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 ػواُر ٔبسَوتَة يف كعَدت "رسكوا مٌا اًزمان اًـريب" ًزناز كداين.

 
 خوةل جن مربوك:  ذنخوزاٍظاًحة 

 اٌَلة اًـرتَةالٓذاة و كسم  

  لكَة الٓذاة واٌَلاث                                    

 )اجلزائر(  -ثسىرت خامـة

 ط:    ػػػػػػمَخ
جسـى ُذٍ ادلزاسة ٕاىل اًوكوف ؿىل 

ىزاز كداين،  سَوتَة يف صـر "اًؼواُر الٔ 

ومن بٔخي حتدًد ُذٍ اًؼواُر ومـرفة 

بًَٓاهتا وكفت ؾيد اًلعَدت واختذهتا ٔبمنورخا 

 . ًخعحَق ادلزاسة

ًلد اص متَت ُذٍ ادلزاسة ؿىل ؾيرصٍن 

ٔبساس َني,اًـيرص ألول حيمي ػاُرت 

ري واًرتهَيب، بٔما  الاىزايخ تيوؾََ اًخعٍو

 . تبٔهواؿَ اًثاين فِخياول اًخىراز اًـيرص

 

 

Résumé: 
Cette étude tend à identifier les 

phénomènes stylistiques a travers 

la poésie de « Nizar kabbani » 

On penche sue le poème autant 

que modèle de pratique (nous a 

volé du temps arabe) 

Afin d’identifier ces phénomènes 

et connaitre leur mécanisme, 

 la détermination des phénomènes 

stylistique dans ce poème se base 

sur deux (02) points : 

1- l’écart figuré et l’écart 

syntaxique 

2- la répétition. 
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 7107حوان                                        373                                         لكَة الٓذاة و اٌَلاث

 

 :  متَِد
َُ ًوحٌة اكصفة خملحبٓث      زاسة هوه ألسَوتَُة ِؿمل ومهنج ًدٌاوُل اُلسَوة ابدّلِ

فألسَوة  ،ما رّصخ تَ وما مضن ،ما ػِر مهنا يف اخِلعاة وما تعن، حدعخشعَة ال 

حرس ٕاىل ملاِظد ظاحدَ من حُِر ٕاهَ كٌات اًـحوز ٕاىل ملوماث اًضخعَة اًفٌَة حفسة 

ا ؾن ذاخهل لة توظفِا الاذت ومبا ٔبّن الحدع ًـمتد ؿىل اٌَّ ، اكصفا ؾن مىٌوانث ظاحدَ ُمـرّبِ

فٕاّن ألسَوتَة ثخبٔمي تعًرلة اس خخدام اٌَلة ًخجمؽ من  ،يألساس َة يف معهل إلتداؾ

اجلزئَاث واًخفاظَي ما ميىن اخلروح تَ من معََاث حتََََة ثدّل ؿىل ظحَـة ٔبسَوة 

، حِر هتمت تدزاسة اًيط ذزاسة وظفِة حبسة خعوظَخَ و ثفرذٍ ،اًاكثة ٔبو اًّضاؾر

هِتا اًفٌَةنٌل ثلوم ؿىل ملازتة اًيعوص ألذتَة وثفحط ٔبذواهتا وبًٓ  ذلزل ، َاهتا وجضلُُكّ

 . متزيث ؾن تلِة الياجه اًيلدًة تخحََي وس َجَ واًىضف ؾن تًِاثَ

ٌسـى ٌَىضف ؾن احللِلة  ،اًلراءت إلتداؾَة يه تياء حٌليل خدًد ٕان     

ًرة ًلك اًيط وما ميخَىَ من وسائي نامتن ًَفيض مبا دلًَ ؼيُّ اًححر مس مترا  ،اجلُو ًو

 . ذما ًضمن ٌَـمي ألذيب مسة إلتداؾَة و ظفة ادلاًَة ،اث ثحـا ذلزلفذـّدُذ اًلراء

ز ، واًّضـُر الُـارص ؿىل وخَ اخلعوص          ُعّوٍ ُ ؾن ألسمٌة ًو ِصـر ًُـرّبِ

رفغ ما ل ًوافق ظموحاثَ واًّضاؾر الـارص حامل حيمُلُ تـامٍل ٔبمجي ؤبفضي  ،اًواكؽ الـُش ٍو

وٕاضفاء ظفة اًّضـًرة ؿَََ واًُرؤًة اًضـًرة ، اثَ وجتاوساثَُىذا جلك ثياكض ،من ؿالَ

 . واًفَسفِة ذما حـهل ٌسمو ؿىل معاف تلِة ألؾٌلل ألذتَة

َّة اًّضـًرة حمكن يف اًخّـحري ؾن ؿامل ثِلُف ٔبمامَ اٌَّلُة اًـاذًُة         ذٍ اخلاظ ُو

ول وس خعَُؽ ٔبن هـرب ابحملدوذ  فِذٍ اٌَلُة حمدوذت يف حني ٔبن  ُذا اًـامل كري حمدوذ، ؿاحزتَ 

فِذٍ  ،ا من اٌَّجوء ٕاىل وسائي هخلَُّة هبا ؿىل ُذٍ احملدوذًةلتّد ٕارً  ،ؾن كري احملدوذ

لخَ َّة اًّضـر ًو ـراُء واًيُّلّاذ اًُلدماء تَلة  ،اًوسائُِي حتدًدا ثُحنّيُ خاظ ويه اًّّت مّساُا اًضُّ

 . (0اجملاس)

ر من الؼاُر اًفٌَة ًـمََة ٔبو ػاُرت الاىزايخ اًّت فاٌَّلُة الزُناحُة ٔبمهُّ مؼِ  

 ام معَِم اًّضـري الُـارص.ِصلَت ابل اًيُّلاذ ؤبخذُا اًّضـراء مبثاتة معوذ فلري ًل 
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وة كاذزٌت ؿىل تّر احلرازت      واٌَّلُة يف اًّضـر احلّر ويه يف ًد صاؾر مُو

 هفوس يا واًّت ل ثيخش ؾهنا اًلدوز واحلَات وإلصازت ٕاىل البًٔوف يف اًلكٌلث اًّت ثـُُش يف

 . (7) يف مـامج اٌَلة

ًزناز كداين فٕاهيا جندُا حافةل  "رسكوا مٌا اًزمان اًـريب"وٕارا ما ؿدان ٕاىل كعَدت 

وكدي احلدًر ؾن ُذٍ الاىزايحاث لتد ًيا  ،ابلىزايحاث  تدءا ابًـيوان مروزا مبلاظـَ

 . من ثـًرف الاىزايخ ؤبهواؿَ

 : زايخ_مفِوم الاى0

 :  ًلول اجن مٌؼوز يف ثـًرفَ اٌَلوي ًالىزايخ  : ًلة -ٔب  

دَ  : ىزخ اًيشء ًزنخ وىزوحا: ىزخ  ـُ َ ٕارا ، وىزحت ادلاز فِيي ثزنخ ىزوحا، ت

 ،وتدل انسخ ،وىزخ تَ ؤبىزحَ، ٕامنا ُو مجؽ مزناخ ويه ثبئت ٕاىل الاء اًحـَد، تـدث )...(

 (.3: تـَد) ووظي انسخ

ا ثـي ٔبنّ  : مٌؼوز" كد رُة يف ثـًرفَ وٕاًضاحَ ًلكمة الاىزايخواًحنّيُ ٔبّن "اجن 

 تـد ٔبو تـَد والاىزايُخ ُو الاتخـاذ ؾن الـىن ألظًل والـجمي.

 : فؼةفِلول ؾن ُذٍ اٌَّ  " كاموش احملَط "ابذي يف مـجمَ بٔ  سؤبّما اًفري   

و مبيزتخ  تحـد ) ىزحا وىزوحا:، مكيؽ ورضة : ىزخ  . (4تـد )...( ُو

كعدٍ اجن مٌؼوز حِر جند فهيا ملعدان  لكمة ىزخ ؾيد اًفريوس ٔبابذي ثـي ما 

و مـىن اًحـد  . والاىزايخ ٌَفـي ىزخ ُو

 : اظعالحا ة_

و احنراف  ،ًُـدُّ الاىزايخ كضَة ٔبساس َة يف ثفجري حٌلًَاث اًيّعوص ألذتَة ُو

و حدج ًلوي ًخخني يف حرهَة اًلُكم وظَا ،اًلُكم ؾن وسلَ البًٔوف قخَ ؿىل ٔبهَّ ُو

فاخذَاز ألًفاظ وحرهَهبا يف س َاق ٔبذيب ، خاضؽ لحدٔب الاخذَاز هؼام خازح ؾن البًٔوف.

عحح ٌدللةل ألوىل ٕاماكهَة  ،جتـي ٌدّلال ِؿّدت ذللث من ُيا خيرتق اًلاهون اًـاذي ًو

ِق جمّرذ وس َةل ٌَخواظي وٕاهٌّل يه كاًة راهتا ًخحل  فذعحح تَ اٌَلة ل ،ثـدذ الدًولث

 . (5اًضـًرة وادلاًَة)

َ ل وحوذ ٔله   ،الاىزايخ ُو ادلؽ تني ص َئني مجـا كري مٌعلي مفاذ رزل ٔبن   
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 . " الاس خـازت واًدضخَِ واًىٌاًة"   : ومن ثسل الاس خخداماث، ًلًرية تُهنٌل

ني"وكد حرص   ػاُرت الاىزايخ يف اًّضـر وحـهل اىزايحا ؾن الـَاز  "حون هُو

و ًل خضح رزل  ،عد اًـدول ؾن ٍلوؿة اًلواهني اٌَلوًة الخفق ؿَهيا دلى اجملمتؽاًـاذي ُو ًو

ٔبّن اًضـر اىزايخ ؾن مـَاز ُو كاهون اٌَلة, فلك ظوزت خترق كاؿدت من  " : يف كوهل

 . (6) " ٔبو مددٔب من مداذهئا، كواؿد اٌَلة

 : ٔبهواع الاىزايخ -7

واًّت  ،ٌَلة وألسَوة الاىزايخ ػاُرت من اًؼواُر ألسَوتَة اًّت ختضؽ 

واحنرصث ٔبهواؿَ يف  ،حؼَت ابُامتم هحري واس خخدام واسؽ من كدي اًيلاذ ألسَوتَني

 : زالج مس خوايث

 : الاىزايخ اًرتهَيب 7-0

ٕاىل كمية الاىزايخ اًرتهَيب  " ذلئي إلجعاس " ٌضري ؾحد اًلاُر اجلرخاين يف نخاتَ 

َعف دلًم موكـَ مث ثيؼر فذجد "ول حزال حرى صـرا ٍرو يف اًّضـر كائال: كم مسمـَ, ًو

 سخة ٔبن زاكم ًوعف ؾيدك, وٕان كدم فَِ يشء وحول اٌَفغ من ماكن ٕاىل ماكن".

ذا ما ثًدبٔ ٕاًََ   ني"ُو َ ًخحلق ٔله   ،وؿّدٍ ظفة ٔبساس َة متزّي اًّضـًرة "حون هُو

 ّ خ اًرتهَيب الاىزاي َلة ألخرى ورزل ٔلن  فهيا ؿىل حنو ٔبؿىل ؤبوحض مٌَ يف مس خوايث اٌ

ا  . كاذز ؿىل خرق كواهني اٌَلة ومـاًرُي

ٕار ل ٍىرس كواهني اٌَلة الـَاًزة  -اًخلدمي واًخبٔخري–ومن الاىزايخ اًرتهَيب  

 . (7ًَححر ؾن كواهني تدًةل ًوىٌَ خيرق اًلاهون ابؾخيائَ مبا ًـد اس خثٌاء انذزا فَِ)

ًرتاهَة ًلرض صـري هخِي وهعي يف اٍهناًة ٕاىل ٔبّن الاىزايخ اًرتهَيب خيرق ا 

ضَف ىىِة فٌَة خاّظة ًدس ىّن هل تذزل اًوظول ٕاىل قرض تالقي صائؽ يف  ،فِعوقِا ًو

 اجملال إلتداؾي اًضـري.

 : الاىزايخ اًعويت 7-7

يحرص الاىزايخ اًعويت ثحـا ذلزل يف جمال ختخَف اٌَّ   لة اًضـًرة ؾن اًيرًثة, ًو

 . ًلافِة وإلًلاعٔلهَ خيط الك من اًوسن وا اًضـر ل كري
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. اًّت  لة اًضـًرة الاهفـاًَة الؤثرتفالىزايخ اًعويت خاظَة من خعائط اٌَّ 

 . ثرتك اهعحاؿا يف هفس الخَلي

راث ُدف  ،وهبذا ٌُضلّك الاىزايخ اًعويت ثـلِداث نثريت ٌدلزاساث اًعوثَة

ًرتهَحة هخِي ويه اًوكوف ؿىل هط صـري ٍروق ٌَلازئ سٌلؿَ جركعاثَ إلًلاؾَة وا

 . واًعوثَة وادللًَة

وحيدج الاىزايخ اًعويت ؿىل مس خوى إلًلاع واًوسن. واذلي ًَـة ذوزا يف   

 وضف ذللث اًيّط وملاظدٍ, نٌل ًمت رزل ابخلروح ٔبو اًـدول ؾن اًحًِة اًرئُسة ٌَححر.

وخاظة كافِة اًضـر احلر الـارص اذلي حنن تعدذ  ،ٔبما ؾن اىزايخ اًلافِة  

وًمت اىزايهحا ، فِيي ثـّد موس َلى ذاخََة ٌَخفـَةل ،واذلي بٔظحح ثلًرحا تدون كافِة ،ذزاس خَ

 . ُذا تواسعة اًخّجيُس

وخنَط من ُذا لكَّ ٔبّن الاىزايخ اًعويت ُو اخلروح ؾن اًخلاًَد اًـروضَة بٔو   

 . اٍمتّرذ ؿىل اًرشوط الـروفة ٌَححوز واًلوايف

 : الاىزايخ ادلليل -3_7

ًضـر ٔبو اًيرث ؿىل حد سواء حزخر ابٔلًفاظ والرتاذفاث يف صلكِا ًلة ا ٕان    

ًىن ؾيدما ثدخي ؿىل ثسل اًلكٌلث واًـحازاث اىزايحاث فٕانا خترح من مٌعلِهتا  ،اًـاذي

 . وثـرض ؾن مـياُا وثَخس مـاين ٔبخرى

اًلُكم رضابن,رضة ٔبهت ثعي مٌَ ٕاىل  : " ًلول اجلرخاين يف رزل      

ورضة ٔبهت لثعي مٌَ ٕاىل اًلرض تدلةل اٌَفغ وحدٍ  ،َفغ وحدٍ )...(اًلرض تدلةل اٌ

ًوىن تدلةل اٌَفغ ؿىل مـياٍ اذلي ًلذضََ موضوؿَ يف اٌَلة ذلزل الـىن, وٌَمـىن ذلةل 

 . (8) اثهَة ثعي هبا ٕاىل اًلرض ومداز ُذا ألمر ؿىل اًىٌاًة والاس خـازت واٍمتثَي"

ذك ؾن الـىن ألّول اًؼاُر, ورزل تبٔن ٌس يد فدوز الاىزايخ ادلليل ُو ٕاتـا  

مـِوذت ثَخسِا زوة اًلراتة فذخىرس ثحـا ذلزل  ،اًّضاؾر ٕاىل ألص َاء ظفاث كري مبًٔوفة

و اًلرض  من الاىزايخ ادلليل، اًّسمة اًسائدت  . ُو

س يحاول  ،وتياء ؿىل ُذٍ اًوكفة الوحزت ؾيد مفِوم الاىزايخ ؤبهواؿَ         

ومدى جتَََ يف  ،وثبٔثّر اًضاؾر تَ ومدى فاؿََة ما ثلّدم مٌَ، زايخ وصـًرخَزظد ُذا الاى
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 "رسكوا مٌّا اًزمان اًـريب".اًلعَدت اًّت تني ٔبًدًيا 

ؼِر "ىزاز كداين" من خالل ُذٍ اًلعَدت ٔبهَّ صاؾر كويم رمووش حبة       ًو

رحىز ؿىل الايض من ٔبخي  ،اًوظن اًـريب قَوز ؿىل اتزخيَ وملدساثَ ثذنري اًضـة ٍو

وما كام تَ ٔبتعاًيا ألًوون ٌدلفاع ؾن ادّلٍن واًـلِدت إلسالمِة  ،اًـريب تخازخيِم وجمدمه

متؼِر رزل خََا يف اس خـٌلهل ٌَرموس راث الرحـَة  واذلوذ ؾن محى ألّمة ؤبظاٍهتا. ٍو

 : لثالهذهر مهنا ؿىل سخِي ا ،اًخازخيَة وإلسالمِة اًضازتة يف اًخازخي اًـريب إلساليم

راء مـعفَ  ،ظازق ،س َف معر ؿًل ،اًلربٓن ،ظالخ ادلٍن ألًويب ،"فاظمة اًُز

 بٓل اًييب ..." ،مَوك اًعوائف ٔبيب جىر، اجلرخ اًفَسعَي،تلداذ،اًّضام ،اخلَي ،ألهدًيس

و ما ًلوذان ذون ُواذت ٕاىل ثلعري احلد ؾن الاىزايخ ادلليل يف ُذٍ    ُو

 . حاث الوػفة يف ُذا اًيطاًلعَدت ٔلهَ يف ظََـة الاىزاي

ََة ٕلزحاث اًلعَدت فاًحُت    ٌوَىضف ؾن ذلةل ُذٍ اًّرموس لتد من كراءت ثبًٔو

 ألول ُو هفسَ ؾيوان اًلعَدت نٌل س حلت إلصازت ذلزل .

 . (9رَسكوا مٌّا اًّزمان اًـريب )

ذٍ اًـحازت كد ظّوزث ًيا ٔبّن اًزمان يشء ماذي ٌرسق مٌا , وكد ٔبزاذ اًضّ   اؾر ُو

 من خالل ُذا اًحُت اًخـحري ؾن اس خالة اًلرة لاكهدٌا واتزخييا اًـريب اجملَد.

اًزمان" "اس خخدم اًّضاؾر ًفؼة  ،ٌوَخـحري ؾن ُذا الاس خالة يف ُذا اًحُت 

يا اسددداًِا تبٔخرى ٔكن هلول مثال ًاكن ألسَوة ، رسكوا مٌا اًخازخي اًـريب : ًوو حاًو

ـرتهيا ومل هخحسس ثبٔثر اًض ،ؿاذاي اؾر وثبٔحج مضاؾٍر اًّت ثَخسِا اًثوزت واًلضة ًو

فاًّضاؾر ًُياذي  ،وسدضّف من ُذٍ اًلعَدت ؿالماث احلُزن تني اًّسعوز، و احلزن وألىس

 (01) . ظالخ ادّلٍن ًَخرٍب ٔبّنم ابؾوا اًًسَخة ألوىل من اًلربٓن

و ًعوز يف ُذا اًحُت ختًل اًـرة ؾن ٔبمثن ما ميَىون ويه ؾلِدهت م ُو

لا ًِا من ذلةل ؾن اًخ خًل  "ابع"وكد اس خـمي ًفؼة  ،إلسالمِة ومداذهئم ادلًًِة

 . واًاّلمدالت فِيي ظوزت جماًسة ثدل ؿىل اوسالد اًّروخ اًـرتَة

 : نٌل جند رزل يف كوهل

 اي َظالَخ ادّلٍنِ 
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 ابُؾوَك و ابُؾواَن مجَـًا

 . (00)يف الزاِذ اًـََي 

ُِذٍ اًّضخعَُة ، َت ُبْخرى خَشِعََة َظالَخ ادّلٍن ألًّويبٌس خحرُض اًّضاِؾر مرّ    

ث تني اًّضام ومرص، اًّّت ّحرزْث فَسعني من ٔبًدي اًّعََحُني ياحَِ اًضاؾر  ،ووحد  ًو

 وؾن اًضـة اًـريب تبمٔكهل. ،ًَـَمَ ٔبن حاكم اًـرة ختَوا ؾن فَسعني

 مؤمتر اًسالم اذلي مفا حللَ ظالخ ادلٍن يف الايض ًحاع اًَوم ًٔلؿداء يف    

 . ٌضِد فَِ اًـامل تبرٔسٍ تَؽ فَسعني

و كد اس خـمي ًفؼة ابع مرت ٔبخرى لا ًِا من ذلةل ؿىل اًخيىر ًٔلظي    

اًّضَاع و كد ص حَ اًّضاؾر ظالخ ادلٍن واًضـة اًـريب ثضئ و  والاوسالد واًخخًل

 . ماذي ًحاع ٌوضرتى

 و يف موضوع بٓخر جندٍ ًلول :    

 (07) مَس دلى ّكِ اُلراتنيزَُيُوا اًض  

د ُذا اًحَُت ظوزت جماًسة  زائـة مفن الـروف ٔبن اًّضمس جرُشق من    و جيّسِ

و بٓك  ،ويه كدةل السَمني ،اًرشق واًرشق ُو اًلدش ٔبّما الراتني فِيي مجؽ مرايب ُو

لعد اًضاؾر  . اٍهيوذ الراتني" "تَفؼة  اًراب ًو

يوا اًلدش دلى  ،لِلِة اًلًرحةًخؤول اًـحازت ٕاىل ذلٍهتا احل    ويه ٔبن اًـرة ُز

ا ؿىل ظحق من رُة ٌَهيوذ ،مـىن رزل ٔبن اًـرة ختَوا ؾن اًلدش ،اٍهيوذ من  ،و كدمُو

 خالل مؤمتر اًسالم اذلي نخة اًضاؾر تعدذٍ ُذٍ اًلعَدت.

نٌل ثرُِبُس ًيا الاىزايحِة ؾيدما ٌس خحرض اًضاؾر خشعَة اًّعحايب اجلََي معر  

 : اة يف كوهلجن اخلع

ََْف مُعرْ     (03)َنرَسوا س َ

والـروف ٔبّن معر زيض شل ؾيَ كد راذ ؾن محى إلسالم, وذافؽ ثس َفَ ؾن   

اًـلِدِت إلسالمِة فاًضاؾر ُيا اىزاخ يف ؾحازثَ ًَخرح ما يف ظدٍز من حزن  ؤبىس ؿىل 

 ،واًىرامةفس َف معر ُو ظوزت ماذًة ٌرلوذ ؾن اًىربايء  اًوضؽ اذلي ثـاهََ ٔبّمذَ

مداذئ ُذٍ ألّمة, واًفـي "هرسوا" خاء جماسا و واٍهنوض يف وخَ من ًٍرد ثدهُس اتزخي 
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 . ًَـرّب ؾن حماولث اًخحعمي واًلضاء ؿَهيا

واظي اًضاؾر اسرتساهل لىٌوانث ظدٍز الََئة ابلهفـال ًَعي تـدوهل    ًو

 : كوهلواىهتانَ ٌَمـاين ٕاىل ص يق اًخازخي من زخَََ جمّسدا رزل يف 

يَلوا اًخّازخَي مْن زِخَََْ  (04) ص َ

ويه ظوزت اس خـاًزة مجَةل ؿدل هبا اًضاؾر ؾن حلِلة اًخّازخي, وص هبَ  

 "زخَََ" فالض حَ ُو اًخازخي والض حَ تَ حمذوف وكد ٔبىت تبٔحد ًواسمَ ويه ًفؼة، ابٕلوسان

 واًلعد من ُذٍ اًعوزت اًخـحري ؾن مدى ثدهُس ٔبؿداء ألمة ًخازخييا .

فِيي ثـرب ؾن ألىس اذلي ٌسىن كَة اًضاؾر, حّراء ما ثـاهََ ٔبمذَ وصـحَ   

 ًخّودل تذزل ظوزت ثخالؾة تذُن اًلازئ حّّت ًعـة ؿَََ اندضاف اللعوذ من وزاهئا.

ياك ذللث نثريت حزوغ ؾن جمراُا الـخاذ ورزل ابىزايهحا ٕاىل اكرتاة كوي    ُو

ـّال يف الاىزايخ ادلليل ثـمي فَِ ألًفاظ والـاين ذوزا ،وكامغ فِيي اكًـمةل اًيّلدًة  ، ف

راث وهجني, ًُمثّي اًوخَ ألول الـىن الـروف واًّسائد, ٔبّما اًوخَ اًثّاين فميثّي الـىن 

و رزوت الاىزايخ ادلليل ،اًّضـري ية ؿىل احلضوز الىثّف يف كعَدثيا هذهر ٔبًضا  ُو ٌوَرُب

 : ُذا اًرّتهَة, يف كوهل

حَيَ  ٔبهجضوان    (05) كدَي ٔبْن حَنْ

ويف ُذا الضِد ظوزت معَلة ًرتتط ألؿداء ابٔلمة اًـرتَة فِم ل ًرتهون فرظة 

 . ٕاّل وحياًوون خاُدٍن اًلضاء ؿىل اًّضـة فهيا, وصّي حرنخَ كدي اٍهنوض

ؾن حرص ألؿداء ؿىل ٕاظفاء وًو تعَط ألمي  فاًعوزت ُيا ؿرّبث وتوضوخ

 . اذلي ًَوخ يف ٔبؿني اًضـوة اًـرتَة وٕاابذت ٔبّي حماوةل ٌَهنوض واًحياء

لول اًضاؾر يف ملعؽ بٓخر:  ًو

 ٔبْؾعوان ُحدواَب متيُؽ ٔبن حنحي 

 (06) ٔبن هيِجَة ٔبولذا

و ا   ًخّازخي ويه ظوزت اس خـاًزة, ص ّحَ فهيا اًخّازخي ابلرٔبت فلد رهر الض حَ ُو

وحذف الض حَ تَ ويه الرٔبت ؤبىت تبٔحد ًواسرما ويه ادلةل اًفـََة"ًيجُة ٔبولذا" والـىن 

الخخفي وزاء ادللةل الاىزايحِة ًِذٍ اًـحازت يه حماوةل اًـدو مٌؽ اًخّازخي من ظيؽ  ياحللِل
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ذلٍن ٔبتعال بٓخٍرن ٔبمثال ظالخ ادلٍن ألًويب وظازق جن سايذ وكريمه من ؾؼٌلء ألمة ا

 صِد هلم اًخازخي ابًـؼمة .

زناخ تيا اًضاؾر ىزاز كداين ابس خخدام إلحياءاث والاس خـازاث واجملاس   ،ًو

 . وتًسة ظفاث كري مـِوذت ًٔلص َاء

 : وجندٍ ًواظي اس خىٌلل ظوزثَ اجملاًسة تلوهل 

ًُلاحًا...مييُؽ اًّضامَ    ٔبؾعوان 

 (07) ٔبن ثُْعِحَح تلداذا

يا كضاءمه ؿىل اًوحدت اًـرتَة مذـمدٍن ٔبن ٌسوذ اًخفّرق ً  ًخضح ويف ُذا اللام  

 يف ٔبمذيا إلسالمِة, وتذزل ًيـدم اًضـوز ابلهامتء وإلحساش الخحاذل تني ادلول اًـرتَة. 

فلد ظّوز ًيا اًضاؾر تذزل ظوزت جماًسة خازخة ؾن اًًسق البًٔوف وكد ذًّت 

هَ اًوس َةل يف اًخفًرق تني اًضـوة ؿىل رزل ؾحازت "ٔبؾعوان ًلاحا, فلد حـي اٌَلاخ وكٔ 

 . اًـرتَة

 ٔبؾعوان حدواب ثَميُؽ اجلُْرَخ اًَفَسعَي 

 (08) ٔبن ًُْعِحَح ثُس خاَن خنَي

ويف ُذا الضِد جتس َد ٌَمحاولث الخخاًَة يف حمازتة اًوحدت اًـرتَة مذـمدٍن  

ء وإلحساش الخحاذل ٔبن ٌسوذ اًخفًرق يف ُبّمذيا إلسالمِة, وتذزل ًيـِدُم اًّضـوز ابلهامت

 . تني إلخوت

لول يف موضؽ بٓخر  : ًو

 ٕانم خَف اًىواًُس 

 ومُهْ ًَلخِعحون امرٔبٌت 

 . (71) ثُدؾى اًَوظنْ 

وظّوز اًضاؾر يف ُذا اللعؽ مدى اهلمجَة واًلسوت يف اس خـٌلل اًلوت اًّت   

ُة تـَدا ؾن فلد ص ّحَ اًوظن ابمرٔبت ثُلخع ،ميازسِا اًـدّو ٌَلضاء ؿىل اًضـة اًـريب

 وكد اس خـمي ًفؼة" ًلخعحون" لا فهيا من ٕاحياء لس خـٌلل اًلّوت. الربٓى

 : ويف ظوزت ٔبخرى ًلول 
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 (70)َبْحَركوا تَُْت ٔبيب جىر

و يف ُذا اًحُت ًُعّوز متاذي ُؤلء يف اًخّعاول ؿىل ُذٍ ألمة     وكد  ،ُو

ذٍ اًعوزت اس خحرض اًّضاؾر ٔبًضا خشعَة خََةل متثَّت يف اًعحايب ٔبيب ج ىر اًعدًق, ُو

اجملاًسة ٕاهٌّل يه جماس ًعوزت واكـَة, فٕاحراق تُت ٔبيب جىر ًويح إبهجاس اًـدو ؿىل الحاذئ 

واىهتاك حرمهتا وثدهُس ك ما ُو ملّدش. وكد ٔبىت هبذٍ اًضخعَة لا ًِا من ماكهة يف 

و من بٓمن تَ, وذؿا  ذًًٌا. ٕاىل اًـلِدت فِو من ظّدق ابًرسول ؿَََ اًعالت واًسالم, ُو

 . إلسالمِة

و ًـرّب ؾن احلاةل اًّت بٓل ٕاٍهيا اًضـة  س مترُّ اًّضاؾر يف اسرتسال مـاهََ ُو ٌو

 : فٌجدٍ ًلول ،اًـريب

 فرَشًفاُث كٌرش

 رِصَن ًلسَنَ 

 (77) ُُصوَن ألحٌيب

فلد ظّوز  ،فلد خاء تعوزت خازكة تـَدت ؾن خِاًيا خازخة ؾن هعاق البًٔوف 

ّن من ٔبنرث اًيّاش ، نَي خاذماثرشًفاث كٌرش وكد ٔبحض ُُ والـروف ٔبّن رشًفاث كٌرش 

نٌل ًِن ماكهة يف ألمة اًـرتَة, فُِن  بٓل اًرسول  ، ؤبهررمن وس حا، احرتاما ؤبخَِّن َحس حا

 ،ًلعد تَ الـىن اًلًرة وكد اىزاخ اًّضاؾر تفـي "ًلسَن" فِو ل، ؿَََ اًعالت واًسالم

ـرّب ؾن نربايء الرٔبت اًـرتَة اليعاؿة وهرامهتا ٔبو الـىن احللِلي وٕاهٌّل ًُعوّ  ز من خالهل ًو

خّضح خََا يف ٔبتَاث ُذٍ اًلعَدت اهفـال اًّضاؾر ،الدوّسة فِو ًًذلي تيا من ملعوؿة  ،ًو

الث اًّت ثدداٍن تدداٍن اًلّراء، ٔلخرى وخيمُت اًّضاؾر كعَدثَ  وجيـَيا هذُة تـَدا ابًخبًٔو

 : هبذا اًحُت فِلول

  ُ يون وفات اًـرةمّت ً َِ  (73) ـ

ٕاهٌّل ًوذُّ ٔبن  ،فاًّضاؾر ُيا وزمغ ظَاقخَ ًِذا اًّسؤال ٕاّل ٔبهَّ ل ًعَة ٕاخاتة 

اذلي  ،ًوظي لكمة ٕاىل ّك من حيمي ذما ؾرتَا ما ثوّظي ٕاًََ تـد اس خلرائَ ٌَواكؽ اًـريب

ِا فائدت يف ُذا وابًخايل فٕاّن زساةل اًّضاؾر اًيخِةل مل ثـد ً   ٔبظححت فَِ اًلكمة تال مـىن

والدز "وفات" ًزناخ  ،ومل ًحق سوى ٔبن هـَن "وفاثيا" ،اًّزمان ألسوذ اذلي ثـُضَ ألمة
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و ضَاع َُحة اًـرة تني ألدم وماكىهتم  ؾن مـياٍ احللِق وُو الوث ٕاىل مـىن بٓخر ُو

ذا ما حسّ ، فبحٔضوا جبحهنم وختارهلم اكلوىت واًّضاؾر ًعَة من اهخؼاز ٕاؿالن وفاهتم دٍ ُو

 "مّت ًـَيون وفات اًـرة" يف بٓخر ما نخة كدي زحِهل ويه كعَدت تـيوان:

جند  ،واًىضف ؾن اىزايحاهتا اًحازست فهيا ،ويف ناًة حوًخيا يف ملاظؽ اًلعَدت 

ٔبّن اًلعَدت ؿامرت ابلىزايحاث والاحنرافاث _اًّت مل وس خعؽ رشهحا لكِا_ ؿدا ٔبهيا مل مني 

 . ضاؾر اس خخدارما ثضلك ًخوافق واًلعَدتورزل زاحؽ ًرباؿة وٕاثلان اً 

ي واحملاوزت مؽ اًيّط   و تذزل ًفذح ًيا اًحاة ؿىل مرصاؾََ ٌَخبًٔو فَلة  ، ُو

ذٍ الاىزايحاث ادللًَة ، اًّضاؾر الزناحة اس خعاع هبا حرهَة ظَف خمخَفة ٌَضلك اًـاذي ُو

ظحق اًضاؾر ػاُرت الرشوحة مايه ٕال مفاثَح لمـة, ومعاتَح مضَئة ٌَلعَدت ولك وكد 

فاس خخَعيا  ، الاىزايخ ادلليل ؿىل كضَة س َاس َة ختط اًوظن اًـريب إلساليم تبمٔكهل

 ٔبّن  هّط اًلعَدت  اىزاييح ذليل خياظة فَِ اًّضاؾر اًضمري احلي ٌَمواظن اًـريب.

ذٍ –مََئة ابلىزايحاث ادللًَة اًعوثَة  "رسكوا مٌّا اًزمان اًـريب"فلعَدت  ُو

اًّت س يدزسِا ؿىل الس خوى اًّعويت من اًخحََي. ٔبّما الاىزايحاث اًرتهَحة فِيي  -ألخريت

وتـَدا ؾن  ،ورزل انجت ؾن اُامتم اًّضاؾر ترضة الـاين يف سّي ًُلاٍر احللِلة ،كََةل

اًخرّصحي ٔلهَ ًـاجل كضَة وظيَة متس ألمة, فٌجدٍ ٌس خخدم اًخَمَح والاىزايخ ؾن الـاين 

 وكري واحض ٕال تـد ادّلزاسة واًخحََي. ،ذا كري مدارشًيك ٍىون خعاتَ ُ

ـّاةل ورزل ًرباؿة اًّضاؾر يف    وؿىل اًـموم فلد متؼِر الاىزايخ ادلليل تعوزت  ف

ثسل اٌَلة كري البًٔوفة صـر وكعَدت  ، اًخعوٍر وحسن الاهخلاء واًرتهَة ووضؽ اجملاساث

 . ىزاز كداين زوهلا وحٌلل واصـاؿا

 اًخّىراز:  3
اًخّىراز ػاُرت من اًؼواُر الِمة يف ادلزاسة ألسَوتَة لا حيدج من حرش     

: "ٌوَخىراز مواضؽ حيسن فهيا,  اًـمدت" "فلد كال ؾيَ اجن زص َق يف نخاتَ  ،موس َلي

ا ًلؽ اًخىراز يف ألًفاظ ذون الـاين ٔبكي ،ومواضؽ ًلدح فهيا فٕارا حىّرز اٌَفغ  ،فبٔنرُث

 . (75) الن تـَيَ"والـىن مجَـا فذزل اخل

َ مرثحط تؼاُرت فاًخىراز من اًؼواُر ألسَوتَة الٔنرث مالسمة ٌَضـر ٔله    
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 ،ونذا ألًفاظ فامي تُهنا ،تياء ؿىل اًـالكة تني اًعوث والـىن وتني اًعوث واٌَفغ إلًلاع

ا  ما فداة ؾؼمي واسؽ... ورزل ٔبّنم نثري  ،مفلاتةل ألًفاظ لا ٌضلك ٔبظواهتا من ألحداج

 . (76) جيـَون ٔبظواث احلروف ؿىل مسة ألحداج الـرّب ؾهنا فِدًونا هبا وحيخذونا

ؿىل مس خوى الـىن وهل ؿالكة وظَدت  واًدّضاتَ تني ألظواث حيدج اخذالفا   

 : وثحـا ذلزل فٕاهيا س يـمي ؿىل ثلس مي اًخىراز ٕاىل ،يف تياء ادّللةل ووضوهحا

و حىراز  : اًخىراز اٌَفؼي اًخّىراز اًعويت )حىراز  ،اًلكمة هفسِا اسٌل وفـالُو

ٔبّما اجملِوز وُو اذلي ًخذتذة مؽ اًوحران اًعوثَان ٔبحدٌُل من الٓخر  ،ظوث  تـَيَ(

فذضَق فذحة الزماز حبَر جسمؽ هبامش الروز جبراين اًيفس من خالًِا ذما حيدج 

 (77اُزتاساث مٌؼمة خمخَفة ادلزخة")

ن ػواُر اًخىراز الَفت ٌَيؼر ويف اًلعَدت حىراز وحىراز اًعوث تـَيَ م  

مثة ؿالكة وظَدت تني ٔبظواث احلروف وخمخَف ألحاسُس اًّت  )اًيون واًحاء(ظوثني 

 حىذيف اًضاؾر فٌجد ُذٍن اًعوثني كد احنخسا...

 ،ول ثيبٔى نثريا ُذٍ ادللةل يف اس خـٌلهلٌل مذفركني مذياثٍرن تني ٔبتَاث اًلعَدت 

فلد خاءث "اًيون" يف  ،اًخـحرًية متّخضت ؾن جتاوسُا يف نثري من ألحِان تي ٕاّن اًلوت

تني اس خـٌلهل مفرذا واس خـٌلهل مؽ ظوث اًحاء ومن احلاةل ألوىل  )س خة ؾرش مرت(اًلعَدت 

 هذهر كوهل يف :

 رسكوا فاظمة اًّزُراء  

 من تُت اًييّب

 اي ظالخ ادّلٍِن 

ََِي   ابؾوَك وابؾوان يف الَزاِذ اًـَ

 ُىذا خُتْىص اًحُعولث

 دلًيا اي تي

 رسكوا من ظازق 

 . (78) مـعفَ ألهدًيس
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نٌل مّض ألانكة واًّركة  ،جنُد ظوث اًيون كد مجؽ تني مضاؾر ألمل واخلضوع  

 ٕاضافة ٕاىل ٔبهَّ ذل  ؿىل الاضعراة وحىراز احلرنة. والاس خاكهة والاهخثاق

ٔبما  ،ًخّخًل ؾن إلسالم واًـروتةجنُد ظوث اًّراء كد محي مـىن الاوسالد وا  

 ًَدّل ؿىل اًضخامة واًلوت  ومن رزل كوهل: ظوث اًحاء فلد حىّرز ٔبزتـة ؾرش مرت

 رسَُكوا مٌا اًزمان اًـريب

 مل ٔبؿد ٔبفِم صُئا اي تي 

 ٔبلكوا اًعـام وابهوا

 فوق وخَ اًـيفوان اًـريب

 وًخِـون اخلالخِي جرخَهيا

 وًخِـون اًخساثني تـًَهيا

 ا اًلدغ يف اٌََي ؤبًلو 

 . (31)ؿىل بٓل اًييّب

ٔبًفِياٌُل كد وزذات ثـحريا ؾن اىىساز هفس  ،فدخفحعيا مواضؽ اًيون واًحاء 

فال ٔبتَف مهنٌل يف ثلًرة ألحداج  اًيون واًحاء" "اًّضاؾر ابٔلمل وخِحة احلمل يف احامتؾٌِل 

 رزل كوهل:ول يف مّس اًّضاؾر ووكـِا حًزية ؿىل كَوتيا ويف ، ٕاىل اخملَةل

 رسكوا فاظمة اًّزُراء 

 من تُت اًييب

 ُىذا خُتىص اًحعولث 

 دلًيا اي تي

 ُي خاء سمن

 حمؼوزاظاز فَِ اًيرّص 

 تي ؿََيا اي

 مل ٔبؿد ٔبفِم صُئا اي تي

  هدزي ل من ُو اًاكثة؟..

 من اُلخرُِح ل هدزي
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 7107حوان                                        333                                         لكَة الٓذاة و اٌَلاث

 تي  ول ادلِوز ًدزي اي

 ٔبحركوا تُت ٔبيب جىر

 ٌََي ؿىل بٓل اًييبؤبًلوا اًلدغ يف ا

 فرشًفاث كٌرش

 رصن ًلسَن

 .(30ُصون ألحٌيب)

 وًلول ٔبًضا:

 رسكوا مٌا اًّزمان اًـريب

راء  رسكوا فاظمة اًُز

 من تُت اًييّب 

 اي ظالخ ادلٍن

 ابؾوا اًًّسخة ألوىل من اًلربٓن 

 ابؾوا احلُزن يف ؿني ؿًل

 رسكوا من ظازق

 مـعفَ ألهدًيس

 رسكوا مٌَ اًيََضني

 خلَي واًىوفِة اًحَضاءابؾوا ا

 ابؾوا ٔبجنم اٌََي ؤبوزاق اًّضجر

 من ُو اًاكثة؟...ل هدزي .

تياء ؿىل ما ثلّدم جنُد ٔبّن اللاظؽ اًعوثَة تبٔهواؾِا سواء اكهت ملاظؽ ظوًةل     

وابحلراكث اًلعريت ذًّت ؿىل اضعراة حرنة ألمواح  ،مفذوحة ٔبو ملاظؽ ظوًةل ملَلة

ث حًزية...فلّك ألتَاث اكهت ساخرت جلّك ٔبهواع احلرنة مبّد صاظئ رهراي ،وخصة اًضاظئ

ا اكمةل ،اًعوث وجسىِيَ وخاءث ك اللاظؽ اًعوثَة اهـاكسا  ،ًىن اللام ل ٌسـيا ذلهُر

مٌخؼرا جًرق ٔبمي ٌسعؽ ًوما . ٌَحاةل اًيفس َة اًّت ٔبلّت ابًضاؾر تني ثذنّر ؤبسف معَق..

 ما.
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