت املعخىٍاث التي جىاظب املخللي والتي ظىف حعمذ بدشٍت في الخللي والخإوٍل.
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وؤخيرا ؤضل بلى حملت مً الىخاثج بعذ هزا الجهذ الىلذي الزي كذمخه عبر ؤسبعت فطىٌ
ومباخث  ،ؤهمها :
ٌ-1عخبر امليان عىذ "جمُم البرغىسي" معشخا خلُلُا فاعال ألخذار الىاكع العُاظُت والاحخماعُت
خُث ظلط الضىء على املعاهاة واللهش والظلم.
-2اجطح لي عبر وافت امللاسباث الخطبُلُت ؤن امليان مشخم مً الىُىىهت والىحىد إلاوعاوي وهزا
بذوسه ًاهذ على خخمُت جلً العالكت الجذلُت بين إلاوعان ومياهه ،وَعمل على حعمُم الاهخماء
الىفس ي والشوحي .
-3حعذدث دالالث امليان وؤبعاده عىذ " جمُم " وفي حعذدها ًيىن حعذد امللاسباث الىلذًت.
-4ؤجاخذ اللغت املياهُت الخمُمُت املجاٌ ملعاخت هبيرة مً الاهضٍاخاث الشعىسٍت التي جإسجحذ بين
الطعىد والهبىط بىاء على الىفىس واللبىٌ لهزا امليان ؤو ران.
-5اسجبطذ ملاسبت دالالث امليان وؤبعاده في شعش "جمُم البرغىسي" بدالت الخخُل عىذ ول مً الشاعش
واملخللي معا.
-6جىمً الفشادة عىذ " جمُم البرغىسي" في بعادة حشىُل امليان بلغت فىُت وضىس شاعشٍت ،اظخطاع
بعذها ؤن ًجعل مً مخللُه ضاخب كشاس ألهه ًخدذر بلعاهه وَشعش بللبه.
 -7اهطلم "جمُم" مً مياهه الخاص بلى العام في خشهت فىُت داثبت هشفذ عً مذي الخدام الشاعش
بىطىه ألام ووطىه ألاهبر.
ّ
-8بذا حشيل الىحع وألالم بمعخىٍُه الفشدي والجمعي بطىسة هبيرة في الذًىاهُين عبر اسجباطه
بلضاًا وطىه ألام " فلعطين" والىطً العشبي.
-9ماسظذ خالت الدشظي التي عاشها وما صاٌ ٌعِشها الشاعش دوسا هبيرا في جشظُخ حذلُاث زىاثُت
حعىغ الحالت الىفعُت للشاعش واملشجبطت بمياهه مشل الُإط والخفائٌ  ،الحضن والفشح. ...
-10بن الخماهي بين الشاعش ومياهه ؤعطى للىظ الشعشي بعذا سمضٍا ،ختى غذا حضءا مً عملُت
هيرمىهُطُلُت جدمل صخما مً الاهضٍاخاث وامللاسباث الىلذًت.
-11مً عىامل إلابذاع املياوي عىذ" جمُم" هى الخىىع في حشىُل املعجم الشعشي لذًه بين العامُت
والفطحى واللهجت املدلُت .
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-12مما جىضلذ بلُه هى حعذد معخىٍاث امليان عىذ " جمُم" بين الاهفخاح والاوغالق ،وفي اهفخاخه
واوغالكه دسحاث ومعخىٍاث وجلاطعاث جدُلىا بلى ؤن املفخىح كذ ًيىن مغللا واملغلم كذ ًيىن
مفخىخا ،جبعا لحشهت املشاعش املخىالذة داخل الىفغ ججاه هزا امليان ؤو ران.
-13لم جإث الاظتهالالث الشعشٍت وخىاجُمها اعخباطُت؛بل اسجىضث على جلىاث شعشٍت فىُت اسجبطذ
بالشاعش ؤوال وبمياهه زاهُا .
-14بذث هىان ظىاهش فىُت ؤخشي ،البذ مً إلاشاسة بليها مشل الخىشاس والخىاص الذًني والترادف،
ولىال مىهجُاث البدث املديىمت بلاهىن علمي ؤظير وفم ؤطشه ،لىىذ كذ اظخفضذ فيها ،بال ؤهني
ؤجشن رلً للباخشين مً بعذي.
الخىضُاث :
وخُث ؤهني ال ؤدعي اظدُفاء املىضىع خله مً خُث الذساظت املعخفُضت بدىم
ألاطش املىهجُت وألاوادًمُت للبدث ،فةهني ؤجمنى مً الباخشين حعلُط الضىء على ظىاهش فىُت ؤخشي
عىذ"جمُم" مشل الخىشاس والترادف ،والخىاص الذًني وغيرها ،وجىاوٌ امليان في دواوًٍ "جمُم"
املىظىمت باللهجت املدلُت ؤو العامُت للملاسهت بين حمالُاث امليان في الذواوًٍ املىظىمت بالفطحى
والذواوًٍ املىظىمت بالعامُت ،هما ًمىً جىاوٌ دًىان "ملام عشاق"،بالذساظت ألاوادًمُت ،خاضت
وؤنها ؤهمىرج ًدخىي على صخم هاثل مً الذالالث .

هزا وهللا املىفم
الطالبت  /حيهان ؤبى العمشًٍ
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قائمة باملصطلحات وألاعالم التي وردت في البحث
أوال  :املصطلحات
ثجدر إلاشارة إلى أن كافة املصطلحات ثم الرجوع فيها إلى :
غلىؾ :ػػُس ،معجم اإلاصؼلحاث ألازبُت اإلاػاصطة  ،غ،1زاض النخاب اللبىاوي . 1985 ،الالهس(اهسضٍه)،مىػىغت الالهس الفلؼفُت،جطظمتدلُل أحمسدلُل ،غ،2ميـىضاث غىٍساث ،بحروث  ،باضَؽ. 2001 ،
الطقم
1

اإلاصؼلح
الىظىزًت
()Existentialism

2

الؼُمُىػُقُا
()Semiotics

3

هحرمىهُؼُقُت
()Hermeneutics

4

مُشىلىظُا
()Mythology

الصفحت
الخػطٍف به
جُاض فلؼفي ًمُل إلى الحطٍت الخامت في الخفنحر بسون قُىز ص9
وٍؤلس غلى جفطز ؤلاوؼان  ،وأهه صاحب جفنحر وحطٍت واضازة
وادخُاض وال ًحخاط إلى مىظه،وهي ظملت مً الاججاهاث
وألافهاض اإلاخباًىت و جنطغ الىظىزًت الترلحز غلى مفهىم ان
ؤلاوؼان لفطز ًقىم بخهىًٍ ظىهط ومػنى لحُاجه
غل ممم ً ممسضغ أوؼ مما الػالم مماث وألازل ممت والطم ممىظ ،ػ ممىاا أماه ممذ ص10
ػبُػُم م م م م م م م ممت أم صم م م م م م م م ممىاغُت .وحػم م م م م م م م ممس اللؼم م م م م م م م مماهُاث ظم م م م م م م م ممعاا
مً الؼُمُائُاث التم جمسضغ الػالمماث أو ألازلمت الل ىٍمت و حمر
الل ىٍت
الهطمىُىػُقا مصؼلح قسًم بسأ اػخػماله في زوائط ص12
السضاػاث الالهىجُت لِـحر إلى مجمىغت القىاغس واإلاػاًحر
الت ًجب أن ًدبػها اإلافؼط لفهم الىص السًن النخاب
اإلاقسغ .زم جؼىض لسضاػت و فهم الىصىص في فقه
الل ت والىقس ألازبي.
غلم ألاػاػحر،مصؼلح ٌـحر إلى مجمىغت ص13
مً الفلهلىض/ألاػاػحر الخاصت بالشقافاث الت ٌػخقس أنها
صحُحت وداضقت ،حؼخذسم لخفؼحر ألاحسار الؼبُػُت
وؿطح الؼبُػت وؤلاوؼاهُت .
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5

الحسغ
()Intuition

6

مُخا فحزًقت
(( Metaphysics
ابؼدُمىلىظُت
() Epistemology
جطاوؼُسهخالُت
()Transcendental
أزب السجىن

7
8
9

ٌـحر إلى هىع مً اإلاػطفت الت ال حؼخذسم اإلاىؼق ص20
والادخصاص وهى ًمشل ؿنال مً أؿهاى اإلاػطفت لِؼذ مً
الظطوضي جفؼحرها بهلماث ،غازة ما جاحي بؼطٍقت داػئت
ومفاظئت .
ص20
حػن ألاؿُاا الت ال جذظؼ لمقىاهحن الؼبُػت.
هظطٍت اإلاػطفت وهي فطع مً فطوع الفلؼفت تهخم بؼبُػت ص20
ومجاى اإلاػطفت.
ص20
غلم زضاػت الحسغ والظىاهط.
هىع مً أهىاع ألازب ٌػنى بؼطح مأػاة وجصىٍط حُاة دلف ص56
القظبان قظبان السجً وظلم السجان وقظبان الخجبر
والاػدبساز والقهط اإلاؼلؽ غلى الـػىب.
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ثاهيا :ألاعالم
ثجدر إلاشارة إلى أن كافة ألاعالم ثم الرجوع فيها إلى :
ألاب لويس شيخو:اإلاىجس في الل ت وألاغالم (،ميـىضاث زاض اإلاـط ) ، .بحروث ،غ . 1994، 34الطقم الػلم
اػخىن باؿالض
1

2

فطاوؼِؽ هطبطث
بطازلي
غبس ال فىض بالطَؼىى

4

أحمس ػالب

5

ًىضي لىجمان

6

قازة غقا

7

ػػس الجمُلي

8

أهسضٍه الالهس

3

الصفحت
الخػطٍف به
( )Bachelardفُلؼىف فطوس ،اهخم بفلؼفت الػلىم ،7،15
20،22،23
والخحلُل الىفس الخاص باإلاػطفت الػلمُت.
24،25،36
40،43،47
57،60،52
55،179،7
8،72،39
()Bradleyفُلؼىف مشالي بطٍؼاوي .له مؤلف مىػىم 7
باإلاظهط والىاقؼ ،
فُلؼىف وباحض أمازًم  ،له مؤلفاث غسة في العمان 8
واإلاهان.
أػخاش ألازب الحسًض و اإلاػاصط -ملُت آلازاب  -ظامػت 8
جلمؼان .
()Lotmanباحض وهاقس ومفنط في ألازب الطوس في الىصف ،18،11،8
الشاوي مً القطن ، 19أػؽ مسضػت جاضجى الؼىفُدُت 23،36،56
الؼُمُائُت  ،له أغماى لشحرة أؿهطها (ػُمُائُت الؼِىما).
أػخاش ظامعي في الىقس الؼِىمائي الػطبي اإلاػاصط ،و أػخاش 8
الخػلُم الػالي بجامػت الجُاللي الُابؽ ػُسي بلػباغ .
مهىسغ مػماضي  ،له اهخماماث باألزب والفلؼفت  ،وـطث 8
له الػسًس مً اإلاقاالث في الجطائس واإلاسوهاث الالنتروهُت.
()Lalandeفُلؼىف فطوس مً أبطظ ممشلي للػقالهُت 8
الهاهؼُت  ،مً اإلاىطىغاث الت غالجها  :ماهُت الػقل .
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9

اغخساى غشمان

10

ػحزا قاػم

11

ًاػحن الىصحر

12
13

ػمط الفُصل
النىسي

14

الفاضابي

15

الطاظي

16

إدىان الصفا

17

ابً ػِىا

18

ابً الهُشم

19

ابً ضؿس

هاقسة وماجبت قصت قصحرة مصطٍت ،لها زوض فػاى في جقسًم 25،9
الىقس اليؼىي ال طبي إلى النخاب الػطبي.
باحشت وهاقسة حسازُت مصطٍت  ،لها غسة مؤلفاث منها  ،بىاا ،9
20،43،71
الطواًت.
أزًب وهاقس غطاقي الجيؼُت  ،ولس في البصطة  ،له غسة 9،20
مؤلفاث اهمها إؿهالُت اإلاهان في الىص ألازبي  ،ظمالُاث
اإلاهان في ؿػط الؼُاب .
11
هاقس وأزًب ػىضي الجيؼُت ،له ألثر مً زالزحن مؤلفا.
أب م م م م م م م ممى ًىػ م م م م م م م ممف ٌػق م م م م م م م ممىب ب م م م م م م م ممً إ م م م م م م م ممحا النى م م م م م م م ممسي 14،13
غالمم م م م م م ممت غطبم م م م م م ممي مؼم م م م م م مملم،بطع فم م م م م م ممي الفلم م م م م م ممو والفلؼم م م م م م ممفت
والنُمُااوالفحزًم مماا والؼ م ممب والطٍاط م ممُاث واإلاىػ م ممُق وغل م ممم
الىفؽ واإلاىؼق مً اغماله " ضػالت الػقل".
أبى هصط دمحم الفاضابي هى أبى هصط دمحم بً دمحم فُلؼىف 14،13
مؼلم اؿتهط بئجقان الػلىم الحنمُت وماهذ له قىة في
صىاغت الؼب.
فذط السًً الطاظي غالم مىػىعي امخسث بحىزه ومؤلفاجه 10،13،14
مً الػلىم ؤلاوؼاهُت الل ىٍت والػقلُت إلى الػلىم البحخت
،مً مؤلفاجه مفاجُح ال ُب.
ظماغت فلؼفُت شاث ػابؼ ػُاس زًن  ،جىفُقُت في ههجها 14
 ،لخبىا في شلو دمؼحن مقالت ػمىها " جحف إدىان
الصفا"
ابً ػِىا هى أبى غلي الحؼحن بً غبس هللا بً ػِىا ،غالم 13،14
وػبِب مؼلم مً بذاضي ،اؿتهط بالؼب والفلؼفت واؿخ ل
بهما،مً مؤلفاجه"القاهىن".
أبى غلي الحؼً بً الهُشم ،فلهي وضٍاض مً أهل البصطة 14
،اؿتهط في غلم البصطٍاث ،مً مؤلفاجه ":اإلاىاظط".
أبى الىلُس دمحم بً ضؿس فُلؼىف ،وػبِب ،وفقُه ،وقاض 14 ،
وفلهي ،وفحزًائي,مؼلم .مً أؿهط مؤلفاجه "تهافذ التهافذ".
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20

ظىضزاهى بطوهى

21

زًهاضث

22

لُبخجز

23

هُىم

24

لالضك

25

حبِب مىوس

26

ابً دلسون

27

ماهذ

28

بىجىض

29

إمُل زوضماًم

30

بُترًم ػىضولحن

31

لىباحـفؼهي

( )Brunoفُلؼىف إًؼالي ،مً الطافظحن لفلؼفت أضػؼى 15
حنم غلُت بالهطػقت مً النىِؼت الهازىلُنُت .
()Descartesضٍيُه زًهاضث ،فُلؼىف ،وضٍاض  ،وفحزًائي 15
فطوس ً ،لقب بم"أبى الفلؼفت الحسًشت" مً أؿهط لخبه "
مقالت الؼطٍقت".
( )Leibnizىجفطٍس فُلهُلم الًبىتز .فُلؼىف وغالم ػبُػت 15
وغالم ضٍاطُاث ومحام أإلااوي الجيؼُت.مً أجباع الفلؼفت
اإلاشالُت.
()Humeزًفُس هُىم ،فُلؼىف ومؤضخ إهجلحزي،ميش ئ 15
الفلؼفت الظاهطٍت
()Clarkeصمىٍل لالضك فُلؼىف إههلحزي ،مً أؿهط لخبه 15
"إزباث الىظىزوصفاث هللا".
أحس الىقاز الػطب اإلاػاصطًٍ ،مً ظامػت ػُسي بلػباغ 21
بالجعائط.
غبس الطحمً بً دمحم بً دلسون ،مؤضخ وفُلؼىف اظخماعي 17
غطبي،له غسة مؤلفاث أهمها " مقسمت ابً دلسون ".
()Kantإًماهىٍل ماهذ فُلؼىف أإلااوي مً ،مً لخبه (هقس 19،18
الػقل اإلاحع).
( )Butorأزًب فطوس ،هاقس واػؼ الشقافت ،مً ضواز الطواًت 17
الجسًسة.
()Durkheimفُلؼىف وغالم اظخماع فطوس ٌ.ػس أحس 19،18
مؤػس غلم الاظخماع الحسًض ,مً مؤلفاجه ػفي جقؼُم
الػمل الاظخماعي".
()Pitirim Sorokinغالم اظخماع ضوس  ،غظى باضظ في 19
أمازًمُت الػلىم الاظخماغُت ألامطٍنُت مً مؤلفاجه
اإلاـهىضة :وؼق غلم الاظخماع و هظطٍت القاهىن .
ً
()Lobatchevskiغالم ضٍاطت ضوس  .مان ضائسا في الهىسػت 19
حر ألاقلُسًت.
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32
33

ضٍمان
الب هلؼا

34

ابً ػالم الجمحي

35
36

الجاحظ
ابً قخِبت

37

القحرواوي

38

اإلاطظباوي

39

الفطاهُسي

40

ابً حعم ألاهسلس

41

الـقىسي

42

دالسة ػػُس

43

باومجاضجً

44

جىفُق الحنُم

()Riemannظىضط فطٍسضؾ بطهاضز ضٍمان  ،غالم ضٍاطُاث 19
أإلااوي.
ً
أزًب أضزوي ،غمل في الترظمت الصحفُت ،ولخب قصصا 53،22،20
وضواًاث ،وجطظم ألازب والىقس،جىفي غام .1989
هى دمحم بً ػالم الجمحي ،هاقس مخذصص في القطن الشالض 20
الهجطي  ،مً لخبه "ػبقاث الـػطاا".
20
هى أبى غشمان غمطو بً بحط ،مً مؤلفاجه "الحُىان".
أبى دمحم غبس هللا ،أزًب فقُه محسر مؤضخ غطبي .له الػسًس 20
مً اإلاصىفاث أؿهطها غُىن ألادباض ،وأزب الهاجب و حره.
أبى غلي الحؼً بً ضؿُق القحرواوي  ،أزًب و هاقس و ؿاغط20 .
غاؾ في القطهحن الطابؼ والخامؽ الهجطٍحن .
إدباضي ومؤضخ وأزًب ،دطاػاوي ألاصل ،مان مػتز ًّلُا .له 20
غسة لخب منها معجم الـػطاا واإلاىشح .
الخلُل بً أحمس الفطاهُسي أػخاش غصطه في الل ت الػطبُت 20
مً غلماا الل ت الػطبُت ،جمحز الفطاهُسي في غلم اإلاىػُق ،
والطٍاطت والترظمت.
غلي بً حعم ألاهسلس  ،أزًب ،وؿاغط ،وهاقس محلل ،بل 20
وصفه البػع بالفُلؼىف ،مً أؿهط لخبه " ػى
الحمامت".
إػماغُل بً دمحم الـقىسي أبى الىلُس مً أزباا ألاهسلؽ20 ،
جىفي بئؿبُلُت.
هاقسة ػىضٍت،ظوظت الـاغط واإلافنط الؼىضي أزوهِؽ ،لها 25
الػسًس مً النخب واإلاقاالث في مجاى الىقس ألازبي.
()Baumgartenهى غالم ظماى وفُلؼىف أإلااوي،أوى مً 30
أزدل مصؼلح "غلم الجماى" لُصف به السضاػاث
ؤلاوؼاهُت لخػطٍف الجمُل.
ماجب وأزًب مصطي ،مً ضواز الطواًت والنخابت اإلاؼطحُت 31
الػطبُت ،مً أغماله  :غىزة الطوح  ،غصفىض مً الـط .
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45

حؼحن ظٍسان

46

إًلُا أبىماض

47

جعفُخان جىزوزضوف

48

ضومان ظالبؼىن

49
50

لماى أبى زًب
أزوهِؽ

51

ألادظط بطلت

52

غعالسًً اإلاىاصطة

53

حؼً فخحي

54

دمحم بىِمؽ

55

حىضٍت الظل

56
57

غبس اإلالو مطجاض
ظىلُا لطَؼدُفُا

ؿاغط ظعائطي،مً مسًىت باجىت الجعائطٍت ،جمحزث أؿػاضه 31
بااللتزام ضوحُا وأدالقُا ،جىفي بػس صطاع مؼ مطض
الؼطػان.
ؿاغط مهجطي  ،وأحس أغظاا الطابؼت القلمُت  ،أصسض 32
مجلت " الؼمحر" غام 1929م،هاظط إلى أمطٍها الـمالُت ،
له غسة زواوًٍ ولخاباث هثرًت مخفطقت.
))Todoroveفُلؼىف فطوس -بل اضي وقس ضلعث اهخماماث 32
جىزوضوف الخاضٍذُت حىى قظاًا حاػمت مشل عو
ألامطٍنخحن ومػؼنطاث الاغخقاى الىاظٍت والؼخالُيُت.
مً 32
()Jackobsonغالم ل ىي ،وهاقس أزبي ضوس
ضوازاإلاسضػت الـهلُت الطوػُت .
32
هاقس غطبي ،مً مؤلفاجه «ظسلُت الخفاا والخجلي»
باػمه 32،52
إػبر اإلاػطوف
ػػُس
أحمس
غلي
اإلاؼخػاض أزوهِؽ ؿاغط ػىضي ،مً لخبه" الشابذ
واإلاخحىى.
أزًب وؿاغط وهاقس ظعائطي،له مؤلفاث وزًىان ؿػط بالل ت 33
الفصحى  ،وبػع اإلاقاالث الىقسًت.
ؿاغط وهاقس ومفنط مً مىالُس محافظت الخلُل بفلؼؼحن 33
،له غسة زواوًٍ ؿػطٍت ولخب هقسًت .
مػماضي أبسع الػسًس مً الخصمُماث اإلاػماضٍت اإلامحزة وغن 40
بؼنً الفقطاا لقب بـُر اإلاػماضٍحن – مػماضي الفقطاا .
ؿاغط م طبي حساسي ٌ،ؼاهم بحُىٍت في الحسازت الـػطٍت 41
غلى اإلاؼخىٍحن الػطبي والسولي.
هاقسة وقاصت مً اإلا طب لها مجمىغت قصصُت هىن 41
اليؼىة.
42
أزًب وهاقس ظعائطي  ،ضئِؽ اإلاجلؽ ألاغلى لل ت الػطبُت.
()Julia Kristevaأزًبت ,غاإلات لؼاهُاث ,محللت هفؼُت42 ,
فُلؼىفت ووؼىٍت فطوؼُت مً أصل بل اضي.
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58

جِؼحرألالىس

59

فالزًمحر بطوب

60

غبسهللا ال صامي

61

إزواضز ػػُس

62

هحرقلُؼؽ

63

اإلاا ىغ

64

مطٍس البر ىسي

65

ضطىي غاؿىض

66

زًط ؼاهت

67

ضٍلنه

هاقس وأزًب غطاقي ،وأػخاش اإلاحاطط في ألازب الػطبي 43
الحسًض والىقس ألازبي في ألامازًمُت الػطبُت اإلافخىحت في
الساهماضك.
()Vladimir Proppغالم ضوس اؿتهط بسضاػخه الـنالهُت 43
للحهاًت الـػبُت غلى هحى أػهم في جؼىٍط اإلاىهج البيُىي
الـنالوي .
هاقسأزبي وزقافي ػػىزي ,مً لخبه ( الخؼُئت والخنفحر46 ،
الىقس الشقافي).
هاقس وأزًب فلؼؼُن مان أػخاشا ظامػُا لل ت ؤلاههلحزًت 49
وألازب اإلاقاضن في ظامػت مىلىمبُا في الىالًاث اإلاخحسة
ألامطٍنُت .
()Heraclitusofفُلؼىف ًىهاوي ،قبل ػقطاغ ،قاى بمالخ حر 50
السائم.
ؿاغط وأزًب ػىضي ،مً ضواز قصُسة الىثر في الىػً 55
الػطبي مً أغماله :الػصفىض ألاحسب ،طفت بمالًحن
الجسضان.
ؿاغط فلؼؼُن مً قطٍت زًط ؼاهت قطب ضام هللا في 68
الظفت ال طبُت  ،غاو لشحرا هدُجت الىفي مً بلسه ومً
مصط .
قاصت وضوائُت و هاقسة أزبُت مصطٍتً .خمحز أزبها بصُماث 68
الخحطض الىػن و ؤلاوؼاوي ،فظال غً الطواًت الخاضٍذُت.
قطٍت فلؼؼُيُت جقؼ في الظفت ال طبُت مً 68
أضاض فلؼؼحن ،وقػذ جحذ الاحخالى ؤلاػطائُلي في غام
. 1967
()Rilkaؿاغط أإلااوي ،حساسي،أؿهط أغماله "مطزُاث زوٍىى"172 .
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املصادر واملزاجع
القزآن الكزيم( :سواًت خفق عً عاـم)

املصادر :
أ-ألاعمال الػعزيت:
 البرػىثي(جميم). ملام عشاق،ط،1ؤطلغ لليؽش والخىصَع،اللاهشة . 2005،
 في اللذط،ط،1داس الؽشوق لليؽش والخىصَع،اللاهشة.2009 ،

ب-املصادر الطمعيت البصزيت:
 خىاس على كىاة اإلاُادًً لمً بشهامج جلفضٍىوي بعىىان "بِذ اللفُذ"مً بعذاد وجلذًم
ألاظخار ،صاهي وهبت  ،2012/10/23،العاعت العاؼشة معاء بخىكُذ الععىدًت .والىـلت
واملتhttps://www.youtube.com/watch?v=RnHiQs4o2kw:

املزاجع :
أ-املزاجع العزبيت :
(أ)
 -إضبر (علي أحمد).

 هالم البذاًاث،ط،1داسآلاداب ،بيروث .1989،
 إضماعيل(عش الدًً). ألاظغ الجمالُت في الىلذ العشبي "عشك وجفعير وملاسهت"،ط،1داسالفىشالعشبي،اللاهشة،
.1994
 إضماعيل(قباري دمحم). علم الاحخماع والفلعفت،ط،2ج،2داس اإلاعشفت الجامعُت،الاظىىذسٍت ،مفش .1968،
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(ب)
 بحزاوي(حطً). بيُت الؽيل الشواجي،ط ،2اإلاشهض الشلافي العشبي ،اإلاغشب . 2009 ،
 بدوي(عبدالزحمً). مذخل حذًذ بلى الفلعفت (، ،د .ط)،اإلااظعت العشبُت للذساظاث واليؽش .1975 ،

 الضمان الىحىدي،ط،3مىخبت النهمت اإلافشٍت.1955،
 بزكت (ألاخضز). الشٍف في الؽعش العشبي الحذًث ،كشاءة في ؼعشٍت اإلايان،ط،1داس الغشب لليؽش والخىصَع
الجضاثش .2002،
 بليهد (حمد ضعىد) حمالُاث اإلايان في الشواًت الععىدًت،داس الىفاح للطباعت واليؽش،الذمام-
الععىدًت.2008،
 بىيظ(دمحم). الؽعشالعشبي الحذًث بيُاجه وببذالاتها،ط،1داسجىبلال لليؽش،،الذاس البُماء
اإلاغشب.2001،

(ح)
 حداد(علي). حمالُاث اإلايان عبر راهشة الطفىلت ،كشاءة في الاهبهاس والذهؽت ل"صٍذ مطُع دماج"،ط1
الُمً .2009،
 حطين(خالد حطين). ؼعشٍت اإلايان في الشواًت الجذًذة الشٍاك،ط،1ماظعت الُمامت،العذد.2008 ،83
 حطين(ؿهد). اإلايان في الشواًت البدشٍيُت،ط،1فشادٌغ لليؽش والخىصَع ،البدشًٍ.2003 ،
 الحلى(عبده). ابً ظِىا فُلعىف الىفغ البؽشٍت،ط ،1بِذ الحىمت  ،بيروث .1967 ،
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 حمىدة(حىان). الضمياهُت وبيُت الؽعش اإلاعاـش،ط،1عالم الىخب الحذًث ،ألاسدن . 2006،

(د)
 داػز(غزبل). الؽعشٍت العشبُت الحذًشت(جدلُل هص ي)ط،1داسجىبلال لليؽش ،الذاس البُماء،
اإلاغشب.1988،
 الداًت( ؿاًش). حمالُاث ألاظلىب،ط ،2داس الفىش  ،ظىسٍا .1996 ،
 الدمزداع ( ضعيد). الحعً بً الهُشم(،د.ط) ،داس الىخاب العشبي  ،اللاهشة . 1969

(ر)
 الزباعي(عبد القادر). حمالیاث اإلاعنى،ط ،1اإلااظعت العشبیتلليؽش،ألاسدن. 1999،
 الفىسة الفىُت في ؼعش ؤبي جمام ،ميؽىساث حامعت اليرمىن ،بسبذ ،اليرمىن.1980
 ريان(دمحم علي). جاسٍخ الفىش الفلعفي،ؤسظطى(،د.ط)،ج،1الذاساللىمُتللطباعتواليؽش،اللاهشة .1966

(س)
 ساًد(عبدالصمد). اإلايان في الشواًت العشبُت" الفىسة والذاللت"،ط،1داسدمحم لليؽش،جىوغ.2003،

(ص)
 ضعيد(خالدة). خشهُت ؤلابذاع(،د.ط)،داس العىدة،بيروث1979 ،
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(ع)
 غزجح(عصام). جمُم البرغىسي :ميزاث ألاظلىب الؽعشي.دساظت هفُت في اإلادفضاث الجمالُت ومخخاساث
ؼعشٍت ،ط،1داس ـفداث للذساظاث واليؽش ،دمؽم .2012،

(ص)
 الصائؽ(عبدإلاله). الخطاب الؽعشي الحذازىي والفىسة الفىُت،ط،1اإلاشهض الشلافي العشبي ،الذاس
البُماء.1999،
 صالح( صالح). كماًا اإلايان الشواجي في ألادب اإلاعاـش،ط،1داس الؽشكُاث ،اللاهشة .1997 ،

(ط)
 الطزابلس ي( دمحم الهادي). بدىر في الىق ألادبي ،ط ،1الذاس العشبُت للىخاب ،جىوغ.1988،

(ظ)
 الظل(حىريت). الفماء في الشواًت العشبُت الجذًذة ،ط،1داس هِىىي لليؽش والخىصَع،ظىسٍا.2011،

(ع)
 عبيدي(مهدي). حمالُاث اإلايان في زالزُت خىا مُىت،ط ،1الهُئت العامت العىسٍت للىخاب .2011،
 عصـىر(جابز). الفىسة الفىُت في الترار الىلذي،ط ،1داس اإلاعاسف ،اللاهشة1992 ،
 عقاق( قادة). داللت اإلايان في الخطاب الؽعشي العشبي اإلاعاـش :دساظت في بؼيالُت الخللي الجمالي للميان
(،د.ط) ،اجداد الىخاب العشب،دمؽم . 2001
 عيد(رجاء). اللىل الؽعشي ،مىظىساث معاـشة،ط،1ميؽإة اإلاعاسف ،مفش . 1995 ،
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(غ)
 الؼذامي(عبد هللا). الخطُئت والخىفير:مً البيُىٍت بلى الدؽشٍدُت(:)Deconstructionكشاءةهلذًت لىمىرج
بوعاوي معاـش:ملذمتهظشٍتودساظت جطبُلُت،ط،3داسظعاد الفباح ،اليىٍذ .1993،

(ؾ)
 الـيصل) ضمز روحي). بىاء الشواًت العشبُت العىسٍت،ط ،1ميؽىساث اجداد الىخاب العشب  ،دمؽم . 1995،

(ق)
 ضيزا(قاضم). اللاست والىق،ط،1مىخبت ألاظشة لمً ظلعلت " ،اوعاهُاث" اللاهشة .2014 ،
 بىاء الشواًت ،ط،1الهُئت اإلافشٍت العامت للىخاب .1984،

(ك)
 كحلىع( ؿتيحت). بالغت اإلايان،ط،1داس الاهدؽاس العشبي  ،بيروث،لبىان .2008 ،

(ل)
 لحمداوي(حميد). بيُت الىق العشدي،ط،1اإلاشهض الشلافي العشبي،بيروث،لبىان.1991 ،

(م)
 ماض ي (إًليا). ألاعمال الؽعشٍت الياملت،ط،2داس العىدة ،بيروث.1985،

 املحادًً(عبدالحميد). حذلُت اإلايان والضمان وؤلاوعان في الشواًت الخلُجُت،ط،1اإلااظعتالعشبُت للذساظاث
واليؽش ،الاسدن ،عمان.2001 ،
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 دمحمي (محبىبت). حمالُاث اإلايان في كفق ظعُذ خىساهُت،ط،1الهُئت العامت العىسٍت للىخاب،دمؽم،
.2011

 مزجاض( عبدامللك). اللفت الجضاثشٍت اإلاعاـشة،ط،4داس الغشب لليؽش والخىصَع ،الجضاثش.2007،
 املزسباوي(دمحم بً عمزان). اإلاىشح في مأخز العلماء على الؽعشاء(، ،د.ط)حمعُت وؽش الىخب العشبُت ،اإلاطبعت
العلفُت ،اللاهشة .1343 ،
 املزسوقي(ضمير) ،جميل( غاكز). مذخل بلى هظشٍت اللفت ،الذاس الخىوعُت لليؽش  ،الجضاثش( ، ،د .ط) (،د .ث) .
 مطلم (طاهز عبد). عبلشٍت الفىسة واإلايان،ط ،1داس الؽشوق  ،اللاهشة .2002،
 مىوس ي(حبيب). فلعفت اإلايان في الؽعشالعشبي،كشاءةمىلىعاجُتحمالُت،ط،1اجدادالىخاب العشب،
دمؽم.2001 ،
 ابً امللىح( قيظ). الذًىان ط،1داس الفىش العشبي ،بيروث. 1994،
 املىصىري(جزيدي). ؼاعشٍت اإلايان،ط،1داس العلم للطباعت واليؽش ،الععىدًت.1992 ،

(ن)
 الىابلس ي( غاكز). حمالُاث اإلايان في الشواًت العشبُت،ط،1اإلااظعت العشبُت للذساظاث واليؽش ،بيروث،
.1994
 هجمي(حطين). ؼعشٍت الفماء العشدي،ط،1اإلاشهض الشلافي العشبي ،بيروث. 2000،
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 الىصير(ًاضين). بؼيالُت اإلايان في الىق ألادبي،ط ،1داس الؽاون الشلافُت  ،بغذاد . 1986 ،
 أبى هىاص( الحطً بً هاوئ الحكمي الدمػقي). الذًىان،ط،2داس ـادس للطباعت واليؽش،بيروث.2005،

(و)
 الىافي(هجيب). ملاسبت الىاكع في اللفت اللفيرة اإلاغشبُت(مً الخإظِغ بلى الخجىِغ)،ط ،1اإلاشهض الشلافي
العشبي،الذاس البُماء.1987 ،

ب-املزاجع املترجمت إلى العزبيت :
 باغالر( ػاضتىن). حذلُت الضمً ،جشحمت :خلُل ؤخمذ خلُل،ط،3دًىان اإلاطبىعاث الجضاثشٍت. 1992 ،
 حمالُاث اإلايان،جشحمت غالب هلعا،ط،2اإلااظعتالجامعُتللذساظاث واليؽش،لبىان
. 1984
 بزادلي(ؿزاوطيظ هزبزث). مفهىم اإلايان والضمان في فلعفت الظاهش والحلُلت  ،جشحمتد.دمحم جىفُم المىي،ميؽإة
اإلاعاسف باإلظىىذسٍت (د.ط) .2003 ،
 دًـيز(ب-ص). اإلافهىم الحذًث للميان والضمان ،جشحمت العُذ عطا،ط،2الهُئت اإلافشٍت العامت للىخاب،
اللاهشة . 1996 ،
 ضاهتياها(جىرج). ؤلاخعاط بالجمال  ،جخطُط الىظشٍت في علم الجمال ،جشحمت دمحم مفطفى،ط،1اإلاشهض
اللىمي للترحمت ،اللاهشة.2011 ،
 ضعيد)إدوارد). الشلافت والامبرًالُت،ط،2جشحمت (همال ؤبىدًب) داس آلاداب ،بيروث.1988،
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 ضىريى( إجيان). الجمالُت عبر العفىس ،جشحمت مِؽال عاص ي،ط ،2ميؽىساث عىٍذاث ،لبىان1982،م .
 اللى(غارل). مبادت علم الجمال"الاظخطُلا"،جشحمت:مفطفى ماهش،اإلاشهض اللىمي للترحمت،ط1
اللاهشة .2010 ،
 الكتب الجامعت مؽيلت اإلايان الفني( ،بدث )جشحمت ظيزا كاظم ،حمالُاث اإلايان ،مجمىعت مً الباخشين،
عُىن اإلالاالث  ،الذاس البُماء  ،ط.1988 ،2

 املعاجم والقىاميظ : ألاب (لىيظ غيخى ) اإلاىجذ في اللغت وألاعالم (،ميؽىساث داس اإلاؽشق ) ، .بيروث ،ط . 1994، 34
 ابً مىظىر(جمال الدًً). لعان العشب،جصحُذ ؤمين دمحم عبذ الىهاب ودمحم العبُذي  ،ط ،1ج ،2داس بخُاء الترار
العشبي ،بيروث.1996 ،
 الزاسي( دمحم بً أبي بكز). مخخاس الصحاح،جخشٍج وحعلُم د .مفطفى دًب البغا،ط،2الُمامت للطباعت واليؽش ،
. 1987
 علىع( ضعيد). معجم اإلافطلحاث ألادبُت اإلاعاـشة ،عشك وجلذًم وجشحمت:ظعُذ علىػ ،داس الىخاب
اللبىاوي ،بيروث-لبىان،وظىؼبرٌغ،الذاس البُماء-اإلاغشب،ط. 1985 ،1
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 (مجمع اللؼت العزبيت). اإلاعجم الىظُط  ،مطابع الاوفعذ  ،اللاهشة  ،الجضء الشاوي  ،ط. 1985 ، 3
 الالهد(اهدريه). مىظىعت الالهذ الفلعفُت،جشحمتخلُل ؤخمذخلُل،اإلاجلذ الشاوي ط،2ميؽىساث
عىٍذاث ،بيروث  ،باسَغ . 2001 ،

املجالث والجزائد :
اليسخت الىرقيت: مجلت آفاق عشبُت ،العذد  ،18جفذس بغذاد.1984،
 مجلت آلاداب البيروجُت ،جفذس بلبىان ،العذد،3-1عام .1986
 مجلت ؤبدار ولُت التربُت ،معهذ بعذاد اإلاعلمين،هِىىي ،العشاق ،اإلاجلذ،11العذد.1997،2
 مجلت ألاظبىع ألادبي  ،جفذس عً اجداد هخاب العشب ،دمؽم  ،العذد . 2012 ،1314
 مجلت ألاظبىع ألادبي ،جفذس عً اجداد هخاب العشب-دمؽم ،العذد.1993 ،926
 مجلت ؤفياس  ،جفذس عً وصاسة الشلافت ألاسدهُت  ،العذد.1993،244
 مجلت ؤلف ،جفذس عً عُىن اإلالاالث  ،في الذاس البُماء  ،ط.1988 ،2
 مجلت الخبُين الجاخظُت،جفذس عً الجمعُت الشلافُت الجاخظُت،الجضاثش ،مج، 3ع ، 372
.1990
 مجلت الجامعت الاظالمُت،جفذس عً حامعت ألاكص ى،غضة -فلعطين.اإلاجلذ ،15العذد
الشاوي ،ؿ2005 ، 267م.
 مجلت حامعت حؽشًٍ للذساظاث والبدىر العلمُت،جفذس في دمؽم ،اإلاجلذ ،27العذد()1
.2005
 مجلت عالماث في الىلذ،جفذس عً الىادي ألادبي الشلافي بجذة  ،ج ،52مً ،13ىهُه . 2004
 مجلت غُمان،جفذس عً داس ـىعاء لليؽش  ،العذد  ، 8العىت ـُف.2009
 مجلت اإلاىكف ألادبي  ،جفذس عً اجداد الىخاب العشب  ،دمؽم ،ظىسٍت  ،العذد ()403
2004م.
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اليسخت الالكتروهيت : ألالىس ي  ،عبذ الجباس  ،اإلايان ودوسه العشدي اإلاعهذ الىسوبي العالي لذساظاث العشبُت ،
ملالت هلال عً مىكع الىاب والىـلت واملت :

http://www.averroesuniversity.org

 بلشَعىل  ،عبذ الغفىس  ،جإمالث فلعفُت وعلمُت خىل مفهىم الضمان واإلايان  ،ملالت لمً
مىكع الياجب مباؼشة على الىاب والىـلت واملت www.berraissoul.com/articles:

 البىعلي  ،آظُت  ،ملالت لمً مجلت هضوي الالىتروهُت  2009/7/14على ـفدت الىاب
والىـلت واملت :


http://www.nizwa.com

حمعت  ،مفطفى عطُت  ،اإلايان ( اإلافهىم والعمُىطُلُا) ملالت لمً حشٍذة الشؤي
اليىٍدُت  ،مجلت ؤكالم الشلافُت  /الازىين ( )2010/5/24هلال عً مىكع الجشٍذة على الىاب
والىـلت واملت هي

http://www.alraimeidia.com/alrai/article

 الجمُلي  ،ظعذ ،جزوق اإلايان  ،ملالت لمً مىكع عشب على الىاب والىـلت واملت:
http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php

 الجُاس،مذخذ،حمالُاث اإلايان في اإلاعشح-ـالح عبذ الفبىس،-ملالت لمً مىكع الجامعت
ألامشٍىُت باللاهشةكعم ألادب اإلالاسن  ،العذد العادط 1986سبُع،والىـلت واملت
http://repository.yu.edu

 خامذ ،مدمىد ،راهشة الؽعش ...راهشة الىطً  ..الؽاعش جمُم البرغىسي  ،ملالت هلذًت لمً
مجلت

جابعت

إلااظعت

اللذط

للشلافت

والترار

2012/9/23

والىـلت

http://alqudslana.com

 خمادي،ـبري معلم ،داللت البعذًً اإلاياوي والضماوي،ملالت هلذًت لمً مىكع "الُمني
ألامشٍيي ،هذ" العبذ2011/ 2/والىـلت واملت http://www.yemeniamerican.com :

 دسوَؾ ،هفاح  ،ألادب العُاس ي العاخش،ملالت لمً صحُفت اللذط
العشبي2011/12/12،والىـلت واملت:

http://www.alquds.co.uk

 الضهشاوي،ـالح ظعُذ ،الفلعفت الجمالُت عىذ خمضة شحاجت ،ملالت بلىتروهُت لمً
الىاب والىـلت:

https://uqu.edu.sa

 العباعي ،هىال ،ؤمير الؽعشاء جمُم البرغىسي  ،ملالت هلذًت لمً مجلت مذاد الللم
http://www.midadulqalam:

الالىتروهُت  ،والىـلت واملت
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 العميري ،طامي،بين الشخابت والمُم الؽاعش ..ومإصق حؽيل اإلاعجم الؽعشي ،صحُفت
الشٍاك الُىمُت ،الخمِغ  20حمادي آلاخشة 1428هـ ً 5 -ىلُى 2007م  -العذد 14255
ملالتبلىتروهُتلمً مىكع الىاب والىـلت واملتhttp://www.alriyadh.com/262183:

 الؽامي  ،عبذ العال عبذ اإلاىعم  ،حغشافُت اإلاذن عىذ العشب ،عالم الفىش -وصاسة ؤلاعالم
اليىٍدُت ،اإلاجلذ الخاظع ،العذد ألاول  46 ، 1978ـفدت ،على مىكع الىاب والىـلت واملت
. http://www.liilas.com

 ؼبال  ،ظمير اظطُفى  ،اإلايان عىذ واهذ  ،ملالت لمً مىكع الحىاس اإلاخمذن،238660 :
 ،2008،8وسابطه على الىاب

http://www.ahewar.org:

 ـالح،عبذ هللا صٍذ،حمالُاث اإلايان في ؼعش خعً الؽشفي ،ملالت ميؽىسة في مجلت
غُمان

،مجلت

ًمىُت،العذد

الشامً

،ـُف،2009

والىـلت

واملت:

http://www.ghaiman.net

 عشمان  ،اعخذال  ،حمالُاث اإلايان  ،ملالت لمً مىكع الصحافت على الىاب والىـلت
واملت .

http://www.alsahafasd.net

 وؽىان،خعين،كشاءة اإلالال معشفُا ،ملالت هلذًت لمً حشٍذة الشؤي ألاسدهُت
 2012/12/21،على ـفدت الىاب والىـلت واملت http://www.alrai.com

ً دُاوي ،سؼُذ ،الفىسة اإلاياهُت ؼعشٍا ،ملالت لمً مجلت هضوي الالىتروهُت – مجلت
ؤدبُت زلافُت ففلُت جفذس عً ماظعت عمان لليؽش والخىصَع ،العذد/2009/7/18 ، 53
والىـلت واملت http://www.nizwa.com/articles.php?id=1957:

الزضائل الجامعيت وأطاريح الدكتىراة :
أ -رضائل املاجطتير:
 ؤوسٍذةعبىد،اإلايان في اللفت اللفيرة الجضاثشٍت الشىسٍت( ،سظالت ماحعخير)،ولُتآلاداب
واللغاث  ،الجضاثش.
 بً عماسة،مىفىسٍت،اإلايان في الؽعش اإلاغشبي اللذًم(،سظالت ماحعخير)،ولُتآلاداب
واللغاث ،حامعتؤبي بىش بللاًذ،جلمعان،جدذ بؼشاف :ؤ.د.دمحم مشجاك. ،2010.
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 الشؼُذي  ،بذس هاًف  ،ـىسة اإلايان الفىُت في ؼعش ؤخمذ العلاف  ،سظالت ماحعخير ،
حامعت الؽشق ألاوظط  ،ولُت آلاداب والعلىم ،بةؼشاف  ،عبذ الشئوف صهذي .2011
 العامشي  ،ظاهشة ،اإلايان في ؼعش ابً صٍذون ( ،سظالت ماحعخير) ولُت التربُت ،حامعت بابل ،
بةؼشاف ؤ.د هىاء حىاد . 2008 ،
 هشٍم  ،خعً داخل،وخعً عبذ عىدة اإلايان سمضا في كفاثذ ؤدوهِغ اللفيرة (بدث
مؽترن) ،مجلت اللغت العشبُت وآدابها ،ولُت آلاداب  ،حامعت اليىفت اإلاجلذ،1العذد
.17،2009

أطاريح الدكتىراة:
 خشفي  ،دمحم الفالح ،حمالُاث اإلايان في الؽعش الجضاثشي اإلاعاـش (،ؤطشوخت دهخىساة )
حامعت مىخىسي  ،كعىطُىت  ،الجضاثش  ،بةؼشاف ؤ.د ًديى الؽُخ ـالح . 2006-2005 ،
 مجىاح،حمال،حمالُاث اإلايان في الؽعش الفلعطُني اإلاعاـشبعذ ،1970ؤطشوخت دهخىساة
ولُتآلاداب والعلىم ؤلاوعاهُت ،حامعتالحاج لخمش باجىت،الجضاثش،بؼشاف:ؤ.دالعشبي دخى
.2008،
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: مىاقع الىاب
 http://www.sharabati.org/vb/showthread.php?t=19
 https://uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag24/f19.htm
 http://www.alriyadh.com/262183
 http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php/112466-that-Taste-Ofhttp://www.averroesuniversity.org/au/index.php?option=com_content&vie
 www.berraissoul.com/articles
 http://www.liilas.com/vb3/t48071.html.
 http://www.alrai.com/article/558310.html
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=145177


http://www.nizwa.com/articles.php?id=1712

 http://repository.yu.edu.jo/handle/123456789/540785?show=full


http://www.ghaiman.net/derasat/issue_08/jamalyat_almakan.htm

 http://www.yemeniamerican.com/show.php?yid=192
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جماليات املكان عند ثميم البرغوثي
إشراف الدكتور:

الطالبة :

حبيب بو هرور

جيهان أبو العمرين
ملخص البحث

اصدادث العىاًت في السىىاث ألاخيرة بذساست البنى املكاهيت في ألادب بىحه عام والشعش
بىحه خاص ،وبذا رلك واضحا عبر معالجاث الباحثين والىلاد بفضل جطىس الىلذ الحذًث
وحعذد مىاهجه وهطج سؤاه أوال ،و ِمل ا حشكهه جهك البنى م أمييت بالةت في حشييل الفضا الذاليي
الزي جفصح عىه الىصىص؛ لزا كاهذ غاًت مزه الذساست اسخجال حيالياث املكان عىذ الشاعش
ّ
ّ
حذة الذساست مللاسبهاا حشكل املكان وجيظهشه بكافت أبعاده ودالالجه
جييم البرغىثي ،وجيي
ومسخىٍاجه عىذ جييم البرغىثي ،عبر هصىصه الشعشٍت املىظىمت بالفصحى أداة لهيشف ع
ألاوساق الثلافيت والشؤي ألاًذلىحيت املضيشة في جهك الىصىص.
وللذ كادجني هظشحي إيى مىضىع البحث ودوافعه ،إيى البحث ع املىهج املالئم ،بىا على ما

ّ
حذدجه م عالماث في العىىان .فىحذث أن أفضل مىهج أكاسب به مثل مزا املىضىع مى املىهج
الخاسٍخي ،ألهه ٌسيح يي بخدبع الظامشة الشعشٍت وسصذ املىكف الىلذي عبر مساساث جاسٍخيت
وصمىيت مخخهفت .كيا اسخعىذ بيجيىعت أخشي م املفاميم التي ال جىذسج ضي مىهج ّ
محذد،
كالىصف ،والخحهيل ،والخأسٍخ ،أحياها ،والخأوٍل واللشا ة في أحاًين عذًذة ،وهي آلياث إحشائيت
وعثر عهياا في العذًذ م املىاهج.
حشس البحث في أسبعت فصىل ،اثىان للجاهب الىظشي واثىان آخشان للجاهب الخطبيلي

جىاولذ في الفصل ألاول ماميت املكان وفهسفخه وفي الثاوي الخيظهش إلاحشائي لهيكان م حيث
ألاهىاع والذاللت وألابعاد واملسخىٍاث ،أما الثالث والشابع فكاها لهيلاسبت الخطبيليت ورلك عبر سصذ
جيظهش ألابعاد والذالالث املكاهيت في الفصل الثالث ،ثييسخىٍاث املكان وبالغخه في املتن الشعشي
عىذ البرغىثي في الشابع. ...
مزا وهللا املىفم
حياان أبى العيشٍ
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Abstract
Recently, there has been a great deal of interest in studying the
spatial structure in literature in general, and in poetry, in particular. The
said tendency has been demonstrated by many researchers and critics in
their different endeavors by virtue of the development of modern
criticism, plurality of its methods , maturity of its visions, and the role of
those structures in shaping the interpretation and connotations of those
texts. This study aims to reveal and highlight the aesthetics of the place
in Tamim Al Barghouti’s poetry. In fact, what makes this study quite
unique in terms of its modernity is its tackling of spatial formation and
appearance including all its dimensions , connotations, and level in Al
Barghouthi’s classical poetry as a means of unveiling cultural ideas and
concepts hidden in the aforementioned texts.
My perception about the theme and motives of the topic urged me
to look for the appropriate approach based on the signs embedded in the
title. I found that the best approach to address the topic of this research is
the historical approach as it allows me to trace the poetic phenomenon
and observe the critical position through different historical and timeline
tracks I have also used other concepts which do not fall under any other
specific approach such as description, analysis, history. In some cases , I
opted to use interpretation and reading, all of which are sometimes found
in many methodologies and approaches.
The research comprises four chapters; two of them address the
theoretical side, whereas the others tackle the practical aspects. In
chapter one, I discus the originality and the philosophy of the place; in
the second the appearance of the space in terms of its types, connotation,
dimensions and levels. The third and the fourth chapters include the
practical approach where chapter three observes the appearance of
spatial connotations and dimensions, and chapter four addresses the
level and rhetoric of the place in Al Barghouti’s poetry.
May Allah guide us all to the right path.
Researcher,
Jehan Abu AlAmrein
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