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الملخص
إىّ أدح ثلوٗجٍهٔ َّ ثلزٕ ٚجى تٌذًث يٌِ ثلشٍح ثلَقٌ٘ٔ ججصهةٔ َٖٗةٔ ،إرث ألةا ثلطةجيش
ثلوٗجٍم يلٖ ٖؿ٘تِ إلحجحجً ،جًلِ ٗتخز هي ضًشُ ٍس٘لٔ ٓٚجح٘ةٔ هذجضةشٖٓ ٍ ،ةذ جٌّةذ
ضًشُ ْٖ خذهٔ ثلح٘جٓ ثلولتْذٔ هي حَلِْ ،كُٖ يلِ٘ ثلحوجس .هي ثن ثألدٗةخ ثلوٗةجٍم
َّ ثلزٕ ٗذْى دجألدح ًحَ ثألّذثِ ثلسجه٘ٔ ٍثلوتًجل٘ٔ .توة٘ن دشَةَثٖ هةي أدةشص ضةًشث
ثلوٗجٍهٔ ثلزٕ جٌّذ ضًشُ لذْجو يي ٖؿ٘ٔ ْلسةك٘ي ،لةِ ٖػة٘ذٓ ضةْ٘شٓ هسةوٖ «ْةٖ
ثلٗذس» ثلتٖ تػَس ْْ٘ج ثلوػجةخ ثلوؤلؤ للٓلسكٌ٘٘٘ي أحسةي ثلتػةَٗش .تٌجٍلةه ّةزُ
ثلوٗجلٔ دسثسٔ تحل٘ل٘ٔ ٍأسلَد٘ٔ لْزُ ثلٗػ٘ذٓ ثلتٖ تًذ٘ هي أّن أيوةج ثلطةجيش ثألدد٘ةٔ.
ٗذحث ثلٛجتذجى ْٖ ّزُ ثلوٗج يلٖ ثلوٌْج ثلتحل٘لٖ ٍثلٌٗةذٕ ْةٖ ثلاةجًذ٘ي ثلوًٌةَٕ
ٍثلٌٓسٍٖ ،هي ًت٘أ ثلذحث ْستٛطّ أّن ه٘ضثتْج ثألسةلَد٘ٔ ْةٖ ثلوسةتَٗجت ثلة
ثالٗٗجيٍٖ ،ثلذ ٍَٖ ،ثلتش٘ٚذٖ.
الكلوات الذليلية :تو٘ن ثلذشََثٖ ،ثلتحل٘ل ثألسةلَدٖٖ ،ػة٘ذٓ «ْةٖ ثلٗةذس» ،ثلطةًش
ثلٓلسكٌٖ٘ ،ثإلحت

ثلػًَْٖ٘.

* يؿَ ّ٘تٔ ثلتذسٗس داجهًٔ قْشثى(أستجر هطجس٘).
** قجلخ هشحلٔ ثلوجج٘ستش ْٖ ججهًٔ قْشثى.
ثلٛجتذٔ ثلوسؤٍلٔ 4يضت ه ثدشثّ٘وٖ

mebrahim@ut.ac.ir
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المقذمة
ٚتخ تو٘ن ثلذشََثٖ ٖػ٘ذتِ ثلطْ٘شٓ ثلوسوٖ٘ دة«ْٖ ثلٗذس» دًذهج ْطل ْٖ ثلَغَ
إلٖ ثلوساذ ثألٖػٖ ثلوذجس ٔٚلػ ٓ ثلاؤًٍٚ ،جًه سلكجت ثإلحت ثإلسةشثة٘لٖ توًٌةِ
هي ثلذخَ لذٍث ٍو أهٌْ٘ٔٛ ،تخ ثلطةجيش ّةزُ ثلٗػة٘ذٓ هتةًثش ًث دتلة ٙثلٗؿة٘ٔ .هةي ّةزث
ثلوٌكلٕ ًشٗذ دسثسٔ ثلخػجةع ثألسلَد٘ٔ للٗػ٘ذٓ ،إر ٚةجى لسسةلَد٘ٔ دٍسّةج ثلذةجسص ْةٖ
إستٌكجٔ ثلًوةل ثألددةٖ ٍ ثستٛطةجِ أسةشثسُ هةي خة هختلةّ هسةتَٗجتِْ ،جلتحل٘ةل
ثألسلَدٖ ٗسْن ْٖ إنْجس «سؤٗٔ ثلٛجتخ ٍأْٛةجسُ ٍه هةا تٓ٘ٛةشُ ٍٗٛطةّ لٌةج يو٘ةج ٍسث
ثأللٓجل ٍثلس٘جٔ هي هُضٕ ٍهًجى ٌٗكَٕ يلْ٘ج ثلٌع٘ ٚوج ٗذشص ثلٗ٘ن ثلذ َ٘ةٔ ٍثلاوجل٘ةٔ
ِْ٘»(ًجدٗٔ 42142 ،أ)ْ .ئىّ ّزُ ثلوٗجلٔ تْذِ تحل٘ةل ثلٗػة٘ذٓ ْةٖ ثلاةجًذ٘ي ثلوًٌةَٕ
ٍثلٌٓسٍٖ ،حجٍلٌج أى ًٛطّ جَّش ّزُ ثلٗػ٘ذٓ ؾوي ثإلججدٔ يي ثلسؤث ثلتجلٖ4
هج أّن ثلو٘ضثت ثألسلَد٘ٔ ْٖ ثلوستَٕ ثإلٗٗجيٖ ٍثلذاللٖ ٍثلتش٘ٚذٖ للٗػة٘ذٓ ٍ٘ٚةّ
ٗوٌٌٛج تكذٕ٘ قشثةٕ ثلتحل٘ل ثألسلَدٖ الستا أدشص ثلهَثّش ثلػَت٘ٔ ٍثلٌحَٗةٔ ٍثلٌٓ٘ةٔ
ثلتٖ ثحتَثّج ّزُ ثلٗػ٘ذٓ
ٍلذ تو٘ن ثلذشََثٖ دجلٗجّشٓ ،يجم ٍ 4355ح٘ذثً لَثلذُ ثلطةجيش هشٗةذ ثلذشَةَثٖ ٍٍثلذتةِ
ثلشٍثة٘ٔ سؾَٕ يجضَس .ثضتْش ْٖ ثلًجلن ثلًشدٖ دٗػجةذُ ثلتٖ تتٌجٍ ٖؿجٗج ثألهٍٔٚ ،جى أٍ
نَْس جوجّ٘شٕ لِ ْٖ دشًجهج أه٘ش ثلطًشث يلٖ تلٓضَٗى أدةَنذٖ ،ح٘ةث ألٗةٖ ٖػة٘ذتِ
ثلطةةْ٘شٓ «ْةةٖ ثلٗةةذس» ثلتةةٖ الٖةةه إياجدةةج جوجّ٘شٗ ةجً ٚذ٘ةةشثً ٍثستحسةةجى ثلوْتو٘ةة٘ي
ٍثلوتخػػ٘ي ْٖ ثألدح ثلًشدٖ.
يشِ تو٘ن دحؿَس ثلٗذس ثلذثةن ْٖ ضًشُ ٍثًتػجسُ لٗؿ٘ٔ ضًذٍِ ،ثلٌجسج ًٓسِ يلٖ
هٌَث ثلَقي ثلًشدٖ يجهٔ ٍثلَقي ثلٓلسكٌٖ٘ خجغٔ .ثن تَثله يول٘ةجت ثلخلةٕ ثإلدةذثيٖ
يٌذ ّزث ثلطجيش ثلٓزّ ،ل٘طُل ثلًجلن دواوَيجتِ رثةًٔ ثلػ٘ه.
حجغل تو٘ن يلٖ ضْجدٓ ثلذٚتَسثُ ْٖ ثلًلَم ثلس٘جس٘ٔ هي ججهًةٔ دَسةكي دجلَالٗةجت
ثلوتحذٓ ثالهشٗ٘ٛةٔ يةجم  .2111ثةن يوةل أسةتجرث هسةجيذث للًلةَم ثلس٘جسة٘ٔ دجلاجهًةٔ
ثالهشٗ ٔ٘ٛدجلٗجّشٍٓ ،هحجؾشثً داجهًٔ دشل٘ي ثلحشٓ ٍدجح جً ْٖ ثلًلَم ثلس٘جس٘ٔ دوًْذ دةشل٘ي
للذسثسجت ثلوتٗذهٔ؛ يول أٗؿجً دٗسن ثلطؤٍى ثلس٘جسة٘ٔ دجألهجًةٔ ثلًجهةٔ لسهةن ثلوتحةذٓ
دٌََ٘ٗس٘ ٍيول هلحٗج ثٗجْ٘ج دجلسٓجسٓ ثلٓلسكٌ٘٘ٔ ْٖ ٌُّجسٗج.
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ٍَّ حجل٘ج ثستجر هسجيذ صثةش للًلَم ثلس٘جس٘ٔ ْٖ ججهًٔ جَسج تجٍى دَثضٌكي ،لِ ستٔ
دٍثٍٗي دجللُٔ ثلًشد٘ٔ ثلٓػحٖ ٍدجلًجه٘ت٘ي ثلٓلسكٌ٘٘ٔ ٍثلوػشٗٔ4ّٖ ،
هیجٌا ،غذس يي د٘ه ثلطًش ثلٓلسكٌٖ٘ دشثم ثهلل ،يجم 4333
الوٌظر ،غذس يي دثس ثلطشٍٔ دجلٗجّشٓ ،يجم 2112
لالَا لی بتحب هصر للت هش عارف ،غذس يي دثس ثلطشٍٔ دجلٗجّشٓ ،يجم 2117
همام عراق ،غذس يي دثس أقلس للٌطش دجلٗجّشٓ ،يجم 2117
فی المذس ،غذس يي دثس ثلطشٍٔ دجلٗجّشٓ ،يجم 2113
یا هصر هاًت ٍ باًت غذس يي دثس ثلطشٍٔ دجلٗجّشٓ ،يجم 2142
إؾجْٔ إلٖ ّزُ ثلواوَيجت ثلطًشٗٔ لِ ٚتجدجى ثألٍ دجلًشد٘ٔ ٍ ثألخشٕ دجإلًال٘ضٗٔ ْةٖ
ثلًلَم ثلس٘جس٘ٔ4
الىطىية األليفة؛ الىفذ و بىاء الذولةة الىطىيةة فةی اةس اماة مار ،غةذس يةي دثس
ثلٛتخ ٍثلَثجةٕ ثلَٗه٘ٔ دجلٗجّشٓ ،يجم 2115
The Umma and the Dawla: the Nation state and the Arab Middle
East

غذس يي دثس دلَتَ للٌطش دلٌذى ،يجم 2112
خلفية البحث
يلٖ ثلشَن هي  ٚشٓ ثلوشثجى ٍثلذسثسجت ثألسلَد٘ٔ ْٖ ججًذْ٘ج ثلٌهةشٕ ٍثلتكذ٘ٗةٖ إال
أًٌج لن ًً ش يلٖ دسثسٔ ججدٓ سذٗتٌج ْٖ دسثسٔ ضًش تو٘ن .إال أى حجٍلةه ثلكجلذةٔ هةذثًٖ
ًجدٗٔ ،هي خ سسجلتْج لٌ٘ل ضْجدٓ ثلوججست٘ش ،يلٖ دسثسٔ «ثلخػةجةع ثألسةلَد٘ٔ ْةٖ
دَٗثى ْٖ ثلٗذس للطجيش تو٘ن ثلذشََثٖ» يجم ً ،2142جٖطه ثلٛجتذٔ ثلٌع ثلطًشٕ لةذٕ
ثلطجيش ثلٓلسكٌٖ٘ هي خ ٚل ٖػجةذُ ْٖ ّزث ثلذَٗثى ًٍهشت ًهشٓ يجهٔ يلةٖ أيوجلةِ
ثلطًشٍٗٔ ،لٌٌٛج ْٖ ّزث ثلوٗج إستكًٌج تحذٗذ هَؾةَو دسثسةتٌج يلةٖ هٌجٖطةٔ ٖػة٘ذٓ
ٍثحذٓ هي ّزث ثلذَٗثى ٍدسثسٔ ٖؿجٗجّج ثلطةجهلٔ ٍثلذحةث يةي خػجةػةْج ثلوتو٘ةضٓ ،يذةش
ثلٓحع ثلذٌٖ ثألسلَد٘ٔ ثلذجسصٓ ،ثلتٖ لن ْٗتن دْج حتٖ ثٙى أحذ .إؾجْٔ إلةٖ رلةٚ ٙتةخ
ْ٘ػل حس٘ي ََثدسٓ هٗجلٔ دًٌَثى «غَسٓ ثلٗذس ْٖ ضةًش توة٘ن ثلذشَةَثٖ» ْةٖ هالةٔ
«ججهًٔ ثلٗذس ثلوٓتَحٔ».
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ال حليس المضمىوی للقصيذة
ٗذذأ ثلطجيش ٖػ٘ذتِ هًلٌجً دوشٍس يلٖ دثس ثلحذ٘خ يلٖ ًْج ثلطًشث ثلاجّل٘٘يْ ،جلطجيش
ْٖ ّزث ثلوٗكى ٗشثٖ ٍقٌِ ثلةزٕ أغةذا َشٗذةجً يٌةٍٍِٖ ،ةى أسؾةِ ْةٖ ٘ٚةذ ثإلحةت
ثلػًَْْٖ٘٘ ،هْش لٌج ْٖ تٛشثس ٚلؤ "ثلذٗجس" ثلتٖ تو ل دةؤسٓ إّتوةجم ثلطةجيش ٍثلطةحٌٔ
ثلوًٌَٗٔ ٍثلذالل٘ٔ ثلٛجهٌٔ ْٖ ًٓسِ ثلوشّٗٔ هي سٓش قَٗل دً٘ذثً يي أحؿةجى ْلسةك٘ي،
ْئًتجدِ ثلحٌ٘ي ٍثلطَٔ ْلوج يجد إلٖ دٗجسُ ،لن ٗاذ هج ٗسشُّ ،دل ٍجذ ٚل هةج سةج ُ ٍٚةذس
خجقشُ ٍيلٖ ّزث تٛشست ٚلؤ "ثلذٗجس" أٍالً لزٚش لٗجةِ دَقٌِ ثلزٕ غذُ٘ يٌِ ثلًذٍٍ ،ثجً٘جً
لزٚش حٗ٘ٗٔ ثلًذٍ ٍضحي ثلػذٍس َ ً ٍحٗذثً يلٖ ّزث ثلًذٍ ثلةزٕ ٗحجغةش أسؾةِ ٍٗحتةل
ٍقٌِ؛ ْجلطجيش ًٗجًٖ هشثسٓ ثلُشدٔ ٍثلتطشٗذ.
ٍثجل جً لشدف يٌجغش ثلٗػ٘ذٓ دًؿْج دذًؽ إؾجْٔ ثلٖ خلٕ إٗٗجو ٍثؾا ًٗول يلٖ إٗٗجل
ثلوتلٖٗ ٍثإلًتذجُ ج٘ذثً للطجيش َٗٗ .ثلطجيش ل٘س ٚل ًٓس ح٘ي تلٖٗ حذ٘ذْج تسشّ ،لزلٙ
سؤٗتِ ْٖ حجلٔ ثلوًسجٓ ٍثلوػجةخ ٗذخل ثلحضى ْٖ ًٓس ثلطجيشْْ ،زث دل٘ةل يلةٖ ٍجةَد
ثلوػجةخ ٍثلوًجًجٓ ْٖ ثلٗذس ثلتٖ تًجًٖ هٌْج ثلطجيشْ ،وتٖ تذٗش ثلً٘ي تشٕ ثلٗةذس ْةٖ
ٚل هٛجى لَجَد ثلوًسجٓ ٍثلوػجةخ ثلتٖ أغ٘ذه دْج .أٍسدًج ّزُ ثلٗػ٘ذٓ ثلتٖ ٗػةَس ْْ٘ةج
ثلطجيش ثلٗذس ثلوهلَهٔٗ ،تًجقّ ثلطجيش هةى د٘تتةِ ٍٗػةْٓج دػةَسٓ ٍثؾةحٍٔٗ ،سةتخذم
ثلػَس ثلوستوذٓ هي ٍثٖى ثلذ٘تٔ ،يلٖ هج ْْ٘ج هي تًجسٔ ٍْٖش ٍإستُ ٍّ ،ةَ ًٗوةذ إلةٖ
إيكج ثأله لٔ ثلوتًذدٍٓ ،إستخذثهِ لْزُ ثأله لٔ ،إًوةج ٖػةذ هةي ٍسثةْةج ثلطةجيش تًو٘ةٕ
سؤٗتِٗ ٍَّ ،ػّ ثلوطجٚل ثلتٖ تًةجًٖ ضةًذِ ثلةزٕ ٌٗتوةٖ إلْ٘ةجٍٗ ،ذةشص ّةزُ ثلَٖةجةى
ٍثلوطجٚل دَؾَح ٍيوٕ ل٘ٗشح إلٌ٘ج ّزث ثلَثٖى ٍ ٗػّ ثلطجيش هًسجٓ ثلٓلسةكٌ٘٘٘ي .إًوةج
ٗػَس ثلهلن ٍثلًسّ ثلزٕ ٗخؿى لِ ثلواتوى ثلٓلسةكٌٌٍٖ٘ٗ ،ةججٖ ثلطةجيش الم ٍهًجًةجٓ
ًٓسِ ،ثلتٖ تٗجسٖ ٚل ّزُ ثلؿَُـ هي ثألججًخ داذشٍتْج ٍتسلكْج ٍّ٘وٌتْةجْ« .جلطةجيش
َؿخ هي ثلواتوى ٍضشٍسُ ٍغخ٘ لْ٘خ َؿةذِ يلةٖ ثإلًسةجى ثلؿةًّ٘ ثلةزٕ ٗستسةلن
للهلنٍٗ ،شؾا للًسّ ٍثإلؾكْجد»(أدَثلطذجح.)225 44322 ،
الًٗتٌٖ دْزُ ثلوًجًجٓ إال ثلطجيشْ ،لزلٗ ٙؿكشم ًجس ثلُؿخ ٍثلسخف ْةٖ ًٓسةِ يلةٖ
ثأليذث ٍحلٓج ُ" َْٗ٘ .سضجشٗ يلٖ هستَقيٍ لن ٗٓذلٍ ثلًطشٗيَ"ً ،طًش دٗشث ٓ ّزث ثلذ٘ه،
حذٓ ثلُؿخ ٍثلًٌّ للًذٍ ثلزٕ ٗخؿى لةِ ثلطةًخًٍ ،طةًش أٗؿةجً دًةذٍثى ثأليةذث يلةٖ
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ثلؿًٓج ثالدشٗج ٍ ،تجدى َٗٗ "ٍس٘جحٗ هٙيَ ثإلْشًج ضُٗشٌ ال ٗٓشٍىَ ثلٗذسٓ إق ٖج"ّ .ةزث ثلذ٘ةه
ٗذ يلٖ يذم إّتوجم ثلذٍ ثألخشٕ خجغٔ ثلذٍ ثالسٍدةٖ دجلوطةجٚل ثلتةٖ ًٗةجًٖ هٌْةج
ثلٓلسكٌَ٘٘ى.
ٗػّ ثلطجيش ثلٗذسٓ دًًِ "ْٖ ثلٗذسِ دٓح ٛثلاٌةذٔ هٌٔتًلة٘يَ ْةََٔ ثلَُة٘ن" ٍأى سةوجةْج
توس دجلَُ٘م ٍثلهلوجت ٍال هاج لتسأل ثلٌَس ،يلٖ رلٗ ٙػّ ثلٗةذس دجلل٘ةل ْةٖ ن هةِ
ٍسّذتِ ٍَٗٗ "ْٖ ثلٗذسِ ٍهٓي ْٖ ثلٗذسِ إال أًه" ْٖ .تٛشثس ّزُ ثلاولةٔ دل٘ةل يلةٖ
تً٘ٚذُ لتطِٓٗ ٍلُؿذِ للٌجس ٍثأليذث ٍه ل رل ٙضَٛثُ هي ثأللن ثلزٕ ٗاذُ ْةٖ ًٓسةِ
ٍّزث ألن ٖذ إستطًشُ ثلطجيش ٍحذٍُ ،لزلٛٗ ٙشسّج إستطًجسث دجلتًسّ لُٓلٔ ثلٌجسٍ ،دْةزث
ثلذ٘ه ًػجدِ ٖؤ ثلُؿخ ٍثل َسٓ ثلػجدسٓ يي ًٓس يػشّج ثأللنٍٗ ،سةخف يلةٖ ثلٌةجس،
لًَْٛن ْٖ ًَهٔ ثلُٓلٔ ٍَؿخ هي َٓلةٔ ثلٌةجسْ ،لةن ٗاةذ إال ًٓسةِ ثلتةٖ تطةًش دْةزُ
ثلوػجةخ ٍثلوًجًجًٓٗ ٍَّ ،جًٖ دٌٓسِ ،لوج ٗاذ هي نلن ٍْسجد ٍيسّ ٍثؾكْجدٍ ،لٌٛةِ ال
ٗاذ هي ٗتحش٘ لّ٘ٗ ْٖ ٍجِ ثلهلن ٍثلًسّ ٍثالؾكْجد إال ًٓسةٍِْ" ،ةٖ ثلٗةذسِ ٚةل
ْتٖٖ سَث٘ ٍّٖ ،ثلَُضثلُٔ ْٖ ثلوٓذٕ ،حٓٛنٓ ثلضَّهجىُ دِذٌْٓ٘ج هجصله تَشٚؽٔ إثشَّج."...
ٍثلٗذس ْٖ سؤٗٔ ثلطجيش ٚجلُضثلٔ ْٖ ثلوذٕ ٍثلذًذْٛ ،لوج تشٚؽ إثشّج ْلن ٗػل إلْ٘ج،
ْئى ثلطجيش ٌّج ثستخذم ثلشهض ثلزٕ َّ ٍس٘لٔ للتًذ٘ش يي أحجسة٘س ثلطةجيش ثلطةًَسٗٔ
ٍثل ضًَسٗٔ ،أتٖ دِ ثلطجيش ٌّج ٌَٚو هي ثلتذثيٖ ثلحش للوًجًٍٖ .سَذٔ هٌةِ ْةٖ إجْةجد
ثلوتلٖٗ ْٖ تحل٘ل ّزث ثلشهض(أدَضشُْٗٓٔ ،)49 42111 ،ضثلٔ ثلطجيش تو٘ن ثلذشََثٖ سهةض
دْج للٗذس ثلتٖ ْشّت هي أٗذٕ ثلًشح ،ثلزٗي سْؿَث أى ٗذثًَْث يٌْجٍْ ،جسٖتْن إلٖ أًجس
ٗشْؿَى إيجدتْج إلٖ أغحجدْج.
حجٍ ثلطجيش ْٖ ّزُ ثلٗػ٘ذٓ أى ٗػّ ثلٗذس دجلل٘ل ٍثلَُ٘م ثلسةَدث  ،ال خذةش للٌةَس
ْْ٘ج َّ ،ثلزٕ يجِ ثلواتوىٍَ ،ؿخ هي إًحشثِْ ٍنلةن ثلٌةجس ْ٘ةًِٗ .ذةش ثلطةجيش يةي
َؿذْج هي ثلواتوى ثلُجْلْٗ ،ذ ٚجى ْٖ ًهشُ هػةذس تًجسةٔ ٍضةٗج ٍحةضى ٍألةنْ" .ةٖ
ثلٗذسِ ٗٓضدثدٔ ثلْ ُ تََّٗسجً ه لَ ثلاٌ٘ي ،حٓذدجً يلٖ أضذجِّٚ ،"...ٙجى ّزث ثلذ٘ه ٗةذ يلةٖ
ًَو هي ثلتطجؤم ٍثألسّ ٍثلً٘س ٍَ٘جح ثلٌَس ٍثلْ ٍثلٌاةَم تػة٘ش ثلٗةذس غةجةشٓ ْةٖ
ثلل٘ل ثلوهلن ْٖ .هٗكى خش َٗٗ ثلطجيش "ْٖ ثلٗةذس أيوةذُٓ ثلشخةجم ثلةذثٌٚجتٔ" ْْةزُ
ثلذ٘ه تٌطب حجلٔ ثلخَِ ٍثلَحطٔ ْٖ ثلوخجقذ٘ي ٍتػَس ثلوػجةخ ٍثٙالم ثلوَجةَدٓ ْةٖ
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ثلواتوى ثلٓلسكٌْٖ٘ٛ .ل ضٖ ْٖ ثلٗذس رٍ لسجى ٍَٗٛى ْْ٘ج ثلتٌجٖؽْ ،جلحوجم ٗك٘ةش
َْْ حلن ثلس م ثلزٕ ٗشثٍد ثلطجيشٍ ،ثلزٕ ٗؿٖ ٍ ٌٗكٓب ْٖ ح٘جٓ ضًذِ ثلوٌتهةش لْةزث
ثلس م ثلوتًسجا هج د٘ي ثألسؼ ٍثلسوج ٍحتٖ ًَٗد إلٖ ٍقٌِ ٌٍٗتْٖ ٚةجدَس ثإلحةت .
ٍْٖ ثلٌْجٗٔ ٗط٘ش ثلطجيش دًى ثلٗذس ْْ٘ج ٚةل لُةجت أّةل ثألسؼْْ٘ ،ةج ثلةضًج ٍثإلْةشًج،
ْجلٗذس تٗذل هي أتجّج ٚجْشثً ٚجى أٍ هؤهٌج.
ال حليس الىفسی للقصيذة
ٗشتذف ثلزٍٔ دجلاوجل٘ٔ دثةوج ْٖ ٍَّ ،ثألغل هلٛةٔ تةذس٘ دْةج ْْ٘ةج قًةَم ثألضة٘ج ،
ٍإغك حج أدثٓ ثإلدسثٚجت ثلتٖ ت ٘ش ْٖ ًٓس ثلوتزٍٔ لةزٓ ٌْ٘ةٔ ألًةِْ ،ةٖ ثلَثٖةى ضةٖ
ٗذخل ْٖ تش٘ٚذِ ثلحس ٍثلًٗل هًجً ٍَّ ،ال ٗخلع هي ثلًجقٓٔ ٖفٍٗٗ ،تشى دجلزٚج ً .حي
ًطجّذ ثلتشثدف د٘ي ثلزٍٔ ٍد٘ي ثلاول ْٖ ّزُ ثلٗػ٘ذٓ ،ألًْج ًطته هةي ثلةزٍٔ ثلسةل٘ن،
ْلزلٖ ّٖ ٙػ٘ذٓ جو٘لٔ ،ألى ثلتشثدف دٌْ٘وج أَٖٕ ٍأ ٚةش هةي أى ٗٓػةل دٌْ٘وةج(ص،ٖٚ
ٍ .)22 ،4335لًلٌج ًْٓن هي ٌّج ،ي ٖٔ جَّشٗٔ د٘ي ثلطجيش ٍثلذ٘تٔ ْٖ أ ٚش ثألح٘جىٚ ،وج
ًطجّذ ّزُ ثلً ٖٔ ْٖ ّزُ ثلٗػ٘ذٓ ًٌٖٗ ،ثلطجيش َّ إدي د٘تتِ ٍيٌذهج ًوًي ثلٌهش ْْ٘ةج،
ًٍحذد هًجًِ٘ هي ح٘ث ّٖ ٘ٚجى إجتوجيٖ ٌٗتوٖ إلِ٘ ثلطجيش ْلزلٗ ٙشدف ّةزث ثلطةجيش
دذ٘تتْج ،إًٌج ال ًٌٛش دًٕ حج أى لٛل هَؾَو أسذجدِ ٍجوجل٘جتِ ٍإستذجقجتةٍِ ،أى ثأليوةج
ثألدد٘ٔ لْج نشٍْْج ثلتجسٗخ٘ٔ ثلتٖ تشدكْج دًػشّج ٍتٗشًْج دوج ْْ٘ج(ًٓس ثلوػذس.)27 4
ال اطفة
ثلحخ لُٔ دوًٌٖ ثلًكَْٔ ،إٔ "هحذٔ ثلوشأٓ لضٍجْج أٍ دٌْ٘ةج"ٍ .إهةشأٓ يك٘ةّ ًٌٗةٖ
إهشأٓ "لٌ٘ٔ ده ٔ هكَثئ"ٍ .ثستًكِٓ إٔ "سًلِ أى ًٗكةّ يل٘ةِ"(ًٓةس ثلوػةذس.)51 4
ٍأهج إغك حج ّٖ ،تل ٙثلَٗٓ ثلٌٓس٘ٔ ثلتٖ ت ٘شّج هؤثشثت ٍهَ٘ خجسج٘ٔ هختلٓٔ ْتهْش
ْٖ غَسٓ إًًٓجالت ضتٖٚ ،جلحخ ٍثلذُؽ ٍثلسشٍس ٍثلحضى ٍثلشجةج ٍثلخةَِ ٍثلَْةج ٍأه٘ةج
ثلطًَس َْْ ثلزٕ ٌٗطب ثلًَثقٍّ ،جوج ثلًَثقّ ْػةذْٖج(دسٍٗصّ .)292 44353 ،ةزُ
ثلٗػ٘ذٓ تَٛى ْٖ َجٗٔ ثلاوج ٍثلشٍئًْ ،جقٓٔ ثلطجيش غةجدٖٔ يو٘ٗةٔ ،ألىّ ثلًجقٓةٔ ْةٖ
ثلطًش حَ٘ٗتِ ٍهجةِ ٍسًٍِٗ ٍدْجةِ ٍإى ْٗذّج ْٗذ خجغ٘تِْْ ،ةزث ثلطةجيش دةجسو ْةٖ إثةجسٓ
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ثلوطجيش .دشأٌٗج ّزُ ثلٗػ٘ذٓ تٌذى هي ثلًجقٓٔ ثلَٗٗٔ ٍثلحشثسٓ ثلوٌؿأ ،ثلتٖ تطًش٘ دوةج
ْْ٘ج هي حسي ٍٍَٖٓ ،هج لْج هي تًث٘شٗ ،خجلف ثلٌٓس ٍْٗضّ ثلوطجيش ،ثلًجقٓٔ هستوشٓ يلٖ
َٖتْج دٍى إٔ ْتَس ٍٚجًه أ ٚش تو ٘ ً لحخ ثلَقي ٍأغةذٔ تًذ٘ةشثً لةذُؽ ثلًةذٍْْ .ةزث
ثلطجيش ضجيش هكذَو ٍل٘س دوتٛلٍّ ،جًل ثلٌٗجد للطجيش ثلوكذَو ي هجت ٗستذلَى يل٘ةِ
هٌْج ًٍٗشِ دْج َْْ ،هي سوا دجلطًش ٍثٖتذس يلٖ ثلَٗثٍْٖ ،أسث٘ ْٖ غةذس د٘تةِ ياةضُ،
ٍْٖ ْجتحتِ ٖجْ٘تٍِ ،تذٌ٘ه يلةٖ ضةًشُ سًٍةٕ ثلكذةىٚ .ةزل ً ٙحةم خػةجةع ثلطةًش
ثلوكذَو ؾوي ٖشث ٓ ثلٗػ٘ذْٓ ،للطًش دٍثوٍ تحثّ ثلطجيش إلًطجدٍُ ،هٌْةج ثلكوةى ٍثلطةَٔ
ٍثلُؿخٍ ،د٘ي أى دثْى ثلُؿخ ٍثلحضى أَٖٕ هي دثْى ثلحخ.
هً٘جس ثلًجقٓٔ ْٖ ّزُ ثلٗػ٘ذٓ َّ غذْٖج ،إٔ ٖةذستْج يلةٖ أى تاًةل ثلًوةل ثلٌٓةٖ
ٗطٕ قشِٗٗ ٍسف صحؤ ثلوَجَدثت ل٘ذشص دذاللٔ ٍٗلَح دشسةجلٍٔ .ثلػةذٔ ٌّةج لة٘س ّةَ
ثلػذٔ ثلًلوٖ ٍال ثلػذٔ ثألخ ٖٖ ،ل ٌِٛثلػذٔ ثلزٕ ٌٗن ،ل ٌِٛيلةٖ أى ثلًوةل ثألددةٖ
ٗخذش دطٖ ٗتَثْٕ هى ثلح٘جٓ ٍهى ثلوحػ ت ثلَجذثً٘ةٔ دٍى أى ٗٛةَى لةِ إٔ أثةش هةي
ضًًِ أى ٗؤدٕ ثلٌَٓس ٍثلطزٍر(ٚوج ص.)21 44335 ،ٖٚ
دشأٌٗج ّزث ثلطجيش َّ ثلػةج دٔ ،ثلةزٕ ٗؿةحٖ دًَثقٓةِ ثلطخػة٘ٔ ٍٗوحةَ رثتةِ دٛةل
أخ ٖ٘جتِٗ ٍَّ .شدف ثألدح دجلح٘جٓ ٍسثح ٌٗذد دْؤال ثألججًخ ثلزٗي إستُلَث ثلٗذس ،لزلٙ
أًطذ ّزُ ثلٗػ٘ذٓ ،دلْأ هتطجةؤٚ ،لْج هشثسٓ ٍّٖ هل٘تةٔ دجلوطةجٚل ثإلجتوجي٘ةٔ ثلتةٖ
تًجًٖ هٌْج أهٔ ثلطجيشٍٗ ،ػْٓج ثلطجيش ًٓسِ ألًِ َّ أيشِ دْزُ ثلٗؿجٗجْ ،ة ٗةذس٘ ّةزُ
ثلٗؿجٗج إال ثلطجيش.
ْئى للذ٘تٔ دٍسثً ّجهجً ْٖ إًطج ّزُ ثلٗػ٘ذْٓ ،ئًْةج تةؤدٕ للطةجيش هَؾةَيًِْ٘ ،ك٘ةِ
هًجًِ٘ ٍغَسُ هي ٖذستِ يلٖ ثلخلةٕ ٍثلٛطةّْْ ،ةزث ثلطةجيش ٗحسةي ْةٖ ٍغةّ ثلهلةن
ٍثلذؤس ،ألًِ إدي د٘تتِ ٍثلطًش ٗختلّ دحسخ إخت ِ ثألصهةجى ٍثألهٌٛةَْٔ ،غةّ ثلهلةن
ٍثلًذٍثى دًتوٍِ ،هج ًٗجًَى ثلٌجس قَث ح٘جتْن ٍهج ًجسخ رلٍٗ ٙا٘ذ ًٍِْ٘ .اذ ثلطةجيش
ْٖ دًؽ ثألح٘جى ٗحسي ْٖ ثلٌهن ثلوػٌَو هي ثأللٓةجل ثلحَضة٘ٔ ٍثلُشٗذةٔ ،ألى ثلطةًش
ٗختلّ أٗؿج دحسخ إخت ِ أحَث ثلٗجةل٘ي ٍأحَث هةج ٗتًشؾةَى للٗةَ ْ٘ةٍِ .دحسةخ
إخةةت ْْن ْةةٖ هةةج ٗسةةتًولًَِ هةةي ثللُةةجتً .سةةتك٘ى أى ًاوةةى دةة٘ي هةةٌْج ثلتحل٘ةةل
ثلَغٖٓ(ثلوٌْج ثلذٌجةٖ ثلطٛلٖ) ٍهٌْج ثلتٓس٘ش(ثلوٌْج ثلذٌجةٖ ثلذٌٗجهٖ) ْٖ ،إقجس ٍثحةذ
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َّ هٌْج ٖجةن ٍهَجَد .إى ثلذجح ٘ي ْٖ نل ثلوٌْج ثلذٌجةٖ ثلطٛلٖ ال ٌٗهشٍى ًهشٓ ٚل٘ٔ
لسثش ثألددْْٖ ،ن ٗذح َى ْٖ ثلً ٖٔ د٘ي ثلًٌجغش دًؿْج ثلذًؽ ٍٗوْلَى هسةًلٔ ثلوًٌةٖ
أٍ ثلذاللٍٔ ،يلٖ ثلًٛس هي رلٌٗ ،ٙهش ثلوٌْج ثلذٌجةٖ ثلةذٌٗجهٖ ثلةٖ ثألثةش ًهةشٓ ٚل٘ةٔ
ضجهلٔ تتؿوي يٌجغش هًَٛجت دٌجةٍِ ،هًٌٖ ّزث ثلذٌج أٍ داللتِ ،دح٘ةث ٗتٌةجٍ خػةجةع
ثلذٌ٘جت ثلذثلٍٔٗ ،حذد لْج هٛجًج ٍثسًجٚ ،وج َٗؾا ي ٖتْج دٌهشٓ هًٌ٘ٔ للًجلن.
ٌّج ٗذذٍ ثلخ ِ ٍثؾا د٘ي ثلوٌْج ثلذٌجةٖ ثلطٛلٖ ٍثلوٌْج ثلذٌجةٖ ثلذٌٗجهٖ .رل ٙأى
ثلٌجٖذ أٍ ثلذجحث ْٖ إقجس ثلوٌْج ثألٍ ٌٗ ،هش ثلٖ ثألثش ٚاةضٗ ،شٚةض ثّتوجهةِ يلةٖ دًةؽ
يٌجغش ثألثش دٍى إيتذجس للًٌجغش ثألخشٕ ثلتٖ تَٛى أجضثةِٗ َْْ ،حلل ثلً ٖٔ دة٘ي أجةضث
ثلذٌ٘جت دً٘ذث يي هحتَثّج أٍ هًٌجّجْ ٍّٖ ،لسٓٔ ضٛل٘ٔ ٖجةؤ يلٖ أسجس يةض هًَٛةجت
يٌجغش ثألثش دًؿْج يي دًؽ ٍيي ثلح٘جٓ داو٘ى أدًجدّج ثلوختلٓٔ.
أهج ثلوٌْج ثلذٌجةٖ ثلذٌٗجهٖ ٌْ٘هش إلٖ ثألثش ٛٚلْ ،ذٌ٘ٔ ثألثش ْٖ هَْٓم ّةزث ثلوةٌْج
لْج هَْٓم دٌٗجهٍٖ ،ل٘س هَْٓهج ججهذث ٍال ثجدتجٚ ،وج َّ ْٖ إقجس هَْٓم ثلوةٌْج ثلذٌةجةٖ
ثلطٛلْٖ ،ذٌ٘ٔ ثألثش هتُ٘شٓ ٍهتكَسٓ ،تشتذف دَؾً٘ٔ ثلوذةذو ٍٍؾةً٘ٔ ثلاوجيةٔ ثلذطةشٗٔ
ثلتٖ ٗشتذف دْج ْٖ لحهٔ تجسٗخ٘ٔ هحذدٓ ،لزلّ ْٖ ٙزث ثلوةٌْجٗ ،ذةذأ ثلذجحةث دذسثسةٔ
هاول يٌجغش ثألثش ٍهاول سوجت ثلًػش ٍثلواتوىٌٍٗ ،هش إلٖ أجضثةِ يلٖ أًْج هتٛجهلةٔ،
ال يلٖ أًْج ٍحذثت هٌٓػلٔ ٖجةؤ دزثتْج(هاجصٕ.)12- 14 42115 ،
يلٖ ّزث ثألسجس ًستٌتج أى ثلوٌْج ثلذٌجةٖ ثلذٌٗجهٖ ٗحلل ثألثش ثألددٖ دًتوٍِٗٗ ،ةَم
دتحل٘ل ثلً ٖٔ د٘ي ثلٛجتخ ٍثلواتوى دػةَسٓ ٍثؾةحْٔ ،لةزل ٙحجٍلٌةج أى ًتحةشٕ ّةزُ
ثلٗػ٘ذٓ يلٖ قشٗٗٔ ّزٗي ثلوٌْا٘ي.
مه م ايير اا حسان القصيذة
إى ثلٌٓس تسٛي إلٖ ٚل هج ٍثْٕ َّثّج .تٗلٕ هوج ٗخجلٍِٓ ،لْةج أحةَث تتػةشِ دْةج،
ْئرث ٍسد يلْ٘ج ْٖ حجلٔ هي حجالتْج هج َٗثْْٗج ثّتضت لِ ٍحذثه لِ أسٗح٘ةٔ ٍقةشحْ ،ةئرث
ٍسد يلْ٘ج هج ٗخجلْٓج ٖلٗه ٍثستَحطه .لزل ٙت حم ثلوٌجسةذٔ دة٘ي ثلةٌٓس ٍثلٗػة٘ذٓ،
ْْزث دل٘ل لحسٌْج ٍجوجلْجٍ ،ت حم أٗؿج ثلوٗجسًٔ د٘ي أجضث ثلٗػة٘ذٓ ٍال ًةشٕ إٔ ًةَو
هي تٛلّ ْٖ ثلٗػ٘ذٓ.
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األالىب
َّ ثلوهْش ثلوجدٕ إلًتجج ثألدٗخٍ ،ثلػلٔ دٌِ٘ ٍد٘ي ثلوخجقذ٘ي أٍ َّ قشٗٗٔ ثلوةتٛلن
ثلخجغٔ ْٖ ًٗل أْٛجسُ إلٖ ثلٌجسٍ ،غََْج ْٖ جوةل ٍيذةجسثت ،سٍيةٖ ْْ٘ةج تحٗ٘ةٕ هةج
ٌٗذُٖ ْٖ غ٘جَٔ ثلػَس ٍثلخ٘جالت ثلاضة٘ٔ ٚوج سٍيٖ ِْ٘ تٌه٘ن أجضث ثلوَؾةَو ٍحسةي
تٌسْ٘ٗج(دسٍٗصٍ .)295 44353 ،لَٛٗ ٖٛى ثألسلَح ججسٗةجً يلةٖ هةج ٌٗذُةٖٗ ،اةخ أى
تتَثْش ِْ٘ خػجةع أٍل٘ٔ يجهٔ ّٖ ،ثلػحٔ ٍثلذٖٔ ٍثلَؾَح.
ْجرث إًؿن ثلطًشث إلٖ ثإلصدٍثج ثلكذجٔ ٍثلوٗجدلٔ ٚجى ثألسلَح أجول ،ألى ثلوًجًٖ ْةٖ
ثألْٛجس ثلوتؿجدٓ تْٓن ْٖ ٗسشٍ ،دخجغٔ إرث ٍؾى دًؿةْج دةئصث دًةؽٚ .وةج تطةجّذ ّةزُ
ثلهجّشٓ ْٖ دًؽ أجضث هي ثلٗػ٘ذٓ دػَسٓ ٍثؾحٔ .ثلػحٔ ،أسجس جَدٓ ثل ٛمٍ ،تتحٗةٕ
داشٗجًِ يلٖ هج تٗتؿِ٘ َٖثيذ ثللُٔ ٍثلٌحٍَ .ثلذٖٔ أى تٛةَى ثأللٓةجل يلةٖ ٖةذس هًجًْ٘ةج،
ْجلو ةؤ د٘ي ثللٓم ٍثلوًٌٖ سٚي ّجم ْٖ ثألسلَح ثألددٖ ٍثلَؾةَح أٗؿةج ضةشـ لاةَدٓ
ثل ٛم ،ألى ثإلًحشثِ يي ثلَؾَح ِْ٘ َٗٓت ثلُشؼ هٌٍِٗ ،تحٕٗ دجستًوج ألٓةجل سةْلٔ
هًلَْٔ .لسسلَح أّو٘ٔ ٚذ٘شٓ ألًِ ٗسجيذ يلٖ ثإلٌٖجوٗ ٍ ،ؿّ٘ إلْ٘ج هي يٌجغةش ثلَؾةَح
ٍثلتطَٕٗ ٍثلاجرد٘ٔ ،رل ٙألًِ ل٘طٛل ثلحٕ أٍ ثلػَثح ٗستوى إلٍِ٘ٗٗ ،ذل يل٘ةِ ،لواةشد
أًِ حٕ أٍ غَثحٍ ،ل٘سه ثألهجًٔ ٍثلٓؿ٘لٔ دثةوجً هَؾى ثلشيجٗٔ ٍثإلّتوجم هي ثلواةشد أًْةج
أهجًٔ ٍْؿ٘لٔ ،لزلٚ ٙجى ثلحججٔ إلٖ ثألسلَح ضذٗذٍٓ ،رث أّو٘ٔ ٚذ٘شٓ ،دوةج ٗحولةِ ْةٖ
تؿجيِ٘ٓ هي تَؾ٘ا ٍتطَٕٗ ٍحأ ٍإٌٖجوٍ ،لةزل ٙلةن تٛةي ثلحٗةجةٕ ٍثلخ٘ةش ٍثلػةَثح
ٍحذّج ٚجْ٘ٔ لتػذٕٗ ثلٌجس ٍإًٗ٘جدّن؛ ٚوج لن تًذ ثألدلٔ ٍثلذشثّ٘ي ٍثلحاج ٍحذّج ْةٖ
يشؼ تل ٙثلحٗجةٕ ٍثلذْجو يٌْج ٚجْ٘ٔ ْ ،دةذ هةي ثإلسةتًجًٔ دًٌجغةش ثلتطةَٕٗ ٍثإلثةجسٓ
ٍثلاَثًةةخ ثلَجذثً٘ةةٔ ٍثلػةةَس ثلخ٘جل٘ةةٍٔ ،حسةةي ثلًةةشؼ ٍثلتٌسةةٕ٘ ٍخػةةجةع ثألسةةلَح
ثلوختلٓٔ للَغَ إلٖ ثلُشؼ ثلوٌطةَد .ألى ٘ ٚةشث هوةي تخةجقذْن ٗتةًثشٍى دَجةذثًْن
ٍهطجيشّن أ ٚش هوج ٗتًثشٍى دًَٗلْن.
المس ىى اميقاعی
جج ٚلؤ ثالٗٗجو ْٖ لسجى ثلًشح دوًٌٖ ثلتَٖ٘ى؛ ثٖذج ثلػة٘ٗل يلةٖ ثلسةًٌّ٘ٗ ،ةٖ
ٗحذدُ(ثًهش هجدٓ ٍٖى)ٍ .للتَٖ٘ى ٍثالٗٗجو هًجى هتًذدُ لَٖ٘ةى ثأللحةجى ٍٗذٌْ٘ةجٍ ،سةوٖ
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ثلخل٘ل ،سحؤ ثهلل ٚتجدج هي ٚتذِ ْٖ رل ٙثلوًٌٖ ٚتجح ثالٗٗجوٍ .ثالٗٗجو َّ ثلٌٗلةٔ يلةٖ
ثلٌُن ْٖ أصهٌٔ هحذٍدٓ ثلوٗجدٗش ٍثلٌسخ(ٖكَس.)22 :2111 ،
ٍهي ٌّج ٗتؿا أى ْٛشٓ ثالٗٗجو تذٍس حَ ثلحشٍ ،ٔٚلٛي ثلحشٍ ٔٚحذّج ٍإى تٛي ّٖ
ثلَٗٓ ثلذثًْٔ ل ٗٗجو ال تٖٓ دجلوًٌٖ ،ألى ثالٗٗجو ٗتاجٍص ثلحشٚ ،ٔٚوج أًِ ل٘س أٗٔ حشٚةٔ،
ٍإًوج َّ حش ٔٚهٌهؤ هٌؿذكٔ ٍْٕ هًجٗ٘ش صهٌ٘ٔ ،إًِ ه ج حشًٍ ٔٚوةَرج ثًتخةخ هةي
د٘ي ثلحشٚ ٔٚلْجٍ ،تاجٍصّج إلٖ هذجدا ثلٌسذ٘ٔ ْةٖ ثلٛو٘ةجتٍ ،ثلتٌجسةخ ْةٖ ثل٘ٓ٘ٛةجت،
ٍثلوًجٍدٓ ثلذٍسٍٗٔ ،تل ّٖ ٙلَثصم ثالٗٗجو ثلتٖ تحٕٗ ثلٗ٘ؤ ثلٌٓ٘ٔ.
تتَٛى ثلٗػ٘ذٓ يجدٓ هي ثالٗٗجو ثلخجسجٖ ،هتو ْٖ ثلَصى ٍثلٗجْ٘ٔ ٍثالٗٗجو ثلةذثخلٖ
ثلزٕ َٗٗم يلٖ ثلتَثتش ثالٗٗجيٖ ٍٗطةول هختلةّ أًةَثو ثالسةتاجدجت ثلوٌتهوةٔ ،دٍى أى
تٗتػش يلٖ ثلاجًخ ثلػَتٖ.
االيقاع الخارجی
 ثلَصى ً 4حم أى ثألد٘جت ثألٍلٖ للٗػ٘ذٓ ،تس٘ش ٍْٕ إٗٗجو دحش ثلكَٗةل ٍْةٖ حة٘يإًتٗل ثلطجيش ْٖ ثألد٘جت ثلوتذٗ٘ٔ إلٖ ثٗٗجو ثلشجض ٍٗوٛي أى ًًذ رل ٙثًتٗجال هةي حشٚةٔ
إلٖ سَٛىْ ،جلطجيش خع٘ دحش ثلكَٗل دجلحشٍ ٔٚثلٓجيل٘ٔ دةزٚش ٚلوةجت هةشٍس ،سد ،صٗةجسٓ،
لٗج  ،سشٍسْ ،شثٍٔ .خع٘ دحش ثلشجض دجلسَٛى ثلوَٖه ْٖ ٍغّ ثلطَثسو ثلٓلسةكٌ٘٘ٔٚ ،وةج
أى ثلطجيش ْٖ ثلوٗكةى ثألٍ ٗهْةش إحسجسةِ دةجلَجَد ٍٗهْةش ْةٖ ثلوٗكةى ثلةزٕ ٗل٘ةِ
إحسجسِ دجلتْو٘ص4
هٓشَسًج يلٖ دثس ثلحٓذ٘خ ْشَدً٘ج،

ًَْلي هٓجي٘ل ًَْ هٓجيلي
يي ثلذثس ٖجًَىُ ثأليجدٕ ٍسَٔسّج

ًَْلي هٓجي٘ل ًَْلي هٓجيلي
ْٖ ثلٗذسِ دجةىٔ خؿشٍٓ

هتًٓلي هستًٓلي
هي جَسج٘ج دٓشمٗ لضٍجتِٙ
ّٗٔٓٛشُ ْٖ ٖؿج  ٙإججصٓ أٍ ْٖ ق ثلذ٘ ٙ
ه
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 ثلٗجْ٘ٔ 4ثلطجيش ٗشسل هاوَئ هي ثلَٗثْٖٗ ،ذذأ ٖػة٘ذتِ دٗجْ٘ةٔ" 4هشسًةج ...سةَسّج،دٍسّج ،سشٍسّج" ْ٘ؤسس ٖجْ٘ٔ ثجً٘ٔ" 4ثألسٓلهٕ ٍأًه" ثن ٗؤسس ٖجْ٘ةٔ ثجل ةّٔ" 4ةَث٘،
سَث٘" ،ثن ًَٗد إلٖ ثلٗجْ٘ٔ ثل جً٘ٔٗ ،ؤسس ٖجْ٘ٔ سثدًَٖٔ" 4مً ،ةَم" ٍّٛةزث ٗسةتوش ْةٖ
تًس٘س ٖجْ٘ٔ تلَٕ أخشٍٕ ،حٌ٘وج ٌٗتْٖ ًَٗد إلٖ ثلٗجْ٘ٔ ثل جً٘ٔ.
 ثالٗٗجو ثلػشْٖ َّ 4تشدد ٍصى ثلػشْٖ َّْٗش ٖذسث ٚذ٘ةشث يةي ثلتوجثةل ثالٗٗةجيًٖ 4حةَ"ثلَٗم ٍثلٌةَم" ٍ "جٌة٘ي ٍدٌة٘ي" ٍ "ثلذة٘ي ٍثلًة٘ي" ٍ "سةَث٘ ٍّةَث٘" ٍ "ثألصهةجى
ٍثأللَثى".
 ثالٗٗجو ثلوتٗكى لػَت ثلشٍٕ َّ 4تشدد غَت هةج هاةجٍسث لػةَت ثلةشٍٕ ْةٖ ٚلوةٔثلٗجْ٘ٔ ْٖ يذد هي ثألد٘جتً ،حَ تشدد غَت "ٍ" ْٖ ألٓجل "سَسّج ،سشٍسّج ،دٍسّج".
 ثالٗٗجو ثلتٛشثسٕ ٍ َّ تٛشثس لٓم ثلٗجْ٘ٔ ْٖ يذد هي ثألد٘جت ًحَ تٛشثس" 4أًةه" ْةٖيذٓ هي ثألد٘جت.
االيقاع الذاخلی
تحٛوِ ٖ٘ن غَت٘ٔ ٍثلوجدٓ ثلػَت٘ٔ ثلوَنٓٔ ْةٖ ثلٌػةَظ ثلطةًشٗٔ تَن٘ٓةج هتٌَيةج،
تحذ هي خ تٛشثس ثلحشٍِ ٍثلوٓشدثت ٍثلكذجٔ ٍثلاٌةجس ٍثلتةَثصى ثلاوةل ٍتَثصْٗةج
ٍتل ٙثلحشٍِ ٍثلوٓشدثت ،تٌتج هي حسي ثخت٘ةجس ثلوٌطةب أللٓجنةِ ٍجةَدٓ تشت٘ذةِ لْةج
دثخةةل ثلًذةةجست دوةةج ٗةةت ةن هةةى ثلوًةةجًٖ لشْةةى ٖ٘وتْةةج ثلتًذ٘شٗةةٔ ٍثلتًث٘شٗةةٔ ْةةٖ ىٍ
ٍثحذ(ثلحسٌٖ٘.)23 42111 ،
ْلْزث ثيتوذ ثلطجيش يلٖ تٛشثس ثلوػَتجت ْٖ يذٓ أد٘جت ثلٗػ٘ذْْٓ ،ةزث ثلتٛةشثس ٗوةٌا
ثلٗػ٘ذٓ سٍئ ٍجوجالً ٚوج ًطجّذ تٛشثس هػَت ْتحةٔ ٍهػةَت ٚسةشٓ هوةج ألةذس يلةٖ
ثلٗػ٘ذٓ لذجس ثلحضى ٍثلوًسجٓ4
إرثهج دٓذتٕ هي ججًخ ثلذٛسحِ دٍسّٔج
ٍهج ٚل ًَٓس ح٘يَ تَلَٖٗ حٓذ٘ذْٓج تُسشّ
 ثالٗٗجو ثلػٓ٘شٕ َّ 4تشدد ثألغَثت ثلػٓ٘شٗٔ ْٖ ثٌجٗج ثألد٘جت4ْٖ ثلٗذسِ لَ غجْحهٓ ض٘خجً أٍ لوسهٓ دٌجًٗٔ
لَٓجٓذتٓ هٌَٓٗضجً يلٖ ً ّٙ٘ٓٚع ٛثلٗػ٘ذٓ ...
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أهج ثلػذٕ أٍ ثلشجى ثلػَتْٖ٘ ،تؿا هي خ ي ٖٔ أغَثت ثلحشٍِ دًؿْج دذًؽ ْٖ
د٘ه أٍ أ ٚش ،هي ح٘ث تطجدْْج أٍ إجتوجيْج أٍ َ٘جدْج أٍ إْتشثْٖج أٍ تاجًسةْج ،هوةج ٗخلةٕ
ثٗٗجيج هتاجًسج ٍتٌُ٘وج ٗحَ ثل ذجت ٍثإلستٛجص إلٖ ثلحش4ٔٚ
ْٖ ثلٗذسِ ضشقٌّٖ هيَ ثألحذجش ُٗٔلُٕ ضجسيجً ْٖ ثلسَ٘ٔ
سضجشٗ يلٖ هستَقيٍ لن ٗٓذلٍ ثلًطشٗيَ
ُٖذ ًٌٔٛتُحٖٓ٘٘ حجةفَ ثلوذٖٛ
ْجألًْج "ٍديهٌٍّٕ ،هٕ ،ججستٕ ،تسلهٕ ،تُ٘شتٕ" ثلتٖ ثًتْه دجلسَٛى أؾجْه للسة٘جٔ
حضًج ضٓ٘ٓجٚ .ل حشِ ٗاجٍح أخجُ دطٛل الْهٍٚ ،ل غَتُٗ ،ةذٍ غةذٕٖ لػةَت جةجسُ،
هوج ٗخلٕ تاجًسج يا٘ذج ِْ٘ لكّ ٍإؾحجٍ٘ .سٌٛتٖٓ دجإلضجسٓ إلٖ دًةؽ ّةزُ ثلحةشٍِ
ْجًهش غَت حشِ "د" ْٖ ٚل ٚلؤ هي ثلٛلوجت ثلسجلٍٓٔ ،غةَت حةشِ "ى" ْةٖ ٚةل
ٚلؤ ٍسدت ْْ٘ج ،ثن ثًهش حشِ "س" ْٖ ٚلوجت "هشسًج ،دثسْ ،شدً٘ج ،سَس" تاةذ ثلتَثلةّ ٍ
ثإلًساجم ثلَثؾا دٌْ٘ج4
هٓشسًٓج يلٖ دثس ثلحٓذ٘خ
ْشَدًٛج يي ثلذثس ٖجًَىُ ثأليجدٕ ٍسَٔسّج
ال كرار
 ثالٗٗجو ثلتش٘ٚذٖ َّ 4تٛشثس جولٔ أٍ أ ٚش ْٖ أد٘جت هتتجدًٔ؛ ًٍٗتٖ ّزث ثلٌَو ثلتٛةشثسْٖ ّزُ ثلٗػ٘ذٓ سأس٘ج ًحَ "ْٖ ثلٗذسِ هٓي ْٖ ثلٗذسِ إال أًهٕ" ثلتةٖ تٛةشس ْةٖ أسدًةٔ
أد٘جت هتتجدًٍّٔ .زث ثلتٛشثس َّ حججٔ ٍجذثً٘ٔ ْٛشٗٔ «تطُل رّي ثلطجيش ٍٗلةا يل٘ةِ ٍال
ٗول ٙثإلًٓػج يٌْج حتٖ ٗٓشٌ ثلطحٌجت ثلٌٓس٘ٔ ثلتٖ ثٖتؿةه ثلتٛةشثس»(ٖكةَس4211 ،
ْ ،)22تٛشثس ثل صهٔ ْٖ ه ل ّزُ ثلٗػجةذ ٍَ٘شّج ٗطٛل نجّشٓ ثٗٗجي٘ٔ الْتةٔ ،تٓ٘ةذ ْةٖ
تج٘ٚذ أّو٘ٔ ثلٛلوجت ثلوتٛشسٍٓ ،أّو٘ٔ ثلشٍٕ ْٖ ؾذف ثالٗٗجو ثلًجمٍٗ ،وٛةي ثألهةش دةًى
ل٘س ْٖ ثلٗذس إال َّ (ثلطجيش) ٍثلطجيش ًٗسّ لُٓلٔ ثلٌجس ْْ٘ج.
تٛشست يذجسٓ "ال تَذ ٙيٌَٓ٘٘ "ٙهشت٘ي هتتةجل٘ت٘يٍ ،جةج ثلتٛةشثس ٌّةج لً٘وةٕ داللةٔ
ثلوٗكى ثألٍ دٌذشٓ حوجس٘ٔ ،تذًث ثلكوًًٌ٘ٔ ْٖ ًٓس ثلطةجيش إؾةجْٔ إلةٖ خلةٕ ثٗٗةجو
ٗس٘ك٘ش يلٖ ثلولتٖٗ ّْ٘ٗ يٌذ ثلذثةشٓ ثلذالل٘ٔ لْزث ثلوٛشس ٍٗ ،حم أٗؿج أى تٛشثس يذجسٓ
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"ْٖ ثلٗذس" «خلٕ جَث هتَتشث ْٖ ثلًذجسٓ ٗ ةن ثلٌذشٓ ثلحضٌٗةٔ لسد٘ةجت»(ًجدٗةٔ42142 ،
ٍ .)471لَ٘ثجِ ثلطجيش ثلَؾى ثلٌٓسٖ ثلكجسا ٍثلوٓججب ،لاً ٚزل ٙإلٖ أسلَح ثإللتٓجت
ثلزٕ ْٖ حٗ٘ٗتِ ًٗتوذ يلٖ حش ٔٚثلزّي ٍثًتٗجلْج هي هًٌٖ إلةٖ هًٌٖ(يذةذثلوكلخ،
ْْ .)73 44322زُ ثلٗػ٘ذٓ ٗكُٖ يلْ٘ج ثٗٗجو رثتٖ أٗؿةجْ .ةئى تٛةشثس حةشِ ثلحلةٕ ْةٖ
ثلذ٘ه ثلتجلٖ أيكٖ ثلٗػ٘ذٓ سٍئ ًٍَيج هي ثل ٗل4
ًْغذآ دًذٓ دؿى سٌ٘يَ ََ حٓ ثلؤَُ ٍغجحخٓ ثلس٘لكجى
ْٖ ثلٗذسِ سثةحٌٔ تُلخّعٔ دجد ً ٍثلٌْذٓ ْٖ دٚجى يكجسٍ دخجى ثلضٗه
ٍثهللِ سثةحٌٔ لْج لٌُٔ سٓتْٓٓؤْج إرث أغَُ٘ه
تٛشثس حشِ "ُ" ٗهْش تٓاى ثلطجيش ٍتحسشُ ،ألى ثالًسجى ْٖ حجلٔ ثلحضى ٍثأللن ٗتًٍُ4
ٗج ٚجتخٓ ثلتجسٗخِ هْٓ ًْ ،جلوٓذٌُٗٔ دّشُّج دّشثىِ
دّش أجٌذٖ هكوتيٌ ال ُٗ٘شُ خكَُٓ ٍٗ ًًَِّٚوطٖ خ َ ثلٌَّم
ٌٍّٓج٘ دّشٌ ...
تٛشثس غَت "ثلٓج " ْٖ ّزث ثلطًش ث ثٔ يطشٓ هشٓ ،هٌْج تسًٔ هشثت هتو لٔ ْٖ حشِ
جشّ "ْٖ" جج ه صهج لٛلؤ "ثلٗذس ،ثلتٖ تًذ ثلوشٚض ثلزٕ ٗذٍس حَلِ هَؾَو ثلٗػة٘ذٓ.
ْٗذ جج حشِ "ثلٓج " هٛسَسث هٗتشًج دػَت ثلوذ٘ ،داللٔ يلةٖ ثإلًٛسةجس ٍإحسةجس ثلطةجيش
دحجلٔ هي ثلؿ٘جو ٍثلذحث يي هًجلن ثلَْٗٔ ثلتٖ ْٗذّج ثلطجيش ْٖ ٍقٌِ .ألى ثلطجيش ٗت٘ٗي
ج٘ذث دًى ثلتٛشثس ثلػَت ٍثلحشِ «ًٗذ ديجهٔ هةي ديجهةجت ثلسة٘جٔ ثلوَسةٖ٘ٗ للًذةجسٓ
ثلطًشٗٔ ًٍٗذ تٛشثس ثلحشِ أدٔ ألَثى ثلتٛشثس»(ثلس٘ذًٍ .)54 44332 ،شٕ تٛةشثس ثلٛلوةجت
ْٖ دًؽ ثلوَثؾى هي ثلٗػ٘ذٓ ٚوج جج ْٖ ّزث ثلذ٘ه4
ٗج ٚجتخٓ ثلتجسٗخ هْٓ ْ ،جلوذٌُٗٔ دّشّج دّشثى
دّش أجٌذٖ هكوتيٌ الُٗ٘شُ خكَُٓ ٍ ٗ ًًِّٚوطٖ خ ثلٌَّم...
ْٖ ثلٗذس هٓي ْٖ ثلٗذس لٛي ال أسٕ ْٖ ثلٗذس إال أًه
الجىاس
ٌّج٘ دًؽ أًَثو ثلاٌجس هَجَد ْٖ ثلٗػ٘ذٓ ٚوج ٗ حم ْٖ ثألد٘ةجت ثلتجل٘ةْٔ .وة
ٌّج٘ جٌجس ثالضتٗجٔ د٘ي ٚلوتٖ "دّش" ٍ "دّشثى" ْٖ ثلذ٘ه ثلتجلٖ4
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ْجلوذٌُٗٔ دّشّج دّشثى...
ٍٗ حم أٗؿج ثلاٌجس ثل حٕ ْٖ ٚلوةجت "ٖةَم ًٍةَم" ٍ "جٌة٘ي ،دٌة٘ي ،سةٌ٘ي" ٍ
"ي٘ي ،د٘ي"4
دّش أجٌذٖ هكوتيٌ الُٗ٘شُ خكَُٓ ٍٗ ًًِّٚوطٖ خ َ ثلٌَّم
ٌٍّج٘ دّشٌ ٚجهيٌ هتل نٗ ٗٓوطٖ د غَت ٚحٙزثس ثلَٗم
ْٖ ثلٗذسِ ٗضدثدٔ ثلْ تََٗ٘سجً ه لَ ثلاٌ٘ي
حٓذدجً يلٖ أضذجِّ ََْٔ ٙثلٗذجحِ
تكَٛسٓت هج دٌَْٓ٘ن يٓذشَ ثلسٌ٘٘يَ ي ٖٔ ٙثألحِ دجلذٌٓ٘ي
ّٖٓ ثلَُضثلُٔ ْٖ ثلوٓذٕ حٓٛنٓ ثلضّهجىُ دذٌْٓ٘ج،
هجصلهٓ تشُٚؽٔ إثشَّج هٔز ٍٓد٘يت ٙدًٌْٓ٘ج
المس ىى البالغی
ثلخ٘ج ٍ َّ 4س٘لٔ إدشثص ثلًجقٓٔ ،إٚتطةّ ثلذثسسةَى أىّ ثلػةَس أٍ ثلػةَسثت ّةٖ ًتةجج
ثلخ٘ج (صٗ .)441 44335 ،ٖٚشٕ ثألددج ٍثلذلُج ثل ٛمٓ ثلوطتول يلٖ ثلخ٘ج أ ٚةش سٍيةٔ
ٍأحسي هًَٖج ْٖ ثلٗلَح ٍثالسوجو ،ألى هج ٗتَثسد دِ هةي ثلػةَس ٗاًةل ثألهةَس ثلوًٌَٗةٔ
هحسَسٔ ل ،ٙهجثلٔ أهجم يٌْْ٘٘٘ ،ٙج هي ثلحشٍ ٔٚثلح٘جٓ ٍهج ٗضٗذّج ْٖ ًٓس ٙإستٗشثسث
ٍتًث٘شث(دسٍٗص.)922 44353 ،
ال شبيه
َّ يٗذ ثلووجثلٔ د٘ي أهشٗي أٍ أ ٚشٖ ،ػذ إضتشثْٚوج ْٖ غةٓٔ أٍ أ ٚةش دةًدثٓ لُةشؼ
ٗٗػذ ثلوتٛلن(ّجضوٖ .)433 44922 ،تذًجً ًطجّذ أثٌج ثلٗػ٘ذٓ يذٓ ثلتطجدِ٘ ٚوج ًطةجّذ
ْٖ ثلوػشثو ًَ 22يجً هي ثلتطذِ٘ ثلذلٍ٘ دح٘ث ٗطذِ ثلطجيش ثلٗذس دجلٛتجح ٍثألججًخ ْْ٘ج
هتي ثلٛتجح ٍثلطجيش ّجهطِ ْٖ غَسٓ ثلتطذِ٘ ثلٗشٗخ ثلوذتز ٚ .وج ضةذِ ثلٗذةَس دسةكَس
تجسٗخ ثلوذٌٗٔ ْٖ تشت٘ذْج ٍتٌسْ٘ٗج ْٖ غَسٓ ثلتطذِ٘ ثلوشسلٍ .ضذِ أٗؿج ْٖ ثلطةكش 11
ٖذٔ رّذ٘ٔ دوشأٓ هحذدٔ ْٖ غَسٓ ثلتطذِ٘ ثلٛجهلٌٍّ .ج٘ ْٖ ثلطكش  23تطذِ٘ دلٍ٘ أٗؿج
ح٘ث ٗطذِ ثلطجيش ثلٗذسٓ دجلُضثلٔ ْٖ ثلذٓ٘ي ٍثإلًٓػج يٌِ.
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الكىاية
ثلٌٛجٗٔ يذجسٓ هي لٓم أٍ  ٚم أسثد دِ َ٘ش هًٌجُ ثلزٕ ٍؾى لِ هى جةَثص ثسثدٓ ثلوًٌةٖ
ثألغلٖ لًذم ٍجَد ٖشٌٗٔ هجًًٔ هي إسثدتِ(ثلتٓتجصثًْٖ .)275 44144 ،ةٖ ثلٗػة٘ذٓ تَجةذ
ٌٚجٗجت هختلٓٔ ،هٌْج4
«ْٖ ثلٗذسِ أدٌٌ٘ٔ حاجستُْج إٖتذجسجتٗ هيَ ثإلًا٘ل ٍثلٗةش ى»ٌٛٗ :ةٖ ثلطةجيش دْةج يةي
ٍجَد ثلذٗجًجت ثلوختلٓٔ ْٖ ثلٗذس ثلطشٗٓٔ.
«ْٖ ثلٗذسِ أيوذُٓ ثلشخجم ثلذثٌٚجت» ٌٖٛٗ 4دْج يي هػجةخ ثلٗةذس ٍهًجًجتْةج دسةذخ
حؿَس ثلوحتل٘ي.
«ْٖ ثلٗذسِ دٓح ٛثلأٌذٔ هٌٔتًل٘يَ ََْٔ ثلَُ٘ن» ٌٖٛٗ 4دْج يي ٍجَد ثلهلن ٍثلوًجًجٓ ْْ٘ج.
«ْٖ ثلٗذسِ ٗضدثدٔ ثلْ ُ تََٗ٘سجً ه لَ ثلاٌ٘ي» ٌٖٛٗ 4دْج يةي ٍجةَد ثلهلوةٔ ٍثلُ٘ةَم
ثلسَدث ثلتٖ َكٖ ثلسوج ثلٗذس دح٘ث ال َٗجذ إٔ إضًجو للٌَس ْْ٘ج.
االا ارة
ّٖ ثستًوج ثللٓم ْٖ َ٘ش هج ٍؾى لةِ لً ٖةٔ ثلوطةجدِ دة٘ي ثلوًٌةٖ ثلوٌٗةَ يٌةِ
ٍثلوًٌٖ ثلوستًول ِْ٘ ،هى ٍجَد ٖشٌٗٔ غجسْٔ يي إسثدٓ ثلوًٌٖ ثألغةلٖ(ًٓس ثلوػةذس4
.)222
ْٖ د٘ه "تلفّتَ التاریخُ لی هُتبَسّوا" ضذِ ثلطجيش ثلتجسٗخ دجإلًسجى ثلزٕ ٗلتٓه إلةٖ
ٌّج ٌٍّج٘ ْٖ حجلٔ ثلتذسنْ ،جستً٘ش لٓةم ثلوطةذِ للوطةذِ دةِ يلةٖ قشٗةٕ ثإلسةتًجسٓ
ثلو ٌٔ٘ٛثألغل٘ٔ ،ثن حزِ ثالًسجى ٍسهض إل٘ةِ دطةٖ هةي لَثصهةِ ٍّةَ ثلتذسةن ٍسةو٘ه
هشضحٔ ،ألًِ ٖشًه دو ةن ثلوطذِ دِ ٍَّ "تلٓه" ْٖ .ثلَثٖى ْجلطجيش لن ٗٗػةذ ثلتذسةن
ثلحٖٗ٘ٗ للتجسٗخ ثلزٕ ٌٗذى هي ثلسشٍس ٍثلٓشحٍ ،لٖ ٌِٛػذ هٌِ ثلسخشٗٔ ٍثإلستْضث دْزث
ثلطجيش ثلزٕ لن ًٗشِ إلٖ ثٙى حٗ٘ٗٔ ثلَؾى ْٖ ثلٗذس ٍّ٘ٚ ،تُ٘ش دواٖ ثإلحت ،
ٍلْزث ْئى «ثألسلَح ثلسجخش ه ً ٗٗتؿةٖ ٍجةَد حةذ  ،أٍ هَؾةَو ،أٍ ٍغةّ ٗٓة٘ؽ
دجلوٓجسٖٔ ٍثلتٗجدل ٍثلسخشٗٔ ،ثألهش ثلزٕ ٗاًل ثلحةذ ٍثألسةلَح يٌػةشٗي هلتحوة٘ي
هتطجد٘ٛي هتٌجٍد٘ي ْٖ تط٘ٛل ثلٌع ثألددٖ لُٔ ٍْٛشثً»(ثلضيذٖ ٍْٖ .)29 42111 ،د٘ةه
"أحَسبتَ أىَّ زیارةً ستُسیحُ عَي ٍجهِ المذيىة ،یا بٌُیَّ ،حجااََ ٍالِِااا الساوی َ"
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ْجلوذٌٗٔ ٓٚتجٓ لْج ٍجِ هحاخ ٍأستً٘ش لٓم ثلوذٌٗٔ للٓتةجٓ إٔ للوًطةَٔ يلةٖ قشٗةٕ
ثالستًجسٓ ثلو ٌٔ٘ٛثألغل٘ٔ ثلوشضحٌٍّٔ .ج٘ ْٖ هػشثو ًَو هي ثإلستًجسٓ ثلوػشحٔ دح٘ث
ٗستً٘ش ثلطجيش ثألٖوجس للوتحشسٗيٍٗ ،طجّذ ّزث ثلٌَو هي ثالستًجسٓ ْةٖ ثلطةكش  93أٗؿةج
ح٘ث أستً٘ش لٓم ثلْ للؿًٓج ثلزٗي ٗخؿًَى أهجم ثلهلن ٍٗشؾَى دهلن.
ت حم ثإلستًجسٓ ثلو ٌٔ٘ٛأٗؿج ْٖ ثلوػشثيجت ثلتجل٘ٔ4
ْجلػ٘ذأ حٔشٌّ خجسجٓ ثلًٓتَذجت ٙلٛي...
ْٖ ثلٗذسِ ٗٓشتجحٔ ثلتٌّجٖؽ...
ْجلٗذسٔ تٗذلُ هٓي أتجّج ٚجْشث أٍ هؤهٌج
المجاز
َّ ثلٛلؤ ثلوستًولٔ ٖػذث ْٖ َ٘ش هًٌجُ ثألغلٖ لو حهةٔ ي ٖةٔ َ٘ةش ثلوطةجدِ هةى
ٖشٌٗٔ دثلٔ يلٖ يذم إسثدٓ ثلوًٌٖ ثلَؾًٖ ٍلِ ي ٖجت ٘ ٚشٓ(ّجضةوْٖ .)295 44922،ةٖ
يذجسٓ "الِیيُ تٌظرُ الِیي" هاجص هشسل يلٖ ي ٖٔ ل٘ٔ ،رٚش ثسن لةٔ ٍأسثد ثألثةش ثلةزٕ
ٌٗتج يٌِ ،أغلْج ي٘ي ثالًسجى تٌهش ،إرث تًهله ْٖ تل ٙثلوػشثو ،سأٗةه أًْةج ْةٖ ثلُجلةخ
ٗؤدٕ هًٌٖ ثلوٗػَد دجٗاجصْ ،ئرث ٖله "ثلً٘ي تٌهش"ٚ ،ةجى رلة ٙأٍجةض ٍأجوةل هةي أى
تَٗ "ي٘ي ثالًسجى تٌهش" ٍتشٕ أٗؿج ْٖ ثلوػشثو ثلتجلٖ هاجصث هشس يلٖ ي ٖٔ ل٘ٔ4
أنٌٌَهٓ حّٓٗجً أىَّ يٌَٓ٘ ٙسَِٓ تخكتُْن
ٍتذػشُ َ٘شَّن ...
المس ىى الىحىى
درااة الجمس
ثلاولٔ ّٖ يٌػش ثل ٛم ثألسجسٖ ،إر ٗحػل دَثستكْج ثلْٓةن ٍثإلْْةجم دة٘ي هختلةّ
ثلوٌتًٓ٘ي دجللٍُٔٗ ،حَ ثلوٌتٓى هجدٓ ْٛةشُ إلةٖ ٚة م هًذةش دَثسةكٔ ثلاوةل ٍٗةتٛلن
ٍٗتَثغل دَثستكْج ٚزلٍ ٙتًتذش ثلػَسٓ ثلػُشٕ لل ٛم ثلوٗ٘ذ إٔ ثلٛة م ثلةزٕ ٗخؿةى
لوتكلذجت ثللُٔ ًٍَثه٘سْج(ثلحسٌٖ٘.)437 42111 ،
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ثلاولٔ ثلًٓل٘ٔ ّٖ هَؾَئ إلْجدٓ ثلتاذد ٍثلحذٍ ٍٖ ،ذ إستٓجد ثلطةجيش هةي ثلاولةٔ
ثلًٓل٘ٔ ثلتٖ تٓ٘ذ ثلتاذد ْٖ ثلذ٘ه ثلتجلٖ4
هتى تُذػش ثلٗذسٓ ثلًتُ٘ٗٔ هٓشًّٓ
ْسَِٓ تَشثّج ثلًٓ٘يُ ح٘ثُ تُذٗشُّج
ْوجرث تَشٕ ْٖ ثلٗذسِ ح٘يَ تَضٍسُٔ
تَشٕ ُٚلَّ هج التَستك٘ىٔ ثحتوجلُِٔ
ٍٖذ تٓ٘ذ ثلاولٔ ثلًٓل٘ٔ ثإلستوشثس ثلتاذدٕ ض٘تج ْطة٘تج إرث ٚجًةه ْةٖ هٗةجم ثلوةذح
ٍثلزم4
ْٖ ثلٗذسِ هٓي ْٖ ثلٗذسِ لٛي
ال أسٕ ْٖ ثلٗذسِ إال أًه
أٍ ْٖ يذجسٓ أخشٕ َٗٗ ثلطجيش4
ْتَشٕ ثلحٓوجم ٗٓك٘شُ ًٗٔليُ دٍلًٔ
ْٖ ثلشّٗا دٓ٘يَ ثلشَّغجغٓتَ٘ي
أهج ثلاولٔ ثإلسو٘ٔ ْْٖ هَؾَئ ل ذَت ضب لطب دًغل ٍؾًْج4
سٗاٗ دشث ٓ ْٖ ثلآَ...
ٍّٖ ثلَُضثلُٔ ْٖ ثلوٓذٕ...
ٍٖذ تٓ٘ذ ثلذٍثم ٍثإلستوشثس دؤًًَ ثلٗشثةي ،رل ٙدًى ٗٛةَى ثلٛة م ْةٖ هٗةجم ثلوةذح
ٍثلزم4
ْٖ ثلٗذسِ هٓي ْٖ ثلٗذسِ إال أًه
ٍأهج ثلاولٔ ثإلسو٘ٔ تٓ٘ذ ثلتاذد ٍثلحذٍ إر ٚجى خذشّج ًْ 4
ثلً٘يُ تُُوٙؽٔ ،ثن ٛتٌَهشُ...
ٍثلً٘يُ تُذػشُّج دوش ِٓ ثل٘و٘ي
ال ىكيذ
إى ثلوٗػَد هي ثلتَ٘ٚذ تٗشٗش ثلوًٌٖ ْٖ ثلٌٓسٍ ،تَٗٗتِ ْةٖ رّةي ثلسةجهىٍ ،إصثلةٔ
ثلطٍ .ٙللتً٘ٚذ أدٍثت ٍتشث٘ٚخ ،ت حم ض٘تجً هي تل ٙثلوؤٚذثت ْٖ ّزُ ثلٗػ٘ذٓ4
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للتٛشثس ًَو هي ثلتً٘ٚذٚ ،وج ًشٕ ّزُ ثلهجّشٓ ْٖ ثلوػشثو ثلتجل٘ٔ4
ْٖ ثلٗذسِ هٓي ْٖ ثلٗذسِ إال أًه
هشثت ل٘ؤٚذ ثلوًٌٖ ٍٗستٗشُّ ْٖ ثلٌٓس ٍْْ٘ةج ًةَو
لٗذ ٚشّس ثلطجيش ّزُ ثلاولٔ ث
هي تًسّ ٍتًاخ ،ثلطجيش ٗطًش دجلً٘س ٍثلتًسّ لُٓلٔ ثلٌجس ٍلًذم سؤٗتْن ثلحٗ٘ٗٔ.
ٍْٖ تٛشثسّج لِ دل٘ل يلٖ إًطُجلِ دْجٍ ،ه ل رل ٙضَٛثُ هي ثأللةن ثلةزٕ ٗاةذُ ْةٖ
ًٓسِ ٍّزث ألن ٖذ إستطًشُ ثلطجيش دَحذُ ٍلزلٛٗ ٙشسّج إستطًجسثً دجلتًسّ لُٓلٔ ثلٌةجس
يي ثلٗذسًَ .ثجِ هى نجّشٓ ثلحزِ أثٌج ٖشث ٓ ثلٗػ٘ذٓ4
ثلً٘يُ تُُوٙؽٔ ثن ٛتٌهشُ
ٚجى َشؾ ٙيلٖ حزِ ثلوًَٓ د٘جى ثلٌهش ْٖ ًٓسِْ ،ئى ثلًٓل ال ًٗذٕ ٌّةج٘ ألى
تًذٗتِ تٌٗؽ ثلُشؼ ٍتُ٘ش ثلوًٌٖ« .أال تشٕ أً ٙإرث ٖله "أًه تٌهةش ثلوػةجةخ" ٚةجى
ثلوًٌٖ يلٖ أًٖ ٙػذت أى تًلن أى ثلوػجةخ تذخل ْٖ ًهةش٘ ،إرث أًة ٙتٌهشّةج دٍى
َ٘شّج ،أهج حزِ هًَٓ "تٌهش" ٗذ ّ يلٖ ًهش ْٖ ٚل ضٖ »(تلو٘حٔ.)71 44321 ،
ال قذيم وال أخير
ٍّزث دجح قَٗل يشٗؽٗ ،طتول يلٖ أسشثس دٖ٘ٗٔ ٍّةَ ؾةشدجى 4ثألٍ ٗخةتع دذاللةٔ
ثأللٓجل يلٖ ثلوًجًٖ ،لَ أخش ثلوٗذم أٍ ٖذم ثلوؤخش لتُ٘ش ثلوًٌٍٖ ،ثل جًٖ ٗخةتع دذسجةٔ
ثلتٗذم ْٖ ثلزٚش إلختػجغِ دوج َٗجخ لِ رلٍ ،ٙلَ أخش ٚوج تُ٘ش ثلوًٌةٖ(ًٓس ثلوػةذس4
 َٗٗ .)21تو٘ن ْٖ ثلذ٘ه ثلتةجلٖ "فلیسَ بوأهَىٍ علیااا سارٍرُها" ْْةَ ٖةذم ضةذِ
ثلاولٔ ْٖ ّزث ثلوَؾى لوٛجى ًهن ثل ٛمٍ ،ألًِ لَ ٖةج "ْلة٘س سةشٍس دوةًهَى يلْ٘ةج"
لزّذه تل ٙثلك ٍٍٓ ،صث رل ٙثلحسي ٍْٖ .هػشثو خةش "إرا هاا باذَت هاي جاًابِ
الذَّرَِ دٍرُها" ٚزلٖ ٙذم ثلطجيش ضذِ ثلاولٔ.
ْٖ هػجسو "فی المذسِ دَََّ الجٌذُ هٌُتِلیيَ فَقَ الغَین ،فی المذسِ صَلّیٌا علا
األسفلت" تٗذٗن ثلاجس ٍثلواشٍس ْٖ  ٚثلسكشٗي دث يلٖ هةذٕ حةشظ ثلطةجيش يلةٖ
تسل٘ف ثلؿَ يلٖ أسؾِ ثلوحتلٔٚ ،وج أى ّزُ ثلػَسٓ هي ثلتٗذٗن ٍثلتًخ٘ش «تحةذ ًَيةجً
هي ثلتطَٕٗ ٍلٓه إًتذجُ ثلولتٖٗ»(ًجدٗٔ.)491 42142 ،
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ٍهي ثلو حم أى تٗذٗن ثلاجس ٍثلواشٍس ْٖ ثلطكش ثٙتٖ "هَررًا علا دار الحَبیاب
فرَدًَّا،عي الذار لاًَىُ األعادي ٍسَرُها" ،سثجى إلٖ إّتوجم ثلطجيش دةذثسُ ٍٍقٌةِ ثلتةٖ
هًٌه يٌِٚ ،وج ٗتؿا لٌج هي خ ّزث ثلتش٘ٚخ هذٕ َؿخ ثلطجيش ٍهٗتِ للٗجًَى ثلةزٕ
حج دٍى دخَلِ إلٖ أسؾِ دًذ َ٘جح دثةن قَٗلً .طجّذ تٗذٗن يذجسٓ "ْٖ ثلٗةذس" ْةٖ
دًؽ ثألد٘جت لإلختػجظ ،إٔ تخػ٘ػج لْج دجلوػ٘ذٔ دٍى َ٘شّج ْٚزث ثلذ٘ةه "هاي فای
المذسِ إال أًت".
ٍهي تٗذٗن خذش ثلوذتذأ َٖ ثلطةجيش "أحوك أًات" ٍلةن ٗٗةل "أًةه أحوةٕ" ،ألىّ
ثلحوجٖٔ ٚجًه أّن يٌذ ثلطجيش ٍَّ دْج ضذٗذ ثلًٌجْٗٔ ،لزل ٙؾشح هةي ثلتًاةخ ٍثإلًٛةجس
لحوجٖٔ ثلذج 4ٖٚإٕ ال ٌٗذُٖ للذج ٖٚأى َٗٛى أحوٕ .جج ثلطجيش دوسٌذ إل٘ةِ تٌ٘ٛةشث ْةٖ
ثلطكش  25للتحٗ٘ش ٍ ثلٛشثّٔ4
ْٖ ثلٗذسِ سثةحٌٔ تلخّعٔ دجد ٍثلٌْذ
ْٖ دٚجى يكجس دخجىِ ثلضٗهٙ
جج دوسٌذ إلِ٘ تٌ٘ٛشث ْٖ ّزُ ثلوػشثو للتحٗ٘شٍٚ ،زل ْٖ ٙثلوػشو ثلتجلٖ4
ْٖ ثلٗذسِ ضشقٌّٖ هيَ ثألحذجش
ُٗٔلُٕ ضجسيجً ْٖ ثلسَ٘ٔ
المحسىات الم ىىية
ًشٕ أًَثيج هي ثلوحسٌجت ثلوًٌَٗٔ ؾوي ٖشث ٓ ثلٗػ٘ذٓ ًحَ4
 .4هشثيجٓ ثلٌه٘ش4
ّج ّٔن أهجهٓ ،ٙهتيُ ًَعٍّ أًهٓ حجضٌ٘ٔ يلٍِّ٘ ٙجهصٗ
تَجذ ْٖ ّزث ثلذ٘ه هشثيجٓ ثلٌه٘ش د٘ي ٚلوجت " هتيً ،ع٘ ،حجض٘ٔ ٍّةجهص" .أٍ ْةٖ
هػشو خش جوى ثلطجيش د٘ي يذجسثت هت ةؤ ه ل ثلٛتجدٔ ٍثلٗشث ٓ ٍثللحي4
ٗج ض٘خُ ْلتًُٙذ ثلٛتجدَٔ ٍثلٗشث َٓ هٓشًّٓ أخشٕ ،أسث٘ لَحٌٓه
 .2ثلكذجٔ4
ْجلٗذسٔ تٗذلُ هٓي أتجّج ٚجْشثً أٍ هؤهٌجً
ٍثلتتجسٔ ٍثألتشث٘ٔ
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أّلُ ثهلل ٍثلْ ٘ ٍثلٓٗشث ٔ ٍثلو ٘ٔ،
ٍثلٓا٘جسٔ ٍثلٌّسج٘ٔ
ًًّْٚج ٖٙكىٔ ثلٗٙوجشِ ٗٔٗلّذَىَ ٖذٗوْٓج ٍجذٗذّٓج
 .9ثلاوى هى ثلتٗس٘ن4
أهشُس دْجٍ ،أٖشَأ ضَثّذّٓج دٛلِّ لُجت ٙأّلِ ثألسؼِ
ْْ٘ج ثلضًَّجٔ ٍثإلْشًجٔ ٍثلٗٓٙاجُٔ ٍثلػِّٗ حٔ ٍثلذٔطٌجٔ
و يجة البحث
ٗستٌتج يو٘ج هؿٖ دًى ثلٗذس ضٛله ْٖ ّزُ ثلٗػ٘ذٓ هحَسثً سة٘س٘جً ٍثستكجو ثلطةجيش
أى ٗذشص هٛجًتْج ثلتجسٗخ٘ٔ ٍثلذٌٗ٘ٔ ٍأّو٘تْج ْٖ ًٓةَس ثلًةشح ٍثلوسةلو٘يٍ .دًًةِ هْوةج
حجٍ ثلًذٍ ثلػًَْٖ٘ أى ُٗ٘ش هي ه هحْج ْستذٖٗ أغجلتْج ٍيشثٖتْج ْْ٘ةج قةَث ثلةذّش.
ٍجج ثستخذثم ثلطجيش للتٌَو ٍثلتلَٗي ْٖ ثلػَس ثلوٗذهٔ ل٘هْش ٖذستِ ثلطًشٗٔ هةي جْةٔ
ٍل٘ذ٘ي أّو٘ٔ ثلٗذس ٍهٛجًتْج هي جْٔ أخشٕ .إؾجْٔ إلٖ رلْْ ٙوٌةج هةي خة ّةزُ
ثلذسثسٔ دًى ّزُ ثلٗػ٘ذٓ ًطًت هي ٖلخ هًٓن دجلحخ ثلػجدٔ ٍثإلخ ظ ٍّةٖ هةي أسٍو
ثلطًش ثلَقٌٖ يجقٓٔ ٍإًك ٖجٍ ،أًْج توتجص دحشثسٓ ثلًجقٓٔ ٍجَدٓ ثلسذٍ ٙثألدث .
َٗٛى ثلوستَٕ ثالٗٗجيٖ لْةزُ ثلٗػة٘ذٓ ْةٖ دسجةٔ يجل٘ةٔ ألى ثلطةجيش إسةتٓجد هةي
ثلخػجةع ثالٗٗجي٘ٔ دػَسٓ ٍثؾحًْٔ .جقٓٔ ثلذُؽ يٌذ ثلطجيش أَٖٕ دَثيث ثلٗػ٘ذٓ يٌةذُ
ٍدْج ٗحلٕ ْٖ سوجةْج ٍٗػذح.
ْجلطجيش ٌٗضو ًضئ ًٓس٘ٔ أ ٚش هٌْج ٌْ٘ٔ َْْ ،ضجيش إًًٓج أ ٚش هةي أى ٗٛةَى ضةجيش
خ٘ج ٍلزلٗ ٙحول ضًشُ أجول هطجيش ثلذُؽ للًذٍ ٍأغذٔ يَثقّ ثلحخ للَقي.
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وص القصيذة
فی القذس
هٓشَسًٕج يلٖ دثسِ ثلحذ٘خِ َْشَدً٘ج
يٓيِ ثلذ٘ثسِ ٖجًَىُ ثأليجدٕ ٍسَسّٔج
َُْٗلهٔ لٌٓسٖ سدوج ًًّٕٙ ٖٓٙوٓٔ
ْوجرث تَشٕ ْٖ ثلٗذسِ ح٘يَ تَضٍُسّٔج
تشٕ ٚلَّ هج ال تستك٘ىٔ ثحتوجلَِ
ثرث هج دٓذٓتٕ هٙيْ ججًخِ ثلذٛسحِ دٍسّٔج
ٍهج ٚل ًٓسٍ ح٘يَ تَلٖٗ حذ٘ذْٓج
تُس٘شُ ٍال ٚلَّ ثلُ٘جحِ ٗٔؿ٘شُّج
ْئىْ سٓشَّّج ٖذلَ ثلٓشثِٔ لٗجؤُُٔ
ْل٘سٓ دوًهَىٍ يلْ٘ج سشٍسّٔج
هتٖ تُذػٙشُ ثلٗذس َثلًتَ٘ٗٔ هٓشًّٓ
ْسَِٓ تشثّج ثلً٘يُ ح٘ثُ تُذٗشُّج
ْٖ ثلٗذس دجةىٔ خؿشٍٓ هٙيْ جَسج٘ج دٓشِمٗ دضٍجتِٙٙ
ّٗٔٓٛشُ ْٖ ٖؿج  ٙإججصٓ إٍٔ ْٖ ق  ٙثلذ٘هٙ
ْٖ ثلٗذس تَسثٓ ٌٍْٚلٌ جج ٓ هي هٌْٓجتٙيَ ثلًٔل٘ج ِّٗٔٓٗٔ ْت٘ٔ ثلذَٔلَىِ ْٖ أحٛجهْٙج
ْٖ ثلٗذس ضشقٖٗ هي ثألحذجشِ ُٗٔلُٕ ضجسيجً ْٖ ثلسَ٘ٔ
سٓضجشٗ يلٖ هستَقيٍ لن ٗذلٍِ ثلًطشٗيَ
ُٖذ ًٌٔٛتُحٖٓ٘٘ حجةفَ ثلوذٖٛ
ٍس٘جحٗ هيَ ثإلْشًجِ ضُٗشٌ ال ٗٓشٍىَ ثلٗذسٓ إق ٖجً
تَشثّن ًٗٓخزٍىَ لذًٓؿْٙن غَٔٓسثً هٓى إهشأٍٓ تَذ٘ىٔ ثلٓٙالَ ْٖ ثلس٘جحجت ٙقَ َ ثلَ٘ٓمِ
ْ ٖٙثلٗذسِ دٓح ٛثلأٌذٔ هٌٔتًَل٘يَ ََْٔ َثلَُ٘نِ
ْٖ ثلٗذسِ غٓلٌّ٘ج يلٖ ثألسَٕٓلهٙ
ْٖ ثلٗذسِ هٓي ْٖ ثلٗذسِ إال أًهٕ
ٍتَلّٓهٓ ثلتجسٗخُ لٖ هٔتَذسِّوج
أنٌٌهٓ حّٓٗجً أىّ يٌَ٘٘ ٙسَِٓ تُخكتْن ٍتُذػشُ َ٘شَّن
ّج ّٔن أهجهٓ ،ٙهتيُ ًَعٍّ أًهٓ حجضٌ٘ٔ يلٍِّ٘ ٙجهصٗ
أحسذهٓ أىَّ صٗجسًٓ سٓتُضٗأ يي ٍٓجِ ٙثلوذٌِٗٔٗ ،ج دٌّٖٔٓ ،حاجحٓ ٍثًْٖٙج ثلس٘و٘ٙ
ل ٖٛتشٕ ْْ٘ج َّٓث٘
ْٖ ثلٗذسِ ٚل ْتٖٖ سَث٘
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ٍّٖٓ ثلَُضثلُٔ ْٖ ثلوٓذٕ ،حٓٛنٓ ثلضَّهجىُ دِذٌْٓ٘ٙج
هجصلهٓ تَشُٚؽٔ إثشَّج هٔز ٍٓدٛيٓتْ ٙدًٌْٓ٘ٙج
سْٗجً دٌٓس ٙٙسجئً إًّٖ أسث٘ ٌٍّٓٓهٕ
ْٖ ثلٗذسِ هٓي ْٖ ثلٗذسِ إال أًهٕ
ٗج ٚجتخٓ ثلتجسٗخ هْٓ ًْ ،جلوذٌُٗٔ دّشُّج دّٓشثىِ
دّشٌ أجٌذٖٗ هٔكوتيٌ ال ُٗ٘شُ خكَُٓ ٍٓٗ ًًَِّٚوطٖ خ َ ثلٌَّمٕ
ٌٍّٓٔج٘ دّشٌ ٚجهيٌ هتل نٗ ٗٓوطٖ د غَت ٚحٙزثس ثلَٗمٕ
ٍثلٗذسٔ تًَشِٔ ًٓسْٓج ...
أسً ُ ٌّج٘ ثلخلَٕ ٗٔذلل ٙثلاو٘ىٔ
ْٛل ضٖ ْٖ ثلوذٌِٗٔ
رٍ لسجىٍ ،ح٘يَ تَسًلِٔ ٗٔذ٘يْ
ْٖ ثلٗذسِ ٗٓضدثدٔ ثلْ ُ تََٗٛسجً ه لَ ثلآٌ٘يْ
حٓذٕدجً يلٖ أضذجِّ ََْٔ ٙثلٗذجحِ
تَكَ٘سٓتٕ هج دٌَْ٘ٔن يذشَ ثلسٌ٘٘يَ ي ُٖٔ ٙثألحِ دجلذٌٓ٘يْ
ْٖ ثلٗذسِ أدٌٌ٘ٔ حٙاجستُْج إٖتذجسجتٗ هيَ ثإلًا٘لِ ٍثلٗش ىْ
ْٖ ثلٗذسِ تًشّٗٔ ثلاوج ِ هٔ وٛيُ ثألؾ و أصسُٔ،
ََِْٖ ٗ -ج دثمٓ يٙضُٖ٘ -ذٌٔ رَّذ٘،ٔٛ
تَذذٍ دشأٖٗ ،ه لَ هشأٍٓ هٔحذدٔ تَشٕ ٍجِٓ ثلس٘وج  ٙهٔلّخٙػجً ْْ٘ج
تُذلّلْج ٍتُذًْ٘ج
تَُص٘ئْج ً٘ٚٚجسِ ثلؤًًَِٔ ْٖ ثلحٙػجس لؤستحّْ٘ٗٙج
ثرث هج أهٌ٘ٔ هٙي دًذ ٙخُكذِٔ جٔؤًٍ هٓذٛتٕ دًٗذْٗج
ٍْٖ ثلٗذسِ ثلس٘وج ٔ تَٓشَّٖهٕ ْٖ ثلٌّجسِ تحوٌ٘ج ًٍحوْ٘ج
ًٍَحولْج يٓلٖ أٚتجٌْٙج حٓو ً ثرث ججسٓتٕ يلٖ أٖوجسِّج ثألصهجىْ
ْٖ ثلٗذسِ أيوذُٓ ثلشخجمِ ثلذ٘ثٌٚجتٔ
ًٚىَّ تًشَٕٗ ثلشخجم دخجىْ
ًٍََثْزٌ تًلَ ثلوسججذٓ ٍثلٌٛجةسٕ
أهسٛهٕ د٘ذ ٙثلػ٘ذجح تُشِٗ ّٓ٘ٚ ٙثلٌّٗصٔ دجأللَثىْ
ٍَّٕٓٓ َٗٗ ُ 4ال دٓلْ ّٛزث،
ْتََٗ ُ 4ال دٓلْ ّٛزث،
حتّٖ إرث قج َ ثلخ ِٔ ٙتَٗجسوجً
ْجلػٜذأ حٔشٌّ خجسجٓ ثلًٓتَذجت ٙلٛيْ
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إىْ أسثدٓ دخَلْج
ًَْلِ٘ ٙأى ٗٓشؾٖ دحٔٛنِ ًََثْز ٙثلشّحويْ
ْٖ ثلٗذسِ هذسسٌٔ لوولَ٘ ٚأتٖ هو٘ج ٍسث ٓ ثلٌّْش
دجئَُ دسَِٔ ًٙخجسٍٓٔ ْٖ إغْٓجىَ لتججشٍ هيْ أّلِ دُٓذثدٚ
أتٖ حلذجً ْخجِٓ أه٘شُّج هي صٔسٍٕٖٔ ْٖ يٌِٓ٘ ٙثل٘ٔسشٕ،
ًْيكجُٔ لٗجْلٍٔ أتهٕ هػشثً
أغذآ دًذٓ دؿى سٌ٘يَ ََلّجحٓ ثلؤَُ ِ ٍغجحخٓ ثلس٘لكجىْ
ْٖ ثلٗذسِ سثةحٌٔ تُلخّعٔ دجد ً ٍثلٌْذٓ ْٖ دٚجىِ يكّجسٍ دخجىِ ثلضٗهٕ
ٍثهللِ سثةحٌٔ لْج لٌُٔ سٓتَْٓؤْج إرث أغَُ٘هٕ
ٍتَٗ ُ لٖ إرْ ٗكلَٗىَ ٌٖجدلَ ثلُجص ثلوس٘ٛلِ للذ٘هَو يٓلٖ ٛال تَحٓلْ دِْنٕ
ٍتََٓحٔ هٙيْ دًذ ٙإًحسجسِ ثلُجصِ ٍّٖٕٓٓ ،تََٗ ُ لٖ 4أسأٗهٕ
ْٖ ثلٗذسِ ٗشتجحٔ ثلتٌجٖؽٍٔ ،ثلًاجةخٔ ل٘سٓ ٌٗٛشُّج ثلًٙذجدٔ،
ًًَّْٚج ٖٙكىٔ ثلٗٙوجشِ ٗٔٗلّذَىَ ٖذٗوْٓج ٍجذٗذّٓج،
ٍثلؤًاضثتٔ ٌّٔج٘ تُلوٓسٔ دجل٘ٓذٕٓٗيْ
ْٖ ثلٗذسِ لَ غجْحهٓ ض٘خجً أٍ لوسهٓ دٌجًٗٔ
لَٓجذتٓ هٌَٓٗضجً يلٖ ًَ َّٙ٘ٓٚعَٖ ٛػ٘ذٍٓ
 ٗجدٕيَ ثلٛشثم -أٍ ثثٌَتٕ٘يْٖ ثلٗذسِ ،سَنٓ تَتجدىِ ثلٌَّٛذجت ،ٙسٗأ دشث ٍٓٓ ْٖ ثلا ،َِٛسٗأ قَٓلٍٔ،
َْتَشٕ ثلحٓوجمٓ ٗك٘شُ ًٗٔليُ دٍلًٔ ْٖ ثلشّٗاِ د٘يَ ثلشَّغجغٓت٘يْ
ْٖ ثلٗذسِ تٌَتهنٔ ثلٗذَسًًّْٔٚ ،يَّ سكَسٔ تجسٗخِ ثلوذٌِٗٔ ٍثلٛتجحٔ تشثدْٔج
ثلٛلُّ هٔشٍث هٙي ٌّج
ْجلٗذسٔ تَٗذلُ هٓيْ أتجّج ٚجْشثً أٍ هؤهٌج
أهٔشْس دِْج ٍأٖشأ ضَثّذّٓج دٛلَّ لُجت ٙأّلِ ثألسؼِ
ْْ٘ج ثلضًّجٔ ٍثإلْشًجٔ ٍثلْٗٓٙاجُٔ ٍثلػِّٗ حٔ ٍثلذٔطٌجُٔ
ٍثلتتجسٔ ٍثألتشث٘ٔ ،أّلُ ثهللِ ٍثلْ ٍ٘ ،ٙثلُٓٗشث ٔ ٍثلو ٍ٘ٔ ،ثلُٓاجسٔ ٍثلٌّسج٘ٔ،
ْْ٘ج ٚلُّ هٓيْ ٍٓقٙبَ ثل ّشٕ
ٚجًَث ثلَْثهصٓ ْٖ ثلٛتجحِ ًْغذٓحَث ًع ٛثلوذٌِٗٔ ٖذلٌج
ٗج ٚجتخٓ ثلتجسٗخ هجرث جٓذْ ٛجست ٌ٘تٌج !
ٗج ض٘خُ ْلتًُٙذ ٙثلٛتجدَٔ ٍثلٗشث َٓ هٓشًَّٓ أخشٕ ،أسث٘ لحٌْٓهٕ
ثلً٘يُ تُُوؽٔ ،ثُن ٛتٌهشُ،
سجةُٕ ثلس٘٘جسِٓ ثلػٓٓشث  ٙهج َ دٌج ضَوجالً ًجة٘جً يي دجدِْج
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ٍثلٗذسٔ غجستٕ خلٌَٓج
ٍثلً٘يُ تُذػشُّج دوٙش ٓ ِثل٘و٘ي،
تُ٘ٛشتٕ ألَثًُْج ْٖ ثلطّوسِ ،هي َٖذلِ ثلُ٘جحٕ
إر ْججًتٌْٖ دسؤٌ لن أدسِ  ّٓ٘ٚتَسٓللهٕ للَٓجِ
ٖجلهٕ لٖ ٍٖذٕ أهًٌْٓهٔ هج أهًٌْٕٓهٕ
ٗج أْٜٗج ثلذجٍ ٖٚسث ٓ ثلسَٔسِ،
أحوٌٕ أًهٕ
أجٌٌْٔٙهٕ
ال تذ ٓٙيٌُ٘ ٙأْٜٗج ثلوٌسٖ ٜهٙي هتيِ ثلٛتجحِ
ال تذ ٙٙيٌُ٘ ٙأْٜٗج ثلًٓشدٖ٘ ٍثيلنٕ أًِّٔ
ْٖ ثلٗذسِ هيْ ْٖ ثلٗذسِ لٛيْ
ال أسٕ ْٖ ثلٗذسِ إال أًهٕ
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دسٍٗص ،هحوذ قجّش4353 .م ،الٌمذ األدبی عٌذ الِرَ ،ثلٗجّشٓ 4دثس ثلوًجسِ.
ثلضيذٖ ،أحوذ2111 .م ،الطة األسلََ ،ثلكذًٔ ثل جً٘ٔ ،يوجى 4هؤسسٔ يوَى للٌطش ٍثلتَصٗى.
ََثدسْٓ٘ ،ػل حس٘ي .ال تج« ،صةىرة المذس فای عاِر تواین البریاَ ی» ،هالةٔ ججهًةٔ ثلٗةذس
ثلوٓتَحٔ ،جٌ٘ي.
ٗجَٖ ،يذذثلشحوي4324 .م ،حيةاة األدَ الفلسطیٌی الحاذیث ،ثلكذًةٔ ثل جً٘ةٔ ،د٘ةشٍت 4دثس ثْٙةجٔ
ثلاذٗذٓ.

