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ٚٓذف ْزا انثذس إنٗ كشف آنٛاخ ذٕظٛف عًٛخ انماعى نهشؼش انجاْهٙ انرٙ ذرثاٍٚ ٔذرؼذد يٍ َض إنٗ  :الملخص

نرشاشٙ، آخش، تم فٙ راخ انُض أدٛاَاً دغة لذسج انشاػش ٔتشاػرّ فٙ االعرفادج يٍ اإليكاَٛاخ انفُٛح فٙ انُض ا

ٔتزنك جؼم عًٛخ انماعى َظّ يفرٕداً غٛش يغهك، ففرخ أتٕاب انرشاز انًغهمح يذأساً دالالذٓا ٔيرؼطفاً تثؼضٓا 

تًا ذمرضّٛ سؤٚرّ نٕالؼّ تذصاً ػٍ ْٕٚرّ ٔدمّ فٙ ذمشٚش انًظٛش، ٔنٓزا ضى طٕذّ إنٗ أطٕاخ انشُفشٖ 
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Abstract: This research aims at reveling the mechanisms that Sameih El-Qasem 

recruits the Jahli (pre-Islam illiterate Era) poet, which differs and varies from one 

text to another, and occasionally, within the same text. This reveling would be in 

reference to the ability and creativity of the poet to benefit from the artistic potentials 

in the heritage text. Thereby, Sameih El-Qasem has made his text opened, and 

unclosed (unlocked). And so, he has opened the loked heritage doors, arguing their 

connotations, sympathized to each other according to his realistic point of view, 

looking for his identify and his right for self-determination. Therefore, he added his 

voice to the voices of Ash-Shanfara, Imri' Al Qais, Zohair, Al-Mothaqqab Al-Abdy, 

Amr-Ibn-Ma'adi karb Azobidi, Al-A'sha, and Amro-Ibn-Kulthoum and others. 
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 المقدمة: 
مسٝح ايكاعِ ٚاسز َٔ ؽعضا٥ٓا ايعضب احملزثني ايشٜٔ ٜنضبٕٛ ظشٚصِٖ ايف١ٝٓ ٚايفهض١ٜ 

ٚايٛدزا١ْٝ يف أصض تضاخ عضٜل ؽزٜز ايػ٢ٓ ٚاـقٛب١، ٚميتاسٕٛ َٔ ٜٓابٝع ٖشا ايرتاخ ٚنٓٛطٙ 

ىل ايغدج١ٝ َا ٜػٕٓٛ ب٘ ػاصبِٗ ٚص٩اِٖ املعافض٠ َٔ أرٚات ٚٚعا٥ٌ ٚأطض ف١ٝٓ، َتٛعًني إ

ٚدزاْٝات مجاٖريِٖ مبعطٝات ايرتاخ َٔ قزاع١ يف ْفٛؼ ٖشٙ اؾُاٖري، َغتػًني نٌ َا 

انتغبت٘ ٖشٙ املعطٝات ع٢ً َض ايعقٛص َٔ طاقات إحيا١ٝ٥، َٚا اصتبط بٗا َٔ ر٫٫ت ْفغ١ٝ ٚفهض١ٜ 

 ٚٚدزا١ْٝ.

صقٗا ايتعاٌَ َع ٚيعٌ ػضب١ مسٝح ايكاعِ طاخض٠ بايُٓاسز املعّبض٠ عٔ ايضفكات ايتعبري١ٜ اييت أٚ

 املٛصٚخ ا٭ربٞ، ٚايعاٖض٠ ٚإٕ ٚفًت سّز ا٫عتػضام ٫ تقٌ سّز ا٫عتعبار.

يشيو ععت ٖشٙ ايزصاع١ إىل ايهؾف عٔ َٛقف مسٝح ايكاعِ َٔ ايرتاخ، ٚعٔ نٝف١ٝ تٛظٝف٘ 

يف ب١ٝٓ ايعٌُ ايؾعضٟ، ٚرٚص ثكافت٘ ايرتاث١ٝ يف خطاب٘ ايؾعضٟ، ٚإثضا٤ ػضبت٘ ايؾعض١ٜ ايط١ًٜٛ 

 تطٜٛضٖا.ٚ

ٚنإ ايزافع ا٭ِٖ يزصاع١ أثض املٛصٚخ ايؾعضٟ اؾاًٖٞ )أفٛات ايؾعضا٤ يف ايعقض اؾاًٖٞ( يف 

ؽعض مسٝح ايكاعِ، ٖٛ تًو املها١ْ ايهبري اييت سعٞ بٗا املٛصٚخ اؾاًٖٞ ع٢ً فعٝز ايًػ١ ٚا٭رب ٚغزا 

 َقزصًا ًَُٗا إلهلاّ ايؾعضا٤.

يتؾه٬ٝت ٚاملغتٜٛات اييت اعتدزَٗا مسٝح ايكاعِ يف ٚهلشا ٚقفت ٖشٙ ايزصاع١ عٓز عزر َٔ ا

تٛافً٘ َع ايؾعض اؾاًٖٞ، َٚٔ سيو اعتزعا٤ بنع١ أبٝات، أٚ بٝت ٚاسز، أٚ ؽطض َٔ بٝت، أٚ مج١ً 

ؽعض١ٜ، أٚ تضنٝب تضاثٞ، أٚ ػضب١ ؽاعض، أٚ تٛافٌ َع ؽدق١ٝ ؽعض١ٜ تضاث١ٝ، ٜكّٛ ايؾاعض بتًبػ 

 تزعا٥ٗا عرب َٛقف أٚ قٍٛ أٚ رٚص تاصخيٞ.ايؾدق١ٝ أٚ قٓاعٗا، أٚ ٜكّٛ باع

نُا ؼاٍٚ ٖشٙ ايزصاع١ نؾف دٛاْب اؾُاٍ ٚاإلبزاع يف نجري َٔ ايضَٛط اؾا١ًٖٝ اييت َا 

طايت طٞ ايٓغٝات ٚاييت َٔ املُهٔ اعتػ٬هلا يف ايتذضب١ ايؾعض١ٜ املعافض٠ ٚفل ايض٩ٜا اـاف١ يًؾاعض 

ايؾعضٟ ايعضبٞ َٔ د١ٗ أخض٣ بظٜار٠ صَٛطٙ ايعضب١ٝ، املعافض َٔ د١ٗ، ٚيإلعٗاّ يف تأٌٖٝ ايٓك 

 ٚايتكًٌٝ َٔ ايضَٛط ايزخ١ًٝ ٚايػضٜب١ ع٢ً ثكافتٓا ايعضب١ٝ.

ٚقز اعتعاْت ٖشٙ ايزصاع١ بايعزٜز َٔ ايزصاعات اييت عاُٖت يف تٛدٝٗٗا ٚإما٠٤ بعض اؾٛاْب 

 ٟ طاٜز.ايجكاف١ٝ َٓٗا: اعتزعا٤ ايؾدقٝات ايرتاث١ٝ يف ايؾعض املعافض يعًٞ عؾض

أَا َٓٗذٞ يف ٖشٙ ايزصاع١ فٝكّٛ ع٢ً اعتكقا٤ ايٓقٛل املتعايك١ تضاثًٝا َٚتابع١ تأثريٖا يف 

ايٓغٝر ايؾعضٟ، َٚٔ ثِ صرٖا إىل َقارصٖا ا٭ٚىل، ًَتفت١ إىل تهٓٝو رخٛهلا ٚؼًًٝٗا ٚقضا٤تٗا قضا٠٤ 

 يف ايعٌُ اإلبزاعٞ. عقض١ٜ تٓغذِ َع ايٓك ايؾعضٟ، قته١ُ يف تأًٜٚٗا إىل اإلؽاصات ايًػ١ٜٛ

 

 الموروث والذاكرة الثقافية:
ُٜذّضب فٝٗا أرٚات٘ ايف١ٝٓ يف تؾهٌٝ ايٓك  تبزأ ع٬ق١ ايؾاعض اؿت١ُٝ بايرتاخ َٓش ايًشع١ اييت 

ايؾعضٟ، ٚتتطٛص ٖشٙ ايع٬ق١ فُٝا بعز ٚفكًا يٛعٝ٘ بشات٘ ٚبأرٚات٘ ٚثكافت٘ ٚسّغ٘ ايتاصخيٞ ٚقزصت٘ 

ٚتطٜٛض ايًػ١ اييت ٖٞ أرا٠ ا٫تقاٍ ٚايتعبري ٚايضَظ ايف١ٝٓ ع٢ً اعتًٗاّ ايرتاخ

(1)

. 

ُٜغعف يف تك١ٜٛ املع٢ٓ  ّٕ اعتًٗاّ ايؾاعض يًرتاخ ميجٌ أصم١ٝ َؾرتن١ بني املبزع ٚاملتًكٞ،  إ

ايشٟ ٜضٜز، ٚيف بٓا٤ ؽضع١ٝ سناص١ٜ تغاِٖ يف تك١ٜٛ فٛت ايٓك، ٚيف قٍٛ َا ٫ ٜغتطٝع قٛي٘، 

١ َع املتًكٞ متهٓ٘ َٔ فو صَٛطٖا ٫ٚ ٜعٌ سيو سهضًا ع٢ً املبزع، ٜٚغاعز يف إجيار يػ١ ٚؽٝفض٠ سٝ

ّٕ اعتًٗاّ ايرتاخ ٜعظط ثك١ املتًكٞ بايؾاعض ٜٚزخً٘ يف سٛاص سناصٟ َع٘ بػ١ٝ فِٗ اؿامض ٚنؾف  إ

املغتكبٌ، ٚجيعً٘ ٜؾاطض ايؾاعض يف تٛتضٙ ٚأطَات٘ ٖٚٛادغ٘ ٚصمبا تٓاقنات٘، ٚبشيو ًٜر ايؾاعض إىل 

ٜٚتدًك َٔ را٥ض٠ متضنظٙ ايشاتٞ سٍٛ ْفغ٘ ٜٚٓكٌ ٚعٝ٘ إيِٝٗ ٜٚتشكل ا٫تقاٍ  سٚات اٯخضٜٔ

ٖٛ ايشٟ حيزر َز٣ تضاثٝت٘  -َغبكًا  -ايٛدزاْٞ ٚايشٖين ٚايجكايف بُٝٓٗا "فإٕ تقٛص ايؾاعض ؾُٗٛصٙ 
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ٚصٖا يف أٚ َز٣ ػاٚطٙ يًرتاخ، ٚبني ٖ٪٤٫ ايؾعضا٤ َٔ ٜ٪َٔ إٔ ايؾعض فعاي١ٝ إْغا١ْٝ ٫ ُبّز إٔ ت٪رٟ ر

ٚف٬ً هلشا ايؾعض بايرتاخ، ست٢  -أٚ اؾُٗٛص  -إٜكاظ اجملتُع، ٚيف ٖشا ايقزر تقبح كاطب١ اجملتُع 

ايرتاثٞ يف ْظعت٘ قارصًا ع٢ً تشٚق٘ ٚايتأثض ب٘" -أٚ اؾُٗٛص  -ٜغتطٝع سيو اجملتُع 

(2)

. 

يظ١َٝٓ ايج٬خ َٚٔ ايٓاس١ٝ ايف١ٝٓ ٜغاِٖ ايرتاخ يف ايتُاٖٞ ايظَين، سٝح تٓزَر ا٭بعار ا

)املامٞ ٚاؿامض ٚاملغتكبٌ( يف ؿع١ دزي١ٝ َتٛتض٠، قا١ُ٥ ع٢ً ا٫يتكا٤ ٚاؿٛاص بني فٛت ايرتاخ 

)املامٞ( ٚفٛت ايؾاعض )اؿامض(، بػ١ٝ تكزِٜ تفغري يًشامض ٚنؾف يًُغتكبٌ، فًهٌ فٛت َُٓٗا 

٫ْفقاٍ بُٝٓٗا، ٚؼزرٖا َٓعٛصٙ ٚػضبت٘ اـاف١، ٜٚٓذِ عٔ سيو ايتُاٖٞ ٚاي٬متاٖٞ، ا٫تقاٍ ٚا

ص٩ٜا ايؾاعض ٚقزصات٘ ايٛاع١ٝ ٚاي٬ٚاع١ٝ

(3 )

ٜٚغاِٖ ايرتاخ يف تهجٝف املع٢ٓ ٚتضَٝظٙ، ٫ٚ ؽو يف أْ٘ 

نًُا نإ ايضَظ املغتٛس٢ تضاثًٝا نإ أنجض مشٛي١ٝ ٚعُكًا، ٚطار تكبً٘ ٚفُٗ٘ ٚقزص٠ املتًكٞ ع٢ً 

بهٌ أْٛاع٘ ٫ ُبّز َٔ "إٔ تهٕٛ مث١ ع٬ق١  فو ؽٝفضت٘، ٚإللاح ع١ًُٝ ايرتَٝظ ٚتٛظٝف ايرتاخ

عن١ٜٛ بٝٓ٘ ٚبني ايكقٝز٠، بإٔ تهٕٛ ْابع١ َٔ راخٌ املٛقف ايؾعضٟ سات٘، ٚإٔ ٜهٕٛ مث١ ع٬ق١ 

عابك١ َٔ ْٛع َا بني املتًكٞ ٚايضَظ ايرتاثٞ، بإٔ ٫ ٜهٕٛ غضٜبًا عٓ٘ غضب١ َطًك١، ست٢ إسا َا أملح إيٝ٘ 

ٞ ٖاي١ َٔ ايشنضٜات ٚاملعاْٞ املضتبط١ بٗا"ايؾاعض أٜكغ يف ٚدزإ املتًك

(4)

. 

َٚٔ ايٓاس١ٝ ايغٝاع١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٜبعز ايؾاعض عٔ ايتقضٜح املباؽض ٚاخرتام ايتابٛ ايشٟ 

قز ٜػنب امل٪عغات ا٫دتُاع١ٝ ٚايغٝاع١ٝ، يشيو ًٜذأ ايؾاعض إىل اعتدزاّ ايضَظ ايرتاثٞ ي٬ستٝاٍ 

ايتعبري١ٜ ٚايٓفغ١ٝ ٚايغٝاع١ٝ ٚايفهض١ٜ يف ايبٛح ٚا٫عرتاف  ع٢ً ايضقٝب، ٚبشيو ٜؾبع ايؾاعض صغبت٘

ٚبهؾف املغتٛص ٚاملغهٛت عٓ٘، ٚتعض١ٜ ايٛاقع ْٚكزٙ ٚايتُضر ع٢ً ايغًط١، فٝعٗض املامٞ يف اؿامض 

َغاعزًا ي٘ فهضًٜا ٚأًَٓٝا

(5)

. 

فعاٍ ب٘، ٚتعٌ ايضغب١ يف اـضٚز َٔ را٥ض٠ ايتًكٞ يًعامل َٚٔ را٥ض٠ اي٬فعٌ إىل را٥ض٠ ا٫ْ

ٚقاٚي١ تفغريٙ ٚاملؾاصن١ فٝ٘ ٚتعكً٘

(6)

، ٚاؽاس َٛاقف َٓ٘ ٖادغًا يز٣ ايؾاعض املعافض، ٚسيو ملا 

ٜتُتع ب٘ َٔ سغاع١ٝ ؽزٜز٠ إطا٤ تعكٝز ٖشا ايعامل َٚارٜت٘ ٚطٜف٘ ٚعٓف٘، فكز ٚدز مايت٘ يف 

اؿٓني يغشاد١ ا٭س٬ّ  ا٭عاطري اييت متجٌ طفٛي١ ايعكٌ ايبؾضٟ ٚعشصٜت٘ ْٚكاٚت٘، ٚتؾهٌ يزٜ٘ ٖشا

٣ بايٛعا٥ٌ ايرتاث١ٝ اييت قز تعرب بؾهٌ فارم عٔ َُٖٛ٘ ايؾدق١ٝ أٚ اإلْغا١ْٝ أٚ  ا٭ٚىل، ٚيعً٘ ٜتزٚا

ايفهض١ٜ

(7)

. 

 

 سميح القاسم ورؤيته للتراث
مسٝح ايكاعِ ؽاعض فًغطٝين سزٜح، ٚاؿزاث١ عٓزٙ تبزأ بايرتاخ ٚتغتفٝز َٔ ايتذضب١ 

تتهاٌَ َع ايرتاخايعاي١ٝ، يهٓٗا تغتُض ٚ

(8)

. 

ايرتاخ عٓز مسٝح ايكاعِ ٜبزأ َٔ ايهًُات ا٭ٚىل اييت نتبٗا ٜٚغتُض إىل ٖشا ايّٝٛ، ٚيٝػ 

ايرتاخ عٓزٙ دظ٤ًا َٔ ثكاف١ َهتغب١ خاصز ايٛدزإ ٚايتذضب١ ايؾدق١ٝ، بٌ إٕ تعاًَ٘ َع ايرتاخ ٖٛ 

ُٜعبِّض عٔ ْفغ٘ تعاٌَ ساتٞ إىل أبعز سزٚر ايشات١ٝ، فٗٛ ٜغع٢ إىل ايتعبري عٔ اي رتاخ َٔ خ٬ٍ تهٜٛٓ٘، ٚ

َٔ خ٬ٍ ايرتاخ، فٗٛ ٫ ٜبشح ايرتاخ ٫ٚ ٜعضف ايرتاخ، فٗٛ ٜعٝؾ٘، ٜٚتعاٌَ َع٘ بإسٝا٤ ٚباعتشناص 

 ٚبقٝاغ١ دزٜز٠ ٚسزٜج١.
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ٚص٩ٜت٘ يًرتاخ ص١ٜ٩ َتكز١َ، ْا١َٝ، ممتز٠، ٚيٝغت عه١ْٝٛ، ٖٚشا ا٫َتزار ٚا٫صتزار 

ي٬َتزار ب٘، ٜأتٞ بٛعٞ ع٢ً ايع٬ق١ بني املامٞ ٚاؿامض مبا متًٝ٘  اؿضنٞ بايرتاخ، ٚا٫صتزار

 فضٜن١ اؿٝا٠، بإٔ يٝػ ٖٓاى اْفقاٍ بني املامٞ ٚاؿامض، ٚبني املغتكبٌ ٚاؿامض.

 

فايتعاٌَ "َع ايرتاخ املتذزر، املتطٛص، اؿٞ، غري ايقُٓٞ، غري املهضؼ يشات٘ ٚبشات٘ ٖٛ ايتعاٌَ 

٘ فٝاغ١ دزٜز٠، ٖٛ ايفِٗ ا٭صق٢ ٚا٭مجٌ يًشزاث١، ٖٚشا ٖٛ َٛقفٞ َٔ ا٭نجض فًُٗا ٚإٔ فٝاغت

ايرتاخ، ٖٚشا ٖٛ فُٗٞ يًرتاخ"

(9)

. 

٫ ٜؾهٌ تعاٌَ مسٝح ايكاعِ َع ايرتاخ تضاثًا َهتغبًا ثكافًٝا، أٚ ظاٖض٠ ثكاف١ٝ خاصز ايظَإ 

تاصخي١ٝ أعتكز أْين ٚاملهإ ايشٟ ٜعٝؿ بٌ ٜكٍٛ "أتعاٌَ َع ايرتاخ َهًْٛا َٔ َهْٛات ؽدقٝيت اي

أنتب َغهًْٛا بايرتاخ، ٚأَؾٞ بايؾاصع َغهًْٛا بايرتاخ، ٚأقضأ ققا٥زٟ ٚاؽش َٛاقفٞ ايغٝاع١ٝ 

ٚأؼضى ٚأساٍٚ ايعامل ٚأقطف ايظٖض٠، ٚأغضؼ ايٛصر٠ َغهًْٛا بايرتاخ، ٫ٚ أدز، ٫ٚ أعتطٝع إٔ أص٣ 

ضبت٘ َٔ طفٛييت املبهض٠ ٫ٚ أطاٍ"سزٚرًا ٚيٛ ١ُٖٝٚ بني نٝاْٞ ايضٚسٞ ٚبني ٖشا ايرتاخ ايشٟ تؾ

(10)

. 

ٚاؾاْب اٯخض يف تٛافً٘ بايرتاخ ٖٛ اؾاْب ايفين، إس ٜض٣ مسٝح إٔ "ايرتاخ ٤ًَٞ باإلَهاْات 

اإلبزاع١ٝ ٚاؾُاي١ٝ ايها١َٓ فٝ٘"

(11)

ُٜكاٍ يف   ًٜٚذأ ايؾاعض أسٝاًْا إىل ايرتاخ ٜتكٓع ب٘ إلخفا٤ خطٛص٠ َا 

ّٕ ؾ٤ٛ ايؾاعض أسٝاًْا إىل ايرتاخ ْٛعًا اؿامض، َٔ عغف ايغًط١ أٚ ٜزاص ٟ عٝاعًٝا، ٖٚٓا ٜكٍٛ مسٝح "إ

َٔ املزاصا٠ ايغٝاع١ٝ ؽ٤ٞ ٚاصر، ٖٚٛ ؽ٤ٞ طضٜف، َا ٜعٓٝين َٓ٘ ٖٛ ايطضاف١ ايف١ٝٓ، ٚيٝػ باينضٚص٠ 

٢ً املزاصا٠ ايغٝاع١ٝ، إمنا تعٌ ايًعب١ ايف١ٝٓ إٕ داط ايتعبري َربص٠، ٭ْٗا تعطٞ بعزًا دزٜزًا، إما٠٤ ع

ْفغ١ٝ اإلْغإ املتهضص٠ ع٢ً تطٛصٖا ٚتٓٛعٗا َٔ دٌٝ إىل دٌٝ

(12)

. 

ٚسني ٜٛاد٘ ايؾاعض سضن١ ادتجاخ َٔ اؾشٚص يؾعب٘ ٚيٛدٛرٙ ٚملامٝ٘ ٚتضاث٘، فإٕ 

"ايتعاٌَ َع ايرتاخ ٖٛ يف أسز دٛاْب٘ قاٚي١ يًضر ع٢ً ع١ًُٝ ايتػضٜب ايشٟ متاصع٘ ايغًط١ 

كري اؿناصٟ املغتُض٠، َٚٔ املؾضٚع إٔ ْضر بايًذ٤ٛ إىل ٖشا ايق١ْٝٛٝٗ مز ؽعبٓا ٚمز ع١ًُٝ ايتش

ايرتاخ ايندِ، ايػين، ايضا٥ع، يٓ٪نز مشاي١ ايطضح ايقْٗٝٛٞ املعارٟ، ٚيتأنٝز ثضا٤ تضاثٓا ٚسناصتٓا، 

ٚباملٓاعب١ فايرتاخ ٫ ميهٔ إٔ ٜٓتر يف َضس١ً ط١َٝٓ ققري٠، ٚايؾعب ايشٟ ٜعضف تضاث٘ َٔ خ٬ٍ 

إمنا ٜعضض سذ١ راَػ١، ٚبضٖاًْا ٜكًٝٓا ع٢ً اَتزار  -أٜنًا  -ٚ َٔ خ٬ٍ ايتٛثٝل أعُاي٘ ايف١ٝٓ، أ

دشٚصٙ يف أصم٘، يف أصض ٚطٓ٘، ٫ٚ ؽو يف إٔ ايرتاخ بايٓغب١ يٓا ٖٛ ع١ًُٝ "َكا١َٚ" ٚع١ًُٝ فُٛر يف 

"ٍٕ آ

(13)

 . 

 فايرتاخ يف أعُاٍ مسٝح ٚثٝك١ ٚدٛر ٚسنٛص تاصخيٞ، ٚمل ٜهٔ اعتدزاَ٘ يًرتاخ ٚغاف١

 ايؾعيب إ٫ يًتؾبح باؾشٚص.

 مسٝح ايكاعِ ٚاملٛصٚخ ا٭ربٞ اؾاًٖٞ:

إٕ تٛظٝف املٛصٚخ اؾاًٖٞ يف ايؾعض املعافض ٫ ٜهٕٛ با٫عتشناص اجملضر ؿؾز َٔ ايضَٛط 

ٚايّزٚاٍ ايرتاث١ٝ ب١٦ٝٗ َفضغ١ َٓكطع١ عٔ أفٛهلا ٬َٚبغاتٗا، ف٬ ٜهفٞ يف ع١ًُٝ ايتٛظٝف ايرتاثٞ إٔ 

َظ ايٓابػ١ ايشبٝاْٞ أٚ تأبط ؽضًا أٚ ايؾٓفض٣ أٚ ايبغٛؼ سنضًا عطشًٝا خايًٝا َٔ اإلحيا٤ ْشنض َج٬ً ص

أٚ ايتٛافٌ ٚايٛعٞ ايتاّ بهاٌَ أبعار ايضَظ ايرتاثٞ ايز٫ي١ٝ، ٭ٕ ايبٕٛ ؽاعع بني ايشنض اجملضر ٫َض٨ 

ر اييت ميهٔ َٔ ايكٝػ نؾاعض داًٖٞ ٚايشانض ايٛاعٞ املتُجٌ يف اعتشناص ناف١ ايز٫٫ت ٚا٭بعا

خ٬هلا إقا١َ تكاطعات فّعاي١ بني ايتذضب١ ايتاصخي١ٝ ٚايتذضب١ املعافض٠، ٚعًٝ٘، فإٕ ايضَظ ايرتاثٞ ٫ 

ٜهٕٛ مبذضر يفع١ تاصخي١ٝ، بٌ دظ٤ًا َٔ ايرتاخ ٜهٕٛ يف اعتزعا٥٘ اعتزعا٤ يقفشات ممتز٠ َٔ 

 عٝام ٖشا ايرتاخ.

 

                                                
 .009َفغّ، ص( 9)

 .031 – 009َفغّ، ص( 01)

 .031-009َفغّ، ص( 00)

 .031-009َفغّ، ص( 03)
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 َادس لاعى....أطٕاخ انشؼشاء انجاْهٍٛٛ فٙ أشؼاس عًٛخ انماعى                            11

 

ايشٟ اعتدزّ تك١ٝٓ تٛظٝف املٛصٚخ اؾاًٖٞ إٕ ْعض٠ َتأ١ًَ َتأ١ْٝ يف ؽعض مسٝح ايكاعِ 

ػعٌ املض٤ ٜكّض بايتؾابو ٚايتُاطز ايشٟ جيعٌ َٔ قاٚي١ ٚمع قاٚص قزر٠ تٓزصز ؼتٗا تًو 

ايضَٛط َا ٜؾب٘ املػاَض٠ غري املأ١َْٛ ايعٛاقب، بٌ إٕ ايضَظ ايٛاسز خيتًف ر٫يًٝا َٔ ْك إىل آخض، ا٭َض 

َتعزر٠، ٖٚشا َا رفع ايزصاع١ إىل اعتكضا٤ قاٚص ٚأطض تؾهٌ  ايشٟ جيعً٘ يف سات٘ حيتٌُ قاٚص

١ّْٛ ملار٠  اْعهاعًا عاًَا ملنُٕٛ ايزصاع١، ٚتعُل ا٫صتباط بٗا، فاْتٗت إىل احملاٚص اييت ؽهًت ايعٓاٜٚٔ امله

ّٝظ نٌ قٛص َٔ احملاٚص  ٖشا ايبشح، ٚع٢ً ايضغِ َٔ قاٚي١ ايغعٞ يتشكٝل اعتك٬ي١ٝ خاف١ مت

إٔ ٖٓاى قزصًا ٫ خيف٢ َٔ ايتؾابو ٚايتزاخٌ ٫ َٓال َٓ٘، ٜعٛر يٛدٛر سيو ايكزص َٔ  ا٭خض٣ إ٫

 ايتؾاب٘ ٚا٫ؽرتاى ايشٟ ٜفضض ْفغ٘ يف بعض ايضَٛط ٚاحملاٚص.

متتز صٜؾ١ مسٝح ايف١ٝٓ إىل ايرتاخ ا٭ربٞ، إس ٜؾهٌ ي٘ ٖشا ايرتاخ أ١ُٖٝ خاف١، نأرٜب 

تٛافً٘ بٗشا ايرتاخ ٜتِ بؾهٌ اْتكا٥ٞ ع٢ً َغت٣ٛ ايؾدٛل ٜعترب تضاث٘ ايؾعضٟ ٖٛ ايرتاخ ايعضبٞ، ٚ

 ٚا٭سزاخ، ٚع٢ً َغت٣ٛ ا٫قتباؼ ايتنُٝين ٚاإلؽاصٟ يًه١ًُ أٚ ايبٝت ايؾعضٟ نا٬ًَ أٚ اؾظ٥ٞ َٓ٘.

 

 أصوات الشعراء الجاهليين
 اَض٩ ايكٝػ: -1

عري٠ سٝات٘  َٔ أؽٗض ؽعضا٤ ايعضب، إٕ مل ٜهٔ أؽٗضِٖ، َٚٔ أفشاب املعًكات، يف ؽعضٙ ٚيف

َار٠ خقب١ يًتٓال، عٛا٤ فُٝا ٜتعًل بًٗٛٙ ٚفْٛ٘، أّ يف تٝٗ٘ ٚم٬ي٘، أّ يف ععٝ٘ يًجأص ٭بٝ٘، 

ٚؽًّٞ ايكبا٥ٌ ايعضب١ٝ عٓ٘، ٚؾ٥ٛ٘ إىل قٝقض ايضّٚ ملغاعزت٘ يف سيو، ثِ َٛت٘ قبٌ ايٛفٍٛ إىل 

 َبتػاٙ، ٜكٍٛ مسٝح ايكاعِ يف عضب١ٝ )ايقشضا٤(

 "أٜشنضْٞ؟ 

 ا َعًامٔ عضْ 

 عكضْا ع٢ً ايزصب ْاقتٓا ايبا٥غ١ 

 ُٖٚٓا غضٜكني 

 ُٖٓا َعًا 

ٚمل ْبًؼ ايٝابغ١" 

(14)

  

 

تتغا٤ٍ فًغطني إٕ نإ ابٓٗا ٫ ٜظاٍ ٜشنضٖا، صغِ طٍٛ بعزٙ ٚغٝاب٘ عٓٗا، إس َٔ 

املفرتض أ٫ ٜٓػ َا بُٝٓٗا َٔ ع٬ق١ قزمي٘ قزمي١، دعًٗا ايؾاعض ع٬ق١ سب، ففٞ عٝام ايكقٝز٠ 

ي٢ًٝ )فًغطني( ؿعات مج١ًٝ ققتٗا َع ٖشا اؿبٝب ايضاسٌ )اي٬د٧( ايشٟ اْتٗت ققتٗا  تتشنض

 َع٘ بايبعز ٚايب٪ؼ.

ٚيًتعبري عُا عبل ٜغتًِٗ ايكاعِ اَضأ ايكٝػ ٚأٜاَ٘ هلٛٙ ٚفْٛ٘ َع فٛاسب٘ اي٥٬ٞ عكض 

ُٝغُعٓا فٛت اَض٨ ايكٝػ قا٬ً٥ يف َعً  كت٘:هلٔ ْاقت٘ فبكني ٜضمتني بًشُٗا ٚؽشُٗا، ف

ٌُّ  "ّٜٚٛ عكضت يًعشاص٣ َطٝيت   فٝا عذبا َٔ نٛصٖا املتش

ٌّ ايعشاص٣ ٜضمتني بًشُٗا  ٚؽشِ نّٗزاب ايزَكػ املفّتٌ"  فع

(15)

  

 

فكز اعتعاص َٓ٘ قٛي٘ "عكضت" ٚأعٓزٖا إىل مُري اؾُاع١ املتهًُني، ٚاعتبزٍ مبط١ٝ اَض٨ 

ٝػ نجريات )ايعشاص٣( يف سني ٫ ٜضتنٞ ايكٝػ ايٓاق١ ايبا٥غ١، ٚايؾاعض ٜعًِ إٔ خ٬ًٝت اَض٨ ايك

ايفًغطٝين اي٬د٧ غري خًًٝت٘ ايٛسٝز٠ فًغطني، يشا قاّ بتٛظٝف َا اقتبغ٘ بطضٜك١ تٛسٞ يتفضر 

 اؿبٝب١، ٚعف١ ايع٬ق١ ٚطٗضٖا.
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ٚإسا نإ مسٝح ايكاعِ قز تٓال َع اَض٨ ايكٝػ يف ايٓك ايغابل تٓافًا إؽاصًٜا، فٗٛ ٖٓا 

 إس ٜكٍٛ يف ققٝزت٘ "ثايح أنغٝز ايهضبٕٛ".ٜغتزعٞ امس٘ ٚعريت٘، 

 "نإ إٔ ايتك٢ دًٝات باَض٨ ايكٝػ يف بار١ٜ ايؾاّ 

 أٚقف٘ غامبًا ٚفاح ب٘: 

 ملٔ أْت ًَتذ٧ ٜا اَضأ ايكٝػ 

 ٌٖ تغتذري بٓاص ا٭داْب؟ 

 اققض ُيعٓت 

 ٚصَنا٤ أًٖو بضٌر عًٝو اْتب٘ 

ٜا اَضأ ايكٝػ" 

(16)

  

 

٠ اَض٨ ايكٝػ، املًو اينًٌٝ ايشٟ خشيت٘ ايكبا٥ٌ ايعضب١ٝ ٜغتًِٗ ايكاعِ يف ٖشا ايٓك عري

ّٝع٘ مٝاعًا ٫ صدع١ بعزٙ،  ٚصفنت َغاعزت٘ يًجأص ٭بٝ٘، فايتذأ ٜطًب ايعٕٛ َٔ قٝقض ايضّٚ، فن

فقاص صَظًا يًتٝ٘ ٚاين٬ٍ، ٚظف٘ ايكاعِ يريَظ ب٘ إىل بعض ايزٍٚ ايعضب١ٝ اييت تضَٞ ْفغٗا يف أسنإ 

ِ، طًبًا يًٓقض٠ ٚايعٕٛ مز إخٛاِْٗ يهٓ٘ دعً٘ ٜقطزّ يف ايٓك ظًٝات ايػضب، بٌ عٓز أقزاَٗ

ٌّ ب٘ ٚببًزٙ، فٗٛ َكتٓع بإٔ َٔ ٜفعٌ سيو  ايفًغطٝين ايشٟ مل ًٜذأ إىل ا٭داْب ٚئ ٜفعٌ صغِ َا س

فكز اعتذاص َٔ ايضَنا٤ بايٓا٤، ٚيف اختٝاص ايكاعِ هلشا ايضَظ ر٫ي١ ع٢ً تك١ٝٓ عاي١ٝ يف تؾهٌٝ ايٓك 

ضٟ، فايتطابل بني َا ٜضٜز طضس٘ ٚعري٠ اَض٨ ايكٝػ، جيعٌ َٔ عري٠ ا٭خري اـٝاص ا٭ٚسز يهٞ ايؾع

 ٜٛظف٘ يف ايٓك.

 

 ايؾٓفض٣ -2

يكز سكل فاسب ١َٝ٫ ايعضب سنٛصًا ٚمتٝظًا ٫ ٜكٌ ؽأْا عٔ سنٛص ٫َٝت٘، ٚتٓاقًت 

ب١ ايؾٓفض٣ ايؾعض١ٜ ايهتب سٝات٘ ٚأخباصٙ بؾهٌ نار إٔ ٜتشٍٛ َع٘ إىل بطٌ أعطٛصٟ، ٚأغضت ػض

ٚا٫دتُاع١ٝ نجريًا َٔ ايؾعضا٤ ٫عتزعا٥٘ ٚتٛظٝف٘، ٚيعٌ أٚعع ايز٫٫ت اييت محًٗا صَظ ايؾٓفض٣ 

ٜتُجٌ يف فهض٠ ايجأص ٚا٫ْتكاّ، ٫ٚ غضاب١ بعز ا٭ٚماع ايغٝاع١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ اييت ناْت تغٛر ايٛطٔ 

 يؾعض١ٜ املعافض١ٜ.ايعضبٞ يف َٓتقف ايكضٕ املامٞ ٚاملتظا١َٓ َع ايجٛص٠ ا

 

اعتزعا٤ ٚتٛظٝفًا يؾدق١ٝ ايؾٓفض٣ سيو  –َٚٔ أؽٗض ايٓقٛل ايؾعض١ٜ ع٢ً نجضتٗا 

ايٓك ايشٟ أبزع٘ مسٝح ايكاعِ ٚاملٛعّٛ بـ "اْتكاّ ايؾٓفض٣" ٖٚٛ ْك طٌٜٛ تًكاٙ نجري َٔ ايٓكار 

َٔ خ٬ٍ صبط  بايبشح، ٚقّزّ ي٘ ايؾاعض عزٜح خال عٔ ٖشٙ ايؾدق١ٝ يتبزأ بعزٖا صس١ً ا٫ْتكاّ

 دغٛص ايتٛافٌ بني ايؾٓفض٣ ايكزِٜ ٚقضٜٓ٘ اؾزٜز، فٝكٍٛ:

 "أٜشنضْٞ ايؾّض بايؾض؟ 

 ٫ بأؼ... سغيب ؽبعت ع٢ً َغػب١ 

ّٝز ٚايبٝز   ٚسغيب صما اينبع ٚايغ

 ٚا٭َِ ايضّث١ املرتب١ 

 ٚسغيب أّ ايعٝاٍ ايض٩ّٚ 

 ٚسنض ايقعايٝو ٚا٭غضب١ 

 أٜشنضْٞ ايؾّض بايؾّض؟ 

 ..٫ بأؼ.. 

 مما ٖٚبت أصر اهلب١..... 

 بؾض، دٔ، إي٘ 

 ٜغتبٝح املنُضا 

                                                
 .4/311انماعى، عًٛخ، األػًال انكايهح نهشاػش عًٛخ انماعى، ( 02)



 َادس لاعى....أطٕاخ انشؼشاء انجاْهٍٛٛ فٙ أشؼاس عًٛخ انماعى                            11

 

 ٜٚض٣ َا ٫ ٜض٣ 

 ؽٓفض٣ 

 عِٝ خغفا ٖٚٛاْا فاْرب٣ 

 ؽٓفض٣ 

 أقغُت أسظاْ٘ إٔ ٜجأصا 

 أيف ٌٜٚ ٜا )ؽباب١( 

 ٜا )ع٬َإ( ٜا نٌ ايٛص٣ 

 أيف ٌٜٚ َٔ عشاب ايؾٓفض٣ 

ٚاْتكاّ ايؾٓفض٣" 

(17)

  

 

ُٜعٗض قغ٠ٛ ا جملتُع ايشٟ ٜعٝؿ فٝ٘ عرب تكاطعات َع قغ٠ٛ فتُع حياٍٚ ايكاعِ إٔ 

ّٝز ٚا٭َِ املرتب١ ٚا٭غضب١ يرتعِ فٛص٠ هلشٙ اؿٝا٠  ايقعايٝو اؾاًٖٞ، فعٗضت فٛص٠ اينبع ٚايغ

ايكاع١ٝ اييت ٜٓعض ايؾاعض إيٝٗا بايضفض ٚايضغب١ يف ايجأص ممٔ فضمٗا عًٝ٘

(18)

. 

ٍ يتتشزخ َٔ دزٜز٠ بًػ١ دزٜز٠ ٚمل تكُك مسٝح ايكاعِ ؽدق١ٝ ايؾٓفض٣ ٚفتح هلا اجملا

ٜهتف بٗشا ايضَظ ايرتاثٞ، بٌ اؽش َٔ سٝات٘ ٚصٚس٘ ٚأمل٘ ٚغنب٘ ٚثأصٙ ٚظًُ٘ ٚيػت٘ عُٛرًا فكضًٜا 

ّٕ ايؾٓفض٣ اؾزٜز  يعًُ٘ اؾزٜز، بعز إٔ متّجً٘ ٚأرخً٘ ايعقض اؿزٜح عرب ثٛصت٘ ع٢ً ايعًِ ٚايٛاقع، إ

 ٜضفض ايعًِ ايغٝاعٞ ٚا٫دتُاعٞ ٜكٍٛ:

 "غبٓت أٖٓت يعٓت طعٓت 

 ٚأَت ميني ايكبا٥ٌ ٚدٗٞ 

 ٚباست ٜغضٟ ميني اَضأ٠ 

  

 ٜ٪ّ بٝاض ايٛد٘ عين ميٝٓٗا  إسا َا أصّٚ ايغٛر بٝين ٚبٝٓٗا

 أقِٝ ٖذًٝٓا ٚسضًا أِٖٝ 

 ٖٚشا فضاطِٗ املغتكِٝ؟ 

ٖٚشا إسٕ قزصٟ بِٝٓٗ؟" 

(19)

 

 

 مل ٜكٌ ايؾٓفض٣:ٚ٭ْ٘ عايٞ اهل١ُ، نضمي١ ايغذاٜا، ٜضفض ايشٍ ٚاهلٛإ، أ

ٍّٛ"  "ٚيهٔ ْفغًا سض٠ ٫ تكِٝ بٞ  ع٢ً اينِٝ إ٫ صٜجُا أؼ

(20)

 

 

 ٖشا ايٛاقع ايعامل ٜضفن٘ ايؾٓفض٣ ٜٚتُضر عًٝ٘، فٝتشضى إىل َٛقع دزٜز، ٜٓطًل َٓ٘ ٜٚكاّٚ، 

 فإْٞ إىل قّٛ عٛانِ ٭ٌَٝ  "أقُٝٛا بين أَٞ فزٚص َطٝهِ 

ٔ خاف ايك٢ً َتعظٍ"ٚفٝٗا مل ٚيف ا٭صض َٓأ٣ يًهضِٜ عٔ ا٭س٣

(21)

 

 

 ٚايؾٓفض٣ اؾزٜز ٜقبح خطاب٘ خطاب ايؾعب سات٘:

 "ًَٜٚٛا بشات اؾًٌٝ 

 ًَٜٚٛا بشات اـًٌٝ 

 ًَٜٚٛا بٝافا ٚسٝفا 

 ٚبريٚت، باصٜػ، عُإ، صَٚا 

 ٚيًؾُػ أَض 

                                                
 .1-1جٓاخ انشٔح، ص –خ، األػًال انكايهح انماعى، عًٛ( 01)

 .92، ص3111سدادهح، أدًذ صْٛش، ذٕظٛف انًٕسٔز انجاْهٙ فٙ انشؼش انؼشتٙ انًؼاطش، سعانح ياجغرٛش، ( 01)

 .1-1انماعى، عًٛخ، جٓاخ انشٔح، ص( 09)

 .41ص، 0924انشُفشٖ، اليٛح انؼشب، ششح ٔذذمٛك، يذًذ تذٚغ ششٚف، داس يكرثح انذٛاج، تٛشٔخ، ( 31)

 .31-31َفغّ، ص( 30)
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 ٚيًكزؼ رٖض 

 حياسص سًٝٓا ٚسًٝٓا جياٖض 

ٚؽعب ع٢ً ايعغف ٚاـغف فابض" 

(22)

 

 

اييت مياصعٗا مسٝح يؾدق١ٝ ايؾٓفض٣ يف طَاْٗا ايكزِٜ، اؾزٜز،  ٚيعٌ ع١ًُٝ ايتطٜٛض

اؿامض، ٚاملغتكبٌ اٯتٞ، ٚيف َهاْٗا ايكزِٜ اؾزٜز، ٚيف يػ١ اإلْغإ املتُضر ايضافض، ػعًٓا ْعٝؿ 

أدٛا٤ املامٞ، اؿامض، ٚاؿامض املامٞ يف إٓ رٕٚ سٛادظ ط١َٝٓ، ٚرٕٚ برت يًُع٢ٓ، ٚغاف١ يف ت٠ٚ٬ 

املتكامس١ املؾرتن١، ٚايبشح عٔ اؿض١ٜ َطًب، فايٓفػ اؿض٠ ٫ تكِٝ ع٢ً اينِٝ، ٚيهٔ  ا٭ْاؽٝز

ٖشا املطًب ٜٛاد٘ ظًًُا ٚعٝطض٠

(23)

 

 " ٜز غًٝع١ 

 تزصؼ رٜٓاَٝت اـظٟ ؼت أعُز٠ ايغُا٤ املٓدفن١ 

 يتٓغف َٔ ا٭عاؼ سًًُا ٜغ٢ُ اإلْغإ 

 أٜٗا ايغضاب ايعابح املٗادض أبزًا 

 املك١ُٝ ع٢ً أْفاعو ايضتٝب١ أٜتٗا ايهجبإ 

 أْت ؽاٖز ايعٝإ يف ٖش٣ اؾضمي١ املتك١ٓ 

 ٖٚا ٖٛ سا ايؾٓفض٣ املتِٝ بقهٛى ايباطٌ 

 ٜضمع سًٝب ايعبٛر١ٜ ايػاَن١ 

 يٝدًف باْتكاَ٘ املتكٔ 

خطًا ٚامشًا َٔ ايزّ ايٛامح" 

(24)

 

 

 سًٝب ايعبٛر١ٜ، ٖشا ٚا٫ْتكاّ ٚايجأص َٔ ٖشا ايعًِ ايكا٥ِ ع٢ً فهٛى ايباطٌ، ٫ٚ ٜعضف إ٫

ا٫ْتكاّ ايشٟ ٜرتدِ بغُات ايتُضر، ٚايعٌُ اؾُاعٞ بض١ٜ٩ ٚاع١ٝ إلقا١َ ْعاّ دزٜز قا٥ِ ع٢ً 

ايعزٍ، ٖٚشا ايتٓاَٞ ايٛاعٞ يف ايتُضر ع٢ً ايعًِ ٜأخشإ أبعارُٖا سني تتشٍٛ فٝػ١ اـطاب ايفضرٟ 

 )ئ أصد٦٘( إىل فٝػ١ اؾُاع١ )ئ ْضد٦٘(.

يكاعِ يف اْتكاّ ايؾٓفض٣ قز مُٔ عزرًا َٔ أبٝات ايؾٓفض٣ بؾهٌ ناٌَ ٖٚهشا لز مسٝح ا

ُٜػري فٝٗا ؽ٦ًٝا، ٚأبٝاتًا أخض٣ بّزٍ فٝٗا بعض ايؾ٤ٞ متاؽًٝا َع ايؾٓفض٣ اؾزٜز، ٜٚبزٚ ٚامشًا  رٕٚ إٔ 

يًُتًكٞ ايتٓال ايهًٞ بني ايكاعِ ٚايؾٓفض٣ َٔ خ٬ٍ إٜضار ا٭ٍٚ َطًع ١َٝ٫ ايؾٓفض٣ مُٔ ايٓك 

 ٜكٍٛ فٝ٘: ايشٟ

فإْٞ إىل قّٛ عٛان٘ ٭ٌَٝ  أقُٝٛا بين أَٞ فزٚص َطٝهِ 

(25)

 

 

ثِ لز ايكاعِ يف َكطع آخض ٜكّٛ بتٛظٝف نًٞ جملُٛع١ أنرب َٔ أبٝات ؽعض١ٜ يًؾٓفض٣ 

 فٝكٍٛ:

 أَؾٞ بزٖٛ أٚ عـزاف بٓـٛصا  فإ٫ تظصْٞ ستفيت أٚ ت٬قٝين 

 قضاتٓفض صدًٞ بغبطا فعقٓ  أَؾٞ بأطضاف اؿُاط ٚتاص٠ 

ّٕ اهلل أخـضا  أبػٞ بين فعب بٔ َّض بزصاِٖ   ٚعٛف أ٫قٝٗـِ، إ

 ٖٓايو ْبػٞ ايكافٞ املتػـٛصا  ًَٜٛا بشات ايضّؼ أٚ بطٔ َٓذٌ 

 َٜٚٛـًا بـشات اؾًٝـٌ     

 َٜٚٛـًا بـشات اـًٝـٌ    

ايــخ... ايٓـك"    

(26)

 

                                                
 .1انماعى، عًٛخ، جٓاخ انشٔح، ص( 33)

 .011-011، ص0993أتٕ صٚذ، شٕلٙ، انرٕاطم تانرشاز فٙ أػًال عًٛخ انماعى األدتٛح، سعانح ياجغرٛش، ( 32)

 .01-01انماعى، عًٛخ، جٓاخ انشٔح، ص( 34)

 .31انشُفشٖ، اليٛح انؼشب، عاتؼح، ص( 31)

 .01ح، صانماعى، عًٛخ، جٓاخ انشٔ( 32)
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ّٕ طبٝع١ ػضب١ ايؾٓفض٣ املعافض ايشٟ ٜغع٢ ي٬ْتكاّ ٖٞ اييت  اعتزعت ا٭بٝات ا٭صبع١ إ

ا٭ٚىل يف ايٓك، فكاّ ايؾاعض بتٛظٝفٗا تٛظٝفًا نًًٝا رٕٚ إٔ ٜػري فٝٗا ؽ٦ًٝا، ٭ْٗا ؼٌُ ع٢ً داًٖٝتٗا 

َٔ ايز٫٫ت املعافض٠ َا ميهٓٗا َٔ ايتػٝري بك٠ٛ عٔ صغب١ ايؾاعض مسٝح ايكاعِ يف ا٫ْتكاّ نُا سٖب 

ؾٓفض٣ يف ايٓك ايغابل ٖٛ ايكاعِ ْفغ٘، ٚيف َكطع آخض َٔ نجري َٔ ايٓكار ٚايزاصعني ع٢ً اعتباص اي

 ايٓك سات٘ ٜكٍٛ ايكاعِ َنًُٓا بٝتًا َٔ ؽعض ايؾٓفض٣:

 "سصٜين يٝأعٞ ٚغضَٞ 

 ٚقٛعٞ ٚعُٗٞ 

 ٚبأعٞ ٚغُٓٞ 

 إس سضَْٛٞ اؿبٝب فإْٞ احملب ٚإْٞ اؿبٝب 

 َٚاض ٚسامض 

 َٚغتكبٌ يف غٝاب١ ٖشا ايظَإ املػاَض 

 ز َا ؽ٦ت إْين"رعٝين ٚقٛيٞ بع 

عٝػز٣ بٓعؾٞ َض٠ فأغٝب" 

(27)

  

 

ت آخض َٔ ؽعض ايؾٓفض٣، اْتفع ايكاعِ ب٘ يف فُا بني ع٬َيت ايتٓقٝك يف آخض ايٓك ٖٛ بٝ

ػضبت٘ ايؾعض١ٜ اـاف١، فتشٍٛ ايؾٓفض٣ إىل قٓاع ؽتفٞ ٚصا٤ٙ ؽدق١ٝ ايكاعِ بهٌ أبعار ايتذضب١ 

املؾرتن١ بني ايؾاعضٜٔ، ٚع٢ً ايضغِ َٔ قا٫ٚت ايكاعِ إققا٤ سات٘ عٔ ٖشٙ ايؾدق١ٝ إ٫ أْ٘ نإ 

نجريًا َا ٜٓطل بًغإ ساي١ اـاف١

(28)

. 

 

 طٖري بٔ أبٞ ع٢ًُ: -3

أنجض ايؾاعض املعافض َٔ تٛظٝف ؽدق١ٝ طٖري بٔ أبٞ ع٢ًُ عرب ا٫عتزعا٤ ايقضٜح 

ٚاملباؽض ٭ؽعاصٙ ٚسهُ٘ اييت دشبت إيٝٗا أْعاص ايؾعضا٤، ٚدزٚا يف ػضبت٘ اؿٝات١ٝ ْٚعضت٘ املتأ١ًَ 

لزٖا عٓز مسٝح ايكاعِ  يًهٕٛ َقزصًا ًَُٗا َٔ َقارص ايتذضب١ ايؾعض١ٜ املعافض٠، ٖٚشٙ ايٓعض٠

 ايشٟ ايتكط أفهاص طٖري عٔ اؿٝا٠ ٚاملٛت ٚأعكط عًٝٗا عقضًٜا ٜٓاعب٘، ٜكٍٛ ايكاعِ:

 "صأٜت املٓاٜا 

 َٚا نإ أعؾ٢ عٛاٜا 

 يقٛل ٚصا٤ يقٛل 

جي٦ٕٝٛ با٭رَع ايغُٝٓا١ٝ٥" 

(29)

 

 إس اقتطع قٛي٘ "صأٜت املٓاٜا" َٔ قٍٛ طٖري يف َعًكت٘:

ِٔ تقب "صأٜت املٓاٜا خبط عؾ ََ ُّض فٝٗضّ" ٛا٤  متت٘ َٚٔ ؽط٧ ٜع

(30)

  

 

ٚقز ّٚظف ايكاعِ َا اقتطع٘ يف ْق٘ تٛظٝفًا مج٬ًٝ، فٗٛ ٜزعٛ ا٭١َ ايعضب١ٝ يًشضب ٚايجٛص٠ 

ع٢ً ا٫ست٬ٍ ٫عرترار فًغطني، ٫ٚ راعٞ يًتأخري، فاملٛت نجري ٚفٕٓٛ، ٚاملٓاٜا ؼقز أصٚاح ايؾعب، 

ّٝا أمل تضٖٚا إىل اٯٕ أٜٗا ايعضب ؟ إْٗا ٚامش١ يًعٝإ ٜضاٖا ست٢ َٔ نإ أعؾ٢ ٫ ٜبقض دٝزًا فٗ

 يًشضب.

ّٕ املٓاٜا قز ؽط٧ املض٤،  تهُٔ مجاي١ٝ ايتٛظٝف ٚايتٛافٌ يف ٖشا ايٓك يف إٔ طٖريًا قز قاٍ: إ

يهٔ ايكاعِ ٫ ٜض٣ ٖشا يف فًغطني، ٜبزٚ أْ٘ ٜض٣ املٓاٜا ٫ ُتدط٧ أسزًا َٔ ٖشا ايؾعب، يشا أعكط 

 فضرات بٝت طٖري، ٚانتف٢ بكٛي٘: )صأٜت املٓاٜا(.َععِ َ

                                                
 .41َفغّ، ص( 31)

 .012سدادهح، أدًذ صْٛش، ذٕظٛف انًٕسٔز انجاْهٙ فٙ انشؼش انؼشتٙ انًؼاطش، عاتك، ص( 31)

 .011انماعى، عًٛخ، عشتٛح انظذشاء، ص( 39)

 .12انضٔصَٙ، ششح انًؼهماخ انغثغ، ص( 21)
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نُا تٛافٌ مسٝح ايكاعِ َع طٖري بٔ أبٞ ع٢ًُ ٚتٓال َع٘ باملع٢ٓ تٓافًا خفًٝا ٚسيو يف 

 قٛي٘:

 "مل تعضفٝين ٜا أثٝٓا 

مل تعضفٝين فايٛراع إىل غٍز" 

(31)

  

 

ٖٚٓا تٛافٌ َع قٍٛ طٖري: "فٮٜا عضفت ايزاص بعز تِٖٛ"

(32)

مل ٜتعضف أط٬ٍ إس نإ طٖري  

 أّ أٚف٢ إ٫ بعز دٗز َٚؾّك١ يف قٛي٘:

فٮٜا عضفت ايزاص بعز تِٖٛ"  "ٚقفت بٗا َٔ بعز عؾضٜٔ سذ١ 

(33)

  

 

فإٕ ايكاعِ قز عهػ املع٢ٓ، ٚدعٌ ايزاص "أثٝٓا" ٖٞ اييت مل تعضف٘، فٛد٘ ايؾب٘ بني ايٓقني 

ضف ايؾاعض املهإ إ٫ بعز َؾك١ أُْٗا ٜتشزثإ عٔ تعاصف بني َهإ ٚؽاعض، ٚيف ايٓك ا٭ٍٚ مل ٜع

َّا يف ايجاْٞ فاملهإ مل ٜعضف ايؾاعض إط٬قًا.  ٚتعب أ

 

 ا٭عؾ٢: -4

ٚدز ا٭عؾ٢ نػريٙ َٔ أفشاب املعًكات َٔ ٜغتزعٝ٘، ٜٚكف ٜبهٞ بني ٜزٜ٘ ٜٚؾهٛ 

 اينعف ٚاملٗا١ْ ٚايتش٫ٛت اييت تعٝؾٗا ا٭١َ، ٜكٍٛ مسٝح ايكاعِ:

 فار"بعز نٌ سيو ٜبك٢ َرياخ ا٭س 

 تبك٢ فٛصتٞ يف عّظ ايؾباب 

 ّٜٛ تفذضت سصاعاٟ َٔ فزغٞ 

نكضْٞ ٚعٌ بزٟٚ" 

(34)

  

 

بعز إٔ قضص ايؾاعض إٔ ٜجٛص ع٢ً ٖشا ايهٕٛ ايفاعز املأخٛس بايغعاص، ٚفّنٌ املٛت ع٢ً ايعٝؿ يف 

َجٌ نٕٛ نٗشا، ٜتغا٤ٍ، َا ايشٟ عريث٘ ا٭سفار، ثِ جيٝب بأْ٘ عٝٛصثِٗ فٛصت٘ ٚعريت٘ أٜاّ قٛت٘ 

ٚؽباب٘ سني ناْت ي٘ سصاعإ قٜٛتإ نكضْٞ ٚعٌ بزٟٚ، عًِٗ ٜقريٕٚ َجً٘، يهٔ يف ْق٘ فٛص٠ 

٫ َٓطك١ٝ ٖٚٞ تفّذض سصاعٝ٘ َٔ فزغٝ٘، أٟ َٔ غري َهاُْٗا ايطبٝعٞ، صمبا ققز فٝٗا ايتعبري عٔ 

 ٖشا ايهٕٛ اي٬َٓطكٞ ايشٟ ٫ ٜغري بؾهٌ َعكٍٛ، ٜكٍٛ ا٭عؾ٢:

فًِ ٜنضٖا ٚأ٢ٖٚ قضْ٘ ايٛعٌ"  "نٓاطح فدض٠ ًَٜٛا يٝفًكٗا 

(35)

  

 

يف ٖشا ايبٝت إؽاص٠ إىل ايك٠ٛ اييت ٫ تغتدزّ يف َهاْٗا ايقشٝح، ف٬ ٜهٕٛ َٔ ٚصا٥ٗا َٓفع١، 

يهٔ ايؾاعض اعتًِٗ َٔ فهض٠ ايك٠ٛ ايها١َٓ يف قضْٞ ايٛعٌ ايًشٜٔ ٜٓاطشإ ايقدض، فؾّب٘ سصاعٝ٘ بُٗا، 

 شا ايهٕٛ بشصاعٝ٘.بعز إٔ قضص إٔ ٜكاّٚ ايعًِ ٚايفغار يف ٖ

 

 طضف١ بٔ ايعبز: -5

ٖٛ طضف١ بٔ ايعبز ايبهضٟ ٚاسز َٔ أفشاب املعًكات ايغبع، اعتزعاٙ ايكاعِ يف عضبٝت٘ "اهلٞ 

 اهلٞ ملاسا قتًتين" سٝح ٜكٍٛ:

 "ٜا اييت ناْت َٓاطٍ بٝنا٤ ٚعٓاز رٚاخني 

 ٜا َضابع أًٖٞ املكفض٠ 

 ٜا أط٬ٍ خٛي١ 

 ٜا باقٞ ايٛؽِ يف ؿِ ا٭صض 

                                                
 .4/19انماعى، عًٛخ، األػًال انكايهح، ص( 20)

 .14ص انضٔصَٙ، ششح انًؼهماخ انغثغ،( 23)

 .14َفغّ، ص( 22)

 .021انماعى، عًٛخ، األػًال انكايهح، ص( 24)

 .024، ص0911، تٛشٔخ، داس انكرة انؼهًٛح، 0األػشٗ، يًٌٕٛ تٍ لٛظ، دٕٚاٌ األػشٗ انكثٛش، ذذمٛك، يٓذ٘ َاطش انذٍٚ، ط( 21)
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طًَٝين طًَٝين" 

(36)

  

 

 ٜٚعٗض ٖٓا بؾهٌ دًٞ تٛافٌ ايكاعِ َع َطًع َعًك١ طضف١ بٔ ايعبز:

تًٛح نباقٞ ايٛؽِ يف ظاٖض ايٝز"  "ـٛي١ أط٬ٍ بريق١ ثُٗز 

(37)

  

 

َّض َٔ بٝٛت ٚبًزإ يف فًغطني احملت١ً أٜاّ ايٓهب١، "فٮط٬ٍ خٛي١  فايكاعِ سظٜٔ ع٢ً َا ُر

أْكاض ٚبكاٜا َٔ قض٣ ٚطٓ٘ يف املجًح ٚاؾًٌٝ اييت بضطت آثاصٖا املّٗز١َ يف ايٓك ايؾعضٟ ر٫ي١ ع٢ً 

ّٝاؽ١ متاًَا َجًُا فعًت٘  نايٛؽِ يف ا٭صض، ٚأفبشت ط٬ًً ٜغتٛقف أفشاب٘ يٝجري فِٝٗ ايعاطف١ اؾ

أط٬ٍ خٛي١ بطضف١ بٔ ايعبز، إسٕ فايؾاعض يف ساي١ َٔ اؿغض٠ ايفذٝع١ ع٢ً ٖشٙ ايهاصث١ خاف١ ٚإٔ 

كض٣ قز اعتبزٍ بٗا َزًْا َٔ ا٫مسٓت َغتٛصر٠ غضٜب١ يٝغهٔ فٝٗا أْاؼ غضبا٤، ٚقز ٚدز تًو اي

 ايؾاعض يف بٝت طضف١ بٝتًا َٓاعبًا يٝؾانٌ بني سظْ٘ ٚسظْ٘ ٚبني أط٬ٍ فًغطني ٚأط٬ٍ خٛي١.

 

 عُضٚ بٔ نًجّٛ: -6

، ْغُع ٖٛ عُض٠ بٔ نًجّٛ بٔ َايو ايتػًيب، فاصؼ تػًب ٚعٝزٖا، ٚأسز أفشاب املعًكات

 فٛت٘ يف عضبٝت٘ ايكاعِ )اعهٓزصٕٚ يف صس١ً اـاصز ٚصس١ً ايزاخٌ( ٜكٍٛ ايكاعِ:

 "أٜٔ ايبٝاصم ٚايغضٚز؟ 

 دٗظت عُاصتٓا 

 ٚعض ايضّٚ ٜنُض ؽّضٙ 

ٚتّٗض آ٫ف ايه٬ب" 

(38)

  

 

 ٚقٛي٘ "تّٗض آ٫ف ايه٬ب" َغتٛس٢ َٔ قٍٛ عُضٚ بٔ نًجّٛ يف َعًكت٘:

ّش بٓا قتار٠ َٔ ًٜٝٓا"ٚؽ  "ٚقز ٖضت ن٬ب اؿٞ َٓا 

(39)

  

 

ٚفٝ٘ ر٫ي١ ع٢ً ا٫عتػضاب، فايه٬ب تّٗض َٔ ايؾدك غري املأيٛف هلا، ٚايػضٜب عٓٗا، ٖٚٛ َا 

سقٌ َع اعهٓزصٕٚ ايكاعِ، إس تٓهضت ي٘ ايزٍٚ ٚايبًزإ اييت اصؼٌ إيٝٗا باسجًا عٔ طٚدت٘، ٚتٓهضت 

ب ٖٓاى، ٜٚبزٚ إٔ ايؾاعض ٜبشح عٔ ٚطٓ٘ ي٘ اعطٓبٍٛ ٚأثٝٓا ٚبضيني ٚقضطب١، ّٖٚضت٘ آ٫ف ايه٬

املفكٛر، )فًغطني(، إس قبٌ ايتٛد٘ إىل عٛافِ أٚصٚبا اييت ّٖضت٘ ن٬بٗا، نإ قز ْؾز مايت٘ يف 

اؾظٜض٠ ٚاؾظا٥ض ٚايُٝٔ ٚنٓا١ْ ٚايعضام، ٚبشيو ٜتبّز٣ يٓا إٔ )ّٖض اٯ٫ف ايه٬ب( يف ايٓك ٜضَظ إىل 

 ٘.تآَض ايعامل بأعضٙ مز ايؾاعض ٚطٚدت

 

 عٓرت٠: -7

عٓزَا تٓال ايكاعِ َع عُضٚ بٔ نًجّٛ، أؽاص إىل إٔ أثٝٓا ٖٞ إسز٣ ايعٛافِ اييت طضقٗا 

 اعهٓزصٕٚ ٖٚٛ ٜبشح عٔ طٚدت٘ اينا٥ع١، ٚقبٌ إٔ تّٗضٙ ن٬بٗا سٝاٖا ؼ١ٝ عضب١ٝ قزمي١ بكٛي٘:

 "ٖشا أْا، فعُٞ فباسًا ٜا أثٝٓا 

 َٚعٞ إيٝو ؼ١ٝ 

َٔ ابٔ صؽز ٚابٔ عٝٓا" 

(40)

  

ّٝا عٓرت٠ ايعبغٞ يف َعًكت٘ راص سبٝبت٘ عب١ً بكٛي٘: ّٝٞ أثٝٓا نُا س  فايؾاعض يف ٖشا ايٓك حي

ٚعُٞ فباسًا راص عب١ً ٚاعًُٞ!!  "ٜا راص عب١ً باؾٛا٤ تهًُٞ 

 (41)

  

                                                
 .022انماعى، عًٛخ، األػًال انكايهح، ص( 22)

 .41انشٔصَٙ، ششح انًؼهماخ انغثغ، ص( 21)

 .49انماعى، عًٛخ، األػًال انكايهح، ص( 21)

 .032انضٔصَٙ، ششح انًؼهماخ انغثغ، ص( 29)

 .11انماعى، عًٛخ، األػًال انكايهح، ص( 41)

 .021انضٔصَٙ، ششح انًؼهماخ انغثغ، ص( 40)



 33  3102(، 9)4، يجهح األكادًٚٛح األيشٚكٛح انؼشتٛح نهؼهٕو ٔانركُٕنٕجٛا -أماراباك

 

 

ٚنأْ٘ َتفا٥ٌ بعجٛصٙ ع٢ً مايت٘ املٓؾٛر٠ يف أثٝٓا، فذا٤ٖا َعًكًا عًٝٗا آَا٫ً نبري٠، بعز إٔ 

طٓبٍٛ، يشا سٝاٖا ؼ١ٝ احملب )عٓرت٠( ؿبٝبت٘ )عب١ً( يهٓ٘ ٚدز ن٬بًا تّٗض ّٖضت٘ ن٬ب اع

 نه٬ب اعطٓبٍٛ ٚأيػ٢ آَاي٘ ًُٖٚا ٚعضابًا.

 

 املجكب ايعبزٟ: -8

ٖٚٛ عا٥ش بٔ ققٔ بٔ ثعًب٘ َٔ فشٍٛ ؽعضا٤ اؾا١ًٖٝ، نإ عٝزًا يف قَٛ٘، سهًُٝا بًٝػًا 

 ٜكٍٛ يف إسز٣ ققا٥زٙ:ٜتقف بقفات ايفاصؼ َٔ فزم ٚاعتظاط بايشات، 

 فأعضف َٓو غجٞ َٔ مسٝين  "فإَا إٔ تهٕٛ أخٞ عل 

عزًٚا أتكٝو ٚتتكٝين"  ٚإ٫ فاطضسين ٚاؽشْٞ 

(42)

  

 

خياطب ايؾاعض يف ٖشٜٔ ايبٝتني عُضٚ بٔ ٖٓز، ٜٚغتًِٗ ايكاعِ َٔ ايبٝتني صرًا قًٜٛا ع٢ً 

 مماصع١، فٝكٍٛ يف عضبٝت٘ )اهلٞ اهلٞ اٯخض ايشٟ ٜطًب ايغ٬ّ ٚاملعاٜؾ١ َع ايؾاعض ٚؽعب٘ يفعًا ٫

 ملاسا قتًتين(:

 "تفٛا 

 ع٢ً أع٬َهِ اـّفاق١ 

 فٛم مجادِ أًٖٞ 

ّٞ َٔ مسٝين  فإَا إٔ تهٕٛ أخٞ بقزم   فأعضف َٓو غج

عزًٚا أتكٝو ٚتتكٝين"   ٚإ٫ فاطضسين ٚاؽشْٞ 

(43)

  

 

ض٣، ٚععار٠ أَ٘ ع٢ً ٜقضذ ايؾاعض يف ٚد٘ احملتٌ قتذًا ع٢ً بٓا٤ َزٜٓت٘ ع٢ً أْكاض أخ

ؽكا٤ أ١َ أخض٣، يشا فُٗا ٫ ميهٔ إٔ ٜهْٛا فزٜكني عل يعزّ تٛفض املٛاط١ْ ايٓفغ١ٝ ٚافتكاص ايعزٍ 

ايغٝاعٞ

(44)

. فاعتعإ ببٝيت املجكب يًتعبري عٔ سيو، ٖٚٞ اعتعا١ْ َٛفك١، ففٞ ايبٝتني سه١ُ 

ُٝنضبا يف املطايب١ بتشزٜز املٛقف، َٚطا بك١ ا٭فعاٍ يٮقٛاٍ، ٚنأْ٘ ٜكٍٛ ٚجيضٜإ فض٣ املجٌ، ي

يٮعزا٤ )إْهِ ناسبٕٛ، تكٛيٕٛ َا٫ تفعًٕٛ، يشا أقٍٛ يهِ نُا قاٍ دزٟ املجكّب ايعبزٟ(. ٚبٗشا 

ايتٛظٝف حيٝٞ ايكاعِ بٝتني َٔ دٛاٖض ا٭رب، ٜٚ٪نز ـقُ٘ اْتُا٤ٙ يجكاف١ عضب١ٝ عضٜك١، 

ُٜطّعِ ْق٘ ببٝتني ٜعُكإ َعٓاٙ ٜٚهجفإ ر٫يت٘، ٚحيٝ  ٌ املتًكٞ إىل غريٙ َٔ فشٍٛ ايؾعض ايعضبٞ.ٚ

 

 عُضٚ بٔ َعز ٜهضب ايظبٝزٟ: -9

ٌّ َٔ أؽٗض ققا٥زٙ ايزاي١ٝ اييت ٜكٍٛ فٝٗا:  ٖٚٛ َٔ ايؾعضا٤ املدنضَني، ٚيع

ٚبكٝت َجٌ ايغٝف فضرا"  ٚسٖب ايشٜٔ أسبِٗ 

(45)

  

 

ُٜعّبض عٔ عاطف١ سات١ٝ "غٓا١ٜ" ٜٚتشزخ عٔ سظٕ يفضام  ٚإسا نإ ايؾاعض يف ٖشا ايبٝت 

١َّ، سٝح ٜكٍٛ يف  ُٝعّبض عٔ ِٖ ؽعب ٚأ أفاب٘ ٚبكا٥٘ ٚسٝزًا، فإٕ مسٝح ايكاعِ قز اَتّك ٖشا ايبٝت ي

 عضب١ٝ َضاثٞ مسٝح ايكاعِ:

 "ْا١ُ٥ ممًهيت، ممًهيت ؼًِ 

 يف ظٌ ا٭ؽذاص ايؾٗبا٤ ايهض١ٜٚ 

 سٖب ايشٜٔ أسبِٗ 

ـٌ ماصب١   ٚايزصب ٚسٛ

                                                
 .021، ص0991، 0انضثٙ، انًفضم، انًفضهٛاخ، تٛشٔخ، داس يكرثح انٓالل، ط( 43)

 .024-022ايهح، صانماعى، عًٛخ، األػًال انك( 42)

 .10صٚذاٌ، سلٛح، انرغٛش انذالنٙ فٙ شؼش عًٛخ انماعى، ص( 44)

، 3انضتٛذ٘، ػًشٔ تٍ يؼذ ٚكشب، شؼش ػًشٔ تٍ يؼذ ٚكشب انضتٛذ٘، ذذمٛك يطأع طشاتٛش، ديشك، يجًاغ انهغاح انؼشتٛاح، ط( 41)

 .13، ص0911
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 ٚبكٝت َجٌ ايغٝف فضرا 

ٛت ق١ٜٛ"ٚرصٚع امل 

(46)

  

 

ّٓ٘ يف ققٝز٠ يٝػزٚ دظ٤ًا َٔ ْغٝذٗا  يكز اعتزع٢ ايكاعِ بٝتًا َٔ صٚا٥ع ايؾعض ايكزِٜ، ٚظ

ٌّ مٝفًا ع٢ً  ِٔ ايشٟ خزّ اٯخض؟ ٌٖ ٖٛ ايبٝت ايشٟ س ََ فٓتر عٔ سيو ْك حياص ايزاصؼ أَاَ٘، 

 إْغاًْٝا؟ ايكقٝز٠؟ أّ ايكقٝز٠ اييت أخضدت ايبٝت َٔ سٝظ ا٭سار١ٜ ٚأعطت٘ بعزًا قًَٛٝا

بايضغِ َٔ ؽٗض٠ ايبٝت ٚعريٚصت٘ بني راصعٞ ا٭رب ٚب٬غ١ ايتؾبٝ٘ فٝ٘، إ٫ إٔ ايكاعِ مل 

ٜكف َهتٛف ايٝزٜٔ أَاَ٘، أعريًا يتذضب١ فاسب٘، فإٕ نإ قز سافغ ع٢ً بٓا٤ ايًػ١ يف ؽطضٟ 

ع فعً٘ َٔ ايبٝت، فإْ٘ قز فقٌ بُٝٓٗا بكٛي٘: )ٚايزصب ٚسٛـ ماصب١( ٚنأْ٘ ٜغأٍ َا ايشٟ ٜغتطٝ

تضن٘ أسباب٘ ٚأخٛت٘ أَاّ ٖشٙ ايٛسٛـ ايناصب١؟ ثِ اتبع ايكاعِ بٝت عُضٚ بٔ َعز بكٛي٘ )ٚرصٚع 

املٛت ق١ٜٛ( فٗٛ ٚإٕ نإ قًٜٛا نايغٝف، عادظ عٔ ايتػًب ع٢ً ٖشا املٛت ايكٟٛ ايشٟ ٜٛادٗ٘ ٭ْ٘ 

عهاؼ يع٬ق١ ايفًغطٝين ٚسٝز بعز إٔ سٖب ايشٜٔ حيبِٗ، ٚٚامح إٔ ا٭ْا ٚاٯخض يف ٖشا ايٓك ٖٞ اْ

با٭ْع١ُ ايعضب١ٝ، ٚاييت صمسٗا ايقضاع َع ايٛسٛـ ايناصب١ ٚرصٚع املٛت املتُج١ً با٫ست٬ٍ، ٚعًٝ٘ 

فإٕ مسٝح ايكاعِ قز أيك٢ ع٢ً بٝت عُضٚ ٖشا نجاف١ ٚدزا١ْٝ دزٜز٠ ْٗنت بايبٝت َجًُا ْٗض 

 ٜتني كتًفتني.ايبٝت بايكقٝز٠، فػزت ٚيٝز٠ ؽضع١ٝ ْتذت عٔ تظاٚز ػضبتني ؽعض

 

 تواصل سميح القاسم مع المقدمات الطللية
تٛافٌ مسٝح ايكاعِ َع مج١ً َٔ ايؾعضا٤ اؾاًٖٝني َٚكزَاتِٗ ايط١ًًٝ، ٜكٍٛ يف عضب١ٝ 

 )َضاثٞ مسٝح ايكاعِ(.

 "تباصنت، تعطٞ ٚتأخش، َغتبز٫ً بايكًٌٝ ايهجري 

 َٚغتبز٫ً بايهجري ايكًٌٝ 

 ٌٍ  راصٍؼ ٚيهٔ عبزى ٖشا املكِٝ ع٢ً طً

 ٜؾتٗٞ طٖض٠ طٖض٠ ٚاسز٠ 

فُٔ أٟ دٌٝ، إىل أٟ دٌٝ؟ 

(47)

  

 

ٜؾهٛ ايؾاعض إىل صب٘، يف ٖشا ايٓك خضاب رٜاصٙ، ٜٚطًب َٓ٘ صّرٖا عريتٗا ا٭ٚىل، فكز اؽتام 

إىل اؿٝا٠ ٚاؽت٢ٗ َعاٖضٖا، ٚقز عّبض عٔ ٖشا اـضاب بٛفف٘ ايزٜاص بايطًٌ ايزاصؼ، ٚيف ٖشا اعتًٗاّ 

ط١ًًٝ اييت اعتار ايؾعضا٤ ايكزا٢َ بز٤ ققا٥زِٖ بٗا، خاف١ يف ايعقض اؾاًٖٞ، فٗا ٖٛ دًٞ يًُكزَات اي

 املضقؿ ا٭نرب ٜبزأ ققٝز٠ ي٘، بكٛي٘:

ََٔ آٍ أمسا٤َ ايطًٍٛ ايزٚاصُؼ  ُٜدطط فٝٗا ايطري قفٌض ٜٚابُػ  أ

(48)

  

 

 ٜٚكٍٛ املضقؿ ا٭فػض يف َطًع إسز٣ ققا٥زٙ:

ِِ راٍص َا٤ُ عٝٓو ٜغفح  ّٚسٛاغ  أَٔ صع ٍّ أًٖ٘ ٚتض َُكا زا َٔ 

(49)

 

 

ٚيف إؽهاي١ٝ ايتٛظٝف املهجف ٜطايعٓا مسٝح ايكاعِ بٓك ؽعضٟ حيؾز فٝ٘ َظجيًا َهجفًا َٔ 

ايضَٛط )أمسا٤، إؽاصات، أيكاب، خضافات، أَانٔ...( تتهاثف يتذعٌ َٔ ايٓك ايؾعضٟ فُٛع١ َٔ 

 تًكٞ، ٜكٍٛ مسٝح يف عضب١ٝ ايقشضا٤:ايؾفضات أٚ ايط٬عِ ايغشض١ٜ َفذض٠ اؿري٠ ٚايشٍٖٛ يف ْفػ امل

 "صٌَ ميٛز 

 عٛاف تٗٝر 

                                                
 .011انماعى، عًٛخ، األػًال انكايهح، ص( 42)

 .011َفغّ، ص( 41)

 انضثٙ، انًفضم، انًفضهٛاخ.( 41)

 َفغّ.( 49)
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 ٚأٜٔ اـٍٝٛ؟ 

 ايطًٍٛ؟ 

 اهلٛارز؟ 

 أٜٔ ايفٝايل؟ 

 ُعضب، صّٚ، فضؼ 

 ٚأٜٔ ايًٛاعر؟ 

 ي٢ًٝ ٚقٝػ 

 ٚأٜٔ ايكٛافٌ؟ 

 أٜٔ ايكبا٥ٌ؟ 

 بهٌض، متِٝ، عٝغ٢ 

 ٚأٜٔ عشِٝ ٚأٚؼ 

 ٖٚٓز ٚرعز 

 أٜٔ اؿذاط ٚلز 

ٔ ٚدٗٞ؟؟"غظايٞ ع٢ً صاسيت أٜ 

(50)

  

 

ٜتبني يٓا أْ٘ "٫ ٜهار ايضَظ ٜأخش بعض َزاٙ يف ايٓك ست٢ ٜفاد٦٘ ايضَظ اي٬سل فٝطف٧ 

إما٤ت٘ ٜٚٓٗٞ رٚصٙ، ٚا٭َض ْفػ فُٝا خيك املتًكٞ، إس ٫ ٜهار املتًكٞ ٜٓتٗٞ َٔ اعتكباٍ ايضَظ ا٭ٍٚ 

ٓاٜا ايٓك، فٝػتاٍ فضف١ أٚ تٛظٝف٘ مُٔ عٝام ايتًكٞ، ست٢ ٜفادأ بايضَظ اٯخض ٜطٌ بٛدٗ٘ َٔ ث

اعتٝعاب ايضَظ ا٭ٍٚ ٭ٕ اجملاٍ قز ُمٝل عًٝ٘"

(51)

. 

 

 خاتمـة:
ٚبعز: ففٞ َٛقف مسٝح ايكاعِ َٔ ايرتاخ ٚتٛافً٘ بٗشا ايرتاخ اتنشت َعامل ايتػٝري َٚٔ ثِ 

ّٕ ايرتاخ ٤ًَٞ باإلَهاْات ايف١ٝٓ ٚاملٛمٛع١ٝ فشاٚصٖا يف ققا٥زٙ ٚدعٌ َٓٗا ْ بنًا اؿزاث١، فكز ٚدز أ

سًٝا يف ٚدٛرْا ايٛاقعٞ، ٚبٗشٙ ايض١ٜ٩ اعتطاع إٔ جيعٌ ققا٥زٙ سات ْك َفتٛح غري َػًل، ففتح 

 بشيو أبٛاب ايرتاخ املػًك١ قاٚصًا ر٫٫تٗا َٚٓعطفًا ببعنٗا مبا تكتنٝ٘ ص٩ٜت٘ يٛاقع٘.

يكز متا٢ٖ مسٝح ايكاعِ َع ا٭فٛات ايؾعض١ٜ ٚمِ فٛت٘ إىل أفٛات ايؾٓفض٣ ٚاَض٨ 

ٚطٖري ابٔ أبٞ ع٢ًُ، ٚاملجكب ايعبزٟ ٚعُضٚ بٔ َعز ٜهضب ايظبٝزٟ ٚا٭عؾ٢ ٚعُضٚ بٔ ايكٝػ 

 نًجّٛ ٚغريِٖ عجًا عٔ ٖٜٛت٘ ٚسك٘ يف تكضٜض املقري ٚبٓا٤ رٚيت٘ املغتك١ً.

يكز اؽش مسٝح ايكاعِ َٔ ؽعضا٤ ايعقض اؾاًٖٞ ٚع١ًٝ ي٬تقاٍ باملتًكٞ، ٚتهٓٝهًا فًٓٝا 

سزاخ املعافض٠ عًٝٗا ٚإرخاهلا يف يبٛؼ دزٜز ٜت٥٬ِ َع ايٛاقع، ٜٚتقٌ اعتطاع َٔ خ٬ي٘ إعكاط ا٭

ظشٚص املامٞ، ٚقز اؽش َٔ ايؾعض اؾاًٖٞ ٬ًَٗٓ ٜقزص عٓ٘ يٝغتدزَ٘ ْٗذًا تعبريًٜا بتًكا١ٝ٥ 

ٚعن١ٜٛ، تقزص عٔ ثكاف١ ايكاعِ ايٛاع١ٝ ٚاؿػ ايتاصخيٞ، اعتطاع َٔ خ٬ي٘ إٔ ٜضتبط بأع٬ف٘ 

 فقٌ عِٓٗ يف إٓ، ٜٚبين ْٗذًا ٚأعًٛبًا ٚص٩ٜا خاف١ ب٘.ايكزا٢َ ٚإٔ ٜٓ

أظٗضت ايزصاع١ إٔ ٖٓاى َقاؿ١ متت بني ايؾاعض َٚٛصٚث٘ اؾاًٖٞ بعز إٔ ػاٚط ايؾاعض 

عٝطض٠ ا٭عاطري ايػضب١ٝ ٚتٓب٘ إىل اإلَهاْٝات ايتٛظٝف١ٝ اهلا١ً٥ املهتٓظ٠ يف ايرتاخ، نُا إٔ آيٝات 

تعزر َٔ ْك ٯخض، بٌ يف سات ايٓك أسٝاًْا سغب قزص٠ ايؾاعض تٛظٝف ايؾعض اؾاًٖٞ تتبأٜ ٚت

ٚبضاعت٘ يف ا٫عتفار٠ َٔ اإلَهاْٝات ايف١ٝٓ املتاس١ ٚايكزص٠ ع٢ً بح اؿٝا٠ بغُتٗا املعافض٠ يف ؽضٜإ 

                                                
 .11-12انماعى، عًٛخ، عشتٛح انظذشاء، ص( 11)

 .403انشٔاشذج، عايخ، ظٕاْش فٙ نغح انشؼش انؼشتٙ انذذٚس، ص( 10)
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املٛصٚخ ايشٟ ٜته٧ ايؾاعض عًٝ٘ يف ايٓك عرب تٛظٝف ايٓك ايؾعضٟ اؾاًٖٞ بأمناط تٛظٝف١ٝ 

 بٞ ايتٛظٝفٞ ايشٟ ٜٓاعب ايتذضب١ املعافض٠.َتعزر٠ ٚبايؾهٌ اـطا
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