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علی گنجیان خناری
خذیجة براتی کاشانی

*

**

الملخص
یؼترش محمذ جلمحغوغ أحذ أهم سوجد قصیدذ جلثریش یل جلیوؼع جلؼشذیل کتید جلمیحغوغ
جلخحؼش وجلقصدذ جلثرشیۀ وکتد جلشوجییۀ وجلمریشحدۀ ونیدثحسیو جلمر ریت جلت نضییو ل
وجلند م جلردثمحتل وجمتحص أن وذه ذحلررحؼۀ وجلرشجغمحتدۀ وذمد ه ئلیل جلحیض ح حیحوذ هیزج
جلمقحذ أ ی قل جلعوء ػ ل لغیۀ محمیذ جلمیحغوغ جلشیؼشیۀ میع لیدذ دیوج یه «ذیذو
جألحمش»ح تؼترش نزججۀ جأللنحؾ و جلرؼذ ػع تؼقدذ جلک محت ئحذ مدضجت شیؼش جلمیحغوغح
کمح أ هثحک نمۀ ألش ألشؼحسه و هل تکشجس ظمدش "أ ح" ذوصنه أحذ جلرمحت جلریحسص
ل أن وخ جلمحغوغ جلشؼش ح کمح أ هثحک مدضجت ألش ل شیؼشه جیذیش ذحتهتمیح
ذؼذ دسجنۀ محرج مع أشؼحسه وهل :جنتخذج جلثذجء وجتنتنهح ؛ ی قل هزج جلمقیحذ جلعیوء
ػ ل هزه جلظوجهش جل غویۀ لذ جلشحػش جلؼشذل جلکردش محمذ جلمحغوغح
الکلمات الذلیلیة :جلمحغوغ جل غۀ جلررحؼۀ جلتکشجس جلثذجء جتنتنهح ح

* ػعو هدثۀ جلتذسیس ذجحمؼۀ جلؼدمۀ جلؽرحؼرحیل(أنتحر مشحسک)ح
** لشیجۀ جحمؼۀ آصجد جإلندمدۀ ل کشجح
جلکحترۀجلمرإولۀ :لذیجه ذشجتل کحشح ل
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المقذمة
ئ جلنثو مخت نۀ وکردش ؛ وهل وئ کح ت تمرت صوس ػع جلوجقغ لکثهیح تتریحیع یل
ؼشیقۀ جلتؼردش ػثه قرم مثهح یمکع أ یوحل لثح ػع ت ک جلصوس ذحلحشکحت وقرم آلش
یمکع أ یؼرّش ذؽشیقۀ جلشنم أو جلثحت وقرم آلش ػع ؼشیق جلکد وئلل غدش رلکح
وئرج أسد ح أ تؽشق ئلل جلکد (جل غۀ) یجد أ ؼشف أ هح تحتحج ئلل أن وخ لیح،
ل کت مع مجحتت جلحدح جلؼ مدۀ أوجلردحندۀ أوجتجتمحػدۀ أوجألدذدۀ وئلیل غدیش رلیک
مع جلمجحتت جلکردش وجلمتؼذد ح ولمح کح موظوػثح هو جلمجحذ جألدذل ار ػ دثح مؼش ۀ
أنحلدرهح جلمتؼذد وجلمرتخذمۀ ػثذ کت أدید وشحػش ومیح هیل جل غیۀ جلخحصیۀ ذیه جلتیل
جتّخزهح لدححوذ أ یرشص أو یتمدض ػع أقشج هح
ولزلک ا کت ثح یتمدض ذأن وذه جلخح ،مع حدی جلتدیحسه جل غیۀ جلمثحنیرۀ یل
جلتؼردش نوجء کح هزج جلنثح کحترح أدیرح أو شحػشج ا جل غۀ جلتل یرتخذمهح جلشیحػش ػ یل
نردت جلمرحذ تکو ذمرحذۀ جألدج جلحدیۀ یل تشجمیۀ جألحیذجم جلمهمیۀ جلتیل یحیحوذ أ
یتؽشق ئلدهح ویصوسهح ذشکت جدذ ذحد تإثش ل مشحػش جلثحسح
و ک مح صجد جلشحػش مع تأثدشه وتأجدجه ل مشحػش ک مح أصرح أکرش شیهش وأهمدیۀ ذیدع
جلثحس ػمومح وأقشج ه لصوصح دصرح شؼشه متذجوت ذدع جأللرع ذکریش حتیل یصیت رسو
جلشهش وذزلک یکو قذ حقق هزه ذایصحذ أ کحسه ذحلتمح وجلکمحذح
« ئ َّ جلشحػش جلمرذع هو جلیز یریتخذ جلک میۀ ذؽشیقتیه جلخحصیۀ ویخعیؼهح لثهجیه
جلخح ،جلمخت ف ػع جآللشیع ویؼتمذ ػ ل نؼۀ ثقح ته جل غوییۀ جلمتؼ قیۀ ذمظیحهش جل غیۀ
جلمخت نۀ کحتشتقحق وجلتشجدف وجلتعحد وجلتکشجس وجلتکردف وجتلتیضجذ وجلتعیمدع»(کمیحذ
)108 : 1998ح
بساطۀ األلفاظ
هثحک مع جلشؼشجء مع تمدضت أشؼحسهم ذررحؼۀ جأللنحؾ کحنیتخذج جلک میحت جلریه ۀ
جلتل یتم تذجولهح ل جلحدح جلدومدۀ وجلتل ت تحتحج ئلل تنردش أو توظدح کحلز تمدض ذیه
جلشحػش محمذ جلمحغوغ ذشکت وجظح ذدع شؼشجء ػصشه ممح جؼ ه ل جلصنو جألولل ذدثهمح
هو یقوذ ل أسذؼحء جلجمش:
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قذ أ رل قرؼتل ل مقهل
وقذجحتل ل ذحس
وػ رۀ جلترغ ل ثذق
ومنحتدحل ل أحذ جألدسجج
وحزجتل ل مج س ػضجء
وجلمکوج محمح ػ ل أ عت ثدحذل وأغدهح
ولکثل ت أ رل د تش جلز أنجت ذه أحضج ل لحظۀ ذ حظۀ
(جلمحغوغ )10 : 2006
وجلمحغوغ «لم یرتر م لحمولۀ جأللنحؾ جلتحسیخدۀ وجلتذجولدۀ ذت وججه جل غۀ کأ ه ذیذجتل
یرمل جألشدحء مع جذیذ وکأ ه یشجهح ل مش جألوللح ئر یتوجد ػ دثح جلتمددیض ذیدع جلشیؼش
وذدع جلکد حتل لو کح جمدد»(جآلغح )72 : 2007ح ئ جل غۀ جلشیؼشیۀ جلتیل کتید ذهیح
جلمحغوغ «آثش أ یرتمذهح مع حدح جلثحس جلررؽحء ولیدس میع جلمؼیحجم جل غوییۀ ػ یل
جدذ قذسهح وهزج مح جؼ ه یکتد شؼشج ذ غیۀ ریش جلحدیح جلدومدیۀ ولیزلک جیحءت لغتیه
ؼحصجۀ وححس ووثدقۀ جلص ۀ ذ غۀ جلوجقغ وجلشحسعح ولهزج جذه یکشس کردشج ألنحظح محذد لهح
صذجهح ل نره وحدحته مرت جلترکغ وجلتششد وجألسصنۀ وجلشوجسع وجلجوع وجلنقیش وجلخیوف
وجلغشذۀ وجلرجع وجلحض وغدشهح»(حجو )33 : 2007ح
وذحلشغم مع جلررحؼۀ جل نظدۀ جلتل تمتغ ذهح جلمحغوغ هزج ت یؼثل أ ه کح یتخ ل ػع
جلؼمق جلز کح یشیذه ل جلمؼح ل جلتل یهذف ئلل جلتیأثدش ئلدهیح میع لیدذ جلموجظیدغ
جلمهمۀ وجلحرحنۀ جلتل یتؼ شض لهح جلمجتمیغ تشیکت ذحلثریرۀ لیه ثیوس ظیذ نی ردحتهح
جلرحتذ جلتل یححوذ وصنهح وصنح دقدقح وشحمدً ؼ ل نردت جلمرحذ جذه یقوذ ل ؼشیق
جلحشیش:
کت یو جکتشف ل وؼثل مجذج جذیذج
وػحسج جذیذج
ألرحس تش غ جلشأس
وألش تش غ جلعغػ
(جلمحغوغ )13 : 2006

 / 28دسجنحت جألدخ جلمؼحصش السنة السادسة ،ربیع  3131جلؼذد جلوجحذ وجلؼششو

« حلشؼش ػثذه یأتل مع مکح آلش أقشخ ممح یتصوسو ححح ئ ه مع جلزجت ومع جلتجشذیۀ
ل جلحدح ولدس مع جلثظشیحت وجلمقوتت وت مع جلتأمت جلرحسد ل جلتحسیخ و یل مدمیح
جلحعحسجت جلقذیمۀ»(آد )50 : 2001ح
هو یشجغ ل رلک ئلل رجته جلمتمشنۀ ذحلتجحسخ وجلمؼح ح جلمرتمذ مع أسض جلوجقیغ
وجحرحنه جلشذیذ ذهحح وهو ذهزج یخشج ػع ذؼط أنحلدد جلشؼشجء جلمؼتحد وجلمم وء ذحلصوس
وجلخدحتت جلتل تتغثل ذحلؽردؼۀ أو تثغضذ ذحلحردرۀ أو جلتیل تمتیذش شخصیح مؼدثیح ألجیت
جلتقشّخ أو جلمححذح ح
ئ جلررحؼۀ جل نظدۀ ػثذ جلمحغوغ لم تکع تؼثل ل وّهیح میع أ غعید یل جلوصیف
وجلتؼر دش ولم تکع تخ و مع جلثقیذ جلیدرع صیوخ حیحتت مؼدثیۀ ججتمحػدیۀ أو ثقح دیۀ أو
ندحندۀ أو دیثدۀح یقوذ جلمحغوغ:
یح ئلهل ححح
ذؼذ کرش جتػتذجءجت
وجلتهذیذجت وجلمضجیذجت
ذدع ػحلمل وػحلمک
أذشمثح جتنحقح ل ػشض جلرحش
شهودک جلمدتکۀ وشهود جلحدتح
وک مح تؽشقتُ أل ئلدذ ذهزج جتتنحق
ذمشهذ مرشحل أو قصدذ
تضیذ وتقدم جلذ دح وتقؼذهح ػ ل سأنل
تحشمثل جلذفء ذحلشتحء
وجلضهوس ل جلشذدغ
(جلمحغوغ )50 : 2006
اإلیجاز
وهو جمغ جلمؼح ل جلکردش ل جأللنحؾ جلق د ۀ؛ وئرج کح ت جلررحؼۀ جل نظدیۀ هیل جلریمۀ
جلغحلرۀ ػ ل أػمحذ جلمحغوغ ا جتلتضجذ أو جإلیجحص ل جأللنحؾ یؼذ مع جلمدضجت جأللیش
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له(ذذو )305 : 1994ح هو ذحلشغم مع جنتخذجمه جأللنحؾ جلق د ۀ ل أغ د أشؼحسه لکثه
کح یشدش ذهح ئلل مؼح ل ػمدقۀ ل نس جلوقتح وقذ تج ل هزج ل «نححۀ جلشمل» ؼ یل
نردت جلمرحذ یقوذ:
أکشه جلغشذۀ
جأللم
جلجوع
جلؼؽش
جلحقذ
جلنقش
وذؼذ کت رلک ػ لَّ أ أحد جهلل!
ومغ رلک ححح نأحره وأػشقه
ولکع ػ ل أمت أ یکو هثحک
آلش
ثوجخ
ػقحخ
ولو مع أج ل ػ ل جألقت
(جلمحغوغ )53 : 2006
کت ک مۀ یزکشهح جلمحغوغ هل یحذ رجتهح ػثوج یح ستدریدح یحتیحج ئلیل شیشش منصیت
ومونغح حلغشذۀ تحتحج ئلل ششش ألنرحذهح جلکردش ودوج ؼهح جلؼذیذ ذحإلظح ۀ ئلل مصحػرهح
جلجمّۀ محدیۀ کح ت أ مؼثویۀ وجلتل تق ت أحدح ح کردش مع ػضیمۀ أ شیخ ،مهمیح ذ یغ
ئصشجسه أو تصمدمه ل موجص ۀ جلؼدش دهحح کزلک جلححذ لمح یؼثده جلمحغوغ میع جأللیم أو
جلنقش أو جلؼؽش ححح ئلخح
وکردشج مح کح یهتم جلمحغوغ ذحتنتؼحس ل صدحغۀ ػرحسجته جلشؼشیۀ شذمیح کیح قشذیه
مع کردش مع جألحذجم أو تجحسذه أل وجع مخت نۀ مع جلمؼح ح جلدومدۀ میح جؼ یه أ یریؽّش
ذحتنتؼحس أح ل وأجمت ػرحسجته أو أ ّه کح یحس أو یجذ مع جلعشوس جذج أ یرتؼدع
ذأنمحء کردش ومإثش جذجً کیأنمحء دوذ ومذ أو أنمحء شخصیدحت تحسیخدیۀ ػظدمیۀ أو
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أنمحء لجوجتض ػحلمدۀ ومح شحذه ححح لدعؼهح أمح جلقحسب لکل یقحس مع لدلهیح میغ حیحتت
مشحذهۀ ولکع ذحتتجحه جلمؼحکس لهح ل مجتمؼهح هو مرد یصف هزه جلححلۀ کحآلتل:
لع یوص ثل ئلل جلمجذ
وجلجوجتض جلؼحلمدۀ جلکرش
وذت أو نوجهح
جلرقح ۀ
وتشجمحت ئلدوت و وکثش وجس رت همثغوج
ذت ححح
جلرشد  /جلخرض جلدحذس /جلرجو  /جلردحغ
جلصذق  /جلرشجء  /جلقمت ححح
(جلمصذس نره)62 :
و ل موظغ آلش یقوذ:
ل کتحذۀ ػثذ ؼقوس
ول قشجء ػثذ ؼقوس
ولإللقحء ؼقوس
کأ قرد ۀ هثذیۀ
ول ذلوذ ئلل ػحلمل ؼقوس
کحلذلوذ ئلل تحج محت أو أحذ جلمؼحذذ جلروریۀ
(جلمصذس نره)69 :
الترابط اللغىی ،والالمعنىی
ل محغوغ أن وخ لح ،ذه ؼحلمح تمتیغ وتمدیض ذیه ػیع غدیشه ممیح أکرید أشیؼحسه
جلرحلش أن وذهح جلخح ،ذهح أیعحًح هو غحلرحً مح کح یقو ذؼم دۀ جلتشجذػ جل غو أو جلتشجذػ
ل جلمؼثل جلز یشیذه مغ قر هح مع مؼح درتخذ حیحلتدع متشیحذهتدع یل جلمؼثیل
وتؼتمذج ل نس جلوقت ػ ل ذؼعدهمح أ تکو مکم تدع لرؼعدهمح هو مرد یقوذ:
ػثذمح أ قذ جتحرحس ذحلجوع
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أ قذ شحػشیتل
وأحدمل
(جلمصذس نره)59 :
ػثذمح أػشقت مردش جلمجذ
جػشقت مردش جلذموع
(جلمصذس نره)62 :
أیتهح جلکدخ جلثحذحۀ وجلمعشجۀ ذحلذمحء
أ ت ترحردع ذحوجنک ػع جشیمۀ مع أوذ لدػ ئلل آلش لدػ دهح
وأ ح أذح ػع جشیمۀ لدس لهح أوذ وت آلش
(جلمصذس نره)64 :
ولزلک نأػحقد نرل ذد شنقۀ أو سحمۀ
نأسغمهح ػ ل نمحع ومتحذؼۀ جإلػد جلؼشذل
(جلمصذس نره)73 :
ئ َّ جلمحغوغ وذرخشیته جلمؼهود یحیحوذ أ یشنیم لثیح ذؼثحییۀ حتقیۀ ححلیۀ جإل ریح
جلمعؽهذ وجلمغ وخ ػ ل أمشه وجلز ت حوذ له وت قو وهو یوججه أقرل جألنحلدد جلتل
تثحذ میع کشجمتیهح وجلتیل ذؼعی ًح مثیه تهدثیه ذؽشیقیۀ مألو یۀ وشیحتؼۀ جیذ ًج یل أغ ید
جلمجتمؼحتح درتؼدع ذهح ویقو ذحلتشرده ذهح ألجت أ یقو ذؼم دۀ جلتشجذػ یل جلمؼثیل
أو جلتشجذػ جل غو جلز أشش ح ئلده وػ ل جلثحو جلتحلل:
کت مح هو حولل لل ومع حقل
جلمؽش
جلر ج
جلشیحش
جلرهح
جألنثح
جألظح ش
صذیقۀ أ ػذو
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حتل جلصنؼۀ ػ ل وجهل ت أسدّهح!
(جلمصذس نره)75 :
تکرار ضمیر «أنا»
ومع جألنحلدد جل غویۀ ل شؼش جلمحغوغ وجلم نتۀ ل ثظش أ ّه کردیشج میح کیح یریتخذ
«أ ح» ل جلتؼردش ػع رجته ومقحس تهح میغ جآللیشیع ذؽشیقیۀ میح وکأ یه جلممریت جلشیشػل
ل مرتعؼندع جلمرحکدع وجلنقشجء أو أ ه کح ییش یل نریه جإل ریح صیححد جلتجیحسخ
جلؼذیذ ل جلحدح وأ ه جلوحدذ جلقحدس ػ ل تشخد ،جلر ردحت وئلل آلشه وکمح نیثتؼشف
ػ ل رلک مع لدذ ذؼط مقحؼغ مع أشؼحسه:
أ ح تثۀ ؼحتندۀ ذدع جلؽدوس
ومرتشنل مدذج لکت ؼحتش صؼ وک
وغرحس جلجرحذ ذؼذ صلضجذ مذمش
وصد جنترقحء ل ػشض جلرحش
(جلمصذس نره)90 :
قصحتذ کحزجء شحسلل شحذ ع
ممضوجۀ ذعحکحت جألؼنحذ
(جلمصذس نره)93 :
أ ح أذح لدت هحس ػع أجذجد جألششػۀ
وألرة ؼنولتل ل ف ظهش
کمح کح أذو إجس یخرة صجحجته یو جلجمؼۀ
(جلمصذس نره)99 :
هت أ ح وؼع ذححجۀ جلل حذود
أ حذود ذححجۀ جلل وؼع؟
(جلمصذس نره)108 :
و ل ئحذ قصحتذه یؽدت ویکشس جلمحغوغ مع جنتخذج ک مۀ «أ ح» دقوذ:
ق ت لشدؽح جل غۀ:
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لع تذلت مع أ ذحخ
کت جلمنحتدح مؼل
أ ت جلقذس /أ ح جلصذ ۀ
أ ت جلشذدغ /أ ح جلشتحء
أ ت جل دت  /أ ح جلثجو
أ ت جلصحشجء  /أ ح جلرحش
أ ت جلحد  /أ ح جلضمع
(جلمصذس نره)163 :
و ل «جغتصحخ کح وألوجتهح» یکشس جلمحغوغ نس جألن وخ ػثیذمح یقیوذ ػیع نریه:
«أمح أ ح کثت غحظرحً وجحتؼحً أتحذم ػع قمت جلریجع وجلقیذ جلحجشییۀ ل ریجح ػ یل
ق رل وػع جلتوجذدت ونحححت جإلػذج وشنحه غ دظۀ لشجحذ قرح وػع جلح م جلیز ج ؽنیأ
وجذترحمحتثح وأهذجذثح قحتمۀ»(صوی ح )48 : 2002ح
ئ َّ حذی جلمحغوغ ػع نره وذهزه جلؽشیقۀ یمکع أ یردش جلشکوک حوذ مرحلغته ل
تصویش جألحذجم جلتل مشّت ذه مع ػزجخ نثدع وآت ونجع وحشمح و ححح ئلخح ػ ل أ یه
جلوحدذ ل جلؼحلم مَع مشَّ ذهزه جلظشوف جلصؼرۀ ولزلک هو یححوذ ل قصحتذ ألش کردیش
ت یرغ جلمجحذ لتثحولهیح ک هیح أ یظهیش لثیح ذهدثیۀ جلرؽیت جلصیحمذ یل کیت جألحیوجذ
وجلمثحنرحتح سغم أ ثح ت رتؽدغ أ ثکش ذُؼذ ظشه وأ قه ل سؤیۀ وجیح جلحکومیحت جلتیل
کح ت ترتغت حشیۀ جإل رح ولصوصح ل مجتمؼه جلز ػحشه مثز جلؽنولۀ وحتل أ ذ یغ
أشذهح
وهو ذحإلظح ۀ ئلل رلک یُؼذ مذسنۀ ل أن وذه جلممدض مع حد وقو ه ذوجه جلقیوج دع
أو جألحکح أو جلؼحدجت وجلتقحلدذ أو غدشهح ممع رررت ل قهش جلمحغوغ ومر مح ق ثح ا ه
کح یإکذ ل أشؼحسه ػ ل «أ ح» هو کیح یرحی أیعی ًح ػیع جلیزجت أ رجتیه جلمؼزذیۀ
وجلمحشومۀ ویححوذ أ یظهش لثح ذؼعحً مع صوسهح وأشکحلهح ل ذؼط قصحتذه وکتحذحتهح
وقذ کح ت هزه جلححلۀ تشکت ػثذ جلمحغوغ قؽه مهمۀ وأنحنیدۀ یل کرید أصیوجت
جلقشّجء ئلل صنهح أل جلوتش جلحرحس وهو جلحض وجلمؼح ح ومح شحذههمح کح ح یشیکد یل
حقدقۀ جألمش جلمثؼؽف جلشتدس ل جشّ جآلسجء جلمإیذ له ئظح ۀ ئلل هزج یمکیع أ تقیوذ
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أ ّه جح جحححً کردشجً ل هزج جتنتخذج ولمح تمدض ذه وکحلمؼتیحد میع ؼشیقیۀ مرریؽۀ
ولحلدۀ مع جلمنشدجت أو جلک محت جلمؼقذ وجلتل لیم تکیع تخ یو یل نیس جلوقیت میع
جلمؼح ل جلؼمدقۀ رجت جلصذ جلمإثش ل جلثنوسح وػ ل نردت جلمرحذ جذه وهیو یکشیف
ذصشجحۀ ػع أػمحقه ل قصدذ شدذ جألمت لمّح یقوذ:
ل أػمحقل مهشجح حت ألم
حدحتل ظد ل ظد
وثمۀ شجشۀ تتخرػ حولل ذجثو
ثمۀ أظح ش مذذرۀ تثنز ل أوسجقل
ثمۀ کوجذدس وأؼدذ وغشذح تغؽل جردثل
أیۀ أحد نؼدذ نتکو ػ ل ونحدتل؟
(جلمحغوغ )106 : 2006
و ل موظغ آلش یقوذ:
مشوجل أه ۀ ذحلشػح وجلقؽؼح
وأحدح حً مقنش کحلصحشجء
(لمصذس نره)128 :
ومش ألش یجمغ ذدع أ ح ورجته جلحضیثۀ دقوذ:
أیهح جلحض ححح یح حرل جألوذ وجأللدش
(جلمصذس نره)151 :
أیهح جلعرحخ جألصنش جلد هحتل
هت أ ت محرشتل؟
ؼنولتل؟
شدخولتل؟
کشجمتل ححح وقحس ححح ق ؼتل؟
(جلمصذس نره)152 :
هثح ت مس ذوظوش جلحجم جلکردش مع جأللم وجألنل جل زیع یؼتصشج ق د جلمحغوغ هیو
لمح یمحسس ؼقوس جلنشش أو جلرؼحد ذررد حجم جلمؼح ح جلتل ػح حهح وجلتیل ػیح ل مثهیح
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مجتمؼه أیعحً ولکثه سغم رلک تینقذ جألمت ذحهلل نرحح ه وتؼحلل ولم یثسَ قوته وػظمته
ل مثح جلؼو وجإلصشجس لمع یؽ د رلک دقوذ ػ ل ظوء هزج:
یح ئلهل نحػذ ل أل تصش
(جلمصذس نره)166 :
لم یَؼُذ لل مع مشتجل نو جهلل
ولکع مع کرش مح سکؼت ئلل جلؽغح
لم أػذ أػشف کدف أسکغ ئلل جهلل
(جلمصذس نره)169 :
کت مح هو وسجء جألذوجخ جلمغ قۀ
وتحت جلرمحء جلقحتمۀ
هو ئلل جلنثحء
مح ػذج جلشؼش وجهلل
(جلمصذس نره)1833 :
ئ ثل شحػش مإمع ذحلؼقحخ وجلروجخ
(جلمصذس نره)188 :
ػقذ ح ججتمحػحت نشیۀ
وػ ثدۀ
ثثحتدۀ وجمحػدۀ
م تصت ئلل تدجۀ
وهثح أکتشنت لِمَ جهلل حجح ل ػم ه
أل ه ذد مرتشحسیع
(جلمصذس نره)192 :
أسلىب النذاء
ومع جألنحلدد جأللش جلتل کح جلمحغوغ یتمرک ذهح ل أشؼحسه أن وخ جلثذجء جلز
کح یرتخذمه ل مححولۀ لتوظدح ئحذ جلححتت جلری ردۀ یل جلمجتمیغح نیل قصیدذ
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لؽرۀ جلجمؼۀ أو مشجنم جلذ ع یتثحوذ جلمحغوغ ححلۀ ن ردۀ تخ ،ذؼط لؽریحء جلجمؼیۀ
جلزیع یثشغ و ذأموس تح هۀ وتق دذیۀ ذؼدذ ػع همیو ومتحػید جآللیشیع وذؼدیذ ػیع
حقدقۀ مأنحتهم جلدومدۀ جلتل مصذسهح أغ د جلوقت یؼود أغ ید جلوقیت ئلیل نیوء أ ؼیحذ
جلر ؽۀ جلححکمۀح دححوذ جلمیحغوغ أ یوظّیح ذشیکت جیش ء و شیجحع لدقیوذ ئ َّ هیزج
جلخؽدد مح هو ئتّ أحذ جلونحتت جإلػدمدۀ جلتل ترتخذمهح جلذولۀ ل جلترتش ػ ل مریحوتهح
وػدوذهح وئ َّه یححوذ ئیهح جلثحس وئ شغحلهم ػیع أنیحس قعیدتهمح یقیوذ جلمیحغوغ یل
جلقصدذ :
أیهح جلجمهوس جلکشیم
هت نمؼتم أجمت مع ئلقحتل؟
أیهح جلجدشج
هت سأیتم أسوع مع ئؼدلتل؟
أیهح جألؼرحء
هت نمؼتم أذ غ مع نؼحلل؟
أیهح جل صو،
هت سأیتم أرکل مع لؽؽل
أیهح جلرقحلو
هت سأیتم أوظح مع ئلحححل؟
(جلمصذس نره)222 :
و ل هزه جلقصدذ کمح ش أ جلمحغوغ کح یرت هم أن وذهح مع نس أنی وخ هیإتء
جلخؽرحء ل یو جلجمؼۀ ػثذمح یزهرو ئلل جمتذجش أ نرهم کردشجً رذتً میع أ یتؽیشق
جلخؽدد ئلل أموس تهم جآللشیع لمؼحلجتهح مع لدذ ظشوس مؼش ته ذح ولهح کمیح ییذّػل
ا ّه یتؽشق ئلل أموس تق دذیۀ لدرت رجت أهمدۀ أذذجًح
هزج جألنی وخ جلثیذجتل جلیز جنیتخذمه جلمیحغوغ هیو أحیذ جألنیحلدد جلتیل یحیحوذ
جنتخذجمهح کردشجً ل أشؼحسه مرت :جلررحؼۀ جل نظدۀ أو جتلتضجذ أو جإلیجحص أو جتنیتؼحس
أو غدشهحح وئ َّ جنتخذجمه هزج یکو دجتمحً مع أجت توظدح مریألۀ لهیح تیأثدش مؼیدع ػ یل
جلمجتمغح ؼثذمح أشحس جلمحغوغ ل قصدذته جلرحذقۀ ئلل جلححلیۀ جلری ردۀ جلتیل یتیأثش ذهیح
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جلثحس مع نوء أ ؼحذ جلخؽرحء هو ل قصدذته جلتحلدۀ یتؽشق ئلیل أنی وخ جلثیذجء أیعی ًح
ولکع لتوظدح شة آلش ػع ححلۀ ألش أت وهل جلححلۀ جتقتصحدیۀ جلمتشدیۀ ل مجتمؼیه
ػثذمح یخحؼد جلجشجد قحتدً:
أیهح جلجشجد جلجحتغ وجألذکم کشؼرل
دع نثحذ ل وشأ هح ع تجذیک نؼحً
ئ ّهح مع جلوسق!
(جلمصذس نره)286 :
هو یمرت جلجشجد جلجحتغ جلز جحء لدأکت جلرثحذت مرت شؼره جلجیحتغ أیعیحًح وذحإلظیح ۀ
ئلل هزج حلمحغوغ یقوذ ػثه جحتغ وأذکمح وهو ذهزج جلوصف لشؼره یؼؽل لثیح صیوس ػیع
مذ جلححلۀ جلمأنحویۀ جلتل تصدرهح
االستفهام
جتنتنهح مع جألنحلدد جأللش جلتل جػتمذهح جلمحغوغ أیعحً حلردثۀ جلتیل ػحشیهح یل
ن مدۀ وجلمذسنۀ جلتل دل هح وغدشهح مع جألموس جلوجقؼدۀ جلتیل أثّیشت ػ یل حدحتیه کردیشجً
دمح ذؼذ ک هح کح ت ذمرحذۀ ػدمحت جنتنهح ل کیت میح یخصیهح کیح یصیشن ویثیحد
ذصوته جتلشیع ویثحشذ حتل جهلل نرحح ه وتؼحلل حوذ هزه جألحذجم جلتل سج قته وکح یت
تشکت ذحلثررۀ ئلده ححتت جنتنهح ػذیذ ح ل قصدذ «جلمتهم» یقوذ جلمحغوغ:
یتهمو ثل ذحلغموض
آه
هت هزه جلرمحء وجظحۀ؟
جلؼذجلۀ وجظحۀ؟
جلحد وجظح؟
جلعمدش وجظح؟
جهلل وجظح؟
لمح تحم و ثل وق ؼحقتل؟
(جلمصذس نره)283 :
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نل هزه جلقصدذ یححوذ جلمیحغوغ أ یوجّیه ئ تقیحدجً ذشیکت جنیتنهح ئلیل جلحیحتت
جلرحتذ ل جلحدح وجلتل هل غحمعۀ وغدش وجظحۀ وئ ّهح تذػو ئلل جلترحؤذ ػثهح ذحنتمشجسح
ویمکع أ ختتم ئیمح ه ذحهلل وشؼوسه جلقو ذ قحته سغم أ ه لم یکع یمیحسس ؼقیوس
جإلند وػحدجته ووججرحته وکردشجً مح کح یشدد ت زره ذحلثردز وجلمرکشجت جأللیش لکثیه
کح یشؼش أ ه ذححجۀ ئلل مخحؼرۀ لحلقه جلقو جلمردؽش ػ ل کت جألموس ألجت جلنشجس میع
وحذته جلتل ػحشهح نثدع حدحته ولصوصحً ذؼذ و ح صوجته وس دقیۀ دسذیه نیثدۀ صیحلحح
یقوذ جلمحغوغ:
یح ئلهل ححح
لرت شمؼۀ حح ألترؼک
وت تکم ثل ححح ألنمؼک
وت تقتشخ ححح أللمرک
وت ترکل ححح ألسذت ػ ل کتنک
حتل جلخؽح جلمتوجصیح ی تقدح
مع جلعجش وجلوحذ
(جلمصذس نره)201 :
ل هزه جألنؽش جلتل قشأ حهح رنۀ سجتؼۀ یتثحولهح جلمحغوغ وهو یشدش ئلیل وجیود جهلل
ذؼدذجً ػع کت جألوصحف جلتل رکشهح کح ذححجۀ ئلل تدحم سوحل ومؼثو مغ جهلل تؼحللح
نتیجة البحث
جمتحص شؼش جلمحغوغ ل دیوج «جلرذو جألحمش» ذحلررحؼۀ یل جأللنیحؾ وهیل ئحیذ
نمحت جل غۀ جلشؼشیۀ ػثذ جلمحغوغ کمح أ جلمحغوغ کح مولؼحً ذحنتخذج ظمدش «أ ح» یل
أشؼحسه ممح أظنل ػ ل جح د مع أشؼحسه ؼحذؼحً ممدضجًح أکرش جلمحغوغ مع جنتخذج أن وخ
جلثذجء وجتنتنهح کمح جنتخذ جلتشجذػ جل غو وجلمؼثو ذدع جلؼرحسجت هزه جلقعحیح تمت
دسجنتهح ل هزه جلؼجحلۀ مغ جتنتشیهحد ذیرؼط جلشیوجهذ جلشیؼشیۀ یل دییوج «جلریذو
جألحمش»ح
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