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 قصة الظعف في الشعر الجاهمي "دراسة فنية"
 خيرية عمي الشاطرد. 

 المممكة العربية السعودية -جامعة جدة -كمية المغات -أستاذ مساعد بقسـ المغة العربية
 ممخص البحث:

الحمددد ر ربا اللددنلمال الالوددسة الالىددسر  مددل  أددري اليمدد   مملددال ىدداد ن محمددد  مادد  
 بلد: فضل الوسة الالتىمار  من 

ف ادددح ل ودددص الظلدددنصل فدددش ال ودددادة الأدددلراح فدددش  ادددحدراىدددح تحمام البحدددثهدي هدددذا اىدددت
اللودددر المدددنهمشو ال دددد ال دددى ايتادددنرئ  مدددل بلدددض ال ودددنصد الأدددلراح  لالضدددالح   نودددر ال دددل 
ال ووش فاهنو إذ تكند تكتمل فاهن كل   نور ال وح مل  حداث الأيوانت الحالار الزمدنل 

يتانر هذا المالضالع الرببح م ش فش  ل  ىدنهر فدش الكأدي الكنل الدافى ال .المكنل الحبكح ف اح
بدراز مدن فاهدن مدل ملدن ش ممنلادح د ا دح   ل المالا ب ال  اح التش تزير بهدن  ودص الظلدنصلو الا 

بتالطصدح  دل طبالدح الحادنة اللربادح فدش اللودر المدنهمش  هدذا البحدث بدد ال د  تأىر لب ال نرئ.
فكن ددت لهددن دالالت  مغددالئ الابدبددش لكممددح ظلا ددحوالدالا ددش االرتحددنلو امادد  التلراددي بددنلم هالر ال

 دادددة تددرددت  مددل  لىدد ح الأددلرا و الداللتهددن فددش بحكددش المددر ة الراكبددح فددش الهددالدجو كددر ا ت مددت 
إلددل درس المن ددب ال ووددش لمظلددنصل فددش ال وددادةو فبددد ت بنلحددداث  ددل المأددنهد الدراماددح 

ال دد  ىنىداح لم ودح الأدلراح.التش تضدم تهن  ودح الظلدنصلو مىدمطح الضدال   مدل الل نودر اب
ا تضدددت طبالدددح البحدددث اىدددتيدار المددد هل الالوددد ش التحمامدددش لدراىدددح   نودددر ال ودددحو الرودددد 

ل ظدح  ل  اليمص البحدث إلدل  تدنصل مدل  همهدن: الت  انت ال  اح كمن من ت فش ال ص الألرئ.
را  ال ددد تددرددت تمددا الملددن ش  مددل  لىدد ح الأددل الظلددل لهددن ملددنل  دادددة فددش الملددنمر المغالاددحو

ن فدددش الأدددلر إال  ل داللتهدددن بمل دددل المدددر ة الراكبدددح فدددش هدددالدج كن دددت  ككدددر أددداال    المدددنهماالو
ل  بمدددب الل نودددر المكال دددح لم ودددح الأدددلراح فدددش ضدددال  كمدددن   المدددنهمش  مدددل ىدددنصر الملدددن ش.

الم هددالر ال  دددئ الملنوددر مددل أيوددانت الحددالادث الزمددنل المكددنل حددالار المددد نهن فددش  بمددب 
 . وص الظلل

 :توطئة
حاددددنة اللددددرب بنلترحددددنل مددددل مكددددنل بيددددرو بىددددبنب الدالاع  متبنا ددددحو ا توددددنداح  تماددددزت

ن  دددل مدددالاطل المدددن  الالكددد  المدددالاطل الامتمن ادددح الباصدددح الىانىددداح...و فظلدددل بلضدددهر إمدددن بحك ددد
الر ش الاليودب حادث االىدت رارو  ال رببدح فدش االىدتمتنع بمبدنهل الحادنة  ال ت نىدان لمهمدالر  ال 
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  ال حبدن لتكىدب بنلمدداص.... اع بال ال بنصدل حادث الىداطرة ل  دال وفرارا مل الوراع الداصر الال ز 
ال دمددل ال دددال   مدددالبهرو ف نضددت   الىدددهر  لمدددن  الىددكل ريدددرالل فددش  دادددنرهرو فحدددل، البددال باددد هرو

 الحىرة ل را  ابحبح.
الاىددتطنع الأددلرا   ل اوددالرالا االرتحددنل بأددتل وددالرا ال  الا دد  ىددالا  كن ددت رحمددح الأددن ر 

نصل  مدل هددالادج ا،بدلو المددن اودنحب  مددل حدزل اللال ددح ال لدر بأىددمالب  مدل  ن تدد   ال رحمدح الظلدد
 ووش ممازو تالفرت فا  ملظر   نور ال وحو الال دنظر فدش بطدالل الأدلر اللربدش امدد  ل 
كددس ال دددال ال مدددل االرتحددنل احتدددل  ودددابن الافددرا مدددل الأدددلر المددنهمشو بدددل ل دددد أددنع فدددش  دب دددن 

محددالرا   ىنىددن  فددش ب اددح ال وددادةو  ددالا ل الرحمددح او إذ  دددا الحددداث  ددن بددنرز  اللربددش ال دددار أدداال   
بذلا ابىتنذ الهب رالماح ف نل: "أن ت فش هدذا ابدب حتدل  الأدكت  ل تكدالل  ىدامن لملظدر 

الوددالرالهن  ممددل مددن اكددالل التوددالارو ال لتالهددن  وددد  مددن اكددالل  فل ددل بهددن الأددلرا و  براضدد و
ل  مل هالادمهل فش الأدلر و بار   ش ركرت فش بحكش  ل  ت نالل  وح رحمح الظلنص(1)ال لت"

المددنهمش متتبلددح بنلالوددي الالتحماددل   نوددر الىددرد ال ووددش فاهددن مددل  حددداث الأيوددانت 
 الحالار الزمنل المكنل الحبكح ف اح.

هددذا ال بددل الأددرالع فددش التحدددث  ددل الملددن ش الأددلراح الالل نوددر ال وودداح التددش حالتهددن 
 .لكممح ظلا ح  لمتلري  مل الم هالر المغالئ الابدبش وص الظلنصل  تال ي  ماس  

 مفهـو الظعينة المغوي واألدبي:
الرد فش لىنل اللدرب: ظعلعدلع اعـظلددعَل ظعـل دن و بنلتحراداو الَظلال دن: ذهدب الىدنر
. الالرد فدش (2)

و ال ـظـل عد  هدال (4) را تال ب ت. اللال )ظلعِ كر( البىكال هن )ظـلدِ كر(( 3)(ٺ ٺ) الل  تلنلل: 
 :  (5)ىاراو ال  أد ىابالا 

ػػػػػػػا ي  ظعنػػػػػػػوا أحػػػػػػػدا  الظػػػػػػػاعنوف ولم 
 

 
 

م يهػػػػػػػػػػػػػا  والقػػػػػػػػػػػػػائموف: لمػػػػػػػػػػػػػف دار ن خ 
 

 

و الكدددددددددذلا فىدددددددددر فدددددددددش الت زادددددددددل (6)الاي دددددددددي فا دددددددددنل ظعـلدددددددددل الالظلدددددددددل ضدددددددددد الم دددددددددنرو
 :(8)ال د الرد هذا المل ش فش  الل المتممس الضبلش. (7)(ٺ ٺٺٺ)

                                                 
 .22ص ،، يإظعخ انسظبنخ، ثٍسٔد1892( 2( زٔيٍخ، ْٔت، انسحهخ فً انقظٍدح انجبْهٍخ، ط)1)

، يبدح ظؼ1882ٍ-1412ِ( 1( اٍث يُظٕز، أًث انفضم جًبل اندٌٍ يحًد ٍث يكسو، نعٌب انؼسة، ط)2)  و، داز طبدز، ثٍسٔد، نجٌُب

 .92انُحم: (3)

 .375ِ، داز انًؼبزف، يظس، ص1422( 2( انجغدادي، أحًد ثٍ يٕظى،انعجؼخ فً انقساءاد، تحقٍق شٕقً ضٍف، ط)4)

 ( نعبٌ انؼسة يبدح ظؼ5ٍ)

  .يإظعخ انحهجً ٔشسكبِ، انقبْسح، يبدح ظؼٍ ِ،1345اثٍ دزٌد، أثٕ ثكس يحًد ثٍ انحعٍ األشدي انجظسي، جًٓسح انهغخ،  (6)

 .92انُحم: (7)

و، جبيؼووخ انودٔل انؼسثٍووخ، يؼٓوود انً  ٕطووبد 1872  -ْوو 1382دٌوٕاٌ شووؼس انًوواهًط انضوجؼً، تحقٍووق ٔشووسل: حعوٍ كبيووم انظووٍسفً، طجؼوّ  (9)

  .154انؼسثٍخ، ص
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ؽ  أهمػػػػػػػي مػػػػػػػف مقػػػػػػػيـ  وظ ػػػػػػػاعف    ت فػػػػػػػر 
 

 
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػاات د ر ي أي  أهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ات بػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
  

ح   ال حضالر من   ال طمب مربى  ال تحدالل مدل مدن  إلدل مدن   ال الظلل: ىار البنداح لَ ـملع 
مددل بمددد إلددل بمدددو الا ددنل لكددل أددنيص لىدد ر فددش حددل  ال بددزال  ال مىددار مددل مدا ددح إلددل  يددر  

 .(9)الهال ضد الينفضو الا نل:  ظنِ ٌل   ت  ر م ار ظن لو
و ال ددددد الرد هددددذا (11)و ا ددددنل ظلددددل الرمدددل إذا ىددددنفر الارتحدددل(10)الالظلا دددح الىدددد رة ال ودددارة

 .(12)لمل ل ككارا فش  ألنر الألرا  المنهماالو م هن  الل ط ال الغ الئ ا
 ال ي ْظع نػػػػػوف عمػػػػػإ ع ميػػػػػا   إف ظ ع نػػػػػوا

 
 
 

 وال يطيمػػػػػػػػػوف إخمػػػػػػػػػادا عػػػػػػػػػف الس ػػػػػػػػػرب
  

التأتش الظلا ح بمل ل الهالدج تكالل فا  المدر ة  ال لدر تكدلو الالممدى ظعلدنصَل الَظـلدٌل الَظَلدٌل 
 :(14)ل ش ا الل بأر بل  بش ينزرالفش هذا الم و(13)ال ـظلنٌل الَظلَ نتٌ 

 لهػػػػػػػػػػػػـ ظعنػػػػػػػػػػػػات يهتػػػػػػػػػػػػديف برايػػػػػػػػػػػػة  
 

 
 

 كمػػػػػػػػػػػػا يسػػػػػػػػػػػػتقؿ  الطػػػػػػػػػػػػائر  المتقم ػػػػػػػػػػػػػب  
  

 :(15)الا الل لباد بل ربالح
 كػػػػػػعف  أظع ػػػػػػانه ـ فػػػػػػي الصػػػػػػب ت  اديػػػػػػة  

 
 
 

و ت أو ع ش ػػػػر    طمػػػػ   الس ػػػػَئؿت وسػػػػط  الػػػػر 
 

 

ذا لدر تكدل فاد  فماىدت  كمن تطم  الظلا دح  مدل المدر ة فدش الهدالادجو بظلا دحو ىدمات بد  الا 
د، تىماح الأش  بنىر الأش  ل رب  م    :(17) نل  مرال بل كمكالر و(16) مل حع

عينػػػػػػػػػا  قفػػػػػػػػػي قبػػػػػػػػػؿ التفػػػػػػػػػرؽ يػػػػػػػػػا ظت
 

 
 

 تخػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رؾ اليقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف وتخربنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 

 :(18)الم    الل  بش ذالصب الهذلش
هػػػػػػػػا  إف ال تكػػػػػػػػف ظ ع نػػػػػػػػا  ت بنػػػػػػػػإ هوادج 

 
 
 

سػػػػػػػػػػػػػاف  الػػػػػػػػػػػػػز ي  أجػػػػػػػػػػػػػَح    فػػػػػػػػػػػػػلنهف حت
  

                                                 
(

9
 .نطبٌ انعرة يبدح ظعٍ (

(
80

ِ(ا انًطجعددخ انرير ددخ انًُ دد ح 8201( )8انسثيدد، ا انطددي، يذًدد، يرج ددع جددبن انعددرٔش يددٍ  ددٕاْر ان ددبيٕشا   ) (

 .يصرا يبدح ظعٍ ثجًبنيخا

(
88

 .انفيرٔز آثبد ا يج، ان، ٍ ان يراز ا ان بيٕش انًذيطا انطجعخ )ث،ٌٔ(اعبنى انكتتا ثيرٔدا يبدح ظعٍ (

(
82

 .99ص  وا دار انكتبة انج، ،ا8911اٌ  فيم انغُٕ ا جذ يق: يذً، عج، ان بدر أدً،ا  جعخ د ٕ (

(
82

 .نطبٌ انعرة يبدح ظعٍ (

(
84

وا ٔزارح انث بفخ ٔاإلرشبد ان دٕيي فدي 8910 -ْـ 8239 جعّ  د ٕاٌ ث ر ثٍ أثي خبزو األض، ا جذ يق: عسح دطٍا (

 .88ص ن ، ىا دي قااإلقهيى انطٕر ا يطجٕعبد ي، ر خ إديبء انتراث ا

(
89

وا دار انكتدبة 8992 -ْدـ8484د ٕاٌ نجي، ثٍ رثيعخاق،و نّ ٔٔضع ْٕاي ّ ٔفٓبرضّ: دُب َصدر انذتديا  : األٔندع  (

  .10انعرثيا ثيرٔدا ص

(
81

   .نطبٌ انعرة يبدح ظعٍ (

(
83

 811دا نجُبٌا صا أثٕ عج، هللا  انذطيٍ ثٍ أدً،اشرح انًعه بد انطجعا   )ث،ٌٔ(ا دار ان هىا ثيرٔانسٔزَي (

(
81

عجد، انطدتبر أدًد، فدرانا را عدّ يذًدٕد يذًد،  نذطديٍا شدرح أشدعبر انٓدننييٍا د  دّانطكر ا أثٕ ضعي، انذطٍ ثدٍ ا( 

 .811ص ا8ث،ٌٔ(ا يكتجخ دار انعرٔثخا ان بْرحا ن)         شبكرا 
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ل ابوددل فددش الظلا ددح المددر ة تكددالل فددش هالدمهددنوكر ككددر ذلددا حتددل ال ددنل ابددل اب بددنرئ  
و ال ددد الرد هددذا المل ددل فددش الأددلر المددنهمش الم دد   ددالل ط اددل (19)ىددمالا زالمددح الرمددل ظلا ددح.

 :(20)الغ الئ
 وال أخػػػػػػػػػالؼ  جػػػػػػػػػاري فػػػػػػػػػي ظعينتػػػػػػػػػػ ت 

 
 
 

 وال ابػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػالتني أذف  ػػػػػػػػػوؿ  
  

 :(21)أد  الل ال نل بارا:  ككر من ا نل الظلا ح لممر ة الراكبحو ال  
 تبصػػػػر خميمػػػػي  هػػػػؿ تػػػػر  مػػػػف ظعػػػػائف

 
 
 

 لميػػػػػػػػػػػة أمِػػػػػػػػػػػاؿت النخيػػػػػػػػػػػؿت المخػػػػػػػػػػػارؼ
  

 دددسالة  مدددن ىدددب   مدددد ه دددنا ملدددنل  يدددر  لمظلا دددحو ف دددد  ادددل  ل الظلا دددح تل دددش الممدددل 
كمدن  ادل   هدن تل دش الراحمدح و (22)اظلل  ما و ال ال اراد بهن كل بلار االطأ لم ىن  فهدال ظلا دح

و الم د  حددداث ىدلاد بدل مبادر: لداس فدش ممدل ظلا ددح (23)اىدنرالتدش ارحدل الاظلدل  ماهدن  ئ 
 :(25)و الم    الل ىسمح بل م دل(24)ود ح

ِْن ػػػػػػػػإ ظعائتن نػػػػػػػػا    حتػػػػػػػػإ تركنػػػػػػػػا ومػػػػػػػػا ت 
 

 
 

 يعخػػػػػػػذف بػػػػػػػيف سػػػػػػػوادت الخػػػػػػػط   فػػػػػػػالم وبت 
  

 :(27)ال  أد ابل برئ لم نبغح و(26)ال ال مل ملن اهن الحبل اأد ب  الهالدج 
 أِػػػػػػػػػرت  الغػػػػػػػػػػي  ِػػػػػػػػػـ نزعػػػػػػػػػػت  عنػػػػػػػػػػ 

 
 
 

 مػػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػػاد  األزب  عػػػػػػػػػػػػف الظ عػػػػػػػػػػػػافت ك
 

 

الهكذا اتض. ل ن ممن ىب   ل الظلا ح  د اىتلممت لملنل  دة ال د الردت كدل تمدا الملدن ش 
فش الألر المنهمشو لكل ال را ة المتأ اح ل والص الأدلر اللربدش ال ددار )ت بد   ل ل ظدح الظلا دح 

ث طغددل هددذا االىددتلمنل  مددل تتددردد  مددل  لىدد ح الأددلرا  بمل ددل المددر ة الراكبددح فددش الهددالدجو حادد
ب اح الملدن شو فب ادت ب ادح الملدن ش  مامدح التدداالل  مدل  لىد ح الأدلرا و الم هدن مدن لدر ادذكر إال فدش 

 -كمدددن  أدددرت ىدددنب ن–الىدددالي تكدددالل داللدددح الظلا دددح فدددش بحكدددش . (28)بادددت  ال باتدددال مدددل الأدددلر(
 الحبابح الظن  ح  مل هالدمهن.

                                                 
(

89
 .نطبٌ انعرة يبدح ظعٍ (

(
20

 .200د ٕاٌ  فيم انغُٕ  ص  (

(
28

 .نطبٌ انعرة يبدح ظعٍ (

(
22

 .( انًص،ر انطبثق َفص انًبدح

(
22

 .( نطبٌ انعرة يبدح ظعٍ

(
24

ا.. اَردر: انصدُعبَيا عجد، اندرزا. ثدٍ ًْدبوا انًصدُفا جذ يدق دجيدت اندردًٍ  ( ٔرد ثُذِٕ في يصُف اثٍ عج، اندرزا

 .20ص ا2(ا ثيرٔد انًجهص انعهًي ن2األعرًيا  )

(
29

 .824(ا دار انًعبرفا ان بْرحا ص3رٌٔا   )انًف هيبدا جذ يق ٔشرحا أدً، شبكراعج، انطالو يذً، ْب (

(
21

 .نطبٌ انعرة يبدح ظعٍ (

(
23

  .882(ا دار انًعبرفا ان بْرا ص 2 ) يذً، أثٕ انف م إثراْيىا ا جذ يق:انطبثقا د ٕاٌ انُبثغخ اننثيبَي انًص،ر (

(
21

كهيددخ ااداة ٔانعهددٕو  انذطدٍا يذًدد، عهددي يذًددٕدا انرعيُدخ فددي ان ددعر انجددبْهيا رضددبنخ يب طدتيرا  بيعددخ انيريددٕ ا (

  .9ا ص8914اإلَطبَيخ ٔاال تًبعيخا األردٌاا  جعخ 
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 المرأة الظاعف:
ال اىددتهنل بهددن فددش الأددلر المددنهمشو فهددش المكددل  المىددنحح الاىددلحو احتمددت المددر ة حاددزا كباددرا

اب مددددل لمممددددنلو الالمودددددر ابكاددددر لمحددددبو بددددل هددددش " اللددددل ممهمددددنت الأددددلر ت دددداض بنلحاددددنة 
ودددغارة الكبادددرةو  حا دددح الىدددما حو حدددرة  و فالوددد الهن م امدددح الظن  دددحو  نصمدددح ال ن ددددةو(29)الالحاالادددح"

الددالل الالكمدنلو فمطنلمدن  لهدر ممنلهدن الأدلرا  و التممىالا فش الود هن كدل  ىدبنب الممدنل ال .ال مح..
الذال  همالا م  و فأكرالا دالاالا هر بأر  الكممنت ال  بل المأن رو المل كدر كن دت الدالتر ابرالع الدذئ 
 ددزي  مادد  الأددلرا   وددنصدهرو إذ ال تكددند تمددد  وددادة تيمددال مددل ذكددر المددر ة زالمددح كن ددت  ال 

الحبابددح الظن  ددحو المددن  -كمددن  أددرت ىددنب ن –ه ددن الالددذئ ال ددش البنحكددح  حبابددح  ال  يتددن  ال اب ددحو
 اتول بهن مل  ألنر  تممس فاهن  بضن مل الىرد ال ووش. 

إل الحددداث  ددل الظلددنصل الىددرد  وددص ارتحددنلهل اأددكل إركددن  دباددن الاىددلن الم تأددرا فددش 
و ال ددد (30) وددنصد الأددلر المددنهمش كن تأددنر الظلددنصل   ىددهن فددش وددحرا  أددب  المزاددرة اللرباددح

را  مدداس بلددد ماددل  مددل ايددتسي باصددنتهر التبددنال  حددالالهر االمتمن اددح ال الضددن هر تالركدد  الأددل
الملاأداح حتدل بدددا ت ماددا أدلران  ا تددت. بد   ودنصدهر ال ددندة اكدالل بلدد الم دمددح الطممادحو الربمددن 
 در فش ودالر بلض ال ونصد فش بلض ابحانلو إذ  مد الألرا  ا  دالل  مدل  طدسل ابحبدح 

الاود ال تدأكار ظدالاهر الطبالدح  ماهدنو حادث  ود ت الرادنح بمدن فاهدن مىتال  ال ملهر رفدن هر 
ال ي ت ملنلمهن المحت ركنرهن فأوبحت  كرا  بلد  الو اىدك هن الحدش الودحرا و المدل كدر بكدالا 

رملت ذاكدرتهر مأدهد ذكرانتهر التش  نأالهن فش هذا المكنلو االر  ل كن ت  دنمرة بأهمهدن الاىدت
مدددل إ دددسل يبدددر الرحادددلو  كدددل ت نودددام  بد دددح مت نهادددحوفودددالارالا ل دددن المأدددهد برحادددل ابحبدددحو 
الالال ددالي   ددد بلددض ملددنلر الطددر  التددش ىددمكتهن الظلددنصلو ال لتددالا الظلددنصل  الممنأددنة الركددبو

الاب مأدددددح التدددددش وددددد لت م هدددددنو  فدددددذكرالا  لدددددالال ىدددددتنصرهنو الالوددددد الا الهدددددالادج الوددددد ن د ا دددددنو
  الت نودالو حتدل ال ت دالتهر ال لالا هن...الخو ال د حروالا فش ىردهر الالود ش  مدل ا،لمدنر بدأد

الكددأ هر امدددالل  ل مددل حدد  الالفددن   مدداهر  ل ال ددالا بددأير  هددد لهددر  أددنردة مددل هددذا الحدددثو
بأوددحنب هددذا الظلددنصلو فددأيرمالا ل ددن مأددهد الظلددل "بمغددح  دباددح امتددزج فاهددن الىددرد بنلالودديو 

 .(31)الترتبط  مزا  اليطنب كملمنر  مالذمش فش الحدة  وواح الاحدة مكال ح  ص الرحمح"
                                                 

(
29

  .441دار انفكر انعرثيا ان بْرح ص  انجُ، ا عهيا جبر خ األدة انجبْهيا انطجعخ )ث،ٌٔ(ا (

(
20

  .28-20رٔييخا ْٔيتا انردهخ في ان صي،ح ص (

(
28

نُيدم در دخ اند،كتٕراِا نهعدبو انجدبيعي ضيًيبئياخا أ رٔددخ  دراضخ –ضٓبوا ض، رحا ي طع انردهخ في ان صي،ح انجبْهيخ  (

ا كهيخ ااداة ٔانهغبدا قطى انهغخ ٔاألدة انعرثديا انجًٕٓر دخ 2- بيعخ يذً، نًيٍ دثبغيٍ ضيطف وا2089-2081

  .30انجسائر خ ان عجيخا ص
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ت الممددددن هددددال مدددددار بنلددددذكر  ل  وددددص الظلددددنصل فددددش الأددددلر المددددنهمش تلدددددا مددددل الم دددددمن
إلددل من ددب الم دمددح الطمماددح الالغزلاددحو  ددالا بددذلا الدددكتالر حىددال ابىنىدداح  ددش ال وددادة المنهماددح 

ذا كددن الا ال دددمن  لددر ال ددالا ككاددرا بهددذا المددالل الزاهددش مددل  لددالال الم دددمنتو الال   طددالال إذ ا ددالل: "الا 
ل  الل مل ىب  إلا   الممل فا و فماس مل ل ذلدا   د  لدر اكدل اتمنهدن   نمدن  الال  مالذمدن   والا  م

الاضحن و الال ال ش      أأ  أأة متدأيرة لدر تهاد  لد  الأداالعوإذ تتدرا   فدش ىدمن  الأدلر المدنهمش 
ب دددددمهن  مددددل رىدددداليهن – ىددددراب مددددل هددددذا الم دددددمنت تلددددالد إلددددل فتددددرة مبكددددرة مددددل  مددددرا تدددددل 

 ح ذلا الردهن فش م دمح  بمب  ونصد الألرا  المنهماال  مدل ايدتسي باصدنتهروو را(32)ال ونلتهن"
إذ  مددددهن تتدددردد فدددش  ودددنصد  مدددرال بدددل  ماصدددح الامدددرئ ال ددداس الزهادددر ابدددل  بدددش ىدددممل الاب أدددل 
الالمددر ش ابكبددر الالمددر ش ابوددغر ال ماددح بددل  بددش الوددمت ال  تددرة بددل أدددادو الال نبغددح الددذبان ش 

 البارهر.
إذ  مدد فدش  وددنصد المددح الال يددر  ل  نودرة  مددل  ودنصد الغددزلواللدر تكدل  وددص الظلدنص

لمظلددل ال امكددل  ببددراض الأددلراح ابيددر   وددص راصلددحالالهمددن  الالالوددي الالركددن  الىددنصر ا
إب نلهدددنو اىدددرد فاهدددن الأدددن رو "لحظدددنت التحمدددل لمرحادددل الالدددالداع لم دددرا  المدددن اكدددالل فدددش هدددذا 

   .(33) س"المحظنت مل  ىالة اال  لنل الطغانل الهال  التأتت ال 
ال د ت  ل الألرا  فش ىرد  وص الحبابح الظن  حو ال الل من تطنلل دن م هدن  ودادة  مدرال 

 :(34)بل  ماصح التش التذر فاهن إلل المما الم ذرو اىتهمهن ب وح ظل   ا الل فاهن
 نػػػعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ أمػامػػػػػػػػػػػػػػػػة  إال سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤاال

 
 
 

 وأعػقػبػػػػػػػػػؾ الػهػجػػػػػػػػػر مػنػهػػػػػػػػػا الػػوصػػػػػػػػػاال
 نػيػػػػػػػػػػػػة   ػربػػػػػػػػػػػػػة   وحػػػػػػػػػػػػػػادت بػػػهػػػػػػػػػػػػا 

 
يػػػػػػػػػػػػػاال   تػػػبػػػػػػػػػػػدؿ  أهػػػػػػػػػػػؿ الػصػفػػػػػػػػػػػا  الػػػز 

 ونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد  أمػيػرهػػػػػػػػػػػػػػػػػـ بػػػالػػفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا 
 

 ؽت ِػػػػػػػػػػـ اسػػتػػقػػػمػػػػػػػػػوا الػػبػيػػػػػػػػػف عػػجػػػػػػػػػػاال 
 فػقػػػػػػػػػػػػػربف كػػػػػػػػػػػػػؿ  مػنػيػػػػػػػػػػػػػؼ الػػقػػػػػػػػػػػػػػرا 

 
ػػبػػػػػػػػػاال   عػريػػػػػػػػ  الحػصيػػػػػػػػر يػغػػػػػػػػوؿ الحت

 إذا مػػػػػػػػػػػػػػػا تػػسػربػمػػػػػػػػػػػػػػػف مجهػػولػػػػػػػػػػػػػػػة 
 

 ػعػػػػػػػػػف بػػعػػػػػػػػػػد الػػرسػػػيػػػػػػػػـ الػػنػػقػػػػػػػػػػػاالوراج 
 هػػداهػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  مػنػشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا الحػػقػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 شػػػػديػػػػػػػػػػػد الػمػطػػػػػػػػػا أرحػبػػيػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػػػَال 

 تػػخػػػػػػػػػػػػػاؿ حػمػولػػػػػػػػػػػػهـ فػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػس را 
 

 ب لػمػػػػػػػػػا تػػواهػقػػػػػػػػػػف سػػحػػقػػػػػػػػػػا طػػػػػػػػػػػواال 
 كػػػػػػػػػػػػػػوارع فػػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػػػػائر مػفػعػػػػػػػػػػػػػػـ 

 
 ػػػتػػػطػػػػػػػػػػاالتػغػمػػػػػػػػػػػػر حػتػػػػػػػػػػإ أنػػػػػػػػػػػػإ واسػ 

 
                                                 

(
22

 ار انجيدددما ثيدددرٔدو(ا دا8913-8401ِ()2عطدددٕاٌا دطددديٍا ي ،يدددخ ان صدددي،ح انعرثيدددخ فدددي انعصدددر انجدددبْهيا  ) (

  .829ص

(
22

  .889ا دار انعهى نهًال يٍا ثيرٔدا ص8911(3فيصما شكر ا جطٕر شعر انغسل ثيٍ انجبْهيخ ٔاإلضالوا  ) (

(
24

 بيعدخ اند،ٔل  يدـا8919 -8219ٔشرح ٔجعهيق: عهيّ: دطدٍ كبيدم انصديرفيا  جعدّ د ٕاٌ عًرٔ ثٍ قًيئخا جذ يق  (

  .811-893ص اانعرثيخا يعٓ، انًرطٕ بد انعرثيخا يصر
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 كػػػػػػػػػػػػػػػػػسوف هػػػػػػػػػػػػػػػػوادجهف الػػػػػػػػػػػػػػػػػسدو
 

 ؿ مػػػنػػػهػػػػػػػػػػػػػدال فػػػػوقػػػهػػػػػػػػػػػػػف الػػػنػػػهػػػػػػػػػػػػاال 
 وفػيهػػػػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػػػػور كػمػِػػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػػػظبا 

 
   تػػقػػػػػػػػرو بػععػمػػػػػػػإ الػػسػػمػيػػػػػػػػؿ انػهػػػػػػػػداال 

 جػعػمػػػػػػػػػػػػػػػػػف قػػدػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػسا وأعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   
 

 يػػػمػػيػػنػػػػػػػػػػا وبػػػرقػػػػػػػػػػػػة رعػػػػػػػػػػػػـ شػػػمػػػػػػػػػػػػاال 
 ػمػخػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ إذ شػػمنػػػػػػػػػػػػػػػػػ نػػػػػػػػػػػػػػػػػوازع ل 

 
 عػػػػػػػػػػمإ الػػفػػػػػػػػػػػرادات تػػحػػػػػػػػػػؿ الػػػسػػجػػػػػػػػػاال 

 فػمػػػػػػػػػػػػما هػػػػػػػػػػػػبطف مصػػػػػػػػػػػاب الربيػػػػػػػػػػػ  
 

 بػػػدلػػػػػػػػػػػػف بػػعػػػػػػػػػػػد الػػرحػػػػػػػػػػػػاؿ الػحػػجػػػػػػػػػػػاال 
 

 

ابد  ىردا لمأهد الظلل الحداك   ل ال را  بنلحالار بىاط ) أتا( حادث مدرد مدل  الأن ر
بددر بدأمر الرحادل المددن ودنحب  مددل حدزل دفددالو   ىد  أيودن  يددر احدنالرا محددنالرة الحدزال  لاي

الحىرة مالملدحو فاىدت هض بدذلا أدلالر الحدزل   دد المتم دشو الدذئ اربدب الأدن ر  ل اأدنرك  
فددش  مبدد   ددنر الحددب ال ذا تدد  حددسالة الالوددنل فنر تدد  ملم ددح الرحاددل   فادد و فبلددد  ل  أددلمت  منمدد

الزال زمددل الود ن  الالالوددنل  الال دال و الددذئ ال الودل الال ل ددن  بلدداو فتبدددل حدنل ال ددرب بنلبلددو
 الذئ كنل با همن. 

كددر ا ت ددل إلددل توددالار المحظددنت اباللددل لمأددهد التحمددل الاالرتحددنلو فابددد  المأددهد بم ددنداة 
حتدل ال اتيمدي  حدد  ال اتدأيرو فاىدتماب  أيص مل ذالئ ابمر فدش  همد   بنلرحادل الال درا  

 نلاددح   وددامح ضدديمح  الاددحو ال ددالر لم دددا  الامدددالا فددش  مددرهر ىددرالنو ال ددد   دددال لممىددار ممددنل
ال ددد ىددنرت بهددر بيطددالات   راضددح الم ددب لضددينمتهنو ت طددى الحبددنل لأدددتهن ال التهددنو الظهددرو

ىددرالحو حتددل إذا مددن  البمددت تمددا الممددنل فددش ىددارهن فددش مددالي الوددحرا  وددنر يطالهددن  مددل 
ابرض بددال اللدددال الاليبددبو ال ددد ىددترتهر الوددحرا  بددال مالا بهددنو لددتلم هر فددش دايمهددنو فوددنر 

هن اأنب  مل اكتىل بنلىربنلو ال د ت ددر تمدا الرالاحدل فدش رحامهدن بلادر  رحبدش مدل  منصدب حنل
 ا،بلو  الئ   أط ضيرو ارأدهل الطرا .  

كر ا ت دل ب دن فدش المأدهد التدنلشو إلدل تودالار الركدالب المدن  ماهدن الحركتهدن اال ىدانباح فدش 
فبدددت فددش ىددارهن كأ هددن  الىددار مددل اهتددزاز التمددالجو ل ددد لدديا الىددراب ركددالب ال ىددن  الظن  ددنت

ال يال الطالال التش تتمنال   نلاهنو ل الة  واللهن الضينمح مذالرهن المغمالرة فدش المادنا الدالافرةو 
 ال د كىات هالادمهل بىدالل م هدلح مل فال هن.  

الاأبل الأن ر إال  ل اكمل رىر الوالرة بالوي الحبابح الراحمدح  مدل تمدا الهدالادج  دالل 
حى ح الالم و تأدب  الظبدن  فدش ممدنل  ا اهدن الر دح  ة فنت ح الممنلوىالاهن مل ال ىن و إ هن امر 

تمىدا بلدالد مدل  راا تىدتنا بد و الايادل لمراصدش لهدنو   هدن تمدرئ هدذا  م ال هن الرأدن ح مىدمهنو
الامضدش الأدن ر فدش ىدردا  اللالد التمررا  مدل ك نادن احىدبهن أدالا الىدانلو لبانضدهن المسصهدن.

ىدارهنو فادالرد ابمدنكل التدش ت  مدت بهدنو حادث ملمدت  متتبلن الطرا  الذئ ىدمكت  الظلدنصل فدش



 انشبطسد. خٍسٌخ ػهً  

 

 211 مجمة بحوث كمية اآلداب  

حاددث  مالضددى  ددداس ال الاحادد  اما ددنو البر ددح ر ددر أددمنالو  نودددة وددالب المطددر فددش ال ددراداتو
 اىت رت فا    د مونب الرباى. 

الالمتأمل لمأهد الظلل امد الأن ر  د اىتالفل   نور اللمل ال  ش فش هذا ال ودح مدل 
يوددانت الرصاىددح التددش اتمحددالر حاللهددن حدددث الرحاددل أيوددانت الحدددث الزمددنل المكددنلو فنلأ

الأيوددداح اباللددددل الأدددن ر   ىدددد  المتددددألر مدددل حدددددث الرحادددل ال لددددر ال ر ددددحو  أيوددداتنل همددددن:
الالأيواح الكن اح الظلنصل المرتحمح  مل ا،بلو ال د رىر الأن ر  بلندهن المىدداح مدل يدسل 

الكن الادح فهدش  مادر ال دالر الدذئ   مدن الأيوداح الوي الممنل اب كالئ التش تتمتى ب  المحبالبدح.
  ندئ بنل را و ال د  المدهن الأن ر كمىن د فش تطالار الحدث.

الالرحاددل هددال مالضددالع الحدددثو الزم دد  ال ددت الضددحلو الداللددح ذلددا مأددهد الحمددالل الهددش  
المكددنل الحدددث اتممددل . (35)تىددار فددش الىددرابو فنلىددراب ال اظهددر إال  هددنرا فددش ال ددت الضددحل

الطرا  التش ىدمكت  الظلدنصل فدش مىدارهن حتدل اىدت رت فدش مودنب فش التحداد الد ا  لملنلر 
الربادىو فمدالطل  دداس كدنل امدال ال نفمدحو البر دح ر در اىدنرهنو الاتمنههدن ودالب ال درادات حادث 

 مال ى الغاث الاليوب.
ذا  ظر ددن إلددل ابحددداث فددش ال وددح مددل حاددث التىمىددل الالتتددنبىو  مددد ال وددح ت ددالر  مددل  الا 

و ال ددد (36)تبنطددن الكا ددن كنرتبددنط الياددالط ملددن فددش  ىددل الاحددد محكددرمأددنهد متتنبلددح المترابطددح ار 
 من ت  مل ال حال التنلش:

 .إ سل يبر الرحال المال ي الأن ر م   -1
 االىتلداد لمرحال. -2
 .ممنأنة الركب التحداد ملنلر الطرا  الذئ ىمكت  الظلنصل -3
 الوي الظلنصل الالهالادج. -4
 .الوالل الظلنصل التياامهن مونب الرباى -5

فددش ىددردا ل حددداث  ددد  بدددع  فددش ايتاددنر  ل نظدد  التالظا هددن لتوددالار الملن ددنة  كمددن  مددد الأددن ر
ال  ىددداحو التدددش  لمدددت بددد  مدددرا  الرحادددل الال دددرا و إذ تم ن دددن ابفلدددنل المنضددداح المتتنلادددح ) أتددداو 
   بدداو حددندتو تبدددلو  ددند و اىددت مالاو  ددربل( التددش ت طددر بنبىددل الالحىددرةو التوددالر الحددزال 

لأددن ر كتمن دد و التمىدداد  وددح الرحاددل فددش حبكددح ف اددح راصلددحو فددنلبال الدددفال الددذئ لددر اىددتطاى ا
                                                 

(
29

وا جًدٕز نهطجبعدخ ٔانُ درا دي دق 2088( 8انكر طيا دبكى دجيت عدسرا انطدرد ان صصدي فدي ان دعر انجدبْهيا  )( 

  .884ص

(
21

 .824ص  ِا دار انفكرا عًبٌا8420أثٕ شر فخا عج، ان بدرا ي،خم إنع جذهيم انُص األدثيا انطجعخ انثبنثخا  (



 "دزاظخ فٍُخ" ظخ انظؼٍ فً انشؼس انجبْهًق                                                               

                      
 219 مجمة بحوث كمية اآلداب                                                                       

الال را  حدث بلد طالل الونلو ال المحبالبح منلت بهن  اح لم را  البلادو ال الاور الدالد الالود ال 
ال دددار زالددت مددرا  هددذا الرحاددلو الم ددندئ ال ددالر المددل الرحاددلو الالظلددنصل تحمددل  مددل الركنصددبو 

 الالركب اىار  مل  منلح مل  مرا. 
 سالة  مل ذلا  مد الأن ر فش ىردا ل حدداث ارتكدز  مدل   ودرال درامادال:   ودر 
التودددالار ال  وددددر الحركدددحو الالتوددددالار )هدددال   ددددل المأدددهد الحىددددش  ال الحركدددش مددددل وددددالرت  

 الاتممل ذلا فش  الل : (37)الحىاح  ال الحركاح إلل   طح مرصاح تىن د  مل تمىاد الحدث(
 إذا مػػػػػػػػػػػػػػػا تػػسػربػمػػػػػػػػػػػػػػػف مجهػػولػػػػػػػػػػػػػػػة

 
 
 

 وراجػعػػػػػػػػػف بػػعػػػػػػػػػد الػػرسػػػيػػػػػػػػـ الػػنػػقػػػػػػػػػػاال
 

 

حاددث أددب  الممددنل ال ددد  البمددت فددش ىددارهن فددش الوددحرا  بنلأددش  الددذئ اتىددربل بدد   مددل 
   .ىبال االىتلنرة المك اح

 الفش  الل : 
 تػػخػػػػػػػػػػػػػاؿ حػمػولػػػػػػػػػػػػهـ فػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػس را

 
 
 

 ب لػمػػػػػػػػػا تػػواهػقػػػػػػػػػػف سػػحػػقػػػػػػػػػػا طػػػػػػػػػػػواال
 ـكػػػػػػػػػػػػػػوارع فػػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػػػػائر مػفػعػػػػػػػػػػػػػػ 

 
 تػغػمػػػػػػػػػػػػر حػتػػػػػػػػػػإ أنػػػػػػػػػػػػإ واسػػػػتػػػطػػػػػػػػػػاال 

فنلأدددن ر اودددالر ركدددالب الظلدددنصل فدددش ارت ن هدددن بأأدددمنر ال يادددل الطدددالال المغرالىدددح فدددش  
كددر ا ددرل ذلددا  المددن و الادكددد )هددذا الطددالل بنىددتيدام  ل ددظ "ىددح "و الالىددحال  ال يمددح الطالامددحو

 :(38)ب الل  "طالاال" زاندة فش التأكاد(
 الفش  الل   اضن:

 حػػػػػػػػػػػػور كػمػِػػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػػػظبا وفػيهػػػػػػػػػػػػف
 

 
 

   تػػقػػػػػػػػرو بػععػمػػػػػػػإ الػػسػػمػيػػػػػػػػؿ انػهػػػػػػػػداال
  

ف د والر الحبابح بنلظبن  فش رأن ح مىدهن الممنل  اال هدن الر دح م ال هدنو ) ال اللد  كمكدل 
الهدددذا  بمددد   الظبدددن  مبنلغدددح م ددد  فدددش ت نىدددش اىدددتلنرت و الكأ هدددن ح ا دددح اطمدددب لهدددن مأدددبهن بددد و

ىدد ن هن الالهددش تمىددا بلددالد مددل ابراا تىددتنا بدد  بأددالا أددمرة و كمددن وددالرا باددنض  (39)ال لادد (
 الىانلو لبانضهن المسصهن.

                                                 
(

23
 .19 ، ى صانجُبء ان،رايي في ان عر انعرثي ان (

(
21

دار انٕفدبءا يصدر اإلضدكُ،ر خا  وا2009ا 8  ضهيًبٌا يذً، ضهيًبٌا انًذبكبح في ان عر انجدبْهي ثديٍ انت هيد، ٔاإلثد،ا ا (

 .892ص

(
29

وا 8994-8484ِعًيرحا ر ت انًذً، ا عج، انًعطيا انتصٕ ر انجيبَي في شعر عًرٔ ثٍ قًيئخا رضبنخ يب طتير  (

 .38عرثيخ ثبنسقبز قا ص بيعخ األزْرا كهيخ انهغخ ان
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التددش تمكددل الأددن ر مددل يسلهددن ت دددار   مددن   وددر الحركددح فهددال الركاددزة ابىنىدداح الكن اددحو
مأددددنهد  نبضددددح بنلحاالاددددحو فبددددد ت كأ هددددن مأددددنهد حاددددح ر احوال ددددد احتددددال  المأددددهد  مددددل كددددسث 

 حركنت:
الرحال الىدراىو ت رادب الممدنل الركبدالا الظلدنصل  ماهدنو  بادر   هدن ب اللد و"  حركح الحركة األولإ: -

   .اىت مالا لبال  منال" ال الل  "ال ربل كل م اي"
حركدح الحمدالل الهدش تىدار مالبمدح فدش الودحرا و مالاظبدح فدش الىدارو تبددل ىددارا  الحركػة الِانيػة: -

   .ىار ال  نال"لمن تالاه ل" ال الل  "الراملل بلد الر  بار   هن ب اللح " بلد ىارو
 حركح ىار الممل ابرحبش الذئ ت در ال نفمح. الحركة الِالِة: -

كمددن  مددد الأددن ر اىددتلال  فددش ىددردا ال ووددش بددنلحالار الدددايمش البىدداطوالالذئ   ممىدد  
فش مطمى مأهد الظلل فدش  اللد  " أتدا  منمدح" ف دد مدرد مدل   ىد  أيودن  يدر اتحدنالر ملد و 

الابكدددر الدددذئ اتركددد  الظلدددل فدددش اللس دددح بدددال  ذاتددد ولاكأدددي لم دددنرئ  مددد  الحدددزل الدددذئ حدددل ب
المحبالو حادث الهمدر الا  طدنع الالودل. كمدن  ممدس وداغح الحدالار فدش  اللد  "ال دند   مادرهر"و 

تتدأمل الودراع الددايمشو كمدن ىدنهر فدش التي ادي مدل ىنهر هذا الحدالار فدش  مدال الحددث ال  ال د
 رتنبح الىرد. 

ال وودداح   ددد  مددرال بددل  ماصددح  حددد  الهكددذا  مددد  ضددل  وددح الظلددل الاكتمددنل   نوددرهن
 ألرا  المال ابالل فش اللور المنهمش.

كمن اطنلل ن امرد ال اس ب وح ظلل  وارةو تتبى فاهن مىنر الظلنصلو الحدد فاهدن ملدنلر 
ذاكرا المالاضى الالمبنل التش تمنالزتهن ال نفمحو الاود ن الهدالادج المدن  ماهدن  الطرا  التش ىمكتهنو

 :(40)ال  ىش الذئ يم   هذا الرحال  مل   ى و حاث ا الل مل الالأشو موالرا ابكر
ميمتػػػػي ه ػػػػػْؿ ت ػػػػػ ر  مػػػػف ظ عػػػػائتف   ر خ   ت ػبػػػػػ ص 

 
 
 

ْزمػػػػػػإ ش ع ػْبػعػػػػػػػ بت   س ػػو الػػػػػػتؾ نػ ْقػػػػػػػبا  ب ػْيػػػػػػػف  ح 
ػػقػْػػػػػػػػم ة    ػػمػػػػػػػػْوف بػػعنْػطاكتػيػػػػػػػػ ة ف ػػػػػػػػػْوؽ عت  ع 

 
ػنػػػػػػػػػػ ةت يػ ػِػْػػػػػػػػػػرتب  ػػػػػػػػػػةت نػػ ْخػػػػػػػػػػؿ  أو كػج  ػْرم   كػجت

ؽ     فػمػمػػػػػػػ  ت عػ ػيػػػػػػْػنا  مػػػػػػػف رأ  مػػػػػػػتْف ت ػف ػػػػػػػر 
 

ػػػػػػبت    أشػػػػػػػت  وأْنػػػػػػػع  مػػػػػف فتػػػػػػراؽ الػػمػحػص 
ـْ جػػػػػػازع  بطػػػػػف  ن ْخمػػػػػة     فػػريػقػػػػػػافت مػنهػػػػػػ

 
 وآخػػػػػػػػر مػنهػػػػػػػـ قػػاطػػػػػػػت   ن ػْجػػػػػػػد  كػػ ْبػػكػػػػػػػػػ ب 

 فػع ػْيػػػػػػناؾ  ػػػػػػْربا  جػػػػػػ ْدوؿ  فػػػػػي م فا ػػػػػة   
 

ػف    ـت فػػػػي ص  ػػػػػر  الػخػمػػيػػػػػػ بت كم   ػػيػػػػػ   م ػػصػػػػػػ و 
 

  
فنلأددن ر فددش مطمددى المأددهد ال ووددش اطمددب مددل وددنحب   ل ا ظددر الاتبوددر ح ا ددح مددن 
اددرااو كددر اىددأل  هددل تددر  تمددا الظلددنصل التددش تىددما طرا ددن مبماددن ال ددرا بددال  هددذال المالضددلال 
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و المحاطال بألبلبو ال دد ديمدل هدالادج مترفدح  دد زا دت بكادنب متلدددة ابلدالالو ممامدح الالأدش
الهددالادج المددن  ماهددن مددل  لددالال الالأددش الاللهددالل ب يمددح َحممددت طنكاددح الودد ىو موددالرا ل ددن تمددا   

 بنلبىر ابحمر الابو رو  ال ببىتنل مل بىنتال اكرب  د بض بزهالر ميتم ح ابلالال.
كر ات  ل فش المأهد التنلش إلل توالار  لر البدال اللحظدنت الدالداع المددكرة ىدن ح الرحادلو 

لددا ال لمدن  ماد  مدل فدرا  الحمدال المحودبو ف دد ا  ىدر الحدش إلدل فدرا ال إذ كنل فرا هر  أد ب
 مدد هر مددل  يددذ ىدد س الىددما بطددل الددالادئو المدد هر مددل  يددذ  مددالا الايتددنر طرادد  المبددلو الهددذال

تددف ت  ا دنا ر و اللمن  ظر  ما   مر ال را  "دالل التس ش مرة  يالحاانل  د ا تر نل إلل اببد 
فدش  رض الاىدلحو ظامدال اغترفدنل مدل مدداللو الاودبنل كددلالال  دمال ن بدزارا مىدر حو فكن دن 

 .(41)فتمرئ مانههمن ك هر ا اض مل م حدر"
و الحدددددددث ال وددددددحالالمتأمددددددل لممأددددددهد ال ووددددددش امددددددد الأددددددن ر  ددددددد اىددددددتالفش   نوددددددر 

الالأيوددانت التددش اتمحددالر حاللهددن الالددزملو فنلحدددث هددال رحاددل ابحبددحو  الالأيوددانت الالمكددنل
من الأن ر   ى  الالظلنصل المرتحمحو ال د رىر الأدن ر اببلدند ه الحدثو أيواتنل رصاىاتنلو

االمتمن ادح لأيودداح الظلددنصل المددن تتمتدى بدد  مددل رفنهاددح الربددد فدش اللدداش مددل يددسل ا،أددنرة 
 إلل تما الكانب المو ال ح فش   طنكاح البنهظح الكملو الالتش تزا ت بهن هالادمهل.

لمغرافاددحو إذ كددنل مىددنرهن بددال هددذال  مددن المكددنل ف ددد روددد  طرادد  ال نفمددح بكددل ت نوددم  ا
كمددن  ."ىددالالا   بددن  بددال حزمددل ألبأددلب" المالضددلال المحاطددال بألأددلبو الذلددا فددش  اللدد :

حددددد اتمدددنا الحاادددال بلدددد ا  ضدددن  المرتبدددى الدددذئ كدددنل امملهدددر بد دددح مت نهادددحو ذاكدددرا  ىدددمن  
 .المالاضى التش  زلالا بهنو فم هر مل ىكل بطل الالادئ الم هر مل  طى مبل كبكب

زمدددل الحددددث الاكت دددل بدددزمل االىدددتذكنر  الددددرامش لمحددددثو فددد ل الأدددن ر اىددد ط  مدددن الدددزمل
" ف ش البات ابالل  مد ال لمدال  "تبودرو تدر  الاالىترمنعو ف د حددا بزم ال: حنضر المنضو

مر"تبودددر" زمدددل مدددن بلدددد الرحادددل"و حادددث فلدددل ابل الدددزمل الددددرامش ابالل الحنضدددرو "امىددددا
 ل  مل حضالر المينطب.تر  "ادالالال لل المنضش "

" فددش الباددت الكنلددثو امىددد الددزمل الدددرامش الل" فددش الباددت الكددن شو ال اللدد  "ر   مدد"  مدن  اللدد 
لمضش فدش ال لمدال المنضداالو الفدش اىدمش ال دن مال الكن شو زمل الرحالو حاث تتممل دالصل ا

 " نطى  مد".ال منزع بطل""
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 مدد  إلا ددن فددش وددالرة مرصاددح  ددسالة  مددل ذلدداو ف ددد اىددتلنل الأددن ر فددش تمىدداد الحدددث ال 
تودددالار مدددن  مدددل الهدددالادج مدددل  لدددالال الالأدددش بنلبىدددر ابحمدددر  بل ودددر التودددالارو مدددل مكدددل:

ل الزهددالرو التوددالار دمال دد  الابودد ر مددى يضددرة ال يددلو  ال بنلبىددتنل الددذئ بددص بأددتل  لددالا
كمن اىتطنع  ل االظي المدالل فدش تأدكال الودالرة  .بنلدلالال المذال اغترفنل مل المداللالغزارة 

المددالل ابحمددر الابودد ر  الحىدداح البوددراح حددال ال ددي   ددد  لددالال الكاددنب التددش تغطددش الهددالادجو
الابيضددرو الوددالارهن ل ددن بأددش  حىدددش فددش باصتدد و لا ربهددن إلا دددن فمددن  ب اللدد  "كمرمددح  يدددل  ال 

    .كم ح اكرب"
لاكأددي و الدددايمش البىدداط فددش الباددت ابالل الاليددنمسكمددن  مددد الأددن ر اىددتلال بددنلحالار 

راع الدددايمش الددذئ حددلا بدد  مددل مددرا  الرحاددل إذ  ظددر  مددر ال ددرا   مددل ذاتدد و فملمدد   ددل الودد
  أد  لمن مل فرا  المحوب.

ذا كددنل الأددن ر فددش هددذا ال وددادة اللددر احدددد ل ددن لددر اوددي ل ددن الممددنل حىددش لمظلددنصل  الا 
 و اتيدذ مدل مأدهد الظلدل مطملدن لهدنوالال ت الزم ش لمرحال و ف   ن  مد ل   ودادة  يدر   نفادح

 ن تددن فاهددن الظلددنصلو م   ددن زمددل ارتحددنلهرو راىددمن لهددل وددالرة تضددل بنلحاددنة الال ت ددح المأددر حو 
 :(42)ا الل فاهن

بػػػػػ   وأنػػػػػػطؽت   أال أنعػػػػػـ صػػػػػباحا أيهػػػػػا الر 
 

 
 

ػػػػد ْث حػػػػديث  الر كػػػػب إف شػػػػئت  وأصػػػػدؽت   وح 
ػػػػػػول ه ـ  م  ػػػػػػػػدْ ث بػػػػػػػػعف زالػػػػػػػْت بميػػػػػػؿ  ح   وح 

 
 بػػػػػػ ؽت كػػنخػػػػػػؿ  مػػػػػػف األعػػػػػرا ت  ػػيػػػػػػػرت م ػنػ   

ػوايػػػػػػػػا  واقْػتػ عػػػػػػػػ دف  قعائػػػػػػػدا     جػ عػ ػْمػػػػػػػػف  ح 
 

ػػػػػػؽت   ػف ػػػػػػفف مػػػػػػف حػػػػػػوؾ الػعػػػػػػراؽ الػمنػم   وح 
ػػػػػػػػػػوايا  ػػػػػػػػػػزالة  وجػػػػػػػػػػ ذر     وفػػػػػػػػػػػوؽ  الػػح 

 
ػم خػػػػػْػف مػػػػػػف مػػػػػػسؾ  ذكػػػػػػي  وزئػػبػ ػػػػػػؽت    تػ   

 فػػػػػػعتبعت هـ ط رفػػػػػػي وقػػػػػػد حػػػػػػاؿ دونػػػػػػػهـ 
 

ػبػْػػػػػػػػػػرت   ػػػػػػػػػػػوارتب   رمػػػػػػػػػػػؿ   ذي أآل   وشت  ؽت   
ػػػػػػػػي  عػػػػػػػػامديف  لنتي ػػػػػػػػة   عػػػػػػػػػمإ إِػْػػػػػػػػر ح 

 
ػْطػػػػػػػػرؽت    فػػحػم ػػػػػػػػػوا الػعػقػيػػػػػػػػػؽ  أو ِػنػي ػػػػػػػػة  م 

 
 

فنلأن ر ابد  ىردا ب ل ن  التحادح  مدل ربدى محبالبتد  الراحمدحو طنلبدن م د   ل احدكد  حدداث 
د مددل الربددىو  ددص اف ددد مضددش  الركددب المرتحددلو ال ل اوددد   ال ددالل فدداهرو لك دد  لددر ا تظددر الددرا

 ما دن كاددي كدنل رحاددل ابحبدحو ل ددد ىدنرت حمدداللهر االمدن ذات لاددلو فبددت هاصتهددن  بدر الظددسر 
 ك يل اللظار الغار مكمرو الذئ زال مل ابدالاح بلد  ل كنل ام هن.

الظلدددنصل الهدددل فدددش الهدددالادجو المدددن اددد لمل بددد  مدددل تدددري الكدددرا  كدددر ا ت دددل ب دددن إلدددل الودددي 
المغطدنة بىدتنصر مزيرفدح الم م دحو  ىدمت فدش اللدرا  الرفنهاحو ل د ا تمال ابحبح تمدا الهدالادج 
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الممى ن  مل حأن طرادحو البدد ت  مداهل رادنت الممدنل الالددالل الالكدرا و فك دن كدنلغزالل الالمد ذر 
ممنال الحى ن الر حو ال د ا بلكت م هل راصحح المىا الزكش الالز بد  التدش ت داض مدل  مىدندهل 

. 
تمدا الظلدنصل  حادلو ف دد  يدذ اتتبدىالامضش الأن ر فش ىردا كنأ ن  ل  الاط   ال دت الر 

كرت  ماهدن اتر ب مضدنربهن المداددة حتدل حدنل با د  الباد هل رمدنل  نلادح ت دنالمرتحمح  بلا ا  ال 
و المددن  ل الوددل الركددب "إلددل  اتدد  الحددلا بددنلل ا   ال ك اددح الددالادئ ردا  أددمنر مددل رال  الالأددبر 

 .(43)طرف  إلا  ممتمى ال مب  رار الينطر"
ال وودشو مدل ذكدر   ووش امحظ  ل اببانت  لمادت بل نودر الىدردالالمتأمل لمم طى ال

( إطدنرا زم دش لحددث الرحادلو الالربدى ودانت الابحدداثو إذ اتمىدد )المادلالالأيالزمنل الالمكنل 
المينطددب إطددنرا مكن اددن احتالادد  الحدددثو  مددن الأيوددانت التددش اتمحددالر حاللهددن الحدددثو فهددش 

ئ لمحدددثو الأيودداح الظلددنصل التددش  كددرت أيودداتنل رصاىدداتنل همددن: أيودداح الأددن ر الددراال 
بلدد المىددئ الاتضد. الن  بلندهدن االمتمن ادح الالمىدداحو برحامهن فش   س الأن رو ال د رىر ل د

فهددددل  ىددددن  ممدددداست  أددددبنا الغددددزالل الالمدددد ذر فددددش حىدددد هل  مددددل يددددسل الوددددي محنىدددد هلو
 البهن هل.

فدش اللداشو  تدري البدذخفاد  مدل من اد لمل   من البلد االمتمن ش  ممى  مل يسل الوي
إذ زا دددت هدددالادمهل بىدددتنصر م م دددح مزيرفدددح  ىدددمت بدددنللرا و الطادددب مىددددهل بطادددب المىدددا 

 الذكش الالز ب  حتل كأ   ا طر مل  مىندهل ككرت  
 مددن الحدددث ف ددد اىددتطنع الأددن ر  ل ارىددر ل ددن حدددث الرحاددل ببرا ددح ف اددح محكمددحو بددد ا" 

ال نط ددن  ددل لىددن    تمددا التمربددحوبحددالارا ال  ىددش مددى الطمددلو مىددتمدا م دد  أددر اح الحددداث  ددل 
و الال راددب  ل الحددداث مددى الطمددل امىددد الوددراع الدايمشوالددذئ  لددر بنلأددن ر (44)"بددأمزا  م هددن

بىددل الالحددزل  ال دددت الددذكر  فددش ذاتدد  ا إكددر رحاددل المحبالبددحو فحددال ال ددي  مددل ربددى ابحبددحو
الالأدال   فش هذا الربالع  مدل الودنل مدى  حبتد و الهامدت فاد  الح دال مل منضش ىلاد  ضنا 

الم دددرط لمرمدددالع إلدددل المنضدددشو فتم دددل  ل ادددتكمر ملددد  الطمدددل الاودددد    الحدددداث  دددل الحبابدددح 
الركبهدددن  لحظدددنت الرحادددلو لدددذا بندلددد  التحادددح الالىدددسر  ماددد  امادددب  دددل تىدددأل و اللكدددل هاهدددنت 
هاهنتو الاتبى ذلا كم  تالتر   ىش مدلر مل  در إمنبح الربى و الظمت الودالر المنضداح تتدنبى 
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 مل ذه  و ال مت حدة الوراع لد  الأن ر مدى حركدح الرحادل التدش بدد هن بد  سل  ما  التم. 
التحدددالل الدددذات إلدددل ذات  نبوذرالتهدددن بتغادددر لغدددح اليطدددلددداسو البمغدددت الرحادددل التحدددرا الحمدددالل 

 فأتبلتهر طرفش(و" متنبلح الطري لممرتحمالو هدذا المتنبلدح ت تضدش التددرج الالتالاودلومتكممح )
إكمنلهددنو فاكددالل الأددن ر بحنمددح إلددل  ل اضددى براأددت  المحطددح  حتددل اكددالل الأددمر  نص ددن دالل

متدرددا فدش  -ال هنصاح ل وح الظللو فاأار إلل  ل  حبنب  كن الا ا وددالل الالمهدح التدش اراددالل
 .(45)"الالدانلفهال إمن الل ا   ال فش مىتهل  حد  0تحداد المحل ابيار لرحمتهر

ابلددر المىدداطرة ح نت الحددزل ال كمددن ىددنهر الحددالار الياددنلش مددى الطمددل فددش الكأددي  ددل أدد
زمددر لال ددت الىدلاد تدد لر بدد  مدى الحبابددح فددش هدذا المكددنلو لك دد  لددر  مدل   ددس الأددن رو فنلطمدل 

ادالر طدالاسو إذ ىدر نل مدن ف دداو لدذا  مدد امدر  ال داس ا دي  ماد  الاظهدر لد   ىدمل رادنت الدالد 
 ل. الابندل  التحاح الالىسر  الضن  ل  هم  المرتحما الاللرفنلو

ش فددش ملم ددح زهاددر بددل  بددش ىددممل ب وددح ظلددل بلددد الم دمددح الطمماددحو مكتممددح كمددن  مت دد
ال ددالة فددش تمكاددل  الل نوددر الالب ددن و تلكددس مددن  ددري بدد  مددل بنر ددح ف اددحو الد ددح فددش التوددالارو

 :(46)المل ل الألرئ ا الل فاهن
 تبصػػػػػػر خميمػػػػػػي هػػػػػػػؿ تػػػػػػػػػر  ظعػائػػػػػػػف

 
 
 

ػػػػػػػـ ػمػػػػػػػف بػالػعػمػػػػػػػيا  مػػػػػػف فػػػػػػػوؽ جػِر  تػحم 
 ػناف عػػػػػػف يمػػػػػػيف وحػػػػػػػزن جػعػػػػػػػمف الػقػػػػػػ 

 
 وكػػػػػػػػـ بػػالػػقػػػػػػػػناف مػػػػػػف محػػػػػػػؿ ومػحػػػػػػػـر 

 عػمػػػػػػػػػػوف بػعنػػػػػػػػػػماط عػػتػػػػػػػػػػػاؽ وكػػم ػػػػػػػػػػ  
 

 وراد حػػواشػػيػهػػػػػػػػػػػا مػػشػاكػػهػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػدـ 
 وور كػػػػػف فػػػػػي السػػػػػوباف يعػػػػػاوف متنػػػػػ  

 
 عػػمػيػهػػػػػػػػػػػف دؿ الػػػنػػاعػػػػػػػػػػػػػـ الػػمػتػػنػعػػػػػػػػػػػػػـ 

 بكػػػػػػػػػرف بكػػػػػػػػػورا واسػػػػػػػػػتحرف بسػػػػػػػػػحرة 
 

 ادي الػػػػػػػػػرس كػالػػيػػػػػػػػػد لػمػػفػػػػػػػػػـفػػهػػػػػػػػػف وو  
 وفػيهػػػػػػػػػف ممهػػػػػػػػػإ لمطيػػػػػػػػؼ ومنػظػػػػػػػػػػر 

 
 أنػػيػػػػػػػػػػؽ لػػعػػيػػػػػػػػػػف الػػنػػػػػػػػػاظر الػػمػتػػػػػػػػػػوسـ 

 كػػػػػػعف فتػػػػػػات العهػػػػػػف فػػػػػػي كػػػػػػؿ منػػػػػػزؿ 
 

 نػػزلػػػػػػػف بػػػػػ  حػػػػػػػب الػػػفػنػػػػػػا لػػػػػػػـ يػحػط ػػػػػػػـ 
 فممػػػػػػػػػا وردف المػػػػػػػػػا  زرقػػػػػػػػػا جمامػػػػػػػػػ  

 
 و عػػػػػػػػف عػػػػػػػػصي الػحػػػػػػػا ر الػمػتػخػيػ ػػػػػػػـ 

 مػػػػػػػف السػػػػػػػوباف ِػػػػػػػـ جزعنػػػػػػػ ظهػػػػػػػرف  
 

 عػػػػػػػػمإ كػػػػػػػػؿ قػػػيػػػػػػػني قػػشػػيػػػػػػػػػب ومػفػػػػػػػعـ 
 

 

 دش اببادنت ففنلمأهد ال ووش لرحال الظلنصل الذئ اىردا  ما ن زهار الاحدد يط ىارا 
الىددنب ح مأددهد اىددتد ت  ذاكددرة الأددن ر حددال ال ددي  مددل  طددسل المحبالبددح بلددد مددرالر  أددرال 

د مهدد مهادد المأد ح  دري الددانر الحانهدن الد دن لهدن  نمن فمر الرفهنو فأيدذ اتأمدل الاتدذكر البلد
بطاددب اللدداشو الاىددترملت ميامتدد  حدددث رحاددل  حبتدد  مددل تمددا الدددانر فددراح اوددالرا ل ددن بكددل 

                                                 
(

49
  .42ص ايعبنى انجُبء ان صصي في شعر ايرئ ان يص (

(
41

  .803-802شرح انًعه بد انطجع ص (
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د نص دد  التددش تحدداط بدد و مممددن بكددل وددغارة الكباددرة تدددالر حاللدد  بأىددمالب  ووددش امىددد مأددهد 
 الترحنل الكأ  ن مل . 

ن بدد  يمامدد  هددل تددر  ملددش تمددا الظلددنصل بىدددال ت مادددئ مينطبددابددد  الأددن ر ىددرد ال وددح 
المرتحمددح فددش هددالادمهل مددل اللماددن    ددد مددركر الهددل اىددرل فددش طددرا هل رم ددنت مطمص ددنتو  ددد 
ململ مبنل ال  نل بكدل  رضد  الغماظدح  دل اماد هل  مدل مدن فاد  مدل  ودد ن  اح ظدالل الذمدح 

مددل هددالادمهل الار ددالل اللهددد ال  دددا  ال ار ددالل حرمددح اللهددد ال ددد  طلددل الادئ الىددالبنل الهددل  
المزيرفددح بددألالال زاهاددح مددل بىددط الوددالي الحمددرا و الحددالاي الكمددل الر ا ددح الزاهاددح و ال ددد بدددت 
 ماهل دالصل التري الربد اللاشوالراح ذلا من ايم  د  مدل فتدنت اللهدل المت دنكرة مدل هدالادمهل 

 الرحنلهل فش كل مكنل  زلل فا  لمراححو الالتش تأب  حب ال  ن الذئ لر اتحطر بلد.
لتمدددا المىدددارة التدددش بدددد ت فدددش ال دددت مبكدددر   دددد الىدددحر حتدددل  حددد  متنبلدددح الأدددن رالتتس

الومل المكنل الم والد الادئ الدرس باىدر كالودالل الادد فدش ال در باىدر الىدهاللحو فدالردل مدالرد 
المن  اللذب الونفش الضربل حالل  اليانر لسىت رار الا، نمحو الكنل م ظدرهل   ا دن ىدنحرا  لدر 

إ دد  لاىددحر لددبا البنحددث  ددل الممددنلو لددام  ال ظددر بحىدد هل  اىددتأكر ب ظددر الأددن ر الحددداو بددل
 الامتى برداتهل.

الالمتأمدددددل لممأدددددهد ال وودددددش امدددددد الأدددددن ر اىدددددتالفل   نودددددر  ممددددد  ال وودددددش مدددددل 
فنلأيوددداح الرصاىدددح التدددش ا دددالر  ماهدددن الحددددثو الظلدددنصل  أيودددانت الحددددث المكدددنل الزمدددنلو

ا،أدنرة إلدل مدن ادتملل  مدل يدسل مىدداح الاالمتمن ادحوالمرتحمحو ال د رىر الأدن ر  بلدندهل ال
ركدنر التدري الال لمدح هلو المدل يدسل ا،أدنرة  اضدن إلدل ب  مل محنىل ممنلاح تىر ال نظر إلا

التددش لددر اكددل لهددن تددأكار فددش ي هددالادمهل  مددن الأيودداح الكن الاددح التددش بدددت  مدداهل حددال الودد
 م ددد   ل الحددددث ال وودددشو فهدددش أيوددداح الودددنحب الدددالهمش الدددذئ مدددردا مدددل   ىددد  رببدددح

لالمدا اح المدن  دزل بد  مدل لمأهد االرتحنل الالتحمل الا نىم  مأن را ا اأنرك  المأنهدة الالتتبى
 الهال ت ماد ف ش اتبل  الألرا  فش اللور المنهمش. حال رحمت الحبابحواآلالر الالهمالر 

ذا ا ت م دددن إلدددل  ا دددن بودددالرة ت وددداماحو تدددتسحر فاهدددن الحددددث فىددد مد الأدددن ر  دددد ىدددردا  مالا 
تتددف  بنلتأدالا و بدد ا بد  سل رحادل ابحبدح ال  مالا  ضدالانو لتيمد  حبكدح ف ادح مالت ابحداثو 

كدر تر بد  لمظلدنصل فدش مىدارهن إلدل  يدر  مل يسل الحالار البىداط الدذئ دار با د  البدال رفا د و
المطددنيو راودددا  ل ددن ملددنلر الطرادد  الددذئ ىددمكت  الظلددل فددش ىددارهن بتدددرج الكددس ل ددن ت ددنمش 

ددددالحدددددثو الاودددد ن الحدددددث الودددد ن  ل يددددسل ن بنلحاالاددددح الالحركددددح الكأ دددد  منكددددل لملاددددنلو مدددد نبض 
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( الال ا ددي   ددد الردلو  ددزللو ظهددرلو الضددلل تحممددلو  مددال الركددلو) اىددتلمنل  البددنرع ل فلددنل
 دح فدش ذلا بل ازاد الوالرة الضالحن بتحداد  لالا هن التش تكىبهن بمن دب الممدنل فدش الالودي د

الاأددادهددن حدد)الراد  ة الددر فدش الودي اب مدنطالالا ىو إذ  مد  لالل ابحمر المأنبهح لحمدر توالار 
الغادر الوالي الذئ زا ت ب  الهالادج بحب ال  دن الودحا. الفش تأباه   طى مددأدنكددهدح الددددر(و 

)الردل ود ندا الدذئ  مددا فدش الودي   دن  المدن  الأددة ذلا المالل ابزر  متحطرو  ضي إلل 
 المن  زر ن ممنم (.

كمدددن  دددر  ت  ادددنت ال دددص الالىدددرد مدددل يدددسل تحدادددد ا،طدددنر المكدددن ش الالزمدددن ش لمرحادددلو 
مددل مكددنل إلددل مكددنل  فنلمكددنل فددش المأددهد ال ووددش متأددلبو إذ  مددد  نفمددح الظلددنصل تىددار

مم ادح  ودن الترحدنل   ددد مكددنل المىدمل مدركرو مدنرة بنل  دنل الالىددالبنل بندصدح مدل اللمادن  مدل ال
  .الادئ الرس حاث م نبى المن

أدا  ل الىدان   الال ال من زمل ال ت الرحال ف د كنل بكالرا )بكرل بكدالرا الاىدتحرل بىدحرة(.
الأدددلرئ لدددزمل الحددددث )اددددل  مدددل الىدددر ح الالتأكادددد  مدددل االىدددتلمنل لمرحادددل بتكدددرار البكدددالر 

 .(47)الالىحرة(
) وددح مممالمددح ابطددرايو أنيوددح  الهكددذا  مددد  وددح الظلددنصل   ددد زهاددر بددل  بددش ىددممل

الالوددي  ككددر ممددن  فاهددن مددل ال ددص حتددل لتالأددا  ل تكددالل  وددح موددالرة فددش  الملددنلرو فاهددن
 .(48)طنص ح اىارة مل المأنهد الوغارة المتتنبلح(

كمدددن اطنلل دددن المدددر ش ابودددغر فدددش  ودددادت  المامادددح ب ودددح ظلدددل حبابتددد  فنطمدددح ب دددت 
 :(49)الم ذر ا الل فاهن

 تبصػػػػر خميمػػػػي هػػػػؿ تػػػػر  مػػػػػف ظػعػائػػػػػف
 

 
 

 الػمفائػػػػػػػػػما خػرجػػػػػػػػف سػػػػػػػػراعا واقػتػعػػػػػػػػدف
ػػػػْف جػػػػػ و  الػوريػػػػػعة بػعػػػػػد مػػػػا  ػ مػػػػْػف  مت  ت ػحػم 

 
ػػػػػػػػرائتما   تعػػػػػػػػالإ الن ػػػػػػػػػهار  واْجػت زعػػػػػػػػػْف الص 

ػم ػْيػػػػػػػػف  يػاقػػػػػػػػػ وتا  وشػ ػػػػػػػػْذرا  وصػتيغػػػػػػػػة     تػ ح 
 

يػػػػػػػػػػػػػػا  ود ر ا  تػػ و ائتػػمػػػػػػػػػػػػػػا  ػػْػزعػػػػػػػػػػػػػػا  ظ ػػفػػارت  وج 
الػػػػ    م  ػػػْزع  ت ْحػػػد   جت مػػػػ ْكْف الػقػػػػ ر   والجت  ه ـس 

 
ػػػػػػػػػا   وور كػػػػػػػػْػف  ق ػػػػػػػػػػو ا واْجػت ػز ْعػػػػػػػػػف  الػم خػ ارتم 

ػػػػػػػػػ     يػػػػػػػػػػنا بػ ػيػػا   جػػػػػػػػْػ   تػ رت  أال حػ ػبػ ػػػػػػػػػذا و 
 

ػِػػػػػػػػػػػانتي فػػواحػػمػػػػػػػػػػػا  الت   كػالػم   ومػ ْنػسػ ػػػػػػػػػػػدت
 

                                                 
(

43
نذردخ انرديدم ٔدالالجٓدب انفُيدخ فدي انًعه دبد انطدجع )يرتدبراد  َٓيرادا أدً،ا ثصر خ انصدٕرح ان دعر خ فدي ٔ دف (

 .801وا ص2081-ْـ8299( 40انسٔزَي ًَٕي ب(ا يجهخ انجًعيخ اإل راَيخ نهغخ انعرثيخ ٔآداثٓبا   )

(
41

ان دبْرحا  ااند،ار ان ٕييدخ نهطجبعدخ ٔانُ دري دراضدتّ ٔج ٕ ًدّا انطجعخ)ثد،ٌٔ( انُٕ ٓيا يذً،ا ان عر انجدبْهي يدُٓج فد (

 .28ص

(
49

ا )ثدد،ٌٔ(ا دار انًعددبرفا ان ددبْرح 3 الو يذًدد، ْددبرٌٔا انًف ددهيبدا جذ يددق ٔشددرحا أدًدد، يذًدد، شددبكرا عجدد، انطدد (

 .241-249ص
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ن ػػػػػػػي ألْسػتػ ْحػػػػػػػػيتي ف ػط ػْيػػػػػػػػمة  جػػائػتعػػػػػػػػا    وا 
 

ػػػػػػػم ا  ػيػػػػػػػصا  وأسػتػػػػػػػحيتي فػ ط ػػػػػػػْيمة  طاعت ػمت  خ 
ػػػػػػػْرؽ  بػ ْيػن ػػػػػػػػناو   ػيػيػػػػػػػػؾت والخ  نػػػػػػػػ ي ألْسػتػ حت  ا 

 
ػػػػػػػا   مػخػافػػػػػػػة  أْف تػ ػْمػػػػػػػق ْي أخػػػػػػػا  لػػػػػػي صارتم 

ـ    ػػػػػػػػػ ي لػراجت ْف ك ػم ػػػػػػػػْت قػ ػػػػػػػػم وصت نػػػػػػػػ ي وا   وا 
 

ـ  المراجػػػػػػػتم ا  ي  يػػػػػػػا فػ ط ػْيػػػػػػػ  بػهػػػػػػا وبػن ػْفػػػػػػػست
ػػػػػب  يػ عْػفػػػػػ و عػػػػػف الػقتمػػػػػ إ  ـ  إف  الح   أ فػػػػػاطت

 
ـ  ذ  ػػػػػػم اويػ جػػػػػػْػشت اشت ـ  الم ج  ي ػػػػػػْر ت الكػػػػػػرت  ا العت

مػػػػا   أال يػػػػا اْسػػػػم مي بالك ْوك ػػػػبت الط مػػػػؽت فاطت
 

ػػػػػْرؼ  الػن ػػػػػػو  م ػت ػَئػػػػػػتم ا  ْف لػػػػػـ يػػػػػػ ك ْف ص   وا 
تتي  ـ  اْعػم ػمػػػػي أف  حػػػاج   أال يػػػا اْسػػػمتمي ِػػػػ

 
ػػػػػػػػا  ػم   إلػػيػػػػػػػػػؾت ف ػػػػػػػػ رد ي مػػػػػػػػف نػ ػو التػػػػػػػػػؾت فػاطت

ـ  لػ ػػػػػػػػْو أف  الػ  ػػػػػػػػػ  ػن ػسػػػػػػػػا   بتػبػ مػْػػػػػػػػد ة  أ فػػاطت
 

 وأنػػػػػػػػػػتت بػػع خػْػػػػػػػػػر   ال ت ػب ػْعػتػػػػػػػػػ ؾ هػائتػػػػػػػػػػم ا 
ـْ خميمػػػػ    متػػػػإ مػػػػا يػػػػػ ش ْع ذ و الػػػػػود  ي ْصػػػػرت

 
ػػػػػػػػػا  ػحػ الػػػػػػػػػة  ظػػالػتػم   ويػ ػعْػبػػػػػػػػػػ ْد عػمػيػػػػػػػػػ ت ال م 

فنلأددن ر ابددد  ىددردا ال ووددش بددنلحالار الت مادددئو الددذئ تلددنري  مادد  الأددلرا  المددنهماال  
ث مدرد مددل   ىد  ودنحبن مالمهددن إلاد  حدالاراو طنلبددن م د  ال ظدر الالتبوددر فدش تمدا الظلددنصل حاد

حادث كن دت  الستش يدرمل ىدرا نو الركدبل المراكدب الالافادح الالاىدلح فدش ذلدا الال دت اللودابو
ال طلددل الرمددنلو الهددل متزا ددنت الارتحمددل  مددل الادئ الالرالددح  الأددمس متالهمددح فددش كبددد الىددمن 

الت الالمدلددد الالحمددش المودد الع مددل الددذهبو الاليددرز الددذئ ممددب مددل الاددن مددل بددأ  س المددالاهر 
  ظ نر بنلامل.

ل دن ىدار  نفمدح فنطمدح الودالاحبنتهنو حادث تدنبلل  الطراد   الاتنبى الىرد ال ووش الاو ن
الا حرفددت فددش  الالحددداة الرا  الممددنل تحكهددن الىددارو ال ددد ىددمكت ال نفمددح ال ددر  التمددنالزت الالداددنلو

  طراي المبنل. ال رة التش فش   الطرا هن  ل  الااو  نطلح الطر 
فنطمحو المن تتمتى ب  مل إطسلدح فنت دحو فهدش ت ل فش تدرج درامش إلل الوي ممنل كر ا 

حىدد ن  ىددنحرةو المههددن  اتددأل  بانضددنو الأددلرهن  ىددالد فددنحرو الذالاصبهددن الىددالد تتهدددل فددش اتىددن  
  مل المههن ابباض ممن ازاد بانض الالم  تأل ن البرا ن.

ىدرد ودد  حبد  لهدنو فادذكر  ل حبد  لدل اتبددل اللدال تبددلت ابحدالال  بلد ذلا امضدش فدش
الالظراليوىدداظل متأممددن فددش  مبدد و  مددل الددربر مددل البلددد المكددن ش الددذئ ا وددل  با همددنو فددش 

الاليمل م هن الممتزمح فدش   دس الال دت فنطمح مورحن لهن بمأن ر الحان    ك ن  ذلا اينطب
فددش هددذا اليددالي الادددر  مضددنمل و اتمكددل  نإذ ) ل كمددح أدداص بمأددن ر اليددالي مددل الممهدداللو

الددذئ ا تنبدد  مددل حددال إلددل حددال... يالفدد  مددل فنطمددح اليالفدد   ماهددنو ذلددا بل هددالامس أددتل 
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تحدداط بدد و فهددال ايأددل  ل ايددرج لدد  أدديص مددل حاددث ال احتىددب فاغدددر بدد    ددد فنطمددحو ال 
بلندا(  .(50)اىلل رير إلل تحراضهن  ما و  ال المل كنلث  مل م ل  الا 

فاينطب  نطمح     ىن ش إلاهدن حادث كن دتو  اللنأ  ىردا ال ووش   رالاىتكمل الأن
و ال اضل   مدن  دد الترضدهن  ن ت   مل الىر ح فش الىار إلاهن نودا إلاهن حاث المدتودافلن 

مدل المهدد الالكمددلو المدن  دد التددرض لد  فدش طرا دد  إلاهدن مدل الميددنطر الالل دن و مدكددا لهددن ) ل 
ِمددر زهددد وددنحب  فادد  الا  راضدد  د ال مددى م ددى المحبددالب الم نصدد  اددزدا  الحدب اىددتحكرو ب د  متددل  ع

 الحمم   مل ركالب ابهالال التمأر الولنب فش ىبال مل احب .و (51)    ازداد كم ن(
تكدالل   ل المحندكح دا ان لهن  ل تحان فش  مدل الىسمحوكنأد ن لهدن  دل  م اتد  الاىتمر فش 
مح دالل ممددلو مدكدددا لهددن  ل بنلىددسفادد  الال بددردو المكددرر الددد ن  لهددن  ال حددر فددش مكددنل طمدد و

  هنو ال ل  ىن  الدد ان لدال امدتملل فدش بمددة و ال    ال اىتطاى اللاش بلادا حنمت  إلاهن  ظامح
 الاحدةو الفنطمح فش بمدة  ير  لىلل ل نطمح الحدهن دالل تردد. 

الايتر ىردا ال ووش بنل الل )بأل مدل احدب الالأد  ال اىدلل إلدل  طدى حبدنل الالودنل 
أيودن  -بس رادب -ف ل فلل ذلا كنل ال إلل إظهنر الغضب فش المه ومى محبالبت و الال ام

 .(52)ظنلمنو الالظمر ال اما  بزمرة اللأن  الالمحبال(
البددذلا  دددر ل ددن المددر ش ابوددغر  وددح الظلددل مكتممددح الل نوددرو ف اهددن الحدددث )الرحاددل( 

ن الهدش متتبلدن ىداره  الردا فش د ح بنلغحو الاو ن ظلدل الحبابدح الهدش ترحدل مدل مدالطل بيدر و
ت طدددى الرمدددنل الالطدددر  الال رةو ن تدددن لهدددن لودددالاحبنتهن  الستدددش فدددش هدددالادمهل الهدددل فدددش  بهدددل 

 كنأ ن  ل حمر حب  لهن المد  تلم   بهن.حممهلو متغ ان بممنل فنطمح الىنحرو 
الوددراع ال  ىدش الددذئ اظهددر  الحدددث إلددل من دب التوددالار الر اد  البددنرعوكمدن اتممددل فدش 

فددش توددالار هالامىدد  كمددن اىددتلنل الأددن ر   ددل  يددن  لددش وددنرر(.مينفددح  ل تم) مماددن  فددش  اللدد 
فكدنل ه دنا الحدالار مدى ابيدر  المتلدددةوالدايمش بوداغ  الالبالح  ل  نط ت  بنلحالار  ال  ىاحو

 الونحب الالهمش(و الذئ امكل  الل :)
 تبصػػػػر خميمػػػػي هػػػػؿ تػػػػر  مػػػػػف ظػعػائػػػػػف

 
 
 

 خػرجػػػػػػػػف سػػػػػػػػراعا واقػتػعػػػػػػػػدف الػمفائػػػػػػػػػما
  

                                                 
(

90
 ا2ا  23إثراْيىا عهي عج، هللاا انًاليدخ انعنر دخ فدي ييًيدخ انًدرقغ األ دغرا يجهدخ ااداة  بيعدخ انًهد  ضدعٕدا و (

 .9وا ص 2089-ْـ 8421 جعخ 

(
98

 ددهيبدا جذ يددق:عهي يذًدد، انججددبٔ ا انطجعددخ ا أثددٕ زكر ددب  ذيددع ثددٍ عهددي ثددٍ يذًدد، ان دديجبَيا شددرح انًفانتجر ددس  (

 .902ص ا2ن ان بْرحا -دار َٓ خ يصر نهطجع ٔانُ را انفجبنخ  ث،ٌٔ(ا)

(
92

 .80ص اانًاليخ انعنر خ في ييًيخ انًرقغ األ غر (
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ونحبن ال مالد لد  فدش الح ا دحو اللدر تكدل لد  مأدنركح فدش الحدالار  ال  ئ  إذ مرد مل   ى 
و بل اكت ش بن،وغن  إلا  بغاح ا،فونح  من ت طالئ  ما    ى   مل  لدر الحدزل  ماد  رد فلل 

 مرا  رحال ابحبح.
فدددش الدددذئ لمدددأ الأدددن ر إلدددل اىدددتيدام   كمدددن تممدددل الحدددالار الددددايمش  فدددش  ىدددمالب ال ددددا و

 الذلا فش  الل :ل مرةو ىان   ال ووش  ككر م
ػػػػػب  يػ عْػفػػػػػ و عػػػػػف الػقتمػػػػػ إ ـ  إف  الح   أفػػػػػاطت

 
 
 

ػػػػػػم ا اشت ـ  الم ج  ي ػػػػػػْر ت الكػػػػػػرت ـ  ذا العت  ويػ جػػػػػػْػشت
 

 

 ال الل :
ـ  لػ ػػػػػػػػْو أف  الػػن ػسػػػػػػػػا   بتػبػ مػْػػػػػػػػد ة   ػػػػػػػػػ  أ فػػاطت

 
 
 

 وأنػػػػػػػػػػتت بػػع خػْػػػػػػػػػر   ال ت ػب ػْعػتػػػػػػػػػ ؾ هػائتػػػػػػػػػم ا
  

 ماد و  ل  داة المدل المتلدنري الهمزة(و   ) نطمح بحري ال داا نمش  فنلأن ر فش الباتال 
الالا ددى  الدد ص اكبددت  ل فنطمددح بلادددة المددالطلو ال ددد تىددتيدر لمم ددند  ال راددبو لهمددزة( اال دددا  )

( مدرتال مدن س البلادد بم زلدح ال رادبو لادكدد لهدن )الهمدزةلمأ الأن ر إلدل اىدتيدار   داة ال ددا  
ل كن ت بلادة.  هن  حنضرة فش ذه   ال     مب و ال  هن منكمح  منر  ا   حتل الا 

إلدل من ددب المحدنالرة الالمينطبددح لمحبالبتد  فنطمددح بنىددتيدار حدري ال دددا  الادن و الذلددا فددش 
  اللح:
   

ما  أال يػػػا اْسػػػم مي بالك ْوك ػػػبت الط مػػػؽت فػػػػػاطت
 

 
 

ػػػػػْرؼ  الػن ػػػػػػو  م ػت ػَئػػػػػػتم ا ْف لػػػػػـ يػػػػػػ ك ْف ص   وا 
ـ  اْعػ  تتيأال يػػػا اْسػػػمتمي ِػػػػ  م ػمػػػػي أف  حػػػاج 

 
ػػػػػػػػا  ػم   إلػػيػػػػػػػػػؾت ف ػػػػػػػػ رد ي مػػػػػػػػف نػ ػو التػػػػػػػػػؾت فػاطت

المىدد دة ل فلددنل )بـىدتدعـحدددِاشو ذاتش  فددش ضددمنصر المددتكمر الاليطددنب كمددن اتممددل الحددالار الدد 
 .(ف،دَردائ بـىدتدعِحدادادِاو تدعدـمد عـشو اـ دمعدمدشو

ف دد  هدتر الأدن ر بنلمكدنل  الالزمدنلوإلل من ب ذلا اتمكل فش هذا ال وح   ور المكدنل 
م لطدي الدالادئ )المدزع(   نطلدح ف د بد ت مدل )الالرالدح( الحدد مكنل بد  الرحمح تحدادا د ا ن و

 دال ل دن زمدل ال دالع الحددث الهدال  طدراي المبدنلو ال التنركح  الا يم هنو ممتنزة الطر  الال رة فدش 
 ال ت ال هنر حال كن ت الأمس تتالهل كبد الىمن .

أيوداح كن الادح الأيوداتال رصاىدتال همدن: الأدن ر   ىد  بطدل  مل  ال وح ال د اأتممت
ال وحوالالأيواح الكن اح فنطمح المحبالبحو التش  كرت برحماهن فش   س الأن ر الظمدت ىدنك ح 
فش المدا   بربر البلد المكن ش الذئ ا ول با همنو ال د رىدر الأدن ر لممتم دش اببلدند المىدداح 

سل  لتهدددن بأ هدددن) ن محبالبتددد و فدددنلمسم. المىدددداح تتممدددل مدددل يدددالاالمتمن ادددحو التدددش تتمادددز بهددد
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( الالودددي لدددالل المههدددن اببددداض ال نودددىو الأدددلرهن الدددالارد ال دددنحرو البدددداصرهن الكن دددب الحىددد ن 
 الطالال الىالد  التش تأب  الحبنل. 

 من البلد االمتمن ش ف د ورح   هدن مدل طب دح مره دح كرادح مدل يدسل ا،أدنرة إلدل الحمدش 
 زا ت ب  هش الوالاحبنتهن.ال  اس التش ت

ال د  بدرز   من الأيوانت الكن الاح فهل والاحبنت فنطمح الستش يرمل ملهن االر الرحال
ذات كددرا  ال لددارو الابدددال  الأددن ر البلددد االمتمددن ش فددش رىددر ملددنلمهلو فهددل مددل طب ددح مترفددح

ش تدزال بد  ستدال ركنر التري الال لار فش المراكب الالافاح الالاىلحو ال أكنل الحمش ال  ىاح الكملو
 .المن وا  مل الذهبو الاليرز الام ش(االر الرحال )الان الت الالمدلد 

كمن ترد  وح الظلنصل   د لباد بل ربالدح فدش ملم تد و بلدد حداكد   دل دادنر ابحبدح التدش 
المىدددن لت  لحمدددنرة  ا محدددت ملنلمهدددن الودددنرت رىدددالر بنلادددح مالحأدددح بلدددد ارتحدددنل ابحبدددح م هدددنو

إذ  ل مينطبددح الممددند  كددر إدراكدد  بلددد ذلددا بلدددر مدددال  الىدددالوالطمددالل اليرىددن   ددل ىددكن هن 
إلددل تددذكر ىددن ح رحاددل الحبابددحو فىددرد  ما ددن حدددث الح لمال ددتو ال ددد  ددندا الوددي الدددانر مضدد

 :(53)الرحال فش  ىمالب ىردئ  ووش مأال  حاث ا الل
 شػػػػػػاقتؾ ظعػػػػػػف الحػػػػػػي حػػػػػػيف تحممػػػػػػوا

 
 
 

 فػػتػكػػنػسػػػػػػػػػوا قػػطػنػػػػػػػػػا تػػصػػػػػػػػػر خػػػػػػػػػيامها
 وؼ يظػػػػػػػؿ عصػػػػػػػبيةمػػػػػػػف كػػػػػػػؿ مػػػػػػػػحف 

 
 زوج عػمػػيػػػػػػػػػػػػػػػػ  كػػمػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػة وقػػرامػهػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 حػفػػػػػػػػػزت وزايمهػػػػػػػػا السػػػػػػػػراب كػعنػهػػػػػػػػػػا 
 

 أجػػػػػػػػػػزا  بػيػػشػػػػػػػػػػػة أِػمػهػػػػػػػػػػا ور امػهػػػػػػػػػػا 
 بػػػػؿ مػػػػا تػػػػػذكر مػػػػػف نػػػػػوار وقػػػػػػد نػػػػػػعت 

 
 وتػػػقػػطػعػػػػػػػػػت أسػبػابػهػػػػػػػػػػا ورمػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػها 

 مػريػػػػػػػػػػػة حػمػػػػػػػػػػػت بػفػػيػػػػػػػػػػد وجػػػػػػػػػػػاورت 
 

 عيػػػػػػػػف مػنػػػػػػػؾ مرامػػهػػػػػػػاأهػػػػػػػػؿ الػحجػػػػػػػاز فػ 
 بػمػشػػػػػػػػػػػارؽ الػجػبػميػػػػػػػػػػف أو بمحػجػػػػػػػػػػػر 

 
 فػػتػ ػمػنػتػهػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػردة فػػرخػػػامػهػػػػػػػػػػػػػا 

 فػصػػوائػػػػػػػػػػػػؽ أف أيػمنػػػػػػػػػػػػت فػػمػظػنػػػػػػػػػػػػة 
 

 فػػيهػػػػػػػا وحػػػػػػػاؼ الػػقػهػػػػػػػر أو طػمػػخامػهػػػػػػػا 
 فػاقػػػػػػػط  لبانػػػػػػة مػػػػػػػػف تعػػػػػػر  وصػػػػػػم  

 
 ولػػشػػػػػػػػػػػر واصػػػػػػػػػػػػؿ خػػمػػػػػػػػػػػة صػػرامػػهػػػػػػػػػػػا 

 المجامػػػػػػػؿ بالجزيػػػػػػػؿ وصػػػػػػػرم  واحػػػػػػػب 
 

 بػػػػػػػػػػػػػػاؽ إذا ظػػمػػعػػػػػػػػػػػػت وزاغ قػػػػوامػػهػػػػػػػػػػػػا 
 

 

فنلأددن ر اىددرد ل ددن  وددح رحاددل  ددالار مددى ظلددنصل الحددش التددش  كددنرت ح ا دد  الأددال   الابددد   
 دنصس لد : إل الدذئ  ىردا ال ووش بأىمالب اليطنب حاث مرد مل   ى  أيون متحدكن مل 

ش التدش ديمدت فاهدن  ددالار مدى  ىدن  الحدد حالمحظددتمدا  حممدا  مدل الأدال  الالح ددال إلدل الظلدنصل
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الهدش تهتدز مل الك دنسوو بدل إل ودرار الهدالادج ادديالظن  نت  إلل هدالادمهل الكدأ هل الظبدن  
 ىن ح التحمال من ازال ارل فش  ذ ا. 

كددر ا ت ددل ب ددن بأىددمالب  الىددردئ إلددل الوددي تمددا الهددالادجو فاددذكر   هددن بطاددت بكاددنب ال طددل 
 ظسل تما الكانبو ال مدن اب مدنط فمم دنة فال هدن الال درار مرىدل  مدل مالا بهدنوال نير ال ادا هن تحت 

اللدر اغ ددل فددش ك ناددن هدذا الالوددي  ددل الوددي ممددنل ال ىدن  الظن  ددنت الستددش تحممددل ممن ددنتو 
  المددرة فددش حددنل  ط هددن  مددل تددنرة  يددر  بظبددن  ادد هلو ال فاأددبههل تددنرة بب ددر تالضدد. فددش ممددنل 

 . الالدهن
الار حركدح ال نفمدح الا ددفن هن فدش الىدار ب بدداع امىدد مسمد. بلد ذلا امضش ب ن إلدل تود

ىدارهن ال نفمدح  دد مددات فدش الحنل الالا لش الا رب  لممتم ش الكأ د  منكدل  منمد   ا اد و فادذكر  ل 
حتددل بنبددت  ددل اللددال فمددر الددد الراصددش اماددز بددال الظلددنصل البددال م لط ددنت الددالادئو بددل ل ددد 

الاىدتمر كدل فدش الادئ باأدح  ال حمنرتد  الضديمح منر ابالحت يسل  طدى الىدراب الكأ هدن  أد
فددش رىددر وددالرة ابتلددند المحبالبددح فددش ىددارهنو المددن الن ادد  مددل ابلددر ال  ىددش  تامددح ا  طددنع كددل 
ىددبل التالاوددل با دد  البا هددنو فاممددأ إلددل الحددداث الددذاتش هندفددن مددل يسلدد   ل اي ددي  مددل   ىدد  

ش  تتدذكرال مدل  دالارو تمدا المرادح الطأة الح ال ال لر الذكر و فاينطب   ى   نصس  لهن:  ئ أد
 د  مل ت فش ىارهن فمر ت تهش   د مكنل ملمالرو ف د حمت ب اد المنالرت  هل الحمنزو بدل مدن 

تدرددت ت بمأدنر  مبمدش  مدن الىدمملو الربمدن كندت تحل بهذال المالضلال حتدل تركتهمدن الحمد
ي إلددل  رض طددن مددل فددردة الريددنرو المددل ادددرئ للمهددن تركددت كددل هددذا ابمددنكل الا تهددل بهددن الم

 ال  رمددت  مددل حددني ال هددر  ال طمينمهددنو الحددال ادددرا   دد  ف ددد كددل الدداملو فحمددت بوددالاص  
 ىددبنب االتوددنل بوددنحبت   ددالار فمددر الددد الددري المكددنل الددذئ ا تهددت إلادد و إذ  ل مددن ذكددرا مددل 

 ال الرمر بنلغابو ا درر  طدى  ابمدل فدش الالودنل حتدل ال  تما ابمنكل كنل  مل ىبال الظل
ش باددر طنصددل فدد)امضش فددش ىددبام  باددر  ددنب  بمدن دبددرا لدد  الغاددب البمددن اوددندف  الدذب ذاتدد  فدد

 .54مل   بنتو ممنبهن الالا ى الم تورا  ما (
الال ود.و الحكمدح  ل ا دي مال دي ل  ىش الال درار الودنررو )ال ا ىدل الفش ظل هذا التأزر ا

ر ممنممدح اللداكل المدر   ككدالودمحو فأر  ن د لمومح با   البال بادرا مدل ا ددر  مدل  طدى هدذا 
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ن ددب وددنحب  ال مادد   ل اىددتب ش همددرا فددس المددل بدد  إذا بددد  لدد  أددش  مددل م مددى مددل امنممدد و
 .55(االهش من با همن مل ومح

الل نوددر الهكددذا  دددر ل ددن لباددد بددل ربالددح  وددح رحاددل الظلددنصل بأىددمالب ىددردئ تتددالفر فادد  
فددددش ( فنلأيودددداتنل الرصاىددددح نل الالزمددددنلالأيوددددانت الالحدددددث الالمكددددالمكال ددددح لم وددددح الهددددش )
الأددن ر ذاتدد  الددذئ اتددالار  يمددي ابحددداثو الهددال الحباددب الددذئ رحمددت  الم طددى الأددلرئ هددش:

  دد  محبالبتدد  ال مل ددت فددش بلدددهن ال طلددت كددل ىددبل التالاوددل با دد و باددد   دد  لددر اىتىددمر لهددذا 
الأيودداح الكن اددح:  ددالار المحبالبددح الراحمددح التددش ال  الح ددال فا ددرر  طددى ابمددل الممنبهددح الالا ددى.

 دال الأن ر ربر تالبمهن فش البلد    . ظمت حنضرة فش الم
اللدر اكدل لهدل تدأكار فدش الحددث  اله نا أيوانت كن الاح تتمكل فش  ىن  الحدش الظلدنصلو

فدددش تودددالار الحددددث بكدددل د نص ددد  ا  مدددن  تدددل بهدددل فدددش الىدددرد ال وودددشو ل ىدددهنر ال  الددددرامشو
لددر ال  لددح الحدددثالت نوددام  الرىددر وددالرة ف اددح ممامددح ل نفمددح الحبابددح الراحمددح تمددذب ال ددنرئ لمتنب

  ل ارىدددر المسمددد. المىدددداح الال  ىددداح لمأيودددانت ال  ادددحو اغ دددل الأدددن ر فدددش ب نصددد  الددددرامش
ب  نث ب ر تالض. فش حىدل الممدنل   اد هلو الودالار مدن ت داض فوالار ممنل ال ىن  الظلنصل 

 بظبدن  المدرة فدش حدنل ترحمهدن ال ط هدن  مدل  الالدهدنوالمالههل مل  مأن ر الحب الالح دنل  ب 
ددري بنلحبابددح بددد اللداش مددل يدسل الوددي الهدالادجو مدن ادد لمل فاد  مددل التدري الر كمدن رىددر  ال ا

 الكأي  ل من رلت إلا  اللس ح اللنط اح با همن.  الار فذكر   هن امر ة مل ب ش مرةو
 من الحددث فهدال الرحادل الالت  دل ال دد افتتحد  كمدن ىدم  ن ىدنب ن بمأدهد الظلدنصل حدال ديمدل 

كددن ش الهددال الوددي لتمددا الهددالادج المددل فاهددن الودد ن د ا ددن  هددالادمهل ممن ددنت كددر اتبلدد  بمأددهد
 ذبنو اما  مأهد ىدار ال نفمدح الا ددفن هن حتدل ا تهدل بهدن ابمدر  ل ودنرت  مدزا  مدل الدالادئو 

البلددد هددذا المأددهد ا ودد.  الددالادئ ال أددمنراو فمدر الددد الراصددش اماددز بددال الظلددنصل البددال م لط ددنت 
س مدل ل دن  محبالبتد   دالار التدش  البمدت فدش الهدال الادأ ابحبدحالأن ر  ل ىبب ملن نتد  لرحادل 

متلددددة هاهددنت  ل اوددل إلاهددنو اللددذا ا ددرر  طددى  س تدد  بهددنو البهددذا   مددنكلال ددأت فددش  البلدددو
 ب هناح مأىنالاح.ال رار ا هش  وت  الألراح 

تمدا المغدح الالودد اح التدش ملمدت مأدهد الرحاددل مدن اىدتر ش ال ظدر فدش توددالار الحددث الم
الظدي تمدا الحركدح الدرامادح الالتودالارو ال دد اىدتطنع الأدن ر  ل ا مأهدا درامان ازير بنلحركح
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بددراز فددش الدد ص كالىددامح لتلباددر  ددل مأددن را ال  ف ددش الم طددى  الحدددث فددش ودد لح ف اددح محكمددحوا 
 ال ووش  ممس  ربى حركنت دراماح: 

تحممدالا( ال ي دل ت نودال الرحادل الرحادل  بدر   هدن بوداغح ال لدل )  حركح الحركة األولإ: -
 لمن الن ا  مل  لر الحزل كبارال  مل   ى .  ل لل مكت ان بذكر ا

)فتك ىددالا وددلالد ال ىددن  إلددل هددالادمهل ممن ددنتو  أددنر إلاهددن فددش  اللدد   الحركػػة الِانيػػة: -
 بوالرة الظبن  الهل اديمل الك نس. ط ن( مى تمىاد الحركح 

مددى  لددل المضددنرع )توددر يانمهددن( حركددح اهتددزاز الهددالادجو بار   هددن بودداغح ال  الحركػػة الِالِػػة: -
تودددالار ودددالت حركدددح الهدددالادج ىدددن ح التحمادددلو فمباددددو لدددر اىدددتطاى  ل ا ىدددل مطم دددن م ظدددر 

 الرحال بكل ال نصل .
أداصن فأداصنو حركح ىار ال نفمح التالبمهن فش الىار حتل تسأت  ل ال ظدر  الحركة الرابعة: -

 .ح رت()  برا   هن الأن ر بواغح ال لل المنضش
ال  ىددش الكأددي ا،حىددنس الدددايمش اتمددنا كمددن اىددتلنل الأددن ر فددش تالضددا. المال ددي 

 يدر  احنالرهدنو إذ مدرد مدل ذاتد  ذاتدن  رحال الحبابح بنلحالار الدايمش  ال الحالار التمراددئو
 ذلا فش مطمى المأهد ال ووش إذ ا الل: ممس 

 شػػػػػػاقتؾ ظعػػػػػػف الحػػػػػػي حػػػػػػيف تحممػػػػػػوا
 

 
 

 فػػتػكػػنػسػػػػػػػػػوا قػػطػنػػػػػػػػػا تػػصػػػػػػػػػر خػػػػػػػػػيامها
 

 

 الفش  الل   اضن:
 ػف نػػػػػوار وقػػػػػػد نػػػػػػعتبػػػػؿ مػػػػا تػػػػػذكر مػػػػ

 
 
 

 وتػػػقػػطػعػػػػػػػػػت أسػبػابػهػػػػػػػػػػا ورمػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػها
  

مرد مل   ى  ونحبن ال المالد ل  فش الح ا ح إال فدش ميامتد  مالمهدن فنلأن ر فش الباتال 
ن حدل بد  مدل حالارا إلا و كش اكأي لم نرئ  ل مأدن را الذاتادح اتمدنا حددث رحادل الحبابدح المد

  مدل ودراع   ىدش مددلر حدال بلددت تمدا الحبابدح ال ا دل  ل و المن  لدر بدح ال  نرر االر الرحال
 ال ىبال إلل ل نصهن.

إلددل من ددب ذلددا  مددد الأددن ر فددش ىددردا ال ووددش حددراص  مددل تحداددد الددزمل الدددرامش 
 :56لحدث الرحال الهال ال ت البكالر الذلا  ك ن  ال الف   مل  طسل ابحبح فش  الل 

 عريػػػػػػػػػػت وكػػػػػػػػػػاف الجميػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػعبكروا
 

 
 

 مامهػػػػػػػػػػػػامنهػػػػػػػػػػػػا و ػػػػػػػػػػػػودر نؤيهػػػػػػػػػػػػا ِو
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فادذكر بلضدهن ن  مش تحداد  منكل الت  ل التش احتمل  ل  دالار  زلدت بهدن كمن كنل حراو  
الالتيمالو الالبلض ابير  مل ىبال الا الو فهال  مدل ا دال   هدن حمدت ب ادد   مل ىبال الظل

إلدل مأدنر  مبدل  مدن الىدمملو المدن  ل ف زلت المنالرت  هل الحمنزو كر تركت هذال المكن ال 
الأددن ر مكن هددن الملمددالرو فددذكر  مددنكل  يددر   دادددة  مددل ال حتددل مهددل المكددن ا  زلددت هددذال

ترددت  مل فردة الرينر الربمن ا حددرت  حدال الداملو  فغمب  مل ظ     هن ىبال الرمر بنلغابو
 طمينمهن.  رمت  مل حني ال هر  الفحمت بوالاص  دال 

اددد فددش تىددمام  الىددردئ   ددد لب لددداد لممالاضددى اأددار إلددل د ددح الالودديالالأددا  ل هددذا الت
البدذلا  ددر ل دن لبادد  ودح مكتممدح  لاظهرا فش والرة  الض. ال يمد فدش   دالس ال دنرصال. لمحدثو

 الل نور الالب ن و تلكس من  ري ب  مل م درة ف اح بنر ح.
جٕ م انجذج إنع  ًهخ يٍ انُتبئج األضبضديخ جهرصدٓب   ...ٔثع، االَتٓبء يٍ ْنِ ان،راضخ

 انجبدثخ فيًب   جي:
فدش الأدلر المدنهمش أدالاهد ككادرة تدادد كدل تمدا ال  لهن ملنل  دادة فش الملنمر المغالاحو الظلا ح -1

   مل  لى ح الألرا  المر ة الراكبح فش الهالدج.إال  ل  ككر هذا الملن ش تداالال   الملن ش المغالاحو
ال دد تتدأير  مداس فتدأتش بلدد الم دمدح الطممادح  ال   وح الظلل  د تم  فش م دمح ال وادةو -2
 .م دمح الغزلاحو اللر تىتحالذ  مل ال وادة كمهنال
الأددلرا  المدنهماال لك هددن  الضدالحن الظهددالرا فدش  ودح الظلددل   دد ايتم دت   نودر ال وددح -3

 لر تغب اللال بتمما.  ال إأنرة فش  بمب ال ونصد المالىالمح بنل وواح.
دراىددنت ل مددن طملددت  مادد  مددل الإتالوددش البنحكددح بدراىددح المالضددالع مددل ال نحاددح ال  اددح حاددث  -4

 التش تكرئ المالضالع التضاي لممكتبح ابدباح. مالا ب ال  اح بنلدراىح اللما حو ابدباح لر ات نالل ال
 انًظبدز ٔانًساجغ:

 .انقسآٌ انكسٌى -
ئثووساٍْى، ػهووً ػجوود ال، انًعيووة انؼرزٌووخ فووً يًٍٍووخ انًووسقد األطووغس، يجهووخ اَداة جبيؼووخ انًهوو  ظووؼٕد،  -

 .2215-ْ  1436طجؼخ  ،2،ع 27و
يإظعوخ انحهجووً  ِ،1345ٍ دزٌود، أثوٕ ثكووس  يحًود ثوٍ انحعووٍ األشدي انجظوسي، جًٓوسح انهغووخ، ان جؼوخ اثو -

 .ٔشسكبِ، انقبْسح
و، داز طوبدز، 1882-1412ِ( 1أثً انفضم جًوبل انودٌٍ يحًود ثوٍ يكوسو، نعوبٌ انؼوسة، ط) اثٍ يُظٕز، -

 .ثٍسٔد، نجُبٌ
 ِ، داز انفكس، ػًب1422ٌ جؼخ انثبنثخ، أثٕ شسٌفخ، ػجد انقبدز، يدخم ئنى تحهٍم انُض األدثً، ان -
ِ، داز انًؼووبزف، 1422( 2) انعوجؼخ فووً انقوساءاد، تحقٍوق شوٕقً ضوٍف، ط انجغودادي، أحًود ثوٍ يٕظوى، -

 يظس.
اناجسٌصي، أثٕ شكسٌب ٌحٍى ثوٍ ػهوً ثوٍ يحًود انشوٍجبًَ، شوسل انًفضوهٍبد، تحقٍوق:ػهً يحًود انججوبٔي،  -

 .انقبْسح ،شس، انفجبنخداز َٓضخ يظس نه جغ ٔانُ ان جؼخ ) ثدٌٔ(،
 .داز انفكس انؼسثً، انقبْسح انجُدي، ػهً، تبزٌخ األدة انجبْهً، ان جؼخ )ثدٌٔ(، -
انحعٍ، يحًد ػهً يحًٕد، انظؼٍُوخ فوً انشوؼس انجوبْهً، زظوبنخ يبجعواٍس، جبيؼوخ انٍسيوٕا، كهٍوخ اَداة  -
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 .1894ٔانؼهٕو اإلَعبٍَخ ٔاالجاًبػٍخ، األزدٌ،، طجؼخ 
 .و، شًط نهُشس ٔانإشٌغ، انقبْسح2211( 1ط)نؼسثً انقدٌى بء اندزايً فً انشؼس اانجُ حعٍت، ػًبد، -
 (، داز انًؼبزف، انقبْسح.2دٌٕاٌ انُبثغخ انرثٍبًَ، تحقٍق:يحًد أثٕ انفضم ئثساٍْى،ط) -
 .،داز انًؼبزف، يظس، انقبْسح4دٌٕاٌ ايسئ انقٍط، تحقٍق يحًد أثٕ انفضم ئثساٍْى،، ط -
 .و1862 -ْ  1378األظدي، تحقٍق: ػصح حعٍ،طجؼّ  دٌٕاٌ ثشس ثٍ أثً خبشو -
و، جبيؼوخ  1872  -ْو 1382دٌٕاٌ شؼس انًاهًط انضجؼً، تحقٍق ٔشسل: حعوٍ كبيوم انظوٍسفً، طجؼوّ   -

 .اندٔل انؼسثٍخ، يؼٓد انً  ٕطبد  انؼسثٍخ
 .و، داز انكابة انجدٌد1869دٌٕاٌ طفٍم انغُٕي، تحقٍق: يحًد ػجد انقبدز أحًد، طجؼخ  -
 يو ،1865 -1395ًسٔ ثٍ قًٍئوخ، تحقٍوق  ٔشوسل ٔتؼهٍوق: ػهٍوّ: حعوٍ كبيوم انظوٍسفً، طجؼوّ دٌٕاٌ ػ -

 .جبيؼخ اندٔل انؼسثٍخ، يؼٓد انً  ٕطبد انؼسثٍخ، يظس
و، 1883 -ْو 1414قدو نّ ٔٔضغ ْٕايشّ ٔفٓبزظّ: حُب َظس انحاوً، ط: األٔنوى  دٌٕاٌ نجٍد ثٍ زثٍؼخ، -

 .داز انكابة انؼسثً، ثٍسٔد
  .يإظعخ انسظبنخ، ثٍسٔد ،1892( 2سحهخ فً انقظٍدح انجبْهٍخ، ط)زٔيٍخ، ْٔت، ان -
ِ(، انً جؼوخ ان ٍسٌوخ 1326( )1انصثٍدي، انعٍد يحًود يستضوى توبل انؼوسٔض يوٍ جوٕاْس انقوبيٕض،  ط ) -

 يظس. انًُشأح ثجًبنٍخ،
 .نجُبٌشسل انًؼهقبد انعجغ، ط )ثدٌٔ(، داز انقهى، ثٍسٔد،  ، أثٕ ػجد ال  انحعٍٍ ثٍ أحًد،انصٔشًَ -
انعكسي، أثٕ ظؼٍد انحعٍ ثٍ انحعٍٍ، شسل أشؼبز انٓرنٍٍٍ، حققّ:ػجد انعابز أحًد فسال، زاجؼّ يحًٕد  -

 يحًد شبكس، ط) ثدٌٔ(، يكاجخ داز انؼسٔثخ، انقبْسح.
داز  و،2225ظهًٍبٌ، يحًد ظوهًٍبٌ، انًحبكوبح فوً انشوؼس انجوبْهً ثوٍٍ اناقهٍود ٔاإلثداع،ان جؼوخ األٔنوى،   -

 .اإلظكُدزٌخيظس  انٕفبء،
دزاظخ ظًٍٍبئٍّخ، أطسٔحخ نٍُم دزجخ اندكإزاِ، نهؼوبو –ظٓبو، ظدٌسح، يق غ انسحهخ فً انقظٍدح انجبْهٍخ  -

، كهٍوخ اَداة ٔانهغوبد، قعوى انهغوخ ٔاألدة 2-و،جبيؼخ يحًد نًوٍٍ دثوبنٍٍ ظوٍ ف2216-2215انجبيؼً 
 انؼسثً، انجًٕٓزٌخ انجصائسٌخ انشؼجٍخ.

(، ثٍووسٔد انًجهووط 2ٍ ًْووبو، انًظووُف، تحقٍووق حجٍووت انووسحًٍ األػظًووً، ط)انظووُؼبًَ، ػجوود انووسشا  ثوو -
 .انؼهًً

 و(، داز انجٍم، ثٍسٔد.1897-1429ِ()2ػ ٕاٌ، حعٍٍ، يقديخ انقظٍدح انؼسثٍخ فً انؼظس انجبْهً ط) -
ػًٍووسح، زجووت انًحًوودي، ػجوود انًؼ ووً، اناظووٌٕس انجٍووبًَ فووً شووؼس ػًووسٔ ثووٍ قًٍئووخ، زظووبنخ يبجعوواٍس  -

 .جبيؼخ األشْس، كهٍخ انهغخ انؼسثٍخ ثبنصقبشٌقو، 1414ِ-1884
 .انفٍسٔش آثبدي، يجد اندٌٍ انشٍساشي، انقبيٕض انًحٍظ، ان جؼخ )ثدٌٔ(،ػبنى انكات ثٍسٔد -
 .، داز انؼهى نهًعٌٍٍ، ثٍسٔد1896(7فٍظم، شكسي، ت ٕز شؼس انغصل ثٍٍ انجبْهٍخ ٔاإلظعو، ط) -
و، تًوٕش نه جبػوخ ٔانُشوس، 2211( 1شوؼس انجوبْهً، ط)انكسٌ ً، حبكى حجٍت ػصز، انعسد انقظظً فً ان -

 .ديشق
انكٕيى، يحًد يحًد، انظساع ثٍٍ اإلَعبٌ ٔان جٍؼخ فً انشؼس انجبْهً، ان جؼخ )ثودٌٔ(، انٍٓئوخ انًظوسٌخ  -

 انؼبيخ نهكابة، اإلظكُدزٌخ.
ذي قوبز، يجهخ جبيؼوخ  يؼبنى انجُبء انقظظً فً شؼس ايسئ انقٍط،ججبز، ن ٍف، حعٍ ظؼد، زشٌج، ظابز  -

 .و3،2227، يج3ع
 .(، داز انًؼبزف، انقبْسح7انًفضهٍبد، تحقٍق ٔشسل، أحًد شبكس،ػجد انععو يحًد ْبزٌٔ، ط ) -
 .و،داز انًؼبزف، يظس، انقبْسح1874( 3يكً، ان بْس أحًد، ايسؤ انقٍط حٍبتّ ٔشؼسِ، ط) -
ٍووخ فووً انًؼهقووبد انعووجغ ٍَٓوساد، أحًوود، ثظووسٌخ انظووٕزح انشووؼسٌخ فووً ٔطووف نحظوخ انسحٍووم ٔدالالتٓووب انفُ -

 (.42)ي ابزاد انصٔشًَ ًَٕذجب(، يجهخ انجًؼٍخ اإلٌساٍَخ نهغخ انؼسثٍخ ٔآداثٓب، ع )
)ثدٌٔ( انداز انقٕيٍخ نه جبػوخ ٔانُشوس  انًٌُٕٓ، يحًد، انشؼس انجبْهً يُٓج فً دزاظاّ ٔتقًٌّٕ، ان جؼخ -

 .انقبْسح
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AAbbssttrraacctt::  

The story of da'an in pre-Islamic poetry "a technical study" 
Praise be to Allah, the Lord of the Worlds, and peace and blessings be 

upon his messenger, Mohammad, the best of all creatures, To proceed, 
This research has aimed at analyzing the poetic stories in the poetic 

poem in the pre-Islamic era. I have chosen some poetic poems for the 
clarity of elements of narrative art, where all the elements of the story 
are almost complete of events, personalities, dialogue, time, place and 
plot. The motive for choosing this topic was the desire to contribute to 
the disclosure of the technical aspects that are full of the stories of 
falsehoods, and to highlight the precise aesthetic meanings that 
capture the heart of the reader. This research began with a slowdown 
on the nature of Arab life in the pre-Islamic era and the reasons for 
migration, followed by the definition of the linguistic and literary 
concept of the word " She began by talking about the dramatic scenes 
that were included in the story of the events, highlighting the basic 
elements of the poetic story. 

The nature of the research necessitated the use of the analytical 
descriptive method to study the elements of the story and to monitor 
the technical techniques as stated in the poetic text. The research 
concluded with the most important results: that the word da'an has 
many meanings in the lexicons of language. These meanings have 
been repeated in the language of the ignorant poets. However, their 
significance in the sense of the woman in Hodge was more common in 
pre-Islamic poetry. Most of the elements of the poetic story in light of 
the contemporary critical concept of personalities, events, time and 
place of dialogue are found in most of the stories of supplication. 

 


