ا

الترقيم الدولي للطباعة الورقية- 9554 :

الترقيم الدولي للنشر اإللكتروني- 8118 :

2074
62 2

رقم اإليداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد 1602 :لسنة2011 :

المجلد ( )13العــــــدد ( )44كانون الثاني  2021القسم الثاني

جملة آداب الفراهيدي
أ.د .سعد سلمان عبد اهلل املشهداني
رئيس التحرير

هيئة التحرير:
 .1أ .د .تيسير احمد أبو عرجة | عميد كلية االعالم  /جامعة البتراء – األردن
 .2أ .د .هادي حسن حمودي | جامعة لندن  /كلية اآلداب  -المملكة المتحدة
 .3أ .د .محمود حمادة صالح | جامعة تكريت  /كلية اآلداب
 .4أ .د .محمد خليل ابراهيم | جامعة تكريت  /كلية اآلداب
 .5أ.د .سوسن هادي جعفر | جامعة تكريت  /كلية اآلداب
 .6أ .د .فريد صالح فياض | جامعة تكريت  /كلية اآلداب
 .7أ .د .ظمياء محمد عباس | جامعة تكريت  /كلية اآلداب
 .8أ .م .د .حمود عيدان احمد | جامعة تكريت  /كلية العلوم اإلسالمية
 .9أ .م .د .خميس غربي حسين | جامعة تكريت  /كلية اآلداب
 .10أ .م .د .احمد عطية علو | جامعة تكريت  /كلية اآلداب
 .11أ .م .د .خليل خلف حسين | جامعة تكريت  /كلية اآلداب
 .12أ .م .د .سعد صالح احمد | جامعة تكريت  /كلية اآلداب

شروط النشر:

 .1ان يك ووان اث م ووع ً عاى وحا ىب ووت اثمحي ووالت ري ووثرث نسخ ووه اث م و

و

عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

و ً و ًو

ووعه ىب ووت

ق ص ثسثري (.)CD
 .2ان ال يث ووع ىووعث توولمحث اث مووع ى و ( )25توولمه رال ي و ى و ( )15توولمه ً و اثملوود اث ووحثي
( )A4ر و و ت ًو و نث ووا اث ق وواص اث م ووه ىب ووت ان ع ووعا اث حغ ووع ًعبو و ( )10ىشو و ال االن ىو و

وو

تلمه اضحفيه.
 .3ي ك ان يكان اث مع جثءا ً ريحثه اث حج و س
عب ثم اث حغع اض

ر و رغووه اثووع ا ار اث ووا ىووعنح اث حغووع ىبووت ان

ىبت قحثووا اث لبووه رايو ل حل اث باًووحث اث باتووه لووحثب س اث تيووه راال لبسث ووهت ر ال

يد إريحث ثب ش اا ًلبه خ ى ر هع اث حغع ذثا خ يحا.
يكان قع يعق ش ىبت ي ما حن ر َّ
 .4عب ثم اث حغع لإج اء ي عع ث اث مك س ىبت لم راق اث ووحر اث يووبه إثيو رًاااووحال اث لبووه

ووعه

ً عثه اا ًعال ال ي لحرز ( )15عاًحا.
 .5ن يكان اث مع ض
 .6يع

االخ قحتحث اال ح يه رً ض

تمحل اث ما لحث ار غال تو غس هح ثب شو

ً يأر رتاث ثهسخه اث م
 .7ال ي ث األلمح

ا اال اث لبه اث ه اث ح ه.

ر ىووعًهح خو ل ًووعال ال ي لووحرز

ووه

ووه

.

إثت تمح هح يااء ش ث م ثد ي ش .

 .8عب ووثم اث حغووع ووعا جووار اث ش و اث و رال راث حث ووه  90ث و
ً كا خحرج اث ا .

ثع ووحر ى اقووا ثاخ و اث و ا ر 100ثرالر
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 .9اا غحل قعال اث مع ثب ش اووا اث لبووه ال ي و ب ثب حغووع لإىووحثال شو اووا ًكووحن رخو إال ل ووع ًو رر
ي ه حًبه ىبت يأر

ش اسهح.

 .10ي و و اث مو ووع ع و ووحً ()Wordت رياضو و اث يو ووام ر اال و ووكحل  -إن رجو ووعث  -او ووا ًكح هو ووح ً وو
اث مع ىبت ن يلان تحثمه ً اث حغيه اثل يه ثب حىه.
 .11ن يكان اث مع خحثيحا ً األخ حء اثب ا ه راث ما ه راالً ئيه.
 .12يلا اي حع األتال اث ب يه راث ااىع اث عيه اا اث مع اث ب ا.
 .13يلا ن يلان اثع اط حآليا:
أ -اثب ه اث تيه :اع اثعط ( )Simplified Arabicغلد اثعط (.)14

ب -اثب ه اال لبسث ه :اع اثعط ( )Times New Romanغلد اثعط (.)14
 .14ى

اثهااًش يكان ظحم يب حئا (ي بي حث خ حًيه) اا هحيووه اث مووعت ر كووان اث و ريد ً و ات ًو

اث عقسق اا ي ب

اث ريد.
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اإل ح يه.
 .2المؤتمرات والندوات العلمية :ي ش اث لبه لما اث ؤي اث راث عراث اث ب يه اث مبيه راث تيه راث حث يه
راث ا ى عث غعع حا اا ًلحل اث بام اإل ح يه رض

ا اال اث لبه اث ه اث ح ه.
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 .3ي

ع اث لبه ي لمع ًعحث

 .4ي ت اث حغع

ث ااىع اث ش

عه ً ب ً لم .

ر اثذي ع اض ً قع اثعع اء.
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Self-Styles and Their Manifestations in
Hanging Imru’ Al-Qais
A B S T R A C T
The research deals with the patterns of the self and their
manifestations in the book of Imru’ Al-Qais, and the research
highlights the embodiment of his relationship to his psychological
and social condition, and the researcher has adopted the descriptive
and analytical method in this study, as the study revealed several
cases of the poet’s self, between a jubilant and sad and troubled
love, and the relationship of the poetic self to the other. The
researcher divided this research into a number of investigations,
through which the study reached several results that were presented
in the conclusion of the research.
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أنماط الذات وتجلياتها في معلقة امرئ القيس

يتناول لبحثاأ منطاول لباولت لاتلااوا او فة مملئاا لمر لبرا

لببر لبحثاأ

اتسا ااعد ممللتا بثوبتا لبنئسا اااا لل ،تطو ااد لقد حطد لبحولأ هب لبطن

لب

ا اائة

لبتثلعلة فة هوه لبد لرسااد مطو مشائت لبد لرساا حا لو،ت حدل بلولت لبشاوحرلد عا

مثحا و،نا للزبنا متأ ماد لحالقا لبولت لبش ااوحرل خو .رق لقد قس ااح لبحولأ هول
لبحثأ هب حدد ما لبطحولأ لبتة ا

ا ا االت ما الب و لبد لرسا ا ااا هب نتو

حرضا ا ا ا ا ا و فة واطا لبحثأد لس ممر لبرا

ما رم

حدل اح

لبشا ا ا ا ا اامر لبتوهلة لبط

مدرس ااا فة لبش اامر لبطوب د لبا لض ااما ل ،تطوحة لباوت فلد مونت لوبا لبولت

حنده م ض حوً يستثق بلدرلساق

©  2020- 2009كلية اآلداب | جامعة تكريت
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المقدمة

مبعر ما ِقَب ِ لبنلود للبدلرسعاد فظ رهو
لهتطومو ًل
بلد شك لض ر لبولت فة لبشمر لبمربة
ً
فة لبشمر  ،يلتصر حل حصر ممعاد ل ،شوحر خمعناد للبولت اثدد د،،ت لسنو لبطبدحا لبلودرل

هثر ممرما نئساا امترى لبطبد لا ل
حل ار طا لبشم ر لبدل لة هب اتربا للقعاا مؤثرل اارج َ
حلاا ماونا لت يارج بنو اتربتا فة قوبب مثكح ما لإل دل للإللسوس لبمطعقد فوبشمر ما مهح
ئا دي ل لبمربد لبلد مو با لظائتو ؛ ذلااا يمبر فع و لبشوحر

مل موت لبشاصاا لبمرباا

حا نئساد مطو نلثظ حند لبطتنبةد لعأ مو لستمطوبا بصاغا (منو لإنة ل اغا لبطتكلح) م عرل فة

مشمورهد ل ر وبك مموم لبسالطعا للسمرلءد فلح يكا قبلا ما يستواع م يمتنة
ًلر خثضرل لبسالطعا للسمرلء"

()1

ده لماونا

ممو لب ظائا لب وناا ف ة طو اا يمبر و حا لبطتتطعد فوبراح

لبتة يثطل و لبئرد حورل حا مرث ثلوفة ل تطوحة
فوبمرب منو لبلدم للتئ ل خوبشمر للبشوحر

ورت مع لبزما ث ل ت م القاا لرم

فنااد

شغ ذرلل لهتطوم ح لت خوت بسو لبلبعلا لبنوطق

لبوي يدل م حورهو لبرفع ذمرهود لبطو مو با هوه لبطنزبا ملت فة نئ
نئسا" ()2ق

لبشوحر لب بلولت فطتد

 ،اكود قصعدل ما لبلصو د اال ما لض ر لبولت متثدثا مل م ض

لديأد باشك

مبعر يستدحة ل،هتطوم للبدرلساد فطا لبشمرلء
مطو ًل
لض رهو لبحور فة لبشمر لبمربة قديطا للدي ا ًّ

ما م قصو ده مشحا خو،حترلفوت لبشاصاا لبموكسا بثاواا لبطربرل لبتة مكت ي نعرلن ود فمبرت

حا ممونواا لآ،ما لملزلنا لمونت " خط وخا فضوء شمري يمود فاا هنتوج لسنو لبشوحرلد مي سعراا

لبولااا ما ال منو لبطتكلح"( )3لبشك لبثز "سطا ما سطوت لبكو ا لبث لبوي يثاط خا متط حا
ما لسلوسا

للبطشوحرد للبتة  ،يطكا متطون و حل مر لبزمو د لربطو يك

لبثز من

مشوحرهح اثت ل دهحد لبكا لبشمرلء  ،يثتطل

لإل دل

ذبك

لاثديدل فة لبشمرد فلد قع لبحشر يابئ
ً
فطشوحرهح للزن ح ف ق ل دهحد فوبثز سطا هنسوناا حوما لف لبشمر و ا هذ ابدل مك ر رل لً
لملسع سربو فة لبنئ " ()4ق

مركزية الذات:

م لمرؤ لبرا

لبولت فة ممللتا مستترل لمنكسرل لزبنا امونة لسبح للب عد فكونت هوه

لبولت لبطتأ ما هة لبطرمز مل لبن لل لبتة نة حلع و اتربتا لبشمرباد لن
لبطنحع لبوي اصدر حنا لبتترباد لهة لبطصب لبوي ارد هبااق
لما ال قرلءل ممللا لمر لبرا

ورت دل

لبنص هة

يتبعا بنو م لبولت اظ ر خشك مبعر لبص ر متمددلد

لبوبك اثت لبصدلرل فة ممللتاد فمدد م اوت لبلصعدل لثنو لثطون عتًود ظ ر ما الب و لبولت
خص رهو لبطتمددلد لعأ لبولت لبشمربا لبطتتلاا حبر هوه لبضطو ر لبمو دل حل لبطتكلح اشك
لانوق ملزلن و لآ،م و دل

لبنص ما ال متط حا ما لبمالقوت لبضطو ربا مع ل .ر لبوي ،

يغودر لبولت خلدر مو يثع هبع ود لبؤمد لض رهو لبدل ح لبطستطر فع و فال
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ظو مل متوخ ًاد
ظوهرل بئ ً

ملاونو ارد ضطا لبطمنة دل م اك
ملدمتا لبولاا لبتة نلطح فع و لبولت
ً
مل ناللظ و ما لوبتا لبثزبنا ما ال لبطمنةق
ِ ِ
فح ْو ِ
حبيب ومْن ِ
ِق َفا َن ْبك من ِذكرى
بين َّ
مل
زل
بس ْقط اللِوى َ
الدخول َ
ٍ َ
لور اثتضنا لبثسرل للبدم د ا اتا لبومربوتد لعأ م ود لمرؤ لبرا
لقد وء لبثز هنو ًل

فة لبتمبعر حا لب ق ف لل،ستتدلء للبت س د ل وء امبعره حا لبثز لبدفعا خأسوبعب ماتلئا فة

مولع لبطمللاد له لز بح استوع لبولت لبشوحرل متطوناد فمبرت لبولت حا لزنا حا طربق لبللق
لبصدما لبتة مب بت لبثز

للب ح للبثعرل للباأس للبشت د ف ول لبثز با مسوربا لمسوبكاد لاك

فة لبولت لبشوحرل هوه لسموكا لباولبا لبتة هترهو مهل ود فتلك لسموكا لبلوساا ادح لبرحو
بلرلع للبحثأ حا من

لبمشب للبطوء لل،ستلرلرد فاك

فع بد حندهو لبثز للسسة للبشت

للبحكوءق

مش د لب دل

مب حل لسنو لبشوحرل

لما نسج ْتها من َجُنوب َو َشمأ ِ
َل
عف رسمها
فتوضح فالمقراة لم َي ُ
ْ
ترى بعر األرآمِ في عر ِ
حب فلفل
صاتها
وقيعانها كأنه َّ
َ ََ ْ
ََ
لدى سمر ِ
ات الحي ِ
ِ
حنظل
ف
الب ْي ِن َي ْوَم َت َح َملوا
ناق ُ
َ
كأني َغدا َة َ
َُ
()5
هلك أسى وتجمل
يُقولون ال ت
لي َم ِطَّي ُه ْم
ُوقوفاً بها َص ْحبي َع َّ
ْ ً
ه هوه ل،فتتولاا اتالءم مع لبثوبا لبشم ربا لبلو طا فة ذلت لبشوحر "س لب ق ف حل

لسطال يمبر حا مشكلا ل تاور لبئضوء للبئنوء لبطتنوهة" ( )6فتمونة لبولت لبشوحرل هنو ما لبص لر

لبنئسة لبوي مل و فة لوبا ما لبثز ق

ف وه لس اوت اسرد لائسر بنو لوبا لبولت حند لبشوحرلد لعأ وءت فة لبطلدما لبولاا

منكسرل لمن زما لزبنا امونة ما لبثز لبشديد حلة فرلق لبثبعبد لما هنو ياللظ م لبشوحر
سورد سلدلث حوش و فة لبطوضةد لبوطح م يعاش و فة لبثوضرد فتوءت ملوساسا لب دلناا
ممبرل حن ود لبوبك اغعرت مست بوت لسدلء لبشمري بتحثأ حا لبولت لبثزبنا لاكشف ص
طوبحا لبط لسول ما ل .رباد لسب لبثو ا لبطئسرل بل ر لبولت للتح لبم لطف ف

عت و

يصف ميوم

ب ه ما ال لبولت لبطثحا لبموشلاد ثح استتلب لبحكوء هنو بلرللا لبنئساا لعأ م بلحكوء للبدم

للبتافاف ما لبثز للسسة لبوى ساور حل لبشوحر خسبب مو مثوراا

مبعر حل رللا لبنئ
اأثعر ًل
ًل
فة نئسا الك لسطال ما ذمرى لسلحاد بول مو "لق ف لبشمرلء حلة لسطال شربط ما لبثز

للسسة للبط لررل للبللقد لقد انولب ه خأسوبعب متلورباد لهول ممر طبامة بلرب ح ما لببعئا لبطتشو ا
فة لبطنوخ للبمودلتد لمن و ذمر لبثبعحا للسموكا لاغلعب لسشاوء لل،ستئ وم للبندلء ه ،لرالا

االم

هوه لبطشوهد ما لبرلع للسموكا للسطال "

()7

لهة ملضو مؤثرل لمدحول بلثز للب حد

لبح يلتصر لبثز حل لسطال لل ف لبظمو اد لبكا دل ًلاو فة لبطمللا فوبثز مراحط خوباما
لبشوحر لشربط لاواا لم قئا ما لبطثاط لبوي يتثكح فااد فعنمك

لبرا

لبؤثر حلااد لعأ مو لمرؤ

،هاو حو ًود يعاش مطو اثل با لبثاولد لهع وت بلثاول م استلرد فلصا للبده ممرلفا لمو
ً
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آ هبااد لبوبك نتد لبط قف لبشم ري لبوي انحمأ منا لبلصعدل ه لإللسوس خوبضمف لل،نكسور
فة " لل دلبا مندل مطلكتا لمووردل لبطنور ا موء لبسطوء با لتة ل
لبش ا ا ااعر لبدمت ر

لبش ااوحر خمد ملت للبده"

()9

لد حل "م مووردل لبطنور سمر لبرا

لبلسونوعناا" ()8ق

مونت محنف ش ا ا ااةء م ا ا ااوب

لدل
ما هنو لمتألت نئس ااا خوبت ار للبض ااعق لبلإل خا لإللس ااوس خوبمتز ً
فاا لبل ل

لبثلح لبوي اتط
حو قدراا حلة اتول لض ااما لبطتأ مد لبح يتد ما س اابع ينت تا ه ،ذ
لل،نتصور بام ض مو مفتلده ما ق ل اطكنا ما اثلعق مو يصب ل هباا "لبا لبط قف لبشم ري ه
م ما نسا اااا حطالا مطو يتص ا ا ر خم" لبكتوب"

()10

فال

ي سا ااف لبع سا ااف حا ذبك فة لبطلدما

لبولاا لبوي فس ا ا اارهو ما ل،اتوه لبنئس ا ا ااة" :يتتل قطع لبمالقوت لبتنس ا ا اااا لبثرل حل مش ا ا ااده لعأ
يبتد لسبح فة ملاا لض ا ا ا ا ا رهد لابرها هوه لبطلدما حل م قف لبولت لبتوهلاا ما لبلس ا ا ا ا ار فعرد

اطومو مطو لبطكو
ي ساف لبع ساف فم لبحكوء لل،ساتحكوء هبة اتلاوت ل،لتتوج حل قطع لسيرلس ً
مخمودل طوباا خلدر مو يؤمد حل م ض اا م
لبوي يط فة نظره لبطثتتزد فوبطكو  ،يأ و ً

لبل ر لممونول لسنو"

()11

لبكا اأا لبولت خثو،ت متمددل بترسح لامبر حا لضم و لذلا و فة م

ملاونو ارد ،هاا مو ناد لآ ري ش ا ا ا ااوكاا متأبطاد لال م لبد لرس ا ا ا ااا
لوبا
فألاونو ارد مثحا حوش ا ا ا االا ل ً
ً
خمرض م من طو حل لده بنرى ماف مونت لوبا لبولتق
الذات المحبة:

هومو فة ممللا لمر لبرا د فكو ذي ْشك فاضو ما لسلوسا
ًل
يشك لبثب
حنصر ًّ
للبطشوحر لبتة اأسر لبولت لبشوحرل اتوه ل .رد فكونت ممللتا لبعدل ذبك لبثب لبوي يكنا لمرؤ

لبرا

ددل بطثب بتا ل لر ًاو من و لب و مل لب تر لبتطع :
بطثب بتا فوططا لبطلرحا خمنعزلد فال مت ً
ِ
ِ
وإ ْ ِ
ض هذا َّ
َج ِملي
الت َدُّل ِل
أفاط ُم َم ْه ًًل َب ْع َ
ِن ُكْنت َق ْد أ َْزَم ْعت َصْرِمي َفأ ْ
ِ
فسلي ثيابي من ثيا ِب ِك َتْن ُس ِل
ليق ًة
تك قد
ساءتك مني َخ َ
َو ْ
إن ُ
ُ
أ َغرِك مني أن حب ِك ِ
و ِ
أنك مهما تأمري القلب يفعل
قاتلي
ُ
ِ ()12
بسهم ِ
وما َذرَف ْت عي ِ
ِ
لب ُمَقَّتل
يك في
ناك إال َلت ْض ِربي
أعشار َق ٍ
َْ
َ َ
َ َ
لبولت لبموشلا اك فة ممونول دل طا مع ل .ر (مثب بتا)د سن و ارفضا لاستمص حلااد

رغح ا دده هبع و اورل للستمووف و اورل م رىد فت ا لبولت لبشوحرل لبل م هب لبطثب با لبتة لنصرفت

حا لحاق لبوي مود م يلتلا لبئتك خاد لبولب لبشوحر ما مثب بتاد لقد ملكت حلاا قلحا م ارفق
خا ل ،اتطودى فة امويحاد لبلتأثعر فة نئ

فوططا لبتة قتلت فؤلده لمو لبت اتطنع حلااد بول يمرض

مموم و مغومرلاا مع لبنسوء ل ،يت قف لض ر لبولت لبطثحا لبموشلا فة ممللا ممر لبرا
لبثض ر لبطحوشر بضطعر لبطتكلحد

حل

هنوك لض ر غعر محوشر اتتلة لبولت لبموشلا ما البا

حبر ل .رد فتص غ لبتتربا لبشمربا ما ال لس اوت هذ يل :
لك حيلة
فقالت يمين هللا ما َ
هصرت ِبفودي رأسها فتمايلت
ُ
الحليم صبابة
إلى مثلها يرنو
ُ
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هضيم َ
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َ
الكش ِح ِريا ُ
بين دْر ٍع و ِم ْج َو ِل
إذا ما َ
اسبكر ْت َ
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جال ع ِن ِ
ِ ِ
مايات ِ
نس ِل
الصبا
َت َسَّلت ِع ُ
الر ِ َ
َوَل َ
يس ُفؤادي َعن َهواك ب ُم َ
اثو لملص ا ا ًدل فة م اوت لبطمللاد لعأ  ،يظ ر
اتتلة لبولت لبش ا ااوحرل لبطثحا اتلاًّو للض ا ا ً
ل .ر (لبثبعحا) خص ا ا ا رل اش ا ا ااكعلاا مس ا ا ااتللا فة لبطمللاد يطكا مثولراا لمثودثتاد يظ ر دل ًطو
()13

حبر اتلاوت لبولت لد،بت ود فوبولت لبطثحا م

ا ا ا با رؤبا حوطفاا ومثا ملكت حل لبش ا ااوحر

لبنوء حل ذبك يووبمنو فة هيلو لببعت لسل
نئس ا اااد
ً
ميضود يتالءم مع يوء لبطتكلح لبدلبا حل لبولت لبثرالا لبطتمللا
ت لبولت لبشوحرل
خمده
وفضو ً
ً
حوطا لبنئ

ا ا ا ت لبطرمل لباوف" لبطنكس ا اار لبوي يأاة

لبشااوحرلد لاثول "لسنو لبشاامربا لبطتتلاا حبر هوه لبضااطو ر لبمو دل حلة لبطتكلح م

اصا ا ا ا ا ا هب ممرفا لرالا ل .ر لمدي لحا بلولت لبش ا ا ا ا ااوحرل دل

لبنص ما ال متط حا ما

لبمالقوت لبض ا ا ا ا ا ااطو ربا مع ل .ر لبوي  ،يغوير لسنو خلدر مو يثع هبع و لبؤمد لض ا ا ا ا ا ا رهو لبدل ح

لبطستطر فع و" ()14ق

كطو ائار لبولت لبموشلا خثب و بلنسوء لمغوم لرا و لبتنساا لبطتمددل مع مم لبث برث لمم
فة حشالواا:

لبربوب لباضا لبادر لبتة ل ئ و ل ًئو دقاًلو ما ال ممللتا لبغزباا فال
كدأبك من أمِ الحوي ِ
ِ
الرباب بمأسل
أم
رث قبلها
وجارتها َّ
َ
َ
ِ ِ
ع الع ِ ِ
َعلى الَن ِ
حملي
باب ًة
َف َ
ين مني َص َ
فاضت ُدمو ُ َ
حر َحتى َب َّل َدمع َي م َ
ِ
تمائم محول
فألهيتها عن ذي
ضع
فمثلِ ِك ُحْبلى قد َ
ُ
ومْر ٍ
َ
طَرْق ُت ُ
ِ ()15
ِ
ق َوتحتي ِشُّقها لم ُي َح َّول
له
بش ٍ
إذا ما بكى من خلفها اْن َصَرَف ْت ُ

هوه لس اوت اسرد بنو مفمو لبولت لبموشلا لمو قومت خا ما مغومرلت مع لبنسود فكونت

مفمو لبثرما هة لبووغااد للبدلبا حل لرما لبولت لساورا و حل ل .ر (لبطمش قا)د لل .ر

لبطلص د هنو ه لبطاوطب (ضطو ربوً) ما قب لبولت (ب منتد مل لبطشور هباا خضطعر لبغو ب ه

لهة) لهنو ائار لبولت وه لبطغومرلت فاسرد لبشوحر فة شك قصصة مغومراا مع اضا لبادر

لبوي بح يصرح خوسط ود ل ئ و ل ًئو دقاًلو مفوض فاا فلو :
ِ
عج ِل
ام خباؤها
َت َمت ُ
غير ُم َ
عت من َل ْه ٍو بها َ
وبيضة خدر ال ير ُ
الس ِ َّ ِ
ثيابها لدى ِ
ِ
الم َت َف ِض ِل
فجْئ ُت وقد َن َّض ْت لَن ْو ٍم
َ
تر إال ل ْب َس َة ُ
ترائبها مصقولة كالسجنجل
فاض ٍة
غير ُم َ
ضاء ُ
ُم َه ْف َه َفة َبْي ُ
ِ ()16
ِ
ِِ
الب ِ
نمير الماء غير المحلل
بص ْفَرٍة
المقاناة َ
غذاها ُ
ياض ُ
كب ْك ِر ُ
ما ال مووبما لسفمو لبتة وءت فة هوه لس اوت نتد من و موض با اثكة ط سعر
لبئوح لبولت لبطثحا للبموشلا فة ذلاا لسل ما خمد اث ب و ما لو هب لو د ف وه لس اوت اسرد
بنو مفمو لبولت لبتة قومت ود مطو يصف لبشوحر هوه لبئتول فة ملد حشر عتًو ما لبلصعدلد للق
ب وه لبئتول

فال :

وه لبص رل لبتة ل ت لبثسا ما مطرلفا م اصعب فؤلد لبثلاحد هذل مو حرضت با
در ٍع و ِم ْج َول
إذا ما َ
اسبكر ْت َ
بين ْ

الحليم صباب ًة
إلى مثلها يرنو
ُ
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بئوططا لبططتنما حلااد م هوه لبئتول لبتة اسلب لبموق حللا بثسن ود

لمأنا يربد م يل

قد ملكت حلع و ممرهو لسلطتا قاودهو س مم وبة ما ا له لبنسوءد فلطو  ،ازلبعا حل اطنمك مطو

من  ،مرلم حنك اث ،د ل ،م غة فاك بل حوذ م طو دل شديدلً فة امولبا فصاثوً فة مق لبا:
جال ع ِن ِ
ِ ِ
مايات ِ
نس ِل
الصبا
َت َسَّلت ِع ُ
الر ِ َ
َوَل َ
يس ُفؤادي َعن َهواك ب ُم َ
()18
أال رب َخصمٍ ِ
نصيح على تع َذاله غير مؤتل
دته
فيك أْل َوى َرَد ُ
ْ
ُ
لهكول مو شأ لمر لبرا

ساطو فة فترل

مع لبنسوء  ،يلصر حل اتحم ا فث لدث لبغز حنده ل،

حوه لقب مت للبده ل لدث مت لباا  ،يكود يئرغ ما لللدل لت يراح م رى هب م

لشت ر وبك فلع مغز ما لمر لبرا "

()19

لقد محونا حل ذبك مو مو يتطتع خا ما شحوب لفرلغ

له ل ا لبطل ك لسلع لبطل ك للبتوهلاا لبوي بح يردحا حا مو ه فاا لل

ديا مل لقد لبم

لحو خثبد لت ما مو يراحط ح ربول لبزل اا لبمل ا مرها مناد مو اكره
لبنسوء بح يكا يحودبنا ً
لبطرمل فة لبر
بعدب حل

للبشت ق

لربطو لبد هول حنده حلدل نئساا ه لء لبطرمل مدت خا هب لبتحتح خطغومرلاا مموم ا

منا دير خثب اد لناللظ هنو ه لوبا لبولت مو لبت مسعرل لبثز للسبح للبمولب

الذات المتأزمة:

ه لسبح ما مكبر لسلوسا

لقد يك

للبطشوحر لبتة اثو ر لبولت للبولت اثول لبتالص من ود

لبشك ى للبب ح ملد لمهح لب سو

بتالص ما الك لبووقا لبسلباا لبطكب اا فة لبولت

لبمطالا ,لحا طربق اثلع لس اوت لسلب بللصعدلد لما ال ذبك يطتزج لبثب خوبحكوءد لسنرى
كاف اتتلة لبولت فة ممونوا ود لماف اصحح لبطمونول هلدى لب سو
فعتتل لسبح حند لمر لبرا

لبطساورل حل نئساا لبشوحرد

فة لحا لفرلقا بطثب بتا فوططا لبطلرحا خمنعزلد لبتة رللت لارمت

ملكو
للعدل غر ًبحو
مووردل خمد م ت ل اا لتر فلد مو "م ه ً
ً
فة نئسا ذمربوت مباطا حوش و لبشوحر ً
حل ن مسد لغوئو لقد نلح مهل و حلاا فلتل هد لمل ة ر ًال م يابر مل،ده خطلتلاد لقد لإل
لبابر ممر لبرا د لمو مع نديح يشرب لباطر لبال حا لبنرد فلو  :اوول حلعنو دم
يطون

لإننو سهلنو مثب

هننو ممشر

لمضوف لباطر حلة للبنسوء لرلمد لت مقت ما ن مسد مو ا لم ز

غدلد لبع م طر
مبعرلد  ،ث لبع م ل ،سكر ً
ن ل ة مو اد ثح قو ضامنة غع لًر للطلنة دما ً
لغدل ممرد لمقسح م ي أر س اا مطا قتل ه" ( )20لربطو مو خكوؤه حل لسطال خسبب فلده بطلك

سوردل موضاا فة ممللتاد لما ثح مونت لبلصعدل حنده هة "ذلت لبشوحرد
خوكاو ً
م ااد فونولق بسونا ً
لقد م ما ذلاا م ض ًحو بولا و" ()21ق
لهنوك ملطح ما مالمح لبثز فة لبطمللوت لبتوهلاا يتتسد ما ال لب ق ف حل
لسطال د لعأ يط

لبول مهح لببدليوت لبتة ينولق من و لبشوحر فة قصعدااد ف ة ما مهح

لبمالموت حند لبشوحر لبتوهلة حل لقترلب لبن ويا لدن م لاد لعأ لنتشر لبثز فة لبطووبع

لبوللاا لف مغلب لبطمللوتد لهول للضح ما لبثديأ حا لبطرض للب زبطا لآثور لبديور لباربا
لبتة مونت فة لبطوضة حومرلد ما هنو يك

لبول ه لبمالما لسسوساا لبتة ينتل من و لبشوحر

Page|7

J.A.A | TU

)Professor. Dr. Yahya Ahmed Mohammed, Journal of Al-Frahedis Arts | Vol (13) | Issue (44) | Part II | Year (2021) Pages (01-23

حومر فة لبطوضة م حح لوضره حوفاوً خوباوً فاستر ع لبشوحر
ًل
هب لتطاا لبئنوءد فوبول لبوى مو
دي ملدلث مضتد لما ثح يمرج هبة لبثز فتسولره لسل لز للسشتو فتتم نئسعتا مثوطا
منكسرل مثو رل خوبطمونول للسبحد فمبر لمرؤ لبرا
قفا نبك من ِذكرى حبيب ومنزل
عف رسمهاَ
فتوضح فالمقراة لم َي ُ
ترى بعر األرآمِ في عر ِ
صاتها
َ ََ ْ
ََ
الب ْي ِن َي ْوَم َت َح َملوا
كأني َغدا َة َ
لي َم ِطَّي ُه ْم
ُوقوفاً بها َص ْحبي َع َّ
إن شفائي عبرة مهراقة
و َّ

حا ملزلنا لآ،ما وه لس اوت فال :
ِ ِ
فح ْو ِ
بين َّ
مل
بسقط اللِوى َ
الدخول َ
لما نسج ْتها من َجُنوب َو َشمأ ِ
َل
ْ

حب فلفل
وقيعانها كأنه َّ
لدى سمر ِ
ات الحي ِ
ِ
حنظل
ف
ناق ُ
َ
َُ
تهلك أسى وتجمل
يُقولون ال
ْ ً
ِ ()22
سم ِ
عول
س من ُم َّ
دار ٍ
فهل عند َر ٍ
ْ
فة لببعت لسل يستبد لبثنعا خوبشوحر هب لسيوم لبا لبة لبتة يستطد من و ق ااد لعأ
لستدحت لبولت

ر لس ثوب إلظ ور لبطمونول للبشك ى ب حد ف

يستدح

ره ما للقع لبثاول

لمؤمدل خأن و باست ذلت فردياد لنلثظ م
شوهدل حل شدل ممونوا و
لبصثرللبا متا ًول ما ل .ر
ً
ً
هوه لس اوت اسعر نث لبتالة حا ضطعر لبطتكلح لبطئرد ظوهربود لبكنا يأاة مضط لر مع ضطو ر

ثح "ابدم لبتطلا فملاا
لبطاوطحا لبتة سوهطت حل هقوما لبث لر عا لبولت لل .ر (لبطثب با)د لما َّ
له فم ممر يد حل ل،بتطوس ف

لبطشورما ه ،هذل مو لبطصوب ل "

يولب ما

()23

ولباا م يشورمونا فة لزناد للبمربة  ،يولب

لهول ه د حل شةءد فإنطو يد حل لبثوبا لبنئساا

لبتة مو حلع و لبشوحر حند نظح لبلصعدلد ف

ضعاف حو ز  ،يستواع م يئم شعئوً خطئرده

فطضة يولب لبطم نا ما ل .رباد "لإذل مونت بئظا قئو اد حل لبسك

فإ نحك اد حل لبتزم

ومدل حند بثظتة لب ق ف للبحكوءد لإ مو لبئم نث ًبو يد حل لبتتدد
لل،نلوو د فاظ لبزما ً
لنكر لبعب لمنز إلفودل
لل،ستطرلرد ه ،م بئظا نحك ملعدل خلئود فإذل لنتئ لسل لنتئ لب ونةد َ
لبشط

ثح يتضح ما لس اوت ماف يصحح
للبمط مد خطمنة منا يولب مشورمت ح سدنة سببد لما َّ

خكوء لسطال خكوء بسوكنع ود لعأ نتد م

رلب لبديور خمد رلع مهل و ه مك ر لبطمونة لبشو ما

فة لبشمر لبتوهلة له مراحط خوبرثوءد فوبشوحر فة لس اوت لبسوخلا يست قف

ولباا باسوحدله

خوبحكوء حل مطال مثب بتا فة هوه لبط لقع ما لببعئا لبصثرللبا (سلط لبل يد لبد

دلم د

اثديدل دقاًلود ف ة لبتة
ا ضحد لبطلرلل) ف وه لبط لضع حزبزل حلة نئساا لبشوحرد بول فإنا يثددهو
ً
اومره خأيوما مع ملبتاد لبكن و ل .احمأ فة نئسا لبل حا للسس د هذ يرلهو وباا ما سوكن و
لمهل ود لقد ابدبت مموبح هوه لبديور فوبظحوء للب ل ش اسرح فة نبت و لاطرحد فشكلت لبوباما بدي

لبشوحر مرآل

ودقا بثاواا لنئسعتا لمثاوا ف

ين

ما عئتا لبصثرللبا لسموكا للبثع لنوت

للبطمونةد لما هنو نلثظ م لبشوحر قد اشبأ خوسشاوت لبطتط لعا فة م ثوخا مة يحك

مموً

ميضو نتده قد اشبأ خوبتطوحوت فومر لسموكا لسلب حل قلحا له (منز د
لبشكة ب ح ممونوااد ل ً

ل م ققق لبخ)د لمك ر ما ذمرهو بعتلوذ وبكد ثح يم د هب لبطوضة لعأ لد
اطومود
فوبرس م بح اندثر ً

خوقاا لنثا نثز لب لبت ،سترلنوق
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مسرلو بلظحوء خل با:
لبزبده مس من و م حثت
ً
ترى بعر األرآمِ في عر ِ
صاتها
َ ََ ْ
ََ
ثح اتث لبتطلا لبئملاا هب لسطاا خل با:

حب فلفل
وقيعانها كأنه َّ

()24

لدى سمر ِ
ات الحي ِ
ِ
حنظل
ف
الب ْي ِن َي ْوَم َت َح َملوا
ناق ُ
َ
كأني َغدا َة َ
َُ
هناو لبتطلاا لسا ا ا ا ا ا ااطااا ااد حل لبادللم للب ب تد لماأ لاوباا لبادل ح ه لبحكاوء لبغزبرد مطاو
()25

اتري لبدم

ما نوقف لبثنظ د ل لد لبش ا ا ااوحر بئظو ديدل ه (كأ ) فمطد هب لبتش ا ا ااباا بتتس ا ا ااعد

لبثوبا لبطمن با هب لسااا ملط سااد للبتطلا ل،ساطاا ات لرسا مع لوبتا لبدل طا لبتة يعاشا و خوبثز
للبومري للبثسرلق

لما م عرلت مشتو لبشوحر خوإلضوفا هب

ل لبديور ما سوكنع و لسك ن و لمرح لبظحوء

للب ل ش فع ود ب هبت حلع و لبربوح ما ن ب لشطو اكشئ و اورلد لاسترهو اورل م رىد له مو
لستدر مو فاا ما لبدم

لبغزلر لت

لت ما فرل لبصحوخا مثط سائاق

ع الع ِ ِ
باب ًة
َف َ
ين مني َص َ
فاضت ُدمو ُ َ
لذبك م م ثوخا يلئ بط لسواا لبولب

ِ ِ
َعلى الَن ِ
حملي
حر َحتى َب َّل َدمع َي م َ
منا لبتتط خوبصبر ماوفا لب الكد لبكنا ،
()26

يصاخ ب ح هذ لبحكوء شئوؤه مطو ه فااد غعر منا يستدرك م  ،فو دل ما لبحكوء حند رس م دللرسد

فال :

تهلك أسى وتجمل
يُقولون ال
لي َم ِطَّي ُه ْم
ُوقوفاً بها َص ْحبي َع َّ
ْ ً
ه لوبا لبشوحر هنو مونت استدح لببأ للبشك ى للبثنعا للبحكوءد فللد لقف ثحا تلك
()27

لبديور ي م رل من و مهل ود لملقئ ل موويوهح س لاد شئلا خا لرغحا فة لبتافاف حنا ي لس نا (،
لبنوء حلاا يتضح م " نوء لبتطلا يتنوسب مع لوبتا لبنئساا فك رت
ا لك مسة لاتط ) لبتطوسو
ً
فع و حنو ر لبتث ب د فنتد ل،ستغنوء خوبطصدر لق فو حا لبئم لقف للبتغععر فة اراعب لبتطلا
لق فو لم ل و لقف ثبة موع ح و حلةد ثح بودل لبطصدر لق فو يئعد ا معد لبثدث" ()28ق
ّ
ِ ()29
سم ِ
عول
إن شفائي عبرة مهراقة
و َّ
س من ُم َّ
دار ٍ
فهل عند َر ٍ
ْ
هنو يحثأ لبشوحر حا لبشئوءد ف خثو ا هب ا معد ذبك لللتاو ا باد ف يربد م يشئ

مطو م وخا ما لبثز للسسةد لبكنا يضمف مرل ثوناا لبولب ما ل .ربا لبحكوءد ف
دلرس ما مم ؟

فوستغرلقا فة لبومرى بح يلف حند طلب لبشئوءد

حند رسح

ملغ فة لو،ت لب دل لبطوضااد

فطض يولب لوبا اتشوخا مظوهرهو مما فال :
ِ ()30
ِ
َو َج َارِت َها أُم الرَب ِ
اب ِب َم ْا َسل
الح َوْي ِر ِث َقْبَل َها
َك َد ْأ ِب َك م ْن أُم ُ
هنو هرلدل لبولت لإلس لر فة طلب مو اربدد فوكتئة خاووب لب للدد لعأ منا مرلد م يارج

ما لوبا لبكأخا للبثز فلو :

إذا قامتا تضوع المسك منهما
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لهنو اتغعر لبثوبا لبنئساا لبثزبنا بلولت لبشوحرل هب لوبا ما لبسمودل للبئرح لل ،ت وجد
اومره فة

ما لبكأخا للبثز

لبكا ذبك مو ظوهربوً فتومر مم لبث برث لمم لبربوبد لبكا يك
فسرحو مو حود هب لزنا مرل م رى فلو :
()32
ِ ِ
ع الع ِ ِ
َعلى الَن ِ
حملي
باب ًة
َف َ
ين مني َص َ
فاضت ُدمو ُ َ
حر َحتى َب َّل َدمع َي م َ
لهنو حودت لبولت هب ممونوا و للزن ود فزلده حو ت و بعبعا حلا لنسكوب لبدم حل

ممبر حا مدى لزنا لمبطاد
ملتوحو ًل
لور متدفًلو
ًل
نثرهد لهنو يأاة لديأ لمر لبرا حل لسطال
ً
بول لستغرقت لب قئا لبوللاا بلطمللا ل لبة ثطوناا م اوت حبر فع و لبشوحر حا ممونول لبولت لملزلن وق
عت ود لعأ حبر لبلع حا

حنصر م طو فة لاول لبولت لبشوحرل ل ص
ًل
لبشك لبلع
هط م لمل لز لبشوحرد فكو لبلع ملد لبطؤثرلت لبتة مثرت حل لبلولت لعأ حون لبشوحر ما

ه

لبلع لثللا حل نئساد فأمرؤ لبرا

لبلع د لل دلوم لب ط م حلاا "لاضتره منا

ئا بو

كأنطو ل تط ول لبسبع بطا ماة خمده ما لبشمرلءد ل ،شك م بع لبشوحر هنو ه بع لبموشلعاد
(لبع لبموشلعا ط ب ) مطو يل

نئساا لبشوحر"
حوما ف

()33

م

لبوعب س لبومربوت فاا ابدم خوبتتطع للبتتلة مؤثرل حل

لعأ مو بعلا مئعب ثلع مرهق نئساد لآبطنو مماد لنللنو هب منو وت هنسوناا

ف بعلا لبو ب ماوطحا لمثولرهد دل ه ئوء يأساد للباأس مقسة ما لبحكوء للبدم د

غوبحو خمد لبحكوء فدمما مو فة مولع لبطمللاد لبكنا فة شك له اتول لبدمع هب مالمسا
لبأاة ً
لبت لنب لبنئساا لطرل و دل لتوب لسترد لببر ذبك فة ملدراا لبئناا حل الديح لبثوبا لبتة
شوكاو هول لبلع فة م اواا:
يعاش و خط لررلد فلو
ً
سدوله
وليل كموج البحر أرخى
ُ

علي بأنواع الهموم ليبتلي
َّ
أردف أعجا ازً وناء بكْل ِ
كل
وَ
َ
باح ِمنك بأم َث ِل
اإلص َ
بص ْب ٍح وما ْ
ُ
ِ
بيذبل
بكل مغار الفتل شدت

َفُقْل ُت َل ُه لما َت َمطى بصلبه
ويل أال اْن َجلي
يل الط ُ
أال أيها الل ُ
نجومه
كأن
ليل َّ
ُ
فيا َ
لك من ْ
كأن الثريا علِقت في مصامها

بأمر ِ
ند ِل
اس كت ٍ
صم َج َ
ان إلى ُ
ْ
اتنحا لبولت لبشا ا ا ااوحرل فة ضا ا ا ااح هول لبص ا ا ا ا لر لبولاة هب لضا ا ا اام و لمصا ا ا ااعرهو لبطثت م
"فوبلصا ا ااعدل هذ د هة

كئعحاد لعأ يأاة لإليلو

ا ا ا لر لبولت لسنو لبسا ا ااوردل"

()34

()35

بول هول لبطلوع يئصا ا ااح حا نغطا لزبنا

نغطا م س ا اااراا لزبنا ال م حل هيلو دل لة يئس ا اار لبتط وت لبنئس ا اااا

لبطنئملا للبطنكسارل بلشاوحر لبتة ائصاح حا صا

ااا لسنو لبشاوحرلد ف

ذمره ط ما لملزلناد فتظ ر لس اوت لبللق للبضا ا اعق للبط لررل لبتة يث

يشاكة ط

لبلع لبوي

و لبشا ا ااوحر" فئة لبلسا ا ااح

لسل ما لبنص رمز لبش ا ااوحر حل ل ا ااف بعلا لممونواا لبنئس ا اااا فاا فلو (يثوكة مم لج لبحثر

فة ا لشااا لرهبتا لارلكح ظالما مر ة حلة مسااتوره لبس ا دلء مع م اانوف هط ما بااتبر مو حندي
ما لبصا ا ا ا ا ا اابر حلة شا ا ا ا ا ا اادل اد لبادهرد فللات باا لعا ماد ظ رهد لل دلدت ملل ره ط ،د لثللات ملل لااد

لنكشااف مي و لبلع حا ضاااوء ل ااحح مشاارقد لبكنة اومرت م لبصااحح با

ملسااا منكد فوب ط م

اورلد مطاو هناا يمتاب ما خو هاول لبلعا لبو با لبطظلحد فكاأ نت ماا قاد ربوات
مسا ا ا ا ا ا ااتطرل ً
بعال لن ً
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خثحو متعنا هب

ب يو د ف ة  ،اتثرك ما مكون ود لهول يشاااص مو اشاامر خا لبولت ما قلق
يتاع لبلع

نئسا ااة لبأس لمل (كأ نت ما ققق شا اادت عو ) ل،سا ااتمورل فاا اطو خصا االحاد ف

اعئو ما ب ل ما له ل،متووء د
لبططتد لبو ب
ً
طال يتطو د ثح لوف لبطشا ااحا خا لبتط د لمخلة شا ا ً
لل،سا ا ا ااتمورل لبطكناا فة مردف محتو لد لنوء خكلك ف طو امبع لر حا ل ديود ملل ر لبلع ط ،د لثل
ملل لا لم ذبك اشااااص بطو فة ذلت لبشااوحر ما غح لهحد فوبشااوحر فة لزنا لقللا لبأسااا انتوخا
لب ط مد ل ،يمرف بلن م طمح له لبطثتاوج هباااد لبوبطلاو

 ،يربد لبن اور سنا مالللاا خوب ط م له

لب ورب ما لبن ر هب لبظلطا بالنئرلد خوبولت لبتة امعد اومر لبطوضا ا ااة محمأ لزنا بطو مو ده خمد
ملت م اا لفرلق لسلحاق

باح ِمنك بأم َث ِل
ويل أال اْن َجلي
اإلص َ
بص ْب ٍح وما ْ
ُ
يل الط ُ
أال أيها الل ُ
لبشوحر هنو اكوببت حلاا لبشدل دد لت هتره لبن مد ل وف مرقدهد فتطن م ينتلة لبلع د
()36

لبرمة خظالما حناد لت ينمح خوبصحوحد ثح رلح ي لر ع م قئا (لمو لإل حوح منك خأم ) فأنت

له ساو للسمر هنو بلتطنة (لبع مط ج لبحثر مر ة سدلبا) شحا لبلع خوبااطا مر ت سدلب و

بلد،با حل لب ح للبثز د للبطشحا لبلع فة ظالماد للبطشحا خا ه م ج لبحثرد لل ا لبشحا ه
لبظلطا للبمتطا لبط لاا خوبثز لبط بدل بألس ق

ِ
بيذبل
بكل مغار الفتل شدت

()37

ليل َّ
كأن نجومهُ
فيا َ
لك من ْ
شحا نت م لبلع فة ثحوا و لحدم لرمت ود مطو ب مونت قد شدت خثب مئت ق ي لب ب :
ِ ()38
بأمر ِ
ندل
كأن الثريا علِقت في مصامها
اس كت ٍ
صم َج َ
ان إلى ُ
ْ
شحا ثحوت لبلع خأمرلس سنا ياع فة ط با مأ نت ما مشدلدل خثحو متو هبة ا ر
لحا لإنطو لستوو لبلع بطمونواا ما لب ط مد فتتشك "ب لا لبلع ما نظو ر د،باا هة لبشك ى

ما لبلع لبع مط ج لبحثرد مأ نت ماد شدت عو د لاطنة للباد لت ينتلة خصححد للبثسرل
لمو لإل حوح منك خأم

له نظو ر اأبف ب لا متنوظرل هة لبضمفد لاترلءى حالقا لنئصوم

ثوب ا عا لبولت لبطتكلطا للبلع د فوبلع يبدل حطالًقو  ،سل ى فاا ل ،سكاد لهوه لبل لا انستح فاطو
عن و فة ط د،بة لللد له لبضمف للبثز "()39فولاا م

فكشف ذبك حا ص

با خموطئا ملكت حلاا نئسا لمشوحرهد

اا لبولت لدلل ل و للضو لر ود لنتد ذبك فة

طاواا ممن لب ح للبثز للب لدل للبت
م يمبر لبكشف حا ص

رل لبلع لبوي يثط

ما لبثوضر للبطستلب د لبوبك يك

عا

لبشوحر قد لستوو

اا لبولت لبثزبنا لبطلتوحا ما لسبح للبطمونولد فتوءت م اواا مثطلا

خطشوحر لبثز للبثنعا بلطثب با لديورهوق
الذات واالخر:

ه ما م ر "اتلاوت لبولت فة مظ ربت و ه اتلع و ما ال لبنظر هبة ل ،ر

ئا

منتتو" ( )40فوبنظر هب ل .ر" يمتطد حل طباما لسنو لبنوظرل د بول فو .ر يتتل فة
ملو ًال لع ًبو ً

عن طود لربطو ،

لستنودل هب طباما لبمالقا لبتة يؤبئ و د لبتئوح للبث لر للبص لر
مرآل لسنو
ً
ل د بولت فوحلا لقودرل حل لبثض ر لبطنت ما دل ل .ر" ( )41لبظ ر ذبك فة ممللا لمر
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لبرا

ما ال مغومرلاا لبغزباا لبتة ذمر من و ي م دلرل لت د له قصا مش رل فة اوربخ

لسدب لبمربة "ادلر ل

مونو فلح يص
لب لبشوحر بثبعبتا فوططا لبطلرحا خمنعزلد لمو قد طلب و ً

هبع ود لت هذل لراث لبث ي ًمو لاالئت لبنسوء االف مم اد لحندمو سر
دل م يشمر خشاصاد لت هذل ل لا هب غدير لما ثاو ا لنزبا فاا باستثططاد فلمد حل
ثاو ا فاحوءهو لم

ذحنعزل ل ر ت
لطلا ممتمتاد لبل

لف لبرمب احم ا

م يموة لللدل من ا ث ب و لت اارجد فعرلهو ملبلا مد رلد لهكول ر ت

بثحوا ود له انظر هبع اد ثح نثر ب ا نوقتا لمطمط ا لسلوها لباطرد لما ثح
ْلرسا فة ه د و لبلبل ود

دل رم با فثطلتا ذحنعزل حل خمعرهو فكو يد
فاطع لبكود يسلط حل لسرض فتتضويق لادح حلااد لاولب منا م يتر د لبكنا يتطودى فة

غاا لبولب من و م ا ل

()42

لبسعر ل ،اطنما ما نوهو لبموب"

ملدما لبطمللا خمد لب ق ف حلة لسطال د ف
يوم لك ِمْن ُه َّن صالح
أال َّ
رب ٍ
ِ
الخدر خدر عنيزة
دخلت
ويوم
ُ

يتم لبشوحر هوه لبلصا فة

يشعر هب ي م دلرل لت خل با:

بدارِة ُجْل ُج ِل
وال سيما ٍ
يوم َ
إنك ُمرجلي
فقالت لك الويًلت َ

ضطعر لبطتكلح يمبر حا ذلت لبشوحرد لهوه لبولت مونت فة م ل ا ل .ر لبوي مو

عا

ضطعر لبطاوطب للبغو بد فكو ل .ر لبطاوطب غوبحوً له فوططا مثب با لبشوحرد للبغو ب ل .ر
ها مثب بواا لس ربوت ما مم لبث برث لمم لبربوب لغعرها ما لبمشالوت بلشوحرد لببدل ما

لس اوت م حنعزل مل فوططا هة لبشاصاا لبر اسا فة غز ممر لبرا د ف ة لبتة يتردد

دلهو

مبعر ما غز لبشوحرد
لعز ًل
فة نحوت لبنص لت لبن وياد لمو حدلهو ما لبشاصاوت لإ م ونو ًل
فلد ذمرها بت ساع رقما لبص رل لبلتأثعر فة نئساا حنعزل ذلا و فإذل شك لبشوحر س ء لظا مع

فتول مطالبا لغعرهو ما لبنسوء مأم لبث برث لمم لبربوب فإنا قد لظة خوبسمودل مع غعرهو ما
لبطمش قوت ل ،ساطو

ولحا ي م دلر لت فص رل ل .ر لبغو ب لبثوضرل هة

لبطثب بلشوحرد هذ اكشف
هب م

رهح حطو يمتط فة ل اا ما

طوبا با اأثعر وت فة قل ب لبمولرىد ممو

رل لبرلغب

ر لبحو با للبئرلسااد خوإلضوفا

رل لبطرغ ب

رل ل .ر لبطاوطب ف ة

فااد لهة اتسعد بلثظا لب لقعاا لبثوضرل م قف لبط ل ا لبوي يلتضة ل،حترلف للإلقرلر فال :
ِ
فانزل
عقرت بعيري يا ام أر القيس

مال ال َغبيطُ بنا معاً
تقول وقد َ
ُ
ي
مام ُه
ُ
فق ُ
لت لها سير و ْأرخي ِز َ

ف نو يتث

ِ
المعلل
وال ُتبعديني من جناك

()43

لبطتكلح ما لبولت هب ل .رد لعأ يصحح ل .ر ه لبطساور حل لبط قفد
طاح ل د لبولت لموهعت ود للبولت

حنصر مل ًمو فة
ًل
فاصحح لبطتكلح ه ل .ر "فو .ر يد
وبك  ،اك ه ،ما ال ا قئ و حل ل .رد للستلالبا حن و فة لقت لللد"

()44ق

مع

اتلاو ما اتلاوت ل .رد فتتتلة فة ل .ر(لبطثب با)د ثح ا ل
لما ثح اغدل لبولت ً
ل .رد لاثأ لبولت ل .ر حل لستطوبتا باارج ما ممونوااد فنلثظ فم لسمر لبط ا هب ل .رد
لفم لسمر لبط ا هب لبولت له يئترض م يك
ي
مام ُه
ُ
فق ُ
لت لها سير و ْأرخي ِز َ

لبطاوطبق
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ِ
أفاط ُم مهًلً بعض هذا التدلل
ِ
ليقة
تك قد
ساءتك مني َخ َ
َو ْ
إن ُ
وما َذرَف ْت عي ِ
ناك إال َلت ْض ِربي
َْ
َ َ
ه لبولت ( ،ا د ه ،فة ملو

وإن ِ
كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
فسلي ثيابي من ثيا ِب ِك َتْن ُس ِل
ُ
بسهم ِ
ِ
لب ُمَقَّت ِل
يك في
أعشار َق ٍ
َ َ

ل .رد ف ة  ،اش ا ا ا ا ا اامر

دهو ه،

فتاوطب لبولت ل .ر فوططا له "ل،س ا ا ااح لبثرالة بمنعزل حل رمي لس ا ا ااطمة"

د ل .ر)

()46

()45

هوه لس اوت

ابعا بناو مادى لاب لبشا ا ا ا ا ا ااوحر بمنعزل فلاد ذهبات خمللاا ف اوه لس ااوت غاوياا فة لبرقاا للبماولباا حرف

لبلدموء ذبك فع و "فلد ذمر ل ا قتعحا م متط حا ما مشا ا ا ا ارلف لبنوس للبشا ا ا ا اامرلء ل تطم ل حند حبد

لبطلاك ا مرلل فس ا ا ا ا ا ا اأب ح حا مرق عاات قااوبتااا لبمرب فااوائل ل حل
حعنوك)

()47

عاات ممر لبرا

له لببعت لبوي قو حنا لس طمة منا مغز عت قوبتا لبمرب" ()48ق

لهنو نتد لبتث

"لمااو ذرفاات

فة لو لبولت لعأ اتولحا لوبا لب ى لبتة مو يكو دهو لبمونع و لبشوحر

لبم هول لببعت يكشف حا لراحول لبولت خو .ر (لبطرمل)د بول فإ لبولت امطد حل

لستظ ور

لبطمونول حل هول لبنث ،سترضوء لبطثب با للستطوبت و بك استتعب بولحاد ما هنو اشك لبطرمل
سلوا حوطفاا مؤثرل حل لبشوحرد ف وه لس اوت اص ر هلسوس لبلولت لبشوحرل خو .ر (لبطثب بتا)

كاونو منب ًلو حا مشوحر لبولتد ف ة زء  ،يتت مز ما نعتا لبنئساا لدلل لا لبمطالا ل دلما لبنئسة
ً

دلموً مأب فوً لمرغ ًبو فااق
مم و مو
كطو اظ ر لبولت متتلاا فة ل .ر حبر لبث لر لبوي يسرده بنو لبشوحر فال :
ِ
الخدر خدر عنيزة
دخلت
ويوم
ُ
مال ال َغبيطُ بنا معاً
تقول وقد َ
ُ

إنك ُمرجلي
فقالت لك الويًلت َ
ِ
فانزل
عقرت بعيري يا ام أر القيس

ِ
ي
المعلل
وال ُتبعديني من جناك
مام ُه
ُ
فق ُ
لت لها سير و ْأرخي ِز َ
لقد نتد هنو م لبث لر لبلو ح عا لبولت لل .ر لبطثب با ما مست ي لبديوب ج لبوى يئصح
مساور حل
ًل
ممر
حنا رد فم ذحنعزل اتوه سل ك لمر لبرا د لف ملو ذبك يأاة ل لر لبولت ًل
ل .رد فعتحوحد مما لبترمعز حل لبطثب با فة لبث لر باث مثلا لبترمعز حل ذلت لبطتكلحد فاغدل

مضطر فة لبثوبا لب
ًل
ضطناو
لض ر لبطاوطب (لبطثب با) لض ًلر
ً
لبطتكلطاد حندمو اصحح لسنو فة لوبا ما لبولااا لبتة اوغ حلع و

فاا لبتة امبر حن و لبولت
رل لبطمونول لبطراحوا عا

لسنو للبطثب باد لهوه لبطمونول لبتة اعاش و لبولت ممونول فرديا مرلدت لبولت ما الب و لستطوبا
ديدلد ما ال نظرل لبشوحر بلط ض

حوطفاو خص رل اكود اك
ل .ر
ً
لمساور:
ًل
مشث نا خوبنظرل لبغزباا لبئوضثا فال لبشوحر فو ًلر
ِ
تمائم محول
فألهيتها عن ذي
ضع
فمثلِ ِك ُحْبلى قد َ
ُ
ومْر ٍ
َ
طَرْق ُت ُ
ِ
ق َوتحتي ِشُّقها لم ُي َح َّو ِل
له
بش ٍ
إذا ما بكى من خلفها اْن َصَرَف ْت ُ
فردل ما مفرلد لبطتتطع فعتثدث
اثول لسنو فة هوه لس اوت م امبر حا ذلا و
ئو ً
لبشوحر حا مئو رل خطغومرلاا لبنسو اا خأسل ب سردي قصصة محوشر يثول ق
لبمناا م يص

رؤبا شمربا ذلااا

لسشاوء ض حد

اا هب ل .رد بك يبرها بئوططا لبتة اتدب حلاا م اتثلق لامرف م م لا
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يصب لبثسو لب منو غعر مل،ت مربا فة لبر و د موبثبل للبطرضعد هذل يلت عا حا مل،دها فإذ
خك ل بح يستوما ل،نصرلف هبع ا س خثحا لمشوحره قد ساور حلع اد لهنو اتم لسنو هول لبصناع

ما مظوهر فاره للحت لز ه لإ مو لبلدموء قد م وله حلااد فلوب ل ماف قصد بلطرضع للبثبل دل

لبحكر له ملك ا مل ك فطو فملا هول ه ،بنلص هطتاد لبملا فم ذبك بعنئة حا نئسا مو قد حرف ل
حنا ما خغ" لبنسوء با "فو تور ه لبطرلضع للبثحوب ممتحوت خا ل صص ا دل لسخكورد س

لبحكر مشد مثحا بلر و لمخمدها حا لبئرك" ()49ق

بشق وتحتي شقها لم يحول

إذا ما بكي من خلفها أنصرفت له

يئسر ي سف لبع سف هول لببعت فعرى م لبمالقا مع لبطرمل حند لمر لبرا
م اك

هة مك ر ما

ه رلر حل رف" لبمال ق لبزل اا للستبدلب و خمال ق لإليرلس لبولالاد فك شةء فة

لبلصعدل يبرها حل لربا هوه لبووقا لبغربزباد لبل مملًلو حل لبطغومرلت لبثساا "لبوبك  ،يحلة
ب وه لبسلسا ما لبطغومرلت ه ،م ن و لستطرلر بلبرهنا حل لبولت لبطتأ ماد لذبك س لسلدلث
اائة شم ًلر خوبمتز يتنوسب مع لبحكوء فة لبطمللا" ()50ق
لاربد لسنو ابدي لو ل،نكسور للبضمف خثو لنتصورد ف

هنو يئتار خمالقواا لبنسو ااد

لبم هول لببعت يكشف حا مسرلر لمر لبرا د لعأ اسم لسنو هب لبلول لبثسااد لبظ ر ذبك

ما ال مغومرلاا مع لبنسوء فال :
ِ
ام خباؤها
وبيضة خدر ال ير ُ
وم ْع َش اًر
ْ
تجاوز ُت ْ
أحراساً إَليها َ
ِ
ثيابها
فجْئ ُت وقد َن َّض ْت لَن ْو ٍم َ

اءنا
َخَر ْج ُت بها أمشي َت ُجر َور َ
الحي وانتحى
أجزنا ساحة
ِ
فلما ْ
هصرت ِبفودي رأسها فتمايلت
ُ

عج ِل
َت َمت ُ
غير ُم َ
عت من َل ْه ٍو بها َ
علي ِحراساً لو ُيسرون* مقتلي
لدى ِ
تر إالَّ لِ ْبس َة الم َت َف ِ
الس ِ
ضل
َ
ُ
على أ َثَرْينا َذْيل ِمْر ٍط مَرح ِ
َّل
َ
ُ
قاف َعَقْنَق ِل
بطن َخ ْب ٍت ذي ِح ٍ
بنا ُ
ِ ()51
لخل
علي
الم َخ َ
هضيم َ
َّ
َ
الكش ِح ِريا ُ

هااوه لبااولت اطتلااك ق ل ذلااااا مرمزباااد اتثااد ذلاعت ااو لق ا ااو لمرمزبت ااو دل طاوً ااد،بااا ل .رد
فئة هوه لس اوت اتث لبولت لبثزبنا لبطنكسارل لبساالباا لبط دل حل مث ر لبشااك ى للسااتمووف
لبطثب با فوططا هب

ا اائوت هيتو ااد فتص ا ااحح لبص ا ااحوخا نمطاد فإ هول لبتث

لو لبس ا االب هب لو لإليتوب ه اث

فة لبص ا اائوت ما

فة اتربا لبولت نئسا ا ا ود ف

يربد م يارج ما ممونواا

اطتع لبطوطئاد لرلح لبشا ااوحر يص ا ا ر مموم فوططا لغعرهو ما لبنسا ااوء

ا ا رل هوه لبئتول لبتة ارم و

االكو ش ا ا ااو كاد
لس ا ا االبعتا هب لوبا هيتو اا منتصا ا ا ارلد "فال قد اتول ت هب هوه لبطرمل لبططنما مس ا ا ا ً
لل ل ز لصا ا ا ا ا ا ااعناا ما لبثرلس لباويا اناوذرلل دماا ،حتادل اا حل لرمت حد لمع ذباك فلاد اطتع او
بال مأنا رس ا ا ااوم موهر يلص ا ا ااد هب اط و ما اطوثع ملكوت لبتطو د لما هنو
بعال ف قف مموم و ط ً
ً
فلح يغودر غعرل مل مبعرل فة سدهو ه ،ل ئ ود للئره فة هوه لبل لا لبشمربا ف وه لبئتول ط بلا
لبتعدد غعر مراااا لبتساح اضاوء لبل مشا با خصائرل مباضاا لبنمومد له ذلت شامر م
فولح م اف
كأنا حنوقعد لبنا لبطت لر ا اااد لقد

ا اانمت منا ض ا اائو ر مو عا مرس ا االا لم نوهد لب و ل ا مش ا اارق
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كطنورل لبرلهب لبتة  ،انوئ د ل د نوحح س ا ا ا ا

لحع

ممع

لبط ول لقد لنت حل مطئوب و ف

م ط بنظرلا ود لحنق منتص ا ا ااب ممنق لبغ لز لس ا"د لممو س ا ا ااوق و فأ ا" ربو ل ص ا ا اارهو دقعق
ض ا ا ااومر مأنا ووم لبحمعر يثوكة فة

ا ا اائو ا منب ب نحوت لببردي عا نا مربح حل م ا ا ااثوخا

يتموهدلنا خوبساالة للبرحويا لذبك منمح با لم دد لم ااوخم و رطحا نوحطا متسااولبا موبطسااولبك لهة

هب ذبك مترفا منمطا لذلت لر ثا طعحا ف للا"

()52

لهنو نتد م لبتتربا لبشا ا اامربا لسا ا اتووحت م

اساات حب صااو لبطثب باد لاضااطعن و فة م اوت لبطمللاد لهوه لبصاائوت لبتة ل ااف و مثب بتا

هنطو يسااتشاائ و لبشااوحر ما لسنو ف ة انحع ما لبولت لبتساادهو لبااو لمو ذلك ه ،برقا هوه لبولت

للنص ورهو فة لبطثب با فتفا"

حوخا لل دلق

الذات الحزينة:

لبولت لبشوحرل "هة ذبك لبضطعر لبشمري لبثوضر خص ر ماتلئا فة لبنص لبشمري باثلق

لب حة لبولاة دل

لبنصد لبظ ر خضطعر لبطتكلح مل لبطاوطب مل لبغو بد منا متط حا لبضطو ر

لبتة انشدهو لب لدل فاطو عن و بتشك فة ن ويا لسمر مئ موً ملاوً حوموً بلولت لبشوحرل دل

باصحح بك نص شمري ذلاا لبشمربا لبتة اتثدد ما ال ائوح الك لبضطو ر دل

لبنص

لبنص"

()53

فكو لض ر ضطعر لبطتكلح مك ًئو خإشكوبا لبطتمددلد لاتلة ذبك فة ساوراا حلة لبنص لبشمري
فة لبطمللاد له

وبك رسخ رؤبا لبولت فة لبتتربا لبشمرباد لعأ م لبولت لبشوحرل لبتة لردت
ذلت فرديا اطع هب ارساخ مئ م لبولااا لبتة لنئصلت لائتت حا لبتطعد

فة ممللا لمرؤ لبرا
ف غعر متَ َّ
الق خأ الق لبك د فتث
ذ
فكونت لبولت فردياق

ما لبضطعر لبطتص خوبك هب ضطعر منئص حا لبتطع

لدى سمر ِ
ات الحي ِ
ِ
حنظل
ف
الب ْي ِن َي ْوَم َت َح َملوا
ناق ُ
َ
كأني َغدا َة َ
َُ
فهل عند َرسمٍ ِ
عو ِل
إن شفائي عبرة مهراقة
و َّ
س من ُم َّ
دار ٍ
ْ
ِ ِ
ع الع ِ ِ
َعلى الَن ِ
حملي
باب ًة
َف َ
ين مني َص َ
فاضت ُدمو ُ َ
حر َحتى َب َّل َدمع َي م َ
بدارِة ُجْل ُج ِل
يوم لك ِمْن ُه َّن صالح
أال َّ
وال سيما ٍ
رب ٍ
يوم َ
فيا َع َجباً من ِ
الم َت َح َّم ِل
عقرت للعذارى مطيتي
ويوم
ُ
كورها ُ
لاتلاو
ما ال هوه لس اوت يتضح بنو م يوء لبطتكلح لبدل حل لبولت ه لسك ر لض ًلر
ً
فلد هنوخا حا لبضطعر لبطنئص حل مست ي لبنصد لابدل لبولت لبشمربا لبثزبنا فة لوبا متأ ماد
بطو يثاط و ما آ،م لبؤس للز د فوبطتأم فة ممللا لمر لبرا

لبولت لف آموب و لآ،م و يتالل و م قف شم ري حوم اتلو
لبحمدهو حا لبراوخا للبسك

يتد من و غ ت فة شتا

ب لواا لاترلس باطنح لبلصعدل لرما

فئة هوه لس اوت نتد م لبط قف لبشم ري لبوى انحمأ منا لبلصعدل

ه لإللسوس خوبضمف لل،نكسور للسبح للبطمونولد حل فلد لسلحا ل لل دلبا منده لفلده بطلكا

سبحو فة هح لبؤس
لبلسونوعنااد مو
لملك م ااد لمووردل لبطنور ا موء لبسطوء با لت ل
ً
لسنو ,لبئسر لبدمت ر لد حلة "م مووردل لبطنور سمر لبرا مو محنف شةء م وب لبشوحر
لدل حو قدراا حل
خمد ملت للبدهد فومتألت نئسا خوبت ار للبضعق لبص خا لإللسوس خوبمتز ً
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فاا لبل ل لل،نتصور بام ض مو

اتول لضما لبطتأ مد لبح يتد سبع ينت تا ه ،لبثلح لبوى اتط

لبط قف لبشم ري ه م ما نساا حطالا مطو

مفتلده ما ق ل اطكنا ما اثلعق مو يصب ل هبااد لبا

يتص ر خم" لبكتوب" ( )54فتثط لس اوت د،،ت عحا لسم لا ل

لسذى للشتدلد ل،نكسورلتد

فو،نو لطلت د،،ت لب لدل لفلدل لسم لم رل لسحدلء لمدللما لبحكوءد ما هنو نتد م لبتتربا
لبشمربا حند ممر لبرا

لبنصد قد شكلت ممونوه لبشوحر للزنا لمبطا لبوى

لسعرلرل لسنو دل

يكو دهد لظ ر ذبك فة اتربا لبولت لبشمربا لبتة مشئت بنو

لنب لمسرلر لسنو لبولاااد لعأ م

لبوى يزبد ما شدل لض ر لبطمونول حند لبشوحرد لبتمل و مك ر حطلو فة لبتترباد هة سم لبولت

لبشوحرل هب لبت دد بلطثب باد لما هنو انولق لبطمونول فال :
ِ
وإن ِ
كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
فاط ُم مهًلً بعض هذا التدلل
ِ
فسلي ثيابي من ثيا ِب ِك َتْن ُس ِل
ليقة
تك قد
ساءتك مني َخ َ
َو ْ
إن ُ
ُ
أ َغرِك مني أن حب ِك ِ
و ِ
أنك مهما تأمري القلب يفعل
قاتلي
ُ
ِ ()55
بسهم ِ
وما َذرَف ْت عي ِ
ِ
لب ُمَقَّتل
يك في
ناك إال َلت ْض ِربي
أعشار َق ٍ
َْ
َ َ
َ َ

ير ع لبثض ر لبطك ف باوء لبطتكلح هنو هب سم لسنو منو لببدليا نث لبتلرب بلطثب با

ثح مرلد لبشوحر م ي
لمسب حوئ و لرضو ود ما َّ

لبدم د لبكا لسنو لبطتكلطا اتالا لامرف مو لرلء لبدم

رسوبا ت سلا بآل ر لتة ذرف ل .ر

ف ة دم

ثح نتد م
غعر لرارااد لما َّ

لبولت فة ممونول خسبب لنصرلف لبطثب با لرفض و بثب لبشوحرد ف وه لس اوت اص ر لو لبشوحر

لبت س مثب بتا فوططا لبطلرحا خمنعزهد فوبولت حند لبشوحر فة ممونول لشك ى دل طعاد

لبوى ير

لعأ يبدم لبشوحر خوبثديأ حا لبولت قب م يلتأ هب لبتكلح حا ل .رد ف

يضع لبطتللة فة

م قع ل،سترحو بب لا لسل لبصودر حا لبولت لبطمبر حن ود لهوه لبطمونول اكشف بنو حا مبح

لبشوحر لضمئا ل ض حا مموم مثب بتا ف ة اط

لبرمعزل لبتة ال م حلع و اتربتا لبشمرباق

اتتلة لبولت لبطص رل بط قئ و لبشمري متئردل حا ل .ر فة هطور حطلاا ا ضح خثسب

هوه لبتتلاوتد حل م لبترمعز ساك

حل لبولت خورًل فة هطور لبكشف حا منطول ل .رد لحل

حالقا ادل ل طو مموًد فإننو  ،نستواع خك اأكعد م نومر ل .رد مل نتثس
لبشمري دل م اك لبولت فوحلا فة ا بعدهد لمشكلا بكاوناق
لبرا

فوبولت لبشوحرل هة لبتة شكلت هول ل .رد

لض ره فة لبساوق

هة لبتة مل داا فة لبنصد فنتد م ممر

قد ذمر م قئا لبشمرى لفق نزحا فرديا ذلااا وبصاد مي م قف محوشر عا ذلت لبشوحر

للبشمرد ف

يثدد م قئا لبشمري حبر اتربتا لاص بره بثاواا لممونواا لبولاااد لنبدم تص بر

لبولت لبطص رل بط قئ و ما لبشمرد بك

لسنو هنو اكشف حا حالقا لسنو لبشوحرل خوبنص لبشمري

شوكاوق
خوكاو ً
محوشرلد فال فة مولع لبطمللا ً
قفا نبك من ِذكرى حبيب ومنزل
عف رسمهاَ
فتوضح فالمقراة لم َي ُ
ترى بعر األرآمِ في عر ِ
صاتها
َ ََ ْ
ََ

ِ ِ
فح ْو ِ
بين َّ
مل
بسقط اللِوى َ
الدخول َ
لما نسج ْتها من َجُنوب َو َشمأ ِ
َل
ْ
حب فلفل
وقيعانها كأنه َّ
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تهلك أسى وتجملي
يُقولون ال
لي َم ِطَّي ُه ْم
ُوقوفاً بها َص ْحبي َع َّ
ْ ً
يك م قف لمر لبرا لبشمري هنو م قف محوشر عا ذلت لبشوحر للبشمرد فثدد م قئا
()56

فة هطور ووب م ا هب

ثح يضمنو لمرؤ لبرا
ولباا ما َّ

فة لببدء مموم اص بر ذلاا لبحوكاا

ميضو فة لبنص
لبشوكاا ،لت لء لبولت حل لسبح للض ر ذبك فة لبنص لإلنسونةد للض رهو ً
لبشمري لفضوءلاا فتك لبولت ممبرل حا لضم و لبنئسة لل ،تطوحةد ف ة قد ش دت اغعرلت
لاث ،ت لبثاول ما رلع مثباا فوبولت هة لبطص رلد له

اشك لوبا لبشوحرد رغح حدم ظ رهو

ؤرل لسلدلث للسشاوءد سن و هنو

رللا فة لس اوتد لبكن و وءت مستترل ائ ح ما لبساوقد

فال اظ ر لبولت فة لبنص لبشمرى ه ،فة لدلد ضالا لمثص رلد لنلثظ و فة منو ول لبشوحر
بنئسا ل ولباا لبويا يشورمونا لبلوسطونا لزناد لعأ  ،يطكا لبنظر هب

لبولت متتردل ما

ل .رد فو .ر خورًل فة لبنص لبشمري مع لبولت؛ س لبولت اشك لبطث ر لبر ا
ر ل .رق
لب نو اا عا لبولت لل .رد فوستوو لبشوحر م يرسح لبمديد ما

فة لبمالقا

نالص ما هول لبكشف هب م هوه لبنطوذج عنت ممونول لبولت لبشوحرل لل.م و للزن و

لمتوحب و لبتة اتللوهو رلء مطورسوا و لبشمرباد فوبكاو لبشمري ملا يل م حل

ممونول لبشوحر

لبشاصاا خسبب لضم و لنتاتا لبلطع لل،ضو ود لبوي اللوه لبشوحر ما للبده لبوي طرده بتشبعحا
خوبنسوء لهول غعر ملب

حند لبمرب لمثب بتا لبتة لستمصت لاطنمت حلااد مطو اتتلة لبولت

متئوحلا مع غعرهو فال

لبشوحر ملتوحوًق

(وقوفا بها صحبي على مطيهم
وإن شفائي عبرة مهراقة

يقولون ال تهلك أسي وتجملي)

فهل عند رسم دارس من معول؟

يتضح ما ال ساوق هويا لببعتعاد م ذلت لبشوحر لشحمت شك ى للز د فبعنطو يبدل

ديًلو لالر حعنو لبشوحر خا طوبحوً لبط لسولد سرحو مو ينثرف حا مسوره غورقوً

ولحو مل
لس ر
ً
فة ملزلنا لبط ما فوبولت متدل اا مت وبكا فة نزحتم و لبئرديا لبطنمزباق

كطو اظ ر لبولت متتلاا فة ل .ر حبر لبث لر لبوي يسرده لبشوحرد لعأ ابدل لبولت ما

البا متئوحلا مع غعرهو ما لبضطو ر لس رىد غعر مستغا حن و اثتو و لاثتو اد لهة غعر

لوضرل ه ،خثض ره فال :
ويوم َد َخْل ُت ِ
الخ ْدَر ِخ ْدَر ُع َنيزٍة
َْ َ
ال ال َغ ِب ْي ُ
ط ِبَنا َمعاً
ول وَق ْد َم َ
َتُق ُ
فقلت لها سيري وأرخي زمامه

الوْيًلَ ُت ان َك ُمْرِجلِي
َفق ْ
الت َل َك َ
ِ
الق ْي ِ
س َفاْن ِز ِل
ام أرُ َ
َعقْر َت َبع ْيرِي َيا ْ
وال تبعديني من جناك المعلل

()57

هنو نتد م لبث لر لبلو ح عا لبولت لل .ر (لبطثب با) ما مست ى لبديوب ج لبوى يئصح

مساور حل
ًل
ممر
حنا ردل فم ذحنعزل اتوه سل ك لمر لبرا د لف ملو ذبك يأاة ل لر لبولت ًل
ل .رد فعتحوحد مما لبترمعز حل لبطثب با فة لبث لر باث مثلا لبترمعز حل ذلت لبطتكلحد فاغدل

مضطر فة لبثوبا لب
ًل
ضطناو
لض ر لبطاوطب (لبطثب با) لض ًلر
ً
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لبطتكلطاد حندمو اصحح لبولت فة لوبا ما لبولااا لبتة اوغ حلع و

رل لبطمونول لبطراحوا عا

لمساور:
ًل
لبولت للبطثب باد لهوه لبطمونول لبتة يعاش و لبشوحر ممونول فرديا فال فو ًلر
ِ
تم َائمِ ُم ْح ِو ِل
ومْر ِض ٍع
َف ِم ْثلِ ِك ُحْبَلي َق ْد َ
َفأ َ
َله ْي ُت َها َع ْن ذي َ
طَرْق ُت ُ
ِ ()58
وت ْح ِتي ِشق ُها َل ْم ُي َحول
فت َل ُه
ِب َشق َ
ا َذا َما َب َكاء ِم ْن َخْل ِف َها اْن َصَر ْ
اربد لبولت لبشوحرل ابدي لو ل،نكسور للبضمف خثو لنتصورد ف هنو يئتار خمالقواا
حلة مست بعا دل لة ل ور ةد ف

لبغرلمااد ما هنو انولق لبطمونول فة شمر لمر لبرا

قد م

لبطكوشئا للبئضح لسعلا بتثلعق غويتاد لبم هول لببعت يكشف بنو حا مسرلر لمر لبرا د لعأ

اسمة لبولت هب لبلول لبثسااد لبظ ر ذبك ما ال مغومرلاا مع لبنسوء فال :
ِ ِ
لهو ِب َها َغ ْيَر ُم ْع َج ِل
اؤ َها
تمتعت من ٍ
ام ِخَب ُ
َوَب ْي َضه خ ْدر ال ُيَر ُ
على ِحرصاً َلو ُيسرو َن َم ْقَتلِي
وم ْع َش اًر
َت َج َاو ْز ُت ْ
احراساً اَل ْي َها َ
ِ
المتفض ِل
جي ُت وَق ْد َنض ْت ِلَن ْو ٍم ِثَي َاب ْها.
َف ْ
َل َدي الس ْت ِر اال ل ْب َس ُه ُ
َعَلي اَ َثَرْينا ذيل ِمْر ٍط ُمَرج ِل
تم ِشي َت ُجر َوَاَر َءَنا.
َخَر ْج ُت َب َها ْ
قاف َعَق ْتَق ِل
الحي واْن َت َحي.
ِبَنا َب ْط ُن َخ ْب ِت ِذي ِخ ٍ
احة َ
َج َزْنا َس َ
َفَلما أ َ
ِ ()59
ِ
الم َخْل ُخل
ادي َ ْأر ِس َها َف َت َم َايُل ْت.
َعَلي َه ِض ْي ُم َ
َه َصْر ُت ب ُفؤ ْ
الك ْشح َرَّيا ُ
فوبشوحر ق ل ذلااا مرمزباد اتثد ذلاعت و لق ا و لمرمزبت و دل طو د،با ل .رد فئة هوه
لس اوت اتث

فوططا هبة

لبولت لبثزبنا لبطنكسرل لبسلباا لبط

دل حل مث ر لبشك ى للستمووف و بلطثب با

ئوت هيتو ااد فتصحح لبصحوخا نمطاد فإ هول لبتث

هب لو لإليتوب ه اث

فة اتربا لبولت نئس ود ف

فة لبصئوت ما لو لبسلب

يربد م يارج ما ممونواا لسلبعتا هب

لوبا هيتو اا منتصرلق
الخاتمة:

لص هول لبحثأ هب نتو

حدل ما م ر هو م لبولت لبشوحرل مونت مساورل حل ممللا

ممر لبرا د حة مل دل لحةد لبشك محوشر مل غعر محوشرد مطو م لبولت لبشوحرل قد اك نت
لاشكلت خثسب لبط قف لبشم ري بلشوحر؛ فنرلهو مرل لزبنا لمرل فرلا لم رى متأ ماد لقد اتغعر
عا لبثعا لل .ر ما لوبا هب لوبا مغويرلق

لمطو مشئت حنا لبدرلسا اأثعر لبثاول ل ،تطو اا لظرلف و فة ذلت لبشوحرد م

قس ل

م اا لطرده بلشوحرد لفلدلنا خمد ذبكد لملت م اا لفلدلنا بلطلكد م ذبك مو حومالً نئساوً م طوً

مثر فة لبولت لبشوحرل لمدل و لبشمريق

كطو ملضثت لبدرلسا م ذلت لبشوحر مراحوا خو .ر فة فرل و للزن و لفة نش ا و

للنكسورهود ل و ا مثب با لبشوحر فوططا مل فوطح مطو يثل با م ينودي ود لقد اردد ذمرهو فة
مموكا م عرل ما لبطمللا خوإلضوفا هب ذمر

بثحوا ود لفة م لسل ل يربط لبشوحر ا لبولت

لل .ر ما ال لسلدلث لبتة يسردهو فة لبطمللاق
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ل لصت لبدرلسا هب خم" لبت
لإ ذلت لبشوحر هة لبطث ر لبر ا

اوت مهط و م ممللا ممر لبرا

از ر خوبثرما للبث باد

بتك لبثرما للبدينوماكااد فوبطمللا ملعئا خوبولااا لبطتث با

لحالقوا و خوبثاول للسلاوءد لموبك لستثضور لبطوضة لملدلثا لبطؤثرلد لم ذبك يئتح آفوق بلدرلسا

فة ممللا ممر لبرا

ف ة مو لبت م ضموً صحوً بلدرلسوت لسد اا للبنلدياق
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