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مقدمة:
اضتبطت اؿطن ١ا٭زب ١ٝاؿسٜج ١يً ُٔٝببعض ايبًسإ ايعطب ،١ٝفٗٓاى أزبا ٤ميٕٓٛٝ
اضتبطٛا باؿطن ١ا٭زب ١ٝيف َكط عً ٢غب ٌٝاملجاٍٚ ،ظُاع ١أبٛي ٛبايصات .1فكس نإ
ؾُاع ١أبٛيٚ ٛيكشٝفتِٗ ا٭زب ١ٝأبٛي ٛايكازض ٠يف ايكاٖط ٠أعهاٚ ٤أْكاض ٚقطا ٤يف
اي َٔٚ ،ُٔٝأعها ٤مجاع ١أبٛي ٛيف اي ُٔٝأ ٚاملتأثط ٜٔبٗا ايؿاعط قاحل اؿاَس
ايعًٚ ،ٟٛايؿاعط املػطس ٞعً ٞأمحس بانجرل ٚ ،2ايؿعطا ٤إبطاٖ ِٝاؿهطاْٚ ٞأمحس
ايؿاَٚ ٞعً ٞقُس يكُإ ٚقُس عبس ٙغامن ٚيطف ٞدعفط أَإٜٚ ،كف ايبشح يس٣
ايؿاعط قاحل اؿاَس . 3
 1جماغــة أبىلــى ُدــة أيبيــة مصــُا ـ م ــُ غــا  ،1391وأصــًَا مةلــة أيبيــة سممــج آــم امجماغــة أ مةلــة أبىلــى)َ ،أْ سمُيُهــا ال٘ــاغُ أ مــً ِكــد أبــى ٗــاي  ،ــًيا امجماغــة
أهًافصا ،وأهمصا سطىيُ ال٘ػُ الػُتد ،وسىجيه ال٘ػُاء إلى سمٔحن مٔتىاهم ألايتد والاقت اي  ،والًفاع غً دُامتهم مىَيًان .)143
 1مً ق ائً غل بادثحر املي٘ىَة مةلة أبىلى ،اهظُ غلى ٓجيج املثام ألاغًاي  3و 11مايى ويىهيى امجّء الثاود  ،1394والػًييً  1و 1لألٗصُ ٓجتمبر ويئمبر غا .1394
ــُمىا ،وسلاــي ف هــا بػليمــه ألاولـ بمًَٓــة الله ــة ،وكــان يتلاــي غلــى
 9غــاٖ ال٘ــاغُ صــاما غلـ ام امــً 1931-1911ه ــ)  3إبـُيــج  4 -1311يـىهي ــى  ) 1391بمًيىــة ٓــيفون ـ
اللغة وألايب مً أٓـاسٍسه امل٘ـاهحر بمًيىـة ٓـيفون وهاَجصـا ،أمثـام ال ايـه د بـً هـاي الٔـاار ،وال٘ــاغُ غثـً الـُ مً بـً غثيـً الٔـاار ا  ،)1399وال ايـه املاـُع غثـً
الاايَ با ميً ،ويــأوٕ ب٘ػُ ال٘اغُ املجًي أتد بكُ غثً الـُ مً بـً ٗـصاب ا  ،)1311وكـان مـً بـحن ِم ئـه ـ الًَآـة ال٘ـاغُ واملٔـُح غلـ أ مـً بـادثحر ا  .)1393وكـان ـ
مًَٓة الله ة مكتثة موتاَة كاهت ه امل ًَ ألآاس ي لثاافته وسطىَه ال كـُ  .دمـا كـان غلـى اس ـام بكتـاب ـُمىا املػاصـُيً أمثـام اليـ د املـفَن د بـً هاٗـم ،واملـفَن
د أ مً ال٘اطُ ا  ،) 1119وال٘اغُ الُوماوس ي ًٔ غثً الُ مً بً غثيً الٔاار ،وال٘اغُ والُوائد املهجُ أ مً غثً الٔاار.
وسةـً ـ مكتجتـه اصـًاَاا ام ًيثـة ل٘ـػُاء الػُةيـة الكثـاَ غبـر سـاَيى ال٘ـػُ الػُتـد كلـه ـل الىقـت ام ا ــُ .كـان يتـابؼ مـا يي٘ـُه ٗـىذ مىـٍ مطلـؼ الاـُن الـػــُ٘يً ،دمـا كـان ياـُأ مـا
ياًمــه ٗــػُاء املهجــُ ،أو ٗــػُاء امامٔــييياا دػمــُ أبــى َ ٘،ــة وه ـّاَ قثــاود ،وٗــػُاء الُوماؤــية ـ الث ميييــاا مــً الا ــُن الػ٘ــُيً ،كــان ام امــً ٗــاغُا َوماؤــيا مػُوف ــا ـ
الٔا ة ألايبية الػُةية مىٍ مطلؼ الاُن الػ٘ـُيً .وكـان م٘ـتركا ـ أبـُِ املجـ ا ألايبيـة ال ـايَة ـ م ـُ ولحرهـا مـً الـث ي الػُةيـة ،فكاهـت س ـله مـث مةلـة سالُٓـالةس ،وسأبىلـىس،
وساملػُفــةس ،وساملاتطــ"س ،وسالثاافــةس ،وس"يابس ،وسألاق ـ س .وكــان يثػــه با ــائًه إلــى هــٍه الي ـ " وإلــى ـ " املهجــُ ام ــُمد ،مثــج ـ " إهًوهئــيا وٓــىغافىَة فتلاــي
سُ اب َمىِ ام ُدة ألايبية م ُ و املهجُ غامة.
إلـى جاهـذ ٌلـل كلـه كــان للـُ ا أمـُ دثحـر غلـى ابٔــاع مػاَفـه وسطـىَ ٗـػُه وفكـُه وسىـىع هبراســه .فكاهـت لـه َ ـ ا ياهـج الــيمً وهاَجصـا .مـً َ سـه هـاَ الــيمً َ لتـه إلـى م ـُ غــا
ــُمىا .وسمتل ـ مٍدُاســه اليىميــة
 ،1399وَ لتــه إلــى إهًوهئــيا  ،1399وَ لتــه إلــى ٓــىاافىَة غــا  ،1399وَ لتــه إلــى امزج ــاِ غــًة م ـُاا لا ــاء امزــم أو لتمثيــج غلمــاء واي
بىصــ" مــا ٗــاهًه ه ـ م هــٍه الــُ ا واهطثاغاســه ،بــج وتػ ـ سالل تــاا ال٘ــػُيةس والا ــائً واماــىاطُ و اــائت ساَيويــة وجغُافيــة هامــة .وقــً سمــت ــًيثا طثاغــة مــا دتثــه غــً
َ لتــه إلــى جــاوة أو إلــى جّائــُ الصىــً ال٘ــُقية َ ل ــي إلــى جــاوة وق ــة يهــىم آ ـ إلــى إهًوهئي ــا) ،وطثػــت لــه يووايــً م مــة ــمت ـ مةمىغــة ٗــػُية ه ـ املجمىغــة ال٘ــػُية
الكاملة) ،وهىاك غًة ق ائً لم سي٘ـُ بػً ولم سمتىها هٍه الًواويً الث مة أو املجمىغة ال٘ػُية الكاملة ،ولػلصا إٌا جمػت ٓت٘ـكج ييىاها َابػا لل امً.
ُمىا سلل ال ترة فتــُة الث مييياا أو مـا بػـًها كـان اَسثـاط أييـذ بالثيعـة الػلميـة وألايبيـة ىاليـه ،يت ـج بم كـُ وقـاية املجتمـؼ
واَسثاط ام امً بمةتمػه أو بام ياة الػامة
بهــًر اصـ ل والتػلــيم والله ــة ألايبيــة والػلميــة .وكــان يىمصــا مي٘ــغ أٓآــا بتكىيىــه ال كــُ الػــا وسطــىيُ ٌلــل ليىادــذ ام ُدــة ال كُيــة الػُةيــة والػــاملية الػامــة الٔــائًة ـ
سلل ال ترة متابػا هاصة أغمام امل كُيً امل ل حن الػالم آ مد أمثـام جمـام الـًيً ألافغـاود ،ود غثـًه ،وَٗـيً َ ـا ،وأغمـام ألايبـاء أو ال٘ـػُاء أمثـام الثـاَوي  ،وٗـىذ ،
وإٓاغيج صبر  ،و افظ إبُاهيم ،والُصا  ،والّهاو ولحرهمٓ .اغًه غلى كج ٌلل بشجيؼ والًه له بـأن فُلـه للمػُفـة والًَآـة .لـٍلل هةـً أن الىمي ـة لـم سكـً هاجٔـا لـه ،أو
غام مفمُا و٘أة و ياة ال٘اغُ إال الػاىي ألاهحرة مـً غمـُه غىـًما سال ـت مـُوة والـًه ،بػـً وفاسـه يـى غـا  1391للمـي ي ،وغىـًما سىٓـػت مطالـذ ال٘ـاغُ املاييـة ومطالـذ
ـُمىا ال ـي كاهـت
أٓـُسه .ومـً الىمـائ" ام كىميـة ال ـي سالـًها َئآـة ممكمـة الآـت ىار ،دـٍا غمـج م ت٘ـا للممـادم ال٘ـُغية ،وغ ـىا آت٘ـاَيا ـ مةلـٕ الًولـة الكثحريـة ـ
جّءا مً امل مياا الُ٘قية املُسثطة ٓيآيا وإياَيا باملٔتػمُاا البريطاهية ٓاباا.
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 َٔٚايٛثا٥ل ايساي ١عًَ ٢ؿاضن ١ايؿاعط قاحل اؿاَس يف سطن ١أبٛيَ ٛطاغ٬ت٘
َع ضٝ٥ؼ ؼطٜطٖا ايؿاعط أمحس ظن ٞأب ٛؾازٚ ،ٟايػٓسات املاي ١ٝاـاق ١بطغّٛ
ا٫ؾذلاى ٖٞٚ ،قفٛظ ١يف َٓعي٘ بػٚ ،ٕٚ٪ٝنصيو َصنطات ضس٬ت٘ إىل َكط
ٚاتكاي٘ مبجٌ ٖ ٤٫٪ا٭زبا ٤ايطٚاز ٚ ،4قس ْؿط أعُاي٘ ايؿعط ١ٜيف فً ١أبٛي ٛخٍ٬
ا٭عٛاّ ٚ ،1934ٚ 1933ناْت بعض ٖص ٙا٭عُاٍ تٓؿط قط ٜٔقٛض ٠يًؿاعط عازَ ٠ـا
تتكسّ ْل ايككٝس.5 ٠
ٖٓٚاى إؾاضات َتفطق ١يف نتابات بعض ايٓكاز ٚايساضغني ايُٝٓٝني عٔ ايؿعطا٤
ايُٝٓٝني اٯخط ٜٔايص ٜٔاضتبطٛا عطن ١أبٛيٚ ٛفًتٗا .نك ٍٛأمحس بٔ قُس
ايؿاَ" :ٞاْػذُت َع إبطاٖ ِٝاؿهطاْٚ ... ،ٞبسأْا ْػًو اؾاز ٠اييت غًهٗا ؾعطا٤
أبٛي ِْٝٗٚ ،ٛيف ٚزٜإ عً ٞقُٛز ط٘ٚ ،إبطاْٖ ِٝادٚ ،ٞايؿابٚ ،6 "... ،ٞايـٛاقع إٔ
ؾعط اؿه طاْٚ ٞايؿاََ ٞجٌ ؾعط اؿاَس ٜطق ٢إىل َػت ٣ٛؾعط ؾعطا ٤ايطَٚاْػ١ٝ
ايطٚاز ،فهاْٛا ٜـهتب ٕٛمبػتَ ٣ٛا نإ ٜهتب ضٚاز ايؿعط ايعطب ٞاملعاقط يف
ايعٛاقِ ايعطب ،١ٝبغسازٚ ،زَؿلٚ ،ايكاٖطٚ .٠يف شيو قاٍ ايؿاَ ٞيف َعطض سسٜج٘
عٔ ايؿاعط قُس عبس ٙغامن" :نإ َع ظَ ً٘ٝعً ٞيكُإ يف عسٕ َجًُا نإ
ايؿاعطإ عً ٞبانجرل ٚسػٔ عبس ايطمحٔ بٔ عبٝس اهلل ايػكاف يف سهطَٛت يف
طًٝع ١ضع ٌٝايؿعطا ٤ايطَٚاْػٝني ايُٝٓٝني ٜٓتٗذْ ٕٛفؼ ا٭غايٝب اييت اْتٗذٗا
ايؿعطاْ ٤ادٚ ٞضاَٚ ٞايؿابٚ ٞأب ٛؾازٚ ٟغا٥ط ؾعطا ٤أبٛيٚ ،7 "ٛنُا أؾطْا غًـفًا
فايؿاعط ايؿاَْ ٞفػ٘ ،ؾأْ٘ يف شيو ؾإٔ ايؿاعط إبطاٖ ِٝاؿهطاْ ،ٞنإ َطتبطًا
وقــً غكــ" ام امــً ـ الٔــىىاا ألاهحــرة قثــج وفاســه غلــى ســألي" دتابــه ســاَيى ــُمىا) ،وصــًَ الكتــاب ـ جـّأيً غــً مكتثــة اَٗــاي ،بماًمــة للمماــت املػــُور ص ـ ل الــًيً املىةــً.
ولل ام ــً دت ــذ م ــا ِال ــت موطىط ــة ،مله ــا بػليا ــاا غل ــى ف ــتل الث ــاَ ل٘ ــُل ـ يل الثو ــاَ ) و غل ــى ٗ ــػاع الا ــُ ن) و موت ــاَاا م ــً ألايب الػ ــامد) ومما ــُة غ ــً سألايب ال٘ ــػ ي
ام ُمدس ألااها املكتثة الٔلطاهية باملك  .ومً م٘اَكاسه الٔيآية مٔاهمته سأٓيٕ ام ّب الىطني بمًيىة ٓيفون.
 4دتذ ام امً إلى صًياه املفَن غلى طاهُ ام ًاي َٓالة ي " ف ها ِياَسه مل ُ وآتمتاغه باملىان ال كـُ وألايتـد الٔـائً ف هـا هـٍاك .ممـا جـاء ـ هـٍه الُٓـالة ،املفَهـة  14جمـاي
"ه ــُ غ ــا 1919ه ـ ـ ، 1399 /قىل ــهد سوق ــً أس ــيل لـ ـ غى ــً إق ــام ي بم ــُ ــىَ بػـ ـ ام ـ ـ ا ،مله ــا ل ــة ٌد ــُي غث ــً الا ــايَ ام ٔ ــيني أ ــً ال٘ ــصًاء ب لٔـ ــطحن ال ــي أقامص ــا
ال لٔـطيييىن ـ ياَ ال٘ـثان املٔـلمحن ،فكاهـت فُصـة لٔـماع هطابـة بػـ الشا ـياا مـلهم م ـي فلٔـطحن الٔــيً أمـحن ام ٔـيني ،وِغـيم م ـُ د هةيـذ ،وغـًي مـً اماطثــاء
وال٘ػُاء مً فلٔطيىحن ومغاَةة  ...مم ٗصًا هًوة ٗػُية ياَ ال٘ثان املٔيميـحن بالااهُة ،وف ها قا أدثر مً غُ٘يً ٗاغُ وٗاغُة ،ومً هطثائها الًدتىَ صـ ل الـًيً وِيـُ
هاَجيــة م ــُ ـ كىمــة الىفــً ٓــاباا  ...و ــُا لــة ٌدــُي ال٘ــاغُ آـ مد د إقثــام ـ ياَ هاابــة اليـ افة ،ومــً هطثائهــا ألآــتاٌ الػاــاي و ــافظ مممــىي وفت ـ َ ــىان،
وسليــت هطثــة ألآــتاٌ الّيــاا ،س هــا هائــذ غىــه ،ولحــرهم ،وقــا ف هــا ٗــػُاء د غثــً الغنــي ومممــىي ٔــً إٓــماغيج  ...وهــٍه ام ـ ا كلصــا ٗــصًمها مــؼ ألان غثــً بــً يم ــل ،و ـ
ألاهحـر لايـت صــًياىا الىجيـج إبـُاهيم الٔـاار عوم مـُة غىــً مةيعــه مــً ٓـىاافىَة  ...وأســيل لـ ليلـة التمــًق غـً جّائــُ الصىـً ال٘ــُقية بمـا ف هـا إهًوهئــا وغـً جثــام الػـُب وأطــىاَ
َ مهـم إليــصا ،مــم غـً يهــىم آـ إل هــا ،ووجـًمهم يةصلـىن كــج ءـ لء غلهــا إال مـا سمليــه الًغايـة اهًوهئــية ...س امـذ الُٓـالة .وهــٍه الُٓـالة موطىطــة ـ مــٍدُاا ام امـً ألايبيــة
بمجزله ،وقً وساتها بيً بػً وفاسه بػًة أٗصـُ.
 9مً ق ائً ام امً املي٘ىَة مةلة أبىلى ،اهظُ غلى ٓجيج املثام ألاغًاي  ،13 ،1 ،9 ،1امجّء الثاود ،غا  ،1394وألاغًاي  4 ،1امجّء الثاله ادتىةُ – يئمبر .1394
 9ال٘امد ،أ مً بً مممـً ،مؼ ال٘ػُ املػاصُ اليمً ،ياَ الى ائٕ ،بحروا ،ط191 ،1339 ،9
 1ال٘امد ،أ مً بً مممـً ،ه ماا ول ماا مً اليمً ،ياَالىـًوة امجًيًة ،بحروا499 ،1333 ،
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ٚدساّْٝا ٚططٜك ١بأغًٛب مجاع ١أبٛي ٛايتذسٜسٜ .ٟك ٍٛعبس ايععٜع املكاحل يف نتاب٘
(ؾعطا َٔ ٤اي " )ُٔٝيعٌ ا٭زب ايُٝين نإ ٜهػب نجرلّا َٔ ايؿاعط ٜٔأمحس
ايؿاَٚ ٞإبطاٖ ِٝاؿهطاُْٖٚ ،ٞا باعذلاف ا٭خرل َٔ أٚا َٔ ٌ٥تأثط مبسضغيت
"ايطغاي"ٚ "١أبٛي "ٛيف أٚاخط ايج٬ثٓٝات أٚغع املساضؽ ايطَٚاْتٝه ١ٝايعطب ١ٝاْتؿاضّا،
َٚا تعاٍ قكا٥س أمحس ايؿاَ ٞاملتأثط ٠بطٚح ٖص ٙايفذل ٖٞ ٠أسًٚ ٢أمجٌ َا خًف َٔ
ؾعط" .8
ناْت سطن ١أبٛي ٛضز فعٌ عً ٢ايؿعط ايتكًٝسَ ،ٟجًُا ناْت ايطَٚاْػ ١ٝعاَ١
ضز فعٌ عً ٢ايه٬غٝه ١ٝفهطّا ٚأغًٛبا ،فسعت مجاع ١أبٛي ٛإىل ؼطٜط ايؿعط َٔ
قٛٝزَ ٙهُْٛا ٚؾهٚٚ ،٬قفت ايؿاعط اؾٝس بأْ٘ َٔ ٜعدل عُا بساخً٘ َػتدسَّا
يغَ ١ػتُس َٔ ٠سٝا ٠ايٓاؽ بعٝس ٠عٔ ايعخطف ١ايًفعٚ ١ٝا٭يفاظ ايطْاْٚ ،9 ١يكٝت
أفهاض مجاع ١أبٛي ٛقب ً٫ٛيس ٣ؾعطا ٤ايطَٚاْػ ١ٝايُٝٓٝني ،غٛا ٤نأفطاز أ ٚيف َا
أقاَْٛ َٔ ٙٛازٍ ٚكُٝات أزب٫ٚ ١ٝغُٝا يف عسٕ ٚغ. 10 ٕٚ٪ٝ
ٚبايٛقٛف يس ٣منٛشز ٚاسس َٔ مجاع ١أبٛي ٛيف اي ٖٛ ُٔٝايؿاعط قاحل اؿاَس
ْط ٣أْ٘ يٝؼ فكط أقسّ ٚأغبـل َجاٍ ميين بٌ أٜهـا أٚنح َجاٍ يتٝاض مجاع ١أبٛي ;ٛإش
"إٕ َهاْ ١ايؿاعط قاحل اؿاَس يف ايؿعط ايُٝين تؿب٘ َهاْ ١ايؿاب ٞيف ايؿعط
ايتْٛػَٚ ،ٞهاْ ١عً ٞقُٛز ط٘ يف ايؿـعط املكطَٚ ،ٟهاْ ١ايتٝذاْ ٞيف ايؿعط
ايػٛزاْْٚ .11"ٞعطض مناشز َٔ ْكٛق٘ ايٓجطٚ ١ٜايؿعط ١ٜيتشًًٗٝا ؼًَ ٬ٝكتهبا
بٗسف إبطاظ ََ٬ح ايطَٚاْػ ٞيف ؾعط ،ٙأ ٟزلات ايككٝس ٠ايطَٚاْػ :١ٝنايٛسس٠
ايعه ،١ٜٛعصٚب ١ايًغٚ ١ضقتٗـا ،ايتش َٔ ٍٛاملٛنٛع ٞإىل ايصات ٞيف ايككٝس ،٠أٟ
ايتعبرل عٔ ايصات َٚا هٝـ يف ْفؼ ايؿاعط َٔ َؿاعطٜ ،هاف إىل ٖص ٙايػُات
اغتدساّ اـٝاٍ ٚامل ٌٝإىل ايطبٝعٚ ١إىل ايجٛضٚ ٠ايتغٝٝـطٖٚ .صا ايعٓكط ،بػُات٘
ا٭غاغ ١ٝتًو ٖٛ ،أبطظ َا ميٝع ؾعطا ٤أبٛي ٛيف ايج٬ثٝٓٝاتٚ .٭ٕ ايًغٚ ١قٛضٖا،
ٚعصٚبتٗا ٚضقتٗا ٚتطانٝبٗا ايًغٚ ،١ٜٛنصا ايٛسس ٠ايعه َٔ ١ٜٛأبطظ زلات ايككٝس٠
ٗ 3ػُاء مً اليمً ،ي .غثً الػّيّ املااما ،ياَ الػىية ،بحروا141 ،1339 ،
 3اهظُ الًٓىذ  ،غثً الػّيّ .جماغة أبىلى911 .
 11الاُء يَ ،ياض .الىاً ألايتد ام ًيه اليمً .مكتثة امجيج امجًيًد صىػاء91 ،1333 ،
 11ام امً ،أبىةكُ ممًٔ .سصاما ام امً ٗاغُا َوماؤياس مةلة اليمً ،جامػة غًن ،غًن ،غًي مايـى 1 ،1111
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ايطَٚاْػٚ ١ٝمتٝعٖا عٔ ايككٝس ٠ايتكًٝس ١ٜفػـٓأخصُٖا ،أ ٟايًغٚ ١ايٛسس ٠ايعه،١ٜٛ
َعٝاض ٜٔيتكس ِٜأبطظ قكا٥س ايؿـاعط اؿاَس ايعـًٚ ،ٟٛ٭ٕ ايٛسس ٠ايعه ٖٞ ١ٜٛايفاضم
ا٭غاغ – ٞنُا ْط –٣بني ايككٝس ٠ايتكًٝسٚ ١ٜايككٝس ٠ايطَٚاْػ ١ٝاملعاقط،٠
فٓتٛقف أَاّ تعطٜف ايٛسس ٠ايعه ١ٜٛقً ،٬ٝفاملككٛز بٗا ٖ ٛإٔ ٜبسأ ايعٌُ ا٭زبٞ
نُـا تبسأ ايبصضٜ ،٠بسأ يف خٝاٍ ايؿاعط ثِ ٜدلظ عً ٢ايٛضم عُ ٬أزبٝا َتُاغها
نايٓـبـت ١أ ٚايؿذطٜ ٫ ،٠ػتغين عه ٛف ٘ٝعٔ اٯخطٚ ،ا٫غتذاب ١اؾُاي ١ٝشلصا ايعٌُ
تك ّٛأغاغا عً ٢اعتباض ٙنٜ ٫ ً٬تذعأ . 12
ٚعٓس تكس ِٜاؿاَس َجا ٫يؿعط مجاع ١أبٛي ٛايطَٚاْػْ ٞبسأ مبشاٚي ١إبطاظ ضٜ٩ت٘
ايتذس ٜس ١ٜايطَٚاْػ ١ٝيف ْجط ،ٙثِ ْـًكْ ٞعط ٠عً ٢قكا٥س ،ٙيف زٚٚا ٜ٘ٓايج٬ثٚ ١اسسّا
بعس اٯخط ،نتاض َٓٗا بعض ا٭بٝات يٓتب َٔ ّٔٝخ٬شلا ََ٬ح مجاع ١أبٛي ٛأ ٟاملَ٬ح
ايطَٚاْػ ١ٝيف ؾعط ،ٙبعس شيو ْتٛقف أَاّ ٚاسس َٔ ٠قكا٥س" ٙآٜ ٙـا يٝتٗا َعـ "ٞقًًني
زلاتٗا ايفٓٚ ١ٝاؾُايٜ .١ٝك ٍٛاؿاَس يف َكسَ ١زٜٛاْ٘ ايجاْ( ٞيٝاي ٞاملكٝف) ٚاقفًا
ؾعطَٚ ٙتشسثّا عٔ اشلسف َٔ ْؿط" :ٙأقسّ زٜٛاْٖ ٞصا نُٓٛشز آخط َٔ ؾعط،ٟ
ؾعط ٟايص ٟاغـتٛسٝت٘ َٔ أعُام ْفػٚ ٞقُ ِٝسٝاتٚ ،ٞقسست ب٘ ؾازٜا ثِ غذًّت٘
يٓفـػ ،ٞثِ ملٔ أضاز قطا٤ت٘ يٝطٌ َٔ نٛاٚ ٙؾطفات٘ عً ٢زخْ ١ًٝفػٚ ٞنٓ٘ خٛاططٟ
ٚٚدساْ ،ٞعً ٢آَايٚ ٞآٚ َٞ٫خٝايٚ ٞأس َٞ٬عً ٢سػب َا أًَو َٔ ايطاق١
ايؿعطٚ ،١ٜمبكساض َا يطٜؿيت َٔ ايكسض ٠ايفٓ ١ٝعً ٢قسم ا٭يٛإ ٚزق ١ايتكٜٛط"  ،13يف
ٖص ٙايعباضات ْتبني أغًٛب اؿاَس ايطَٚاْػ َٔ ٞخ ٍ٬اغتدساَ٘ يتعابرل تطتبط بصات
ايؿاعطَٗٓ ،ا "أعُام ْفػ" ،"ٞقُ ِٝسٝات" ،"ٞغذًّت٘ يٓفػ" ،"ٞزخْ ١ًٝفػ،"ٞ
"نٓ٘ خٛاططٚٚ ٟدساْ" ،"ٞآَايٚ ٞآَايٚ ،ٞخٝايٚ ٞأسٖ ."َٞ٬صا ا٭غًٛب دسٜس
عً ٢ا٭زب ايعطب ٞايتكًٝس ،ٟدسٜس يف تطنٝع ٙعً ٢ايعٓكط ايفين ايٓفػ ٞايصات.ٞ
فايذلنٝع عً ٢ايصات فّٓٝا ٚبٗصا ا٭غًٛب املذلابط ٖ ٛعٓكطآخـط َٔ عٓاقط
ايطَٚاْػ ١ٝايعطب ١ٝاؾسٜسٖ .٠صا ا٭غًٛب ا٭زبٜ ٞتؿاب٘ ٜٓٚػذِ َع َا ٜهتب٘ آْصاى

 11اهظـُ ;(The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics 868 ‘under “Organicism”„) See also Cuddon 659 under ‘organic form„; Plato„s Phaedrus 264 c
Aristotle„s Poetics 1450b-1451a.
 19ألاغمام ال٘ػُية الكاملة ،ليال امل ي"191 ،
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نتّـاب مجاع" ١أبٛي "ٛؾعطا ْٚجطا ،نُا ْكطأ يف أعُاٍ أمحس ظن ٞأب ٛؾازٚ ،ٟعًٞ
قُٛز ط٘ٚ ،ايؿاب ٞعً ٢غب ٌٝاملجاٍ.
ٜٚتهح َٔ َكسَ ١زٜٛاْ٘ ايجايح عً ٢ؾاط ٧اؿٝا ٠آضا ٤ايؿاعط اؿاَس يف ايؿعط
ٚايؿعطاٚ ،٤تطنٝع ٙعً ٢أُٖ ١ٝايًغٚ ،١اـٝاٍٚ ،املٖٛب ١ايؿعطٚ ،١ٜاْ٫فتاح عً٢
اؾسٜس ٚايطغب ١يف ايتذسٜسٚ ،أُٖ ١ٝايتصّٚم يس ٣ايؿاعطٜ .كف اؿاَس ايؿعطا٤
ايٓادشني بأِْٗ أٚي٦و "ايص ٜٔاغتطاعٛا إٔ ٜٓتذٛا َٔ ايؿعط َـا ميهٔ إٔ ْك ٍٛإْ٘
ٜػتشل اـًٛزٚ ،إٔ ٜتفاٚتٛا ف ٘ٝزلٛا ٚعًٛاٚ ،تفٛقا ٚب٬غ ،١بكسض َا يس ٣نٌ َِٓٗ
َٔ ثط ٠ٚاملعاْ ٞايؿعطَٚ ١ٜا عٓس َٔ ٙغع ١اـٝاٍٚ ،بكسض َا أٚتٛا َٔ سس ٠ايصٖٔ
ٚقفا ٤ايكطوَ ١ع ايصٚم ايٓاقس " ٚ ،14أِْٗ يٝػٛا َٔ ايفطق ١اييت ٜكفٗا اؿاَس بأْٗا
"َتُػّهـ ١بأشٜاٍ ايكس٫ ،ِٜتٓفو ٚضا ٤ايطغٚ ّٛا٭طٚ ٍ٬اشلٛازز ٚاؾُاٍ ،تعٝـ
باؿكٝك ١بني ايطٜاض ٚايغٝاضٚ ،اؿٛض ٚايككٛض ،بني ظ ٍ٬ا٭ؾذاض ٖٚس ٌٜا٭طٝاض
ٚخطٜط ا٭ْٗاض ٚأَاّ ظٜٓات ايطبٝعَٚ ١ا أيكت٘ ايكٓاعٚ ١املسْ ١ٝمما أْتذت٘ ايعكٍٛ
ايهبرلٚ ٠ا٭شٚام ايػً ١ُٝمما ٖ ٛسط ٟبإٔ ٜفذط يًؿاعط ٜٓابٝع ايؿعط ٜٚفتح ي٘ آفاقا
ٚاغع َٔ ١عامل اـٝاٍ ،تعٝـ يف ٖصا نً٘ ٚيهٓٗا  ٫تعاٍ َٓع ١ٜٚغٝاشلا ،إٕ قح
يٓا تػُٝت٘ خٝا ،٫يف غب ٌٝآخط تذلغِ ف ٘ٝقساَ ٢ايؿعطا ٫ ،٤يف أغايٝبِٗ  ٫ٚيف
َعاْ ِٗٝفكط بٌ يف أٖٛاَٛٚ ِٗ٥انٝعِٗ ،فذل ٣أسسِٖ ٜصنط ايطغٚ ّٛا٭طٚ ٍ٬مل
ٜطٖا قط إ ٫يف ؾعط ش ٟايطَٜٚ ،١صنط اشلٛازز ٚاؾُاٍ ٚمل ٜعطفٗا قط إ ٫يف َعًك١
اَط ٨ايكٝؼٜٚ ،صنط ايبني ٚغطاب ايبني ٭ْ٘ قطأ شيو يف ؾعط ايٓابع ١اؾعس.15 " ٟ
ٚيف إميا ٠٤إىل بعض اٯضا ٤اييت تكًٌ َٔ ؾإٔ ا٭زب ايعطبٚ ٞثطٚت٘٪ٜ ،نس اؿاَس
إٔ ايؿعطا ٤ايٓادشني يٝػٛا َٔ أٚي٦و ايص" ٜٔأْهطٚا ٚدٛز ؾعط أٚ ٚدٛز ؾٜ ٤ٞػُ٢
خٝا ٫عٓس ايعطبٚ ،بايغٛا يف شيو ،فؿغفٛا باٯزاب ا٭دٓبٚ ١ٝفسٖٚاٚ ،شٖبٛا
ٜػٛق ٕٛيٓا ا٭َجاٍ تً ٛا٭َجاٍ عً ٢ب٬غتٗا ٚبطاعتٗاٚ ،قس وًُِٗ تعكبِٗ شلصا ايطأٟ
عً ٢اؾٗس يف تطمج ١ؾ َ٘ٓ ٤ٞتدلٜطّا يطأَٚ ،ِٜٗع شيو فايغايب عً ِٗٝايفؿٌ يف
إضنا ٤ايصٚم ا٭زب ٞايعطبٚ ،ٞقس ٜطدع شيو إىل اخت٬ف ا٭غايٝب يف آزاب ا٭َِ
 14ه ٔه ،غلى ٗاطئ ام ياة191 ،
 19ه ٔه 113
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ٚايذلمج ١اؿطفَ - ١ٝع احملافع ١عً ٢أغًٛب ا٭زب املٓك ٍٛعٓ٘  ٫ -ػعً٘ َػتػاغًا
يسَ ٣تصٚق ٞأزب ايعطب ٫ٚ ،١ٝغب ٌٝإىل شيو إ ٫مبػاٜط ٠ا٭غًٛب ايعطب٫ ٞخت٬ف
ايصٚم يف ا٭غًٛب ٚتغاٜط أزٚات ايب٬غٚ ١عسزٖا بني ايًغات"،

16

ٜٚط ٣ايؿاعط "إٔ

ٖ ٤٫٪عهُِٗ غــً ّٛا٭زب ايعطب َٔ ٞايؿعط اؿكٝك ٞخاط ،ٕٛ٦بٌ ٖ ٛسهِ تكّٛ
ايؿٛاٖس عً ٢أْ٘ ًَ ٙ٪اؿٝف ٚاإلدشاف عل ا٭زب ايعطب ٞنُا شنطْا ٚنُا
غٓصنط ٫ٚ .تعاٍ ٖص ٙايف ١٦قً ١ًٝايعسز .فًِ ت٪ثط  ٫ٚتػتطٝع إٔ ت٪ثط عاٍ َٔ
ا٭سٛاٍ عً ٢غرلٖا ـًٜ ٛسٖا َٔ ا٭َجً ١إلقٓا َتصٚق ٞا٭زب ايعطبٚ .ٞيفؿًِٗ يف
إثبات َا ٜسّع ٕٛبططٜل ايذلمجٚ .17 " ١تتػـّـع ض ١ٜ٩اؿاَس يف َفٗ َ٘ٛيهٝف ١ٝتطٜٛط
ا٭زب ايعطبٚ ٞايؿعط خاق ،١فٝك " :ٍٛأض ٣إٔ ا٭زب ايعطب ٞقابٌ يهٌ َا ٜفس عً٘ٝ
َٔ املعاْٚ ٞا٭خ َٔ ١ًٝاٯزاب ا٭خطٚ ،٣إٔ يف َكسٚض ا٭زٜب احملٓو ٚايؿاعط ايجط ٟإٔ
ٜكبغ نٌ َعٓٚ ٢نٌ خٝاٍ بايكبغ ١ايعطبٚ ،١ٝإٔ ٜدلظ ٙيف ثٛب قؿٝب َٔ غرل إٔ
ميؼ دٖٛط ٙبأ ٟتغٝرل أ ٚتؿ .18 " ٜ٘ٛثِ تتــػّـع ضٜ٩تـ٘ أنجط سني ٜتشسخ عٔ َػتكبٌ
ا٭زب عاَٚ" :١غا ١ٜنٌ َا أضا ٙعًَ ٢ا أقبح عً ٘ٝايعامل اي َٔ ّٛٝايتكاضب ٚتٓاقٌ
ايًغات ٖٛ ،إٔ ا٭زب غٝغس ٚعاملٝا بكٛض ٠عاَٚ ،١إٔ املعاْ ٞغتهٚ– ٕٛتبك ٢زاُ٥ا -
إْػاْ ٫ ١ٝؼتهطٖا أَ ٫ٚ ١ىتل بٗا د ،ٌٝغرل إٔ أزب نٌ يغ ١غٝهفٗٝا عً٢
ا٭َجًٚ ١ا٭غايٝب اييت يسٗ٦ٜٝٗٚ ٜ٘ا يًعطض بايكٛض ٠اييت ت ِ٥٬أشٚام أٌٖ تًو ايًغ١
ٚطبا٥عِٗٚ ،إٔ ايتفٛم ٚايدلاع ١بني اٯزاب ئ ٜبك ٢بعس إ ٫يف ا٭غًٛب ،فف ٘ٝفُٝا بعس
غٝه ٕٛايػابل ٖ ٛاؾٛاز " . 19
ٜتشسخ اؿاَس عٔ َكسض ثكت٘ يف ا٭زب ايعطب " :ٞأقٖ ٍٛصا ٚأْا َ َٔ٪إمياْا
قازقا بأْ٘ ي ٛتطدِ أسس زٚٚا ٜٔايؿعطا ٤ايفش ٍٛنأب ٞايطّٝـب املتٓيب ،أ ٚابٔ ايطَٞٚ
َج ،٬تطمج ١قشٝش ١ؼفغ ي٘ قٛت٘ ٚضْٚك٘ ٚضٚعت٘ يهإ ي٘ ؾإٔ عع ِٝملا است٣ٛ
عً َٔ ٘ٝاؿهُٚ ١ايفًػف ١املبـتهطٚ ،٠ملا فٝــ٘ َٔ ايٛثبات ٚايًفتات ايؿعط٫ٚ ،١ٜ

 19ه
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أظٔ إٔ ؾاعطّا أدٓبٝا ٜعٜس عً ٘ٝيف ثطٚت٘ اؿهُٚ ١ٝايكسض ٠عً ٢اقطٓا ا٭َجاٍ عً٢
أب ٞايطٝب املتٓيب أٜ ٚسضى ؾأ.ٙٚ
ٚيف أزب اـٝاّ ايفاضغٚ ٞضٚاد٘ يس ٣ايغطبٝني خرل زي ٌٝعً ٢إٔ بطاع ١ايذلمج١
أندل عاٌَ يف ضٚاز َا ٜذلدِ َٔ اٯزاب ٚا٭فهاضٚ ،أععِ زا يإلعشاب بٗا يس٣
ايكطا ٤ا٭داْب" .20
ٚيعًٓـا ْ ٫غاي ٞإشا قًٓا إْ٘ يف ٖص ٙايطٜ ١ٜ٩ـػبل عكط ،ٙمبا يف شيو ايؿعطا٤
اإلسٝاٝ٥ني ٚايؿعطا ٤ايطَٚاْػٝني ،عٓسَا ٪ٜنس عً ٢إٔ مجاٍ ايؿعط ٖ ٛيف "ايٛثبات
ٚايًفتات ايؿعطٜـٚ ،"١يف ؾعط ٙتبس٬َ ٚق٘ ايطَٚاْػٚ ١ٝانشٚ ١باضظ ٠يف َععِ
قكا٥سٖ ،ٙص ٙعس ٠أَجً ،١قكٝس ٠ي٘ بعٓٛإ "ايؿاعط" :21
زع ٙٛدًٗتِ ؾأْ٘  ٖٛٚؾاعط

تطاٚ ٙزٜعّا  ٖٛٚيف ايه ٕٛغا٥ح

ٜعٝـ عً ٢ايغدلا ٤دػُّا ٚإْ٘

عً ٢شض ٠ٚاؾــٛظا ٤غازٍ ٚضا٥ح

..

..

فشٓٝا ٜباضَ ٟاضز اؾٔ يف ايجط٣

ٚطٛضّا ٭َ٬ى ايكفٝح ٜكـــافح

..

..

ٚي ٫ٛقطٚح تبعح اشلِ ٚايؿذ٢

ملا ْتذت باـــــــايسات ايكطا٥ح

ْكف يف ٖص ٙايككٝس ٠عٓس زل َٔ ١زلات ايؿعط ايطَٚاْػ ٞايعطب ٞاؿسٜح ٖٞٚ
زل ١ايٛسس ٠ايعه٬ْ .١ٜٛسغ إٔ ايٛسس ٠ايعه ١ٜٛيف ٖص ٙايككٝس ٖٞ ٠اييت ضبطت
املفطزات ٚايذلانٝب ايًغٚ ١ٜٛا٭بٝات ايؿعط ،١ٜبٝتا بٝتا ،فهٌ نًَُ ١طتبط١
با٭خط ،٣يف نٝإ َتذاْؼٖ .صا ايهٝإ وكل يًؿاعط ٚقف ايؿدك ١ٝاييت أضاز
ٚقفٗا يف ٖص ٙايككٝس ٠أ ٟؾدك ١ٝايؿاعط ،أ ٟؾاعطٚ ،شيو َٔ خٚ ٍ٬قف
َ٬ق٘ ا٭غاغٝـ" :١ايٛزاع" ،"١ايػٝاس" ،"١ايه" ،"١ْٝٛاؾُاٍ"َ" ،باضا ٠اؾٔ"،
"َكافش ١ا٭َ٬ى""ٚ ،اـًٛز".
ٚإٔ ٜه ٕٛايؿعط أ ٚايؿاعط َٛنٛعّا يًؿعط ْفػ٘ ،فٗص ٙظاٖطَ ٠أيٛف ١يف ايؿعط
ايطَٚاْػ ٞايعطب ;ٞفكس نتب ؾعطا ٤ايطَٚاْػ ١ٝايعطب قكا٥س دعًٛا عٓٛاْٗا ايؿاعط
 11ه ٔه 191
 11ه ٔه ،ؤماا الُةيؼ 1
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أ ٚؼسثٛا عٔ املٛنْ ٛفػ٘ .أ ٟايؿاعط أ ٚايؿعط ،بططٜكَ ١باؾط ٠أ ٚغرل َباؾط.٠
فٗصا ايؿاعط أب ٛايكاغِ ايؿابٜ ٞك:22 ٍٛ
ٖهصا قاٍ ؾاعط ْا ٍٚايــــــــٓاؽ

ضسٝل اؿٝا ٠يف خـرل نأؽ

فأؾـاسٛا عٓٗـا َٚـطٚا غهـاب

ٚاغتـدـفّـٛا ب٘ ٚقايٛا بٝـأؽ

قس أنا ايطؾــــــاز يف ًَعب اؾٔ

فٝــا بـ٪غــ٘ أقٝــب بـُــّـؼ

ٖٚص أَجً ١أخطَ ٣ؿابٗ َٔ ١ؾعط اؿاَس َٓٗا : 23
أٜٗا ايطٚض إْين د٦ت أغتٛسٞ

َعاْ ٞاؾ َٔ ٍ٬أزٚاســـو

أ ٚاييت تبسأ :24
خًين ٖا ٖٓا ٚسٝسّا ْٚفػـــٞ

يػت يف ساد ١إىل قطب إْػـــٞ

أ ٚاييت تبسأ :25
َا نٓت يف ايٓاؽ إ ٫ؾاعطّا غطزّا

دا ٤ايٛضًَ ٣هًا يف ظ ٟؾٝـــــطإ

أ ٚاييت تبسأ :26
غٔ ٜا طرل َا غ ٣ٛايّٜٛ ّٛٝ

ف ٘ٝوً ٛيو اشلــــٚ ٣ٛاملطاح

ٚيف زٜٛاْ٘ ا٭ْ ٍٚػُات ايطبٝع ْكطأ يًشاَس بساٜات اػاٖ٘ ايطَٚاْػ ،ٞثِ ْهر يف
قكا٥س زٜٛاْ ٘ٝايجاْ ٞيٝاي ٞاملكٝف ٚايجايح عً ٢ؾاط ٤٢اؿٝا ،٠نُا غٓؿرل إىل
شيو ٫سكًا .فف ٞزٜٛاْـ٘ ْػُات ايطبٝع ًُْؼ ٖصا ا٫ػا ٙايطَٚاْػ ،ٞفف ٞقكٝست٘
"عً ٢ايؿاطْ "٧طاٜ ٙكٛض ايطبٝعٚ ١الصاب ايٓاؽ إيٗٝـا ٖٞٚ ،قكٝس ٠تفاٚ ٍ٩استفاٍ
باؿٝا:27 ٠
قف
..
ٚتط٣

ٚاؾٗس

ايعذب

ايعذاب

َع

ايعٛاتو

ايهعـاب

اؾـــــُاٍ

آٟ
..
ٚايؿٛٝر

َع

ب٬

ســذاب
ايؿــــــباب

 11ييىان أتد ال٘اتد ،ياَ صايَ ،بحروا119 ،
 19ألاغمام ال٘ػُية الكاملة ،ؤماا الُةيؼ11 ،
 14ه ٔه ،غلى ٗاطئ ام ياة191 ،
 19ه ٔه 193
 19ه ٔه 199
 11ه ٔه ،ؤماا الُةيؼ3 ،
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عً٢
َتٗافتني
ٚتط ٣اؾُاٍ عً٢
ٚايػشط غا ٙيف
ٖصا اؾُاٍ فكف
غايب َُٖٛو َـا
ٚاغِٓ ؾبابو يف

ايطبٝــــــع١
ايهفاف
اؾفــٕٛ
متتــــــــع
اغـتطعت
اؿــــــٝا٠

| د .ابوبكر الحامد ،د .أحمد باحارثة

نايــفطاف عً ٢ايؿـٗاب
ٚيف ايفهاٚ ٤يف ايعباب
َت ٢زعا قًــــــــــبّا أداب
َا اؾتٗٝت ب ٬سػــــــاب
غـــ٬ب
ايسْــــــٝا
فإْـــُا
فُا اؿٝا ٠غ ٣ٛايؿـباب!

ٚلس يف قكٝست٘ "قباح ايؿاعط" ْفػّا ضَٚاْػّٝا باضظّا ًُْػ٘ َٔ خ ٍ٬أيفاظ ايًغـ١
املدتاض ٠بعٓا َٔٚ ١ٜخ ٍ٬اغتدساّ تهٓٝو اؿٛاض ،سٛاض ايؿاعط َع ايطٚض :28
أٜٗا ايطٚض إْين د٦ت أغتٛسٞ

َعاْ ٞاؾ َٔ ٍ٬أزٚاســـو

أمتًّ ٢اؾُاٍ َٔ سػٓو ايغـ

ـض ٚغشط ا٭ؿإ َٔ قسّاســو

َا أضم ايٓػ ِٝفٝو َٚــا أبـ

ـْٗ ٢هاض اإلؾطام فٛم ٚؾاسو

ٜعبل اؿب َٔ ثطاى ٚتبسٚ

قٛض ايصنطٜات َٔ أؾـــباسو

..

..

تًِٗ ايؿعط َٔ ضباى ٚتٓؿٛ

مح ١ايؿعط َٔ عـ٬َ ٕٛٝسو

خًين أْتؿ ٞظٖٛضى ٜا ضٚ

ض ٚأسٝا غهطّا بػـــــٛض ٠ضاســـو

ايطبٝــــع ١قٓعّا

قـبّ مخط اؾُاٍ يف أقــــــساسو!

فايص ٟأبس

يف أيفاظ ايؿطط ايجاْ َٔ ٞنٌ بٝت يف ٖصا املكطع ًْشغ "َعاْ ٞاؾ" ،"ٍ٬غشط
ا٭ؿإ"ْ" ،هاض اإلؾطام"" ،قٛض ايصنطٜات"ٚ" ،أسٝا غهطّا " يتًُؼ عُل ا٫ػاٙ
ايطَٚاْػ ٞيف ايككٝس .٠أَـا يف قكٝست٘ "يف ايعٚضم أ ٚيف عـامل اـٝاٍ" فًُٓؼ
خــطٚدّا ٚانشّا عً ٢ايؿــهٌ املأيٛف يًككٝس ٠ايعُٛز ،١ٜفؿهٌ ٖص ٙايككٝس٠
ٜصنطْا مبٛؾشات ايكطٕ اؿاز ٟعؿط ا٭ْسيػٚ ،١ٝيف ساؾٖ ١ٝص ٙايككٝس ٠تعًٝل
ٜك" :ٍٛتبع ايؿاعط يف ٚظٕ ٖص ٙايككٝس ٠بعض املٛؾشات ا٭ْسيػ ١ٝبعس َعدٗاٚ ،شيو
ق ٍٛا٭ْسيػ:ٞ
نًًٜ ٞا غشب تٝذإ ايطب ٢باؿًٞ
ٚادعً ٞغٛاضٖـا َٓعطف اؾسٍٚ
 13ه ٔه 11
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ٚبعس ٚقًٗا تكرل ٚظْا دسٜسا ٜهِ إىل أعط ايؿعطٚ ،أدعا :ٙ٩فاعًٔ َػتفعًٔ
َػتفعًٔ فاعًٔ" :29
قُتت  ..فاْبجل ايسَع شلا َعطبا
أضأٜت ايؿٗب تٗ ٟٛنٛنبا نٛنبـا
ثِ َا ٫مث ٬باؿب سب ايكبــــــا
َجٌ غكين باَْ ١ا ٫بهف ايكبـا
يف عٓـام أخص ايطـــــٗط ي٘ َطقبـا
سٝح نإ غٝب ١يف غرل َا َــــأثِ
ايتك ٢أثٓاٖ٤ا املبػِ باملـــبػِ!
فذل ٣ايؿاضب قس طاح عً ٢اـُـط٠
ٚتط ٣ايٓشً ١قس َاتت عً ٢ايعٖـط٠
ٖٓٚا غاز غــــــــه ٕٛغاَط ايطٖب١
ٚغطُٖ ٣ؼ َٔ املٗذ ١يًُٗـذ١
ٚف٪از ايكب يف خــفل ٚيف ضدف١
َا ي٘ ٜطق ٢عً ٢ا٭ن ٬قٛب ايفِ
إش َهٜ ٢كط نايــــطاق ٞعً ٢غـًِ
ٚيف قكٝست٘ "َٔ ٚس ٞايطبٝعٜ :١ـا قُـط!" ٜػتعٌُ ايتكْٓ ١ٝفػٗا اييت اغتدسَٗا يف
قكٝست٘ "ايؿاعط" ،فٗٓا سٛاض آخطٚ ،يهٓ٘ ٖص ٙاملطَ ٠ع ايكُطٖ ،صا اؿٛاض ٜ ٫كف
عٓس ايٛقف املأيٛف يًكُطٚ ،يهٓ٘ ٜطق ٢إىل َػت ٣ٛايتفاعٌ َع اؾُاٍ ايصٜ ٟؿطم
ب٘ ايكُطعً ٢ايعامل .تأٌَ قٛي٘ "خفت يو ايطٚح" أٖ" ٚـ يو اؿػٔ" أ" ٚيتأخص عٓو
َطاح اؿٝا:30 "٠
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ؼذبت فايه ٕٛغاد ٞايعّ٬

ٚأطًت فايه ٕٛناحٍ أغط

غهبت َٔ ايٓٛض عطّا ميٛز

فُا ؿت يف ا٭فل ست ٢ظخط

ٖٚـ يو اؿػٔ بني املطٚز

ٚفٛم

ٚايػطض

ٚخفت يو ايطٚح يف ْؿ٠ٛ

عٔ ا٭ضض تبغ ٞإيٝو املــفط

اؿٝا٠

ٚتكبؼ َٓو ْؿـــــــــــــاط ايػفط

يتأخص

عٓو

َطاح

ظٗٛض

ايطب٢

ٚيف قكٝست٘ "ًَو" أؾاض إىل ضَٛظ تاضى ١ٝأغطٛضٖ" ١ٜاضٚت""ٚ ،فٛٓٝؽ" "ٚدٔ
عبكط" يف اغتعُاٍ شلا غرل َأيٛف يف ؾعط ٙعسا قكٝستني ٖصٚ ،ٙقكٝست٘ "زلطا "٤اييت
ٜطبط فٗٝا بني "ْاض اجملٛؽ" ٚخسٚز سبٝبتٜ٘ .ك: 31 ٍٛ
أخٛى

ٖاضٚت

َه٢

ٚايصٟ

اشلُ٘ غشط ايٛض ٣اشلــــــُو

طًػِ

ٖاضٚت

زضاٙ

ايٛض٣

مل أْت ملــّا ٜهؿفٛا طًػـُو

..

..

فٛٓٝؽ ي ٛؾاَتو َٜٛا ٖٛت

غادس ٠تطغب إٔ ؽسَـــــــــو

ٌٖ نٓت فٝـــــٗا ًَها َٓع٫

َٔ ْٛضٚ ٙبايٛض ٣دػــُــــــو

أّ أْت َٔ فطزٚؽ دٓـّـات٘

أمنٛشدا َٔ ســــٛضٖا قـسَّـــو

أّ َٔ عصاض ٣اؾٔ َٔ عبكط

يًٓاؽ ؾٝطإ اشل ٣ٛاغتكسَـو

ٚيف قكٝست٘ اؾُ" ١ًٝزلطاٚ "٤اييت مجعت بني ضق ١ايؿعط ايعطب ٞايكس ،ِٜففٗٝا
ْفؼ َٔ ْفؼ ايؿطٜف ايطن ٞيف ايغعٍٚ ،ايٓفؼ ايطَٚاْػ ٞاؾسٜس ،ايص ٟلس ٙيف
ؾعط ا٭خطٌ ايكغرل َجٚ ،٬ايصٜ ٟتفاعٌ َع َا وؼ أَ ٚا ٜط ٣أنجط َٔ إٔ ٜكف٘
ٚقفا سػٝا :32
ٚيْ ٔ٦أٜت فهِ بعجت عً ٢ايٓ٣ٛ
تطعاى َٔ َكٌ ايٓـــذٚ ّٛتاض٠
ٚبعجت ؾٛق ٞيف ايٓػ ِٝيعًـ٘
أٚزعت٘ قبً ٞإيٝــــــــو فٌٗ أت٢
َانٓت أزض ٟاؿب إ ٫أْ٘ مح١
91
91

ضٚس ٞعً ٢ظٗطايــدٝــاٍ إيٝو
تٗ ٣ٛإشا  ٣ٜٛٗايكباح عًٝو
عين ٜـٓـاٍ ايهـــّـــِ َٔ ضزفٝو
يـٝعف قبـــــ٬ت ٞإىل ؾفـــتٝو
غـــطت يًكـــًب َٔ عٝـــــــٓٝو
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َٔ أْ ٜٔبع ايػــشط َٔ دفٓٝو
ست ٢ضأٜت ايٓـــــــاض يف خسٜو

ٚيف قكٝست٘ "َٔ شنطٜات املان :ٞزٚس ١ايٛاز َٔ ٖٞٚ ،"ٟضٚا٥ع ايؿاعط
املبهطْ ،٠تأٌَ خكٛق ١ٝايطبٝع ١اي ١ُٝٓٝاحملً ،١ٝيف َس ١ٜٓايؿاعط غٜ ،ٕٚ٪ٝعدل
عٓٗا ايؿاعط يف تكٜٛط ضَٚاْػ ٞؾفاف تذلزز ف ٘ٝأيفاظ َجٌ "ايكبا"" ،ايؿعب" أٟ
ايططٜل بني دبًني" ،عؿب ايطبا" أ ٚايكطع ايعضاع ١ٝاييت ٜغطٗٝا ايعؿب" ،ؾعا
ايهش"ٚ ،"٢ايهش "٢فذل َٔ ٠ايٛقت شلا خكٛقٝتٗا يف تًو ايب ١٦ٝفعازَ ٠ا ٜصٖب
ايٓاؽ خ٬شلا يًطاسـٜٚ ١ػٛز اشلس ٤ٚايتاّ يف ايسٜاض :33
شلا طٝب عطف ايعٖط يف ْؿ ٠ٛايكٗبا
ٚيف ايسٚح عــعف يًكـــبا ميٮ ايؿعبـا
شلا َٔ دـــ ٍ٬اهلل َاٜبــــــعح ايطٖبا

تسٚض يٓا يف اؿب ل ٣ٛؾٗـ١ٝ
ْٚؿس ٚبًشٔ اؿب ٚايطرل ٖتـّـف
تعٝس قساْا ايؿِ  ٖٞٚثٛابـــــــت

ٚيف غٓاٝ٥ت٘ "ٌٖ تصنطًْ "ٜٔشغ زضد ١أخط َٔ ٣ايتفاعٌ َع اؾُاٍ ٚيٝؼ ٚقف٘
ٚقفا سػٝا فكطٜ ،ك:34 ٍٛ
ٌٖ تصنط ٜٔأخا ف٪از ناز ٜتًـــــف٘ اؿٓني
فً٘ خفٛم ايطرل َصبٛسّا ٚأْــّات ايطعني
ٌٖ تصنط ٜٔيصانط شَِ اشل ٌٖ ٣ٛتصنطٜٔ
أْا سا٥ط ،أْا ٚاي٘ ،أْا فٛم َـا تتكٛضٜٔ
ٚيف "ايكباح ايٛيٝس" اغتٗ٬ي ١ٝفٗٝا تفاعٌ َٔ خْ ٍ٬سا ٤ايؿاعط ٚتطد ٘ٝؿػٓا٘٥
بإٔ "تٛض ٟف ٘ٝأخ ١ًٝايؿعط" :35
ايػشطٟ
قٝاى
ظُاٍ
فًٗٝـف
أتطؾـّـف
زعين
ٚأبح نأغو ي ٞأس ٞبٗا
ٚادعٌ أْفاغو ي ٞشنطّا
ٚاتطى ب ٞقسضى ًَتككا

 ٫تكطف ثغطى عٔ ثغطٟ
َٔ بطز َكبـتًو ايــسضٟ
أبسّا أتعجـط يف غـــــهطٟ
ؼَ ٞٝا أقفط َٔ عُطٟ
ٜٛسَ ٞا ؾا ٤إىل قسضٟ
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ٚابعح َٔ ؿعو ي ٞقبػا

ٜٛضٟ

بٞ
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أخ١ًٝ

ايؿعط!

يف قكا٥سٖ ٙصْ َٔ ٙػُات ايطبٝع تتذً ٢مجايٝا ا٭يفاظ ٚايس٫٫ت ايطَٚاْػ١ٝ
ٚاملهُ ٕٛايطَٚاْػ ،ٞتفاعٌ بني ايصات ٚاٯخطٚٚ ،سس ٠عه ١ٜٛتتّهـح أنجط يف
"ظّٚزٜٓا" "ٚزلطا"ٚ ،"٤ايؿاعط" ،عً ٢إٔ َععِ قكا٥س ايسٜٛإ ٚإٕ غًبت عًٗٝا ايػُ١
ايتكًٝس ١ٜإ ٫إٔ ايًغ ١ايطَٚاْػ ١ٝباضظ ٠ست ٢يف َفتتشات قكا٥س ٙايتكًٝس ،١ٜأٟ
ايككا٥س اـاق ١بتش ١ٝأ ٚضثا ٤ظع.ِٝ
ٖٓٚا ْػتعطض أبٝاتّا َٔ قكا٥س زٜٛاْ٘ ايجاْ" ٞيٝاي ٞاملكٝف" يٝتبني ايكاضَ ٨س٣
اْتؿاض ََ٬ح ايطَٚاْػ ١ٝيف ٖصا ايسٜٛإ ،فف ٞقكٝست٘ "ا٭ٚبٜٓ "١اد ٞايؿاعط" َٓعي٘
ايص ٟقه ٢ف ٘ٝقبا ٙبعس غٝب ١طٜ ،"١ًٜٛك: 36 ٍٛ
ٚنط ايكبا نِ قًٓٝا ايبني أظَاْا
إْ ٞعً ٢ايعٗس بام فٛم عٗسى بٞ
..
مل أْؼ فذط ايكبا يف داْبــٝو ٫ٚ
٬َ ٫ٚعب شل ٟٛيف محــــــاى ٫ٚ
ٖٓا ضؾفت نٚ٪ؽ اؿب قافــــ١ٝ
ٚنًُا نام عٓا ايه ٕٛأمجــــــــع٘
فايٓاؽ و ٕٛٝيف زْٝا َُٖٗٛــُٛ

ٚاٯٕ عــست فٗـــَّ ٕٛا بو اٯْــا
مل أغٌُ ســّٓٝا َٚا ساٚيت غًــٛاْا
..
عٗسّا َه ٢فــــٝو با٭فـطاح فٓٝـاْـا
َطاسٓا داْــب ايٛازَٚ ٟغــــــــٓاْا
َع َٔ أسب ٚعـــــني اهلل تطعـاْـا
بٓ ٢اــــــٝاٍ يٓا يف اؿب أنٛاْــا
ٚمٔ يف َععٍ عٓــــــِٗ بسْٝــاْـا

ٚيف قكٝست٘ "يٝاي ٞاملكٝف َٔ ..شنطٜات اؿب!" ٜٓاد ٞايؿاعط سبٝبت٘ َع بعٚغ
ايكُط :37
ٜا سبٝـــبـٖٝ ٞــــا إي ّ
ٞ
أ ٟسػٔ تط ٣تٓػـ
..
ٜا يـٗا َــٔ َفـــاتٔ
سًِ أٜكـغ ايطٝـــــــٛض
َا عً ٢قًب ؾاعط
99
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فكس أغفـط ايكُـط
ــل يف ايهٚ ٕٛاْتجط
..
متٮ ايكــًب ٚايبكـط
فغــــٓـّت  ٫ٚظٖط
ٖاّ بايهٚ ٕٛاْبٗط
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ٜؿـــــــٗس اهلل دٗط٠
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يف املــعاْٚ ٞايكٛض

ٚايبٝتإ ا٭خرلإ يف ٖصا املكطع املدتاض َٔ ايككٝس ٠ميجّ ٕ٬قٛضّا أغاغٝا يف
ايبعس ايفًػف ٞايفين يًؿاعط َٔٚ ،قكا٥س ٙشات املَ٬ح ايطَٚاْػ ١ٝقكٝست٘ "ايؿٝب
ايبانط" ٚفٗٝا ٜك:38 ٍٛ
نٝف زب املؿٝب فٝو َٚا ظاٍ
قًت  ٫تعذيب يكٝت قطٚفا
أْا شاى ايؿاز ٟايص ٟؾطب ا٭سـعإ
أْا َٔ يف ؾعٛض ٙناز ٜفٓ٢
َٚت ٢فاتين ايؿــــــــباب فكًــيب
فٗ ٛنايطـرل ّٖٝ٫ا ٜطؾف ا٭ْسا٤
ْاعُا ٜكطع اؿٝاَ ٠طاسّا
مل أدس ناشل ٣ٛغصا ٤يس ٣ايؿعط
ٚايًبٝب اؿكٝف َٔ َتّـع ايٓفؼ
يص ٠ايٓفؼ يف اؿٝا ٠نطٚب

ضزا ٤ايكبا عًــــٝو قؿٝبـــــا
تذلى ايطنع ٚاملفاط ِٝؾٝبــــــا
قطفًا ٜ ٫ٚعاٍ طــــطٚبا
 َٔٚايٛدس ٚاؾــ ٣ٛإٔ ٜــصٚبـا
أبسا ٜ ٫ــعاٍ طفــ ً٬يـعـٛبـا
فٛم ايعٖـــٛض نٛبا فهٛبــا
 ٣ٖٛٚطاٖطّا ٚؾــسّٚا ســــــبٝـــبا
 ٫ٚنايؿــباب سػٓــّا ٚطٝبـا
بٓٛض اؿـــــٝا ٠ستٜ ٢غٝــبا
فاًْٗا َٔ نٌ فـٔ ْكـــــــــٝبــا

ٚتبس ٚقٛض ٚأيفاظ ٚتطانٝب ايًغـ ١ايطَٚاْػ ١َُٓٝٗ ١ٝعً ٢قٛض ٚأيفاظ ٚتطانٝب
ايـًغ ١ايتكًٝسٖ َٔ .١ٜص ٙا٭يفاظ ٚايكٛض ايطَٚاْػ" ١ٝايؿاز ٟايص ٟؾطب ا٭سعإ"،
"ايططٚب" "َٔ يف ؾعٛض ٙناز ٜفٓ" "٢ايطفٌ ايًعٛب" ايطرل اي" "ٖٞ٬ضاؾف ا٭ْسا."٤
ٚست ٢عٓسَا تعٗط ا٭يفاظ ايتكًٝسَ ١ٜجٌ "ضزا ٤ايكبـا" "ٚيكٝت قطٚفا" فإٕ ايكٝاغ١
املُعٚد ١بط ٣٩ؾاعط ١ٜتهٝف تساعٝات مج ١عٔ ايفطزٚ ،اؾُاٍٚ ،اؿٝاٚ ،٠ايطغب١
يف ا٫غتُتا بًصا٥ص اؿٝا ٠املكبٛغ ١بط ٣٩ؾاعطَ" ١ٜتعْٛ" ،"١ض""ٚ ،فٔ"ٚ ،تععظ
َاٜػُ ٘ٝايؿـاعط بايًفتات ايؿعط ١ٜأْ ٟكٌ إسػاؽ ايسٖؿ ١املجرل أ ٚاملُتع عاز ٠إىل
ايكاض َٔ ٤٣خ ٍ٬اغتدساّ ايًغ ١يف تؿه ٌٝايكٛض.
ٚيف قكٝست٘ "ضواْيت" اييت نتبٗا ٜطث ٞبٗا سػٓا /ٙ٤ظٚدت٘ "اييت اْتععتٗا ا٭قساض
َٔ ٜس(ـ٘) فٛز (َ )..عٗا أغًَ ٢ايسٜـ(ـ٘) َٔ أس ّ٬اؿب ٚآَاٍ اؿٝا ،"٠نُا ٜكسّ ٖٛ
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ْفػ٘ ٖص ٙايككٝس ٠بتًو ايهًُات ،لس تعابرل شات عُل ضَٚاْػَ ٞجٌ "زلا ٤ايغطاّ"
"ٚسسٜك ١ا٭ْؼ" "ٚغشاب ١ايٓفؼ" "ٚآَاٍ ايكبا" :39
ٜٚا سسٜك ١أْػَ ٞا عـطا ظٖطى
أتٝت ًَتذـّ٦ـا َػتػكـّٝا َطـطى
أزي ٞبؿهٛاى أ ٚبـجّـ ٞيٓا خـدلى
َٚا قهٝـت ٯَاٍ ايكبـا ٚططى

أٜا غــــــــــــــــُا ٤غطاََ ٞا زٖ ٢قُطى
ٜٚا غـــــــــــــشـــابْ ١فػ ٞنًُا دسبـت
ضواْيت طاٍ ٖصا ايكـُت فا ْتبٗٞ
قهٝت مبو يف ؾطر ايكبا عذـ٬

" :٬ظاض ايؿاعط َٓعٍ سبٝت٘ َٚطبع
ٚقسّ ايؿاعط يككٝست٘ "املٓعٍ اؿع "ٜٔقاً ٥
أزلاضٚ ٙأْػ٘ ،فٗاز ؾذٓ٘ٚ ،غًبت عًَ ٘ٝعاٖط اؾع ٚاؿعٕٚ ،قاٍ ٖصٙ
ايككٝس:40"٠
 ٫تط َٔ دععٜ ٞـا ضبع أزلاضٚ ٟأْػــ!!ٞ
غًبت شنط ٣يٝايــــــٝو عً ٢عكًـٚ ٞسػـٞ
نِ ؿيب ٚغطاَ ٞفٝو عــــــٗس غرل َٓػــٞ
عبٝب ٖ ٛآَايٚ ٞأَٓٝــــــــــــــــــــْ ١فػــٞ
ي ٞف ٘ٝقـــسؽ قـٛيف ٚتايٝـــــــــٗات قــؼ
ٚيف قكٝست٘ "عً ٢ضب ٠ٛاملٓ ،"٢يف اؿٓني إىل ايٛطٔ ،دطؽ ْٚغِ غٓآٜ ٞ٥ػذِ َع
َٛن ٛايككٝسٚ ٠اؿٓني ايص ٟأسؼ ب٘ ايؿاعط يف غطبت٘ :41
آ َٔ ٙيٛع ١اؿٓٝــ ِٔ
ٚيكس ٜصنط ايفتْٛ ٢ب
بني أســـــــــــــٓاَ ٘٥عا
 ٫تـ٪ز ٟايبٝإ عٓـ
ٜا سبـــــٝيب طاٍ ايبـــــعا
 ٫قـطٚف ايسْـ ٢تـــسٚ

93
41
41

ٌٖ َٛاؽ َ ٌٖٚعـــني
اؿب بعس ســــــني
ٕ َٔ ايؿـــــٛم ٚاؿٓــني
ـٗا غ ٣ٛآٖـ ١ايـــــشعٜٔ
ز ٚيهــــــــــــــــــٔ إىل أٚإ
ّ  ٫ٚســـــــــــطبٗا ايعٛإ
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ٚيعٌ شضٖ ٠ٚص ٙايككٝس ٠ضَٚاْػٝـا قٛي٘ :42
َسيــــــــــ٬
غطّا
نإ
وػب ايه ٕٛنايــــــــب٬

داَح ايًـــــــــٗٚ ٛايكبــا
ًَٚعبــا
ًَٗ٢
بٌ

ٚيف "إىل لُيت ايٓا "١ٝ٥قٛض ضَٚاْػَ ١ٝأيٛف:43 ١
سٓاْٝو ٜا لُيت ايعاٖطٙ
 َٔ ٖٞ َٔٚسػٓٗا ؼف١
عطفت بٗا نٝف َعٓ ٢اؿٓإ
..
َعإ َٔ ايػشط َهشٛي١
أ ٫سبّـصا عٗسى املؿتٗـ٢
ٚػٛايٓا بني تــــًو ايطب٢
نب ْٚطفط بني اؿــــكٍٛ
ْٚؿسْٚ ٚطقل ٌَ ٤ايكبا
نأّْـا ٚقس ؾب فٓٝـا ايؿبا

ٜٚا ضٚعــــــ ١ايكًب ٚايباقط٠
بطتٗا ٜس ايكـسض ٠ايباٖط٠
َٚا يص ٠اــًس يف اٯخط٠
عًٗٝا َعاْ ٞاشل ٣ٛظاخط٠
ٚهلل أٜاَـــــــــــو ايعاٖـط٠
ٚسٓٝا عً ٢ايهف ١ايػاسط٠
ْٚهشو يًــُٛد ١ايػاخطٙ
َٔ ايًٗ ٛيف ْؿ ٠ٛغاَــط٠
ب قبٝــإ مل ْبـــًغ ايعــاؾط٠

ٚيف زٜٛاْ٘ ايجايح عً ٢ؾاط ٤٢اؿٝا ٠قكا٥س متجٌ شض ٠ٚؾعط ٙايطَٚاْػٖٚ ،ٞصٙ
بعض ا٭َجً ١يف قكٝست٘ "َٔ قُ ِٝاؿٝا "٠تأنٝس يٛدٛز ايبعس ايطَٚاْػ َٔ ٞخٍ٬
اغتدساَ٘ ملفطزات ٚتطانٝب يغَ ١ٜٛجٌ "ايف٪از احملذلم"" ،ا٭ٌَ اشلؿ"ٚ ،"ِٝا٭ؿإ
ايػهطٚ "٣غرلٖا ،يف "َٔ قُ ِٝاؿٝا "٠أٜهـا خامت ١ضَٚاْػ ١ٝق:44 ١ٜٛ
عٓسٟ
اؿػٔ
قًيب
ٜا
فتٗٔ
إٕ ايٓع ِٝؾعٛض

نً٘
فأْـ
نٛ

ٚايٓبع ًَهٚ ٞايغُـــاّ
ـت َٔ ايػعاز ٠يف ايكُٝــِ
ْو بني أسهإ ايٓعٝــِ

 41ه ٔه
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تتذً ٢يف خامتٖ ١ص ٙايككٝس ٠ايتعابرل عٔ قف َٔ ١أِٖ قفات ايؿاعط ايطَٚاْػٞ
بٌ ٚايفٓإ عاَٖ ،١ص ٙايكف ٖٞ ١ايبشح عٔ ايػعاز ٠زاخٌ شات ايفطز أ ،٫ٚثِ خاضدٗا
ثاْٝاٚ ،يٝؼ ايعهؼ:
إٕ

ايٓعِٝ

ؾعٛض

نٛ

ْو بني أسهإ ايٓعٝــِ

ٚانح إٔ اختٝاض ا٭يفاظ يف تطنٝب عٓٛإ تًو ايككٝسْ ٠فػ٘ "َٔ قُ ِٝاؿٝا;"٠
يرل ٣نٝف وطم ايؿاعط عً ٢ايطبط بني ا٭يفاظ ٚايكـٛضٚ ،عً ٢اْػـذاَٗا
اْػذاَا ٜغـين ايبعـس ايطَٚاْػٚ ٞاؾُـاي ٞيًككٝس ٠بؿهٌ ًَشٛظ .ا٭يفاظ ايج٬ث"١
َٔ ،قُٚ ،ِٝاؿٝا "٠يف ٖصا ايعٓٛإ ،بٓاٖ٩ا أ ٚمتاغهٗا نبٓا ٤ايككٝسْ ٠فػٗا،
نُٖ٬ا ،ايعٓٛإ ٚبٓا ٤ايككٝس ٠بهاًَٗاٜ ،كبإ يف فهط ٠أغاغ"ٖٞ ١ٝايساخٌ" أٚ
"ايصات" .يٓتأٌَ ايذلابط ٖٓا بني ايهًُات ايج٬خ :ا٭ٚىل "َٔ"  ٖٞٚنًُ ١تػتسعٞ
ٚدٛز ططفني .ايططفإ ٖٓا ُٖا ايساخٌ ٚاـاضزٚ ،ايجاْٝـ" ١قُٚ "ِٝتعين نٓ٘ ايؿـ،٤٢
ٚايهًُ ١ايجايج" ٖٞ ١اؿٝاٚ ،"٠يعًٗا تعين ٖٓا تفاعٌ ايصات َع قُ ِٝاحملٝط
اـاضدَ ،ٞع نٓ٘ اؿٝا ،٠ست ٢يتكبح ايصات ناَٚ ١ٓ٥ػـتكط ٠يف "قُ ِٝاؿٝا "٠أٟ
يف أعُام ايػعاز ٠اؿكٝك ١ٝايهآَ ١يف ايصات ْفػٗاٚ ،اييت تػتُسٖا ايصات َٔ شاتٗا
أ َٔ ٚأعُاقٗا! تأٌَ دٝسا قٛي٘ "فأْت َٔ ايػعاز ٠يف ايكَُٚ "ِٝعٓا ٙأْت يف ايػعاز٠
اؿكٝك ١ٝ٭ْو أزضنت" ،ؾعٛض نْٛو" ،إٔ ايػعاز ٠اؿكٝك ١ٝإمنا تٓبع َٔ زاخًو:
"إٕ ايٓع ِٝؾعٛض نْٛو بني أسهإ ايٓعَٚ "ِٝعٓا ٙإٔ "ايٓعَ ٖٛ "ِٝا تؿعط ب٘ أْت ،إْ٘
ْعٚ ِٝقسضتو عً ٢ايٓعط إىل َا سٛايٝو بعني زاخً ١ٝتط ٣اؾُاٍ يف نٌ ؾ.٤ٞ
ٚيف قكٝس" ٠اؾُاٍ املكسؽ" شات املَ٬ح ايطَٚاْػ ١ٝمناشز عس َٔ ٠ايهٛض
ٚا٭يفاظ ايساي ١عًٗٝا : 45
يف مح ٢اؿػٔ َ ٫صام ِ َ ٫ٚ
ؼ
أٜٗـا اؾػِ من عً ٢غـّس ٠اؿـ
ٜا ابٓ ١ايٓٛض أْت فٔ مجٝــــٌ
أبطظ ٟاؿػٔ غافطا َطًل ايٓٛ
49

ٖهصا ٜعؿــل اؾُاٍ املكـ ّس ِ
ؽ
ـب ز ايطٚح غاعـــــ ١تتــٓفؼ
َٓ٘ تػتًــِٗ ايفٓٚ ٕٛتكــبــؼ
ض فًِ ىًل ايهٝــــا ٤يٝشبــؼ

191
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 ٫تعٓـ ٞغ٤ٛا  ٫ٚتػتــطٜيب
أْت ن َٔ ٕٛاملفاتٔ ٚايػشـ
سك٘ ٖٝهٌ ٜكــــــــــــــسّؽ ف٘ٝ
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أْا َٔ فّــس اؾُـــــــاٍ ٚقــسّؽ
ـط ٚنٓع َــــٔ ايٓـــــــــفا٥ؼ أْفؼ
يٝؼ ٜهفــــ ٘ٝإٔ ٜكـإ ٚوطؽ

ٚيٓتٛقف بطٖ ١أَاّ ايبٝت ايطا٥ع قٛضَٚ ،٠عَٓٚ ،٢بٓ:ٖٛٚ ٢
أٜٗـا اؾػِ من عً ٢غـّس ٠اؿـ

ـب ز ايطٚح غاعـــــ ١تتــٓفؼ

ٚيف قكٝست٘ "َٔ بطدٓا اٯَٔ" أقسا ٤ضَٚاْػ ١ٝلسٖا َذلزز ٠يف ؾعط عً ٞقُٛز
ط٘ٚ ،ؾ ،ًٞٝففٗٝـا قٛض ايؿاعط -ايٓيب :46
قس عًْٛا عٔ َسسهِ ٚاشلذــا٤
..
ٚشٖبٓا يف عامل قسغــــــــٞ
..
ططظت ضٜؿ ١اـٝاٍ سٛاؾٝـ
..
فاتطنْٛا ٚؾسْٚا  ٫تؿـــــٛبٛا
مٔ َٔ عٓكط َٔ ايٓٛض ٚايط
مٔ َٔ عامل ايػُـا ٤أتٓٝا
..
إمنا مٔ ضمح ١اهلل يف ا٭ض
غاقٓا اهلل نّْ ٞسٍ عًــــــــــ٘ٝ
ْٚبح اؾُاٍ ٚايؿعط ٚايـــــفـ

ٚبًغٓا
ّْٝـط

َطاتب
ا٭فل

ظاٖط

ا٭قــــــفٝـــا٤
ا٭ضدــــــا٤

ـ٘ ٚظفــت ب٘ قٓٛف املطاٞ٥
قفْٛا َـا يهِ ٚيًــــؿعــطا٤
ـٌ خًكٓا  َٔ ٫تطاب َٚــا٤
نِ ْغّٓٝهُِ بًـــــشٔ ايػُـــا٤
ض محـــًٓا َُٗ ١ا٭ْبـــــٝـــا٤
يف فاي ٘ٝأعني اؾٗـــ٤٬
ـٔ ْٚأغ ٛاؾطٚح يًبــ٪غــا٤

ٚيف "يف ٚسست ٖٞٚ ،"ٞتصنط بػ ١ٝٓٝايبشذلٚ ،ٟؾٛقٚ ،ٞايؿابٚ ٞغرلِٖ،
يف ٖص ٙايككٝس ،٠نُا يف "زٚس ١ايٛاز "ٟاييت غًفتٚ ،قف ٜعدل عٔ خكٛق١ٝ
طبٝع ١سهطَٛت لسَ ٙج ٬يف ا٭يفاظ "ايػـسض"" ،ايٓدٌ"" ،ايٓػ" ،"ِٝسلّذ"  ٫ٚىف٢
فٗٝا ايعٓكط ايطَٚاْػ ،ٞا٫غتٓ٦اؽ بايطبٝع ١إىل َػت ٣ٛايتفاعٌ ايتاّ َعٗا :47
خًين ٖا ٖٓا ٚسٝسّا ْٚفػـــٞ
49
41

يػت يف ساد ١إىل قطب أْػٞ
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إٕ يٖٛ َٔ ٞادػٚ ٞخٝايٞ
..
خًين يف عٛاطــفٚ ٞاْفـــطازٟ
آْػّا باملطٚز قس دــازٖا ايغــٝـ
ٖا ٖٓا ايػسض ٚاضف ايعٌ تؿـــسٚ
ظاف يف غٓسؽ ي٘ سانٗا املعٕ
ٖٓٚا ايٓدٌ ٚايٓػٜٓ ِٝاغـــــــٝـ
..
ٜا ؾطا ايطدـا ٤قس تٗت َـا تٗـ
ٖا أْا شا بًٛت سع ٞفأيـــــكٝـ
..
َٚت ٢نكت عٔ عــــــــٛامل إمثٞ
َٔ أَاْ ٞاؿٝـــــــــا ٠نأغ ٞفأّْ٢
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فًػّا سافـــــْٚ ٬سَـــإ أْػــٞ
غاضم ايًب يف ؾعٛضٚ ٟسػــٞ
ـح فٗؿّــت ٚاعؿـــٛؾبت بعس ٜبـؼ
يف شضا ٙايطـــــٛٝض َٔ نٌ دٓـؼ
ندٛز خططٕ يف ٜـــــــــ ّٛعطؽ
ـٗا فٝذط ٟاؿسٜح ُٖػــّا بُٗـــــؼ
ـت فكٌ ي ٞباهلل أٜـإ تطغٞ
ـت ؾباى اشلٚ ٣ٛسطُّـت قٛغٞ
ططت بايؿعط يف زلاٚات قسغـٞ
ٜطغب ايٝأؽ يف قطاضْ ٠فــػٞ

ٚيف "اؿب اـايس" :48
َا نٓت يف ايٓاؽ إ ٫ؾاعطّا غطزّا
بٓ ٢اـٝاٍ ي٘ عطؾــــــــا ًٜٛش ب٘
 ٫تعذبٛا غانين ايسْٝا فٗٝت يهِ
إىل دٓإ ٚأْٗاض َػــــــــــًػً١
َؿاٖس يًٗٚ ٣ٛايؿـــــــعط ضا٥ع١

دا ٤ايٛضًَ ٣هًا يف ظ ٟؾٝـــــطإ
غـاّ عً ٢شض ٠ٚايؿعطٚ ٣نٝــٛإ
أططٜهِ يف زلــــــاٚاتٚ ٞأنٛاْٞ
يف عامل ظاٖط ا٭ضدـا ٤فــــــتــإ
ٖٗٝات َاخـــططت يف باٍ إْػإ

ٚيف "ابٓ ١ايفذط" : 49
تعايٜ ٞا ابٓ ١ايفــــــــذـط
ٚبجْ ٞؿ ٠ٛايًـــــــــصا
فإْو عـــــــــــٓس ٟايسْـــٝا
َٚا يف ايه َٔ ٕٛسػــٔ
َعاش اهلل َا ناٖـــــــــــا
متجٌ يف مجـــــــايو سػـ

أؾعّ ٞايٓٛض يف قـسضٟ
ت ٚا٭فطاح يف ْفـــــػـٞ
ٚنٌ مجاشلا املـــــغطٟ
 َٔٚغــشط  َٔٚقسؽ
ى َٔ سلـــــــــــــؼ  ٫ٚبــسض
ـٔ أدـــــــــــــــــٝاٍ َٔ ا٭ْؼ

193 43
194 43
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ٚيف "َٛنب ايطبٝع :قساّح" :50
غٔ ٜا طرل َا غ ٣ٛايّٜٛ ّٛٝ
..
يػت َجًٜ ٞا طرل تؿسٙ ٫ٚ ٚ
غٔ ٜا ابٔ ايطٜاض َا ؾـ٦ت ٚايعب
يٝتين يف اؿٝاَ ٠جًو  ٫آ
ططب عٓس ٟاؿـــــــــــٝاٚ ٠أؿـا

ف ٘ٝوً ٛيو اشلــــٚ ٣ٛاملطاح
ـِ ٚأؾسٚ ٚيف ايـــــف٪از دـــطاح
 ٫ؾــــــذتو اشلُٚ ّٛا٭تطاح
غ ٫ٚ ٢يًػـــــــــــطٚض عين بطاح
ٕ ٚسب ْٚــــــــــــؿـَٚ ٠ٛطاح

ٚيف "ظُأ ؾـاعط" :51
ظُ٦ت إىل ايٓػٜٗ ِٝب ضخّٛا
زً٫٫
فًٝجــُــين
ٜساعبين
ظُ٦ت ملٔ أضا ٙسٝا ٠ضٚسٞ
ظُ٦ت إىل اؾُاٍ بهٌ َعٓ٢

نٛقٌ ايــــدٌ ٚاف ٢بعس بٝــٔ
ٜٓٚؿط فٛم ٚدٗ ٞخكًتـــني
ٚسبـَّٗ ١ذيت ٚغٛاز عٓٝــٞ
عط ٣عٔ نٌ بٗـطدَٝٚ ١ــٔ

ٚيف "ايًشٔ ايػـاضٚ "ٟاييت ٜكسَٗا ايؿاعط بكٛي٘ " زلع ايؿاعط أغٓ ١ٝأيفٗا َٓص
عٗس قطٜب فططب شلا ٚبعجت ي٘ نٛأَ ايصنطٜات" :52
قسى ٜا ؾازٚ ٟضفكًا ٜا ٚتط
يػت إ ّ٫ؾاعطّا تٗف ٛب٘
..
ٜا ي٘ ؿّٓا عً ٢إٜكاعــــــ٘
..
ضدع ايكٛت ٚبًبٌ أْفػّا
قٝٝا َين َٛاتّا نِ طــغت
فأضاْ ٞغابــــــشّا يف عامل
باّْٝا َا بني أْــــكاض املٓ٢

91
91
91

يػت ف٫ٛشّا  ٫ٚقًيب سذــط!
ْٛب ايؿٛم ٚأســـ ّ٬ايصنـط
ضقل ايسَــــع بعٓٝـٚ ٞطفـط
نِ بٗا َٔ ؿــٓو ايػاض ٟأثط
َٛد ١اؿب عًـــٚ ٘ٝاظزٖـط
ضف يف غط املــعاْٚ ٞايكٛض
بُطُدّـا َٔ زْٚـــــٗا أٚز ايكُــط

199
193
133
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ٚيف "ايعكٌ ٚايهُٝـط" ٚقس قسَّٗا ايؿاعط بكٛي٘ "ايعكٌ زاُ٥ا ٜ ٫ه ٕٛإَ ٫سعا٠
يًٓفعٚ ،ايهُرل زاُ٥ا ٜ ٫ه ٕٛإَ ٫سعا ٠يًعسٍ ٚايٓعاٖٚ ١ايطمح:53 "١
..
ف٪از ٟف٪از ٫ ٟأشّ خ٬يـــ٘
تسفل إسػاغّا ٚسبّا ٚضمح١
..
قً ٌٝي٘ ي ٛبعت٘ ايعـــكٌ نً٘
ٖ ٛايعكٌ ْفع ٌّٞإشا َا أطعت٘
ٚنِ ِّٖ عكًْ٫ ٞتفا مبأثِ

ضعاْ ٞعً ٢ظعِ ا٭غٚ ٢ضعٝــــــــت٘
تطا ٙاقطفاْ ٞيف ايٛضٚ ٣اقطفـٝت٘

وفضـلت ما يبغي على ما ابت ـ ـ ـ ــغيتـه
ّ
فًًـــــٓفع َا أسببــــــت٘ أ ٚقًـــــــــٝت٘
ٚظًِ ٚيهٔ بايهـــــــــُرل ْٗـــــــــٝت٘

ويف "سورااباي" :54
نِ د ٬اهلل فٝو يًشػــــٔ آٜا
يو عٓس ٟعً ٢ايٓ ٣ٛشنطٜات
..
دا ٠ٚأْت يًطبــــــٝع ١فـً٢
دٓ ١ايؿطم ٖعّْْ ٞؿ ٛشنطا
..
ٚي َٛاْ ٞأطكت ططت ملــــــغٓا
آزّ أغٛت ٞأقدت إلبًــــــــٝـ

99
94

فعًٝو ايػــٜ ّ٬ـا غٛضبـاٜا
ٜ ٫ ٣ٖٛٚعاٍ ٌَ ٤اؿــٓاٜـا
بطظت فــــ ٘ٝيًذـــــــُاٍ خبــــاٜـا
ى فأظٗطت َٔ ٖٛاى اـفاٜا
ى ٚي ٛأضنب املَٓ ٕٛطــاٜا
ـؼ فٛزّعت دٓـــيت ٖٓٚــاٜـا

134
914

للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

401

العدد ( )8المجلد ( )12أكتوبر 2015م

ISSN : 2410-1818

جماعة أبولو يف اليمــن  ..صاحل علي احلامد منوذجاً

| د .ابوبكر الحامد ،د .أحمد باحارثة

ٚايبٝت ا٭خرل ٜهتػـب عُـكًا فٓٝـّا مبـعز ٚزا غٛضاباٜا باشلبٛط َٔ اؾٓٚٚ ١زا
ايفطزٚؽ ،نُا ٜعٝس إىل ايصانط ٠ق ٍٛاملتٓيب :55
ٜك ٍٛبؿعب بٛإ سكـاْٞ
أبٛنِ آزّ غٓ ١املعاقٞ

أعٔ ٖـصا ٜػـام إىل ايطـعـإ
ٚعًُـّـهِ َفـاضقـ ١اؾــــــــــٓـإ

ٚأٜها َا نتب٘ ايؿاعط اإللًٝعًَ ٟت ٕٛيف ًَشُت٘ "ايفطزٚؽ املفكٛز".

56

ٚيف

"إْسْٝٚػٝا" :57
غٔ ٜا ؾازٚ ٟضفـ٘ خاططا
ٜا ب٬زّا فدط ايؿطم بـــٗا
أَط ايباض ٨إش أبطظٖا
 ٫تـًَٛـــــ ْٞٛإشا فّـستٗا
ي َٔ َٞتًو ايطٚابٚ ٞايط٣٩

ؾـــــــــــطب اشلـِ زْـاْا فسْـاْا
قاغٗا اـايل يف ايسْـٝا دٓـاْـا
نٌ سػٔ يٝـــــــــــهٔ فـٗٝـا فهـاْـا
إٕ ي ٞبني ضبـــاٖا اـهط ؾـاْا
ًَٗـِ ًٜــــــِٗ ضٚسٚ ٞاؾٓــاْـا

ٚيف "ايغكٔ ايؿاسب" ٚيعًٗا تأت ٞيف ا٭فهً ١ٝبعس" آٜ ٙـا يٝتٗا َع"ٚ ،"ٞاملٓعٍ
اؿعَٓ"ٚ ،"ٜٔافػ ١يـ"ؾُاٍ املكّسؽ""ٚ ،عً ٢ضب ٠ٛاملٓـ َٔ "٢سٝح مجاٍ ايبٓاٚ ،٤ايبعس
ايؿعط ،ٟفايٛسس ٠ايعه ١ٜٛيف ٖص ٙايككٝسٚ ٠انشـَٛٚ ،١نٛعٗـا ف ٘ٝض ١ٜ٩ؾعط١ٜ
عُٝك٪َ ٚ ١ثط:58 ٠
ٖصا ٖ ٛايغكٔ فأ ٜٔايعٖـط
ٚأَٓ ٜٔـــــــ٘ ٚضم ْـاعــِ
ٚأَ ٜٔا ٤يف أفاْٝــــــــــٓ٘
..
َا باي٘ اي ّٛٝبسا ؾاسبـا
مل ٜبـل إٚ ٫ضم ٜـابـؼ
ٚاضؼٌ اؿػٔ ٚأسَ٘٬
..
 ٫ؾ ٤ٞيف ايسْٝا ٚأسساثٗا
 99ييىان املتى ي
 99مً املُماة إلى املل مة ،غثً
914 91
911 93

ٚأَ ٜٔا طاب ي٘ َــــٔ مثــط
ظا ٍٙعػــٔ ٜػـذلمّ ايٓــعط
ٜهاز ٜٓػــــاب إشا َا خـطـط
قس غٝــّطت َٔ قفشتٝــ٘ ايغٝــط
َـّطت ب٘ ضٜح ايكـــــبا فاْتجــط
مل تبل إ ٫خــــــــــططات ايصنــط
أؾذ ٢يكــــــًب َٔ مجـاٍ زثــط

غثً الُ مً بكحر ،مُدّ غثاي للًَآاا واليُ٘ ،صىػاء31 ،1111 ،
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ْٚتٛقف أَاّ قكٝس" ٠يٝتٗا َعٚ "ٞاييت ميهٔ إٔ ْعسٖا أفهٌ قكٝس ٠ضَٚاْػ١ٝ
نتبٗا ايؿاعط :59
فاضت ِع
ايطٚض
عٓسى
اــــُٝـ
ٜابٔ
فذلمن
ٚاضتؿف نٝف ؾ٦ت َٔ
ٚتٓكٌ يف ايطٚض بٝـ
َٓـ
فاإليف
ٚتغعٍّ
قس قفت عٓسى اؿٝا
َعو اإليف سانـــــــط
غهب ايفذط يف نٚ٪
فاْتؿ ٢اؿكٌ ٚاظزٖ ٢ايـ
نايعصا
ايسٚح
ٚاشا
تبّـ
ٜا شلا غس٠ٚ
قاٍ ي ٞايطرل ٜا شلا
ايٛدٛ
ٖصا
فًُاشا
سبٝبـيت!
غابت
قًت
ٚإشا َا ا٭قْ ٌٝــ
ٚايطٜا
اؿكٌ
فإشا
ايٓٗا
سلؼ
ٚتصيت
تٓـ
ايٓذّٛ
ٚضأٜت
ٚغاٚغٞ
عاٚزتين
ْٚا
ٚتـصنّطتٗا
ايعَا
أغعف
ٚإشا
اشلٓا
مخط٠
ٚغست
ٚغًٛا يف املٓٚ ٢ؾا
ٚأفاض ايؿاز ٟعً ٢ايـ
تٗتـ
غاسطّا
ْغُّا
93

َٓٚب ِع
غطؽ
بني
ٚاغذـع!
بايًشٔ
ـً١
َذل !
نٌ
ظٖطٖا
ٚأبس
بسٜـــــــــع
ـٔ
َٚػـــــُع
مبطأ٣
ـو
 ٠فُا ؾـ٦ت فاقٓـع
َعٞ
يٝتٗا
ٜـا
آٙ
ؽ ايطٚاب ٞغٓا اــــــًٛز
ايٛضٚز
ٚاٖتعت
ـٓدٌ
ض ٣ؽــــــا ًٜٔيف ايدلٚز
ـطز يف قـــــبشٗا ايٛدٛز
ضٚعـــــ ١داظت اؿسٚز
ّ فــــــــــٌٗ أْت  ٫تعـٞ
آٜ ٙا يــــــــــٝتٗا َع!ٞ
ـح عً ٢نْٓٛــا ايصٖـب!
ض ب٘ َٓــــــــعط عذب
ض نكطم َــــٔ ايًٗـب
ـؿسْ ٞايًــــــــــٗٚ ٛايططب
َهذعٞ
ضَت
سُٓٝا
زٜت ٜا يٝـــــــــــــتٗا َع!ٞ
ٕ عغ َـــــــٔ ايػطٚض
تسٚض
ْسَـــــــاْٗا
بني
زٚا بٗا غاَل ايككٛض
ـكَ ّٛا أْعـ ايؿعٛض
ـو َٔ غشــــــــط ٙايٛقٛض

131
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يصت يف اؿني بابتػا
ٜٗـ
ايؿذٞ
ٚايف٪از
ٜٚو ٜا قًب قس أطًـ
تٛيـ
إْٗـا
فاْػٗا
َٔ
يًػطٚض
ٚاضتؿف
ٚاؾُا
يًشب
ٚاضُٕ
فػفاٜ ٙا قًب تط
قاٍ إْ ٞاقتٓعت َٓـ
ٚيـ
نً٘،
قازم
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أزَعٞ
ٚأخـــــفٝت
َٞ
ـُؼ ٜايٝــــــــــتٗا َعـ!ٞ
ـت بها ٤فأقــــــــــــــــًـع
ـت إىل غــــــــــرل َطدـع
َٚؿط !
ْبـــــع
نٌ
ٍ إىل نٌ َطـــــــًـع
ـُع يف غرل َطــــــُع
ـو مبا نٓت َكــــــــٓعٞ
ـهٓٗا يٝتــــــــــــــٗا َع!ٞ

يف"يٝتٗا َع "ٞمجاٍ ايًغٜ ١طغ ٢عً ٢مجاٍ ايفهطٚ ،٠يهٔ مجاٍ ايفهطَٔ ٠
دٗ ١أخطٜ ٣فادْ٪ا مبٝع َٔ ٖٞ ٠أِٖ َعاٜا ايؿعط اؾٝس  ٖٞٚايسٖؿ ،١اييت تأتٞ
بػبب ٚدٛز َا ٜػُ ٘ٝايؿاعط ْفػ٘ بـ"ايًفت ١ايؿعطٖ ."١ٜصا اؾُاٍ ،مجاٍ ايفهط،٠
ٜٓفص إىل ٚدسإ ايكاض ٨بٓفؼ ايدلاع ١اييت تٓفص بٗا ايًغ ١ايؿاعط ٠إىل ايٛدسإ .مجاٍ
ايًغ َٔ ١دٗ ١أخط ٣ؼػ٘ يف ْػل ايبٓا ٤ايؿعط ٟايص ٟأْؿأ ٙايؿاعط يٝذعٌ ايكٛض
ايؿعطٚ ،١ٜاإلٜكا ايسضاَ ٞاؿع ٜٔتاضٚ ،٠اؾصٍ تاض ٠أخط ٫ ،٣تغٓٝإ بعهُٗا ايبعض
فشػبٚ ،يهُٓٗـا تهٝفإ ططبا سػٝـّا ٚشٖٓٝا ٜهاف إىل شيو ايططب ايص ٟوسث٘
اْػذاّ ا٭يفاظ قٛتٝا يف ٖص ٙايككٝس ٠ايغٓا.١ٝ٥
يف املكطع ا٭ ٍٚتذلابط ا٭يفاظ يتغين قٛض" ٠ايطٚض" ثِ ٜتِ ايطبط َكابً ١بني سٝا٠
ايطرل ٚسٝا ٠املتشسخ أ ٚايؿاعط يف ايككٝس .٠سٝا ٠ا٭" ١٦ًَٝ ٍٚبايغعٍ" "ٚايكفاٚ "٤سٝا٠
ايجاْ ١٦ًَٝ ٞبايٛسؿٚ ١ايؿعٛض بايفكس .تأٌَ ا٫غتـــــدساّ اؾُ ٌٝيٮفعاٍ "فاضتع"،
"فذلمن"" ،اغذع"ٚ ،اضتؿف""ٚ ،تغعٍّ" ٚا٭يفاظ اييت تهٌُ ٚظٝف ١بعهٗا ايبعض َٔ
سٝح بٓا ٤غٝام قا ِ٥عً ٢ايفطس ١يٝكابً٘ غٝـام قا ِ٥عً ٢ايٛسؿ ،١يف ساي ١ايفطس١
َج ٬لس ا٭يفاظ "ايطٚض" "ٚاملذل "" ،اـُ" ،"١ًٝايًشٔ"" ،ايعٖط""ٚ ،ا٭يف".
ٚيف املكطع ايجآْْ ٞتكٌ َٔ غٝام غٓاَ ٞ٥فطح إىل غٝام غٓاَ ٞ٥ؿع ًَ" ٙ٪ايػٓا"٤
"ٚا٫ظزٖا"ٚ "٤ايطٚع ."١غٝام فذط ٟبٗٝر ٖ ٛاٯخط .يهٔ خامت ١املكطع ايجاْ ٞندامت١
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غابك٘ ،ن ٬املكطعني ٜٓتٗٝإ مبكاضْ ١بني سايتني ،يف املكطع ايجاْ ٞخامت ١تكاضٕ بني
"ضٚع ١داٚظت اؿسٚز" َٔ دٗٚ ،١بني "ٚدٜ " ّٛبًغ سس فكسإ "ايٛع."ٞ
يف املكطع ايجايح ْٓتكٌ َع املتشسّخ إىل قٛض أخط َٔ ٣قٛض ايطبٝع" :١ا٭ق،"ٌٝ
فـ"ايً"ٚ "ٌٝايٓذ "ّٛنٌ شيو ْؿٗس ٙيف غٝام استفاي ٞف" ٘ٝايعذب" "ٚايصٖب" "ٚايًٗب"
"ٚايططب"٫ .سغ أٜهّا إٜكا ٖص ٙا٭يفاظٚ ،سطن ١ايٓكب اييت ؾهًّـت َع سطف
ايط ٟٚإٜكاعا خاقاٚ ،تأٌَ َا تٛس ٞب٘ ٖص ٙا٭يفاظ ا٭ضبع َٔ ١مجاٍ ًَُٛؽ "شٖب"
"ٚشلب" َٔٚ ،مجاٍ فطز "عذب" "ٚططب"َٚ .جٌ غابكٜٓ ،٘ٝتٖٗ ٞصا املكطع عاي١
َغاٜط ٠يػابكتٗآٜ ،تٗ ٞعايٚ" ١غٛغْ"ٚ "١سا"ٚ "٤تصنط"ٜ ،كشب املتشسّخ ايصٟ
ٜٓػشب َٔ املؿٗس ايػاسط َتأٖٚا إىل َهذع٘.
يف املكطع ايطابعْ ،فؼ ايبسا ١ٜأٜ ٟبسأ املكطع ببٓا ٤غٝام َؿطم "غطٚض" "ٚمخط"٠
ْ"ٚسَإ" "ٚقكٛض" "ٚؾاز" شْ" ٚغِ غاسط"ٚ ،نصيو ْفؼ اـتاّ أٜٓ ٟتٗ ٞاملكـطع
بـ"زَُٖ"ٚ " ٛؼ""ٚ ،اْهفا ٤ايبان ٞعًْ ٢فػ٘".
يف املكطع اـاَؼ ْكً ١دسٜس ،٠سٛاض بني املتشسخ ٚقًب٘ٚ ،اغتدساّ يٮفعاٍ
َؿاب٘ ،أ ٟأفعاٍ ا٭َط يف اختٝاض هعٌ إٜكا ا٭فعاٍ َ٪زّٜا يٛظٝفيت املعٓٚ ٢اإلٜكا ،
ٚايفطم أْٓا لس قٌ أفعاٍ ايبٗذٚ ١ايذلمن أفعاَ ٫غاٜط ٠شلا ،فبس" َٔ ٫تطمن" لس
"أطًت بها"ٚ "٤أقًع" ٚبس" َٔ ٫اضتع" لس "أْػٚ ."٢خامتٖ ١صا املكطع أ ٚخامت١
ايككٝس ٠نًٗا تٓتْٗٗ ٞا ١ٜزضاَ ١ٝق ١ٜٛقٛتا َٚعٓ ،٢فاملتشسخ ٜطفض ايٓػٝإ،
ٚاإلٜكا امل٪ثط ٜك ّٛب٘ إىل داْب اغتدساّ ا٭غًٛب ايب٬غ ٞأغًٛب املكابً ١أ ٚايجٓا١ٝ٥
لس أٜهـا ا٫غتدساّ اؾٝس ؿطٚف املس ،سطٚف ايعً ،١اْعط َج ٬ايبٝت ا٭خرل سٝح
إٕ اغتدساّ املس "ا٭يف" يف ايهًُات "قازم" "ٚيهٓٗا" "ٚيٝتٗا" أعط ٢اـامت١
ٚايػطط ا٭خرل بايصات ق ٠ٛمجاي ١ٝإٜكاعّٝـَ ١تُٝع ٖٞ ،٠إىل ايػشط أقطب!
َٔ سٝح املهُ ٕٛفإٕ عٓاقط ايككٝس ٠ا٭غاغ :ٖٞ ١ٝإْػإ َتشسخ أٖٛ ٚ
ايؿاعط ْفػ٘  ٖٛٚيف ساي ١سػطَ" ٠عو ا٭يف سانط آٜ ٙا يٝتٗا َعٚ ،"ٞطا٥ط غعٝس
َذلمن يف سايْ ١ؿ" ٠ٛفذلمن ٜا بٔ اـُٚ ،"١ًٝسب َفكٛز "غابت سبٝبيت"ٚ ،طبٝع١
غاسط" ٠بني غطؽ َٚطتع" ٚعامل مج ٌٝضا٥ع "بسٜع ٚأبس ".
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ايككٝس ٠تتُتع إ ّشا بعس ٠زلات فٓٚ ١ٝمجايٚ ،١ٝتته ٧عً ٢ضَٚاْػَ ١ٝتذصض ٠يف
أيفاظٗا ٚغٝاقٗا ايعاّ َٔ .زلاتٗا ايفٓ:١ٝ
أ :٫ٚإهاز ايؿاعط ؾ ٛغٓا ٞ٥زاخٌ سٛاض زضاَ ٞبني املتشسخ يف ايككٝسٚ ٠ططف
آخط ٖٛ ،طرل هًؼ ظٛاض ٙإيف٘ .
ثاْٝا :اختٝاض ايطبٝع ١يتهَ ٕٛػطسّا شلصا اؿٛاض.
ثايجـاٚ :دـٛز ْػـل َـٔ ايجٓاٝ٥ـ ١تٛيّــس إسػاغــا ْفػـٝا زضاَٝـا يف ْفـؼ ايكـاضٜ ٨كـعب
ؼً ً٘ٝيف بعض ا٭ سٝـإٖ ،ـص ٙايجٓاٝ٥ـ ١ؼـسخ ؾٝـ٦ــا َـٔ ايتـٛتط تـاضٚ ٠ؾ٦ٝــا َـٔ املـطح
تــاض ٠أخــط ٣يف ايكــاضْ ٨فػــ٘ .خــص َــجٖ ٬ــص ٙا٭يفــاظ " :ضٚعــ "١ثــِ "ٚدــ" ،"ّٛايًــٗ "ٛثــِ
"ٚغــاٚؽ"" ،ابتػــاَ "ٞثــِ "أزَعــ ،"ٞبــٌ خــص ايجٓاٝ٥ــ ١زاخــٌ نــٌ َكطــع أ ٚستــ ٢عًــ٢
َػتَ ٣ٛكطع ٚآخط أ  ٟبني املكاطع ْفػـٗا ،فُـج ٬ايجٓاٝ٥ـ ١ايـيت لـسٖا زاخـٌ املكطـع
ايٛاســس ْفػــ٘ لــسٖا يف املكطــع ا٭ ٍٚايــصٜ ٟكــٛض َؿــٗسَ ،ٜٔؿــٗس ايطــا٥ط ايــصٟ
ٜػتُتع بطفك ١إيف٘ املٛدٛز ظٛاض:ٙ
َٓـ
فاإليف
ٚتغعٍّ
قس قفت عٓسى اؿٝا
َعو اإليف سانـــــــط

ـو مبطأَٚ ٣ػـــــُع
 ٠فُا ؾـ٦ت فاقٓـع
آٜ ٙـا يٝتٗا َعٞ

ثِ َؿٗس املتشسّخ ايبان ٞايصٜٓ ٟازَ ٟتُٓٝـا إٔ ي ٛنإ إيف٘ َٛدٛز أٜها
ظاْب٘ٚ ،يهٔ ٖٗٝات فكس "غابت" "إىل غرل َطدع":
َعو اإليف سانـــــــط

آٙ

ٜـا

يٝتٗا

َعٞ

أَا عًَ ٢ػتَ ٣ٛكطع ٚآخط ،فٓذس إٔ املكاطع ا٭خط ٣نًٗا إشا َا قٛضْت باملكطع
ا٭ ٍٚؽتًف عٓ٘ يف ْاس ١ٝفٓ ١ٝأغاغ ،١ٝفاملكطع ا٭ ٍٚف ٘ٝتكٜٛط بٗٝر يًُؿاعط
ٚؾُاٍ ايطبٝع ١يف إطاض كتًف عٔ ايتكٜٛط ايص ٟلس ٙيف املكاطع ا٭خط ،٣شيو إٔ
ايتكٜٛط يف املكطع ا٭ٜ ٍٚتِ يف إطاض ايٛقٌ  ٫ايفكس ،ايكفا ٫ ٤ايؿذ ،ٛايططب ٫
ايسَ ٛاخل:
قس قفت عٓسى اؿٝا

للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

406

 ٠فُا ؾ٦ت فاقٓـع

العدد ( )8المجلد ( )12أكتوبر 2015م

ISSN : 2410-1818

جماعة أبولو يف اليمــن  ..صاحل علي احلامد منوذجاً

| د .ابوبكر الحامد ،د .أحمد باحارثة

أَا املكاطع ا٭خط ٣فٗ ٞتكـسّّ غٝاقا كتًفا إىل داْب ايكٛض ايعاٖ ١ٝاييت
تدلظ مجاٍ ايطبٝع ١بٌ ٚبعض سا٫ت ايػعازٚ ٠ايفطح:
غهب ايفذط " ،"...فاْتؿ ٢اؿكٌ  ..." ،" . . .أغعف ايعَإ عغ َٔ ايػطٚض".
ٚيهٔ يف غٝام كتًف ٖٛ ،غٝام ايفكسٚ ،ايٛدٚ ،ّٛايسَٚ ، ٛايؿذ:ٛ
ملاشا ٖصا "ايٛد" ،"ّٛعاٚزتين ٚغاٚغ" ،"ٞأخفٝت أزَع" ،"ٞأطًت بها "٤اخل .بٌ
اْعط ايجٓا ١ٝ٥بني اؾع ٤ا٭ َٔ ٍٚنٌ َكطع ٚاؾع ٤ا٭خرل َٓ٘ ،فُج ٬ػس املكطع
ا٭ٜ ٍٚبسأ بـ"تطمن ايًشٔ" ٜٓٚتٗ ٞبـ"اٯ "ٙأ ٚبآ ٙاؿػطٚ ،٠املكطع ايجاْٜ ٞبسأ "غهب
ايفذط" ٚيهٓـ٘ ٜٓتٗ ٞبـ"ٖصا ايٛد "ّٛأ ٚايكُِ أ ٚايب٬ز ٠أ ٚضمبا فكسإ ايٛع ٞنُا
أغًفٓاٚ ،املكطع ايجاْٜ ٞبسأ بـ"سغ َٔ ايػطٚض" "ٚمخط ٠اشلٓا"ٚ ،يهٓ٘ ٜٓتٗ ٞبـ"إخفا٤
ايسَ"ٚ ،" ٛاشلُؼ ايؿذ."ٞ
ضابعا :اْػذاّ ا٭قٛاتٖ ،صا اْ٫ػذاّ يٮقٛات أسسخ َٛغٝك ٢خاقٚ ،١يهٓٗا
َطتبط ١بهٌ ايػُات ايفٓ ١ٝا٭خط ،٣فاْػذاّ ا٭قٛات َٓػذِ َع ايجٓا ١ٝ٥اييت
٫سعٓاٖا يف تكٜٛط املؿاعط ٚٚقف مجاٍ ايطبٝع .١فٗٓاى أيفاظ تٛس ٞباملطح ٚايبٗذ١
"تطمن"" ،اضتؿف" "ٚتٓكـٌ" "ٚتغـّعٍٖٓٚ ".اى باملكابٌ أيفاظ تٛس ٞبايؿعٛض بايفكس "غابت
سبٝبيت"" ،تٛيت إىل غرل َطدع" ْ"ٚازٜت ٜا يٝتٗا َع".ٞ
خاَػّا :اختٝاض ايؿهٌ ايصٜٓ ٟاغب ٖصا اؿٛاض ظ ٙٛايغٓا ٞ٥ايص ٟمجع بني ايطْني
ٚاؿٓنيٚ ،ايٛدٚ ،ّٛايؿذٖٔ .صا ايؿهٌ لس ٙيف اختٝاض عط َٔ عٛض ايؿعط ٜٓاغب
املٛنٚ ٛايٓفؼ ايٛدساْ ٞايصٜٓ ٟبعح َٓ٘ سٓني ٚضْنيٚ ،لس ٖصا ايؿهٌ ٚانح
ا٭ ثط يف اختٝاض ايكاف ١ٝاييت لسٖا يف املكطع ا٭َ ٍٚذلمن َٔ ١خ ٍ٬شيو اإلٜكا ايصٟ
وسث٘ سطف ايطَ ٟٚع ايهػط "َٓبع" "اغذع" َذل " اخل .بُٓٝا يف املكاطع ا٭خط ٣اييت
تكٛض ايفكس ٚاؿٓني يف غٝام َٔ مجاٍ ايطبٝع ١لس إٔ ايؿاعط اختاض شلا ْٗا١ٜ
كتًف ،١فشطف ايطَ ٟٚع ايػهٜٛ ٕٛس ٞباإلعٝاٚ ٤ايتعب "تسٚض" "ايؿعٛض" ايٛقٛض" اخل.
ٖصا ا٫ختٝاض ايصٜ ٟتُتع ٖ ٛاٯخط بجٓا ١ٝ٥قٛت٪َ ١ٝثط ،٠فاإلٜكا ايـطاقل ٜكابً٘ إٜكا
فاتطٖ ،صا ا٫ختٝاض يٮيفاظ وسخ يف ْفؼ ايكاضَٛ ٨غٝك ٢ؾعٛضَٓ ١ٜػذَُ ١ع ٖصٙ
املٛغٝك ٢ايكٛت ١ٝايطاقك ١تاضٚ ٠املٓكبه ١تاض ٠أخطَ ،٣سا ٚدعضا.
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غازغا :مجاٍ ايٛسس ٠ايعه ١ٜٛيف ايككٝس ،٠ظازٖا ق ٠ٛمجايَ ،١ٝؿاٖس ايطبٝعٖٓ ١ا
َتآيفَ ١تكاضب" ١ضٚض"" ،ظٖط""ٚطرل" يف املكطع ا٭"ٚ ،ٍٚفذط" "ضٚاب" "سكٌ" "نٌ"
"ٚضٚز" "زٚح" "ٚقباح َتدلز" يف املكطع ايجاْٖ ،ٞصا ايتكاضب ٚايتآيف بني قٛض ايطبٝع١
ٜتـٛاقٌ يف املكطع ايجايح "أق" "ٌٝقطم ايًٗب" "ايٓذَ ،"ّٛطتبطا بأيفاظ ٚقٛض
َٓػذُٚ ١إٕ بسا أْٗا َتبا ١ٜٓنُا أؾطْا يف أيفاظ ٚيف قٛض املكطعني ا٭ٚ ٍٚايجاْ.ٞ
ٚيف املكطع ايطابع ْ٬سغ إٔ ايكٛض ايػا٥س ٠ف ٘ٝيٝػت قٛض ايطبٝع ١احملػٛغ،١
ٚيهٓٓا لس إٔ ايكٛض ايػا٥سٖٓ ٠ا ٖ ٞقٛض اؿا٫ت ،أ ٟسا٫ت ايٓفؼ ايبؿط١ٜ
َٛقٛف ١يف تكٜٛط مجَ ،ٌٝؿاب٘ يتكٜٛط سا٫ت ايطبٝع ١ايطاقك ،١نُا لس ٚقفًا
يتأثرل املٛغٝكٚ ٢ا٭ْغاّ .يف ٖصا املكطع لس "ايٓسَإ" "املٓ" "٢غاَل ايككٛض" "ايؿس"ٚ
"ايؿعٛض املٓعـ" "ٚايٓغِ ايػاسط" ايص ٟىفت تسضهٝا ،فُٔ ابتػاّ ٜٛس ٞعاي ١عذب
ٚسرل ٠يف ايٛقت ْفػ٘ مما ٜػعف ب٘ ايعَإ تاضٚ ،٠مما ٜ ٫ػعف ب٘ تاض ٠أخط ،٣إىل
قاٚي ١ايتذًس َٚكا ١َٚايبها ٤أ ٚإخفا٤ايسَٚ . ٛاملكطع ا٭خرل  ٫ىتًف عٔ غابكات٘
َٔ سٝح إْ٘ ٖ ٛاٯخط َٓػذِ َع ايٛسس ٠ايعه ١ٜٛاييت تػط ٟيف ايككٝس ٠نًٗا
يفعاٚ ،قٛتاٚ ،قٛضٖٓ .٠ا لس إٔ ساي" ١ايف٪از ايؿذ"، "ٞإطاي ١ايبها " ٤ساي٫ ١
تٓتٗ .ٞفاملتشسخ ٚي ٛأْ٘ اغتطا إقٓا قًب٘ بـ"ا٫ضتؿاف َٔ نٌ ْبع َٚؿط " إ ٫أْ٘ مل
ٜػتطع إقٓا ٖصا ايكًب بايٓػٝإ أ ٚايهف عٔ ايتصنّط ٚايتُينٚ ،ي ٛإٔ املتُّٓ( ٢بفتح
ايٓ )ٕٛيف سهِ املػتش:ٌٝ
قازم

نً٘

ٚيـ

ـهٓٗا

يٝتٗا

َعٞ

ٖص ٙايككٝس ٖٞ ٠أٚنح َجاٍ ٜبني اػا ٙمجاع ١أبٛي ٛيف ؾعط اؿاَسَ ٖٞٚ .ع
قكا٥س ايؿاعط ا٭خط" ٣املٓعٍ اؿع" ،"ٜٔايغكٔ ايؿاسب"" ،اؾُاٍ املكسّؽ"،
"ظٚزٜٓا"" ،زلطا" ،"٤ا٭ٚب" ،"١عً ٢ضب ٠ٛاملٓ" ،"٢يٝاي ٞاملكٝف"" ،ايًشٔ ايػاضَٔ" ،"ٟ
قُ ِٝاؿٝاٖ" ،"٠ات َٓكاضى"" ،ايعكٌ ٚايهُٝـط"" ،ظُـأ ؾاعط"" ،ايؿاعط"" ،زٚس١
ايٛاز "ٟته ٕٛأَجًٚ ١انش٫ ١ػا ٙأبٛي ٛايطَٚاْػ.ٞ
ٚؾعط اؿاَس تتٓاظع٘ زلات أخط ٣غرل ايطَٚاْػ ،١ٝفٗٓاى بعس ضٚس( ٞقٛيف)
َؿطم ٜٓتؿط يف بعض قكا٥سٖٓٚ ،ٙاى ؾعط ٙايٛطينَٚ ،طاثٚ ،٘ٝعٝسٜات٘ٚ ،ايغايب
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عً ٘ٝايتكًٝسٖٓٚ ،١ٜاى ؾعط اؿهُ ١ايصٜ ٟتػطب يف نجرل َٔ قكا٥س ٙايتكًٝس١ٜ
ٚايطَٚاْػ ١ٝاملتذـسّز ٠أ ٚيف َكطٛعات٘ نُا يف َكطٛعت٘ "يف ايٓاؽ" (ْػُات ايطبٝع)،
ٚيهٔ ْذلى نٌ شيو ْٚطنع عً ٢ايبعس ايطٚس( ٞايكٛيف) يف ؾعط ٙملا ي٘ َٔ أُٖ١ٝ
يف ته ٜٔٛضٜ٩ت٘ ايؿعط .١ٜتهُٔ ايط ١ٜ٩ايؿعط ١ٜيًشاَس يف تعبرل ٙايفين ضَٚاْػٝا عٔ
اؾُاٍ ٚبايصات مجاٍ املطأ ;٠فكس ضبط ٖصا اؾُاٍ باغتشهاض زا ِ٥ـايل ٖصا
اؾُاٍٚ ،عدل عٔ شيو يف يغ ١مجٚ ١ًٝغٝام فين.
ٚقبٌ إٔ ْأ ت ٞعً ٢أَجً َٔ ١قكا٥سْ ٙتًُؼ ٚنٛح ٖص ٙايط ١ٜ٩ايؿعط ١ٜيف ْجط ٙأ.٫ٚ
ٜك ٍٛاؿاَس يف ضٜ٩ت٘ ايؿعط ١ٜعٔ نتاب ١ايؿعط يف مجاٍ املطأ:٠
"ايؿاعط غرل ًَ ّٛإشا تٗايو ٚبايغ يف ايتغين باؾُاٍ اإلْػاْٚ ،ٞيف ايؿس ٚبػشط،ٙ
(ٚ ...اؾُاٍ اإلْػاَْ )ٞعٗط َٔ َعاٖط اؾُاٍ ايهٚ ١ْٝٛدع َٔ ٤ايطبٝع ١اييت هسض
بايؿاعط املًِٗ إٔ ٜػشط ظُاشلا ٜٚتٗايو بايفتٓ ١بٗا ٫ٚ ،أقٌ َٔ إٔ ٜعط ٞايؿاعط ٖصا
ايها ٔ٥اؿ ٞايبسٜع ْعط ٠قٛفٜ ١ٝؿٗس بٗا ف ٘ٝمجاٍ اــــايل املعبٛز "

60

(يٝايٞ

املكٝـف ،املكسَـ .)9 ١نُا ٜك ٍٛيف َٛنع آخط َٔ املكسَْ ١فػٗا :
"ايؿاعط َػـٛم بطبعـ٘ إىل ايٓعط يف َعاٖط مجاٍ ايهٚ ٕٛاإلعذـاب بٗـا)ٚ( ... ،
ضغِ َا ٜطا َٔ ٙتًو املعاٖط بأض ٚقٛض ،٠بهٌ َاػًـت ب٘ َٔ أيٛإ ٚقٛض ٚأؾع١
ٚظٚ ٍ٬طٛٝف ٚأؾباح إىل غرل شيوٚ ،إٔ ٜعطف أثط شيو اؾُاٍ يف ْفػـ٘  ...ف ٬عبح
عً( ٘ٝايؿاعط) إشا تغٓ ٢باملطأٚ ٠مجاشلا  ...فـَٓ ٬سٚس ١يًؿـاعط ايكـازم عٔ ايٓـعط يف
اؾُاٍ اإلْػاْ ٞايفـاتٔ ْعطّا فّٓٝـا قٛفٝـا ؾـاَـ ٬يهٌ َا َٓشٗـا (أ ٟاملطأ )٠اــايل
املبـس َٔ خــــ ٍ٬اؾـــُاٍ ٚايــفتـــٓ ١يف ايطـًعٚ ١اؾــػـِ".61
أَـا يف ؾعط ٙفا٭َجً ١نجرلٚ ،٠يعٌ أٚنشٗا قٛي٘ يف قكٝست٘ "َٔ شنطٜات
املان :ٞزٚس ١ايٛاز:62 "ٟ
تـــسٍ بكــُت أْــــٗـا ب َٞقبــــّ١
َجـــًـت شلـا يف ٖٝهٌ ا ؿـب خـاؾعـا

نُا أْا مل أبطح بــٗـا ٖا٥ــُـا قبّــــا
ٚقطبت قًيب أبتغ ٞعٓسٖـا ايكـطبـا

191 91
 91ه ٔه
91
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ٚأيـــّـٗــت فٗٝـا اؿـػــــٔ  ٫عـابسّا شلـا
يــو ايًــــ٘ شٚقـّا قـــسّ ؽ اؿػــٔ ضقـ١
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ٚيهٓـٓــّـ ٞيف سػٓٗـا أعبــس ايطبــا
ٚقًبــا َـت ٢قـاح ايغطاّ بـ٘ يبــّـ٢

ٚيف قكٝست٘ "يٝاي ٞاملكٝف َٔ :شنطٜات اؿب!"
ٜـا شلـــــــا َٔ َفاتـٔ
سـًـِ أٜكــغ ايطـــٝـٛ
َـا عً ٢قًب ؾـاعـط
ٜـؿـٗـس ايـً٘ دـٗـط٠

63

متٮ ايكًـب ٚايبكــط
ض فـغـٓـّـت  ٫ ٚغـــشـط
ٖـاّ بايهـٚ ٕٛاْبـٗـط
يف املعـاْٚ ٞيف ايكــٛض
(ليايل املصيـف )02

ٚيف َكطٛعت٘ "فتٓ"!..١

64

ـسؽ فـــ ّٞإبــسا ايـكــسٜــط
 ٟاؿػٔ يف ايه ٕٛايهبٝـط!

ٜـا عـابـس! اغـذس يٚ ٞقــ
مل تـسض ٙإٕ يـػـت تسض

ٚلس ٖصا ايبعس ايطٚس( ٞايكٛيف) يف ايؿعط ايطَٚاْػ ٞايعطبٚ ،ٞخاق ١يف ؾعط
ايؿابٚ ٞايتٝذاْٚ ،ٞيف ايؿعط ايطَٚاْػ ٞبايْ .ُٔٝكطأ يًؿاعط يطف ٞأَإ قٛي٘ :65
عذــــــــــــــــــبّا َا أضاى إ٬َ ٫نًا
أْت ٖصا ايهٝـا ٤أزلٝت٘ ايًـ

طاٖط ايجٛب َٔ دٚ ٍ٬قـسؽ
ـ٘ ٚأغهٓتـ٘ َعـابس ْفـػـٞ
(بقااي نغم )20

وقوله :66

ٚأْا ايعابس ايص ٟيف ق ٠٬ايــ
ٚأْا َٔ ْكــــــبت نٌ مجاٍ

ـشب أفٓ ٢ؾباب٘ املفتـْٛـا
قسغ ٞايػٓا ٤ضبـا سٓـْٛـا
(بقااي نغم )20

ٜٚط ٣بعض ايٓكاز إٔ ٖص ٙايط ١ٜ٩ايؿعط ١ٜدا٤ت ْتٝذ ١يتأثرل ا٭زب ايطَٚاْػٞ
ايغطبٚ ،67 ٞأض ٣أْٗا دا٤ت بتأثرل ايذلاخ ايعطب ٞاإلغٚ َٞ٬ايؿعط ايكٛيف َٓ٘ خاق;١
فبعس إزخاٍ ايطباع ١إىل َكط عاّ  1823أ ٟقبٌ اظزٖاض اؿطن ١ايطَٚاْػ ١ٝايعطب١ٝ
99
94
99
99
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عٛايَ ٞا٥ـ ١غٓ ١ظٗط عً ٢ايػاس ١ا٭زبْ ١ٝؿاطإ ٖاَإ ،ا٭ :ٍٚطباع ١ايذلاخ ا٭زبٞ
ايعطب ٞبهُٝات َتسفك ،١ثاْٝـا :إعاز ٠طباعٖ ١صا ايذلاخ َكشٛبّا بسضاغات أزب١ٝ
ؼً ١ًٝٝشلصا ايذلاخٖ ،صإ ايٓؿاطإ ،نُا ْط ،٣شلُا زٚض نبرل يف إقباٍ ايؿعطا٤
ايطَٚاْػٝني ش ٟٚا٫ػا ٙايطَٚاْػ ٞعً ٢اغتٝعاب ٖصا ايذلاخ َٔٚ ،ثِ تطٜٛطٚ ٙايتأثط

ب٘ ٚغطٜاْ٘ يف أؾعاضِٖ .نتب عع ايس ٜٔإزلاع ٌٝيف نتاب٘ ايؿعط ايعطب ٞاملعاقط:
قهاٜاٚ ٙظٛاٖط" :ٙأخصت ايع ٕٛٝتتفتح عً ٢ايجط ٠ٚايفهطٚ ١ٜا٭زبَٔٚ " ،68 " ١ٝ
ايؿـــدكٝات اييت عاز شلا ْبـــهٗا يف ايؿـعـط املعاقط ؾدكٝات املتٓيب ٚأب ٞايع٤٬
املعطٚ ٟاؿ٬ز ٚايطاظٚ ٟدابط ٚايػٗط ٚضزٚ ٟغرلِٖ"

69

"فأقٛات ايبشذلٚ ٟاملتٓيب

ٚابٔ ظٜسٚ ٕٚايبٛقرلٚ ٟغرلِٖ عازت تطٕ يف أزلا ايٓاؽ  ...غٛا َٔ ٤خ ٍ٬املعاضن١
ايكطو ١أ ٚفطز ايتأثط اـف 70 "ٞقس بسأ تأثرل عٛز ٠إسٝاٖ ٤ـصا ايذلاخ ٜعٗط يف ؾعط
عً ٞقُٛز ط٘ٚ ،يهٓ٘ مل ٜػتُط يف ٖصا ا٫ػاٚ ٙعطّز إىل َا ٜكذلب أنجط َٔ
ايؿعط ايطَٚاْػ ٞايغطبَٚ ،ٞجٌ ٖصا ا٫ػا ٙأب ٛايكاغِ ايؿابٚ ٞبؿرل ايتٝذاْٞ
ٚاؿاَس.

 93ال٘ػُ الػُتد املػاصُ ق اياه ومىاهُه ال ىية واللغىية ،ي .غّ الًيً إٓماغيج ،املكتثة ألاكاييمية ،الااهُة ،ط14 ،1111 ،9
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َ طٜسإ ،ععٜع .٠سطن ١ايؿعط يف ايعكط اؿسٜح .داَع ١زَؿل :زَؿل– 1408 ،
ٖ 1409ـ َ 1989 – 1988 ،ـ.
 املكاحل ،عبس ايععٜع .ؾعطا َٔ ٤اي .ُٔٝزاضايعٛز :٠برلٚت.1983 ،
ْ ؿـأت ،نُاٍ .اب ٛؾازٚ ٟسطن ١ايتذسٜس يف ايؿعط ايعطب ٞاؿسٜح .ايكاٖط،٠
.1967

للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

412

العدد ( )8المجلد ( )12أكتوبر 2015م

