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 الاججاه الخجذًذي في ؼػش مدمذ خعً الػىاد
 

 الجاهىسي ظيذ مدمذ غمش فاسوق د/

 الهىضجلىٛاها،  ،خُضع آباص ،ألا٧اصًمُت الخٗلمُت .اٌـ .ؤًم، ؤؾخاط اللٛت الٗغبُت

 

  ً ت في مُل٘ ال٣غن الٗكٍغ ٨ٍغ ذ بلى خحز الىظىص خغ٧اث بنالخُت ٞو ل٣ض بٚؼ
غة الٗغب، مً بُجها "الخغ٦ت الؿلُٟت" التي  -وزىعاة ٖغابُت وؾُاؾُت في ظٍؼ

اب عخمه هللا غة  -ؤؾؿها الكُش مدمض بً ٖبض الَى وهي التي صٞٗذ الجٍؼ
الٗغبُت بلى ألامام صٞٗت قضًضة، وخاولذ ب٩ل ٢ضعتها ؤن جسلو ما ٖل٤ بها 

إزغ. و"الشىعة الٗغبُت ال٨بري" التي ٢ام بها الكٍغ٠ خؿحن في مً ظهل وج
لها ؤزغ ُٖٓم في جهًت ألاصب وجىظحهه هدى ؤَضاٝ ظضًضة. خُىما  الدجاػ،

غة الٗغبُت في ٖهض مدمض خؿً  ش ألاصب الٗغبي في الجٍؼ همًٗ الىٓغ في جاٍع
اإلاضعؾت  -ب الٗغبي الدجاػي، مجها: في ألاص اث هالذ ؤ٦ثر خٓا وؤوؾ٘ اهدكاعاالٗىاص ؤن َىا٥ زالزت اججاَ

و٢ض بضؤث جباقحر الجهًت في ؤواثل ال٣غن  مضعؾت الكٗغ الخغ. -3اإلاضعؾت الخجضًضًت،  -2الخ٣لُضًت، 
ً، وؤزظ الكٗغ ًسل٘ زىبه السل٤ اإلاهلهل الظي ٧ان ٖلُه في الٗهض الٗشماوي، خُض ٧ان ألاصب  الٗكٍغ

ىىن البضٌ٘  الكٗغي مدكىا ٗامت، و٧ان ؤلاهخاطخُىظا٥ نىعة للخُاة ال ت ٞو بالخٗابحر ال٣ٟهُت والىدٍى
اإلاسخلٟت، وهدً وؿمحها "اإلاضعؾت الخ٣لُضًت الجامضة ؤو ال٨الؾ٨ُُت ال٣ضًمت"، وهي جخمحز بمدا٧اة قٗغاء 
ما: الٗهغ الٗشماوي والٗهغ اإلاملى٧ي في ؤؾالُبهم ومًامُجهم، واإلاُل بلى  ً ؤي ٖهغي ال٠ًٗ، َو ٖهٍغ

غ وجهُض ألالىان البضٌ٘ واوٗضام شسهُت الكاٖغ الٟىُت، واؾخٗضاص ٖىاَٟه وؤ٩ٞاٍع اإلابالٛت في ا لخهٍى
غ مؼاط الؿاصة الخا٦محن  خمحز َظا اللىن بخهٍى وؤخاؾِؿه مً طا٦غجه وما جغؾب ٞحها مً عواؾب ٢ضًمت، ٍو

ؾُٗض بً ٖبض هللا ومً ؤَم الكٗغاء لهظٍ اإلاضعؾت الخ٣لُضًت َم: مدمض  صون ؤن ًبضو ُٞه ؤزغ مؼاط الكاٖغ.
بض اإلادؿً  ،م(1897َـ 1315م( والؿىىسخي اإلاىلىص بم٨ه اإلا٨غمت )1697َـ 1110آ٫ ٖمحر) ٖو
م1355م( قاٖغ البالٍ الهاقمي وابً سخبان)1931-م1876الصخاٝ) حَر وهغي َاالء الكٗغاء في … َـ( ٚو

ت الخ٣لُضًت الجامضة واإلابالٛت وجغؾم مىهج ال٣ضامى واوٗضام طاجُت ألا  صًب واإلاُل بلى اإلاهُلخاث الجٖز
ت الجاٞت  .(1)الىدٍى

ً قهضث الدجاػ جهًت ؤصبُت ٖلى هُا١ واؾ٘، وبضؤ الكٗغاء ًخسلهىن مً  في ألاعبُٗىاث مً ال٣غن الٗكٍغ
غاث٤ الًٟ الكٗغي. في َظٍ الٟترة ل٣ض جإزغ الكٗغاء  اث الجضًضة َو يكضون في اإلاىيٖى الخ٣الُض ال٣ضًمت ٍو

ت باآلصاب ٚحر الٗغبُت و  الضٖىاث الخجضًضًت وؤعجبىا بإصب اإلاهجغ، والش٣اٞت ألاوعبُت والٟىىن الكٍٗغ
و٢ض بضؤ الخُاع الخجضًضي في الكٗغ الدجاػي الظي ًضٖى بلى الخجضًض في ألا٩ٞاع وآلاعاء  اإلاؿخدضزت الىاٞضة،

هذ الضٖىة بلى التي جالثم عوح الٗهغ، وجاعة ججها٫ بالجغؤة والى٣ض ٖلى بٌٗ مٓاَغ ألاصب الخ٣لُضي، و٧ا
ت و في ألاوػان  ت في ألالٟاّ و في الهىعة الكٍٗغ الخجضًض جىاصي بالخجضًض في ٧ل هاخُت مً الىىاحي الكٍٗغ

، وبهه ؤُٖى جُاع الخجضًض مىظ قبابه مدمض خؿً واإلاًامحن.و٢ض جإزغ الكاٖغ 
 
 ٦بحرا

 
الٗىاص بهظا الاججاٍ جإزغا

ً  .ث وقٗغاض ناص١ و٦خب في طل٪ م٣اال ٧ل ما ٌؿخُُ٘ مً ظه مضعؾت ْهغث وفي بضاًت ال٣غن الٗكٍغ
إلاا ؤن قٗغاء الٗغب اجهلىا بالكٗغ ألاوعوبي وػاص جُلٗهم للبدض ًٖ الجضًض مً الىؾاثل الكٗغ الخغ 

                                                           

 ٙٚ-ٗٚص:  ،احلركة األدبية ُب ادلملكة العربية السعودية   ( ٔ



 

 

      __________________________________________6102    – الثامًػاـمت : اإلاجلذ مجلت ال 039

___________________________ 

149 Majalla al-Aasima, Vol. 8, 2016, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

غ ؤهٟؿهم مً  اث والخ٨ى٩ُاث والاؾخٗاعاث وألاق٩ا٫ الٟىُت، و٦ظا خاو٫ ٦شحر مً الكٗغاء جدٍغ واإلاىيٖى
خباع  مخاػ بالؿمى الكٗغ الخ٣لُضي مً الٖا اث التي حٗض بها ال٣هُضة الك٩ل الٟجي الظي ًدٓى بالغيا ٍو

و٢ض جإزغ بهظٍ اإلاضعؾت الٗضص ال٨بحر مً الكٗغاء وألاصباء مً الدجاػ ٦ما ؤجهم جإزغوا بالخُاعاث  ،(1)وال٨ما٫
م و٦خاباتهم. ىاص اهبشا١ الٗالكاٖغ مدمض خؿً ل٣ض ٖانغ  الجضًضة الىاٞضة، و٢ض ْهغ َظا الخإزغ في ؤقٗاَع

ت في الٗغا١، وهي"خغ٦ت الكٗغ الخغ" ب٣ُاصة هاػ٥ اإلاالث٨ت م( وبضع قا٦غ 2007-1923) الخغ٦ت الكٍٗغ
ٝغ الكٗغ ال1964-1926الؿُاب) في ألاصب الدجاػي،  خغ، واؾخُإ ؤن ًسل٤ قٗغا ظضًضام(، ٞخإزغ بها ٖو

اصة في الكٗغ الخغ في الؿٗىصًت.  وبًٟله اؾخد٤ الٍغ

 ً الػىادالؽاغش مدمذ خع

مً ؤٖالم ال٨ٟغ وألاصب، لِـ في  ؤنبذ ٖلماو َـ، 1324ولض الكاٖغ مدمض خؿً الٗىاص بمضًىت ظضة ٖام 
ً الٗغبي واإلاهجغ ألاوعبي. ل٣ض ٖانغ الكاٖغ مدمض خؿً  اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ٞدؿب؛ بل في الَى

ت الجضًضة، و٧ان قضًض الٗال٢ت بمضعؾ ت ؤبىلى وبمضعؾت الضًىان الٗىاص اإلاضاعؽ ألاصبُت والكٍٗغ
وؤصخابهما، وجإزغ بالخُاعاث الغوماوؿُت والىا٢ُٗت و٦ظا الاججاَاث الخجضًضًت في الكٗغ الٗغبي، وهغي َظا 
م خغ٦ت الخجضًض في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت. وباإلياٞت  الخإزغ في ٦خابه الكهحر "زىاَغ مهغخت" الظي ًٖؼ

ام الخُٟٗلت في الٗغا١، مً ؤمشا٫: هاػ٥ مالث٨ت، بضع قا٦غ الؿُاب، بلى ؤهه ٖانغ عواص الكٗغ الخغ ؤو هٓ
م، وجإزغبهم مً زال٫ مُالٗاجه و٢غاءاجه حَر اب البُاحي ٚو بض الَى ، ومما حهم بلُه ألامغ ؤن الكاٖغ مدمض ٖو

غة الٗغبُت) جغ٥ الكاٖغ مدمض خؿً الٗىاص زغوة ل٣ض  .(2خؿً الٗىاص ؤو٫ مً ٢غى الكٗغ الخغ في الجٍؼ
  ُمتٖٓ

 
في مجا٫ الكٗغ وألاصب وال٨ٟغ، وله ٦خب ٢ُمت في ألاصب وال٨ٟغ، و٧اهذ م٣االجه و٢هاثضٍ خاٞلت

ت، ومً ؤَم ٦خبه: "جإمالث في ألاصب والخُاة" و"مً وحي  بإؾالُب ظضًضة واججاَاث خضًشت وؤ٩ٞاع مخىٖى
"و "ؤماؽ وؤَالؽ"و"ملخمت الؿاخغ الُٗٓم"و"هدى ٦ُان ظضًض"و"ف

ْ
ي ألا٤ٞ اإلالتهب"و"عئي الخُاة الٗامت

٤ بلى مىؾ٣ُي الكٗغ الساعظُت" وما بلى طل٪...  اجه:ؤبىلىن" و"الٍُغ ٌ 1400و٢ض جىفي عخمه هللا في ٖام ٞو
٣لُت لهما وػجهما في مجا٫ ال٨ٟغ وألاصب.  بٗض مغى ٢هحر ؤلم به، وجغ٥ لىا زغوة ؤصبُت ٖو

 الاججاه الخجذًذي في ؼػشه ؼىال ومممىها

ً ٞدى٫  ؤن الٗىاص ٧ان مىلٗا٦غها مً ٢بل ٦ما ط ٟاع، و٧ان لضًه اَخمام ٦بحر بضواٍو بالكٗغ مىظ وٗىمت ألْا
ت،  الكٗغاء مً الٗهىع ال٣ضًمت، ٧ان ًخمغؽ بإؾالُب ال٣ضامى؛ ٚحر ؤن عخالجه الٗضًضة، و٢غاءاجه اإلاخىٖى

حر اإلاباقغ بغواص الكٗغ في ٖهٍغ مً مهغ والكام والٗغا١ وما بلى  ل٣ض جغ٥ َاالء  …طل٪واجهاله اإلاباقغ ٚو
في خُاة الكاٖغ مدمض خؿً الٗىاص؛ خُض ؤهه جى٨ب ًٖ الخ٣الُض  ضاعؽ ألاصبُت ؤزغا ٦بحراالكٗغاء واإلا

ا ت ال٣ضًمت، زم ناع صاُٖا ُٖٓماالٗخ٣ُت، وجبٗض ًٖ ألاؾالُب واإلاىيٖى لىبظ ال٣ضًم الظي ال  ث الكٍٗغ
ألاؾالُب  للضٖىة بلى الخجضًض وؤلانالح في ٦بحرا٩اع التي ججِل بها الهضوع ومدغ٧ا ًدؿ٘ للسىاَغ وألاٞ

ت ق٨ال ومًمىها  .(3)الكٍٗغ

 مظاهش الخجذًذ في الؽيل: .0

ؤما الاججاٍ (، 4)مً اإلاٗلىم ؤن ال٣اُٞت هي اإلادُت التي ًيخهي بلحها ٧ل بِذ في ال٣هُضة جىىيؼ اللافيت: - ؤ
ٖلى ًض بٌٗ الكٗغاء مً ؤمشا٫:  الخجضًضي في ال٣اُٞت ٣ٞض بضؤ في ؤوازغ ال٣غن الشامً ٖكغ اإلاُالصي،

                                                           

     ٓٚحركات التجديد، ص:   ( ٔ
2

 ٗٙ-ٕٙىػ مطبوعات نادم الطائف األديب، ص:ٕٓٗٔشعراء احلجاز ُب العصر احلديث، عبد السالـ ساسي،      (

 ٕٖٔمطبعة دار العامل العريب، ص:رؤل أبولوف، زلمد حسن العواد،    (ٖ
 ٗٔٔالطريقة إىل موسيقى الشعر اخلارجية، زلمد حسن العواد، من منجزات نادم جدة األديب، ص:  ( ٗ
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٤ُ الب٨غي) اوي)1932-1870جٞى م، بجهم 1936-1863م(، ظمُل نضقي الَؼ حَر بض الغخمً الك٨غي ٚو م(، ٖو
٘ ال٣اُٞت في ٢هُضة واخضة، بهه زال٠  خاولىا الخدغع مً ال٣اُٞت الىخُضة. ل٣ض ٢ام الكاٖغ الٗىاص بدىَى

مً ال٣هاثض  وبن الكاٖغ الٗىاص ٢غى ٖضصا ٦بحرا. واخضة مسالٟت قضًضة مظَب ألاولحن اللتزامهم ٢اُٞت
ٌ"؛ خُض ٣ًى٫: ٘ ال٣اُٞت، ٞجري ٢هُضجه"ال٣ٟض والخٍٗى  الخٔ ٞحها جىَى

د٪ َل هلذ الهماؾا  وؾالما ُٞهل اإلاهٟى خُــــــــاة ووثاما  ًا عصي ! ٍو

 ٞب٨ُىاٍ ٦ما ًب٩ي الُخامى وألاًامى  و٦ؿىث ألا٤ٞ الهافي ٚماما

لى وال ما ٖىِذ ألا   ومه٠ُ ؤ٤ٞ الكمـ قخـــــــــــاء زـــــــــــــٍغ٠   ٤ٞ ألٖا

 وجىىٝ ؤ٤ٞ الىٟـ آلالٝ ألالٝى  ؤها ؤٖجی ؤ٤ٞ ؤعواح الــــــــــــــــــــمال

ذ  (1)في الب٣إ ما عوي اإلاظًإ ما ٧ان ًظإ   وهي ال حٗٝغ ؤو ٢ض ٖٞغ

ؼبً ٖبض الَظٍ ال٣هُضة في الغزاء لجاللت اإلال٪ ُٞهل  ، ٣ٞض هٓمها الكاٖغ ٖلى بدغ الغمل، )ٞاٖالجً ، ٍٗؼ
ٞاٖالجً ، ٞاٖالجً (. ول٨ىه لم ًلتزم بال٣اُٞت الىاخضة، بل طًل ٧ل بِذ مً ؤبُاث ال٣هُضة "بخُٟٗلت"، 

٘ ال٣ىافي وطل٪ لك٠ٛ الٗىاص بالخجضًض في ؤلاَاع اإلاىؾ٣ُى، ىا٥ . والهخماثه بلى ؤبىلى التي صٖذ بلى جىَى َو
للكاٖغ الٗىاص في بدغ ال٩امل؛ ول٨ىه هٕى في ٢ىاٞحها ٦ما ٞٗل قٗغاء اإلاهجغ، مً ؤمشا٫:  بٌٗ ال٣هاثض

إل ٖلى ؤؾالُب الكٗغ الٛغبي  .(2)وؿِب ٍٖغًت وبًلُا ؤبى ماضخي، وبن َظا الخجضًض ٢ضظاءَم مً الَا

لكٗغاء بهظٍ الشىعة، ، وجإزغ بٌٗ اصبُت في الدجاػ ؤًًاو٢ض ْهغث آزاع الشىعة ألا  :مخالفت الػشوك ؤخياها - 2
وخاولىا لخُب٤ُ بٌٗ اإلاٟاَُم الخجضًضًت ٖلى بهخاظهم الكٗغي، ومً َاالء الكٗغاء قاٖغها مدمض خؿً 
الٗىاص، الظي ٌٗض مً ؤ٢ىي الكٗغاء في ظغؤجه وزىعجه ٖلى ألاويإ والخ٣الُض البالُت، ٞهى ًغي ؤن الخجضًض 

ألاصب خ٣ُ٣ت مً خ٣اث٤ الخُاة، وهي يغوعة ػمىُت الخجضًض في " :يغوعة مً يغوعاث الٗهغ، ٞهى ٣ًى٫ 
با٢غجه وػٖماءٍ في ٧ل  جملي هٟؿها في ٧ل ٖهغ ٌِٗل ُٞه ألاصب...و٢ض ؤخـ بهظٍ الًغوعة عؾل ألاصب ٖو
 ليكغ عؾالت ألاصب، و٢ض 

 
ا يض اإلا٣لضًً وألاجباٖحن جد٣ُ٣ا ظَو ّٟ ٖهغ و٧ل ب٣ٗت، ٣ٞامىا بدغ٦ت الخجضًض وه

ها همهض الؿبُل اإلاخمغص، وبضؤها زىعة الخجضًض، وزغها ٖلى مىاهج الضعاؾت، وزغها ٖلى ؤخؿىا بهظا ٧له... ٞإزظ
ل٣ض زال٠ الٗىاص  .(3)هٓام التربُت، وزغها ٖلى ؤ٩ٞاع اإلاٗلمحن، وزغها ٖلى ٢ىاهحن الخٗلُم زم زغها ٖلى ألاصب"

، وهغي في ٢هُضجه الٛغاء ألاوػان الٗغويُت اإلاٗغوٞت، وظم٘ في ٢هاثضٍ ؤ٦ثر مً بدغ في ال٣هُضة الىاخضة
، وهي ٢هُضة 

 
، و٢ض هٓمها الٗىاص قٗغا

 
اإلاؿماة "ال٣مغ ًخ٩لم"مترظمت ًٖ ألاؾخاط ٖباؽ مدمىص ال٣ٗاص هثرا

 :"لخىماؽ َاعصي"٣ًى٫ ٞحها

 !ؤبا بضع َا٫ ٖلُ٪ الكباب

 !ٞماطا عؤًذ بال مً ظىاب

 عؤًذ و٦ثر ما عؤًذ مً الىعي

 
 
 ومٛغما

 
غا  ٞو

 
 ومغطوال

 
 ُٖٓما

 خؼن ٌؿدكٗغ الهم وألاسخی وطا

 .(4)وطا مغح ًلهى وبغا وهجغما

                                                           

 ٕٓٔقمم األكدلب، زلمد حسن العواد، من منجزات نادم جدة األديب، ص:    ( ٔ
 ٜٙٔأيديولوجيا النقد ُب كمضات العواد، ص:   ( ٕ
 ٖىػ ص:ٖٖٗٔاحلديث،دكتور ابراىم الفوزاف، األدب احلجازم   ( ٖ
 ٚٙاألفق ادللتهب، ص:    ( ٗ
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 مجها: الخبؿُِ 
 
ت وما ٢ضمه مً مهُلخاث َاصٞا وؤما مً خُض آعاء الكاٖغ الٗىاص في ألاوػان الكٍٗغ

٘ مىؾ٣ُى الكٗغ وفي الٗهغ الجاَلي زغظذ  .والخجضًض، ٞان ما ٞٗله ما َى بال ٞخذ باب الاظتهاص في جىَى
م( اؾمها"ؤ٢ٟغ مً ؤَله 598َـ/25ان السلُل، مشل ٢هُضة ٖبُض بً ألابغم)جىفيٖضة ٢هاثض ٖلى ؤوػ 

ض  ملخىب"، ٞىػن َظٍ ال٣هُضة مسخل٠، ولِؿذ مىا٣ٞت إلاظَب السلُل في الٗغوى، و٢هُضة ٖضي بً ٍػ
. ؤما في الٗهغ الخضًض (1)م(، التي هي زاعظت مً الٗغوى التي ويٗها السلُل587َـ/35الٗباصي)جىفي 

ما مً  خاو٫ بٌٗ حَر الكٗغاء السغوط ٖلى ؤوػان ا لسلُل مشل: مدمىص ؾامي الباعوصي، وبًلُا ؤبى ماضخي ٚو
 لؤلوػان، . الكٗغاء

 
، ولم ٨ًً مبخ٨غا

 
 الظي زال٠ الٗغوى ؤخُاها

 
بهظا ًخطر لىا ؤن الٗىاص لم ٨ًً وخُضا

 مً عواص الخجضًض في
 
 ٦بحرا

 
لى ٧ل خا٫ ؤهه ٌٗخبر عاثضا ، ٖو

 
 .ألاصب الٗغبي الؿٗىصي بهما ٧ان ها٢ال

  :الخجذًذ في اإلاممىن  .6

٢ض بضؤث الىٓغة بلى السُا٫ جخٛحر مىظ ؤوازغ ال٣غن الشامً ٖكغ ومُل٘  الفىسة ألادبيت "الخيال اإلاجىذ": .0
 في  .(2)م("1804-1724ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ بًٟل الُٟلؿٝى ألاإلااوي "٧اهذ)

 
 َاثال

 
و٢ض خ٤٣ السُا٫ اهخهاعا

ٗىص الًٟل  الٟلؿٟت الغوماوؿُت التي ٧اهذ زىعة خ٣ُ٣ُت قاملت ٖلى ٧ل اإلاٟاَُم ال٨الؾ٨ُُت الؿاثضة، َو
بض  باؽ مدمىص ال٣ٗاص، ٖو في ه٣ل زهاثو الغوماهد٨ُُت لكٗغها الٗغبي اإلاٗانغ بلى زلُل مُغان، ٖو

ذ ٖلى ًض قٗغاء مضعؾت ؤبىلى، وؤزغوا َاالء الكٗغاء في ٖغ ب٣ُت  الغخمً ق٨غي، ٖبض ال٣اصع اإلااػوي، وجٖغ
لى عؤؾهم: الكاٖغ مدمض خؿً الٗىاص،  ، ٖو

 
غة الٗغبُت زانت ، والجٍؼ

 
الكٗغاء مً ألا٢ُاع الٗغبُت ٖامت

ه: صهُا ألاوإلاب، وم٣امه: ًتهاصي ُٞه السخغ  الظي ًغي الكٗغ ٖىضٍ "ًٞ مؿخىحي مً ال٣ىة الٗلُا" ومىيٖى
 في ٢هُضجه "الؿاخغ الُٗٓم"خُض ٢ا٫:(. و3)والؿاخغ

 وهؼاٖاٖك٤ السلض َام
 
 ٞامخُي ٞىه بلُه َماٖا دا

 بلى ٖالم ؤقض اعجٟاٖا  قاٖغ ٞىه ًدل٤ بال٨ٟغ

 في ؤنى٫ 
 
 ٢ض جبض الهضي وجغمي الكٗاٖا  وله الًٟ ٢اثما

 ًا ونض١ الخ٣ُ٣ت اللماٖا  الجما٫ اإلاشحر وال٣ىة الٗلُا

ا  زم في ال٣ىة اإلا٨ُىت ًل٣ي  مٓهغ الىٟـ ٧اللهُب اهضاٖل

ً الىنى٫ هغي في َظٍ ال٣هُضة نىع  ة ؤصبُت عاجٗت جبضؤ بم٣ضمت ًخدضر ٞحها الكاٖغ ًٖ الٗلُا واإلاجض، ٖو
ذ  بلحها، ٞخدضر ًٖ ٚاًخه لهظٍ الٗلُا واإلاجض بخسُالجه اإلاجىدت، ٞخسُل ؤهه ًغ٦ب لهظٍ الٛاًت بؿاٍ الٍغ

ظٍ نىعة بالُٚت ؤحى بها الكاٖغ مً ٢بُل ؤلابضإ، ز ى الًٟ، ل٩ي ًهل بلى َضٞه اإلايكىص، َو م ًظ٦غ َو
ألانى٫ الٟىُت التي ًجب ٖلى الكاٖغ ؤن ًلتزم بها، والكاٖغ َىا هٟؿه ؤي الٗىاص:الجما٫ اإلاشحر، وال٣ىة 
ض بالجما٫ في الخٗبحر، وألاصاء، وألاؾلىب، وال٣ىة الٗلُا: في هؼاَت  الٗلُا، ونض١ الخ٣ُ٣ت اللماٖا، ٞهى ًٍغ

ت، والجغؤة ٖلى ألاويإ الؿ٣ُمت البالُ ت، ونض١ الخ٣ُ٣ت: ؤن ٌٗبر الكاٖغ ًٖ ججغبخه ال٨ٟغ، والخٍغ
بهض١ وا٢ُٗت، وب٣ضع ما ج٩ىن اإلاكاٖغ ناص٢ت جخ٣بلها الىٟىؽ، وجخإزغ بها، وهالخٔ في َظٍ اإلالخمت 
ى ظبل  اؾخسضام الكاٖغ لؤلؾاَحر الُىهاهُت، ٣ٞض ط٦غ لىا ؤؾماء مجها: ألاوإلاب )ظبل ٣ً٘ في ظىىب ؤزِىا، َو

الكٗغ والكمـ والخ٨مت في اإلاشُىلىظُا(، َحرا )ػوظت ػوؽ في اإلاشُىلىظُا( ُٞىىؽ  اإلابىؽ(، ؤبىلىن: )َى بله
ظٍ مٓهغ مً مٓاَغ الكٗغ الخضًض  (.4))آلهت الجما٫(، َو

                                                           

 ٘ٓٚعباس ناقدان، عبد احلي دياب، ص: ( ٔ
 ٖٛٛزلمد غنيمي ىالؿ، ص: -النقد األديب احلديث، د ( ٕ
 ٖٕضلو كياف جديد، ص: ( ٖ
 ٛٙ-ٚٙالساحر العظيم، ص:   (ٗ
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وللكاٖغ الٗىاص ٢هاثض ٖضًضة جدخٟل بغوٖت السُا٫ الٟجي والجما٫ ألاصبي، وهي همىطط مً هماطط ؤصبُت 
غ، وبغاٖت ألا  ؾلىب، وازخُاع ال٩لماث وألالٟاّ الٗظبت، مما ظٗل ألصبه عاجٗت، مً خُض ظما٫ الخهٍى

م.  وقٍٗغ ٢ُمت ٞىُت مازغة في ٖىا٠َ ال٣غاء ومكاَٖغ

 :بل ؤهه  اإلاىلىغاث الحماسيت ، بن الكاٖغ مدمض خؿً الٗىاص لم ٌٟٛل ًٖ الخًاعة الٗغبُت في قٍٗغ
، وظٗل اهٟٗاله بإخضار الخُاة التي ٖاقها، و   لُٗاثه وبهخاظه، جمشل عوح الٗهغ في قٍٗغ

 
ا مدىعا ٖانَغ

اَٟي، ووظضاوي، وؤنبذ قٍٗغ ٌكمل  جي، و٢ىمي، ٖو ت مسخلٟت الىىاحي مً قٗغ َو ٞٓهغث هماطظه الكٍٗغ
: ت التي جُغ١ بلُه في قٍٗغ اجه الخًاٍع  مجاالث الخُاة اإلاسخلٟت،ومً ؤَم مىيٖى

 ه: اإلاشؤة وكماًاها ا بلى ظاهب الغظل في َلب الٗلم والٗمل، ٌٗخبر الٗىاص ؤو٫ مً صٖا بلى جش٠ُ٣ اإلاغؤة وو٢ٞى
 و٢ض ؤؾهم ب٣لمه في حصجُ٘ اإلاغؤة وجبجي مىاَبها، ٞهى ٣ًى٫:

ىع   وفي هًاعة الىعص   وؤهتن في ٖمغ الَؼ

 الخُاة ٞهى ظما٫ آزغ للىٟىؽ  ؤبضؤن خُاج٨ً بهظا الىٕى مً

 لحزصاص عنُضَا مً الخًاعة  ٨ٞغن ٠ُ٦ جسضمً بالص٦ً 

٘ مؿخىي اليؿاء   َالبن ٢ىم٨ً وآباث٨ً  بٞغ

 جىحي بد٣ى٨٢ً في الخ٣ضم   بن خ٣ى٨٢ً في الِٗل 

 زم ٣ًى٫:

  ؤهتن ؤمهاث اإلاؿخ٣بل

ً ؤم٨ً ألاولى ال٨بحرة الكاملت ظا الَى  َو

 ٢لً للغظا٫ بضون تهُب 

 ال جمغصا
 
ض ج٣ضما  هدً هٍغ

 ال ٖىاصا
 
 وع٢ُا

ؼة ال تهخ٩ا  (1)ٖو

اٞها، وبُٖائها خ٣ها في مجا٫ الخٗلُم والٗمل، مشل:الُب، ٧ان لضًه خغ٢ت ُٖٓمت ججاٍ حٗلُم اإلاغؤة وبهه
ـ، والخمٍغٌ، ٞهى ٣ًى٫ في ٢هُضجه "حٗلُم البىاث":  والخضَع

 ٢لم البيذ في ًض البيذ مٟخا

اَا  ح إلوكاء ؤمت جٖغ

 وبمدغاثها ومٛؼلها الٟٗا

 وظباَا
 
 ٫ جبجي مٗا٢ال

 ؤٞاهحن َبها لبىاث

 في خُاة ُٖٓمت جهىاَا

 بالظ٦غ بطا يا٢ذ اإلاأػ١ 

 وبن ٧ان ألاهار زحر عظاَا

 ٞإخُال اؾخٗضاًَ ؾالخا

                                                           

 ٖٖٚرؤم أبولوف، ص:   (ٔ
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 ًبلٜ الؿلم خضٍ مىتهاَا

 بهما الِٗل ٢ىة ٞاَلباَا

 (1)في ظمالي خُاجىا واهثراَا

 ظٍ ال٣هُضة جمخاػ : بترو٫ ل٣ض بٕغ الٗىاص في عؾم نىعة مٗبرة الؾخسغاط البترو٫ مً َب٣اث ألاعى، َو
 ي ٢هُضجه وهي مً الكٗغ اإلاىشىع:بم٣ضعة الٗىاص في الىن٠، ٞهى ٣ًى٫ ف

ما١      الكٗغ ًيب٘ مً صازل ألٖا

     
 
 وؤ٩ٞاعا

 
 زم ًدبلىع قٗىعا

 زم ٌؿُل مٗاوي وؤلٟاّ ونىعا    

ما١  ىا٥ ما ًخهُضٍ الىظضان الىاعي مً زاعط ألٖا  َو

ما١  زم ٌُٗضٍ بلى ألٖا

 مً َب٣اث ألاعى

 مً ؤٚىاع

 مً ؤظٝى الجبا٫ الهم

 مً آزاع ال٩ىن البضٌ٘ مً ٧ل َظٍ ومما بلحها

 مً زل٤ هللا 

  ومً زل٤ ؤلاوؿان

 وللبترو٫ اإلاخض٤ٞ في ؤهابُه

 والىاب٘ مً خ٣ىله وآباٍع اإلاخىازغة في بالصها

 .(2)الخُت الىاًَت

 في الٗمل : الىاكػيت والشوماوعيت - ؤ
 
ؤن الخُاع الغوماوسخي والىا٢عي ؤمغان ال ٚجی مً وظىصَما مٗا

الُىم جضٖى بلى اإلاؼاوظت بحن الىا٢ُٗت والغوماوؿُت، وبطا ٧اهذ الغوماوؿُت جغج٨ؼ ألاصبي،ٞاالججاَاث ألاصبُت 
 مً الٗىا٠َ والظ٧اء، ٞال 

 
جا ٖلى الٗىا٠َ، ٞةن الىا٢ُٗت حٗخمض ٖلى الظ٧اء، وما صامذ خُاة ؤلاوؿان مٍؼ

زجحن"الىا٢ُٗت و٢ض ْهغ في قٗغ الٗىاص اججاٍ ًجم٘ بحن اإلاح .(3)ًم٨ً ألخض ؤن ًخمخ٘ بىاخضة صون ألازغي 
 والغوماوؿُت"٦ما ٣ًى٫ في ٢هُضجه "م٘ الىع٢اء":

 ٚاهُت ألاً٪ ؾ٣ا٥ السخاب

 ٢ض عا٢جي الاهخساب… هىحي معي 

 خغ٦تي اإلاٛغم في وظضٍ

 ٞالخب ؤيىاٍ     

 ًا ؾلىة الٗاق٤ ًا طاث آٍ

 ًا ٦هغباء الىظض واخمغجاٍ

 ٖلى و٢ضٍ… ٞااصي الٗاوي 
                                                           

 ُٕٚٔب األفق ادللتهب، ص:  ( ٔ
 ٜٖ٘رؤل أبولوف، ص:   ( ٕ
 ٜٖٛاحلركة األدبية ُب ادلملكة العربية السعودية، ص:   ( ٖ
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 قضو٥ ؤوعاء     

 عا٥بِٗك٪ الٌٗ بٓل ألا 

م ٢ىا٥؟  مً طا الظي بالٚغ

 ؤقاصن ٢ض ظاع في نضٍ

 ٢لب٪ حهىاٍ     

ااصي ال٩لُم  ٨ٞغي اإلاٗجی، ٞو

 لم ٌؿمدا لي بإهجي الىٓم

٠ ألا٢الم في جًضٍ  ؤن ؤَع

 ؤو وحي مٗىاٍ     

َظٍ ألابُاث جدمل بقغا٢اث السُا٫ الُل٤ُ، ٞالكاٖغ ٢ض َام بإوصًت الغئٍا وألاخالم، والط بالُبُٗت، 
، و٢ض ْهغث في َظٍ ألابُاث مالمذ الغوماوؿُت ألاصبُت ٖىض الٗىاص، ٦ما وجج

 
ىا  خٍؼ

 
 عوخُا

 
اوب مٗها ججاوبا

هالخٔ ؤجها ظاءث ٖلى هٓام اإلاغشخاث، ٟٞي َظٍ ال٣هُضة مالمذ ججضًضًت ببضاُٖت جغقي بها بلى ال٨ما٫ 
 الٟجي لهظا الٗهغ.

 
 
 في حٛحراجه،وبخؿاؾاجه الشاثغة،  و٦ظا هجض في ٢هاثضٍ الاججاٍ الىا٢عي، و٧ان وا٢ُٗا

 
في عئٍا، و عوماوؿُا

ىا٥ ٢هُضة جبحن لىا جإمالجه الٟلؿُٟت، ٞهى ٣ًى٫:  َو

اح جضوي قماال  لم َظي الٍغ

 وظىىبا جٟغ١ ألامُاعا ؟

 لم طا البدغ في َضوء بطا قاء

 بن قاء ؤعؾل الخُاعا ؟

 لم في البدغ بٗض ظؼع ومض

 ًدب٘ البضع جاعة واإلاغاعا ؟

 ي ؾُاعة ألاعى خى٫ لم حؿغ 

 الكمـ صآبت الؿغي ؤصَاعا ؟

 لم هدُا ٖلى البؿُُت ظبرا

 ووِٗل الؿىحن ٞحها خُاعي 

 بلى ؤن ٣ًى٫:

 وؾِب٣ي ؾغ الخُاة معي

 (1)وؾخل٣ي ال٣ٗى٫ بٗض زماعا

ت ٞلؿُٟت جإملُت، ٞالٗىاص قاٖغ ال٨ٟغ والخإمل، ظا٫ ٨ٍٞغ في مٛال٤ُ  هٕؼ الٗىاص في َظٍ ال٣هُضة بلى هٖؼ
ظٍ زانت مً زهاثو  ال٩ىن  اإلاهمت،وقإهه قإن الٟالؾٟت الظًً ًخُلٗىا الا٦دكاٝ اإلاجهى٫، َو

 في الخُاة  الغوماوؿُحن.
 
 باعػا

 
ٞٗهاعة ال٣ى٫: ٞهظٍ هي الاججاَاث ٧لها ٞغيذ اؾمه بجضاعة، وظٗلخه ٖلما

 ًٖ مالٟاجه الٗضًضة.
 
 ألاصبُت في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، ًٞال

                                                           

 ٕٚضلو كياف جديد، ص:   (ٔ
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 الىخائج

  ت بالدجاػ.خؿً الٗىاص قاٖغا ُٖٓما و٧اجبا باعاٖا٧ان مدمض  ، و٧ان مً َالج٘ الجهًت ألاصبُت وال٨ٍٟغ

 ى الظي ٢غى ال في الٗالم الٗغبي زم هاػ٥ اإلاالث٨ت والبضع قا٦غ  كٗغ الخغ ؤوال ٧ان عاثض الكٗغ الخغ، َو
غة الٗغبُت. ى ماؾـ مضعؾت الخجضًض والابخضإ في الجٍؼ  الؿُاب، َو

 ضاعؽ ألاصبُت الخضًشت في الكٗغ وألاصب، و٧ان قضًض الٗال٢ت بمضعؾت ؤبى لى ومضعؾت ٖانغ الٗىاص اإلا
 الضًىان وؤصخابها.

  جإزغ الكاٖغ الٗىاص بدُاعاث مٗانغة مجها الغوماوؿُت والىا٢ُٗت، وهغي َظا الخإزغ في ٦خابه الكهحر "زىاَغ
 مهغخت".

 ًال٣اُٞت في ل٣ض ابخ٨غ مدمض خؿً الٗىاص مٓاَغ ٖضًضة في الك٩ل واإلا ٘ مىن، ؤما في الك٩ل:  ٢ام بدىَى
٢هُضة واخضة، بهه التزم بدغ الغمل في ٦شحر مً ٢هاثضٍ.بهه زال٠ مسالٟت الٗغوى في الكٗغ ألاصبي، 
غي الكاٖغ الٗىاص ؤن الخجضًض يغوعة مً يغوعاث  اظم ٖلى ألا٩ٞاع ال٣ضًمت والخ٣الُض البالُت، ٍو َو

 ً خ٣اث٤ الخُاة، وهي يغوعة ػمُيُت في ٧ل ٖهغ ٌِٗل ُٞه ألاصب.الٗهغ، والخجضًض في ألاصب خ٣ُ٣ت م

 .ازخاع الٗىاص ألاؾلىب الاؾخٟهامي في ٢هاثضٍ م٘ ؾهىلت ألالٟاّ وؾالمت الخٗبحر 

  اث الهامت في الكٗغ ىا اإلاًامحن الجضًضة واإلاىيٖى ؤما في اإلاًمىن: بهه ٌٗض مً الكٗغاء الظًً ازتٖر
اإلاجىذ، ال٨ٟغة الغوماهد٨ُُت، والىا٢ُٗت، وفي بٌٗ ال٣هاثض ًخدضر الٗغبي، هجض في ٢هاثضٍ السُا٫ 

ً الىنى٫ بلحها.  الكاٖغ ًٖ الٗلُا واإلاجض ٖو

 َاث الخ ا ٦بحرام اَخمامخبهه ا تباإلاىيٖى اجه الخًاٍع ت ومً ؤَم مىيٖى اإلاغؤة و٢ًاًاَا، ٌٗجي  :ًاٍع
ها بلى ظاهب الغظل في َلب الٗلم وبترو٫ واؾخ  سغاظه مً َب٣اث ألاعى.جش٠ُ٣ اإلاغؤة وو٢ٞى
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