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جمالياث اإلاستذعى ألاهثىي في شعر ألامير عبذ القادر 
 -حركيت الحاجت وؤلاثباث - الجسائري 

 (1) زهيرة بىزيذي

 متّذ مق

ّش ظيغ ؤدبي مخمحز هٍشا ملخىالجه ال٢شحرة واإلاٙعشة ِلى ؤ٠ثر مً معخىي، 
ّ
الؽ

ّشاء الخدلُٞ بعجن الخُا٥ 
ّ
ٕت والخ٢شُٚ الذاللي، ومحزة الؽ

ّ
ّب بالل

ّ
ت الل ٍّش

ّ
وجٝخط ي الؽ

ا مً  ٘ل٣ل شخق وعبتبلى الالِادي  مً الخخُُل، ل٢ً الاظخذِاء الؽّشي ًٙشك هِى

ُت ال جيعاٛ بال بجمال  ُت الخإزحر. الخفـى

خاـت برا  مً خاللها الٝذسة والجىدة، جخجلى واللٕت مّحن اإلابذُ ومٝذظه اإلاىته٤،

 .ذًتُلهابّت مً محزتها الخى اخخلٙذ الشمىص وج٣ازشث مّاهحها 

ّش بلى مىاحي خباس وؤلا ٘البىن ؼاظْ بحن ؤلا ومً هىا 
ّ
ذ ُصٗ مشمىص ألاهثى في الؽ ًداء. ٜو

ت لمً ٜالب الاظخّما٥ ألاظلىبي، هٍشا إلاا ِذًذة، وؤ٘ٓش في مدخىي  البذثُت والخىىٍس

ت ظّلتها مش٠ضا بوعاهُا ًجعذ خُٝٝت البىاء ال٣ىوي اإلاخمشل  جخمخْ به اإلاشؤة مً جذاُِاث زٍش

 .(في زىاثُت )ألاهىزت والز١ىسة

لُت وظّذ ظمالُت  التي الّىق حجت مبذِه وجدذي ٜاسثه، ألهه مجا٥ مٙخىح ِلى الخإٍو

خاو٥ امبرجى ا٣ًى جىظُْ داثشة وؽاه لٝذ الخلٝي إلاىذ الٝاست وظام ؤلاظشاء والخىُٙز. 

بي  الىفىؿ، ألهه ًشاها ٠عىلت ظامذة وسا٠ذة ؤًما برا لم حؽْٙ بالخدلُل اإلاجهجي والخجٍش

ّش ألامحر
ّ
ِبذ  بر جبٝى اإلاحزة ألادبُت في الخىُى والاخخالٗ، ٢٘م هي الٝشاءاث اإلاخىاولت ؼ

الٝادس الجضاثشي، و٠م هي ألادواث اإلاعاِذة واإلاىشوخت لزل٤ ًجب ِلى اإلاخلٝي الدعلح 

٤ العا٠ً.  بمبادت ومّاٗس حُّىه ٠عش الجمىد وجدٍش
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لُه ١اهذ ؤهثى ألامحر ِبذ الٝادس الجضاثشي معل٣ا هدى الخّذدًت والخّاٌؾ بحن  ِو

ذ اِتٗر  البؽش، محز ُ٘ه بحن ٌاهش ألاؼُاء وباوجها ٘إزبدذ ظذاسة الشظل بلٝب ؤلاماسة ٜو

آلاخش ب٢ٙاءجه وهبله، وحّذ اظتراجُجُت الخ٢ٙحر ِىذه مدىت لإلعجاب والضهى ظّلذ 

وّلم ؤن معحرجه الخُاجُت خا٘لت  بهىامت وظّت الاواُل ِىذه، الىاٜذ ٌعدؽٗش بىادس الخ٢

ذ جمشلذ في ؤسبْ باس وهي:  ت والتي ؤزشث في ببذاِه الىثري والؽّشي ؤًما، ٜو باألخذار الٍٝى

ن الزًً جمحزوا حالسجً. ِلُه مشل الامحر ظلى الابىا٥ الّاإلاُ -الىٙي -الخُاهت -الاظخّماس

ذ دِمذ الٝىة الىظذاهُت في باهذ٘اِهم الىظذاوي ولّٙهم ؤما م ظلىان ظما٥ ألاهثى، ٜو

ُم ؤمت مشل ألامحر  الاهّٙالُت والععي هدى الخُٕحر والعادد، خاـت برا ١ان البىل مجهم ِص

الخذًشت، ٘البىل بحن الّاوٙت ولّٙها  الجزائريةِبذ الٝادس الجضاثشي ماظغ الذولت 

اث الذاخلي لٙشد ؛ لزل٤ ًبحن ِىترة ًش٠ب ِىامل ؤظاظُت لها اإلاععى ال٢لي في بىاء الؽخ

 الّبس ي جمع٢ه بفٙت اإلاٝاجل في الّىٚ بحن ؤلم الخب وظهذ الخشب ُ٘ٝى٥ :  

ا هننننننننننننننننننننننننش 
َ
ظننننننننننننننننننننننننذ ٜ

ُ
ننننننننننننننننننننننننُُذ ألا ـِ

َ
 َوِمننننننننننننننننننننننننً َعَجِبنننننننننننننننننننننننني ؤ

 
ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننالَهىام ن

َ
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرُط الَمنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننىاِسي ١

َ
٘ت
َ
 َوؤ
 

ى
ُ
بننننننننننننننننننننننني الُعنننننننننننننننننننننننَّذي َوحعنننننننننننننننننننننننى

َ
 َوجَٝخُفنننننننننننننننننننننننجي ٌ

 
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننشبت َوالِخنننننننننننننننننننننننننننننننننننننَضام

 
لننننننننننننننننننننننننننننننننننننني َم نننننننننننننننننننننننننننننننننننننى الؽ َِ 

ضي )  (74، ؿ م2992، الخبًر

ّش مجا٥ الترظُخ 
ّ
ت الُٝم، ٘إزبذ في الؽ اهبري ألامحر في جىوُذ ـالجه الجمالُت في مّ٘ش

خالٙه وجإبي ً ًن مً خالله ٌشٗو الخُاة الىبُلت، ومىاٜٙه اججاه راجه ومألاخالقي ودوّ 

ه  عمْ، ولم ٢ًً ؼّشه ولُذ جىجش ؤو ٜلٞ وظىدي بل ال٢ّغ، ٘ٝذ جًُٝ مً وٜش ًداوس َو

وظبله، ولم ٌٕترب ال ب٢ٙشه وال بعلى٠ه وجىخذث لذًه اإلاىاٜٚ الىاُّٜت بالٙىُت، ٣٘اهذ 

ؤبان ألامحر ًِ الاخترام  لٝذبّن ممحزاث ؼّشه. ، هزه الخلمُذالبعاوت واإلاباؼشة مْ 

ه للجموالشٝت  ٕوهضِو
ّ
لذ الل

ّ
ت، وؼ٣ م مً لّٙها التر٠ُبيِ- تا٥ الباوً وللخٍش  -لى الٔش

ذ ججلى الاظخذِاء الجمالي لألهثى في  ذ في اجخار الٝشاساث دون جشدد ؤو ظبن. ٜو ٜىة الخفٍش

  .خحن وهما : ؤهثى الخاظت وؤهثى ؤلازباثِـاؼّش ألامحر في خ

 أهثى الحاجت

ما ظّلىا هجضم خاظخه اإلالخت لها ٘إوشها مش٠ضا ال هامؽا، ب٣ى ألامحر ألاهثى واظدب٣اها م

بن وبُّت الّالٜت التي ججمّه ٠ز٠ش باألهثى ُسظمذ مً خال٥ زىاثُت الخيؽئت الاظخماُِت 

والذجه التي ١ان لها  ٘الخيؽئت التي جشظم الجاهب التربىي ظعذتها والذجه التي جلٝاها وراجه،

هزا ما ًٙعش احعام خىابه الؽّشي الٙمل ال٢بحر في بلىسة ؼاون شخفِخه الّاإلاُت، 
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ت دون ج٣لٚ  بالفذٛ ٍٕى
ّ
خاـت إلاا احعمذ ،  مما ًا٠ذ ٜىاِاجه ججاه ألاهثىوالاوعُابُت الل

 مً  وخٝٝذ اإلاشؤة في ؛ به جل٤ الٙترة مً حؽّذد
ّ
خٝٞ للىق  ِشي هجاخا باهشا،اسمىصها الؽ

ه مً ووإة الخ٣امت والخجذًذ والخُاة ٠ما ٜذمذ للٕت مىاـلت  ظاددا وسواظا إلاا جدخٍى

ذ هٝاه البىىلت، بمُّت هٙىس  ادة ألامشاء ـس ن والخُُٝذ ِو ت مخجاوصة مّاًحر ال٘ش ؼّىٍس

الخبِبت لزل٤ ٔذث ألاهثى ِىذ ألامحر خاظت هٙعُت ًبلٖ بها الاجضان اإلاّشفي هدى ِالم 

مل٢ه هه الٙشد اإلاخمخْ باإلال٤ ٢ُ٘ٚ ألهشاه البّذ والخىفل، لزل٤ ٔابذ اإلاشؤة ًِ ألاؼُاء أل 

ومً ِادة الشظا٥ ؤنهم ال ًخ٣لمىن في خمىس اإلاشؤة بال في " وظىدا واُّٜا ٘إخمشها مّجى

جل٤ املجاالث  خذود. وإرا ٔابذ اإلاشؤة اهٙخدذ لٕت الشظل ِلى مجاالث ال خفش لها، خاـت

  .2998، الٕزامي ("لألهثى وجٙعحره للٕت ظعذها وؤخ٣امه ِلحها الخاـت بىٍش الشظل

ً   .(57 .ؿ  : مٝش الٙخىت الىّم اإلاشثُت ألنبش ْذ ًُ  ٝبل ؤووؤلاوعان مٙخىن بالٍاهش بر ِلُه 

ننننننننني ِٙ
َ
ا ٘
َ
ننننننننٞ َخِشٍنننننننننٞ َهننننننننل َظنننننننننِمُّخم بِمشننننننننل ر شٍِ

َ
ٔ 
 

نننننننننننننننننننننننننننذ
َ
نننننننننننننننننننننننننننى الخ

َ
ل َِ ه 

َ
س َواإلِاُنننننننننننننننننننننننننننا

 
لنننننننننننننننننننننننننننِب هنننننننننننننننننننننننننننا

َ
 الٝ
 

ِجننننننننننننننني َصَ٘شِحننننننننننننننني  ُِ ه
َ
نننننننننننننننشحِي ُدُمنننننننننننننننىِ يَخِىُِجننننننننننننننني ؤ  َوَمم 

 
ىننننننننننننننننننننننِذي ِِ ي  ِ

ّ
ننننننننننننننننننننننذ ؤَبننننننننننننننننننننننان الننننننننننننننننننننننز

َ
ُمننننننننننننننننننننننىِ ي ٜ

ُ
 خ
 

ّنننننننننننننت َٙ ي ِبمى ظنننننننننننننذ 
َ
نننننننننننننبر َمنننننننننننننا ؤ جي الف 

َ
ننننننننننننناه

َ
نننننننننننننذ خ

َ
ٜ 
 

ننننننننننننننّذِ 
َ
لننننننننننننننى الخ َِ ذ 

َ
ننننننننننننننذ َظننننننننننننننال

َ
ِمْ ٜ

َ
ننننننننننننننذا

َ
 َظننننننننننننننُل اإلا

 
ِعي
ُ
لننننننننننننننننننننننل

َ
ي َوَمننننننننننننننننننننننا َبننننننننننننننننننننننحن ؤ شُتَهننننننننننننننننننننننا َوظننننننننننننننننننننننّذِ

َ
 َوؤَبص
 

ننننننننننننننا٥
َ
الخ

َ
مْ ١ ؼننننننننننننننَىاٛ َوالننننننننننننننذ 

َ َ
 ِمننننننننننننننً الُبّننننننننننننننّذِ وألا

 (222ؿ.  ،2007،الّشبي دخى)

م ما  حّشك ألامحر إلاىاٜٚ هٙعُت ؼذًذة الىوإة، ًفٚ خالت المّٚ والاخخُاط ٔس

ىا ِىه مً بٜذام وشجاِت، مْ ؤن جمىُاجه هاجه وجشظُه اإلا٢شٚ ٔالبا ما حّلٞ بمىلُى  ِ٘ش

خُض ًخٙمل بةٌهاس مالصم الّٙل ولذه،  ،الخفٗى بال ؤهه ًخّلٞ بمعخىي الّٙل ٠ّادجه

ل - البحن– لفٙذ -اإلال٤ -الشخُل - واإلاخجذدة: الفباحلُخمجى الخالت اإلاخٕحرة   -الّزس -الـى

تراءي جٙاـُل الخذر  بر، الّخب مشال: ٌ٘عخىفي مىاحي ؤلاؼباُ اإلاّىىي دون خلل، ٍو

ٝابلها بتردي  بزل٤ِىذما ًذِى بالؽٙاء لفذًٝه دمحم الؽارلي ٌعخجذي  الاظدؽٙاء ظلها ٍو

٘ىظذ في ج٢شاس ؤدواث الخمجي الىظُلت اإلاشلى خُض ًخم٢ً الخ٢شاس  ،خالت اإلاٍشن وخاله هى

ؤُ٘ٝا داخل  ليتوالخمجي ١ىخذة ؤظلىبُت مً خذمت ميؽٕله بشد العجض ِلى الفذس ٢ًشس 

 البِذ الىاخذ، بةٜدام وظىدي ٜبله اإلاّىى اللٕىي لألن ألامحر بلٖ معخىي ببالغي وظب 

هخماماجه، بٙشص ِالٜاث ٔحر مخجاوعت بإخشي مّه جٝلُب اإلاّجى وجىظُْ داثشة وؽاوه وا

juxtapositionدًب باإلٜدام  مّٝىلت ظماه ٠ما٥ ؤبى
1
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م
ُ
ٜاِظننننننننننننننننننننم٢

ُ
ُنننننننننننننننننننه ؤ ِ٘ سننننننننننننننننننن ى 

َِ م 
ُ
٠
َ
نننننننننننننننننننشا ُِ  ِمَمنننننننننننننننننننا 

 

نننننننننننننننننننننننننان ًُم٢ُِىِجنننننننننننننننننننننننننني ن
َ
ننننننننننننننننننننننننننى ١

َ
لننننننننننننننننننننننننننه ل

ُ
ننننننننننننننننننننننننننه ١

ُ
و َخمل

َ
 ؤ
 

ننننننننننننننننننشُك 
َ
م ٔ

ُ
ىننننننننننننننننننا ِمننننننننننننننننننً َوـننننننننننننننننننِل٢

َ
ننننننننننننننننننِخم ل ًَ  َخَتنننننننننننننننننى 

 

مً ِظُنننننننننننننننننت ِمنننننننننننننننننً النننننننننننننننننض 
َ
ىنننننننننننننننننذ سا

ُ
نننننننننننننننننا ٠

َ
اإلا
َ
نننننننننننننننننذ و

َ
ٜ 
 

نننننننننننننننننننننننننننننزسا ُِ ّنننننننننننننننننننننننننننننَل لَىنننننننننننننننننننننننننننننا 
َ
خَبىنننننننننننننننننننننننننننننا ل َِ  ْ ِ٘ نننننننننننننننننننننننننننننذا

ًُ 
 

وَظننننننننننننننننننننننْ
َ
ش ؤ ًِ ر

َ
نننننننننننننننننننننذَسٟ ِفننننننننننننننننننننني جِلنننننننننننننننننننننن٤َ اإلاّنننننننننننننننننننننا ـَ  َو

 

غ ِر٠نننننننننننننننننننننننُشه َِ اس َمنننننننننننننننننننننننا لننننننننننننننننننننننن
َ
ِنننننننننننننننننننننننز

َ
 َوِإن  ِمنننننننننننننننننننننننً ألا

 

نننننننننننننننننننننننننننننننْ
َ
خٝى

َ
ُٞ َوِمىنننننننننننننننننننننننننننننننُه ُمهنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننَجِتي ج ُنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

َ
 ًل

 .(222ؿ.  ،2007، )الّشبي دخى

واإلاشجبىت ؼٕل الخحز الىظذاوي با٥ ألامحر ٕ٘ذا اإلاخ٣إ، مدؽبّا بالخش٠ت الاهّٙالُت 

وظىبا باألظلىب املخاوب )الّذِاء( لزل٤ سا٘ٞ ألامش ٢٠خلت مىخذة لٕشك الّذِاء داخل 

الىق العابٞ مما ًجّل اإلاذي الخُجي مخألٙا والؽّىس الّذًجي، في جشابي ٠لي بحن اإلاّىٗى 

واإلاّىٗى ِلُه، بر وعدؽٗش ٜىة الّٝل في جدذًذ اخخُاساث ألامحر وظلى٠ُاجه ٘الُّٝذة 

 الخُٝٝت اإلاشا٥ وخُشما وظذ الخ٢ٙحر، سا٘ٝخه الهذاًت والعذاد ُ٘ٝى٥ معخبؽشا :مىوً 

نننننننننننننننننننَشب
َ
 ِمنننننننننننننننننننً و

َ
ىنننننننننننننننننننٚ َّ  َوُهنننننننننننننننننننض ال

 
ال
َ
نننننننننننننننننننه َدال

ُ
 َوج
 

 
 
َخننننننننننننننننننناال

ُ
ًل مخ

َ
نننننننننننننننننننق َوُظنننننننننننننننننننش النننننننننننننننننننز

ُ
نننننننننننننننننننً َواٜس

َ
 َؤ
 

َمننننننننننننننننننننننننت
َ
ننننننننننننننننننننننننل َم٢ننننننننننننننننننننننننشُوه َوَمٍل

ُ
مىننننننننننننننننننننننننُذ ِمننننننننننننننننننننننننً ١

َ
 ؤ
 

 
 
 َوإظَمنننننننننننننننننننننننننناال

 
ِٙفننننننننننننننننننننننننننُال

َ
ُبدِبمننننننننننننننننننننننننننا ِؼنننننننننننننننننننننننننن َذ ج

َ
٘ 
 

نننننننننننننننننننذ 
َ
نننننننننننننننننننام التَهننننننننننننننننننناوِي ٜ

َ
ا َمٝ

َ
 َخللنننننننننننننننننننَذ ِبنننننننننننننننننننهَهنننننننننننننننننننز

 
 
َ
ننننننننننننننننننناال

َ
ننننننننننننننننننىم اه٣ َُ ى َبّنننننننننننننننننننذ ال

َ
صنننننننننننننننننن 

َ
 جخ

َ
َّىال

َ
نننننننننننننننننناسح

َ
٘ 
 

د
َ
و صا

َ
ن َدام َهنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننجُش الُخنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننِب ؤ

َ
 َوؤ
 

ء
َ
ل٤َ َداء لنننننننننننننننننننننننَم ًنننننننننننننننننننننننَض٥ ِبِؽنننننننننننننننننننننننٙا

َ
نننننننننننننننننننننننز

َ
 َبَِىنننننننننننننننننننننننت ٘

 
ت الُخننننننننننننننننننب َِ  َوِفنننننننننننننننننني َمننننننننننننننننننً َمَمننننننننننننننننننىا ِفنننننننننننننننننني ِؼننننننننننننننننننش

 
ء
َ
رن ِلننننننننننننننننننننبال لُفننننننننننننننننننننِبّ

َ
ننننننننننننننننننننه ِبظننننننننننننننننننننَىة ٘

َ
 َوالَهنننننننننننننننننننىي ل

 (.225ؿ.  ،2007، )الّشبي دخى

اِش ؤخُاها خاالث وخش١اث ال ًخم الخّبحر ِجها بال بالفىسة والخخُُل، ٘خٕذو حّتري 
ّ
الؽ

 ً لُت هزه راجُت الخ٣ٍى اإلاادة الخخُُلُت مىاظبت إلاا ًٙشخه ؤو ًدضهه وإن ١اهذ ألاداة الخدٍى

 ؤي جشظْ بلى مٝذسة الؽاِش وهجاخه في ٜشاءة الىاْٜ وحؽ٢ُل ظضثُاجه. والخخُُل ال ٌّجي

زب ل٢ىه بمُٝاط الؽّشاء الخُٝٝت البلُٕت ٘البذ مً مادة حعبٞ الفىس في الٍضٚ ؤو ال٢

ٚ ؤو سئي مخخلٙت.  ًٝى٥ ألامحر : جشجُبها وجدذًض مالبعاتها لمً ببشاص مٜى

َسي 
َ
ن ؤ

َ
َود بننننِننننننننننننننننننننننننننننننننننننننإ

َ
بنننننِنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننيؤ

َ
ِسي  ٌ

َ
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننندا

 
 الفن

 
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننب 

ُ
ٜس
َ
ننننننننننننننننننننننننننننننننننننهوؤ َٙ ُ

َ
ُننننننننننننننننننننننننننننننننننننُل َظنننننننننننننننننننننننننننننننننننناس و

 
 َوالل

 
شَبننننننننننننننننننننننننننننننننننه 

ُ
ننننننننننننننننننننننننننننننننننب ٜ

ُ
ول
َ
اَوؤ ننننننننننننننننننننننننننننننننننننِضٍذ ُبّنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننذ 

َ
ُننننن
َ
٘ 

 
ننننننننننننننننننننننننننننننناس

َ
ٙننن
َ
ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا٥ِ ِفننننننننننننننننننننننننني ه

َ
 ِمنننننننننننننننننننننننننً ِوـننن

 
نننننننننننننننننننننننننِذًما

َ
ٜ 
 

ا 
َ
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننز

َ
ًشَ ننننننننننننننننننننننننننننننننىَوهنن

َ
ِبنننننننننننننننننننننننننننننننني ال

 
ننننننننننننننننننننننننننننننننا الٍ  ِرمام 

 
ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننى

َ
نننننننن ِش ًَ

َ
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننت وال

َ
عن
َ
او
َ
 ِلَجننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناس ُما

 (226ؿ.  ،2007، )الّشبي دخى
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ؽ٣ى خضهه وبشه ٢ُ٘شس ؤلٙاً : الٍبي ُل ال  -الىُٚ-ًفىس ألامحر خالت البّذ َو
ّ
الل

ًش ى، جماصظذ ِىاوٚ ٠شحرة في ألابُاث العابٝت بر ًٍهش ألامحر باخشا وملخا في ولب الٝشب 

ال ل الفىفي ٣٘ان الىُٚ هٙىسا ولُل الجٙى وٍى ل  اومخجذد والـى ُّ ١ل ًىم ٘ال نهاس بال والل

ىد(  ٣ًىسه والّهذ ذ ِاوى في خُاجه مً ٜلت الِى ُت وخٞ الجىاس مهمىم )ٜو ؼاون الِش

وللُل واللُالي ؼاون مْ ألامحر  : ٘باث لُله ٌعمى في اإلال٣ىث باخشا ًِ الشاخت الىٙعُت

 و٠شحرا ما اؼخ٣ى وظهش وهاجى مالصمخه له، ل٣ُىن مّامال ـلبا في هق الخلىة :

هنننننننننننننننننننننننننا ِٙ نننننننننننننننننننننننننىَص ِبىُ
ُ
٘
َ
نننننننننننننننننننننننني ؤ ن

َ
ُننننننننننننننننننننننننناِلي ١

 
ِخنننننننننننننننننننننننننُب الل

ُ
 ؤ
 

ننننننننننننننننننننا٥ُ 
َ
ننننننننننننننننننننى٥ُ ؤه

ُ
ٜ
َ
ننننننننننننننننننننذ ؤ

َ
 َوؤسُظننننننننننننننننننننى اإلاجننننننننننننننننننننَى َبننننننننننننننننننننل ٜ

 
َسي 
َ
ن ؤ

َ
ننننننننننننننننننننننننننني ؤ

َ
ل َِ نننننننننننننننننننننننننننىَم  نننننننننننننننننننننننننننٚ َظٙجنننننننننننننننننننننننننننِي الى  ِ

ّ
١ل
ُ
 ؤ
 

٥
َ
عننننننننننننننننننننننننننِشي َولننننننننننننننننننننننننننَِغ ِمشنننننننننننننننننننننننننننا ٌَ  لَهننننننننننننننننننننننننننا 

 
 مِشنننننننننننننننننننننننننناال

 
نننننننننننننننننننننننننننننتي

َ
ِؽ ِِ نننننننننننننننننننننننننننننىا لَهنننننننننننننننننننننننننننننا ِبن جَشَلنننننننننننننننننننننننننننننحن 

ُ
ىل ُٝ

َ
٘ 
 

ننننننننننننننننننننننننننننا٥ ـَ ننننننننننننننننننننننننننننض ِو َّ ٚ  ِبن ٌ ُجننننننننننننننننننننننننننننىِدي ِبىُنننننننننننننننننننننننننننن
َ
٘ 
 

ها
 
ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننل

ُ
لِبنننننننننننننننننننننننننننننننني َوالجننننننننننننننننننننننننننننننننَىاسُح ٠

َ
م ٜ َّ ُنننننننننننننننننننننننننننننننى

َ
٘ 
 

نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننتي مِد 
َ
ِّؽ

َ
٘ 
َ
ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا٥َوإال

َ
 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننَىت َووبننننننن

 .(220ؿ.  ،2007 ،)الّشبي دخى

شجه، وهٝاء  واإلاعخيخج مً مّجى ألابُاث العابٝت هضُو ألامحر هدى جى٠ُذ ـٙاء ظٍش

مٝفذه اججاه مدبىبه ٘هى اإلابادس بلى جىلُذ خعً مّاملخه لزل٤ ًبحن داثما بإهه اإلاٍلىم 

ذِى املخبىب بلى الاظخجابت اء ِلى املخب ؤوظب مىه ِلى املخبىب، "١ان  لزل٤ .ٍو ال٘ى

رمت، والٝاـذ لخإ٠ُذ البادي باللفٛى والخّشك لّٝذ ألا  وؼشوت له ؤلضم، ألن املخب هى

ُٙاء، والعابٞ في ابخٕاء اللزة  اإلاىدة واإلاعخذ ي صخت الّؽشة، وألاو٥ في ِذاد والبي ألـا

، ألاهذلس ي خضم ابً) "ِٝلها بإوزٞ ِٝا٥ با٠دعاب الخلت، واإلاُٝذ هٙعه بضمام املخبت ٜذ

 .(33. ؿ ،2023

هىُت اإلاترا٠مت بخٙاِل ملخًى بحن الّذا٥ واإلاذلى٥ 
ّ
اث ؤخالذ الفىس الز ١لها مّىٍى

ذ  ٘دؽبُه الزاث ؤلالهُت بالٍبي وإن ١ان في مٝام اإلاخٕض٥ بابىت ِمه بال ؤهه مً بىاء ظضء ؤٍس

ذسجه ،به ال٣ل ت  .٘املخلٛى ظضء مً الخالٞ وآًت خلىده ٜو مْ ؤن ألامحر وضح ِالٜخه اإلاّىٍى

شاس ِلى حُٕحر هُ خه ٘جاء الٍبي ُم  ب  ا٘ا مّش٘وّش  بفىسه بص يء مً ؤلـا ٜش ِىذه ًىلب ٍو

مىدجه، وؤجاه الجىاب ٘ال ًجذ في ٜبى٥ مّاجبخه بال الٙشح والعشوس إلاا ًمشله مً ُٜمت 

 :  الجما٥ ُ٘فشح بزل٤

ا منننننننننننننننننننننننننننننننننننننذ  َِ له َوٍُفنننننننننننننننننننننننننننننننننننننى٥ُ  خنِنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننُُه ِبننننننننننننننننننننننننننننننننننننننّذِ
ًَ 
 

ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننَذاسي  ًُ  
َ
ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننال

َ
جنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننني  ِبالَجَمننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا٥ ٘

َ
ٔ 
 

ي بنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننذ 
َ
ا ج
َ
ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناة ِبر َُ ُبِجي الَخ

ُ
عنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننل ََ  َو

 
َهنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناس الج 

َ
 ِبىظننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننه  ِفنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننني ؤلِاَلنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناَءة ١
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ٙننننننننننننننننننننننننش  
َ
بنننننننننننننننننننننننني ٜ

َ
ي ِمننننننننننننننننننننننننً ٌ ِٙ  َمننننننننننننننننننننننننً ُمىِفنننننننننننننننننننننننن

َ
ال
َ
 ؤ
 

نننننننننننننننننننننننننننننننننااِدي
ُ
نننننننننننننننننننننننننننننننننه ٘ َّ ضنننننننننننننننننننننننننننننننننَخذ َمَشاِح

َ
نننننننننننننننننننننننننننننننننذ ؤ

َ
ٝ
َ
 ل
 

ىننننننننننننننننننننننننننىصِ 
ُ
ننننننننننننننننننننننننننُب ِفنننننننننننننننننننننننننني ٠

َ
ٔش
َ
نننننننننننننننننننننننننناط ج ا َمننننننننننننننننننننننننننا الى 

َ
 ِبر
 

نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننم ُم٢َخجنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننِزي َوصاِدي َّ بينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننُذ ال
َ
٘ 
 (228 .ؿ ،2007، الّشبي دخى)

ل بلٓى اإلاّاوي خّذها ألاٜىي، وما  لمحر" والىاضح ؤن ٕت باإلاخ٣لم ًـى
ّ
ن هٙهم وؽاه الل

شة في بىائها، وبزل٤  الٜاتها اإلاخبادلت ختى جفبذ ؤ٠ثر خعاظُت ب٣ل ما هى مخممً ب٘ى ِو

(203 .ؿ .2983 ،جامش ظلىم) "دساٟ الجمالي خذة وجضداد الخجشبت الجمالُت بمخاِا ًضداد ؤلا 
 

وما الٍبي بال ال٣ل في هزه الفىسة وألاظضاء وُٚ ولُل ٠م٣ىهاث حؽبحهُت للفىسة الزهىُت 

 
ّ
ت باوً ألامحر ٘ؽ٣ لها في جشابي لمجي وإًداجي، لخفبذ هي ؤًما ظضء مً راجه مدخٍى

 الجما٥ ألن اإلاالباخشت ًِ مىاوً 
َ
الخت بٙخذ اإلاُم خفٙذ في الّذًىان ًالخَ ج٢شاس لَٙ اإلا

ت ا٥ ت الجمالُت الخمعىا واإلالُذ. والضاٍو ا في الضاٍو ظمالُت ِمٝا وجىاظٝا بحن  ٣٘لما جمّى 

اِش ال ًم٢ىه الىلىط اإلاّىىي دون ٔاًت جٜ٘بلُاث اإلاٝفذ 
ّ
ُت وجبلُُٕت ًِ ىلُدالؽ

ُه، و١لما  ؼّىسه وال ت الجمالُت صادثِو ٚ الٙهم جم٢ىّ  الضاٍو ا ٠ٝشاء مً جىظّت اإلاٜى

ت الظدُّاب اإلاىلُى ِىذ اإلابذُ جمُٚ  ،وحّمُمه ل٢ُعب ججذدا وزشاء   ٘اإلاعا٘ت اإلاعخٕٜش

ت ٍش . وال (36ؿ.  .،، د.ثخبِب مىوس ي) للخجشبت اللُىهت وبالخالي جبخّذ ًِ الجٙاٗ والخٍٝش

الٕاًت مً الخب بر جدعاوي مؽاِش الخضن والٙشح ألن ًخجاوص ألامحر ِادة املخبحن في جى٠ُذ 

ِاوٙت الخب مع٣ىهت بمشاد٘ها الؽّىسي وهى الخضن، مما ًٙشك وٝىط الخدمل والفبر 

ِلى ظمهىس ألاخبت، ودون ؤلم ال ًٍهش ظىهش ألاؼُاء بهه الاهفهاس الزاحي بحن اإلاىلُى 

 : ومخىلباجه ُ٘ا٠ذ ألامحر ؼّاس مدبخه بٝىله

 
َ
منننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا سا

َٙ ُ
َ
سَواحَو٠

َ
 ح َهَبنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننذ ِمىنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننُه ؤ

 
ننننننننننَىي 

َ
 ز
ُ
خُبنننننننننىب َخُننننننننننض

َ
ي امل ننننننننننذ 

َ
ِخننننننننننب ل

ُ
 َهنننننننننَىي امل

 
اء َٙ نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ِ

ّ
نننننننننننننننننننننننننننننننننض٥ ِبؽننن

َ
نننننننننننننننننننننننننننننم ًننن

َ
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننزِل٤ َداء ل

َ
٘ 
 

ىنننننننننننننننننننننننننننت َِ و َصاد ب
َ
 َوِإن َداَم َهننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننجُش الُخنننننننننننننننننننننننننننب ؤ

 
ء
َ
رن لنننننننننننننننننننننننننننننننننِبال لُنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننفّبِ

َ
 لنننننننننننننننننننننننننننننننننُه ِبظنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننَىة ٘

 (26 ؿ. ،2995، بً ُٜىت ِمش)
ت الُخبنننننَىا َِ  لَهنننننىي  َوِفننننني َمنننننً َمُمنننننىا ِفننننني ِؼنننننش

 

اإلاازلت  مط ى ألامحر معخ٢ُىا في ولب ؤهشاه بحن بٜبا٥ وإدباس مما ًىحي بىىاُص الىبُّت

هفِب الخماًت والفىن، ٘هى الٝاثذ الجذًش بخلبُت الىذاء وسد  ؤمامه، ٠ما ؼٕلذ اإلاشؤة

ا مً الا اإلاّخذي، لزل٤ هشاه ًلٙي  ه ُٜم الجما٥ ؤو بتر مّىاها، ٣٘اهذ مهِى خّاك ِىذ حؽٍى

ذ بالخا٥ همىرط  ذم الخفٍش راث الخذس مىاداه اإلاٙمل وؤم البىحن ٠ىِخه اإلامحزة ِو

لصخفِخه املخبت ً٘ الخدذي وججاوص الفّىباث، والىاْٜ الجمالي ِىذه ًازش الاًداء ال 

بالفىس الخعُت اإلاباؼشة التي هي ؤٜشب بلى ـىس ؤلازاسة مً ٜشبها بلى الفىس الٙىُت "الخّشي 
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 (228. ؿ .2982، البىلِلي ) "التي جىحي بالٍال٥ وال حعتهذٗ الّٙل اإلاادي وخذه

واإلاباؼشة في الخّبحر دلُل ِلى اجضان شخص ي ظعذه ألامحر في مىاظاة الىُٚ ولُله، وبحن 

 : الفذ والهجش بشصث ؤوال

ٜىة الشظل اإلاجهم٤ بدشبه، والزي باث الزاحي ِىذه ِاإلاا مً ألاخالم البُّذة، خاـت ؤهه 

ت واإلاىاظهت ٘ٝمُت الىوً هي ؤظاط اهخمامه و١ل ما ظاوسها هامؾ  مخّىد ِلى اإلاٝاِس

 ؤبذاه في لباط الجىهشي.

ت( لزل٤ ِبإث معاخت الخلم خاظاث اإلاعخٝبل، ُم له ال٢بحر في هُل مشاده )الخٍش

ا ومادًا ألن الخلم مأله الخدُٝٞ بت  وج٣اجٙذ ١ل الٝىي في جذُِم ِشاها مّىٍى ووبُّخه الٔش

مّاٌؽت الٙشح والىمإهِىت بما وؽاهذه في ظىباث الّذًىان، مً ساخت  الذُ٘ىت ومُذاهه

ُٝجهم  م مً ؤهِىه ووظّه، ٘محزة ألابىا٥ البز٥ دون ١لل ؤو ملل، ٍو هٙعُت مؽّت ِلى الٔش

 : هىا ًٝى٥ اإلاشاد،  الاهخفاس وهُل

ننننننننننننننننننننننننننننننناِدم
َ
 ِبالَخبِنننننننننننننننننننننننننننننننِب الٝ

َ
 َوَظنننننننننننننننننننننننننننننننهال

 
هنننننننننننننننننننننننننننننننال

َ
 ؤ
 

حننننننننننننننننننننننننننر ُمَىاِظننننننننننننننننننننننننننم
َ
ي خ ننننننننننننننننننننننننننذ 

َ
َهنننننننننننننننننننننننننناس ل ا الج 

َ
 َهننننننننننننننننننننننننننز

 
ُذوِمننننننننننننننننننننننننننننه  ٝ  ِل

 
 َظننننننننننننننننننننننننننناء الُعننننننننننننننننننننننننننننَشوس ُمفنننننننننننننننننننننننننننناِخبا

 
ِصِمننننننننننننننننننني

َ
بنننننننننننننننننننَل ُمال

َ
ننننننننننننننننننان ٜ ن

َ
نننننننننننننننننننذ ١

َ
 َواهنننننننننننننننننننَضاح َمنننننننننننننننننننا ٜ

 
ا ثننننننننننننننننننننننننننننش 

َ
َِعننننننننننننننننننننننننننننت صا ِٙ ٙغ الَى ٤ً بننننننننننننننننننننننننننننِالى  ٘ننننننننننننننننننننننننننننّذِ

َ
 ؤ
 

ِدم
َ
ً  َولعننننننننننننننننننننننُذ ِبىننننننننننننننننننننننا حننننننننننننننننننننننر َمننننننننننننننننننننننا َمنننننننننننننننننننننن

َ
 ِمنننننننننننننننننننننً ٔ

 (222. ؿ ،2007، دخىالّشبي )

الخاظت في ؼّش ألامحر ِبذ الٝادس ؤ٠ذث ظىت الّٙل والاهّٙا٥ في ِادة الٙشظان، أهثى 

ت الىظذان والّىاوٚ لزل٤ ىِ ذما ججخمْ ِىذهم ٜىة الٝشاس العُاس ي والّع٢شي، وؼٍّش

حن الّام والخاؿ لّلهم ًٍٙشون باألمً اإلاُذاوي واإلاخخفق،  مه٘ ًىاصهىن بحن الِٙش

لُه لم ًش٠ض ألامحر ِلى مٙاجً ألاهثى الخعُت بل ؼٕلخه الُٝم الزاجُت ٢ٙ٠ش جخذ٘ٞ  ِو

ٗى ل٢ماله ٘ٝا٥  : مّاهُه هدى الفالح والبىاء والخّمحر وظعذها في الٕحرة ِلى ظضثه اإلاـى

، الجضاثشي  دمحم بً ِبذ الٝادس) "ة في سظالها، ١اهذ الفُاهت في وعائهابن ١ل ؤمت ١اهذ الٕحر "

ً وظهذ في جدُٝٞ سلاها، ول٢ً بةـشاس الشظل الّشبي  ٘إهشاه التي ِاوى مجها (2964 ألامٍش

ه والخٙاً ِلى مّجى وظىده،  ذًذ ِلى خماًت خٜٝى
ّ
ه الؽ الخش ؤ٠ذ باخخُاسه هزا خـش

اوم خبه وجدمل م٣اسهه.٘األمحر ؤٌهش لّٙه ال اظخ٣اهخه   ٜو

 أهثى ؤلاثباث

ُادة الىٙغ هدى الترقي والعمى، بُّذا ًِ مذس١اث  الخفٗى ججشبت ٘هم للخُاة ٜو

اإلاادة الٙاهُت واملخذودة و٠شحرا ما ِجي الّٝل البؽشي بخُّٙل هىساهُت الٙااد الزاحي وخىاؿ 
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ىا بّذه الخإملي مؽاِشه ومُىالجه، مما ال ًذُ مجاال للؽ٤ ؤو الٍضٚ خاـت برا ِلم

ت لمً خلٝت الّبىدًت للزاث الالمخىاهُت، لزل٤ لم ٢ًً  ت خُاالجه خُض الخٍش وججاوٍص

ت بز٥ واٜاتهم الشوخُت  با ِلى ظمهىس اإلاخف٘ى زي مشده بلى الخُا٥ وبّذ الؽّشا الٍٔش

 الىٍش.

ت لألؼُاء ت ١ىهُت سمٍض حعاِذ الىالج ِاإلاها ِِؾ الفّب  ،والجما٥ ٠زل٤ مّ٘ش

دُت بذٌّت، وإٜبا٥ مىٝىْ الىٍحر ِلى الخُاة، ٘الخُا٥ الفىفي، والخُا٥  واإلاّٝذ بإٍس

الؽّشي و٠زا الجمالي ؤُ٘ىن اإلابذُ لخ٤ُ٢ٙ ؼٙشاث البِئت وجدلُل والظم الُٕب وإن 

ن ال هدخاس برا ِلمىاه اخترها الىاْٜ، ٘ىاّٜىا ُٔب باليعبت لىا والُٕب واْٜ مُٕب ِىا، بر

اتهم الُٕبُت ؼّشا، ت ملخٌى ل اإلاخف٘ى  ّ ن ُخعً الخإزحر للمخلٝح٘الخىاب ًبٝى ظمالُا، ٘ ٘

الث بر الىق ِمىما بدش ال ؼاوئ له الجفاله  والتر٠حز وبالخالي الاظخيخاط ِلى خىاٗ الخإٍو

الّىب اإلاباؼش بالىٙغ، هٙغ الخىٙغ وؤلاخشاط والشاخت وؤلادساٟ والخمخْ والؽهىة، هٙغ 

ت وؤلاسادة والٝىة ١لها مش٠باث ال مىىُٝت الىظىد ال حّٝل  ، هٙغ الخٍش والٝفىس والخىُى

 بال باإلاماسظت والخجشبت.

ُت بالزاث ؤلاالهُت وا٘ٝها الؽّش حّبحرا، خُض ال مدذودًت وال  جخّلٞ اإلاىالُْ الف٘ى

ت الّٝلُت ٞ ومً خٝه الخجاوٍص
ّ
به  ،ججعُم لها، ٠زل٤ الخُا٥ الؽّشي واظْ مدل وظب جٍٝش

ت لل بدسا١ا وإِماال ٕت الشمٍض
ّ
ُت ومىدهم الل ّشي وٛش الف٘ى

ّ
٢ٙش، ٠زل٤ ظّهل الخُا٥ الؽ

هم ؤو بٜبالهم ِلى العلى١اث التي في ؤٔلب  اإلاعاِذة، في ببشاص جىظهاتهم وجٙعحر ِض٘و

ذخلها خاهت الٕىاٛس ؤو الخشا٘اث، ل٢ً الّاٜل الّاٗس  ألاخُان ال ًٙهمها الٙشد البعُي ٍو

عشالؽّش ًم٢ىه جىوحن مّاإلاها لمً داثشة الّلم اإلاال١ىحي. ومخزٛو  َِ ِملُت الاهفاث  جُ

ٛ  لذًه ُت ألنها  الٙهم والخزو ت الف٘ى ح في ولب مٙاجُذ الىفىؿ الؽٍّش
ّ
ل ًُ مما ًجّلُه 

ذه ٜشبا وولها.  جٍض

وجٙخذ مجاالث الجما٥ ؤمامه آ٘اٜا دون مداظبت ؤو خؽُت. ٘الًٙ اإلاُذان الىخُذ 

)
 
باث البؽش اإلا٢بىجت ٜهشا )م٢دعبا ( ؤو اٌىشاسا لخجعُذ ٔس

 
مذ الفىفي )راجُا

َ
ل ًُ ، بدُض 

اهُت، ت مىاظبت إلاٝاماجه ومّاسظه الّ٘ش ألن الخلمُذ ؤبلٖ ؤداة للخإزحر، وجلخُق  بلٕت ؼٍّش

ثري ظاهب ؤلابذاُ ُ٘ه، ألن مذِاة الجشط  اخا ُ٘ذِم ٔىاثُت الىق، ٍو ت واهٍض الخجشبت جىٍس

ذ اإلاباؼش الجامذ واإلاتزمذ، ٘الؽٕٚ مخّلٞ باإلابهم اإلاىظُٝ ت ٢ِغ الخفٍش ي لشوٍس

شح ٌؽبه لخٍت خل لٕض الىق، ٘ةرا ما ِٗش و الٕامن، 
ّ
ٞ الزي ٌعبٞ ِملُت الؽ الدؽٍى

ىله الخب والشهبت.  التي ٜىّها مىس ى ِلُه العالم والخمش  ٘اإلاشاخلصا٥ الخٗى ِو
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واخخىاء الىبُّت بما صظشا ؤو ج٢ُٙا. وإلاا ١ان الشظل الفالح، جىبئ ظاهب الا٘خخان باآلخش 

اث للخُاة : الٍاهش،  الاخخُاس ألاو٥ اهٝىّذ الشخلت، وا٠خٙى الخمش بالشالزت معخٍى

 الباوً، واإلاش٠ب.

ٗش ًِ اإلاخفٗى مً اجخار ؤلاخعان اهىالٜت له ٘ال ًم٢ىه الذِىة بال برا ١ان  ِو

اللتزام ؼشه ُٜذي ال ًم٢ً ججاوصه ِىذ ُمَخِبّا، ٜذوة اجخزها إلاىا٘ٝت ٌاهشه لباوىه ٘ا

 ٘ ،اإلاخفٗى
ّ
 اجىاـلُ ال مشمىص اإلاشؤة ببذاِإًىما هطجذ ججشبخه العلى٠ُت والٙىُت ِلُه ؼ٣

ُه اللٕت ؤو الّفش في ؤي خشط، خُض ًم٢ىه الاواُل ؤلاًجابي بالقارئ إلاا ٌعمى  َّ ٜى
ُ
 دون ؤن ج

خٝاد ُت وإن خالٙىا الٝاست الِا واإلاُل، لزل٤ وبْ الىق الفىفي  ٘ال حُٕب الىاٜت اإلاّ٘ش

ش لىٙعه معاخت ٔىُت مً اإلا اولحن ٘اٜذ الىق عبمشمىصاجه جل٤ ِاإلاُت الاظخٝبا٥ و٘و

 2ألادبي اإلاخذاو٥ 

باث مً المشوسي الاخخ٣ام بلى هُى مً الخٙفُل والخٝىُْ الٙجي للمّجى ختى هممً 

ىاؼذة وخٞ اإلاخ٣لم، في العالمت في ٘هم الخىاب الفىفي واإلاالخَ اخخُاس ألامحر ظبُل اإلا

ُٙاجه الجمالُت لخاالث الخجشبت ِىذه ٘لم ًخخل ًِ ِالم ـاوْ ال٢ٙشة بدىمُتها وخلٞ  جٌى

اًت، ألهه سظل آمً ظى  : الٙشد الخالٛ اإلابذُ ال اإلاعخ٢حن ألوامش خاسظُت بننننننننن الخّهذ والِش

لى مخبُّه خٞ اإلاؽاس٠ت والخ مىس، معلما للّٝل جإجُه ُ٘ىٝاد ل٢ىه ؤوظب ِلى هٙعه ِو

والبدض الّلمي دوسه وإن ٠ٙل للىق )الٝشآن( ٘شك الىاِت ٠زل٤ ١ان وهج الخإهِض في 

اجه، بل خلٞ ظُاٜاث  إلالٌٙى
 
مُّىت  خىابه ؤو الٕض٥ والخٕض٥. لم ًختُر الفىفي ؤؼباها

 ججّل اإلاخلٝي مىذهؽا مٝاسها بحن الّادي مً التيالشهبت اإلاخىلذة مً اإلاّجى اإلاعجمي  وجل٤

الخُا٥ واملخلٞ مىه برا اـىلخىا ِلى الىق الفىفي باملخلٞ والىق ألادبي بالّادي، ل٢ً 

 ؟ ما هي ألادبُت وهل ظخيخٙي بىلىظها ِالم الخفٗى ؤو جخخلٚ

٘الىق الفىفي ًخلذ ججشبت راجُت حٕحرث ؤلا٘ادة الجمالُت ٘حها ٘ٝي ًِ ِفبُت 

ىت املخا١  ٍش ٘ال ٔشابت في ؤن جخدىم ؤماوي ، اةالعُاٛ مخلذ البُيُت ؤي مخلٞ ومشظل ٜو

ُا وراجُا بحن وشفي الخىاب  الفىفي ِلى صخشة الىٝل ٘خجشبت الفىفي ح٢ّغ جباًىا مّ٘ش

ٛ  -هللا " ٞ ظجن الخىىس ال٣ىوي  املخٌى ا"، جٙاوجاملخلى خاو٥ الاٜتراب بالؽّش وؼاوهه ٘و

ُت هزا الخىاب ، الفبابت لخلٝت ؤلابذاُ الٙجي ٘إدب الىٙغ خحر حعمُت لخمُحز هِى

ٛ ، االهىي ، الخب، الّؽٞ متراد٘اث ودسظاث الخب ٠ما وّلمه  ١لها، الىله، الٕشام، لؽى

                                                           
ت لل٢خاب، : الٝاهشة  (.ه. د) .حكمت الاشراق في الفىىميىىلىجيا، : خىٙي خعً ًىٍش 2  الهُئت اإلافٍش
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ذوهي هٙعها 
َ
مل ّْ اح  اظُخ ، ٘ةرا ١ان الىق ألادبي س٠بها ِمىدًت الاهٍض في خىاب الخفٗى

ُا ٘ال جىىلٞ بال مً الىاْٜ مدا٠ُت له ٘ ي   بدُض جيخٍم مترا٠مت زٝاُ٘ا ومّ٘ش

في الخىاب الفىفي ؤُ٘ٝت جخٕحر مفادسها واظخّماالتها، ممخىُت بدش املخا١اة الشاهُت 

خُض جدا١ي مدا١اة الؽاِش لىاّٜه ل٢جها جٝفذ واّٜا ٔحره اإلاهم ِىذها ماهُت ألاؼُاء 

ىاتها وما ٜذ جاو٥ بلُه. ٘شىاثُت الٍاهش والباوً حّمل ِلى ججعُذ اإلاّىىي بالخس ي  وج٣ٍى

ٙغ اإلاخّىؽت ظلٙا بلى الاهىالٛ والخمشد، وألامحر ِبذ الٝادس ٘اسط وجمأل ٘شأاث الى

ٙا وجىبُٝا ماسط ظلىخه الُُٝيُت في خبه ٣٘ان  ظىى  ومتأإلاا متىجعا شاكياال٣لمت ـو

 .مّٙال العىىة والضهى الذمع رارفالخبِب 

لى ؼٕل ٘لم جخجضؤ مىاحي املخاوبت ِىذه بال هادسا، بادس ب ألاها الضمجيجخحر ألامحر مٝام 

اإلاخلٝي بخل٤ الالخٙاجاث الجمالُت في ظشد لىاعجه اإلام٢ً حعمُتها البىىالث الٕشامُت هٍشا 

خه اإلاعخُٙمت بداالث املخبحن وؼىألهم، ٌل ِابذا ملخبىبه معخمُخا في  لخمشظه ومّ٘ش

شاث الذ٘اُ ًِ الاهخماء له مٕلىبا في ١ل ألاخىا٥  م رل٤ ٌل مخّذد آلاهاث وال٘ض ل٢ً ٔس

باإلاىاساة ؤخُاها  حعجب -جمىْ -اظخلز -١ا٘ذ ،معحرة الخىاب لم ًيب الُٕاب ِىهٜاثذ 

ُت ٠مً ًخدحن  ذ والاظدباهت ؤخُاها ؤخشي ٠ما هى ٔمىك ؤهل الف٘ى واملخاجلت زم الخفٍش

ذ ٘شؿ الاهُٝاد وولىط ِالم اإلال٣ىث، بدُض ال ًم٢ً لٕحر الخٝي الخلي والخلي اِخالء  للمٍش

ت الشباهُ  : ٠شٚ ألامحر مً لٕت الشمض واِخبرها للذًىان ِىىان لزل٤؛ .تمذاسط اإلاّ٘ش

 ٘ىجذ ظل خاالث الىظذ مازلت  ويقيىا حقا هللا معــــــــــــــــــــرفت

ــــــال                    الىفىر                     الىله ـــــ   الىصــ

ــــالي       اللقاء                                 الذمع ـــ ـــ ـــــ  الليـــــ

ــــت                   املحبت                  الخمرة ـــ ـــ ـــــ  العبىدًــ

ت بذًال  مىىٞ الخىا٘ش الزي هلمعه بحن اإلاشؤة وألامحر بدُض جٍهش العُىشة ألاهشٍى

ت، بمّجى جدى٥ الخمش٠ض الزاحي لخجشبت ألامحر لمً مذاس جدٟش  لٙلعٙت الٝىة الز١ىٍس

لزل٤  ألاهثى ٘ةن هي سلذ هاله العشوس والٕبىت وإن هي سخىذ جدضهذ ؤًامه ولُالُه،

جٍهش ٜلبِخه في جٙعحره لألؼُاء والخٝاثٞ ٘لم حّذ الهُمىت للشظل ٠ما هي خا٥ الّادة في 

ت بّض مً خاللها ألامحر بؼاسة ألاهثى راث  هفىؿ ٠شحرة. دسظت الاهّٙا٥ الشمضي والخىٍس

 .خالٛ ٠ما ظماها ١ىسبًالىابْ ؤلابذا ي ال
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حنننننننننننننننننننننننِرِهم
َ
نننننننننننننننننننننننا ِلٕ ِتي الُشئٍَ

َ
ننننننننننننننننننننننناٜ

َ
نننننننننننننننننننننننَِغ ِفننننننننننننننننننننننني و

َ
 َول
 

ننننننننننننننناُخىا
َ
و ؼ

َ
ٟ ؤ

َ
خِجننننننننننننننني النننننننننننننننَىَسي ِفننننننننننننننني را

َ
ل
َ
نننننننننننننننى ٜ

َ
 َول
 

َشِوننننننننننننننننننني
َ
نننننننننننننننننننننم ج

َ
لنننن
َ
ا ؤ ِشٜننننننننننننننننننُذ ِفننننننننننننننننننني َخنننننننننننننننننننِبِهم َدهننننننننننننننننننش 

َ
ٔ 
 

حِفنننننننننننننننننننننننني َبدننننننننننننننننننننننننِشِهم ُظ 
َ
 ٙننننننننننننننننننننننننننننً َخٝنننننننننننننننننننننننننننننننا َوَمنننننننننننننننننننننننننننال

 (229 .ؿ ،2007، الّشبي دخى)

ّ في جل٤  الىٕمت الٕىاثُت، بدُض لم ٌّذم الخىاظٞ الجمالي بحن اإلاىلُى و١اجبه اإلالمذ باد 

ت ٌّلً ِلحها الخىدد والخمُى ٘ال  خىه هدى جبلُٖ مذي حّلٞ ألامحر بالزاث مدىت ؤهشٍى

 ل٢ً 
 
ا للمؽِئت ٘لم ًخلٝها مّاهذا ؤو مخدذًا واإلاا ظبل الشظل بداظخه للمشؤة م٢مال ٘ىٍش

بزل٤ لُٝم اإلاىسور  ا ًٍهش رل٤ الاظخدىار، مخالٙمخم٢ً معدبىً بر دون الخدلُل ال

َها  : مفذاٜا لٝىله ِض وظل: اإلاشؤة ِذو الشظل  البُئي والذًجي الزي ؤظغ إلاٙهىم يُّ
َ
ا ؤ ًَ "

ُسوُهْم َوِإْن 
َ
اْخز

َ
ْم ٘

ُ
٢
َ
 ل
 
ُذّوا َِ ْم 

ُ
ْوالِد٠

َ
ْم َوؤ

ُ
ْصَواِظ٢

َ
ًْ ؤ ًَ آَمُىىا ِبن  ِم ِزً

 
  ال

ْ
ٕ
َ
ُدىا َوح َٙ ْف

َ
ىا َوج ُٙ ّْ

َ
ُشوا ح ِٙ

" ىس  َسِخُم 
ُٙ َٔ َ

 
ِةن  َّللا

َ
ت في بلىسجه وخلٝه ألن الّذو مفىُى راحي ال دخل للمازشاث اإلا٢دعب، 3٘

ذو ًشظْ بلُه ؤظباب الخُبت والخذهىس الصخص ي،  ٣٘ل مىا بداظت بلى مىاٜن مخالٚ ِو

ًم٢ىه ؤو للمىاظهت الٙاِلت ٠ما  الٙشد البؽشي مً وبُّخه الخدٟش للمىاظهت الّٙلُت ألن

 جخُل جل٤ اإلاىاظهت، إلاا ج٢ثر اهضالٜاجه ومٕالىاجه.

ٞ الخفاُس  ت ًِ وٍش الّالم لم ًخٕز ِلى العالم اإلاادي واإلاّىىي ل٢ىه ٠عب الاظخمشاٍس

والخذاْ٘ ولى بإ٠زوبت اإلااامشة والخُاهت، مْ ؤن ؤلاوعان ِذو لىٙعه ال ٌعخىُْ ؤلاٜشاس 

، اإلال٢ُت، ألاخالٛ، : التربُت ؤخمّذ دوما بدٞبزل٤ بال في لىء املخالٚ الؽبُه واإلاشؤة 

 ٛ لزل٤ ... لمّٚ الجعذي، االىٝق الىٙس ي، العُىشة وؤلارال٥، الخاظت البُىلىظُت ،الش

ٚ  بز٥ آ دالالث الخب بلهٙت مخىامُت، ِضصث مٜى ألامحر ظهذا مماِٙا لالخخىاء ـو

 : ، باِتزامه خىاب الخمىس الساهذ -الباكي

ت  اإلاؽ٣لت مً الجما٥ والخٞ والخحر ًيبّض مّىى البدض ًِ وظىد ومْ زالزُت اإلاّ٘ش

 : اإلاىظىد وواظبه

ننننننننننننننننننننننا
َ
اَسه ًَ ْذ ِد

َ
نننننننننننننننننننننَذاه

َ
نننننننننننننننننننننْذ ج

َ
ْىَمنننننننننننننننننننننا ٜ ًَ نننننننننننننننننننننُذ 

ْ
ل
ُ
 َوِإْن ٜ

 
ا
َ
َجاهننننننننننننننننننن

ْ
ش
َ
نننننننننننننننننننْشُب ؤ ُٝ ننننننننننننننننننْجُهْم َصاَدِونننننننننننننننننني ال َِ ى 

ُ
ْظننننننننننننننننننل

َ
 أل
 

 ُْ ِ٘ ننننننننننننا
َ
ننننننننننننُذ ه ّْ  الُب

َ
ٗ  َو ال ننننننننننننا

َ
ننننننننننننْشُب ِلنننننننننننني ؼ ُٝ َمننننننننننننا ال

َ
٘ 
 

  ٞ ننننننننننننننننننننننن
ْ
ؽ ِِ ْشِبَىننننننننننننننننننننننا 

ُ
ننننننننننننننننننننننناَوِفنننننننننننننننننننننني ٜ

َ
َماه ُْ ننننننننننننننننننننننناِوي َه َِ  َد

 (2007، الّشبي دخى)

ُ اجشا٠مُ اِمٞ ألامحر بخعاظىا بعىىة ججشبخه الجمالُت، ٘لم هلمعها بال بّذ  امّ٘ش

تها امدللحن ال٣لماث ومذٜٝحن في الفُأت لزل٤ ظمّذ اللخٍاث العابٝت وهٍحر  اوخعُ
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ّ
ُاب ِمذ الالخٝت مؽ٣ ُا إلاا ِىخه اإلاشؤة ٠خٕض٥ ـىفي، وبحن خمىس ٔو ُ٘ه لت صادا رٜو

 -ؤود -ؤظلى -ؼاِشها بلى اظخٍهاس مىاوً ٜىجه ولّٙه بٕىاثُت هادسة ٘مشة هى الٙاِل: ٜلذ

ُل ُ٘هؤولب ومشة ؤخشي  َّ ْٙ ًُ لزل٤ جٍهش ؤلٙاٌه مىاظبت ، ًماسي  وال، ال ًشض ى، : ًدُههى مً 

شبه مً ظُذه  ،ىٛش خُىا املجاهذةلخالت الّابذ الىاظ٤، ُ٘ ٙشح خُىا آخش باإلاٝام ٜو ٍو

ه وخبِبه وعدؽّش مْ ألامحر ظباٜا هدى اإلاّجى ٘ال ٣ًاد ًخشط مً خالت، بال  ،مّؽٜى

٢شٚ مً خاالث الّؽٞ الالخٝت  .ٍو

ىلها خذ الاجفا٥ اإلاؽهذي  ُت التي جدٝٝذ دالت ِلى ظمى الخجشبت وـو ال٢خلت اإلاّ٘ش

هلل ظبداهه وحّالى حعامذ راجه ًِ ١ل حٍّشٚ، واوٕلٝذ مضاساجه بال باإلاىلُى اإلاخىدى با

، ؤما اإلاعخ٢حن واإلاىخذُ بالجما٥ اإلاادي، ٘ال هجذ ِىذه ٔحر حّلٞ  ل٣ل ٘هُم مخدٟش

ُحن ًِ  بالٝؽىس، ؤما اإلاهم والّام ٘ال ٢ًدؽٙه ٔحر الفىفي لزل٤ اخخلٚ خب الف٘ى

ت ِادًت البىا ء ومخخلٙت العُاٛ واإلاّجى، ٘ةرا ٔحرهم ومهذوا لخب آخش بلٕت مخفـى

خفل الخىائم بحن املخب والخبِب راب الّادي وجىاص٥ الخاسجي ًِ اجُان الّىن واإلاؽىسة 

ُش في ِالم اليؽىة بّذ مخاك ِعحر وخلُي مخىُى  ولم جبٞ مً الخجشبت بال ما هطج وجِش

والشوح زالسي مً ؤلاسظا٥ والخلٝي باإلاىدذ الىبُعي ٠ىدُجت سوخُت ٣٘اهذ الشوح والشاح 

ىلي خالت الىظذ والالتزام مخىاصن خذده العلٟى مخّذ باهخماثه مً الخاسجي الىلعي لدعخ

خه به، ص ١لما ي ؤلال  اد حّلٞ املخب باملخبىب صادث لىاعجه وهزا دلُل ِلى خعً مّ٘ش

و٠شحرة هي معخجذاث  والاهفشاٗ ًِ ١ل ما ٌعخذ ي سخىه،وجىلّه ؤظباب سلاه 

الخىاب الفىفي في اجخاره الخّلٞ الٕضلي ٘ٝذ وعدؽّش لخٍاث اإلاذ اإلاّىىي مخذ٘ٝا ٠ما 

٢ؽٚ  ٘األزش ألادبي الزي ًبذِه الٙىان ًخىىس بّذ مىجه ؤًما،" : ِّبر ُٔىسغي ٔاحؽُٚ ٍو

للىاط ًِ مممىن ُ٘ه مخجذد ومٙاجئ داثما، بن الٙىان وهى ًالٚ ِمله الٙجي ال ًذٟس 

بةسادة وهبت  (225 .ؿ ،2990، ٔاحؽُٚ) "بال وعبت واخذ باأللٚ مً جٙعحراجه اإلام٢ىت

هىد ؼا٠ُا الى
ّ
ا  ىي سباهُت حٕجى ألامحر بداالث الؽ ل، دون ١لل ؤو ًإط مذِ٘ى مخىظال الـى

 بُُٝيُت الّاٗس وؤوساد مدبه.

، ـذ  اظخد٢مذ ِاوٙت الخب وج٢شسث مٙشدة وظمّا وما هخج ِجها مً : هٙىس وؼٛى

ل ل٢ً اإلاالخَ هى   الُحبوهجش وبّاد وـو
ُ
 : ألامحر مل٤ داثشة ؤوظْ ِىذ َبين

ت الُخنننننننننننننننننب َِ  َوِفننننننننننننننننني َمنننننننننننننننننً َمَمنننننننننننننننننىا ِفننننننننننننننننني ِؼننننننننننننننننننننننننننش
 

فننننننننننننننننننبِرن ِلنننننننننننننننننننبالء َوالَهننننننننننننننننننى َُ ل
َ
ننننننننننننننننننه ِبظننننننننننننننننننَىة ، ٘

َ
 ًل

 
ننننننننننىي 

َ
 ز
ُ
خُبننننننننننىِب َخُنننننننننض

َ
نننننننننَذي امل

َ
ِخننننننننننب ل

ُ
 َهنننننننننَىي امل

 
ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننما َساح َهبنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننذ ِمىنننننننننننننننننننننننننننننننننننننه

َٙ ُ
َ
 ؤسَواح و٠
 

جي ُٙ ِّ عننننننننننننننن
ٌُ هننننننننننننننننَىاه 

َ
ي ؤ ِ

ّ
ننننننننننننننننننننننننننَضا٥ النننننننننننننننز

َ
 َهننننننننننننننننننننننننل الٕ

 
هنننننننننننِذ  َّ نننننننننان فننننننننننِي ال ن

َ
نننننننننننذ ١

َ
مننننننننننا ٜ

َ
ىمننننننننننا ٠ ًَ ننننننننننننننل   بِالـى
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ُذوي َهننننننننننننننننننننننال ِّ عنننننننن
ٌُ هننننننننننننننننننَىاه 

َ
ي ؤ ِ

ّ
ننننننننىس الننننننننز ُٙ  لى 

 
نننننننننننذ شب ِمنننننننننننً َبّنننننننننننذ َمنننننننننننا ؤبنننننننننننَذي ِمنننننننننننً الف  ُٝ  بنننننننننننِال

 
لننننننننننننننننننب 

َ
ي فننننننننِي الٝ ِ

ّ
ا النننننننننز

َ
ننننننننا ر نننننننننْ ِبنننننننننهًَ

َ
ّننننننننننننننننننننه اسح

َ
 َمشح

 
ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننّب فنننننننننننننننننننننننننننننننننننِي ُبّنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننِذ  الف 

َ
نننننننننننننننننننننننننننننننننننُش ٘

ُ
 ج
َ
 ال
 (2007، الّشبي دخى)

ذ الجمُل، ُ٘يخٝي م ؤظماء اليعىة ما ظاء ِلى  والىاضح ؤن الامحر ِمذ بلى الخفٍش

اإلامىشب .. مّادال ظاهم في جذُِم خاوشه .ظّاد، لُلى، دِذ، : هىذ الخخفُق ٕ٘ذث

واإلادؽٍي مشة هدى الٝىة، وؤخشي هدى الاهذزاس والخالش ي ٘هى اـىىْ مً خُاله مشتهىا 

ُٜمُا، لّله ًىاظب خالت الفذ التي ٌِّؽها، ّ٘مذ بلى الدسجُل والا٘فاح و٠زل٤ الخبلُٖ 

ب في ألامحر ؤهه ٢ًجّ  بوالٍٕش الم  اي بهزه ألاظماء وال ًفشح مما ًجّل ؤظلىبه ٍٜش مً ؤلِا

ذ مً اإلاٝام والّاوٙت اإلا٢شٙت واإلاازشة ؤًما، لزل٤ ؤ٠ذث  ،سي ؤلاؼها ٔشله مىذ مٍض

ه هدى البِئت والٝمُت، ٘هى لم ٌّاٌؾ ٜفت خب مّهً ل٢جهً سمىص لتزاماوظذاهُاث ألامحر 

٘دٞ اليعِب ؤن ٣ًىن خلى "دالت بةظٝاه مّىىي مىحي باال٘خّالُت ومىلُى الٕض٥، 

ب اإلاّاوي ظهلها ٔحر ٠ض وال ٔامن وؤن ًخخاس له مً ال٢الم ما ١ان  ألالٙاً سظلها، ٍٜش

حن عخخٚ الـش ً َو  ."ٌاهش اإلاّجى لحن ألازاس سوب اإلا٢عش، ؼٙاٗ الجىهش ًىشب الخٍض

ُت ججشبت ؤ٠ثر ؼمىلُت ٘ٝذ هجح ألامحر في  (1928 ،لٝحرواويا) ومً خُض الخجشبت الف٘ى

ٙه الشوحي، ّ٘لمىا مً جل٤ ألاظماء مشظُّخه  الشٝاُ٘ت والتي اظدىذ ِلحها بزباث ظّت مٜى

ٝها املجاهذة ،لخىزُٞ خُٝٝت ظلى٠ه، ٘الزاث اإلايؽىدة ٔحر ماوشة واُّٜا ل٢جها صثبُٝت  .وٍش

لُه ظلم ألاظلىب لالظخٙهام ٘ ٣لما اصداد بّذه صاد ٜشبه إلاحزة الخفىبت في سمض ألاهىزت، ِو

 : ٘ٝا٥

ننننننننننننننننننننننننننا
َ
ٝ ِٝ ننننننننننننننننننننننننننى مُد

َ
ُل
َ
نننننننننننننننننننننننننناِمش َول َِ ننننننننننننننننننننننننننِغ 

َ
ٜ 
َ
هننننننننننننننننننننننننننا

َ
 ؤ
 

ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا َومدُبىب   َوبُجُهمننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا ُوَدا مِدب 
 

ننننننننننننننننننننننننننننننننننا
َ
ننننننننننننننننننننننننننننننننننل هُىسه َُ

َ
ننننننننننننننننننننننننننننننننننامش جخ َِ غ  َِ ا ٜنننننننننننننننننننننننننننننننننن

َ
 َور
 

َمنننننننننننننننننننننننننننناث والهننننننننننننننننننننننننننننا ُمَخَدحنننننننننننننننننننننننننننننرا
َ
ننننننننننننننننننننننننننننى ٘

َ
ُل
َ
 فننننننننننننننننننننننننننننِي ل

 
ا بنننننننننننننننذ 

َ
مننننننننننننننش الَهنننننننننننننننىي ؤ

َ
ٍِمنننننننننننننننه خ َِ ب فنننننننننننننننِي   َمننننننننننننننا د 

 
سَواح

َ
ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننجه ِمننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننً ُظننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننّاد ؤ

ُ
ص ٌَ  

َ
 وال
 (220ؿ.  ،2007، الّشبي دخى)

، ٘لم مىاٜٚ ألامحر ٠شحرة مىدذ ججشبخه الجمالُت جىزُٝا سظمُا هدى الاهبشاٛ  والؽُُى

٢ًخب ؤو ًٙصح بل لم ًيعٞ العُاٛ بال في ووإة املجا٥ الؽّىسي، ظّلخىا وعخدمش جُمت 

ؽّىسي لم ججعذ مادة ل٢جها لالّٝل في ٢٘ش ألامحر، ٘جٙاء خُا٥ ؤم البىحن مخّلٝا بالى ي ا

بلٕخه ًُٝىا، ٘داله باِشت ِلى ِذم الاظخٝشاس لُخّاٌم ؼإن خبه وجدعامى جإمالجه بخٕزًت 

اإلالمذ الجمالي بّٙل الجٙىة التي بلٕذ ؤوظهها خذ ِذم الشباث الىٙس ي، وجإزش ألامحر باألهثى 

ب في اإلاّىى،   اظخّماال ٘ىُا ؤهخجذ الؽّىس بّذم الشض ى ِىذه، ألهه ولب اإلامىىح ؤس
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تها والىجاح الباهش   وججاوصه بلى مّجى ازباث ؤلاسادة في بلٓى دسظت الخجلي، ٘إلح في ولبها بخىٍس

 : في الٝبن ِلى اإلاخالش ي مً ؤم البىحن ؤو راث الخذس ٠ما ًلٝبها ُ٘ٝى٥ 

ُىنننننننننننننننننننننننننىصِ 
ُ
نننننننننننننننننننننننننب ِفنننننننننننننننننننننننني ٠

َ
ٔش
َ
نننننننننننننننننننننننناُط ج ا الى 

َ
َمننننننننننننننننننننننننا ِبر

َ
 ؤ
 

ِدي
َ
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننم ُم٢َخجننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننِزي َوصا َّ بَىنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننت ال

َ
 ٘ا
 (2007، الّشبي دخى)

خاـخه وخاظخه، ل٢جها  -ابىت ِمي- والٍاهش هىا اسجباوه بخإ٠ُذ محزة الزاجُت ِىذه

ه لزل٤ ًشبي ب٣اءه ىس بشهان لىظىده وجى ت ظُىػ ب:  إلاشاخل جف٘ى البّذ والفذ بمٝاِس

ؽ٣ل هزا هٝىت جدى٥ في خُاجه  هشه الىظذاوي، َو خعجب مً اهخفاسه اإلاادي ٜو ذاء ٍو ألِا

جىمي ٜذساتها بخُّحن واٜت بذًلت ومدلُت، بر  االتي جإبى الاهفُاُ للمّٚ والاه٢عاس راج

مها ل٣ل مُّٞ،  هاؼ٣ل لمحر اإلاخ٣لم زلثي الذًىان وحّالذ ألا  في بدثها ًِ الخُٕحر و٘س

٘ٙشك الفُاهت والخماًت ِلى معخذِاه ألاهشىي ولم ًمىدها اِخباوا ل٢ً لذواُ ؤمىُت 

 وواُّٜت ؤوظبها اإلاٝذط. 

م مً  خاوب ألامحر ألاهثى ٘اِال ولم ٌّخمذ مدا١اة وظشد اإلاٙاجً واإلاخْ مجها، ِلى الٔش

ٕت في ؤنها الخب٢ت اإلاعدىذة في ظل اظخّم
ّ
ُىده ٣٘اهذ الل االجه، خاـت ما اسجبي بالّلم ٜو

ألاخىة(، وبحن -الخب-متن ألامحر مىٙخدت ِلى الخإهِض ولم ًحجبها مً ؤي مُذان )الخشب

ا  ذ ـٙاث وخاالث جىاظل ٘حها اإلاّجى ومىذ هِى
ّ
ؤلاخٙاء واإلاىاظهت لّبذ ؤدواسها بةجٝان ومشل

ّلُت ال جخمْ مً الشاخت الىٙعُت والىمإهِىت اإلاعخٝبلُت،  ٘األهثى ِىذ ألامحر اهّٙالُت ٘و

ل والخبذًل بمُّ باث والع٣ىن وجىدى مىخى الخدٍى
ّ
الشظل، بنها ـىسة خالفت للجىهش  تللش

اِش ِلى الُذ
ّ
ُت س٠ض ٘حها ألامحر الؽ خَ-الخذ -الٙم-الجمالي والؽمىلُت الزٜو

ّ
-الىٗش-الل

واهشجى ٌٕاص٥ راجه مً خال٥ ظضثُاتها ٘هى ألامحر الٝاثذ والخلُل الزي جإبى ِىه الاهفشاٗ 

ه بةلخاح جام مىظبه ًٝحن ، وبحن اإلاذ والجض ج٢ثر جىظالجه ومىاؼذاجِىه وال جخمْ له

ُل، والخذ مشحْ الع٢ُىت واإلاىدة واللخَ . اإلال٢ُت ٘الُذ ؤداة اإلابادسة والٙم للخىبُه والخـى

ٗش ٘ال٣ل اإلاىلى ي وال٣امل بما حؽُّه ألاهثى مً معا ي الٝىة لخإمل ل
ّ
والخبفش ؤما الى

 الجعذًت والاظدىاسة الّٝلُت.
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