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 جمالّياث الخطاب الشعسّي وآلّياجه في شعس طالم جبران

 حظين حمصة

 : صيلخج

ً ٌهخبر الشانغ ؾالم حبران أخض أغالم مغبو ْطُضة اإلآاومت ضفي مىخطِ الٓغن الهشٍغ أبضم  . ْو

اجه اإلاجمىنت الغابهت "ؾُغ الخغوج" غمً  زم   ،2864شهًغا زالر مجمىناث ختى  ضضعث بهض َو

ز شه ُب في الهباعة الشهغٍ   غهألانماٛ الٙاملت للشانغ. ئن  ما ًمح  ت، الاهخمام بخُاضُل بؿاؾت التٖر

ٛ اإلاهنى. ئغاَت ئ ا ًجهل عؾالخه جطل الٓاعب صون وؾُـ ًإو  ، مم  لى طلٚ، َٓض اإلاشهض الٓغوي 

ُت، وفي  ؛امخاػ الشانغ بٓطُضة الىمػت
 
ؾاهم هظا الخ٘شُِ في  عأَي،وهي ْطُضة ْطحرة م٘ش

اث الدشبُه. محزة أزغي   ُ ض انخمض في طلٚ نلى أؾلىب الىضاء وحمال ت ْطُضة الشانغ، ْو  ُ حمال

ت بآًام زاَذ أْغب ما ًٙىن ئلى الىثر، و  ي هظا جٙاص حِؿم شهغه، وهي عضض الطىعة الشهغٍ  ْض أص 

، ألامغ  الخُىث ئلى نغع زؿاب الشانغ الدجاجي  صون اهُهاٛ أو اإلاُل ئلى ؤلآًام الهالي الىحضاوي 

ما هجضه في ْطُضة اإلآاومت  ٓلب،الظي اؾخؿام مً زالله الشانغ أن ًىاػن بحن الهٓل وال
 
وهى ْل

ضازله؛ َٓض وشأ ب ًلخدم َُه زاعج الىظ   ًًظختى مىخطِ الؿبهُىاث. وهى مً الشهغاء ال

 ًُ ط ى في طلٚ ا ئلى الخؼب الشُىعي  مىخم ، َجاءث ْطُضجه حهبحًرا نً الؿبٓاث اإلاكلىمت ًَ٘غا ْو

ت في آن واخض.  ُ  بشُاَُت وحمال

، هٓطض بالخؿاب الشهغي  الغؾالت
ً
جغشح مً الٓطُضة نلى مؿخىي التي  بضاًت

شٙل. ًمً٘ جلخُظ غ هظه الغؾالت في مبنى الٓطُضة نلى مؿخىي الاإلاػمىن، وجمكه  

ا بالتزامه بٓػُت شهبه الُلؿؿُني، هظا  ًُّ مجمل زؿاب الشانغ ؾالم حبران مػمىه

ُ   1الالتزام ى في شهغه في أٖثر مً مىؾً بطضّ وشُاَ
 
أ مً شهغه، تًخجل ، َهى حؼء ال ًخجؼ 

                                                 
ا به، ومٓبىال نً اْخىام، نىض  1 ًٓٛى حبران نً الالتزام: "في الخُٓٓت أن  الالتزام أضبذ أمًغا مؿلمًّ

 ًُّ ا، ئن  ٗل  ال٘خاب مىخمىن، ختى أصنُاء نضم الالتزام أصباةىا الهغب في الىؾً، ولً٘ ًمً٘ الٓٛى مبضة

 
 
ىا ملتزمىن بٓػُت الشهب.. هم مىخمىن، والؿإاٛ مىخمىن لم؟ ومىداػون إلاً؟ هدً هٓٛى بانتزاػ ئه

ت. وه٘ظا َان  التزامىا الشىعي  هى   ُ بٓػُت الخًُحر الشىعي  للهالم، وهظه ألاخالم هي ْمت ألاخالم ؤلاوؿاه

ا خٛى الؿإاٛ ت وؤلاوؿان. أم  ألاعع والخغٍ   بالػغوعة التزام ئوؿاوي  لظلٚ خملذ ْطاةضها بطضّ خب  

ٗان الالتزام ًػغ  باألصب أم ال َا ا ئطا  ًًّ ا أو مهاص ٗان بغحىاػًٍّ لجىاب ْؿًها بالىُي. هل ًمً٘ الىاْض مهما 

 82-49  (،1433/2012) 6 املجمع
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اْه َٓـ بل ٌهِشه ًرا بجالء نً طلٚ:ال ًطِ هػاٛ َع  . ًٓٛى حبران في مٓابلت مهه مهب 

ٍ  "ئن   ًمىج الظي  ت ألصبىا، حهمُٔ اؾدُهاب ألاصب للهالم الضازلي  حهمُٔ الغوح الشىع

ت، _  ُ اث الاحخمان  ُ ل ألاصب والشٓاَت ئلى حؼء مً َطاةل الطغام في ؾبُل  بالهمل وجدٍى

 
 
، ئلى مغآة للؿبٓت الهاملت وؾالح في أًضيها_ ئن  هظا ٗل ت الخًُحر الشىعي   ُ ه ًبضو غغوعة خخم

تًُغغها الخؿى   اث الخاْضة والاؾخُؼاػٍ   ً ًُغػها التي  ع اإلاخىامي إلاجخمهىا، وجُغغها الخدض

                                                                                                                       

ت للخؼب  ؼٍ  ا ونػًىا في اللجىت اإلاٖغ ًُّ ٗان شُىن لاللتزام أن ًى٘غ نكمت بابلى هحروصا ٖشانغ؟ لٓض 

ٗان مٓاجال في اإلآاومت  . هل ًمً٘ لىاْض أن ًخجاهل سخغ ْطاةض بٛى ئلىاع؟ لٓض  الشُىعي  الدشُلي 

ٗان ملتزًما ت الالتزام. هل ًمً٘ ألخض أن ًخجاهل نبٓغٍ  ت، والٓخاٛ ْم  ُ  الُغوؿ ت هاقم خ٘مذ؟ لٓض 

  ُ ٛ بٓػ ، زطب اإلاىهبت، جدى  ـ  ذ شانًغا مغهِ الخ ٗان في هُـ الْى ت الشىعة التزام الُغم بالجظم، و

ناء أن  الالت ه أو الطخالت اص  ي  في خُاجه.. ونلُه، َمً الدشٍى الشهغ أو  زام ٌشل  شهغه ئلى َلٙلىع جٗغ

ألاصب. ئن  هجاح الشهغ أو نضم هجاخه مغجبـ بمىهبت الشانغ، وأخب  أن أْٛى أٖثر مً طلٚ ئن  

ت ممتزحت ومشغ    ُ ت الُىان بدُث جطبذ طاج  ُ بت بالظاث ال٘بري؛ طاث الشهب وؤلاوؿان الالتزام ًٌني طاج

اٛ،  هغ ٍ الباخث أخمض أبى خاْت الا75 :2864نمىًما". ال٘د   . َو
 
ا ًٓىم الالتزام في الضعحت ملتزام: "وئه

ِ ِ ًٓخط ي ضغاخت ووغىًخا الظي  ألاولى نلى اإلاْى ان َيها. وهظا اإلاْى غ أو ألاصًب أو الُى 
 
ًخسظه اإلاُ٘

ا، واؾخهضاًصا مً اإلاُ٘غ اإلالتزم
ً
ٗامل الخبهت ؛وئزالًضا وضضْ ل  خدم   ألن ًداَل نلى التزامه صاةًما، ٍو

 التي 
 
ة ؤلاًمان بها، ضاصًعا ب نلى هظا الاجترج ا مً شض  ًٓ ا بالهُٓضة، مىبش

ً
ٗان الالتزام مغجبؿ لتزام. مً هىا 

ىت  ُ ت مه  ُ ًضًً بها الُ٘غ اإلالتزم. ومهلىم أن  الالتزام ش يء،  ،في حمُو أشٙاله وأخىاله نً أًضًىلىح

  ُ ت الازخُاع، وهى ًٓىم نلى اإلاباصعة ؤلاًجاب ة مً طاث وؤلالؼام ش يء آزغ. َااللتزام ٌهني خغٍ  ت الخغ 

ت شغؽ أؾاس ي  مً شغوؽ  لبه؛ َالخغٍ  ت هابهت مً أنماّ هُؿه ْو  ُ ضاخبه، مؿخجًُبا لضواَو وحضاه

، بل اإلالتزم  ٗان التزامه ضاصًعا نً ْؿغ أو مجاعاة أو مماألة أو هُاّ احخماعي  الالتزام، ولِـ ملتزًما مً 

ا مً ْلبه وبُئخه ونُٓضجه؛  ِ هى الظي ًيبو الالتزام خغًّ
 
ًٓىم به نً وعي واْخىام وازخُاع خغ  صوهما جٙل

غ مؿإوٛ أمام 
 
ت هي التي جػُي نلى الالتزام مهنى الشهىع باإلاؿإولُت. َاإلاُ٘ أو ئٖغاه. ولهل  هظه الخٍغ

ت ْاؾبت. ومؿإولُخه حؼء مً   ُ غمحره وأمام نُٓضجه، وأمام اإلاجخمو الظي ًيخمي ئلُه، وأمام ؤلاوؿاه

ت التي ُٖاهه وؾبُهخه، ئلى ص ذ منها إلاا اؾخؿام، َهى بد٘م نمله، وبمىحب اإلاهم 
 
ه لى خاٛو الخُل

 
عحت أه

هضب هُؿه لها، يحر ْاصع نلى أن ًخجاهل ما ًجغي خىله، أو أن ًٙىن بمىأي نىه، لظلٚ ًخسظ اإلاباصعة 

ٔ وحىصه ٖما ًيبػي له". أبى خاْت،   ٓ ة اإلاؿإولت في مهالجخه لُد  .23: 2868الخغ 



 جمالّياث الخطاب الشعسّي وآلّياجه في شعس طالم جبران 

 42 ،تضُد، (1021) 5 اإلاجمو، الهضص

ػ الاججاه الشىعي  في  حن" اإلاغنىبحن مً حهؼ   ُ اليشاؽ الؿُاس ي  والشٓافي  "إلاشُٓي" َئت "الاهُخاخ

 .2أصبىا وبحن حماهحر شهبىا بشٙل نام"

ت؛ َهى ً٘خب أللشهغ نىض حبران وقُُت   ُ ت عةِؿ  ُ حهغ ي التي  ْطُضة اإلاىاحهتًضًىلىح

ت، وهظه مً أهم عؾاةل ْطُضة اإلاىاحهتلآلازغ، الكا  ُ . صخُذ 3م، اإلاهخضي، وجىداػ للطخ

ت ؾًذ نلى ال٘شحر مً ْطاةض شهغ اإلآاومت، ئط ؾػى اإلاػمىن  غٍ  أن  ؾمت اإلاباشغة والخٍٓغ

ت الٓطُضة:  ُ   نلى َى
ً

ا ئلى خض  بهُض للىاْو، وقل  الخاع "َكل  الىظ هاْال
ً
س ولم  ،ٍش جاٍع

ش ولِـ اله٘ـ. وبالخأُٖض َان   ، قل  شهغه زاصًما للخاٍع ش َني  ٛ ئلى واْو َني  أو جاٍع ًخدى 

 
ً

عه، هى ما ٌهىص ئلى ؾبُهت اإلاغخلت، وجالخٔ ألاخضار، هي مغخلت لهظا ألامغ ئحماال  ما ًبر 

ت ؤلاوؿان، ومسح آصمُخه باطالله   ُ ماث جضمحر ئوؿاه ضه في جستزن الهضًض مً مٓى  في حشٍغ

اإلاٙان أو جىػَهه نلى مىافي الخاعؾت. هظا الُهل َغع هُٓػه َطاع البدث نً الخُٓٓت 

ا؛ ألن  الشانغ مهما ؾعى ئلى الخًغ ب نً  ت اإلاغخلت مٓطًضا غغوعًٍّ  ُ والؿعي وعاء خلٛى لهمج

ا لهؿغ الاوؿالر وضهىبت ما بهضه" ت ًبٓى الخطاْه بها ْىًٍّ  ُ س  . 4مغخلخه الخاٍع

   ً ت  ل٘  ُ اث أؾلىب  ُ ِ هظه اإلاباشغة مً زالٛ آل  ُ حبران اؾخؿام في ال٘شحر منها أن ًس

ا. ًٓ نت ؾىِٓ نليها الخ  مخىى 

ا مً زالٛ آلُاث: اإلاُخا ًُّ ع جدلُلىا للخؿاب الشهغي  حمال -جأؾًِؿا نلى طلٚ ؾِخمدى 

ت الطىث؛ باليت اشهغٍ   ت؛ ْطُضة الىمػت؛ ْطُضة اإلاٙان؛ شهغٍ   ُ لىضاء؛ ت؛ الؿحرة الظاج

                                                 
 .27: 2874حبران،  2

3  
 
ا ْاؾًها لٙل أهىام الُٓىص، أله ًُ ى ألاصب في مىاحهت ألاػماث والى٘باث ؾُ

 
ه ًىدشل الىُـ مً "ًخجل

ٗامل للمجخمو  ىؿلٔ بها ئلى اوهخاّ  الخؼن وآلاهاث والضمىم والخؿغة، والىضم والٓلٔ، والهضم واإلاىث ٍو

ت مً هظه الخاالث الػهُُت لحرجٓي بهما ئلى ألٔ اإلاجض والهؼة والاؾخبشاع بالىطغ أو هُل الشهاص  وألام 

الهكُمت. َىقُُت ألاصب اإلآاوم للى٘باث وألاػماث وقُُت مٓضؾت هبُلت حؿؿو في مىاحهت نالم الخٓض 

ت وؤلاباصة لبني البشغ". حمهت،   ُ مت الىخش  .33: 1008والجٍغ

 .147: 1002واهكغ الٓاؾم، .؛ 47: 1022ٖؿاب،  4
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اث الٓطُضة  ُ اث الدشبُه، ومغحه  ُ ل زؿاب حمال
 
اث حشٙ  ُ . ومً اإلاالخل أن  هظه آلال

ٗان طلٚ بيؿب مخُاوجت. ، وئن   حبران الشهغي 

 تشعسيّ -امليتا -1

ت  ُ ض مٓىلت الغؾالت اإلاػمىه
 
ًخبىاها حبران في شهغه، ال بض  لىا أن هِٓ نلى التي  ختى هٖإ

 شهغٍ  -اإلاُخا
 
ُِ ًغي -هنى اإلاُخات في مجمل زؿابه. ح ِ الشانغ مً ْطُضجه، ٖو ت بمْى شهغٍ 

ل الٓطُضة، وهى الشهغ نلى الشهغ أي:
 
"ئهخاج زؿاب شهغي  مىغىنه َهل ٖخابت  ئلى حشٙ

ْطُضة هي -اإلاإلِ والىظ  والجمهىع، وبمهنى آزغ؛ َاإلاُخا الشهغ طاجه، والهالْت بحن

حن زؿابُحن حن: في اإلاؿخىي ألا  ْطُضة طاث مؿخٍى ٔ ألامغ بما ٌهٍغ ناصة مخىاٍػ
 
ٛو ًخهل

متزج به، هجض الٓطُضة  بالٓطُضة، وفي اإلاؿخىي الشاوي الظي ًمط ي بمىاػاة مو ألاٛو ٍو

ت ل َُه ؾبُهتها الخاض  تُٖٓط جخأم   ُ ت أضلها وشغؾ ِ اإلاُخاضة شهغٍ 
 
ض جخأل -ها وقغوَها... ْو

وهظا ٌؿخضعي  ،الخأملي  البضاًت مً اإلاؿخىي الشاوي َٓـ أي اإلاؿخىي  ْطُضة نلى ألاْل في

ٗامً في حمام الهمل الشهغي  الؿابٔ للمخٙلم في الٓطُضة" أن  اإلاؿخىي  ،أن ًُهم  .5ألاٛو 

 مً مجمىنت "ْطاةض لِؿذ مدضصة ؤلاْامت" ًٓٛى حبران: ال وقت للغصل في ْطُضة 

 "لخم أبي وأمي

 وئزىحي

 في الىاع

 وأهذ جؿلبحن

 .6أن أٖخب في حمالٚ ألاشهاع"

ض هظه 
 
ذ هظه الغؾالت في  هالىمػت عؾالت الشانغ في اهدُاػ جٖإ

 
ض ججل لىاْو شهبه، ْو

ِ الشانغ مىظ الهخبت ألاولى للٓطُضة مدؿىم،  الهىىان بخىقُُه ال الىاَُت للجيـ؛ َمْى

ت الهىىان اإلاؿابٔ ال تهضٍ ئلى هُي ْطُضة الخب    ُ ، َهىإ الهضًض مً الٓطاةض التي وشُاَ

                                                 
ؿىوي،  5  http://www.nizwa.com/articles.php?id=1883زالض الَغ
 . 32 :2861 حبران، 6

http://www.nizwa.com/articles.php?id=1883
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نها حبران مجمىناجه الش تغم  وهي  ،، بل تهضٍ ئلى جأُٖض الًاةب نً هظه الغؾالت7هغٍ 

ع ألم الشانغ نلى اإلاؿخىي الخاص   . ٖما أن  الخىػَو الؿؿغي  والهام   الٓطُضة التي جطى 

تها  ُ طلٚ أن  الدشُ٘ل البطغي  هى حؼء أؾاس ي  مً ئهخاج الضاللت  ،لهظه الىمػت ٌه٘ـ َى

ِ الشانغ 
 
ض وق جٓىُت حًُحر اججاه الؿؿغ الشهغي  مً الاججاه  في الشهغ الهغبي  الخضًث، ْو

لت في صاللت اإلادى والخالش ي ألآَي  
 
ة الىاع اإلاخمش  .8ئلى الاججاه الهمىصي  للخأُٖض نلى ْى 

  ٚ ا ئلى أْص ى الخضوص، َُي  ال ش
ً
أن  جماهي الشانغ مو مأؾاة شهبه حهلخه ضاصْ

اّ الشمـ"في مجمىنت  مغني الثىزةْطُضة  ٛ  2864 "َع  : ًٓى

 "ْضعي أن أيني

 أن أحىم

 وأبٓى أيني

 أن ججز  حغاحي

 وأبٓى أيني

ت  وئطا مذ في اإلاهٖغ

 َاألياوي

اّ، مٙاوي ، بحن الَغ  ؾٍى جدخل 

ي!"  .9وجداعب نن 

                                                 
، 22، صالسبيع مً أوله؛ 20، ص2862، "ٗلماث مً الٓلب"في مجمىنت  مكاملتاهكغ مشال ْطُضة  7

 .21، صقصيدة حب

ُْاؾاث  - اإلادضوص بهضص زابذ مً الخُهُالث الخضًث مً الٓالب البُتي   ٛ الىظ الشهغي  جدى   "ئن   8

ًٓ مدض   . في الؿؿغ الشهغي   ْض َخذ اإلاجاٛ أمام الدشُ٘ل البطغي   ئلى عخاب الؿؿغ الشهغي   - اصة مؿب

ض ؾانض ؤلازغاج الؿباعي   ت ججؿ   ْو ت التي ض الضالالث البطغٍ  الشهغاء نلى ئحغاء حشُ٘الث بطغٍ 

 .262 :1007ُضها للمخلٓي"، الطُغاوي، ًغومىن ججؿ

 .15-14: 2864حبران،  9
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م، وفي 
 
، أغُى طلٚ نلى عأًىاًمً٘ مالخكت ج٘غاع خٍغ الىىن اإلاخطل بػمحر اإلاخٙل

ا ًٓ ا أٖؿب اإلاػمىن نم ًُّ ٌ   ،الٓطُضة ئًٓاًنا زاعح ة الٓضع الظي ال  هاهض. ومىذ ألايىُت ْى 

 ي بىُؿها، ألن  الٙلمت أْىي مً الجؿض.ومً هىا، أها الشانغ جػح  

ٛ  نلى ْاةله ٗان الشهغ ًض ه  ،ئطا  ؼ الشانغ الخمٍى َان  الشهغ خاص  واضح ال ً٘ظب، َحَر

ً:   َُي مجمىنت ؾُغ الخغوج ٌهب    :الشعس ال ًكربر نً طلٚ في ْطُضة والخلٍى

 لشهغ ال ً٘ظب"ا

 نىضما ً٘ظب ال٘الم

 ال ًٙىن شهًغا

ٓىن اإلاىآَىن 
 
ها اإلاخدل  اطهبىا أي 

 أوشضوا ٖالم٘م أمام الجالص

 وزظوا اإلاىذ مً الجالص 

ٛ  والخُاهت  ونِشىا بىهُم الظ

 ًمً٘ أن ٌهؿُ٘م الجالص ٗل  ش يء

 لً٘ انلمىا

 الشانغ ال ًىأَ

 .10والشهغ ال ً٘ظب"

ُ  جغج٘ؼ الٓطُضة في بيُتها ا   -اث الطضّلهمُٓت نلى زىاة
 

الشهب،  -ص الىُاّ، الجال

ٛ   -الىهُم ل جبهاجه في ؾحرجه  -، الازخُاعالظ ض ازخاع الشانغ الطضّ الظي جدم  والخىىم. ْو

ت نلى انخباع أن  هىإ جالخًما بحن زاعج الىظ    ُ  وحؿضه. الظاج

 الظيرة الراجيت -2

ىت خُث  ت اإلاهغوَت، والشاهُت اإلاػم  ت ألاٛو الؿحرة اإلاجيؿ   ُ هىإ هىنان مً الؿحرة الظاج

ٌؿغص الشهغاء بهًػا مً ؾحرهم في شهغهم. ونلُه، ال جسلى ْطُضة مً قل  شانغها، 

  ُ غاءة الٓطُضة والُّغ في صعحت الخالخم بحن الٓطُضة اإلاىَخجت وبحن مغحه ت. ْو اتها الؿحرً 

                                                 
 . 117 :1021حبران،  10
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أًًػا، وهظا  الٓاعب هخبر:"طاث أزغ في ال٘شِ نً الظاث، زم  اٖدشاٍ طاث حاع مً هظا اإلاىك

  ً عه صاعؾى َ ل طاجه، هي  ما ًٓغ  ٗاجب الؿحرة ئلى جأم  ٗاهذ خاحت  ه ئطا 
 
الؿحرة، ئط ًغون أه

ل الظاث هي التي ججظب  هدى  الٓاعب التي جدضو به ئلى ال٘خابت، َان  الخاحت هُؿها ئلى جأم 

ت  ُ  .11"الؿحرة الظاج

: "ٗلماث مً الٓلب"التي هي مُخخذ مجمىنت حبران  1998في ْطُضة   ًٓٛى

 "وإلااطا ًا أبي؟

 أجغي لبىان خلى ٖبالصي؟

 أجغي َُه خىاٖحر حمُلت

 بُنها جغجاح أخالم الؿُىلت

 أجغي َُه ضًاع، ٖبالصي، ًا أبي؟

 أجغي َُه.. ؾهام؟!!!

 ....... ال ٖالم!

هصمهذ نحن أبي، أو    ٛ مغ 

 ٗالُىالط، ؾٛى الهمغ،ٗان 

 والضمو بهحن الخغ  حمغه!

 زشب الؿِٓ أَام.. والجضاع

ٗان الجى  في أْس ى صواع  ٗان مبهىًجا.. و

اه   أن  هظا البِذ ًا أم 

ًؼا أي  ًىم ٗان نٍؼ  ما 

ًؼا وحمُال؟  َلماطا ًا جغي ضاع نٍؼ

  
 ً ها الىبو الظي حاص، بال م  أي 

 نلى ؾٛى الؿىحن

 ً  جغي ٌشغب مً ماةٚ، بهض الُىم، َم  مً

                                                 
 .242 :2888الط٘غ،  11
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"ً ها الىبو الخٍؼ  .12أي 

ا ألاب َال ًجُب؛ ألن  حجم اإلاأؾاة  ت ئلى والضه، أم  ة أؾئلت ئهٙاعٍ  ه الشانغ الؿُل نض  ًىح 

ظ ْط  وهى بظلٚ ٖبحر. 
 
. ٖما ًجضع ؤلاشاعة ئلى أن  2837ت الغخُل ئلى لبىان زالٛ ًلخ

ٔ بالؿُل وأخالم ؾُىلخه الػاتهت، والشاوي ما م ئلى ْؿمحن: ألاٛو مألاؾئلت جٓؿ  
 
ا ًخهل

ض  ت، ْو  ُ ت الُلؿؿُي ان في الٍٓغ  ُ ىان أؾاؾ ل بالبِذ والىبو، وهما ٖع
 
ٔ باإلاٙان اإلاخمش

 
ًخهل

ٛ  ألاؾئلت نلى الىعي الخاضل نىض الؿُل "ال٘بحر" الظي وعى اإلاأؾاة، وئلى الًُاب  جض

ا  ٖما أن  الشانغ  13والاهُطاٛ واغؿغاب ألالُت. ه ئال ْىًٍّ ٌعجب مً صمو أبُه الظي لم ٌهَغ

ت   ُ ش وحًغاَ ر الخاضل في جاٍع ت ألاب هى مً أحل ئبغاػ الخًح   ُ حز نلى شخط ٗالُىالط، والتٖر

ت.  الٍٓغ

ت الخلخُظ في عضض ه٘بت   ُ غ الهام  2837ال ًخسظ الشانغ جٓى إلاشانغه وإلاا  ؛ أي الخطٍى

هظا الىضِ ٌؿهم في ئبؿاء الؿغص، ومً خضر، بل هغاه ٌهخمض عضض الخُاضُل ووضُها، و 

ل في َهل الؿلب "اؾ٘خىا" ًخجاوػ اللخكت 
 
غ الضعامي  للخضر. ئن  الطمذ اإلاخمش زم  الخطٍى

ت   ً ت بٙل  جُاضُلها الهاص  ٍ يسخب نلى ئًٓاٍ الخُاة الٓغو ، ٍو الغاهىت في الٓٛى الشهغي 

ت ت. ئن   جدضر ٗل  ًىم. والطمذ الخاضل هى اهٓؿام لخُـالتي  اإلاألَى الخُاة في الٍٓغ

ب  ت مً َّى الؿؿىح شاهضة نلى طلٚ، زم  ئن  الؿؿذ ٖمٖغ ألاضىاث اإلاخضانُت واإلاسىْى

ا نلى مطحرها؛ ألن  
ً
ت ًطبذ شاهًضا مؿدشَغ ز الهام للٍٓغ مٙاوي  مهم  في اؾدشغاٍ الخح 

ٛ مً ؾُٙىن مطحرها. هظا الاهخٓا الايتراب الىُس ي  نلى مؿخىي الظاث، والبىع اإلاٙاوي  

ت الغاعي ئلى الطىث ئلى الطمذ، ومً الخُاة ئلى الهٓم، ومً الخغٍ    ُ ضة في شخط ت اإلاخجؿ 

ل
 
 :1998ما خضر. ًٓٛى حبران في ْطُضة  ،بىبرة هاصةت، الػُام، ٌشٙ

  

                                                 
 .5-4: 2862حبران،  12
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 "اؾ٘خىا... ضىث ًىاصي!

 مً جغاه؟!

 أهطخىا باهلل، خحن

ً ه ضىث "أبي عاض ي" الخٍؼ
 
 ئه

  ٛ  "هيهُا نِس ى حها

 ش يء.. وحهاٛ" اجٕغ ٗل  

ٗان َّى مً َّى الؿؿىح  ألِ ضىث 

ذ ا، حٍغ
ً
، اجٕغ/ ًخهالى مشٓل الىبراث، مسىْى ها الغاعي وعاء الخل   أي 

ٗان، الٓؿُو  خُشما 

 أجغي ئن غام مأؾاة

ل  الشهب في ألاعع ًػُو  ٗو

ها الُالح، لً ًىُه٘م "ْش  الجباب"   أي 

 ونلى ألأَ ايتراب/ َهلى ألأَ غُام 

 عع، هظا الهام، بىًعاؾٍى جبٓى ألا  

 .14وؾدبٓى ألِ نام.." 

ر حبران، َُما ًىكم نالْت هظ   ذ  ًخدض 
 
الشانغ اإلاخِىت باألخضار ال٘بري التي خل

"أْٛى ئن  صًىاوي "ْطاةض لِؿذ مدضوصة ؤلاْامت"  بالُلؿؿُيُحن، نً مجمىنخه الشاهُت:

ا لشهبي  ًُّ ة ًىم غان وما بهضها _مً اإلاأؾاة اإلاخُجغ  ٌؿخلهم مىاغُهه وضىعه مً خغب خٍؼ

ؼ هابو مً الاْخىام الهمُٔ،  مت، َع ؼ للهٍؼ . وفي الضًىان َع _ الشهب الهغبي  الُلؿؿُني 

ت، و   ُ مهها الشهب الهغبي  الُلؿؿُني  نلى والُٓحن الظي ال ًتزنؼم، بٓضعة الشهىب الهغب

مت، ٖما أن  في الضًىان ْطاةض مؿخىخاة مً نظاب ؤلاوؿان اليهىصي  في  ججاوػ الهٍؼ

ت الخاٖمت.  ُ ني أ 15ئؾغاةُل هدُجت الؾخمغاع الخغب وللؿُاؾت الطهُىه أن  اإلاىغىم  عي ول٘ى 
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ت للخٙىمت ججاه الجم ت الباُْت في الغةِس ي في الضًىان هى ئصاهت الؿُاؾت الهىطغٍ   ُ اهحر الهغب

ت وجدضًض ؤلاْامت. لٓض نشذ ؾيخحن ممىىًنا مً  ت أوامغ ؤلاْامت الجبًر الىؾً، مً ػاٍو

 
 
ٗان طلٚ ججغبت نمُٓت اخخل ذ أٖثر مًاصعة اإلاضًىت في النهاع، ومً مًاصعة البِذ في اللُل. 

ٗاهذ حؼًءا مً ججغ  بت حماهحرها. وما ْطاةض الضًىان. وأها أضغ  نلى الٓٛى ئن  ججغبتي هظه 

ا" في الضًىان، بل ٖىذ واخًضا  ا مأؾاوًٍّ ًًّ ناهِذ مىه لم أناِن مىه وخضي. لم أًٖ "بؿال َغص

ب، ضابغ، ضامض، مىاغل. مً هىا َان  شهغي 
 
مً أَغاص شهب هى َهال شهب بؿل، مهظ

  ُ ُ  هى اوهٙاؽ لخجغبت شهب  .16ت َٓـ"ت ولِـ ججغبت شخط

 17قصيدة الىمضت -2

ا هي طاتها في اإلاجمل الهامأن  الهىامل  أعي  ت الٓطحرة حضًّ جد٘م التي  التي جد٘م الٓط 

  ُ ، الٓطُضة الىمػت؛ َهي مبي ت نلى الخ٘شُِ في اإلابنى واإلاهنى الىابو مً الاْخطاص اللًىي 

                                                 
 .32 :2861، مىضوب الجضًض 16

ت الشهغ الهغ  17 اصة ملمىؾت في الاهخمام بالٓطُضة الٓطحرة، ختى بدىا ي اإلاهاضغ، ب  "ًالخل اإلاخدبو لخٖغ ٍػ

أزظ حؿمُاث مسخلُت، مشل: الظي  ظ بٙاملها لهظا اللىن مً الشهغ ت جسط  هغي مجمىناث شهغٍ  

الشهغ  مىمىماث، ويحرها. وبالغيم مً أن   -بؿاْاث -ْطاضاث -ئشغاْاث -ومػاث -ْطاةض ْطحرة

ختى البِذ اإلاُغص، ٖما نٍغ قىاهغ و اث ألابُاث الٓلُلت، بٓت، نٍغ الٓطُضة طافي نطىعه الؿ الهغبي  

  ر هث
 

هاث، أو اإلاىش
 
اإلاغء بىؾهه أن  خاث، أو الٓطاةض اإلا٘خىبت في ألاضل مً أحل الًىاء. ئال أن  اإلآؿ

اصة الاهخمام بالٓطُضة الٓطحرة في نطغها الغاهً اؾدىاًصا ئلى مًُؿ   ٗان جغ ٍػ مىنت مً الهىامل. عبما 

ُػ  الظي  بُهت الهطغ هُؿهفي ؾلُهتها ؾ ل ألاشُاء الخُُُت الطًحرة. باإلغاَت ًمُل ئلى الؿغنت، ٍو

جدشغ نضًصا مً الشهغاء ًخجاوػ الؿبهت أو الهشغة أخُاًها، التي  تئلى اهدشاع قاهغة اإلاهغحاهاث الشهغٍ  

  ُ مىار شانغ ئلى  مً ت ال جخجاوػ الؿانخحن. مو ما جُغغه هظه اإلاهغحاهاث مً اهخٓاٛ ْؿغي  في َترة ػمى

ججظب اهدباه التي  لىن الٓطُضة الٓطحرةا حهل بهؼ الشهغاء ًُػ  مىار آزغ ًسخلِ نىه جماًما، مم  

 
 
 لالظي  ه ال ًمً٘ ئيُاٛ الضوع اإلاؿخمهحن. ٖما أه

 
غ بكاهغة الٓطُضة الٓطحرة في آصاب الشهىب هبه الخأز

  ُ ظلٚ ْطاةض ًىححن ما بهض أن ٖثرث الترحماث لٓطاةض الهاًٙى والألازغي، ال ؾ خاهٙا الُاباهُت، ٖو

دؿىؽ الٓطحرة ويحرها" اهِـ ٍع 9 1002أبى شمالت،  ؛287الٓاؾم،  ؛44 :1002هىُضي،  ،يُُلٚ ٍو

280. 
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"َالٓطُضة الىمػت ْطُضة ْطحرة حًضا، ال جخجاوػ في  وهي جسخلِ نً الٓطُضة الٓطحرة:

ز ناصة بىخضة اإلاىغىم، وب٘شاَتها الهالُتة ٗلماث، أو أؾؿغً الهاصة نض   التي  ا ْلُلت، جخمح 

ت  ُ ال التي  حؿخلؼم منها الاْخطاص الشضًض في اؾخهماٛ خغوٍ الهؿِ، واإلاُغصاث ال٘مال

ؼ واإلادؿ   ىاث جسضم حىهغ اإلاىغىم، وجسلى هظه الٓطُضة بؿبُهت الخاٛ مً الخشى والخؿٍغ

ا الٓطُضة الٓطحرة، ت ألازغي. أم   ُ ن لها، َٓض  البضٌه َلِـ هىإ اجُاّ نلى حجم مهح 

ت، والطىعة   ُ جٙىن ضُدت أو ازيخحن أو أٖثر، وحهخمض في الًالب نلى أٖثر مً بإعة مىغىن

نت نلى امخضاص الىظ" ت َيها مبشىزت ومىػ   .18الشهغٍ 

ت في   ُ ًالخل اإلاخابو لشهغ ؾالم حبران أن  ْطغ ْطاةضه هي محزة جٙاص جٙىن أؾاؾ

، ْض وهؼو طلٚ ئلى أن  الٓطغ مو معجم الٓطُضة الىاضح والشُاٍ ما هى زؿابه الشهغي  

ؼ  ض جضهش  ًجهلئال آلُت حهٍى غة في آن واخض، ْو
 
الشانغ مً زاللها عؾالخه مىحؼة ومإز

ب مىه صاةًما ئناصة الخُ٘حر َيها. ئط ئن  الٓاعب ًخهامل مو الٓطُضة  الٓاعب 
 
ها جخؿل أًًػا؛ ألن 

لت ا، ٍو الؿٍى ًُّ ج ه في الٓطُضة جضٍع ا في الٓغاءة، ل٘ى  ًُّ هاجه مً زالٛ الخٓضم ػمى
 
بني جْى

ا  ًُّ ا َيها، لظلٚ جٙىن ئناصة الٓغاءة أو الخُ٘حر مل ًُّ الىمػت ال ًلهب ػمً الٓغاءة صوًعا أؾاؾ

غ طلٚ الشانغ بٓىله:  "َهال أٖثر ْطاةضي ْطحرة.. وال  ؾمت باعػة في ْطُضة الىمػت. ًُؿ 

ه ْض جٙىن هىالٚ خاحت ئلى الخُؿحر إلاً ًؿلبه. 
 
غ، مو أه أحضوي بأي  خاٛ بداحت ئلى الخبًر

ا ما هى حجم الٓطُضة ونلى أي  وػن. أها أنِش الىاْو وأحمو  ًُ ع ؾل أها خحن أٖخب ال أْغ 

ت، أجُانل مو ما أحمهه. أخاٛو أن   ُ ت والشهب  ُ مىه الطىع وخغاعاث الخجاعب الصخط

ا  . ٖم ْطُضة ٗل  أؾبىم، أو ٗل  شهغ، أو ٗل  أهػمه َ٘غًٍّ ا. متى أٖخب؟ ال أنٍغ ًُّ وناؾُ

ا لِـ مو هُس ي َٓـ، بل 
ً
. أها ألتزم بص يء واخض: أن ًٙىن ما أٖخبه ضاصْ ؾىت، ال أنٍغ

ا مو هُؿٚ ومو الخُاة مهىاه أن جداٛو أن ًٙىن في ٗل  نمل 
ً
مو الخُاة. أن جٙىن ضاصْ
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ن ي أًًػا. يهم 
 
 ٖشِ َني  ومهغف

ً
 أن ًٙىن في شهغي ش يء حضًض، ٖشِ حضًض، هظا ي َهال

ا!"
ً

ني ال أبُو ْماش
 
ا الؿٛى والٓطغ َال ٌهىُني؛ أله  . 19أخغص نلُه. أم 

صة ؤلاْامت"الشهحرة في مجمىنت  حبفي ْطُضة هالخل طلٚ   :20"ْطاةض لِؿذ مدض 

 "ٖما جدب  ألام  

ها  ؾُلها اإلاشى 

ها  أخب 

 . 21خبِبتي بالصي"

ً   ،الؿؿغ ألاٛو "ٖما جدب ألام" بمٓىلت واضخت ال جدخاج ئلى بغهان جبضأ الٓطُضة في ل٘

  ُ ص وغه ؾُلها "ت الؿُل؛ َمً الؿبُعي  أن جدب  ألام  ؾُلها، لً٘ نباعة الؿؿغ الشاوي ًدض 

ها ل صالالث  "اإلاشى  ها" جدم  جهل لُكت "اإلاشى  ٓاًصا مً حهت ألام، ٍو
 
ججهل هظا الخب  أٖثر اج

ها جُطل الىظ  أزغي. َهي مُخاح الٓ وجٓابل بحن ألام وأها الشانغ، وبحن الؿُل  طُضة ألن 

ًمأل هظه  والٓاعب وبالصه، وال ًطغ ح في الٓؿم الشاوي "أخبها، خبِبتي بالصي" َلم ًىهتها، 

ل؛ َاطا هكغ و . املغتصبتاملشّىهت/ الُجىة: أخبها خبِبتي بالصي  ئلى  هاْض أحاٍػ في الخأٍو

ت بىاء نلى ز ٗاهذنضص ٗلماث الٓطُضة  التي  ملء الُجىةماوي والٙلمت الخاؾهت اإلادظَو

مت  الٓاعب ًُترغها  هت أو أي  لُل ًدمل صاللت الػهِ والهٍؼ هي اإلاًخطبت أو اإلاشى 

 
ً

ض، ومً زم  ًغسي الشانغ بالصه بانخباعها ؾُال وهى بظلٚ  ًها مُخًٓضا، مىلىًصا مشى  والدشٍغ

له مً الُغح ئلى الخؼن. دى  وما الخهبحر نً الخب  ؾىي حهبحر  ً٘ؿغ صاللت َهل الىالصة، ٍو

 
 
ا. نً قاهغ ًٌل  ِ باؾًىا مغًّ

 :نهاز شعبيّ ر الشانغ مً هاخُت أزغي نً جُاؤله في ْطُضة ٌهب   
                                                 

 .32: 2861مىضوب الجضًض،  19
"والظي ًؿالو ْطاةض مجمىنت ؾالم حبران "ْطاةض لِؿذ مدضصة ؤلاْامت" ال بض  أن زغج بشالزت  20

شُاَُت الخهبحر  -2الُ٘غة الىاخضة التي جضوع خىلها الٓطُضة -1ْطغ الٓطُضة  -2اؾخيخاحاث عةِؿُت: 

 .     52 :2861 اإلاباشغة الُىُت" الخلى،
 .201ص أخباز مً الىطًٖجؼء مً ْطُضة  "الٓلبٗلماث مً ". وشغث في 42ص :2862حبران  21
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 "حشخهل اإلآاومت

 في ٗل  شبر

 ٌهلً ؤلاضغاع

 ئضغاعه أن جبطٔ الهضوان ٗل  صاع

ه شهبي  أها أنَغ

 ئن أقلمذ

 .22ًيسج مً صماةه نهاع"

 ًُّ ا في جىلُض صاللت الٓطُضة ًجهل الشانغ في هظه الىمػت لُكت النهاع مغجً٘ؼا أؾاؾ

ت نلى صاللت الٓؿو  ُ ؛ َاإلآاومت في ٗل  شبر، وهظا حهمُم،  خال جدالتي  اإلابي  ً مل الك

ه""أه حهٍغ شهبها "أها الشانغ"وؤلاضغاع مهلً ال عحهت َُه، و ت  ،ا أنَغ وهظه اإلاهَغ

  ُ ت ئطا "أقلمذ" ًٓابلها النهاع والخالصًُٓي  ُ ًيسجه الشهب الظي  ت؛ ألن  الكغوٍ الخاعح

ؼ للهضوان، وهالخل أن   بُهل اإلآاومت. ًالخل أًًػا أن  الُهل "ًبطٔ" ًخسظ صاللت الَغ

ة مغاث للضاللت نلى ؤلاْطاء "مىجُِ" البطٔ ع في شهغ حبران نض  ت والخ ،ًخ٘غ  هبحر بالخٖغ

ُه الغاَؼ للكلم  . 23ولِـ بالٙلمت نً مْى

 املكان يدةقص -9

ب نلى 
 
ًخهامل الشانغ ؾالم حبران مو اإلاٙان بدب  وخغاعة؛ َُُه ؾُىلخه، وما ًٌل

غه للمٙان هبرة الغزاء ا التي  جطٍى . والهالْت التي جد٘مه باإلاٙان ئم  نها زؿابه الشهغي  ًخػم 

                                                 
مً ؛ و30، صطم وطكس؛ 27، صطعم اللحظت؛ و15، صوعدواهكغ ْطاةض:  .11 :2862حبران،  22

 .40، صبعيد
أن   ،ع البطاّ في أٖثر مً مىؾً في ْطاةض الشانغًخ٘غ    23 ؼ الكلم. ٖو اللًت  وهى حهبحر ضاعر نً َع

ض ًٙىن البطاّ حؼءً  ضأًػً  ا مً الخهبحر الشهبي  حعجؼ نً الخهبحر نً مشانغه. ْو وعصث هظه  ا! ْو

؛ 42، صًىم وليلت في املدًىت؛ 13، صصىثفي الٓطاةض:  مً الٓلب" ٗلماث"اللُكت في مجمىنت 

في  "ْطاةض لِؿذ مدضصة ؤلاْامتمجمىنت " . وفي71، صعً التافهين؛ 70، صثىزة على السياء

 .53، صبال أوطمت؛ 11، صنهاز شعبيالٓطُضجحن: 
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تها، ولم حهض َٓضث هىٍ  التي  وفي ٗليهما هىم مً الغزاء للجًغاَُا ز نالْت ايتراب أو خىُج

ت اإلاالمذ. ولهل  ْطُضة   ُ  شاهض نلى طلٚ: "ٗلماث مً الٓلب"مً مجمىنت  صفدنغب

ب أها ًا ضُض  "يٍغ

بت  وأهذ يٍغ

 جٓٛى البُىث: هال

أمغوي ؾاٖىىها ابخهض!  ٍو

 نالم ججىب الشىاعم ًا نغبي، نالما

 ..ئطا ما ؾغخذ الؿالم.

 َال مً ًغص  الؿالما

ٗان أهلٚ، ًىما هىا  لٓض 

 وعاخىا، َلم ًبٔ منهم أخض

 نلى شُتي  حىاػة ضبذ

  ٛ .. مغاعة ط  ألاؾض وفي مٓلتي 

 وصانا..

 .24وصاًنا، ضُض!"

ض الشانغ نالْخه باإلاٙان سخب مُهىم الًغبت نلُه ،ًجؿ  ًٓ  ،َو  اونلى اإلاٙان ضُض َو

ٍى نلى ألاؾالٛ، يحر أن  الشانغ ًجىب شىاعم  ة. والٓطُضلمهاصٛ اإلاىغىعي  ل أشبه بالْى

طبذ الهغبي   ىهه، ٍو مج  ػىهه ٍو ا الؿاٖىىن الجضص َحَر ه يحر البُىث، أم  ضُض، َال ٌهَغ

ٛ َيها، والطىث الخُٓٓي   ًبا ًخجى  ل في الؿؿغالظي  حؿًما يٍغ
 
أمغوي ؾاٖىىها  ًخمش "ٍو

بت ـَ هظه ألالُت ًسُذ، "جٓٛى الب ابخهض"، بِىما ضىث البُىث اإلاغخ  ُىث: هال" والتي لم جي

ت مً ؾاٖىيها ألاضلُحن. هظا 
 
وضىث الشانغ ٖظلٚ ًبهذ. َالبُىث في بضاًت الٓطُضة مُغي

ٌ للمٙان مىحو نىض الشانغ ٛ  ألاؾض"،  الخَُغ "نلى شُتي حىاػة ضبذ، وفي مٓلتي مغاعة ط

ً مً أهم وؾُلخحن لالجطاٛ: الشُت ا
 
لظي أؾبٔ نليها الطمذ وهالخل أن  الطمذ مخم٘
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ٗالجىاػة، والهحن التي حشحر ئلى الاه٘ؿاع. ٖما ًبضو أن  خٍغ الجغ "نلى" الظي ًبخضب شبه 

ض هظا الطمذ
 
 أي نلى نىاضغ اإلاٙان.  ،أؾبٔ نلى البُىث ونلى الجؿضالظي  الجملت ًٖإ

ظ الباخث زالض مطؿُى مػمىن الٓطُضة بٓىله:
 
ٗاهذ الًغبت ْض اْترهذ  ًلخ "َاطا 

ها هىا جٓترن بالخؿغة، والخعج   ا آلذ ئلُه ألاوغامْبل طلٚ باالؾدىٙاع، َان  التي  ب مم 

ل الشانغ نً مضًيخه، هي مؿاخت  أضبدذ اإلاضًىت عمًؼا لها. َاإلاؿاخت التي أضبدذ جُط 

ـ  بها ئوؿان آزغ في مضًىت أزغي، زاعج ألاعع  مٓدمت، ولِؿذ مً ؾبُهت ألاشُاء التي ًد

ٛ مُغوع نليها بٓى  اإلادخلت. لٓض جدى   ت، وهظا الخدى  ت ئلى هىٍ  ً  لذ اإلاضًىت مً هىٍ  ت ة ماص

ٛ مً صون أن ًجض أي   ت، حهلذ الشانغ هى آلازغ ًِٓ أمام هظا الخدى  نالْت جغبؿه  وبشٍغ

شالتي  بالىغو الجضًض، بهض أن َٓض آلاضغة اإلاباشغة ٗان الخاٍع - ٗاهذ جغبؿه باإلاضًىت. وئطا 

ض الىخُض نلى هظه الهالْت، َان  الىاْو الجضًض ًضأب نلى ئلًاةه اإلااض ي هى الشاه  -أي

  ُ  .25ت، وهظا ما أَصح نىه ؾالم حبران في ْطُضجه "ضُض""مً زاعؾت الشانغ الىُؿ

ٛ الجظعي   ؾغأ نلى خُاة الهغب الُلؿؿُيُحن في البالص في الظي  ًغضض الشانغ الخدى 

ِ في ؾغصه الشهغي   عين حىضْطُضة 
 
ض هظه الىبرة الهاصةت ئفي  َُىق

 
ًغوهُا هاصةت، جٖإ

خغوٍ اإلاض  في الٓاَُت ئغاَت ئلى جُُٓضها. ٖظلٚ جؿهُم مشهض اإلاٙان بهباعة "أهال وؾهال" 

ٛ  نلى هظه ألاًغوهُا ً الشانغ هٓضه لل٘غم الؼاةض في اإلاىعور الهغبي  التي  جض
 
 ًمً٘ أن ًبؿ

حن نغغت للشخاث.الظي   ُ لم جخًحر مهالم اإلاٙان بل أصخاب  حهل مً بؿاؾت الؿٙان ألاضل

ر نً  ، أو ال ًخدض  ا. والشانغ ال ًغسي هىا اإلاٙان بشٙل شهاعاحي 
ً
اإلاٙان، وهى ٌهخبر طلٚ بؿُؿ

غ اإلاأؾاة ،اإلاٙان ا في جطٍى
ً
ٙ م جُاضُله لُجهل اإلاخلٓي شٍغ ت ىجيخكم غمً زالتي  بل ًٓض   ُ اة

                                                 
ٓٛى الٓاؾم: .170 :2875مطؿُى،  25 "َٙلماث ْطُضة "ضُض" لؿالم حبران ناصًت ال خظلٓت َيها  ٍو

ب والًلٔ، ول٘ن   تها، جدمل الضالالث الهضًضة والبهُضة وجشحر وال اؾخًغاّ في الًٍغ ها عيم بؿاؾتها ونُىٍ 

؛ 162 :1002 الهمُٔ"، الٓاؾم الهىاؾِ وحصخظ الهٓل وجضزل الٓاعب في صوامت مً الخُ٘حر الظاحي  

 http://www.odabasham.net/show.php?sid=52214واهكغ أَىان الٓاؾم، 
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ظ الؿؿغ الشالث يُاب ضاخب . وهدً هالخل مىَيهائْطاء ضاخب البِذ وئبٓاء الضزُل 

 ً:البِذ، أي الطغام بحن اإلاىُى والىؾ

 "ألاعع ما ػالذ نلى سخائها اإلاههىص،

خىن في ال٘غوم  والٍؼ

اؾحن  ًظبده الشّى لُغ 

 البِذ ما ػاٛ نلى هىضامه الٓضًم

 )أهال وؾهال( لم جٛؼ حشو، َّى الباب

ٗان ".. خُث   وال ًؼاٛ "اإلاض 

 ًلخئم الشمل مو الًُاب

ٗان ما حمُو  ٗان ٖما 

 ولم ًدضر ؾىي حًُحر بؿُـ

 ماث "أبى مدمىص" في اإلاىُى.. ومً ػمان

 .26في بِخه.. الغؾام "بً هخان"!

ًجهل مً  "صة ؤلاْامتْطاةض لِؿذ مدض  "مً مجمىنت  حىين إلى القسيتفي ْطُضة 

بت  ا ٍْغ ًُّ ت بهُضة حًغاَ ت اإلاٙان؛ َالٍٓغ خه وهىٍ  اتها نالمت نلى هىٍ   ُ نىاضغ الؿبُهت ومؿم

ت الخىاؽ   ِ الشانغ شهغٍ 
 
ض وق ها مدُىعة في الظاٖغة، ْو ا؛ ألن  ًُّ غ هظا  هُؿ في جطٍى

ا هى الالخُاث ئلى الًُاب: ؛الخىحن ًٓ  ألن  الخىحن مؿل

ذ خىهت حظوعها في الٍغ  "ٍػ

خىهٚأها بال    ٖغوم ٍػ

بت البهُضة تي الٍٓغ  ًا ٍْغ

ت  ػهغ بال نؿغ بمؼهغٍ 

ّى والطهتر والجرحـ في الؿُىح  أها بال البْر

نذ  نؿشان مظ وص 
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  .27لِـ يحر ماء هبهٚ اإلاسخىع"

تالظي  ًالخل ٖظلٚ جىقُِ أؾلىب الىُي حهغ غذ التي  ٌشحر ئلى خالت الاْخالم الٓؿغٍ 

ٛ اإلاٙا خدى  ذ، ومً زم  خاالث الؿلب بجمُو لها الظاث الشانغة. ٍو ز يحر زابذ/ الٍغ ن ئلى خح 

ر ننها في الٓطُضة هي التي حؿُؿغ نلى مشهض الٓطُضة: الجظوع اإلآؿىنت،  أشٙالها اإلاهب 

؛ الؿُذ اإلاليء بالطهتر، الهؿش. ٖظلٚ َان   البهض والُٓضان، يُاب اإلاشهض الٓغوي 

ٗان ْالبً  بت البهُضة" وئن  ت الٍٓغ ٛ  نلى الايتراب الخهبحر "الٍٓغ ، ًض ا في الترار الهغبي 
ً
ا مؿٙٗى

ر نىه هظا الخجاوع اإلاخػاص   ،الىُس ي  الشضًض ل في الىظ مشلما ٌهب 
 
. ًبضو أن  الخىحن ٖما ًخمش

/ التي  أناله هى خالت مً الخهغ ي  ض هُي اإلاشهض الٓغوي 
 
جطِب الظاث الشانغة، مشلما ًٖإ

ت وخماًت اإلاٙان والظاث في آن واخض.ًدُل ئلى حًؿالظي  طٖغ الؼهىع وألاشجاع   ُ 

خمت بحن الظاث واإلاٙان في ْطُضة 
 
اّ الشمـ"في مجمىنت  هرا املكانجخطح هظه الل  "َع

2864: 

 "لؿذ أنٍغ اؾًما لهظا اإلاٙان

 َهظا اإلاٙان أها، وأها هى هظا اإلاٙان

 ًمىث الجغاص هىا أو أٗىن ؾهام الجغاص

غوي صمي أعع هظا اإلاٙان"   .28ٍو

ئن  اإلاهاصلت  الاؾم نً اإلاٙان مً أحل الخماهي َُه هى أْص ى صعحاث الالخدام، زم  َىُي 

ٔ في الؿؿغ الشالث والغابو ،اإلاؿغوخت في الؿؿغ الشاوي، اإلاٙان أها  ٓ ئط ال  ،وأها اإلاٙان جخد

  الشانغ خلىال  ًملٚ
ً
تاوؾؿ  ُ الخل أن   ،، َُسخاع الخطخ وئهٙاع الظاث مً أحل اإلاٙان. ٍو

م ت  ،صاللت اإلاٙان الشانغ نم  وأشاع ئلُه مهخبًرا أن  الغؾالت مخطلت بِىه وبحن اإلاخلٓي. ئن  عمٍؼ

  ُ ت مُاِعْت للخكت الغاهىت؛ َالجغاص هى نٓاب للهضوالجغاص ججهل صاللت مغحه  ُ س  ،خه الخاٍع

                                                 
 .4صن.م.،  27
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ٛ في الخاغغ ئلى مهخض   ت اإلادى والخالش ي في الٓطُضة، الظاث بِىما ًخدى 
 
، ٖظلٚ هالخل صال

 ًنا مً أحل اإلاٙان، وما ًٓىم به الجغاص هى مدى إلاهالم طإ اإلاٙان.جمحى ؾى 

 شعسّيت الصىث -5

حشحر في خٓلها الضاللي  ئلى الطىث، ومجاًػا التي  ٗل  ألالُاف في هظا البىض هٓطض بالطىث

ت. وفي شهغ اإلآاومت هى مٓابل هى الغيبت والٓضعة نلى اإلآاومت، وهى ئنالن نً الهىٍ  

في خالت مً الطمذ  2837 في ئؾغاةُل بهض ه٘بت الشهغ الهغبي   لٓض صزلللطمذ واإلاىث. 

اؾخمغ ث زمـ ؾىىاث، ئط وشغث اإلاجمىنت ألاولى للشانغ حىعج هجُب زلُل  ،والطضمت

خاص   .2842وعص ْو

ٗان ال  لٓض هؼخذ الؿبٓت اإلاشُٓت نً البالص ولم ًبٔ ئال الؿبٓاث الُٓحرة واإلاخىؾؿت، و

ُ   ،بض  مً جأؾِـ ضىث اإلاهاعغت ٗاهذ ئلى أمض يحر بهُض ٖغص  َهل غغوعي  جٓىم به أْل ت 

ُ  أٖثرً   وبحن  ،ت الطغام بحن اإلادخل  وضاخب ألاععت مؿلٓت. وهظا الطىث ًد٘م حضل

ؼ أًػا اإلاؿخهمغ واإلاؿخهَمغ. ًٓ
 
ٛى ئصواعص ؾهُض في طلٚ:" َههض ما بهض الاؾخهماع جمس

ت  ُ ُام الضٛو الٓىم ت اإلاداعبت ْو  ُ ىن والؿًاة التي  نً وشىء الٓىم  ٍ ر َيها الضٖخاجىع ًخدض 

هم في الىاْو لِؿىا ججؿًُضا لهظا أو لظإ. َهم  م مو أن  غ اإلاطحر والخدٍغ ىن بلًت جٍٓغ  ُ اإلادل

ا للطمذ والى وهظا ما  -ُي والاخخُاٛ والاوسخاب صازل الظاث والهؼلت، أوئطن بضاةل ئم 

غ الظي عؾالخه أن ًٓٛى الخٔ 
 
ٗان نمُٔ الطضم وعبما شضًض التهمِش_ للمُ٘ أَػله وئن 

ؼ الخؿاب الغؾمي  نً الاؾخٓامت والؿلؿت، وأن ًُٓم وحىصه نلى  للٓىة، وأن ًَغ

ٚ  ممتزححن بلًاث وؾاةل ؤلانالم والخٙىمت ت والش ؼ، مداوال الىؿٔ  السخٍغ والَغ

ت. لِـ هىإ ضىث وال لُل ًُ٘ي  بالشهاصة الطامخت للمهاهاة اإلاهِشت والخجغبت اإلاسىْى

-ص مً اإلاحرار. ولً٘ هىإ مٓاعباثللخهبحر نما ًجزله الكلم والٓىة بالُٓحر واإلادغوم واإلاجغ  

ُم الخؿاب بلخكاث مً جبضًض الًشاوة وحال -وئن نؼ  الىكحر    .29ء ألاوهام"ْض جإصي ئلى جْغ
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ؼ الىاْو  ًم٘ىىا الٓٛى ئن  الطىث بهظا اإلاُهىم هى خُٓٓي  ومجاػي   يهضٍ ئلى َع

  ُ ض اوه٘ـ اإلاؿٓـ نلى ألاْلُت الُلؿؿُي ت، وبالخالي هى صَام نً ٖغامت ؤلاوؿان. ْو

ً اإلاجمىناث  :جدمل لُكت ألايىُتالتي  الطىث في نىاٍو

، 20، مٙاإلات ص11، ضىث ص10ص ، أيىُت8ص : لً أيني"ٗلماث مً الٓلب"َُي 

، أيىُت نلى 75أيىُت ئلى بىع ؾهُض ص ،61، أيىُت نضهُت ص52أيىُت ئلى ئؾباهُا ص

 .200، أيىُت ئلى مىؾٙى ص87، أيىُت ص85، أيىُت للبلض ص81الؿؿذ ص

ُ  16: أيىُت ص"ْطاةض لِؿذ مدضصة ؤلاْامت"وفي   ُ  47ت ص، أيىُت ػهج ت ، أيىُت شهب

 .50ص

اّ "وفي   ُ  16: أيىُت خب ئلى بغاى ص"الشمـَع  .43ت ص، أيىُت اإلآاومت الشهب

ً الٓطاةض بىغىح َُه صاللت  ٛ  نلُه نىاٍو ض في الًىاء ٖما جض ًالخل أن  الطىث اإلاخجؿ 

ض نلى ؤلاضغاع
 
ٖظلٚ جبرػ  وهطغة اإلاكلىمحن نلى اإلاؿخىي الخاص والهام. ،جُاؤلُت، جٖإ

 :زثاء شجسة التىث ة واإلاىث في ْطُضةزىاةُت الطىث والطمذ بضاللخيهما الخُا

ت ؼ الٍٓغ  "شجغة الخىث في مٖغ

ت ٗالجبل في شماٛ الٍٓغ  َبَضث قاهغة أبضًت، 

 حُل بهض حُل َخذ نُيُه نلى شجغة الخىث

بر جدتها، ئلى أن ماث ْبلها  ٖو

م الىاؽ ٗاهذ الخىجت جىص   بطمذ  وحالٛ 

 ئوؿان، مً البضاًت ئلى النهاًت ج٘خب ْطت خُاة ٗل  

ٔ، الهخُٔ مشل مهبض ْضًم،  نلى  حظنها الهٍغ

 مدُىعة أؾماء ماث الظًً ٖخبىها،

 وبحن الُغوم ال٘شُُت نلٓذ  جنهضاث

 وأضضاء ْبالث

ت في الُػاء  نىضما ًبؿذ الخىجت ووُْذ مشىْى



 حمصة حظين 

 57 ،تضُد، (1021) 5 اإلاجمو، الهضص

 اْخلهىها

 ًا للٓؿىة.. الصجغة ألاؾؿىعٍت

 التي مشذ  في حىاػاث أحُاٛ مً الىاؽ

 .30ضمذ..." ماجذ وعخلذ نً الضهُا، في

ؼ والهامش، الخػىع والًُاب، والخػاص   ت اإلاٖغ  ُ الاججاهي أنلى  مىظ البضاًت هالخل زىاة

ت  ٍ ها عمؼ الخُاة الٓغو ت، ئن  ؼ الٍٓغ  ،أؾُل؛ َصجغة الخىث نلى مؿخىي اإلاٙان شامست في مٖغ

  ُ  وملخٓى الخُاة الاحخمان
ً

ت حُال ها  بهض حُل. ت، وهي أًٓىهت في وعي وطاٖغة أبىاء الٍٓغ ئن 

 
 
ر نىه الشاهض نلى خُاتهم ومماتهم ٖما ًٖإ ض طلٚ الؿؿغ الشالث والغابو. هظا الخػىع ٌهب 

ٗالجبل، ج٘خب، مدُىعة، مشل مهبض ْضًم...في  ؼ، قاهغة،  الشانغ في ألالُاف والخهابحر: مٖغ

ض اإلآابل ٌهب   ت في الُػاء ًٓابله الٓلو، ْو ٍى مشىْى ر الُهل "ًبؿذ" نً اإلاىث، والْى

ت ئلى الُػاء يحر الىاضح الالمخىاهي، والظي ًغمؼ ئلى الخُه جبض   ؼ الٍٓغ ز اإلاٙاوي  مً مٖغ ٛ الخح 

ع ئلى اْخالم
 
ٛ  نلى الخجظ ٛ َهل ال٘خابت بما ًض خدى  ل في مكاهغ  ،والخالش ي. ٍو

 
والطىث اإلاخمش

ت وأضضاء ْبالث وحشابٚ بحن أيطانها ال٘شُُت ئلى ضمذ زُٓل. وهىإ الخُاة مً ْط  

َخمىث واُْت  ،وما ًمشله نلى اإلاؿخىي الجمعي   ،مىغىعي  بحن الصجغة والشانغ مهاصٛ

ا ًخجاوػ اللخكت الغاهىت لُبضو عزاء شجغة الخىث  ًُ ت صون زىىم، والشانغ ًمخلٚ ون مشىْى

؛ َترخل في ضمذ ٖما عخل أبىاء شهبه في ضمذ.  عزاء إلاؿحرة شهبه نلى اإلاؿخىي الغمؼي 

طلٚ بىبرة وئًٓام زاَذ ْض ًٙىن هابًها مً الانخماص نلى  وهالخل أن  الشانغ ٌهغع ٗل  

ا ٌؿهم في الصىزة الشعسّيت ألافقّيت ها، مم 
 
؛ أي جلٚ التي جمخض  نلى مؿاخت الٓطُضة ٗل

 .  حًلُب الهٓل نلى الٓلب في زؿاب ْطُضة اإلآاومت الدجاجي 

ؼ الش ،جبرػ بشٙل واضح زىاةُت ؤلاْطاء وؤلابٓاء صىثوفي ْطُضة  انغ الطمذ َحَر

ت وعَؼ مً حهت أزغي:ل٘ى   ،مكاهغه بٙل    ه ًجهل مً ضىجه عص  َهل مً حهت وهىٍ 

ض الؿاغي.. ضمتي ٍغ  "ٍو
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 ضمتي

 زؿئىا

 َؿأبطٔ في وحه الؿاؾي

 وؾأؾلٔ، للضهُا، ضىحي

 وئطا ما شضوا ُْض ًضي

 ٌهلى ضىحي

 وئطا غغبىوي في نىِ

 ٌهلى، ٌهلى ضىحي

  .31!"وئطا ْخلىوي َلدؿمو ٗل  الضهُا ضىحي

 
 
"ضمتي/ زؿئىا"، ونلى مؿخىي  ض الشانغ في عص  َهله نلى مؿخىي اإلاىهىلىجًٖإ

 
 
ُ  الاَتراع اإلاخمش ػه، وهالخل أؾلىب الخضع ج في طلٚ ل في جىقُِ ئطا الشغؾ ت َع  ُ ت، خخم

ؼي  البطٔ، زم  ئؾالّ الطىث، َهلى   ر نىه في ه، َاشخضاصه مشلما نب  ًبضأ مً عص  الُهل الًٍغ

ت واإلاىث لُٙىن الجؿض وؾُلت ؤلاَهام  اعأؾلىب الخ٘غ   ُ "ٌهلى، ٌهلى ضىحي"، زم  الخطخ

ل في 
 
ماث مً ؤلاْطاء اإلاخمش ت إلآض 

 
للهالم بما ًخهغ ع له الشانغ. وهىا ًطبذ اإلاىث مدطل

خه.  ي بىُؿه حهبحًرا نً خغٍ  الكلم والهىِ والسجً، َال ًملٚ الشانغ اإلآاوم ئال أن ًػح 

ت في هظا الؿُ  ُ  ضاّ هي ازخطاع للمؿاَت بحن مكاهغ اإلآاومت، َهىضما حؿدىُوالخطخ

 حمُو ألاصواث" البطٔ، الطىث" جخالش ى اإلاؿاَت بحن الشانغ ومىجه.

ع الُهل الؿلبي   القائمت الظىداءفي ْطُضة  ي آلازغ، َُخ٘غ  ًبرػ الطىث الظي ًخدض 

ل" لهظه الًاًت، لظلٚ  اس ي  في جىحُه ألاهاَىعة ٖمُطل أؾ ج٘غاع الطضاعة/دُل ً"سج 

ا مغ  به الشانغ،  اهه، وفي هظه الٓطُضة حسجُل بُىيغافي  لبهؼ مم  عؾالت الشانغ ئلى سج 

ً بل  ر نً ججغبت آلازٍغ ، َالشانغ ال ٌهب  وهىا ً٘مً الخؿابٔ بحن الجمالي  الشهغي  والىاْعي 

ر نً ججغبخه:  ٌهب 
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 60 ،تضُد، (1021) 5 اإلاجمو، الهضص

ل اؾمي في الٓاةمت الؿىصاء  "سج 

ل اؾم أبي، أمي، ئزىاوي  سج 

ل.. ختى خُؿاوي!  سج 

اء!"   .32في بُتي لً جلٓى ئال شَغ

م تجىقيع على أمس إلاقامت الجبرًّ ًساؾب الشانغ الىعي الهام في ْطُضة  ، لُٓض 

جهل الطىث عمًؼا للخُاة ونلى   ت الصخطُت ألاهمىطج لشانغ اإلآاومت، ٍو ا للخغٍ 
ً
ه اهبشاْ

 مٓابل مكاهغ السجً، والخًُِب والشلل.

 "ًا وؾني

 ىا لي زؿىحيئن سجى

بىا نني ؾلىم الُجغ في الجلُل  ُ  وي

 وألاعع

 وشهبا هى َّى اإلاىث

 َلً حشل زؿىحي

 .33وؾٍى ٌهلى الطىث"

 و 
 
ا مشل الهغؽ ةالخل النهاًاث اإلاخُاج

ً
لت في الهضًض مً الٓطاةض ئط ًغاصٍ الطىث ألُاق

 واليشُض والىالصة.

 :ًىلد مً جدًدفي ْطُضة 

 "ًىلض مً حضًض

 أعاه..

 ئن في صمي
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 نغؾا لُىم هطغه

 .34وفي صمي وشُض"

ًمىذ الشانغ صاللت الطمذ صاللت مًاًغة إلاا أؾلُىا، َهي مغخلت  بحثفي ْطُضة 

 :جدخػً الطىث، وال٘الم والاوهخاّ والشهغ بانخباعه ؾالح الشانغ

 "أبدث نً أيىُت حضًضة

 ولِـ نً ٖالم

ه أو جدخه  اؾمي َْى
 

 ًطِ

ضة  في هظه أو جل٘م الجٍغ

 بغهتلظا أيني 

 وبغهت أضمذ، يحر أن ضمتي

ا وعًٖػا زلِ خلم عاتو
ً

 ًٙىن جُخِش

 وحملت ب٘غ

  .35أها ضمتي ًٙىن... مؿلو الٓطُضة!"

 بالغت الىداء -4.2

 جٙاص ال جسلى ْطُضة نىض الشانغ ؾالم حبران مً جىقُِ أؾلىب الىضاء. وهالخل أن  

أن  الشانهاًاث ال٘شحر مً الٓطاةض جخػم   ض أن ًساؾب اإلاخلٓي ً أؾلىب الىضاء، ٖو نغ ًٍغ

. ٖما أن  الظاث الشانغة مً زالٛ الىضاء جطبذ حؼًءا مً مباشغة صون خاحب لًىي  

ًعا ئًاه مً الخاعج بل ًخُانل اإلاشهض الىػالي   ، َالشانغ ال ًُطل طاجه نً الخضر مطى 
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 61 ،تضُد، (1021) 5 اإلاجمو، الهضص

ا. ومً وقاةِ الىضاء الالخُاث، الخؿغة  اث وهى مً آ. ِؿهم في عزاء اإلاٙانَمهه نػىًٍّ  ُ ل

ت الطىث أًًػا.  شهغٍ 

ٌشحر الىضاء ئلى الخؿغة وألالم.  "ٗلماث مً الٓلب"مً مجمىنت  1998في ْطُضة 

سخب  ا طاٖغجه وهى ؾُل ئلى اللخكت الغاهىت. ئن  نضم وؿُان الى٘بت ٌهني أًػً الشانغ َو

:نضم الخئام حغح الشانغ  ، َُٓٛى

اقي... أها لم أوـ ولى ٖىذ ضًحر  "ًا َع

ت سخماجاأيها ألاصخا  ب مً ٍْغ

 .36ئلى أي  مطحر؟!!"

ه الشانغ الخؿاب ئلى أم  قصيدة كفس قاطمفي  ىح  خه، : ًدُل الىضاء ئلى الخدظًغ، ٍو

ُ   ومؿخىي الترمحز واضح نىضه ؿاء"؛ ألن  الًاًت الغؾالت ولِـ شٙلها"الخ  :ت الْغ

هي ها جيب   "ًا أمت أخب 

ؿاء ت الْغ  ُ  َال جؼاٛ الخ

  .37نؿص ى ئلى الضماء!"

ٌشحر الىضاء ئلى اؾخدػاع اإلااض ي والغيبت في الخهبحر نً  إوظان مشىىق وفي ْطُضة 

:  الىاْو اإلاأؾاوي 

 "ًا أعواح اإلاىحى

حن  في مهخٓالث الىاٍػ

 لى جضعون..

  .38لى جضعون..."
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 62 ،تضُد، (1021) 5 اإلاجمو، الهضص

ا  جهل اإلاىُى مٓابل الىؾً. الشلج  املىفى ثلجفي ْطُضة أم  ًدُل الىضاء ئلى الخىحن، ٍو

ت. هظا الالخدام حهل مٓابل الضٍء الٓخل مٓابل الخُاة، السجً مٓابل الٓغاءة والخغٍ  

ا في هٓل ججغبخه
ً
اٛ ،الشانغ ضاصْ ر ننها. َالشانغ ً٘خب في التي  وججغبت ؾبٓت الهم  ٌهب 

 :السجً ولِـ نً السجً

 ي"اإلاىُى زلج ًٓخلن

 ًا وؾني..

 في وؾني الهماٛ -ًا وؾني الضافئ، ًا أصخابي

 اإلاىُى سجً

  .39ال جٓغأ َُه ألاػحاٛ"

ًدُل الىضاء ئلى الىضُت والغحاء ئط ًجهل ألاعع ُْمت  حىين إلى القسيتوفي ْطُضة 

 40مؿلٓت جُّى ٗل  ُْمت:

ووي نلى ألاعع  "ًا ئزىحي ئن مذ مض 

 بال ْبر وال لخض

ىوي شهًُضا
 
 وزل

  .41في نىاّ التربت الشهُضة"

ت باعػة وهي أن  أٖثر مً   ُ ض هظا الالخدام الضاةم والشابذ محزة أؾلىب
 
مً ْطاةض  %50ًٖإ

ت جدُل ئلى الشباث ونضم   ُ ت، والجملت الاؾم  ُ الشانغ في اإلاجمىناث ألاعبو جبضأ بجملت اؾم

غي   ت، وهظا ًخػاَغ مو أؾلىب الشانغ الخطٍى خٓاؾو م الخٖغ ، ٍو
ً

و عؤٍا الشانغ ش٘ال

ت في ازخُاعه ألاًضًىلىجي.  ُ  الُُٓي
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 63 ،تضُد، (1021) 5 اإلاجمو، الهضص

 جمالّياث التشبيه -4.1

ص وقاةُه بدؿب الؿُاّ  ض جخهض  . ْو الدشبُه هى مٓاعبت الُغم لألضل في الًالب ألانم 

ت الخضًشت ججاوػه  َال ًِٓ نلى صاللت واخضة: هت الشهغٍ  "ئن  أهم  ما ًمحز الدشبُه في اإلاضو 

ت اإلاهنى التي  ً ص هاجج _ بالؿبو _ نً  أخاص صه.، هظا الخهض  جخدضص بالهٓل مهُاًعا وخًُضا ئلى حهض 

ؼ نلى الدشبُه اإلاباشغ 42الخىاٛػ نً ضغامت اإلاهُاع الهٓلي  في نٓض الطلت بحن ألاشُاء"
 
 . ؾأٖع

ز الدشبُه أهه مؿخٓى الظي  ٌشمل أصاة الدشبُه، والظي ًؿػى نلى مهكم الٓطاةض. ما ًمح 

ت الُلؿؿُيُت: في ْطُضة مً مُغصاث الؿبُ  ًٓٛى حبران:إلى صدًقت باملساطلت هت والٍٓغ

ل  أهلي هم – "ٗو
 
 هىإ الحئىن  - ٗل

ىن  .. ًٌْغ  في اللُل، في الىخٛى

ٗالظباب، ٌؿٓؿىن   ٗالضوص، 

 ؾهام أؾُالهم التراب، ًا ضضًٓتي

  .43وماؤهم.. مؿدىٓهاث اإلاهجغ اللهحن!"

ر  ِ الشانغ الدشبُه لُهب 
 
ع مً زالٛ  ًىق نً خالت اإلاسخ التي أضابذ أهله، ولُطى 

 الدشبُه خُاة الالحئحن الباتؿت.

ا في ْطُضة  ي ئًجابي  أغني أم 
 
ٛ  نلى الخدضي وؤلاضغاع  ،َالدشبُه في خٓله الضالل ض ٍو

الخل أن   ٚ باألعع، ٍو الشانغ مً زالٛ جىقُُه ألؾلىب الدشبُه ْض شمل حمُو  والخمؿ 

ر نىه بػمحر حمانت اإلاخٙلمحن، والجماص مً زالٛ مكاهغ الؿبُهت: ؤلاوؿ ض نب  ان ْو

خىن، والؿحر مً زالٛ الخماةم الضانُت للؿالم  الصخىع والنهىع، والىباث الؿىضًان والٍؼ

غه لإلوؿان  واليؿىع الشامست التي جأبى الكلم: "لٓض لجأ الشانغ ئلى الؿبُهت في جطٍى

خىن الُلؿؿُني الطامض، َاؾخمض  مً هظه الؿبُهت  ضىعة الجؼةُت، َمً الؿىضًان والٍؼ

 
 
ها ومً الصخىع والجباٛ وألانهاع، ومً اليؿىع اإلادل

 
ٓت، وحض الاؾخمغاع والطمىص، َخىؾل

                                                 
 .235 :1022ٖؿاب،  42
 .21-22 :2862،حبران  43
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ا، مً زالٛ ناؾُخه وئخؿاؾه وزُاله وجُاؤله، لُسغج ئلُىا باوؿان َلؿؿُني  ًدؿم حمُهً 

 . ًٓٛى حبران:44بالٓىة والطمىص"

ٗالؿىضًان.. هىا ؾيبٓى " 

 ىع ٗالصخ

خىن َّى عبى بالص  ٖهغاتـ الٍؼ

 ٗالنهىع 

ت الخػغاء  ٖدماةم البًر

 ئها ؾٍى هسُٔ َّى أعغٚ،

 ًا بالصي

  .45ٗاليؿىع!"

ر الدشبُه نً خالت الػُام التي ًدُاها نهاًت املليىن طىتفي ْطُضة  الشهب  ٌهب 

ِ الدشبُه بمضلىله الهامي  أًًػا ئط ٌشحر ئلى خُاة الؿُ٘ىت 
 
الُلؿؿُني، والشانغ ًىق

ت   ُ اص مً شهغاء اإلآاومت، َ٘الهما ٌهبران بىاْه ُٔ ٍػ . وهظه محزة في شهغ حبران وجَى  ٛ والظ

عوا هظا الىاْو ب تضاصمت لظهً اإلاخلٓي، لُطى   ُ  .ىغىح ٌؿخمض  مً زٓاَتهم الشهب

 "بُ٘ذ ملُىن ؾىه

ُذ نىضها  لم جبٔ بىابت شهب ما ْو

 مً ٌؿمو؟ - آه - ٗالٙلب أعوي

  .46أزباع الػُام اإلادؼهه"

                                                 
 .227 :2868أبى الشباب،  44

 .10 :2862 ،حبران 45

اص ْىله في ْطُضة  .23صن.م.،  46 ب نُىان/  ماهيالض غليزوضواهكغ نىض ػٍ 
 
مشال:"زلِ الٓػبان/ جخىز

اص: "، ٍػ / وبمشىٓت مشل الًٛى ان/ جمخض  بجبل مجضٛو ض السج  ان/ ٍو ، ٖؼهغ الغم  ّى ؛ 44 ص.ث: ٗالبْر
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ت اللطُٓت بمشهضها، َُي ْطُضة  كتابت على جخىالى الدشبيهاث اإلاؿخٓاة مً خُاة الٍٓغ

 :جداز معظكس لألطسي 

 "أبطغ ُِٖ ًمغ ى واخضهم في الضعب

ٗالضًٚ اإلاظبىح"   .47وحها 

، َُػال نً الدشبُه الىاْعي  ألاضُل للشانغ الظي ٌشبه ػواٛ آه شعبيا في ْطُضة أم  

ا نً  ًً الجالص ٖظوبان الطابىن، ٌؿخهحن الشانغ بخٓىُت الدشُ٘ل البطغي  في الخهبحر نمىص

: 48الؿٓىؽ والخالش ي.  َُٓٛى

 "آه شهبي، أؾمو الجالص ًبٙي زم  ًنهاع

ٚ  ُ  ومً ُٖ

 ٗالطابىن 

 جنهاع 

  .49الؿالؾل!"

 ،ً غم بل نلى جػاص  بحن أمٍغ ر نً مٓاعبت بحن أضل َو َالدشبُه في اإلآخبـ أناله ال ٌهب 

ضة في  ض صاللت الخالش ي مٓابل صاللت الُٓض والٓؿىة اإلاخجؿ 
 
م الشانغ الدشبُه؛ لُٖإ ض ْض  ْو

ا الشهب  الؿالؾل. ًيخكم مبضأ الخػاص  أًػا الجالص والشهب؛ َالجالص ًبٙي زم  ًنهاع، أم 

ي َطام ض ضلب، هظا الخٓاؾو يحر اإلاىؿٓي  نلى مؿخىي الُهل ًطبذ خُٓٓت نىضما جػح 

ت ؤلاعاصة.  الشهىب مً أحل خغٍ 

  

                                                                                                                       

ىله في ْطُضة  ل  زجىعّياثْو :"وهطىو َجغها شًِئا/ ٖٓغص الشهض/ وهمأله بٙل  خالوة الضهُا، ٗو

 .218صن.م.، الىعص!!"، 

 .21 :2864 ،حبران 47
 .273 :1007الطُغاوي، اهكغ،  48

 .28 :2862،حبران 49
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 مسجعّيت القصيدة: املثل وألالفاظ العاميت -6

 Non" ئلى ما ٌهٍغ باؾم ألاصب "يحر الغؾمي   Popular Literatureًيخمي ألاصب الشهبي 

Canonical "ًُغغها التي  حشحر هظه الدؿمُت ئلى ئْطاء هظا الىىم مً ألاصب نً "الشغنُت

Canonical Literatureألاصب الغؾمي  
ه ئلى اعجباؽ الهغبُت الُطحى بلًت 50 . وطلٚ مغص 

ت.  ُ اث اؾخهماٛ  اإلآضؽ في الخػاعة الهغب ٖما أن  ما حهاوي مىه اللًت الهغبُت لِـ مؿخٍى

(Diglossia زىاةُتها أو  اللًت بل اػصواحُتها
51.) 

ت  ئلى الشهغ الهغبي   واٖب صزٛى اللًت الهامُت الُطحى، أو الترار الشهبي   الخضًث، خٖغ

ض"الشهغ الخغ   ً. ْو ؼ الظي  " في مىخطِ الٓغن الهشٍغ ا لؿبُهت الَغ ًٓ ٗان طلٚ مغاَ

ا الخًُحر مً حهت والاْتراب مً خُاة الىاؽ مً حهت أزغي.  ًُ خمله الشانغ الخضًث مخبي

في ألاصب في جلٚ الُترة أًًػا، ولم ٌهض جؿهُم ألاصب  َٓض شهضها بغوػ الخُاع الىاْعي  

ُ   الغؾمي   الباخث حبران ئن:"الاؾخٓاء مىٓطت لظاتها. ًٓٛى  ت أو باألصب الشهبي  باللًت الهام

ىاث والشالزِىاث،  مً اإلآٛى الشهبي   وهي قاهغة هاصعة في الشهغ الهغبي آهظإ، في الهشٍغ

ان، ختى ًمً٘ انخباعها ٖما أؾلُىا، مً  نمض ئليها شهغاء َلؿؿُيُىن ٖشحرون بهض ؾْى

خدضر الباخث ٖظلٚ نً صاللت الخىاص الش52ت"ممحزاث الشهغ الُلؿؿُني نام    هبي:. ٍو

ت، أحغي الشانغ في بهػها "الخُطُذ" لخالةم "مهكم هظه الخىاض   اث الالَخت هي مبان  هدٍى

ُ   الؿُاّ الشهغي   ت بحن الُطحى والهام ت، الجضًض، أو هي ألُاف وجغاُٖب نىاضغها مشتٖر

ُ   ئال أن   ُ  صاللتها الؿُاؾ  .53تت هي صاللت نام

بت، وهىإ الهضًض مً ألالُاف ئن  معجم الشانغ واضح بهُض نً الخهُٓض والطىع ا إلاٖغ

ض نلى الخطاْ
 
ت، وئط ًُهل طلٚ حبران ًٖإ  ُ الغؤٍىي بشهبه،  هاإلاؿخٓاة مً الخُاة الشهب

                                                 
   .27-24 :2875 بضًغ، اهكغ،  50

51
 .270-268: 2883اهكغ، أبى خىا،   

52
 .62 :1005حبران،.    

53
 .63ن. م، ص    
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ت جىبشٔ مً هظه الخُاة. ٖما هالخل أن  الخهبحر  مً حهت، وبػغوعة ضُايت لًت شهٍغ

ت في عؾم الطىعة الشهغٍ   الشهبي   ت ْض جٙىن أٖثر خٍُى  ُ في طهً اإلاخلٓي،  تأو اللُكت الشهب

ها لم جترحم ئلى لًت "زاهُت"  !54ألن 

 ًٓٛى الشانغ: مشىاز في املظاءفي ْطُضة 

 "في زاؾغي ججغخني

ني  جدّغ أنطابي، وال جتٖر

  .55جظبدني!"

ت اإلا و "جظبدني" "جدّغ أنطابي" انالخهبحر َ  ُ  ئلى اللًت الشهب
ً
 تخضاولًيخمُان صاللت

ل نضم الطبر والاخخماٛ. و  ئلى إلشاعةل
 
ِ الشانغ اإلاشل "مً ؾاع نلى الضعب وضل" لُضل

 
ٍىق

ه ٌؿخضٕع نلى طلٚ بغمؼٍ   ،نلى أهمُت الاؾخمغاع والخىاضل
 
ًيخكغه في الظي  ت الظةبئال أه

ٔ في ْطُضة   :الحب العظيمالؿٍغ

 "ألم ًٓل أحضاصها

 بأن مً ؾاع نلى الضعب وضل؟

ٔ ً  في الؿٍغ  ل٘

  .56َطاةال مً الظةاب جغضض البشغ"

 
 
ىق ض اإلاُهىم الشهبي  العالم الضائعِ ٖظلٚ نباعة "ال ًؿهم زبزا" في ْطُضة ٍو

 
، لُٖإ

 
ً

ت جبدث أوال ، َالؿبٓاث اإلاسخْى   نً عيُِ نِشها! للىاْو الاْخطاصي  والاحخماعي 

 "هل جظٖغون.. هدً ٖىا ًىمها ضًاع

 خحن بضأث أٖخب ألاشهاع

                                                 
 الُطحى. زم   ،لًت ألام في الهغبُت هي اإلادُ٘ت وشحر ئلى أن   54
 .27 :2862 ،حبران 55
 .14صن.م.،  56
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 ْاٛ لي َهُم -  "الشهغ ال ًؿهم زبزا

  .57هجاع"ؾٍى أضحر في يض 

ا مً الشانغ  ًأحي جىقُِ الخهبحر الهامي   في الظىماوفي ْطُضة  ًٓ " حهلُ "ٍْغ في ٍْغ

، ت الجؿض  نلى الخضر؛ َهى ال ًىُطل نً واْهه اإلاأؾاوي  َُٙىن الخهلُٔ أْغب ئلى خٖغ

ت الهٓل. غي  مىه ئلى خٖغ ؼ  ٍو في الًُ اؾخمغاًعا لهظا الىاْو أو اوهٙاًؾا له، لظلٚ ًَغ

 الهغوب مً مىاحهخه أو ججمُله أو الخهبحر نىه: 

 هغاه "بؿل الُُلم ًٌني، َغخا، ال

ىن  َؼ  جدذ قالٛ الٍؼ

!  ٍْغ في ٍْغ

 هظه الٓطت هل حشًلني؟

  .58ئن  شهبي ضاع في ألاَغان زباًػا"

 
 
ىق ٗالشبهانالشانغ ِ ٍو ػه غض اإلاشل "الجاتو  ان"، للخهبحر نً َع ٗالهٍغ ، الٙاس ي 

ه اإلاباشغ في نهاًت الٓطُضة ئلى الهماٛ َهم الخىحه الاؾدؿالمي  الٓضعي   ض طلٚ الخىح 
 
، ًٖإ

 :أضل ٗل  ش يء نىض الشانغ

 :الدهيا كاهتفي ْطُضة 

ٗاهذ صاع نظاب  "الضهُا 

ٗالشبهان  الجاتو َيها 

                                                 
 .28صن.م.،  57
ا  بشٙل ئًغووي: "لم حهض ؤلاْامت ر نً طلٚ أًػً ٌهب   ال وقت للملل. وفي ْطُضة 38 :2862 ،حبران  58

ت/ ض أز وفي ْطُضة  .21 :2861، حبران، مً ْبل أن أهام" ألِ شًلت أهجؼها/لضي   مغهٓت،/ الجبًر

، ومً أًً زلى الباٛ /"واؾدُٓل الخىحن.. والكىىن.. وألالم :الظىت اقي آلان /في  ٗان َع في  /أها هىا وعبما 

ش أن   /"ُٖى ُٖى!:حىين إلى الشعس الحماس يّ في ْطُضة . و38صن.م.،  مهؿ٘غ انخٓاٛ"  َلُ٘خب الخاٍع

ٗالىاع /ػخُىا  .42 :2864، حبران، لٓض شبهىا ناع!!" /مىضَو 
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ان ٗالهٍغ  والٙاس ي َيها 

 وخُاة الىاؽ خكىف

انْؿ    ً  مها الض

 َاخمل هحٕر واؾ٘ذ ًا ئوؿان

 صوؾىا جدذ ألاْضام

ٗاطًب ألاحُاٛ  أ

 هظي الضهُا

 ضىو ؾىانضٖم

 ملٚ ؾىانضٖم

 .59ًا نماٛ!"

أن  هظا  ِ الشانغ الغاَؼ لالؾدؿالم، ٖو ، وأؾلىب الىضاء مْى ض ألاؾلىب الؿلبي 
 
ًٖإ

 عؾالتها. ًالخل  الخؿاب اإلاباشغ ما هى ئال مداولت ئْىام جٓىم بها الظاث الشانغة،
 

وهي جبث

ت أزغي حؿهم في جأُٖض زؿاب   ُ ت، وهي، في عأَي، جٓىُت شٙل ٖظلٚ ْطغ ألاؾؿغ الشهغٍ 

.  الشانغ الدجاجي 

  

                                                 
 .51-52ص، 2862حبران  59
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 ببليىغسافيا

 2868صاع الهلم للمالًحن، : بحروث .الالتزام في الشعس العسبي .أبى خاْت، أخمض. 

 2883الىاصي للؿبانت واليشغ،  :خُُا .زحلت البحث عً الراث. أبى خىا، خىا. 

 ِصاع الهىصة :بحروث .الفلظطيني في الشعس الفلظطيني شخصيت .أبى الشباب، واض ،

2872. 

  ،عام هللا: اإلاإؾؿت الٓىمُت 2001-1967السجً في الشعس الفلظطيني َاًؼ. أبى شمالت .

 ،  .1002لإلعشاص الٓىمي 

 الٓاهغة .أثس ألادب الشعبي في ألادب الحدًث .بضًغ، خلمي:  ،  .2875صاع اإلاهاٍع

  .2862. نٙا، كلماث مً القلبحبران، ؾالم. 

 ،2861الىاضغة،  :النهػت .قصائد ليظت محددة إلاقامت .ؾالم حبران. 

 ت للؿبانت واليشغ، : الىاضغة .زفاق الشمع .حبران، ؾالم  .2864صاع الخٍغ

 2874، 4، مالجدًد، "ألاصب.. والخؿىع الاحخماعي" .حبران، ؾالم. 

  .1021ص.م،  .ألاعمال الكاملتؾُغ الخغوج،  حبران، ؾالم. 

 ؾلؿلت هظسة جدًدة على الشعس الفلظطيني في عهد الاهتداب. حبران، ؾلُمان ،

 . 1005 حامهت خُُا، صاع الهضي: "، ُٖغ ْغم5ميشىعاث ال٘غمل"

 ميشىعاث الهُئت  :صمشٔ .مالمح ألادب املقاوم، فلظطين أهمىذًجا .حمهت، خؿحن

ت لل٘خاب، وػاعة الشٓاَت،   ٍ  .1008الهامت الؿىع

 الجدًد"ؾالم حبران في مجمىنخه "ْطاةض لِؿذ مدضصة ؤلاْامت"،  .الخلى، وغاح ،

 .2861، 20م

  .ُٔ اص، جَى  . بحروث: صاع الهىصة، ص.ث.دًىان جىفيق شّيادػٍ 

 ش"،  "مً .ؾهُض، ئصواعص الطمذ ئلى الطىث زم نىص نلى بضء في اإلاىؾُٓى وألاصب والخاٍع

غ مدمض شاهحنتت ولغىيّ مً الصمت إلى الصىث فصىل أدبيّ  صاع الًغب  :بحروث .، جدٍغ

 .1000ؤلاؾالمي، 
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