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صاحب سالسل الذٍب
فلم حصزٓ٘

مًرهئ وت ٖظيل العةٙعي ٝيي

يِ يُا مل ٘قرأ شعرًا ليٙ
قدٍٖ الرب ٙ؟!!

يي ٖيِ يُا مل جأخيهٕ الهةي ٝالرشيٙق ٝانتحًاٖشي ٝا٫ييرْٖ ٜيٚ
ـتييٙىت الهريياٍ يًييا ٘ركتيئ الربٙيي يييِ لةييادن ٖلةيياد وت الهييّٗ
ٖالحصييي وا ٖاذترمييييٖ ٝالقيييد  ٜيهيييي ٞـتريييو كتيييياى ٖ ٧أ ٖ
ٖيٌُتيير ٖ ٧أبييد ا ٖةةٙعيي ٝاييُض مًييا اذتٗ ٘يي ٝال ي اخحعييرد
كتاى ييها  ٟا، ٩ا ٖ قيحِٓا ٖأظ٨يٓيِا ٖتحُيحِٓ انتحعد٘يٝ
٩جبيييد٘اد اذترميييٖ ٝالوي ي ّٗا ٖالةييياى ٖالعصي ي ا ٖا يييٟٗ
ٖا ٙاٍ ته ٙمًرو الةعر ٛقياى وت الربٙي تأري ر العةٙعيٝ
ٖشيييدا جياظيييٙو خعٗاجييئ انتُحصييي ٝٙبارتؽيييرٖ ٜانتعحقييي ٝبالؽيييٗ٠
ٖشيي٨ى العييٗ  ٜالياجُيي ٝال ي نتييا جيياى جعييد .بحعييد ٛانتةييد ننن
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ٖ ْاتيي ٝالعييٙااٝننن ٖجي يركا اذترمييادننن ٖالؽييصٙضننن ٖا٩لييٗاّ
ٖيٗامل ارتٙاى ٖالْٗ٨د ٖانتٗرٙقٖ ٞفتًُاد الُواٖ ٌ١الرٖا١ح
ٖالاْٗ ٖظح ٞاٖ ٩اٖ .الُيٗس ٖمٗايِ العٗاةيل ٖانتصيايرا
ٖاَةعاذٓا بقيٖٗ ٜجييٗو ٖقيد  ٜيهي ٞريٌ ييامل ٖ ٧أمرير اتحُاَي ًا
ٖظؽٗ اً:
أجيييييياي الربٙيييييي العهيييييي غتحيييييياى ؼيييييياظ اً
ييييييييِ اذتويييييييِ ظحييييييي ٞمييييييياا أّ ٘ح هًيييييييا
ٖقييييييييد َةزيييييييئ الييييييييُ ٖ وت اهيييييي ي

اليييييي يدٰشٞ
َٰٗيييييييييييييا

أٖا١ييييييييييييو ٖ ا موييييييييييييِز بييييييييييييا٩ي
٘يحِّقوٓييييييييييييييا بييييييييييييييراٰ الُزييييييييييييييد ٟت أَيييييييييييييئ
ٯ٘ةٰيييييي يزٰ ظييييييييد٘ر ًا ميييييييياّ أييييييي ي

ي حزًييييييييا

ٖييييييييييييييِ شيييييييييييييصر از الربٙييييييييييي ي ٰ لةارييييييييييييئ
د ٖشييييييييٙاً يًًُُييييييييا
يهٙيييييييئ مًييييييييا َٯصٯييييييييرٯ ٱ
ٖلييد أبييٗ يةيياا ٜالٗلٙييد بييِ يةٙييد ان بييِ عتٙيي ٞالحُييٗخٚ
العييا ٚ١وت "يُييةض" الحابعيي ٝنتدُ٘يي ٝظهييتا اظييد ٟانتييدّ العربٙييٝ
الوييٗ ٘ ٝوت العيياٍ ْ 205صر٘ييٝا ٖقييد م ييز بييأب ٚيةييااٜا
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ٖلقت بييي اليةعرٌَ ٛتيرًا لقعير قايحئا وت ظيؽت ٘ير ٟاليةع
بأّ ْها الهقت قد اضتد َوية ٝاؾت اَحًا١ئ لييي "بيي رتير" أظيد
ترٖ قةٙه ٝةٚن
٘عد ْها الصاير انتةد يِ الصعرا ٠اليهِ٘ ياظيرٖا الييرٜ
العةارٝٙا ٖأظد أٌْ ذ٨ذ ٝشيعرا :٠انتحيُو ٖأبيٗ ـتياٍ ٖاليةعرٛ
ٖأشعرٌْا ٖقد بر د يْٗةحٔ يُه َعٗيي ٝأًتييا ٕا ٖمل ٘يحئ أّ
٘رحتو اؾت شياير يعيرٕ أبي ٚـتياٍ لٙويرا أبٙاجئ الصيعر٘ ٝيهيٞ
يوايعٔ ٘قدٍ لٔ الُعا١ح ٖا٭ شاااد ظٗى يا يه ٔٙاَحٓاشئ وت
الصيييعر لححٗشييئ أٌَتيييا اليييةعر ٛييييي بعيييد لي ي ييييي اؾت ياظيييًٝ
العةارٙؽت "بةداا" قاظداً ا٘اْا لحيحح لئ أبٗابٓيا ٖ٘عيةح شياير
الة٨يت لد ٟارتهيا ٠العةارٙؽت :انتحٗمو ٖانتُحعرا ٖانتوحعؽتا
ٖانتعحييا بييِ انتحٗمييوا اؼييات ٝاؾت ـت وُيئ يييِ جٗةٙييد أٖاظيير
ي٨قاجٔ ي الٗ اٖ ٠الٜٗ٧ن
ار يحعا الصييعر وت الععيير العةاريي ٚأّ ٘ةهييز أٖط ا اْييا ٕ
ظٙييز جٗاتييد ميير يييِ الصييعرا ٠ل٨طتييرايت وت يٙييداّ الصييعرا
ٖقد ًتٓر ال ر يِ انت٨يح انتوحعدذ ٝوت الصعر يُد الصعرا٠
انتةيييديؽتن ٖالٗاقيي أّ انتعهٗيييياد جصيي اؾت أّ القيييرا١ح تاؼيييخ
مر اًا ٖبص و يهعًٗتا با٩بٙاد الصعر٘ ٝادتد٘د ٜال لةخ
اة ٝيصاو الصعر آَهايا ْها ٖقد اَعت اْحًاٍ الصيعرا ٠وت
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ل الععرا يه ٞيٙيااِ٘ ييدٜا ٖؼيرٖث شيعر٘ ٝيحُٗيي ٝيريو:
انتيييد٘ح ٖالرذيييا٠ا ٖا صيييا٠ا ٖالةييياىا ٖالاْيييدا ٖا ْيييا لحي ي
مٗمة ٝيِ الصعرا٠ا ٖ٘عهٗ شأٌَٓ وت الععر العةاري ٚبيؽيو
شييعرٌْ انتًٙييا ٖيييٌُٓ أبييٗ العحاْٙييٝا بصييا بييِ بييراا أبييٗ العيي٠٨
انتعيييرٛا انتحيييُوا أبيييٗ تيييراس اذتًيييداَٚا ٖشيييايرَا ادتًٙيييو
الةعرٛن اله ٛـت َِّ يِ َٙو قد ٖيُاظت مر ٖ ٜمة  ٜوت
أذُا ٠ظ ٌ الدٖل ٝالعةارٝٙا نتا قدزئ ييِ شيعر يٌتي ٌٙوت ييد.
ارتهٙييي ٝانتحٗمييوا ٖبانتقابييو تييمّ اْحًيياٍ العةارييٙؽت بالُصييايت
يهٗاًا ٖ اا وت انت اَيٝ
العهًٚا ٖا اْا ٕ وت يعرٌْ اَع
الصعر٘ ٝلهصعر ٖالصعرا٠ا ٖييِ بٙيٌُٓ ظياظت ر٨ريو اليهْت
"الةعر"ٛن
لقييد لتييو شييعر الييةعر ٛياا٘ييا الععيير الييه ٛييياط تٙيئا
تاَع وييييخ تٙيييئ ياا٘ييييا الععيييير انتعييييقٗلٝا تيٙيييئ القعييييٗ
ٖادتُادا ٖالدٖ ا ٖبرايٖ ٝتُ ٝٙا٩بُٖ ٝٙاذتدا ١الةُيا٠ا ٖتٙئ
أ٘ؽ ياً ا٩خةييا ٖا٩ظييداسا ٖالوٙاريي ٝتٓييٗ ٘٘٦ييد ظ ُٙياً ٖقتييد.
ٖ٘عيا  ،ظُٙي ًا ٖ٘قييد .لٙصي شييعرٕ وت َٓا٘يي ٝانتعييا اؾت شيياير
ْيييٗ ابيييِ يعيييرٕ ٖب٢ٙحييئا مًيييا ٘٦ميييد ليي أريييهٗبٔا تٙيييأجٚ
قعٙدٕ قٙي اذتٗاشيٚا أخؽير ا٩ليياًتا ٖميأَ ٚبئ يعير،
ٖلٗظحٔ بٓهٕ اذتؽا  ٜبقعٗ ْا ٖشُاجٓاا ٖظدا١قٓا ٖ ٘اؼٓاا
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ٖلعييو يييِ أشييٓر قعييا١دٕ جهي الي ٘عييل تٓٙييا ا٘ييٗاّ موييرٟ
ٖالربٙي ي ٖييييِ ذيييٌ ٘حييييٗو وت ٖظيييل ال مييي ٝي٦ميييدًا برايحييئ
انتٗرٙق ٝٙال جحصه ٞوت جُٗ الُةًياد ؿتيا ُ٘ويصٌ ٖ٘حٗاتي يي
ةةٙع ٝيا ٘ر٘د اذتد٘ز ئُنن تيٖ ٚظئ ل م ٝانتحٗمو ٘قٗى
تٙةد :
٘يييييييا ييييييييِ أ ٟال مييييييي ٝاذتويييييييُا٘٥ ٠حٓيييييييا
ٖاَ٫وييييييييييييييييياد ا ا ٧ظيييييييييييييييييخ يةآَٙيييييييييييييييييا
رتوييييييييييييةٓا أَٓييييييييييييا وت تؽييييييييييييو جةحٓييييييييييييا
جعيييييييييييييييد ٖاظيييييييييييييييدٖ ٜالةعييييييييييييييير ذآَٙيييييييييييييييا
ييييييييييا بييييييييياى اشهييييييييي ٝميييييييييالة  ٟجُاتويييييييييٓا
وت اذتويييييييييِ ةيييييييييٗ ًا ٖأةيييييييييٗا اً جةآْٙيييييييييا
جُعييييييييييت تٓٙييييييييييا ٖتييييييييييٗا انتييييييييييا ٠يعصهييييييييييٝ
مارتٙيييييييو خا شييييييي ٝييييييييِ ظةيييييييو زتر٘ٓيييييييا
مأفتيييييييييييا اليؽييييييييييي ٝالةٙؽيييييييييييا ٠ريييييييييييا١هٝ
يييييييييييِ الوييييييييييةا ١جتيييييييييير ٛوت زتا ٘ٓييييييييييا
9

ا ا يهحٓييييييييا العييييييييةا أبييييييييدد ييييييييا ظة ييييييييا
يرييييييييييو ادتٗاشييييييييييِ يعييييييييييقٗى ظٗاشييييييييييٓٙا
تعاشيييييييت الصيييييييً

أظٙاَييييييياً ٘ؽييييييياظ ٓا

ٖ ٘يييييييييييي الةٙييييييييييييز أظٙاَيييييييييييي ًا ٘ةامٓٙييييييييييييا
ا ا الُصييييييييييييييييٍٗ جييييييييييييييييرا٠د وت شٗاَةٓييييييييييييييييا
لييييييييي ً٨ٙظويييييييييةخ

يييييييييا ٠مةيييييييييخ تٓٙيييييييييا

تييالةعر٘ ٛةييد ٛجعصةيئ نتييا جحًٙييا بيئ ال ميي ٝيييِ ظوييِ
ٖاؼح ًٖتاْر ٘أخه العؽت ٖنتا عتل بٓا يِ يُا ى ـتٗط بأرةاث
اَ٩يي الويييعااٜا ظحييي ٞأّ الةعييير اجييئا يهييي ٞيٌتًيييٖ ٖ ٝيحييئ
ٖش٨لٔ غتحهل يُٓا يُد انتقا٘وٖ ٝانتٗا َٝا لٙأج ٚييي اليةعر ٛييي
٘٦٘ ٨يدٕا خباظي ٝاَئ ٌُ٘تير
بعد ل يحخيهاً ييِ َٓير اشهي ٝاليً ٙ
الٓٙا ٖالة  ٜجأمو ٖحترو ظد ٕ ٖجدتعئ اؾت يُاتويحٓا يٙيداّ
اذتوِ ٖادتًاىا ٖيةاْاجٓا بُعٙةٔ ئُن
جُاٖى الةعر ٛمو تُيّٗ الصيعر انتعرٖتي ٝوت يعيرٕ تةيدا
وت قويييٌ يُييئ ابيييِ يعيييرٕ انتييير ا الٗليييٗ بيييالعرث ٖالةُيييا٠
ٖالصييراثا ٖلعييو ْييها ال حيياث الييه ٛاخرَييإ ل ييٌ "انتييرأ ٜوت
شييعر الييةعر "ٛل٦ٙمييد اّٖ ش ي بأَيئ ييياط وت يعيير ظتً ي
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انتحُاقؽييييادا ٖجحصا بيييئ أةييييرا يحةايييييدٜا لٙةقيييي ٞادتًيييياى
ٖيصقٔا ٖكتاى احملةٗبٝا ٖ قّحٓا ٖيهٖبحٓا يهي ٞأس أٖلٗ٘ياد
أاراؼٔ الصيعر٘ ٝالةد٘عيٖ ٝادتًٙهيٝا تٓيا ْي ٚا٩ليٗاّ جويحٓٗ٘ٔ
تًٙيييا س لعةحٓيييا يُعهقيياً ييييِ الحقيييايت الهيييّٗ ا٩بييي ٙبصيييةلا
لُٙوةٔ اؾت "انتيرأ ٜبعيديا ٖ ا مير ْيها الهيّٗ وت ٖظيل ٖشيٕٗ
يد٘د ٜـترهخ وت انترآٖ ٜالٙد ٖالٗشٔ ٖانت٨ب ٖا٩خ٨و الرقٙقٝ
ظٙز ٘ ٧قحعر الهّٗ ا٩ب ٙيهي ٞالصي و ٖالٌتياْر ٖالعيٗ ٜ
انتاا٘ييٝا ٖافتييا ٘ص ي اؾت ا٩خيي٨و ٖالعيييا٠ا ٖا٭شييراو ٖاذتييت
ٖالٗااييي ٝتٙقييٗى يص ي اً اؾت ايصابيئ جبًيياى انتييرأ ٜال ي عتةٓييا
ٖ٘ررٌ ا ظٗ  ٜظو ٝٙليُاّ ٘عل رعر العٙيّٗ ٖٖ ا ارتيدٖا
ٖظٯٗٯ ٯ انتقهحؽت مًا الةا:ّ٧
بٙؽيييييييييييا ٰ٘ ٠ععٙيييييييييي القؽيييييييييييٙت قٗايٓيييييييييييا
ٖ٘ر٘يييييييييي ي يُٓٙٙييييييييييييا الةييييييييييييااى ا٩ظٱييييييييييييٗٯ ٰ
ـتصيييييييييي ٚتييييييييييحع ٌ وت القهييييييييييٗث بييييييييي ٯدلّٓا
ٖـتييييييييييي ٰ ٙوت ًتيييييييييييوِّ الصيييييييييييةاث ٖختعييييييييييرٰ
ٖاّ شاَةيييييييييييييييييييخ بعييييييييييييييييي ي

بعيييييييييييييييييييال

ٯٖجٯييييييييييي ي ٯْٗزٌ الٗاشيييييييييييييّٗ أَييييييييييييي ٚيٰقعييييييييييي يرٰ
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لٙصييييييييي يٗكقي ريييييييييييعرٰ العٙيييييييييييّٗ ا حهيييييييييييٞ
ٯٖ٘ٯييييييييييييييييرٖقّي ٖ اٰ ارتييييييييييييييييدٖا ا٩لتيييييييييييييييير
مهل ٘ر ٟالةعر ٛأّ بٙاْ ،ر ا٩قعٗاّ ْيٗ ا٩قيرث
 ّ٩جٗظل بٔ أرُاّ ستةٗبحٔ لُعايحٔا ٖكتالٔ لٙعٗا الةٙيا،
لٙحخه وت ْها انتٗؼ ا٧ل ٝاذتوِ ٖادتًاى:
جٌتييييييييييييييِ اليييييييييييي ي و يعرؼيييييييييييي ياً ا ا يييييييييييييييا
شٯيييييييييي ٨يييييييييييِ ذةرْييييييييييا ظٰوٰيييييييي يِٰ ابحويييييييييياٍ
مُييييييييييييييٗ ا٩قعييييييييييييييٗاّ شيييييييييييييي ٕ٨ةييييييييييييييو
ٖرٯيييييييييي يًٱىتو اليييييييييي يدك توعِّييييييييييييو وت الٌُتيييييييييييياٍ
ٖمل ٘قل يُد ْها وت ٌَترجٔ اؾت انترأٖ ٜادتًاى ٖافتا بىت
كتاى الع ّٗٙبُةاد "الُرش " تٙادتًاى العٖ ّٗٙجأذ ْا:
تيييييييييييم ا ةربيييييييييييخ اؾت العٙيييييييييييّٗ ٖاُصٓيييييييييييا
تأظيييييييييو ذتاًتييييييييي وت يٙييييييييييّٗ الُييييييييييرش
ْٖييياْٗ وت يٗؼيي آخييير ٘صيييةٓٓا بصٯيييً الؽيييعٞا تٓيييٚ
يح٪ل٘ ٝ٢عٌك ُٖ٘حصر َٗ ْا أ شا ٠ا ، ٩ماتٝا ْٖٗ بٓها ٘ا٘يد
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يييِ بٓييا ٠احملةٗبييٝا ٖ٘عهيي ٚيييِ شييأّ رييعرْا ٖكتا يياا ٖمل ٧
ْٖ ٚأشةٔ بقُيد٘و الراْيت اليهٓ٘ ٛحي الٌتهًيٝا يصيع ًا َٖاشيرًا
الؽٖٗ ٠الُٗ ا ٖقد جربي تيٗو انتُي ا ٖاليةعر ٛبٓيها قتيا ط ييا
بؽت الٗظل اذتوي" ٚسي الؽيعٞا َيٗ القُيد٘و" ٖالعيياد
الرٖظاَ ٝٙانتحًره ٝوت العيا ٖالعٓر ٖالُقا:٠
ييييييييييا شٰييييييي ي ٱر ٍٰ ييييييييييِ ْييييييييياٍ بيييييييييه ٛلٗييييييييييٝ
شييييييييييية ٝٓٙسييييييييي ي

الؽيييييييييييع ٞا٩مييييييييي ي

مأَزًييييييييييييييييييا ظييييييييييييييييييٗ جٓا وت اليييييييييييييييي يدكشٞ
قُيييييييييييييييد٘و قويييييييييييييييٙ

يهييييييييييييييي ٞيُييييييييييييي ي

أييا قيدْا تٙصيةٔ اؽيِ الةيياّ اليه٘ ٛحًا٘يو يي الر٘يا .ذييٌ
٘عييٗ ْا الييةعر ٛبالصييً يُييد ا جيايٓييا بييؽت الةٙييٍٗا ْٖييٚ
الةاالٝا الٌتةٝٙ
ْييييييييو أَييييييييخ ا ٧قؽييييييييٙت الةيييييييياّ جقععيييييييئ
يرؼيييييييييييي ٞالر٘يييييييييييياٖ .جعييييييييييييدٖٕ تٙعحييييييييييييدى
أٖ الةااليييييييييييييييييي ٝوت اٰشٱيييييييييييييييييي٘ ٣ةا ييييييييييييييييييا
أٖ ًتةٙيييييييييي ٝالةيييييييييياّ وت أشيآَييييييييييا معييييييييييو
13

ٖبعييييد ْيييياْٗ ٘عييييٗ ستةٗبحيييئ اليي ي اظييييخ جتييييٗى بييييؽت
اذتاؼييييرِ٘ وت زتهيي ي الصييييراث يٌتٓييييرًا كتا ييييا انتحًرييييو وت
شيييةابٓاا َٖؽيييا جٓاا ذيييٌ وت خعيييرْا الرقٙيي ا ٖخيييدْا انتيييٗ زا
ٖأرُآَا الةٙؽا ٠ادتهاب ٝال شةٓٓا يي جيا  ٜييي بياله٦ل٦ا ٖأخيرٟ
باْر ا٩قعٗاّ اله ٛيُعٓا ؼٙا ٠أ الخ بٔ ًتهً ٝالهٙيوا تةيدد
مأَٓا يعةا .وت ظؽت بدد يَٓٗٙا الويابهٝا اليياجر ٜيوي رٜ
قةو شرث ارتًير ظحي ٞأَٓيا ختعيل ا٩لةياثا ٖجويو العقيٗىا
ٖجأخيه ا٩لةيياث ٖجيعيو بٓييا ييا مل جيعهيئ ارتًيرٜننن ْٖييٗ ا ٘عهي
أبٙاجيئ ستقق ي ًا كتالٙيي ٝظييٗ  ٜجحصيياب ٖجحعيياَ تٓٙييا اذتٙييا ٜي ي
اذترم:ٝ
ْييييييي ياز يُٓيييييييييا شييييييييير .الصيييييييييةاث تصاليييييييييخ
تيييييييييٗو خعييييييييير مييييييييير شٱيييييييييٗى الٗشيييييييييا.
ٖأ جُييييييييييييا خييييييييييييدًا ٰ٘ييييييييييييرا ٰ.ليييييييييييئ الييييييييييييٗ
ا ٖ٘صيييييييييييييييييييي يحكًٔ شُيييييييييييييييييييييي ٞالحٰيَّييييييييييييييييييييييا.
ٖشييييييييييحٙحا ٘ٯعيييييييييي ٰ يييييييييييِ ل٦لييييييييييي ٦اليييييييييييٍُت
ٍا ٰٖ٘يييييييييييا  ٛيهييييييييييي ٞشيييييييييييحٙخ ا٩قييييييييييياظٚ
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تأؼييييييييييييا٠د حتييييييييييييخ الدكشُزيييييييييييي ٝلهصيييييييييييير
ث ٖميييييييييييييييييااد جؽييييييييييييييييي ٠ٚلهًعيييييييييييييييييةا.
ٖأشيييييييييييييييييييا د اؾت الةُيييييييييييييييييييا ٠بأذتيييييييييييييييييييا
ًت ييييييييييييرا ،ييييييييييييِ الحعييييييييييياب ٚظيييييييييييعا.
تعييييييييييييييييربِ يييييييييييييي يِز قةييييييييييييييييو انتريييييييييييييييياَٚ
ٖريييييييييييي ي رَا يييييييييييييييُِٓ قةييييييييييييييو اليييييييييييي يرزا.
قيييييييييد جيييييييييد٘ر ادتييييييييييٗ ّٰ ييييييييييِ ييييييييييدٍ ا٩ى
بيييييييييييييياث يييييييييييييييا٘ ٧ييييييييييييييدٖ وت ا٩قييييييييييييييدا.
ا ّننن تالعةٙعييٖ ٝانتييرأ ٜيحييداخهحاّ لييد ٟالصييعرا ٠بعايييٝا
ٖالةعر ٛخباظ٘ ْٖٗ ٝةيدٖ لد٘ئ يُعهقياً ةيا١راً ظيراً ا ٘عحًيد
الةيياى يقديييُ٘ ٝحقييو بعييدْا اؾت ارؼيئ الصييعر ٛاليير ٙ١أيييا
قايٗرٔ تي ٔٙيي ٖيِ خ٨ى أشعا ٕ ٖقعا١دٕ ييا ٘قيا ث أ بعًا١يٝ
مهًٝا ٖيِ قايٗرٔ وت أٖظيا اذتيت َقيرأ :ظيةابٝا الُٓيٞا
شييييي ٟٗا يٗلييييي ا أشييييييصاّا يٗاةييييييلا مةييييييد سترقييييييٝا
يييؽت ي ٦قييٝا قهييت يوييحٓاٍا يٓييدا ياييياا برشييا ٠العاشيي ا
ا٭َعا ن
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ٖييييِ أٖظيييا اذتةٙةييي :ٝجرُيييٞا ةييير ا بٙؽيييا٠ا يٙيييّٗا
ايييااىا أظيييٗ ا قهيييٗثا ـتٙيييوا أذتييياًتا قيييدا شييييّٗا ذةيييرا
العةاا أَياسا ؼاثا يٙاسنننن اخلن
ٖيِ العةٙع ٝارحعا الةعر:ٛ
شهُا ا ٖ اا قًرا شُٝا اعِا ال وا الر٘ا،ا ؼيٗ٠ا
بييروا عتيياّا َييٗا ا جيييا.ا الرب ٙي ا س ي ا ل٦ليي٦ا الييدشٞا
ااّ٧ا الربرثن
أيا أ ا ٠اذتةٙةاد ت ر  ٜيُدٕ:
يهٜٗا لٙهٞا ريهًٞا أ يا٠ا ُ٘يتا ريعااا أ ٖٟا َعيٌا
ُْييدا ايييدا رييعدٟا الربيياثا ياجيي ا ـتاؼييرا ٘زيياا يٙزيياا
رعد ٟأٍ يًرٖا ٖأٍ ب رن
ٖ٘يرشح اليةع أّ اذتةٙةي ٝاذتقٙقٙيي ٝافتيا ْي" ٚيهيٖٗ "ٜيييا
رٗاْا أ ا ٠خٙالٝٙن
جُيا٠د اا يهيٗ ٜبعيد قيرث

تٓييو مييت ٘ةهةٓييا الويي٨يا

ٖشييدا ةٙيٓييا يحة ياً يهُٙييا

تًييييييييا ٘عحااَييييييييا ا ٧نتايييييييييا

ٖ بييخ لٙهيي ٝقييد بييخ أرييقٚ

بعُٓٙٙيييييا ٖميٓٙيييييا انتيييييدايا

قععُا الهٙو لرًاً ٖايحُاقياً

ٖأتُُٙييييييإ ؼييييييً ًا ٖالحاايييييييا
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ا يٓيداًا ٖمل أخيير ياييا

ٖقد يهًخ بأَ ٚمل أؼيٙ
ٖ٘قٗى وت يٗؼ آخر:
شيٗد الصاٍ يرجةعٖ ٚأوَويٚ

ٖيهيييٗ ٜخهَّيي ْٖيييٗ ٟتييي٦ااٛ

ٖيرييو َييداي أ ْهييي ظةييٙو

ٖأموييةي رييهٗا يييِ بيي٨اٛ

ٖبانتقابو َر ٟالةعر ٧ ٛغتي ٚرراً ا ا يا أشا اؾت يا قد
ٌ٘تٓر يِ قةو احملةٗب ٝييِ ظيد بعيديا رير ٟالصيٙت وت أرئا
ُْٖا ٘قٗى:
أدٱ ٖخييييييييىت شييييييييٙت وت ييييييييهٯا  ٛتعيييييي يدزد
ٖمل جُحٌتيييييييييير بييييييييييَ ٚييييييييييٗ ٟقييييييييييد أشيييييييييدزد
باخحعييييا َقٗ ييييا :اّ الييييةعر ٛييييياط وت يعيييير دتًٙييي
انتحُاقؽاد ٖجحصا بٔ أةرا يحةايدٜا ٖلعو يِ أظدو ٖأيهث
شيعرٕ يييا قاليئ وت ييد .انتحٗمييو ٖاليييحح بيِ خاقيياّا ٖاّ ميياّ
يحةي ياً خالعي ياًا مًيييا ييييي وت شيييعرٕ بعايييي ٝبيييمبرا كتالٙييياد
انت اّ الهٓ٘ ٛحٌ بٔا ٖ٘عُٔٙا ت يُعر انت ياّ وت العيٗ ٜ
الصعر٘ ٝيُدٕا ٖقد لٗزَٔ بأكتو ا٩لٗاّ ٖأ ْا ْاا ٖخباظ ٝاّ
ماّ ْها انت اّ ٖةُٔ الهَ ٛصأ تٔٙا تٓا ْٗ ٘قٗى وت مير
"ظهت":
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٘ييييييييا بٯيييييييرٱوٰ أرييييييييير يييييييييِ قٗ٘ييييييي توعرجييييييييٚ
ظهييييييييت تييييييييأيه ٞالقعيييييييير يييييييييِ بعٙٯيييييييياس
ييييييييييِ يُةيييييييييخ اليييييييييٗ ا انتععٯيييييييييير ظييييييييةٱةٰٔ
وت ميييييييييييييييو ؼييييييييييييييياظٖ ٝٙزتُييييييييييييييي ٞا٫س
مًا ُ٘ ٧و ٞأّ ٘همر يصقٔ لهصاٍ:
اّ ايصيييييييييييييييييييي أظيييييييييييييييييييييةعخ شُيييييييييييييييييييييٝ
تخؽيييييييييييير ٜالييييييييييييرٖ ،اييييييييييييدا ٜاليييييييييي ي او
ْٗاْ٥ييييييييييا اليؽيييييييييييا ،ايييييييييي

الُييييييييييدٟ

ٖياْ٥يييييييييييا الوهويييييييييييياى يييييييييييييهث انتييييييييييييهاو
ٖالييييييييييييييدْر ةهييييييييييييي بييييييييييييييؽت أمحاتٓييييييييييييييا
ٖالعييييييييييييٙض تٓٙييييييييييييا ٖ ظييييييييييييٗاط قيييييييييييياو
بعد ظٙيا ٜيه٢ٙي ٝبالصيعر ٖا٩اثا ٖوت العياٍ ْ284ييي ا جيي
الةعر ٛاؾت شٗا بٔ اذر َٗب ٝقهة ٝٙأنتَّخ بٔا جا ماً ا ذاً شعر٘اً
تٙيي انتوييحٗ٘ ٟع يي ظرظيئ الصييد٘د يهيي ٞا٧لحييااٍ بعًييٗا
الصييعر ٖكتيياى الهييييٍت ٖشييٗا ٜا٧خحٙيييا ا ٖظوييِ الحعييير وت
18

اَحقيييا ٠الةعيييٗ الصيييعرٖ٘ ٝقييير ،شيييعر الةييياى ٖالرذييياٖ ٠انتيييد.ا
ٖٖظييل العةٙعييٖ ٝالعًييراّ ٖقعييٙدجٔ الويي ُٝٙٙالي جعحي حتيييٝ
شعر٘ ٝاد شأّ:
ظيييييييييُخ َيوييييييييي ٚيًيييييييييا ٘يييييييييدَِّ

َيويييييييييٚ

ٖجرتعييييييييييخ يييييييييييِ شٯيييييييي يدٯا مييييييييييوِّ شيييييييييية
ٖـتارييييييييي خٰ ظيييييييييؽت ييييييييييايي اليييييييييدْر
الحًارييييييييييي ًا يُيييييييييييئ لحعويييييييييييي َٖ ٚوييييييييييييٚ
بهييييييييييز يييييييييييِ ظييييييييييةاب ٝالعييييييييييٙض يُييييييييييدٛ
ةيَّقحٓييييييييييييا ا٘٩زيييييييييييياٍ جعيٙييييييييييييل بٯخٱيييييييييييي
ٖبعٙييييييييييييييييد يييييييييييييييييا بييييييييييييييييؽت ٖا ا تيييييييييييييييئ
يٯهيييييييييييييييييييييو شٰيييييييييييييييييييييربٰٰٔ ٖٖا ا متيييييييييييييييييييي
ٖمييييييييييييأّز الاييييييييييييياّٯ أظييييييييييييةح ستًييييييييييييًٗ٧
ْٯيييييييييييييييٗإٰ يييييييييييييي ي ا٩خٯييييييييييييي ي ِّ ا٩خييييييييييييي ي ِّ
ْييٗ الٗلٙييد بييِ يةٙييد ان ٖأجييري رهوييه ٝا٩ظييٗى ل٪ايياَٚ
ٖأمحيييي ٚبيييأّ ا مييير أّ َويييةٔ ُ٘حٓييي ٚاؾت ٘عيييرث بيييِ قععييياّ
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ٖ٘ ُيي ٞأبييا يةييااٖ ٜأبييا اذتوييِ ايي أَيئ اقحعيير يهيي ٞاٖ٩ؾت
لو ٖ جٓان تالةعر ٛشاير يربَ ٚقٖ ٚلد وت يٓد انتأيّٗ رُٝ
ْ206يي ٖقؽ ٞوت يٓد انتعحؽد رُْ284 ٝين
ٖقيييد يييياط اليييةعر ٛوت يعييير ا اْيييا الدٖلييي ٝالعربٙيييٝ
العةارٖ ٝٙا اْا اذتؽا  ٜالعرب ٝٙوت بةداا ال ماَخ يهحقٞ
ظؽا جؽت ير٘قحؽت ًْا ظؽا  ٜاليرس ٖظؽا  ٜالرٍٖن ٖماَخ
أ٘ؽي ياً يعيييعر آ اٖ ٠يقا١يييد ْييياجؽت اذتؽيييا جؽت يي ي يحيييٗا س
العييرث أظييعاث الدٖليي ٝالقاً١ييٝنننن تقيياٍ وت مييو َاظٙيي ٝظييٗد
٘يخر ؿتآذر قٗئ ٖياا٘اٌْننن
ٖنتيا مياّ ا اْيا اذتؽيا ٖ ٜشي ٗٙالير ٘حةعئ الحخييل
يييِ يٗاظييياد العيير ٖقٙييٗا الحقالٙييد ٖالحااييياد ارته ي تقييد
ريرد الههادننن ٘قابو ْها ايٗ ٜاؾت الاْد ٖالُوي لتهيٓا أبيٗ
العحاْٝٙن
ْٖ ييييها ييييياط الييييةعر ٛوت يعيييير ظتًييي انتحُاقؽيييياد
ٖجحصا بيييئ أةييييرا يحةايييييدٜننن ٖوت يرييييو ْييييها الاظيييياٍ ٘قييييٟٗ
الحُات ا ٖجصحد الراةٝا ٖجحعاظِ انتعيا.ن ٖجرجيي جةعياً يها
ق ًٝٙانتااٖ٘ ٜصحد العهت يهٓٙاا ٖجحصياشِ الٗريا١و ٖجحعا٘يونننن
ُْٖا جوٗا ٖ .الُيعٝٙا ٖختحو انتقا٘ ٙا ٖجيحة ا٩قيدا بيحة
20

اذتٌتًٗت ٖانتوحٗ٘ادا ٖجحو ا ٗ ٜبؽت الُاس اجواياً ٘ؽو يعئ
انتُع تحق الُيٗس يِ ظ جٓا وت بهةاىن ٖوت ْها انتعري الهٛ
 ٧يًو ت ٔٙلهصعرا٘ ٠ةهت بعةٙعي ٝاذتياىا يهي ٞالصيعرا انتيد.نن
تالدٖلٖ ٝاريعٝننن ٖأظيعاث انتُاظيتا ٖالُييٗ ٖاذتٙرٙياد تٓٙيا
مر ّٖننن ٖمهٌٓ بالعة أذر٘يا ٠تالصيايرا ظٙاجئا ٘حُقيو بيؽت
ارتهٙيييي٘ ٖٖ ٝيييرٕ ٖماجةييئ ٖٖ٧جييئننن ْٖ يييها مييياّ اليييةعرٛنن
تالصيييعرا ٠لٙويييٗا مالعهًيييا٘ ٠يييأج ٌٓٙقٓيييٌ ايييداً ييييا ااييييٗا
يحٗترِ٘ يه ٞالةعزننن
لقيييد مييياّ يهًييياْ ٠يييها الععييير يٗؼي ي ظيييياٖٖ ٜاشييي٨ى
ارتهييياٖ ٠اظييداً بعييد ا٫خييرنننن ٘ةييدقّٗ يهيي ٌٓٙظحيي ٞيييِ اشييحٓر
بالةخيييو يييييٌُٓا مانتُعيييٗ ن ظييييؽت مييياّ الصييييعرا٘ ٠عرؼييييّٗ
بؽيييايحٌٓ ُٖ٘حٌتيييرّٖ حملييي ٝؼيييا جهيييٗ .وت ٖشييئ انتًيييدٖ .جةصييير
بالُٗاىننن ٖاأريإننن اَُا َحدا س شعر ْها الععر ٖالععٗ قةهٔ
ٖبعدٕ يِ أشو يا ٖ ا وت ذُا٘ا انتد٘ح يِ جا ٘خ ٖأظداس ٖلٗظاد
لهعةٙعييٝا ٖخهصيياد لهييُي وت خٗتٓيياننن ٖالرشييا٠ننن وت رييخعٓا
ٖ ؼاْان
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وت ْاآًً١ييا ٖاَحعييا اجٓاننن وت أجراظٓييا ٖأتراظٓيياننن يهييٞ
الوييٗا٠ننن ٖلييْٗ ٧ييها نتييا ميياّ يرييو ْييها الصييعر الٗاقييل يهييٞ
ا٩بٗاث حتخ الصً ا ظر٘اً بالد ارٝا خهٙقاً با٭يصاثن
ٖوت ؼْٗ ٠ها الععر ظتت أّ عت ٌ يه ٞالصيعرا٠ننن ييِ
الُاظ ٝٙا٩خ٨قٝٙننن لقد ماّ الصاير قتد .وت ٘ٗيئ ييِ شيأَٔ
ْصا ٕ٥با٩ي جةعاً لقربٔ أٖ بعدٕ يِ يُعق ٝالُييٗ ييدا ظٙياٜ
الصاير!ننن  ٧بو أمرر يِ ْها تمّ ظاظت ا٩ير  ٧قتهي انتُي
ٖالععا ٠تعوتنننن أَ قته الرقاثننن اقتاٖ ٜ٠اظد ٜييِ أظيةعٔ
جع يه ٞاذرْا الرأس يِ ادتود لوةت ٖإ أٖ بدّٖ أريةاثننن
آَا يص ٝ٢ٙالقد ٖ ٜالةهةٖ ٝالحًه ن
ٖ ٧عتوييػت أظييد أَيي ٚأ ٘ييد أّ أيحييه لهييةعر ٛيييِ يدظيئ
لهًوحعؽت ذٌ ْصا ٔ١لٔ ظيؽت أابيرد اليدَٙا يُئننن أٖ ييِ يدظئ
لهًُحعييير الةييياا انتحيييآير يهييي ٞأبٙييئ!نننن أٖ مييياّ وت اريييحعايٝ
الةعرٛا وت يقياٍ الحُياق ا أّ ٘هيٗ بالعيًخ ييِ ٧ا َٖعيٌا
ٖل ُٔ مل ٘يعو  ًْٔ ّ٩أّ ٘وح ررا شيأّ أْيو يعيرٕا ييِ
انتاىننن انتاى اليهٖ ٛتيرٕ لئ ٖأاُيٞا انتحٗميو ٖالييحح بيِ خاقياّ
ٖل ِننن ْو يِ يا٘دننن
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ٖي ْها مهٔ أ  ٟيدظ ٝاليةعر ٛوت انتحٗميو ييي ٖريٙأجٚ
ال ي ٍ٨يُٓيا يييي ٖيدظحئ وت اليييحح بيِ خاقيياّ ٖاّ ماَيخ يحةياً
خالعاًا يِ أظدو ٖأيهث شعرٕ اّ مل ج َٗا أتؽهٔ كتٙعاً:
ٖأظييييييييييييييييٙد اّ َا يحيييييييييييييييئ الهعييييييييييييييييٍت إ
مهيييييييي٨ٙا ٖاّ اشعحيييييييئ القييييييييٗى كتصًييييييييا
ٖقييييييد ميييييياّ رييييييٖٓ ً٨اؼييييييعاًا تحييييييٗيرد
بيييييييييييإا ٖةهقييييييييي ي ًا ؼييييييييييياظ اً تحصًٓيييييييييييا
أيحخييييييييييييه يُييييييييييييد ٛا٭رييييييييييييا ٜ٠ستوييييييييييييِ
ٖيُيييييييييحقٌ ييييييييييي ايييييييييير ٥مييييييييياّ يُعًيييييييييا
ٖي حويييييييييييييييييت وت انت٨يييييييييييييييييي ٝياشيييييييييييييييييد
٘ييييييير ٟاذتًيييييييد اًُييييييياا ٖانت٨يييييييي ٝيةرييييييييا
غتيييييييييٗتي ييييييييييِ رييييييييييٗ ٠أ٘ييييييييي يعصيييييييييير
ٖ ٧خيييييييييييييييٗ ا ٧أّ جتيييييييييييييييٗ ٖجٌتهًيييييييييييييييا
أيٙيييييييهي أّ أخصييييييياي ييييييييِ اييييي ي ظيييييييااس
جييييييييييييييةؽتا أٖ شييييييييييييييرٍ الٙيييييييييييي ي جقييييييييييييييديا
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ٖأميييييي ي ًتييييييييي أَيييييي ي انتيييييييير ٠مل ج ييييييييِ
حتهيييييييييييييو بيييييييييييييالٌتِ اليييييييييييييهياٍ احملرييييييييييييييا
ٖمل أيييييييير اليييييييهَت اليييييييه ٛرييييييي٦جي لييييييئ
تأقحيييييييييييييو َيوييييييييييييي ٚظويييييييييييييرٖ ٜجُيييييييييييييديا
ٖلييييييييييٗ ميييييييييياّ يييييييييييا خ جيييييييييئ أٖ ًتُُحيييييييييئ
نتييييييييا ميييييييياّ اييييييييرٖا أّ ألييييييييٍٗا ٖج ريييييييييا
أ ميييييييري العٓيييييييد اليييييييه ٛليييييييٙ

رييييييي٦ااا

جُاريييييييييئٙا ٖالييييييييييٗا العييييييييييعٙح انتوييييييييييهًا
ٖيييييييييا لتييييييييو الرمةيييييييياّ شييييييييرقاً ٖيةربييييييييا
ٖأصتييييييييييييد وت أيهيييييييييييي ٞاليييييييييييية٨ا ٖأجًٓييييييييييييا
ْو اي يره ٚا٭بٓاٍا ُْا؟
أقيييييييييييييير ؿتييييييييييييييا مل أشُيييييييييييييئا يحُعيييييييييييييي٨
الٙييييييييي ا يهيييييييييي ٞأَيييييييييي ٚأخاليييييييي ي ألٗيييييييييييا
لييييي ٚاليييييهَت يعرٖتييي ياًا ٖاّ مُيييييخ شييييياْ٨
بيييييييييئ ٖليييييييي ي العحةيييييييييي ٞيهييييييييييٚا ٖأَعًييييييييييا
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ْو أ٘خ أ و ٖأيهث يِ ْها الوهواى؟
ٖالعييٗ ننن ظييٗ  ٜالهعييٍت الييه٘ ٛرجييد مهيي ٨ٙيح وييراًا
ٖظييٗ  ٜادتًصًييي ٝوت القيييٗى تٓيييٗ ٘راقييو ذيييٌ غتيييرط زتحا١يي ًا وت
اقحؽاث يقعٗاننن ذٌ ٖظيل اَوياّ بأَئ ريٓو ٖاؼيحننن ٖظيل
ير٘ح يُوٌ يه ٞأّ الةٙخ هتهٗ ٠بالعيٗ ٖي ويٓا  ٧أ ٘يد أّ
أقيٗى طةةيياو يعُيٗ ٛأٖ ليٌتييٚم تيمّ يييا أقعيدٕ أمي ييِ ْييها
ب يير ننن آَييا ظييا٧د َيويي ٝٙلهًييدٖ .لهصيياير يهيي ٞالوييٗا٠نننن
الصاير اله ٛجحة اْحاا اجٔا ٖشٔ ظاظةٔ ا ا ْيض أٖ جعهي نننن
ٖجحةعيئ ا ا اميٓيير ٖجتٓييٌ تححييٗير بييإننن اَيئ ةةيياو َيويي ٚا ا
ظح ْها الحعة ننن
ٖقد ماّ الةعر ٛأ٘ؽاً ابِ يعرٕ وت شعرٕننن تصعرٕ يِ
يرا٘ا الععير انتعيقٗلٝننن تٙئ اٖ ٖقعيٗ ٖشُياد ٖيُيا ٜننن ٖوت
شيييعرٕ أخةيييا ٖأظيييداسننن ٖوت شيييعرٕ رٙارييي ًٝتٓيييٗ ٘٘٦يييد ظُٙي ياً
ٖقتد.ا ٖ٘عا  ،ظُٙاً ٖ٘قد.ننن يد .مير اً ْٖصيا ٖقياٍ ؿتًٓيٝ
الصيييياير وت يعييييرٕا ٖاّ مل ج ييييِ انتًٓيييي ٝاذتقٙقٙيييي ٝلهيُيييياّ
ٖل ُُا َحعايو يه ٔٙا ا ظارةُإ ٖت يياًُْٙا اذتد٘ر ٝلهصعر
ٖالصايرنننن
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ٖالةعر ٛابِ يعيرٕ وت أريهٗبٔ تقعيٙدٕ قٙي اذتٗاشيٚ
أخؽر ا٩لياًت ٖمأَٔ يعر ،هٕ اذتؽا  ٜبقعٗ ْا ٖظْ٨ا
ٖ ٘اؼٓا ٖال م ٝانتصٓٗ ٜننن
شييعرٕ ابييِ يعييرٕننن يعيير جُقييو الصييعرا ٠يييِ هتييدٖ .اؾت
هتييدٖٖ .ييييِ بهييد اؾت بهيييدا تقعييٙدٕ أ٘ؽيي ًا ٖظييا ظييي٨دا
ٖرصو أي ُٖ ٝبهداّنن ٖرأقل تًٙا بعد يُد يٗاقل الٗاا وت
شعرٕنن
ٖشييييعرٕ ابييييِ يعييييرٕ انتيييير الٗلييييٗ بييييالعرث ٖالةُييييا٠
ٖالصييييراثننن ٖالييييةعر ٛابييييِ يعييييرٕ ييييير ٜأخيييير ٟوت محابيييئ
طاذتًارييٝم تقييد ييياط الييةعر ٛوت يعيير ادتًيي ٖالحعييُٙل
ٖالُقد ا٩اب ٚأ٘ؽاً تصا ٠محابٔ هتهٗ٠اً بالحقوًٙاد ٖاّ مياّ
أقو أبٗاباً يِ طلتارٝم أب ٚـتاٍنننن
شاير ةرو ميو تُيّٗ الصيعر انتعرٖتي ٝوت يعيرٕا ظحيٞ
لٙيي٦ذر يييِ َقيياا ا٩اث أَيئ أكتييو متوييًا ٝ١شيياير وت يعييرٕا
ٖرييٗا ٠أظييح ْييها الييرقٌ أٍ شييىت وت العييد ٖالحقييد٘ر تييمّ ا٧لحيئ
باق ٝٙجعهِ رة الةعرٖ ٛجيٗقٔ ٖجألقئننن بيو اّ اٙ١حئ وت ييد.
انتحٗمييو ذييٌ ذا١يئا ْٖاٙ١حيئ وت ٖظييل ال ميي ٝذييٌ رييُٙٙحٔ وت
ا٘ييٗاّ مويير ٟال ي ٘عييدْا الُقيياا طيييِ ٖا ١ي الصييعر وت مييو
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ياّ ٖي اّما افتا ْ ٚا٘اد جعهِ ارٌ الةعرٖ ٛختي يهيٞ
ةٗى العر٘ ننن ةر٘ الصعر العرب ٚمهٔن ٖييا بالقهٙيو ْيها ْيٗ
يٙييااّ الحقييد٘ر ٖالقيي ٌٙتُٓيياي شييعرا ٠زتٙييدّٖ ٖل ييِ ا٭شييااٜ
ٖظل ياٍ ٘صيرمّٗ تٙئ يي ريٗاٌْ هتيِ ْيٌ وت ةةقيحٌٓ وت
يعييرٌْننن أٖ يعييٗ أخييرٟننن ٖل ييِ شييعرا" ٠الصييٗايخ" ةةقييٝ
أخرٟننن

***
ياط الةعر ٛمًا قهُا وت يعر ا اْا الدٖل ٝالعةاريٝٙ
يييِ الُاظٙيي ٝانتاا٘ييٖ ٝاذتؽييا ٘ٝا ٖل ُيئ أ٘ؽياً ييياط وت يعيير
اضت ٨ا يِ الُاظ ٝٙارتهقٝٙننن ياط وت يعير ٘صيت الٗليد يهيٞ
أبٖ٘ ٔٙقحهٔا ٖ٘وصِ ا٩خ أخإ ذيٌ ٘يُق يهٙئ ٖ٘ةيد ٕ تٙويي
ائ لحعٗ ٟظيعحٔ ٖج٦يِ اَحياؼحٔننن لقد ماَخ ارت٨ت ٝاَٙا
ير٘ؽييٖ ٝحت ًيي ًا وت الرقيياث ٖا٩يييٗاىننن ميياّ ارتهٙييي ٝا يياً
ظييية اً ً ٧تي ي ً٨تعويييت لٮلييئ! ٘رتي ي ٖ٘ؽي ي ٖ٘ويييعد ٖ٘صيييقٚ
ٖ٘قعييٖ٘ ٚييدَٖ ٚجحعيير ٘ييدٕ وت أيييٗاى الدٖليي ٝمأَٓييا بع ي
يالٔننن الٗشٕٗ جعُٗ لٔا ٖا ، ٩جٰقةو بؽت ٘د٘ٔا ٖا٩قدا عتدْا
رخعٔ ٖ ؼإننن ماَخ ارت٨ت ٝتٗو خٙاى انتحًي ٖتٗو أْٖاٍ
اذتاملنن ٖل ِ ْها مهٔ  ٘ ٧أبداً أّ ٘قحو ا٩خ أخإ ٖا٧بيِ
أبإ يِ أشهٓانننيًٓا أٖجٙخ ٖآجخ!!
27

ٖالعصٙيييت أّ ْييي ٠٧٦القحهييي ٝاليييهِ٘ ٘قيييديّٗ يهييي ٞالقحيييو
بةواة ٝيِ ب ٌُٓٙشعرا ٠و شعرٌْ ظحي ٞميااد بعي أبٙياد
ت ٔٙجحٓاتخ يِ الرقٝننن  ٧بو بهز يِ قحٔ أّ ٘رظٌ القةح تٗٓٙإ
ٖل ُٔ مل ٘رظٌ أخإ! تقحو طانتويحعؽتم ذيٌ اريحدا تخهي أخيإ
الراَ ٚطانت٘٦دم ذٌ قحهٔ!!
اّ ا٩ير ُ٘ ٧ععر وت ظةر الُي ٖظدْا بو ٘حصاٖ ٕ اؾت
ظييةر العقييو أ٘ؽ ياًننن اَيي ٚمهًييا قييرأد يييِ يٙحيي ٝانتعحييا َيويئ
ارتهٙيييي ٝالصييياير  ٧أيهي ي ا ٧أّ أجويييا٠ى شيييةٔ يهْٗلييي :ٝتيييٌٙ
العييرا ؟ ٖارتهٙييي٘ ٝحٓييدإ ْييها انتع ي ؟ننن خهٙييي٘ ٝييرٖ الُيياس
ٖ٘ييرٖيٌٓا ْٖييٗ وت القعيير ال يية ا ليي ٙأقييو يييٌُٓ يةيياًننن
٘ ييي ٚأّ جتحً ي مهًيي ٝةٗا١ييل ادتُييد يهيي ٞخهعيئ تٙحعههييّٗ
بععييا ٌٓ١ل ٙييّٗ ابعيياٖ ٕ٥لييٗ قهيي ً٨ٙي ي اً مات ٙياً ٘ ّ٩ييدخهٗا
يهٙيئ ظصرجيئ مًييا اخهييٗا يهيي ٞانتعحييا طٖشييرٖا برشهيئ اؾت بيياث
اذتصيييرٜا ٖجُييياٖلٕٗ بالؽيييرث باليييدباب ٙا تهًيييا خيييرط مييياّ
قًٙعٔ شتاقاً وت يٗاؼي ا ٖآذيا اليدٍ يهي ٞيُ ةئا تأقيايٕٗ
وت الصً وت ٖقخ شد٘د اذترا ٖظا ٘رتي قديئ رياي ٝبعيد
ريييايٝا ييييِ ظيييرا  ٜانتٗؼيي اليييه ٛأقييي ٌٙتٙييئا ٖأخيييه بعؽيييٌٓ
٘هعًٔا ْٖٗ ٘حق ٚبٙدٕا ٖأش ٖٕ يه ٞخه َيؤ ييِ ارت٨تيٝا
ذييٌ اتي اؾت يييِ ٘عهبيئا ٖيُي الععيياٍ ٖالصييراث ذ٨ذيي ٝا٘يياٍا ذييٌ
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شععٗا ررااباً بيادتغا ٖأاخهيٕٗ تٙئا ٖأةةقيٗا يهٙئ بابئا
تأظةح يٙحاًم()1ن
ٖأظوت الةعر ٛقيد أظي ْيهٕ انتيرا  ٜتخيرط اؾت تيا س
ظٙييز أٖا ٖظييل ا٭٘ييٗاّ ظويير ٧ ٜختييي ٞيهيي ٞاااليي ٝالعا٘يياا
ٖاظال ٝانتصرونننن
مل ٘  .خٙاى الرشو "ادتعيرٖ "ٛظاظةٔ!!
ٖاليييةعر ٛتٙييئ ٖتيييا ٠تقيييد مييير ظييياظت طا٩اييياَٚم أّ
اذتوؽت ابِ ارعاو قاى :قهخ لهةعر ٛاّ الُياس ٘ايًيّٗ أَي
أشعر يِ أب ٚـتاٍ تقاى ٖان يا ُ٘يعي ْها القٗى ٖ٘ ٧ؽر أبا
ـتاٍا ٖان يا أمهخ ارتةا ا ٧بٔ ٖلٗااد أّ ا٩ير مًا قالٗا
ٖل يي ٖان جيياب ليئ آخيه يُيئا ١٧ييه بئا َويي ًٚٙمييد يُييد
ْٗاٖ ٔ١أ ؼ ٞجُخي يُد ا)2(ٔ١ننن
ْٖها ارت ٖأيرالٔ يهي ٞاخيح ٨اليُغ ٘عيي ا٧لي ٝةٙةيٝ
تٓٗ ٘عير الوية  ٩بابئ ٖعتًيد اليؽيو ٩ظيعابٔا  ٧ظتعيد
ٕا ٖ٘ ٧وحُ ل يِ الحيؽٙو يهيَ ٞيوئ بيو
انتعرٖ بو ٘
٘صٓرٕ أياَٖٖ ٠٧ٖٖ ٝتا٠ننن
( )1أخةا ا٩يٌ ٖانتهٗين
( )2ا٩ااَ ٚشي 18ن
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ٖختحهل ا٩قٗاى وت حتد٘د ظه ٝالةعر ٛبأرحا ٕ أب ٚـتاٍ
مًييا ميياّ ٘ييديٕٗ تييراٖ ٘ص ي اؾت لتييغ ظٙييز ميياّ شيياير
الةد٘ ظته ال ٔٙالصعراُ٘ ٠صدّٖنن ٖ٘اط بالةعر ٛوت ظايٌٓ
تييم ا بييأب ٚـتيياٍ ٘وييحةق ٔٙبعييد أّ أقةييو يهٙيئ طٖجييري رييا١ر يييِ
ظؽرم ٖا ٘حيرقّٗ ٘دَ ٔٙئُ ٖ٘قٗى لٔ أَخ أشعر ييِ أَصيدَٚ
ت ٙل بان ظال ننن
ُْٖا ٘ص ٗ الةعر ٛاؾت العد اله ٛاَيحح لٔ خه ٝجأ ئ
ت ٙحت أبٗ ـتاٍ لوايحٔ اؾت أْو يعر ٜالُعًاّ ٘امٖ٘ ٔٙصيٓد
ؿت اَحٔ ٖ٘ٗظ ٚرتوِ ٖتااجٔ تهًيا شيا ٌْ٠أمرييٕٗ ًٖٖتييٗا
لٔ أ بع ٝآ ٧ا ٌْ ت اّ أٖى ياى أظابٔننن
ْهٕ قعٝننن
ٖأخيير ٟجعييو بيئ اؾت بوييايت أبيي ٚرييعٙد ستًييد بييِ ٘ٗرييل
لُٙصد بؽت ٘د٘ٔ يدظحٔ ال ٘وحٓهٓا بالةٙخ الرق: ٙ
أأتيييييييييياو ظييييييييييت يييييييييييِ ْييييييييييٗ ٟتأتٙقييييييييييا
أٖ خيييييييييييياّ يٓييييييييييييدا أٖ أةييييييييييييا شيييييييييييييٙقا
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ٖـتؽ ٚالقع ٝأٖ قتؽ ٚيه ٚبِ العةاس الُيٗخب ٘قيٗى:
طتور بٓا أبٗ رعٙد ٖقياى أظويُخ ٖان ٘يا تحيٖ ٞأشيددا قياى:
ٖماّ وت زتهؤ شو َةٙو ت ٙا ه تٗو ييِ ظؽير يُيدٕ
ج ياا ـتي مةحيئا مةحيئ تأقةييو يهي ٚذييٌ قيياى ٘ييا تحيي ٞأيييا
جوحع ٚيي ْها شعر ل ٚجُحعهٔ ٖجُصدٕ رتؽرج ٚتقاى لٔ أبيٗ
رعٙد أظقي ًا جقيٗى :قياى َعيٌ ٖافتيا يهقئ ييي تويةقي بئ الٙي
ي
ٖ اا ت ٔٙذٌ اَدت تأَصد أمرر ْهٕ القعٙد ٜظح ٞش
يي يهٌ ان يي وت َيوٖ ٚبقٙخ يحع اً تأقةو يه ٚأبٗ رعٙد تقياى
٘ا تحي ٞقيد مياّ وت قرابحي لُيا ٖٖاي لُيا ييا ٘ةُٙي ييِ ْيها!
تصعهييخ أظهييل ليئ ب ييو سترشيي ٝيييِ ا٭قتياّ أّ الصييعر ليي ٚيييا
رةقي ال ٔٙأظد ٖ ٧عحٔ ئُ ٖ ٧اَحعهحٔ تهٌ ُ٘يي لي شي٢ٙاً
ٖأةرو أبٗ ريعٙد ٖتٌتي بي ٚظحي ٞـتُٙيخ أَي ٚريخخ وت ا، ٩
تقًخ يُ ور الةاى أشر شه ٚتخرشخ تًا ْيٗ ا ٧أّ بهةيخ
الدا ظح ٞخرط الةهًاّ تراَٖ ٚتأقةو يه ٚالرشو تقاى الصيعر
ل ٘ا بي ٖان يا قهحٔ قىت ٖ ٧عحٔ ا ٧يُي ٖل يُي ًتُُيخ
أَ جٓاَٖخ يٗؼع ٚتأقيديخ يهي ٞا٭َصياا رتؽيرج ٚييِ اي
يعرتيي ٝماَييخ بُُٙييا جر٘ييد بييهل يؽيياْاجٖ ٚي يياذرج ٚظحييٞ
ييرتي ا٩يي َوية ٖيٗؼييع ٖليٗااد أ ٧جهييد أبيداً ةاٙ١يي ٝا٧
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يره ننن ٖشعو أبٗ رعٙد ٘ؽع ٖاياَ ٚأبيٗ ـتياٍ ٖؼيًي الٙئ
ٖياَقي ٖأقةو ٘قرًتي ٖلايحٔ بعد ل ٖأخيهد يُئ ٖاقحيد٘خ
بٔ()1ننن

***
ٖي ي ْييها ا٭قييرا تقييد ٖشييد بييؽت القييدايٖ ٞاحملييدذؽت يييِ
٘يؽو "الةعر "ٛتٓٗ أشعر يُد "ا٫يد"ٖ "ٛابيِ ا٩ذي " بيو يُيد
انتحييُو َيويئ الييه ٛميياّ ٘قييٗى :أَييا ٖأبييٗ ـتيياٍ ظ ًٙيياّ افتييا
الصاير الةعرٛننن
أيا أظيعاث اليةعرٛننن ييِ َقااَيا ت ير ّٖ اشحيا ٤ييِ
أٖظاتٌٓ بٓها القٗى الصاير يه ٌٙبالقٗاوت ٖا ٖ٩اّ:
"ٖالةعر ٛشاير الهعل ٖالرق ٝاي ييدات ننن ٖاّ ظيح أّ
٘ٗظييل يييُر ٜبأَيئ ق ٙي أظييعاث انتعهقييادا تييالةعر ٛق ٙي
الصعرا ٠احملدذؽت كتٙعٌٓا ٖأةيةعٌٓ ٖأرهويٌٓ ييِ اي خيرٖط
ييِ يييهْت انتحاَيي ٝوت الويية ا ٖاجةيا انتييُٓض اليعييٙح وت جعقٙييد
ال يييٍ٨ن ٖل ٨يييئ َيييؽت قيييو أّ جتيييد ٌَتيي ٕ يُيييد ايي ٕ ييييِ
الصييعرا٠ن َةييٌ َيياّ جُويياث يعيئ ا٩لييياًت اَوييٙاباًننن تييم ا يُييخ
( )1ا٩ااَ ٚشي  18ػ 169ن
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العيييٗ  ٜادتًٙهييي ٝأٖ ارتييياةر الصيييعر ٛالرا١ي ي ا ٖأتييياي لي ي
مال و ارتاةل ظح ٞج اا جوأى َيو  :أظيدو ْيها أٍ أَيا
يوعٗ ؟ ٖلِ جتد شايرًا ٘يؼت مًا ٘يؼت الةعر ٛوت ارحة٨ى
الر٨ذٙاد يِ ال ًاد ٖارحعًاى انتعاا انتَُٗٝا ٖألياد انتدا
ٖظييرٖ ا٭شييةا ا مييو ل ي وت ر٨رييٖ ٝخييي ٖ ٝشيياقٝنن ٖيييا
أبد يا قاى ئُ ابِ ا٩ذ أَٔ أ اا أّ ٘صعر تةُٞم()1ن

***
٘٢ؽت ل ٚبعد ْهٕ الهًع ٝيِ الةعر ٛالصاير أّ أَحقو اؾت
ظد٘رٔ يِ انترأ ٜيٗؼيٗ االئ ٖيويحٓو قعيا١دٕننن أ ٛظيياجٓا
ارحٓٗجٔ ٖتحُحٔ؟ مٙل آْا؟
الةد وت ظويُٓاا ٖاليُصٌ وت بعيدْاا ٖالةعيِ وت قيدْاا
ٖالييٗ ا وت خييدْاا ٖالوييعر وت ةرتٓييانن َايًيي ٝالعييةاا اؽييٝ
ا٩ةييرا ا لُٙيي ٝا٩يعييا ننن القييٗاٍ ْيييا ا ٖالةٙييا ،شيييا ننن
الٌتر تا ننن
نتٙا ٠ظٗ اٖ ٠ةيا ٠جةز يُٙاْا ا ٟٗا ٖجُز اذتد٘زن
( )1محيياث طانترشييد اؾت تٓييٌ أشييعا العييرث ٖظييُايحٓام لهييدمحٗ يةييد ان العٙييت
ا هٖثمن
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ا ا يصخ جرُخ يه ٞقؽيٙتننن ٖا ا اتيرد أؼيا ٠ا٩قعيٗاّ
الرةٙييتا ٖا ا حتييدذخ شييدا العُييدلٙتنننن ٖا ا رييا د الصييها
يه٘ ٞا اَ٩ياس ٖا ا ظاٖ د تاليد٧ى يٙياسا ٖالقهيت وت شيةو
ٖٖرٗاسن
ْهٕ ْ ٚانترأ ٜبعاي ٝوت شعر اليةعرٖ ٛحتيخ ميو ٖظيل
يِ ْهٕ اٖ٩ظا جُد ط اقا ١لعا ٘دٖ ظٗ ا انتٗؼٗ
ٖأ اي أظوييييييييييييييِ يييييييييييييييِ أ إا ٖاّ بييييييييييييييدا
يُيييييي ي العييييييييدٖا ٖ٘يييييييياّ ٖظييييييييه أكتيييييي ي
مهييييييييييي ياً رتةيييييييييي ي يٗلعيييييييييي ياًا ٖ٘وييييييييييييرَٚ
أَيييييييييي ٚاييييييييييير ٥مهييييييييييل رتةيييييييي ي يٗليييييييي ي
يييِ ْييهٕ ٘ييا جييرٟ؟ اّ ا٘ييٗاّ الصيياير ٘ؽييٌ أ ييا ٠ميير ٜ
يُٓا :يهٗ ٜيي لٙه ٞيي رهً ٞيي أ ا ٠يي ُ٘ت يي رعاا يي َٗا يي ُْيد ييي
ايد يي رعد ٟيي الرباث يي ياج يي ـتاؼر يي ٘ا يي أ ٖ ٟيي َعٌ يي يٙيٝ
يي لةٖ ُٞٙأ٘ؽاً أٍ يًرٖ ٖأٍ ب رننننن
اَ ٧ ٚأيه ا ٧أّ أجوا٠ى يعٔ:
لٙيييييييييخ شيييييييييعر ٛايييييييييدا٘ ٜةييييييييير ٟبويييييييييعدٟ
أ ٛشيييييييييييييي ٠ٚيييييييييييييييِ الربيييييييييييييياث أ ا بيييييييييييييئ
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أْيييييييييييٗ ادتيييييييييييد ييييييييييييِ ظيييييييييييرقت ٝيييييييييييياٍ
أٍ ْيييييييييييٗ ا ييييييييييياى وت ا يييييييييييٖٗ ٟالديابيييييييييييٝ
ٖا ا ماّ الو٦اى يِ شعرٕ تادتٗاث أ٘ؽ ًا يِ يُدٕ:
ٖمُيييييييييييييخ جةٙييييييييييي ي الةاَٙييييييييييييياد تمفتيييييييييييييا
٘يييييييييييييييهٍ ٖتيييييييييييييييا ٠الةاَٙييييييييييييييياد جةٙعٓيييييييييييييييا
ْٖٗ وت يٗؼي آخير ٘عير .بأَئ قحٙيو ايٗاّ! أ ٛأّ يويهٌ
بِ الٗلٙد مل ٘عد ٖظدٕ وت انتٙداّننن
ٖ٘ ٧ةرَيي يييِ الييةعر ٛيٓييِ تمَيئ ٘عييةٗ اؾت اذتوييُا٠
ر ٠ٚظُعٓٙا ٖأَ لٙعصت قةه ٖل ُٔ رهعاّ ا ٗ:ٟ
ٖظوييييييييييُا ٠مل حتوييييييييييِ ظييييييييييُٙع ًا ٖ ؿتييييييييييا
ظييييييييييةٗد اؾت ظوييييييييييُا ٠ريييييييييي ٠ٚظييييييييييُٙعٓا
يصةيييييييييخ يييييييييا جةيييييييييد ٛالقهيييييييييٖ ٞأٖاْيييييييييا
ٖلهيييييييييييُي

جععيييييييييييٙي ْيييييييييييٖٗ ٟأةٙعٓيييييييييييا

ْٖٗ أ٘ؽاً اله٘ ٛقٗى:
ٖ ٜاّ ريييييييييياٖ ٠اّ ًتهييييييييييٌ

أتد٘يييئ يييييِ ًتهييييٌ الٗشييييا
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ريييييييييييٓدًا ٖأَييييييييييي ٚمل أ

ُ٘ٓٙييييي ي أَييييي ي مل جيييييييهو

ٖقد ٘ةدٖ جعدا ا ٩ا ٠يُاقؽياً الٗتيا ٠اليه٘ ٛحةُي ٞبئ وت
يرو قٗلٔ:
لهعيييييييييييت يٓيييييييييييد وت تييييييييييي٦اا ٛمل غتيييييييييييِ
يُييييييييييييييئ الويييييييييييييييهٗ ٖ يييييييييييييييي ٝمل ختيييييييييييييييير
 ٧أبحةيييييييييييييي ٚأبييييييييييييييداً بوييييييييييييييهً ٞخهييييييييييييييٝ
تهيييييييييييييييييحقرث بالٗظيييييييييييييييييو أٖ تهحٓصييييييييييييييييير
تٓييو ٘ريييا الصيياير بٓييهٕ ا ٩ييا ٠اؾت شييُ اذتةٙييت؟ أٖ
لعهٓا مهٓا ذتةٙت ٖاظد يِ باث الحقٖ ٝٙقد ظيرْ .يٗ بٓيها وت
قعٙدجٔ الي ييد .بٓيا ابيِ بويعاٍا تصخعي ٝٙالقعيٙد ٜلٙهيٞ
ٖل ُٔ ٘قٗى ٖ ٙحٓا يِ خص ٝٙالُاس ُ٘ةا:
ٖ ٙحٓيييييييييا ييييييييييِ خصييييييييي ٝٙالُييييييييياس ُ٘ةيييييييييا
ٖمييييييٌ رييييييرد ظةيييي ياً يييييييِ الُيييييياس ُ٘ييييييت
أٖ أّ ا٩ييير مهيئ ؼييرٖ  ٜشييعر٘ ٝتهيئ أمريير يييِ قعييٙدٜ
جؽٌ ا ؽت وت ٖقخ ٖاظد؟
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أ شح أّ اذتةٙةي ٝاذتقٙقٙي" :ٝيهيٖٗ "ٜييا ريٗاْا اّ ْي ٚا٧
أ ا ٠خٙالٝٙن تصعرٕ تٓٙا جص ئُ ظرا  ٜالعدو()1ن
أظُيييييييييييييٗ الٙييييييييييي ي ٖوت تييييييييييييي٦اا ٛلٗييييييييييييييٝ
ٖأظييييييييييييد يُيييييييييي ي ٖٖشيييييييييييئ ٖا ٛيقةييييييييييييو
ٖا ا ًًْيييييييييييخ بٗظيييييييييييو اييييييييي ي ي اَيييييييييييٚ
ٖلييييييييييييييئ الٙييييييييييييي ي ٖشيييييييييييييييات لييييييييييييي ي أٖى
ٖ٘عهِ ْها الةٙخ أّ يهٗ ْٚ ٜا٩ذ  ٜيُدٕ:
لعهييييييييييييييٗ ٜوت ْييييييييييييييها الييييييييييييييي٦اا ستهييييييييييييييٝ
جتاَيييييييييييييييييخ يييييييييييييييييِ رييييييييييييييييعد ٟبٓييييييييييييييييا
ٖوت يهٗ٘ ٜقٗى يه ٞالةعد:
جُيا٠د اا يهيٗ ٜبعيد قيرث

تٓييو مييت ٘ةهةٓييا الويي٨يا

( )1يه ٞأَخ بع شعرٕ وت يهٗ ٜاا ط خاٖ  ٝٓ َ ٧تٙئ ٖ ٧يًي ٖ ٧يعُي ٞاي يُياا
تح ٞيراْ َاقغ الحصرب ٧ ٝظتٙت ا ٧بٓا ا٩محا ٖتري ادتيّٗ:
ا١د وت الةراٍ اّ مل جق٨
تأق ٨وت يهٗ ٜالهٍٗ أَٚ
ئُ ةٗى اذتٙا ٜأٖ أجوهٞ
ٖيعا ا٭لٔ أّ أجعاٟ
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ٖشييدا ةٙيٓييا يحة ياً يهُٙييا

تًييييييييا ٘عحااَييييييييا ا ٧نتايييييييييا

ٖ بييخ لٙهيي ٝقييد بييخ أرييقٞ

بعُٓٙٙيييييا ٖميٓٙيييييا انتيييييدايا

قععُا الهٙو لرًا ٖايحُاقياً

ٖأتُُٙييييييإ ؼييييييًا ٖالحاايييييييا
ا يٓداً ٖمل أخير ياييا

ٖقد يهًخ بأَ ٚمل أؼيٙ

()1

ْ ٚيا تٝن
ٖهتا ٘رشح طيهٜٗما مرْا وت ظؽير ٜانتًيدٖٖ .وت ذُا٘يا
يدظيئ أ ٛوت يقيياٍ ادتييد  ٧الرتٙيئ تالييهمر ُْييا قر٘ييت يييِ
مر الرشو ٖشحٔننن
شيييييييييييييٗد الصيييييييييييياٍ يرجةعييييييييييييٖ ٚأَوييييييييييييٞ
ٖيهييييييييييييييٗ ٜخهيييييييييييي ي ْٖييييييييييييييٗ ٟتيييييييييييييي٦ااٛ
ٖيرييييييييييييييو َييييييييييييييداي أ ْهييييييييييييييي ظةييييييييييييييٙو
ٖامويييييييييييييةي ريييييييييييييهٗا ييييييييييييييِ بييييييييييييي٨اٛ

( )1ا٘ٗاّ الةعر ٛشي  1ػ 18ن
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أيييِ أشيييو ْيييها ميياّ عتيييت الصييياٍ ٖ٘هييٓض بييئ وت شيييعرٕ؟
أظوت أّ ا٩ير مهل أل ٙالقا١و:
ٖيِ أْٗإ وت ا  ،الصآٍ

أأختييه العييراو ْييٖٗ ٟاا ا

 ٧قتو ٔ ا ٧ارتهٙيٝننن أَٗ ٛالٔ
٫ذييرد انتو ي يهيي ٞانتقيياٍ

تهيييٗ ٧ييييا ٜانتهي ي انترشيييٞ

أَ يا ماا ٘صحٌ يِ ارتهٙيي ٝاةي ٝوت الرظهي ٝالٓٙيا ظحيٞ
يؽ٘ ٞصٙد:
ظةييييها العييييٙض وت ايييييض

و ا لٙهيييييييييييييييييييٓا بيييييييييييييييييييرا

ظٙيييييز ٘ويييييحقةو الاييييييا

ّ ٖ٘وحعوييييييييييييِ الةهييييييييييييد

ْٖٗ ٘ر:ٟ
اّ ايصييييييييييييييييييييقاً أظييييييييييييييييييييةعخ شُييييييييييييييييييييٝ
شتؽيييييييييييير ٜالييييييييييييرٖ ،اييييييييييييدا ٜاليييييييييي ي او
ْٗاْ٥ييييييييييا اليؽيييييييييييا ،ايييييييييي

الُييييييييييدٟ

ٖياْ٥يييييييييييا الوهويييييييييييياى يييييييييييييهث انتييييييييييييهاو
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ٖالييييييييييييييدْر ةهييييييييييييي بييييييييييييييؽت أمُاتٓييييييييييييييا
ٖالعييييييييييٙض تٓٙيييييييييييا ٖ ظييييييييييٗاط قييييييييييياو

()1

ٖوت ايص ٘قٗى:
ٖيييييييييييا بعرييييييييييخ يحيييييييييياو ارتٙييييييييييو وت بهييييييييييد
ا ٧جعرتيييييييييييخ تٙييييييييييئ اليييييييييييٖ ًِٙالرشيييييييييييدا
أييييييييييا ايصيييييييي تقيييييييييد أبيييييييييدد ستاريييييييييُٓا
ٖقيييييييد ٖتييييييي ٞلييييي ي يعر٘ٓيييييييا ؿتيييييييا ٖييييييييدا
ا ا أ اد ييييييييييييي٪د العييييييييييييؽت يييييييييييييِ بهييييييييييييد
يوحعوييييييييييييِ ٖ ييييييييييييياّ ٘صييييييييييييةٔ الةهييييييييييييدا
قتوييييييي ٚالوييييييييعاث يهييييييي ٞشةا ييييييييا ترقييييييييا
ٖ٘عييييييييييةح الُةييييييييييخ وت ظييييييييييعرآ١ا بييييييييييداا
تهوييييييييييخ جةعيييييييييير اٖ ٧اميييييييييييا خؽيييييييييي٨
أٖ ٘اَعييييييييي ياً خؽيييييييييييراً أٖ ةيييييييييييا١راً ايييييييييييراا
( )1ػ 173ن
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مأفتيييييييييا القيييييييييٍٙت ٖلّييييييييي ٞبعيييييييييد ش٢ٙحييييييييئ
أٖ الربٙييييييييييييي اَيييييييييييييا بعيييييييييييييديا بعيييييييييييييدا

()1

أَ عتت الصاٍ ظح ٞلٙعد أقع ٞانتد .شةهٔ بانتًدٖ .يِ:
شيييييييييييييٗد الصيييييييييييياٍ يرجةعييييييييييييٖ ٚأَوييييييييييييٞ
ٖيهييييييييييييييٗ ٜخهيييييييييييي ي ْٖييييييييييييييٗ ٟتيييييييييييييي٦ااٛ
ٖيرييييييييييييييو َييييييييييييييداي أ ْهييييييييييييييي ظةييييييييييييييٙو
ٖأموييييييييييييةي رييييييييييييهٗا يييييييييييييِ بيييييييييييي٨اٛ

()2

ٖيا لٔ  ٧عتةٔ أل ٙبهدٕ ٖبهد يهٗ ٜيعاً؟
أَ مل ٘ٯق ٰ يه ٞايص ا ٧ظؽت اابيخ وت ذراْيا شا ٘ي ٝلئ
ٖظح ٞقوٗجٔ يي مصأّ ا٩ظة ٝيي ماَخ يصةع ٝباذتت:
بُيويييييي ٚييييييييِ ياا٘يييييييخ ييييييييِ أشيييييييو تقيييييييدٕ
بيييييييييييي٨اٖ ٛلييييييييييييٗ ٧تقييييييييييييدٕ مل أويااْييييييييييييا
تالةٙخ ٘ٗظ ٚجبواي ٝالحؽعٝٙن
( )1ػ 11ا 12ن
( )2ػ 44ن
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ٖوت الُويية ٝاؾت ٘ييا ٠انتييح هٌ وت ليٌتيي ٝطبيي٨اٛم شييعُ ٝيييِ
العاةي ٝا٩ظٙه ٝاد ا٩اٗا ننن
ا ّ شٗاْد شعرٕ جرشح أّ يهٗ ْٚ ٜظةٔ اذتقٙق)1(ٚنن
ٖل ييييِ اختييييا ٕ الةيييياى يايييييو جرتٙيييئ يييييِ انتًييييدٖظؽتا
ٖامرييا ٕ يُيئ رت ييٌ ظييُايحٔ انتداظييٝا ٖج ييرا ٕ العييياد
ٖالصٙاد ٖانتٗاقل رت ٌ ْها ا٭مرا ا شعيو ا٩يير يحصيابٓاً
٘ععت ـتٙٙا ٖشٔ اذت تٔٙن
اهةحي ةةٙعي ٝالاٖشي ٝتأريرتخ وت اذتوياث تهُقيل يُيد
ْها اذتد بالُوة ٝاؾت ْهٕ الُقع ٝلُُحقيو اؾت َقعي ٝأخيرْ ٟيٚ
ييي٨ي الةعييز ٖأيييي انتييرأ ٜبعاييي ٝوت شييعرٕ ٖيييِ خيي٨ى االيئ
خباظٝن
(ٖ )1يِ ٘قٗلّٗ بعهٗ ٜالدمحٗ ألتيد ألتيد بيدٖ ٛتٙع ي ٚييِ اليةعر ٛأَئ طبًُٙيا
ْييٗ وت ةر٘قيئ اؾت لتييغم ظٙييز ظتهي أبييٗ ـتيياٍ لهصييعرا ٠ييير رتهييت ٖتٓٙييا تييؼت
بي حيا ٜجيدي ٞطيهيٗ٘ ٧ٖ ٜهقي ٚالحيا ٘خ شيً ٢ٙا ييِ الؽيٗ ٠يهيْ ٞيهٕ اليحياٖ ٜأرييرجٓاا
ٖل ِ رال ٝمحةٓا ابيِ بعي ّ٨انتحعةيت اؾت ْي٨ى بيِ اذتويِ العياب ٣وت ضتيٗ
رُ ٝأ بعؽت ٖأ بعًاْ ٝ١صر ٛحتدذخ يِ اا طيهٗ ٜتٓو ٘صعرَا ْها اذتد٘ز بأّ
ها الةٙخ ي اَ ٝاشحًاي ٝٙشعهخ مرٕ ستيًٗتاً ةيٗى ْيهٕ انتيد ٜأٖ أّ اجعياى
الةعر ٛبعهٗ ْٗ ٜاله ٛيُح بٙحٓا ْهٕ الصٓرٖ ٜظيٍت ا ٓانننمن
طالةعر ٛلهدمحٗ ألتد ألتد بدٖ ٛػ  25ي 26من
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مٙيييل آْيييا؟ ييييا اليييه ٛاقييئ يُٓيييا؟ شيييعرٕ ُ٘ةييي ٣ييييِ
مر :
وت لتيييييييير ٜالييييييييٗ ا شيييييي ي و يييييييييِ جهييييييييٓةٓا
ٖلهقؽيييييييييييييٙت َعيييييييييييييٙت ييييييييييييييِ جرُٓٙيييييييييييييا
لقد تحح ي ُٔٙيه ٞخدٖاْا ٖقٗايٓاننن ذٌ يا ا؟
بٙؽييييييييا ٠أٖقييييييييد خييييييييد٘ٓا العييييييييةا ٖرييييييييقٞ
أشيآَيييييييييا ييييييييييِ ييييييييييداٍ اليييييييييرا .رييييييييياقٓٙا
لقييد الحقييخ العُٙيياّننن يييؽت الصيياير الييٗ ٖ ٞيييؽت اذتةٙييت
الو ر:ٟ
بٙؽيييييييييييا٘ ٠ععٙيييييييييي القؽيييييييييييٙت قٗايٓيييييييييييا
ٖ٘ر٘يييييييييي ي يُٓٙٙييييييييييييا الةييييييييييييااى ا٩ظييييييييييييٗ
ي ّٗٙااّ٧نن شد٘د ٜالوٗاا شد٘د ٜالةٙا:،
أييييييا ٖييييييا التييييير ييييييِ ٖ ا ارتيييييدٖا ؼيييييعٞ
ٖأظيييييييييٗ وت اييييييييييض ييييييييييِ أييييييييييؽت العيييييييييؽت
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آَا ظٗ ا ٠ايصاٖ ٠ارع ٝانتقه:ٝ
ٖأذتيييييييييياًت يييييييييييؽت يييييييييييا يهقييييييييييِ بيييييييييييا
تخهُٙيييييييييئ ظحيييييييييي ٘ ٞييييييييييّٗ ليييييييييئ شييييييييييةو
لقد خي قهةٔنن ٖادا يصةٗ:ً٧
أًتانتيييييييييييي ٝالعٙييييييييييييُؽت يٌتهٗييييييييييييي ٝاذتصييييييييييييا
ؼيييييييييييعٙيحٔ ميييييييييييي ٞارتٙييييييييييياى انت ٦قيييييييييييا
يٙييييّٗ ًتانتيييي ٝشييييةهحٔ ٖأٖقعحيييئ وت ظةا ييييا ت حييييت يهٙيييئ
الحوٓٙد:
شيييييييييا١ر وت اذت يييييييييٌ ليييييييييٗ شيييييييييا ٠قعيييييييييد
أخيييييييييييييه الُيييييييييييييٍٗ ٖأيعييييييييييييياَ ٚالويييييييييييييٓد
آًَيييا شييية ٧ ّ٨شيييةو ٖاظيييد اشحًعيييا يهٙييئ ييييِ الهعيييٍت
ٖالهيٍت:
أ رييييييييهخ شييييييييةهؽت يييييييييِ ليييييييييٍت ستاريييييييئُ
جييييدٖ ٛالعييييعٙح ٖذتييييٍت ٘ويي ي ر العيييياظٚ
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راظر ٜاذتد٘ز أ٘ؽ ًا بو اّ ظد٘رٓا يهثننن ٖق:ٌٙ
تًيييييييييِ ل٦لييييييييي ٦جتهيييييييييٕٗ يُيييييييييد ابحويييييييييايٓا
ٖيييييييييِ ل٦ليييييييي ٦يُييييييييد اذتييييييييد٘ز جويييييييياقعٔ
ظيييد٘ز اييياى م٬لييي ٣ا٩ظيييدا غتيييرط ييييِ بيييؽت ذُا٘يييا
ل٦ل:ٝ٘٦
أنتييييييي ي ٘يييييييييرو رييييييييير ٟأٍ ؼيييييييييٗ ٠يعيييييييييةا.
أٍ ابحويييييييييييييييايحٓا بيييييييييييييييانتٌُتر الؽييييييييييييييياظٚ
ٖ٘رشيييييييي ي الهٙييييييييييو يةٙؽيييييييي ياً ا ا ابحوييييييييييًخ
يييييييييِ أبيييييييييٙ

خعييييييييير الويييييييييًعؽت نتيييييييييا.

ابحوٌ اذتةٙت ٖا أشرو ٖشٓٔ أؼيا ٠الهٙيو ٖبيدى بيالٌتٍ٨
ٖالُٗ ن
اّ اليييييييييييراو شيييييييييي ٨لُييييييييييا يييييييييييِ ايييييييييييااٜ
بٙؽيييييييييا ٠جتهيييييييييٗ ييييييييييِ شيييييييييحٙخ أشيييييييييُت
ظي ٝأخر ٟل٪رُاّ تٓ ٚييرق ٝوت كتاى:
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ٖشيإ نتٙا ٠يحألق:ٝ
مرَيييييييييييي ٚبييييييييييييالٗيٙ
ييييييييييِ َييييييييياق

ظييييييييييييؽت رييييييييييييرٟ
العٓيييييييييد ؼيييييييييٗ ٠يةحوييييييييئً

ذةيييييييييييييييييييييير ظةٙييييييييييييييييييييييت ا ا جييييييييييييييييييييييأل وت
نتييييييييييييييييإ ييييييييييييييييياا احملييييييييييييييييت وت نتًيييييييييييييييئ
ظح ٞا ّ٫مصل شعرٕ:
يييييييِ ظييييييت أظييييييٗ ٟأرييييييٙو ارتييييييد أبٙؽيييييئ
رييييياش ٚادتييييييّٗ معٙيييييو العييييير أريييييٗإ
يرييييييييييو ال رٙييييييييييت جعيييييييييياؾت وت جرامًيييييييييئ
يريييييييييييو القؽيييييييييييٙت جرُييييييييييي ٞوت جيييييييييييأٖإ
ا مال رٙت ٖقد مالقؽٙتننن

( )1ط 2ػ121ن
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ٖارتييياىننن َويييُٙا ارتييياى ٖا٩رييير ٟبيييؽت ٘د٘ييئ ٘ٗتؽيييّٗا
اؼييؽتا الٙيئنن ٘وييألّٗ يُٙٙيئ ٖيعيٙيئ ٖل ييِ ظةٙييت الصيياير
ةرا ٖظدٕننن
ٖلهاد ارتاى ياّ يا ٘ي

ميييو يييياّ ٘رشييي ٞت ييئ
ٖاذتةٙة ٝتحُ ٝزتوًٝننن
جةوٌ يِ ٖاؼيح  ٛأشير

ٖجٌُتيير يييِ تيياجر  ٛظييٗ

ٖجٓحييييا ْييييا ٜاعييييِ ا ٩ا

ي يا ؼٔ َوٌ ٘ح خعر

ٖهتيييا ٘ةييييدا لييييت اذتهييييٌٙ

ظوييِ القييٗاٍ ٖتيير الٌُتيير

ْٖ ٚيصرق ٝالعهع ٝتم ا جةدد:
رييييييرد مًيييييا ريييييير الربٙييي ي انتعهييي ي ييييييِ
ٖ ا ٘رقرقيييييييييييييييئ الؽييييييييييييييييع ٞيعييييييييييييييييقٗى
ٕ ٘ا أبا يةااٜ
ا ا رييييييييييييرد أ٘ييييييييييييخ الٌتيييييييييييير رتحييييييييييييا
َٖييييييييييييا اذتوييييييييييييِ ريييييييييييياةع ٝالؽييييييييييييراٍ
ظي ٝيعُْٖٗ٘ ٝها قهٙو وت شعرٕن
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جٌتييييييييييييييِ اليييييييييييي ي و يعرؼيييييييييييي ياً ا ا يييييييييييييييا
شيييييييييي ٨يييييييييييِ ذةرْييييييييييا ظوييييييييييِ ابحويييييييييياٍ
مُييييييييييييييٗ ا٩قعييييييييييييييٗاّ شيييييييييييييي ٕ٨ةييييييييييييييو
ٖ ييييييييييييييىت الييييييييييييييد تعييييييييييييييو بالٌُتيييييييييييييياٍ
مٙل بٓا ا ا يصخ؟
آَا
يٓيٓييييييييييييييييييل ٘ععييييييييييييييييييل الٗشييييييييييييييييييا .وت
ؼييييييييييعٙل زتيييييييييير ٟالٗشييييييييييا .يُٓؽيييييييييئً
ظتهبيييييييييئ الرقييييييييييو ظييييييييييؽت ٘ييييييييييُٓ

يييييييييييِ

ٖ ا١يييييييييييييئ ٖاذتيييييييييييييييٗ يييييييييييييييِ أهتيييييييييييييئ
ا ا يصييييييييييييييييييي ٞأازتيييييييييييييييييييخ شٗاَةييييييييييييييييييئ
ٖاْحييييييييييييييا يييييييييييييييِ قرَيييييييييييييئ اؾت قدييييييييييييييئ
خعيير ضتٙييو ٖ ا ذقٙييو أٖ ٖذي مًييا عتهييٗ لهصيياظٍت أّ
٘ؤًٙننن
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ٖا ا أقةهخ:
لييييييييييييييٗد بالويييييييييييييي ٍ٨بُاَيييييييييييي ياً خؽييييييييييييييٙةا
ٖذتٌتييييييييييييا ٘صييييييييييييٗو الييييييييييييي٦اا العرٖبييييييييييييا
ٖارتؽاث يِ ٖرا١و الاُ٘ ٝوت يعر الصايرن
ٖظيييييييييييييييياّ العيييييييييييييييية بٓييييييييييييييييا ٖاشييييييييييييييييٙا
ٖشييييييييييييييرس اذتهيييييييييييييي ٞيهٓٙييييييييييييييا قٙةييييييييييييييا
ٖية الةٙد َاته فتاٍ تٓٗ ٘ص ٚبِٓ ا ا يا ظاٖلِ محًاّ
يٗيد الوير يِ الصاير:
ٖظيييييييييياٖلِ محًيييييييييياّ الرظييييييييييو بالييييييييييدشٞ
تةييييييييييا .بٓييييييييييِ انتوييييييييي ظييييييييييؽت جؽييييييييييٗيا
ٖ آِْ الصاير:
ٖأخؽييييييييير يٗشييييييييي ٞالييييييي ي ٖا ٖقيييييييييد بيييييييييدا
ييييييييييييييُِٓ ا٘ةييييييييييييياط ارتيييييييييييييدٖا انتيييييييييييييهْت
مل ٘يحٔ ش ٠ٚوت جه الهٙه ٝظحي ٞليّٗ الرٙياث ٖييا تٓٙيا ييِ
ٖشٖ ٞختٗ٘لننن ظح ٞارتاى يه ٞظةرٕننن
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أٖيؽييييييييِ يييييييييِ خهييييييييو الوييييييييحٗ ترايُييييييييا
برقييييييييييياّ خييييييييييياى ييييييييييييا ُ٘ييييييييييياى ٖخهيييييييييييت
يه ٞأَٓا لٙوخ وت ظاش ٝاؾت اذته ٞتعُدْا امحيا ٠اجيٚ
وت ادتًاىننن
جرايييييييييت ييييييييييِ ظيييييييييةز ا اريييييييييد قيييييييييدْا
لٙعهيييييييٗ ٖاريييييييحةُ ٞييييييييِ اذتهييييييي ٞشٙيييييييدْا
ا ا أةيييييييييييأ الٙيييييييييياقٗد اشييييييييييراو ظوييييييييييُٓا
تييييييييييمّ يُييييييييييا ٠يييييييييييا جٗخييييييييييخ يقٗاْييييييييييا
ٖاذتةٙييت باذتوييِ يوييحةد ٖبالييدى يُيييرا تٓييٗ جييا ٘ ٜحرُييٞ
شؤً الهدّ ٖجا ٘ ٜرُ ٞشٙدٕننن
ٖمل أَوييييييييييييئ ا قييييييييييييياٍ ذييييييييييييياَ ٚشٙيييييييييييييدٕ
الييييييييييييييٖ ٚا يالييييييييييييييخ يهييييييييييييييٖ ٞا١ةيييييييييييييئ
شعرٕ لٙو را  .أٖ جُٓٙد يصحاو:
لقد تؼت الرشو ظح ٞلٙقٗى:
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ٖأَييييييييا اليييييييييدا ٠نترْييييييييل ايييييي ي

العييييييييةٞ

ْ٘ٗٙييييييييييييئ لتيييييييييييييو ٖشييييييييييييياظٔ ٖيقيييييييييييييٗإ
اؾت ْها اذتد يِ الرق!ٝ
قييييييييييييي ٝالُيييييييييييييٗ ٖاْحييييييييييييياا القؽيييييييييييييٙت
خييييييييييي ًا يُييييييييييي يييييييييييييِ أايييييييييييير صتٙييييييييييييت
ٖ قٝالُٗ ! يا أ قٓان
٘ةييدٖ أّ ؼييٗاّ أخهجيئ رييُ ٝيييِ َييٍٗ تحوييههخ يييِ ادتُييٝ
ظٗ ٘يي ٝليير ٟالييدَٙا ذييٌ جعييٗا تٓييهٕ احملارييِ أٖ انتييياجِ مهييٓا ٧
جتحًيي ا ٧ذتيييٗ ادتُييياّنن لقيييد ا اْيي ٞظويييُٓا الرشيييو تٓحيييل
تخٗ ًا يٗلعاً:
أذُييييييييي ٞيهٙييييييي ي بيييييييييأَ ٚمل أشيييييييييد أظيييييييييداً
عتهيييييييي ٞيهٙييييييي ٖيييييييييا ا ٘ييييييييايٌ ال٨ظييييييييٚ؟
َعييٌ ٖيييا ا ٘ييايٌ ال٨ظيي ٚبعييد مييو ْييها؟ بٙؽييا٠ا شٙييد
ٖاؼح يقةو يهثننن شيإ نتٙا ٠لعوا ٠جةو العدٟن
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ًتً٢ييييييييييييييخ شٗاضتُييييييييييييييا الٙيييييييييييييئ ٖ ٘ٓييييييييييييييا
وت ليييييييييي ي الهعيييييييييييي

انتًُيييييييييييي ٖالهًييييييييييييٞ

يا ا ٘ايٌ ال٨ظٚ؟ ي ّٗٙراش ْٖٚ ٝٙيهْ ٞيدٖٓ١ا ْٙ٧يٝ
جهعت بالقهٗث ٖالعقٗىنن ٖشيّٗ معهٖ ٞأْداث ٖةياٖ ٠أظداو
ٖرُ ٞماليحُ ٝالُا ًٝ١تم ا ارحٙقٌتخ ظريخننن ٖقٗاٍ ْٙلن
زتدٖلييييييييييييْ ٝاْييييييييييييا العيييييييييييية ٞتصييييييييييييصا
قهةيييييييييييييييييي يوييييييييييييييييييًٗيٓا ٖيٌُترْييييييييييييييييييا
 ٧يٙت تٓٙا ا ٧أَٓا جعد ٖجٌتهيٌ ٖختهيل الٗييد ٖج يهث
الٌتُّٗ ٖجٓصير ٖجوي ٠ٚيهي ٞةر٘قي ٝانتيد .ؿتيا ٘صيةٔ اليهٍ تٓيهٕ
العييياد كتٙعٓييا ماَ يخ يعهٗبيي ٝيراٗبيي ٝوت ا حً ي العربييٚ
ا٩ابٚن
َٖ٨ظٍت أّ الةعر ٛاله ٛظاتٍت يه ٞيًٗا الصعر ظاتٍت
أ٘ؽاً يه ٞيًٗا اذتوِ وت زتحًعٔ تخاليد بيِ ظييٗاّ ٘يهمر
أّ "يًٗا اذتويِ العيٗى ٖالقيٗاٍا ٖأّ اا ٕ٠الةٙيا،ا ٖبرَوئ
رٗاا الصعر"ننن
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ٖي القٗاٍ اليه ٛشيةٓٔ بةعيؽت بياّ يةالةي ٝيُئ وت ٖظيئ
بيييييا ٙل ٖالهداَييييي ٝمل ٘يييييُ ا ٩اا بيييييو اشيييييريت ؼيييييخايحٓا
مال رٙت انتٓٙو لٙعصت رايع)1(ٔٙن
ٖقييد ييض الصيياير ميير ًا بالةٙييا،ن ٖيييِ الصييعرا ٠ايي ٕ
ميير ّٖ جةُييٗا بالةٙييا ،رت ييٌ ةراتحيئ بٙييٌُٓا ظٙييز جةهييت
الوييًر ًٜتعييؽت رييأى مويير ٟأَٗشييرٖاّا اذتييا س بييِ مهييدٜ
الرقيييي ٚأ٘ييئ وت ادتًييياى قييياى تًٙيييا ٖ ا ييييِ أٖظييياتٔ :بٙؽيييا٠
تريا٠ننن اخلن
ٖيعهقييي ٝانتهيي الؽيييهٙو جقيييٗى اّ ظييياظةحٔ ماَيييخ بٙؽيييا٠
ْٖر٘يير ٜيعصييٗق ٝا٩يصيي ٞبٙؽييا٠ا ٖانتحصييرا ٜبٙؽييا٠ن مل غتييرط
الييةعر ٛيييِ الييدا١ر ٜظحيي ٞتًٙييا ٘حعييو بالييهٖو الييه٘ ٛحيييرا بيئ
ظاظةٔننن
ل ييأّ ظةٙةحيئ ظييٗ  ٜيييِ ابُيي ٝيييٗ أييي شييٙةاّ اليي
خعةحٓا يعاٍ نته مُيد ٜيًيرٖ بيِ ظصير شيد شيايرَا ايير٤
الق ٙأٖ جه ادتا ٘ ٝال أْداْا انتُيه ا٩مي اؾت مويرٟ
أَٗشيييرٖاّ أٖ قيييو آَيييا ييييا٘ض ييييِ اييييد ظةٙةييي ٝاٖقهيييٖ ٝتاةًيييٝ
(٘ )1قٗى الدمحٗ ظ .٨انتُصد أّ الوًِ طظا يِ شرٖيت ادتًاى وت أٖى ا٭رٍ٨ا
بو ظا ْٗ انتعٙا م "محاث كتاى انترأ ٜيُد العرث ػ "25ن
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ظييياظة ٝايييير ٤القيييٖ ٙيحصيييرا ٜالُابةيييٖ ٝاّ ماَيييخ العييييرٜ
ارتيٙي ٝالُايً ٝجص ٙوت بٙا ،تاةًيٖ ٝانتحصيراٜنن ٖأظويت أّ
ْها الحيؽٙو وت الهّٗ افتا شا ٠الصايرِ٘ يِ يعاَياٖ ٜاظوياس
أ ْيييل ظٗاريييًٓا تاريييحٗيةخ كتييياى احملةيييٗث بدقا١قييئ بًُٙيييا
الةعر٘ ٛعيل ييا ٘حخٙهئ أٖ ييا عتويةٔ ٘يرٖو الويايعؽت أٖ ييا
٘صيييحٖٓ ٔٙشيييحاّ بيييؽت ييييِ ٘ ابيييد ٖييييِ ٘حي ييئ أٖ ٘عًيييد اؾت
الرتٔٙننن
ٖ٘ةدٖ أّ الةعر ٛماّ عتت الةٙيا ،يعهقياً ظحي ٞلُٙعيخ
هتدٖظٔ بالةٙا:،
ٖأبيييييييييييييٙ

ييييييييييييييِ آى اذتويييييييييييييؽت جيييييييييييييرإ
اؾت ا ييييييييييد أيييييييييييراو يٓييييييييييد ٟالٙهييييييييييٓا

()1

 ٧بو ظح ٞجٗ يت وت يرو قٗلٔ:
ٖمييييييأّ بٙييييييا ،الصييييييٙت شخعييييياً يييييييههتاً
اؾت مييييييييييو بٙؽييييييييييا ٠اذتصييييييييييا ٖالرا١ييييييييييت
بٙؽا ٠اذتصا! ألٙ

ار٘ةاً ْها الحعة يه ٞزتا ٕ؟

( )1يِ يدظحٔ وت يةٙد ان بِ يةد ان بِ ةاْرن
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طٖتحييٗ العييؽتم أ٘ؽ ياً صتييدٕ يُييد اييير ٤القييٖ ٙاّ ميياّ
انته ي الؽييهٙو قييد أؼييا اؾت اليحييٗ "اذتُيياّ" تييأذر ٟالٗظييل
ٖظه بٔن
ٖة ٠٨ا٩ظاب يدى خؽاث الةعرٛا يُد الُابةٝننن
تصايرَا الحقهٙد ٛشا٘ الصعرا ٠قةهٔ وت يقا٘ ٙادتًياى
أٖ أاهةٓا تٓٗ ير ً٨مل ٘صر اؾت "انتهً " مه ٛالري ٝالقا١و:
ييييييييييا بصيييييييييير يرييييييييييو اذتر٘يييييييييير ٖيُعيييييييي ي
خيييييييييي ٌٙاذتٗاشييييييييييْ ٧ ٚييييييييييراَ ٧ٖ ٠ييييييييييا
ٖاّ ماّ الةعر ٛقد أمرير ييِ يريو قٗلئ َايًي ٝالعيةا
اؽييٝننن يُعًيي ٝا٩ةييرا ٖل ييِ الٗظييل يُييدٕ ليي ٙيةاشييراً
مه ٟالريٝن
ٖهتيييا آخيييهٕ يهييي ٞمييير ييييِ شيييعرا ٠العربٙييي ٝاْحًيييايٌٓ
ؿتعارييِ ادتوييٌ ٖظييدْا تُٙعه ي ٖاظييدٌْ ٘عييل ل ي العٙييّٗ
ٖارتيدٖا ٖالرةييٗ ٖارتعيٗ اخلننن القاً١يي ٝاّٖ أّ جوييحٗقئ ٖ٧
أقٗى جةٓيرٕ أٖ جويحةرقٔ تاجُي ٝييِ كتياى اليُي ا أٖ بياْر ٜييِ
يٗاْييت العقيييو ٖالييرٖ.ن  ٧تيييرو وت ا٩اث العربيي ٚبيييؽت الصييياير
٘عل يعصٗقحٔ ٖبؽت ابِ ر٘ ٍ٨عل الرق)1( ٙن
( )1اقرأ طةةقاد الصعرا٧ ٠بِ رٍ٨ما طكتاى انترأ ٜيُد العرثمن
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ٖشييةل الصييعرا ٠جبًيياى ادتوييٌ شعييو شييعرٌْ بأٖظيياتٔ
ٖقًٙيئ ادتًالٙيي ٝستييدٖا ٜمادتوييٌ الييه ٛاَ ةييٗا يهٙيئ ظحييٞ
لٙععييٓٙا انتوحصييرو ا٭رييةاَ ٚارريي ٔٙاٗيييخ وت رييعٗ ظييؽت
قدٍ ٩شعا ابِ الاقاونن ْها ظيؽت ُ٘يويح أتي الٗظيل ٖجحوي
آياإ أياٍ الٗظل الُيوي ٚبمقتا٠اجئ ٖاَعةاياجئ ٖلةاجئنن ظحيٞ
الٗظل الُيو ٚالقر٘ت مل ٘وعدٌْ ا ٧حملياننن تًير ً٨وت ريعر
اذتيييد٘ز تٓيييٌ يييير ً٨مل ٘يييرٖا وت العٙيييّٗ ا ٧تحٗ ْييياننن ٖصتهيييٓا
ٖظٗ ْيييا ٖٖةيٓيييا ٖتييياجٌٓ ظيييد٘رٓا بألٗاَييئن مل ٘رشيييٌ أظيييدٌْ
يعآَٙا ْٖ ٚكتٝننن مل عتدس يِ قحٓا ٖظُآَاا ٖيِ قوٗجٓا
ٖا١ح٨تٓاننن ٖيِ جةابٓٙا ٖ مآ١اا ٖيِ اصاٖجٓا َٖٗ ْيان ٖييِ
بويييًحٓا ٖيةٗريييٓاا ٖييييِ ستاٖ جٓيييا ٖيعييياٖلحٓا ٖييييِ ظآَيييا
ٖايٗيٓيا ٖيييِ اْصيحٓا ٖارييحةرابٓاا ٖييِ شٓهييٓا ٖظهًٓيا ٖيييِ
ظدرييٓا ٖ٘قُٓٙييا ٖيييِ يةرٓييا ٖشييدْا ٖيييِ جٓاتحٓييا ٖقٓقٓحٓيياا
ٖييييِ لةاْيييا ٖظيييًحٓاا ٖييييِ ْيييدأجٓا ٖظيييخةٓاا ٖييييِ اجاآَيييا
ٖيربييدجٓا ٖيييِ يٓٙييا ٖبٙآَيياا ٖيييِ ر ي َٗٓا ٖظييد٘رٓاا ٖيييِ
الحٙاظٓا ٖ ٘ٓاا ٖيِ يُاْا ٖأظ٨يٓاا ٖيِ ظُٙحٓيا ٖأشيٗاقٓاا
ٖيييِ قْ٨ييا ٖبةؽييٓاا ٖيييِ مييد ْا ٖظيييْٗاا ٖيييِ ٘أرييٓا
ٖايهٓاا ٖيِ ٖاايحٓا ٖارحو٨يٓاا ٖا يآَيا ٖجويهًٓٙاا ٖييِ
اظيييرا ْا ٖيُااْيييا ٖييييِ ميييهبٓا ٖظيييدقٓاا ٖييييِ أخ٨قٓيييا
56

ٖٖيٗاْيياا ٖيييِ برٓييا ٖاتؽييآ١اا ٖيييِ يراٖاحٓييا ٖجعييرعتٓاا
ٖيييِ ٖشييا٘حٓا ٖمحًآَييا ٖيييِ ظييعْٗا َٖٗيٓييان ٖيييِ رييعٗاْا
ٖأقييدا ْاا ٖيييِ تُٓييا ٖيعصااجٓييا ٖيييِ ارييحةدااْا ٖرييٙعرجٓان
ٖيِننن يِ يد٘د يِ أظٗا ان
البحرتٖ ّفً التجنٔل:
ٖقد ياط اليةعر ٛوت الععير العةاري ٚاليه ٛياشيخ تٙئ
ًتاْر ٜشد٘د ٜمٙيخ كتاى انترأٖ ٜأيُ ٞتِ الحصًو(ٖ )1ل يِ
الةعر ٛمل ٘عل يرا ١شعرٕ بص ٠ٚيِ الحعر٘ي ٝتٓيو شيهد
ظوييُاٖاجٔ زتحًعييادا ٖبيي ٨ارييحرُا٠ا يييِ القايييدٜ؟؟  ٧أًتييِ
ته ٙيِ ةة الُوا ٠الاْيد وت الحصًيو أٖ ادتد٘يد انتويحعدس
يُيئ خباظييٖ ٝلعييو ْييها ٘٘٦ييد يييا ْةُييا الٙيئ يييِ أّ الةيياى يُييد
الصاير قٗالت جعت ٖجته ٞوت يعا  ،انتد٘حنن

ًٖتاْر ٜأخر ٟوت يعر الةعر ٛمل َهًعٓا وت شعرٕ تقيد
بدأ يعرٕ ٘ٗؾت كتاى الرٖ .بع اْ٧حًاٍ الهُ٘ ٛقهيت أظٙاَياً
اؾت يةا٧د جةدٖ َقٙؽاً لهًُيٗ ط الويا١د ظحي ٞل ٙحيت أظيدٌْ
ٖاظياً يا ٘ر٘د يِ ادتٗا  ٛتٙقٗى:
(٘ )1قٗى الدمحٗ ظ .٨انتُصد "ٖبهز تِ الحصًٙو يِ الحقدٍ ظداً يٌتً ًٙا ٖيِ القد ٜ
يه ٞجةد٘و أش اى بع ا٩يؽاٖ ٠اخيا ٠يٗٙبٓا يةهةاً يدْصاً"ن
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أ ٘دْا خ ًٝٙالعٗدا شٓ ٝٙالُةًٝا يهب ٝا٩لياًت أذةيخ
ظص ٝيِ العٖ ٨أبؽت يعُ ٞيِ الٌُتاٍا ًتر٘ي ٝا ّٗ يي ظوُٝ
الٗقا نن تأِ٘ ْها وت ااى الةعرٛ؟ننن
اّ يييرا ١شييعرٕ ي ييرٖ اد يحصييابٓاد ليي ٙ٭ظييداِْ
ظيييي ٝهتٙييياٜننن اّ اذتةٙةييي ٝيُيييد شييياير مصًٙيييو أٖ مييير أٖ
العةييياس ابيييِ ا٩ظُيييلا يييا ٖظيييل خييياػ بٓيييا ُ٘ ٧عةيي يهيييٞ
ا ْيياننن ٖل ييِ اذتةٙةيي ٝيُييد الييةعر ٛوت انتقييدياد الةالٙييٝا
مًا َقٗىا انتقدياد انتٗرٙق ٝٙأٖظياتٓا جعيهح ل يو ييرٖس
شعر أٖ فتٗ ط ااىن
 ٧بيييو اّ جصييية ٔٙارتيييدٖا بيييالٗ ا ٖريييعر العٙيييّٗ بيييارتًر
٘ؽا الًٓٙا شٓد الرؼاث ـترو يُاظر الةاى الرٙ١و ٝٙيُيدٕ
ظح ٞا ا شر ٟالصعر وت ا٨ئ َو)1(ٌٙن
ْهٕ ْ ٚالوًاد الٌتاْر ٜوت االٔ بعايٝن
ٖوت االٔ ا ْها رٓاا ٖرٓر:
ا ٛيهيييييييييييي ٞانتصييييييييييييحاو بعييييييييييي

قيييييييييييياإ

أٖ تاشييييييييييييييرم ٔٙوت اجعيييييييييييييياى رييييييييييييييٓاإ
( )1الد٘ٗاّ شي  2ػ 107ن
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أريييييييييييٓرجٔ ظحييييييييييي ٞا ا ْصييييييييييير ال يييييييييييرٟ
خهٙييييييييييخ يُيييييييييئ ٖفتييييييييييخ يييييييييييِ ارييييييييييعاإ
ٖ٘همرٕ باذتةٙت نتعاّ ال و ٖ ٖظ ٝالر٘ح ٖيُٓو انتعرن
ْٖٗ مر اذتهلن
ٍ ٖظريييي ٝالصيييٓر ا٩ظيييٌ

أقويييييًخ بالةٙيييييخ اذتيييييرا
ٖ٘قٗى:

ظهييييييييييييخ يييييييييييا بيييييييييييان ٘يييييييييييٍٗ الحييييييييييييرو
ٖبالٗشييييييييييد يييييييييييِ قهييييييييييو بٓييييييييييا انتحعهيييييييي ي
ٖبالعٓيييييييييد ييييييييييا الةيييييييييهى القهٙيييييييييو بؽيييييييييا١
لييييييييييييد ٧ٖ ٛالعٓييييييييييييد القييييييييييييدٌ٘ ؿتخهيييييييييي ي
ٖوت شعرٕ ش ٖٗ ٟالص ٗ ٟوت أ٘ٔ أيا  ٜبر .اذتت:
ظهيييييييخ ييييييا أَيييييي ٚظييييييعٙح رييييييٗ ٟالييييييهٛ
جعهقٓييييييييييا قهييييييييييت ييييييييييير٘

ؿتييييييييييا ٘ييييييييييدٖٛ

ٖأمريييييييرد ييييييييِ شيييييي ْٗٗ ٟاْيييييييا ٖافتيييييييا
أيييييييا  ٜبيييييير .اذتييييييت أّ ج ريييييير الصييييي ٟٗ
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ٖأظٙاَ ًا ٘قوٌ بادتًاى ٖخالقٔ:
جل ْيييييييييييييييييها اذتةٙيييييييييييييييييت وت ْصراَييييييييييييييييئ
ٖيؽييييييييييييٖ ٞالعييييييييييييدٖا أمييييييييييي شييييييييييييأَٔ
ٖالييييييييييييه ٛظيييييييييي ي انت٨ظيييييييييييي ٝوت خد٘يييييييييييئ
ٖقيييييييييييييييييييي ًا ٖالوييييييييييييييييييييعر وت أشياَيييييييييييييييييييئ
 ٧أةعيييييييييييييييخ الٗشيييييييييييييييا ٜتٙييييييييييييييئ ٖليييييييييييييييٗ
أريييييييييييييييير وت ًتهًيييييييييييييييئ ٖوت يدٖاَيييييييييييييييئ
ٖ٘ةدٖ أَٔ ٘ ٧عدو أّ ْيها ا صير مهئ ييِ يي٨ى بيو ْيٗ
ا٧ىنن
لعون
ْييييييييييييو اذتوييييييييييييُا ٠شت جيييييييييييي ٚأْصييييييييييييرا
أ ااد بالحصُييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييت أٍ ا٧٧؟
ٖميير اً يييا عتهييٗ ليئ جعييٗ٘ر اذتةٙةيي ٝقاريي ٝٙالقهييت ظييعةٝ
انتراس:
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٘ٓييييييييييييييّٗ يهٓٙييييييييييييييا أّ أبٙييييييييييييييخ يحًٙيييييييييييي ياً
أييييييييييياجل شييييييييييٗقاً وت الؽييييييييييً ي حًييييييييييا
شيييٗو ظيييايخ ُ٘يييٗ ٠بييئ ْٖيييٗ الرقٙيي العاةيييي ٝأٖ ْ يييها
عت  ٚيِ َيؤننن
ٖمُيييييخ يحييييي ٞأبعيييييد ييييييِ ارتيييييو أمح٢يييييت
لييييييئ ٖيحيييييييي ٞأًتعيييييييِ يييييييييِ اليييييييدا أشييييييييح
ٖأظٙاَ ًا ٘ةيدٖ ميانتعةٗ وت ا يٗ ٟمأَئ خهي لهعيت تٓيٗ
٘وحعهث ئُ يا  ٧عتهٗ ٖ٘ ٧وٗ بو ٘ر ٟالهه ٜوت العهاثنننن
ٖييييييييييييِ ريييييييييييقٌ يةٙيييييييييييخ انتييييييييييير ٠خهيييييييييييٗا
بييييييييييييي ٨ريييييييييييييقٌ ٘ةٙيييييييييييييخ لييييييييييييئ ُْٙيييييييييييياً
ٖاذتةٙت يةر ٟبئ قتعهئ ظحي ٞيٙيو ظي ٕننن ٖهتيا عتًهئ
العي ا تحُي ٝانتعصيٗو ٖشييد ٜأريرٕ ظحي ٞلٙعييد العي بعي يييا
ظتت لٔ يِ ظقٗوننن
يييييييييييييا أَعييييييييييييل العييييييييييييا ى وت ظيييييييييييية ٌ
ؿتيييييييييييييييره ٌ ييييييييييييييييِ ٘ةحهييييييييييييييي٘ ٞعييييييييييييي ي
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مو ْها ٖالصاير ا ،ظح ٞا ا أيعِ اذتةٙت وت جعه٘ةئ
َٖٓد اؾت بهد بعٙد شِ ظةٔ ترا٘ .قوٌ العةاب ٝترق ًا ٖأقواياً:
قوييييييييييييٌ العييييييييييييةاب ٝتييييييييييييرقحؽت تصييييييييييييٗقٔ
لهٌتييييييييييييييييييييايُؽت ٖايعيييييييييييييييييييئ لهًُيييييييييييييييييييياى
ٖلييٗ أَيي ٧ ٚجعصييةي ْييهٕ القوييًٝننن ٖنن آَييا ار٘ةيي ٝتٓٙييا
اتحعاى ٖظُاي ٝظؽت ٘ععيُا يه ٔٙيرو ْها الةٙخ الرق: ٙ
ٖقيييييييييييييد مُيييييييييييييخ أًتًيييييييييييييأ اؾت ٖظيييييييييييييهٔ
تأظييييييييييييييييييةعخ أًتًييييييييييييييييييأ اؾت ظيييييييييييييييييييدٕ
ظح ٞادتيا سترٍٖ ئُ!
ٖ٘ةييدٖ أَيئ يٗل ي بالحقوييٖ ٌٙالحعييُٙل تٓييٗ ٘قوييٌ العُيياو
أ٘ؽاً تعُدٕ :يُاو ٖاا ا ٖيُاو ٖظاىا ٖيُاو ةٙلن
ٖيه ٞأرحا ٘حٔ انتديا ٜوت اذتتا ٘عهِ أَٔ ظا١د خا١ت:
يٙيييييخ العٙيييييّٗ الُصيييييو أيييي ي

تهيييييٌ أظيييييت

ٖأقعيييييييييدَ ٚالراييييييييييّٗ بيييييييييا٩يؽت الُصيييييييييو
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ٖيةراً عتاٖى ارحد اط اذتةٙت ؿترو قٗلٔ:
ييييييييييييا ا يهٙيييييييييي ييييييييييييِ اَحٌتيييييييييييا يحيييييييييييٌٙ
بييييييييييو يييييييييييا ٘ؽييييييييييري ٖقييييييييييي ٝوت يُيييييييييياى
اّ ريييييييٙو يييييييي ٚييييييييِ ادتيييييييٗاث ٖمل ٘عييييي ي
شعيييييييياً ت ٙيييييييييل ٘ يييييييييّٗ اّ مل ٘ويييييييييأى
يُع ن يُع اذتت يه ٞا٩قونن
ٖ٘حهلو ب ٨شدٖ:ٟ
ٖوت ى ٖتٙييييييييي مييييييييي

ييييي ٖظيييو ٖيُي ي ْصييير
ٖ٘قٗى يُاشٙاً اذتةٙت:

ٖلقيييييييييد ييييييييييا د تٓييييييييياّ ةٗيييييييي ياً لهيييييييييٟٓٗ
ٖشُةحيييييييييييييييييييئ ترأ٘ييييييييييييييييييييخ ى قٙيييييييييييييييييييياإ
ٖلعهٔ أظويِ َييٗ اً ييِ ْيها اليهى تقياى مانتعحيه  :ا يٟٗ
َصٗاّ ظتًو ت ٔٙيا  ٧ظتًوننن
ا ٘ ٧ييييييييييييِ ظيييييييييي ي كتٙييييييييييييو تييييييييييييا ٟٗ
َصييييييييييٗاّ ظتًييييييييييو تٙيييييييييئ يييييييييييا  ٧ظتًييييييييييو
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ذٌ ياا تقاى يه ٞاخح ٨وت انتٗؼ :
ٖاذتيييت تٙييئ جعيييا ٖجيييهلو

ٖأيييا ذييٌ أ ى ليي ٝياشيي

ننن لييْ ٙييٗ الييهى انتعهيي ننن الييهى ؿتعُييإ انتييا  ٛالحعييٙ
ٖل ُيئ ى العصيياوننن الييهى اذتيي٨ى لييٗ ظييح ْييها الحعيية ن ٖوت
شيييري ٝاذتيييت مًيييا ٘قيييٗىا ظتيييٗ الحعيييا ٖالحيييهلو ٖالحيييا ٠وت
الهيٌتييؽت جؽي تاظي ً٨ميية اً بييؽت الييهى انتعةييٗ انتيعييٗ يهٙيئ
ظاظةٔ ٖبؽت الهى انتعُٗ نن اليه٘ ٛقعيد بئ ظياظةٔ اررؼيا٠
اذتةٙت خبي ادتُا.ننن ٖير٘ ٜحعهو بالٗشا:ٜ
قت ٪الٗاش ٚشُاَ ٚييرا

ٖ٘عُييٙي اذتييد٘ز انتخحه ي

ظة ياً أٖ ترق ياً يييِ ْصرْييا

ٖظر٘ح الهى ظيت أٖ تيرو

ٖل ِ ا ا بر َيا اريحعًالٔ مهًي ٝاليهى وت يعير ،اذتيت
تمَُا صتدْا وت يدا١عٔ! ُْْٖ ٚا  ٧شترط يا بيو لعيو ٖ ٖاْيا
وت انتد٦٘ .مد يعُاْا الهيٌت ٖ٘ ٚصل يِ ٖاق َيوٚا اا
يُدٕن
وت يد .الةعر ٛيرو ْها :طايا جي بعد ل م
طٖيا أَا ا ٧يةد َعًح ا ٖيٗؾت أ٘اانننم
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ٖجييييييييييييييييييييهلهخ شاْييييييييييييييييييييداً نته ٙيييييييييييييييييييييٚ
ٖقهٙيييييييييييييييو ييييييييييييييييِ ياشييييييييييييي ي أّ ٘يييييييييييييييه٧
ٖ٘عصييييييييييةي تقيييييييييير ٛالٙيييييييي ي ٖمل ٘ ييييييييييِ
لٙعصيييييييييييييةي ليييييييييييييٗ ٧ستةحييييييييييي ي اليقييييييييييييير
أْ ها؟
ْٖييٗ ٖاّ جعييايِ وت اذتيييت أظٙاَيياً أٖ مييير اً تمَيئ ٘اْيييٗ
بُيؤ أظٙاَاً أخرٖ٘ ٟعهِ أَٔ ْيٗ ٟاحملةيٗث مًيا أّ احملةيٗث
ْٗإ
قييييييييد أةييييييييرو الةيييييييياا ٜالةٙؽييييييييا ٠يقحييييييييد اً
يهيييييييييي ٞالصييييييييييةاث تحعييييييييييةٙي ٖأظييييييييييةٓٙا
وت لٙهييييييييي ٝييييييييييا ُ٘ييييييييياى العيييييييييةح آخرْيييييييييا
يهقيييييييييييخ بيييييييييييالرا .أريييييييييييقاْا ٖأريييييييييييقٓٙا
ياةٙحٓييييييييييا اؽيييييييييي ٝا٩ةييييييييييرا يرْيييييييييييٝ
شيييييييربخ ييييييييِ ٘يييييييدْا متيييييييرًا ٖييييييييِ تٓٙيييييييا
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تٓو َعاٖ ْها بعد الحهلوا اؾت شعٗ بالُقغ تيمّ جا غتئ
عتدذُا أَٔ ماّ خب ً٨ٙا أَ ٙا يةرٖ اً يحصدقاً ْٖ ٚظياد
 ٧جعصييييت انتييييرأ ٧ٖ ٜجٌتييييير رتةٓييييا الييييه ٛأظحيييياط الصيييياير اؾت
جأمٙدٕ:
ةٙيييييييييييل لعهيييييييييييٗ ٜييييييييييييا ُ٘ييييييييييي ٘يييييييييييأجٙي
٘عييييييييييةٗ اليييييييييي ٚيهيييييييييي ٞبعييييييييييد ٖ٘عييييييييييةٙي
حتٙيييييييييييي ٝان جٓييييييييييييدٖ ٟالويييييييييييي ٍ٨يهييييييييييييٞ
خٙاليييييييييي ي الاا١ييييييييييييرُْٖ ٛييييييييييييا عتٙييييييييييييٙي
ا ا قربييييييييييييخ تٓصيييييييييييير يُيييييييييي ي ٘ةعييييييييييييدَٚ
ٖاّ بعيييييييييييدد تٗظيييييييييييو يُييييييييي ي ٘يييييييييييدَٙي
ٖوت شعرٕ شقاٖ ٜارتهعا:٠
لويييييييييييخ أَويييييييييييإ باا٘يييييييييياً ييييييييييييِ قر٘يييييييييييت
٘حرُييييييييييييييي ٞجرُييييييييييييييي ٞالةعيييييييييييييييِ اؽيييييييييييييييا
ٖايحيييييييييييييها  ٛالٙييييييييييييئ ظحييييييييييييي ٞجتييييييييييييياتٞ
ليييييييي ٚيييييييييِ بعييييييي
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يييييييييا أجٙييييييييخ ٖأاؽييييييييٞ

ٖايح٨قييييييييييييي ٚجييييييييييييييا .خد٘ييييييييييييئ جقيييييييييييييو
ًٖ ٧لرًييييييييييييياً ةيييييييييييييٗ اً ٖسييييييييييييياً ٖيؽييييييييييييياً
لٙ

ت ٔٙخير العةاس بِ ا٩ظُلنننن

ٖ٘قٗى:
يييييييييير بييييييييي ٚخالٙييييييي ياً تيييييييييأةً وت الٗظييييييي يي
ييييييييييييي يو ٖيرؼييييييييييييييخ بالويييييييييييييي ٍ٨تييييييييييييييراا
ٖذُييييييييييييي ٞخيييييييييييييدٕ الييييييييييييي ٚيهييييييييييييي ٞخيييييييييييييٗ
تقةهيييييييييييييييييييييييييييييييخ شهُيييييييييييييييييييييييييييييييا اً ٖٖ اا
ٖ٘وحًر ٤اذتاى تٙقٗى:
ا ا ْيييييييييييي ٚياليييييييييييييخ لهعُييييييييييييياو جععييييييييييييييخ
جععيييييييييل أيهيييييييييٗا ييييييييييِ الةييييييييياّ يا١يييييييييد

()1

ت يييييييييٌ لٙهييييييييي ٝقيييييييييد بحٓيييييييييا ذيييييييييٌ َايًيييييييياً
بعييييييييٙي يهٙييييييييو العيييييييير بييييييييٙ
( )1ػ 33ن
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جرا١ةيييييييئ

وت أ ٛةر٘ ٘و ؟
يييييييييه د يهيييييييي ٞالحعيييييييياب ٚيييييييييِ جعييييييييابٚ
ٖآذيييييييييييييييييرد الةٗا٘ييييييييييييييييي ٝوت الةيييييييييييييييييٗاَٚ

()1

قؽ ٞا٩يرنن
ٖيي مييو ْييهٕ القةييو ٖالعُيياو ٖالصييراث ٖظييل ْييٗإ يييرٜ
بأَٔ يه !!ٟ
مرَييييييا ا ييييييٗ ٟالعييييييه  ٟتٓٙييييييا تأَوييييييٙخ
يااْييييييييييا يصيييييييييييٗقاد القهيييييييييييٗث ا يييييييييييٗاٌ١
لعهٔ قاى ْها يِ أشو ْهِ٘:
ييييييييييييييِ قةييييييييييييي ٝأا الا٘يييييييييييييا  ٜياييييييييييييييدا
ٖأظيييييييييد يُييييييي ي ٖييييييييييِ ا٘يييييييييا ي ظا١يييييييييدا
ظحيييييييييي ٞأخيييييييييياى يييييييييييِ العييييييييييةاب ٝبا ١يييييييي ياً
خهيييييييييٗا ٖاّ مُيييييييييخ انتعُييييييييي ٞالٗاشيييييييييدا
( )1شي  2ػ 31ن
( )2شي  2ػ 163ن
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()2

تيًٓٙا حمل ٝيِ اياذ ٝالعةاس بِ ا٩ظُلننن ٖلئ ةر٘قئ وت
العحاث:
أ٘ٓيييييييييا العاجيييييييييت اليييييييييه ٛليييييييييٙ

٘رؼيييييييييٞ

ُْ٢ٙيييييييييي ياً تهوييييييييييييخ أةعييييييييييييٌ اًؽيييييييييي ياً
ُ٘ٓٙيييييييييييييييييييييي ي أَيييييييييييييييييييييييي مل جييييييييييييييييييييييييهو
ريييييييييييييييييييييييييييييييييييييٓداً ٖأَييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ٚمل أ
أمل ْياا ٤ياجيت ٘ييٗ س ارتصيو مأَئ ٘قييٗى لهعةٙيتْ :ييو
اررظخ؟ ْٖٗ ٘ ٧وهٗ:
اَييييييييييييٖ ٚاّ شاَةييييييييييييخ بعيييييييييي ي

بعييييييييييييال

ٖجيييييييييييييٌْٗ الٗاشيييييييييييييّٗ أَييييييييييييي ٚيقعييييييييييييير
لٙصيييييييييييٗقي ريييييييييييعر العٙيييييييييييّٗ ا حهيييييييييييٞ
ٖ٘ييييييييييييييييرٖقي ٖ ا ارتييييييييييييييييدٖا ا٩لتيييييييييييييييير
ٖ٘قٗى:
ييييييييخ الحويييييييه ٚييييييييِ ْيييييييٗإ تهيييييييٌ ٘ يييييييِ
لييييييييييي ٚبالحويييييييييييه ٚييييييييييييِ ْيييييييييييٗإ ٘يييييييييييداّ
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ٖأ اد ْصييييييييييراّ اذتةٙييييييييييت تهييييييييييٌ أشييييييييييد
مةييييييييييييداً جصييييييييييييٙعي يهيييييييييييي ٞا صييييييييييييراّ
ٖيِ شعرٕ:
خهٙهييييييييييي ٚاَييييييييييي ٚامييييييييييير يٓيييييييييييد خهيييييييييييٝ
جٗلييييييييييييخ مل أ يييييييييييييٌ لتٙييييييييييييد ٖاااْييييييييييييا
تييييييييٗايصو يييييييييا ميييييييياّ أَؽيييييييير يٓييييييييدْا
لييييييييييدٖ ٛأاَيييييييييي ٚقربٓييييييييييا يييييييييييِ بعااْييييييييييا
ٖمُييييييييييخ أ  ٟأّ الييييييييييرا ٟقةييييييييييو بُٓٙييييييييييا
ٖأّ اتحقييييييييييياا العيييييييييييٙض اّٖ اقحيااْيييييييييييا

()1

ٖمًييا ايحييد .ادتيياظٍت ذتييِ ادتييٗا  ٛايحييد .الييةعرٛ
ارٖ الةٗاَ ٚأٖ ارٖث يٗايٙدِْن
عتيييييييييو ايييييييييرٖ الٗييييييييييد يُٓيييييييييا يييييييييياقت
ٖأظهييييييييييي ٞيٗايٙيييييييييييد الُويييييييييييا ٠ارٖ ْيييييييييييا
( )1ػ 33ن

70

ٖأذتيييييييييييياًت ٖةييييييييييييياِٖ٘ اّ يييييييييييييخ َٙييييييييييييٝ
أشييييييييييد تحييييييييييٗ ًا وت يٌتيييييييييياي ٚتحٗ ْييييييييييا

()1

ٖ٘ر٘ييد الييةعر ٛأّ ًُْ٘ٗييا أَيئ أظييةح ظييد٘ز الرمةيياّ
معًر بِ أب ٚبٙعٖ ٝالعرشٖ ٞاذتا س بِ خالد:
ٖقيييييييد أخيييييييه الرمةييييييياّ أيييييي ي

ٖاييييييياا ٖا

ظييييييييييييد٘رؽت يُييييييييييييا ًتيييييييييييياْراً ٖي حًييييييييييييا
ٖيييييييا ميييييياّ بيييييياا ٛاذتييييييت يُييييييا ٖيييييييُ ٌ
لٙخيييييييييييي ٧ٖ ٞرييييييييييير الح٨قييييييييييي ٚلٙعهًيييييييييييا
الطبٔع٘ ّالغزل يف شعز البحرتٖ:

ٖوت ذُا٘ا االٔ يِ زتال ٚالعةٙعٖ ٝظل كتٙو لهًعير أٖ
لهوعاث انتًعرن
ميييييييييو شيييييييييّٗ ا ا ا جقييييييييي ٞالييييييي ي و تٙييييييييئ
أٖقيييييييييييييييدد العٙيييييييييييييييّٗ بانتييييييييييييييياَ ٠يييييييييييييييا ٕ
( )1شي  2ػ 31ن
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اّ أقيييييييييييياٍ ا جييييييييييييٗ ٟالٌتًيييييييييييياٖ ٠اّ رييييييييييييا
أقايييييييييييييييييييييييييخ أَٙقيييييييييييييييييييييييي ٝآذييييييييييييييييييييييييا ٕ
باجييييييييياو يييييييييِ خؽيييييييير ٜالييييييييرَٖ ،ؽييييييييير
ٖاخيييييييييييييييييييييييح ٨ظتيييييييييييييييييييييييدٕ َيييييييييييييييييييييييٗا ٕ
موييييييييييٗ اليحيييييييييا ٜييييييييييِ ظويييييييييِ خيييييييييد
٘ح اتييييييييييييييأ ابٙؽاؼيييييييييييييئ ٖاظييييييييييييييٗ ا ٕ

()1

ّالطبٔع٘ ّاملزأٗ متداخلتاٌ يف شعزِ:

ٖالٙو جداخهًٓا أَٔننن ظؽت ٘حةاى ٘صةٔ العها  ٟبا٩اعياّ
ٖظؽت ٘عل ٘صةٔ أاعاّ العةٙع ٝبالعها ٟن
ا ا ْاد الر٘ح أتُآَيا

مييأّ العييها  ٟـتصيي ٞبٓييا

( )1شي 2ػ 86ن
( )2ػ 254ن
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()2

ٖالعةٙعييييييٖ ٝانتييييييرأ ٜيحييييييداخهحاّ وت اظويييييياس الصييييييعرا٠
ٖخٙيييا٧جٌٓنن تًٓيييا يعيياً ظييييو ييييِ ا٩ليييٗاّ ٖالويييعر ٖالةًيييٗ،
ٖالرٖيٖ ٝتًٓٙا يعاً ال ٘ ٖالةٓرط ٖشتا٘ه ٝالصعرا٠نن
ٖاذتقٙقييي ٝأّ بيييؽت العةٙعيييٖ ٝانتيييرأٖ ٜشيييٕٗ اجيييياو مييير ٜ
تالعةٙع ٝزته ٞتخٌ يِ زتال ٚادتًاى ٖانترأًْٓ ٜيا ادتًياىننن
ْيٗ ريرْا ْٖيٗ ري٨ظٓا اليهٖ ٛاجٓيا بئ العةٙعي ٝليحُي ٝالرشيو
ٖارييحًرا اذتٙيياٜنن ٖلعييو ْييها انتعُيي ٞميياّ ٖ ا ٠جوييً ٝٙالُوييا٠
طالُعل اذتهٗننم
ٖالعةٙع ٝظييو أليٗاّ ٖانتيرأٖ ٜليٗ بالاُ٘ي ٝشيةٗ بيا٩لٗاّ
ٖاذتهٖ ٞا٩ظةا يي ٖمر هتا وت يامل انترأ ٜيِ ْيهٕ انتٌتياْر
يوحًد ٜيِ العةٙعٖ ٝأتآَُٙا تععرْا يِ أ ٘ض الاْير ٖأذٗابٓيا
يييِ ٖشيي ٞالر٘ييا،ننن َٖيييه الصييعرا ٠بيعييرجٌٓ انتهًٓيي ٝاؾت ْييهٕ
الٌتيييياْرٖ ٜجييييري ْييييها الُيييييا اَعةاياجيييئ وت القعييييٙدننن تقييييد
ارحًدٖا أٖظا انترأ ٜيِ العةٙع ٝتارتد جييا.ا ٖالرةير أقيا.ا
ٖالعٙيييّٗ يٙيييّٗ اييياّ٧ا ٖالٌُتيييراد َيييرش َعوييياّا ٖالصييييإ
يرشاّا ٖالرُا٘ا ل٦لٖ ٦يرشاّا ٖالقٗاٍ اعِ باّا ٖالصعر لٙو
ٖالعيد تصير ٖؼيا.ا ٖالٗشئ ظيةا .تٙئ ييِ الُيدٖ ٟالُيٗ ييا
٘رًٖ ٟتًأ انتهحا.ننن
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ٖقد ظ  ٞا٩ريحا الا٘ياد أّ ا ُيٗا القيديا ٠قيد يًيٗا
أّ ان ظؽت تر يِ خه ال ّٗ ٖجوٗ٘ ٝالرشوا أ ٟأّ ٘عُ
انتييرأ ٜيييِ مييو شيي ٠ٚتعيياآا يييِ ارييحدا  ٜالةييد ٖ قيي ٝالاْيير
ٖكتيياى العيياٖٖس ٖظييٗد الةهةييو ٖأخي اً يييِ ي٨ريي ٝا٩تعيي ٞذييٌ
قديٓا اؾت الرشو ت اَخ رعراً لُاًترٕ ٖشة ً٨رتاةرٕنن
لويخ أا ْ ٛيو انتيرأ ٜميهل أٖ أّ الصيعرا٘ ٠قٗليّٗ يييا٧
٘يعهّٗنن
ٍل كاٌ البحرتٖ شاعزاً غزالً حكاً؟

ضتِ َعر أَٔ مياّ ٘حةياى لٙٓٙيَ ٣يوئ ل٪خيه وت انتيد.
مًا ٘ٓ ٣ٙبٓها الةاى ارتهٙيٖ ٝالهِ٘ ٘وًعّٗ يِ ظٗلٔن
ا ّ ايياى الييةعرٛا يًٓييا قيياى ابييِ شيي ٙأَيئ أ و الُيياس
َوٙةاً ٖأيهعٌٓ ةر٘ق )1(ٝااى ظُايٚننن
بو اّ الةاى وت يعال قعا١دٕ ايدا يياا ٜلئ ظحي ٞلٙحةياى
وت أٖى ا صا!٠نن

( )1العًد ٜػ 95ن
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قتد .ألتد بِ ةٗلّٗ تٙحةاى ٖ٘ٓصٕٗ تٙحةاى أ٘ؽاً!! لعهٔ
أ اا بالةاى الراَ ٚجرةٙخ ا صياٖ ٠ري ٖ جٔ تٓيٗ ظتيهث ا ٩يا
بالةاى لٙحوهو ٖ ا ٕ٠ا صا ٠انتقعٗاننن
ظح ٞيهْٗ ٜهٕ لٔ تٓٙا ْصا ٠أ٘ؽاً ٘عل انتير ٠ييِ ميرٕ!
أٍ جراْا يهٗ ٜأخرٟ؟ تًا أمرر ا ٩ا ٠يُدٕنن أ شٗ ْهانن
ااى الةعر ٛااى ظُاي )1(ٚمًا عتهٗ ل٪رحا اظوياّ
أبٗ ظياثا أّ ٘ويً :)2(ٔٙاّ ْيٗ ا ٧اير ،ييِ أايرا ،الصيعر
تييْ ٨ييٗ بالعيياب الةالييت يهٙيئ ْٖ ٧ييٗ بييالةاى الييه٘ ٛعًيي وت
الصييعٗ تٙعييرث الصييصِن تيي ٨جوييحع ٙييير ً٨أّ جقييرّ الييةعرٛ
بالعةاس بِ ا٩ظُل اله ٛخهغ لهةاى مل ٘حصياٖ ٕ اؾت ييد٘ح أٖ
ْصا٠ن
ُٖ٘ ٧يْ ٚها أّ لٔ وت الةاى أبٙاجاً قراقٝنن ٖمل ٘ ابد!:
أْ ٧ييييييييييييو أجاْييييييييييييا بانتةٙييييييييييييت ريييييييييييي٨يٚ
ْٖيييييييييو خيييييييي د ٖشيييييييييد ٛبٓيييييييييا ٖاراييييييييييٚ
( )1العًد ٜػ 95ن
( )2الةاى يُد العرث ػ 215ن
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ْٖييييييييييو يهًييييييييييخ أَيييييييييي ٚؼييييييييييُٙخ ٖأَٓييييييييييا
شيييييييييييا ٚ١يييييييييييِ اا ٠الؽييييييييييُٖ ٞرييييييييييقايٚ
أظهييييييخ اييييييي ٚييييييييِ ايييييي شييييييرٍ ٖظرييييييييخ
بيييييييييي ٨رييييييييييةت ٘ييييييييييٍٗ الهقييييييييييا ٠م٨يييييييييييٚ
تيييييييييييدا٥ي ييييييييييييا أبقٙيييييييييييخ ييييييييييييي تمَييييييييييئ
ظصاشيييييييييي ٝشوييييييييييٌ وت ضتييييييييييٗى يٌتييييييييييايٚ
ظييييييه ٞيةرييييي ياً قييييييد ٖاجيييييير الصييييييٗو ايعيييييئ
رييييييييصاياً يهيييييييي ٞارتييييييييدِ٘ بعييييييييد رييييييييصاٍ
تهييييييييييييييٙ

الييييييييييييييه ٛظههحيييييييييييييئ ؿتعهيييييييييييييييو
ٖلييييييييييييييٙ

الييييييييييييييه ٛظريحيييييييييييييئ رتييييييييييييييراٍ

ٖا٩بٙاد يعه يدظ ٝيِ يدا١ح "انتحٗمو"ن
أجرْ ٟها  ّ٩الصاير ماّ عتت انتًدٖ .اله ٛقربئ ْٖيٗ
ارتهٙيٖ ٝأَالٔ يُا ى ا٩ظدقاٖ ٠الُديا ٠تٓٗ ا ا اظحصيد نتدظئ
ظيا يااشٔ ٖجةهصخ َيوئ تٓي ٚبالصيعر ذير ٜيحدتقي ٝوت ريخا٠
ٖ٘ور؟ ٖبع الصعر أٖ بعي انتدظيْ ٝيها انتعهي الةالي ٚاليهٛ
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غتدئ وت الرت ٔٙيِ انتًدٖ .ا٩ذ تٓٗ ُ٘ةًٔ لٙعربٔ ٖ٘رقرقٔ
لٙعصةٔ؟ لعوننن
مًييييا ُ٘ ٧يييييْ ٚييييها أّ ةةٙعحيييئ االييييٖ ٝاّ شييييةو يُٓييييا
بانتيد٘حننن ْٖيو ٘وييحع ٙأّ ٘قيٗى ْيها الةٙييخ بهٙيد ا٭ظويياس أٖ
شايد العاةيٝ
بييييييييييٗا ٛلييييييييييٗ ٘ٓييييييييييٗ ٟالعييييييييييهٖى ٖ٘عصييييييييي
تييييييييٙعهٌ أرييييييييةاث ا ييييييييٗ ٟمٙييييييييل جعهيييييي ي
بٙييخ ْيياا ٤يصييعّٗ بالحصربييْٖ ٝييٗ يهيي ٞقيي ٝتٙيئ ٖظيييا٠
يهٙييئ ةييياب شٗايي ي ال هيييٌ الي ي ج يييّٗ وت يٗاؼيييعٓا تعيييو
ارتعاثن اّ العهى ٖالعهاىا يص ه ٝاذتت الداٖ ًٝ١قيد ظهيٓا
الصاير الةاىا رت ٌ الحصرب ٝوت مهًاد يرماٜن
ْٖها الةٙخ أااى يُيد ٛييِ أبٙياد مير ٘ ٜحةيام ٞتٓٙيا
يه ٞالديِ ٖا٩ةي٨ىن ٖل يي يير ٜأخير ٟأقيٗى اّ انتيد .يُيدٕ
أٌْن
تهييي ٙوت االييئ مهييئ وت أ٘ييي ٚييييا ٘رقييي ٞاؾت أبٙاجييئ وت
انتحٗمييوننن أٖ ظحيي٘ ٞصيير١ت اؾت ْييهٕ العييٗ  ٜادتًٙهيي ٝالقٗ٘ييٝ
اذترميي ٝال يير  ٜا٩لييٗاّننن ظرميي ٝوت العةٙعييٖ ٝظرميي ٝوت
الُي نن ل ٙوت االٔ ييا ٘صيآ١ا وت الصي و أٖ وت ا شي ٝالييِ
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أٖ جأذ ْا وت الُيٗسننن لقد يؽ ٞانتحٗمو ٖل ُي ييا ج ياا
جقييرأ ا٩بٙيياد ظحيي ٞجييرإ وت يٗمةيئ الهصييت طعتييايت الييدِ٘ تٙيئ
ُٖ٘صرم ٖالصاير بؽت ٘د٘ٔ ُ٘ٓ ٔ٢وت ترظ ٝاايرٜنن
تارتٙييييييييييو جعييييييييييٓو ٖاليييييييييييٗا س جييييييييييديٞ
ٖالةيييييييييييييٙ

جهًييييييييييي ي ٖا٩ريييييييييييييُ ٝجاْييييييييييييير

ٖا ، ٩خاشيييييييييييييييييع ٝـتٙيييييييييييييييييد برقهيييييييييييييييييٓا
ٖادتييييييييييييٗ يعح يييييييييييير ادتٗاَييييييييييييت أايييييييييي ي
ٖالصيييييييييييً

ياجعييييييييييي ٝجٗقيييييييييييد بالؽيييييييييييعٞ
ةيييييييييييٗ ًا ٖ٘عيٓ٢يييييييييييا العصييييييييييياط ا٩ميييييييييييد

ظحييييييي ٞةهعيييييييخ بؽيييييييٖٗ ٠شٓييييي ي تاصتهيييييييخ
جهيييييييييي الييييييييييدشٖ ٞاصتيييييييييياث اي العيييييييييير
ٖاتييييييييييييؼت تٙيييييييييي ي الُيييييييييييياًترّٖ تأظيييييييييييية
٘ٗيييييييييييي ًا الٙييييييييييي بٓييييييييييييا ٖييييييييييييؽت جٌُتيييييييييييير
ظتييييييييييدّٖ ٘٥حييييييييي الييييييييي تييييييييييا ٖا بٓييييييييييا
ييييييييييييييِ أَعيييييييييييييٌ ان الييييييييييي ي  ٧ج يييييييييييييير
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مييييييييييييرٖا بعهعحيييييييييي ي الييييييييييييُو تٓههييييييييييييٗا
نتييييييييا ةهعييييييييخ يييييييييِ العيييييييييٗ ٖميييييييي ٖا
ظحييييييييييي ٞاَحٓٙيييييييييييخ اؾت انتعيييييييييييه٧ ٞبويييييييييييا
َييييييييييٗ ا ييييييييييد٘ ٟةييييييييييدٖ يهٙيييييييي ي ٌٖ٘تٓيييييييييير
ٖيصيييييييييييٙخ يصييييييييييي ٝٙخاشييييييييييي يحٗاؼييييييييييي
ن ٘ ٧اْييييييييييييييييييييييييييييييي٘ ٧ٖ ٞح ييييييييييييييييييييييييييييي ي
تهييييييييييييٗ أّ يصييييييييييييحاق ًا ج هييييييييييييل ا يييييييييييييا
وت ٖرييييييييييييعٔ لوييييييييييييع ٞالٙييييييييييي انتُييييييييييي

()1

ْها ْٗ الةاى اذتقٙق ٚأٖ اذتت الُاب يِ القهتن
ٖ ٧أظوييت يربٙيياً ٘ويييً ْيييهٕ ا٩بٙييياد وت أ ٛيعييير ييييِ
الععٗ اٖ ٧ـتحهَ ٣يؤ ْٗاً ٖلتار٘ ٝرجي بٓا ظد ٕ مهًيا
ظعد وت ا٩بٙادن
ٖظؽت ٘وحعع ٞيه ٞالةعرٛا اذتةٙتا جويه لئ الةيدّ
العحيياو ٖلييٗ أَٓييا جعييهٔ رتةٙييت آخيير ْييٗ انتًييدٖ .أٖ انتيياىنن آَييا
( )1ػ 11ن
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طظييهٝمنن ٖاّ اخحهيييخ ألييٗاّ ٖشييٙادنن الصيياير يهيي ٞمييو ظيياى
٘عر .أّ انتًدٖ .هتر ً٨وت اليحح بيِ خاقياّ ْيهٕ انتيرٜا طَٓا٘يٝ
آيالٔ ٖاا٘ي ٝيعهةئم ٖوت دتي ٝالةعير ييا ٘ةيي ييِ الٗشيون ليٙ
انترو يِ يُد ٛأٖ يِ ختًٙي تالصاير َيؤ ٘قٗى:
ٖجةُييٙي الةعييٗ يييِ الرًيياا

رحهعقي رتاشاج ٚانتعا٘ا

الةاى يُدٕ زترا يقديُ٘ ٝحقيو بعيدْا اؾت انتيد.ن ٖمير اً
يا ب ّٗ اَ٧حقياى تصيأ٘ ٜعيٗ ٕ الهةاقي ٝأٖ ييا ٘ويً ٔٙالة٨اٙيّٗ
طظوِ الحخهغمن تمّ الةعر٘ ٛعُ ٞبالحخهغ مًا ٧ظٍت ْها
يه ٔٙظاظت الٗرياة ٝطػ47م يُا٘ي ٝأبي ٚـتياٍ أٖ انتحيُو ظيؽت
يٰي با٧رحٓ٨ى طتاجيقخ لٔ ت ٔٙستارِم ُٖ٘ ٧يْ ٚها جٗتٙقئ
اؾت يرو ْها انتخرط الةا :
قايييييييييخ جييييييييٗايي يصهييييييييٖ ٞقييييييييد ظييييييييد د
ريييييييييٗاب ييييييييييِ جييييييييي٦اٍ اليييييييييدي جتر٘ٓيييييييييا
ٖاريييييييحُ رد ًتعُييييييي ٞيُٓيييييييا تقهيييييييخ يييييييا
اؾت ارتهٙييييييي ٝأيؽيييييي ٞالعييييييٙ
( )1ػ 23ن
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هتؽييييييٓٙا

()1

ٖا ا ميياّ بع ي الدا رييؽت ٘قوييٌ الةيياى يييدا س ل ييو
يياد ٖظييياد هتٙييا ٜتييمّ الييةعر ٛيييا٘ض يييِ يد ريي ٝأييير٤
القيي ٙال ي ٘وييًٓٙا الييدمحٗ ٘ٗرييل خهٙييل يد ريي ٝطاذتييت
اذتو ٚالْٚ٨م ٖيد ر ٝابِ أب ٚبٙعي ٝالي ٘يديْٗا طيد ريٝ
اذتت اذتصا ٘ ٝادتد٘دٜم()1ن
قامْسُ الغزلٕ:

ٖالةعر ٛاله٘ ٛعدٕ ظاظت العًد ٜأظه ٞالُياس َويٙةاً ٧
٘حصييياٖ قايٗرييئ الةالييي ٚأ بعًا١ييي ٝمهًيييٖ !ٝل ُييئ م٨ييييت
الصعرَض انتاْر ُ٘اقو بُٓٙيا وت يٓيا ٖ ٜظيهو ٘عُٙئ ريراٖ ٜةةي
ٖ ٖو تُاّن ٖيِ قايٗرٔ وت أٖظا اذتت ْهٕ ا٩لياًت:
ظييةاب ٝيييي ظييت يييي الُٓيي ٞيييي جعيية ٞيييي ريياشهخ يييي َاظييةخ يييي
قا ؼييخ يييي ال٨ظيي ٞيييي ش ي ٗ يييي ظييرقي يييي مةييد سترقيي ٝيييي يييؽت
ي ٦ق ٝيي قهت يوحٓاٍ يي يٓد يي أخير يي يايا يي برظا ٠ييي العاشي ييي
مهل يي يٗل يي انت٨ظٔ يي أشصاّ يي أٖب ٝيي جي٨و ييي قياا ييي قويٗ ٜييي
ْاّ يي يا يي يٗاةل يي ٘اس ييي الٗظياى ييي ا٭ريعا ييي ا٭َعيا ييي
ا ت يي اذتصا يي جٗقد يي ارحةا يي َٗاى يي أ شٌ الٌتُّٗ يي ا جتي ٞييي
( )1اٌَتر ػ 21
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أاييا ى يييي ارتٙييو يييي الةييهى يييي يًٙييد يييي العييت يييي الهييت يييي ييياااد يييي
محًاّ يي أ ا رر يي ا٩ياَ ٚيي ظهيخ يي أخصي ٞييي أجقي ٞييي ٖ يخ ييي
أر يي يعهث يي ا٧ى يي جتُت يي أبعياا ييي أييرا ،ييي يعيو ييي لٙياّ ييي
اريُاّ ييي خيه ّ٧ييي ًْٙيياّ ييي الحيٌْٗ ييي الييهمر ريايح ييي ٘٦ييو يييي
٘حٗقي يييي ةييرٖث يييي الة ييا يييي الُعٙييت يييي يييهاث يييي ًْييٍٗ يييي َيييا يييي
ظاشاد يي أٖةا ييي ٖريٗاس ييي جعيرٍ ييي اريعاا ييي ظيا ييي ايحيد ٟييي
أصتد يي يُاو يي شُّٗ الةٗا٘ ٝيي خٗ يي جرقرو ييي يهعي ييي بصير ييي
شيا ٠يي ريقاٍ ييي مي ٍ٨ييي ؼيُ ٞييي ضتيٗى ييي تيدا ٠ييي أظهيخ ايي ٚييي
ظريخ يي ًتهٌ يي ارا ٜ٠يي حتح ٌ يي ْٗ ٟيي ظُخ يي مرٍن
٘صٗ يي ٘صٗو يي الصٗو يي يٗا ٜيي اِ٘ن
ابا ٠يي ى يي يةد يي خؽٗ يي مًد يي شيا ٠يي ُ٘عٌ يي اؽةاّ ييي
خاؾت يي يٓد يي شٗاَح يي ؼهٗ يي يحياث ييي اًي ييي أقي ييي يي  ٜييي
لٗي ٝيي اذتت يي القر ،يي أبد ٟيي أمحٌ يي جتاوت يي أاؽ ٞيي أشيٗا
يي أظّٗ يي ٖا يي خبٙو يي ياٟن
ٖيد يي ٖظو يي ا يي ْصر يي اقرث يي بعد يي ظد يي لٍٗ يي الُيٟٗ
ييي ميهث ييي ظييدو ييي ٖاشيض يييي يير ييي َيا يييي اي ٚييي شييد ييي قتُي يييي
جوٗ٘ل يي يحةٗى يي ٖلٗ يي ظٙد يي ظر٘ يي اشحعاى يي ؼراٍ يي شٗاَح
يوصٗ  ٜيي الريؽا ٠يي الهٓٗ يي مهٙو يي يهٙو يي أٖظياث ييي أجيراث ييي
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أظيياث يييي معيياث يييي ا٧ى يييي عتييو يييي ايييرا يييي اقييرا يييي شييةل يييي
انتصةٗ يي يرتاّ يي رٓاٍ يي أارا ،يي ٘عهو ييي الراؼي ٚييي الُيٍٗ ييي
تُٙاّ يي جتٙض يي خصو يي الةرٌ٘ يي ظةيو يٗظيٗى ييي ايرٖ ييي بير .ييي
ظدٖ يي العٓٗا يي جؽٗ يي ية يي ايا ٠يي ٖتا ٠ييي ييدا ٠ييي شياٖ ييي
رهٗ ٟيي ياا يي جقةٙو يي لرٌ يي شٌ يي ي يي ر ٍ٨يي اراٍ يي الصيٙت
يي َٓاَ ٚيي نت ٝيي شةاثننن
ّمً أّصاف احلبٔب٘ ٍذِ األلفاظ:

قٗاٍ يي ْا يي جرُ ٞيي اى ييي ةير ييي بٙؽيا ٠ييي يٙيّٗ ييي ايااى ييي
أظيٗ يييي قهييٗث يييي ـتيي ٙيييي ختعيير ييي ـتٙييو يييي شيياا يييي ظوييِ أتييؼت يييي
أذتاًت يي ألياًت يي ش و يي قد يي شيّٗ يي تٗاجر ييي خيدٖا ييي ار٘ير ييي
يهٙه ٝطا٩ذتاًتم َايً ٝيي جأٖا يي ٘د يي ذةر يي راش ٞيي أاٙد يي أشٙيد
يي يٓيٓل يي ال صح يي أظٗ ٟيي أظٗ يي القؽيٙت ييي اليٗ ا ييي َايًيٝ
العةا يي بُاّ يي خؽاث يي ية يي اذته ٞيي يٙاس يي أشيُت ييي أَيياس
يي ٖا١ت يي جرا١ت يي ٘ يي ؼاث يي ارتعير ييي اليرا ييي ابحوياي ٝييي
الُٓٗ ،ييي انتصي ٝٙييي الهعي ييي الهًي ٞييي مييو ييي ٖشيا .ييي شيحٙخ ييي
ارتاى يي أظٗ ا يي ايض يي ذُا٘ا يي أرٙو ارتيد ييي معٙيو العير ييي
تاجر الهعٍت يي أْٙل يي أاٙد يي يٓيٓل يي انتةحوٌ العيهث ييي اذتصيا
انتٓؽٍٗ يي ًتر يي يٙاسنن
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ّمً الطبٔع٘:

شهُا يي ٖ ا يي قًر يي شُ ٝيي اعِ يي ال و يي الر٘ا ،يي ؼٗ ٠يي
برو يي عتاّ يي َٗا يي جيا .يي الرب ٙيي اَٗ٩ا ٠يي الوعاث يي ا ؽاث
يي س يي ل٦ل ٦يي أظدا يي َٗ يي الدش ٞيي الةٙد يي أتٙا٠
اذتًاٍ يي الةراث يي الربرث يي شآ يي اا ّ٧يي َٗ .يي ظدا.ن
ّمً األلفاظ الزمئ٘:

الهٙال ٚيي الصٓٗ يي الوُّٗ يي أي
يي أظا١ون

يي ب ر ٜيي ظةح يي ْٗاشر

ّمً ألفاظ الصزاب:

الرا .يي ماس َصٗ ٜيي يراشل يي راقٙخ يي ياةٙخ
ّمً عامل الزحل٘:

مت يي ظٙو يي اليراو يي ظ يي ٘عو يي ُ٘ٓو يي ااا٘ ٝيي ريقٙا
يي اا يي ايُ ٝيي الر٘ح يي جُصر يي جعٗ ٟييي اً٩تعياّ ييي ظياا ٟييي ٖاا ييي
ارحُ رد يي ًٍْٗ يي أر ٞيي اتحقاا يي جٗخٙيد ييي انتٓيا  ٟييي اليةؽت ييي
الرب يي ادتٗاث يي الرا يي ظد ٟيي خهٙىت يي جاا٘هٔ يي العي ٙييي ريٍٗ
يي شض يي ا ٗااط يي ةهٗى يي اي يةهٖىن
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الٗشا ٜيي العهاى يي جعُٙل يي اقةاى يي قٙت يي ماشح يي دتٗط يي
ظرّٖن
أيا العٙل اله ٛشٓر بٔ تقد جعهقخ بٔ ْهٕ ا٩لياًت:
نتاٍ يي يُاو يي ؼٌ يي الحااٍ يي ْصٗا يي ٘ا  ٜيي جصام ٚييي أتيا٠
ياي ٚيي شي ٞاهٙه ٚيي ُْٖا يي ٘ور ٟيي أْ ٨يي يرظةاً يي ا٩اةاثن
ٖيِ ْهٕ ا٩لياًت القهٙه ٝي ٪الدَٙا وت ظٙاجٔ اياَٖ ً٧ويٙةاً
ْٖها ٘دى يه ٞرراٖ ٜةة ٖيٓا  ٜتُياّ ٖاّ مياّ َقياإ ٘قعيّٗ
لييئ يهييي ٞمييير ريييةقٔ الٙييئ الصيييعرا ٠قةهييئ( )1ا ٧أّ جُاٖلييئ يييا
بعر٘قحيئ ارتاظييٖ ٝؿتييا اشييحٓر بيئ يييِ ٖشييٖ ٚجيٗ٘ييل أذراْييا
ٖشْ٨ا ظح ٞلٙةدٖ جهٙدْا ةر٘ياً أٖ مالعر٘لن
ْيهٕ ٌَتيراد وت االئ بعاييي ٝاَحقيو بعيدْا اؾت انتٗؼييٗياد
الرٙ١و ٝٙوت ْها الةاى بص ٠ٚيِ الحيعٙو الدا سن ٖجدٖ ْيهٕ
انتٗؼٗياد يه:ٞ
(٘ )1قٗى الدمحٗ ألتد ألتد بدٖ:ٛ
ٖمر يِ ْهٕ انتعاَ ٚرةقٔ بٓيا اي ٕ ييِ الصيعرا ٠مًيا قهيد شيعرا ٠العيرث اٖ٩ليؽت
تة يي ٞالييد٘ا ٖرييأى ييا الوييقٙا ٖرييأ اا ٖمل جتةيئا ٖٖقييل يُييدْاا ٖ ميير
يٓييدْا ٖأ٘ايٓييا اؾت اي لي هتييا أمريير يُيئ شييعرا ٠ادتاْهٙييٖ ٝل ييِ الييةعرٛ
٘دخو يهٓٙا يِ ظوِ ٌَتًٔ يا ظتعو ْهٕ انتعاَ ٚانت رٖ  ٜيهبٔ ستةٗبٝنن
محاث الةعر ٛاٌَتر ػ  57ي 58ن
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1يي ب ا ٠ا٩ة٨ىن
2يي ا٧رحوقا٠ن
3يي العٙلن
4يي انتصٙت
5يييي الحًُ ي ٖالعييد ٖا صييراّ ٖيييا ٘حة ي ْييها يييِ ش ي ٟٗ
ٖيحاثن
6يي زتال

الصراثن

7يي ارتهٜٗننن ي العٙل يااٜن
8يي اذتا .العهاى ٖالٗشاٜن
9يي اذتو ٖالرظاى تٓٗ ااً١اً يه ٞرير ٖاقيي ًا بربي أٖ ييا اً
بٔن
10يي يٗاقل الٗاا ننن
الْقْف عل ٙاألطالل:

ا٩ة٨ى وت شعرٕ جويعٓا الر٘ح يِ شٓاجٓا ا ٩ب ن
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أطالل خزسا:ٛ

مييير اً ييييا ٘عيييٌ العيييٙضا افتيييا قعيييا  ٟا٩يييير ٖقيييٗ
ٖب ا٘ ٠وحأَل بعدٕ الرظه ٝاؾت انتًدٖ:.
مٙيييييييييل أايييييييييدٖ ييييييييييِ العيييييييييةاب ٝخهيييييييييٗا
بعيييييييييييد ييييييييييييا اظيييييييييييخ اليييييييييييد٘ا خييييييييييي٠٨
ايييييييت ييييييييٙض بٓيييييييا ار٘ييييييير ٖمييييييياّ العيييييييٚ
ط وت يٓيييييييييييييييييييييد جةييييييييييييييييييي ي أتٙيييييييييييييييييييييا٠

()1

حملاد تعوت يرو قٗلٔ:
ٖيٓييييييييييد بٓييييييييييا ٖالعييييييييييٙض شييييييييييٌ رييييييييييرٖ ٕ
يحييييييي ٞشييييييي٢خ  ٧قييييييياَُْ ٚييييييياي ؿتيييييييير.

()2

لقد ياط وت بةداا وت أٖط ظؽا جٓا ٖمل ٘ ئ يِ جقهٙيد
القيييديا ٠الة يييا ٠يهييي ٞا٩ةييي٨ى بيييو ـتويي بيييُي ا ٩يييا٠ننن
الهٟٗننن برق ٝذًٓدنن اخلن
( )1شي 2ػ 206ن
( )2شي 2ػ 154ن

87

ٖاالٔا ٖخاظ ٝيا ماّ ئُ بؽت ا٩ة٨ىا يةهو بالديٗ
يٯييييييييي يوز ييييييييييييا ٠اليييييييييييديٗ غتًيييييييييييد َيييييييييييا ا
يييييييييييِ شييييييييييٗ ٟاذتييييييييييت أٖ ٘ةييييييييييو اهيييييييييي٨ٙ
ٖل ُٔ بعد ْها ظتةُٓا برأ ٛار٘تننن
ٖب يييا ٠اليييد٘ا هتيييا ٘يييرا الصيييٗو ميييرًا ٖاذتيييت َؽيييٗا
ؼً٨ٙ٢نن  ٧أرحع ٙأّ أٖاتقٔننن اّ الة اٙٓ٘ ٠ض الصيٗو ٖ٘يٗقٍت
اذتييت ٖ٘٦شصيئنن اّ اذتييت ٘ ٧حؽييا٠ى بالييديٗ ٖل ييِ ٘وييحعهِ
مًا ٘قٗى ْٗ:
ي٨قييييييييي ٝظيييييييييت مُيييييييييخ أميييييييييحٌ برٓيييييييييا
اؾت أّ أ ايحٓيييييييييييييييا اليييييييييييييييديٗ ا ٗايييييييييييييي ي
ٖظُٙا ٘ر ٟاا اذتةٙيت شيا٠اً يُئ ٖظُٙياً ٘ير ٟا٩ظةي ٝأٖؾت
بدي العؽت يِ العهٗىن
وت ب ييييييييييييييييييييييا ٠ا٩ظةيييييييييييييييييييييي ٝشييييييييييييييييييييييةو
٩خيييييييي ٚاذتييييييييت يييييييييِ ب ييييييييا ٠العهييييييييٗى
( )1شي  2ػ 36ن
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()1

ٖشييعر الييةعر ٛتٙيئ يٗاقييل ٖاا ميير ٖ ٜلعييو ْييهٕ ريير
الديٗ ا اي ٝٙوت شعرٕننن
ٖ٘ييييييييييييييٍٗ جرُييييييييييييييخ لهييييييييييييييٗاا ٖريييييييييييييييهًخ
بعٙييييييييييُؽت يٗظييييييييييٗى بهعٌتًٓييييييييييا الوييييييييييعر
جًْٗحٓيييييييييييا أليييييييييييٗ ٟأشيآَيييييييييييا ال يييييييييييرٟ
مييييير ٟالُيييييٍٗ أٖ ياليييييخ بأيعاتٓيييييا ارتًييييير
ٖيٗقل آخر جٌتو ت ٔٙالديٗ يعهق:ٝ
ٖقيُييييييييييييييييييييا ٖالعٙييييييييييييييييييييّٗ يصيييييييييييييييييييية٨د
٘ةاليييييييييييييييت ايعٓيييييييييييييييا ٌَتييييييييييييييير مهٙيييييييييييييييو
َٓحييييييييييييييئ قةييييييييييييييي ٝالٗاشيييييييييييييييؽت ظحيييييييييييييييٞ
جعهيييييييييييييييي ي ٘ ٧ةييييييييييييييييييٙ

ٖ٘ ٧وييييييييييييييييييٙو

()1

ٖايٗ  ٧جرقأ ا ٧ا ا اشحً الصًو ٖاقربخ الدا
أبييييييييييييي ٞالهٙيييييييييييييو ا ٧أّ ٘عيييييييييييييٗا بعٗلييييييييييييئ
يهييييييييييي ٞياشييييييييي ي َيييييييييييا انتُييييييييييياٍ قهٙهييييييييييئ
( )1الد٘ٗاّ شي 1ػ 194ن
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لعيييييييييو اقيييييييييراث اليييييييييدا ٘رُييييييييي ٞايٗيييييييييئ
تٙقهيييييييي ٖ٘صييييييييي ٞشييييييييٗ ٟيييييييييِ اهٙهييييييييئ

()1

ٖايٗ يحًاا٘:ٝ
ٖاَرُخ ٖشٓ ٝاليراو تأ رهخ الٓٙا يُٙاً يهٓٙا جتٗا
ٌَتييييييييييييير ٜخهيٓيييييييييييييا اليييييييييييييديٗ يصييييييييييييياؾت
جحًيييييييييييييييييييييااٖ ٟآَٖيييييييييييييييييييييا الحويييييييييييييييييييييٓٙد
ٖيُدٕ أّ الديٗ ْ ٚالعةابْ ٝو ماّ ييِ ايٗا ٜانتٌتياْر
ت ٨بد يِ الديٗ ٖالحُٓٙد ل٦ٙمد ظةٔ أٖ َهْت يعٔ وت القٗى
بأّ الديٗ اظٖ ٝيااٖ ٠اٖا:٠
اّ اليييييييييييديٗ ْييييييييييي ٚالعيييييييييييةاب ٝتييييييييييياةر.
بعييييييييي

العييييييييييةاب !ٝجويييييييييير .بًٓٗ ييييييييييا

()2

ااً ً١ا ب ياٖ !٠لعهئ نتيح ْيها الوي٦اى وت ٖشئ يعاظير٘ٔ أٖ
جٗقعٔ يِ ريايعٔ تعياٖى أّ ٘يرا يهٙئ بيأمرر ييِ ظيٗ ٜننن ييِ
شٗاثننن تًر٘ ٜقٗى:
( )1ػ 16ن
( )2ػ 223ن
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تيييييييي ٨ييييييي يا أّ أشييييييييا تٓصييييييييري آى بييييييييٚ
شاٖييييييييييياً ٖأّ أاهييييييييييت تعةيييييييييي ايييييييييييالو
ٖير٘ ٜقٗى:
أأتيييييييييياو ظييييييييييت يييييييييييِ ْييييييييييٗ ٟتأتٙقييييييييييا
أٍ خيييييييييييياّ يٓييييييييييييداً أٍ أةييييييييييييا شيييييييييييييٙقا
اّ الويييييييييييييهٗ مًيييييييييييييا جقيييييييييييييٗى لراظيييييييييييييٝ
ليييييييييييييٗ ا .قهيييييييييييييو لهويييييييييييييهٗ يعٙقيييييييييييييا

()1

ْٖيها اليهٓ٘ ٛيرو اليديٗ مهًيا بياّ خهيٙىتنن زتيرا ريير
ي٦قييييخا ٘وييييح رر الييييديٗ وت الوييييير ٜالييي ٘ ٧ييييٖ٦ث يُٓييييا
الهاْةّٗ ٖلٗ مياَٗا تهيهاد أمةياا تٓيٗ ظيؽت ٘عيا ٟأبيا َٓصيو
ستًييد بييِ لتٙييد العٗريي ٚيييِ ابُحيئ ٘ ٧حييٗ أّ ٘قييٗى بعييد أّ
أٖر انترأ ٜياً ٖجعر٘ؽاً مأّ ا اى زتاى ْصا ٧ ٠يياا٠ننن ٧
٘حٗ أّ ٘قٗى بعد ْها مهٔ:

( )1شي 2ػ  212ي 210ن
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ٖلعًييييييييييييير ٛييييييييييييييا العصيييييييييييييا يُيييييييييييييد ٛاّ٧
أّ جةٙيييييييييييخ الرشييييييييييياى جة ييييييييييي ٚالُويييييييييييا٠
ا ّ ماَيييخ اليييديٗ انتراقييي ٝمهيييٓا وت انتقيييدياد الةالٙيييٝ
ايٗ ـتارٙح أٖ ايٗ ٌَتر٘ ٝوت ااى ٌَترٛننن
ْٖٗ وت اتححاظٙاجٔ وت يٗقل رييرن ْيو ييِ رير؟ اّ شيعرٕ
٘ص ٚرتوُاد لهٗاا تاذتةٙت ت ٔٙظتٗا ؿتا ٘ؽِ بٔ وت ا٭قايٝ
ٖا٩ياّننن أٍ جيرْ ٟيها انتٗقيل يييرٖ ،يهٙئ  ّ٩ا٩ظةي ٝأظةحئ
أليٗا اليراو مأَٔ ٖةِ ٌ مًا ٘قٗى وت ييد .أبي ٚأ٘يٗث ابيِ
أخخ أب ٚالٗ ٘رن
أليييييييييييٗا اليييييييييييراو مأَيييييييييئ ٖةييييييييييِ ييييييييييٌ
٘ ٧قربييييييييييييّٗ الٙيييييييييييئ ظحيييييييييييي٘ ٞةعييييييييييييدٖا

()1

يه ٞمو ظاى ْٗ َيؤ ٖلٗ با٩ريا ظح ٞلٙوًَ ٞيؤن
ط اب العٖ ٙالدشٖ ٞالةٙدم()2ن
 ٨يِ رةو ا٧رحع٠٨ن
ْٖٗ ٘٦يِ بٔ ٖرٙه ٝاؾت الةُٖ ٞرةً ٙ
( )1شي 2ػ 29ن
( )2الد٘ٗاّ شي 2ػ 194ن
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اةهةييييييييييييييييا ذالرييييييييييييييييا رييييييييييييييييٗا ٛتييييييييييييييييأَٚ
ابييييييييييي ي العيييييييييييييٙ

ٖاليييييييييييييدشٖ ٞالةٙيييييييييييييد

ٖا ا ارحعييييييييييييييييييعةخ يقيييييييييييييييييياا ٜأييييييييييييييييييير
ريييييييييييييٓهحٓا أ٘يييييييييييييد ٛانتٓيييييييييييييا  ٟالقيييييييييييييٗا
ٖ٘ةدٖ أَٔ يِ مرر ٜيٗاقيل الحٗا٘ي وت ظٙاجئ بيدأ ٘يرٖ،
َيؤ يهٓٙا ٖعتًهٓا يه ٞأّ جر ٟتٓٙا ٖشٓاً يُعًاً لٙحعاٟن ٖقد
ًتييير بييالعاا ٠انتُصييٗا وت ريي ٍ٨الحٗا٘ ي الييه٘ ٛعييعةٔ العُيياو
ٖالوًا.
٘ٓييييييييييٗ ٟالييييييييييٗاا ٖشٙيييييييييئ يُييييييييييد ااَٙييييييييييٝ
٘هحيييييييييييييييه يعحُقيييييييييييييياً يُٓيييييييييييييييا ٖيهحاييييييييييييييياً
ٖيِ أشو ْها العُاو ٘ٓٗ ٟاليةؽت اليه ٛعتيا ٕ()1ن
أظييييييييييا اليييييييييييةؽت ييييييييييييِ أشيييييييييييو الُيييييييييييٟٗ
ةييييييييييٗ ًا ٖأْييييييييييٗإ يييييييييييِ أشييييييييييو العُيييييييييياو
( )1الد٘ٗاّ شي 2ػ 194ن
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ٖيِ ظوُاد الٗاا يُدٕا بهى اذتةٙت ٖشيٗإ بارتيد ٖاّ
ماّ الصاير ٘عد ْها َْٙ ً٨ٙداًا ٖلوخ أا  ٛيا ْٗ ال ر
وت ظوييابٔ ٖجقييد٘رٕ وت بيياث انتييُح ٖالحُٗ٘ييو يييِ َاظٙييٖ ٝوت بيياث
الٗاا يِ َاظ ٝٙأخرٟننن
قعييييييييييييييرد حتٙحيييييييييييييئ تصيييييييييييييياا خبييييييييييييييدٕ
٘يييييييييييٍٗ اليييييييييييٗاا لُيييييييييييا ٖؼيييييييييييِ جبٙيييييييييييدٕ
يُٙييييييييخ بيييييييئ يييييييييؽت الرقٙييييييييت تهييييييييٌ ٘ييييييييد
ييييييييييِ َٙهييييييييئ انتعهيييييييييٗث اييييييي ي
ٖا ا ااث اذتةٙت مرٕ بئٖ :ييٙ
ٖظوِ الٗ ا ْٖد٘و اذتًاٌ١ن ن

ْٙيييييييييدٕ

()1

الي ونن ٖ ٘يح انتيداٍا

ٖمرر ٜا٩ريا شعهخ الةراث ٘هٗ .مر اً وت شعرٕ:
قيييييييييد

عيييييييييخ الةيييييييييراث ٘يييييييييهمر بُٙيييييييييا
ٖاَعييييييييييييييييراياً ذتةهيييييييييييييي ي انتٗظييييييييييييييييٗى

( )1الد٘ٗاّ شي 2ػ 91ن
( )2الد٘ٗاّ شي 2ػ 171ن
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()2

ْٖٗ ٘حع ئُ:
ظيييييييدو الةيييييييراث لقيييييييد أ٘يييييييخ سٗريييييييٌٓ
بيييييييا٩ي

جةيييييييرث ييييييييِ شٗاَيييييييت ايييييييرث

()1

ٖالةعر٘ ٛوً ٞالةراث يُة ٣اَ٩ةا:٠
ييييييييييييييييٌ الةيييييييييييييييراث يُةييييييييييييييي ٣اَ٩ةيييييييييييييييا٠
أّ ا٩ظةييييييييييييييييييييي ٝآ َيييييييييييييييييييييٗا بحُيييييييييييييييييييييا٠

()2

ٖل ُٔ عتت اد ا د٘و
ٖقيد ًتٓير اذتًياٍ وت يدظئ ستًيد بيِ يةيد انتهي الا٘ياد
ٖقايخ ٖاد ا٩ةٗاو ؿتصٓٗا ؼخٌ تقد اَئ ظيةٗ ٖ ٜمرَئ
يٓداً قدقتاً ْٖصِ شٗقاً َاً١اًن
٘ارتؽييييييييييييييييير ٘يييييييييييييييييُعِ وت القؽيييييييييييييييييٙت
ارتؽييييييير يهييييييي ٞميييييييو ظييييييياظت ييقيييييييٗا

( )1يِ يدظٔ أب ٚيال بِ ةٗو شي 2ػ 134ن
( )2شي 2ػ 227ن
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يييييييييييييياة٨د بيييييييييييييو ظالٙييييييييييييياد ٘يييييييييييييرااّ
الصيييييييييييييييييييص ٚوت ق١٨ييييييييييييييييييييد ٖيقييييييييييييييييييييٗا
اَيييييييييييييي ظيييييييييييييةٗ ٖ ٜميييييييييييييرَي يييييييييييييئ
ااً قيييييييييييييدقت ًا ييييييييييييييِ َييييييييييييياق

لهعٓيييييييييييييٗا

ييييييييييييييا ٘ر٘يييييييييييييد اذتًييييييييييييياٍ وت ميييييييييييييو ٖاا
ييييييييييييِ يًٙيييييييييييد ظيييييييييييت بةييييييييي ي يًٙيييييييييييد
مهًيييييييييييييييا أمتيييييييييييييييدد َيييييييييييييييا شيييييييييييييييٗو
ْصُٓيييييييييييييييييا بالة ييييييييييييييييياٖ ٠الحةر٘يييييييييييييييييد

()1

ْٖ يييها صتيييد اليييةعر ٛظيييؽت ٘ة ييي ٚا٩ةييي٨ى ٘ ٧يييأجٚ
جبد٘د بو مل ٘ور اؾت عٔ ظد٘رٓا ارتاتخ ٖ َٔ٩ظا قعٗ
تصيياير طادتعيييرٛم ٖطال ايييوم ٖال ميي ٝانتصييٓٗ  ٜوت ا٩اث
العربيييٚا ظد٘رييئ ييييِ ا٩ةييي٨ى ظيييد٘ز ي ييير ظيييؽت ْةيييخ
شيياشتاد القعييٗ جبد٘ييدٕ ٖ ا١قيئ ظحيي ٞبهييز وت ٖظيييٓا طقًييٝ
()2
الصعر  ّ٩أظداً مل ٘واشهٔ وت ْها انتؽًا م
( )1شي 2ػ 194ن
( )2الرٖ٥س ل٪رحا يا ّٖ يةٗا ػ 159ن
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الشكٔا:

ٖوت شعر الةعر ٛايا ٠بالوقٙا ْٖٗ يُع ٞأيصت ا٫يدٟ
يُدٕ()1ن
ريييييييييقٙخ الةيييييييييٗاا ٛييييييييييِ ةهيييييييييٗى ٖأ بيييييييي
ٖظٙٙيييييييييييييخ ييييييييييييييِ اا  ٩يييييييييييييا ٠بهقييييييييييي ي
الطٔف:

اشييحٓر الييةعر ٛبأَيئ شيياير العٙييل ٖوت أ ٛابييِ ظيياٍ أّ
الةعر ٛشعو يه ٝاقةالٔ :ارحؽا٠جٔ بُا ٖشدٕ ٖيهٖ ٝال ٝخٗ
الةييرو وت ايٗييئ(ٖ )2قييد يهييو الييةعر ٛاقةيياى العٙييل ٖ شٗييئ
بأرةاث أخير ٟاي الي أشيا الٓٙيا ابيِ ظياٍن ٖييِ الُقياا ييِ
٘قٗى:
ٖ ؿتا ماّ الويةت وت امريا الصياير ييِ مير العٙيل
ظةٔ لعهٕٗا ذٌ بعدٕ يُٓا()3ن
( )1اٌَتر انتٗا َ ٝػ 188ن
( )2ػ  98ةٗو اذتًاٍن
( )3ػ  58يِ محاث طالةعرٛمن
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ٖالدمحٗ بدٖ٘ ٛصا٘ ا٫يد ٛوت أّ الصاير أخه مر اً
يِ يعاَ ٔٙوت العٙل يِ ق ٙبِ اذتعٌٙننن
"ٖاذتييي أّ الييييةعر ٛميييير ميييير ًا يعيييياَ ٚطقيييي ٙبييييِ
اذتعٌٙم ٖاّ مل ٘قل يُدْاا بو ٖلدا ٖأج ٞب ر يِ انتعياَٚ
()1
ا ْا هتا شعو الةعر ٛيعد ًا ٘قحة ئُ الصعرا ٠بعدٕ"ننن
ٖأ  ٟأّ رييير اظحيالييئ بيييالعٙل ٘رشي ي اؾت أّ اذتةٙيييت وت
شييعرٕ هتُ ي يييدى خبٙييو تٓييٗ عتحيييو بييا٩ظ ٍ٨ا ياى الٗظٙييد
لهعٙل ٘ةهى يُٓا يا جؽِ بٔ ٖـتاَ ()2ن
بُيويييييييي ٚيييييييييِ جُييييييييأٖ٘ ٟييييييييدَٗ أما ْييييييييا
ٖ٘ةييييييييييييييهى يُٓييييييييييييييا ةٙيٓييييييييييييييا ٖـتيييييييييييييياَ
ٖالصاير ٘ر ٟالٍُٗ َعً:ٝ
ٖقيييييييييد ٘ا٘ييييييييير ال ييييييييير ٟييييييييييِ ٘ ٧ا جييييييييئ
قعييييد ٖ٘ييييدَ ٞا ييييٗ ٟيييييِ بعييييد يييييا بعييييدا
( )1ػ  58محاث الةعرٛن
( )2ػ 45ن
( )3ػ 29ن
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()3

ٖارتٙاى اا ٌ١الرااننن اظ٘ ٍ٨قٌتٔ:
ٖ٘ٓييييييييييييييييييٙصي أ٘ ٧ييييييييييييييييييااى ٘اٖ َٖييييييييييييييييييٚ
يُٓيييييييييييا خٙييييييييييياى ييييييييييييا ٘ةيييييييييييت يعٙيييييييييييئ
ٖلٗ أَٔ ياا ير ٜأخر٘ ٟقٗى:
تهييييييييٗ ميييييييياّ ةٙيييييييي ييييييييير٘ ٜةيييييييير ٟبييييييييٚ
٘عحيييييييييييياا مييييييييييييو ةا قيييييييييي ياً ٖ مييييييييييييابٚ
تييييييييييييا ّ٫يييييييييييييا ٘ييييييييييييااا ايييييييييي ي يةةييييييييييييٝ
ٖييييييييييييِ العيييييييييييدٖا ٘يييييييييييا  ٜا٩اةييييييييييياث

()1

قد ٘عد العٙلننن
ٖيِ أشو العٙل ٘ٗاظو الهٙو بالُٓا
ٖييييييييِ أشيييييييو ةٙيييييي ي يييييييياا يٌتهيييييييٌ لٙهييييييئ
أظهيييييييييي ٞلد٘يييييييييئ يييييييييييِ يؽييييييييييَٓ ٠ٚييييييييييا ٕ
ُ٘ييييييييييأ ٟارتٙيييييييييياى يييييييييييِ الييييييييييدَٗ ٖ ؿتييييييييييا
ٖظيييييييو الا٘يييييييا  ٜيُيييييييد شيييييييعىت يييييييياا ٕ
( )1ػ 142ن
( )2ػ 156ن
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()2

ٖيا بالقهٙو ٘ا  ٜالعٙل:
ا ا يييييييييييا ال يييييييييير ٟأْييييييييييد ٟاؾت خٙاليييييييييئ
شيييييييي ٚقربييييييئ الحييييييي ٘ح أٖ َقييييي ي العيييييييدٟ
تٓٗ رٗى الصٗو:
 ٧ختٙيييييييييييييت الييييييييييييية٨ا ختعييييييييييييير تٓٙيييييييييييييا
ريييييييو الصيييييييٗو ييييييييِ خٙيييييييا٧د ريييييييعدٟ

()1

تٓٗ يٗ ،يِ اذتةٙت:
ْصيييييييييييرد ٖةٙيييييييييييل خٙا يييييييييييا مل ٘ٓصييييييييييير
َٖييييييييييييأد رتاشيييييييييييي ٝيةييييييييييييرٍ مل ٘قعيييييييييييير
ْٖٗ ا٩ذر الةاق ٚاله ٛقتو ظةو الٗا:
ٖاّ خبهييييييييييييخ تييييييييييييٖ ٨ظييييييييييييو ٖ ٧ظييييييييييييهٝ
اييييييييييي ي اْحيييييييييييييدا ٠خٙييييييييييييياى يُييييييييييي ي
ْٖٗ ا ا أ ٟالعٙل شةٔ لٔ أةٙل أٍ قًر:
( )1شي  2ػ 223ن
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ٖا

 ٧شييييي ي و القًييييييير الويييييييا  ٛيهييييييي ٚتًيييييييا
بُٙيييييييييخ ةهعحييييييييئ ييييييييييِ ةٙييييييييي الويييييييييا ٛ
تم ا ٖؼح يُدٕ خل ٧رحقةالٔ يٓه:ً٨
ٖييييييييييا ا َييييييييي ٚا ٖ ٧يييييييييخ ظيييييييييةاب ٝالٙييييييييئ
ٖ ٨يرظةييييييييييييييييييييياً
ٖا ٧قهيييييييييييييييييييييخ أْييييييييييييييييييييي ً
ٖرٗا ٠لد٘ٔ أماّ العٙل يُ ً٨ٙأٍ خب ً٨ٙأَ ٘ٓهيو نتقديئ
وت مو ظالٔ:
أْييييييييييييي ٨بيييييييييييييهل ٌ ارتٙييييييييييييياى انتقةيييييييييييييو
تعييييييييييييو الييييييييييييهَٓ ٛييييييييييييٗإ أٖ مل ٘يعييييييييييييو

()1

بو ْٗ غته لهعٙل ياا٘ا تٓٗ ؿتُصا ٜيِ الٗاشؽت  ٧جةهةئ
يٖ ٌَٓٗٙبالحال ٚألوُحٌٓن
٘عييييييييييا يهيييييييييي ٞالٗاشييييييييييؽت لييييييييييٗ ٘عهًَٗٓييييييييييا
لٙييييييييييياى لُيييييييييييا جييييييييييياااا تٓٙيييييييييييا َٖهحقيييييييييييٚ
( )1شي 2ػ 217ن
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ٖالعٙيييل وت شيييعر اليييةعر٘ ٛييي٦ا ٛريييا١و مييير ٖ٘ ٜقيييٍٗ
ؿتًٓاد مة  ٜتٓٗ ُ٘ٗث يِ اذتةٙت وت:
1يي ا صرن
2يي الةعدن
ٖوت يٗاؼ أخرُٙ٘ ٟو ياُ٘ ٧اى:
ا ا قهيييييييييييخ قؽيييييييييييٙخ العيييييييييييةاب ٝاْيييييييييييا
خٙيييييييييياى يهييييييييييٌ يييييييييييِ ظةٙييييييييييت زتاَييييييييييت
ظتييييييييٗا ٖقييييييييد ؼييييييييِ ا٩ؾت شييييييييةي ٚبٓييييييييٌ
ٖ٘يييييييييييدَٗ ٖقيييييييييييد شيييييييييييعخ اا اذتةا١يييييييييييت
ٖأظٙاَاً ٘قٍٗ العٙل بًٗتٙيي ٝالُيدٌ٘ تيٗو يًٓحئ الحقهٙد٘يٝ
يِ ارعاا ٖجُٗ٘و
()1
أياط مأري ٚجبُي٘ ٞقئ ٖافتييا أييياط اظ ياً بييرا.
ٖلهعٙل مراياد وت شعر الةعر:ٛ
شييييييييييا٘ ٠ويييييييييير ٛتأشييييييييييرقخ أ  ،صتييييييييييد
لوييييييييييييرإ ٖٖاظييييييييييييو الةٙييييييييييييز صتييييييييييييدا

( )1شي 2ػ 165ن
( )2شي 2ػ 222ن
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()2

ٖيِ ظ شاير العٙل أّ َقل ُْٓٙيَٖ ٝويحً اؾت قعيحٔ
يعٔ ٖيا أمرر قععٔ:
ٖ ٖ اجييييييييييييييييييياَ ٚةا قيييييييييييييييييياً تعويييييييييييييييييييةحٔ
خٙيييييييا ً٧أجيييييييي ٞيييييييييِ آخييييييير الهٙييييييييو ٘عييييييييرو
أقويييييييييٌ تٙييييييييئ الٌتيييييييييِ ةيييييييييٗ ًا ي يييييييييهباً
بيييييييييييئ أَيييييييييييئ ظيييييييييي ي ٖةييييييييييييٗ اً أظييييييييييييدو
أخيييييييا ٖأ شيييييييٗ ب يييييييو ًتيييييييي ٖظيييييييدقٔ
تههييييييييئ شييييييي ي  ٞظيييييييييؽت أ شيييييييييٗ ٖأتيييييييييرو
ٖقيييييييييد ؼيييييييييًُا ٖشيييييييي الح٨قيييييييييٖ ٚليُيييييييييا
يُييييييييييياو يهييييييييييي ٞأيُاقُيييييييييييا ذيييييييييييٌ ؼيييييييييييٙ
تهييييييييييٌ جيييييييييير ا ٧شتيييييييييي اً يييييييييييِ ظييييييييييةابٝ
٘صييييييييييييييييي ي ٗ ٖا ٧يييييييييييييييييي ي  ٜجرقيييييييييييييييييييرو
تاظوييييييييِ بُييييييييا ٖالييييييييدي بالييييييييدي ٖاشييييييييض
ـتا شيييييييييييئ ٖارتييييييييييييد بارتييييييييييييد يهعيييييييييي ي
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ٖيييييييييييييييِ قةييييييييييييييو الحصييييييييييييييامٖ ٚبعييييييييييييييدٕ
َ ييييييياا بٓيييييييا ييييييييِ شيييييييد ٜالٗشيييييييد َصيييييييرو
تهيييييييييٗ تٓيييييييييٌ الُييييييييياس الح٨قيييييييييٖ ٚظوييييييييئُ
ذتةيييييييييت ييييييييييِ أشيييييييييو الح٨قييييييييي ٚالحييييييييييرو
ٖ٘ةييدٖ أَيئ قييد ايحيياا العٙييل ظحيي ٞا ا شييرا يُيئ يي الُييٍٗ
ةيياى لٙهيئ ٖمل ٘ٓصيي ٘وييحقةو ْا٘عيي ًا ٖ اْ ٠ا٘يي ننن وت أيييونن وت
شٗو اؾت ارتٙاىنن
ةييييييييييييييٗى ْييييييييييييييها الهٙييييييييييييييو أ ٧مييييييييييييييرٟ
٘ر٘يييييييييييي ي يييييييييييييييِ جٓييييييييييييييٖٗ ٟأْ ٧صييييييييييييييٗ
قتؽييييييييييييْ ٚا٘يييييييييي ي مل ٘عييييييييييييل ةييييييييييييا١ل
ييييييييييِ يُيييييييييد أ ييييييييياٖ٘ ٠يييييييييأجْ ٚا٘ييييييييي

()1

يه ٞأّ يح الٗظاى ال عت  ٞيُٓا أظ ٍ٨شا: ١
يُيييييييييياو ٘ييييييييييرٖ ٛاهيييييييييي ْٖييييييييييٗ باةييييييييييو
ٖليييييييٗ أَييييييئ ظيييييي شيييييييي ٞلٗيييييييي ٝالعيييييييد
( )1شي 2ػ 74ن
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()1

الطٔف ال ٓغئُ:

ٖالعٙييل ٘ ٧ةُٙيئ الةُييا ٠مهيئن قعييا إ أّ ٘حعييا ٟبييئ أّ
ظتحا ٤تقىت ٖافتا يُإ أّ ٘اٖ ٕ اذتةٙت َيؤن
ليييييييٗ ا وت اييييي ي ال ييييييير ٟلصيييييييياي ييييييييِ
خةيييييييييو الةيييييييييراٍ ٖييييييييييِ شيييييييييٗ ٟبرظا١ييييييييئ
تييييييييد ا ييييييييٗ ٟأٖ يييييييييخ بييييييييدا ١اّ يييييييييِ
شييييييييييييأّ انتحيييييييييييي ٌٙأّ قتييييييييييييٗد بدا١يييييييييييئ

()2

ٖ٘ ٧ةرَ يا ٘حٌتاْر بٔ أظٙاَاً يِ القُايي ٝبيا٩ظ ٍ٨يهيٞ
خدايٓا ٖاّ ظر .بٓها:
تةيييييييياد ٘عيييييييياةٙي يهيييييييي ٞقةيييييييي ٝالعييييييييدٟ
ٖقتييييييييييياط ٘قيييييييييييا ييييييييييييِ شُيييييييييييإ بر٘قيييييييييييٚ
أ  ٟمييييهث ا٩ظيييي ٍ٨ظييييدقا ٖمييييٌ ظييييةخ
اؾت خييييييييييييي أ َييييييييييييييا ٛاييييييييييييي ظييييييييييييييدٖو
( )1شي 2ػ 148ن
( )2شي 2ػ 170ن
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ٖييييييا مييييياّ ييييييِ ظييي ي ٖبعيييييو تقيييييد شييييييٞ
ظييييييييييييرا  ٜيحةييييييييييييٗى ٖخةييييييييييييو يصييييييييييييٗو

()1

متٓ ٙزّرِ الطٔف:

لقد حتدس الةعر ٛمر اً يِ يٗايٙد الا٘ا اد
طٔف:

تأظٙاَ ياً ٘يياٖ العٙييل ٖالهٙييو يييرخ رييدٖلٔ ظحيي ٞا ا أْييو
اليصر ٌْ بالراش ي ارتٗٙيت ا٩خ  ٜلهةو ننن
ت يييييييٌ وت اليييييييدش ٞييييييييِ ترظييييييي ٝبهقآ١يييييييا
ٖيييييييِ جرظيييييي ٝبييييييالةؽت يُٓييييييا لييييييد ٟاليصيييييير
ٖمل أَييييييي

ارييييييييعا ال يييييييير ٟبييييييييدَْٗا

()2

ٖ ٖ جٓييييييييييا بعييييييييييد ا ييييييييييدٖٖ ٠يييييييييييا جييييييييييد ٟ

( )1شي 2ػ 170ن
( )2شي 2ػ 117ن
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ٖأظٙاَيياً ٘ييياٖ العٙيييل رييياي ٝالويييعر ٖالهٙيييو بييياد ًْٖي ياً
٘ح٨ش ٞأياٍ ررا٘ا الُٗ ٖاليصر ةال ن
يُ ةٙيل أمل ٖا٩تي يي ّ٬ييِ اليصير ٖاييرا ،يًيٗإ
يععٙييياً يييييِ ٖظييييالٔ وت ميييير ٟالُييييٍٗ الييييه ٛميييياّ ياَعييي ًا وت
ظدٖإ( )1ااً١اً ظةٙةٔ ْ هاننن
ٖآَا ٘حأخر ت٘ ٨صرو ا ٧ي العةا:.
٘ٓيييييييد ٟارتٙييييييياى لُيييييييا مييييييير ٟا ا ةاتيييييييا
ٖاتييييييي ٞغتاايُيييييييا ٖالعيييييييةح قيييييييد ٖاتيييييييا

()2

ةيييييييييييييا و أ ْييييييييييي ي الا٘يييييييييييييا ٖ ٜالعيييييييييييييت
 .يعيييييييييييييو أٖ قيييييييييييييد اَيييييييييييييا اًت٨لييييييييييييئ

()3

ٖوت يدظٔ ابِ اليٙا ،أمل بٔ العٙلننن يحٞ؟
أمل بييييييييييييٖ ٚبٙييييييييييييا ،العييييييييييييةح يُحٌتيييييييييييير
قيييييييييد و يُييييييييئ ريييييييييٗاا الهٙيييييييييو أٖميييييييييااا
( )1ػ218ن
( )2ػ 218ن
( )3شي  2ػ 259ن
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ٖقد ُ٘ةٓٔ ْٖٗ يوحةرو وت الٍُٗ:
يراليييييييي ييييييييييِ ةٙيييييييييل ارتٙييييييييياى انتعييييييييياٖا
أمل بُيييييييييييييييا ييييييييييييييييِ أتقييييييييييييييئ انتحةاييييييييييييييييد
عتٙيييييييْ ٞصيييييييٗاًا يُحصيييييييؽت ييييييييِ ال يييييييرٟ
ٖيييييييييييا َيييييييييي اْييييييييييدا ٠الويييييييييي ٍ٨اشييييييييييد
ٖأظٙاَاً ٘ يّٗ العٙيل مأَئ يهيٞ
يٗييييييييييييييييييد يييييييييييييييييي الهٙيييييييييييييييييو!!
ت ييييييييٌ اهيييييييي ٝلهصييييييييٗو أةيييييييييأد ظرْييييييييا
بعٙيييييل يحييييي٘ ٞعيييييرو اشييييي ٞالهٙيييييو ٘عيييييرو
ٖ٘قٗى:
أشييييييييييدي يييييييييييا ُ٘يييييييييي ٘ويييييييييير ٟلاُ٘ةييييييييييا
خٙيييييييييييييييييياى ا ا آث الٌتيييييييييييييييييي ٍ٨جأٖبيييييييييييييييييييا
ٖا ا يوع

الهٙو  .٧العٙلن

ٖقد ٘اٖ ٕ ُْٖا ٖالهٙو راط:
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ٖلٙهيييييييْ ٝيييييييٗ يُيييييييا يهييييييي ٞالعيييييييٙ

أ ريييييييهخ

بعٙيييييييييل خٙييييييييياى ٘صيييييييييةٔ اذتييييييي ي باةهييييييييئ
تهييييييييٗ ٧بٙييييييييا ،العييييييييةح ةيييييييياى جصييييييييةرٚ
بععيييييييييي ٚايييييييييااى بيييييييييخ ُْٖيييييييييا أاا لييييييييئ
جصةر ٚتٓٙا يٖ ٝظُاّ
تهيييييييٌ ٘ةييييي ي ييييييييِ يعرٖتٓيييييييا اييييي ي خيييييييا١ل
٘هيييييييييٌ بُيييييييييا ُْٖيييييييييا ا ا الرميييييييييت ْٗييييييييييا
أ٘ؽاً

ٖ ٘ ٧حي ٚالصاير بحعد٘د يِ الا٘ا  ٜبيو عتيدا ييدجٓا

أنتييييييييييخ بُييييييييييا بعييييييييييد ا ييييييييييدٖ ٠توييييييييييياستخ
بٗظيييييييييو يحيييييييييَ ٞعهةييييييييئ وت ادتيييييييييد ـتُييييييي ي
ٖييييييا برظيييييخ ظحييييي ٞيؽييييي ٞالهٙيييييو تاَقؽيييييٞ
ٖأيصهيييييييييييييٓا اايييييييييييييي ٚالعيييييييييييييةا .العًيييييييييييي
تٗليييييييييخ ميييييييييأّ اليييييييييةؽت غتهيييييييييض شخعيييييييييٓا
أٖاّ جٗلييييييييييييخ يييييييييييييِ ظصيييييييييييياٖ ٟأؼييييييييييييهعٚ
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ٖ ث لقيييييييييييييييييييييا ٠مل ٘٦ييييييييييييييييييييييو ٖترقيييييييييييييييييييييٝ
 ٩ييييييييييييييييييا ٌ ١حتييييييييييييييييييه ٖمل جحٗقيييييييييييييييي ي
أ اَييييييييييييييي ٧ ٚأَييييييييييييييي وت ميييييييييييييييو لٙهيييييييييييييييٝ
جعييييييييييييياٖا تٓٙيييييييييييييا انتال ٙييييييييييييي ٝيؽيييييييييييييصعٚ
أرييييييييييييير بقيييييييييييييرث ييييييييييييييِ يهيييييييييييييٌ يويييييييييييييهٌ
ٖأشيييييييييييص ٞبيييييييييييةؽت ييييييييييييِ ظةٙيييييييييييت ييييييييييييٗا
ٖمييييييييأِ٘ لُييييييييا بعييييييييد الُييييييييٗ ٟيييييييييِ جيييييييييرو
جاشٙييييييييييييئ أظييييييييييييي ٍ٨ال يييييييييييييرٖ ٟجتًييييييييييي ي
ٖييييييييييييِ لٗيييييييييييي ٝجعحييييييييييياا وت اذييييييييييير لٗييييييييييييٝ
ٖيييييييييييِ أاييييييييييي جييييييييييرت

وت اذيييييييييير أاييييييييييي

ٖالعٙل ٘حخع ٞالعقةاد ٖ٘حعد ٟالٌت ٍ٨وت رةٙو ٘ا جٔ
ْييييييييييييييها اذتةٙييييييييييييييت تًرظةييييييييييييياً خبةاليييييييييييييئ
أَييييييييييييي ٞاْحيييييييييييييدٖ ٟالهٙيييييييييييييو وت ريييييييييييييربالٔ
بييييييييييييييو مٙييييييييييييييل ا ٖاَٖيييييييييييييئ زتٓٗلييييييييييييييٝ
يييييييييييييِ رةوييييييييييييت قييييييييييييير قتييييييييييييٗ بآليييييييييييئ
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ٖالعٙل ٘قع ال ٔٙانتواتاد الصارع:ٝ
ةٙيييييييييييل اذتةٙييييييييييييت أمل ييييييييييييِ يدٖا١يييييييييييئ
ٖبعٙييييييييييييد يٗقيييييييييي ي أ ؼيييييييييييئ ٖ ا١يييييييييييئ

()1

٘ٓييييييييييد ٟالوييييييييييٖ ٍ٨وت اْحييييييييييدا ٠خٙاليييييييييئ
يييييييييييييِ بعييييييييييييدٕ يصييييييييييييت ٖوت اْدا١يييييييييييئ

()2

ٖأظويييت أّ الصييياير ظييير٘غ يهييي ٞجعٗ٘يييو انتويييات ٝلييير
الدْص ٝأٖ ٌْ٘ٗ الواي بأّ ُْاي أيراً يصةاًن
بو بهز يِ شةل العٙل بئ أَئ ٘هيٌ ظحيْٖ ٞيٗ ستيرٍ ظتير
تؽٗى ا: ٩
خٙيييييييييييييييياى أمل بٓييييييييييييييييا يييييييييييييييييِ رييييييييييييييييٟٗ
ٖضتيييييييييييِ ْصيييييييييييٗا يهييييييييييي ٞبعيييييييييييِ يييييييييييير
ٖيييييييييييييييييييييييييييييا ا أ ااد اؾت ستييييييييييييييييييييييييييييريؽت
ظتيييييييييييييييييييرّٖ ُْٖيييييييييييييييييييا تؽيييييييييييييييييييٗى ا٩
( )1شي 2ػ 170ن
( )2شي 2ػ 170ن
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ٖجحصاٖ شرأ ٜالعٙل قع انتواتاد اؾت يا ْٗ أخعر
جيييييييييييد ِ٘ ميييييييييييٌ ييييييييييييِ ٖ  ٜيصييييييييي ي ٗ ٜ
ييييييييييِ ا١ييييييييير ْٖيييييييييت ارتعيييييييي ٖييييييييييا ا ٟ
ايييييييياث الٗشييييييييا ٜتةيييييييياد ٘وييييييييٓو يعهييييييييت
لييييييييييييييٗ ٘صييييييييييييييٓدّٖ ةر٘قيييييييييييييئ لحييييييييييييييٗيرا
ميييييياّ ال يييييير ٟظييييييٍت العٙييييييّٗ ٖمل أخييييييو
أّ القهيييييييييييٗث يييييييييييِ ظيييييييييييٍت وت ال يييييييييييرٟ
ايييييييييي جعهييييييييي وت الصييييييييي ّٖ٦تهييييييييييٌ ٘يييييييييياى
بيييييييير .الةييييييييراٍ ٘وييييييييٗقٔ ظحيييييييي ٞشييييييييرٟ

()1

ٖظييؽت ٘ةييهى العٙييل ليئ طالُيييا ١م ُ٘وييَ ٞيويئ أٖ غتييد
يُٓا تٙحٌْٗ ارتٙاى ظقٙق:ٝ
ٖييييييييييا َهحقييييييييي ٚا ٧يهييييييييي ٞظهيييييييييٌ ْاشيييييييييد
عتييييييييييو لُييييييييييا شييييييييييدٖاي ْٖيييييييييي ٚظييييييييييراٍ
( )1شي 1ػ 242ن
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ا ا ييييييييييييييا جةاالُيييييييييييييا الُييييييييييييييا١

خهحُيييييييييييييا

ييييييييييِ ادتيييييييييد أ٘قاًتييييييي ياً ٖضتيييييييييِ َٙييييييييياٍ

()1

ٖأظٙاَي ياً ٘عةيييز العٙيييل بييئ تٙخا٘هييئ ظحييي ٞا ا تيييحح يُٙييئ
لٙصًعٔ شرا ئُ ٖبعرٕ بٔ يال ٘حةعٔ:
٘ييييييييييييييراٖ ٟ٠ال يييييييييييييير ٟوت يقهييييييييييييي
تيييييييييييييم ا تا قٓيييييييييييييا الُيييييييييييييٍٗ بعيييييييييييييو
قًيييييييييييييراً جةعحييييييييييييئ ييييييييييييييِ مهيييييييييييييل
ٌَتيييييييير العييييييييت بيييييييئ ظحيييييييي ٞأتييييييييو

()2

ٖأظٙاَ ًا ٘هٌ بٔ يحعص:ً٨
أمييييييييييياّ العيييييييييييو ا ٧خٙيييييييييييا ً٧يويييييييييييهًاً
أقيييييييياٍ مرشيييييي ي العيييييييير ذييييييييٌ جعييييييييريا
ٖأظٙاَ ًا ٘عد ٟالعٙل اذتةٙت:

( )1ػ 234ن
( )2شي 1ػ 214ن
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ْصرجُييييييييا ٘قٌتييييييييٖ ٞماَييييييييخ يهيييييييي ٞيييييييييا
اجٓييييييييييييا وت العييييييييييييدٖا جٓصيييييييييييير ٖرييييييييييييُٞ
بعييييييييييييييد ٖ ٛ٩قييييييييييييييد جعيييييييييييييير ،يُٓييييييييييييييا
ةيييييا١ل ةيييييا بييييي ٚيهييييي ٞالرميييييت ُْٖيييييا

()1

ٖقييد ريية أّ أشييرَا اؾت أّ الصيياير ٘يير ٟالعٙييل جعٗ٘ؽياً
ماتٙاً ت ًا ٘قٗى طالح٨ق ٚوت الٍُٗ يدى الح٨قٚم:
قيييييييييييد أخيييييييييييهَا ييييييييييييِ الهقيييييييييييا ٠رتيييييييييييٍت
ٖالح٨قيييييييي ٚوت الُييييييييٍٗ يييييييييدى الح٨قييييييييٚ

()2

ٖقد ا٦٘ .مد ْيها وت ظيٗ شتحهيي ٝت يٌ لٙهيَ ٝعيٌ بٓيا
يعٔ ٖيا أمرر الهٙال ٚوت شعر الةعرٛنن
لويييييييييييخ أَوييييييييييي ٞليييييييييييٙه يُييييييييييئ ٖقيييييييييييد
أصتييييييييييياد يُٙيييييييييييا خبٙيييييييييييو ييييييييييييا ٖييييييييييييد
( )1شي 1ػ 231ن
( )2شي 2ػ 25ن

114

يهقيييييييييييييييخ ميييييييييييييييل ب يييييييييييييييل بُُٙيييييييييييييييا
تايحُقُيييييييييييييييييييا ٖالحقييييييييييييييييييي ٞخدٖخيييييييييييييييييييد
ٖجصيييييييييييييامُٙا ييييييييييييييِ اذتيييييييييييييت شيييييييييييييٟٗ
يييييييييييييييي ٪ا٩ظصييييييييييييييياَ ٠يييييييييييييييا ًا جحقيييييييييييييييد

()1

ٖالهٙال ٚأيراى ْهٕ وت شعر الةعر ٛمير  ٜا ّ تي ٌٙا يٌ
انتقعد انتق ٌٙانتةرٗس وت شعرٕ انتةهو بالديٗ ؟
ٖلٙهييييييييييييييي ٝيهييييييييييييييي ٞالعيييييييييييييييٙ

أ ريييييييييييييييهخ

بعٙيييييييييل خٙييييييييياى ٘صيييييييييةٔ اذتييييييي ي باةهييييييييئ
ةٙل يصرو أبهض ماذت ْٖٗ ست

خٙاى

انتقابهُْ ٝا ةر٘ي٘ ٝعًي يا الٌتي٨ى الي جرايي ٞظٗالٓٙيا
تارتٙاى ٌْٖ خاا نن باةو ٘صةٔ اذت َٗ اً ٖ ٖيٖ ٝلٙهٝن
بحُييييييييا يهيييييييي ٞقةيييييييي ٝالٗاشييييييييؽت ي حُيييييييييٚ
ظيييييييييةابَ ٝحصيييييييييام ٞالةيييييييييز ٖال ًيييييييييدا
( )1شي 1ػ 66ن
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ٖيِ أشو ْها ٘ر ٟالصاير الهٙو ظد٘قٔ
ٖلٙهييييييييْٗ ٝيُييييييييا يهيييييييي ٞالعييييييييٙ

()1

أ رييييييييهخ

بعٙيييييييييل خٙييييييييياى ٘صيييييييييةٔ اذتييييييي ي باةهييييييييئ
تهييييييييٗ ٧بٙييييييييا ،العييييييييةح ةيييييييياى جصييييييييةرٚ
بععيييييييييي ٚايييييييييااى بيييييييييخ ُْٖيييييييييا أاا لييييييييئ
ٖميييييييٌ ييييييييِ ٘يييييييد لهٙيييييييو يُيييييييد ٛلتٙيييييييدٜ
ٖلهعييييييييةح يييييييييِ خعييييييييت جييييييييهٍ اٗا١هيييييييئ

()2

ٖ٘ةدٖ أّ ا٩ةٙيا وت لٙهي ٝمير  ٜتعٙيل اذتةٙيت ٖةٙيل
انتًدٖ .تٓٗ ظؽت قتد .انتعحا ٘قٗى تًٙا ٘قٗى:
٘عييييييييييييا  ،مييييييييييييرٕ وت مييييييييييييو ٖقييييييييييييخ
ٖ٘عيييييييييييييرو ةٙيييييييييييييئ وت ميييييييييييييو ظيييييييييييييؽت
أظقاً أٍ ْٗ اظ ٌ العاا٘ ٜا شاير العٙل؟

( )1شي 1ػ 29ن
( )2شي 1ػ 32ن
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املصٔب:

ٖالييةعر ٛليئ يييدٖاّ :الصييٙت ٖالعييهاىن اٖ٩ى ٘عيير يُيئ
الةاَٙادا ٖالراَ٘ ٚقع يِ ظةو الٗا يا اجعو
لقييييييد قعيييييي الٗاشيييييي ٚبحهيٙيييييي يييييييا ٖشييييييٞ
()1
يييييِ القييييٗى يييييا٘ ٧قعيي ي العييييا ٍ العؽييييت
ٖالصٙت  ٧يه يعٔ:
ميييييييو ييييييييه ييييييييِ ميييييييو َيييييييت ٖل يييييييِ
()2
أيييييييييٗ العييييييييه يييييييييِ بٙييييييييا ،العييييييييها
ٖلٗ أَٔ ٘ ٧د لٔ تٔٙن
ٖلتهيييييييييييييخ يُيييييييييييييدي َيييييييييييييت انتصيييييييييييييٙت
ظحيييييييييييي ٞمييييييييييييأَ ٚابحييييييييييييديخ انتصييييييييييييٙةا
ْٖٗ ييا يِ الصٙت:
ٖجيييييييييييهمرد ٖاتيييييييييييد الصيييييييييييٙت تاريييييييييييح
()3
شهيييييييييخ ظٌتيييييييييي ٚوت الييييييييييراٖ .الرعتيييييييييياّ
( )1شي 2ػ 77ن
( )2شي 2ػ 29ن
( )3شي 1ػ 179ن
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ٖوت قهةٔ ئُ ظور  ٜيًٙق:ٝ
أقييييييييييييييٗى لهًحيييييييييييييي ٞا أرييييييييييييييريخ بييييييييييييييٚ
وت الصيييييييييييٙت اخوييييييييييير ٛتٙييييييييييئ ٖخيييييييييييٙو
٘عٙييييييييييييييت الةاَٙيييييييييييييياد يهيييييييييييييي ٞشييييييييييييييٙو
ٖييييييييييييييييِ لييييييييييييييي ٚأّ ايحييييييييييييي ي بانتعٙيييييييييييييييت
ٖٖشييييييييييييييييد ٛبالصييييييييييييييييةاث ٖاّ جقؽييييييييييييييييٞ
لتٙيييييييييييييييداً اّٖ ٖشيييييييييييييييد ٛبانتصيييييييييييييييٙت

()1

آَا يهٗ:ٜ
ٖييييييييييا أَوييييييييي ٧ ٞأَوييييييييي ٞيٓيييييييييد الصيييييييييةا
ث ٖيهييييييييييييييييٗ ٜا ا ي جييييييييييييييييي بييييييييييييييييال
ٖ٘قٗى:
٘ييييييييياٖد يييييييييِ جييييييييألٙل شييييييييعو ٖشييييييييعةٓا
جُييييييييييياْ ٞشيييييييييييةابٖ ٚابحيييييييييييدا ٠شيييييييييييةابٓا
( )1ػ 25ن
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()1

ٖلعهٔ ماّ ٘قعدْا بٓهِ٘ الةٙحؽت:
ْييييييييييا ْييييييييييٗ الصييييييييييٙت ً١٧يييييييي ياً تييييييييييأتٙقٚ
ٖاجرمٙيييييييييييئ ا ا ميييييييييييياّ اييييييييييي ييٙييييييييييي
يييييييييييييييييييهلحُا وت يصييييييييييييييييييقٓا أٍ يًييييييييييييييييييرٖ
ْيييييييييييو

عيييييييييييحٌ بالعيييييييييييا ى انتعصيييييييييييٗو

()2

لعٙي ٝتٓٙا جدلٙون
ٖقتؽ ٚمًِ بٔ ْه٘اّ ٘قٗى:
اّ الةيييييييييييييييييييييييييييييييٗاَ ٚااّ خا١ةيييييييييييييييييييييييييييييييٝ
ريييييييييييييا١هٖ ٚايحيييييييييييييه ّ ييييييييييييييِ ريييييييييييييهٚ
لُةييييييييييٗ ٜبيييييييييي ٚيييييييييييِ العييييييييييو ذهًييييييييييخننن
شيييييييييييياْ ٞأٖ ميييييييييي ي  ٜيييييييييييييِ الةيييييييييييياى
ٖ٘قٗى:
( )1شي 1ػ 202ن
( )2شي 2ػ 23ن
( )3شي 1ػ 154ن
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()3

ٖظيييييييييد الةيييييييييٗاَ ٚيُيييييييييد اقتيييييييييا ،نتحيييييييييٞ
ٖقعييييييييرّ يييييييييِ لةٙيييييي ي ريييييييياي ٝيُعقييييييييٚ
ٖ٘ةهز ظُقٔ أٖط قًحٔ تٙقٗى:
ييييييديخ الةييييييٗاَ ٚمٙيييييل ٘ععييييييؽت لهعييييييةٞ
ستارييييييييييييِ أ ييييييييييييا ٠غتاليٓييييييييييييا اليعييييييييييييو
لقد ارحصايت اٌٙتٔ
ذٌ ٘ٓدْد يِ اؽةٔ ٖ٘ٓدأ تٙقٗى:
يقهييييييييييييخ ٖٖايييييييييييييخ الحعييييييييييييابٖ ٚافتييييييييييييا
جعيييييييرٍ يييييييٗ انتييييييير ٠أّ ٘ ًيييييييو العقيييييييو

()1

ٖلٗ أّ طيقهٔم تًٙا ٘ةدٖ لٚا ْد ي٦قيخ ظحي ٞظتيدً تًيا
٘هةييز أّ ٘عييٗا اؾت اا١يئ القييدٌ٘ تييم ا َييٗا ٛلهصييٗو يصييو تأقةييو
يه ٞانتُاا ٛوت ي ٧ ٝختي:ٞ
ٖيييييا َيييياا٘حي لهصيييييٗو ا٧
( )1ط 1ػ 38ن
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يصهييخ بيئ تهةٙييخ انتُييااٛ

لقد ٖؼح ا٩يرنن الصياير يُيدٕ يقيد ٜييِ انتصيٙت تٓيٗ وت
شييةو شييااو بيئ ٘صي ٕٗ أٖ ٘حعويير أٖ قتوي بييانتقرا٘ ،قييغ
الصعراد الة: ٙ
َييييييييييييامرد نتحيييييييييييييَٖ ٞييييييييييييامرد يُٓيييييييييييييا
لييييييييييية

ريييييييييييٗ ٠ا٩خيييييييييييٖ ٨ا٩ييييييييييييرا،

شيييييييييييييييييييعراد أقعيييييييييييييييييييِٓ ٖ٘يييييييييييييييييييرشعِ
شييييييييييييييييٗ الوييييييييييييييييٓاٍ وت ا٩اييييييييييييييييرا،

()1

بهز بٔ ا٩ير ظد الة ا:٠
قييييييييد ابييييييييي ْييييييييرث الصييييييييةاث ٖ ايييييييييي
شييييييييييييٙت ٘ييييييييييييدث بٙاؼيييييييييييئ وت ييرقييييييييييييٚ
ٖ ميييييييرد ييييييييا أخيييييييه انتصيييييييٙت تأ ريييييييهخ
يُٙييييييييييياٖ ٛاميييييييييييل اقتييييييييييي ٝيةيييييييييييرٖ و
ْٖٗ ٘عل ظئ وت خٗ ٖ ْة:ٝ
( )1شي 1ػ 252ن
( )2شي 2ػ 149ن
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()2

يصيييييييٙت مُيييييييز اذتيييييييد٘ز يييييييي ٚرتًهييييييئ
ستدذيييييييييييئ أٖ ؼيييييييييييياو ظييييييييييييد يه٘عيييييييييييئ
ج٨ظييييييي ي ظحييييييييي ٞمييييييييياا ٘يييييييييأج ٚبع٢ٙييييييييئ
ذتييييييييييز الهٙييييييييييال ٚقةييييييييييو أجيييييييييي ٞريييييييييير٘عٔ
ٖ٘ا٘د وت ا٘٨ئ أّ الصٙت ٘عؽت العا ى ٖ٘وٓو يًٓحٔ:
()1
يِ شأَٓا
أٖا١و شٙت ٘ص العهٖى الٓٙا ٖ٘
ٖقةو ماّ الصةاث َع ٕ ؼد العهاى
ا ٖ ٧رييييييييييييٙه ٝلهٗاشيييييييييييي ٚقتييييييييييييخ بٓييييييييييييا
يييييييي العييييييييو ْٖيييييييٗ اؽيييييييياد ٖرييييييييا١هٔ

()2

اّ العهاى مل ٘وحعٙعٗا جهلٙهٔ ا ٧بعد أّ أرير انتصٙت وت
نتحٔ الوٗاا:٠
الٙيييييييييييٍٗ ظيييييييييييٗلي انتصيييييييييييٙت اؾت الُٓيييييييييييٞ
ٖ لهيييييييييييييخ لهعيييييييييييييهاى بعيييييييييييييد سييييييييييييياس
( )1شي 2ػ 132ن
( )2شي 2ػ 254ن
( )3شي 1ػ 248ن
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()3

ٖ٘ري ْها مهٔ اَعةاياجٔ يه ٞأظ ائ تٓٗ ٘ر:ٟ
شييييييييرخ الصييييييييةاث أخييييييييٗ العييييييييو ٖألٙييييييييئ
ٖالصيييييييييييٙت جاشٙييييييييييئ ا يييييييييييٖٗ ٟخيٗتييييييييييئ
ٖ٘ر:ٟ
خهيييييييي العيييييييييٙض وت انتصييييييييٙت ٖليييييييييٗ ميييييييييا
ّ َؽيييييييييييييي ي ًا ٖوت الصييييييييييييييييةاث شد٘ييييييييييييييييدٕ
لٙيييييييييييييييخ أّ ا٘٩ييييييييييييييياٍ قييييييييييييييياٍ يهٓٙيييييييييييييييا
ييييييييييِ ا ا ييييييييييا اَقؽييييييييي ٞيييييييييياّ ٘عٙيييييييييدٕ
ييا ااً ً١ا يِ الصٙت:
شيييييييييييييييييٙخحُ ٞارتعيييييييييييييييييٗث ا ٧بقا٘ييييييييييييييييييا
ييييييييييييييِ شيييييييييييييةاث مل ٘ةيييييييييييي ا ٧شييييييييييييير٘دٕ
اتا ي رٖ ظح ٞادا ٘ةعز يه ٞا٧بحواٍن
ٖ٘ةدٖ أقرث اؾت الحوه٘ ْٖٗ ٌٙقٗى:
 ٧أ  ٟالعيييييييييييييييييٙض ٖانتييييييييييييييييييا و بيييييييييييييييييٙ
()1
افتيييييييييييييا العيييييييييييييٙض ٖانتييييييييييييييا و ريييييييييييييٗا
( )1شي  2ػ 241ن
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ٖييِ يصٙيت أّ الييةعر ٛاليه٘ ٛرْيت الصييٙت ٖظتييو يُيئ
اات ئُ اتاياً يحعًواً تٓيٗ شيرٖو وت ًتهًي ٝالصيعر اليياظٌننن
اخل
ٖ أد نتيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ٝأمل بٓييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا
الصيييييييٙت تر٘عيييييييخ ييييييييِ ًتهًييييييي ٝوت شيييييييرٖو
ٖ ٘ ْٗ بدٖ ٕ:
ٖلعًيييييييييييير ٛلييييييييييييٗ ٧ا٩قيييييييييييياظ٩ ٚبعيييييييييييير
د أَٙيييييييييييي ي الر٘ييييييييييييييا ،ايييييييييييي ي أَٙيييييييييييييي
ٖريييييييييييييٗاا العٙيييييييييييييّٗ ليييييييييييييٗ مل عتصيييييييييييييير
بةٙييييييييييييييا ،يييييييييييييييا ميييييييييييييياّ بيييييييييييييييانتٗيٗو
ٖيييييييييييييييااط العييييييييييييييٓةا ٠بانتييييييييييييييا ٠أيهييييييييييييييٞ
بعيييييييييييييييييييةٗ .يوحعويييييييييييييييييييِ ٖاةيييييييييييييييييييٗو
أ ٛلٙييييييييييييييييو ٘ةٓيييييييييييييييي ٞبةييييييييييييييي صتييييييييييييييييٍٗ
أٖريييييييييييييعاث جُيييييييييييييد ٟبةييييييييييي ي بيييييييييييييرٖو

()1

( )1ط 2ا ػ  24ا يييِ قعييٙدجٔ ال ي قتييد .بٓييا أبييا َٓصييو ستًييد بييِ لتٙييد بييِ يةييد
اذتًٙد العٗرٚن
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ٖ٘عههٔ ير ٜأخر ٟبقٗلٔ:
رييييييييييييألحي يييييييييييييِ الصييييييييييييةاث مييييييييييييأّ مل
جيييييييييييييد أّ الصيييييييييييييةاث قييييييييييييير٘ ،ييييييييييييي٦اٟ
مل ٘ييييييييييػت يييييييييييِ ْيييييييييياا ٜتٙيييييييييئ ل ييييييييييِ
آّ لهًوييييييييييييييييييييييييييييحعا أّ ٘وييييييييييييييييييييييييييييراا

()1

َٖٗ يِ ا٧يحها الهعٙل ييِ انتصيٙتا العياقٔ باذتةٙيت
ٖجوةةٔ ئُ:
ي جييييييييييييييي انتصييييييييييييييٙت ْٖيييييييييييييي ٚبدجيييييييييييييئ
وت يييييييييييييييييها  ٟبالعييييييييييييييييد ٖا٧شحُيييييييييييييييياث
 ٧جر٘ييييييييييئ ييييييييييييا اً تًيييييييييييا ْيييييييييييٗ بالصيييييييييييٚ
ث ٖل ُيييييييييييييييييييئ شيييييييييييييييييييي ٠٨الصييييييييييييييييييييةاث
ٖبٙييييييييييييا ،الةييييييييييييا  ٛأظييييييييييييدو ظويييييييييييييُا
اّ جأيهييييييييييييخ يييييييييييييِ رييييييييييييٗاا الةييييييييييييراث
( )1الد٘ٗاّ ط 2ػ 223ن
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()1

ٖ٘قٗى:
ييييييييا شيييييييةخ ييييييييِ ةيييييييٗى الويييييييُؽت ٖافتيييييييا
ةييييييييٗى انت٨ييييييييي ٝتٙيييييي ي شييييييييٙت ارييييييييٚ

()2

يه ٞأّ الصٙت ٘ ٧هٗ٘ٔ:
ٖلقييييييييييو يييييييييييا يهيييييييي ي العييييييييييهٖى يقييييييييييااجٚ
وت اذتيييييييييت أٖ ظيييييييييية

انتصييييييييييٙت يُيييييييييياَٚ

يا لٔ ا ّ يا ااٍ انتصٙت ٘ ٧عٗقٔ أٖ قهًا ٘عٗقٔ!!
العذال:

ااً١اً الٗشا ٜوت العٗ :ٜ
ٖقيييييييييييييد أظيييييييييييييٙةخ لهٗاشيييييييييييييؽت ظحيييييييييييييٞ
مُييييييييييييخ اليييييييييييي ٌٓٙبعيييييييييي ي

( )1الد٘ٗاّ ط 2ا ػ 109ن
( )2الد٘ٗاّ ط2ا ػ 231ن
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الرمييييييييييييّٗ

مييٌ ْيي ٚكتٙهيي ٝيًٙقيي ٝشييص ٝٙليٌتيي ٝطبع ي م ُْييا تٓٙييا
حتييه٘ر لعٙييل ٖتٓٙييا يحيياث ٖتٓٙييا قييٝن أبييداً ٓ٘ ٧ييّٗ اذتةٙييت
ٖالٙه ٚأّ الصاير وت القعٙدَ ٜيوٓا ٘قٗى:
ٖقيييييييييييد ٘ييييييييييي٢

العيييييييييييٗا ى ييييييييييييِ تييييييييييي٦اا

دتيييييييييييييييييييييٗط وت اٗا٘حييييييييييييييييييييئ ظيييييييييييييييييييييرّٖ
ٖقد اا الةعر ٛظٗى ْها انتعُ ٞمر اً
شيييييييييييييييد ييييييييييييييييا مرييييييييييييييير الٗشييييييييييييييياٍ٧ٖ ٜ
الُييييييييييييياس وت ظيييييييييييييت لييييييييييي ي ا٭َوييييييييييييياّ
ٖان  ٧أريييييييييييييهٗ ٖليييييييييييييٗ شٓيييييييييييييد اليييييييييييييهٛ
٘هعييييييييٖ ٞيييييييييا يييييييييه احملييييييييت ا ا ريييييييي٨

()1

ٖغتاةت اذتةٙت ٖبٔ خٗ :
ٖظتا٘يييييييييي ي الهييييييييييييٗاٍ لوييييييييييييخ أةييييييييييييٙعٌٓ
ٖقييييييييييٗى يييييييييييِ العييييييييييهاى لوييييييييييخ أيٙيييييييييئ
( )1ط 1ا ػ 91ن
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يهييييييييي ٞأَيييييييييي أخصييييييييي ٞيهٙييييييي ي ٖأجقيييييييييٞ
٘يييييييييييياااد يةيييييييييييير ٟباذتييييييييييييد٘ز ٘صيييييييييييئٙ
أَ ٘همرَ ٚبالةٙخ:
٘رٖئ الورا ب و ش ٠ٚشتات ٝأّ ٘ ّٗ بٔ الورا
ْٖٗ ٘وخر يِ العهاى الةهٓا:٠
يييييييييهى انتصييييييييٗو ٖاّ يييييييييِ شيييييييي ٌٙا ييييييييٟٗ
ييييييييييِ ظٙيييييييييز ظتٓهييييييييئ دتييييييييياط العيييييييييهى

()1

ٖ٘عر ،يٌُٓ:
٘يييييييييا خهٙهييييييييي ٚبيييييييييامراً بيييييييييالرا .ظيييييييييةعاً
ٖارييييييييييييقٙاَ ٚظيييييييييييير يييييييييييييا ـتاشاَيييييييييييئ
ٖايييييييييييييا الهييييييييييييٍٗ وت الحعيييييييييييياب ٚتييييييييييييمَٚ
 ٧أ  ٟوت الويييييييييييييييييييهٗ ييييييييييييييييييييا جر٘اَييييييييييييييييييئ
اّ لٗيٌٓ ا

 ٛيٗؼٗ :

( )1ط2ا ػ 217ن
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ظيييييييير انتويييييييياي يييييييييِ ي٨ييييييييي ٝيييييييييا ى
 ٧لٗيييييييييييييييييييئ أشيييييييييييييييييييد ٧ٖ ٟجعُٙييييييييييييييييييييئ
تهٙور .يا لٔ:
تمَٔ ا ا أج ٞبُحٙص ٝتمفتا َْ ٚحٙص ٝي وٝٙ
جهييييييييييييييييييييييي ٌٙارييييييييييييييييييييييياٖ ٜ٠أ ٍ٧ظةيييييييييييييييييييييييا
ٖبعيييييييييي ي

الهييييييييييييٍٗ ٘ةيييييييييييير ٛبارتهٙييييييييييييو

()1

ٖاذتةٙت ٘عهٌ ْها:
قييييييييد يهًييييييييخ أَييييييييي مل أ  ،ماشييييييييعٓا
تٓٙييييييييييييا ٖمل أرييييييييييييحً قييييييييييييٗى ٖاشييييييييييييٓٙا
ذٌ ٘عع ٞلهعا ى ظةٕٗننن
ا ا ييييييييا َٓييييييي ٞالُييييييياْض تهيييييييض بييييييي ٚا يييييييٟٗ
أظيييييياخخ اؾت الٗاشيييييي ٚتهيييييييض بٓييييييا ا صييييييير
ٖمأّ العهاى  ٘ ٧يّٗ يأَ تؽٌ ال ٌٓٙالٗشاٜ
( )1ط 1ػ 30ن
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ت يييٌ يُييي ٞالٗاشيييُْ ٚييياي ٖبٙيييخ العيييهٖى بهٙيييو ريييريد
يحعاٖلٔ الٗاشٚن العهٖىننن ارقتإ ااً١اً ٖل ُئ تًٙيا ٘ةيدٖ ليٚ
قد ألل ْيها العيُل ييِ الُياس بيو لعهئ وت قيرا َ ٜيوئ ا،
ييِ ْييها الهييّٗ ييِ انتحعييٝننن اَيئ ٘وييخر ييٌُٓ ٖيييِ أ اشييٙيٌٓ ذييٌ
٘وعد باَحعا ٕ يه ٌٓٙظؽت ٘رجدّٖ ئُ ٖيا َالٗا يِ ظةئ شي٢ٙاً
ٖ ٧ظاظٕٗ يِ يٗقئ يِ اذتةٙت ذيٌ ْيٌ بعيد ْيها أييا  ٜظيت
ٖي٨يييي ٝاظيييرا جعيييرث ْيييٗ انتعصيييٗو ٖجرؼييي ٞايييرٖ ٕ ٖلعهيييٓا
جععئ:
ٖليييييييييٙ

احمليييييييييت ييييييييييِ جُييييييييياْٖ ٞشييييييييياجٔ
ٖأقعيييييييييير  ٧ظييييييييييٕٗ َٖايييييييييييخ يٗا ليييييييييئ

()1

اخلنز:

رر ارتًر
ٖ٘ةدٖ أَٔ ٘أيو يُد الرا .شع ٝالصةاث
أ ٧ؿتيييييييييييييا ٘يييييييييييييٍٗ ييييييييييييييِ اليييييييييييييرا .اؾت
شييييييييييييةاب ٚيٗتييييييييييييٗ اً يهيييييييييييي ٞيحًًييييييييييييا
( )1ط 1ػ 145ن
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()1

ٖأظٙاَاً ٘وحعؽت يهي ٞييهاث الييراو بيارتًر جُوي ٞا ًيٍٗ
ٖاّ ماَخ جا٘د الصٗو ٖقد:ٜ
اَييييييييييييي ٚاشيييييييييييييحٙاق ًا بانتيييييييييييييداٍ ٖايييييييييييييُي
أييييييييييييييا يهييييييييييييي ٚبيرقييييييييييييي ٝالقرَيييييييييييييا٠

()2

ْٖٗ عتت ارتًر َٓ٩ا جصةٔ اذتةٙتن
ٖوت القٓييييييييٗ ٜأشيييييي ي اى

يييييييييِ الويييييييياقٖ ٚألييييييييٗاّ

ظةييييياث يريييييو ييييييا ٘ييي ي

ظيييي يُييييئ ْٖييييٗ شيييييهّ٧

ٖر رن يريو ييا أري ر

ةييييييييير يُييييييييئ ٖريييييييييُاّ

ٖةعييييييٌ الر٘يييي ي ا شيييييياا

بييييييييئ ٖالعيييييييييت ًْٙييييييييياّ

لُييييييييا يييييييييِ مييييييييئ ا.

()3

ٖيييييييييِ ٘ييييييييإ عتيييييييياّ

ٖ٘ةدٖ أّ اذتةٙت ٘حوًح وت زتال

الصراث:

ريييييييييييقاَ ٚب أريييييييييييٖ ٔٙيُٙٙييييييييييئ قييييييييييياا اً
بأذتاًتييييييييئ اّٖ انتيييييييييداٍ يهييييييييي ٞرييييييي ي رٛ
( )1ط 1ػ 230ن
( )2ط  2ػ 227ن
( )3ػ 23ن
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ٖأقوييييييييييييٌ ليييييييييييي ٚأّ  ٧غتييييييييييييّٗ يييييييييييييٗاجٚ
ٖاّ أريييييييير الٗاشييييييييٖ ٚمريييييييير ٖ الةًيييييييير
ٖمل أَوييييييييييئ يُيييييييييييد الح٨قيييييييييييٖ ٚؼيييييييييييًُا
رييييييييٗالل ضتيييييييير يييييييييِ يصييييييييٗو اؾت ضتيييييييير
ٖج را َيييييييييييا اي العُييييييييييياو ا ا اَقؽيييييييييييخ
لُييييييييا يييييييي  ٜيييييييييااد لُييييييييا يييييييي  ٜجتييييييييرٛ
أظاا٘يييييييز شييييي ي ٗ ٟييييييييِ ستيييييييةؽت ٧جيييييييي
جعيييييييييييييو تييييييييييييي٦اإ بالعيييييييييييييةاب ٝأٖ جييييييييييي ي ٛ
ٖبا ق ٝؼا أخر ٟجهٗ .يِ يرو قٗلٔ:
ٖيااشيييييييييييئ مأريييييييييييي ٚبر٘قحيييييييييييئ اليييييييييي ي
()1
ذهصييييييييييييييخ تيييييييييييييي٦اا ستةيييييييييييييئ تحييييييييييييييةه٨
متر الر٘ :
ـتيييييييييييييييييياط ليييييييييييييييييي٘ ٚقييييييييييييييييئٯ خبًيييييييييييييييييير
ميييييييييييي ٨الرؼييييييييييييابؽت يُيييييييييي ي متيييييييييييير
( )1ط  1ػ 91ن
( )2ط 1ػ 44ن
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()2

ٖل ِ مٙل ٘حوُ ٞلئ ْيها ٖاذتةٙيت هتُي اا١يٌ العيد
ٖا صر؟ أ شح أَٔ ٘قعد الواقٚننن الُدٌ٘:
َٖيييييييييييييييدٌ٘ َةٓحييييييييييييييئ ٖاشييييييييييييييي ٞالهٙيييييييييييييييو
ٖؼيييييييييييييييييييييٗ ٠العيييييييييييييييييييييةا٘ .عحهصييييييييييييييييييييياّ
قيييييييٌ َةييييييياا بٓيييييييا العيييييييٙاٍ تقيييييييد أقًييييييير
اي ا ييييييييييييييييييييي٨ى ييييييييييييييييييييييِ شيييييييييييييييييييييعةاّ
بُيييييييخ ميييييييرٍ ٘يييييييدَٗ بٓيييييييا يرْيييييييل القيييييييد
ار٘ييييييييييييير العيييييييييييييو خؽيييييييييييييٙت الةُييييييييييييياّ
أ شٗاَٙييييييييييييييييييييي ٝجصيييييييييييييييييييييةٔ وت الييييييييييييييييييييي
اس بحييييييييييييييييييييا .خيييييييييييييييييييدٕ ا ٩شيييييييييييييييييييٗاَٚ
بييييييييياد أظهييييييييي ٞليييييييييد ٛييييييييييِ ريييييييييُ ٝالُيييييييييٗ
ٍ ٖأشيييييييييييٓ ٞييييييييييييِ ييرظييييييييييياد ا٩يييييييييييياَٚ
االةاً يا ٘عاا راق ْٟٗ ٔٙيِ ت٦اإ  ٧بو لقد آؾت يهيٞ
َيؤ أ٘ ٧صربٓا ا ٧هتاٖش ٝبالرؼاثن
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آلٙييييييييييييييييييييخ  ٧أشييييييييييييييييييييرث هتاٖشييييييييييييييييييييٝ
اّ مل ٘ يييييييييييِ ياشييييييييييي٘ ٝييييييييي ي بر٘ييييييييي ي

()1

ٖوت ؼْٗ ٠ها َوحع ٙأّ َحقةو أبٙاجٔ ال ر  ٜال ٘قيرّ
تٓٙا الواق ٚبارتًر ٖيُٓا:
جتييييييييد سييييييي الؽييييييييع ٞجييييييييدَٗ بصييييييييً
الييييييييييييي ٚييييييييييييييِ الرظٙيييييييييييي ارتويييييييييييييرٖاَٚ
ُْٖاي لَٗاّ يِ ادتًاى يحداخ ّ٨يُدٕ ارتًير ٖاذتةٙيت
تيييم ا شيييةٔ ارتًييير بيييالٗ ا تاذتةٙيييت خيييدٖإ ٖ ا ٖا ا شيييةٓٓا
بالصً تاذتةٙت س أخر ْٖ ٟهاننن
٘ؽييييييييييييي ٙليييييييييييييت العيييييييييييييت وت ذتٌتٓيييييييييييييا
ؼييييييييييييييييٙائ وت القٓييييييييييييييييٗ ٜالقرقييييييييييييييييل

()2

ٖل ُٔ وت الُٓا٘٘ ٝيؽو الواق ٚيه ٞارتًر:
أا مييييييييي ٩خييييييييه ال ييييييييأس يييييييييِ شييييييييا
ٖظييييييياش مهيييييييٓا وت ظاييييييييو ال ييييييياس
( )1ط 1ا 105ن
( )2ػ 151ن
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()1

ٖأظٙاَياً ٘قييدٍ بييؽت ٘ييد ٛانتييد .زتهي شييراثا مًييا تعييو
يُييديا يييد .أبييا َييُٖٗ٘ .ةوييىت ا ه ي ٖ٘حةوييىت الُييداي ٚتيي٨
٘حيييهمر الصييياير هتدٖظييئ ا ٧بعيييد  ٛ٩تٙقعييير يدظييئ يهيييٞ
متو ٝأبٙياد جحعاقيت وت آخير القعيٙدٖ )2(ٜمًيا ٘قيرّ ارتًير
بالر٘ ا ٘قرّ رقٙا الُد ٟبوقٙا الرا.ننن
ٖلعًييييييييييييييير ٛليييييييييييييييرث ٘يييييييييييييييٍٗ شييييييييييييييييعُا
لييييييي ي ريييييييييقٙا الُيييييييييد ٟبويييييييييقٙا اليييييييييرا.

()3

التنيع ّصْرِ:

ٖوت اذتهيييييييييييٗى يهٙيييييييييييو العييييييييييير تييييييييييياجرٕ
ليييييييدّ الحيييييييري ؼيييييييعٙل ارتعييييييير ٖاْٙييييييئ
٘عٙيييييييييو جويييييييييٗ٘ل ٖييييييييييد ٟذيييييييييٌ غتهيييييييييئ
يًيييييييييييدا ٖقتعيييييييييييو ا٘يييييييييييي ذيييييييييييٌ ٘هٗ٘ييييييييييئ
( )1ط 257 2ن
( )2ط  2ػ 129ن
( )3ط  2ػ 8ن
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ٖل ُٔ ٘ ٧ةؽت بو ٘قٗى:
ٖبُيوييييييييييي ٚيويييييييييييحةرث اذتويييييييييييِ تٙييييييييييئ
ظٙيييييييييييييييييد ييييييييييييييييييِ ستةييييييييييييييييئ َٖييييييييييييييييييا
يييييييييييييييهَت ٘ ريييييييييييييير الييييييييييييييحصي تًُيييييييييييييئ
اليييييييييييييهَت ًتهًييييييييييي ياً ٖييييييييييييييي ا٧يحيييييييييييييها
أَ ٘دن
أظيييييييييييييييييييييراٍ أّ ُ٘صيييييييييييييييييييييا انتٗييييييييييييييييييييييٗا
يُييييييييييي ي أٖ ٘قيييييييييييييرث الُيييييييييييييٗاى الةعٙيييييييييييييد
افتييييييييييييييا ٘وييييييييييييييحًٙح َا١هيييييييييييي ي العييييييييييييييت
ٖ٘صيييييييييييي ٗ ا يييييييييييييٗ ٟالٙيييييييييييي العًٙيييييييييييييد
ايييييييييييييرٕ ٖييييييييييييييدي الويييييييييييييراث ٖييييييييييييييااٟ
بييييييييييييييؽت شيُٙيييييييييييييئ قهةيييييييييييييي ادتهًييييييييييييييٗا
يييييييييييييِ يييييييييييييه٘ر ٛيُٓييييييييييييا جةييييييييييييدا لييييييييييييٚ
بيييييييييييييييؽت ياااجٓيييييييييييييييا اليييييييييييييي جويييييييييييييييحعٙد
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ظقّاً أَ لعًٙد أٖ ْ ها ٘ةدٖ يِ خ٨ى ْهٕ ا٩بٙاد يهيٞ
ا٩قون ٖنتا ماّ ظةٙةٔ:
اييييييييااى تٙيييييييئ ابعييييييييياا

ٖاييييييييييييييراْٖ ،صيييييييييييييراّ

ٖاّٖ اليييُصح ييييِ يٗييييٗ

()1

إ يعيييييييييييييو َٖويييييييييييييٙاّ

تقد قُ ئُ بارتٙاى
ٖاَيييييييييييييٖ ٚاّ ؼيييييييييييييُخ يهييييييييييييي ٚبٗاْيييييييييييييا
 ٩جييييييييييييييا .يُٓييييييييييييييا لهخٙيييييييييييييياى انتييييييييييييييٗ و
قُ بارتٙاى ٖمل ٘رُٔ العدٖا:
ٖاَييييييييييييييييييي ٚمل أ ى مهييييييييييييييييييييا بهٙهيييييييييييييييييييٚ
يهييييييييييي ٞةيييييييييييٗى العيييييييييييدٖا ٖليييييييييييِ أ ا٧

()2

ٖمهًا خهلٔ الع ْحل:
٘ييييييا قهٙييييييو اَ٩عييييييا مل أقييييييح

يييييييِ

اي ٖيييييييييدا اصتييييييييا ٕ لييييييييٙ
( )1ػ 53ن
( )2ط  2ػ 246ن
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٘قؽييييييييٚ

تيييييييأشاَ ٚبالٗظيييييييو اّ مييييييياّ أشيييييييرا
ٖأذييييييييةي باذتييييييييت اّ ميييييييياّ ترؼيييييي ياً
ٖيِ ةرا١ئ وت الحعة يِ خبو اذتةٙتننن
مالةيييييييييييييييييييد ا ٧أَٓيييييييييييييييييييا  ٧جتحهيييييييييييييييييييٞ
ٖالصيييييييييييييييييً

ا ٧أَٓيييييييييييييييييا  ٧جةيييييييييييييييييرث

()1

طزٓف٘:

ٖلٔ وت ْها الةاث رخر٘ ٝيهيٗت ٝبة٨ل ٝشي ٝيِ اذتاّ
ٖييييييييييييييييدجُا تًيييييييييييييييا ٖتيييييييييييييييخ بٗظييييييييييييييياى
ٖٖتيييييييييييخ ظييييييييييييؽت أٖييييييييييييدد أّ جعييييييييييييدٟ
ظةٙةٔ خبٙو يحًُ ظح ٞأرهًٔ ٘أرٔ ئُ اؾت القٗى:
أظيييييييييييييييييةعخ  ٧أةًييييييييييييييي ي وت ٖظيييييييييييييييييهٓا
ظوييييييييييييييو أّ ٘ةقيييييييييييييي ٞليييييييييييييي ٚا صيييييييييييييير
( )1ط  2ػ 188ن
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٘ةدٖ أّ اذتةٙت و لٔنننن
أظٙيييييييييييا الرشيييييييييييا ٖ ٠ا ياا٘ييييييييييي ٝادتيييييييييييٟٗ
قيييييييٗى اليييييييه ٛأْيييييييَٗ ٟعيييييييٌ ييييييييِ بعيييييييدا ٧
()1

ٖظةٙةٔ هتُ ظعت انتراس ظح ٞا ا ؼ ٚتهل بعد شٓد
ٖ٘أس طأظٙا الرشا٠م ٖبعد أّ تعو ادتٟٗا بالصاير يا تعون
مٙل ره

اذتةٙت ٖٖاتٞ؟ يا ْ ٚقعحٔ؟:

ظةٙييييييييت ريييييييير ٟوت خيٙييييييييٖ ٝيهيييييييي ٞييييييييير
ظتيييييٗث اليييييدش ٞظحييييي ٞالحقُٙيييييا يهييييي ٞقيييييد
جصيييييي ي

خ تٙيييييييئ يييييييييِ رييييييييرٖ ٖخهحيييييييئ
خٙييييييييا ً٧أجيييييييي ٞوت الُييييييييٍٗ ٖةٙييييييييئ ٘وييييييييرٛ

ٖأترةيييييييخ ييييييييِ ٖشيييييييد بييييييئ تيييييييد  ٟبُيييييييا
يهيييي ٞريييياي ٝالهقٙيييياّ يييييِ مل ٘ ييييِ ٘ييييد ٛ
( )1ط  2ػ 223ن
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ٖيييييييييا اذتييييييييت يييييييييا ٖ ٘ييييييييخ يُيييييييئ جوييييييييرا
ٖل ُييييييييئ ييييييييييا يهيييييييييخ تٙييييييييئ اؾت ادتٓييييييييير
أجييييييي ٞيويييييييحص اً بييييييي ٚييييييييِ اليييييييةؽت جا١ةييييي ياً
الييييي ٚييييييِ العيييييد اليييييه ٛمييييياّ وت ا صييييير
تهييييييٌ ٘وييييييحع قهييييييو ايحُايييييياً يييييييِ ا ييييييٟٗ
ٖمل جوييييييحع َيويييييي ٚريييييية ً٨ٙاؾت العيييي ي

()1

ئُ قع ٝأخر:ٟ

ٖيا ااٍ الصاير قد آذر ادتٓر تا
عتدذُا يِ ظةٙة ٝجوًعخ:
ٖ ا د يهييييييييييييييييي ٞيصيييييييييييييييييو تامحويييييييييييييييييٞ

لاٖ جٓييييييييييييييا أبييييييييييييييرو اذتيييييييييييييياّ ةٙةييييييييييييييا
ٖمل أَيييييييييييييييييييي

لٙهحُيييييييييييييييييييييا وت العُيييييييييييييييييييييا

و لييييييييييييل العييييييييييييةا بقؽييييييييييييٙت قؽييييييييييييٙةا
ريييييييييييييي ٗد عتيييييييييييييير يهٙيييييييييييييئ ا ييييييييييييييٟٗ
ٖشيييييييييي ٗ ٟجٓييييييييييٙض الة ييييييييييا ٖالُعٙةييييييييييا
( )1ػ  96ي 97ن
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مًيييييييييييييا اتحُيييييييييييييخ الييييييييييييير٘ح وت يرْيييييييييييييا
تعيييييييييييييٗ اً خيٗجييييييييييييياً ٖةييييييييييييييٗ اً ْةٗبييييييييييييييا
يُيييييييييخ مةيييييييييد ٟقويييييييييٗ ٜيُييييييي ي ييييييييييا اّ
جييييييييييييييييااى جتييييييييييييييييدا تٓٙييييييييييييييييا َييييييييييييييييدٖبا
ْها الععا ٠مهئ ٖقي ظقٙقيٝ؟ اَئ ٘قيٗى ا د يهي ٞيصيو
تًحَٗ ٞلخ ميو ْيها؟ننن أوت ا٩يير جُياق مًيا ْيٗ ًتياْر أٍ
أَٔ ظهيٌ ييِ أظي ٍ٨الٙقٌتيٝ؟ ٖييا أمررْيا وت شيعرٕنن ٖ٘ةيدٖ أّ
ج را انتةالة ٝشعهٔ ٘عدو أْٖائننن
تٙقٗى:
بٙؽييييييييييا ٠ج حًٓييييييييييا اليصيييييييييياط ٖخهيٓييييييييييا
َييييييييييي

٘عيييييييييييعدٕ ْيييييييييييٗ ٟمل ٘ يييييييييييحٌ

()1

ٖعت  ٞأَٔ يا  .اذتةٙت ير ٜتقا ؼٔ ا صر يهي ٞريةٙو
ا اى ا أّ انتعصٗو أخيه ا٩يير يأخيه ادتيد ْٖصير ظقٙقي٧ ٝ
يدايةٔ:
( )1ط  2ػ 223ن
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جقا ؼييييييييييييُا لٙهيييييييييييي ٞالحٓيييييييييييياشر بعييييييييييييديا
جويييييييييييد٘خ ْيييييييييييٗ ٧وت ا يييييييييييٖٗ ٟجويييييييييييدد
ٖييييييييييا مييييييييياّ لهيييييييييٓصراّ بيييييييييٙي ٖبُٓٙيييييييييا
بيييييييييد ٟريييييييييٗ ٟأَيييييييييْ ٚاليييييييييخ ٖشيييييييييدد

()1

ٖأ  ٟأّ ظد٘ز الةعر ٛيِ الحًُي ٖالةخيو أذير لهرٖاريت
ٖالحقالٙييد ال ي شعهييخ انترييو ا٩يهيي ٞلهعيير ٜأّ ج ييّٗ "انتًُعييٝ
()2
احملصة ٝأٖ احملةٗب ٝال ٘ ٧عو الٓٙا العاش ُٖ٘ ٧ا انن
أسلْب البحرتٖ يف الغزل

الييةعر ٛشييعرٕ قييراو مًييا عتهييٗ لهييدمحٗ ظيي  ٛأّ
٘وييًٖ ٔٙيييِ ميياّ ْييها شييأَٔ ميياّ االيئ أمريير ييياٖ ٠أبٓييٞ
َٖقاًنن
ٖمل أَوييييييييييييئ ا قييييييييييييياٍ ذييييييييييييياَ ٚشٙيييييييييييييدٕ
الييييييييييييييٖ ٚا يالييييييييييييييخ يهييييييييييييييٖ ٞا١ةيييييييييييييئ
( 96 )1ي 97ن
( )2محاث طاذتت انترال ٚيُد العرثم لهدمحٗ ٘ٗرل خهٙل ػ 8ن

142

يُيييييييياو ٘ٓييييييييد العيييييي ي ٖشيييييي ي اَقؽييييييييأ١
ٖ٘ييهم ٚادتييٗ ٟأٖ ٘ويي ت الييدي رييامةٔ
اَيئ خيية بحخييدٌ٘ يٗرييٙق ٞا٩لييياًتن ٖا٩لييياًت وت شييعرٕ
فتاي ٝجةز مو يا يُدْا يِ ظد٘ز ٖأررا
ٖوت شعر الةعر ٛيِ ألٗاَئ الةيد٘ العةياو ٖادتُياس ٖاّ
مل ٘ةهز تًٓٙا يةهز أرحا ٕ أب ٚـتاٍ اله ٛا ٨وت ْيهٕ العيُايٝ
الةٙاَٖ ٝٙأرر طظح ٞظا مر هتا أج ٞيِ انتعياَ٘ ٧ ٚعير
ٖ٘ ٧عهٌ ارؼٔ تٓٙا ا ٧ي ال د ٖالي ر ٖةٗى الحأيوم()1ن
ٖلعو الور وت ْيها أّ اليةعر ٛطمل ٘ يِ ستحاشياً اؾت أّ
٘قييٍٗ طبييدٖ م الرا١ييد انت حصييل مًييا قييد تعييو أبييٗ ـتيياٍنن تقييد
ميإ ظاظةٔا ٖالصعرا ٠الهِ٘ رةقٗا ظاظةٔ أيراى يوهٌا أٖ
ياظرٖٕ يرو ا٘ ادتِ ْها العُا٠ن تهٌ ٘ة أيايئ ا ٧الحعويؽت
ٖالحييا٘ؽت ٖالحصٗ٘ييدا ٖا اليي ٝخصييَٗ ٝال صييل ٖا٧بحييدا ٠اليي
اْييا ابييِ شيي ٙظاَٖيئننن
صتييدْا يُييد أبيي ٚـتيياٍا ْٖيي ٚالي
ٖقد خد ا٫يد ٛيِ ظقٙقْ ٝها ا٩يرا تايٌ أّ اليةعر ٛقيد
ظييياتٍت يهييي ٞيًيييٗا الصيييعرا َ٩ييئ مل ٘ويييح رٕ ا٧ريييحعا ادا
( )1اٌَتر انتٗا َ ٝل٬يد ٛػ 55ن
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ٖ٘ٗاو وت ادتُارادن ٖلٗ قد جيعِ قهي ً٨ٙلٗشيد أّ اليةعر ٛمل
عتاتٍت يه ٞيًٗا الصعرا اّ ماّ يقعٗإ بعًيٗا الصيعر ْيٗ
ا٭جٙاّ بال  ٍ٨يوحقًٙاً خالٙاً يِ خرت ٝانتعاَٖ ٚالهيٍت يهيٞ
الُعٗ العةارٚا ٖأّ مو اله ٛتعهٔ ْٗ الٗظٗى بالاخرتي ٝاؾت
رةٙو ايرٔ رٓهٝا جتعهيٓا ميٙهي ٝبيالحعة العيعٙح ييِ يقهٙيٝ
يعييرٕا ٖيييا ميياّ ُ٘عييٗ ٛيهٙيئ يييِ جيير ٖريير ا ٖمهييل
بانتعاا٧د الر٘اؼٝٙا وت ميو ييا قت يِ أّ ٘عيدو يهٙئ اريٌ
اليِ ٖا٭تعا .يِ ادتًاىم()1ن
ٖيِ أيره ٝالعةاو قٗلٔ:
ارَييييييييييييي ٚظةييييييييييييئ تأظيييييييييييييةعخ أبيييييييييييييدٛ
يُيييييييئ بعؽيييييييياً ٖأمييييييييحٌ الُيييييييياس بعؽيييييييياً

***
يييييييييييييييييي ٖظييييييييييييييييو ٖيُيييييييييييييي ي ْصيييييييييييييييير
ٖوت ى ٖتٙيييييييييييييييييييييييييييييييييي ميييييييييييييييييييييييييييييييييي
لقيييييييييد ظرييييييييييخ ييييييييييِ ٖظيييييييييه ٚظيييييييييً٧٨
ٖقييييييييييد ظههييييييييييخ يييييييييييِ ْصيييييييييير ٛظرايييييييييييا
( )1محاث "انترشد اؾت تٌٓ أشعا العرث ٖظُايحٓا" ط 2ػ  175ي 178ن
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ْٖييييييييييو يهًييييييييييخ أَيييييييييي ٚؼييييييييييُٙخ ٖأَٓييييييييييا
شيييييييييييا ٚ١يييييييييييِ اا ٠الؽييييييييييُٖ ٞرييييييييييقايٞ
أظهييييييخ اييييييي ٚييييييييِ ايييييي شييييييرٍ ٖظرييييييييخ
بيييييييييي ٨رييييييييييةت ٘ييييييييييٍٗ الهقييييييييييا ٠م٨يييييييييييٚ
تهييييييييييييييٙ

الييييييييييييييه ٛظههحيييييييييييييئ ؿتعهيييييييييييييييو
ٖلييييييييييييييٙ

الييييييييييييييه ٛظريحيييييييييييييئ رتييييييييييييييراٍ

طيِ ا شرٍم اظراس لعٙلن
تكشٔه ّطباق:

٘حيييييييييييييييأب ٞيُعًييييييييييييي ي ًا ٖ٘يييييييييييييييُعٌ اريييييييييييييييعا
تيييييييييي ًا ٖ٘ييييييييييدَٗ ٖظييييييييييٖ٘ ً٨ةعييييييييييد ظيييييييييييدا
ااحييييييييييد ٟاؼييييييييييٙاً ٖقييييييييييد بييييييييييخ اؽييييييييييةا
ّ ٖأيويييييييييييي ٞيييييييييييييٗؾت ٖأظييييييييييييةح يةييييييييييييدا
ٖقيييد أشييياا بحقوييي ًٔٙوت الةٙيييخ اٖ٩ىا اليييدمحٗ ةييئ وت
محابيئ طيييِ ظييد٘ز الصييعر ٖالُرييرم ػ ٖ 121الصيياير ا٩رييحا
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يهييي ٚادتُيييد ٛوت محابييئ طالة٨اييي ٝالةُٙيييٝمن ظقّي ياً لقيييد مييياّ
الةعر ٛيٗرٙقٙاً يهًٙاً بالُةٌننن
ٖيِ ادتُاس قٗلٔ:
ا ا العييييؽت اظييييخ ْٖيييي ٚيييييؽت يهيييي ٞادتييييٟٗ
تهيييييييييٙ

بوييييييييير ييييييييييا جوييييييييير ا٩ؼيييييييييال

()1

أير خا ط يِ ا ااجٔ ٖلٗ أَٔ بٓها ارترٖط ريعٙد وت قيرا ٜ
َيؤن
جياس ّتكشٔه:

يييييييهلٗا تًييييييا يييييييدلٗا بقهييييييو يييييييِ ْيييييييٟٗ
ٖايييييييٗا تًييييييا ٖشييييييدٖا الصييييييصٞ

ٙعييييييا

()2

ٖقتٙو الةعر ٛاؾت الحصة:ٔٙ
ٖٖ ا ٠الؽييييييييييييهٗ يييييييييييييِ تييييييييييييريت ظةيييييييييي ي
ايييييييييييييييراٍ ٘ةهييييييييييييييي ٞاذتصيييييييييييييييا ٖ٘ةٙيييييييييييييييد
( )1ط  1ػ 45ن
(167 )2ن
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ٖيِ ةرا١ئ وت الحعة قٗلٔ:
ٖٖشخ ب ٚاؾت الٗشا ٜايٗ العؽت ظح ٞظوةحٓا أيدا٠
ٖيِ لعا١ئ:
٘ورجي لٔ العةاب ٝظح ٞارحصًعخ يقهحإ لةٖ ٞشٙدٕ
ٖقٗلٔ:

()1

ٖأْٙيييييييل ييييييييأخٗ ييييييييِ اليييييييُي

شييييي ي هٔ

جيييييييير ٟالعييييييييؽت يييييييييا حتحيييييييياط أكتييييييي تٙيييييييئ
ٖمل ٘صييييييييل قهييييييييو يييييييييا رييييييييقٙخ ب ييييييييئ
ييييييييييِ اليييييييييرا .ا ٧ييييييييييا ريييييييييقٙخ بيٙييييييييئ

()2

ٖقٗلٔ يأخٗ يِ الُي ش هٔ تَ ٔٙوٌ يِ يامل الرٖ.ننن
ٖيِ جصةٓٙاجٔ انتعُٗ٘ ٝييرظاد ا٩ياَٚننن
ٖيِ جصةٓٙاجٔ ادتٙد:ٜ
اَييييييييييخ يُييييييييييد اليييييييييييٗاا لٗشيييييييييي بعيييييييييييد
اَيييييييييييييٗ الصيييييييييييييً
( )1ط 2ػ 206ن
( )2ػ 152ن
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جتيييييييييييييُح ل٪ظيييييييييييييٙو

جصة:ٔٙ
ٖمًا ٘صةٔ ٖاؼح الرأ ٛوت يدا١عٔ بُعو الويٙل ٘صيةٔ
ا٧بحويياٍ وت ظيييعٔ الٗشيئ يييي وت االٙاجيئ يييي بييال و ٘ييٗي وت
ظيع ٝالوًا٠ن
ٖيِ ق ٙالحعة قٗلٔ:
ٖخيييييييييي ٨ادتًٙييييييييييو قٗليييييييييي لهيييييييييييهامر
يٓييييييييييييد ا٩ظةيييييييييييياث ظيييييييييي ي اً كتييييييييييييً٨ٙ

()1

٘ ٧ر٘د أّ ٘قٗى ٖيِ القةٙح يرً٨ننن
ٖوت شعرٕ يٗرٙق ٞجعاتٓا يرو ْهِ٘:
٘يييييييييييييييييييييدَٗ اؾت براظييييييييييييييييييييئ ٖبر٘قييييييييييييييييييييئ
تيييييييييييييٙعهي بيييييييييييييالر٘ بعيييييييييييييد ال ييييييييييييياس
ْٙيييييييل ادتيييييييٗاَح يُييييييئ ْيييييييا ،شيييييييٗاضتٚ
َٖعيييييييييييياس يقهحيييييييييييئ أةييييييييييييا َعارييييييييييييٚ
( )1ط 2ػ 191ن
( )2ط ػ 256ن
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()2

ٖيِ اَعةاياد الةاى يه ٞأٖظاتٔ ْهٕ ا٩لياًتن
العُاو ٖالحري ٖا٩يعا وت ٖظل القعر ٖالصصر

()1

ٖ٘قابييو ْييهٕ احملارييِ بع ي ا ُييادنن ال ي ٘ ٧وييهٌ يُٓييا
ي رر وت يرو يٗقئن ٖيُٓا الح را ن
ٖيِ انتعاَ ٚانت ر  ٜوت شعر الةعر:ٛ
احلزاو ّاحلالل:

أظهييييييخ اييييييي ٚييييييييِ ايييييي شييييييرٍ ٖظرييييييييخ
بييييييييي ٨ريييييييييةت ٘يييييييييٍٗ الهقيييييييييا ٠م٨ييييييييييٚ

()2

لقييييييييييد ظريييييييييييخ يييييييييييِ ٖظييييييييييه ٚظييييييييييً٧٨
ٖقييييييييييد ظههييييييييييخ يييييييييييِ ْصيييييييييير ٛظرايييييييييييا
ٖيييِ الةر٘ييت أّ الييةعر ٛالييه٘ ٛقييٗى يُيئ الييدمحٗ ةيئ
ظوؽت:

( )1ط ػ 20ن
( )2ػ  119طيِ ظد٘ز الصعر ٖالُررمن
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"ميياّ الييةعر ٛأًتٓيير الصييعرا٠ننن الييهِ٘ اظحيٌتييٗا جبًيياى
الد٘ةاشيي ٝالعربٙيي ٝمأظوييِ يييا عتييحيٍت الصيياير جبًيياى ْييهٕ
الد٘ةاش ٝوت القرّ الرالز ا صر"ٛن
أقٗى يِ ا انتحٗق أّ ظاظت الد٘ةاش ٝانتصٓٗ  ٜيي ٘عد
ئُ يرو ْها الةٙخ ب ٨ظقو أٖ حتٗ٘ر:
ٖقييييييييد ةرقييييييييخ يُٙيييييييياي يييييييييٙي ٩قييييييييهٛ
أظييييييابًٓا يييييييِ يُييييييد يُٙٙيييي ي بييييييو رييييييعر
ٖلٔ جعة ار٘ت تاشأَ ٚئُ:
طذتٌتاد عتةهِ قةو الُ ا.م
لقييد ج هًييخ يييِ الييةعر ٛيييِ َاظٙيي ٝالةيياى أيييا الُاظٙييٝ
()1
الة٨اٝٙننن أيا الُعٗ ت ٙيٙئ يُئ ييا أخيهٕ يهٙئ أبيٗ العي٠٨
ٖا٫يد)2(ٛن

( )1محاث طيةز الٗلٙدمن
( )2محاث طانتٗا َ ٝبؽت أب ٚـتاٍ ٖالةعرٛمن
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مًييا أجييري رييرقاجٔ وت بيياث الةيياى ل٬يييد ٛوت يٗا َحيئ
انتصٓٗ ٜن ٖقد ظاريةٔ وت ْيها الةياث ٖبياث انتعياَ ٚارتعيأ يُٓيا
ٖانتوحٓصِ ٖماّ ظوابٔ ل ٙبالٙو نن
ٖبعد تقد يرتُا يِ خ٨ى ْها الحخعٙىت الوير٘ لهصياير
أٖ بحعة أاو لةاى الصاير أّ أشٗا شعرٕ انتد٘ح(ٖ )1لٗ أَ ٚأ ٘د
أّ أقٙييد ْييها القييٗى بيياذت ٌ انتصييٓٗ يهيي ٞالصييعرا ٠أ ٘ييد أّ
( ٖ )1ؿتييا ميياّ أشييٗا شييعر الييةعر ٛيييا قٙييو وت يييد .انتحٗمييو طيييِ ظييد٘ز الصييعر
ٖالُررم ػ  117لهدمحٗ ةٔ ظوؽتن
ي ٘قٗى الدمحٗ ألتد ألتد بدٖ ٛوت محابٔ طالةعرٛمن
طمل ٘عيييو اجعييياى اليييةعر ٛبيييابِ الا٘يييادن ٖل ُييئ صتيييح وت اجعيييالٔ بارتهٙييييٝ
انتحٗموا تُاى أقعي ٞييا ٘ويحع ٙأّ جحعهي الٙئ آيياى شياير وت يعيرٕ ٖيؽيٞ
الةعرُ٘ ٛصر لهًحٗمو ايا٘ ٝاُ٘ٙي ٝقٗ٘ي ٝتي ٨ج ياا ختهيٗ قعيٙد ٜييِ قعيا١دٕ
ييِ اذتيد٘ز ييِ َاظٙي ٝاُ٘ٙي ٝوت ارتهٙييٝا جتعهئ ظةٙةي ًا اؾت قهيٗث يٙحئا تٙي
ا نت اَيي ٝوت َيٗرييٌٓنن ٖظييا الصيياير لويياّ ارتهٙييي٘ ٝوييصو أيًاليئ ٖ اا١ةيئا
ٖ٘عاظةٔ وت ظهحٔ اؾت ايص ٖيٗاجٔ يُٓيا ُٖ٘اايئ ا ا أقةيو الهٙيونن مًيا اجعيو
اجعا ًٖ ٧ذٙق ًا ؿتوحصا ارتهٙييَٖ ٝدقتئ الييحح بيِ خاقياّ ًٖتهيخ ْيهٕ العيه ٝبُٙئ
ٖبًُٓٙييا ٖةٙييدْ ٜييا ٠متويي ٝيصيير ياييي ًا ماَييخ خيي أ٘يياٍ ظٙاجيئا ظحيي ٞقحييو
انتحٗمو وت زتهي يُااييٝا مياّ اليةعر ٛتٙئ ٖقيد ْيرث الصيايرا ٖقٙيو :اَئ
َاى َعٙةٔ ؼرب ٝوت ًتٓرٕ بقٙخ آذا ْا ةيٗى ظٙاجئن ٖذيا اليةعر ٛنتيا أٖ ٟأَصيأ
قعٙد ٜذا ٠لهًحٗمو َدا تٓٙا بحآير ٖل ٚالعٓد ي القحه ٝيِ ا٩جراين
ًٖتيو الصيياير ٖتٙياً ليهمر ٟالييراظهؽت  ٘ ٧يياا ٘هيٌ بيئ يييا ٘٦نتئ ظحيي٘ ٞييهمر يييا
ماّ لٔ يِ رعااٖ ٜي اَ ٝوت يٓد انتحٗمو ٖاليححنن ػ 27ن
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أقٗى اّ أشيٗا شيعرٕ انتيد٘ح ا ا ايت تيمّ يدا١عئ وت انتحٗميو
ٖاليييحح بييِ خاقيياّ آَٖييا ب يير يدا١عيئ وت انتعحًييد يهيي ٞاننن
ير ً٨اله ٛشيةٓٔ رتٙيٖ ٝاا! ٖمل عتي ٖلويخ أا  ٛمٙيل! ييا
وت ْها الحصة ٔٙيِ اهٌت ٝظح ٞلٙةدٖ وت يٙي بالهٍ أشةٔنن
ٖالُقاا ا ا ٠الةعرٖ ٛاظد ٘ر ٟيدظٔ أشٗا شيعرٕا ٖآخير
٘رٖ ٟظئ القعٗ أشٗا شعرٕن ٖ ٧أ ٘د ُْا أّ أ شح أ٘اً يهٞ
أ ٛظٙييز أجُاٖليئ يييِ اٖ٘يي ٝأخييرٟا ٖل ييي أ ٘ييد أّ أقييٗى اّ
الييرأ٘ؽت شتييحهيؽت ٖزتييحًعؽت ٘ييد ّ٧يهيي ٞأّ الةيياى ليي ٙبييأشٗا
شعرٕن
الةييياى مًيييا قهيييخ يقديييي ٝلهًيييدْٖ .يييٗ قةهييئ مالويييٍ٨
الييٗةي ٘عييا وت الةييدا٘ادنن وت يوييحٓو اذتييي٨دننن ٖمييهل
ااى الةعر ٛظؽت ٘وحٓو بٔ ظيو انتد٘حنن
الةاى يقيدياد لهًيدا١ح ٖاّ مياّ أظٙاَياً ٘يدخو وت انتيد.
يةاشرٖ )1(ٜأظٙاَاً أخر٘ ٟوحٓو انتد .باظعُا اذت ًٝن
مًا تعو يُديا يد .أبا العةاس بِ بوعاٍننن

()2

( )1انتد .بدّٖ يقدي ٝاالٙي ٝوت ييدا١ح انتويحعؽت بيان ػ 64ا ٖ 62ميهل انتحٗميو
ػ ٖ 9أبا ظا .ػ 71ن
( )2ط ػ 127ن
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خ ي شييعر الييةعر ٛطانتييد٘حم ْٖييها يييِ رييٗ ٠ظييٍت ا٩اث
العربيييٚننن تأابُيييا هتهيييٗ ٠بانتيييدا١حنن ييييد.نن ييييد.نن ييييد.نن ْيييد
لهعاقيياد اليُٙييٝننن ٖيييا ا بعييد انتييد !.يييا شييدٖإ ظحيي ٞلييٗ ميياّ
ظااق ًا ا ٧أّ ٘ير ،ارٌ انتًدٖ.؟
ٖ٘ َٔ٩قٗى الةاى يقديي ٝلهًيد.ا ٖانتًيدٖ .يياا ٜأ تي ييِ
انتاا .ي اَاً ٖيقاياً تقد أذير ْيها ادتيٗ الُيوي ٚيهي ٞالصياير
تٓٗ غتاةيت ظةٙةئننن ييي ٖاذتةٙيت ظيُٗ اليُي ٖقرُ٘ٓيا ييي مًيا
غتاةيييت الر٥رييياٖ ٠اذت ييياٍ أٖ ييييا َويييً ٔٙبهةييي ٝالععييير لةيييٝ
الدٖاِٖ٘ن أٖ أرهٗث العرا ١ا تٙقٗى:
وت ٌَتيييييييييييييييييير ٜيوحصييييييييييييييييييٙت
أيٙييييييييييييييييييد ٛز
جييييييييييييٗخ ٞا صيييييييييييير أٖ مييييييييييييرٕ ا٩ذايييييييييييييا
ْييها ليي ٙبٙييخ ٖل ُيئ الحًيياس ُ٘ ٧قعيئ ا ٖ ٧قيي ٝايةيي!ٝ
تمييياا ٜالٌُتيير ٖجييٗخ ٚا٩شيير لةيي ٝاٖاٖ٘ييِنن ٖاّ ميياّ يرييو ْييها
القٗى ظر ٟبأّ ٘ةؽت يهٙاً بِ يةد العا٘ا ادترشاَ ٚليٗ مياّ
عيئ تقييد شييح ْييها الةٙييخ ؼييًِ أبٙيياد لحًرٙييو طأٖى يراجييت
ادتٗاٜم وت الصعر()1ن
( )1ػ 24ن
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ُٖ٘ ٧يْ ٚها أّ يُد الةعر ٛلَٗاً آخر يِ ألٗاّ الح را
عتًدٕ لٔ الُقاانن ل ٌ ْٗ الح را الُةً ٚاله٘ ٛعهِ قد جئ
يهييي ٞا ااييي ٝالييير ٖالحُةيييٖ ٌٙا٧ريييحًحا ؿتٗريييٙقا الحيعييي٨ٙد
ٖاًتٓيييا اَ٧ويييصاٍ بُٓٙيييا ٖبيييؽت لييييٍت الةٙيييخ ٖمهًاجييئ انت٦لييييٝ
ٖا٩يره ٧ ٝجُقعٌٓ()1ن
ٖمًا ٘ ر وت انتعاَ ٘ ٚر وت اذترٖ أظٙاَياً تٙةيدٖ
الةٙخ يِ ْها الُٗ ذق ً٨ٙيرو قٗلٔ:
ييييييييييه٘ر ٛيييييييييييِ يييييييييييهٖى تٙييييييييي ٘هعييييييييييٞ
يهييييييييييييييي ٚأ ٧ييييييييييييييييه٘ر ييييييييييييييييِ ييييييييييييييييهٖى
ييي أّ الةٙيييخ تٙييئ أٖ وت شيييعرٕ الرييياًَ ٚتييير العصييياوننن
طٖجر٘قحٌٓم يه ٞالعهاىن
َؽت ْهٕ ا٩بٙاد يِ
ٖل ي بعد ْها الُقد  ٧أ اى أ
االٔننن أبٙاد اات ٝ٢تٓٙا ظُاّ ْٖدٖ ٠ار٘ةاّننن
يرشييييييييييٗا تالييييييييييديٗ اّ أبييييييييي وت الربييييييييي
اييييييييييييييييٗيٖ ٚا٧مح٢ييييييييييييييياث امح٢يييييييييييييييابٚ
طالٗراة ٝبؽت انتحُو ٖخعٗئنننمن
( )1اقرأ محاث طانترشد اؾت تٌٓ أشعا العرث ٖظُايحٓام ط  2ػ  60ي 61ن
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ٖمًريييييييييو ا٩ظةيييييييييياث ليييييييييٗ ٘عهييييييييييٌ العييييييييييا
ى يُيييييييييييييييييييد ٛيُيييييييييييييييييييا ى ا٩ظةييييييييييييييييييياث
تيييييييييم ا ييييييييييا الويييييييييعاث مييييييييياّ ماييييييييييا
توييييييييييييييييييق ٞبالربيييييييييييييييييياث اا الربيييييييييييييييييياث
ٖا ا ْةيييييييييييييييييييخ ادتُيييييييييييييييييييٗث َويييييييييييييييييييًٙا
تعهيييييييييييي ٞرييييييييييييٌ اا ْييييييييييييا ٖادتُيييييييييييياث

()1

أٖلييي ٙار٘ةييي ًا أّ أَقيييد اليييةعرْٖ ٛيييٗ اليييه ٛاُييي ٞلُيييا
تأةرثننن يِ ي ابد ٜماّ ْها الةُا ٠أٖ يِ جقهٙيد  ٧ؼي ننن
تيييالةٗاَ٘ ٚةيييرِْ الرُيييا٠ننن مٙيًيييا شيييا٠ننن ٖظحيييْ ٞيييها الةيييرٖ
ا جؽإ يُا الةعر ٖ ٛمإننن ٖل ُٔا اا ٠الُقد اير لُا انن

( )1ط  2ػ 109ن
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كتاب اجلٔب الشابك٘
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اختيب الكتب

سهة
الكتب

1

بىَقةٍٗد ٍرسةضبذ قممٞد

ز .حؽ ِٞجَؼد

ز .حؽِ حَٞس

2006

2

بىَقةٍٗد ٍرسةضبذ ـؼطٝد

ز .حؽ ِٞجَؼد

ز .حؽِ حَٞس

2006

3

م

عهواى الكتب

بىقمةةةةةةد بىقمةةةةةةٞطخ ةةةةةة ٜؼةةةةةة٘ضٝد
بىطبحيُ٘

ز .حؽ ِٞجَؼد

ز .حؽِ حَٞس

2006

4

ػالٍد بىفةً أحَس ضبزث بىْفةخ

ز .حؽ ِٞجَؼد

ز .حؽِ حَٞس

2007

5

ض قد بىؽالح ٗ ...بىقَط

ز .حؽ ِٞجَؼد

ز .حؽِ حَٞس

2007

ز .حؽِ حَٞس

ز .حؽِ حَٞس

2007

6

ل٘ذ  ٜبىظالً قمك بٝطةىٞد

7

10

بىرطظ بىَيُ٘ ذَؽد أٝةةً ة ٜحٞةةخ
ّؽط ِٝح٘ض - ٛضٗبٝد ٗضةئقٞد
بألزٝةةةث  -بىةةةْك  -بىْةقةةةس  /ز .ةةةٔ
حؽٍٞ ِٞرةئٞو ّؼَٞد  -ؤبز بىفةٝث
زٍ .حَ٘ز أٍ ِٞبىؼةىٌ  -جةسض ـةةمطبىؽٞةت
ظةةةةةةةةةٕطخ ل بألزت بىمةةةةةةةةٖ/ ّٜ٘ٞ
إ الىةةةد ػيةةة: ٚل بىَمةةةطي بىْفةةةةخ
بىَ٘ض٘ػةذ
أجةةة٘ ذيٞةةةو بىقحةةةةّ ٜضبئةةةس بىَؽةةةطح
بىؼطجٜ

11

ّةظك بىَالئند

ز .حؽ ِٞجَؼد

12

بىفةػط دمحم بىحطٝطٍ ٛرسةضبذ

ز .حؽ ِٞجَؼد

13

ػحس هللا ػحس ٍرسةضبذ قممٞد

ز .حؽ ِٞجَؼد

8
9

ز .حؽِ حَٞس

ز .حؽِ حَٞس

2007

ز .ذةىس بىحطبزػٜ

ز .حؽِ حَٞس

2007

دمحم ز٘ ٞةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
بىم٘بف

دمحم ز٘ ٞةةةةةةةةةةةةةة
بىم٘بف

2007

ػحةةةةةةةس بىقةةةةةةةةزض
بىحمْٜ
ػحةةةةةةةس بىقةةةةةةةةزض
بىحمْٜ
ػحةةةةةةةس بىقةةةةةةةةزض
بىحمْٜ

2007

2007

ز .حؽِ حَٞس

2007

ز .حؽ ِٞجَؼد

159

2007

م

عهواى الكتب

تقد الكتب

14

بإللالح ُ٘ٞأحَس أٍِٞ

ز .حؽ ِٞجَؼد

15

ٍرسةضبذ ٍِ أزت بأل فةه

ز .حؽ ِٞجَؼد

16

ٝةىٞو ّٗم٘ق أذطٙ

ز .حؽ ِٞجَؼد

17

ٗزبػة ً ٝة زٍف

ز .حؽ ِٞجَؼد

18

ٍةةةةض ٛػ َةةة ٜةةةٍ ٜرسةةةةضبذ ٍةةةِ
بىفةةةةةؼط ٗبىْطةةةةةط إلةةةةةسبض بىطبجطةةةةةد
بىطقة ٞةةةةةةد بىْؽةةةةةةةئٞد ةةةةةة ٜزٍفةةةةةة

ز .حؽ ِٞجَؼد

اختيب الكتب
ز .ذةىةةةةس ٍحةةةةٜ
بىس ِٝبىحطبزػٜ
ػحةةةةةةةس بىقةةةةةةةةزض
بىحمْٜ
ػحةةةةةةةس بىقةةةةةةةةزض
بىحمْٜ
ػحةةةةةةةس بىقةةةةةةةةزض
بىحمْٜ
ػٞؽ ٚس٘ح

سهة
الكتب
2007
2008
2008
2008
2008

ً1944
19

إّمةف بىَطأخ

ز .حؽ ِٞجَؼد

ػٞؽ ٚس٘ح

2008

20

أحث بىفةً ّ-ةزٝة ذ٘ؼر

ز .حؽ ِٞجَؼد

ػحةةةةةةةس بىقةةةةةةةةزض
بىحمْٜ

2008

21

بىسطبت بىحع ِٝجسٝغ حقٜ

22

بىقمٞسخ بىسٍفقٞد ٗقمةةئس أذةط-ٙ
ّعبض قحةّٜ
ٍرسةضبذ ٍةِ ّة٘ح بىؼْةسىٞث ـةفٞ
جحطٛ
ٍرسةةةضبذ ٍةةِ أػَةةةه بألزٝحةةد غةةةزخ
بىؽَةُ
ٍرسةةةةةضبذ قممةةةةٞد ىرزٝحةةةةد قَةةةةط
مٞالّٜ
ٍقةةةةةمذ زٍفةةةة ٍ -نةةةةةُ ٗؼةةةةنةُ
ٗأى٘بُ
ؼَ ٞبىقةؼٌ  -بىم٘ضخ بألذٞطخ ٜ
بألىحً٘

28

ٍقٖ ٚبىحةـ٘ضخ -ذيٞو بىؽ٘بحطٛ

23
24
25
26
27

ز .حؽ ِٞجَؼد

ةزٝد غٞح٘ض

2008

ز .حؽ ِٞجَؼد

ةزٝد غٞح٘ض

2008

ز .حؽ ِٞجَؼد

ةزٝد غٞح٘ض

2008

ز .حؽ ِٞجَؼد

ةزٝد غٞح٘ض

2008

ز .حؽ ِٞجَؼد

ةزٝد غٞح٘ض

2008

ز .حؽ ِٞجَؼد

ةزٝد غٞح٘ض

2009

ز .حؽِ حَٞس

ز .حؽِ حَٞس

2009

ز .حؽِ حَٞس

ز .حؽِ حَٞس

2009
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سهة
الكتب

ز .حؽِ حَٞس

ز .حؽِ حَٞس

2009

ز .حؽ ِٞجَؼد

ةزٝة غٞح٘ض

2009

ز .حؽ ِٞجَؼد

ةزٝة غٞح٘ض

2009

ز .حؽ ِٞجَؼد

ةزٝة غٞح٘ض

2009

ز .حؽِ حَٞس

ز .حؽِ حَٞس

2009

ز .حؽ ِٞجَؼد

ز .حؽِ حَٞس

2009

35

ٍرسةضبذ ٍِ ـؼط ػي ٜبى ْسٛ

ز .حؽ ِٞجَؼد

دمحم حَسبُ

2010

36

م

عهواى الكتب

29

جحطب بجطبٕ ٌٞجحةطب -ػةط ٗقمةك
أذطٙ
ٍحَ٘ز زضٗٝؿ ٍ -رسةةضبذ ـةؼطٝد
ٍِ زٗبٗٗ ْٔٝبمّسطّر
ػةئةةةس إىةةة ٚحٞفةةةة ٗأػَةةةةه أذةةةط-ٙ
غؽةُ مْفةّٜ

32

ػصجد ضٗبٝد -لحح ٜحَةٗٛ

30
31

33
34

حنةٝةةةد بى٘ىةةةس بىفيؽةةةط-1971 ْٜٞ
أحَس زحح٘ض
أؼةةةةةةةةايد بىطقة ةةةةةةةةد ةةةةةةةة ٜبىقةةةةةةةةسغ
ٗبىَقةٍٗدٍ -قةمذ -بىَس٘مو ٔ
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بى ةةةةة٘مُ ةةةةة ٜبىقمةةةةةد بىؽةةةةة٘ضٝد
لحض٘ض بىَنةُ -ػي ٜبىَعػو

ز .حؽ ِٞجَؼد

ةزٝة غٞح٘ض

2010

37

لبمٍطٝن ٜأحَس ض  ٞػ٘ن

ز .حؽِ حَٞس

ةزٝة غٞح٘ض

2010

38

ٍينةةة٘ذ بىحؽةةةطة  -ضٗبٝةةةد -ذٞةةةطٛ
بىصٕحٜ
ٍرسةةةةةضبذ قممةةةةٞد ضقمةةةةد ىٞيةةةةد
بى٘زبع  -ضـةز أج٘ ـةٗض
ـف ٞبىنَةى ٜــةـ ٍرسةةضبذ ـةؼطٝد
ظجٞط ؼيطةُ قسٗضٛ
بألػالً بىفؼط ٜ ٛبىسةطبش بىؼطجةٜ
 أحَس ؼ٘ٝيٌبىظةةةةةةو بىطةىةةةةةةص ٗقمةةةةةةك أذةةةةةةطٙ
ٍرسةضبذ قممٞد  -ز .ذيٞفد لةى
أح٘بغ
جطٞ ٝر ٍأؼةةخ زَطٞيٞةد شبذ ذَؽةد
م٘ه٘ٝ-ؼف ّؼَد هللا جس

ز .حؽِ حَٞس

ةزٝة غٞح٘ض

2010

ز .حؽِ حَٞس

ةزٝة غٞح٘ض

2010

ظجٞةةةةةةةةط ؼةةةةةةةةيطةُ
قسٗضٛ

ةزٝة غٞح٘ض

2010

ز .حؽ ِٞجَؼد

ةزٝة غٞح٘ض

2010

ز .حؽ ِٞجَؼد

ةزٝة غٞح٘ض

2010

ز .حؽ ِٞجَؼد

ةزٝة غٞح٘ض

2010

39
40
41
42
43
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44

بّطةةةةةةةة٘بُ زفةةةةةةةةةٞر٘ف زضبؼةةةةةةةةةةذ
ّٗم٘ق ز .ـةمط ذمحةك

ز .بجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطبٌٕٞ
بى ةةةةةةطبز- ٛػحةةةةةةس
بىؼعٝع بىَقةى

45

ػحةةةس هللا بىحطزّٗةةة ٜقمةةةةئس ٍرسةةةةضخ
ٗزضبؼةذ
بىقمٞسخ زححص ػةِ ّفؽةٖة لـةؼطب
بىسؽةةةةةةؼْٞٞةذ ٗبألَّةةةةةةة بىفةةةةةةؼطٝد
بىؽةئسخ
ٍرسةةةةضبذ ٍةةةِ أزت بىرٞةةةةه بىؼيَةةةٜ
بىؼطج - ٜضقٌ ٝ 004أٍطمٌ
هللا ٗبىغطٝةةةةةةث ٍرسةةةةةةةضبذ ـةةةةةةؼطٝد
ؼالٍد ػحٞس

49

ٍةٝةم٘ ؽن ٜغَٞد  ٜؼطٗبه

ٍةىل لق٘ض

50

ؼةةةةيَٞةُ بىؼٞؽةةةة -ٚبىٞةةةةأغ  :أٍةةةةو
ٝؽسْؽد أٗلة ٔ
دمحم بىفطبزةةةةةةةٍ ٜةةةةةةةأذ٘شبً جةةةةةةةةى٘ضزخ
ٗبىؽٞف ٍرسةضبذ ـؼطٝد

ز .بجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطبٌٕٞ
بى طبزٛ

46
47
48

اختيب الكتب

سهة
الكتب

ز .بجةةةةةةةةةةةةةةةطبٌٕٞ
بى ةةطبز- ٛػحةةس
بىؼعٝع بىَقةى

2010

ز .حؽ ِٞجَؼد

ز .بجةةةةةةةةةةةةةةةطبٌٕٞ
بى طبزٛ

2011

ز .بجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطبٌٕٞ
بى طبزٛ

ز .بجةةةةةةةةةةةةةةةطبٌٕٞ
بى طبزٛ

2011

ز .ةىث ػَطبُ

ز .ةىةةةةةةةةةةةةةةةةةةةث
ػَطبُ
ز .ضةةةةةةةةةةةةةةئطظِٝ
بىسِٝ
ز .بجةةةةةةةةةةةةةةةطبٌٕٞ
بى طبزٛ
ز .بجةةةةةةةةةةةةةةةطبٌٕٞ
بى طبزٛ

2011

ؤبز بىنحو

2011
2011
2011

ز .حؽ ِٞجَؼد

ـةٕط بٍطٝط

2011

52

ّع ٔٝأج٘ ػفؿ حةضغ بٟمً

2011

53

بىفةػط بىؼطج ٜبىحسٝص ٍؽطحٞة ً

ز .بجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطبٌٕٞ
بى طبزٛ
ز .ػيةةةةةةة ٜجؼفةةةةةةةط
بىؼال

ز .بجةةةةةةةةةةةةةةةطبٌٕٞ
بى طبزٛ
ز .بجةةةةةةةةةةةةةةةطبٌٕٞ
بى طبزٛ

2011

54

حنٌ بىْح ٜدمحم ىٞف ز٘ىؽس٘ٛ

ٍةىل لق٘ض

ٍةىل لق٘ض

2011

55

جةةةةةةةةُ جةةةةةةةةك ضٗؼةةةةةةة٘ بىَمةةةةةةةي
بمجسَةػ - ٜدمحم ػطٞد بألجطـٜ

ٍةىل لق٘ض

ٍةىل لق٘ض

2012

56

جسض ـةمط بىؽٞةتٍْ -عه بألقْةُ

ٍةىل لق٘ض

ٍةىل لق٘ض

2012

ح ٜجِ ٝقظةُ مجِ فٞو بألّسىؽٜ

51

57
58

جسٗ ٛبى حةو ل دمحم ؼةيَٞةُ بألحَةس
ػةً ٍ 1968سحد ػنةؾ-

ز .جَٞةةةةو لةةةةيٞحة-
ز .مةٍو ػٞةز

ٍةىل لق٘ض

2012

ز .حؽ ِٞجَؼد

ٍةىل لق٘ض

2012
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سهة
الكتب

ٍةىل لق٘ض

2012
2012

م

عهواى الكتب

59

بجةِ بىطٍٗة ٜحٞةزةةٔ ٍةِ ـةةؼطٓ ظ1

ٍةىل لق٘ض

60

بجةِ بىطٍٗة ٜحٞةزةةٔ ٍةِ ـةةؼطٓ ظ2

ٍةىل لق٘ض

ٍةىل لق٘ض

61

مةُ ٍة مةُ ٍ -حرةئٞو ّؼَٞد

ٍةىل لق٘ض

ٍةىل لق٘ض

2012

62

إٍطأخ ٍِ جطظ بىحَو  -بػسسبه ضب غ

ٍةجسخ حَ٘ز

ٍةجسخ حَ٘ز

2012

63

ٍِ بىْنحد إى ٚبىَقةٍٗد ٗبىس سٝس

ٍةىل لق٘ض

ٍةىل لق٘ض

2012

64

بألػةلٞط  -بىفةةػط بىقةطٗ ٛضـةٞس
ؼي ٌٞبىر٘ضٛ
ػحةةةةةةةس بىيطٞةةةةةةةف ػقةةةةةةةو زضبؼةةةةةةةةذ
ٍٗرسةضبذ

ز .حؽ ِٞجَؼد

ز .ضةةةةةةةةةةةةةةئطظِٝ
بىسِٝ

2012

ٝةؼ ِٞةػ٘ض

ٝةؼ ِٞةػ٘ض

2012

66

حن ٌٞبىسٕط أج٘ بىؼال بىَؼطٛ

ٍةىل لق٘ض

ٍةىل لق٘ض

2012

67

بملسبض بألٗه ىيَ٘قف بألزجٜ

ٍةىل لق٘ض

ٍةىل لق٘ض

2012

68

ػحقطٝةذ بىؼقةز لزضبؼد ٗزحيٞو

ٍةىل لق٘ض

ز .حؽ ِٞجَؼد

2013

69

بمـسطبمٞد ٗبألزت

ٍةىل لق٘ض

ز .حؽ ِٞجَؼد

2013

70

ضجةػٞةذ ػَط بىرٞةً

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

ٍةىل لق٘ض

2013

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

ٍةىل لق٘ض

2013

ٍةىل لق٘ض

2013

زّ .عبض جطٝل ْٕٞسٛ

ز .حؽ ِٞجَؼد

2013

ٍةىل لق٘ض

2013

65

71

ػحةغ ٍحَ٘ز بىؼقةز
ػحةغ ٍحَ٘ز بىؼقةز

حةئغ بمؼسحسبز ٍٗمةضع بمؼسؼحةز
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2014

85

بىؽٞف ٗبىسطغ

ٍةىل لق٘ض

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد
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بإلؼالً ج ِٞبىؼيٌ ٗبىَسّٞد

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد
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حنَةةةةةر إجةةةةةطبٌٕٞ
ٕاله
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ضةئط ظ ِٝبىسِٝ

2016

115

ضحيةةد بىفةةةةً إلجةةةطبٕ ٌٞػحةةةس بىقةةةةزض
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