دسحسخت حألدد حلمؼخطش ،حلسىّ حلتخسؼّ ،خشٔف  ،1396حلؼذد حلخخمس يحلثالثًن :طض 115 -103

جبشان؛ أدیب الفه والحیاة فی کتبه وأدبه
تاریخ الوصول19/3/91 :
تاریخ القبول19/9/7 :

فرهاد براتی
آسیه قوامی

*

**

ّ
الملخص
مه أَم خظخثض جزشحن حألدرّٕ أوّ ٍ لم ٔمفف ومفخ يلفف حلمفذمخل حلینفًٕٔه ػىفذ حلتمؼٍفش
حلیفظٓ يحإلغشحد حلفىشْ يتحىٕؾ أسخلٕذ حلىتخرّ فٓ لًحلذ جخمذِ ال تفشْ الفٓ حلتـفًس
يحلتحشّس سزٕال .ياومخ وخن أدٔزخ مجذٍدح يطخحذ مذسسّ فٓ حألدد حلمؼخطش؛ يتًحٍفذ رفٕه
حلفه يحلحٕخِ فٓ اؿخس مه حلشمضّٔ يحلخٕخل يحلؼخؿفّ الٓ مًسٕمٓ لفظّٕ حخلمّ يتىمٕمخت
رالغّٕ جمٕیّ يأيسخؽ لًٍوت أدرٍ ػیٓ سغم حلحشً يحإلستـشحد فٓ وتخرختفٍ يأدرفٍ ،میفًٍن
رؤلًحن مه حإلرذحع يحلتجذٔذ يًَ ثخثش فٓ فىشٌ يفٓ ػخؿفتٍ يأدرٍ حإلوسخوٓ حلشفٕغ .فىتفذ
وتزخً متىًػّ فٓ حٕختٍ تزحث شتّٓ مجخل حلحٕخِ وف«حلؼًحطف» ي«حلىزٓ» ي«سمل يصرفذ»
ي«حألجىحّ حلمتىسٍشِ» يوتذ وثٕشِ أخشْ تحىٓ ول مىُخ مًػًػخً جمٕال .يجزشحن حرفه
رُششِْ يسحلٍ مه لشٔتٍ يدحػتُخ يؿٕذ مؼذن أَیُخ يسحلٍ أٔؼخ أن ٔشحَخ تخثُّ يسحل حلشيحرفٓ
يحلـالل ألوٍّ شخل لیًؿه أن ٔؼٕش فٓ ػمٕشَخ ،فىختزىخ لذ ؿًٍف فٓ أسجفخل حلؼفخلم مىفز
أن وخن فٓ حلثخوٓ ػشش مه ػمشٌ يػخد الٓ يؿىفٍ ففٓ حلثفخمه يحألسرؼفٕه محمفًالً ػیفٓ
حأللًحح يلم تمف شُشتٍ ػىذ حذيد لزىخن يحلمششق يلىىٍ حوتسذ طٕتخً ػخلمٕخ.
الکلمات الذلیلیة :حلؼًحطف ،حألجىحفّ حلمتىسٍفشِ ،جزفشحن ،سحمفّ ،رـفشخ ،مٕخخثٕفل
وؼٕمّ.

* أستخر مسخػذ فٓ لسم حلینّ حلؼشرّٕ يآدحرُخ ،جخمؼّ سیمخن حلفخسسٓ ،وخصسين.
** ؿخلزّ حلذوتًسحٌ فٓ فشع حلینّ حلفخسسّٕ يآدحرُخ ،جخمؼّ سیمخن حلفخسسٓ ،وخصسين.
حلىختذ حلمسجًل :فشَخد رشحتٓ
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المقذمة
لمذ تضيجت وخمیّ حرىّ حلخًسْ حسـفخن سحمّ يوخن صيحجُفخ لفم ٔـفل يتفًفٓ صيجُفخ
مخیفخً لُخ ؿفال طنٕشح ٔذػٓ رـشخ يمخ لزثت وخمیّ أن تضيجت لیمشِ حلثخوٕفّ مفه خیٕفل
جزشحن أحذ فالحٓ رششْ ،لؼیُخ تىسٓ مشحسِ حلتشمٍفل يتخففف ػفه ؿفیُفخ شفمخل حلٕتفٕم
فؤوجزت مه خیٕل ثالثّ حيالد طزٓ يلذ فٓ حلسخدخ مه وخوًن حأليل ػفخ  1883جزفشحن
يحرىتخن َمخ مشٔخوخ يسیـخوّ .يلىه خیٕل جزشحن وخن ٔشىً ػٕك حلٕذ ،فال ٔىخد ػمیفٍ ففٓ
أسحػٓ الـخػٓ حلشمخل ٔسذٍ سممٍ يسمك ػخثیتٍ ممخ دفؼٍ الٓ حإلونمخخ فٓ شفشد حلخمفش
وٓ ال ًٔحجٍ مظخػذ حلحٕخِ .فمخ وخن مفه حلضيجفّ أن َفخجشت الفٓ أمٕشوفخ يففٓ أحٕفخل
رًسـه .ئمًل مٕخخثٕل وؼٕمّ لخثال« :مشست ًٔمخ فىذت أػغ مىفذٔالً ػیفٓ أوففٓ لشفذِ
حلشيحثح حلمتظخػذِ مه وً حأللزحس حلمیمخِ فٓ حلشًحسع يفُٕخ لشًس حلزـٕخ يحلیٕمًن يحلمفًص
يفؼالت حلمـخرخ حلسخرحّ فٓ رحٕشحت طنٕشِ مه حلسًحثل حلمخثمفّ يلیفزرخد فُٕفخ أػفشحخ
يمُشجخوخت ي لیىالد فُٕخ طٕذ يفٕش»(وؼٕمٍ.)48 :1991 ،
يفٓ حلشحرؼّ ػششِ مه ػمشٌ تؼشّف جزشحن الٓ سٕذِ حمٕشوّٕ فًلف ػیٓ مخ تؼخوٕفٍ مفه
آال حلحٕخِ حلضيجّٕ يسحح ٔؼخلج فٓ وفسٍ ششحثغ حلزشش يلًحوٕىُم(ن : .ن.ص).
يفٓ ػخ  1898ػخد جزشحن الٓ يؿىٍ لزىخن يلذ شفذت حلشغزفّالفٓ حلشفؼش ففٓ حلینفّ
حلؼشرّٕ يالٓ حإلؿالع ػیٓ ثمخفّ رىٓ لًمٍ فذخل مذسسّحلحىمّ يحَتم رختمخن حلینّ حلؼشرٕفّ
يحلفشوسّٕ يحخيل حلتشيٍع ػیٓ حلىتخرفّ يحلتمفشّخ رؤطفًل حلزٕفخن ،يحؿّیفغ ػیفٓ حإلوجٕفل
حلممذخ يوُج حلزالغّ يحلمشآن حلىشٔم .فىخن لٍ مخ أسحد يأخفز ٔىتفذ ػیفٓ أسفخخ حلتفشح
حلمذٔم فىخن لزله أثش ػظٕم فٓ أسیًرٍ يتفىشٌ يحلذلٕل حلفزْ أدٍْ الفٓ تمفشّدٌ حلنخػفذ
يحلمٕخ ػیٓ حلىظخ حاللـخػٓ يحألثشٔخل ًَ حوتمخلحزٕزتٍ حال ظخَش الٓ ؿزمّ حألغىٕفخل دين
تاللُٕخ مغ حزٕزُخ حلزْ ٔىتمٓ الٓ أد فالح .يفٓ ػخ  1902ػفخد جزفشحن الفٓ رًسفـه
محـّم حلمیذ جشٔح حلؼخؿفّ يسشػخن مخ تًجٍ رظحزّ احفذْ حلؼفخثالت حألمشٔىٕفّ لضٔفخسِ
رؼغ حلزیذحن فٓ حيسيرخ يحلششق يتؼشف َىخن الفٓ وثٕفش مفه حلشسٍفخمٕه يرؼفغ ػفخثالت
رًسـه حألسستمشحؿّٕ حلنىّٕ يأطزح طفذٔمخً لزؼؼفُم يففٓ ممفذمتُم حلشفخػشِ حلجمٕیفّ
جًصفٕه رٕزًدْ(جزشحن .)16 :1992 ،يرؼذ طفذحلتٍ لُفزٌ حلفىخوفّ حلشفخػشِ وفخن جزفشحن
خاللُخ مظفذس حلُفخ لؼفذد مفه لظفخثذَخ ومفخ تشوفت أثشَفخ حلزفخسص ففٓ فظفًل «دمؼفّ
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يحرتسخمّ»(ن : .ن.ص) .يمه ثم تؼشّف ػیٓ حلمشأِ حألخفشْ مفخسْ َخسفىل يوخوفت حمفشأِ
متمٕضِ رحت شخظّٕ لًّٔ يروخل فزّ يثمخفّ يحسفؼّ يسثٕسفّ مذسسفّ خخطفّ لیزىفخت ففٓ
رًسـه رؼذ أن صحست مؼشع جزشحن يفٓ سىّ  1905وشش وتخرٍ حأليل «حلمًسٕمٓ».
يفٓ تمًص  1908أسسیتٍ مخسْ َخسىل ػیٓ وفمتُخ الٓ رخسٔس لٕـًٍس فىٍ يلفم تتفضي
مىٍ َخسىل ألوُخ شؼشت أن َزح حلضيح سٕؼشلل وتخجٍ حلفىٓ(ًٔوه .)64 :1931 ،يًَ لفذ
حػتشف فٓ احذْ سسخثیٍ رؤوٍ أطزح فىخوخً رفؼل مخسْ َخسىل ،يحٕه ػمت حلمجخػّ لزىخن
سىّ  1916حشتشن فٓ حمیّ لجمغ حلتزشػفخت لًؿىفٍ يوتفذ لظفٕذتٍ حلىثشٔفّ حلشفُٕشِ
«مخت أَیٓ» يرذأ حسم جزشحن ٔزٔغ فٓ حأليسخؽ حلفىّٕ يحألدرّٕ يحالجتمخػّٕ فٓ ؤًًٕسن
يخخسجُخ ،يحٕه تضيجت مفخسْ َخسفىل سفىّ  1926أسسفل الُٕفخ جزفشحن «ٔسفًع حرفه
حوسخن»( )1927ي«آلُّ حألسع» سىّ  1930ي«حلتخثٍ»( ) 1936لتظحٍح مخـًؿختفٍ لزفل
أن تـزغ يحٕه وتفذ حلىسفخّ حألخٕفشِ لًطفٕتٍ ففٓ أرحس  1930تفشن لمفخسْ لًحختفٍ
يمخـًؿختٍ يسسخثیٍ يوتزٍ يولّ مخ فٓ محتشفٍ فٕمخ تشن ألختٍ مه مخل يسُم يلمسمؾ
سأسٍ رششْ مه حمًق وتزٍ(ن.)395 -388 : .
يوخوت حلسىًحت حلثمخوٓ حلزخلّٕ مه حٕختٍ سىًحت شُشِ ػخلمّٕ يوفذت حلـزؼفّ حأليلفٓ
مه وتخد «حلىزٓ» فٓ شُش يححفذ ،يأطفزح حلىتفخد أوثفش مزٕؼفخً ففٓ حلًالٔفخت حلمتحفذِ
يؿزؼت وتزٍ مشحسحً يمشحسحً يمه ثم أخٕشحً سحسل حألدٔزّ مٓ صٔخدِ حلتفٓ أػجزفت رفٍ اػجخرفخ
شذٔذح.
يرؼذ تشن أختٍ يَٓ يحٕذِ مغ أخخَخ يلف متسخثالً متخیفخ أمخ ظفًحَش حلًجفًد مفه
أٔه ًٔلذ حإلوسخن يمخ حلحٕخِ فٓ شؼشٌ وخلخٕخ :
اومففخ حلؼففٕش وففضيع يمففشح
مففففخ حلحٕففففخِ رخلُىففففخل
اومففخ حلمففًت لىففًؽ يسففمخ
مففففخ حلممففففخت رخلنىففففخل
اومفخ حلجىفّ رخلمیفذ حلسفیٕم
مففففخ حلىؼففففٕم رففففخلثًحد
اومخ حلحسفه شفؼخع لیمیفًد
مفففخ حلجمفففخل رفففخلًجًد
(حلزذحثغ يحلظشحثف)193 :1997 ،
يلمذ حتظل رىزخس حألدرخل حلشيمىـمٕٕه فٓ فشوسخ مه أمثخل ًَجً يمًسفٍٕ يشفختًرشٔخن
يالمشتٕه يال سٔذ فٓ أن الخمتٍ رزخسٔس وخوت لجزشحن ػُفذحً رَزٕفخً فسفح أمخمفٍ أسحفذ
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حألجًحل لتفتّح حلؼزمشّٔ يوؼً حلتفىٕش يَىزح أسٍس فٓ لزىخن مغ اخًحوٍ حألدرفخل «حلشحرـفّ
حلمیمّٕ» سىّ  1920مىُم مٕخخثٕل وؼٕمٍ يحٔیٕخ أرًمخػٓ يوسٕذ ػشٔؼفٍ يسشفٕذ أٔفًد
يػزذحلمسٕح حلحذحد يغٕشَم مه حألدرخل حلزخسصٔه ،يحوتُت حٕخِ َزح حإلوسخن حلفىخن يحلشخػش
حلفٕیسًف سىّ  1931فٓ مستشفٓ سخن فىست رىًًٕٔسن فٓ حلؼخشش مفه شفُش وٕسفخن
يلىه حلىیمّ حألخٕشِ وخوت َٓ« :لذ يلفذت يػشفت يتؤلمفت أللفًل ویمفّ يححفذِ حٕفّ
مجىحّ يلىىٓ لم أطزش يلمخ طشت لخدسحً ػیٓ لفظ أيل حشف مه ویمتٓ يجفذتىٓ میمفٓ
ػیٓ ظُشْ يفٓ فمٓ حجش طیذ ال رؤخ! ویمتٓ لم تضل فٓ لیزفٓ»(حألد شفٕخً:1993 ،
 .)502يًَ وخن مئمىخً رؼمٕذِ تىخسخ حألسيحح يتممٍظُخ ئمًل َخمسفخً ففٓ أرن مفٓ صٔفخدِ
حلتٓ ؿخلمخ أحذٍ سيحُخ يأحزٍت سيحٍ لم ألل ویمتٓ يلفم ٔظُفش مفه َفزٌ حلشفؼیّ غٕفش
حلذخخن.
خلفیة البحث
ان حلزحث حًل جزشحن ًَ ػمٕك حلیفظ يحلمؼىٓ جفذح يوتزفت حفًل خفًحؿشٌ يوتزفٍ
وتذ وثٕشِ يجمالت يسسخثل يحُلٕمت حفالت وثٕشِ فٓ لزىخن يحلنشد ومفخ لفخل حلفشثٕس
حألمشٔىٓ سيصفیث حًلٍ أمخ ألًف حألمشٔىٕٕه ػه طخحذ وتخد «حألسيحح حلمتمفشدِ» يَفً
جزشحن ًَ« :أيل ػخؿفّ تجتخح حلنشد رؼذ ػخؿفّ ٔسًع حلىخطشْ»(جزشحن ،ممذمفّ حألسيحح
حلمتمشدِ.)25 :
فمه حلىتذ حلتٓ وتزت حًلٍ «حلمئلفخت حإلوجیٕضّٔ حلؼشرّٕ» لیذوتًسِ وفخصن سفخرخٔخسد
ي«حلمئلفخت حلؼشرّٕ» لُزٌ حلىختزّ ،ي«جزشحن يسسخثیٍ» لمٕخخثٕل وؼٕمٍ يممخالت وثٕشِ فٓ
حلمجالت يحلجشحثذ.
البحث والکتابة ػه مإلفات جبشان
ان وثٕشحً مه حلىخششٔه ػمذيح الٓ حلمتخجشِ رظًسِ مئسفّ ار ػمذيح الٓ حلتـخع ممفخؿغ
مه َزح حلىتخد حلجزشحوٓ يممخؿغ مه وتذ أخشْ ،يػمًَخ الٓ مجمًػفّأخفشْ يأؿیمفًح
ػیُٕخ حسمخ جذٔذح يلىه مٕخخثٕل وؼٕمٍ أطذس «حلمجمًػّ حلىخمیّ لمئلفخت جزشحن» خذمًّ
لٍ يلألدد حلمؼخطش يمىُخ:
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العواصف :يًَ ٔؼم مجمًػّ ممخالت يألخطٕض ثفخثشِ تمفً رخلظفخذ اصحل حلمجتمفغ
حلؼخلمٓ ػخمّ يحلمجتمغ حلششلٓ رًجٍ خخص ئذيس حًل محًس يححذ ٔستیُم فىفشِ حلزمفخل
لألفؼل يلأللًْ ،ئذػً حلىخخ الٓ أن ٔىززيح حلؼزًدٔخت ئـٕحًح رخلفسخد يحلتمخلٕذ ئثًسيح
ػیٓ ػالل حلؼخدحت حلزخلّٕ .يَىخن ممخالت وثٕشِ ٔذيس حلزحث حًلُفخ ففٓ حلؼًحطفف مىُفخ
حفخس حلمزًس ،حلؼزًدّٔ ،حلمیٕه حلسجٕهٔ ،سًع حلمظیًد ،ػیٓ رفخد حلُٕىفل ،أُٔفخ حلیٕفل،
حلجىّٕ حلسخحشِ ،لزل حإلوتحخسٔ ،خ رىٓ حُمٓ ،وحه يأوتم ،أرىخل حٖلُّ يأحفخد حلمشيد ،رٕه لٕل
يطزح ،حلمخذسحت يحلمزخػغ ،مخت أَیفٓ ،حلشفٕـخن ،حلظفیزخن ،حلشفخػش حلزؼیزىفٓ ،مفخ يسحل
حلشدحل ،حلشخػش ،حلىال  ،يأخشْ مه حلممخالت.
يحلشخػش يحلىختذ شخػش رحتٓ ئشنل وفسٍ رآال يجًدٌ يال ٔسمغ اال طفًتُخ يال ٔسفٕش
اال مغ أشًحلُخ .فجزشحن ًَ حلشزح حلنشٔذ حلزْ ال حشففّ لفٍ اال حففش حلمزفًس يَفً حلمخثفل
ریسخن حلمىتحش «حلحٕخِ امشأِ ػخَشِ يلىىُخ جمٕیّ يمه ػُشَخ ٔىشٌ جمخلُخ يَفً حألشفزخح
حلثالثّػیٓ شخؿت حلزحش حلمىخدين رثخلًثّٕ حلحٕخِ يحلحذ يمفخ ًٔلّفذٌ يحلتمفشّد يمفخ ًٔجفذٌ
يحلحشّٔ يمخ تىمٍٕ ،يًَ ًٔسف حلفخشْ فٓ حلؼخطفّ يتشفخرُخً رٕىُمفخ فمفخ َفم اال أسفمخل
مختیفّ لشخض يححذ ًَ جزشحن خیٕل جزشحن»( وؼٕمٍ.)234 :1991 ،
فؤيلٓ حلؼزًدٔخت حلتٓ ٔىذٍد رُخ جزشحن َٓ ػزًدّٔ حإلسم حلزْ ٔفشع ػیٕىخ فشػخ ػىفذ
حلًالدِ حتٓ ارح سمٍٓ حلمشل ػزذحهلل لخل جزشحن مخ أوثفش ػزٕفذحهلل يمفخ أػظفم متخػفذ حهلل
رؼزٕذٌ« :يان ریّٕ حألوزخل فٓ َزخت حٖرخل يمه ال ٔحش وفسٍ مه ػـخٔخ آرخثٍ يأجذحدٌ ٔظفل
ػزذ حألمًحت حتٓ ٔنٕش مه حألمًحت»(حلؼًحطف.)30 -25 :1997 ،
حلىزٓ :يًَ أيل وتخد طذس فٓ حلینّ حإلوىیٕضّٔ يرله ػخ  1923فىخن لٍ مه حلذيْ
فٓ حلًالٔخت حلمتحفذِ حألمٕشوٕفّ يمفخ أحذثفٍ «حلىزفٓ» َفً حلمسفحّ حلشفشلّٕ حلظفًفّٕ
حلشيمخوـٕمّٕ حلتٓ تخیف فظًل حلىتخد ،يلمذ وخن لٍ حجتمخع لذْ حلىتخد يحلىمخد ػیفٓ أن
حلىزٓ ًَ رسيِ حإلوتخ حألدرٓ حلجزشحوٓ يول مخ سزك لٍ ًَ تمُٕفذ لفٍ يوفل مفخ لحفك لفٍ
خالطًّ لٍ .ئمًل حلىخلذ حلشُٕش حألمٕشوٓ رشصرخٔه« :لً وىت مه حلمئمىٕه رشجًع حلمسفٕح
الٓ حألسع ألٔمىت أوٍ ػخد فٓ شخض جزشحن خیٕل جزشحن يرله أثفش لفشحلِ َفزح حلىخلفذ
لىتخرٍ «حلىزٓ» يرمخ لخلتٍ جشٔذِ «حلىًًٕٔسن َشلذ» ار يطفتٍ رؤوٍ «وخرنفّ سفتٕه میًٕوفخً
مه حلششلٕٕه حلمتىیمٕه رخلؼشرّٕ»(طٕذحح.)252 :1964 ،
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ئمًل مٕخخثٕل فٓ ممخل رؼىًحن «جزشحن فٓ رسيتٍ»« :يأوخ ار أمشّ رىتفخ جزفشحن ففٓ
ممخلّ «حلمًسٕمٓ» حلزْ حفتتح رٍ حٕختٍ يحتٓ وتخرٍ «حلتخثٍ» ال أتشدٍد لحظفّ ففٓ حلمفًل
رؤن «حلىزٓ» وخن حلزسيِ حألػیٓ فٓ رله حلىتخ  ،يأن ولّ مخ وتزفٍ جزفشحن لزفل «حلىزفٓ»
يرؼذٌ ،لم ٔىه غٕش دسجخت الٓ تیه حلزسيِ»(جزفشحن ففٓ رسيتفٍ ،مجیفّ حلشسفخلّ ،حلؼفذد
حلسخرغ ،تمًص .)1955
«أمخ شُشِ «حلىزٓ» فمشدٍَخ الٓ مؼمًن حلىتخد يأسیًرٍ ،يحلمؼمًن اجتمفخػٓ مثفخلٓ
يتؤمیٓ فیسفٓ مؼخً ،يال تثمیٍ لًٕد حلمىـك ي ٔحزٍزٍ الٓ حلمخسة أسفیًرٍ حلشفؼشْ حلظفخفٓ
ئستُل جزشحن حلىتخد رمذمّ تظًس ألم حلىزفٓ أي حلمظفـفٓ(ص) لمفخسلفّ أَفل مذٔىفّ
أيسفیٕس يحٕه اجتمغ حلسىخن لتًدٔؼٍ ؿیزًح مىفٍ أن ٔؼـفُٕم رؼفغ حىمتفٍ «فىخوفت
فظًل حلىتخد حلستّ يحلؼششين مًحػظ فٓ ول مخ حوىشف لٍ مه شئين حلفسحّ حلتٓ تمتفذٍ
مففخ رففٕه حلففًالدِ يحلمففًت وخلح فذٍ يحلففضيح يحأليالد يحلؼـففخل يحلشففشد يحلؼمففل يحلتجففخسِ
يحلمخوًن»(جزشحن .)29 :1992 ،يأمفخ سسفخلّ «حلىزفٓ» رخلذسجفّ حأليلفٓ سسفخلّ حلمتظفًف
حلمئمه رًحذِ حلًجًد يرؤن حلحذ جًَش حلحٕخِ يأسخخ حلًجًد فؼفال ػفه حٔمفخن جزفشحن
رخلتممض.
ئمًل جزشحن فٓ احذْ وظًطفٍ ففٓ «حلىزفٓ» ٔخخؿفذ أَفل أيسفیفٕسٔ« :فخ أَفل
م
ذ ٔجمؼىم الٍٕ ومفخ ٔجمفغ حلحخطفذ حلسفىخرل ثفم ٔذسسفىم لٕؼفشٔىم ثف ٍ
حيسفیٕس حلح ٍ
ٔـحىىم ؿحىخ .ثم ٔؼجىىم ػجىخ يمه رؼذَخ ٔتؼُذوم رىخسٌ حلممذسّ .ومخ ٔجؼفل مفىىم
خزضحً ممذسخً لًلٕمّ الفٍ حلسفشّٔحلممذسفّ(وؼٕمّ .)36 :1991 ،يأٔؼفخ ٔمفًل« :حلمحزفّ ال
تؼـٓ اال وفسُخ يال تؤخز اال مه وفسُخ ،حلمحزّ ال تمیه شٕجخً يال تشٔذ أن ٔمیىُفخ أحفذ،
ألنّ حلمحزّ مىتفّٕ رخلمحزّ أمخ أوت ارح أحززت فال تمل ان حهلل فٓ لیزٓ رل لل رفخألحشْ
أوخ فٓ لیذ حهلل»(ن : .ن .ص).
التأثیش مه کباس األدب
يمه حألمثیّ حألخشْ حلتٓ وؤتٓ رُخ فٓ وتخرٍ «حلىزٓ» تؤثشٌ رخإلمخ ػیٓ(ع) يرضَٕفش رفه
أرٓ سیمٓ يحلمتىزٓ يحإلوجٕل حلممذخ يمه أثشٌ حلمتؤثش رخإلمخ ػیٓ(ع) لًلٍ« :حلسخخل مفخ
وخن حرتذحلً فؤمخ مخ وخن ػه مسؤلّ يسئحل فحٕخل يتزمم» يوظٕشٌ لًل جزفشحن« :جمٕفل أن
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تؼـٓ مه ٔسؤله مخ ًَ فٓ حخجّ الٕه يلىه أجمل مه رله أن وؼـٓ مفه ال ٔسفؤله
يأوت تظشف حخجتٍ»(حلىزٓ.)138 :1992 ،
يمىُخ لًل صَٕش ره آرٓ سیمٓ حلشخػش حلحىٕم فٓ مذح َش ره سىخن:
وؤوه تؼـٍٕ حلزْ أوفت سفخثیٍ
تفففشحٌ ارح مفففخ ججتفففٍ مفففتُیالً
(أفشح حلزستخوٓ)93 :1 ،1986 ،
يمثٕیٍ لًل جزشحن «ان مه ٔفتح ٔذٍٔ يلیزٍ لیؼـخل ٔىًن فشحٍ رسؼٍٕ الٓ مه ٔىمفل
ػـخٔخٌ يحإلَتذحل الٍٕ مىٍ رخلؼـخل وفسٍ»(جزشحن ،حلىزٓ).
يمىٍ لًل أرٓ حلـٕذ حلمتىزٓ:
مخخفففّ فمففش فخلففزْ فؼففل حلفمففشُ
يمه ٔىفك حلسخػخت فٓ جمغ مخلفٍ
دًٔحن حلمتىزٓ
يلًل جزشحن« :أيَ لٕس حلخًف مه حلحخجّ ًَ حلحخجّ رؼٕىُخ»(جزفشحن ،حلىزفٓ) ،يمىُفخ
لًل حإلوجٕل حلممذخ« :ان حهلل ٔـیغ شمسٍ ػیٓ حألششحس يحلظخلحٕه ئمـفش ػیفٓ حألرفشحس
يحلظخلمٕه»(اوجٕل متٓ ،حلفظل حلخخمس :حّٖٔ .)45
يلشٔذ مه لًل جزشحن رمًلٍ« :يلذ ؿخلمخ سمؼته تمًل متزجحخً اوٓ أحذ أن أػـفٓ
يلىهّ حلمستحمٕه فمؾ فُل وسٕت ٔخ طخح ان حألشجخس فٓ رستخوه ال تمًل لًله يمثیُفخ
حلمـؼخن فٓ مشحػٕه»(جزشحن ،حلىزٓ) ،يحلخالطّ أن «حلىزفٓ» وتفخد تحفذْ رفٍ جزفشحن
حلىـخق حإللیٕمٓ يشخسف ػخلم حإلوسخن مخخؿزخً حوسخن حلؼخلم يمه َىخ وؼیفم لٕمتفٍ حألدرٕفّ
حلىزشْ حلتٓ تجؼیٍ فٓ مظخف حٖثخس حلؼخلمّٕ حلخخلذِ.
األجىحة المتکسرشة لظّ لیزٕه سرـُمفخ حلحفذٍ حلسفمخيْ رشرخؿفٍ حلمذسفٓ يجؼفل
حلحزٕزّ فٍٕ تضفٍ الٓ غٕش حلحزٕذ فبرح حلحذ لشرخن تىحشٌ حلشًُحت يتؼظف رفٍ حألؿمفخع.
يأمٍخ سیمٓ وشحمّ أْ حال ظخَش حلتٓ أمختُخ جزشحن فٓ آخش حلشيحّٔ حتٓ ٔستىمل حلمؤسخِ؛
فمه حلثخرت ٔزٕه فٓ حلىتخد أوُخ تضيجت سجالً غٕش جزفشحن حمفخ يلىىُفخ لفم تمفت لزفل
حلىختذ ،رل وخوت فٓ ؿیٕؼّ حلجخثٕخت حًل وؼشٍ لمخ وُمل سفختٍ الٓ ممشٌّ حألخٕش ففٓ دٔفش
مخس سشوٕس لشد رششْ(طٕذح.)246 :1964 ،
أمخ وظشِ جزشحن حلحمٕمّٕ الٓ حلذٔه فٓ وتخرٍ «حألجىحّ حلمتىسشِ» ٔمًل« :حلذٔه َفً
مخ أوخس حلمیذ يمتٓ وخن ػمٕش جخسْ وىًس حلشمس حٕخً ومٕخً يلیزٍ وًسدِ تتفتّح فٓ حلفجش
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لتستمزل وذْ حلسمخل فال فشق ػىذْ ان روش رٕه حلذسحئش أي سفجذ مفغ حلٕسفًػٕٕه أي
حغتسل فٓ وُش حلىىج مغ حلزًرٕٔه .يال سٔذ أن حلجخمؼّ حلزشفشّٔ لفذ حستسفیمت سفزؼٕه
لشوخً الٓ حلششحثغ حلمتىًػّ فیم تؼذ لفخدسِ ػیفٓ ادسحن مؼفخوٓ حلمفًحمٕس حلؼیًٔفّ حأليلٕفّ
حلخخلذِ يلذ تؼًدت رظٕشِ حإلوسخن حلىظش الٓ ػًل حلشمًع حلؼجٕیّ فیفم تؼفذ تسفتـٕغ أن
تحذق الٓ وًس حلشمس(جزشحن .)234 :1992 ،يأمخ طًسِ فخسخ وشحمّ حلتفٓ ػشفىخَفخ ففٓ
فظل «ٔذ حلمؼخل» «فُٓ طًسِ يححذ مه حلمیٕیٕه حلزٔه ٔجٕجًن َزح حلؼخلم ئنخدسيوٍ لزل
أن ٔالمسًح رخألرْ وفس مخیًق يأحذ حيلجه حلشجخل حلزٔه ٔىًوًن غخلزخً تؼسخل مظیًمٕه،
ألوُم ٔجُیًن سزل حإلحتٕخل حلتٓ تىمزَم مه مىش حلىخخ يخزثُم»(جزشحن.)17 :1977،
جبران والعواصف :يفٓ حلحذٔث ػه وتخرٍ «حلؼًحطف» ٔمًل حوـًحن فخصحن« :ارح وفخن
أجمل مخ فٓ جزشحن أوٍّ غشحرّ يأشمل مخ فٍٕ أوٍ محزّ فؤرمٓ مخ ففٓ جزفشحن أوفٍ ػخطففّ،
حلجمخل ٔؼٕش يحلشمًل ٔحٕخ ػیٓ أوُّمخ مغ حلتخسٔخ أمخ حلزْ ٔؼىف حألٔفخ لتشلفٓ ئخفش
ػیٓ حلضمخن لٕزمٓ ،فٕحـم مخ ًَ وخثه لٕىظذٍ مخ ٔجذ أن ٔىًن َزح حلشجل حلؼخطففّ َفً
أػىف مه أن ٔسٕش رشوخد حلتخسٔخ ًَ حلتخسٔخ .أن جزشحن يُلذ ثًسِ يحمتذٍ ففٓ حلحٕفخِ ثفًسِ
يحوتُٓ ثًسِ فیً جخلت حألٔخ يَٓ رؼذ فٓ َذأتُخ حأليلٓ لىخن أيل مه ػظف رُخ يثخس فُفً
ػخطفّ لزل حلؼًحطف(جزشحن فٓ حلؼًحطف ،أوـًحن فخصحن ،تمًص .)45 :1955
يحلًحلغ أن جزشحن فٓ حلؼًحطف ٔحخيل أن ٔتؤثش رىٕتشٍ فٕیسًف حلمفًِ حٖلمفخوٓ حلفزْ
حستیُم َتیش ػىذمخ حىم آلمخوٕخ حلىثٕفش مفه مزخدثفٍ يال سفٕمخ ففٓ وتخرفٍ «َىفزح تىیفم
صسحدشت» يان وخن مذْ تؤثش حلىختذ حلیزىخوٓ رخلفٕیسًف حٖلمخوٓ مًػغ خفالف ،ي ٔؼتزفش
جزشحن أن وٕتشٍ وخن فٓ ػخلمٍ حلزشش مخسدحً رٕه ألضح  .ئمًل مٕخخثٕل وؼٕمٍ ففٓ وتخرفٍ:
«يأّٔ اسحدِ حسحدتٍ؟ أطیذ مه حلظًحن يأمؼٓ مه حلفًالر َٓ حلتٓ حرتذػت حلسًرشمخن يَٓ
حلتٓ حختیـت حلسزٕل الٍٕ يَٓ تمًل ال الٍ اال أوخ حلخخلك يحلخیٕمّ أوخ حلمؼفخل يحلمفذس يأوفخ
حلمحجّ يحلسزٕل الٓ حلمحجّ ،يأوخ سؤمؼٓ رخإلوسخن الٓ أرؼذ مه حإلوسخن يسؤسفؼٍ ففًق
خٕشٌ ي ششٌ يسؤحشسٌ مه ولّ دٔه يدٔىًوّ يفؼٕیّ يسرٔیّ يول مخ ٔظخوذٌ فٓ سٕشٌ الفٓ
رحتٍ حلىزشْ يألجل رله أحـم ممخٕٔس حلىخخ يمفًحصٔىُم يأػـفُٕم مفخ َفً ففًق وفل
حلممخٕٔس يحلمًحصٔه ،أػـُٕم حلسًرشمخن»(وؼٕمٍ.)125 :1991 ،
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الفشوق بیه جبشان وویتشه
اوىخ وشْ ػزش حألفىخس حلتٓ دػخ الُٕخ وٕتشٍ حلنشرٓ مه جُّ يجزشحن حلشفشلٓ مفه جُفّ
ثخوّٕ ،سأْ جخن ومٕذ حلزْ ٔؼتزش أن جزشحن ٔختیف ػه وٕتشٍ فٓ جمٕغ مظخَش حلتفىٕفش
اال فٓ جمؼُخ رٕه حلذػًِ الٓ حلمًِ مه جُّ يحلتظًف مه جُفّ أخفشْ ،يأن حلنشحرفّ ففٓ
َزح حلمجخل تتىخيل وٕتشٍ أوثش ممخ تتىخيل جزشحن رىثٕش.
.1فىٕتشٍ حيسيرٓ حلؼمیّٕ يحلتفىٕش
.2وشٌ حلششق يححتمش مظخَش حلؼؼف فٓ حلششق يفٓ ول مىخن
.3أدخل مظخَش حلظًفّٕ حلششلّٕ فٓ حلفیسفّ حأليسيرّٕ
.4أثّش تؤثٕشحً لًٔخ فٓ حلمفىشٔه حلمتؤخشٔه
يلىه مه جُّ أخشْ ٔتفك جزشحن يوٕتشٍ فٓ حلتظًف حٕفث ٔظفهّ أوُمفخ ٔختیففخن
يلىه جزشحن ویف رخلمًِ ػیٓ ؿشٔمتٍ يویّف رُخ وٕتشٍ ػیٓ ؿشٔمتفٍ ،فىظفش والَمفخ الفٓ
حلمسٕح مه خالل َزح حلمًلف يارح رىٕتشٍ ٔحخسد حلمسٕح سمض حلؼؼف فٓ وظشٌ ألن حلمًِ
ومخ ٔفُمُخ ال ٔؼشفُخ حلمسٕح يار رجزشحن ٔتؼشمٍ الٓ أرؼذ حلحذيد ألوٍ سأْ ففٓ شخظفٍ
مخ ٔؼتزشٌ لًِ يأّٔ لًٍِ .يَىزح ٔتفك جزشحن يوٕتشٍ ػیٓ حلجمل أحٕخوخً ئختیفخن ویٕخً ػیٓ
حلتفخطٕل حتٓ لٕؼحٓ حإلختالف مؼخوسًّ ػیٓ خفؾ مسفتمٕم(جخن ومٕفذ-15 :1955 ،
.)22
يوتخد «حلؼًحطف» حلزْ ٔؼم مجمًػّ ممخالت يألخطٕض ثخثشِ تؼفج رخلىممفّ يتمفً
رخلظخذ اصحل حلمجتمغ حلؼخلمٓ ػخمًّ يحلمجتمغ حلششلٓ رًجٍ خخص ٔذيس حًل محًس يححذ
ٔستیُم فىشِ حإلرمخل لألفؼل يلأللًْ ،ئفذػً حلىفخخ جمٕؼفخً الفٓ أن ٔىزفزيح حلؼزًدٔفخت
ئظٕحًح رفسفخد حلتمخلٕفذ ئثفًسيح ػیفٓ ػفالل حلؼفخدحت حلزخلٕفّ ففٓ اؿفخس مفه حلتًجٕفٍ
حإلجتمخػٓ يحلتحیٕل حلىفسٓ حلمتؼمك.
ان فٓ «حلؼًحطف» يححذِ يثالثٕه ممخلّ َٓ حفخس حلمزًس ،حلؼزًدّٔ ،حلمیٕفه حلسفجٕه،
ٔسًع حلمظیًد ،ػیٓ رخد حلُٕىل ،أُٔخ حلیٕیّ ،حلجىّٕ حلسخحشِ ،لزل حإلوتحخسٔ ،خ رىٓ أمفٓ،
وحه يأوتم ،أرىخل حٖلُّ يأحفخد حلمشيد ،رٕه لٕل يطزخح ،حلمخفذسحت يحلمزخػفغ ،حلسفشجٕه
حلممؼغ ،سإٔخ ،فٓ ظال حلیٕل ،حألفشحخ حلمسًٍسّ ،مسخل حلؼٕذ ،حلجزخرشِ ،مخت أَیٓ ،حألمم
يريحتُخ ،فیسفّ حلمىـك ،مؼشفّ حلزحت ،حلؼخطفّ ،حلشٕـخن ،حلظیزخن ،حلشخػش حلزؼیزىٓ ،حلسفم

/ 441دراسات األدب المعاصر ،السنة التاسعة ،خریف  ،4931العذد الخامس والثالثون

فٓ حلذسم ،مخ يسحل حلشدحل ،حلزىفسجّ حلـمفًح ،حلشفخػش ،حلىفال يؿًحثفف حلمتىیمفٕه .يَفً
تمسٕم حلؼزًدّٔ الٓ ألسخ متىًػّ مىُفخ حلؼزًدٔفّحلخشسفخل يحلؼزًدٔفّ حلظفمخل يحلؼزًدٔفّ
حلشمـخل يحلؼزًدّٔ حلشلـخل يحلؼزًدّٔ حلؼًجخل يحلؼزًدّٔ حلسًدحل يحلؼزًدّٔ حلحذرخل يحلؼزًدّٔ
حلجشرخل.
الخصائص األدبیة لجبشان
مه خالل حلمظىفخت حألدرّٕ حلتٓ رحثت ػىُخ فٓ رـه حلمًػًع وشْ أن ثمّ خظفخثض
ممٕضِ لیفىش حلجزشحوٓ يلألسیًد حلجزشحوٓ ،يَزٌ حلخظخثض حلممٕضِ تشفتشن جمٕؼفخ ففٓ
طفّ حلجذِ يحلـشحفّ يحلزؼذ ػه حلتمیٕذ حألػمٓ حلزْ ٔحٕل حألدد الٓ لًحلذ محىـّ يالفٓ
ألنخص يأحخجٓ مخ وخن أغىٓ حلفىش حلؼشرٓ ػىُخ فٓ مختیف ػظًسٌ.
.1حلشيح حلثفخثشِحلمتمفشدِ :ان أيل مفخ ٔـخلؼفه مفه أدد جزفشحن َفزٌ حلفشيح حلثفخثشِ
حلمتمشدِ فٓ مختیف جًحوذ مئلفختٍ .فجزشحن حلششلٓ حلمىفتح ػیٓ تٕخسحت حلنفشد ،سففغ
تحجٍش حلتمخلٕذ يحلؼخدحت حلششلّٕ حلزخلّٕ حلتٓ تحًل حإلوسخن يَفً أشفشف حلمًجفًدحت الفٓ
مـّٕ أي ػحّٕ مه مـخٔخ حلمجتمغ يػحخٔخٌ ومخ سفغ اغشحق حلنشد فٓ مخدٔتفٍ يمذوٕتفٍ
حلتٓ تمتس حلمزًس يال تؼىٓ رخلیزخد ،فبرح حإلوسخن فٓ حؿخسَخ آلفّ مفه حٖالت حلمخثمفّ ففٓ
حلمظخوغ أي سلمخ مه حألسلخ حلمتىخثشِ فًق سجالت حلتجخس.
.2حلمؼشفّ رمًحؿه حلشش يحلفسخد :لم ٔىه جزشحن فٓ تمشدٌ ػشًحثٕخ حػتزخؿخً ياومفخ وفخن
ػیٓ رٕىّ مه مًحؿه حلفسخد فٓ حلمجتمغ يلىىٍ ال ٔستـٕغ أن ٔحذٍد حلُذف .وخن جزفشحن
ٔؼشف أن مًحؿه حلفسخد يحلشش وثٕشِ فثمّ فٓ حلمجتمغ تجخسٌ مه ول وفًع ،تجفخس حلشفؼخثش
يحلشؼخسحت يحإلٔمخن حلذٔىٓ يحلؼـخل حلفىفشْ يففٓ حلمجتمفغ جُیفّب أغزٕفخل مفىُم سجفخل
أػمخلُم غشيس حلؼیم حلىخلض أي سذل حلثشحل حلمحذ غشخيًِ ػیٓ أرظخسَم يرظفخثشَم حتفٓ
ٔمًل ػه حلمشآن حلىشٔم ﴿الهکم التکاثر( )1حتی زرتم المقابر( )2کلا وا ت تموما ﴾(حلتىفخثش.)3-1 /
أي ألؼذَم اس حلىسذ ػه ول سؼٓ يجذٍ مىُم وسخل حُطزه رخإلرتزحل يحإلوحفالل حلخیففٓ
فظخست حلمٕم ػىذَه تزشّجخً تزختشحً يتـٕزخً يتسخرمخً الٓ صٔف حلمظخَش يسرٍمخ خٕخوًّ لفألصيح
يحستُتخسح رىشحمّ حألرىخل يحستخفخفخً رششف حٖرخلومفخ ٔمفًل حلمفشآن حلىفشٔم﴿ :قا عوا ب بار
الفوق( )1من شر ما خوق( )2ومن شر النفاثات فی المقد﴾(حلفیك.)3-1/
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وتیجة البحث
ان جزشحن حٕىمخ حوتمل سىّ  1912الفٓ ؤًٕفًسن لفم تمتظفش طفذحلتٍ ػیفٓ حألدرفخل
حلمُجشٕٔه أمثخل حلشٔحخوٓ يوؼٕمّ ييلٕم وتسفیٕس يغٕشَم ،ياومخ حتظل رؼذد وزٕفش مفه
حلشؼشحل يحألدرخل حألمشٔىٕٕه يحأليسيرٕٕه تؼشف أسمخلَم مه حلشسخثل حلتٓ تزخدلُخ مغ مخسْ
َخسىل ومخ تیمٓ َزٌ حلشسخثل ػًلً ػیٓ حلىتذ حلتٓ لشأَخ يأثفشت فٕفٍ يمفه حلخظفخثض
حلتٓ ثخست فٓ وفسٍ َٓ:
أدد حلفه يحلحٕخِ :يػیٓ حإلجمخل ٔمىه حلمًل أن مه أَم خظخثض جزشحن حألدرّٕ أوفٍ
لم ٔمف ومخ يلف حلمذمخل حلینًٕٔه ػىذ حلتمؼش حلیفظٓ يحإلغشحد حلفىشْ يتخـٕؾ أسفخلٕذ
حلىتخرّ فٓ لًحلذ جخمذِ ال تشْ الٓ حلتـًس يحلتحفشس ،ياومفخ وفخن أدٔزفخ مجفذدح يطفخحذ
مذسسّ فٓ حألدد حلمؼخطش يتًحٍذ رٕه حلفه يحلحٕخِ فٓ اؿخس مه حلشمضّٔ يحلخٕخل يحلؼخؿفّ
يالٓ مًسٕمٓ لفظّٕ حخلمّ يأيطخف لذ لًوت أدرٍ ػیٓ حلشغم مه حإلستًحل يحلحشً رفؤلًحن
مه حإلرذحع يحلتجذٔذ يًَ تؤثش فٓ أدرٍ حإلوسخوٓ حلشفٕغ.
حألطخلّ فٓ حلتفىٕش يحلىتخرّ :انّ جزشحن ٔتمٕض رحشطٍ ػیٓ حألطخلّ فٓ حلتفىٕش يحلىتخرفّ
يفٓ سئحل يجُتٍ الٍٕ مجیّ حلُالل لخثال وؼم ػىذوخ شؼشحل يولّ ششلٓ ٔستـٕغ أن ٔىفًن
شخػشحً فٓ حمیٍ يفٓ رستخوٍ يأمخ وًلٍ يفًق مىزشٌ ،يول ششلٓ ٔستـٕغ أن ٔؼتفك وفسفٍ
مه لجه حلتمیٕذ فٕسٕش فٓ مًوذ حلحٕخِ ئستیم الٓ سيح حإلرتىخس فٓ سيحٍ.
حلیُجّ حلىزًّٔ :مه خظخثض جزشحن َزٌ حلیُجّ حلىزًّٔ حلؼخلّٕ حلتٓ تؼتمذ أوُفخ تحمفل
أطذحل مـخلؼخت جزشحن حلذٔىّٕ يال سٕمخ فٓ وتخرٍ «حلىزفٓ» حلفزْ ٔحمفل خالطفّ أفىفخس
جزشحن حلزىّخلِ حلمظیحّ ومًلٍ« :لذ ؿخلمخ حُخزشتم أن حلؼمل لؼىّ يحلشنل وىزّب يمظٕزّ أمخ
أوخ فؤلًل لىم اوىم رخلؼمل تحممًن جضلً مه حیم حألسع حلزؼٕذِ جضلً خظٍفض لىفم ػىفذ
مٕالد رله حلحیم ،فبرح يحظزفتم ػیفٓ حلؼمفل حلىفخفغ تفتحفًن لیفًرىم رخلحمٕمفّ لمحزفّ
حلحٕخِ(جزشحن ،حلىزٓ.)40 :
يومًلٍ أٔؼخً« :ؿخلمخ سمؼتىم تتخخؿزًن فٕمخ رٕىىم ػمٍه ٔمتشف اثمخًوؤوٍّ لٕس مىىم
رل غشٔذٌ ػىىم ي دخٕل فٕمخ رٕىىم»(وفس حلمظذس.)56 :
حلخظخثض حلتؼزٕشّٔ :يمه خظخثظٍ حلتؼزٕشّٔ حػتمخد حلًطف يأسخلٕذ حلتشزٍٕ يحلىىخٔفّ
يحلـزخق يحإلستؼخسِ فؼالً ػه تیه حلشمضّٔ حلتٓ تخیّف حلىثٕش مه وتخرختفٍ يتـزؼُفخ رـفخرغ
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خخص ٔجؼیُخ فشٔذِ حلـشحص رٕه وتخرخت مؼخطفشٍٔ مفه وتّفخد حلؼفشد ،يمفه أمثیتفٍ ػیفٓ
حلتشزٍٕ حلزیٕغ« :أوخ خًٕؽ فؼّٕ تـشحىٓ حٖلُّ مه حألػخلٓ فتؤخزوٓ حلـزٕؼّ يتىمك رفٓ
حأليدّٔ ،أوخ ٖلٓ جمٕیّ وثشت مه تخ ػشتشيت»(جزشحن ،حلمئلفخت حلىخمیّ :أغىّٕ حلمـش).
حلتشخٕض فٓ أسیًرٍ :يمه حلخظخثض حلتٓ تمٕض أسیًد جزفشحن ػیفٓ طفؼٕذ حلزالغفّ
يحلزٕخن حػتمخدٌ حلتشخٕض يتسشٔذ حلشيح الفٓ حألشفٕخل حلجخمفذِ ئمفًل ففٓ «حألجىحفّ
حلمتىسشِ»« :يأخشجىخ مه حلحذٔمّ يسشوخ رٕه حألشجخس شفخػشٔه رؤطفخرغ حلىسفٕم حلخفٕفّ
تالمس يجُىخ يلخمخت حألصَخس يحألػشخد حلىذوّ تتمخٔل رٕه ألذحمىخ حتٓ ارح مخ رینىخ شجشِ
حلٕخسمٕه جیسىخ طخمتٕه ػیٓ رله حلممؼذ حلخشزٓ وسمغ تىفس حلـزٕؼّ حلىخثمّ(جزشحن،
حألجىحّ حلمتىسشِ.)34 :
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