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ى  "  ت  حذ  مه الأ  ي  ر 
ي  ف 

لة  الحاف 
زاو الق  وان " ماي  ي  دت 

ى  الصورو  ف  مالث  طاب  وج  ى  الخ  عزت 
 ش 

اوي   حث  اس  ي   لعث 
Poetic discourse and aesthetic image in a divan "What the barefoot heart 

sees in the time of shoes"For Ayyash Yahyawi 
 *  د، العزبي عبد القادر

 (الجعاتط )   جامٔت اإلاؼُلت

Kaderla14@gmail.com 

 

 معلومات المقال الملخص:

الـٔط في الخُاة ٤الصهب في ألاضن ٟلُل وهازض ولى لم ٥ًً ٣صل٧ ل٦ان ٤ل    

مً هِمىا ال٥الم ؿٔطاء ، و٣ثحر ُهم في هصا الٔلط أولئ٧ الصًً ًط٣وىن وضاء 

ػطاب ٌؼمىهه ؿٔطا ، وال٠لُل مً هئالء الطا٣وحن ٠ٍٛ هم الصًً ًؤحي الحهم 

دبسْ اإلاخمح    ُٓاؾ الـٔط ٣ؤكٜى وأٓصب ما ٦ًىن ، ومً هئالء الـآط  واإلا

ًحُاوي   ، هصا اللىث ال٠ازم مً احسي مسهىا السادلُت ؛ كىث ٟىي مٜٔم 

ت واليـاي  ، له ٟسضة ٓلى ػدب٧ ال٦لماث ، هى أحس اإلادبسٓحن الصًً  بالخٍُى

طبُا ، وفي زًىاهه   ماًطاه ال٠لب الخافي في ظمً  ىُا ٓو ؿ٦لىا مـهسها الـٔطي ًو
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 ٔطه .الاحصًت   ُٓىت مً جمالُاث ؿ

 

 ال٠لب 

Abstract :  Article info 

In life poetry is rare to spot on , albeit many try to apply 
many ways to make it in a casual manner but it cannot 
count as such when it is so simple as well as far from 
what we can call “ poetry “ , and only among few can 
grasp its true meaning , one of those is “ Ayach Yahyaoui 
“ 
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 مقدمة : .1

الـٔط في الخُاة ٤الصهب في ألاضن ٟلُل وهازض ولى لم ٥ًً ٣صل٧ ل٦ان ٤ل مً هِمىا 

ال٥الم ؿٔطاء ، و٣ثحر ُهم في هصا الٔلط أولئ٧ الصًً ًط٣وىن وضاء ػطاب ٌؼمىهه ؿٔطا ، 

وال٠لُل مً هئالء الطا٣وحن ٠ٍٛ هم الصًً ًؤحي الحهم الـٔط ٣ؤكٜى وأٓصب ما ٦ًىن ، ومً 

دبسْ اإلاخمح   ُٓاؾ ًحُاوي   هصا اللىث اللُسا  الداض  مً ضما٨ الحخطاء هئالء الـآط  واإلا

ا ومٜٔما بجؼاضة ال٠ى٨ وحؼً ادخُاض ال٦لمت ، هى أحس اإلادبسٓحن  اتها  الدبُٔسة، ٍٟى وش٣ٍط

ال٠التل الصًً ؿ٦لىا مـهسها الـٔطي الجعاتطي والٔطبي ، ومً الصًً ٥ًخدبىن ؿٔطا ح٠ُ٠ُا وال 

اب الل٘ت ًٓ شهب ًللح ل٥خابت ال٠لُسة ٣ما ًيدبغي أن ج٦ىن  ب٘ى ًٜخئون بالدبحث في جط 

ُٕ ٓلى ابسآه وهخاجه الـٔطي ٌـٔط مً أو٨  ل
ّ
ٌ

ُ
ت ؿ٦لها ، ٛاإلا الىِط ًٓ وؼ١ جط٣ُبها أو هٍى

يسجه دٌُا دٌُا وكىضة  ت اإلاسهـت ٍو وهلت بؤهه  اظاء ؿآط ٥ًخب الـٔط ب٠سض مً الٍٜٔى

ل٘ت ٣ما ًٜٔل ؿٔطاء ٣ثحرون  واهما ًى٘مؽ في الىاٟٕ كىضة، وأهه ال ٌؼدبح ٓلى ػٌح بحط ال
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 د، العريب عبد القادر   

ت ًاظجت ججمٕ بحن الخل٠اتُت  ىاث حٔدبحًر ؼعى الى ج٠سًمه في ج٦ٍى ب٦ل أحىاله وأهىاله ، َو

والخٔم١ في اهخا  اإلاسهف واإلا٘اًط مً اإلأاوي الخُت الىابوت ، جل٧ التي لم ج٥ً أبسا مل٠اة ٓلى 

١ بل مما جخٞى الُه هٜؽ الـآط  وجدبص٨ اإلاؼخحُل ل٦ي جلل الُه مهما ٤لٜها شل٧ مً  الٌٍط

ت والدٌاب ما ال ًحص ى وال ٌٔس ٥ُٛٝ  ىاء، ٛببساْ ُٓاؾ ًحُاوي  ُٛه مً الـٍٔط جهس  ٓو

خه ، وما اإلا٠لىز بهصًً  ىة ؿآٍط ط أن ًؤػط اإلاخل٠ي بؤػلىبه ٟو اػخٌاْ في هخاجه الٍ٘ع

 ؟ بهما في ججطبخه ؤلابسآُت الت امهمسي  اإلالٌلخحن وما

 الشعزية :  .2

٠ٌُا  273 – 233اػخذسم أضػٌى    ت  اش وهٔها ٓىىاها ل٥خابه   بٍى ٞ، م   لِٜت  ؿٍٔط

ت الخسًثت   جحسز بٜول جهىز الـ٥الهُحن الطوغ ،    أو  ًٛ الـٔط  ول٥ً ملٌلح   الـٍٔط

س أزي   ضومان جا٣بؼىن    زوضا هاما ححن  الصًً أ٣سوا ٓلى هطوضة الٔىاًت بؤزبُت ألازب ، ٟو

اتٝ في الىخا  ألازبي   ت التي تهُمً ٓلى ب٠ُت الُى ُٜت الـٍٔط اتٝ الل٘ت وأ٣س ٓلى الُى حسز ُو

 (36، كٜحت 8877)جا٣بؼىن،  والـٔط ٓلى وجه الدلىق   

ت الىم هي أبطظ دلاتله وهي التي جمح  الًٜ ألازبي ًٓ ٗحره ، وال ج٥خٜي   اّن ؿٍٔط

اهط في الىم ، بل جخجاوظه الى ماهى همني ودٜي    ت بما هى حاهط ُو )ال٘صامي، ز.ث، الـٍٔط

 (36كٜحت 

ت ؤلاؿاضاث ؛ أي ٓلم  ت جخجاوظ الل٘ت الى مجمل هٍِط لُه ٛالـٍٔط الؼُمُىلىجُا ٓو

ت جخجاوظ وجخٔسي ألازبُت ، التي ج٠ى٨ بها اإلاسضػت الـ٥الهُت وجخجاوظ ألاػلىبُت ، لخٔالج  ٛالـٍٔط

ت اشا هي جىهط الـٔط والىثر وداكُتهما  واًا ال٠طاءة وأزط الىم ،   الـٍٔط ٟواًا ل٘ت الىم ٟو

ت الـاملت باإلادبازة الٔامت لل ذ شاجه هي اإلأٛط ـٔط بآخدباضه همىش  ألازب ، وبصل٧ اإلامح ة وبالٟى

ما٨  ٛبجها حؼخيدبٍ مً ألازب وجخجاوظه لخئػؽ للىلىق اإلا٠دبلت أو اإلاحخملت ، ٛهي جسضغ ألٓا

ت ج٠ىم بدبلىضة الىػاتل الخ٠ىُت  الىأُٟت واإلاٜترهت ، ٓلى حس ٟى٨   جىزوضٚو    ٛالـٍٔط
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، 8883)زامط، هاثي مً الىلىق ال٥ُٜلت بخحلُل آلازاض ألازبُت التي جحمل ام٦اهُت جىاػل ال ج

 (64كٜحت 

ت ُاهطة ٛىُت في الىلىق ومىهج إلأالجتها وبصل٧ ٛهي واػٔت اإلاىاٛص مخٔسزة  اّن الـٍٔط

ت مؼخُٜسًً ٓلى الدلىق مً بٔى الٔىاكط  السالالث، مما ًجٔل ٓملىا جعءا مً الـٍٔط

 ٍت.التي أوضزها جىزوضٚو حى٨ الـٔط 

 الخطاب: .3

   texteالصي ًخسادل مٕ الىم  discoursأما ملٌلح الدٌاب ٛهى جطجمت لل٦لمت ألاجىبُت   

الى مٔالجت اإلالٌلخحن في ٠ٛطة مـتر٣ت،    مما حس ا بمحطضي اإلاعجم اإلاىػىعي للؼُمُاتُت

ٜٞط بٔوهم بحن الدٌاب والىم، بجٔل الدٌاب ًطجدبٍ باإلاِهط الـٜىي في ححن ًطجدبٍ  ٍو

٠سم   ٛان زا٧ً   جمُح ا أ٣ثر جحسًسا ٛهى ًىِط الى الىم ٓلى أهه بيُت  الىم باإلاِهط ال٥خابي، ٍو

سًت ٓم٠ُت، أما الدٌاب ُٛجؼس وحسة لؼاهُت جخح١٠ )الدبحطاوي، في ملَٜى ل٘ىي  .   ججٍط

 . (78، كٜحت 8885

ٛالدٌاب ججؼُس للىم اهه باليؼدبت للىم ٤ال٥الم باليؼدبت لل٘ت في مٜهىم   زوػِؼحر   

ٟا٨ ابً وهب    لل٘ت وال٥الم، ًددبحن لىا اشا أّن مً الىلىق ًحمل ًابٔا حؼُا وأُٟا. ٟسًما

)ابى الخؼً اسخاٞ بً وهب،  الى أّن الـآط ال ٦ًىن ؿآطا حتى ٌـٔط بما ال ٌـٔط به ٗحره  .

 (47ز.ث، كٜحت 

ٜٛهم الـآط للىجىز وال٦ىن والخُاة وازضا٣ه للٔالٟت الجسلُت بحن ؤلاوؼان وال٦ىن 

والخُاة، هى الٔامل ألاػاس ي الصي ًدبحن ما اشا ٤ان هصا الـآط ٛاهما لسوضه في الخُاة أم ال ، 

ت لسي الـآط   ُٓاؾ ًحُاوي    ٛبهىا ػىٜهم ٤ل ماًخلل بالىم  ٛبن ٛهمىا الطإٍت الـٍٔط

اثٕ التي  الـٔطي مً أزواث ووػاتل اػخذسامها للخم٥حن لخل٧ الطإٍت ، ٠ًى٨ جسوضٚو   الٟى

ًخؤلٝ مجها الٔالم اإلاخذُل ال ج٠سم لىا أبسا في شاتها بل مً مىِىض مٔحن واهٌالٟا مً وجهت هِط 

ت ٛالطإٍت جحل هىا محل ؤلازضا٢  ت أو باألحطي مجاٍظ ت اػخٔاٍض مُٔىت ، وهصه ألالٜاَ الدبلٍط
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 د، العريب عبد القادر   

ت للطإٍت   الخ٠ُ٠ُت   ٤لها مأٌازلها في بطمخه ول٥ جها اػخٔاضة مالتمت، ألّن للدلاتم اإلاخىٓى

 (48، كٜحت 3888)جىزوضٚ، . ُاهطة الخذُل 

اّن ٛهم الطإٍت هطوضي لٜهم الىم وازضا٢ مسلىالجه وأبٔازها الخ٠ُ٠ُت ووجهخه 

خه، وبٔدباضة أوضح ه٠ى٨ اّن  ال٠ٔاتس والخلىضاث لها ٟىة الخؤزحر ٓلى ألازواث الٜىُت، مً وحٍُى

حُث هي وػاتل جذخاض لدـ٥ُل الٔملُت ؤلابسآُت ومً زم ٦ًىن ٛهم ال٠اضة ل٠ُٔسة اإلادبسْ 

ووُٓه لٌدبُٔت ازضا٣ه  لل٦ىن والخُاة ، بمثابت مٜخا  أػاس ي للسدى٨ الى الٔالم اإلاخذُل 

اهطة ج٥طه الٜؼاز وجخبرم مً حُاة اإلاٜؼسًً ، ٛهى للـآط ، ُٛٔاؾ ًحُاوي  مً ًُىت حطة ً

ًثىض ٓلى الِلم و٤ل ألىان الاػخٔدباز، بما في شل٧ أصخاب الجاه والؼلٌان واإلاا٨، ٛهى ححن 

ٌّٔبر ًٓ هصه الثىضة الىٜؼُت ٦ًىن أوضح مً الوحى وأبحن مً الدبُان و أػٌٕ مً الـمؽ ، 

 والتي  ٠ًى٨ ٛحها 9واشا جؤملىا ٟلُسجه الدالسة   الـآط والىاغ  

 ضأًخهههههههههههه مؼهههههههههههاٛطا فهههههههههههي الحهههههههههههخى وال٘مهههههههههههام 

 

 ًحمههههههههههل فههههههههههي أٓماٟههههههههههه الوههههههههههُاْ والىتههههههههههام 

 

 ػهههههؤلذ ٓهههههً أددبههههههاضه ٠ُٛهههههل لهههههي 9 دلههههههام 

 

 محخهههههههههسم فهههههههههي كهههههههههسضه مـهههههههههخٔل الوهههههههههطام

 

لدبهههههههههههههه الهمهههههههههههههام   مهههههههههههههابحن زهُههههههههههههها ٓاؿهههههههههههههها ٟو

 

 ػهههههههؤلتهم ٓهههههههً اػهههههههمه ٠ُٛهههههههل لهههههههي 9 حهههههههطام 

 

 ال ج٠تهههههههرب شا ؿههههههههآط ٌٔههههههههِف فههههههههي الِههههههههالم
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 ضأًخهههههههههههههههه فهههههههههههههههي بهجهههههههههههههههت اليؼهههههههههههههههُم والطبُهههههههههههههههٕ 

 

 دلههههههٝ الٜههههههطاؾ ضا٣وهههههها وحلمههههههه الىزٌههههههٕ

  

ههههههههههههههههههههها م٘هههههههههههههههههههههطزا بـهههههههههههههههههههههٔطه الدبهههههههههههههههههههههسٌٕ  ٛط  مٛط

 

 ًٌههههههههههطز مههههههههههً ٛههههههههههئازه ألاحههههههههههعان والههههههههههسمْى 

 

 ًصوب في حب الخُاة .. ًذص ى أن جوُٕ 

 ػهههههههؤلتهم ٓهههههههً اػهههههههمه ٠ُٛهههههههل لهههههههي 9 حهههههههطام 

 

 ال ج٠تهههههههرب شا ؿههههههههآط ٌٔههههههههِف فههههههههي الِههههههههالم

 

 الهههههههههههههههههىضوز ضأًخهههههههههههههههههه فهههههههههههههههههي وـهههههههههههههههههىة ٌٔهههههههههههههههههاه١ 

 

 حؼههههههههههه٥طه ٓبهههههههههههر الخُهههههههههههاة دمهههههههههههطة الىجهههههههههههىز 

 

 فههههههي ٟلدبههههههه ًىمههههههى الوههههههُاء الخههههههط والؼههههههٔىز

  

 فههههههههههههههي لهٜههههههههههههههت حهخههههههههههههههٝ ًاكههههههههههههههدبا  ًههههههههههههههاهجىز 

 

 ًآاإلاهههههههههههههههههها أحدبههههههههههههههههههه ضحدبهههههههههههههههههها بههههههههههههههههههال حههههههههههههههههههسوز 

 

 ػهههههههؤلتهم ٓهههههههً اػهههههههمه ٠ُٛهههههههل لهههههههي 9 حهههههههطام 

 



                   

 
 

 

223 

 

 د، العريب عبد القادر   

(882، كٜحت 8873)ًحُاوي،    .ال ج٠ترب شا ؿآط ٌِٔف في الِالم  

سم ا٣ترار و٣ؤوي  ت جلىض حا٨ الـآط مٕ ٟىمه و٣ُٝ ٓاملىه باظزضاء ٓو هصه ٟلت ؿٍٔط

٥ٔط زالءهم ، ٛالـآط اوؼان حؼاغ بل مطهٝ ؤلاحؼاغ  به كاض ؿدبحا ٥ٌٔط كٜى حُاتهم َو

مت السهُت مً أي شدم ٤ان ، وهى زلُل ال٠ىم اشا ازلهمذ الدٌىب ٛهى  ال ًطض ى لصاجه ال٥ٍط

إلاسإٛ ًٓ ٟواًا أمخه وهى جساض اللس ألاو٨ الصي ًخل٠ى الوطباث ، ٟسًما ٤اهذ اإلاىاٛح وا

الٔطب جبخهج إلا٠سم والزة ؿآط لخددباهى به أمام باقي الدبٌىن ألادطي وجحخٜي به هِحر ما ٠ًسمه 

مً دسماث لها مؼخ٠دبال ٛهى ها٠ًها الطػمي ومحامحها في اإلالماث ، ٠ٛس بىِذ  ججطبت ُٓاؾ 

لى  ج٠ىُت هٜؼُت بالُٗت هي مدبسأ الؼدببُت  ومدبسأ ًحُاوي ٓلى ج٠ ىُت ٛىُت هي السضاما، ٓو

الؼدببُت اإلاحى ًحُلىا ٓلى الدٌاب الىٜعي ٣ما ٠ًى٨ جىزوضٚو ، والدٌاب الىٜعي مً ؿؤهه 

أن ًىٌل١ مً الطإٍا الىاضجت في ال٘الب ، التي حٔحن ال٠اضة ٓلى اػخهجان ال٠دبح ، والخمؼ٧ 

ٔه لِؼمى ٓلى الطشًلت بما بالٌهاضة التي ال جذسؾ  ٣طامت ال٠اضة  واإلاخل٠ي ٓمىما، واهما جٛط

جحمله ال٠لت مً وأٟت م٠ىٔت ، جطي ٛحها ألاؿُاء والىاغ وألاٛٔا٨ ٣ما ًيدبغي أن جطي ، ه٥صا 

ت  جمجها الىٜؽ وحـمئ  مً ضإٍتها الٔحن، إلاا ًترجب ٓلحها مً مآس ي وهُاْ وجُه ًجط  ٓاٍض

ت الطاثٔت ٤اهذ هدُجت ؤلاوؼاهُت الى ألامىا   ا إلاخالًمت لخبخلٔها ابخالٓا ، ٛهصه ال٠لت  الـٍٔط

ًدبُُٔت للىعي الطوحي الٌاهط ، لصل٧  ججس هٜؼ٧ وأهذ جٌالٔها حؼمى بطوح٧ هحى الٜوُلت 

دـٞى لطإٍتها وجبرم ٣دبحر مً همٍ مً أهماي الخُاة الٜٔىت التي  وجطي دُال٧ حهُم بالٜٔت  ٍو

ً ٛؼسث أشواٟهم وجحٌمذ أدالٟهم وشابذ شدلُاتهم، وماجذ ٌِٔـها ػٜلت الىاغ ، الصً

 بل ضان ٓلى ٟلىبهم ما٤اهىا ٥ًؼدبىن   ٜٛؼس بصل٧ اًاضهم اإلاطجعي، واػخىي 
ّ
هماتطهم   ٣ال

ً الخُاة، ٛتراهم  ٓىسهم الجمُل وال٠دبُح ، وادخلٌذ ٓلحهم ألامىض بل ادخلٌذ ٓىسهم مىاٍظ

اءهم ، ٛؤهذ جطي ألازًب مجهم ال ًطي جما٨ الًٜ ًجازلىن في شل٧ بحماػت ؿسًسة لُبرضوا أدٌ

اال في اللىض التي ججٔل ال٠دبُح جمُال ،  وجطي ألازب الصي ًيـئىهه ٓال٠ا بؤهساب الطشًلت ال 

ب أو بُٔس ٛسًسجهم اإلاازًاث  ًبرحها، ومدـبثا باإلاىا٣ط ال ٌ٘ازضها وال حهمهم أمط اإلادبسْ مً ٍٟط
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حخٜاتُاث باإلادبسٓحن واإلاىهىبحن ٛصل٧ ؿؤن خدط ولً ج٠ىم ومخاْ السهُا الؼاٍٟ أما أن ٠ًُم ؤلا 

ان  ر الصًً كىٔىا مجس ألاًو ٟاتمت لـٔب ال ٠ًّسض مدبسُٓه ومث٠ُٜه ، ماسدا لطجا٨ الخاٍض

ر الخواضة ؤلاوؼاهُت بجال٨ وبهاء ووهى  ، هاهُا ًٓ اإلأطوٚ مىٜطا مىه ، وزآُا  و٣خدبىا جاٍض

ىا اًاه ، ٠ٛلُسة ُٓاؾ ًحُ اوي  جمثل الىمىش  ألادالقي الطاقي الصي ًط٣ع ٓلى بىاء للمى٥ط مٍع

ىه إلا٦اضم الٜواتل  سٓى ٗحره للخمؼ٧ بٜواتل ألادالٞ ، وهى ًىجه أبىاء ًو الصدلُت اإلات هت ٍو

اء وداكت الىاٛٔحن ألمتهم، ٠ٛس زٓا للدـبث ب٦ل ماهى اًجابي دسمت  م الطجا٨ الـٛط وج٥ٍط

ً وألامت، ول٥ً ال٠ىم ٓىسها أضازو  ا جحٍطٝ مدبازة الثىضة اإلاجُسة واٗطاٟها في اإلاازًاث للًى

حىلخه التي ٣ؼبها مسي 
ُ
ىن ضجىلخه ٛو ُٔ ُّ م والخٜاهاث حتى ًصًدبىا أكالت الـٔب الجعاتطي وٍُ

ّٔبر  ٌُ ألاًام والعمً الجمُل ، ٛـآطها ُٓاؾ ًحُاوي  اػخٌاْ بطإٍخه الدبُٔسة ووُٓه الطوحي أن 

ٟلُلت ول٥جها هازٛت ، ٛـٔطه بٔث الخُاة في مىاث ًٓ خما٨ ؿٔدبه بلىض بلُ٘ت في أبُاث 

حن واإلا٠لسًً، وزٓا أٛطاز ؿٔدبه للهّمت الٔالُت والاػخٔساز للمٔط٣ت ال٥بري وهي  الداتىحن واإلاىحٛط

ط ٥ٛط الٜطز الجعاتطي ، ألِؽ هى ال٠اتل 9  بىاء الصاث وجٌٍى

ٜههههههها٨ والعههههههههط   ضأًخهههههههه فهههههههي بؼهههههههمت ألًا

 

 الههههههههىضز مهههههههههً أؿههههههههٔاضه وحدبهههههههههه ػههههههههه٥ط 

 

 لُ٘ههههس والـهههههدبِدبت العهههههطاء والؼهههههمط وا

 

 وهللا مههههههً ُٓيُههههههه لههههههّم الىههههههىض لل٠مههههههط 

 

عهههههههههط ألامٌههههههههاض وال٥ٜههههههههط 
ُ
 وفههههههههي مههههههههساه ج

 

 ػهههؤلتهم ٓهههً اػهههمه ٠ُٛهههل لهههي حهههطام
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   ش

 ال ج٠ترب شا ؿآط ٌِٔف في الِالم 

 ضأًخههههههه ًههههههط٣ى فههههههي مؼههههههال٧ الخُههههههاء 

 

 في م٠لخُه كدبىة والخب في مساه 

 الىههههههىض فههههههي جبهخههههههه واإلاجههههههس فههههههي هههههههىاه 

 

ٜا٨ واإلاُاه  ـاب وألًا  ًلازٞ ألٓا

 ٣دبحههههههههههههههههههههههرة همىمههههههههههههههههههههههه ٣ؤهههههههههههههههههههههههه الههههههههههههههههههههههه 

 

 ػهههؤلتهم ٓهههً اػهههمه ٠ُٛهههل لهههي حهههطام 

 

 ال ج٠ترب شا ؿآط ٌِٔف في الِالم 

 

ل٠س ّٓبر الـآط الٜحل ُٓاؾ ًحُاوي ًٓ مآٞظ الٜطز والخُاة وؤلاوؼاهُت في هصه ألابُاث 

ت والٔطبُت ، وهدبه الى ٟ ّس ووا٣ب أحسار أمخه الجعاتٍط
ُ

واًاها ال٥بري التي ًيدبغي أن جىددبه لها وحـ

ًس العهاز ٓلحها وأولها وحسة اللٝ زادلُا وداضجُا ، ل٠س جاز ٥ٛطه ومـآط ٟلدبه بؤزٞ 

ألاحاػِؽ وأكسٟها ٟىال وضوحا، ٛالـٔط واحس مً ٓىاكط حٍٔطٝ ؤلاوؼان بصاجه ألابُت ب٘ى 

ه أو جيؼه أو مصهدبه ال٠ٔاتسي وال٥ٜطي ،  ت الىِط ًٓ ٟٓط ٛالٔطب وهٔىا الث٠اٛت الـٍٔط

ت ألادطي، ٠ٛس ٓـ٠ىا بالـٔط وحاضبىا به وداهىا مٔاض٢  والـٔط ٛٞى ٣ثحر مً ججلُاث اإلأٛط

ًاحىت هس أٓسائهم وماظا٨ هصا ؤلابساْ ًيدبى حماػت وجىهجا حؼخ٠ي مىه ألامت ماهحها 

اتٝ ؿتى ً يدبغي أن جئزي وحاهطها ومؼخ٠دبلها ، ُٛٔاؾ ًحُاوي ًطي بؤّن للـٔط والـآط ُو

جٔلها حط٣ُت ومؼخمطة في  ٜٔلها ٍو للمجخمٕ دسمت لللالح الٔام ٛالـٔط ًحمل ٟواًا ألامت ٍو

ؤلابساْ ًىما بٔس خدط ، ٛالـٔط هى ال٠وُت والهسٚ ولِؽ مجطز وػُلت جمُلت لدبلٖى أي هسٚ 
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لُه ٛال ًيدبغي أن هوٕ  في هصه الخُاة، ٛجمالُت الـٔط جحمُه مً ٤ل اٛتراهاث مؼدب٠ت ٓو

دبى  لىا بم٥ىىهاجه وبىحه اإلاخىاكل ، ٛالـآط في  ؿطوًا مؼدب٠ت للـآط حتى ًىِم ٟلُسجه ٍو

الخُاة ٥ًخب بىاء ٓلى دبراث ػاب٠ت ومان جلُس ألمت ٤اهذ معزهطة وػخٔىز لؼاب١ ٓهسها ان 

وجسث ؤلادالق وكسٞ الىىاًا مً أٛطازها، ٛهى ًخمثل الـٔط في ابدؼاماث الل٘اض و الُاٛٔحن 

س أن ٠ًى٨ لىا بؤن الـٔط هى حاهً الجمُٕ وملخ٠ى وفي جٜ اححن ، و٣ؤوي به ًٍط خح ألاظهاض والٍط

ال٦ل، ٛال ًم٥ىىا حطمان الـآط مً ابساْ ٟلُسة ٓلماء تهع الداملحن واإلاثدبٌحن وجسٓى الى 

الج ٣ثحرا  ت لؤلمت، ٓو اإلاجس والؼئزز ، ل٠س حا٤ى ابساْ ُٓاؾ ًحُاوي ال٠واًا الهامت واإلالحًر

عضي الى أحؼً حا٨ ولُجهوىا مً ٣دبىتهم الى صخىتهم  مجها
ُ
ّ٘حر أبىاء اإلاجخمٕ مً حالهم اإلا ُُ ل

ت وجهوتهم الٔاإلاُت ، ٠ٛس اجتهس ؿآطها في جطػُر ال٠ُم الىبُلت والٜاهلت التي ًيدبغي  الخواٍض

٠ّىم ػلى٤اجىا لجرج٠ي الى م
ُ
لُىا هدبص الٔدبثُت في ٤ل ؿيئ وه لاٚ أن ًخحلى بها أٛطاز مجخمٔىا ٓو

السو٨ اإلاخحوطة ٓلما وأدالٟا  وبىاء، ٛـٔط ًحُاوي دالكت ججطبت في الخُاة بحلىها وُمّطها ألهه 

ٌؼعى زاتما لخ٠سًم الىحح والخىجُه دسمت لللالح الٔام ، ٛالـٔط باليؼدبت لُٔاؾ ًحُاوي 

كىث ال٠لب ولؼان الٔاًٜت وجطجمان دلجاث الىجسان ، واهما الـآط ًاتط ًحل١ في ٤ل جى 

م مٕ الٜط  وجدب٦ي مٕ الخعن ، ُٛى٥ٔؽ و  ـخه مً دال٨ أحاػِؼه ٛتٟر ضّػام حاشٞ حّٔبُر َض

طهٝ وػدب٥ه 
ُ
ُٕ مً دال٨ حّؼه اإلا هصا الخؤزحر ٓلى اإلاجخمٕ داكت اشا آخمس الـآط اإلأنى الٛط

ط ُٛه جؤزحرا ٦ًاز ًطقى به في ٣ثحر مً 
ّ
ئز في كُ٘خه اإلاىاػدبت ، وبصل٧ ًسدل الى ٟلب الؼامٕ وٍُ

حُان الى مؼخىي مـآط الـآط وأحاػِؼه، ٛمُسان الـٔط واػٕ في هصا اإلاجا٨ ٥ٛم ألا 

ما 
ّ
ا لم جخٔىز الٌٔاء ، و٣م أزمذ اإلاآقي التي ٟل ّٜ ٣

ُ
أهطمذ الخطب أبُاجا مً الـٔط و٣م بؼٌذ أ

جدب٥حها ألاحعان ، ٣م حملخىا أبُاث مً الـٔط ٓلى أجىحت الدُا٨ و٣م هّعث الىٜىغ وأ٠ًِذ 

دلجاث الىٜىغ اإلاطهٜت، اّن أبُاث ال٠لُسة ػامُت حٔاه٠ذ ٛحها ألازاة الٜىُت مٕ الىجسان و 

ال٥ٜطة والخجطبت الىٜؼُت حٔاه٠ا عجُدبا، ٛؼاضث مٔا جىدبا الى جىب  ٛال٠لُسة جخٌىض بحن ًسي 

اإلاخل٠ي ؿِئا ٛـِئا حتى جدبلٙ الجهاًت، زون أن جذط  ألازاة الى ما ًجط  اإلاخل٠ي أو ججىح ال٥ٜطة الى 
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ـا٤ل مومىجها ، وأهذ جطي م
ُ
ت ح اًىاٟى الىعي الطوحي للـآط، ٛؤهذ جطي اللىضة الـٍٔط

٠ّىحها ، والجطغ اإلاىػ٠ُي ٌؼىس 
ُ
ٔوُس ال٦لمت وج

ُ
٥ّملها وال٦لمت ح

ُ
ٔاهس اللىضة وج

ُ
اللىضة ح

خ٠از ال٥ٜطة  الجطغ اإلاىػ٠ُي لُحسزا جىاٗما ًح١٠ في الىٜؽ اإلا٠لس الٜني، وحهُئها آل

ٜا لل٠ُم اإلاٌطوحت وؤلا
ّ
ًُ ال٠لُسة هصه اللىضة اهما ٦ًىن ُمُى وّم ًُ ٟىاْ بها، ٛالـآط اش 

ُٝ ًىحي به ؤلاًمان الصي ًط ئ كسضه وشاجه، ٛيـٔط ححن ٟطاءة ال٠لُسة  ؤلاوؼاهُت دحر جُى

بهصا الترابٍ بحن ال٥ٜطة التي ًطمي الحها الـآط، واإلا٠لس ألادالقي الصي ٌؼعى جاهسا جطػُذه 

ذ وػاتل الخٔدبحر الٜني لسي اإلادبسْ لِـط  لىا هخاتج  في شهً اإلاخل٠ي ٝ ، ٛخىٓى لُخساض٢ اإلاٟى

ط  ي الِىاهط الؼلدبُت في اإلاجخمٕ وخزاضها الىدُمت ٓلى ألاجُا٨ ، ل٠س بْط الـآط في جلٍى
ّ

جٜص 

ىة ظازه  ىُت ما ًئ٣س لىا ٟسضة اإلادبسْ ٓلى  جىْى ضكُسه اإلأطفي ٟو اإلاـهس ب٦ل احتراُٛت بالُٗت ٛو

، ل٠س ه٠ل الُىا شل٧ الخلىض مً ٓالم الٜؼاز ألادالقي والىِطة الدـاإمُت  الى ٟمت  ألازبي

جُا مً جل٧ اللىضة الؼلدبُت  التي ٤ان ٓلحها  الخحوط والجمالُت ؤلاوؼاهُت، ٠ٛس اهخ٠ل بىا جسٍض

حاّٛ ٓلحها ، ًُ  بٔى البـط، الى كىضة أ٣ثر اًجابُت هاكٔت ال حـىبها ؿاتدبت ٛهي ُزّضة جحخا  إلاً 

ل٥ً دبرة الـآط في زضوب الخُاة اإلادـٔدبت و٣ثرة احخ٦ا٣ه بؤصخاب الخجاضب الىاجخت هىا 

ٜها لدسمت زًىه ومجخمٔه ، ٛمً بساًت ال٠لُسة ؿٔطها بدؼلؼل 
ّ
وهىا٢ اػخٜاز مجها ووُ

وجطابٍ ال مثُل له بحن أبُاتها ، ٛهىا٢ جطابٍ للمىاٟٝ وججاشب للمـاهس وحٔاهس لللىض 

اهذ أو ٤لُت، اش هجس شواجىا مٕ  اػخٔساز جل٠اثي إلاـاهسة ٓىاٟب الاهٜلام بحن اإلاىحُت، جعتُت ٤

شدلُت اإلادبسْ وزوض الـآط في اإلاجخمٕ وجماهي أٛطاز اإلاجخمٕ مٔه ومؼاًطجه في اكال  ما 

أٛؼس السهط، ٦ٛاهذ هدُجت حخمُت إلا٠سماث مدؼلؼلت   وفي أبُاث  ٟلُسة   الىاي والطكُٝ   

 أدطي 9 هطاه ًى٠ل لىا كىضة

 أههههههها لههههههِؽ لهههههههي فههههههي ال٦هههههههىن ٗحههههههر الخهههههههب وهللا

 

 ومىاػههههههههههههههههههم ػههههههههههههههههههىز الههههههههههههههههههطإي ومههههههههههههههههههطاضة آلاه
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ذ ال٠لط والاػخبٞر العاهي  وجىاضي ما هٍى

 وجهههههههههىاضي الهههههههههعمً اللئهههههههههُم وػهههههههههٌىة الـهههههههههاه

 

ٜلت الالهي.  ذ ػىي الطكُٝ ٗو -88اللٜحاث ، 8873)ًحُاوي، الىاي والطكُٝ،  أها ما هٍى

888)  

مً دال٨ هصه الىٜثاث التي بثها الـآط ٓبر أهٜاػه اإلاخىاكلت واإلاخالح٠ت ّٓبر ٛحها ًٓ 

٠ُٓسجه في هصا ال٦ىن وهي الصوبان في مل٦ىث هللا والخىحي ًٓ ٤ل اإلالصاث التي حـ٘له ًٓ ضإٍت 

الخ٠ُ٠ت  واهما ضػالخه في الخُاة هي السٓىة الى جىحُس هللا وجطػُر الٜوُلت في شواث أٛطاز 

اًخه مطهاة ا إلاجخمٕ الجعاتطي، وهى ظاهس ُٛما ٓىس الىاغ وال٥ًترر بمخاْ السهُا واهما هسٛه ٗو

هللا والسٓىة الُه بالٔلم ال بالٔاًٜت ٠ٍٛ ، ٛسوضه ٣مدبسْ ًخجلى في ٟسضجه ٓلى جىجُه الىاغ 

٠ت ِٓـه في هصا  ٍط بلسٞ مـآطه مٔهم في ٤ل ما ٥ًخب، ٠ٛس أبان ًٓ مصهدبه في الخُاة ًو

ىز وأّن زوضه اًجابُا في اإلاجخمٕ، ال ٠ًل أهمُت ًٓ زوض باقي أًُاٚ اإلاجخمٕ وال دحر في الىج

طن، واؿاضجه 
ّ
١ ضبه ٛال حاجت له في اليؼاء مهما ججّملً وحٌٔ ابساْ ًدبٔس ؤلاوؼان ًٓ ًٍط

للطكُٝ جس٨ ٓلى مٔان ٓسة أولها أن هصا الطكُٝ هى للجمُٕ لل٘البى وال٦ازححن ال لؤلٗىُاء 

، لُئ٣س في أبُاجه بؤهه اوؼان بؼٍُ ومخىاهٕ ٌِٔف مٕ باقي أٛطاز الـٔب وال ًخمح  والؼاػت

ٓجهم اال بماجازث به أهٜاػه مً ؿٔط حهع الىٜىغ،  وفي أبُاث أدطي هطاه ًلط  بح٠ُ٠خه 

 ٣بوؼان ٓازي ال ًمح  شاجه ٣ثري ًٓ باقي أٛطاز مجخمٔه9 
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 أها الصي ابً هصي ألاضن ال   ًدبل   وال   ظاض   

 مخيهههههههههههئ للدههههههههههٚى أن   ٓههههههههههسلىا   وأن   جههههههههههاضوا  

 

لط  مدبسٓىا بؤهه اوؼان ٓازي ال ًمل٧ ٠ٓاضاث ولم ًجهب أمىالا  ي هصه ألابُاث ٠ًط ٍو

ىت السولت وأمىا٨ الـٔب ولم ٥ًً ًىما ما كاحب ٠ٓاضاث وزطوة ال ًم٥ً ٓسها ،  ًاتلت مً دٍع

ا ٓلى هُاْ  ىن بحن ًسًه، ولم ًخذص حطػا دٛى لماها ًٌٛى ولم ًخذص له دسما وال حـما واٗل

ٞط جدبِىه وهدُجت حٔدبه السإوب في الخُاة، ٛهى ابً ماله وأمال٣ه  ألن ما امخل٥ه هى مً ٣سه ٓو

ْط بحن أحواجها وجى٠ل بحن ؿٔابها ووهازها، ٛهى  ألاضن الٌاهطة التي جطبي ٓلى أزًمها وجٓط

هُِٝ مىص جاء الى هصا الىجىز لم جذخلٍ ًسًه بالخطام ولى مطة و٣ؤوي به ٠ًلٝ ٤ل مً ًسعي 

ب مً الخاهط واإلاؼخ٠دبل وهى في وجل مً ٗس هِاٛت الُس واللؼ ِٔف التٟر ان وهى ٗحر شل٧، َو

م أهه ًخمنى في ٟطاضاث شاجه اؿآت الٔس٨ بحن  مجهى٨ ال ٌٔٚط هخاتجه وال ملحره اإلاحخىم ، ٗض

ؼخلص ُٟمت الِٔف  الىاغ وجح١ُ٠ الٔسالت الاجخمآُت بحن ًدب٠اث اإلاجخمٕ لحهىؤ الجمُٕ َو

 ث أدطي ًلط  بماًلي 9وبؼاًت الخُاة، وفي أبُا

 أها لِؽ لي في السضب ٗحر هللا واللبر 

اتم ٓمطي  حي ال٥ٔاب ٗو  مجىىهت ٍض

 مً شضوة اإلاؤػاة ٌؼٜحني لِى الجمط 

لى ؿٜاهي ًط٣ى اإلااض ي مٕ الـٔط   ٓو

ا  لُهاب٠ان مٕ الهدؼههً طي هههههههههههحٜطا ٟدبهٍط  

حُت بؤهه ًحخمي باهلل في ٤ل حاال       جه ٛهى اإلاالش وهى ألاهِؽ في زهُا ٛهى ًلط  ب٦ل أٍض

لّسُض لآلدط، ٛهى ال ٌؼخعجل ألامىض واهما ُمخمّؼ٧ بما ٟؼم  موٌطبت وله مً اللبر ما٥ًٜي وٍُ

هللا له في هصه الخُاة السهُا مً ضظٞ وال ًلهث وضاء مخاْ ظاتل ضبما ا٣دؼدبه مً ٗحر حال٨، 

ُاء الدباُٟت ال العاتلت، وال ٦ًىن ٛللـآط ضػالت اجخمآُت وهي هطوضة جمؼ٧ ؤلاوؼان باألؿ

مخلهٜا ٓلى ال٥ؼب مً ٗحر ضوٍت وال جمًٔ، ٛالىاحس مىا ػحرحل ًىما ما ًٓ هصه السهُا ول٥ً ال 
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ًيدبغي أن ٦ًىن ضحُله ُٛه جؤػٜا، هدُجت ٓسم وهى  الطإٍت ٓىس كاحبها داكت في مٔاؿه 

الخُاة ٓـطة وحٔامال و٣ؼدبا  ومٔاملخه لآلدط، ٛهى ًخمنى أن ج٦ىن ضػالت ؤلاوؼان اًجابُت في

جب ٓلى كاحدبه أن ًحاّٛ  ووزا مٕ أٛطاز اإلاجخمٕ، ٛاإلااض ي هى جعء أػاس ي مً حُاة البـط ٍو

ما٨ السهِئت والتي جحٍ مً ُٟمت ؤلاوؼان ٣بـط له ضػالت  سم حـىحهه باأٓل ٓلى هلآخه ٓو

ت ًيدبغي ٓلُه أن ًئزحها في هصه الخُاة السهُا، ٛالـٔط هى سجل لصا ٣طة الـٔطاء ٌسجلىا حواٍض

خص٣طوجها ٓىس لخِت اإلا٦اؿٜت مٕ الىاٟٕ، وؤلاوؼان ملحره محخىم وأجله  ُٛه ًىمُاتهم ٍو

٠ّسُمه لخِت ٛٔلُه باػخ٘الله في الىٜٕ والدحر، وفي أبُاث أدطي ٌٔطن  ًُ طُه وال 
ّ
ئد ًُ مذخىم ال 

سضة ٛحها للمخل٠ي لُيخ٠ي مجها ما ًىٜٔه في السهُا وآلا 
ُ
 دطة اش هطاه ٠ًى9٨ حُاجه كاُٛت ال ٣

 أها لِؽ ٗحر الصي أدنى وما زاما 

ح ٓلى ٛيئ العمان جواجٕ الالما   ٍض

ّع خالما ههههههههههههههههههههههههههههههوضإي حؼاٛط في الٜئاز .. جى  

ُما وأحالما هههههههههههههههههههههههههههههأها لؼذ اال ؿآطا ٟ  

حر اإلاىافي واإلاؼاٛاث هههههههههههههههههههههههههههههههأها لِؽ لي ٗ  

ؼسي دطافي وضوحي في اإلاعازاث هههههههههههههههههههههههههههههههههههههج  

 مً ٛٞى أٟدبُت الِالم أهاءث مـ٦احي 

ي .. هههههههههههههههههههههوأجِذ أحلج ػادطا في ٗطبت آلاج  

 ومىاجسي الٌٔص ى حِٔف جىاٟى الصاث ... 

 أها لِؽ ٗحر الطكُٝ و٣ؼطة الدبِذ 

ىاهما ٛيئ وألىان مً اإلاىث ههههههههههههههههههههههههههههههوػ  

 وػىاهما ٟلب وضمح في ًس السخذ 

طبت اللمذ   وػىاهما ٣ؼل ال٘دباض ٗو

 وػىاهما ألاؿٔاض ٟس جؤحي وال جؤحي ..
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ماظا٨ مدبسٓىا ًخس١ٛ ٓدب٠ا وؿصي ٛىاحا هدُجت دبرجه في زضوب الخُاة اللٔدبت التي مط 

س ي زم اإلأاهاة بٔس الاػخ٠ال٨ والخمُح  الٌدب٠ي بحن أٛطاز اإلاجخمٕ بها أزىاء ٛترة الاػخسماض الٜطو

٤ل هصه اإلاخىاٟواث أٛوذ بالـآط لُٔبر ًٓ م٥دبىجاجه السادلُت ، وشل٧ بخٜجحر ًاٟاجه 

ت في ضػم جل٧ اللىض التي ٤ان ًحلم بها في كدباه وفي ٛترة ًٜىلخه، و٤ان ًخلىض ٗسا  الـٍٔط

ىه ولـٔ ّٔىٟاث ومؼخ٠دبال ػُٔسا ألبىاء ًو
ُ
دبه ٓمىما ول٥ً لِؽ ٤ل ماًخمىاه اإلاطء ًسض٣ه، ٛاإلا

اث، ٛما ٓاز  ت ومخجسزة ٓبر ألاظمان وجخلىن حؼب الِطوٚ وألاٟو ٣ثحرة والٔطاُٟل مخىٓى

ئت التي ٓاؿها في ًٜىلخه مٕ أجطابه  ؿآطها ًخص٣ط كٜاء ألاًام واللُالي الؼُٔسة واللخِاث البًر

ل٥ً ٓىامل الىحذ الٌدبُُٔت جٜٔل ٛٔلتها في شاث البـط وجخ٘حر في الدبازًت وه٠اء جىها اللافي ، و 

ؤٝ البـط أمام ملصاث السهُا ، ٛهى  الىٜىغ وجىٜلذ مً ٠ٓا٨ ألادالٞ واإلادبازة ألاكُلت ٍو

ًئ٣س بؤهه ؿآط ًىِم ال٦لماث ٛطحا وػٔازة ألحسار سجلها مذُاله في ك٘طه زم في ًٜىلخه زم 

ا الىاغ ، ٠ٛس دبر أصخاب اإلادبازة واإلاذللحن وأزض٢ ح٠ُ٠ت في باقي مطاحل ٓمطه ال٠لحر في زهُ

س ٓاهسوا دالجهم  الـهساء الصًً  ٣ثحر مً البـط وجلىجهم ٤الخطباء حُثما ٤اهذ ال٘ىُمت ٤اهىا ٟو

ّحروا حُ٘حرا ولم  ػ٠ىا بسمائهم الع٣ُت أزًم هصه ألاضن الٌاهطة الى٠ُت ، ل٥جهم بّسلىا جدبسًال ٗو

اث السهُا وبهطجها، ٛهى ؿآط اإلاىافي والترحا٨ ال ًلت مىا بٔهىزهم وه٥ثىه ا هٜٔا أمام مٍ٘ط

ٕ حدبا٨ الىّز والىكا٨ مٕ أحدبخه، ٦ٛل واحس شهب لخاله 
ُّ
ح ُٛه هدُجت ج٠ٌ ٌٔٚط م٦اها ٌؼتًر

واججه هحى ملحره ٦ًابس اإلأاهاة بما مل٥ذ ًمُىه، ل٥ً مً ححن آلدط جبرظ مً ٤ىة شاجه ؿٔآاث 

 
ّ
ص٣

ُ
دبت والهىاء مىجىزا جىحر زضبه اإلاِلم وج ُّ ُسا والخُاة ً ام الدىالي التي ٤ان الِٔف ٛحها ٗض طُه باألًّ

اضة أما٣ً جمثل له  ، ل٥ىه ًِل ًخىػس أضكٜت اإلاسن مطجحال الحها ٤لما ػىحذ له الٜطكت لٍع

اث اإلااض ي السخ١ُ الصي ٓاؿه ٣ما اؿتهاه واػخلصه ووجس ُٛه ضاحخه، ٛهى ًِل ًحً الى  ش٣ٍط

هىة أمه ألجها جمثل له البؼاًت وحُاة الهسوء والؼ٥ُىت والٌمؤهِىت، دب  أمه وحلُب  أمه ٟو

لاث التي أجذ بها الخواضة الُىم هي ٓامل هسم ال بىاء لصدلُت اإلادبسْ ٠ٛس ٣دّبلذ 
ّ
ى٘

ُ
وهصه اإلا

لذ مً جحط٤اجه ، وظمً والزة ال٠لُسة كاض ٓؼحرا لِؽ مثلما ٤ان ٓلُه ألامط مً 
ّ
ل مىاهدبه ٟو
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حالوجه ومصاٟه ولم ًدب١ ٓلى ٌٛطجه ، ألن ٟاهىن الخواضة الجسًس ٟس زاهمه  ٟدبل ٦ٛل ؿيئ ٠ٛس

س جىاكط ٛحها الـ٦ل مٕ اإلاومىن  ّحر م٥ٜطجه وضبٌها باآلدط، جيخهي ال٠لت اشا ٟو وظْٓع ٣ُاهه ٗو

ٝ هٜس ي اوؼاوي هبُل ًخمح   ىت جىم ًٓ مٟى وحـا٤لذ ٛحها ألازاة مٕ اإلاحخىي لُى٠ل لىا ججطبت حٍع

بخٔس ًٓ ٤ل الؼلدبُاث   به الـآط ، ٛهى ًمل٧ ال٠ىة التي ٠ًىٕ بها اإلاخل٠ي الصواٞ ل٠ُلٕ ٍو

سم الاٟتراب مجها، ٛىومً ػالمخىا مً ألامطان  الىٜؼُت اإلاؼخٔلُت  ُٛجتهس لخجىبها ٓو

١ الـآط في ادخُاض مىهْى أبُاجه ٣ما هجح في 
ّ
وهخ٥ٜل بحّٜ مجخمٔىا مً ٤ل زاء، ل٠س ُوٛ

صه الخجطبت الٜىُت والٔىاًٝ اللازٟت هحى ال٦ىن والخُاة والبـط ، اًجاز مٔاز٨ مىهىعي له

ُت ػآس ٓلحها اػخ٘ال٨ بٔى أزواث الًٜ  ٛلاٖ ال٥ٜطة مـىبت بٔاًٜت شاجُت كُاٗت مىهٓى

ال٠لص ي، في الـٔط ٤الؼطز الصي ػاهم في الدبىاء الٜني في ال٠لُسة  ٛلم ٠ًخل الـٔط ولم 

خه اإلا ُدبىبخه في ًٌٜئ جصوجه بل احخّٜ له بٍٜٔى سهـت، واهخ٠االجه اليـٌت في الصا٣طة ٗو

سضجه ٓلى الخ٥ثُٝ  بل أ٣ؼدبه اهاٛت الى شل٧ كٜاء في الطإٍت واهخِاما في الخلىض  الىعي، ٟو

س جىاٛطث الى جاهب ألازواث ال٠للُت لهصا الـٔط ال٠لص ي  ابلُت للٜهم والخمًٔ مٔا، ٟو ٟو

ط والخذُُل التي ججٔل اإلاجطز محؼى  ا، والٔىاًٝ أزواث الخلٍى ُّ ػا والجامس مً ألاؿُاء ح

ُما  ٟا، ٛلاضث اللىض الداضجُت الىأُٟت أ٦ٛاضا ٟو
ّ
ت والدُا٨ اإلادبسْ دال اإلاىٌل٠ت مودبًى

ُت ، هي الًٜ ٣ما ًيدبغي أن ٦ًىن هابٔا  هبُلت، وكاضث ألا٦ٛاض السادلُت كىضا ومـاهس مىهٓى

ُٛه ما هى به ٤ان اوؼاها ال  مً ؤلاوؼان مً حُث هى اوؼان ، ومخجها الى ؤلاوؼان جذاًب

لى حس حٔدبحر ٟسامت بً جٜٔط   اّن ألازًب الخ١ الصي ًىِط الى  ما، ٓو ؿٌُاها ضجُما وال مل٦ا ٣ٍط

١ ما هم مـتر٤ىن ُٛه مٕ ػاتط الخُىان ٓلى ما  ٛواتل الىاغ مً حُث هم هاغ ، ال مً ًٍط

 (28-38)ٟسامت، ز.ث، اللٜحاث  ٓلُه أهل ألالدباب مً الاجٜاٞ ٓلى شل٧  .

ت ٤ان مُٜسا في حـ٥ُل الطإٍت  ٣صل٧ هطي أّن حؼً اػخ٘ال٨ الـآط للٌاٟاث اللٍ٘ى

ت التي زضػىاها، اش هجسه ٟس  ٣طض  ألازبُت، ٛهى ُاهطة جلُت في ؿٔطه، ولىخؤمل مثال في اإلا٠ٌٓى

لّٜ   أها لِؽ  ػذ مطاث  لُئ٣س لىا بؤهه ال حى٨ وال ٟىة له  وأهه ٓدبس هُٔٝ ال ًم٥ىه حُ٘حر 
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ٝ ُمدبسٓىا ألٜاُا ٟطخهُت لها زالالث ٓم٠ُت مما ًئ٣س كلت الـآط الخا٨ ا
ّ
س ُو لى ألاحؼً، ٟو

الٓه 
ّ
ُخه في الجاهب السًني واً بسًىه وحـبثه ب٠ُمه ألادالُٟت التي وـؤ ٓلحها في ك٘طه ، ومىػٓى

م٠ُت لخٔوُس ضأًه في حا٨  م ٠ٛس اػخذسم ٓدباضاث مىحُت ٓو الىاػٕ ٓلى جٜاػحر ال٠طخن ال٥ٍط

ُٝ ضبما ٤ان  الدبلس ، دُل مؼىمت، أب٦اض ، لِى، السخذ  ، وهى جُى وماًسوض ٛحها   الاػخبٞر

م وال ؿ٧ في أّن الـآط مدـدبٕ ب٠ُم ٣خاب هللا وهى  هدُجت مالظمت ال٦اجب ألػالُب ال٠طخن ال٥ٍط

م ، ٛالـآط باػخذسامه هصا ال٥م مً ألالٜاَ ال٠طخهُت  في هصا  حاّٛ لدبٔى خي ال٠طخن ال٥ٍط

ٟس أكاب جاهدبا مً جىاهب اإلاـا٤لت التي ٣ثحرا ما ًحسثها الـٔطاء اإلاخمطػىن بٌدبُٔت   اإلاىهٕ

الل٘ت ٣ؤزاة للًٜ ألازبي، ٛخئزي الى جما٨ في الخٔدبحر وأزط حمُس في الىٜىغ، وجخجلى م٠سضة 

ت  ئدط ححن ٦ًىن للخ٠سًم أو الخؤدحر ٛاتسجه اإلأىٍى الـآط في اػخذسام الترا٣ُب ٛهى ٠ًسم ٍو

س جدبلُ٘ىا ؿِئا مهما وجمال ه الٜني واهِط في ٟىله   أها لِؽ لي ٗحر اإلاىافي واإلاؼاٛاث ...  ٛهى ًٍط

ٔه ٓلى أضن الىاٟٕ ٛهى ًخحطي حسور  وهى ٓسم اػخ٠طاضه في م٦ان ما هدُجت ٓسم جح١ُ٠ مـاَض

ت ًٜطة في حُاجه لُح١٠ أمىُاجه التي حلم بها ًىما ما، ٣ما ٤ان حلم والسه الـهُس أًام م٠آض

ُس  ت والِٔف الٗط ىٔم ؿٔبها ألابي بالخٍط الاػخسماض الٜطوس ي الصي جمنى أن حؼخ٠ل الجعاتط ٍو

جهها اال مً ٤ابس أًام الاضجحا٨ 
ُ
سض٢ُ ٣ ًُ والخُاة الهاهئت ، ٦ٛل ٓدباضاجه لها م٠لسًت مُٔىت ال 

ُمت بالُٗت جحٜعها الػخ٠دبا٨ ما  ن، وهي جح١٠ م٠لسا هٜؼُا ٟو
ّ

ًؤحي والدبٔس ًٓ ألاهل والدال

سضجه  ت في جىْى ألاػالُب الدبالُٗت ٟو مً مٔان جسًسة ، ٣ما جِهط ٟسضة الـآط وبطآخه الـآٍط

الٟت ال مثُل لها ، ٠ٛس أجاز الـآط في اػخٔما٨  ٓلى الاهخ٠ا٨ مً مٔنى الى خدط بؼالػت ًو

 السالالث العمىُت ال لخس٨ ٓلى ظمً ما ٠ٍٛ، ول٥ً لخُٜس مٔنى ظاتسا ٤الخط٣ت واليـاي و 

الخجسز، وهى ما ًالحّ في اػخ٘الله  لؤلٛٔا٨  إلاا ٛحها مً ًاٟاث ٛٔالت ، ٛوال ٓلى زاللتها ٓلى 

اهه، شل٧ ألّن الدبىاء  ثًر ازة في اإلأنى الٔام للىم  ٍو الخط٣ت والاػخمطاض وهما أمطان ًُٜسان ٍظ

ٌؼخ٘ل اللطفي ٦ًىن ٛٔاال اشا ٤ان مطج٥عا ٓلى وـاي التر٣ُب أو ٛآلُت الؼُاٞ ٛهى ححن 

اػخ٘الال حؼىا ب٦ل ًاٟاجه   ًىجه اإلاخل٠ي الى جٜهم اليـاي الل٘ىي في آخدباضاث بُٔسة وضاء 
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ُت ٓلى  ٔمل في ازضا٢ مىاٟٕ اإلا٦ىهاث اللٛط ُت أو السالالث اإلاىجهت، َو اللٜاث اإلاىهٓى

الىجسان  ، ومٔنى شل٧ أّن جط٣ح  الـآط ٓلى  بٔى ألاٛٔا٨  ًىحي لىجسان اإلاخل٠ي بهصا 

ػخمطاض  والخجسز لؤلٛٔا٨ في اإلاتن الـٔطي ، لصا ًم٥ً ال٠ى٨ أن الـآط في هصا الىم ٟس الا 

ُٝ السالالث اإلاعجمُت لدبٔى  ُت لؤلٛٔا٨، ٣ما أجاز في جُى أجاز اػخذسام الٌاٟاث اللٛط

ألالٜاَ اإلاىحُت مثل   الخب، هللا، الطإي، الالهي، دُل مؼىمت، أب٦اض، اللبر، لِى 

 الجمط ...  .

ٓدبس ال٠اهط الجطجاوي في الٜٞط بحن الساللت باالػم والساللت بالٜٔل  اّن مىهْى  ٠ًى٨ 

الاػم ٓلى أن ًثبذ به اإلأنى للص يء مً ٗحر أن ٠ًخط ي ججسزه ؿِئا بٔس ش يء، وأما الٜٔل 

ه ٓلى أهه ٠ًخط ي ججسز اإلأنى اإلاثبذ به ؿِئا بٔس ش يء  . ، كٜحت 8878، )الجطجاوي ٛمىهٓى

822) 

 وفي مىهٕ خدط ٠ًى٨ ؿآطها في زًىاهه   ماًطاه ال٠لب الخافي في ظمً ألاحصًت9

س داجما ألضمُه في الدبحط وأؿ٘ل ٓمطي بحثا ٓىه  أٍض

س هاٛصة أحملها ٓلى ُهطي وجساض ٌؼىس ضمازي   أٍض

س بابا ححن أزدله أدط  مً أهالعي، وجخحسر الجسضان ٓما ضأجه   أٍض

س ػلت، أجمٕ ٛحها الىجىم وأٗطغ أكابعي بُجها لخحٞط باللصة   أٍض

تي الدباضزة ٣ؤػىان اإلاىحى  س ػئالا، حهخ٧ ٓطن ٗٛط  أٍض

ى أن ج٦ىن بابا للثٔدبان، ومٔبرا للخ٠ُ٠ت  س ؿٜاها، جٛط  أٍض

س امطأة وضجال، ححن ٌٔبران الـاْض ٦ًىن ال٠واة هُاما   أٍض

س ًسا، جلمؼني ِٛؼد٠ُّ الٌٜل الىات لٔب مٕ ٌٟخىا الل٘حرة أٍض م في كسضي ٍو  

س أظهاضا، أشبحها ٛخمؤل بُتي بالٌٔط وجصبل وهي جىزٓني   أٍض

٠ؼمني هلٜحن ٣ما حدبت الخٜا   ىجا  واللمذ ٍو س حدبا، ًدبسأ باآل  أٍض

ا ٤الهىاء  ىا، اه٠طن ُٛه الـُىخ وجصوض الدبلىي ألمص ي ٓاٍض س ًو  أٍض

س بـطا، أٟخلٕ ُٓىجهم ألماضغ مٕ ًٜلت الج طاث أٍض حران لٔدبت ال٦ٍى  



                   

 
 

 

235 

 

 د، العريب عبد القادر   

ها وأ٣خب بالىمل حطوٚ ٤لماحي.   س وضٟت، ألدٟط  أٍض

(72، كٜحت 3887)ًحُاوي، ما ًطاه ال٠لب الخافي في ظمً ألاحصًت،    

س   للساللت ٓلى جح١ُ٠ هسٚ ٤ان ٟس دٌٍ له ول٥ىه لم  ٛالـآط هىا ٣طض الٜٔل   أٍض

ال مٔه،  ح شاجه مً ٓىائها الصي اػخمط ًٍى ب في ججؼُسه وأُٟا حتى ًٍط ًسض٣ه وفي ٤ل مطة ًٗط

لدبُاجه ٣ثحرة بل ٟس ج٦ىن كٔدبت  س بابا، ًو س هاٛصة ، وفي زالثت ًٍط س داجما، وأدطي ًٍط ٛمطة ًٍط

٠سها في لخِت مً العمً الهاضب، أما  الخح١ُ٠ ؛ ٛالداجم اؿاضة ل٠ُمت ألاؿُاء التي امخل٥ها ٛو

دبخه في جىٜؽ هىاء ٓلُل مىٔف ًدبٔث الؼ٥ُىت في أوكاله اإلاخٔدبت بٜٔل  الىاٛصة ٛهي اؿاضة لٗط

لم شوي ال٠طبى، وأما الدباب ٛهى اؿاضة للدطو  الى أضن هللا الىاػٔت لخح١ُ٠  ٓىامل العمً ُو

ٔه وأهساٛه التي ػٌطها وما ح٠٠ها وأُٟا، ل٠س جمنى الـآط أمىُاث ٣ثحرة ول٥جها ٗحر  مـاَض

س   ج٥طض واحسا وزالزحن مطة      في زىاًا هصه 28مم٥ىت الخح١ُ٠ ٓلى أضن الىاٟٕ ، ٛالٜٔل   أٍض

ال٠لُسة السًىان إلاا له مً جؤزحر هٜس ي وشاحي ٓلى مدبسٓىا الٜحل، ٣ؤهه أضاز الخح٥م في لخِاث 

ً مؼلىب وُمّٔطن ل٦ل الوطباث، ال عمً لحرجب أمىضه بسٟت ال مخىاهُت، ٠ٛس ُل ًدبحث ًٓ ًو

ٕ مابىاه الؼلٝ، ٠ٛس  ُّ ً هّحى مً أجله ضجاال مذللحن ووؼاء حطاتط  ل٥ً الدلٝ ه ًو

جؤػٝ ؿآطها ٓلى أحىالىا اإلاترزًت وما جح١٠ حلم الـهساء ٓلى ألاضن التي ػ٠ىها بسمائهم 

س ٟطاءة مٔاهحها ومدباهحها وهي بمثابت هلاتح أػساها  الع٣ُت، ٤اهذ ضػالت ؿآطها ُاهطة إلاً ًٍط

ً مهما ٤اهذ الِطوٚ و ًسٓىهم لخىحُس اللٜٚى وضكها حتى  ىه، لُحاِٛىا ٓلى الًى لدبني ًو

ٌمٕ ٛحهم وفي دحراتهم آلادط اإلاتربم بهم بحن الخحن وآلادط .  حهم ٍو  ال ًؤٜىا وجصهب ٍض

ت مٕ أهله  وفي مـهس ؿآطي خدط ًدبى  ؼط حُاجه الدبسٍو ُٓاؾ ًحُاوي بؤػطاض ًٜىلخه وَُ

ت، ٛهئالء البؼٌاء هم  ف مسًيخه ٓحن الدوطاء وهى باإلاىافي الادخُاٍض ودالهه و٤ان ًدـٞى لسضاَو

مٔماض ٟلاتسه وهم مطج٥ع حسًثه اش ًجس في شل٧ وـىة ولصة ال هِحر لها، ولٔل مً حؼً أٟساض 

خه الٜاٌؼدبى٣ُت ًىم هصا الـآط الٜحل أهه ٣خب في ج م م٠ٌٔا مً ٟلُسجه  3838ٛبراًط  3ساٍض

 الدب٦اتُت الخاضة   ما أجهف به ُٟىم بً حدباضة ٟدبل أن ًمىث   اش ٟا٨ ٛحها9 
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 أ٤ىن أها .... لى أ٤ىن 

 وأكس٧ٟ الًٌٔ لً ًخؤدط وهج الجىىن 

 ػؤحمل في ٟطبتي ماء ػم٧ 

 زم أكىب ضأس ي الى صدطة 

 وأضج ب٦اٚ ... وهىن 

اًا٢ مً أٗىُاث ال٠ٜاض ألم ب٠  

 ومً جهـت الٌٜل ٟس ٟاجلىه 

 ٓلى ٜٗلت ٤ان شل٧ .. 

 ١  والىجه ؿ٦ىي شضاْ ٍٗط

 وماث أبىه 

 دسًجت ٟىلي ألم٧ اّن الوُٚى لسًىا 

ماًم أن جص٣طوها   اشا ٤ان ٓىس٣م ٛلٜل ًو

ا٣هت وصخىها  اخجلي .. ػٚى أًلب ُبّىا ٛو  ٍو

 وفي خدط اللُل بٔى ال٘ٚط 

مً هعواث التٚر  وأؿُاء  

 وأضجى٢ أن هت و  مى٥م لىىجب بٔى اللدباًا وبٔى 

(52، كٜحت 3887)ًحُاوي، ما ًطاه ال٠لب الخافي في ظمً ألاحصًت، الهساًا وبٔى الخحٝ    

طه به و٣خدبه ٓلى كٜحخه 8888الىم ٟسًم جسا ٣خدبه ٓام 
ّ
م ل٥ً ما الصي ش٣

؟ أم أمطا خدط؟ الٜاٌؼدبى٣ُت؟  هل هي هدبىءة ؿآط أحّؽ بسهى أجله؟ أم هي اؿطاٟاث مخلٚى

ل٠س ؿٜ٘ه هصا السضوَف ٌٜٓا وحىاها وؿ٠ٜت وهى ًمثل باليؼدبت الُه مٔلما مً مٔالم مسًيخه 

ل  ا ُو ت ٛـآطها ٓاؾ بسٍو ٓحن الدوطاء ، وهى ػط جما٨ وهواضة اإلاسًىت وبهاضاتها الوطوٍض

م١ جصوض هصا ًخص٣ط أبىاء مسًيخه ومطاب ى كدباه ب٦ل الخٜاكُل ، وهصا ًس٨ ٓلى أكالت ٓو

ّ٘حر مً ٟىآاجه الصاجُت وهِطجه ل٠ُمت ألاؿُاء ، ٛهصا  ٌُ ً لم  الٜحل وأن ب٠اءه داض  الًى

ر اإلاسًىت، ٠ٛس  السضوَف ٓىس ٓامت الىاغ بـط واهخهى ل٥ً ٓىس ُٓاؾ هى ٣ج  و٣خاب لخاٍض
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ت ا لطاثٔت وجوامً الىاغ ُٛما بُجهم حُث هصه اللىضة وكٝ لىا ٓازاث وج٠الُس بُئخه الدبسٍو

ادخٜذ أو ٤ازث أن جذخٜي مً ٓىاكمىا ومسهىا اإلاخحوطة، ُٛ٘اب الجاهب ؤلاوؼاوي في اإلاجخمٕ 

ّٔطهُه لهّعاث ٣ثحرة ال أو٨ لها وال خدط، ٠ٛس ضكس لىا الـآط زٟات١ جٜاكُل حُاجه في أ٣ثر  ٌُ

لت التي ٗلب ٓلحها ً ت الٌٍى ابٕ السهـت والخوىض والاهٜالث اإلاجاظي والسضامي، هلىكه الـٍٔط

ت والدبالُٗت  ت اللٍ٘ى ت مً الالمُٔاٍض ٛخمخاظ ٟلاتسه بٔسم الثدباث ٓلى مُٔاض واحس بل هي مجمٓى

التي جطج٥ع ٓلى اإلاجاهُت وحـِي السالالث اللاددبت واإلاؼ٦ىهت بالىجٕ، اش لم ٥ًً ُٓاؾ بُٔسا 

ً خمً ًٓ كىٔها ٛهى مً الـٔطاء الخاإلاحن الص ًً أكطوا ٓلى جح١ُ٠ أحالمهم في وجىز ًو

ومٌمئن ًجهى ٓلى ًس أبىاته الدللاء، ل٠س أٓلىذ الصاث الـآطة في ال٠لُسة الؼاب٠ت ًٓ 

ئت ه٠ُت كاُٛت ال ؿُت ٛحها ، كىضة  ت ، ٛـآطها مىحها كىضة بٍط
ّ
كىضتها في أبهى وأؿهى ُحل

ت ٟ ت حـدبه شاجه الىُِٜت الٌاهطة ٛىلىكه الـٍٔط ُمتها في بطاءتها مً اللىزت الخسازُت ٌٍٛط

الىاظحت ٓلُىا مً أبىاب ؿتى، ل٠س جذلى ؿآطها ًٓ وجٔه الٜطزي والصاحي ألاحازي لُحسزىا ًٓ 

ً ب٦امله ٠ٛس ال٥ثحر مً أبىاته ٓبر ح٠ب ظمىُت مخىاكلت، و٣ؤهه ٤ان ًسض٢ ضحُله  أوجاْ ًو

 الٔاجل في ُل ضحُل هئالء الـدباب . 

ء هي جل٧ التي حـ٦ل الىاٟٕ الىٜس ي للـآط ٛخ٘مطه ُِٗا وحعها اجها حُاة بئغ وؿ٠ا

ان ما ًخحى٨  الى جىجط ًيؼاب بٔس شل٧ ٓلى اللؼان لُترجب في ٤ل مخ٦امل ٌـ٦ل ل٘ت  ػٓط

ت جطجِدبا جيخِم ُٛه ألالٜاَ في الى١ٌ حؼب اهخِام مٔاهحها في الىٜؽ، بىٜؽ الخىجط  ؿآٍط

ب وهٜؽ الخعن والُّ٘ وال٘م، اّن الـآط ب ت ٟس أهخج هلا ٌؼخٓى هصه اإلاهاضة في الخ٠ىُت اللٍ٘ى

ت جمُلت مً حُث هي جط٣ُب هحىي ضوعي ُٛه  ه في جطا٣ُب ؿآٍط لٗى ضو  اإلاؼئولُت،  ٍو

ُت وكىجُت جحمل ٣م مً ألاٛٔا٨ اإلاىِم، ومً  الخ٠سًم والخؤدحر ، ومً حُث هي ًاٟاث كٛط

ت حؼتهسٚ الخذُُل الهازٚ، اّن الـآط  بهصه البرآت في الجمٕ بحن  ج٠ىُت   حُث هي كىض ؿٍٔط

ال٠لت  وج٠ىُت   الـٔط  ًحمل اإلاخل٠ي ٓلى جددبٕ ال٠لُسة  وأحساثها لُِٔف الخجطبت الىٜؼُت 

مٕ اإلادبسْ، حتى اشا دخم ال٠طاءة جط٣ذ ُٛه ال٠لُسة أزطا هٜؼُا ًُدبا هى ألازط اإلاٌلىب، الصي 
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ـٔطه بمؤػاة أصخابها وؿ٠ائهم مً ًمثل م٠اكس الـآط اهه ٥ًطه للمخل٠ي الٔازاث الؼلدبُ ت َو

جهت ، وؿ٠اء اإلاجخمٕ بيخاتج أٛٔالهم مً جهت أدطي، وبصل٧ ٦ًىن ؿآطها ٟس اػخٌاْ أن 

ًٜضح ال٠دبُح بؤػلىب ؿات١ وجمُل، وشل٧ هى هسٚ التربُت الجمالُت التي جح١٠ هطبا مً 

لىػُلت الىاجخت والىاجٔت اإلاـاض٣ت الىجساهُت الٜٔالت، اش أّن  التربُت الجمالُت هي بال ؿ٧ ا

٠ها أن هيخ٠ل مً أدالٞ جعتُت محسوزة الى أدالٞ ٓامت ٤لُت، اش جحُا  التي ًدؼنى لىا ًٓ ًٍط

ً في أٓماٞ شواجىا  ان اإلاخل٠ي ل٠لُسة ؿآطها الٜحل  ًالحّ ه٠لا ًُٜٜا في  هٜىغ آلادٍط

ت، شل٧ أن ّ الدبآث الصي ًلسض ًٓ الٔمل ألا  زبي هى الصي اػخذسام بٔى الٌاٟاث اللٍ٘ى

ٌؼهم بـ٦ل أػاس ي في ٓملُت الدبىاء الٜني، بل اّن أي اػخذسام لل٘ت بآخدباضها أزاة ألازًب في 

ابساْ ما أبسْ، ال ٦ًىن مـا٣ال للدبآث ًئزي ٣ما ٠ًى٨ الى٠از الى وـاظ في الخٔدبحر، مىص زًىاهه 

ُٓاؾ ًحُاوي  ًسٓى الى  ألاو٨  مطوضا بدب٠ُت أٓماله ؤلابسآُت ألادطي ال ًعا٨ الـآط واإلادبسْ

ِل الـٔط ٓىسه مٜخىحا ٓلى جهط العمً اإلاخجسز، ٟا٨  ال٠لُسة اإلاخ٦املت في جمُٕ ٓىاكطها ، ٍو

ًه حؼحن ضحمه هللا  ًٓ الـآط الٌدبِب ابطاهُم هاجي 9   اهه ًدبِب بحن الـٔطاء وؿآط بحن 

دباء   وأها أٟى٨ في ُٓاؾ ًحُاوي  9   اهه ُٛلؼىٚ بحن الـٔطاء  وؿآط بحن الٜالػٜت  ، ل٠س ألًا

ٌت السهُا ٠ٛامذ زو٨ وماجذ أمم ، ول٥ً الـٔط ال ًخ٘حر بخ٘حر العمان ٦ٛل ش يء ًخ٘حر  ح٘حرث دٍط

دب٠ى جىهط الـٔط ٣ما هى وم٦اهخه ٣مىٜص للطو ، وحسًث الى ال٠لب ال ًخ٘حر، وهصا  في الخُاة ٍو

م٠ُت مٕ الـٔط الجاه م ج٠ازم الٔهس به ما ًجٔلىا  حتى الُىم ٓلى كلت وز٠ُت ٓو لي ٗض

وبـٔطاته، ًدبسو أّن ؿآطها الٜحل  ؿآط م٥ثر  ول٥ىه مخمح  وهىعي ٠ٛس أدصث مىه السضاػاث 

ذ مىه ػآاث اػخلهام الـٔط   ذ ال٥ثحر ، وػٟط ألا٤ازًمُت والالت اماث الٔلمُت والدبحثُت الٟى

ـٔط اال لسواْ شاجُت ٣ما أّن اإلايـىض مً ؿٔطه ًثبذ ح٠ُ٠ت ٤ىهه ؿآطا وجساهُا ال ٥ًخب ال

ت، ٛال جلسض ٟلاتسه  ملخت، وأشجان جذى٠ه ُٛترجمها الى ػلؼبُل ٓصب مً اإلاىػ٠ُى الـآٍط

ىذ له مً اٟخٌاٚ كىضها وجؤمالتها ، وهى لِؽ ؿآط 
ّ
اال ًٓ ججطبت شاجُت أهضجتها ألاًام وم٥

الخماهي مٕ مىاػدباث وؿٔطه مذخلٝ ٓما ٤ان ػاتسا مً ؿٔط في ظمً مط ى، ولهصا ججّىب ؿٔطه 
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ما جٜطهه اإلاىاػدبت مً داض  الىجسان، ٛجاء ؿٔطه كىضة لىٜؼه وحٔدبحرا ًٓ شاجه، وما ًلٜذ 

الاهددباه في ؿٔط ُٓاؾ ًحُاوي  هصه ؤلاوؼُابُت الٔصبت، وهصا الاكطاض ٓلى ؤلا٠ًاْ اإلاىػ٠ُي، 

س أػٜٔخه مىهدب لا ٓلى الخمؼ٧ باإل٠ًاْ ٟو ُا إلاىػ٠ُى الـٔط حٍط ت ول٠س ُل ؿآطها  ٛو

ىخه مً الىكى٨ الى ٣خابت الـٔط في أي ؿ٦ل مً أؿ٦اله أضاز، ُٛٔاؾ 
ّ
ومل٥خه  الٔالُت و م٥

ت ٓالُت الجىزة ججٔله  ٠خه، ًمخل٧ حاػت ؿٍٔط ًحُاوي  كىث مذخلٝ ٣خب ال٠لُسة بٌٍط

ت حتى لى٤اهذ همٌُت مً كىٔه هى، ًتر٢ الٔىان لل٠لُسة  ًٜط مً الىمٌُت في ال٥خابت الـٍٔط

ُٔسا ًٓ الخح٥م اإلادباؿط للىعي ٛوال ًٓ جح٥م اإلاى١ٌ، ٠ًخلس في ٤لماجه ال ًٓ لخ٥خب شاتها ب

ا مً اًالٞ الٔىان للخسآُاث اللُِٜت التي كاضث حـ٦ل  ٠ٛط في ٟامىػه الل٘ىي ، واهما دٛى

ُاهطة جٜخ٧ بالـٔط في أؿ٦اله الخسًثت ، وجٜط ي الى ملازضة ألاجمل وألا٣ثر جؤزحرا في الـٔط 

، ٛالـٔط هى شل٧ الخٔدبحر ال٠اتم ٓلى الخ٥ثُٝ ب٦ل ماًىحي به مً ز٠ت بال٠اضة  حتى ال٠سًم مىه 

والا٣خٜاء باإلًحاء، أزهـني ُٓاؾ ًحُاوي  في زًىاهه  ماًطاه ال٠لب الخافي في ظمً ألاحصًت  

ىىا الٔطبي هم الـٔطاء  لُل في ًو س أزهـني بما ٣خدبه مً  أؿٔاض، مئ٣سا حوىضه وجمح ه ٟو  ٟو

ت، مما  الصًً ٌـبهىن  هصا الـآط، و٣ُٝ اػخٌاْ أن ٥ًدؼب دلىكُت في ال٥خابت الـٍٔط

ُٔه الصدص ي  ًجٔل الىاٟس اإلاخابٕ لىخاجه ؤلابساعي ًسض٢ أّن أّي هم له ٟس ًيـط مً زون جٟى

س بُٔسا ٓما جلالح ٓلُه الـٔطاء  ٓلُه وزون جطزز، ُٛٔاؾ ًحُاوي  ًسٗسٖ الل٘ت لخ٠ى٨ ماًٍط

همىمهم والصًً ًخحاؿىن ػبر أٗىاض الىٜؽ والاٟتراب مً أػطاضها الصًً لم ًللىا الى ٟاْ 

الٔازًت والدالُت مً ازٓاء البراءة وال٠ساػت، مً دال٨ زًىاهه الؼاب١ جدبسو لىا ٟلاتسه ٟس 

خؤمل ال أن  ٝ ال٠اضة ل٥ُٜط ٍو وكلذ شضوة الىضج والخ٥ثُٝ حاٛلت باإلأنى اإلأّم١ الصي ٌؼخٟى

خه جلهُه مىػ٠ُى ال٠لُسة أو جسا خه وحٍُى ُٓاث الل٘ت، ٛمٕ ُٓاؾ ًحُاوي  ٌؼخُٔس الـٔط حٍط

٥طه أن ٦ًىن بِىه وبحن اإلاخل٠ي  ت اال أهه ٥ًطه الٔدبث في ؤلابساْ، ٍو وضٗم جىْى ججطبخه الـٍٔط

 جساضا مً ؤلابهام والالمٔنى ه٥صا ج٠ى٨ هلىق زًىاهه  .

 سيميائية العنىان ودالالثه: .4
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س   ماًطاه ال٠لب الخافي في ظمً ألاحصًت   ٓىىان ًثحر السهـت في شهً اإلاخل٠ي الىبُه ٣ُٝ ال ٟو

ط٢ ٛىىن الل٘ت ،  ٛىخماًل  ألبؼه أبٔازا وزالالث ال مخىاهُت ال ًسض٢ ح٠ُ٠تها اال مً جمّطغ ٓو

 مٔه ٛطحا وػٔازة في اوؼُابُت وهخماهى مٕ اإلاىػ٠ُى اإلاىدبٔثت مً ٓم٠ها، ؤم اجها ٗىاتُت ٛط 

م٠ُت، ٛال٠لاتس حؼخمس وجىزها الل٘ىي مً ٟامىغ  وحدبىض ّٓبر ٓجها مدبسٓىا بؤلٜاَ مىحُت ٓو

واحس ل٥جها جلدبح مذخلٜت ٓىسما ًدىاولها الـٔطاء اإلاىهىبىن والجازون، وهي جذخلٝ مً ؿآط 

الى خدط ومً هم الى خدط، ألّن الـٔط هصا ال٦اتً الل٘ىي اإلاحمى٨ ٓلى أجىحت ؤلاؿاضة والطمع 

اث واإلاؼاضاث، ججٔل الـآط وهى ٌؼخلص بسخط ال٦لماث، ٌٌٔحها مً ًمخ ل٧ ؿدب٥ت مً الٌٟط

ضوحه ومً زم ٟلدبه ل٦ي جحمل زالالث أدطي جذخلٝ أو جخواز مٕ مٔىاها ال٠امىس ي، ومٕ ل٘ت 

آلادط واػخذساماجه لها، وهصا ما ًجٔل الـآط شاجه ًدؼاء٨ ٣ُٝ والى أًً ػٚى جمط ي به 

، ٛبشا ٤اهذ أهمُت ال٥ٜط جؤحي مً ٤ىهه ًثحر لسي اإلاخل٠ي ال٥ثحر مً ألاػئلت ال٦لماث أو ًمط ي بها

اإلاخٔل٠ت بمؼاض ؤلاوؼان والخُاة ، ٛبّن الـٔط ًمثل جىهط ال٥ٜط وشل٧ ألّن ألاػئلت التي ًٌطحها 

جحمل في جىاححها ما ًسٓى ؤلاوؼان الى الاهددباه والتر٣ح  ُٛما حىله ، والى الخؤمل في ٤ل ما ًٌطأ 

ى الخُاة مً مخ٘حراث بٔوها ًدبٔث ٓلى الٌمؤهِىت وبٔوها آلادط ًدبٔث ٓلى ال٠ل١ باإلأنى ٓل

الٔم١ُ وؤلاوؼاوي لل٦لمت ، وألّن اؿ٦الُاث الخُاة جعزاز مٕ مطوض العمً ٗمىها ٛبّن ال٥خابت 

بـ٠حها ؤلابساعي وال٥ٜطي جعزاز ٣صل٧ ٗمىها والخدباػا، وجاء الـٔط مهما كٜذ ل٘خه وجحطضث 

ت مً ؤلا ت ٟسًما وجىهط الـٍٔط اث ؿ٦لذ مٜهىم الـٍٔط بهام لُٜخح الدباب ٓلى احخماالث ومٜاٟض

في الٔلط الخسًث، والخ٠ُ٠ت أّن الـآط ُٓاؾ ًحُاوي  ٓاؾ مٕ هٜؼه ومٕ ٟاضته في حالت مً 

ت وؤلا٠ًآُت ، ولم جمؤل  لت بالـٔط وأوؼاٟه الـ٦لُت واللٍ٘ى الجس٨ ؤلابساعي هاججت ًٓ دبرة ًٍى

لدبرة هٜؼه بال٘طوض ُّٛسعي أن ًبخ٥ط ٟلُسة مخٜطزة وم٥خىبت بُٔسة ًٓ دٌىاث ألاػالٚ هصه ا

وجؤزحراث الجصوض ، اهه ؿآط ؿسًس الخىاظن ًحمل بحن جىبُه جىاهٕ الجهط الصي ًجطي زون 

لا ٓلى أن ًؤحي الى ال٠لُسة أو أن جؤحي الُه  س ٤ان  حٍط أمىا   كاهلت أو ضجُج كادب ، ٟو

ً  ال٠لُسة ػلُمت ه هى الخ٦ٍى
ّ
مٔاٛاة مً الخسمحر الل٘ىي والىظوي؛ محاِٛت ٓلى ماًطي أه
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ت والٜىُت ، والطاٛى لل٠ٌُٔت مٕ  الجمالي ألامثل للـٔط الطاٛى للخ٠لُسًت ب٦ل مىجعاتها اإلأماٍض

ت ابسآُت، اؿخمل زًىان   ماًطاه ال٠لب الخافي  ى مً جحّس ومٜاٟض الجصوض ب٦ل ماٌ٘طي به الٛط

ًت  ٓلى ٣ثحر مً ألالٜاَ الجمُلت  والتي أضاز الـآط أن ًطجٕ جساولها بحن الىاغ ، في ظمً ألاحص

وحدبصا لى أّن  ؿىآط وؿٔطاء اليسخ واللل١ ومؼخٔملي ال٦لماث اإلاخ٠أًت أن ًجهلىا مً مٔحن 

الل٘ت الٔطبُت ٓىسه ، ٛالـآط  ُٓاؾ ًحُاوي   واحس مً الصًً ًّىٓىا  اإلالٌلح الـٔطي 

طػه واؿخ٘اله ٓلى الل٘ت ، و٣ُٝ ال وجذلله أزبُا ابسآا وزضاػت ٠ٛس جهل مً آخدباضا لخم

مٔحن ألازب الٔطبي ٟسًمه وحسًثه، وجؤزط به وحـدّبٕ ٥ٛطه مً اإلاىضور الث٠افي والخواضي 

ٜا خًاجه ومٔاهُه، ومً أجل ج٠ٍطب كىض الـآط  ُٓاؾ  خي، هاهال مً ٣خاب هللا مُى والخاٍض

ت ،   ُٛٔاؾ ًحُاوي     ًحُاوي   للمخل٠ي ال بس أن هط٣ب ٟاضبه لىمذط ٓدباب مى  بحىضه الـٍٔط

ؿآط ح٠ُ٠ي ملم ب٠ىآس الـٔط الٔطبي وهِامه ؤلا٠ًاعي، الصي هجسه في زًىاهه الؼاب١ الص٣ط 

ب للخ٘حراث ومجمل الخٌىضاث التي مؼذ هصه الدبيُت ؤلا٠ًآُت وؿ٦لها الٔطوض ي،  وهى مؼخٓى

ـآط   ُٓاؾ ًحُاوي   واهما جىاو٨ ٣خاباجه ٓسز مً ألا٤ازًمُحن لم أ٢ ػدّباٟا لل٥خابت ًٓ ال

ه وأٓماله ، اّن   ما ًطاه ال٠لب الخافي في ظمً ألاحصًت    زًىان  والدباحثحن واإلاهخمحن بجما٨ حٛط

ً وعي مسض٢،  لاتسه مخؤل٠ت ومخؤه٠ت وميسجمت ، كسض ًٓ شاث  مدـُِت ٓو ولس م٥خمال ٟو

ت وججلُاث ٓىاإلاها شاث جطهى هحى جؤزِث ضإي ٥ٍٛط ت ٓم٠ُت وحؼبر أٗىاض اللخِت الـٍٔط

ت ، ومدـدبٕ  اإلاخىهجت، هلىق ٣ـٜذ لىا ًٓ ؿآط مخم٥ً مً أزواث ال٥خابت الـٍٔط

ت واػٔت  بم٠ىماث ال٠لُسة الٔطبُت في أبهى ججلُاث هماشجها الطاُٟت ، وكاحب شدحرة ؿٍٔط

م٥ّىُه مً اح٦ام لجام ال٠لُسة، واشا ماّٛطث 
ُ
ىخه وج

ّ
ه م٥ ىازحها ٛخٌآو ًُ ٣ُمهطة جامحت 

ث حُاهه حطوٛا 
ّ

وحؼخجُب له، ٛهى كىث ؿٔطي جعاتطي ضاتس شو بلمت جُيُت داكت جمؤل

٠ت في الىاغ مؼطي 
ّ
٠ت حؼحر اإلاذل

ّ
حر ُمذل ٠ت ٗو

ّ
ت حّطي ملتهدبت ُمذل ٠ذ ػُىال جاٛض

ّ
ومٔاوي ٛخسٛ

اضة وحٔخلطه جاضاث ومطاث ألامثا٨، وجذوٕ ألادطي للهسم والدبىاء بلبر وجؤّن ٌٔخلطها الـآط ج

 ٟدبل أن حؼخىي في دل١ جسي.
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 ماًطاه ال٠لب الخافي في ظمً ألاحصًت  9 ٓىىان ًمسها ب٠سضة مىهجُت ٓلى ج٧ُ٥ٜ الىم 

ت السًىان  طاءجه ، ٛهى اإلاٜخا  ألاهم بحن مٜاجُح الدٌاب الـٔطي، وهى اإلاحىض الصي ًحسز هٍى ٟو

ال١ به أوؼاٞ مذخلٜت شل٧ ألن الٔىىان ًئزي زوض وجسوض حىله السالالث في باقي ال٠لاتس وجخٔ

اإلائو٨ الصي ًذل١ زاللت ال٠لُسة، واشا ٓسها الى الٔىىان   ماًطاه ال٠لب الخافي في ظمً ألاحصًت  

 وجسهاه ج٦ىن مً بيُاث  ماًطاه، ال٠لب، الخافي، في ظمً، ألاحصًت    ٛالـآط ٤ان ًطي بـ٘اٚ 

ىه اإلا ت ظمً ٟلدبه اإلا٦لىم ما حٔطن له ًو حت اإلاثذىت بالجطا  اإلاازًت واإلأىٍى ؼلىب وشاجه الجٍط

ىه مً أٓساء السادل والداض ،  اب الىاغ والجبروث اإلاؼلٍ ٓلى أبىاء ًو م الٔؼ٥ط في ٟض
ُّ
جح٥

ً مً هعاث وهطباث وهى  ب ما ًحسر للًى تٟر ٛالـآط وهٕ لل٠لب ُٓىها و٣ؤهه بـط ًىِط ٍو

م له مً الص
ّ
جٚ  زما ًئنُّ وال مُ٘ث  وال ُمذل ىُه بؤٗال٨ الخذلٝ، ٛالـآط ًخؤلم زادلُا ٍو

ُ
ًً ٣دّبل

ىه ًترهح بحن اإلاؼتهعتحن  ً، وهى ًىِط لًى حسٟت بالًى
ُ
ٓلى ما اًلٕ ٓلُه مً ألاهىا٨ اإلا

ٝ لهى٨ ما ضأي وػمٕ، وجط٣ح  الـآط ٓلى ال٠لب ُٛه  والخاٟسًً ٓلُه ٠ٛلدبه ٤از أن ًخٟى

ى١ أضن الـهساء، ولهصا زالالث ٓم٠ُت واؿاضاث بلُ٘ت بوطوضة الا  ُٓ  
ُٞ
ٌّى ُُ هددباه للدٌط الصي ػ

ً ٟلاتسه مً كمُم ؤلاحؼاغ  ٛبّن الـآط   ُٓاؾ ًحُاوي    كاوٕ ماهط حُث ًلٖى ٓىاٍو

ً ٟلاتسه زضضا هاكٔت في بىحه  الٔم١ُ بما ٌـٔط به أو ًذص ى حسوزه ، ومً زم  حـ٦لذ ٓىاٍو

اث، اللٔلى٢، احتراٞ  الدالس  اهذٌاٛاث اللُلت الثالثت، كالة الى ػماء امطأة، هاكُا، الـٛط

ٓلى شضاْ مهطة ٓطاُٟت، احخماالث ًٜل في جثت ٣دبحرة، الدطو  الى ال٘ىاء، ال٠سٌؽ، الصاهب في 

ع ، اوـٌاضاث الصي  ألاظضٞ ، ما هجؽ به كبي ال٠طي ، الىمل واليؼُان، ٓدبىض الجىاظة ، مىلٍى

ا أجهف به ُٟىم بً حدباضة ٟدبل أن ًمىث ٓاؾ ػهىا، ؿِاًا الصي لم ٠ًل لل٠طاكىت مطحدبا، م

ذ لي، ماًطاه ال٠لب الخافي في ظمً  ، ػؤٛضخهم بسمي وب٦اثي ، ٟٜم الٌاب١ ألادحر ، ال ٟو

ألاحصًت  ، ٟلاتس ججؼس ؤلاحؼاغ اإلاخس١ٛ اللازٞ لسًه وجحط٢ ٣ُان اإلاخل٠ي ٤ي ٌِٔف مٔه 

ً زوا ٕ ٓىاٍو جها وؿصاها، ٛخىَى خصٞو أٍض ىه وهخاجه    جؤمل في وجه والزة جل٧ ال٠لاتس ٍو ٍو

ح بسوي  الثىضة، ٓاؿ١ ألاضن والؼيدبلت، ٟمط الـاي ، ماًطاه ال٠لب الخافي في ظمً ألاحصًت ، جدباٍض
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خي  ني والخاٍض ً جئ٣س اهخماتُت ُٓاؾ ًحُاوي  الًى مخجى٨، ل٠بف ... الخ    ٤ل هصه الٔىاٍو

ذ شاجه ًٓ آلالُاث وألا وؼاٞ التي ٌـخ٘ل بمىجبها الىم والثىضي والسًني ، وج٥ـٝ لىا في الٟى

خه وجمالُاجه الٜىُت، اؿخمل زًىان  ماًطاه ال٠لب الخافي في ظمً ألاحصًت  ٓلى  وجخؤلٝ بها ؿٍٔط

ل ٟىام 
ّ
ـ٦

ُ
ت اإلاذخلٜت التي اججهذ الحها ٓىاًت الـآط وأكدبحذ ح ٣ثحر مً  ال٠واًا الـٍٔط

 وه٦ُل زًىاهه مجها 9

                                                                     الذاثية                            -4-1

ت في هصا السًىان وجسهاها ججٔل مً الصاث بئضة  ٛبشا اٟتربىا مً جىهط الطإٍت الـٍٔط

ً أو ٗحره،  ا ٗاموا مً الىجىز ٟس ٦ًىن الاهخماء للًى س جسآب هٓى اهبثاٟها جخمسز حىلها ٟو

س ماضغ الـآط كىآت الط  ت الداكت ٛدبٔوها ٠ًخلط ٓلى ٟو ٠خه الخٔدبحًر ت بٌٍط مىظ الـٍٔط

ت دلٝ هصه الطػالت التي التهم ػٌىضها وشابذ  ٟلاتس محسزة ، ل٠س اهٜجط ؿٞى مدصح باللٓى

ً ال٘الي والى  في خهاجه، ومً زم ًلط  في ألادحر بؤّن  الطػالت ال حٔىهه هصا الـٞى الى الًى

خح١٠ ألامل ، اّن أصخابه البرضة، ول٥جها حؼخٌُٕ أن ج٠ ل ٛٔله ل٘اًت ما ٌٔىز الُه ٍو
ّ
ٌٔ

ُ
هطه وح

١ الـٔطي وأزواث الخٔدبحر ، ٤ل شل٧ أّزي الى  زىضة اإلاـآط ووحسة الاججاه الٔاًٜي، وبطوظ الخٛى

جىُِم وحسة ا٠ًآُت ؿاملت ٣مِهط مهُمً ٓلى الىم، واّن شل٧ ٤له ًئ٣س اجلا٨ ُٓاؾ 

ُح ال٠اػم ومحمىز زضوَف والدباضوزي ومحمس ًحُاوي  بؤٌٟاب الـٔط الٔطبي وداكت ػم

 الُٔس خ٨ دلُٜت هصا ألادحر الصي ٤ان ًحّٜ زًىاهه ًٓ ُهط ٟلب ومخؤزطا به الى أبٔس الخسوز.

 الىطنية :                       -4-2

ً ال بآخدباضه  ه٥صا جتراجٕ الصاث اإلاٜطزة وجِهط كىضة وجسان أدطي، شاث ٓالٟت بالًى

لصاث وال٦ل الصي ًخجاوظ الجمُٕ في هصا السًىان، ًخجلى في مِٔم جعءا مً هٜؼه بل هى ٤ا

ً حتى ولى ٤ان  ال٠لاتس مما ًىحي بدبٔس اهخماثي ٓم١ُ جدبسو كىضه في ٤ل ماله كلت بهصا الًى

ت الاهخماء بىهى  في ضمىظ ٣ثحرة في مِٔم ٟلاتسه،  شل٧ في أكىاث الٜىاهحن، وجددبسي لىا ؿٍٔط

 ً ذُت والخ٘ني بها ، ٛال ؿ٧ أّن ٠ٛس بطهً ٓلى حدبه لهصا الًى ت اظ باالهخماء الى ضمىظه الخاٍض والٓا
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ت جط يء ٓاإلاا ًمذ بىؿاتج ٓم٠ُت الى ٓالم  ججطبت ُٓاؾ ًحُاوي  ٣ما حملتها أٓماله الـٍٔط

الطوماوؼُت ، ول٥جها لِؼذ الطوماوؼُت الخاإلات؛ بل الطوماوؼُت الثىضٍت التي جحاو٨ أن ح٘حر 

احت، ٛهىا الـآط ًلخٜذ الى الدبٌل الخ٠ُ٠ي وهى   الـٔب   الصي ال الىاٟٕ ب٦ل الىػاتل اإلاخ

ًطض ى بالدىْى والدوْى والصلت والاػخ٦اهت ، و٣ؤوي به ًحطهه ٓلى الخمطز و٣ؼط ُٟىز اإلاهاهت، 

ساء الِلمت  عم  وزدباث، ٛهى ًخحسي ألٓا ه ببؼالت ٓو لُه أن ًسإٛ ًٓ ؿٛط والاحخ٠اض والص٨ ٓو

مخه ال يخلط ٓلحهم بٍٔع س اػخحوط الـآط العمً آلاحي مً ُٗدبت مٕ أهه لم ٌؼخذسم ٍو ت، ٟو ٠ٍى

ًّ اإلاؼخ٠دبل الصي ػُح٠٠ه الـٔب مٔلىم لسي الـآط ٛهى ٌؼخحوط ٛٔل الىلط في  خلُاجه، ول٥

ذ .  أٟطب ٟو

 القىمية وإلانسانية:     -4-3

ىُت ٛبّن هصا الىم  اشا ٤اهذ الىلىق الؼاب٠ت ال جخجاوظ حسوز الخجطبت الٔاًُٜت الًى

مخّس لُٔاه١ الخجطبت ال٠ىمُت وؤلاوؼاهُت، اهه ًحاو٨ أن ًجمٕ بحن الخجطبخحن  ًخجاوظ شل٧ ٍو

ىٜخح ٓلى مؼاحاث  ىُت محخىاها ومً ال٠ىمُت وؤلاوؼاهُت مساها، ٍو ُٛؤدص مً الٔاًٜت الًى

ت في ؿتى ججلُاتها، وهصا ماهجسه في وعي الـآط اش أكدبح ًحّى٨ ال٠واًا  واػٔت مً البـٍط

ألاحسار الجعتُت الى ٟواًا ٓامت وأحسار ؿاملت تهم ألامت الٔطبُت وؤلاػالمُت، ٛبشا الداكت و

ى   والتي ٠ًى٨ ٛحها9   ٤اهذ ٟلُسة   كالة للخب والٛط

 اؿههههههههههههههههههههههخاٞ للطحلههههههههههههههههههههههت الؼههههههههههههههههههههههمطاء جههههههههههههههههههههههسهِىا

  

 وح٘ههههههههههههههههههههههههطغ الخههههههههههههههههههههههههب فههههههههههههههههههههههههي مآُٟىهههههههههههههههههههههههها 

 

 وجيـهههههههههههههههط الٌٔهههههههههههههههط فهههههههههههههههي أكهههههههههههههههساٚ ٗطبدىهههههههههههههههها

 

 ٛح ههههههههههههط الٌٔهههههههههههط فهههههههههههي الل٠ُههههههههههها بؼهههههههههههاجِىا 

 

 ألامههههههههههههههههههل اإلاـههههههههههههههههههىٞى مههههههههههههههههههً ظمههههههههههههههههههً ٗىِههههههههههههههههههذ

 

 و٣ىهههههههههذ فهههههههههي ٟلٔهههههههههت ألاوههههههههههام مسهههههههههجىها 

 

 ضزحهههههههههههها، ومجههههههههههههعضة ألاحههههههههههههالم جٜوههههههههههههِىا  ًاٗطبههههههههههههههت فههههههههههههههي زهههههههههههههههالح  ألاسهههههههههههههه ى او٘مؼههههههههههههههذ
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 جئىههههههههههههههههههههههها٢ وألالهههههههههههههههههههههههم اإلالهههههههههههههههههههههههلىب ًىثرهههههههههههههههههههههههها

 

ىا  ح جههههههههههصٍض  ٟـهههههههههها ظهُههههههههههسا، و٣ههههههههههٝ الههههههههههٍط

 

 اؿهههههههههههههههههههخاٞ للطحلهههههههههههههههههههت الؼهههههههههههههههههههمطاء ماٛخئهههههههههههههههههههذ

 

ىهههههههههههههههها   زهُهههههههههههههههها موههههههههههههههههمذت بالسههههههههههههههههخط حٍ٘ط

 

 ججمٔىههههههههههههههههههههههههههازهُههههههههههههههههههههههههها حـههههههههههههههههههههههههههخدىا ألاًههههههههههههههههههههههههههام .. 

 

 وش٣طهههههههههههههههههههها ٛخىهههههههههههههههههههت ح٘هههههههههههههههههههطي ٟىاُٛىههههههههههههههههههها 

 

 ػهههههههههههههههههه٥ُبر الخلههههههههههههههههههم اإلاجىههههههههههههههههههىن فههههههههههههههههههي زمىهههههههههههههههههها

 

 فههههههي م٠لههههههت الٌٜههههههل فههههههي مثههههههىي أٓازًىههههههها 

 

 ػههههههههههههههههههههههههههههه٥ُبر الخلهههههههههههههههههههههههههههههم فهههههههههههههههههههههههههههههي خالم أمخىههههههههههههههههههههههههههههها

 

احُىهههههههها   ًذوههههههههّط، ٌـههههههههٞط فههههههههي الل٠ُهههههههها ٍض

 

هههههههههههههان مىدـهههههههههههههُا  ل٥هههههههههههههً ػِـهههههههههههههسو ال٘هههههههههههههس الطٍّ

 

ىا  ـههههههههههههههههٞط ألامههههههههههههههههل اللههههههههههههههههىظي وؼههههههههههههههههٍط  َو

 

ؼههههههههههههههههههههههخُٔس أٗههههههههههههههههههههههاوي اإلاجههههههههههههههههههههههس ؿههههههههههههههههههههههآطها  َو

 

 ًلهههههههههههههههههلي فهههههههههههههههههي ضوابِىههههههههههههههههها والؼهههههههههههههههههىسًان 

 

هههههههههههههههههههههههسه   ههههههههههههههههههههههٕ الـهههههههههههههههههههههههُر ؤلُهههههههههههههههههههههههه .. ومٟى ٛط  ٍو

 

 وحؼهههههههههههههددبحن ههههههههههههههحى الل٠ُههههههههههههها مطاػههههههههههههههِىا 

 

 ٓطوبهههههههههههههههههههههههت الهههههههههههههههههههههههسم وؤلاػهههههههههههههههههههههههالم ًجمٔىههههههههههههههههههههههها

 

 ضوحههههههههههههههههحن مٔخى٠ههههههههههههههههحن الههههههههههههههههسهط خمُىهههههههههههههههها 

 

ى،                                          ، اللٜحاث8866)ًحُاوي، ٟلُسة كالة للخب والٛط

888-838)            
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لاتسه الدالسة لُدبل٘ىا ؿسوه الجمُل وبىحه  سون ٟو ل٠س وسج ٟلُسجه ٓلى ا٠ًاْ ابً ٍظ

التي ج٠ٌط أػٜا وححرة ٓلى جطزي ألامىض في الٔالم الٔطبي  الالمخىاهي ٓبر مٔماض ٟلُسجه الصجىُت

ض الٔالم الٔطبي مً الاػخذٜاٚ بٔسوه السادلي والداضجي،  ل٠س بص٨ الُىػٕ 
ّ
وؤلاػالمي ، ٛبهه حص

ٜا كاضما وجازا  وال٘الي مً أجل أمخه ووًىه وهحح و٤ان مذللا في شل٧، ٛبشا لم هخذص مٟى

ُدبه  ٛبّن ملحر ؿٔىب ىا ٦ًىن حال٦ا، ٦ٛل الٌٞط الؼلمُت لم جىٜٕ مٕ أٓساء مىه ومً أآل

ً والسًً  وماب٠ي اال اػخذسام الؼال  للسٛاْ ًٓ شواجىا ، ٛالـآط ًخحمؽ لدبث ضػالت  الًى

ىِط الى هٜؼه ٓلى أهه  ؼدـٚط اإلاؼخ٠دبل ٍو اء  في هصا الىاٟٕ اإلاخىجط اإلأٜم باإلأاهاة، َو الـٛط

اوي ال٠ىمي وؤلاوؼاوي وه٥صا ًلدبح ٤ل دٌاب كاحب ضػالت ومؼئو٨ ًٓ الخٔدبحر الىجس

ؿٔطي هى ٛٔل ووـاي ومـاض٣ت مهما ٤ان حجمه، لصا ٛبهه ًط٣ع ٓلى الخٜآل الجماعي الىاجم 

ت التي جٜطظه ، وبالخالي ٛبّن  ت البـٍط ًٓ الٔمل ألازبي والٜني الصي ماهى اال اهخماء الى مجمٓى

 ىُت .       الًٜ وؤلابساْ ٌٌُٔان وجها اوؼاهُا للمازة الٜ

ه أحاػِؽ مذخلٜت ٌٛىضا ًدبلٙ به الُؤغ  هصا هى الـآط ُٓاؾ ًحُاوي  الصي جدىآظ

ُم ألامط الى دال٠ه ػدبحاهه 
ّ
ؼل ىضا ًجىح الى هِطة أ٣ثر جٜاإال  ٛحرض ى بما هى ُٛه ، وَُ مىتهاه ، ًو

 الطجل ح٠ه في هصه اإلاسادلت ولم أهعله 
ّ
وحٔالى لُؤدصها الى ٓالم مٜٔم باألمل ، ضبما لم أٚو

ج لت ال٥دبحرة التي جل١ُ به، ٛـآطها مذخلٝ ًٓ باقي الـٔطاء واإلادبسٓحن ، زمثا في أدالٟه اإلا

طة هُِٝ ال٠لب والُس واللؼان ٛهى مال٢ ًمص ي  ػاحطا في حسًثه ٛىاها في ؿٔطه كافي الؼٍط

خاب الى آلاٛاٞ، ولؼذ  ٕ الـٔط مً ألٓا ٓلى ألاضن، اػخٌاْ ؿآطها ُٓاؾ ًحُاوي  أن ًٛط

م أوي ف ي مساداحي  ٟلذ ٤ل ماًجب أن ٠ًا٨ ٓىه، ٛحُاجه حاٛلت بالدبص٨ والٌٔاء أٓم١ مً أٓظ

خٜآل مٕ  أن ًذٌها ٟلم وأوػٕ مً أن ًحٍُ بها ٣الم ،  ؿآط ًحمل همىم ٟىمه وأمخه  ٍو

ىحر  ص٤ي الدىاًط ٍو الخىازر ولصل٧ ٛـٔطه لِؽ ؿٔطا مذىثا، بل هى ؿٔط ٛحل حهع اإلاـآط ٍو

ؿٔطه للخمل١ أو للدؼل١ ، بل زإٛ به ًٓ ال٠ُم الىبُلت وشاز به ًٓ الدبلاتط ، ولم ٌؼخٔمل 

ب بصل٧ م٠ىلت   أٓصب الـٔط أ٣صبه  ، 
ّ
ت ولهجت كازٟت ، ٥ٛص الـُم ألاكُلت ، في ل٘ت ٍٟى
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م مما ح٠٠ه مً مجس مٔطفي  ت مً ألادالٞ الٜاهلت ، ٛدبالٗط والـآط ُٓاؾ ًحُاوي  مجمٓى

ى مً أ٣ثر الىاغ جىاهٔا ، ال ًجس العهى الى هٜؼه ػبُال، وابساعي  وماهاله مً ؿهطة واػٔت ٛه

واشا جحسر ٤ان ٣المه أٟطب الى الهمؽ، ُٛج ٨ ٓلى آلاشان هعو٨ الٌل ٓلى ألاٛىان، و ؿُمخه 

ىا٨ دحرا ٛال ًمىٕ، ًخوْط الى الدال١ وال ٌـ٦ى الى  اللبر ؤلاًجابي جلِدبه هات٠ت ٛال ًجْع ٍو

س أوؼاه هم أمخه هط بس م في الدل١ ، ٟو هه، وؿ٘لخه محىت ٟىمه ًٓ خالم ٓلخه، وهى ػمح ٣ٍط

 مٔامالجه وفي ٓالٟاجه،

 ٟا٨ الـآط ٟسًما9 

ا ٟلُل ٓسًُسها             ٠ٛلُذ لها 9 اّن ال٥طام ٟلُل  
ّ
ّٔحُرها أه

ُ
 ح

ىا هدى٥ط لِٔماتىا وال ه٠ُم لهم وظها أحُاء وأمىاجا، 
ّ
ل٠س أمّوني الخعن و٤از ًٜل٠ني ألالم أه

ً، ل٠س كاحب  ُٛٔاؾ ًحُاوي ٓلم في جُله بل واحس مً أٛصاش الـٔط وؤلابساْ في هصا الًى

الـآط ُٓاؾ ًحُاوي الاػخسماض الٜطوس ي ًُلت وجىزه ٓلى هصه ألاضن الٌُدبت، ٛما اػخٌاْ له 

ل ٤ال٠دبلت اإلاىلىبت في الـهطة ألبىاء جُله،  هوما ولم ٌٔٝ له ضػما، ولم ًٌمؽ له أزطا ُو

سًما ٟا٨ الـآط9 ًطجىون مً هدبٔه ّري ٟو
ّ
لمه الث ُٜسون مً ؿٔطه ٓو  اللافي ٍو

اّن العمان بمثله لدبذُل              هحهاث أن ًُجىز العمان بمثله    

ىاًت وجىز١ُ،  ُذ هصا الـآط بٔى ماٌؼخح١ ابسآه مً اهخمام ٓو أملي أن أ٤ىن ٟس ٛو

ذُت ٓلى لؼان ؿآط ّٓبر بلسٞ  ٛمً دال٨ ٟطاءحي لدبٔى هخاجه ًم٥ً آازة ٟطاءة مطحلت جاٍض

واحؼاغ مطهٝ، ًٓ خالم وخما٨ ؿٔدبه ب٦ل ادالق وجٜان، ُٛٔاؾ ًحُاوي داهه اللمذ 

ُٕ، ٠ٛس ٣خدبىا ًٓ أهاغ  ىه الـآطي الٛط وػ٥ذ ٓىه ألازباء في ٟؼىة ٗاٛلحن ابسآه الحي ٛو

ط الطزاءة وػمىهم ؿٔطاء والىاٟٕ أجهم لِؼىا مً الـٔط ولِؽ الـٔط مجهم، ول٥ً هحهاث أن جص٣

بٜول أو ٥ًخب لها دلىز، وبٔى الطبُٕ بدبٔى الٌٔط ًذخلط، وحؼبىا مً ال٠الزة ما أحاي 

 بالجُس.
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 " لعياش يحياوي
بٔس هصا الخٌىاٚ والؼُاحت الٜىُت في جمالُاث ال٠لُسة ٓىس ُٓاؾ ًحُاوي ًم٥ً أن ه٠ى٨ 

لت، ٠ٛس جمح  ؿٔطه بخٔسز ػم ط ؤلابساْ الـٔطي اإلامخس ل٠ٔىز ًٍى اجه ألاػلىبُت وجطأجه في ه٠س بؤهه ٍٗع

ط  اإلاىاهُٕ اإلاثحرة للسهـت والجس٨ الٔلمي، ٠ٛس أزاضث ٣خاباجه الى٠سًت  ألاوهاْ الؼُاػُت ًو

ٛبهما ًس٨ ٓلى م٦اهخه ؤلابسآُت في  ش يءوؤلابسآُت جسال واػٔا بحن الى٠از واإلاث٠ٜحن وهصا ان ز٨ ٓلى 

سضجه و  طبُا وزولُا ٟو ىُا ٓو ت ًو اْل اإلاىِىمت الـٍٔط ٚط ٓىه الًا ُٓ مىهجُخه في ال٥خابت ٓمىما ، ٠ٛس 

ت ٣دبحرة وزضاًت ٤اُٛت إلاىضوزىا ، وله  الىاػٕ والٔم١ُ للترار الـٔبي الجعاتطي  والٔطبي وامخال٣ه مٔٛط

ٝ ٤ل شل٧ في ججطبخه  ت ، ٠ٛس ُو ت ٓابطة لل٠اضاث والث٠اٛاث ألادطي وألاجىاغ ألازبُت اإلاخىٓى مٔٛط

س جبٖ  ضو  الخلٚى بُواء في هلىكه ؤلابسآُت وكاض هصا الخ ُٝ احسي ػماث ؿٔطه الطكحن، ٟو ُى

ت ال٥دباض ٤ابً ٓطبي  از أكىاث أٌٟاب اإلاخلٛى اإلااحٔت ٓلى اإلاؼخىي الل٘ىي والساللي مً دال٨ اػتٛر

اهُت التي  حرهم ، وشل٧ مً دال٨ اػخسٓاته إلاٜطزاتهم وأحىالهم السادلُت الٔٛط والؼهطوضزي والىٜطي ٗو

يخُج الىم الـٔطي لسي ُٓاؾ ًحُاوي أػاًحره وشدلُاجه اإلاخوامىت جمىح ٤ل ش ي ًُ ء للخدبِب ، 

واإلاذخلٌت اإلاؼ٦ىهت بالخُاة أًوا ما بحن كىضة ٛط  وألم، ل٠س مىحخىا مٜطزاث هلىكه الٔم٠ُت 

ما كٔدبا  اؿاضاث ٓسة لخحؼط الـآط ٓلى مآ٨ أمخه الٔطبُت ووًىه الجعاتط ، ػُِل ُٓاؾ ًحُاوي ٟض

ؤلابساْ الجعاتطي والٔطبي ألهه ًمثل كىث ابً الـهُس الصي ال ًذدبى مهما ً٘ذ ألاٟعام  في مٔازلت

 اإلاخىٌٔت ٓلى الـٔط وؤلابساْ .         
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