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م.م .ميديا محسن علي خان – جامعة التنمية البشرية
المقدمة

تُعدداألسطود مر ألملددضألسدلمسشددة ألسيت ددةرتألسيتدداأل اددعراألسواةددعدألسيت ددعثس أل سيتدرددعدأل سيتةددعنتصأل أليتردداأل ددع اوعألملدد ألملدا د ألسيترددث أل
سدلعشيألتمجهعًأل سوععألضلمألسالو مر ألبكلأل ومسعهعأل ألسطوعي رألسيتةموعوةدتألع دجأل جدتألسيتا ا داأل أل أل د سألسيتامجدتألال داس أللع دعًألس أل

ألوةصألسطوةعبألسيتاأل داألس أل سألسطملثأل ألص ةحأل ألسطحبعثألسيتداأل ُجث دحألندم ألسالود مر ألعا دا أل أل
مملدعأل سأل ألفأردوعأل ّ
يتكددعألوثىأل سألسحلرلأل سوععًأليتارجتألتاَّس أليتع ثساألبلألدلئدعاألسالحبدعثألسطىدثىأل أل د سألسيتة د أل ثزداألع دجألملمهدمسألسالود مر أل
إوعك ددعسأل ة ددةتألو ددةا أللألسيت ددعثألسيتع ددث ألسدلععص ددث أل تك ددضأل علة ددتألسيتة د أللأل و ددتأل ا ددمرألن ددم أل ة ددةتألسود د مر تأل
سىا د ألسيت ددعثس أللألتمسدد ر يأليتثملا اهددعألزددلألنسدداألرخ اددتألذلد دألسيت ة ددةت ألفمدديأللثس ستدددعأليت ددعثألسيتعددث ألسدلععصددثألتععرفدددعألعددا أل
ملثساألع جألإو مر ألوةا ألفث دع عألرملاسًأليت ع سبألسطبايألألألأل ألسيتةأسأل ألسيتالجا ىألتعرًأل ألرملداسًأليتمملدلأل ألسدلرع ملدتألتدعرًأل ُىدثىأل
صأل؟ألملضألسيت يأل ُفِ َدَأللألفه دتألذلد دألسالود مر أل؟أل دلأل ددعرألجهدتألرسحبدتأل أل
أل ألزة ألذيتكأل؟ألزة ألػل لألسيت ي ألسيتم
َ
سناألورةض َ
جهتألىعوث أللألت ثلهيأليتسةا أل؟ألزة ألر ىألسيت عثس ألوةا أل؟أل سألملعألضلع ألسيتمصم ألسيتةتأللأل سألسيتة
ألملرسدديألس ألملة تددصألثألسدلة د ألسط ثألسالو د مر أل ألت اه د ألسيت ددععثألسيتعددث ألسدلععصددثألذلددعأل أل ألسدلة د ألسيتتددع ثأل
سيتة د
َّ
و مر ألوةا أللألسيت عثألسيتعث ألسدلععصث أل ِ
سألملضألىال ألظلعذجأل عث تألملضألسيت عثألسيتعث ألسدلععصثأل
تض َّ دحألسخلعسبتأل بثزألسيتداع جألسيتاألتمصلألسيتةهعألسيتة
المبحث األول :األسطورة وتلهُّف الشاعر العربي المعاصر لها
المطلب األول :األسطورة ومفهومها
دعرألسيتعا داألملدضألسيتث سفداألسيترتساةدتألسيتداأل داألس ألسغددع ألسيتر دةا ألسيتعثبةدتألسدلععصدث أل ألبعد أل د دألسيتث سفداأللاؽلدتأل ألبعضدهعأل
جا ا أل ألغثبةتأل أل ثلةتأل أل جدةةتأل ألعثبةدتأل ألملدضأل علهدعأل(ألسطود مر أل) أل أل ديألملدضأل شبدضألزددمزألسدلعثفدتأل أل لداملهعأل نةد ألملدضأل
ىالذلعألوسا ة ألسيتملمفألعداألسيتعا األملضألسيترضع عألسيتاألهتايألبعخل َأل ألسيتمجمدأل ألسالوسع ألب دكلألعدعسأل ألس ألجعوداألسنامعظهدعأل
ب ي ألملدضألسيتضدةعبةتأل ألسيتغ دمضأل ألسيتا دم َألصلداألفةهدعألسيتعجع داأل ألسيتغثس داأل أل ا ردَألفةهدعألزدلألملدعألالؽلكدضألربرةردتأللألسيتعدعمأل
سحلرةردديأل ألصلدداأللألسطو د مر ألسودداملعجألعًألرس ع دألعًأليت رددع َألسيتاعرؼلةددتألبعدلعاردداساألسخلثسفةددتأل ألسودداملعجألسدلد ددَألب دعيتالملد َأل ألسودداملعجأل
سحلرةرددتألبعخلةددع إذسألملددعأل ردوددعأل ألوعددثفألسطو د مر ألصلدداأل ومسدددعأللألملمسجهددتألسيتعا دداألملددضألسيتاعددعر ألسدلةا مددتألزددلأل ِملددضألملدظددعرأل
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سلا د أل رخ ددتألسلا مددت أل وددثىألبددأ أل د دألسإلىاالفددعاألنددم ألتعث د ألسطو د مر أل ألملع ةاهددعألتعددمدألألس ألإتسددع ألعددعمألسطو د مر أل أل
مشميتةاتأل ألمل عيةاتأل أل إذسألملعألعاوعأل حبتدعأللألسيترمسملةسأل سدلمومععاألعضألتعث ألسطود مر ألصلداأللألملعظ هدعألتعدعر ألملا دع تأل
َّلألفةهعألسيتمعع م ألسيتال ة ةم أل لألسطغ األسبَُتَّ ُدلأل
يتمو مر ألفعثفم عألبأهنعأل((ألنكع تألىثسفةت أل عةةتألسطصلأل غ رألملرت ت أل ُؽلَت ُ
فةهعأللمىألسيت ةةعتأللألصمرألزع دعاأل ة ةت أل كم ألطفععذلعأل ألملغعملثسهتعألملعىنألرملاي))(ٔ) أل
يألمل َ مدأليتمناسثألسيتاعرؼلةتألتع األسيتةتألسدلةة تألسيت عةةت))(ٕ) أل
ز عأللعيتمسألعدهعأل((ألوثدألل
ُ
وثىأل دعأل ألسطود مر ألسبتدلألنكع دتألىثسفةدتأل ألل دتألىةعيتةدتألفةهدعأل نداسثألغد رأل سلعةدتأل غد رألملد رةدتألتعد ألعدضألسيتظدمس ثأل
سيتكموةتأل لمىألسيت ةةعتألب ث رتألغ رأل سلعةت أل لع أل بسرتألعدهعأل(( يألر س تأل ع ع ألإيتتأل ألزع ضألىدعر ألملدع ألترداألنعدادعألتعرؼلةدعأل

ىةعيتة ددع أل ألت ددثحألع ددعد ًأل ألملعار دداسًأل ألوظعمل دعًأل ألظ ددع ث أليةةعة ددت))(ٖ) ألإالأل ود ددعألالألوام ددَألمل د أل د د دألسيتاع ددعر ألسيت دداألالت ددثىأللأل
سطو مر ألغ رألل تألىةعيتةتألمل ملتألالأل زتث ألص ةحأل ألسطو مر أل((ألملضألواعجألسخلةع أل يتكدهعأليتةسحألرلثدأل ي))(ٗ) أل
الألودسددجأل أل((ألسالو د مر أل ألإ ألس ددا حألع ددجألسالنددالسأل ألإومعددعالاأل ألت ددمرساأل أل ىة ددتأل ألفإهنددعألس ددا حأل ض دألعًأل
ع جألنرع َألؽلكضأل ألتدك ألبمشدمحألإذسألعثفددعألزةد ألومسدث عألبعداألرب هدعألب دثيهعألسيتادعرؼليأل أل ألملكعهندعأللألسيتدسدَألسدلعدثلأل

يتاملكعهنعأل))(٘) ألألألأل
ألصدةِغَحألفة ددعألبعدداألب ددعب ألىدثسلألىةددع ألبعدداملعأل بدداعحأللألر هددعأل
ألفهدديألذلددعألجد رألتأرؼلةددت أل ملسددارع ألملددضألسحلرةرددتأل إ ْ ُ
سلة ددتألسإلوسددع أل يتدددعأل أل((وأىد ألسطود مر ألبعددصألس دداألطهنددعألتك د ألعددضألنرةرددتألمله ددت أل إ أل اعد رألإاةعهتددع-ألنرةرددتأليتدددعأل أل
واعم عألنرةرتألملةاعفةا رةت))( )ٙأل
ز عألتُعااألسطو مر أل((ألسيتمعع ألسطمشلألسيت يألفسدثألفةدتألسيتةداس يأل جدمددأل أل ألع دلألفةدتألوظثتدتألس ألسيتكدم أل ألزلدادألسًألعاللادتأل
بعيت ةةعتألملضألىدال ألعاللادتألبعآلذلدتألسيتداألإعا دعألسيتردم ألسدلةسدث أل ألسدلدظ دتأل ألسدلسدة ث ألع دجألصبةد ألسيتظدمس ثألسيت ةةعةدتألملدضألتععلداأل
سيتم ددم أل أل ألسيت ةددلأل ألسيتدهددعرأل ألسخل دداأل ألس مددعفأل ألملعزج دألعًألفةهددعألس عودداألسيتس د ثيألبعيتددا يأل أل صددم ألالًألس ألت ددصألومسددتأل
ش ألناأليتر رتأل أل وئ اتألسيتكت ر أل))( )ٚألأل

( ٔ)ألملمومعتألالالواألسيتم سمةتثأل وار تألالالوا ألتثثى ةلأل ضباألى ةل ألسجمل األسيتتع ألطٕ ألصألٓ٘ ٛأل
( ٕ)ألسدلعجيألسطد ثألجةمرألعةاسيتدمر ألصألٜٔألأل سوظثأل ضعأل(ألسدلعجيألسدلم لأللألسطدبثألزل األسيتامصلي ألجٔ ألطٕ ألصألٔ)ٜأل أل(ألملعجيأل
عاألسطدبةتثألإبثس ةيألفا ي ألصأل )ٕٛ-ٕٚأل
سدل
( ٖ)ألسطوعي رألسيتةموعوةتأل سيتث ملعوةتثأل ملصألوالملت ألصألٓٔ أل
( ٗ)ألملعلةلألسيتم سمت(سإلوسع أللألملغعملثستتألسيتمكث تألسط )ث د فثسوكممرا ألألتثثج سألإبثس ةيألج س ألصأل ٔٛأل
( ٘)ألألسالو مر أل ألسيترتسثألثألوةاألسيتر يأل ألصألٕ٘أل-ألٕٙأل أل
( )ٙألملعلةلألسيتم سمت(سإلوسع أللألملغعملثستتألسيتمكث تألسط )ث د فثسوكممرا ألألتثثج سألإبثس ةيألج س ألصأل ٔٛأل
( )ٚألسطو مر أللأل عثألسيتسةّعبثألعةاسيتثشعألع ي ألصألٜٔأل سوظثأل ضعأل(ألسيت عثألسيتعث ألسدلععصث لضع عدأل ظمس ثدألسيتمدةتأل سدلعدم تألثألعاسيتا ضأل
س ععةل ألألألصألٕٕٕأل) أل
( ) 437
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دديأل((ألن رددتألإت ددع أل عملددتألبعدلعشدديأل أل ألزت د رسألملددعألتكددم أل دديألسدل ددارألسيتمنةدداألدلععرفدددعألعددضألسيتكةمةددتألسيتدداألوظددثأل ددعأل
والفدعألساللاملم ألس ألسيتععمألنمذليأل ألزة ألفسدث سألظدمس ثدألسيتعا دا أل))(ٔ) ألأل يألإذسأل ردودعألس ألودظدثألملدضألملدظدعرألسيتة دثألسط س دلأل
س ألسيتمجمدأل ضلدع ألفهديألسحلةدع ألفةد رأل ودة تأل ملعملددعأل ديألسطود مر ألفهديألزأهندعألملدثة أليتامكد رألسيتددعسألةود سرأل ملعارداسهتيأل يدث أل
ألمثألنميتحألسيتعرم ألسدلةاعتأل دألسدلعاراساأل سدلمدع ةيألس ألربد أل دبةدتألبعداألملاجهدعأل
تمس ر يأليتكلألسيتظمس ثألسدلمجمد ألملضألنمذلي
َّ

بكيأل ع لألملضألعدعصثألسيت عثأل ملضأل علهعألسخلةع أل
ٍّ
ز ددعأل ألسطو د مر ألرب ددلأللأليةعهتددعألأل((ألتثزةةددتألدرسملةددتأل أل ألدرسملددعألسالو د مر ألسيتراؽلددتأل دديألسحملع يتددتألسيتاس ددتأليت دثب ألبددصأل
سيتععدلصألسخلعرجيأل ألسيتاسى يأل أل ألبصألسدلث يألسحملسمسأل ألغ رألسحملسمسأللألودةةلألى دَألودم ألملدضألسيتادمسز ألبدصألسيتعدعدلصأللألشد  رأل
سالوسددع ألسيت د يأل دثتة أل فر دألعًألالودداعاسددألسخلددعصأل–ألبعيتعددعدلصألع ددجألسيتس دمس أل أل ألبرددارألملا دمسز أللأل ص د تأل))(ٕ)أل يت عدلددعألنع يتددحأل
سطو مر ألسيتامفةَألبصألصبة ألسيتعمسمألسخلا مت ألألأل
المطلب الثاني :أسباب تلهُّف الشاعر العربي المعاصر لألسطورة
يتردداألملد َّدلألسيت ددععثألسيتعددث ألسدلععصددثألملددضألسيتددا رس أللألومددسألسحل رددعاألسيتدداألفثشدداهعألسوددسألسيت ددعثألسيتعددث ألسيتار ةددايأل أل أل ر َسدأل
سالرترددع ألبعيت ددعثألسيتعددث ألملددضألىددال ألسيترمدداألملددضألسدلةع ددث ألس ألسالػلددع أل ألسيتغ ددمضأل أل ألإندداىأل دديأل وددع لألإع ددع أل بعددعدألغعملضددتأل
يت دعثأل ديألسالود مر أل أل ألسيتداألذلددعألتدأا رأل زد أللألسدلا رديألسيتد يأل دمألملا هد أليتكدلألملدعأل ددمألجا دا ألصد ةحألس أل ددعرألس ددعرساأل
س ألسالوعي رأللألسيت عثألسيتعث ألسيتراميألإالأل هنعألإ عرساألىعيمتألالألتاع َأللألسطبعدعدألسدلةا مدتأليتمود مر ألملرعرودتألبعيت دعثألسيتعدث أل
سدلععصثأل
صلاأل ألسطدبع أل سيت عثس ألىعصتأللاألتمجهمسألضلمألتمظة ألسطو مر ألزاردةتأل عث تأل عملتألجاسألالغىنألعدهدعألعدداألسيتدةع أل
ألتمظةمهدعأل
طهنيأل ث ألبأ ألسطود مر أل(( ديألسدلدعد ألسخلدعسألسيتداألؽلكدضأل ألتكدم أللدمسسألسطدب))(ٖ)أل أل د سألسال ا دعسألبعطود مر أل أل
مأل د ثأليتاىألسطدبع ألفر ألبلألإوارلألس ألسيتدرعدأل ضعًألنة أل رم ألبعضهيألعضألسطو مر ألبأهنعأل((أل ديألسالصد الحألسدلمضدلأل
لألسيتدراألسحلا أل أل أل يألت  رألس أل ألربمسألع جألنردلألملدضألسدلعدع أل أل درترأل(زد س)ألفةدتألسيتا عودتأل ألسيتم ك دمرأل ألع ديألسالوسدع أل
(ٗ)
ألع يألسالجا ع أل ألسيتا ةلألسيتدمسيأل ألسيتمدم ألس ة تأل))
(٘)

ز عألتُعااأل((ألملدة ألسالدبأل ألملدهجألسيتدراأل))

( ٔ)ألألسالوعي رألسيتةموعوةتأل ألسيتث ملعوةتألثأل ملصألوالملتأل ألألألألصألٚأل أل
( ٕ)أل(ألسيت عثألسيتعث ألسدلععصثأللضع عدأل ظمس ثدألسيتمدةتأل سدلعدم ت ألألألصأل)ٕٕٜأل سوظثأل(ألسالو مر أل ألسيترتسثألثألوةاألسيتر يأل ألصألٕٗأل–ألٕ٘أل)أل
أل(ألدرسملةتألسيتداألسيت عثيألسحلا ألثألع يأللعويألسيتابةايألأل ألألصألٔٙٚأل) أل
( ٖ)ألسدلعجيألسدلم لأللألسطدبثألزل األسيتامصلي ألجٔ ألصٔ ٜأل
( ٗ)ألوظث تألسطدبثأل ونتأل سر ضأل ألر دةتأل ةك ألتثثألزلةيألسيتا ضألصة ي ألصألٕ٘ٗألأل أل
( ٘)ألسيتدظث تألسالدبةتألسحلا تتأل ألسيتدراألسالو مريألثألندعألعةمدأل ألصألٗٔٔ أل
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أل دددعألوامددَألمل د ألسحلرةرددتألسيتدداألترددم ثألإودددعأل((ألعددعد ألملددعألصلدداأللألسطوددعي رألمل ددععثألإوسددعوةتألجةّع ددتأل أل أل نعوددةسأل أل أل
ت ددمرساأل ألملمسلد أل ألت عدددعألع ددجألف سددمتألسإلوسددع أللألسيتمجددمدأل أل ألع ددجألزلع التددتألسيتمكث ددتألسال أل أل ألسيتدداألتاضد ضألىالصددتأل
ذبعربتأل ألملعشةتأل أل ألزة ألزدع أل سداداجألملدضأل د دألسيتاجدعربألملد ردتأل ألملمع ة دتأل ألتععمل دتألملد أل سلعدتأل أل فدَألملد دَألىدعصأل أل أل
فَألملضعملصأل ىاللةتأل ألسبحألصةعغاهعأللأللمسيتداأل دبةدتألذساألى مصدةتأل ألتمسرااهدعألسطجةدع أل ألعدايتحألفةهدعأل أل شدعفحألإيتةهدعأل
أل))(ٔ) أل
يتكددضأل د سألال عدديأل ألسيتددداألسيت ددعثيألسخلددع ألملددضألسطو د مر أل ددمألودداألوددعلا ألبددلأل دددعرألملئددعاألبددلألةالفألسيتد ددمصأل
سخلعيتةددتألملددضألسطو د مر أل سيتدداألت دمسزيأل ر ألسيتد ددمصألسحملام ددتألع ددجألسطوددعي ر أل دددعرألسيتكتدد رألملددضألسيتد ددمصألسيت ددعث تألسدل ا ئددتأل

دمصألفجددت ألف ددا ألسيتاجثبددتألسيت ددعث تأل ملرددار ألسيت ددععثأللألإ ددع ألملع ث ددادألعلدعألسيت د س أل دج ددع ألسيتددداأل
بعطوددعي رأل يتكدهدعألو د
ّ
سيت عثيأل يتةسألسيتاردةعاألسيت عث تأليتمنا ع أل
يتراأل ملسجألععدلدعألععدلعًألملعد عًألملرةداسًألبعيتعا داألملدضألسيترمسعداأل ألسيتردمسوصألملدضألجهدتأل ألبعحلردع َألسيتع ةدتألسيتداألالألتدرترألسيتكتد رأل
ملدضألسجملددع أليت ععيمدتألألأل ألسخلةددع ألملدضألجهددتأل ىدثىأل أل ألسطدبددع ألععملدتأل ألسيت ددعثس ألع دجأل جددتألسخل دمصأل ددعث ألبدأهنيأللدداألفرددا سأل
سالت ددع ألمل د ألسيتعددعمألسيتةدداس يألسيتد يألزددع ألسالوسددع أل ساك د ألفةددتألزددلأل ددي أليت ددث ألسطأل أل أل سددا ا ألبكددلأل ددي أل ألملددضأل دددعأل
((نع ألسطد األسدلععصثأل أل ة ألعضألسيتععمألسيت يألؽلكضأليتتأل أل عةادألس أل ي ألملضأليةةعاتألسال أل أل ال يألفةدتألبدصألذبسدةاأل
سيتةاس يأليتاأمل تأل أل ألي محألسالوسع ألسحلدا أللأل عدعد ألى دَألععدلدتأل ألف ديألغلداألغد رألسيتعدمد ألس ألسيتمعدع ألسط ّ أل ألس ألسطود مر أل أل
ػلعزةهدعأل أل ادددمسألود ث عأل أل سددا ه هعأل أل مظمهدعأل أل عةدداألبدددع ألسيتعددعمألسيتد يأل د دادألبك ددعاأليرموددهعأل))(ٕ) ألألز ددعألؽلكددضأل أل
تكم ألد سف ألإواةاسسألسالو مر أل ألسيت جم ألإيتةهدعأللألسيت دعثألسيتعدث ألسدلععصدثألد سفد ألفدةدتأل ألفكث دتأل ألوةعودةتأل ألإجا ععةدتأل أل
صبةعهددعألملعدعًأل أل ألالألودسددجألندداألسيتار ةدداأل ألسيتا تددلألبكددلألملددعأل ددمألغددث ألعددداألسيتددةع أل أل و ةدداألبعد ألسطوددةعبألسيتدداألدفعددحأل
سيت ععثألسيتعث ألسدلععصثألس ألتمظة ألسطو مر أللأل عثدث
ٔ-سإلفعد ألملضألسيت علتألسيتثملا تألسيتاألتامسجاأللألسالو مر أليتاعةدتألع جألربرةَألملعأل ث األسيتمصم ألإيتةتألملضألىال أل عثدأل أل
ٕ-ألإوا ضعرألسالوسع ألسال أللألإورجألصمردأل أل صمع عأل أل
ٖ-ألإدرسزتألطعلةتألسيترتسثأل ألر نتألسالباسعةتأل أل
ٗ-ألسيتا ا ألبعحلث تألسيتاألتامسجاأللألسالو مر أل
٘-ألسإلفعد ألملضألسيتغىنألسيتميألسدلمجمدألفةهعأل ألسيت يأل سععادألع جألإزا عفألذستتأل ألتع ةَألذبثباتألسيت عث ت(ٖ)أل أل
ع جألسيتثغيألملضألزلألس همدألسدلة يتتألملضأللِةَلألسيت عثس ألودثىألبعضدهيأللداأل فدَأللألودعةتأل بعضدهيألمأل دُ َّمفَدَألط أل((ألصلدعحأل
سيت ععثأللألتمظةمتأليتالو مر أل عا األع جألملاىألملعأل ا ا ألبتألملضأللدار ألع دجألإودا هعملهعألب دمر ألفدةّدتألتةعداألعدضألسدلةع دث أل أل أللأل
( ٔ)ألألسالو مر أل ألسيترتسثألثألوةاألسيتر يأل ألصألٕ٘ أل
( ٕ)ألسالو مر أللأل عثألسيتسةعبثألعةاسيتثشعألع ي ألص ٕٓ-ٜٔأل
( ٖ)ألأل وظثألثألدرسملةتألسيتداألسيت عثيألسحلا ألثألع يأللعويألسيتابةايأل ألألصألٖٔٚأل أل
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سيتملحألذستتألع جألتكةمهعألمل ألذبثبادتألسحلعشدث أل))(ٔ) أل ألإىاةدعرألسالود مر أل ألدرلهدعأللألسيت دعثألزدع ألعمم دعأل ألت رع ةدعألعدداألبعد أل
سيت عثس أل أللألبع ألسدلرعي ألسيت عث تأل أل سأل مألسحملةّ أل أل ألوثسدألإل عملدعأللسدث عأل ألبعةداسًألعدضألف دمىألسيتر دةا أل ألالؼلداسألسيتدداأل
سيت عثيألعداألبعضهيأل
المبحث الثاني :أسطورة سيزيف في الشعر العربي المعاصر
المطلب األول :أسطورة سيزيف
دد ددعرألبع د د ألسيت ة د ددةعاألسالو د د مر تألربميتد ددحألفةهد ددعألبعد دداأليتثملد ددمزأل يت د ددمعاألملعةدد ددتألؽلك د ددضألإيد ددال ألعة د ددعر أل(ألسيتثملد دداأل

سالو د مري)(ٕ)ألع ددجألت ددكألسيت ة ددةعا أل ملددضألبددصألسيت ة ددةعاألسطو د مر تألت ددث ألسيتعا دداألملددضألسيت ددعثس ألسدلععصددث ضألإلىاةددعرأل
ة ددةتألوددةا أل إرتأ دددعأل ألطل دداألمل ةددعألذل د دألسيت ة ددةتألسدل ددملتألزدديألواعددثفألع ةهددعأل زتددث ألجددع أللأللددعملمسأل وددعي رأل
سيتعددعمألس ألوددةا ألزددع أل((ألسن د ألسيتة ددثألز ددعأل رددم ألسالغث ددَألسيتردداسملجأل أللدداألعملدداألع ددجألن سلاددتألبددأ أل ع ددلألبددالألهنع ددتأل أل
التمل أللألسيتععمألسيتسم يألس ألسالبا تأل ألسذألنك حألع ةتألسآلذلتألبع أل انثجألملثملث ألس ألل تألتلألمثألتسر أللةدلأل صدمذلعألسيتر دت أل
أل مألرملاأليت عة أل ألزع ألوةا ألمل كألزمروتةعأل ألزع ألمل كعًألخبةالًألأل))(ٖ) أل
وثىألت م ثألوةا ألسلا معأللألسيترمسملةسألفةُ عرألسيتةتألز ةاألملا ثدألىث ألسيترمسوص ألز عأل صد ألبعيتةةدلوأل يتكدددعألودثسدأل
ة ةتألسلا متأللألزااألسالدب ألفةُ عرألسيتةتألبعودتألزدع ألمل كدعألب دالألمأل رةدلألسيت غةدع أل سيتظ ديأل سبدثدأللأل جدتألسآلذلدتألسيتداأللةدااأل

سيتة ثألبعيتعا األملضألسطملمر أل ملضأل دعألوثىألتمجتألسيت دعثس ألإلىاةدعرأل د دألسيت ة دةتأللأل دعث يألز ة دةتألسغلعبةدتألعملداألعرعبدعأل
ظعدلعأل لعوةعألجاس
يتردداأل ُّهتدديألوددةا أل((ألبعيتسددةث تألبعآلذلددتأليتردداألوددث أل ودثسر عألفردداألإىا د ألجددمبةرتألسغلةدددعألسبدددتألس سددمبسأل أل ألتددأاثألسيتمسيتدداأل
ملضألإىا عفهعأل أل كعألسملدثدألس ألودةا أل أل ألدلدعألزدع ألودةا أل ع ديألبدأملثألسالىا دعفألفرداألعدثضألع دجألس سدمبسألس ألؼلد دألعددتأل
ع ددجأل ددثطألس أل ع دديألملددع ألس ألل عددتألزمرود أل أليتردداألفضددلألبثزددتألسدلددع ألع ددجألسيتثعدداألسيتس د ع يأل أل ألعملدداألع ددجألذيتددكأللألسيتعددعمأل
(ٗ)
سيتسم يأل))
مأل كا ِ ألوةا ألبإف ع أل وثسرألسآلذلتألبدلأل ّ أل((ألودةا ألزدع أللداأل شد ألسدلدماأللألسطغدال أل ألمألػلا دلألب دمتضألملدظدثأل
سمل سيمر اتألسيت عملاتألسدلهجمر ألثألفأرولألإيتتألسحلثبألسيت يألنثرألسدلماألملضأل األدسنثدأل))(٘) أل
بعدداأل ألىددا ألوددةا ألإيتددتألسدلددماألعددعشألنةددع ألملا ددا ألمثأل((ألإ ألوددةا أليترثبددتألملددضألسدلددماأل ألسودداف ألس ألسىاةددعرألندداأل
ز جاتأل أل ألي األملدهعأل ألتُ ريألجبتاتألغ رألسدلافموتأل و ألسيتسعنتألسيتععملدتأل أل أل سداةرسألودةا أللألسيتعدعمألسيتسدم يأل أل أل ددعر أل

( ٔ)ألدرسملةتألسيتداألسيت عثيألسحلا ثألع يأللعويألسيتابةايأل ألألصألٗٔٚ
( ٕ)ألألسيت عثألسيتعث ألسدلععصثألظمس ثدأل أللضع عدألسيتمدةتأل سدلعدم تألثألعاسيتا ضألس ععةلألألألصألٕٕٓ أل
( ٖ)ألأللعملمسأل وعي رألسيتععمألثألةراثألزمرتل ألتثثوهجألسيت ثػلي ألألص ٕٔٙأل
( ٗ)ألألسو مر ألوةا ألثألسيتة رزعملمأل ألتثثأل وةسألززيألنسض ألصأل ٖٔٛأل
( ٘)ألسدل ارألومست ألص ٖٔٛأل
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ندصألشددع راتألسيت ععدتألسدلدعلضددتأليت داألسيتة ددثيأل ألن دلألع ددجألسالذ ألملدضألب ددمتضألبدعيتعمد ألس ألسالرضأليتكدديأل ععلداألز جاددتأل أل أل
يتكددضألنددصألر ىأل جددتأل د سألسيتعددعمألملددث ألسىددثىأل أل ألوعدديألبعدلددع أل ألسيت د سأل أل ألسيت ددةمرألسيتاسفئددتأل ألسيتة ددثأل ألمأل ددثدأل أل عددمدألس أل
ِ
ألمألذباألملعتألسيتداس ساأل ألعالملعاألسيتغضاأل ألسيتا ثساأل أل ألععشألعا ألودمساألملمسجهدعألتردمسألسخل دةجأل
سيتظالسألس هد يأل أل
أل ألتدأيتَألسيتة ددثأل أل ألإباسد عوعاألسالرضأل أل ألصددعرألشددث ر عًأل أل ددارألملثوددمسألملددضألسآلذلددتأل أل ألسلةددلألع ددعردأل(ألسيتددتألسيتةالغددتأل)أل أل
لددة ألع ددجألسيتثجددلألسيت ددمةَألملددضأل علاددتأل أل ألبعدداألإ أل ىا مددتألملددضألملس دثستتأل أللددعددألب دعيترم ألس ألسيتعددعمألسيتسددم يأل ألنة د ألزعوددحأل
(ٔ)
سيت ةث ألملعا أليتتألأل))
يت سألوسا ة أل ألورم ألثأل((ألإ ألوةا أل مألسيتة لألسيتالرلايأل))(ٕ) أل

يتراألدف ألشبضألنةتأليت ةدع أل ألتد د تألملدضألسآلذلدتأل ألىداسعهيألبدأ أل ععلداألبعيتع دلألسطبدايألملدضأل جدلألال دي ألوألملدضأل جدلأل
سيتالجا ىأل أل
يتردداألصددمرأل يتة رزددعملمألنةددع ألوددةا أللألسيتعددعمألسيتسددم يألت ددم ثسًألملةدداععًألنددصأللددع ألألثأل((ألإ ألسدلددث أل ددثىألرلهددمدألس سدداألز ددتأل
اددمتثأليت رفد ألسيت ددةث أل أليتة ثزهددعأل أليتةددافعهعألس ألسطع ددجأل ألفددم ألملد ددارأل ثتمد ألملع ددتألملددث أل أل أل ددثىألسدلددث ألسيتمجددتألمل ام دعًأل أل ألسخلد ّاأل

ملامتثسًألجبعوداألسيت دةث أل أل ألسيتكاد أل أل دمأل عدعوَألسيتكا دتألسدلغ دع ألبدعيت صأل أل ألسيترداسأل أل ديألتسداداأليتاداف أل ألسيتةاس دتألس ا دا أل أل
سيتسدععا ضأل أل ددمأل د ثعلعأل أل ألسيتةددا ضألسيتة دث اصألسدلغ ددعتصألبةرد ألسيت ددصأل أل أللألهنع ددتألرلهدمددألسيت م ددلألسيتد يأل رددعسألبمضددع ألالأل
جددمأليتددتأل ألالأل دع أل أل ألزملددضألالألع ددَألفةددتأل أل ددايألربرةددَألسذلددافأل ألمثأل ثلدداألوددةا ألسيت ددةث أل أل دديألتاددانثجألس أل وددملأللأل
حلظعاألملعا دساأل ألضلمألذيتكألسيتععمألسيتسم يألسيت يألغلاألع ةتألس أل ثفعهعألملدتألاعوةتألضلمألسيتر تأل أل عمدألس ألسيتسهلألأل))(ٖ) أل
ومهيألملضألزالسأل يتة رألزعملمأل ألسإلوسع ألصبةعهيألزسةا أل ألفهمألملععلداألبعد سبأل بدايأل ألبع دلأل ردمسألبدتألملدثسرسأل تكدثسرسأل
د أل يألجا ىألد أل أل كم أليتاعةتأل افأل أل ألضلضأل ضعًألز يتك ألفد ضألسيتة ثأل ضعًألملرةا ألبدث تصألسحلةدع ألوكدثرألزدلأل دمسأل
ومددسألسط ددةع ألترث ة دعًألد ألتغةدد رأل د زثأل أل ألملددعألسذلدداف؟وأل ملعظدديألسيتدددعسألؽلمتددم أل دديأللألىضدديأل د سألسيتددث تصألسيتة دممليألسدل ددلأل

سيترعتل ألإذ ألضلضألصبةععًألوةا ألوعةشأللألسيتالجا ىأل ألسيتعةتةتأل ألملضأل جلألسيتالجا ىأل ألسيتعةتةتأل ألبدلألودةا أل نسدضألندعالًأل
ملضألملعظيألسيتة ثألط ألسيت يأل ععوةتأل دمألواةجدتألإىاةعرستدتألسحلدث أل ألفرداألعدعشألز دعأل رسدأليتد يتكألال سدا ة أل د سألسيتعردعبأل أل هاملدتأل
يتكددعألضلضألسيتة ثألالألوعةشألز عألوث األ ألملععلةم ألبع سبأل بايأليت سألتثسوعألوةأسأل ألومراألسطمللألبسثعتأل أل أل
ردبعأل عمدألوةاألإىاةعرألسيت عثس ألذل دألسيت ة ةتأللأل هنعألملضألسيتة ثألسيتمدعوةصألفسدةا أليتدةسألسذلدعأل الألو د ألسيتدتألبدلأل دمأل
رجددلألملددضألحلدديأل دسألؽلا ددكألل ةددعأل مل ددععثألفةاعددعي ألسيت ددعثس ألسدلععصددث أل زتددثألملعددت أل عددداملعأل ددث أل دلددتأل ع سبددتأل صدثسعتألزددأهنيأل
( ٔ)ألأل و مر ألوةا ثألسيتة رألزعملم ألتثث وةسألززيألنسض ألص ٖٜٔألألألألسوظثألس ضعًأل(ألتأا رألسو مر ألوةا ألسيتةموعوةتأللألل ةا أل(ألزاةةتأل))أل
هث عرألعلاأل ألجهعوك رأل مل ريأل ألبة ع ألصعحليأل)ألرل تأل(ألدرسوعاأللألسيت غتألسيتعثبةتأل ألةدس عأل أل
الىمس ألاعيت أل ألل ةا أل(ألسدلدمجأل)أليت ةةعيتألثأل أل
سيتعادألٖٔأل ألٖٕٔٓألسألألصألٖٔٔ-ألٕٖٔ أل
( ٕ)أل و مر ألوةا ثألسيتة رألزعملم ألتثث وةسألززيألنسضألصأل ٖٜٔأل
( ٖ)ألسدل ارألومست ألٔٗٓ-ٖٜٔألأل أل
( ) 440
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دظث أللألسدلثة أل عداملعأل ث ألسبثددأل لمفدتأللأل جدتألسيتظ ديأل سيتظدعمألند أل إ ألزدع ألإذلدعألفهد سأل ميتداألفدةهيألسحل دعسأل امسصد م أل
مل ألسيتتع ثألسيتاسى يألفةهي أل
المطلب الثاني :سيزيف رمزا لليأس والعذاب األبدي والعبثية
دعرألسيتعا األملضألسيت ة دةعاألسطود مر تألسيتداألربميتدحألس ألعدعصدثألرملا دت أل د دألأل((ألسيتعدعصدثألسيتثملا دتألسيتداأل سداةاملهعأل
سيت ععثألسدلععصثألبعاأل أل ساك ألذلعألبعاسًألومسةعًألىعصعًأللأل سل ألذبثباتألسيت عمر تأل ألملعظ هعألملدثتة أللألسالود مر أل ألسيتر دتأل
سيتراؽلددتألبعيت ددةمصأل ألسدلمسلد أل أل أل د دألسيت ددةمصأل ألسدلمسلد ألسظلددعألتسددااعةهعألسيتاجثبددتألسيت ددعمر تألسيتثس دددتأليتكدديألتضددميألع ةهددعأل
علةتألىعصتأل ألفعيتاجثبتألإظلعألتاععمللألمل أل د دألسيت دةمصأل ألسدلمسلد ألتعدعملالًأل دعث عًألع دجألملسدامىألسيتثملداأل ألفاسداغلألفةهدعألىعصدتأل
سالملاال ألبعدلغاىأل ألبأزتثألملضألملغداىأل ألت دكألسخلعصدتألسدل ةدا أليت ثملداألسيتمديأل))(ٔ) أل ة دةتألودةا ألصدعراألرملداسألفدةدعأليت عد سبأل
يتعرمبتأل سطمألسيتسثملايأللأل ع ع ألسيتعا األملضألسيت عثس ألسيتعدثبألسدلععصدث ض ألإىرتودعألملدضأل
سطبايأل سيتةأسأل سيتعةتةت أل وثس عألتعكسألس أل
ب ددصأل د د دألسطع ددع ألسيت دداألتعك ددسأل د د سألسدلع دديألسيتثمل ددايأليتس ددةا ألا ددالثألل ددع األسلا م ددت أل ضل ددع ألبة ددع ألد رأل د د دألسيت ة ددةتأل
سطو مر تأللألزلألل ةا ألملدهعأل أل يث
 .1قصيدة (رسالة من المقبرة) من ديوان ( أنشودة المطر ) لبدر شاكر السيّاب :
بعيتة

اىألسيتسةعبألل ةاتتأل(ألروعيتتألملضألسدلر أل)ألس ألامسرألس اس ثأل أل يألل دةا ألمل ميتدتألوددر ألعدداألسدلردعي ألذساألسيت د تأل
أل أل رم ألسيت ععثأللألملر ٍ ألملدهعث
أل

ألعداألبع أل ثخألسال رةع
ع ثأليتدعألملضألملر اةكألسيتضةع أل
فإودعألملظ م أل أل
ُ
عداألبع أل ثخألسدلة أل أل
ألسيت ةثأل عألوةا ألملعأل ار ت
وةا ألإ ألسيت ةث ألسآلىث أل(ٕ) أل
أل
ع جألعكسألبع ألسيتر ع األسدلار وتألسآلىثىأللأل سألسيتة أل ألوثىأل ألسيت ععثأللاألإواةاسألودةا ألزثملداأليت ةدأسأل أل
سيتع سبألسطبدايأل سدلدماأل ألفعط درةع أل ألسيتةءودع أللداألإصد ممسأل ملدعسألبدعبألسيت دععثأل عيتةمودتألب دي ألملدضألسيتضدم أل دد رألذلديألسيت ث دَأل
( ٔ)ألألسيت عثألسيتعث ألسدلععصثألظمس ثدأل أللضع عدألسيتمدةتألثعاسيتا ضألس ععةلأل ألصألٖٕٓأل أل
( ٕ)أل و مد ألسدل ثثألبارأل عزثألسيتسةعب ألصٕ ٖٚ-ٚأل
( ) 442
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فهدديألع ةددع أل عة ددم أللألظددالسألدسملددسأل أل ألملددعألسيتظددالسأل دددعألإالّألسحلةددع ألسيتةع سددتألسيتدداأل عة ددمهنعأل أل دديألػل ددم ألصددةث ألوددةا أل
دععثألوددةا أل ألزأوددتأل رددم أليتددتألضلددضألصبةعدعًألملت ددكأل ددعألوددةا أل
سيت ددةث ألسدلثسدفددتأليتددممأل ألسذلدديأل ألسيتعد سبألسطبدداي أل أل دددعجيألسيت د ُ
ألصثاألسو مر أل ألصعرألإ كألىعيتاسًأليتمباأل أليتكضألال هدايأل نداألبددعأل
وحأل عألوةا
َ
وثز ُحألربحألارلألسيت ةث أل ألوعع ألملعكأل أل َ
ألضلضألملت كألضل لألسيت ةث أل يتكضألالأل ناألوةا زثوع أل
أل رم ألسيت ععثأللألملر ألةىثألث أل
أل
لألفم تألسيتر ألسدلغ ع ألومر
سألسلعضألسطرضألالألتةأويأل أل
ب ثسرأل عأل جاسثألنع ألسيتد مرأل أل
ب ثسرأللأل ثس أل صاس ألصمرألأل أل
وةا أل يترجألعدتألعا ألسيتا مر أل
ألسوارةلألسيت سألع جألسطي سأل أل
(ٔ)
ةدأليتم ثس ألسيتاألالألتتمر
أل

لألسدلر ألتُ عبألسالرضألبعدلةدعضأل ألسلدعضألملدءمأل ألل ٍ
دعسألواةجادتألإيدال ألسدلدمتجألملدضألسيترةدمرأل ألف دعألسطجداسثألإالأللةدمرسًأل
ألملعألسيتد مرألإالّألع ةتألبع ألسدلمتجأل أليتكضألسيت ععثألبدا أل أل دعثألبدعخلمفألملدضألبعد ألسدلدمتجأل ألرلدي أل دمسألسيترةعملدتألودثسدأل دُةَ َّ دثأل
سيترةمرألدبجي ألسيترةعملتأل أل دُةَ ّ ُثأل ثس ألبإيال ألسيت مرأل أل ألز عألوعثفألس ضعًأل ألسيت مرأل دمألسيتردث ألسيتد يأل ُدد َم ُيألفةدتأليتادةةدتألسدلدمتجأل
ألسالواعاسدأليت عوةتأل مسألسيتةع أل أل أليتكضألسدلمتجألوعاس أل سألسيتةمسألطهنديألزدعومسأل ملمستدعًألدلدا أليم دتألجداسًأل ألند ألندصألزدعومسأل
نةع ألزعومسألال ة ث أل ألزعومسألالأل عة م أل ألزعومسألملععلةصألبع ٍ
سبأل بايأل ألضب مسألزسةا ألصةمرسًأل ألصةمرسأل ألف ةسألسدلدمتجأل
فر د ألملددضأل ساة ددث ألبعيتةع د ألبددلألوددةا ألومسددتأل ددعرزهيألسيتسددث رأل ألفهددمألردبددعألوددةاة األملددضألصددةثتتأل ألةالملددتأل ألع سبددتأل
سالبايألنصأل رعبلألإيتتأل زتثألعاسيتتألملضألسإليتتألسيت يألععلةتألبعيتع سبألسطبايأل

ردبددعألسدلددمتجأللأل د سألسدلر د أل دديألسطنةددع ألسيتد ضألمأل تددمر سألبعدداأللأل دثس أل ألبرةددتألملددا ألس اس ددثأل أل ألنددصأل تددمر ألع ددجأل
صماألسيت مر أل مألسيتةمسألسيت يأل ُةعتم ألملث ألسىثىأليت ةع أل أل أل اة م ألملضأللةمدألسيت أل ألسحلثملع أل ألصةث ألسيتعةمد تأل
أل
أل
أل
ٔ ألسو مد ألسدل ثثألبارأل عزثألسيتسةّعب ألصٖ ٚٗ-ٚأل
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.2قصيدة (كلمات سبارتاكوس األخيرة) من األعمال الشعرية الكاملة ألمل دنقل:

سدداةاسألسيت ددععثألتردةددتألسيتردددع أليتكدديأل اردّد ألب ة ددةتألوددةعرتعزمسأل سيتدداأل دديأل ة ددةتألتعرؼلةددتألزعوددحألملددضألسيتعةةدداأل أل
وظ ددحألا ددمر ألش دداألسإلمل سيمر ددتألسيتث ملعوة ددتأل يتكده ددعألإواه ددحألب د د ةتألملد د ألسآلالفألمل ددضألسيتعةة دداألسآلى ددث ضأل أل سيت ددععثألرب د َّدم ألس أل
و ددةعرألتعزمسألن ددصألصد د ةتأل أل امج ددتألمل ددضألىاليت ددتألس ألسيتع ددعمأل ألس ألإىمت ددتألسيتع ددثبألع ددجأل ج ددتألسخل ددمصأل أل إو دداةاسملتألذلد د دأل
سيت ة ةتأللاأل عدمدألطودةعبألملدهدعألتدأاثدألبعيت ة دةعاألغد رألسيتعثبةدتألملدضألسيتتدمسرألىعصدتأل أل ألرّدبدعأليتكمودتأل عاد ألودةعرتعزمسألرملداسأل
يتكدلأل وسدع ألاددع ثأل أليتكدلألملددضألالأل ثشدجألبدعيتظ يأل ألال سدكحألعدضألسحلددَألد ألسال ا دعسألجبدسددةتأل د دألسيت ة ددةتأل ألس ألرّدبدعألطوددتأل
أل أل
عثفألإذسألرب ّاثألعضأليتسع أل ة ةتألتعرؼلةتألمل همر أللاأل سا ألسيتدعسألإيتةتأل زتثأل أل أل
ألور األبعيتردع أل أل اّ األ ععثألملعألب ة ةتألملعةددتأل أل امجدتألدبدعأل ث داألملدضألىاليتدتأل أل د بأللأل د دألسيت ة دةتألنةددعًأل
ألؼلايب أل رس عألنةدعًألةىث(ٔ) أل
عألإىميتألسيت ضأل ع

أللألسدلةاس ألمل ثفص

ملد ار ضأللألهنع تألسدلسع
لأل عر ألسالوكدارألسالز :
الزبج مسأل أل أليترتفعمسألعةموكيألإ ّأل

طوكيألملع رم ألجعويبأل ألع جألمل عوَألسيترة ث
ف رتفعمسألعةموكيألإ ّأل
يتثّدبعأل ألإذسألسيتارحألعةموكيألبعدلماأللأل َّأل
عةي
(ٕ)
ملث و
ةاسيألسيتمدع ألدسى يأل ألطوكيألرفعايألر وكيأل أل ّ
أل
امجتألسيت ععثأل أل مألمل مبأل أل مسأل ومعوتألسطى ر ألس ألإىمتتألسيت ضألؽلث ألملضأليث ردتألملد ديألسيتدث سأل أل ثجدم يأل أل
دتألملد َّدلألملددضأل ددا ألىضددمعهيأل ألملددضألوددكمهتيأل أل أل دثس يأللدداألإضلددمسأل
ثفعدمسألرخ وددهيألند أل ألإ ألزعوددحأليتثخ ددتألسدلددماأللألعةدةددتألطود َ

يتارجددتألصددعر سألؼلج ددم ألملددضألرفد ألسيتددثخ سأل أل رددم ألذلدديأل هندديأل ملدمساألملت ددتألالألزلعيتددتألطهندديألعةةدداأل ألسيتعةمد ددتألملسددع تأليت ددماأللأل
وظثألسيت ععثأل أل ألسيتسكماأل ألسخلضم ألعلعألملضأليةع ألسيتعةةاأل
وددا سألعددداألسيت ددععثألغضددةعًألععرملدعًألشلا جددعألبعيتةددأسأل أليتكدددتأل ددثف ألسيتةددأسأل أل ث دداأل أل ة د ألعددضأل دثسر أل ملددلأللألعةددم أل
إىمتددتألن د ألإذسألرفع دمسألرخ وددهيأليت ظددتأل سنددا أل أل أليتكدددتألالأل ددلألس ألواةجددتألملثجددم ألملددضألملدعجعتددتألذلدديأل ألفهدديألصددعر سألزددأهنيأل

عاألسطدبةتألثألسبثس ةيألفا ي ألصٕٜٚأل ألٓ ٕٛأل
( ٔ)ألألسوظثألملعجيألسدل
( ٕ)ألسالع ع ألسيت عث تألسيتكعمل تثأل مللألدورل ألصٓٔٔ ٔٔٔ-أل
( ) 444
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نةع أل ملمساألؽل م ألد أل مسد أللأل سألسيتععمأل ألالأل ث ألسيتظ يألال س عم ألسيتظ يأل ألصعرألسألص ّ عًألبك دعًأل ألالأل د لم ألسيتظ دي أل
صعر سألص ّ عألبك عًألعضألسحلَألفر أليتكيأل عة مسأل أل ّؽلعألعةشوأل
سا ثألسيت ععثألبرميتتألث
أل
وةا ألمألتعاألع جأل زاعفتألسيت ةث
ػل هعألسيت ضأل ميتا أللألسلعد ألسيتثلةَ
ألسيتة ثأل ألزعيت ثس أل الأل ث يألسيتع ش
ط ّألأل َملضأل رم أل((ألالأل))ألال ثتميألإالألملضألسيتاملم !
..ف رتفعمسألعةموكيأليت تع ثألسدل دم
فسمفألتداهم ألملت ت ألغاألسً
أللةّ مسألألز جعتكيأل أل دعأل ألع جأللعرعتألسيت ث َ

فسمفألتداهم أل عأل دعأل ألغاألسً(ٔ) أل
أل
ا ددث ألسيت ددععثأللأل د سألسدلر د ألإلود مر ألوددةا ألت ثلدعًألملغددع ثسًأل ألسلا مدعًأل ألفهددمألالأل ددثىألبددأ ألوددةا أل ددمألسيتد يألػل ددلأل
سيت ددةث أل أليتددةسأل ددمألسيت د يألعملدداأل د سألسيتمعددلألسدلددءمألسدل ددلألسخلددع ألملددضألسذلددافألبددلألع ددجألسيتعكددسألسبعملددعأل ألسيت ددععثأل ث دددعألبددأ أل
وةا أل مألسدلدا ثأل أل مألسيتة لألطوتأل ل أللأل جتألسيت غع أل(ألسآلذلدتأل)أل ألع دجألسيتدثغيألملدضألعرمبادتألسطبا دتألإالّألسودتأل دمألسيتمدع األ أل
ألسيت ضألػل م ألصدةث ألودةا أل ألملعدعلةم أل د سألسيتمعدلألسطبدايأل ديألسيتعةةداأل أل دةعدألسيتعةةداأل يألسيتد ضأل ةعدم ألسط سملدثألد أل
أل(سل ألِعد ألسيتثلةَأل)ألعةدعر ألمل مادتألجداسأليت دظدثأليتة دعر ألس أل
ي األتمس رأل أل اغعشم ألعضألزلألظ يأل أل سكام ألعضألزلألذ ألفعةعر َأل
دااألند ّدث ألبددعدلمهمسألسيتظددع ثيأليت ث ددتأل أليتكدهددعألتدا دديألس أل ددثػلتألسيتعةةدداأل ألسيتثلةددَأللألسيت ةةعددتأل أل
سطف دثسدأل ألس ععددعاألسيتدداأل يتد
ُ
سيتس مرأل
رددم ألسيت ددععثأل(ألسيتة ددثألزعيت د ثس ألال ددث يألسيتع ددشأل)أل أل ر دداأل دددعأل ألسحلُد َّدثأل ددمألزعيتعةدداألإذسألمأل سددا أل أل ر د أللأل

جدتألسيتظ ديأل ألسيتمسدعدأل ألصد ةحأل ألسيتة دثألعةدعر ألعدضألملدع أل أليتكددتألملدع ألملدعنألال سدا ة أل أل دث يألسيتع دشأل ألسيتد يأل مدثحألدبدع أل
سيتة ثأليت رتميألزعيت يأل مثحألبعيت د ثس أليت رتدميأل ألف دضألػل دلألع دجألملةاغدعدألملدضأل يألملده دعأل ألف دعألفع دا أل أل كدم ألسالوسدع ألندثسًأل
إذسألمألؽلعرسألسحلث تألبكلألملععوةهعأل ألإذسألمأل عثفألنرملدتأل سجةعتدتأل ألإذسألمأل عدثفألملد أل ردم أل((ألالأل))أل؟ألفهد دألسحلث دتألملسدع تأل
يت عةمد تألسبعملعًأل
دداألسيت ددععثألمل ددضألإىمت ددتألب ددأ أل مدع دمسألز ج ددعهتيأل ألع ددع الهتيألط ألمل دد ر يألسدل ددماألالألزلعيت ددتأللأل ل ددثبألفثص ددتأل ألب ددلأل
عا يأل ملمستعًألملد ألسآل أل أل يت عدلعألمل  ر يألسدلماألف عذسألالؼلاعر أل أل عة مسألملعألتةرجألملضألنةعهتيألحبث تأل ألزثسملتأل

( ٔ)ألسطع ع ألسيت عث تألسيتكعمل تثأل مللألدورل ألصٔٔٔ أل
( ) 445

جملة جامعة التنمية البشرية  /اجمللد/2العدد  /3آب 2106

أسطورة سيزيف يف الشعر العربي املعاصر  /ص ص 455-436

أل ألوالنددسأل ألسيت ددععثألإودداةاسألوددةا أل دددعألز عددعد ألسو د مريأليت ة ددةتألوددةعرتعزمسألسيتاعرؼلةددتألفكالعلددعأل لمددعأللأل
جتألسيت غةع أل ألزالعلعأل سجهدعألعرمبدتألصدعرملتألغد رأل هن دعألصدعرسألىعيتدا ضأللألذسزدث ألسيتعدعمأل ألال عاد ألسيت دععثألسيتعرمبدتألسيتداألتعثشدعأل
إيتةهددعأللعوددةتألملرعروددتألبرسددع ألنةددع ألسيتعةمد ددتألسيتدداألإرتضددجأل ددعألسيتعا دداألملددضألسطفدثسدأل ألس ععددعاأل أل أل عاد أل أل ددءال أل دديألسيتد ضأل
عة م أللألعرمبتأل با تأل أليتةسألوةا أل ألوةعرتعزمسأل
دسأل ألالأل غ ّد رأل ألالأل هدايأل ألذلد سألودثسدأل امجدتأل
ألإذسألمألػلسألسالوسع ألبأوتألناثأللأل يدتألفهمألبعيتاع ألملةّحأل ألفعدلةّحألالألػل ّ
ألفهمألعةاأل ألإذسألزع ألعةاسًألفهمألملةّحأل
س ألسيتدعسألب مظتألس هعألسدلمتجأل أل ألسإلوسع ألإذسألمأل
كضألنثسً
ُ
ُ
.3قصيدة (في المنفى) لعبدالوهاب البياتي من ديوان ( أباريق َّ
مهشمة):
رم ألسيت ععثأللألملر ألملضألل ةا أل(أللألسدلدمجأل)ألث أل

عةتألعًأل ألضلع أل–أل هعألسدلمتجأل–ألسيتمثسر أل

ملضألسل األسيتمنشألسيتعدةاألملضأل ن تألسدلدمجألسيتةعةا(ٔ)أل
امجتألسيت ععثألس ألسدلمتجأل أل مألش دهيأل ضعًأل أل رم ألذليألضلضألضلع ألسيتمثسرألملدد ألسطز ألملدضألسل داألسيتدمنشألملدضألسدلدمدجأل
أل أليتكدهددعألزلع يتددتألفع د تألغدد رألرلا ددتأل أل ألالوعاردداألسدلدمددجأل دددعألغدد رألسيت ددميضألومسددتأل أليتكدددهيأل ظدموددتألملدم ددجألطهندديألمأل ع ددمد سأل
دسألسإلوسدع ألبأودتألشد ةتألشدعةمتأللألسدلدمدجألالأل
عث ألحبسألسالوا ع ألإسيتةتأل أل عث ألبأهنيألغثبع ألفةتأل ألشةع أل أل أليت عدلدعأل ن ّ
رارألع جألفعلأل ي أل أل أل سا ثألسيت ععثألث
أل
ألسيت ةث ألسيت ّ ع أل أليت مسديأل أل انثجهعألسيتعةةا
((وةا ))أل ُةع ُألألملضألجا األ ألملضألجا ا
(ٕ)
لألصمر ألسدلدمجألسيت ث ا
أل
ساةاسألسيت ععثألإو مر ألوةا ألزثملاأليتعةتةتألملعأل مع تألألسيتدعسألسآل أللأل يعهنيأل ألفهديألزعةةداأل دافعم ألصدةث ألصد ّ ع أل
د أل ألت لألس أل دافألملد دمدأل ألفعيتددعسألسذسألمأل سدا ةعمسألس أل غد ر سأل دةئعًأللأل يدعهنيأليتةسدمسألإالّألعةةداسًأللألسدلدمدجأل ألزدلأل دمسأل
ةعد ألودةا أل أل ميتدداألملدضألجا دداأل ألزدلألسوسددع ألصدعرألوددةا معًألحبعيتدتأل داف أل أل دداف أل أل داف أل أليتكدددتأليتدضأل ددلألس أل دي أل ألبددلأل
سدلدمجأل مألوةا أل ألسيتميضأل مألوةا أل اف ألب ةث ألالأليع لألملدهعأل ألالألملسارةلألملدهعأل أل سا ثألسيت ععثألث

( ٔ)أل بعر َألمله تثألعةاسيتم عبألسيتةةعيت ص ٔٔٓ-ٜٔٓأل
( ٕ)ألسدل ارألومست ألص ٔٔٓ-ٜٔٓأل
( ) 446
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أل أل
ملعذسألتث األ؟
سيتر حألملضأليعنموتألسالوةعدأل سثلتألسيتعةةا أل
ملعذسألتث األ؟
سيتمردألال د مألمل ألسيتاسأل ألسحلا ا
ي لأل بةا
ترضيأل ألبرةتألع ثرألسدلدكمدألفةهعألتساعةا
عضأليتضأل عمد!
ن ألعًألدل ٍأل

ن يألسيتعهمدألسيت سبالاألمل ألسيتمر د
(ٔ)
زعوحألنةعتكألملضألج ةاأل
أل

ػلدداثألندمسرألشد ضألسيتر ددةا أل أليثفددعألسحلدمسرألردبددعألعلددعألسدلدمددجأل ألسيت ددععثأل ألفددعدلدمجأل سددأ ألسيت ددععثأل(ألملددعذسألتث دداأل)أل أل ددمأل
غلع بددتألبددأ ألسيتعةةدداأل(أل أل دديألسيتدددعسأل)ألبدداخ سأل سددثلم ألسيتر ددحألملددضأليعنموددعاألسطوددةعدأل ألطهندديأللدداأل ُودداجمعمأل ألجددععمسأل ألز ددعأل
وع يأل ألعرمبتألسيتعةةاألع جألسيتسدثلتأل دمألسدلدماألأل ألسيت دععثأل م ديألودثألسيتسدثلتألرّدبدعألطودتأل مضدلأل ألؽلدماألع دجأل أل عدةشألع دجأل
دألسحلعيتتألملضألسيتعةمد تأل أل أل كثرألسدلدمجألوءسيتتأل(ألملعذسألتث األ)أل ألغلع بألسيت دععثألبدأ ألسيتدمردألالأل د دمألملد ألسيتداسأل ألسحلا داأل أل يأل
عأل هعألسدلدمجألإذسأل رداأل الّأل سث ألسيتعةةاألفع ةكأل ألربثر يأل(ألي لأل بةاأل)أل يألملضألسرضأللاألسرتماألدملعًأل أل الزعًأل ألدملعرسً
ػلضألسيت ععثألس ألسدلعشيأل ألس ألمل ٍ
ألنداثأل ّأل أليتكددتألودثعع ألملدعأل
دعضألزدع أل دعثألسإلوسدع ألفةدتألزأودتأل وسدع أل أليتدةسألعةداأل ُ
ّ
زثألومسددتألبددأ أل د سألرلددثدألن دديألفهددمأليتددضأل عددمدأل بدداسًأل أليتددضأل ا رددَأللألسدلسددارةلألن د ّ أل ألإ ألسيت ددععثأل ألل ددةاتتألغعرلددع أللأل
ُد َ ّ

سيتا عخسأل ألوةا أل عرزه عأل سألسيتا عخسأل ألسيتةءسأل ألسيتعةتةتأللألسحملع يتتأليتا سصألسحلةع أل
المطلب الثالث :سيزيف رمزا للتحدي والمقاومة واألمل

ع ددجألعكددسألسدلعددىنألسيتثملددايألسدلمهددمسألملددضألسو د مر ألوددةا ألوددثىأل جهددتألوظددثألسلا مددتألعددداألبعد ألسيت ددعثس ألسيت د ضألر سأللأل
وةا ألرملاسأليتممللأل سيتا ايأل سدلرع ملدت ألرملداسأليتةودا ثس ت ألرملداسأليت ملدمفأللأل جدتألسيتظ دي ألرملداسأليتا دلألواةجدتألإىاةعرستددعألسحلدث أل
إىرتوعألاالثألل ع األتُعكسأل دألسيتثخ ع أل يث

( ٔ)ألسبعر َألمله تثألعةاسيتم عبألسيتةةعيت ألصٓٔٔ أل
( ) 447
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 .1قصيدة ( الى سيزيف )ألمن األعمال الكاملة ألدونيس :أل
أل
ألسزااألفم ألسدلع أل
أل
لس حأل

أل

لس حألس ألسضبلألمل ألوةا
صةثتتألسيت ّ ع أل
لس حألس ألسظلألمل ألوةا أل
سىض أليت جأل أليت ثسر أل
سحب أللألسحملعجثألسيتضث ث أل
عضألر تألسى ر أل
تكااأليت ع األ أليت ةث أل
ل ةا أليت غةعر أل
لس حألس ألسعةشألمل ألوةا
أل

(ٔ)أل

ةددا ألسيت ددععثألل ددةاتتألبعيترسدديأل ألسيترسدديألدل ددعرزتألفعددلألملددءمأل ألملاعدداأل ألشلددلأل ألبددالألهنع ددتألمل د ألسيت ة ددةتألسالو د مر تأل
وددةا أل ألسيت ددععثألع ددجألدرس ددتألجة د ّا ألبإو د مر ألوددةا أل عددثفأل ألضبددلألوددةا أليت ددةثتتألس أل ع ددجألس ةددلأل ألوددرميهعألس أل
ودملألس ةددلألفعددلأل بدايألالألهنددع يأل أل يتددضأل سدا ة ألسيت ددععثأل أل غدد رأل د سألسدل د رأل يتكدددتألرغدديألذيتدكألؼلاددعرألملسددععا ألوددةا أللأل
ضب ددتأليت ددةث ألع ددجألسيتددثغيألملددضألإدرسزددتألبددإ ألزلع يتاددتأل د دألعاؽلددتألس ددا ىألغدد رأل وددتأل ث دداأل أل ةددصألملدداىألإص دثسردأللألملمسجهددتأل
مل ددع األسحلةددع أل أل ةددصأل ص دثسردألع ددجألسالوددا ثسرأل ألسدلرع ملددتأل أل ث دداأل أل ددثخألبددأ ألسحلةددع ألمله ددعألصددعراأللعو ددةتأل ألملءدلددتأليتددضأل
تس ددا ة أل اؽلا ددتأل ألص د ةحأل ألضب ددلألسيت ددةث ألس ألل ددتألس ة ددلأل ألو ددرميهعأللألز ددلألمل ددث ألو ددةءديألب دعيتكت ر ضألإلع ددال ألسيتة ددأسأل أل
سطملل
سالواسالسألإالّأل ألسيت ععثأل دعأل ا ّاىأل ألغلاألبصألبثساضألس ِأل
يتةأسأل َ
أل دددعأل ظهددثألإىدداالفألسيت ددعثس ألعددضألبددعليألسيتدددعسأل ألفكددلألملددضأل رددث ألسو د مر ألوددةا أل كددعدأل امددَألمل د ألغدد ردأل ألضبددلأل
سيت ةث أل ألورميهعألوم ألملضألسيتعرعبألسيت عرسأل ألالغل األس ألذ ضألسدلا ريألغ رألسيتةدأسأل ألسيتا دعخسأل أل أليتكدددعألودثىألعدداأل د ودةسأل
–أل ألبع د د ألملد ددضألسيت د ددعثس أل–ألسود ددتألإود ددا ع ألس ألػلد د ّدم أل د د سألسيتعرد ددعبألسالبد ددايألس ألود ددم ألملد ددضألسيتا سد ددكألبعحلةد ددع أل ألسيتامد ددعخ أل أل
سالوا ثسر ت

إذسألملعألسبعدّعألبعيتدظثألس أل ة ةتألودةا أللداألصلدا عأل ة دةتألسلعدعدتألالتدمنيألبعيتتردتأليتكمهندعأللداألىداعحألسآلذلدتألعدا أل
ملدثساأل ألىعيتمدحألسيتر دمسوصأل ألسبددثداأل أل أليتكددضأللدداألؼلدعيت ألسيتددةع أل د سألسيتامسدد رألبددلأل ددثىألفةهددعألسيت ددجععتأل سيترددم أللأل لمفددتأللأل
( ٔ)ألسالع ع ألسيتكعمل تثأل د وةس ص ٕٖٙأل
( ) 448
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دألربميتحأل دألسيت ة ةتألس ألرملاأليتممللألعدداألسد ودةسألطودتألبدا ردأل ع دَألسلعيتمدتألسيتردمسوصأل
جتألسآلذلتأل ردبعألملضأل جهتألسيتدظثأل
ّ
ألسيتا ثدأل
لدداأل ددثىألسيتددةع أل ددتألسيتعةتةددتأل ألسيتالجددا ىأللألهنع ددتألوددةا أل أل ددلألبددتألسطملددثأل أل مهدديألملددضأل و د مر ألوددةا أل ألالأل
افأليتموسع أللأل دألسحلةع ألغ رأل ألسد وةسألردبعأل ث األ أل رم أل ألسحلةع أللألذسهتعأل يألسذلافأل ألع ةددعأل ألصلداألسدلاعدتألند أل
لأل زتددثألسالملددمرألإ الملدعًأل ألإر علدعًأل ألفعيت ددعمرألبأودددعألنددصألوكددم ألع ددجأللةدداألسحلةددع أللدداأل صددةدعألسذلددافألملددضألسيتمجددمدأل د سأل دداف ألبدددعأل
ع ددجألسيتا ددلأل زتددثأللأل جددتألسدل ددع األ ألسدل ددععاألن د أل ألإ ألزعوددحألع ددجأل ددعز تألصددةث ألع اللددتألوددافعهعألس ألسيتر ّ ددتألز ددعأل
ور حألس ألسالوملأل
يتكددضألنددصأللث وددعألسيتر ددةا ألملدثسرسأل تكدثسرسألسدرزدددعألسوددتأللدداأل اةددعدرألس ألذ ددضألسدلا ردديأليتم ددتألبددأ أل دددعرألوددم ألملددضألسدلمعرلددتأللأل
حأل أل زااألفم ألسدلدع أل)أل ألملدضألس ديأل ألسيتكاعبدتألفدم ألسدلدع ألس دعر أل سشد تألس أل
ل ةا ألسد وةسأل ألفميألسيتةاس تأل رم أل(أل لس ُ
سيتعةتةتأل ألعاسألس ا ىأل رس أل سألسالملثأل أل يألسوتأل معدلأل دةئعًألالأليع دلألملددتألباعتدعًأل أل ثملداألس ألشدةع ألسذلدافألملدضألسحلةدع أل أل يتكددتأل
وثعع ألملعأل امع أل أل امعاألحب لألسيت ةث ألمل ألوةا ألووأل أل رثرأل سألملمسجهتألسحلةع ألمله عألزعوحأللعوةتأل ألملءدلتأل
ألردبدعأللدثرألسد ودةسأل أل ددأيتألبمعدلألمل دعبتأليتانثجدتألسيت ددةث أليتداىألودةا أل أل أل دمألسيتكاعبددتألع دجألسدلدع أل ألفه دعألبد يتكأل
ة ع ألملا عاال أل ألفعيتكاعبتألفم ألسدلع ألفعلألعةتيألبالأل افألز عأل مألدنثجتألصدةث ألودةا أل أل ألزدأ ألسيت دععثأل ا داىأل أل
ا األلألسيتملحألومستألمل ألوةا أل
لاأل ث األسد وةسألبرس تألحب لألسيت ةث ألمل ألوةا أل أل ع ضألعضألململمتألذبعدألسآلذلتأل أل وتأل ث داألز د أل ودثسرألسآلذلدتأل أل
سطف ع أل عألز عألفعلألوةا ألعداملعأل ف جألعضألإىا عفأل(ألإغلةدعألسبدتألإيتتألسيتدهثأل)ألملضأللةلألز مسأل ألفع دَألسيتا دثدألملاأصدلأللأل
سد وةسألملد ألصةعدأل ألذل سألوثسدأل ا م ألحل لألسيت ةث ألمل ألوةا أل أل
ألسيترسيأل دعأل مأليتةةع ألملاىألإيتااسسأل د وةسأل سألسطملثأل أل وتأل ع ضأليت ععمأل ضعًألملاىأل سألساليتااسس
أل مألنصأل رسيألبأ أل ة ألعضألسيتث دتألسطىد ر أل ث داأل ألتكدم ألسيتك دتألسطىد ر أليتدتأل أل أليتدةسأليت ذلدتأل ث داأل أل كدم أل
مألسيت يأل رثرألمل أل ردأل أليتةسحألسآلذلتأل
السحاب) إلبتسام أبوشرار في جريدة الديار اللندنية:
 .2قصيدة (سيزيف يمتطي ّ

يتس عبأل)ألإلباسعسألسبمأل ثسرألمل ميتتأللألسيتثاع أليت زثىألسيتث ةسألسيتم س ةيألسيتثسنلأل( عودثأل
تعاألل ةا أل(ألوةا ألؽلا يألس ّ
عثفعاأل)
يتس د عبأل)أليتر دداألتعثفد ددعألع ددجألل ددتألو ددةا أل ألسود د مرتتأل ألضل ددسألملةع ددث أل ألرخ ددتأل
وة ددا ألب دعيتعدمس أل(ألو ددةا ألؽلا دديألس ّ
سيت ددععث ألذل د دألسالو د مر ألرخ ددتألسلا مددتألعددضألسيت دمسيتألوددةرحأل ألفسددةا ألسدلععلدداألبعرددعبأل بددايأللدداألزب دداألملددضألعرعبددتأل أل صددلأل
سيتس ع ساأل ألؽلا يألسيتس عبعأل ألزة ألذيتكأل؟وأل سألملعألضلع ألسيتمصم ألسيتةتأل
عوثألعثفعاأل)ألبرمذلعألث أل
أل
تا اثألسيت ععث ألعضألسيتث ةسألسيتثسنلأل(أل
أل
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ألى ماألبإصثسرألى متكألسحلالالأل
ُمل ألضب حألسيت ةث ألتثف أل و عبتألفملهعأل أل
ذرعحألجةع ألسيت رع ألخب مألسيتم ِ
ساَأل أل
َ
تدةكألبثساضأل َغ ّاسرأل أل
التُ َ

ألادةحأل مسجستأل أل
َ
ألفضضحألرلعيتستأل أل
ألوكةحألدوع ستأل أل
َ
َ
ألوكدحألسيت رىأل أل ألسعا ةحألسيتاالالأل أل
َ

رب لأل ع تألرلارأل(ٔ) أل

د أل ألت د زثأل(ألو ددةا أل)ألب ددكلألملةع ددثألتر ددم ألب ددأ ألسيتثسن ددلألز ددع ألؽل دديألخب د دمساأل سار ددتألن ددعملالألص ددةث ألو ددةا أل
سدل همر ألبكلأللم أل أل عاألس ةلألد ألمل دلأل أل دمألالػل دلألسيت دةث ألفرد ألبدلألػل دلألعلدمسأل دعاألبأز دتأل أل دعاأل أل دعاأل
أل عاألد ألإ ا عسألبأعاس تأل ألدوع سهيأل ألملكع ا يأل أل دألسيت ةث ألصعراأل ع تأليت جاألبةاألسيتثسندلأل أل دد رأل دعألسيت ث دَأل
يت عةتأل أل يأل ألوةا أل دعألملععد ُألأليت ة لألسيت عيبألمثألتك لأل ألترم ألث
أل
أل دَُثََّّنُألعُ ع ألسالرضألحلضألسيتةرع ألث
أل

وةا ألسبَََّهلأل ألألوةا ألسبَََّهلأل ألوةا ألسبَََّهلأل
ثجلأل أل
ثجلأل ألوةا ألتَ َّ
ثجلأل ألوةا ألتَ َّ
وةا ألتَ َّ
وةا ألتَد َع َّجلأل ألوةا ألتَد َألع َّجلأل ألوةا ألتَد َع َّجلأل أل
ألسيت اىأل ثتااألثألتراَّسأل ألتراَّسأل ألتراَّسأل أل
بةحألإالّأل ألتس مأللأل مسرأل(ٕ) أل
أل َ

ة ددا أل د ددعأل ألزل دديبألسيتثسن ددلأل ألملء ا ددتأل عيتةمو ددتألبعيتا ه ددلأللألص ددعمددأليتر ددتألس ة ددلألن ددعملالًألص ددةثتتألنةد دعًأل أل عيتةمو ددتأل
بعيتاعجددلألنةددعًألةىددثأل أليتكدددتأل ددأنألسيتعددا ألعددضألإ دع ألسيت ددةث ألس ألل ددتألس ةددلأل أل سد ألفرد ألعةددعر أل(ألتردداَّسأل)أل أل اردداسألطوددتأل
ددثىألبأوددتأللأليث ددَألالألعددمد ألفةددتأل ملعيتددتألإالّأل أل اردداسألس ألسطملددعسأل ألس ألسيتر ددتألفهددمأليتا ددتألمله ددتأل أل ث دداأل أل ك هددعألع ددجأل أل
جت أل

(ٔ)ألسباسعسأل بم ثسر ألجث ا ألسيتا عرألسيت داوةت ألٕٕألت ث ضألسيتتع ألٕٕٔٓ
( ٕ)ألسدل ارألومست أل أل

www.Aldiyarlondon.com
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تك لألسيت ععث ألث أل
أل
ألعثجحألس ألسيت ر أل
ألعثجحألس ألسيت ر أل أل
َ

تسالألسومعوهعألملضألصاررأل أل
ألسيت ةث أل ّ
وحألتسالألزف ررألملضألجمفألإرسدتكأل أل
أل
ّ
ألس ِيتر َ يألسيت ّ ع ألتاغثدأل أل ألتةعررأل جألى عرأل أل
ألسيتسمحأل دعجةكأل أل ألسيتث حألتعميأل أل
ألتغَألصرمرألسيتمسديأل أل
ٍ (ٔ)
ملتأللألزلألملمعع أل
ألسطفععيألتمحأل أل ألت مسأل ومعوهعألسدلس م
ُ
ّ
أل
تسا ثألسيت ععث أللألصمرألفدةتألصبة تألبمص ألرن تألسيتثسنلألس ألل تألس ةدلأل ألت دكألسيتثن دتألسدلسدا ث ألسطبا دتأل ألتردم ألبدأ أل
سيت ةث ألتأى ألبأومعسألسيتثسنلأل ألترمىأل عأل أل أل مأل رمىألبأومعسألإرسدتتأل ألعدعصثألسيت ةةعتألز هدعألتا داألت دجةععأليتدتأل ألفدع ِيتر َ ُيأل
تاغددثدأل ألسيتسددممحألتدددعجيأل سيتث ددعحألتعددميأل ألسيت ددرمرألتغددَأل ألبةد ددعألسطفعددجأل ألسيتدداألتثملدداألس ألسعدداس ألسيتثسنددلألسبددماألبس د هعأل أللأل
سود د مر ألو ددةا ألو ددثىألو ددةا أل نة دداسًأللألملععوعت ددتأل ألملمسجها ددتأليتعرمبا ددتألسيت ددعرملتألبةد ددعألو ددةا أل د ددعألمل دداعمسألبر ددمىألىعرل ددتأل
ت جعهعألع جألسالوا ثسرأل ألسدلرع ملدتأل ألعداسألسالواسدالسأل ألودةا أل ددعألملسدا ثأللألضبدلألصدةثتتألبكدلأللدمسدأل ألال عدثفأليث ردعًأل
غدد رألسيت ث ددَألس ألسيتر ددتأل ألصد ةحأل ألعلمملددتأل ألةالملددتألعا ددا أل أليتكدهددعألالألتسددا ة أل اؽلددتألعاؽلددتألسيتثسنددلأللألمله اددتألسيتدداأل شددعهعأل
و األعةدةتأل أل ألترم ألسيت ععث ألث
أل
ألرن حأل أل
ألإملا ةحألسيتس عبأل أل
حألرب اَألفم ألسيت رىأل أل
ألظ َ
 رألإومضحأل وثس عأل أل
ألسيت
ّ
ٕ
ألصعراألتدابأل
ُ
ألسيتع عف رُ
أل

( ٔ)ألسباسعسأل بم ثسر ألجث ا ألسيتا عرألسيت داوةت ألٕٕألت ث ضألسيتتع ألٕٕٔٓ www.Aldiyarlondon.com.أل
( ٕ)ألسدل ارألومست أل
( ) 450
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ملع مسأل ألل تألوةا ألترتزددعألملد ألسودا ثسر تألسيتعردعبألسطبدايأليتدتأل ألتثملداأليت ةدأسأل ألغد رأل ألودةا أل ددعأل ثترديألدلسدامىأل
دةث أليتدت أل
ةىثأل ألفهمألنصأل لألس ألسيتر تأل اة األملضألةالملتأل أل عاأليت س ع أل ألؽلا يألسيتسد عبأل ألفعيتسد عبألصدعراألملس ّ
أليتكدتألال لألنةعًألس ألسيتسد عبألبدلألبعداأل أل مدعر ألسحلةدع أللألل دتألس ةدلألت دعاألر ندتألس ألسيتسد ع أل ألسبا ديألسيتسد عبأل أل أل
بثنة ددتألصبةد ألعدعصددثألسيت ةةعددتألتدابددتأل تميتددم أليتمثسلددتأل ألفردداألزددع ألػل ددلألةالسأل ألعلددمسألةالفألسيتدددعسألملعددتأل ألبثنة ددتألصددعرأل ددءال أل
ُملةا صألبآالسألال رار ألع جألضب هعأليتمنا يأل الألغلا أل ناسًألػل لألملعهيألسحل لألسيتترةلأل
صبة د ألسدل ددعدرألتام ددَألفة ددعألبةده ددعألن ددم أل زت ددثألسدلع ممل ددعاألسدلا ددمفث ألع ددضألسيت ة ددةعاألسالود د مر تأل ألزبا د د أللألبعد د أل
داأللألمل د تأل
سيتامعصةلأل أليتكضألوثىألسيت ععث ُ
ألربَمرألسالو مر أل ألتع ةهعألملمهمملعًألجا اسًأل أليتكضأليتدةسألزدلألملمهدمسألجا داأل ّ

سيتددداألسيت ددعثيألب ددلألس ا دداألسيت د يأل ددمأل((ألسالج ددعد أللألسيتاع ددا لألسيت د يأل ددا حألسيتع ددلألسالد ألع ددضألسالو د مر ألسيتد مذجة ددتأل فر دعًأل
يت ضث رساألسيترع تأل))(ٔ) أل
أللأل دألسيتر ةا ألوةا ألب لأل عاألس ةلألبالأل مسد ألػل لألسيت ةث ألبكلأللمسدأل ألفهمألالأل عاألذيتدكألس ةدلأليتدمسدتأل
فر ألبلألجملا ألبأوثدأل ألالػل دلألسيت دةث ألعرعبدعًألملدضألسآلذلدتألبدلأليمسعةدتألزديأل ر دلألملدضألسآلسأل دعةتأل أل دعاأل أل دعاأل أل دعاأل
د ألز لأل أل مألوةا ألزلدعربألملتدعبثأل ألع دجألعكدسألودةا ألسالود مر ألودثسدأللألل دتألس ةدلأل داة األملدضألصدةثتتأل ألسآلملدتأل أل
ددعاألس ألسيتسد ع ألؽلا دديألسيتسد عبألزدديأل ددث يأل رضألسيتددميضألند ألبعدداألملمتددتأل ألصد ةحأل ألوددةا ألمألغلدداألىالصددتأل أليتكددضأل
وةا ألسدلمجمدأللألسيتر ةا أللاأل جاألىالصتأل ى رسًأل أل د سأل ظهدثأليتددعأل أللأللدار ألسيت دععثأل أل االعداألبكدلألملدعأل دمألملمج ألدمدأل

لألسحلةددع أل ألن د ألسالوددعي رألسيتدداألصددعراألنكع ددعاألرسوددةتألغدد رأللعب ددتأليت اغةدد رأل ألسلة ددتألسيت ددععثأل سوددعتأليتارجددتألسبكدددتأل أل ددثىأل
ةع ألالأل ثس عألغ ردأل ألػلثفألملعأل ث األ ألمل أل ع أل ألشلعأل ع يألسدلا رديألملاعدتأل زتدثأل ألف دصألوعدثفأل ود مرًأل ألوثس دعأللألل دةا أل
تسددثيألملس دثس عألسيت د ةحألتُع ةدددعألإو ةعع دعًألسلا م دعًألسبعمل دعًألملرعروددتألبعإلو ةددع ألسيت د يأل اكددم ألعددداوعألنددصألوددثىأل و د مر ألملأيتمفددتأللدداأل
ربميتحألس أل ي ألجا األسبعملعًألشلعألغلع دعألوسا ا أل عأل زتثأل
.3قصيدة ( الصخرة ) ألدونيس من األعمال الكاملة له:
رشةحألدبعأل ِ ِ
ئاتألثأل ُغدةعيتأل
ُ
ىةايأل ألشل كاألز عيتأل أل
يألى مسيت أل
فةعألصةثيتأل ار ُ
ضب اُكألفجثسًألع جألزاميأل أل
(ٕ)
كألرخ عألع جأللَ َس عيت
ر اُ َ
أل

( ٔ)ألألسيتدظث تألسالدبةتألسحلا تتأل ألسيتدراألسالو مريألثألندعألعةمدألثألألصأل ٔٓٛأل
( ٕ)ألسالع ع ألسيتكعمل تثألسد وةس صٓ ٔٛأل
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لأل سألسدلر ألسيت عثيألطد وةسأل مةثألسيت ععثألبكموتأل ععثسًأل ألالأل هايألبآرس ألسآلىث ضأليعدلعأليتا دتأل دعثدأل ألفعيتك دعاأل
عددادأل دديألسخلةداأل ألسيترددماأل’أل ديألسيتددميضأل أل ديألسيتةةددحألسيتداسل أليت ددععثأل أل أليتكدهدعأللألومددسألسيتملدحأل دديألصدةث ألسيت ددععثألسيتداأل
عملدداألحب هددعألية ددتألنةعتددتأل أليتكدددتألالألؽلددعو أل ألبددلأل أل ا دداىألسيتعددعمألنددصأل دددعجيألصددةثتتأل أل عيتةهددعألبددأ ألتُ ِترد َدلألى مستددتأللأل
ملس د رتتأللألسحلةددع أل ألص د ةحأللدداألتكددم ألى مستددتألارة ددتألبمعددلألسيت ددةث أل أليتكدهددعألى دمساألرسوددةتألاعباددتأل ألإ ألسيت ددععثأل دددعألمأل
د زثألوددةا ألبعإلودديأل أليتكددضأليت ددا ألإرتةددعطألسيت ددةث ألبسددةا ألؽلكددضأليتدددعألبكددلألوددهميتتأل ألوسا د ألوددةا أللألز عتددتأل أل أل
يتكضألوةا ألسيت ععثألسلا ألعضألوةا ألسالو مر ألألفد((ألسيتثملاألإذسألذب ّ األعداألملغاىألبعةدتألفراأللة اتألسيت دعث تأل ألملدضألمثألزدع أل
د رألسيتثملدداألسدلعددصأللألزددلألل ددةا ألؼلا د ألومعدعًألملددضألسالىدداالفألعددضألد ردأللألل ددةا أل ىددثىأل ألودمس أل ألزعوددحأليت ددععثألومسددتأل سأل

يت ععثألغ ردأل))(ٔ) أل
فسدةا ألسالود مر أللدداألعُملداألحب ددلألسيت ددةث ألبعداأل ألعددعشألنةددع ألملا دا أل ألذبددعربألعا ددا أل أليتكدضأل ددععثوعأللدداألضبددلأل
صدةثتتألملدد ألسيتمجدثأل يألملدد ألإ ألزدع َ أل دعبعًألفاةدعًألعملداألحب دلألسيت دةث ألطوددتألإىادعرألسيتك دعاأل يددعًأل ألىةداسًأل ألربداىألسيتعددعمأل أل
ألملداثألط ألعردعبألملمدثضأل أل
دعبألمل ّدثألن د امأل ُ
سيتدعسألصبةععًأل أل أليتكدتألػل لألصةثتتألبكلألفةثأل ألالأل اكعولألط ألسيتعرعبأل ددعألعر ُ

ن امألطوتألجع ألواةجتألنث اتأللألسالىاةعرأل ألسيتاعة ر أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل أل
أل
أل

( ٔ)ألألسيت عثألسيتعث ألسدلععصثأل(لضع عدأل ظمس ثدألسيتمدةتأل سدلعدم ت)ثألعاسيتا ضألس ععةل ألألألصألٕٕٓأل أل
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ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألالخاتمة و النتائج

تمص دعأللألحبتدعألسدلامسش أل سألس ألعا ألسملمرألو ة هعأللألسآليتألث
ٔ-سيتامجددتألسيتمسو د ألضلددمألسالوددعي رألععملددتأل ألسالوددعي رألسيتةموعوةددتألع ددجأل جددتألسيتا ا دداأل ألسيت د يألبددا ألملد د ألملدا د ألسيترددث ألسدلعشدديأل
ال اس ألملسا ثسًألس أل مملدعأل سأل
ٕ-أليتردداألب دعيتشألسيت ددعثس أل ألسيتدرددعدألع ددجألندداألو دمس أللألسال ا ددعسألبعالو د مر أل ألزأهنددعأل دديألسحلة ددتألسطىدد ر ألإلورددعذألسيت ددعثألسيتعددث أل
سدلععصثألملضألسيتغث أللأل نلألسيتاكثسرأل ألسيتثتعبتأل
ٖ-أل جدداوعألسالو د مر ألرب ددلأللأليةّعهتددعألزتعفددتأللألسدلعددىنأل ألسيتااليتددتأل أل أل سددا ة ألسيت ددععثألبإ ددعر أل سنددا ألس ألسو د مر ألملددعألس أل
ػل لأللألل ةاتتألزلألسدلعع ألسيتاألرب هعألت كألسالو مر ألسدل عر ألسيتةهعأل
ٗ-أل اععملددلألبع د ألسيت ددعثس ألبدددم ألملددضألسإلعلددع ألمل د ألسالو د مر أل ألػلددع يتم ألفر د ألإودداةاسملهعأل ألإل عملهددعأللأل ع ددعذليألزضددث ر أل
يتاألتةصأل ألسالو مر ألودالحألذ ألند ّا ضأل
ع ث تأل زدم ألملضألعثضألسيتعضالاألسيتترعفةتأليتاىألسيت ععثألغعف صألعضألسحلرةرتألس ّ
أل أللاألتءذيألسيتداألسيت عثيأل زتثألشلعألتمةادأل
٘-أل اععملددلألبعد ألسيت ددعثس ألبددمعيأل زد ألملد ألسالود مر أل ألفددالأل سدداعج م ألعددثضألملع ث ددا ألبددلأل داظث وددتألزدديألؼلا ددثألجةدداسًألمثأل
ؽلاجمهنددعألبأو د مر ألتادداسىلألعمم دعًألبعيتاجثبددتألسيت ددعث تأليت ددععثأل أل راملموددتألزددداألوعشددجأل ألمل ددة أليت د ألسطد أليتدداىأل
سدلا ريأل
-ٙألع جألسيتثغيألملضألسبعالألسدلع مملعاألنم ألبع ألسيت ة ةعاألسالو مر تألزسةا أل ألغد رأل وددعألوثس دعألتثملداألس ألصدمعاألسلا مدتأل
بلأل ملادعلضتأليتاىألسيت عثس أل أل أل سأل ءديألس ألت م َأل ز أللألسيتداألسيت عثيأل
-ٚأليتةسددحأل دددعرألجه ددتألرسحبددتأل ألجه ددتألىعوددث أللألت ددثلهيألالو د مر ألو ددةا أل أل يألالوس ددا ة أل ألور ددم أل ألسيت د ضألت ثل دمسأل
الو د مر ألوددةا ألزثملدداأليت ةددأسأل ألسيتعد سبأل دديألسدلمفرددم أل ملددعألسيت د ضألر ددعألرمل داسًأليتمملددلألمأل مفر دمسألحبسدداألسدلعددىنألسحلرةردديأل
يتمو مر أل ألفد ضأللألعدعمألسيت دعثأل أللألعدعمألسيت دعثأليتدةسأل ددعرأل دي ألس دتألسيتا تدلألبعحلرةردتألبدلأل أل دعثألسدلا رديألبأودتأل
ملعسألواأل صةلألومس ألزع ألوةا ألفةتألرملاسًأليت ةأسأل ألرملاسًأليتممللأل أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
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المصادر والمراجع
*الكتب:

ٔ أل بعر َألمله تأل( عث)ثعةاسيتم عبألسيتةةعيت ألملد مرساألدسرألسآلدسب ألطٗ ألب ر ا-يتةدع أل ٜٜٔٙأل
ٕ سطوعي رألسيتةموعوةتأل سيتث ملعوةتثأل ملصألوالملت ألد س ط ألد ا أل
ٖ و مر ألوةا ثألسيتة رألزعملم ألتثث وةسألززيألنسض ألدسرألملكاةتألسحلةع ألب ر ا-يتةدع ألٖ ٜٔٛأل
ٗ سطو مر أللأل عثألسيتسةعبثألعةاسيتثشعألع ي ألملد مرساأل زسر ألسيتترعفتألسيتعثسلةت ألسيتعثس أل ٜٔٚٛأل
٘ سطو مر أل سيترتسثثألوةاألسيتر ي ألسدلثزاألسدل ثيأليتة مثألسحلضعر ألطٖ ألمل ث ألٜٜٜٔ
 ٙسطو مر أل سيترتسجةا عأللألسيتةموع ألسيتراؽلتثألجع ألبة رألفثوع أل ألبة رألفةاس ألوعزةت ألتثثألندع ألل عبألنسدض ألسط دع أليت ةععدتأل
سيتد ثأل سيتامز ألدمل َ-ومر ع ألٜٜٜٔ
 ٚسطع ع ألسيت عث تأل( غع ألملهةعرألسيتامل ريأل ل ع األ ىثى)ث د وةس ألدسرألسدلاىأليت ترعفتأل سيتد ث ألدمل َ-ومر ع ألٜٜٔٙ
 ٛسطع ع ألسيت عث تألسيتكعمل تثأل مللألدورل ألملكاةتألملابم ألطٖ ألسيترع ث -مل ث أل ٜٔٛٚأل
 ٜسو مد ألسدل ثثألبارأل عزثألسيتسةّعب ألملد مرساألدسرألملكاةتألسحلةع ألب ر ا-يتةدع ألٜٜٔٙ
ٓٔ درسملةددتألسيتددداألسيت ددعثيألسحلددا أل(درسوددتأللأل ددعثألصددالحألعةاسيت ددةمرأل ألعةدداسيتعا األملرددعن)ثألع دديأللعودديألسيتابةدداي ألدسرأل
سيتاملع ألدمل َ-ومر ع ألٕٜٓٓ
ٔٔ سيت عثألسيتعث ألسدلععصثأل(لضع عدأل ظمس ثدألسيتمدةتأل سدلعدم ت)ثألعاسيتا ضألس ععةل ألدسرألسيتمكثألسيتعث ألطٖ ألد ا
ٕٔ لعملمسأل وعي رألسيتععمثألةراثألزمرتل تثثوهجألسيت ثػلي ألدسرألوةدمىأليت ارسوعاأل سيتد ثأل سيتامز ألدمل َ-ومر ع ألٕٓٔٓ
ٖٔ ملدعأللةددلألسيتم سددمتأل(سإلوسددع أللألملغعملثستددتألسيتمكث دتألسال )ثألت فثسوكمددمراأل ألت فثسوكمددمراأل ألجم س يتسددضأل ألتمرزةددلأل
جعزةسم
ٗٔ سدلعجيألسطد
٘ٔ ملعجيألسدل
 ٔٙسدلعجيألسدلم

ألتثثألج سألإبثس ةيألج ألس ألسدلءوستألسيتعثبةتأليت ارسوعاأل سيتد ث ألطٕ ألب ر ا-يتةدع ألٓ ٜٔٛأل
ثألجةمرألعةاسيتدمر ألدسرألسيتع يأليت ال ص ألب ر ا-يتةدع ألٜٜٔٚ
عاألسطدبةتثألإبثس ةيألفا ي سيتاععشا تألسيتععدلةتأليت ةععتأل سيتد ث ألصمعلس-تموس أل ٜٔٛٙأل
لأللألسطدبثألزل األسيتامصلي ألجٔ ألدسرألسيتكااألسيتع ةت ألطٕ ألب ر ا-يتةدع ألٜٜٜٔ

 ٔٚملمومعتألالالواألسيتم سمةتثألسوار تألالالوا تثثى ةلأل ضباألى ةل سجمل األسيتتع ملد مرساألسيتعم اسا طٕ ب ر ا ألٕٔٓٓ
 ٔٛوظث ددتألسطدبثألس وددنتأل سر أل ألر دةددتأل ةددك ألتثثزلةدديألسيتددا ضألصددة ي ألسجمل ددسألسطع ددجأليتثعع ددتألسيتمدددم أل سآلدسبأل سيتع ددمسأل
سإلجا ععةت ألومر ع ألٕٜٔٚ
 ٜٔألسيتدظث تألسطدبةتألسحلا تتأل سيتدراألسطو مريثألندعألعةمد ألسربعدألسيتكاعبألسيتعثب ألدمل َ-ومر ع أل ٜٜٜٔأل
*المجالت والجرائد:
ٔ جث ا ألسيتا عرألسيت داوةت ألٕٕألت ث ضألسيتتع ألألٕٕٔٓألألألألأل
أل
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