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 )شاعراٌ تراثُاٌ وشاعراٌ يعاصراٌ(

 ()أ. د. ٌعٍد رتٔان اىداٗح

اٱة ٠ذت ا ،  -كإف اػذ٤ٛػخ ٦ٮًػٮٔةدي٭ة  -٣ذؿاث ا٣ٕؿثٰ أ٩ٌ٭ػة ٨٦ ٦ـى ػطي ٍٛكى دى

ٙي ٚػٰ ٠ذةثػ٫ ٧٣٪ةقػجحو ٦ػ٨  ٰٚ ا٣٘ة٣ت، ٦ضةٹن ٤٣٪ىٮص ا٣نٕؿٱٌح؛ ٱٮردي٬ة ا٧٣ؤ٣ٌػ

ا٧٣٪ةقجةت؛ دضؽي ذ٣ٟ ٰٚ ٠ذت ا٣ٛٞػ٫ كاٵيوػٮؿ كا٣ذٛكػٲؿ، كٚػٰ ٠ذػت ا٣ُػت 

إذا كوػ٤٪ة كا٣ىٲؽ٣ح كا٣٪جةت كا٤ٕ٣ٮـ، كٰٚ ٠ذت ا٣ذةرٱغ كا٣ض٘ؿاٚٲح، كٗٲؿ٬ة؛ ٚػ

إ٣ٯ ٠ذت ا٣ع٧ةقةت كاٹػذٲةرات كصؽ٩ة ٚٲٌةن ٨٦ ا٣٪ىٮص ٧٣ن٭ٮرٱ٨، ك٦ػ٨ 

ةؿ ٚٲ٭٥   ٤ٞ٣ٌح اٵػجةر أك ٣٘ٲؿ ذ٣ٟ ٨٦ اٵقجةب.« ٧٘٦ٮركف»ٱٞي

ػةٌوح ٰٚ إٱؿاد ا٣٪ىػٮص ا٣نػٕؿٱح: ٱكػذٮم ٚػٰ  ك١٣ذت ا٣ذؿاص٥ ٦ـٱَّحه 

ٲؿ أٔػٺـ ٚٲةت اٵٔٲػةف كا٣ػٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲػةت كقػٮى ذ٣ٟ ٠ذت ا٣ذؿاص٥ ا٣ٕة٦ٌح ٠ى 

ا٣٪جٺء، ك٠ذت ا٣ذؿاص٥ ا٧٣ذؼىىح ٦س٢ دؿاص٥ اٵَجةء كا٣ع٧١ةء كا٣٪عٮٱٌٲ٨ 

كا٤٣٘ٮٱٌٲ٨، كا٣ٞؿاء كا٧٣ٌٛكػؿٱ٨، ك٠ذػت ا٣ذػؿاص٥ اٵدثٲٌػح ٦سػ٢ ٱذٲ٧ػح ا٣ػؽ٬ؿ 

 ٤٣سٕة٣جٰ، كا٣ؾػٲؿة ٹث٨ ثٌكةـ، ك٦ة مةث٭٭ة.

                                                 

() ٝك٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح قةثٞةن  -٪ٞؽ ٰٚ صة٦ٕح د٦نٜ أقذةذ اٵدب كا٣. 

 ـ.16/9/1118كرد إ٣ٯ ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ثذةرٱغ 
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ػؽت  كٰٚ ٬ػؾق ا٣٪ٌىػٮص ا١٣سٲػؿة ص٧٭ػؿة ٦ػ٨ اٵمػٕةر ا٣ٕة٣ٲػح ٣نػٕؿاء ٚٞي

٦ؼذػةرةن،  -ٔةدةن  -كٱ٪٭٥، أك اقذٌٞؿت ٰٚ ػـاا٨ ا١٣ذت، ك٬ٰ ٩ىٮص د١ٮف دكا

: د٢٧ٌ١ ا٣ٌىٮرة، كدسؿم ا٣جيعٮث. ٌٰ ، صـء ٨٦ ظؿ٠ح ا٣نٕؿ ا٣ٕؿث ٌٟ  ك٬ٰ، ثٺ م

«كٚٲةت اٵٔٲةف»كٰٚ ٠ذةب 
(1)

٤ٔٯ قجٲ٢ ا٧٣سػةؿ ٧٩ػةذج ٠سٲػؿة دػؽػ٢  

ا١٣ذػةب ٰٚ قٲةؽ ٦ة ٩ذعٌؽث ٔ٪ػ٫ ك٩نػٲؿ إ٣ٲػ٫. كثػٲ٨ ٱػؽٌم ٩ٌىػةف ٦ػ٨ ٬ػؾا 

ةرثٲ٨ ٰٚ ا٣ـ٨٦ ٨٦ رصةؿ ا٣ٞػؿ٩ٲ٨ ا٣ؼػة٦ف كا٣كػةدس، ك٧٬ػة  ٣نةٔؿٱ٨ ٦يذٞى

٨٦ ا٣نٕؿ ا٣ضٲؽ ا٧٣ذ٨ٞ، كٱذجٓ ا١٣ٺـ ٤ٔٲ٭٧ػة ٚػٰ ٬ػؾا ا٣جعػر ٠ػٺـ ٤ٔػٯ 

ٝىٲؽدٲ٨ ٣نةٔؿٱ٨ ٦ٕةوؿٱ٨ ٨٦ ٦جؽٰٔ مٕؿاء ا٣ٕىؿ. ك٠ة٩ػخ ا٣ٞىػٲؽدةف 

ذىٲ٨ًٍ ٤٣نةٔؿٱ٨ ا٧٣ٕةوؿٱ٨ ٤ٔٯ كيصٮقو ٩ ٍو ا٣ذؿازٲذةف ٦ي٤ًٍ٭٧ى ٌٞؽ٦٭ة ٤٣ٞةرئ ٦ٓ ثك

ٍو ثٲ٨ أَؿا٫ًٚ، كدجٲةفو ٤٣ٌى٤ح ا٧٣ٮوٮ٣ح ثٲ٨ ا٣ذؿازػٰ كا٧٣ٕةوػؿ؛  ١٤٣ٺـ، كرث

، كأقجةبه ٹ د٪ُٞٓ. ك٬ٰ و٤حه ٹ  دى٪ٍجىخُّ

ًٛػػٲف،  ُّٰ ا٣٪َّ ًقػػ ؿي
ٍُ ٛي ثَّةس، كا٣ كا٣ٌنػػةٔؿاف ا٣ذؿازٲٌػػةف ٧٬ػػة: ا٣جىػػةًرعي ا٣ػػؽَّ

ٵػُػ٢ ا٣ىػ٘ٲؿ )ثنػةرة كا٣نةٔؿاف ا٧٣ٕةوؿاف ٧٬ة: ػٲؿ ا٣ؽٱ٨ ا٣ـر٤٠ٰ كا

 ٔجؽ اهلل ا٣ؼٮرم(، ك٧٬ة ٨٦ ٠جةر مٕؿاء ا٣ٕىؿ ا٣عؽٱر.

(1) 

ٍؿ٩ٲ٨ ا٣ؼة٦ف كا٣ٌكةدس ك٧٤ٔةا٫ مةٔؿ، ٠ةدت، ٦ؤ٣ٌػٙ ٦ػ٨  ٞى يدثةء ا٣ ٰٚ أ

٤ُة٩ٲح ٬ٮ: أثٮ ٔجؽ اهلل  ؿٱٞحو ٰٚ اٵىدب كا١٣ذةثح ا٣ٌؽٱٮا٩ٲح، كا٣ؼؽ٦ح ا٣كُّ ٔى يقؿةو  أ

ٲ٨ ث٨ ٦ع٧ٌؽ ث٨ ٔجؽ ا٣ٮ٬ةب،  كى جىٲػؽ ا٣عي ٔي كٱ٪ذ٭ٰ ٩كج٫ إ٣ٯ ا٣ٮزٱؿ ا٣ٞةق٥ ث٨ 

اهلل، ٨٦ آؿ ك٬ت
(1)

. 

                                                 

 ، كقذ٧ٌؿ اٷظةٹت ٰٚ ٦ٮإً٭ة.«كٚٲةت اٵٔٲةف كأ٩جةء أث٪ةء ا٣ـ٦ةف» (1)

. ك٫٣ دؿص٧ػح ٚػٰ ٦ٕضػ٥ اٵدثػةء 184-181: 1دؿص٥ ٫٣ اث٨ ػ١٤ةف ٰٚ كٚٲةت اٵٔٲةف  (1)

 =، كمؾرات 181: 1، كٗةٱح ا٣٪٭ةٱح 136، كث٘ٲح ا٣ٮٔةة: 318: 1كإ٩جةق ا٣ٌؿكاة  ،147: 11
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 َّٞ ؿاػةن، ك٠ةف أثٮ ٔجؽ اهلل ٱي٤ى ٘ىٮٱ ػة، ٦ٞي ي ثَّةس، ك٠ػةف ٩ىعٮٱ ػة ٣ تي ثة٣جةرع، كا٣ػؽَّ

ًٛٲػؿي ٤ٔػٯ ا٦ذػؽاًد قػ٪ٮاتو  ٘ى ٥ُّ ا٣ ٪ٮًؼ اٳداب، كدى٧ٍ٤ؾى ٫٣ ا٣ضى ك٨ ا٧٣ٕؿًٚح ثًىي ظى

١ٌ٤ػةف ٮاؿ، كٝةؿ ٚٲ٫ اثػ٨ ػى ًَ
(3)

ٛىٌػةا٢، ك٣ػ٫ ٦ٌىػ٪ٛةت »... :  ىرثػةب ا٣ ٦ػ٨ أ

ٙي ٗؿٱجح، كدٱٮاف مٕؿ صٲٌؽ ، كدٮا٣ٲ  «.ًظكةفه

 514.٬ك٠ة٩خ كٚةد٫ ق٪ح  ،443٬ك٠ة٩خ كٹددي٫ي ق٪ح 

ى٫ي ٠ذتي ا٣ذٌؿاص٥ مٲبةن ٨٦ ا٣ٌنٕؿ، كٚٲ٫ ٦يُةرظةته ٦ػٓ ا٣ٌنػؿٱٙ  كأكردٍت ٣

أجةتاث٨ ا٣٭ى  جَّةرٱٌح، ك٦يؽى
(4)

. 

١ٌ٤ةف ٨ٔ ٠ذػةب زٱ ٲػؿمك٢ٞ٩ اث٨ ػى ًْ ٍىػؿ ٤٣عى ٕى ٪ػح ا٣
(5)

ٝىػٲؽةن ٤٣جػةرع  

ٌٍ ا٣جػةرع. كاػذٲػةر اثػ٨  :ا٣ٌؽثٌةس، كٝةؿ ػ إف ا٣عْٲػؿٌم ٩ٞػ٢ ا٣ٞىػٲؽة ٦ػ٨ ػى

ػ١٤ةف ٤٣ٞىٲؽة ا٧٣ؾ٠ٮرة ٨ٔ ٠ذػةب ا٣عْٲػؿم ٱٕ٪ػٰ ا٣ذٛةدػ٫ ا٣ٞةوػؽ إ٣ػٯ 

 ا٣٪ٌه، كد٪جٲ٭٫ ٤ٔٯ ٦ـٱٌحو ٚٲ٫ كثؿأح.

ٌش ٚٲ٭ة ا٣جةرع، ، ك٬ٰ ا٣ك٪ح ا٣ذٰ ظى 471٬كأٌرخ ا٣عْٲؿم ٤٣ٞىٲؽة ثك٪ح 

ك٬ٮ اثػ٨  ،ك٦ٕ٪ٯ ذ٣ٟ أف ا٣نةٔؿ ٥ْ٩ ٝىٲؽد٫ .كٝةؿ: إف ا٣جةرع ٧ْ٩٭ة ث١ٌ٧ح

                                                 

 .111: 11، كا٣جؽاٱح كا٣٪ٌ٭ةٱح 69: 4ا٣ؾ٬ت  =

ةؿ ٰٚ ثةآ ا٣ٌؽثف كوة٫ٕ٩. -  كا٣جةرع ٣ٞت امذ٭ؿ ث٫. كا٣ٌؽثٌةس: دٞي

 .181: 1ةت اٵٔٲةف كٚٲى  (3)

٤ٍٕٯ ٦ع٧ؽ ث٨ ٦ع٧ؽ ا٣٭ةم٧ٰ ا٣ج٘ؽادم )دػ (4) ك٠ػةف ٬( 519ٮٰٚ ا٣نؿٱٙ ٩ْةـ ا٣ؽٱ٨ أثٮ ٱى

ًُٛ٪ح ٰٚ ٥ْ٩ ٤٠ٲ٤ح كد٦٪ح. مةٔؿان ٦يضٲؽان ١٦سؿان ٦ٞذؽران،  ك٫٣: ا٣ٌىةًدحي كا٣جة٥ٗ، ك٩ىذةاش ا٣

 «.كم٭ؿة اث٨ ا٣٭جٌةرٱٌح إ٧٩ة ٬ٰ ٰٚ ا٣نٕؿ ا٣ًع١ى٧ٰ: ٝىٲؽةن كرصـان...»ٝةؿ د. ٚؿكخ: 

٦ػٓ  )كا٩ْؿ ٦ىةدر دؿص٧ح اث٨ ا٣٭جةرٱٌح ٚٲ٫، 115-111: 3دةرٱغ اٵدب ا٣ٕؿثٰ  -

 ُٝٓ ٨٦ مٕؿق(.

ٓى مػٕؿ اثػ٨ ا٣٭جةرٱػح، كَجػٓ.184-183: 1كٚٲةت اٵٔٲةف  (5) ٧ً زٱ٪ػح »ك٠ذػةب  - ، كٝؽ صي

٨٦ ا١٣ذت ا٧٣ٛٞٮدة، ك٠ةف ا٣عْٲؿم ٝؽ أ٫ٌٛ٣ ٔػ٨ أدثػةء ٔىػؿق، ٤ٔػٯ ٩عػٮ ٦ػة « ا٣ٕىؿ

 «.ٱذٲ٧ح ا٣ٌؽ٬ؿ»و٪ٓ ا٣سٕة٣جٰ ٰٚ 
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ثالثٌٖ عاياً، وأٍُ لان ةعٖداً عٌ وطَُ )اهصغٖر(، وهعوُّ طاهج إقايخُ ةعدد أاا  

 فازااا طْقُ إهٓ األِن واهْطٌ، واإلهِْف واهّصمٌ! ،يَاشك اهحجّ 

 ]يٌ ةحر اهًدٕد[ قال: وحا ت اهقصٖدة: فٔ شتعث عظر ةٖخاً، -

َطَددددا َْ  ذََلددددَر األَْبتدددداَب واه

 

ددَمَا  ددْى واإِلهْددَف واهصا َّ واه
(6)

 

ٓج َطددددْخْاً وُبدددد ا هَددددُُ    فَتَمدددد

 

ٓج   ِْق ِبوُْف َضدَ يُْدٌٍَف ةاهظا
(7)

 

  ًٓ دددْج  أَةَْعدددَدْت يَْريددد ًَ َح ََ  َٕدددٌد 

 

َدددا  ًَ ُِ اهَٖ يدددٌ ُاراشددداَن ةددد
(8)

 

  ُِ ٌِ أَْضدددوُِع  َاوََصدددْج يدددٌ ةدددٖ

 

َّْىج   َا ةددداه ًِ قَوْتددداً هدددَُ َضددد
(9)

 

ٖ وُددددددُُ   ًَ ُ ْظددددددخاٍق ح ًُ ِ  يَددددددٌ ه

 

ذاُت َشدددْخٍم يَٖاوَدددْج فََََدددا 
(10)

 

  ُِ دددددُٕن ةِدددد َّ ددددا ِدددداَي اه  لوًا

 

َطَرةدداً ِاَحددْج هددُُ َطددَخَا! 
(11)

 

ٌِ ةِدد:  ٌْ »هى َُٕعراْض فٔ اهَحَدٖ  يَد

 

إِّّل وقدددداَل: أٍَددددا« يُْصددددِعدٌ  
(12)

 

ةُ يَدددٌ  َْ َْقدددا ُ أُْشددد  هدددِك ٕدددا َو

 

َشددَاهددى حُددذِ   َْ ٕقٔ َحْفََددُُ اه
(13)

 

                                                  

: أِن اهداَ وُشّماٍّا، وحقال فٔ اهزوحث. (6) ٌُ َم  اهصا

 ةمٓ. يدٍف: فاعنُ وب ا هُ اهتما ، و :اهّظخْ: اهحزن. أي (7)

 )إهٓ...( ٕذلر ةُْعَد اهًصافث واشخغراق اهّزيٌ! -ََحًج ةُ: أةعدحُ  (8)

: هزيخُ  (9) ٌَ ًِ  عوث. و)ضًٌ( صفث هد)قوب(. -أو أصاةخُ  -ضًَاً ِيٌ: َض

 إهٓ أثر شخعّا فُٖ. لَإث عٌ اهحًايث. وااخاَ ِذا اهوقب إطاَة«: ذاُت َشْخمٍ » (10)

- . ٌُ  واهفٌَ: اهُغْص

ِدٕن: ذلر اهحًام. (11) َّ  اه

 )وإن غودب اشدخعًاهّا عَدد اهًعاصدرٌٕ ،واهّطرب: يا ٕعخااُ اإلٍصاَن يٌ فَرح أو ُبدزن

 عوٓ اهفرح ويا ٕخعو  ةُ يٌ اشخحصان اهًْشٖقا واهغَا (.

ٌْ يُْصِعٌد هٔ (12) ٌْ ُْٕصِعُدٍٔ ؟حقْل: يَ أعاٍدُ. واإلشدعاا:  :أْشَعَده عوٓ األيدر :ى... يٌ قْهّ؟أو: يَ

 يظاَلثُ اهثّموٓ فٔ اهتما  ويظاِر اهحزن، وقد وَا اهَّٔ عٌ اإلشعاا ةّذا اهًعَٓ.

 إٍُ أول يٌ ٕصخخٖب هظخٌ اهَْقا  وطخِْا. :ٕقْل -

َْق. (13)  اهَْقا : اهحًايث اهخٔ هٍُّْا هُْن اهرياا فُٖ شْاا. واهخًم: ُو

 ٍُْ فخفاه اهَّْم.أثاَ شخعّا طخْه وطخ -
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 ةددِك أٍُْصددٔ يثددُن أٍُِْصددِك ةددٔ

 

َدددددا  ًَ ْٔ ٍُتْدددددِد يدددددا َل
َ  فَخَعددددداه

ٌ  إِذا  ٓج يددددددا ٍُِخدددددد  ٍَخَظددددددال

 

 ٍُْحِج َطْخْاً ِصدْحُج: واَبَزٍدا 

 غٖدددَر أٍّدددٔ يَدددِك أَْعدددَدُل إنْ  

 

عااَ ِشّري فدٔ اهّدْى َعوَدا 
(14)

 

َِددْىً  -ّل أٍَددِج  -أٍَددا    اهتَعٖددُد 

 

َ  -أٍَددا   َددا! -ٍددِج ّل أ ُِ  اهَغرٕددُب 

 أٍَدددا فَدددْراٌ ٕدددا َبًدددامُ وِدددا 

 

ٌُ ثَُدددٓ   أٍَدددِج واإِلهْدددُف اهَقدددرٕ

  ٌٍ  أٍَِْصددددفٍْا ٕددددا ةََددددٔ َبَصدددد

 

هددَٖس ِددذا يددَُمُى َبَصددَا! 
(15)

 

 لددددى أََبواددددْج يُْحِريدددداحُِمىُ  

 

ةددداهُعِْٖن اهَ ْخدددِن أٍَُْفَصدددَا! 
(16)

 

                                                  

 عوٓ اهخّقرٕر ّل اهّظرط.« إذْ »قوج: واألَوهٓ أن حمْن: «. إن»فٔ اهْفٖات  (14)

 لَإث عٌ اهَحًام. :ةَْ بَصٌ (15)

ْن. قال فدٔ اهًعخدى اهًدَشدٔ )ح س ن(:  ويٌ اهطَْٖ ٍْع ُْٕعَرُف عَد اهَاس ةاهَحص 

ّْن اهرٕض بصٌ اهصْت )عا(..» وذلدر اهدّديٖري اهحّصدْن، عايٖدث،  :أي« اهحّصْن: طائر يو

ًُّٖ أِن األٍددهس أةدا اهحصدٌ )بٖداة اهحٖدْان  : 1ةّذا اّلشى، وعّده يٌ اهعصافٖر. قال: وٕص

م ّلةٌ األثٖر: أةْ اهُحْصٌ 297 ًَُرصا وأوَا  .113ِمذا ةضى اهصٌٖ: اهطداووس:  -(. وفٔ اه

ا هْٖشدف ةدٌ ٍص   55اةٌ اهمخأٍ اهطتٖب فٔ لخاب )اهخظتّٖات يٌ أطعاَ أِن األٍدهس( ص

وعود  ا. إبصدان عتداس فدٔ  ،«وقال إٔضاً فدٔ أُمّ اهحصدٌ»ِاَون اهريااي، وقدم هُ ةعتاَة: 

ًُّٖ األٍدهصددْٖن أةددا  :أم اهحصددٌ» :اهحاطددٖث اهطددائر اهددذي ٕصددًُٖ اهًظدداَقث اهحصددْن، وٕصدد

 واهخطاب فٔ قطعخٌٖ هوريااي هوًؤٍثث )أم اهحصٌ(.«. اهحصٌ

ا َْٕحُرم عوٓ اهحاّي فدٔ أثَدا  أاا  يَاشدك اهحدج واهُعًدرة، فٔ اهتٖج إطاَة هطٖفث إهٓ ي (16)

ٖد.  ويٌ ذهك اهصا

 ويُْحِريات حًم يُْحِريث: ااوج فٔ اإلبرام يٌ يَاشك اهحّج. -

، عوٓ يذِب عًر ةٌ أةٔ َةٖعث فدٔ  - ٌَ وٕخّْحُ اهمالم عوٓ حخّٖن بصَاوات َُٕطْف

 وٕمْن يخرى اهمالم عوٓ اهًخاز )واهخخّٖن(. ،ِذا

 :ّذا اهتٖج ٍُْع صوث يم قْل صرٕم اهغْأٍهو -

َْيددٓ ة شددًُّ ٌَ أْن أ  أيَددا لفددٓ اهتددٖ

 

 بخددٓ َيددأٍ ةوحددِي األعددٌٖ اهَ ُخددنِ  

 .3)طرح إْان صرٕم اهغْأٍ )هوطتٖخٔ األٍدهصٔ(:  
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ٌُ َوفْدددددُد اُِ ِعَْدددددَدُلىُ   ٍحددددد

 

 وهََددا؟ -ٍَددُُ ِحْٖرا -يددا هُمددْى  

 هددددى ُِٕخْرٍددددا يددددَمُى َبددددَرمٌ  

 

ٌْ أَحددداهُ اائِفددداً أَِيَدددا!  يَددد
(17)

 

هقد احخًم هّذه اهقصٖدة يخًْعث يٌ اهعَاصر اَحقج ةّا يُْرحًقٓ عاهٖداً:  

َْقدا   َْ خٌ اهرفٖعث اهطتقث، واهًظاَلث اهْحداٍٖث ةٌٖ اهظاعر واه يٌ عاطفث اهظا

ِدٕن(، واهخفاف اهقصٖدة عوٓ َّ اهفمرة اهخفافاً طدٕداً، وحظاةك حودك  )ويعّا اه

ََ اإلٍظداا اهظدعري.  اهعَاصر حظاةماً َائقاً يخقَاً يؤثّراً. ولاٍج اهُغرةث ِٔ يَثدا

دْرِا اهظدعري فقدد طداَلخُ فدٔ  ؛وحا ت اهَْقا  )ويعّا اهّدٕن( هِخرقدٓ ةاهصا

فّدٔ شدعٖدة  ،باهُ، وطاَلّا فٔ طخِْا فٔ آٍن يعاً. ثى فدرق ةدٌٖ اهحداهٌٖ

ن، وِْ ٕظمْ اهْبددة واهُغْرةدث، ويدا أثاَحدُ اهحًايدث فٖدُ يدٌ طدخٌ ةاهّدٕ

 وطخْ )ول ٍّا حخاوزت ُبْريَثَ اهحّج ةاهقخن ةاألعٌٖ اهَ خن!(.

ْبدَدِة اهُعضدْٕث واهْبددة اهًْضدْعّٖث واّلٍصدٖاب  َْ وحخًخّم اهقصٖدة ةاه

 اهًصخرشن يٌ أول األةٖات إهٓ آارِا، وةاهْبدة اهَفصّٖث واهعاطفٖث.

اّت اهقصددٖدة يددا ذِددب إهٖددُ اهظدداعر يددٌ اهخَفددٖس عددٌ َطددخَُ وقددد أ

 وإبصاشُ ةاهُغرةث، ويٌ ٍَْقِن يا لان عوُٖ يٌ أبْال إهٓ اهقاَئ واهّصايم.

ِن أًٍاط اهّظعر وأَوعّا. ًَ ا يٌ أَْح  وقّديَْج ٍَص 

(2) 

وٍوخفج ةعد ِذا إهٓ طاعر يعاصر يدٌ اهًتددعٌٖ، اهدذٌٕ ًٕومدْن ٍاصدٖث 

 اهطتقث، أبد طعرا  اهْطَٖث فٔ شَْٕث: اٖر اهدٌٕ اهزَلؤ.صَعث اهظعر اهعاهٔ 

فٔ إْان اهزَلؤ
(18)

، فٔ طتعخدُ األُوهدٓ، قصدٖدةٌ ٍَظًّدا اهظداعر فدٔ 

                                                 

ٌْ أَحاه اائفاً أَِيَا» ( ُحًوث17)  صفث )َبرم(.« يَ

 ،)اهطتعدث األوهدٓ( 1925 -اهقداِرة  -اهًمختدث اهعرةٖدث  -( إْان اٖدر اهددٌٕ اهزَلودٔ 18)

 وُلخب ححج اهعَْان: )اهخز  األول(.
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ٝجػ٢ ١٩جػح اٹقػذ٧ٕةر ا٣ٛؿ٩كػٰ ثأرثٕػح  1911آذار )٦ػةرس(  14د٦نٜ ٰٚ 

٧ػةؽ ،أم٭ؿ ٔ٪ٮا٩٭ة )كَ٪ٰ( ج ػة ٤٣ػٮ٨َ، كدٛؽٱػحن ٣ػ٫،  ؛ٗةص ٚٲ٭ة إ٣ٯ اٵٔى ظي

ذٍجةن ٤ٔٯ ٹثكػٰ رداء ا٣ٮَ٪ٲػحكا٩ن٘ة ٔى ك٬ػ٥ دكف ذ٣ػٟ  ،ٹن ث٫، كػٮٚةن ٤ٔٲ٫، ك

ؿكا ا٣٪ػةس ثـػػؿؼو ٦ػ٨ ا٣ٞػٮؿ، ك٠ػ٢ٌ ٧٬٭ػ٥ دي٩ٲػة  ٗى ٤٘ذ٭٥ ا٣ٌؽ٩ٲة، كأ ردجحن: مى

ٌؾر ا٣ـر٤٠ٰ ٨٦ ٚذ٪ح ا٩ٞكةـ أث٪ةء ا٣ٮ٨َ.  ٱيىٲجٮ٩٭ة... كظى

ػؿؼ  ى٪ٯ ا٣ٌنةٔؿ ا٣ـر٤٠ٰ ٝىٲؽد٫ ٤ٔػٯ ثعػؿ ا١٣ة٦ػ٢، ٩ػٮعو ٦٪ػ٫ ٱٕي كٝؽ ث

ؾٌ  ثةٵىظى
(19)

 ٌؽ أَث٘ةٍت ٌِٓة:ك٤ُ٦ٓ ا٣ٞىٲؽة،  

قي  ػٮل ٱىػؽى ىمػ١ؿ ٚػٰ ا٣٭ى  ٱىٍض٪ٰ كأ

 

قي   ؽى ًٕ يٍقػػػ ًٞٲٍخي ثػػػ٫ً ًٵ ػػػ  كَػػػ٨ه مى

ى٧ػػػةن   ى٣ ىٲٍػػػخي ثػػػٰ أ : ٹ ثة٣  آ٣ٲػػػخي

 

قي   ؽى ػػػػػ٧ِّ ًى ي  ك٣ػػػػػ٫ دىـه ظذٌػػػػػٯ أ

ٗىػػؽم ٣ػػ٫، ٬ًجىػػح   ٱػػٮ٦ٰ ٣ػػ٫، ك

 

قي   ٗىػؽى ٗىػؽم   كٔكةمى أظ٧ؽي ٚػٰ 

٧ى٭ػػػة  ى٩ٍضي  ٠ػػػ٥ ٣ٲ٤ػػػحو قػػػة٦ىٍؿتي أ

 

قي   ٦يذىؿٌٝجػػةن ٚػػٰ ا٣نػػؿًؽ ٚىٍؿٝىػػؽى
(11)

 

قي    أرٔػػػػٯ ٠ٮا٠ًجى٭ػػػػة كأروػػػػؽي

 

قي   ػػػػػؽى  ٦ذٌٕضجػػػػػةن ٧ٌ٦ًػػػػػ٨ دؿوَّ

ـو أٔؽاء ز٧ٔػٮا   ؽ ا٣ٮ٨َ قٲ١ٮفي ٨٦ ٝٮ ـٌر٤٠ٰ ٱؽرم أٌف دؿوُّ ك٥٣ ٱ٨١ ا٣

ٕىؿب، كقةٝٮ٥٬ إ٣ٯ ٦عة٣ٛذ٭٥، ز٥ أَجٞٮا ٤ٔٯ ا٣جٺد كا٣ٕجػةد  ؛أ٩ٌ٭٥ ظ٤ٛةء ٤٣

ظٲ٨ ػؿج ٱٮقٙ ا٧ْٕ٣ح ث٧ة  ،ؿ٠ح ٦ٲك٤ٮف٠ة٩خ ٦ٕ 14/7/1911ٚإ٫٩ ٰٚ 

ٌٮٔح، كصة٬ؽ ظذٌٯ ٩ةؿ ا٣ن٭ةدة، ك٠ػةف دى٦يػ٫ ا٣ٌنػ٤ٕح ا٣ذػٰ  ذُى اصذ٧ٓ ٫٣ ٨٦ ا٧٣ي

 أكٝؽت ا٣سٮرة ا٣كٮرٱح.

                                                 

ة( ثؽٹن ٦ػ٨  (19) ٌؾ دضٰء دٕٛٲ٤ح ًؿب ا٣جٲخ )آػؿ دٕٛٲ٤ح ٚٲ٫( ٤ٔٯ كزف )٦يذٛى ٰٚ ا١٣ة٢٦ اٵظى

 )٦ذٛة٨٤ٔ(، ٩ٺظِ ٦سٺن:

قي )ك( /  ٱض٪ٰ كأمػ/ػ١ؿ ٰٚ ا٣٭ٮل / ٱىؽى

ة   /٦ذٛة٨٤ٔ          /٦يذٍٛة٨٤ٔ   ٤ي٨ ٦يذٛى ًٕ  = ٚى

 ا٣ٛؿٝؽ: ٩ض٥ ٹ٦ٓ ثٕٲؽ ٰٚ ا٣ك٧ةء، ك٧٬ة: ٚىٍؿٝؽاف. (11)
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١ًػ٥ى  ـٌر٤٠ٰ قٮرٱح ٔ٪ؽ دػػٮؿ ا٣ٛؿ٩كػٲٲ٨ ا٣نػةـ، كظي كٝؽ ٗةدرى ػٲؿ ا٣ٌؽٱ٨ ا٣

 ك٢ ٰٚ ًقٲؿد٫.ثةٷٔؽاـ ٰٚ ػجؿ َٮٱ٢ ٦ذك٤ -٦ٓ ز٤ٌح ٨٦ ا٧٣ضة٬ؽٱ٨  -٤ٔٲ٫ 

ـٌر٤٠ػٰ، ك٣ػؽ ٚػٰ ثٲػؿكت  كا٣ٌنةٔؿ ٬ٮ: ػٲؿ ا٣ؽٱ٨ ث٨ ٦ع٧ٮد ثػ٨ ٦ع٧ػؽ ا٣

ـ ٨٦ أثٮٱ٨ د٦نٞٲٌٲ٨، ٩نأ كد٥٤ٕ ٰٚ د٦نػٜ، كدرس ٚػٰ د٦نػٜ 1893-1311٬

١ػ٥ ٤ٔػٲ٭٥ ثةٷٔػؽاـ،  كثٲؿكت. كٗةدر قٮرٱح ٔ٪ؽ دػٮؿ ا٣ٛؿ٩كٲٲ٨ قػٮرٱح، كظي

ي  ًُ ٚة٩ذ٢ٞ إ٣ٯ ا٣عضةز، ك٦ىؿ كاٵردف، كأ ا١٧٣ؿ٦ػح ا٣ض٪كػٲٌح ا٣ٕؿثٲػح، ٰ ٰٚ ١٦ح ٔ

كا٩ذٞػ٢ إ٣ػٯ ٦ىػؿ، كأ٩نػأ  ،(1913-1911كأق٭٥ ٰٚ إ٩نػةء ظ١ٮ٦ػح اٵردف )

 ا١٧٣ذجح ا٣ٕؿثٲح، كأوؽر دٱٮا٫٩ اٵكؿ ٰٚ ٦ىؿ، ك)اٵٔٺـ( ٰٚ َجٕذ٫ اٵك٣ٯ.

٥١ ٤ٔٲ٫ ٦ضٌؽدان ثةٷٔؽاـ، ٚٞػؽ  1915ك٧ٌ٣ة ٝة٦خ ا٣سٮرة ا٣كٮرٱح ق٪ح  ظي

 ،ق٨١ ا٣ٞػؽس 1931ٮَ٪ٲح ا٣كٮرٱح... كق٪ح ٠ةف وٮدةن ٔة٣ٲةن ٨٦ أوٮات ا٣

ىف أكٝٛذ٭ة. ز٥ اٍقذيؽٰٔ ٣ٲؤدٌم  كأوؽر وعٲٛح ٦ة ٣جسخ ا٣ك٤ُةت اٷ٩ض٤ٲـٱح أ

ػػٛٲؿ ١٤٧٧٤٣ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ك٦٭ػػةـٌ دث٤ٮ٦ةقػػٲح ٦ؼذ٤ٛػػح،  ٠ػػةف آػػػؿ ٦٪ىػػت ا٣كَّ

 .1976ا٣كٕٮدٱح، ك٠ة٩خ كٚةد٫ ٰٚ ا٣ٞة٬ؿة ق٪ح 

ِّػ  ػ٤ٌػؽق كٝػؽ ك٦ػؤٌرخ، ك٠ةدػت، ٙ،كا٣ـر٤٠ٰ إ٣ٯ صة٩ػت مػةٔؿٱٌذ٫ ٦ؤ٣

اٵٔٺـ ٠ذةب
(11)

 ا٣ؾم ٌَٮرق ا٣ـر٤٠ٰ أ٠سؿ ٨٦ ٦ٌؿة. 

ٮرٱح.  كٱٌٕؽ ا٣ـر٤٠ٰ ٰٚ ٠جةر مٕؿاء ا٣ٮَ٪ٲح، كمٕؿاء ا٣سٮرة ا٣كُّ

إذف: ٩ىضة ا٣ـر٤٠ٰ ٨٦ قُٮة ا٣ٛؿ٩كٲٌٲ٨، ك٣ضأ ٦ػؽة إ٣ػٯ ١٦ػح ا١٧٣ؿ٦ػح، 

، 1915زػ٥ ٣عػػٜ ث٧ىػػؿ، كأ٩نػأ ٦ُجٕػػح ك١٦ذجػػح، ك٩نػؿ دٱٮا٩ػػ٫ اٵكؿ قػػ٪ح 

ػٌؾ: ك ٛى ، ك٠ػةف ٤ٝجػ٫ ٚػٰ ا٣ػٮ٨َ «اٵٔػٺـ»ا٩ن٢٘ ثة٣ُجٕح اٵك٣ٯ ٨٦ ٠ذةثػ٫ ا٣

ٲٍ٪ي٫ ٤٦ذٛذح إ٣ٲ٫،  ٔى  وىٓذا كةل فٖ ٌعيؽ كػ٘ددّ اىِف٘صح:ا٣ى٘ٲؿ )ا٣نةـ( ك

٪ػػػة َى  ا٣ٕػػػٲ٨ي ثٕػػػؽ ٚؿاٝ٭ػػػة ا٣ٮ

 

٪ة!  ػػػ١ى ػػػٍخ كٹ قى ٛى ً ى٣  ٹ قػػػة٠٪ةن أ

                                                  

 دؿص٥ ا٣ـر٤٠ٰ ٣٪ٛك٫ ٰٚ آػؿ ٠ذةب )اٵٔٺـ( ٨٦ ا٣ضـء ا٣سة٨٦. (11)
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تُّ ا٣ٮ٨َ  ـٌر٤٠ٰ: ظي كا٣ع٪ٲ٨ إ٣ٯ  -ك٠ةف ٗة٣جةن مؽٱؽان  -كاصذ٧ٓ ٤ٔٯ ا٣

ٌٰ ٔـٱـ ٤ٔٲ٫.  ٦ى٨ٍ ٚٲ٫ ص٧ٲٕةن، كاٹٗذؿاب كإف ٠ةف ٦يؿٌظجةن ث٫ ٰٚ ث٤ؽ ٔؿث

ا٣ذٞٯ ٬ؾا ٫٤٠، ٦ٓ مػةٔؿٱٌح ٔة٣ٲػح
(11)

كٚػٲي كصػؽا٩ٰ ٗػة٦ؿ، كمػؿارة  

ى٫ي ٤ٔٯ ٝةرئ ا٣نػًٕؿ  ٫ كظة٣ ٔىؿىض ٩ٛكى ١ة ا٣٘ؿثح، ك ٧٣ٕخ ٫٣ ٨٦ مةٔؿ ٝؽٱ٥ مى

 ٱؽة ا٣ذأزٲؿ.كقة٫ٕ٦؛ كقض٢ ذ٣ٟ ٰٚ ٝىٲؽة ٚةاٞح ا٣ضٮدة، مؽ

ٌؾ  كةل خ٘ر اىدَٗ اىزرنيٖ:  ]٨٦ ثعؿ ا١٣ة٢٦ اٵظى

َ٪ػػػة ػػػة ا٣ٮى  ا٣ٕػػػٲ٨ي ثٕػػػؽ ٚؿاًٝ٭ى

 

٪ة  ػػػٍخ كٹ قػػػ١ى ٛى ً ى٣  ٹ قػػػة٠٪ةن أ

ٞى٭ػػػػػػة  ًٓ أ٤ٍٝ ٦ ٱٌة٩ػػػػػػحه ثة٣ػػػػػػؽَّ  رى

 

ػػ٪ة أٌٹ ديًعػػٌف ٠ػػؿلن   كٹ كقى
(13)

 

 ٠ة٩ػػخ دىػػؿل ٚػػٰ ٠ػػ٢ِّ قػػة٩عحو  

 

ك٪ة  ك٪ةن، ٚجةدخ ٹ دؿل ظى ظى
(14)

 

ى   ًٕؽىٍت كا٤ٞ٣ػػػتي ٣ػػػٮٹ أ ػػػ  ٩ٌػػػحه وى

 

ى٩ػػػة!   أ١٩ؿدػػػ٫ي كمػػػ١ى١ٍخي ٚٲػػػ٫ أ

ػػػٮا  ٧٤ًي ٔى  ٣ٲػػػخى ا٣ٌػػػؾٱ٨ى أظػػػجٌ٭٥ 

 

ٟى ٦ػة ٣ٞٲػخي ٬٪ػة  ك٥٬ي ٬٪ة٣
(15)

 

  ٍ٥  ٦ػػة ٠٪ػػخي أظكػػج٪ٰ ٦ٛػػةًرٝى٭ي

 

ٰى ا٣جىػػػؽ٩ة  ذٌػػٯ دٛػػػةًرؽى ركظػػ  ظى

َـ٦ّػػةفي ثػػ٫ً   جػػرى ا٣ ٔى  ٱػػة ٦ٮَ٪ػػةن 

 

َـ٦ّ٪ػة؟   ٦ى٨ٍ ذا ا٣ؾم أٗؿل ثػٟ ا٣

ٟى ٨ٔ قٮاؾى ٗ٪نػ   ٯٝؽ ٠ةف ٣ٰ ث

 

٪ٯ!  ًٗ ٟى  ٹ ٠ةفى ٣ٰ ثكٮاؾ ٔ٪
(16)

 

                                                  

ٺـ ٰٚ قٮرٱح، كقة٦ٰ ا١٣ٲة٣ٰ  (11) ٬َّةف ٰٚ ٠ذةث٫: ا٣نٕؿاء اٵٔى ا٩ْؿ ٦سٺن ٦ة ٠ذج٫ د. قة٦ٰ ا٣ؽَّ

ك٦ة كرد ٰٚ ٦ُة٣ٕةت ٠يذٌػةب  ،168-158ٱح: ٰٚ ٠ذةث٫: اٵدب ا٣ٕؿثٰ ا٧٣ٕةوؿ ٰٚ قٮر

ٺـ»اٷوؽار ا٧٣ٕ٪ٮف ثػ  ٧ٓ ٦ة ٝٲ٢ ٰٚ ػٲؿ ا٣ؽٱ٨ ا٣ـر٤٠ٰ ٨٦ ثةظسٲ٨ « ٥٤ٔ اٵٔى ا٣ؾم صى

ٵظ٧ػؽ « ػٲػؿ ا٣ػؽٱ٨ ا٣ـر٤٠ػٰ»٠ة٣ؾم ٠ذج٫ د. مػ١ؿم ٚٲىػ٢ ٚٲػ٫. كا٩ْػؿ:  ،كدارقٲ٨

 ا٣ٕٺك٩ح: ٣كؿد قٲؿد٫ كثٲةف ٠ذج٫...إ٣غ.

ٱٌة٩ح ٨٦ ا٣ؿٌم. ص٢ٕ (13) ٺؿى ا٣ٕٲ٨ ثة٣ٌؽ٦ٓ، ٣٘ـارد٫، رٱٌةن. ك٬ٮ دٕجٲؿ ٚةاٜ ا٣ضٮدة. رى ًٌ  اٍػ

ٮا٩ط. (14)  ا٣ٌكة٩عح: ا٣ؼةَؿة، كا٣ض٧ٓ: قى

 ٬٪ة٣ٟ: ٰٚ د٦نٜ، كا٣ٌنةـ. (15)

 دٔةاٲٌح.« ٹ ٠ةف ٣ٰ...»ص٤٧ح:  (16)
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ػػػةن  ي٩ٛي  ٦ػػػة ٠٪ػػػخ إٹ ركًػػػحن أ

 

ًٍ٘ؿقةن كص٪ٯ  ىٍخ ٦ى ٠ىؿي٦ىٍخ كَةث
(17)

 

ٛيٮا ٤ٔٲٟ»  ُى ىذنل« ٔى ٕيٮؾى أ  ٚأٍكقى

 

 ك٬ػػػ٥ي ٱكػػػ٧ٌٮف اٵذل ٦ً٪ى٪ػػػة!! 

٪ىٍٮا ٤ٔٲٟ»ك  ػجةن « ظى ٌي ػٌؿدكا ٝي  ٚضى

 

«ٝى٪ػػة»٦كػػ٪ٮ٩حن، كدٞػػٌؽ٦ٮا ثػػػ 
(18)

 

ٗيىػػ   ٨و ٱػػة َػػةاؿان ٗ٪ٌػػٯ ٤ٔػػٯ 

 

ػػ٪ىة  ٘يىي ٟى ا٣  كا٣٪ِّٲٍػػ٢ي ٱىٍكػػٰٞ ذ٣ػػ

 ًزد٩ٍٰ ك٬ًٍش ٦ة مبخ ٨٦ مض٪ٰ 

 

ػػض٪ة   إف ٠٪ػػخى ٦س٤ػػٰ دٕػػؿؼي ا٣نَّ

 أذ٠ؿد٪ػػػٰ ٦ػػػة ٣كػػػخي ٩ةًقػػػٲى٫ي  

 

٩ػػة  ـى ػػٌؽدت ظى  ك٣ػػؿٌب ًذ٠ػػؿل صى

ىػػػػؿدل ككاًدٱىػػػػ٫ي    أذ٠ؿد٪ػػػػٰ ث

 

ٲػػػؿي آظػػػةدان ثػػػ٫ كز٪ػػػٯ  ٌُ كا٣
(19)

 

٤ًٍ٘ج٪ػػػػػٰ  ة٣ًجيػػػػػ٫ي كٱى ٗي  ٠ػػػػػ٥ ذا أ

 

  ٍٛ ١ى ٍٛ ٓه إذا ٠ى ذى٪ػػػػةد٦ػػػػ ذيػػػػ٫ ٬ى
(31)

 

 ٣ػػػٰ ذ٠ؿٱػػػةته ٚػػػٰ رثػػػٮٔ٭٥ي  

 

ػػػ٪ة  ػػػ٨ٌ ا٣عٲػػػةةي دأ٣ٞػػػةن ك  قى  ٬ي

ػػػػٌؾبه أثػػػػؽان   ٕى  إًٌف ا٣٘ؿٱػػػػتى ٦ي

 

ّىٕ٪ػػة  ٥ٍ كإٍف  ٕى ػػ٢ٌ ٣ػػ٥ ٱىػػ٪ٍ  إف ظى

زى٪ػػةن    ٣ػػٮ ٦ىس٤ٌػػٮا ٣ػػٰ ٦ػػٮَ٪ٰ كى

 

زى٪ػة!  ٟى ا٣ٮى جيؽي ذ٣ػ ٍٔ
ى ٧ى٧ٍخي أ ى٭ى ٣

(31)
 

 
ؿ٠ة ٚػٰ ٔػؽد كامػذ؛ ٣ٞؽ ادٜٛ ا٣٪ٌىةف ٰٚ ا٣ؿكم ك٬ٮ ا٣٪ٮف )ا٧٣ٛذٮظػح( -

كادٛٞػة ٚػٰ ظػؽة ، ٨٦ ا٧٣ٛؿدات ا٧٣٪ةقجح ٤٣نض٨ كا٣جٕػؽ ٔػ٨ اٵ٬ػ٢ كا٣ػٮ٨َ

ؽ، كاظذ٧ةؿ ا٣ىجؿ ٤ٔٲ٫ ٕي ػؽ ؛ اٹ٩ٕٛةؿ ثة٣نٮؽ ٨ٔ ث كامذؿ٠ة ٰٚ ا٣ن١ٮل ٨٦ ا٣جٕي

َُّٲؿ، كا٣ذنٌٮؽ إ٣ٯ اٵ٢٬ كا٣ج٤ؽ كزاد ا٣ـر٤٠ػٰ ٤ٔػٯ )ا٣جػةرع( ٌٝػٲح ؛ ك٦٪ةصةة ا٣

 ٣ٕةَٛح ٨٦ د٤ٟ ا٣ض٭ح أٱٌةن.اظذٺؿ اٵص٪جٰ ٣جٺدق، كا٣ذ٭ةب ا

                                                 

٭ة أظؽ. كٝٮ٫٣ (17) ٔى ىظؽ )٬ٰ ٤ٔٯ ظة٣٭ة ٨٦ً اٵ٣ٜ( ك٥٣ ٱىٍؿ : ا٣ؿَّكًح اٵي٩ٙ: ا٣ذٰ ٥٣ ٱُؿٝ٭ة أ

 د٭٥١ٌ...ٰٚ ا٣جٲخ ا٣ذة٣ٰ « ُٔٛٮا ٤ٔٲٟ»

٪ة .ا٣ٌٞت: ا٣ٌكٲٮؼ )ص٧ٓ ٌٝٲت( (18) ٞى ٪ىػٍٮا »ص٧ٓ ا٣ٞ٪ةة، كا٧٣ؿاد: ا٣ؿ٦ُّط. كٝٮ٣ػ٫:  :كا٣ كظى

 ٦جة٣٘ح ٰٚ ا٣ذ٭٥١ كاٷزراء. :«٤ٔٲٟ

ىؿدل ا٣ؾم ٱك٫١٤ ٩٭ؿ ثؿدل ٝج٢ دػٮ٫٣ د٦نٜ ثٛؿك٫ٔ. (19)  ا٧٣ٞىٮد كادم ث

ذيٮف. كٱٞةؿ: ،٬ذ٨ ا٣ؽ٦ٓ: ا٩ك١تى  (31)  دٱ٧حه ٬ى

 ٣ٮ وةٗٮا ا٣ٮ٨َ د٧سةٹن )٣ٮ أ١٦٪٭٥ ذ٣ٟ(. كا١٣ٺـ صةرو ٤ٔٯ ا٧٣جة٣٘ح ا٣ٛ٪ٌٲٌح. :أم (31)
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كٝؽ زاد ٨٦ ظؿارة ٔةَٛح ا٣ـر٤٠ٰ ٰٚ ا٣ٞىٲؽة أف اٗذؿاث٫ ٠ػةف اٗذػؿاب 

 إ٣ضةءو كإ٠ؿاق، ٤ٔٯ ظٲ٨ ٠ةف اٗذؿاب ا٣جةرع اٗذؿاب اػذٲةر ٰٚ ظةؿ أ٦ةف.

ػ٢  ٌٌ ـٌر٤٠ٰ إ٣ٯ ثعػؿق ا٧٣ٛ كا٩ٛؿد ا٣جةرع ثةػذٲةر ثعؿ ا٧٣ؽٱؽ، كا٣ذٛخى ا٣

ٌؾ(.  ٣ذ٤ٟ ا٣عةؿ: ا١٣ة٢٦ )اٵظى

ك٤ٔٯ ٠سؿًة ا٣ٕ٪ةوؿ ا٧٣نذؿ٠ح ثٲ٨ ا٣٪ٌىٲ٨ ٰٚ )٦ٮاد( ا٣نػٕؿ اٵك٣ٲػح، كٚػٰ 

ثٞػٰ ١٣ػ٢  ،ا٧٤٧٣ط ا٣٪ٛكٰ ا٣ٕةـ، كٰٚ اٹ٩ٛضةر ا٣ٕةَٰٛ ا٣ْة٬ؿ ٰٚ ث٪ةء ا٣نػٕؿ

مػػةٔؿ أقػػ٤ٮث٫، كمؼىػػٲذ٫ ا٣ٛ٪ٲػػح كث٪ػػةؤق ا٣نػػٕؿم، كَةثٕػػ٫ ا٣ػػؾادٰ، كظػػٮارق 

 ةوؿم ز٦ة٫٩.ا٣ؽاػ٤ٰ، كػُةث٫ ٵ٫٤٬ كذكٱ٫ كأوعةث٫ كأ٢٬ ث٤ؽق ك٦ٕ

ٔي٫، كركٔح ػُةث٫، كأق٤ٮب ث٪ةاػ٫ ا٣نػٕؿم، كازدظػةـ  كٱجٞٯ ٤٣ـر٤٠ٰ إثؽا

ٌٍ َٮٱ٢ ٰٚ دٱٮاف ا٣نةٔؿ، ٨٦ ظٌت ا٣ػٮ٨َ  ٔٮا٫َٛ، كا٩ؼؿاط ٬ؾا ا٣٪ه ٰٚ ػ

 كاٹ٧٘٩ةس ٰٚ ظج٫ٌ، كا٣ؽٚةع ٔ٪٫ كا٣ذنٌٮؽ إ٣ٲ٫، كدٛؽٱذ٫ ك٦عةرثح ا٣ٕؽٌك ٚٲ٫.

٤يػ٨  ٩ٮعو ٦٪٫ :كٝىٲؽة ا٣جةرع ٤ٔٯ ثعؿ ا٧٣ؽٱؽ ًٕ ي٫ ٚى ػٍؿث ًى ٤يػ٨ ك ًٕ ٔؿك٫ً ٚى

وٌسةىّ كٔل ظرفح ثَ اىؿجد٠ة٣ٕؿكض، 
(31)

: 

 ٤٣ٛذػػػػٯ ٔٞػػػػ٢ه ٱٕػػػػٲلي ثػػػػ٫ً 

 

٦يػػػ٫ٍ    ظٲػػػر د٭ػػػؽم قػػػةٝى٫ي ٝىؽى

٤ي٨.« ٝىؽ٦ي٫ٍ »كًؿب ا٣جٲخ ٬ٮ:   ًٕ  ٚى

 وٌعيؽ كػ٘دة اىجةرع:

٪ػػػػة َى  ذ٠ػػػػؿى اٵظجػػػػةبى كا٣ٮ

 

٪ة  ػػػ١ى ٙى كا٣كَّ  كا٣٭ػػػٮل كاٷ٣ٍػػػ

٤ي٨»ٚة٣ٕؿكض:   ًٕ ٪ة = ٚى َى ٤ي٨»كا٣ٌؿب:  ،«ك ًٕ ١٪ة = ٚى  .«قى

٤ٝٲ٢ اٹقذ٧ٕةؿ... ك٥٣ ٱكذٕؾب ا٣نػٕؿاء ٚػٰ ا٣ضة٤٬ٲػح ا٣ػ٪٥ْ »ك٬ؾا ا٣جعؿ 

«٤ٔٲ٫ ٣س٢ٞو ٚٲ٫؛ ك٣ؾا ٢ٌٝ ٰٚ ا٣نٕؿ ا٣ٕؿثٰ ٝؽٱ٫٧ كظؽٱس٫ ثة٣ٞٲةس إ٣ٯ ٗٲؿق...
(33)

. 

                                                 

 .47ا٧٣ٕٲةر ٰٚ أكزاف اٵمٕةر:  (31)

 .٦41ٮقٲٞة ا٣نٕؿ ا٣ٕؿثٰ:  (33)
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وكد غدل الزركلِ غنو يّلن ا الهدّنده  ٍنَ ا ّي شن ً  نِ نل نده  نِ 

ب اىفػ اثًه غلُ الهنللَ   نِ وَّاىنً ننو ارجْن ر الكالم أواًه و ِ اشجْػ 

 الَزن الهالئم والل  ْة الهي ش ة.

ننّهرْ ننوغينند غ نند اط ال    ب أن الك نننا اَّخننذاه والَهر 
(34)

نننو أوزان اللاننْو  

والجركْق
(35)

َّان انْ  ً  َفن ه وأىٍه  ّّي ِفران نو اَشلَب الفخم الجلْنا... وٌهن  ّّج 

الِدَار الظرّفه والَصف الهجِء بً غلُ أشنلَب غو الخ  بةه وّصجلْم  ٍْه  

والِخ  ب الركْق  ِ نػرض الجذكر والغرام والػظ ت هالل ص
(36)

. 

(3) 

ونو اػراء اللرن الص وس؛ وأورك أول الص بع؛ أبَ الػ ن س أخهند بنو 

أبِ الل شم غ د الغيِ بو أخهد... اللاخهِه اله لكِه الَف رشنِ )ىصن ة يلنُ 

ه  َ رسه الهػرو   اليفنْس( بننّجدا
(37)

وكن ن أوّ ن ً  لٍْن ًه وكن ل  ْنً ابنو  ه

وكن ل  ْنً:  هوثرجم لً الػه و اَصفٍ ىِ .«لً وَّاَن اػر أج و  ًْ»رلك ن: 

ِا الهذٌب لً ٌّد  ِ غلَم اَوائا واَوب» « لًْ ن لك
(38)

وّ دو أنا غنرض  .

 الهدّح ك ن نو أبرز أغراض اػره.

به نره وكند ىن ٌز شن ػْو بهدّية كََص  603وك ىت و  ة اليفْس شية 

 شية نو غهره.

                                                 

لَوه نث لً:  ِ الك نا الهرهر (34) رب  ّػ   الػروض  ِّػلَوه والرا

 وَىننننّت أاننننجَع نننننو أشنننن نًّ ي   

 

رِ وَغ  غ   ْنننت ىّنننّزاِل ولنننُّا  نننِ النننذ 

 (.63)الهػْ ر:  

 .161: 1الهراد  (35)

 .167-166: 1الهراد  (36)

 .164: 1ثرجم لً ابو رلك ن  ِ و ْ ت اَغْ ن  (37)

 . ك ل الهدلق: لم ثرو ثرجهجً  ِ اػراء ن ر نو الخرّدة.165: 2ىللً  ِ الَ ْ ت  (38)
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وكاا ني ااْيوَْىااُ)ونْييسمٌأّلاأ شيسعؤاايي اال ديسماا)ٓييَ نْااَ)كيسم  ااِيي

سمىعيوفيبِسمْيدؤ ط.يوأورديسبييخنك ن
ش39ي

قطعةيوييقصٔ)ةيمٍي ْيو)نٍ،يي

 ]وييولزوءيسمك وليسمُىَي ّل[ قال فيها )من أّولها(:
يأََ نْاااَ يَ اااّ)كْي َِ يقُاااليمنَئِااا

ي

يقَ ْنِيي ْي ٔا يُوْكاَ)كْيوَ عنَْ 
ش40ي

ي

ي يإني ااااان يأَنيأَْ ااااانُِي َاااااُيدّ

ي

يقنِاااْي ُاااِيِعٌْاااَ)كْيي... ْل عنااا
ش41ي

ي

ي يأَْخنأَْلااااَ ين ّااااّي ااااْيِ ٓاااا 

ي

يوٌاااَ يوْعاااَ)كْيي... ٍَ يَرتٌِااا يبطٔااا

ي اااا)ْي ُِ يوأًاااا يعنٔاااا يكىاااا يَع

ي

ااَ)كْيي... ُْ يَع ْل يَت،يوإِْنيًََ ْضااَ يعناا

ي َْااااَييسمَئِااااا َ يأَْنَيقْااااَ يٓاااا يل

ي

يَنياا َييمّىاا ي ُقْااُ يي... َِ يبَااْيدَكْييااا

ي ْ)َتيأًَّااااااْي اااااا مهٌي ُِ يو اااااا

ي

َ)كْيي ُْ يمّىااا ي نِْاااُ يإمٔااا يَ ااا

ي يُنْصااااَييسمِاااا ِنيُْٓعااااا يأتظاااايص

ي

يااااِلٌُِْيوقااا)يع ٌَٓاااُ يقَاااّ)ْك ي...

ي يأميَْٓخااااااَ)ُديسم أّلاااااا ُ يأَمااااااا

ي

ياااي ِ ْيوقاا)يع ٌَْٓااُ يَخاا)لْك  ي...

ي يِعاااا سركيسمااااا َِ يأَمْيِخنْااااَ يع

ي

اَىٌُْيِِقيٓيىْيوٌ يَوْردَْك  ي...
ش42ي

ي

ي                                                  

ي.164:ي1و ٔ تيسععٔ نييش39ي

ينك نيمألؤيي ن)ك،ي ْيعخييتي ىةيسمٌألٔ .وق)يتي هيسبييخي-

َييعنّيو ني عٔلشيت كييوتؤًّثيش40ي وأ يىيسمي عييسمكالمي ْيسم صٔ)ةيعنّيسمىيِِبةيي،كنىةيسمئِ

ني عٔاليبىعٌاّي يٓ ًيعنّيسع الي اْيكاِسمىخ  ِةيب ميعييبصَٔةيسمى كّي،يوَِيٓيٓ)يسم أًٔث،ي

يعشيأًَ يإًْيوّ يبَْعَ)ك يوسًظييقِليسعخطليسمصَٔييسٕتْي كيه:منى كييوسمىؤًث.يوألعِلي

يٍِيو  ننٍ. عنٍيُوْكَ)هُ:يوطني-

يوق)يق لي يٓي:يش41ي

يٓاااا يأميعىاااايٍوي اااازسِكيس يوَألاااايةًي

ي

يُردّييعناااْي اااؤسدييوكاااليوااا يك ًااا ي

ي
ي

اِسدييش42ي ُيسمع سرييو يًزليوييسميعييعٌ)يسع ًٔيشيب ِٕ،يو  رباةًيبأييخضايتٍيسميا)ٓ)ة،يوسمدل َُٓيٍِل

معطيٓاةيمٔا هيماٍيو سديسمي عييبإضا  ةيرسحياةيسِٕيسي.يكى يق مِسي ِسديسمَِ ةيو ِسديسمعيسقش

ْردش. َِ يوعٌّيسمىٌ  دةيبٔييسِٕيوسمِردييوَِيوييسم ئٍِ،يوسمكٌ ٓةيعييسمخّ)يب م

يووييسإل  رةيسمنطٔألةيإمّيُنىيةيسمخ)يقِلي ِقْ:

يدواااااْ ّْ يَ يااااا)ْتيعٌٔااااا كي كااااا

ي

يأكاااااا م يخااااااّ)كيَْٓلَيااااااُ)هُ  ي

ي
ي
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ٕػػػػ٢ ا٣٭ػػػػٮل  ٹ كا٣ػػػػؾم صى

 

جٍػػؽىؾٍ   ٔى  ٦ػػٮٹمى ظذٌػػٯ ًوػػٍؿتي 

 ٱػػػة ٝى٤ٍػػػتى ٦ىػػػ٨ٍ ٹ٩ىػػػخ ٦ٛػػػة 

 

 ًوػػػػ٤ي٫، ٤ٔٲ٪ػػػػة ٦ػػػػة أمػػػػٌؽٍؾ! ...

ػػػػػػٮل  ٤ٍػػػػػػؽى ا٣٭ى  أدْ٪ٌ٪ػػػػػػٰ صى

 

٤ٍػؽىٍؾ(؟!  ٔىـ٦ةًت )صى  أـ أ٩خى ٰٚ 

 (4) 

ٰٚ مٕؿاء ا٣ٕىؿ ا٣عؽٱر ثنةرة ٔجؽ اهلل ا٣ؼػٮرم )  ،(1968-1885كى

مةٔؿ، ٝةؿ ٚٲ٫ ػٲؿ ا٣ػؽٱ٨ ا٣ـر٤٠ػٰوعةٰٚ  .٦ٮ٣ؽق ككٚةد٫ ثجٲؿكت
(43)

إ٩ػ٫  :

 «.أم٭ؿ مٕؿاء ٣ج٪ةف ٰٚ ا٣ٕىؿ ا٣عؽٱر»

أظػؽ  :درس ٰٚ ٔؽد ٨٦ ٦ؽارس ٣ج٪ةف، ك٬ٮ ٨٦ دٺ٦ٲؾ ٔجؽ اهلل ا٣جكذة٩ٰ

٧٤ٔةء ٣ج٪ةف ٰٚ ا٤٣٘ح كاٵدب. كأوؽر ثنةرة ا٣ؼٮرم صؿٱػؽة ا٣جػؿؽ، كّػ٢ 

 ٱ٢٧ٕ ٰٚ ا٣ىعةٚح َٮاؿ ظٲةد٫.

ذٕةر ٠ةف ٱٮٝٓ ث٫ ثٕػي ٦ػة ٱ١ذػت، ٤٘ٚػت ك)اٵػ٢ُ ا٣ى٘ٲؿ( اق٥ ٦ك

 ٤ٔٲ٫ ا٤٣ٞت.

ك٣ػ٫ دٱػٮاف مػٕؿ  كوةر ٦كذنةران ٰٚ كزارة ا٣ذؿثٲح ا٣ٮَ٪ٲح ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح.

٦ُجٮع
(44)

. 

 .كٝؽ ٗ٪ٌٯ ا٧٣ُؿثٮف ٠سٲؿان ٨٦ ٝىةاؽق ٰٚ ٣ج٪ةف ك٦ىؿ كقٮرٱح كا٣ٕػؿاؽ

 ا٣ذٰ ٱؽكر ظؽٱس٪ة ٬٪ة ظٮ٣٭ة.« ٔل أ٩خ»ك٨٦ ٝىةاؽق ا٧٣٘٪ةة 

٢ ٰٚ اظذٛةٹتو ك٩ؽكاتو أدثٲَّحو، ٦٪٭ة ٦نػةر٠ذي٫ي ٚػٰ ظٛػ٢ كمةرؾ اٵػُ

 ٰٚ ا٣ٞة٬ؿة. 1917، ق٪ح (أ٦ٲؿ ا٣نٕؿاء)د١ؿٱ٥ أظ٧ؽ مٮٰٝ، ك٦٪ع٫ ٣ٞت: 

ف دٱٮافي اٵػ٢ُ ا٣ى٘ٲؿ ٤٣ٞىٲؽة ٪ٍٮى ٔى
(45)

ثػػ)ٔل أ٩ػخ( آػػؾان ا٣ٕ٪ػٮاف 

                                                 

 .53: 1اٵٔٺـ  (43)

 .1ط 1971 -ثٲؿكت  -ا١٣ذةب ا٣ٕؿثٰ  دار -مٕؿ اٵػ٢ُ ا٣ى٘ٲؿ: ثنةرة ٔجؽ اهلل ا٣ؼٮرم  (44)

 = .146-143دٱٮاف اٵػ٢ُ ا٣ى٘ٲؿ:  (45)
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 ٨٦ ٤ُ٦ٓ ا٣جٲخ اٵكؿ:

ػػؽىؾٍ  ٍٕ ى ػػٍل أ٩ػػخى إ٩ًٌػػٰ ٦ًػػخُّ ث ًٔ 

 

٢ٍ إ٣ٯ ٦ة مبخى   ًَ ٍؾ! كأ ػؽَّ وى
(46)

 

٣ٍػػػػ  ؽى ٔى ػػػٌؿؾى ٣ػػػٮ  ًى  ٦ػػػة ٠ػػػةف 

 

ػخى أ٦ة رأٍت ٔٲ٪ػةؾى ٝىػؽٍَّؾ؟ ...
(47)

 

َّٰ ٦يذٌػػػػٕى كصى   ٛ٪ػػػ  ٤ٍػػػخى ٦ػػػ٨ صى

 

َّٰ ٦ىٍ٭ػػػػؽىؾٍ  ...  ك٦ػػػػ٨ ٔٲ٪ػػػػ
 ػػػػػ١أن

ػػٍؿشى ا٣٭ػػٮل  ٔى ٍٕػػخى ثػػٰ   كرٚى

 

ى٪ٍػؽىؾ  كرٕٚخ ٚػٮؽى ا٣ٕػؿًش ث
(48)

 

ٲٌػػػػػػ   كأٔػػػػػٍؽتى ٤٣ٌنػػػػػٕؿاء قى

 

ٍؾ! ... جٍػػؽى ٔى ٌنػػةًؽ  ٕي ٥ٍ ك٤٣ ٬ي ػػػؽى
(49)

 

٪ػػػٮ  ٌْ ٰى ا٣  ٱػػػة ٦ىػػػ٨ٍ أقػػػأتى ثًػػػ

 

ػػػػؽَّؾٍ  ...  ف زى٤ى٧ٍذى٪ًػػػػٰ كزى٤ى٧ٍػػػػخى ػى

٤ٍػػػػػ  ىدثػػػٰ ٚىؼي  إف ٣ػػػ٥ ٱ١ػػػػ٨ أ

 

ػؽَّؾٍ  ... ىٍك٣ػٯ أف ٱىىي ٟى ٠ةف أ ػٞ
(51)

 

 أٌٗةًػػػػػػحه ٱػػػػػػة ركضي إًفٍ  

 

ٍردىٍؾ؟  ةٝ٪ٰ ٚنػ٧ى٧ٍخي كى أ٩ة مى
(51)

 

ػػػػػػؿي إًفٍ   ٍُ  ك٦ىٺ٦ىػػػػػػحه ٱػػػػػػة ٝى

 

أ٩ػػة راٝ٪ػػٰ ٚأ٦ى٧ٍػػخي ًكٍردىٍؾ؟ 
(51)

 

ى٩ٍٞػػػٯ   ٮأ ػػػعي ٌَّ ٍضػػػًؿ ا٣ ٛى  ٦ػػػ٨ ا٣

 

ػؽَّؾ؟ ... ٛىٍضؿى ػى ٔىٍؿتى ا٣ ى ًؾ ٚ٭٢ أ
(53)

 

                                                  

ذٍتي ٤ٔٯ ذ٣ػٟ، ٤ٔػٯ  -  = ٕى ّة٬ؿ ا١٣ٺـ ٤َت ٤٣ذ٧ةدم ٰٚ ا٣جٕؽ كا٣ىٌؽ، كظٞٲٞذي٫ ا٣

 أق٤ٮب ٦أ٣ٮؼ ٦ٕؿكؼ ٰٚ ا٣ٛىٲط كا٣ؽارج ٨٦ ا١٣ٺـ.

٢ٍ( أ٦ؿه ٤ٔٯ قجٲ٢  (46) ًَ ا٤٣ٮـ ٤ٔٯ ا٣ىٌؽ، ٤٘٦ٌٙ ٝٮ٫٣: )ٔل أ٩خ( ص٤٧ح دٔةاٲح، كٝٮ٫٣: )كأ

 ثىٲ٘ح ا٣ٞجٮؿ كا٣ٌؿًٯ، ك٬ٮ ٔذةبه رٝٲٜ.

ٕىٍؽؿ ٰٚ ا٣ع٥١ كثٲ٨ اٹٔذؽاؿ ٰٚ ا٣ٞٮاـ، كاقذٛةد ٨٦ ا٧٣نة٤٠ح ا٤٣ٌ٘ٮٱح ٩ٮٔةن  (47) ص٧ٓ ثٲ٨ ا٣

 ٨٦ ا٣ض٪ةًس ا٧٣ٌٞؽر.

 ا٣جى٪ٍؽ: ا٥٤ٕ٣ ا١٣جٲؿ )٦ٌٕؿثحن(. (48)

ٍَؿىؼى ثة٧٣ُةثٞح ثٲ٨ ا٣ٌكٲٌؽ كا٣ٕجؽ، كاقذٛة (49)
ى د ػىٲىذٲ٨ ا٦ذػؽح ث٭٧ػة ٩ٛكػ٫: ١٦ة٩ذػ٫ ٚػٰ أ

 ا٣نٕؿاء، ك١٦ة٩ذ٫ ٰٚ ا٣ٕنةؽ!

(51) ! ٤ٯ ذ٣ٟ ٕٲ٨ٔ  ٟ ا١٣ؿٱ٥ أف ٱ عؿم  ثؼ٤ٞ ٟ ٨٦ وٌؽم )ك٬ضؿم(ٚ  ٚٲةن ٣ٲ٧ٕ٪ ٰ ٠ة ىدث  .إف ٥٣ ٱ٨١ أ

ٞىىح. ،ا٣ٌ٘ةًح: ا٣ٕٲت، كا٣ؾ٣ح (51) ٍ٪  كا٧٣ى

 أـَّ ا٣نٰء: ٝىؽى إ٣ٲ٫. (51)

ٰ كٝػخ اٷقػٛةر )ثػٲ٨ ا٣ٛضػؿ ٚػ٨ ٣ػٮف ا٣ٌكػ٧ةء كثػٲ -٤ٔػٯ ٩ػٮعو ٦ػ٨ ا٣ذنػجٲ٫  -ٝةرب  (53)

جح ثة٣نػكا٣ن َى  = ذٛ٭ةـ ٣ٲسٲؿ اٹ٩ذجةق! كص٢ٕػٕؿ، كصةء ثىٲ٘ح اٹقػؿكؽ( كثٲ٨ ػٌؽ ا٧٣ؼة
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ًٓ ا٣٪كٲػػػػػػ جػػػػػ
َى  كأرؽُّ ٦ػػػػػ٨ 

 

يػٍؿدىٍؾ؟ ... ٍٕػخى ٤ٔٲػ٫ً ث ٤ى  ػ٥ً ٚ٭ػ٢ ػى

 كأ٣ػػػػؾُّ ٦ػػػػ٨ ٠ػػػػأًس ا٣٪ؽٱػػػػػ 

 

ٍ٭ؽىٍؾ؟ ... ىٍعخى ا١٣أسى مى  ػ٥ً ٚ٭٢ أث

ٟى ك٬ػػػٰ ٔ٪ػػػػ  ٲٍ٪ًػػػ ٔى  كظٲػػػةًة 

 

٪ٍػػؽىؾٍ  ... ًٔ ػػؿآفي  ٞي ػػػًؽم ٦س٧٤ػػة ا٣
(54)

 

ػػػػة٦ػػػػة ٝى   ٛى ي ي٦ٌػػػػٟ إٍف د  ٤ٍػػػػتي أ

 

ػػػؽَّؾٍ  ... ىمي ٍٖ أ  ًرٍٝ٭ػػػة، ك٣ػػػ٥ دىج٤ٍيػػػ

ػػػػٍؽًر٬ة  ٍت ٤ٔٲػػػػٟ ثًىى  ٚ٭ػػػػٮى

 

ًٛػػػػػؿاؽ ٣ًذىٍكػػػػػذىًؿدٌؾٍ    ٱػػػػػٮـى ا٣

 ثأمػػػػٌؽ ٦ًػػػػ٨ ػٛٞػػػػةًف ٤ٝػػػػػ 

 

ػػػٍؿت »ػػػػجٰ ٱػػػٮـى ٝٲػػػ٢:  ... ٛى ػى

ٍ٭ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽىؾٍ  «!ٔى
(55)

 

 

ٝىٲؽة اٵػ٢ُ ا٣ى٘ٲؿ ٩ٌه مٕؿٌم ٫٧ْ٩ وةظج٫ ٣٘ػؿضو ٚى٪ٌػٰ ثعػخ، 

كأراد أف  ،أك ا٣جػةٰٝ ٦٪٭ػة ،ثٞىٲؽة ا٣٪ٛػٲف -٧٠ة ٱجؽك  -ٚٞؽ أٔضت ا٣نةٔؿ 

ؽىر ذ٣ٟ ٔ٪٫ ثكجت إٔضةث٫ ثة٣نػٕؿ  .ٱى٪ٓ ٝىٲؽة ٠ة٧٣ٕةرًح أك ا٧٣٪ةٚكح وى

ٌُؿٱٙ كز٩ةن كٝةٚٲح ك٦ٞىؽان أدثٲ ة. كصؿل اٵػ٢ُ ا٣ى٘ٲؿ ٰٚ ٝىٲؽد٫ ٤ٔٯ  ا٣

ػىةاه ا٧٣ؾ٬ت ا٣ٌنة٦ٰ ٰٚ و٪ٕح ا٣نٕؿ، ك٨٦ د٤ػٟ ا٣ؼىػةاه: اٵػػؾ 

ٛػػةظ ا٣٘ؿٱجػػح، كمػػٲٮع ا٣ذٌنػػةثٲ٫ كاٹقػػذٕةرات، كأ٣ػػٮاف ٦ػػ٨ ا٣جػػؽٱٓ ٦ػػ٨ اٵى٣

 )ا٣ض٪ةس كا٣ُجةؽ ػةٌوح(.

ؿآ٩ٰ ٞي ٦ػ٨ « ك٣ػ٥ دج٤ػٖ أمػٌؽؾ»ٚٞٮ٣ػ٫:  ؛كاقذٛةد ا٣نةٔؿ ٨٦ اٵيق٤ٮب ا٣

« ٦ة ٤ٝت أ٦ػٟ...» ، كٝٮ٫٣: 11]ٱٮقٙ:   ژ ېئ   ېئ ۈئ ژاٳٱح ا١٣ؿٱ٧ح: 

دػػػ٢  ، كأ11]ا٣ٞىػػه:  ژ ںں ڱ ڱ ڱ  ڱ ژ٦ػػ٨ ٝٮ٣ػػ٫ دٕػػة٣ٯ: 

ٞيؿآف( ٰٚ قٲةؽو ٦ٺا٥ ٣٘ؿ٫ً ٨٦ إّ٭ةر ا٣ٌىؽؽ كاٷػٺص ٧ٌ١٦ػٺن  ٧٤٠ح )ا٣

                                                 

كمػجٌ٭٫ ثة٣جٲػةض ا٣ْػة٬ؿ ٦ػ٨ أقػ٪ةف ا٣ٛذػةة  ،٦نؿٝةن )ثٕػؽ ا٤٣ٲػ٢( :ا٣ٛضؿ ًعٮ٠ةن، ٱٕ٪ٰ =

 ا٧٣جذك٧ح ا٣ٌةظ١ح. كٰٚ ا١٣ٺـ اقذٕةرة.

ٔجةرة )كظٲةة ٔٲ٪ٟ( ٨٦ ا٣ؿٌٝح، ك٨٦ ا٤٣ٛذح ا٣نٕجٲٌح. كصػةء ثة٣ذنػجٲ٫ ٣ٲعٞػٜ  ٹظِ ٦ة ٰٚ (54)

٫٧ً ا٣ؾم ثؽأ ث٫ ا٣جٲخ.  دسجٲخ ٝىكى

(55) .٫ ٌى ٛؿ ٔ٭ؽق: ٩ٞ  ػى

 ك٩ٺظِ ٣ُةٚح اٹقذؽارة ا٣ذنجٲ٭ٲح ٰٚ اٵثٲةت ا٣سٺزح اٵىػٲؿة. -
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ثؾ٣ٟ ٦عة٠ةد٫ ٣ٶق٤ٮب ا٣ٛ٪ٰ ا٣ذ٤ٞٲؽم
(56)

. 

كٱٺظِ ٝةرئ ٝىٲؽة اٵىػ٢ُ ا٧٣يٛؿدات اٵقةقٲٌح ا٣ذٰ ٔة٣ش ث٭ة ٌٝٲح 

٧٠ة ٱٺظِ ذ٣ٟ ٚػٰ ثٕػي  ،ا٣٘ـؿ، ك٦ٮاٚٞذ٭ة أك ٦ٞةرثذ٭ة ٧٣ٛؿدات ا٣٪ٛٲف

 ةن.ا٣ٕجةرات أٱٌ

ك٬ؾا ٤٠ٌػ٫ ٦ػ٨ دٹاػ٢ إدٞػةف اٵػُػ٢ وػ٪ٕح ٝىػٲؽد٫ ٤ٔػٯ اٵقػ٤ٮب 

ا٣نٕؿم ا٣ٞؽٱ٥، ٦ٓ د٧ٲٌـ ا٣٪ه ثإدارة ا٣نػةٔؿ ٦ٞةوػؽ ا٣ٞىػٲؽة ك٦ضؿٱةد٭ػة 

٤ٌؽق، ك٨ٍ٦ً  ٞى ٨٦ ػٺؿ زٞةٚذ٫، كثؿأذ٫ ا٤٣٘ٮٱح، كإظ١ة٫٦ اٷٱٞةع ا٣ؾم اػذةرق ٚى

س٫٤ًُّ ٤٣سٞةٚح ا٣ٕؿثٲح اٷقٺ٦ٲٌح.  دى٧ى

كًٓ ٩ٛكػ٫ ٚػٰ ٦ٮًػٓ  ،ك٬ٮ ٱى٪ٓ ٝىٲؽد٫ كٱـػؿٚي٭ة ،ك٠أىٌف اٵػ٢ُ

ػٌؿؾ ٠ٮا٦٪ػ٫ ا٣ٛ٪ٌٲػح، كاقػذؼؿج ٦٪ػ٫ ٝىػٲؽة  ٦٪ةٚكح ا٣نػةٔؿ ا٣ٞػؽٱ٥ ا٣ػؾم ظى

، ٚضػةءى ثػ٪ه ثػ٫ ٦نةث٭ح أك ٦ٞةرثح، ٨٦ ػٺؿ د٧سٌػ٢ ٦ػة رأل كٝػؿأ كاقػذ٧ذٓ

 صؽٱؽ، ك١٣٪٫ ٧٘٦ٮس ثؼىةاه ا٣ٞؽٱ٥.

(5) 

ُّٰ ا٣٪ٌٛٲفي ٝىٲؽد٫ ٤ٔٯ ٦ضـك ؿيق
ٍُ ٛي ٌٚػ٢ث٪ٯ ا٣ ؿى ٬ػٮ ك ،ء ثعؿ ا١٣ة٦ػ٢ ا٧٣ي

ٗٲػؿ أف دٕٛٲ٤ػح ا٣ٌػؿب اٵػٲػؿ  ،ٱذأ٣ٙ ٰٚ ٢٠ مُؿ ٨٦ دٕٛٲ٤ذٰ )٦ذٛة٨٤ٔ(

ثـٱػةدة قػجت  :أم ،)آػؿ دٕٛٲ٤ح ٰٚ ا٣جٲخ( دضػٰء ٤ٔػٯ كزف: )٦ذٛػةٔٺد٨(

( ٰٚ آػؿ ا٣ذٕٛٲ٤ح5-ػٛٲٙ )ظؿ٠ح ٚك١ٮف: 
(57)

. ك٬ؾق ا٣ـٱةدة دُٰٕ إٱٞػةع 

 ـان.ا٣ٞىٲؽة ٧٘٩ح ػةٌوحن كإٱٞةٔةن ٧٦ٲٌ 

                                                 

٘ى٪ٌٯ إ٣ٯ )اٷٱ٧ػةف(، ك (56) ٕىٙ ظ٧ةقػح د٘ٲؿت ٧٤٠ح )ا٣ٞؿآف( ا١٣ؿٱ٥ ٰٚ ا٣٪ه ا٧٣ي ػ ًٍ ى ٬ػٮ د٘ٲٲػؿ أ

 ا٣نةٔؿ )٧٠ة ٱىٌٮر٬ة ا٣٪ٌه(، كإًٔٙ ا٣ىٮرة ا٣ٛ٪ٌٲح. ك١٣٪٫ ٦ٺا٥ ٨٦ ا٣٪ةظٲح اٷٔٺ٦ٲٌح.

 .64-61ا٩ْؿ ا٧٣ٕٲةر ٰٚ أكزاف اٵمٕةر:  (57)
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وَعوّق د. عتد اهلل اهطٖب عوٓ يجزوء اهماين اهًذٕن واهًرفّن
(58)

فقال:  

« ) اهماين اهًذّٕن واهًرفّن ٕزٕدان عوٓ اهماين األصلؤ )يتخَالاُعوٌت يتخَالاعوٌت

بشيء من أناة،  مام ماة هشاه ةنه مناه مان ترن م والنشي رم لشان ف ر  ا م م  اة 

ٖقلث اهخلٔ حلذِب يلذِتان ةلٌٖ اهقصائد اهطْٕوث اهرق هصلحةن ألن تجيء من  ة

 قول م َعْ رمني:اهخطاةث واهخرٍّى ٍحْ 

للللللل تسللللللٖدت الن  يللللللا ن يوم   أَأ

 

ُُ سللٖران  ًللٖا ...  لللَج فَُرللر  ةلل

 آُخ اهمللللراتَ يخللللٓ اسخط للللل 

 

لللَج الهللٓ المللائّىت سللتٖا ...
(50)

» 

 رنالحظ مطلم قصن ، م فطلسي: 

 قللن هوحتٖللب أ وللَج َصللد    

 

 و  وللَج قخوللٔ فٖللك ولللَد    

 واهْزن: يخااعاحٌ.« هٔ فٖك ولد »اهضرب يٌ اهتٖج ِْ: ف 

(6) 

 :قصن ، مألخطل م صغنلوقد حَتُّ األدةاء واهش راء واإلعايْٖن الهٓ 

 علل   أٍَ للَج الٍُّللٔ يللّج ة للد 

 

 وأُ للن  الذا يللا  للدَج َصللد     

ؤِ قصٖدة غزهٖث حضاف الهٓ اهخراث اهغزهٔ اهمتٖر فلٔ  ل ر اهشلاعر   

ٌّ اهًزٕث لاٍج  فٔ امخٖار اهْزن واهقافٖث  وائخاف عَاصر اهش ر اهًخخواث هم

ائخافان ٕدمن فُٖ اهْزن واهقافٖث وٍْعاًِلا ي لان  وائلخاف اهً لأٍ وأدوات 

 اهتَاء اهش ري يع اإل ار اهخار ٔ يٌ وزن وقافٖث.

عللج ال للد   ّْ وةوللإ العجللابت ي اصللري و دة اهللَّا واٍخشللارّ أَن  حط

                                                 

 اهخّذٕٖن: زٕادة سمْن فٔ آمر حا ٖوث يٌ يجزوء اهماين  ويثاهُ: (58)

للللل رت واألف للللال َٕض   ٕللللا ةَللللد 

 

ا هلللذي ا ... ّت  هولللبل اهحملللٖى  لللرة

  ُّ  دتت  هوخوٖللللللللللن ةللللللللللْدّ

 

 يلللللا مٖلللللرت ود    ٕلللللدوت   

 
 

 .00-08: 1اهًر د الهٓ فّى أ  ار اه رب  (50)
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حف بتقدّم جائزٍة لهو  ََّق علُ أقراىً فِ نعارضة  قصةْدة اطل ة  الصُّ َّتََف

«الهثالةةو والهثةةاىِ»الصةةرْر الهةةذ.َرةي وفةةِ .تةةا  
(60)

صةةَرة لطل ةة   

الصةحافِ الببْةر العةاعر اليةالر الهبةدر بعةارة »الصرْر فِ شبابً، وتحتٍا: 

وجةةاو وراوٌةةا «ي الخةةَري صةةاري جرّةةدة البةةرق الهعةةٍَرة فةةِ بْةةرو 

اطرةةرار »اطولةةُ لهبةةابق  أجرتٍةةا جرّةةدة  قصةةْدتان فااتةةا نعةةاً بال ةةائزة

رة َّ «الهص
(69)

 لمعارضة قصيدة بشارة الخوري: 

 عةةأ أىةةي مىةةِ نةةّي بعةةد 

 

 وأِطةةةْ  مما نةةةا شةةة َي َصةةةدَّ ْ  

نو ىظةم الّعةاعر»أنّا القصْدة اطولُ فباىي  
(62)

«: جرجةِ ىَْخلة 
(63)

 ،

 قال فٍْا:

 واهلل نةةةةةةةا أقصةةةةةةةرُ  ُو َّ 

 

َِّ َصةةةدَّ ْ    نٍهةةةا أََطلْةةةَي علةةة

 نةةةا .ةةةان قبلةةةح نَةةةْو أُِرةةةّي  

 

 وال أرةةةةّي  ةةةةَا  بَْعةةةةَد ْ  ييي

 نةةةةا بةةةةال لْلةةةةِ ال ّحةةةةَ 

 

 ُل فٍةة  نَيَْعةةَي الفْ ةةَر َلةةدَّْ   ييي

 أَْرَْْْتةةةةةةةً َهةةةةةةة ً ملَْْةةةةةةةة 

 

 ةَح مما شةربي م.ةر  شةٍَد ْ  ييي

 رتةةةةةُ مما طلةةةةة  الّصةةةةةبا 

 

 ُح عرفْةةةُي فةةةِ َرّّةةةاه بُةةةْر َْ   ييي

                                                  

فِ ن بع   9126ٍَر البتا  فِ جزأّو، فاطول  ي   يرلْم  َنَّس ،الهثالو والهثاىِ (60)

َرة الهثالةو والهثةاىِ: ن هَعة  شةعرّ  نصة»وعيَاىً البان   ،العرفان بصْدا )لبيان(

وصةدر ال ةزو «ي ور َم ليخب  أ باو العصر وأَ ّباتًِ ن  أنثل  نو ل ةَطٍم وتةَاقْعٍم

 عو ن بع  العرفان بصْداي 9130الثاىِ  ي  

، و.ةةان صةةاربٍا الصةةحفِ 9121-9126صةةدر  جرّةةدة اطرةةرار الهصةةَرة  ةةيتِ  (69)

يتْوي  الهعٍَر: جبران تَّيِي فالهبابق  جر  فِ مردى ٌاتْو البَّ

جد لً ترجه  فِ نصا ريي وفِ نع م الباب ْو: جرجِ ىَْخل   عد، .ان رّْةاً  ةي  لم أ (62)

، ولةم 9121أو  9126ي قلي: وٌاٌَ ما ُّعارُ  فِ الهيافب  فِ الععر فةِ  ةي  9196

 شْ اً عو وفاتًي 9130ّذ.ر رلْم  َنَّس فِ الهثالو والهثاىِ  ي  

 ي212-219: 2الهثالو والهثاىِ  (63)
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وكةل فٖ آخرْةٲذةن، كصةءت ٬ؾق ا٣ٞىٲؽة ٰٚ قذح ٔنؿ ث
(64)

: 

 ٝػػػػؽ مػػػػةٝ٪ٰ ٱػػػػة ركضي أفٌ 

 

ػػػذٍٟ ٦ىٍضػػػؽىؾٍ  ...  ٱىػػػؽ ا٣ؿثٲػػػٓ ٠كى

 ُٔٛػػػةن ٤ٔػػػٯ ا٣ٕجػػػؽ ا٣ٛٞٲػػػػ 

 

 ػػػػًؿ صسػػػة ثجةثػػػٟ كاقػػػذى٧ؽَّؾٍ  ...

 ٦ػػػػػػةذا ٤ٔٲػػػػػػ٫ ٱػػػػػػٮـ ًكرٍ  

 

ٍردىٍؾ؟ ... ًدؾى ػ٤كػػػحن كٱنػػػ٥ٌ كى
(65)

 

 كإذا رأٱػػػػػػػػخى ٌٗةًػػػػػػػػحن  

 

ٍؾ!  ٍظػؽى ٫ي ٱ٧يػٍخ، كقػ٧٤خى كى ٍٔ  دى

كةل ف٘ٓةاٵك٣ٯ أٱٌةن ظ٤ٲ٥ دى٦ٌٮس ٨ٔ ٝىٲؽةو،  ك٩ةؿ ا٣ضةاـة 
(66)

: 

ػػػػؽىؾٍ  ٍٕ ي ٤ٍػػػػخى ث َى ى ذى٪ًػػػػٰ كأ ٍٔ  كدٌ

 

ػػؽىؾٍ   ٍٕ ى  ٚ٭ضػػؿتي َٲػػتى ا٣ٕػػٲل ث

 آ٬ػػػػةن ٣ٕ٭ػػػػؽؾ ٚػػػػٰ ا٣٭ػػػػٮل 

 

ٍ٭ػػػؽىؾٍ   ٔى ٓي اٳ٬ػػػةتي   ٣ػػػٮ دىٍؿصػػػ

 ٔ٭ػػػػؽه أ٣ػػػػؾُّ ٦ػػػػ٨ ا٧٣٪ػػػػٯ 

 

ٍصػػػؽىؾٍ   ـٌ كى  أٱػػػةـى كصػػػؽم ٬ػػػ

ٟى ا٣ؿٚٲػػػػػ  ٍكػػػػ٨ي دك٣ذػػػػ  كا٣عي

 

ى٪ٍػػؽىؾٍ ػػػٕحي كا٤ٞ٣ػػٮبي رٚى  ... ػػ٨ى ث ٍٕ 

 ٱػػػػة ٣ػػػػٲ٨ٌى اٵُٔػػػػةًؼ ٚػػػػٰ 

 

ٍؾ!  ػػػػؽَّ  ٝىٍ٭ػػػػًؿ ا٧٣ذػػػػٲ٥ٌ ٦ػػػػة أمى

 ٱػػػػة ٩ػػػػةٔفى اٵصٛػػػػةًف ٚػػػػٰ 

 

ٍؾ!  ػػػػؽَّ ىقى ـً ا٣ٌؿ٦ةٱػػػػح ٦ػػػػة أ  ٱىػػػػٍٮ

 :وفٖ آخرْةكصةءت ا٣ٞىٲؽة ٰٚ أرثٕح كٔنؿٱ٨ ثٲذةن،  

 ٝكػػػػ٧ةن ثعجٌػػػػٟ ك٬ػػػػٮ أٍٝػػػػػ

 

 ػػػؽىسي ظ٤ٛػػحو ٔ٪ػػؽم كٔ٪ػػؽىؾٍ  ...

                                                  

 .191: ٧٣1سة٩ٰ ا٧٣سة٣ر كا (64)

٣ػٮ مػ٥ٌ »كّػة٬ؿ أف أوػ٢ ا٣نػٕؿ:  :، ٤ٝػخ«كٱنػ٥ٌ كردؾ»٠ؾا ٰٚ ا٧٣سة٣ػر كا٧٣سػة٩ٰ:  (65)

ٍردؾ ٥.« كى  ٧٠ة أدٮقَّ

 .394-391: 1ا٧٣سة٣ر كا٧٣سة٩ٰ  (66)

( دػؿص٥ ٣ػ٫ ا٣ـر٤٠ػٰ ٚػٰ اٵٔػٺـ 1957-1888كظ٤ٲ٥ دى٦ٌٮس )ث٨ إثؿا٬ٲ٥( ) -

٫ٌ إصةدة، ك٣ؽ ك٩نأ ٚػٰ زظ٤ػح ث٤ج٪ػةف، ( كٝةؿ ٚٲ٫: ٦ذأدٌب، ٫٣ ٥ْ٩ ٠سٲؿ ٰٚ ث171ٕ: 1)

ٚنةرؾ ٰٚ دعؿٱؿ صؿٱؽة ا٧٣٭ٌؾب، كاقذٮ٨َ د٦نػٜ  ،كقةٚؿ إ٣ٯ ا٣جؿازٱ٢ كٔةد إ٣ٯ ث٤ؽق

ثٕؽ ا٣عؿب اٵك٣ٯ إ٣ٯ آػؿ ظٲةدػ٫، كدػٮٰٚ ٚػٰ ٦كذنػٛٯ ا٣ضة٦ٕػح اٵ٦ؿٱ١ٲػح ثجٲػؿكت 

 ،ٜ٤ ٣ػ٫ دٱػٮاف كد٨ٚ ٰٚ )صٮ٩ٲح( ث٪ةءن ٤ٔٯ كوٲذ٫. كٝةؿ ٚٲ٫: ٠ةف ٦٭ٌؾب ا٣ُجٓ د٦ر ا٣ؼي

ظ٤ٲ٥، كا٧٣سة٣ر كا٧٣سة٩ٰ، كاٵٗة٩ٰ ا٣ٮَ٪ٲح كرقة٣ح، كزثؽة اٳراء ٰٚ ا٣نٕؿ كا٣نػٕؿاء، 

 كٝة٦ٮس ا٣ٕٮاـٌ، كرثةٔٲةت كدأ٦ٺت، كٱْٞح ا٣ؿكح، ك٬ٰ ص٧ٲٕةن ٦ُجٮٔح.
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 ٦ػػػػة ظػػػػةؿ مػػػػٕتو ثػػػػةافو 

 

ٍ٘ػػخى ٝىٍىػػؽىؾٍ » ٬ذٛػػٮا ثػػ٫ً:  ي٤ٌ  «ث

ا ٤ُ٦ٞػػػػػةن    كٗػػػػػؽكت ظػػػػػؿ 

 

ٍٕؽىؾٍ   ػػػػػ  كأد٧ٌػػػػػخ اٵٱػػػػػةـي قى

 ٱٮ٦ػػػػػةن ثأ٬٪ػػػػػأ ٦ػػػػػ٨ ٚػػػػػؤا 

 

ٍؾ! ... ػٍؽري ٦ىٍ٭ػؽى  دم ظٲ٨ ٱ٘ؽك ا٣ىَّ

 ك٩ٺظِ اٹقذؽارة ا٣ذنجٲ٭ٲح ٰٚ آػؿ ا٣ٞىٲؽة ٤ٔٯ ٗؿار ٦ة و٪ٓ اٵػ٢ُ. 

(7) 

 ُٛؿقػ٣ٰٞؽ ا٣ذٍٞ اٵػ٢ُ ا٣ى٘ٲؿ اٵ٩٘ةـ ا٣ذٰ كو٤خ إ٣ٲ٫ ٦ػ٨ ٝىػٲؽة ا٣

ا٣٪ٛٲف، ك٬ٰ أ٩٘ةـ اصذ٧ٕخ ٨٦ إٱٞػةع ا٣جعػؿ ا٣ػؾم اػذػةرق، كا٣ٞةٚٲػح ا٣ذػٰ 

٤ٍؽىؾ»٩ةقجخ ٦ٞةوؽق، كأٚةدد٫ ٰٚ إٱؿاد   اق٥ ا٧٧٣ؽكح إٱؿادان ٹ ٱؼ٢ٌ ثكػٺ٦ح« صى

اٷٱٞةع كا٧٣ٮقٲٞة. ٣ٞؽ اقذُةع أف ٱضٕػ٢ ٦ػ٨ ذ٣ػٟ اٹ٩ذٞػةء ٚػٰ ا٣ٕػؿكض 

 ٲ٨ ٰٚ ا٣ٞك٥ ا٣جةٰٝ ٨٦ ٩ٌه ا٣٪ٛػٲف،كادٜٛ ٦ٮًٮٔة ا٣ٞىٲؽد كا٣ٞةٚٲح ٦ـٱٌحن ٹٚذح.

ٓى اٵػ٢ُ ٝىٲؽد٫ ٤ٔػٯ كا٣ٞىٲؽة ا٣ذٰ أػ٤ى٭ة اٵػ٢ُ ٧٣ٮًٮع ا٣٘ـؿ.  كو٪

ضجح ٦ى٧ٍ٤ىط ٝىٲؽة ا٣٪ٛٲف ك٦ى٪ٍعةق، ٚ٭ٰ ٝىٲؽة ظؽٱسح ٝؽٱ٧ح، ك٬ٰ ٦يذٞ٪حه ٦ٕي
(67)

. 

(8) 

٣ٞؽ امذؿؾ ا٣نةٔؿاف ا٧٣ٕةوؿاف ٰٚ اٹ٣ذٛةت إ٣ٯ ا٣ذؿاث ا٣نٕؿم كٚػٰ 

٘ىٍٮص ٤ٔٯ  ٩ىٮو٫، كاٹقذب٪ةس ث٫، أ٦ة ا٣ـر٤٠ٰ ١ٚة٩خ ٝىػٲؽة )ا٣جػةرع( ا٣

ا٣نؿارة كا٧٣٪٤ُٜ، كٌٗؾت كصؽاف ا٣نةٔؿ ث٧ة دعذػةج إ٣ٲػ٫ ا٣جؽاٱػح: ا١ٛ٣ػؿة، 

                                                 

٦ٕةرًػح ٤٣٪ٛػٲف  -أوػٺن  -كأ٦ة ا٣ٞىٲؽدةف ا٤٣ذةف ٔةرًذة ٝىٲؽة اٵػ٢ُ )ا٣ذػٰ ٬ػٰ  (67)

ٛيُؿقٰ( ٤ٚٲف ٬٪ة ٦ ضةؿ ا٣عؽٱر ٨ٔ دٞٮٱ٧٭٧ػة، ك١٣٪ػٰ أٝػٮؿ اػذىػةران: إ٩ػ٫ ٱٞػةؿ ا٣

 ٚٲ٭٧ة ٦ة ٝةؿ اث٨ ا٣ؼٲ٧ٰ، ٰٚ ٝىٲؽةو ٫٣ ٦ن٭ٮرة:

 ٱػػػة ثةرٝػػػةن ثأٔػػػة٣ٰ ا٣ػػػؿ٧ٝذٲ٨ ثػػػؽا:

 

ػ٪ىتي »  ٟى ا٣نَّ ، ك١٣ػ٨ٍ ٚةدىػ ١ٲٍخى  «!٣ٞؽ ظى

. 468-458: 1دػػؿص٥ اثػػ٨ مػػة٠ؿ ا١٣ذجػػٰ ٹثػػ٨ ا٣ؼٲ٧ػػٰ ٚػػٰ ٚػػٮات ا٣ٮٚٲػػةت  

رً٭ة كق٧ٌُ٭ة ٠سٲؿكف، كٹث٨ ػةد٧ح اٵ٩ىةرم دؼ٧ٲف ٣٭ة ٚػٰ كا٣ٞىٲؽة ز٧ٌح، كٝؽ ٔة

 .57-51دٱٮا٫٩: 
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كٔؽد ٨٦ ا٧٣ٛؿدات اٵقةقٲح ا٧٣ٮظٲح، ك٦ٞةرثح اٹٗذؿاب؛ ز٥ ا٤ُ٩ػٜ ٦ٕجٌػؿان 

ك٦ػ٨ ٨ٔ ظة٫٣ ٦كذٛٲؽان ٧ٌ٦ة ٱػٌؽػؿق ٚػٰ ٩ٛكػ٫ ككصؽا٩ػ٫ ك١ٚػؿق كمػةٔؿٱٌذ٫؛ 

٧ٓ ٗؿثح ا٣ؾات إ٣ػٯ ٦أقػةة ا٣ػٮ٨َ؛ كاظػذِٛ ث٧سػ٢ً ركٌم ا٣جػةرع )ظػؿؼ  صى

ٌؿثػ٫ ٦ػ٨ ٝجػ٢ ٚػٰ إظػؽل كزجػةت مػةٔؿٱٌذ٫  ا٣٪ٮف(، كأذ٧ػؽ ا٣جعػؿ ا٣ػؾم صى

 ا٣ٮصؽا٩ٲح، كاػذةر ٧٩ُةن ٨٦ ٚؿكع ثعؿ ا١٣ة٢٦.

ٔي٭ة، ك٩ىػٮعي  ٣ى٘ٲؿكأ٦ة اٵػ٢ُ ا ًٛٲف: ٣ٛذ٫ أكٹن إٱٞة ضت ثٞىٲؽًة ا٣٪َّ ٚأٔي

ك٬ٰ ٝىٲؽة دا٣ٲٌح، ٚة٣ؽاؿ ٬ٮ ظؿؼ ا٣ؿكم، أ٦ٌػة ا١٣ػةؼ ٚذػؽٔٯ ٚػٰ  ،ٝةٚٲذ٭ة

ٍوػٺن  ٥٤ٔ ا٣ٞةٚٲح كى
(68)

، ك٬ػٰ كإف ٣ػ٥ د١ػ٨ ظػؿؼ ا٣ػؿكم صػـءه ٔػ٨ ٧٤٠ػح 

 ا٣ٞةٚٲح، ٹز٦ح ٵثٲةت ا٣ٞىٲؽة ٤٠ٌ٭ة.

٣ٞػػؽ د٧سَّػػ٢ اٵػُػػ٢ ا٣ٞىػػٲؽة، كاقذعٌػػؿ اٵدكات ا٣ٛ٪ٲػػح ا٧٣نػػةث٭ح 

ـ٦ٌػةف كاٵظػٮاؿ، كوػ٪ٓ كد٧سَّػ ،ٵدكات )ا٣٪ٛٲف( ا٣ذٰ و٪ٓ ث٭ػة مػٕؿق ٢ ا٣

إ٩٭ػة ٩كػؼح َجػٜ  :أف ٱٞػٮؿ -٣ػٮ مػةء  -كٱكػذُٲٓ ا٣٪ةٝػؽ  .ٝىٲؽة ٦نػةث٭ح

اٵو٢ ٨ٔ ٩ٌه ٔجةقٰ ٦ذأٌػؿ، ق٤ٟ ٚٲ٫ ا٣نػةٔؿ ٦كػ٤ٟ ا٧٣ػؾ٬ت ا٣نػة٦ٰ 

 ز٥ ػذ٥ ٚٮًٓ اق٫٧ دعخ ا٣ٞىٲؽة. ،ٰٚ و٪ٕح ا٣نٕؿ

كا٣ؽُّٔةثػح  ك٥٣ ٱىٍؼ٢ي ا٣٪ه اٵػ٤ُٰ )ا٧٣ٕةوؿ( ٨٦ ا٧٤٣عح ا٣نة٦ٲح ٰٚ ا٣ؿٝػح

ٛىفى ا٣نٕجٰ ٠ٞٮ٫٣:  «....كظٲةة ٔٲ٪ٟ» ، كٝٮ٫٣:«ٔل أ٩خ! إ٩ٰ ٦خ ثٕؽؾ» كا٣٪َّ

٤ٌٜ ٚػٰ ٝىػٲؽد٫، كأًػةؼ إ٣ػٯ ٦ػة  كٱْ٭ؿ ٤٣ٞةرئ كا٣٪ةٝؽ أٌف ا٣ـر٤٠ٰ ظى

، كأقػ٤ٮث٫  ،اقذٛةدق ٨٦ ٩هِّ )ا٣جةرع( ٌٰ كو٪ٓ ٝىٲؽةن ٤ٔٲ٭ػة َةثٕػ٫ي ا٣نؼىػ

دًة ا٣ضٮا٩ت.  ا٣ٌؾادٰ، ٨٦ كراء زٞةٚح ٦ذٕؽِّ

                                                 

ػؽٍَّت كوػٺن، كا٣ذػــى ا٣نػةٔؿ ٦ٕ٭ػة ظؿٚػةن آػػؿ  (68) ٔي إذا ٠ة٩خ ا١٣ةؼ ٧ًٲؿان ٦كجٮٝةن ثعؿ٠حو 

)ٚػ٨ ا٣ذُٞٲػٓ ا٣نػٕؿم  ٱ١ٮف ٬ٮ ا٣ؿكٌم، أ٦ػة إذا ٠ة٩ػخ ٦كػجٮٝحن ثكػ١ٮف ٚ٭ػٰ ا٣ػؿكم.

 (.155كا٣ٞةٚٲح: 
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ك١٣٪ػ٫ زػٮبه ٦ى٪ٍكػٮجه ٤ٔػٯ ٦٪ػٮاؿو  ،ك٩ىكشى اٵػ٢ُي ا٣ى٘ٲؿ زٮثةن صؽٱػؽان 

ٝؽٱ٥، كأدكاتو ٚ٪ٌٲحو د٤ٞٲؽٱٌح. ك١٣ػ٨ ٬ػؾا ٹ ٱ٤٘ػٰ ص٧ػةؿ ا٣ٞىػٲؽة، كادٌكػةؽ 

أصـاا٭ة، كدك٤ك٢ أ١ٚةر٬ة، ككوٮ٣٭ة ثة٣ٞةرئ إ٣ٯ ٦ػة أراد ا٣نػةٔؿ أف ٱىػ٢ 

 إ٣ٲ٫، كٱسٲؿق ٨٦ ا٧٣ٞةوؽ كاٵ٩٘ةـ ٰٚ آفو ٦ٕةن.

 ٔل:زً أك

٬ػٰ  ،إف ظؿ٠ح ا٣نٕؿ ا٣ٕؿثٰ، ٤ٔٯ ا٦ذؽاد ا٣ـ٨٦ ٦٪ؾ ا٣ٕىؿ ا٣ضة٤٬ٰ -

 ظؿ٠ح دااجح، ٦ذعٌؿ٠ح ٦ٓ اٵصٲةؿ ا٧٣ذٕةٝجح، كاٵز٦ةف ا٧٣ذٮا٣ٲح.

ٚة٣ٌنةٔؿ ا٣ؾم ٱذؿثٌٯ ٤ٔػٯ ٦ػة ٠ػةف  ؛ك٬ٰ ظؿ٠ح ظٲٮٱح: ٚة٤ٔح ٦٪٤ٕٛح -

٫، ثٲ٨ ٱؽٱ٫ ٨٦ ٥ْ٩ ك٦ة ٝؽ٫٦ ٫٣ مػٲٮػ٫ ك٧ٌ٤ٕ٦ػٮق، ك٦ػة راٝىػ٫ي، أك ااذ٤ػٙ ٦ٕػ

إف ص٧ػٓ ا٧٣ٮ٬جػح إ٣ػٯ  -كٱىذى٧س٢َّي ذ٣ٟ، كٱض٤ٕي٫ ٰٚ ١ٚؿق ككصؽا٫٩، ٹ ٱ٤جر 

أف ٱ١ٮف ٔ٪ىؿان ٚةٔٺن ٰٚ د٤ػٟ ا٣عؿ٠ػح، كٱذػؿؾ أزػؿان  -ا٧٣ذةثٕح كا٧٣ؽارقح 

 ٱكٌض٫٤ دةرٱغ اٵدب ٫٣، كٱؼٌى٫ ث٫.

كا٣٪ىٮص ا٣نٕؿٱح ا٣جةٝٲح ٤٣نػٕؿاء ا٣ػؾٱ٨ ًػةٔخ دكاكٱػ٪٭٥، أك ٹ  -

٬ٰ ٩ىٮص ذات أ٧٬ٲٌح ٨٦ ص٭ذٲ٨: ٚ٭ٰ د١نٙ  - ةتدـاؿ ٰٚ ثُٮف ا١٧٣ذج

كدؽؿ ٤ٔٲ٭ة ك٣ٮ ٠ة٩خ ٤ٝٲ٤ح، ك٬ٰ دٛٲؽ ٚػٰ  ،٨ٔ ظٞٲٞح مةٔؿٱح ذ٣ٟ ا٣نةٔؿ

 كاٹ٩ذجةق إ٣ٯ أَٲةٚ٭ة. ،دٮًٲط وٮرة ا٣ٕىؿ اٵدثٲح

ٮ اٵدب،  - ٭ة ٦ؤٌرػي ذىًؿظي ٍٞ ك٬ٰ ٩ىٮصه دٌٕؽؿ ٨٦ اٵظ١ةـ ا٣ٕة٦ح ا٣ذٰ ٱى

 كدض٤ٕ٭ة أظ١ة٦ةن ٗة٣جحن.

ة ٱ٤ذٍٞ ا٣ٌؽارس، ك٬ٮ ٱٞؿأ أمٕةر ا٣نػٕؿاء ا٣ػؾٱ٨ ٹ دكاكٱػ٨ ك٨٦ ٬٪ -

د٤ػػٟ ا٣٪ىػػٮص ذات ا٧٣ـاٱػػة ا٣ٛ٪ٌٲػػح، كاٵ٣ػػٜ ا٣نػػٕؿم،  ،ثػػٲ٨ أٱػػؽٱ٪ة ٣٭ػػ٥

ٌْة٬ؿة.  كا٣ؼىٮوٲح ا٣

ٌؿٝىحه ٰٚ ٠ذت اٵدب، كاٹػذٲػةرات، كا٣ع٧ةقػةت،  - ٛى ٬ؾق ا٣٪ٌىٮص ٦ي
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ِّٙ  ٠ذت ا٣ذٮارٱغ كا٣ذؿاص٥ كثؿا٦ش ا٧٤ٕ٣ةء كٗٲؿ٬ة، ك٠سٲؿان  ٰٚك ٦ة ٱ١ٮف ٦ؤ٣

ٌٙ ٔػ٨ مؼىػٲح أدٱػت ذكاٝػح ٱػذ٨ٞ اٹ٩ذٞػةء  ٦س٢ ٬ؾق ا١٣ذت ك٦ىػ٪ٌٛ٭ة ٱنػ

 ٩ذٲضح ٦ُة٣ٕةد٫، كر٬ةٚح ذك٫ٝ. -٧ٌ٦ة اػذةر  -كاٹػذٲةر، كٱٞؽـ ٣٪ة 

ٝػؽ  ،ك٬ٰ ٦ةز٤حه ثٲ٨ أٱؽم ا٣ٞػؿاء ٔة٦ػح كا٣نػٕؿاء ػةٌوػح ،٬ؾق اٵمٕةر

٣نػةٔؿ ا٣ٞػؽٱ٥ ٚٲ٧ػة كدى٢ ٦ة ثػٲ٨ ا ،د١ٮف ٤٦٭٧ح، أك مؿارة د٤٭ت ا٣نةٔؿٱح

أثؽع كا٣نةٔؿ ا٣ذة٣ٰ ٚٲ٧ػة دعٌؿ٠ػخ ٣ػ٫ ٩ٛكػ٫ ك٦ػةؿ إ٣ٲػ٫ ذكٝػ٫، كَةثػخ ٣ػ٫ 

 .ػىةاى٫ ٨٦ ذ٣ٟ ا٧٣ٮركث )ا٣ٞؽٱ٥(!

*   *   * 

 

 املصادر واملراجع
 

دار ا٧٣ٕػػةرؼ  -قػة٦ٰ ا١٣ٲػػة٣ٰ  -اٵدب ا٣ٕؿثػٰ ا٧٣ٕةوػػؿ ٚػٰ قػػٮرٱح  -

 ا٣ُجٕح ا٣سة٩ٲح. -ث٧ىؿ 

 .1969 -ثٲؿكت  -دار ا٥٤ٕ٣ ٧٤٣ٺٱٲ٨  -ػٲؿ ا٣ؽٱ٨ ا٣ـر٤٠ٰ  -اٵٔٺـ  -

 -ثٲػؿكت  -دار ا٥٤ٕ٣ ٧٤٣ٺٱػٲ٨  -د. ٧ٔؿ ٌٚؿكخ  -دةرٱغ اٵدب ا٣ٕؿثٰ  -

 ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ.

دار  -٧٠ةؿ ا٣ػؽٱ٨ ٦ع٧ػؽ ثػ٨ ٦ٮقػٯ ا٣ػٌؽ٦ٲؿم  -ظٲةة ا٣عٲٮاف ا١٣جؿل  -

 د٦نٜ(. -اٵ٣جةب ٤٣ُجةٔح كا٣٪نؿ )ثٲؿكت

-  ٰ  ـ.1111-1413٬د٦نٜ،  -٥٤ٞ٣ دار ا -أظ٧ؽ ا٣ٕٺك٩ح  -ػٲؿ ا٣ؽٱ٨ ا٣ـر٤٠

دار ا١ٛ٣ػؿ  -دعٞٲٜ ٦ع٧ؽ رًٮاف ا٣ؽاٱػح  -دٱٮاف اث٨ ػةد٧ح اٵ٩ىةرم  -

 .ـ1994-1411٬د٦نٜ ا٣ُجٕح ا٣سة٩ٲح  -
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٦ؤقكػػح ا٣ؿقػػة٣ح  -دٱػٮاف ا٣ـر٤٠ػػٰ: ػٲػػؿ ا٣ػؽٱ٨ ثػػ٨ ٦ع٧ػػٮد ا٣ـر٤٠ػٰ  -

 د٦نٜ( ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ. -)ثٲؿكت 

-  ٰ  ا٣ضـء اٵكؿ. - 1915 -ا٣ٞة٬ؿة  -ا١٧٣ذجح ا٣ٕؿثٲح  -دٱٮاف ػٲؿ ا٣ؽٱ٨ ا٣ـر٤٠

 -٤٣ُجٲؼػٰ اٵ٩ؽ٣كػٰ  -٦كػ٥٤ ثػ٨ ا٣ٮ٣ٲػؽ  :مؿح دٱٮاف وؿٱٓ ا٣٘ٮا٩ٰ -

 ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ. -دار ا٧٣ٕةرؼ ثة٣ٞة٬ؿة  -دعٞٲٜ د. قة٦ٰ ا٣ؽ٬ةف 

 -دار ا١٣ذػةب ا٣ٕؿثػٰ  -ثنةرة ٔجؽ اهلل ا٣ؼػٮرم  :مٕؿ اٵػ٢ُ ا٣ى٘ٲؿ -

 .1971ا٣ُجٕح ا٣سة٩ٲح  -٣ج٪ةف  -ثٲؿكت 

 -١٦ذجػػح ا٣ٕجةقػػٲح  -د. قػػة٦ٰ ا٣ػػؽ٬ةف  -اء اٵٔػػٺـ ٚػػٰ قػػٮرٱح ا٣نػػٕؿ -

 د٦نٜ، ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ.

 -١٦ذجػح ا٧٣س٪ػٯ  -د. وػٛةء ػ٤ٮوػٰ  -٨ٚ ا٣ذُٞٲػٓ ا٣نػٕؿم كا٣ٞةٚٲػح  -

 ـ.1977-1397٬ا٣ُجٕح ا٣ؼة٦كح  -ث٘ؽاد 

دار  -دعٞٲػٜ د. إظكػةف ٔجػةس  -اثػ٨ مػة٠ؿ ا١٣ذجػٰ  -ٚٮات ا٣ٮٚٲةت  -

 ك٣ٯ.ا٣ُجٕح اٵ -ثٲؿكت  -وةدر 

أثٮ ث١ؿ ٦ع٧ؽ ث٨ ٔجؽ ا٤٧٣ػٟ ا٣نػ٪ذؿٱ٪ٰ، ٔػؿؼ  -ا١٣ةٰٚ ٰٚ ٥٤ٔ ا٣ٞٮاٰٚ  -

 د٦نٜ. -دار ا٧٣ٺح  - دعٞٲٜ ٦ع٧ؽ رًٮاف ا٣ؽاٱح -ثةث٨ ا٣ٌكؿاج 

دػأ٣ٲٙ ا٣نػٲغ أثػٰ ٔجػؽ اهلل  -٠ذةب ا٣ذنجٲ٭ةت ٨٦ أمٕةر أ٢٬ اٵ٩ؽ٣ف  -

 -دار ا٣سٞةٚػح  -دعٞٲػٜ د. إظكػةف ٔجػةس  -٦ع٧ؽ ث٨ ا١٣ذٌة٩ٰ ا٣ُجٲػت 

 ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ. -ثٲؿكت 

وػٲؽا، ا٣ضػـء  -ا٧٣ُجٕػح ا٣ٕىػؿٱح  -ظ٤ٲ٥ د٦ٮس  -ا٧٣سة٣ر كا٧٣سة٩ٰ  -

 .1931، ا٣ضـء ا٣سة٩ٰ 1916اٵكؿ 

د٦نٜ  -دار ا١ٛ٣ؿ  -د. ٔجؽ اهلل ا٣ُٲت  -ا٧٣ؿمؽ إ٣ٯ ٚ٭٥ أمٕةر ا٣ٕؿب  -

 ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ. -
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اثػ٨  -ت ا٧٣ؿوٓ ٰٚ اٳثةء كاٵ٦٭ةت كاٵث٪ةء كا٣ج٪ةت كاٵذكاء كا٣ػؾكا -

 ـ.1991-1411٬ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ  -ٔة٥٣ ا١٣ذت  -اٵزٲؿ ا٣ضـرم 

 ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ. -ثة٣ٞة٬ؿة  -دار ا٧٣أ٦ٮف  -ٱةٝٮت ا٣ع٧ٮم  -٦ٕض٥ اٵدثةء  -

 -د٦نػٜ  -كزارة ا٣ذؿثٲػح  -٦ع٧ؽ ػٲؿ أثػٮ ظػؿب  -ا٧٣ٕض٥ ا٧٣ؽرقٰ  -

 ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ.

 -ٲػػؿكت ٦ؤقكػػح ا٣ؿقػػة٣ح )ث -٧ٔػػؿ رًػػة ٠عة٣ػػح  -٦ٕضػػ٥ ا٧٣ػػؤ٣ٛٲ٨  -

 .ـ1993-1414٬ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ  -د٦نٜ( 

ٔيػؿؼ  -ا٧٣ٕٲةر ٰٚ أكزاف اٵمٕةر  - أثٮ ث١ؿ ٦ع٧ؽ ث٨ ٔجؽ ا٤٧٣ٟ ا٣ن٪ذؿٱ٪ٰ، 

 د٦نٜ. -دار ا٧٣ٺح  -دعٞٲٜ ٦ع٧ؽ رًٮاف ا٣ؽاٱح  -ثةث٨ ا٣ٌكؿاج 

 -دار وػةدر  -دعٞٲٜ د. إظكةف ٔجػةس  -اث٨ ػ١ٌ٤ةف  -كٚٲةت اٵٔٲةف  -

 ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ. -ثٲؿكت 

*   *   * 




