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الحمػػػػر  لع اليػػػػللمةف االالػػػػى  اال ػػػػىـ سمػػػػ    ػػػػلؼ ال مػػػػؽ ا ػػػػةر 

اسمػػػ   لػػػه االػػػحده ي امػػػف رسػػػل درسا ػػػه  لػػػ  ةػػػـا  المل ػػػمةفي  ػػػةردل محمػػػر 
 اديريي ..الرةف 

لماقاؼ مػف  ىلاػل سمػ  سػللـ فمقػػر اه ـ الدقلر كثةلًا دللالال  ال يلةةي 
مػػف  الػػراك  يكػػف سااطاػػه ام ػػلسل ي افػػ  هػػ ا الدحػػ   ةح اةػػه المدػػرعي امػػل

دحلاؿ الاقػاؼ سمػ   دمػلط الالػال  ا  ػكللال الم  ماػة فػ   ػيل الػرك ال فػا   
سة ػػ  ي فاػػ  م يػػرر  ا  ػػكلؿي حةػػ  ا ػػ طلع ال ػػلسل فػػ   للػػع الػػال   ف 

ثة ف    كةؿ الالال ي كمل ا  طلع  ف ة   رـ ا لااف الجرةر ي اا راات الحرة
ةاظػػؼ المػػػرلكلت الح ػػػةة  اظةاػػػًل ةيكػػػف  حل ة ػػػه ا جللدػػػه اليلطاةػػػةي فدجػػػر  
ةمػػػػدف المػػػػرلؾ الح ػػػػ  ثادػػػػًل مػػػػف الم ػػػػلسل اا حلرةػػػػ   ات الطػػػػلد  الميدػػػػا ي 

 له سللمه ال لص اطلديه الالةر. لةالد  مدال  مقًل جرةراً 
ادلإلضػػلفة  لػػ   ف الالػػال  فػػ   ػػيل الػػرك ال فػػا   سة ػػ   يدػػل سمػػل 
ة ػػ مف فػػ  دا ػػه مػػف سااطػػؼ ام ػػلسل ا حل ػػةفي ف داػػل  حكػػ  ػػػػػػ  للدػػًل ػػػػػػػ مػػل 

    0الاك ال طالي امللـ ةلر ال لسل  ف ةقاله مدل ل 
أظلػػاط الصػػورة ﴿ي  حػػت سدػػااف هػػػ ا الدحػػ   دلالػػت رلا ػػة الالػػال افػػ  

اقػػر  لجػػت الرلا ػػػة فػػ   ماةػػر ا م ػػة فالػػاؿي ف مػػػل  ﴾ىف شػػعر فػػوزى عيسػػى
فاةػػه سلفػػت دلل ػػلسلي ثػػـ  حػػرثت سػػف الالػػال  ا همة اػػل فػػ  اليمػػؿ  التنهيددد
  ا رد .

 دلالػت الالػال  اللم ةػة مػف  ػىؿ ا ػ قلاك راااةػف  الفصل األولافػ  
ال ػلسلي افةاػػل ا ػػ  رـ ال ػػلسل اللمػػا  مػػف الطدةيػػةي اقػػر لمػػ  داػػل  ػػلل  لم ةػػل 

 ػػلل  لمػػ  داػػل لدا ػػهي كمػػل ا ػػ  رـ ال  الػػةلت ال للة ةػػة االمػػرف  ات اال ػػلي ا 
 الطلد  ال لاث  ف  ل ـ الال  اللم ةة.
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رل ػت الالػال  المادةػةي االظػلهل  ا كثػل فػ  هػ ا  الفصل الثداي  اف  
الاالػػؿ ا ػػ  راـ ال ػػلسل المػػادةف ا دػػةض اا  ػػار  كثػػل مػػف ا لػػااف ا  ػػل ي 

 ػػػ ف  ل ـ الال  ثدلئةة الماف.كمل ا   رـ المادةف ػػػػ  ةضل ػ
فاةػػه رل ػػت الماللقػػة ال الػػاةلةةي ا حققػػت سدػػر  الفصددل الثالدد   مػػل 

ال ػػلسل مػػف  ػػىؿ سقػػر الماا دػػلت دػػةف  طػػلاؼ  لاثةػػة ا  ػػل  ميلالػػل ي ادػػةف 
ميلالل اميلالػلي افػ  ديػض الػالهل دمحػظ اجػار اللمػ  دجلدػع الماللقػة    

  ف اللم  فةال سدالل ة رـ الماللقة.
رل ت الالػال  ال ػلةللةة ال ػ  سك ػت حػل ت مػف  فصل الرابعالاف  

سرـ اللضل سف الااق  لر   لسلدلي ا ظال ف  ديض م ػلهرهل حػل ت  ػرةر  
ال ػػػػ طي السةػػػػة  ػػػػارااةة  ػػػػددال الػػػػراـ سدةػػػػؼ دػػػػةف اللسةػػػػة المثللةػػػػة االااقػػػػ  

 ال للج .
اا  ةلي فاةه رل ت الالال  ال لرةةي اقػر جمػ   الفصل اخلامس مل 

ال ػػػلسل دػػػةف  دلئةػػػة ال ػػػيلي اال الػػػاةل ال ػػػلر  المي مػػػر سمػػػ  سدالػػػل فةاػػػل 
 الحك  االاالؼ ال هد    ثـ  د   لؾ  ل مة فةال  هـ د لئف الدح . 
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 :التعزيف بالشاعـزأ ـ 

ف  مرةدة حاش سة ػ  ال لديػة لممحلفظػة الدحةػل  الػر ال ػلسل الػرك ال 
فا   سة   سلـ الؼ ا  يملئه االديةف ا  ية مػف المػةىر ا ف ملكػ  حػاش 
سة   ةد م   ل  حةل  اللةؼ فقر ظالت  ثلل ه   الحةػل  سمػ  الػال  ال ػيلةة 

االالػػػدل ي  ػػػػػػػ  لالػػػة اقػػػر  ا حػػػت مااهدػػػه ال ػػػيلةة مدػػػ  اقػػػت مدكػػػل ػػػػػػػػ فللمةػػػؿ
اال مف االقمل ػػػػ اضػاك الدجػاـ احػرة  الداػل اا  ػجلل كماػل ماػلرات ةيلفاػل 
 ػلسل اللةػؼ دالػال  م  ماػػة سػف  ػلسل المرةدػػػػة ةقػػاؿ مػف قالػةر   ثقػاع فػػ  

 .(1  اكل  الدال(
 ولػم تكن جدائل الصفصػػاؼ

 قد هتدلػػت
 فالنهر كاف ؽلتطى النخيل

 كػػى يرشها بعطػػػػره
 اف ػػػػػػ وقتها ػػػػ مسلةوالسَّػرو ك

 تبارؾ السحاب
اقػػػػػػر اديك ػػػػت ماػػػػلرات الدةئػػػػة اللةاةػػػػة  ةضػػػػًل سمػػػػ   حل ػػػػةف ال ػػػػلسل 

اةظاػػل  لػؾ فػػ   .فكلدػت لاملد ػةة ال ػػلسل م ػ مر  مػػف  ػحل الطدةيػػة اللةاةػة
رةااف   حدؾ ل ـ  ح اد ( اف  ه   المرةدة ال حؽ ال ػلسل دللمرل ػة ا د رائةػة 

ةي ا ىؿ ه   الا ػل  كػلف ال كػاةف الثقػلفأل اا ردػأل ةدمػا سػف ااإلسرارةة االثلداة
طلةػػػؽ اإلطػػػىؿ فػػػ  مك دػػػة سمػػػهي افةاػػػل قػػػل  فػػػ   ماػػػلت الك ػػػع اليلدةػػػة مثػػػؿ 
ا  ػػلد  االيقػػر الالةػػري اقػػل  فػػ   ػػيل الالػػافةة مثػػؿ الحػػى  اادػػف سلدػػ ي ثػػـ 
 مضػػ  رلا ػػ ه الجلميةػػة فػػ  ا  ػػكدرلةة حةػػ  ال حػػؽ د ػػيدة الم ػػة اليلدةػػة فػػ  
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كمةػػة ااراعي اقػػر  ػػ ثل ال ػػلسل  ػػ ثلًا كدةػػلًا دمرةدػػة ا  ػػكدرلةةي فقػػر  ػػ ؿ  هػػف 
ال لسل طلديال الممة .   ةمل الدحػل الػ   كػلف لػه  ثػل كدةػل الػال  ال ػيلةةي 

افةال سدل ال لسل سف حده ال رةر لا    (1 امف  لؾ قالةر  "ا  كدرلةة رائمًل"
 المرةدة فقر ل ت سةده مل  ااهل اطىؿ االحلاا .

اديػػر  ف   ػػل  مػػف كمةػػة ااراعي ال حػػؽ داػػل مػػف جرةػػر حةػػ    لديػػت 
 طاا ه الاظةاةة سم  دحػا ةكػلر ةػاا    طاا ػه اإلدراسةػةي فمدػ  حالػاله سمػ  
المة ػػلدفي اهػػا ة ػػرل  فػػ  ا مكدػػة الاظةاةػػة فػػ  الػػيار م ػػ مل فاػػا ميةػػر ثػػـ 

ي لدةػة   ل  ثـ لئةف ق ـ الم ػة اليمرلف م لسر ثـ مرلف ثـ    ل  م لسر ثـ 
االػػرك ال فػػا   سة ػػ   ػػرةر المىحظػػة االم لديػػة لكػػؿ جرةػػر ةالػػرل فػػ  سػػللـ 
افدراعي كمل  ده  رةر اإلرلاؾ لمااق  ا ج ملس  االاكل ي كؿ  لؾ كلف له   ثةل  
القػا  سمػػ   سمللػه ال ػػيلةة مػف حةػػ  ال ػكؿ االمضػػماف اةظاػل  لػػؾ داضػػا  

ااف    ػل ( ارةػاكػل  الداػػػلارةااف   ثقاع فػ    ف  رةااف   لر   قااؿ   ل  (
 (. القلدضةف سم  الجمل

اقػػػر  ثػػػل  الػػػرك ال فػػػا   سة ػػػ  المك دػػػة الدقرةػػػة دلليرةػػػر مػػػف الك ػػػع 
(  القػػػػلاكالػػػػدص ال ػػػػيل  ا لةػػػػلت ا ردةػػػػة مداػػػػل سمػػػػ   ػػػػدةؿ المثػػػػلؿي  اليممةػػػػة ا 

يةػػػػػة الااق  دقرةػػػػػة فػػػػػ  ال ػػػػػيل اليلدػػػػػ  الميلالػػػػػل( ا  جمللةػػػػػلت ال مقػػػػػ  قػػػػػلاكا 
 ااةة الميلالل ( ا الال  اا ل ف  ال يل اليلد (.ال حلةة ف  الل 

 : نبذة عن الصورة الشعزيةب ـ 

الالػػال  فػػ  اليمػػؿ ا ردػػأل  لالػػةة مػػف  اللئالػػه ال ػػ  ةي مػػر سمةاػػل 
ا رةػػػع فػػػ   ظاػػػلل سااطاػػػه ا حل ة ػػػه  ظاػػػللًا ملئةػػػًل  مػػػلـ الم مقػػػ ي اهػػػ  فػػػ  
ال ػػيل  ظاػػل مػػف    دػػاع   ػػلي فػػةمكف  ف دقػػاؿ  داػػل  لالػػةة  ػػيلةة امػػف ثػػـ 
ف لـ ةدص الػلاحة  كلدت رائمًل ماض  اس دلل ف  الحكـ سم  ال لسلي ح   اا 

لؾ ف  الرلا لت الدقرةػةي فحػةف ةقػرـ امػلس القػةف د جمػلع دقػر" ااضػ  "فػ ف د 
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 اؿ م ػػا لت  قرةمػػه  دػػه  اؿ مػػف دكػػ ي اا ػػ دك ي اقةػػر ا اادػػري ا ػػده الد ػػلك 
دػػػللدةضي اهكػػػ ا فػػػ ف ال مةػػػ  دللالػػػال  المد كػػػل  فػػػ   ػػػكؿ ا ػػػ يلل   ا   ػػػدةه   

ك" لدػػػػػل  ة اػػػػػ ي اةمكػػػػػف  ف  يػػػػػار  لػػػػػ  ك ػػػػػلع مثػػػػػؿ "طدقػػػػػلت فحػػػػػاؿ ال ػػػػػيلا
ال الػػلئص الممةػػ   لكػػؿ طدقػػة  ا لكػػؿ  ػػلسل سمػػ  حػػر ي  ا لك ػػلع   ػػل مثػػؿ 

الماجاػػػة  لػػػ  ال ػػػيلاكي ا ػػػدجر الالػػػال     ػػػ   ا د قػػػلرات"الما ػػػ " لدػػػل   هػػػـ 
مكلدال الدلل  ف  المالضمة دةف ال ػيلاكي دػؿ  ف دلقػرًا دػلل ًا مثػؿ ادػف ل ػةؽ قػر 

ال  ال ػيلةةي مقػللًا مػف دػلر   قلـ مداف ك لده "قلاضة ال هع" سم    لف الالػ
ا مػػػل  ف ال ػػػلقلت    قػػػ     فةاػػػلي ا ف المالضػػػمةي    قػػػـا    سمػػػ    ػػػلف 

اقػػر  لػػؼ اليممػػلك االدقػػلر فػػ  " امػػف كػػىـ ادػػف ل ػػةؽ فػػ  ك لدػػه قالػػه: (1 مداػػل"
 ػػػػلقلت ال ػػػػيلاك ك دػػػػًل سػػػػر  ي االػػػػدااا  الػػػػلدةؼ كثةػػػػل  ا  ماػػػػت فةاػػػػل  لاسهػػػػـ 

هػػؿ ال حالػػةؿ مجميػػاف مػػف  لػػؾ سمػػ   ف ال ػػلقة ا دلسػػرت طػػلائقاـ  ةػػل  ف   
 .(2  دمل  ق  ف  الدرة  الدلرل اال لل  سف اليلر "

اقػػػػػػر رفػػػ  اه مػػػلـ الدقػػػلر القػػػرام  دلل الػػػاةل  لػػػ   ف ةقػػػرـ سدػػػل  قلادػػػه 
الم يػػرر  مالهةمػػه الم مةػػ   ال ػػ   ك ػػؼ سػػف  الػػاةل  ال ػػلص لطدةيػػة الالػػال  

دجرهػػػػػػـ ة حػػػػػرثاف كثةػػػػػلًا سػػػػػف ال  ػػػػػدةه الػػػػػ لؾ  (3 الادةػػػػػةي ا همة اػػػػػلي ااظةا اػػػػػل"
اا   يلل  االكدلةةي االمجػػػػػػػػػػػل  امل ةحققه مف ميلٍف ةيج  ال يدةل الحقةق  سف 
 حقةقاػػػل اا   كػػػلف  كػػػل   الػػػ . اةمكػػػف  ف دجػػػر  لػػػؾ فػػػ  ك لدػػػلت ادػػػف المي ػػػ  
االجػػػػػلحظ كمػػػػػل دجػػػػػر   ةضػػػػػًل فػػػػػ  ك لدػػػػػلت الي ػػػػػكل ي اادػػػػػف جدػػػػػ ي ااامػػػػػر ي 

 االلملد .

                                                           

 ـ.1981رال الميللؼ  17دلك ال يل /الالال  االد يمحمر ح ف سدر هللا : ر/ةدظل( (1
ال ػػل ل  دػػاةحة  ػػػػػػ  : حقةػػؽ ي238ضػػة الػػ هع فػػ  دقػػر   ػػيلل اليػػلع/قلا :ادػػف ل ػػةؽ( (2

 ـ.1972ال لكة ال اد ةة لم ا ة  
الملكػػ   8الالػػال  الادةػػة فػػ  ال ػػلا  الدقػػر  االدى ػػ  سدػػر اليػػلع/ يجػػلدل سالػػاال :ر( (3

  .ـ1992الثقلف  اليلد  ػػػػ طدية ثللثة 
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المالػػػال  ال ػػػيلةة  دمػػػلط ا  ػػػكلؿ كثةػػػل ي ا كثػػػل هػػػ   ا دمػػػلط  ػػػةاسًل فػػػ      
ال ػيل اليلدػػ ي الالػػال  الملئةػػة اهػػ  ال ػ  اس مػػر فةاػػل ال ػػلسل مجػػلر الم ػػلهر  
اددةت مي مر  سم  ال  ػدةه  ا ا  ػ يلل  ي اةمػ   لػؾ الالػال ال ػ  اس مػر فةاػل 

مالي اقػػػػر ةيمػػػػا ال ػػػػلسل سمػػػػ  الحػػػػل ت ال هدةػػػػةي اكػػػػلف لماجػػػػراف رال فػػػػ  ل ػػػػ
ةاجػر دةداػل فػ  اليػلر   ػلادطي  م  ا  ال الاةل لةالد  مػف سدلالػل م دلسػر   

لكداػػل مج ميػػة قػػر ةالػػؿ داػػل ال ػػلسل  لػػ  لاحػػة فدةػػة سللةػػة الجػػار  لاػػل مػػرلالال 
ال لص دلل جلدةي اقر ةيما الم  ا   كثل مف  لؾ لةالد  ال ػلسل مػف ا مػال 

ثػػـ ةػػ اع ال دػػلفل اال دلسػػر الظػػلهل فػػ  الم ضػلر  الػػال  م لادطػػة ا جػػ اكي امػػف 
االمػػ حكـ فػػ  كػػؿ هػػ   الم ػػ اةلت مػػف الالػػال  ي هػػا  ةػػلؿ ال ػػلسل  ؛الالػػال 

مضػلفًل  لةػػه م ػػ اا  الثقػػلف ي ا جلد ػػه اليلطاةػػةي اال ةػػلؿ ال ػػيل " د ػػلط  ػػىؽ 
  ة  ارؼ  ف ةكاف مل ة كمه مف الال د  ًل  ا دقًى ليللـ الااق  اميطةل هي 

داسًل مف  دػااع الاػلالي  ا ال طاةػل   ا م يللؼ سمةالي  د قهلفةًل  ا اديكل ًل ح
ة ػػ ارؼ  ف ةػػرف  الم مقػػ   لػػ   سػػلر  ال  مػػؿ فػػ   ال ػػل   لىدايػػل تي دقػػرل مػػل

مػػػف مجػػػلر الجػػػر   ا  ااقيػػػهي مػػػف  ػػػىؿ لسةػػػة  يلةػػػػػةي     ػػػ مر قةم اػػػػػػػػػػػػػػػػل
دمػػػل مػػػف قػػػرل ال سمػػػ  اثػػػلاك الح ل ػػػةة ا ي  (1 مةػػػؽ الػػػاس "الطلافػػػةي اا 

جةػرةف لػه مػل ةمةػ   سػف  ةػل ي فاػا ال لؾ فكؿ  ػلسل مػف ال ػيلاك الم
ة مػػؽ لدا ػػه سللمػػًل  لالػػًل دمسلال ػػهي ا  ةداػػ   لػػ  هػػ ا اليػػللـ    مػػف "

 .(2 ام مؾ ا لئؿ الدال   لةه"
ا ػػاؼ دقػػـا فػػ  هػػ ا الدحػػ  دػػللاقاؼ سمػػ   دمػػلط الالػػال  فػػ   ػػيل 

لال سللـ ال لسل ال يل ي امل ةح اةه الرك ال فا   سة  ي لد  ك ؼ مف  ى
 مف ثقلفلت كلف لال رال كدةل ف    كةؿ لسة ه الادةة.

                                                           

 .14  الدقر" االدى أل سدر اليلع/الالال  الادةة ف  ال لا( (1
المالػػلةة اليلمػػة الاةئػػة ي 7ي ال ةػػلؿ الحلكػػ  فػػ  ا رع الدقػػر /سدػػر الا ػػل  الرةػػر  :ر( (2

 ـ.1990لمك لع /



 ىف شعر الدكتور: فوزى عيسى وأظلاطػػػػػػػهػاالشعرية الصػػػػػػورة 
)العدد التاسع والعشرون( حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود  

  ﴿964﴾  
  

 الفصل األول

 ( الزمــزية الصــورة) 

اه ـ الدقلر االمدرساف كثةلًا دللالةل ة اللم ةة فػأل ال ػيل الحػرة  فاػ  
مػػػف  دػػػل  الظػػػااهل الادةػػػة ال ػػػ   ماػػػت الدظػػػل فػػػأل  جلدػػػة ال ػػػيل الجرةػػػر  اهػػػ  

االالةل ة اللم ةة الػةل ة  (1 اإلكثلل مف ا   راـ اللم  اا  طال   را  لم يدةل
  ةحلئةةي ااإلةحلك فةال ملهاف د ملةف:

قػرل  ال ػلسل سمػ   مثةػؿ  فكػلل  ام ػلسل  فػ  الػال ا اضػلع  ات  :أوهلددددنا 
 الؿ ملر ي ا  جلر ه   الالال مف ديض  اللئالػال الح ػةة المياػار  

 ا   الاهي ا ثةل  ا    مةه.ملار دحة   امئ  ل  ال
: ا   ىؿ الما ةقأل ال يلةة فػ   مػؽ مدػلف دا ػ   قالػل سدػه الم ػة وثاييهنا

كمػػػل  داػػػل  حػػػ ـ سمػػػ  ال ػػػلسل المدػػػرع  ف ة ػػػ قطع  (2 دػػػر   ال الاضػػػيةة
سػػػػلر  ددلئػػػػه دضػػػػلع مػػػػف الجػػػػر  الدلسثػػػػة سمػػػػ    حطػػػػةـ اليػػػػللـ المػػػػرلؾي اا 

 .(3 الره ة
سة ػػ  دجػػرهل فػػ   ػػيل  د ةجػػة الثػػال   االالػػال  اللم ةػػة سدػػر ر/ فػػا  

سم  الااق  الال ري اسرـ اللضل سدهي اف  الاقت  ا ه دجرهل ميدل  سف طما  
امػػف  لػػؾ  .ال ػػلسل ل مػػؽ الػػال    ػػل  ماا ةػػة ةظاػػل فةاػػل ااقػػ  مثػػلل   فضػػؿ

 :(4 قاله ف  قالةر ي ا  لاع
 

                                                           

 5ط 169ال ػػػيل اليلدػػ  قضػػػلةل  اظػػػااهل  الادةػػػة االميداةػػػة / يسػػ  الػػػرةف   ػػػملسةؿ :ر( (1
 .ـ1994المك دة ا كلرةمةة

رال الميػػػػػللؼ  303اللمػػػػػ  االلم ةػػػػػة فػػػػػ  ال ػػػػػيل الميلالػػػػػل/ يمحمػػػػػر ف ػػػػػا   حمػػػػػر: ر( (2
 .ـ3/1984ط

الاةئة الماللةة اليلمػة لمك ػلع  264ال ةلؿ مااامه ااظلئاه/ يسلطؼ الدل  دالل :ر( (3
 .ـ1984

 .81ا سملؿ الكلممة/ ( (4
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 كيف للقلب أف يعرؼ اإلبتساـ
 والصقػػػػػػػػػػػػػػػػور
 احلماـتروع سرب 

 واخلفافػػػػػػػػػػػػيش
 تروع وسط الظالـ

 والعصافػػػػػػػػػػػػري
 هتجر أوكارىا لبالد  

 ترجى لديها بقايا طعاـ
 والبالد الىت تسكن القلب
 قد أسلمت رأسها للرغاـ
....................... 
 وقد عشت حتلم بالدؼء

 ،يةبادلدف البابلػػػػػػػػػػػػػ
 أدمنت لوناً غريباً من احللم

 لوناً غريباً من العشػػػػػػػق
 ؽلحو صداه فراغ الزحػاـ

ف  الدص  ج ةر ال لسل لماللاع القلئـ دةف ال ةل اال ل مػف جاػةي  
ادػػػةف ال ػػػلسل دا ػػػه االااقػػػ  المح ػػػاف مػػػف جاػػػة   ػػػل ي اقػػػر سكػػػف ال ػػػلسل 
الال  الاللاع ف  قللع  مثةمػ  لمػ  ي االظػلهل فػ  الالػال   ف ال ػلسل اس مػر 

يةي لةكاف الدظل الح    مةاة الالال  ال ػ  ة جػلا  ديػرهل سم  سدلالل الطدة
ال هف حرار الر لة الح ةة الضةقة  ل  ميلٍف   ل   ا   ا لحع    ػؽ  ملمػًل 
مػ  م ػػلسل ا حل ػػةف ال ػػلسلي فاػػا لػـ ة حػػر  سػػف الػػقال حقةقةػػةي ا   ػػلع 
دمػػل لمػػ  دكػػؿ هػػ    حمػػلـ حقةقػػ ي ا   اػػلفةش اسالػػلفةل ا اكػػلل لاػػل حقةقةػػةي اا 

 ػةلك  لػ  الالػػلاع دػةف ال ػل اال ةػػلي فللالػقال اال اػلفةش لمػػ  لمقػا  االظمػػـ ا 
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االط ةلف االظىـي االحملـ االياللفةل لم  لمدػال اال ةػل االضػيؼ  مػلـ الظمػـ 
 الطل   الم  در.

اف  دلقأل الدص دمحظ ادك لؼ اللم ي ااضا  الر لة المقالار  لر  
مدػه قػر  دكػلت  حدلداػل حػةف لػـ ال لسلي اه   ف الػدىر ال ػ   ػكف حداػل فػ  ق

ةجر فةال ال لسل  ةػل الجاػؿ االظمػـ اال  مػؼ فيػلر ةحمػـ د مػؾ المرةدػة المثػلؿي 
ال   ةلاهل ف   ةلله هاي اه  سم  مل  درا م لةل   ملمًل ل مؾ المرةدة الااقيةةي 

 ادظاال ه   الثدلئةةي ثدلئةة الحمـ االااق  ة ض  اللم  ا دك ؼ الالال .
 مكل ػػػػاة( دمحػػػػظ  ف ال ػػػػلسل ةدطمػػػػؽ مػػػػف دػػػػسل   ػػػػيالةة افػػػ  قالػػػػةر  

 طمق اػػل الم ػػلسل اا حل ػػةف سدػػر  السماػػل مػػ  الااقػػ  الملةػػل لمػػاطف  مالػػل( 
اةيػػر سدػػااف القالػػةر  ال ػػال   ا الما ػػل  ال ػػ اةم  لمػػدصي فللمكل ػػاة هدػػل  يدػػ : 

 :(1 جل  الاطف ا  ـ ال لسلي ةقاؿ
 حبيبىت الىت على غرامها

 باػػػػػػػػػػػػفطمت ىف الص
 ها ختونىن ػػػػػػػػيتأر 

 من ألف عاـ أو يزيد
 تضاجع ادللوؾ واللصوص والعبيد

 يدػػودتنح الوداد للقريب والبع
 م ىتفت بامسها، ناديتهاػػػػولك

 تصدىن ... تشيح عىن وجهها
 اـػتضن أف جتود مرة باالبتس

الدص لماهمػة ا الػ  ة  ػ دل  لػ  الحقػؿ ال  لػ ي فكػ ف ال ػلسل ة حػر  
سف ف ل ي ةيل دال مف  جؿ حده ال رةر لال اه     دلرله    اإلسلاض االالػري 
ام  قلاك  الدص دمحظ ه ا ال حػاؿ لالػال  الػاطف لة  ػ  الػال  المػل   لمػ ًا لػهي 
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 - ةضػًل  -ة حػر  حالػه فػ   جلد ػه ال لالػة فاػا  ام  ا   اؿ ال لسل كؿ مل
دم ػػػلف حػػػلؿ قامػػػهي سػػػف المػػػل   الػػػاطف ال ػػػ   حداػػػل حدػػػًل  جػػػلا  الحلضػػػل  لػػػ  
الملضػػ ي فاػػا ل ػػـ  دػػه ل هػػل مػػف  لػػؼ سػػلـ  ا ة ةػػر اهػػ   مػػد  الػػارار لمػػف   
ة  حؽي االقلع لمف   ةدلرلال الحع ي فمل اؿ حد  لال ماجار ف  قمدػ ي افػ  

المػػل   مػػف  ػػىؿ ا ػػ  راـ ددةػػة الالػػال  دجػػر دلاسػػة ال ػػلسل فػػ   ج ػػةر الػػال  
 مػػد  ػػػػػػ   ػػة  ػػػػػػ  ل ةػػت ػػػػػ  ضػػلج  ػػػػػةد ػػ ( اا ػػ  راـ الجمػػؿ الايمةػػة  حدلدػػراك  ا

  الر  ضف(.
(  ف درلؾ  ف سىقة ال لسل  ىؿ قلاك  قالةر   ةقالافاد  طة  مف 

دللاطف   المل  ( ه  سىقة س ؽ قاةػة ةقلدماػل  حػرو قػا ي اهػ  ثدلئةػة كثةػلًا مػل 
 :(1 هل ف  ال يل اليلدأل ي الال  الحع اال حر  ةقاؿدجر

 أحبك حلناً يطوؼ
 على شفة ادلتعبني

 وغيثًا يزؼ نداه إىل الظامئني
 أحبك رغم احتجاجى عليك

 ورغم التجاعيد ىف وجنتيك
 ورغم انكسػػػػػػػػػػػارؾ

 رغم الذبػػػػػػػػػػػػػػػوؿ 
 رغم الكآبة ىف مقلتيك

 ومهما قسوت ، ومهما نأيت
 حنيىن وشوقى إلػػػػػيكيظل 

الالػػػػال  فػػػ  الػػػدص  لمػػػ   لػػػ  ااقػػػ  ممػػػئ دللالػػػلاع الدا ػػػ ي فلل ػػػلسل 
ف   مػػ  المج مػػ  سػػف حػػداـ لمػػاطف ل  ةػػل  ةقلدػػؿ ااقيػػه الملةػػل دللحػػعي ح ػػ  اا 
 حااله ا  ا  مىمحهي فضمةل ال لسل احده ةجيمه  كثل حدًل اقلدًل مدهي حدلدػًل 
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م ةجػػػػًل مػػػف الاجػػػر ال ػػػػج  ةرلكػػػه ال ػػػػلسل سمةػػػه اا  ػػػالقًلي فػػػػلللم  هدػػػل ةيطػػػ  
 االم مق  سم  حػػػر  ااك.

اا  ا دظلدػػل  لػػ   الالػػةؿ الالػػال   ػػدجر فةاػػل الػػال  المػػل   ال ػػ   جػػلا  داػػل      
ال ػػػ   ي اهػػػ اا دك ػػػللال ػػػفي اقػػػر جم ػػػت  يماهػػػل الكيدػػػة اةدػػػرا سمةاػػػل الػػػ داؿ 

ه   الالػال  ال ػ   لةال المحدافي االةاـ اه  سم   اا اررا طللمل  حدال الدلفي 
جيمػػػت الكثةػػػل ممػػػف كػػػلداا ةماجػػػاف دحداػػػل  الػػػدحاا ااف ةداػػػلاف مداػػػل     ف 

فػللمل    0ال لسل ظؿ سم  سار الافلؽ االحع ي ل ـ ادكلل  ا مػلر  سمػ  حللاػل
هدل ر لة لم ةػة لمػاطف  مالػل( اال يدةػل  دلل جلسةػر( دػر ل ال سمػ  ال ػة ا ة 

ل الػػػللة االقػػػرـ ي كمػػػل دجػػػر فػػػ  الالػػػال  ا ػػػ  راـ االكدػػػلي  ػػػاح  ػػػػػػػػ  ةضػػػًل ػػػػػػػػػ د
 -الكيدػػة -الػػ داؿ -ادك ػػللؾ -ال جلسةػر –ال ػلسل لمكممػػلت   اح جػػلج  سمةػػؾ 

( كمال  لالظ مف ااٍر ااحر    االؼ دال المل   حقةقةي ممػل ةػرؿ سمػ   ف ق ات
المقػػلـ لػػةف مقػػلـ  الػػاةل م ػػار   لػػ  ي دػػؿ هػػا م ػػار ةيكػػف  جلدػػة  ػػيالةة 

 لد  الح ف اا لـ الم  ا   مف ه   الالال   ات الميللـ الح ةة. ممةئة دكؿ مي
( دجػػػر ال ػػػلسل ةدػػػر  ل ػػػـ الػػػال ه افػػػ  قالػػػةر   لقالػػػة الدجػػػ  ا  ةػػػل 

اللم ةة مف  ىؿ ا   رامه م ارًا ح ةًل ي ثـ ة جلا  ه ا الم ار الح ػ   لػ  
 :(1 ةقاؿ ياالر  ت الميداةة دلإلةحلكاتمل الاك  مف ميلٍف مجلر  ممةئة 

 وقع البجع رقصتو
 الدامػػػػػػػػػػػػػػػػػية

 فاض هنر من احلزف
 أغرؽ فرحتو الطاغية
................... 

 قلت سيدتػػػػػػػػػػػػى
 يا أمرية ىذا الزماف

                                                           

 .170/  ا سملؿ الكلممة( (1
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 ودرتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 كيف باعدت بيننا ؟

 كيف طاوعك القلب
 أف هتجرى من أحبك

 أف تسلميو لليل التغرب
 ػػػػػحتنكره أوجػو الري

 مصوغة بالنفايػػػػػات
 والقػػػػػػػػػػػػػار

 ختنقو الطرقات الكئيبة
 غللده طيفػػك ادلتخفى

 وراء السديػػػػػػػػػػػػػم
 وخلف ادلػػػػػػػػػدار ؟

فػ  المقط  ا اؿ ة  حضػل ال ػلسل الػال  الدجيػة حللػة ما اػلي اهػ  
الالػػػال    اػػػللؽ الحةػػػل ي لةلمػػػ  داػػػل لػػػداف ال ػػػلسل الػػػ    حػػػاؿ ح دػػػه  لػػػ  هػػػ  

الم  ػػػلاةةي االدجيػػػة سػػػلر  ةلمػػػ  داػػػل  لػػػ  المػػػاف ا دػػػةض الػػػراؿ سمػػػ  ال ػػػيلر  
االاػػل ي لكداػػػل داػػػ ا الاالػػؼ   حػػػاؿ ال ػػػيلر   لػػػ  كيدػػة احػػػ في ا كػػػ ف دةػػػلض 

 الحةل  ال يةر  قر    ه  حلدة  اراك سظةمة.
اقػػر  كاف هػ   الالػال  الح ػةة  ات الر لػة الم  ػلاةة  ر مػت ال ػلسل 

ي المػػل كلدػػت هػػ   الالػػال  الح ػػةة  ح ػػل   لػػ  اا دك ػػللف الحػػ ف فػػ  حللػػة مػػ
 ا ةل ا اضة ي فقر ا  طلع ال ػلسل فػ  المقطاسػة الثلدةػة مػف الػدص ال ػلدؽ 

دػػػة الم ػػػلل  لةاػػػل فػػػ   ف ةيػػػلض فػػػ  الػػػال  لم ةػػػة  يمػػػةًى لاػػػ   اللقالػػػة الح ة
ل  ي مػػف  ػػىؿ ا ػػ  رامه لمددةػػة الحاالةػػة يالػػا دظلدػػل  لػػ  الالػػػا المقطػػ  ا اؿ

اهػػ ا ااضػػ  مػػف دظػػل   ػػلةية ل اهمدػػل  ف ال ػػلسل ة حػػر  سػػف  د ػػلدة  حداػػلي 
( لكػػػف اللمػػػ  دجػػػر   اجػػػل  -دلسػػػرت  - مةػػػل   - ػػػةر   ا ػػػ  رامه لالاػػػلظ  
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ػػػػػػػػ مالػػدا ة  لةػػؿ ال  ػػلعال ػػلسل ليدػػللات   ا ػػ  راـف  ػػىؿ ة ػػؼ اةظاػػل مػػ
 لدػة حقةقةػة ي ( اه  سدللات  ػرؿ سمػ   ف المػ كمـ ةيػلد  مػف دللدالةلت االقلل

جيم ه رائـ الاكل فػ  اطدػه  مالػل( فاػ  المحدادػة ال ػ  ةيل داػل ال ػلسل سمػ  
 .مل فيم ه د ددلئال

( دمحػظ  ف ال ػلسل قػر  ممك ػه سلطا ػلف همػل اف  قالػةر   ال حػلؿ
مديثاػػل سػػرـ اللضػػل سػػف  اج ملسةػػةالحػػ ف االحػػعي االحػػ ف هدػػل لػػه ر لػػة 

ي  ا مار الداف لمالاع مػف الااقػ فقر ةالااق ي المحع ر لة سلطاةة قاةة 
 :(1 ةقاؿي يًل  فضؿراف  لالد  قاا ةكاف 

 ػػػ وناديػػػػػػػػػػػػػػت1
 ػػػ ىذا أواف الرحيل2
 ػػػ إىل الشمػػػػػػس3
 ػػػ فلرتكىب الفػػلك4
 ػػػ ال عاصم اليـو5
 ػػػ قالػػػػػػػػػػػػػػػت6
 ػػػ سآوى إىل جبل7
 ػػػ قلػػػػػػػػػػػػػػػػت8
 اليـو ػػػ ال عاصم9

 ػػػ قد أنبأتىن الرياح11
 ػػػ بأف ادلواسم رلدبة11
 ػػػ وادلواويل مرعبة12
 ػػػ والوجوه الىت تدعى العشق13
 ػػػ كاذبػػػػػػػػػػػػػػػة14

                                                           

 ـ.1996ملك  الرل ل لمطدلسة  13دال/رةااف ثقاع ف   اكل  ال( (1
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 ػػػ قلت ىذى خيوىل مسومػػػة15
 ػػػ فاركبيها16
 ػػػ أقمت على مفرؽ الشمس17
 ػػػ شللكػػػىت18
 ػػػ وانتظرتػػك تأتيػػن19
 لك اآلف ما تشتهنيػػػ قلت: 21
 ػػػ فال عسس اليـو21
 ػػػ وال حتػػػػػػػػػػػط22
 ػػػ إىن بذرت لك احلب23
 ػػػ من كل زوجػػػػػػني24
 ػػػ فانسرىب ىف عروقػى25
 ػػػ فهذا زماف التوحد26
 ػػػ ىذا زمػػػاف جديد27
 ػػػ تغري فيو ادلمالك أوجهها28
 ػػػ وتبدؿ أثواهبػػػػا29

ة اللم ةػػة ال ػػ  ةحػػلاؿ فةاػػل ال ػػلسل  يلةػػة فػػ  الػػدص دمحػػظ هػػ   اللحمػػ
الااقػػ ي ادقػػر الدةئػػة ا ج ملسةػػةي امػػل فةاػػل مػػف حػػع م ةػػؼي كمػػل دمحػػظ هػػلاع 

 ال لسل مف دلار  الح ف  ل  رؼك الحع الحقةق .
امػػػ  ا ػػ  راـ ال ػػلسل لددةػػة الحػػاالي دمحػػظ ا ػػ  رامه ال دػػلص الػػرةد  

االي ػلةفي افةاػل ةػ    ال دػلص كمل ف  ال طل اللادػ  اال ػلمف اال ػلد  االلادػ  
م  قالة  ةردل دا  ػػػػػ سمةه ال ىـ ػػػػػػ ف  القل ف الكػلةـ افةػه ةلمػ  ال ػلسل  لػ  
 مػؽ ااقػػ  جرةػػر ي اال طاػػل مػػف  ةػػؼ المرةدػػة المظممػػة اجالفاػػلي االيػػللـ الجرةػػر 

 ممةئ دللدال اطلةؽ الدجل   لةه ها الحع الاللرؽ.
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سدػر فػا   سة ػ  ال ػلا  اليلدػ  امف ماللرل   كةؿ الالػال  اللم ةػة 
ا لالػػة ا ردػػػ  مدػػه اهػػػا سمامػػػًل مػػف مالػػػلرل ال ػػػيل الميلالػػل اظػػػلهل  مػػػف 
ظػػػػػػااهل ي فلل ػػػػػػلسل الميلالػػػػػػل ة ػػػػػػ ق  مدػػػػػػه الكثةػػػػػػل مػػػػػػف ا حػػػػػػرا  االاقػػػػػػلئ  
اال  الةلت االمػرفي اهػ  فػ  كثةػل مػف ا حةػلف  اظػؼ  اظةاػًل رقةقػًل كلمػا  

ةفي اها  اظةؼ ةيط  ال ػيل  الدةي  يدل سف لس  جرةر  لم يلاك الميلالل 
 0ر  ت سمةقة  ةل مدل ل 
لػػػػ  الطلةػػػؽ  ل اللم ةػػػة سدػػػػر فػػػا   سة ػػػ  قالػػػةر   امػػػف هػػػ   الالػػػا 

افةاػػل ة حػػر  ال ػػلسل سػػف فم ػػطةف الحلضػػلي م ػػ رسةًل مػػف ال ػػللة   (طمةطمػػة
 . ػػدلفمرةدػػة   طمةطمػػة( اهػػ   اؿ المػػرف ا درل ػػةة ال ػػ   ػػقطت فػػ   ةػػر" اإل

 :(1 ةقاؿ فةال ي  ا درلف ثدلك حكـ الم ممةف ف
 من أين نبدأ ادلسري يا طليطلة

 وطارؽ يغػػػػػػػػػػػػيب                                   
 والسيوؼ قد أصاهبا الكػالؿ                                     
 واخليوؿ ىف العراء مهملة                                   

ف  الدص ة   رـ ال لسل   طمةطمػة( لمػ ًا لام ػطةف ي ا طػللؽ( لمػ ًا 
لمقلئر ال   ة    سمػ  ةرةػه الدالػلي د سػلر  ال ػةاؼ  لػ  د ػلطال اال ةػاؿ  لػ  
قا الي اقر سمؿ اللمػ  هدػل سمػ   ثػلاك اللسةػة ال ػيلةة ااالػؿ حلضػل ال ػلسل 

فػ  ضػمةل كػؿ  دملضةة االًى حةػًلي فقػر  ظاػلت الالػال  م ػارًا  للة ةػًل ملئةػلً 
م ػػػمـي امػػػف  مػػػؼ هػػػ   الالػػػال  ةمكػػػف الااقػػػ  الميلالػػػل الم ػػػلده لػػػه فػػػ   هػػػف 
ال ػػلم  حةػػًلي  لالػػة االيىقػػة اليضػػاةة ماجػػار  دػػةف اللمػػػػػػ  ال ػػللة أل االااقػػ  
المػػػلار اإل ػػػلل   لةػػػهي ممػػػل  ر   لػػػ   ػػػراس  هللػػػة كدةػػػل  مػػػف الػػػ كلةلت االميػػػلد  

ادػػةف الػػدص االم مقػػ  مػػف جاػػة المل دطػػة دػػةف الػػدص ديضػػه دػػديض مػػف جاػػةي 
  ل ي فا  الدص دمحظ ال لادط دةف  طمةطمة اطللؽي اال ةاؼي اال ةاؿ(  مل 

                                                           

 .73ا سملؿ الكلممة/ ( (1
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ا ل دػػلط دػػةف الػػدص االم مقػػ ي فاػػا هػػ ا ال  ػػلده القػػلئـ دػػةف طمةطمػػة الملضػػ ي 
 افم طةف الحلضل.

امثػؿ هػ   الالػال  اللم ةػػة دجػرهل ػػػػػػ  ةضػًل ػػػػػػػػ فػ  قالػةر    فػل  اليلدػػ  
 (2 افةال ة ػ رس  ال ػلسل مرةدػة   لدلطػة ا درل ػةة لمػ ًا لام ػطةف( (1 ةل(ا  

 مػػػل قالػػػػةر   ملثةػػػػة راؿ الطاائػػػػؼ فاةاػػػػل  ك ػػػؼ الالػػػػال  اللم ةػػػػة سػػػػف الااقػػػػ  
 :(3 الميلالل لميللـ اليلد  كمهي ةقاؿ فةال

 أنعى لكػم دوؿ الطوائف
 دوؿ التمزؽ والتشرذـ والتخالف
 أنعى لكم تلك القبائل والعشائر

 والزعانػػػػػػػػػػف
 ىم سلموا للرـو أمرعلو

 وناموا ىف ادلتاحػػػػػػف
                                                           

 ـ.1999الرال الماللةة  72ةدظل: رةااف ل ة دماف الملك/( (1
 ( اف  القالةر  ةقاؿ:(2

 بعثت ػػػػػ من مدينىت ػػػػ استصرخ ادللوؾ
 مشرقاً ومغرباً 

 وصفت ما أصابنا من الدمار
 غرناطة تضيع

 فلم غلب أحد
 )كانوا يغازلوف قيصر اجلديد
 ويرفلوف ىف الدمقسى واحلرير

 ويشجبوف ما جرى من اليهود(
 غرناطة تضيع
 ومل غلب أحد

 غرناطة ىوت إىل األبد
 .286( ا سملؿ الكلممة/ (3
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 وتفرقوا ..وتنازعوا 
 وخائف ..ما بني سلصىِّ 

 وتوزعوا ما بني معتمد ومعتضد
 وخالػػػػػف ..وسللوؼ 

 ألقاهبم ىف غري موضعها
 فهم رعاديد رواجػػػػػػػف

 ىم كمموا األفواه فالتنكيل حق
 وادلخالػػػػػػػػف .. للمعارض

 ال خيل ال فرساف
 ال أحػد يناضػػل

 أو غلػػػػػػػازؼ
 الرـو خترتؽ الفضاء

 وىم يباروف السالحف
 وتأمرت تلك القبائػػػػػػػػػػػػل
 فهى من دوؿ التحالػػػف
 سقط القناع عن الوجوه
 وكشف األصباغ كاشف

 ػػه فػػ  القالػػةر  دمحػػظ ال ماةػػة ال للة ةػػة ال ػػ  ا ػػ مر مداػػل ال ػػلسل ملر
ف كلدػػػت  ا  ل ػػػةةي ل الػػػد  هػػػ   المػػػلر  الػػػالًا لم ةػػػة  ػػػرةر  اإلةحػػػلكي فاػػػ  اا 

اليلدػػ  فػػ  ا دػػرلفي     ف ال ػػلسل لػػـ ةػػلر  ف ةحمػػؿ  ا دك ػػلل حكػػ  ملحمػػة 
ي كمل  ده لـ ةالد  دكلئةة سم  ضةلع ا درلفي لكده سدل ا دك للساامؿ ه ا 

دػرلف مػػف  ػػىؿ سػف الاػػـ اليلدػػ  فػ  اليالػػل الحلضػػل اهػا ةالػػال  طػػىؿ ا 
 اظةػػػؼ لمػػػا  الملضػػػ  اا  ػػػقلط  لػػػؾ سمػػػ  الحلضػػػلي اقػػػر سمػػػؿ ال دػػػلص فػػػ  

 قاله:
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 وتوزعوا ما بني معتمد ومعتضػػػد   -
................................. 

 - ألقاهبػػػػػػم ىف غػػػػػػػػري موضعػػػهػػا
 سم   ة ػلؿ اللم ةةي لكف اللم  در  ةدك ؼ سدر قاؿ ال لسل:

 خترتؽ الفضػػػػػػػػاءالرـو 
 وىم يباروف السالحػػػف

 اظال ملار ال لسل احقةقة الملار ف  دالةة القالةر :
 سػػػػقط القناع عن الوجوه
 وكشف األصػػباغ كاشػف

لمحػػػى ( ة ػػػ  رـ ال ػػػلسل ال  الػػػةة  .. افػػػ  قالػػػةر     قػػػااؿ   ػػػل 
ال لاثةػػة لمػػ ًاي حةػػ  ة ػػ رس    الػػةة الحػػى  ةلمػػ  داػػل  لػػ  ال ػػلسل دا ػػهي 
ي لةيػػػلض مػػػػف  ػػػػىؿ ال  الػػػةة ال لاثةػػػػة  لاك   جػػػػل   الالػػػةؿ الااقػػػػ  الحلضػػػػل

 :(1 ةقاؿ
 ىف غرفػػة التحقػػػػػيق
 واألضػواء باىػػػػػػػػػتة

 وبرد الليل يلػػػػػػػػػػغى
 لهبىنووشم السوط ي

 وخلف الباب كهاف وحراس
 وقطعاف من الدعلاء تلعنىن

 وحتمل ال فتات إدانػػػػػػػػىت
 قاؿ احملقق وىو ينظر ىف ضجر

 ألديك ياحالج أقواؿ أخر ؟
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 فأجبػػػػػػػػػػػت خذ عىن
 فليس يضايق ادلقتوؿ

 وػػػػػػػػثتػدتثيل جب
 ػزرػػػػػػػػإذا ىو جػ

 سحقاً لعصر ترجم
 فيوػار ػػػػػػػػػػاألفك

 يسحل اإلنساف لو أبدى شهادتو
 ىػػػػػػيقوؿ الناس: ىػذا قد تول

 وكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
 قاؿ احملقق وىو ينظر ىف ضجر

 ألديك يا حالج أقواؿ أخػػػػػػػػر ؟
 قلت افتحوا اآلف ادللفات القدؽلة،

 كى نعيد هبا النظر
 حكامكم قد شوىوا باألحرؼ األوىل

 ئػػػػػػػبخريطتنا، أباحوا أرضنا للذ
 يرتع ىف البوادى واحلضر

 ودتددوا ىف قبضػػػػػػػػػػػػة
 م ادلراوغػػػػػػػػػػػػػػػػػالوى

 واستطالوا ىف انكسار الظل
 تاىوا بني أوىاـ التفاوض

 ػػػػلػػػػػػواستعارات البدائػ
 والسالـ ادلنتظر

 ىل تعرؼ األمػن الذئاب
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 وىػػػل يطيق بقػػػػػػػاءه
 (1 ػّر ؟!ػػػػػىف القيد حػػ

ف  القالةر  دجر ال لسل ة  يةل   الػةة الحػى  لةحكػ  مػف  ىلاػل 
م  ػػل  ال  الػػةة ال لاثةػػةي ديػػلض  الالػػةؿ المحلكمػػة ال ػػ  حكػػـ سمػػ  الحػػى  
ديرهل دللماتي االالال  ال   جلكت سمةال المحلكمػة كمػل حكلهػل ال ػلسلي هػ  

 ا ػه  حمػؿ الال   ةللةة م  احل  مف مداف الحى  اثقلف ه ثـ هػ  فػ  الاقػت 
ح ل ػه االلمػػ  فػػ   ؛اليمةػػؽ دااقيػػه الميلالػػل ر لػة قاةػػة سمػػ  ثقلفػػة ال ػػلسل اا 

القالػػػةر  ظػػػلهل دراةػػػة مػػػف اليدػػػااف حةػػػ  ة ػػػةل  لػػػ  اجػػػار حػػػرة  فػػػ  الػػػال  
اس لافلت سم  ل لف   الةة  لاثةةي ه  ف  الدص ميلرؿ لم لسل دا هي اف  

 ي هػ  فػ  حقةق اػل را ؿ الدص دجر ال لسل اقر ق ـ القالػةر   لػ   لدػ  مقػلط
 يكػػف  لدػػ  رفقػػلت  ػػيلةةي مػػ  دراةػػة كػػؿ رفقػػػة ةكػػلل  ػػساؿ المحقػػؽ  لمحػػى ( 

حػػى   قػػااؿ   ػػل  ا لػػؾ لةيطػػ  ال ػػلسل م ػػلحة  ال  الػػةة ال لاثةػػةي  لػػرةؾ ةػػل
ةيدػػل مػػف  ىلاػػل ػػػػػػ سمػػ  ل ػػلف الحػػى  ػػػػػػ د جلد ػػه ال لالػػةي ا جلدػػة ال ػػلسل 

ا ػػػػلر اال يدةػػػػل سػػػػف   ـ الدػػػػلف الميلالػػػػل الػػػػلحع الل ػػػػللةي فػػػػ  ال الػػػػر  لم
ة ػ يةل  ال ػلسل الالػال  المكلدةػة ل لفػة  ا مللاـي اكلف طديةل  ف ةكػاف  اؿ مػل

ةدػرا الػال    ػ هل ال ػلسل مػف ااقيػه الميلالػل لةجيماػل  ال حقةؽ اه  سم  مل
حكلةػػػػة سمػػػػ  ل ػػػػلف ال  الػػػػةة ال لاثةػػػػةي امػػػػف  دػػػػل  مىمػػػػ  المحلكمػػػػة الػػػػال  

    الػػةة الحػػى  ال ػػ  ا ػػ  رمال ال ػػلسل ال ضػػحةة االيػػ اع الػػ   اقػػ  سمػػ
ميلرً  لهي كمل كلف مف ال اـ الماجاة لمحػى   ح ل ػه اليمةػؽ دللطدقػة الاقةػل  

 .مف المج م ي الفضه حةل  ال ؿي اف لر المج م 
ف كلدػػػت القالػػػةر  مػػػف دػػػراة ال  لػػػ  دالة اػػػل  حكػػػ  م  ػػػل    الػػػةة  اا 

ميلالل  ف  الال  لم ةةي     ف  لاثةةي فقر اظاال ال لسل ليلض  لاك ا فكلل 
 اللم   ؼ ف   كثل مف ماض  مف  لؾ قاله:
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 أباحػػػػوا أرضنا للذئػػػػػػػػػػػػػب
 تاىوا بني أوىاـ التفاوض
 واستعػػػػػػػػػارات البدائػػػػػػػػػػػل

 والسػػػػػػػػػػػالـ ادلنتظػػػػػػػػػػػر
 ػػاال   مػػؼ امػػف  ػػىؿ قػػلاك  مقػػلط  القالػػةر  دجػػر  ف   الػػةة ال ػػلسل     

ال  الػػةة ال لاثةػػة فػػ  دراةػػة كػػؿ مقطػػ  ثػػـ فػػ  دالة ػػه  ظاػػل   الػػةة ال ػػلسل 
افػػػ  المقطػػػ  دمحػػػظ داضػػػا   يػػػلدؽ ال جلدػػػة  0حػػػلمًى مىمػػػ  السةػػػة ميلالػػػل 

ال لاثةػػة مػػػ   جلدػػة ال ػػػلسل الميلالػػل ح ػػػ   ددػػل دكػػػلر د ػػيل  ف الم حػػػر  هػػػا 
 :(1 افةه ةقاؿ ال لسل 0ال لسل دا ه الةف الحى 

 أنذرتكم شعباً طواه اجلوع
 واإلمػػػػالؽ

 أضحى ػلتضر
 يتزاحم األحياء واألموات

 على مأوى ذلم
 أو مسػتقر

 فلتحذروا غضب احليات
 فإهنا النرياف

 ال تبقى ػػػ إذا ما الليل طاؿ ػػػ
 تػذر وال

 نذرتكم يوماً عبوساً يابىن قومى
 فهػل تغىن النذر ؟
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 رس  ال لسل   الػةة  رةػؾ ة  (1 اف  قالةر     راسةلت رةؾ الجف(
الجػػػف( ل كػػػاف لمػػػ ًا ميػػػلر  لػػػهي كمػػػل  ف المي ػػػاقة فػػػ  القالػػػةر  لمػػػ  لمػػػاطف 

 :(2 ةقاؿي  مالل(
 صاح ديك اجلن ىف مجيع العشائر

 أنتم األوىل بطعنػػػػات اخلناجػػػػػر                                 
 مل تكن ليالى يوماً فاجػػػػػػػػػػػػرة                                 
 مل ختىن مع فاجػػػػػػػػػػػػػر                                 
 ندما ..إنىن أقرع سىن                                 

 دمػػػػػػػا ..إنىن أبكى على ليلى                                  
 صحبتىن وضلن تائهاف ىف مدائن                                 
 الدخػػػاف والدمػػػى                                 

الالػػال  فػػ  القالػػةر  لم ةػػة  يكػػف م ػػلسل ا حل ػػةف م  ػػلع لػػـ ةجػػر 
ف   لد ه اإلح لف دللحع ارؼك اليلطاة ال   كلف ةجر  ف  اطدهي دؿ اجر 

الػػ   لػػـ ةكػػف  اا د مػػلكاليكػػف مػػف  لػػؾي كمػػل  ف الالػػال   يكػػف مقػػرال الحػػع 
اطدػػه ةرلكػػه ال ػػلسل    ديػػر اإلح ػػلف دمػػلال  ال لدػػةي فاػػا ك دػػه ةقػػرـ اس ػػ الًا ل

 .ارفلسًل سده
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يالػػػل اليدل ػػػأل ا الػػػ  فػػػ  مرةدػػػة هػػػػي سػػػلش فػػػ  ال236ا ػػػاف   هػػػػي161سدل ػػػ  الػػػر 

ي اكلف ق ؿ  اج ه د دع ا لةلت قامه ثـ سلش دلرمًل سم  فيم ه سدرمل  دػةف لػه حمص
الك ػلع اليػلع ػػػػػػػ رم ػؽ  ا حػلر 87رةػؾ الجػف الحمػص/ يمظاػل الحجػ  :ةدظػلي دلاك ال
 ـ.2004
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 الفصل الثانى

 ( اللونيـــــة الصـورة) 

 لػػػػػػااف ا  ػػػػػةلك اا ػػػػػكللال مػػػػػف المظػػػػػلهل الح ػػػػػةة ال ػػػػػ   حػػػػػر   ػػػػػا لًا فػػػػػ      
داػػػػل مثةػػػػلات ح ػػػػةة ة اػػػػلات   ثةلهػػػػل فػػػػ   ا سالػػػػلع احلكػػػػة فػػػػ  الم ػػػػلسلي اا 

لكف الميلاؼ  ف ال لسل كللطاؿ ةحع ه   ا لااف اا  ػكلؿي اةحػع  0الدلف
دمػػل هػا ليػع  ػػرف   لةػ ه الحلجػػة الميػع داػل  ةػػل  دػه لػةف ليدػػل لمجػلر الميػعي اا 

 ل  ا  ك لؼ الالال   اً ي ثـ  ثلل  القلل   ا الم مقػ  ثلدةػًلي فلل ػلسل   ا ةددػت 
اة لسلع ف   حضلف ا  كلؿ اا لاافي  ااك  كلدػت مدظػال   ا م  حضػل  فػ  

الالااف ماللرلهل  مػلـ سػةف ال ػلسل حةػ  الطدةيػة د ػملئال ادحللهػل  (1 ال هف
ل ادجاماػػلي اكااكداػػل  ػػلاقًل ا لادػػًلي ممػػل االػػ الهل المللاػػل اددل ل اػػل اطةالهػػ
 .(2 جيؿ لماف مد لة ف  ال يدةل ال يل "

هػؿ ةكاف الماف سداللًا مف دةف سدلالػل   ػل    ضػلفل فػ  ددػلك الالػال  "    
ي  ـ   ةداػلر المػاف سداػػل دمةػ    قرمػػه سمػ   ةػل   اهػػا مػل د ػػمةه دظػل  الم ػػلاا 

ةكػػػاف المػػػاف سدالػػػلًا مػػػف  هػػػـ اليدلالػػػل المكادػػػة لمالػػػال ي املسػػػرا  ةكػػػاف  ديػػػًل 
ا للةػػًل  اهػػا مػػل د ػػمةه دظػػل  ال اضػػةؿي  ا ةكػػاف اجػػار المػػاف لمامػػة فدةػػة هػػ  
 ا ةل  لكلف الالػال ي  ا دػ  اللمػ  فةاػلي فةكػاف دمثلدػة اليدالػل الم ػ لؾ فػ  

 .(3 ال ا ةل اال حمةؿ اها مل د مةه دظل  ال ا ةل"
الالػػػااف سللماػػػل ال ػػػلص فػػػ   ػػػيل الػػػرك ال فػػػا   سة ػػػ ي فاػػػ  فػػػأل 
 ػػيل    ػػة  لمػػدص ال ػػيل   ف ة حمػػؿ الكثةػػل مػػف اإلةحػػلكات االلمػػا ي كمػػل  دػػه 
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حػػاؿ المػػاف مػػف دطلقػػه الاضػػي  المطػػلدؽ  لػػ  ر لػػة  سػػـ ا لحػػع مػػف الميدػػ  
 :(1 (ة   مف قالةر   اقدمؾ س ت مداةلً الاضي ي ةقاؿ ال لسل فا   س

 عيناؾ يأتلقاف ىف ليلػػىعلا 
 فريسػل ضوءه القمػػػػػػػػػػػػر                                     
 وينسكباف ىف صحراء أيامى                                     
 فيهمى الغيث                                     
 ينمو العشب والزىػػػر                                     

فػػػػ  الػػػدص   ا دظلدػػػل  لػػػ  المػػػاف ماالػػػاً  سػػػف الالػػػال  الكمةػػػةي اجػػػردل 
ا  ػػار الظػػلهل مػػف ر لػػة لكممػػة  ثدلئةػػة المػػافي دػػةف ا  ػػار اا دػػةضي فػػلالماف

( المةػؿ  لةؿ( ف  ال طل ا اؿي اال لسل هدػل   ةيدػ  الر لػة الميجمةػة لكممػة 
لكدػػػػه  لار مػػػػل  ػػػػاح  دػػػػه الكممػػػػة مػػػػف ميػػػػلد  الظمػػػػـي االقاػػػػلي االقةػػػػري احالػػػػلل 
الحلةػػلتي اهػػا هدػػل دلل حرةػػر ةيدػػ  ضػػةلع ا مػػؿ اا  اػػلك طلةػػؽ الدجػػل ي اةػػرؿ 
سمػػ   لػػؾ ا ةحػػلك الااضػػ  فػػ   يدةػػل ال ػػلسل   دالػػحلاك  ةػػلم ( فػػ  ال ػػطل 

داػػػػلئ   مػػػػل المػػػػاف الىاا م ػػػػرار ال ل ػػػػ   اهػػػػا  يدةػػػػل ةػػػػاح  دللجػػػػرعي الثللػػػػ ي
( اهػػ  لقطػػه ال ػػلسل دقالػػه  فةل ػػؿ ضػػاك  القمػػلا دػػةض الظػػلهل فػػ   يدةػػل 

را ػػؿ الالػػال   يدػػ  الداجػػة اال ػػلال االاػػل  اة ػػلسر هػػ ا الميدػػ  لػػاف الي ػػع 
 .ا  ضل

 مل دللدظل  ل  سدلالل الالال  مج ميةي ف ددل دجر لادػًل م حلكػًل اكػ ف 
سػػػلطا ي اهػػػػ   دػػػػل  الحلكػػػػة  الالػػػال   ح ػػػػا  سمػػػػ  مجماسػػػة لقطػػػػلت لم ػػػػار

الدلطدة سدر ال لسلي مف  ىؿ ال كؿ الماد ي اه ا الماف مف ال الاةل ةح ل  
فلليةدلفي اهمل لم  لمحعي  ا  0دجلدع ال ةلؿي قا  مىحظةي اسدالل اإلةحلك

لم  لماطف ةمثىف القا  ال   ةد ف سف حضػالهمل فػ  ضػمةل ال ػلسلي  ل ػلؿ 
لةدمػػا الي ػػع اال هػػلي اكػػؿ  لػػؾ ةػػاح  دػػلل ةل القمػػل لمضػػاكي اادامػػلل المطػػل 
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االدمػلك اال ػػيلر ي كمػػل  دػػه ػػػػػ  ةضػػًل ػػػػػػػ مػػف  ػىؿ هػػ   الالػػال  د ػػ طة   ف دقػػؼ 
سم  م لسل الداف الدلطدة لر  ال لسل فاا ةل   ف كؿ  جػ اك الكػاف م الػؿ 
ده ا  السؿ ميهي فاا مف اإلح لف دلل ػيلر  ااجػار ا مػؿ ةػل  الكػاف  دػةض 

ة ى   الظىـي اا   راـ ال لسل هدل المةؿ لة قلدؿ م  القمػل  ف المةػؿ الماف ا 
ةل ػػع فػػ  الػػداف ميدػػ  الظػػىـي  مػػل القمػػل فاػػا  ةػػة الح ػػف الد ػػا  الػػ   مدػػه 

 :(1 اه   الالال  دجرهل قرةمًل ف  قاؿ  د   ملـ 0ة ا  الضاك اة ل 
 أحػػبك واحلػػػػػػػػب لو تعلمػػني

 ونػػػػػػػػػػػور ادلقلربيع القلوب 
 وألقاؾ فجراً شهػػى الضػػػػػػياء

 يبدد ليل األسػػػػػػى وادلػػػػػػػلل
ف  الالال  دمحظ  كثل مف لاف مػف ا لػااف ال ػ  ةالػديال الحػعي فاػا 
؛ لسةة سلطاةة م يلدؽ م  ال لسل لة الر سف  لؾ لسةة م  ماة لمااق  ال للج 

دةيػة الكادةػػةي اقػػر ل ػػمال مػػف   ػػةلئه اقػر ا ػػ مر ال ػػلسل  لػػااف الالػػال  مػػف الط
فللحع ها اللدة  ال   ةديػ  فػ  الػداف ال ػلال فةد ػكع الدػال سمػ   الظلهل ي

الػػػاحة الحةػػػل ي  مػػػل الاجػػػل فػػػ  الػػػدص فاػػػا دػػػسل  الالػػػال  فلالػػػًى دػػػةف الظػػػىـ 
االدالي فدال   ا ي اضةلس   يلر   ػلمل ي فاةػه ادد ػلط احللػه  ػدةاة دلدد ػلط 

ض لقةؽي كمل دمحظ ف  الالال  لادًل مف الحلكة ا لؾ مف الملك احلك ه ف  فة
( ا لػػؾ ةػػاح  داجػػار الػػلاع را ػػؿ الالػػال  دػػةف .. ػػىؿ الايػػؿ المضػػللع  ةدػػرر

المػػاف ا دػػةض اا  ػػار ي فػػلللدة  االاجػػلي االدػػال االضػػةلكي   الػػللع كماػػل مػػ  
 المةؿ ل محا ظمم هي اه ا الاللاع ةحك  اللاسًل را مةًل ف  داف ال لسل.

( دمحظ  ممؾ الماف ا  ار مػف قالةر   ادطدلسلت سف مرف المم اف  
ي الػػػػػلل كػػػػػؿ ملحالػػػػػه ةدػػػػػرا سمةػػػػػه ال ػػػػػاار  حل ػػػػػةف ال ػػػػػلسل اسااطاػػػػػهي ح ػػػػػ 
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ةقػاؿ  ياالقالةر   حك  حللة ا  لاع مكلد  كلف  رةر ا ثل سم  لسةة ال لسل
 :(1 فةال

 ىػػػذى مػػدف
 ال تعرؼ من كل األطيار                                              
 سػوى الغرباف                                              
 ال تعرؼ غري اللوف األسػود                                             
 من كل األلواف                                             
 لوف وجوه الناس،                                             
 جالليب النسػػػوة،                                             
 ،إسفلت الشارع                                             
 لوف النفػػػػػػػػط،                                             

 ،وب القـوقلػػػػػ                                             
 ،ػػػافأحاديػػػث الكهػػ                                             

 حىت ما يلفظػو البحر ىنالك                                             
 من مرجػػػػاف                                              

ف  الدص دمحظ الرفقػػة ال يالةة اقر ظالت دللماف ا  اري فاػ  م ػحادة     
دكؿ ميلد  الة ف االح في ال لؾ كلف  لف ال اار ف  الالال  مىئمػًل لطدةيػة 
الحللػػة اليلطاةػػة ال ػػ   لقػػت دظىلاػػل سمػػ   جػػ اك الالػػال  را ػػؿ الػػدص؛ ا دػػرا 

ا ةجػلع دػػػػػ   ػا ( امػل  دػ  الحلكة الر لةة مف ر لة ال ػمع دػػػػػ   ( ثػـ ر لػػة 
  لؾ مف م يمؽ.

االالػػػػال  فػػػػ  جمم اػػػػل  قػػػػاـ ديممةػػػػة  اػػػػلغ لمااقػػػػ  مػػػػف كػػػػؿ مظػػػػلهل اللاحػػػػة     
قمػاع  - جىدةػع الد ػا  -فاجػا  الدػلف  اال السؿ ح   فقرت ا  ةلك حقةق اػل 

( لة ػػػػت دللضػػػػلال   ف  كػػػػاف  ػػػػاراكي اقػػػػر  كلهػػػػل ال ػػػػلسل مجػػػػلر  مػػػػف القػػػػاـ
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دللايػػػؿ  الػػػدحت مػػػف ال ػػػاار دحةػػػ    ةمكػػػف  ف ةدكػػػل لاداػػػل ال يمةػػػؿي اك داػػػل 
ا  ار  حري فلل لسل هدل ة ةؿ  لةه  ف الجمة  ةل  الالال  كمل ةلاهل هاي  مػل 
ال طل ا  ةل اال   قدمه فقر جيػؿ ال ػلسل الملجػلف الميػلاؼ دمادػه ا حمػلي 

ةل ة سم  الال  ال ااري ف اار لػاف الملجػلف ةيكػف  حػاً  دل جػًل سػف هػ   الالػ
ال يلةة الممةئػة دللرفقػة ال  ػلسمةة الح ةدػةي اكػ ف ال ػاار هػا دقطػة هػ ا ال حػاؿ 

ي اكػػ ف الااقػػ  ال ػػللج  ةم قػػ  مػػ  ااقػػ   ل  مػػف المػػاف ا حمػػل  لػػ  ا  ػػارالػػر
ال لسل الرا م  ف  مدطقة ااحر  اه  ال اار الدل ف سف الدظل  ال  لسمةة لر  

 .ال لسل
  الداػػل( دجػػر ال ػػلسل ةا ػػ   قالػػةر ه دالػػال  افػػ  قالػػةر   ثقػػاع فػػ   اكػػل     

داللةةي ةظال فةال المػاف ا  ضػل مػ  ا دػةض الم ػلؽي ل يطػ  هػ   الثدلئةػة 
 :(1 ر لة ال الادة م   جرر ا مؿ داضا  اللسةة ةقاؿ

 فصيب ..ىف البدء كاف وابل 
 ..فطػػػػػػػػػػػل                                    

 تربجت حقوؿ الشمس                                    
 أورؽ اجلمػػػػاد                                  
 اخضوضرت  ىف راحىت ادلروج                                  

 -فػػ  ظلهلهػػل  -فػػ  الالػػال  دػػل  ال ػػلسل ةل ػػـ الػػال  لادةػػة  يكػػف 
قدػؿ  -جلددًل مف الطدةية الاللم ةي فاةال ةالؼ ال لسل الااقػ  المالػل  قػرةمًل 

فقػػػر كػػػلف الداػػػل مالػػػرل  - ف  محػػػ  هاة ػػػهي اةالػػػةده جػػػرع المردةػػػة الم ةاػػػة 
ال ةل االدملكي حة   دما حاله  حقاؿ ال مف( االمقالار دلل مف هدػل القمػ  

المػػػػل كلدػػػػت ي ل الػػػػ هد  كمػػػػاف ال ػػػػمف سدػػػػر اإل ػػػػلاؽالػػػػ   ةدػػػػرا لادػػػػه ا الػػػػا
ال مف ف  اقت اإل لاؽ مالرل الرؼك اال ةلي االقم  اقت الحالػلر مالػرل 
الدمػػػلك ا ػػػ  د   لػػػؾ ال ػػػيال دلللاحػػػة اال ػػػيلر  فكػػػلف لمػػػاف ا  ضػػػل اجػػػار فػػػ  
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الالػػػال  لاػػػلي فللجمػػػلر  الؽي االد ػػػل ةف ةك ػػػاهل الي ػػػع ا  ضػػػل فػػػللدص هدػػػل 
قمػ ي مػ  اجػار ةيطػ  لسةػة دالػلةة  يلمػرت فةاػل   ػية ال ػمف سمػ  حقػاؿ ال

ا لض ال ضػػلاك ال ػػ  سدػػل ال ػػلسل سداػػل دكممػػة   ا ضاضػػلت( اهػػ  كممػػة 
 جيػػؿ المػػلا  فػػ  ا ضػػلال م جػػرر؛ اهػػ   الالػػال  دجػػرهل قػػرةمًل كمػػل فػػ   ػػيل 

 :(1 ادف  اؿ ا درل   ةقاؿ
 ورؽ ثوب األصيل وانفتحت  ...  ىف وجنة النهر وردة الشمس

 :(2 اةقاؿ  ةضلً 
 فرتاه يرفل ىف قميص أصفر  ...والشمس قد ألقت عليو رداءىا 

امػػػػف  ػػػػىؿ قػػػػلاك   ػػػػيل فػػػػا   سة ػػػػ  دمحػػػػظ ا ػػػػ  رامه كثةػػػػلًا كممػػػػة 
 ال ػػمف( دمػػرلالال المػػاد  المػػاح  دللضػػةلك ااإل ػػلاؽ فػػ  حػػاال   ػػدية س ػػل 

 :(3  ماضيًل مدال قاله ف  قالةر   حكلة   الكدل (
 وأغػػػزؿ من خيوط الشمس

 مػػػػػػػػن األمػػػػػػػػػػػلأثواباً 
( ة   رـ ال لسل ددةة الدا  ل ظال الالال  المادةػة اف  قالةر    يلل 

 :(4 ةقاؿ يسم  سكف الر لة الم  احل  مف ال مف
 إذا مػر يػػػػػػػـو                                    
 ومل نلتػػػػػػػػػػق                                    

 تراءت ىل الشمس                                    
 مل تشػػػػػػرؽ                                   
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اةا ػػ   ال ػػلسل قالػػةر   مػػلاار ( دالػػال  دةضػػلك م ػػ  رمًل فػػ  ل ػػمال 
 :(1 مجماسة سدلالل مف الطدةيةي ةقاؿ

 غيمػػػػػػػػػة الصػبح
 أنػػػػػػػػػػػػػت                                          
 تبادذلا قطرات الندى                                          
 (2 وتراسقها بالزنابػػػق                                         

 تدنػػػػػػػػػػػو،                                         
 فتهش إليك مراودة،                                         

 (3 يتبسػػػم  ىف خدره األقحػػواف                                         
 (4 يشاكػسػػك الياسػػػػػػػػػػػػمني                                         

ف  الدص دمحظ اجار الال  لادةة م  ممة سمػ  سدلالػل مػف الطدةيػة 
الالػػلم ةي  ضػػا  سمةاػػل ال ػػلسل الطدةيػػة الحةػػةي حةػػ    ػػقط الالػػاة اإلد ػػلدةة 

( اكماػػػل  لاػػػلظ  ػػػرؿ سمػػػ  االةل ػػػمةف -اا قحػػػااف  -اال دػػػلدؽ  -سمػػػ   الدػػػر  
المػاف مجػلر الماف ا دةض المػاح  دللدقػلك االطاػلل ي اال ػلسل هدػل   ةلةػر مػف 

الدظػػػل  ال ػػػطحةة ي دػػػؿ ةحػػػلاؿ  ف ة ػػػاص فػػػ  ا سمػػػلؿ لةالػػػؿ  لػػػ  مكادػػػلت 
المل كلف ال لسل ة حر  ف  القالةر  سف المػل  ي فقػر  لار  ف ةاحػر دػةف  المافي

المػػل   االطدةيػػة دجمللاػػل ال ػػىعي ا لػػؾ سػػف طلةػػؽ سىقػػة الم ػػلداةي فقػػر سقػػر 
لػػااف الدةضػػلك ال ػػلحل  ال ػػ   ػػرؿ ال ػػلسل   ػػدةاًل دػػةف المػػل  ي االطدةيػػة  ات ا 

اهػػ ا هػػا الميدػػ  اإلةحػػلئ  الػػ   درلكػػه داا ػػطة ؛ دطدةي اػػل سمػػ  الاػػل  االد ػػا 
 .الالال  المادةة

                                                           

 .226ا سملؿ الكلممة/ ( (1
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دةػل دػل لااف سػف حدػه دػا ( ةيدػل ال ػلسل مػف  ػىؿ ال ياف  قالػةر   
 :(1 ةقاؿلماطف  مالل(ي 

 من على البعد تلوحني
 عروسػػػاً بابليو                                        

 أتشهى كل ما فيك                                        
 ولو كاف سرابا                                        
 وجهك اخلمػرى                                        
 - كنجمتني–عينيك اللتني                                        
 أضاءتا درب احليارى                                       
 ثوبك ادلنسوج من ليلى                                       
 ودمى ...وفجرى                                        
 شالك األخضػر                                       

 حاكتو يد النيل على صدرؾ                                       
 نايػػػػػػػػػػػاً                                        

 ووشاحػػػا                                      
 زىرة اللوتس ىف شعرؾ                                      
 وشالؿ ضػياء ..قندياًل                                       

دل ال طال ال ػلدقة فػ  الػدص سػف رفقػة  ػيالةةي  ات الػال  لادةػة  ي
لمػػػػػاطفي اال ػػػػلسل ة لطػػػػػع  اا د مػػػػلكم كلممػػػػةي  يكػػػػف لسةػػػػػة م ماػػػػة دللحػػػػػع 

 مالل( ف  الال  الحرة  سف المل  ي فاا ك ده ة لطػع المػل    المحدادػة( فػ  
حػػةف  ف حرةثػػه كمػػه سػػف الػػاطفي ا لػػؾ ظػػلهل فػػ  االػػاه  لػػااف الثػػاعي فاػػا 

ف ا لػػااف ا دػػةض اا  ػػار اا حمػػلي اال ػػلسل سدػػل سػػف هػػ   ا لػػااف ة كػاف مػػ
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اك ف  ا د ملكدللمةؿ االاجل االرـي اال يدةل سم  ه ا الدحا فةه ر لة سم   ر  
 ال لسل ةلةر  ف ةقاؿ:  دت رائمًل ف  قماددل ف دت ح د ي افلح ي ا ضحة  .

مػػػػػاف امػػػػػ  قػػػػػلاك  مجماسػػػػػة راااةػػػػػف ال ػػػػػلسلي اجػػػػػرت  دػػػػػه ا ػػػػػ  رـ ال
ا دةضي اا لالظ الرالة سمةه ف  الالػال  ال ػيلةة دللد ػدة دا ػال ال ػ  ا ػ  رـ 
فةاػػل المػػاف ا  ػػار؛ اقػػر  دػػلاؿ ال ػػلسل مػػرلاؿ الدةػػلض مػػف حقػػاؿ م يػػرر  فمػػف 
حقػػػؿ الطةػػػل ا ػػػ  رـ ال يدةػػػل دللكممػػػلت   ػػػلع الحمػػػلـ( فػػػ  قالػػػةر  ا  ػػػلاعي 

 لي اةقالاف.ا الداالف ػػػػ الةملـ( كمل ف  قاللئر طممةةي السة
امػػف حقػػؿ الطدةيػػة الالػػلم ة ا ػػ  رـي  اجػػه الالػػدل ي الدػػرلي االاجػػلي 
اللدة  المطل  دللدالي الاؿي الةل مةفي  هل  الما في ال مفي االداللي االػدجـي 

 اكاع الحمةع االمسلس(.
 مػػل مػػرلاؿ المػػاف ا  ػػار فقػػر ا ػػ  رـ ال ػػلسل لػػه دكثػػل  مػػرلا ت المةػػؿ 

االمةػػؿي الجػػف المةػػؿ( كمػػل ا ػػ  رـ  لاػػلظ  ال لدػػلفي  كمػػل فػػ   الظػػىـي االػػرج ي
 لةؿ ال سدلفي االقللي لةؿ ال قلكي اسةف المةؿ (.
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 الفصــل الثالـــث

 ( التصويزيـــة املفارقـــة) 

"الماللقػػػة ال الػػػاةلةة  ك ةػػػؾ فدػػػ  ة ػػػ  رمه ال ػػػلسل الميلالػػػل إلدػػػلا  
مػف ال دػلقضي اهػ ا ال دػلقض قػر ةم ػر ال دلقض دةف طلفةف م قلدمةف دةدامل دػاع 

 .(1 لة مؿ القالةر  دلم الي ف قاـ كمال سم  ماللقة  الاةلةة كدةل "
اهػػ ا المػػاف مػػف الالػػةل ة الادةػػة دجػػر  فػػ   ػػيل الػػرك ال فػػا   سة ػػ  
سمػػػ  الػػػال م  ماػػػةي فاػػػ  قالػػػةر    طممةػػػة( ةيقػػػر ال ػػػلسل الػػػال  مػػػف الػػػال 

ميلالػلي اهػا فػ  الطػلؼ ال لاثػػ  الماللقػة دػةف طػلفةفي  حػرهمل  لاثػ  اا  ػل 
دجػػػػر ال ػػػػلسل ة ػػػػ رس  سدلالػػػػل ال ػػػػلا  سمػػػػ  اسػػػػ  القػػػػلل  راف  ف ةالػػػػل  

مػػف مىمحػػهي مي مػػرًا سمػػ   ف  الالػػةمه مضػػمل  فػػ  اسػػ    كد الالػػةمه  ا د ػػ
القػلل ي ثػـ هػػا ػػػػػ ديػػر  لػؾ ػػػػػػ ةضػا  سمػ  هػػ ا الطػلؼ ال لاثػػ  المىمػ  المثد ػػة 

ةقة مدلقضة  ملمًل لمطلؼ ال لاث  المقلدػؿ لمطلؼ الميلاللي اال   ه  ف  الحق
لهي امف  ىؿ ال السؿ اليمةؽ دةف المىم  ال لاثةة المضمل  ف  اس  القػلل ي 

 :(2 االمىم  الميلالل   درا الماللقة ااضحةي ةقاؿ ال لسل فا   سة  
 ..ػػػ وطػىن الذى قد كاف 1

 صار اآلف طلاسػػػػاً                                           
 يبػػػػػيع بنيػػػػػػػػػػو                                          
 يلقيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػم                                          

 أكواـ القمامة
 وؽ أرصفة الشوارعف                                             
 يستحل دماءىػػم                                             

                                                           

ااراع القػػػلهل  مك دػػػة  130سػػػف ددػػػلك القالػػػةر  اليلدةػػػة الحرةثػػػة/  .س ػػػل   اةػػػرسمػػػ  /ر( (1
 .ـ2002طدية لادية 

 .22رةااف ثقاع ف   اكل  الدال/( (2
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 ويضػن ػػػػ إف ما توا ػػػػ عليهم                                             
 بالكفػػػػػػػػػػػػن !                                             

 ػػ وطىن الذى قد كاف2
 صار اآلف غانية                                             
 تبيع وصاذلا للرـو                                             
 والغربػػػػػػػػػػاء                                             
 تصبغ وجهها                                             

 ما ضرىػػػػػػػا                                             
 أف تستباح ودتنهػػػن                                             

 .. ػػ وطىن الذى قد كاف3
 صار اآلف يشهر سيفو                                            
 وهىف وجو من عشق                                            
 يغتاؿ اليماـ                                            

 ال يئػػػن                                             
 ..ػػػ وطىن الذى قد كاف 4

 صار اآلف                                           
 يسلك درب من ضلوا ،                                           

 ؽلػػػػػزؽ ثوبػػػػػػو                                               
 يلتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاث                                                 
 يغسػل وجهػو بالقار                                              
 تظر العطايا وادلنػنين                                              

ظ ال ػػلسل ةدػػر  كػػؿ مقطاسػػة دقالػػه فػػ  المقطاسػػلت ا لدػػ  ال ػػلدقة دمحػػ
امل ( اه  سدلل   حمؿ ف  طةل ال كؿ ال لا  اليلد ي ...اطد  ال   قر كلف  
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مػػف سػػ  ي امجػػري اقػػا ؛ فػػللم مق  سدػػر  ػػملسال ةجػػاؿ فػػ   ػػلطل   لػػؾ  ةح اةػػه
ي اديػػػر  ف ة  حضػػػل اا د الػػػللال ػػػللة  المم ػػػر الػػػ    م ػػػ  فةػػػه الػػػاطف دػػػللقا  

الم مقػػػ  فػػػ  ضػػػمةل ي اة ػػػ رس  اسةػػػه هػػػ ا الم ػػػار ال لاثػػػ ي دجػػػر ال ػػػلسل اقػػػر 
فػػػ  سػػػلض سمةػػػه الم ػػػار الميلالػػػل دكػػػؿ  الالػػػةمه الم ػػػلةل   ملمػػػًل لمػػػل قػػػر الر 

الم ػػػػار ال لاثػػػػ  المضػػػػمل فػػػػ  اسػػػػ  القػػػػلل ي افػػػػ  المقطاسػػػػلت ا لدػػػػ  دمحػػػػظ 
اليدالل ال لاث  كمل ها راف  ف ة ةل ال لسل  ػةئًل مػف مىمحػهي  مػل اليدالػل 
الميلالػػل المقلدػػؿ لػػه فاػػا م  ةػػل فػػ  كػػؿ مقطػػ ي فاػػ  ا اؿ ةػػل  ال ػػلسل  ف 

ي اة يلمػػؿ مياػػـ ةدػػلل  دمػػل ةايمػػه د ددلئػػه فاػػا ةدػػةياـ كلليدةػػر الػػاطف  الػػد   
كػػ داـ  ػػم   دػػلع ا  ػػ ل ي افػػ  المقطػػ  الثػػلد  ةػػل  الػػاطف فػػ  الػػال  مم ادػػة 
ةدة  دا ه لمف ةرف  الثمفي اف  المقط  الثلل : ةلا  ةيلر  مػف س ػقا ي اةق ػؿ 
مف  حدا ي اف  المقط  اللادػ  ةدػرا فةػه الم ػار  لػةـ حةػ  اجػر ال ػلسل الػال  

 ه ا  ار دماف الداطي ةد ظل اليطلةل.الاطف اها ة  اؿ دثاده المم ؽي ااجا
اف  قالةر    الحع االلملر( دجر ال ػلسل اقػر ددػ  قالػةر ه سمػ  دػاع 

دػػةف الػػال ةف مػػف الػػال  دللماللقػػةمػػف  ثػػلل  اليااطػػؼي سػػف طلةػػؽ اإلح ػػلف 
الحع قرةمًل احرةثًلي اا  لل ال لسل مف الػال الحػع القػرةـ  ػيلاك ضػلع داػـ 

 قاؿ:ة يالمثؿ ف  الحع الي ل  الياةؼ
 قيػػود 11احلػب ىف زماننا                                          

 ليس ذلا وجود 11وضحكة 
 وعملة قدؽلة شلزقػػػػػػػػػػػػة                                            
 ودمعة سلتنقػػػو                                              

 وقصػة منمقػػػػػو                                             
 باألمس يارفػػػاؽ                                            
 قلبت دفاتر العشػاؽ                                           

 عشاؽ عهدنا القدمي                                            
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 قرأت قػػػػوؿ عنرتة                                            
 " وددت تقبيل السيوؼ                                         

 ىف الوغػى ألهنا                                              
 تبدو كمثل ثغرؾ                                            

 الوضاح والضحػوؾ "                                           
 قرأت شعر العاشق اجملنوف                                           
 أيقنت أنو رلرب حكيم                                            

 وأننا ضلػن ذوو اجلنوف                               
لؼ ال لاثػ  فػ  الالػال    الػةة ف  الػدص دمحػظ ا  ةػلل ال ػلسل الطػ

سد ل  دف  راري ا  الةة قةف دف المما ي اهمػل ةمػثىف لمػ ًا لاالػللة االحػع 
الاللرؽي ادػ كلهل ة دػلرل  لػ  الػ هف الػال  الافػلك اال ضػحةة مػف  جػؿ الحاػلظ 
سمػػ  ا ػػ ملالةة الحػػع االػػالك الػػاري اهػػ   الالػػال  ال لاثةػػة قلدػػؿ ال ػػلسل دةداػػل 

فةاػػػل الحػػػع الكػػػل ع القػػػلئـ سمػػػ  ال ػػػراع االداػػػلؽ ادػػػةف الػػػال  ميلالػػػل  ةظاػػػل 
 االمكل ال ةئ.

اف  قالةر    ال  لل ةج لحاف د رار( ةل ـ ال لسل الال  لائيةي ددلهل 
سمػػ  ماللقػػة ضػػمت اليرةػػر مػػف الالػػال ال لاثةػػةي ا حققػػت الماللقػػة سػػف طلةػػؽ 
مقلدمة ال لسل دةف طلفةف كىهمل  لاث  ةحمؿ كؿ طلؼ مدامل م  ا  ر لةػلي 

 :(1 ةقاؿ يم  الر لة ال لاثةة دمحظ ر لة لم ةة ميلالل ا 
 وحده ، لص بغػػػػداد

 ؽلرح ىف طرقات ادلدينة                                         
 ىف ح ػلل ادلوت ،                                         
 يصعد فوؽ تالؿ اجلماجم ،                                         
 يشرب من ثقب مججمة لوثتها يداه                                         
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 ضمور انتصاراتو،                                          
 ويزين شاراتػػػػو،                                          

 جبماجم أطفاؿ بغداد،                                         
.................... 

 ويباغت أحياء بغداد                                         
 يهدـ أسػػػوارىػػػػػػا                                         
 ويروى عناقيد كرماهتا                                         
 بعناقيد من قاذفات القنابل                                         
                                          ......................... 
 ػهاويعاود رسم خريطتػػػ                                         

 حيث يطبع صلمة داود
 ىف قلب رايتها                                        
 ليقيم هبا أورشليم                                        
 ) من النيل حى الفرات (                                       
 هم سادروفوجند  ادلماليك ىف غي                                       
 اجلنوف ..اجلنوف                                        
 تلك بغداد تشرب كأس ادلنوف                                       
 وجنود التتار غدوا فوؽ أشالئها                                       
 يرقصػػػػػػوف                                       

 إهنا اآلف بغداد تفقد هبجتها                                      
 فتغادرىا  شهرزاد                                       
 وقطػػػر  الندى                                      
 السماء  ردى                                      
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 والعروبة أضحت سػدى                                     
 وعيوف ادلهػػػا                                     
 مل تعد ىف الرصافػػػػػة                                     

........................ 
 وليلى ادلريضة تصػرخ                                     

 ال أحػػػد يستجيب                                     
 وبغداد قد أحرقتها الصواريخ                                     

 وادلتنىب يعاين أنقاضها
 ويلملػم أوراقػو                                          
 والنواس يبكػػػى                                          

 وتبكػػػى القوافػى،                                           
 واجلند يستهزئوف                                          
 بقرب الرشػػػػػػػػػػيد                                          
 ،يدكوف قصر اخلالفػة                                          

 يستعمروف البالد                                           
 وأـ احلضارات هتوى                                         
 وهتوى جباؿ التواريخ                                         
 ) تلك إذف نكبة ثانية (                                        
 وادلماليك ىف غيهم                                         
 سادروف                                        
 وقد أدركت شهرزاد التتار                                       
 نكف عن اللهػو يا شهرزاد                                       

 فصمتك عػػػػار                                       
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 وجبنك عػػػػػار                                       
 وبعد العراؽ ستغزو جحافلهم                                       
 كػػػػل دار                                         
 فقاـو جنود التتار                                       
 فقاـو جنود التتار                                       

رـ ماللقػػػػة  الػػػاةلةةي  حػػػر طلفةاػػػل فػػػ  القالػػػةر  دمحػػػظ ال ػػػلسل ة ػػػ  
ال  ػػػلل الػػػ   ةمثػػػؿ المي ػػػر  الظػػػللـي فقػػػر  ػػػلؽ الػػػدىري اظمػػػـ اليدػػػلري ديػػػر  ف 
ا  الع ا لض مف  الحلدالي اال لسل ةضا  سم  ه ا الطػلؼ مػرلاً  لم ةػًل 

ي ةقلدؿ دةده ػػػػ در ل ػه ال لاثةػة االلم ةػة ػػػػػ ادػةف طػلؼ  لاثػ    ػلي افةػه ميلاللاً 
دػل  سػػر  م ػػلهر مداػػل جدػر الممللةػػؾ امداػػل   الػػةلت  لاثةػة كػػلف لاػػل  ثػػل فػػ  
الد  الاكل اليلدأل كؿ  لؾ لم  ده ال لسل  ل    ةػل الااقػ  اليلدػأل الميلالػل 

ت الحضػلل  اجػلك ا ػ دكلل سف ملضةهي ح   ا  ات الميللـ ال لاثةة ال   الدي
ال  الػػةلت ال ػػ  ا ػػ رسلهل ال ػػلسل مػػف ال ػػلا   ف  كػػاف د ػػرار الحلضػػل هػػ  
دا ػػػال الملضػػػ ي االػػػال  الماللقػػػة هدػػػل  ػػػاح  دللح ػػػل  االدػػػرـ لمػػػل حػػػؿ دػػػدىر 

 اليلادة ااإل ىـ مف اس راك ارملل حؿ د لاضةال ا همال.
لع الػ   اكمل هػا ااضػ  فػ  الػدص  ف الطػلؼ ال لاثػ  ا اؿ هػا ال ػ

اس ر  سم  اليلاؽ ف مدال  ةلا ال اظمـ  همالي اةرؿ سم   لؾ مف الػدص قػاؿ 
 ال لسل:

 ويروى عناقػػػػػػػيد كرماتػػػها
 بعناقيد من قاذفػػػػػػػات القنابل

 :اقالػػػه
 ويعاود رسػػػػػػػم خريطػػػػػتها

 حيث يطبع صلمػػػػػػػػػػػػة داود
 :اقاله

 وبغداد قد أحرقتها الصواريخ



 ىف شعر الدكتور: فوزى عيسى وأظلاطػػػػػػػهػاالشعرية الصػػػػػػورة 
)العدد التاسع والعشرون( حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود  

  ﴿996﴾  
  

 مػػل الطػػلؼ الثػػلد  فاػػ  اليلادػػة ال ػػ   دػػرلت  حاالاػػلي اا ػػ كلدت  لػػ  
ي دير  ف كلدت  ـ الحضلل ي ا ػملسهل  ػملك اا دك لللمظمـ اال ضت دللا ةمة 

اهكػػػػ ا سػػػػف طلةػػػػؽ هػػػػ ا ال لكةػػػػع فػػػػ  ددػػػػلك الالػػػػال  مػػػػف  يػػػػرر ؛ اليمػػػػـ اا رع
الميػلد  ا  ػلسًل الم  ا  الر ل  دةف الطلفةف دجر الماللقة   رار سمقًلي ا ػ رار 

 ف  اجراف القلل .
( ةيقػػر ال ػػلسل الػػال  الماللقػػة دػػةف طمػػةالطلةػػؽ  لػػ  طمةافػػ  قالػػةر   

ي ر الل  ده ال لسل  اللةحًل مدل لاً ي اقم ةةسداللةف  حرهمل  لاث  له ر لة ل 
 :(1 ي ةقاؿلـ ةالل  ده ال لسل دالال  مدل ل  ااا ل ميلالل

 من أين نبدأ ادلسري يا طليطلػػة
 يغيبوطػارؽ 

 والسػػػػيوؼ قد أصاهبا الكػالؿ
 واخليوؿ ىف العػػراء مهملػػػة ؟

فطمةطمة ه   المرةدة ا درل ػةة اليلةقػة ال ػ  الػديت الحضػلل  اد ػلت 
دال اليمـ االميلفة ف   الدل كمالي  مؾ المرةدة ال   كلدت حلضػل  مػف حااضػل 

ا سراكي اةديـ  اإل ىـ ةامًل ملي اه  ف   ملدال كلدت  ات قا  امدية ة  لهل
فةاػػل  هماػػلي هػػ   الػػدىر ال ػػ  ف حاػػل ما ػػ  دػػف دالػػةل دقةػػلر  طػػللؽ دػػف  ةػػلري 
اظمت مل ة ةر سم  ثملدةة قلاف حلضل  اليللـ اقدمة ال ػيلاك اا ردػلكي ا  ػ هل 
ال ػػلسل فػػ  الػػدص لمػػ ًا ي لمػػ  دػػه  لػػ  فم ػػطةف الحلضػػل ال ػػ  اقيػػت فػػ  قةػػر 

ي فطػػللؽ     ػػ طة   ف  داػؾ مػػف هػػ ا القةػػر الالػػاةاد  ال ل ػػـي اهػػ  ا حػ ىؿ
 ا ةلع طللؽ ال  الةة  الاللف ال جلع  لئع سف المةرافي

ال لاثةػة لمػػ  ل ةػلع القلئػػر الميلالػػل الػ   ة ػػ طة   ف ة ػ لج  الػػدىر اةطالهػػل 
مف المح مةفي اةمكػف  ف ةكػاف طػللؽ لمػ ًا لالػى  الػرةف ا ةػاد  محػلل دةػت 

ةثػػػه سػػػف ( لةدل ػػػع حرل  الػػػى  الػػػرةفال ػػػلسل سػػػرؿ سػػػف  كػػػ المقػػػرفي لكػػػف
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ي الاجػار ال ػده دػػةف المػرةد ةف مػف حةػ  ال ػقاط فػػ  طمةطمػة المرةدػة ا درل ػةة
امػف ثػـ ةكػاف اليدالػل  ؛ةر ا سراكي اف   لؾ دير لمر لة اللم ةة ف  القالػةر 

ال لاث    ةل مىمحه  ل   مػؾ الحقدػة ال ػ  كلدػت الػدىر  يػةش فةاػل  مػف اليػ   
اليدالل ةقلدمه ف  الالال  سدالل ميلالل م لةل  ملمػًل فقػر   ػقط  االقا ي اه ا

سمةػػه ال ػػلسل مػػلف  اليدالػػل ال لاثػػ   ػػمدًلي فلل ػػلسل لدػػط هػػ   المىمػػ  ال لاثةػػة 
 ل لؾ دجر  ف  دالةة القالةر ي ةقاؿ: ؛دللطلؼ الميلالل سف طلةؽ داةال سده

 يفتديػػػػػػػػك ال شئ                                              
 غري أف يعود طارؽ                                             
 فيجمع الكتائب ادلهلهلػػػػػػة                                             
 وػلرؽ السفائن الىت تآكلت                                             

 ويشعل احلماس ىف ادلقاتلة                                             
 فهل يعود ػػػػ بعد  ػػػػ يا مدينىت                                             
 ىف يديػػػو سيػػػػػػفو وسػػنبلو ؟                                             

كػؿ اف  قالةر   ف  محلاع  ةر ال يلاك( ةيلض ال ػلسل الطػلؼ ال لاثػ  د   
 اللئالػػػػػه امىمحػػػػػهي ثػػػػػـ ة ػػػػػقط هػػػػػ   المىمػػػػػ  ال لاثةػػػػػة  ػػػػػمدًل سمػػػػػ  الطػػػػػلؼ 

 :(1 الميلاللي امف ثـ  ظال الماللقة ااضحة؛ ةقاؿ
 (2)وأعشػق شعرؾ يا سيد الشعر

 تنظمػو عسػجداً                                   
 وعقوداً من اللؤلػؤ ادلؤتلف                                 
 وأجثو ملياً أماـ قوافيك                                 
 أستشعر السحر يسكن ىف كل حرؼ                                  
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 .كلف ةد ر فةه الم دد   يل  ل ةؼ الرالة
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 وأنت لك الدر يا سيدى                                 
 وللشعراء سواؾ ػػػ الصدؼ                                 

 أكاد أراؾ وصوتك ىف جنبات ادلكاف ػػػ يدوى                                 
 وكػػػل اجلموع إليك ختػف                                 
 وأنت ختلد رلد العروبػة ،                                 
 تلهج بالنصر ، تنشره ىف الصحف                                 

 ذاؾ عهد من اجملد يا سيدى قد سلف                                 
 فالقبائل ىف عصرنا ترجتػف                                 
 واخليوؿ استنامت إىل الذؿ                                 
 والسيف فػػل                                 
 فما عاد للجند درع وسيف                                 
 والسفائن ىف البحر ىامػدة                                 

 قد عراىا الصػدا والتلف
 وادلماليك قد أصبحو قصعًا  من خزؼ                

 فمىت الغيم يا سيدى ينكشػػف     
ف  الدص دمحػظ الال  الم دد  حة  ةل ـ ال لسل مػف  ىلاػل م ػارًا 
 لاثةًل ةيكف فةه مجر ا مة اليلدةة امل حقق ه ف  ظؿ اإل ىـ مػف مجػر اسػ  ي 
االالال  هدل  جيؿ الم مق  ة ػ رس  فػ   هدػه مػل  ػطل  الم ددػ  فػ   ػيل  مػف 

ل ال لاثػ ي دطا ت ااد الللاتي ثـ  ف ال لسل الد  ماللقة   ل  را ؿ اليدالػ
 دقاله: 

 وأنت لك الدر يا سػػػػػػػػػػػػػػػيدى
 وللشعراء ػػػػػ سواؾ ػػػػػ الصدؼ
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فاػػ  ال ػػطلةف دجػػر ال ػػلسل ة ػػ رس  قػػاؿ الم ددػػ  اهػػا ةا ػػل ددا ػػه 
 :(1  ملـ  ةؼ الرالة دقالػػه

 ما أبعد العيب والنقصاف عن شرىف  ...  أنا الثريا وذاف الشيب واذلـر
دػػػػ   ل   ف ال ػػػػلسل لػػػػـ ة ػػػػ رع ميدػػػػ  دةػػػػت الم ددػػػػ  لة ػػػػةل  لػػػػ  الحللػػػػة  اا 

ال لاثةػػةي لكدػػه ةلةػػر  ف ةقػػاؿ:  ف سالػػل الم ددػػ  هػػا سالػػل الػػرل االمجػػر اليلدػػ ي  مػػل 
مل دحف فةه مػف ميلالػل ي فاػا سالػل  الالػرؼ( الػ     ة ػلا   ػةئًلي ادػ لؾ ةكػاف 

الحلضػػل ال يدةػل  دمػػؾ( ةيدػػ  سالػل الم ددػػ  كمػػهي اال يدةػل دػػػػ   ػػااؾ( ةيدػ  اليالػػل 
 امف هدل   حقؽ الماللقة را ؿ اليدالل ال لاث .

اا  ا اد قمدػػل  لػػ  اليدالػػل الميلالػػل فػػ  الػػدص ي دجػػر ال ػػلسل اقػػر  ػػمع كػػؿ 
 اللئص امىم  اليدالل ال لاث  مف اليدالل الميلاللي فدجػر  مػثًى ة ػ رس  قػاؿ 

 :(2 الم دد 
 القلموالسيف والرمح والقرطاس و  ...فاخليل والليل والبيداء تعرفىن  

ا لػػؾ لكػػ  ةداػػ  مضػػماف هػػ ا الدةػػت سػػف  حقػػؽ اجػػار  فػػ  الحللػػة ي 
 الميلالل ي اةثدت ضر ي كمل ها ااض  ف  الدص دقاله:

 فالقبائل ىف عصرنا ترجتػػػف
 واخليوؿ استنامػػػػػت إىل الذؿ                                   
 والسيف فػػػػل                                   

  حقػػػؽ فػػػ  الالػػػال  الماللقػػػةي ل  ػػػ رس  فػػػ  الػػػداف داسػػػًل مػػػف  اهكػػػ ا
 الح ل ي اا لـ ي اة ا ل ال ساؿ ف    ل القالةر :

 ؟فمىت الغيم يا سيدى ينكشػػف
 

 
 

                                                           

 لل  ا  ػلافي رال الميلفػػة ػل  اليكدػل   حقةػػؽ  دػلاهةـ اإلدةػ ي3/371رةػااف الم ددػ   ( (1
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 الفصـل الزابـع

 ( السزيالية الصورة) 

د ػػػػ ت المرل ػػػػة ال ػػػػلةللةة فػػػػ  فلد ػػػػلي اا رهػػػػلت فػػػػ  اليقػػػػرةف الثػػػػلد  
االثللػػػػػ  مػػػػػف القػػػػػلف الي ػػػػػلةفي ا مةػػػػػ ت دػػػػػلل لكة  سمػػػػػ  كػػػػػؿ مػػػػػل هػػػػػا  لةػػػػػع 
طػػػىؽ ا فكػػػلل المكدا ػػػةي  ام دػػػلقضي اهػػػ   اػػػرؼ  لػػػ  الديػػػر سػػػف الحقةقػػػةي اا 
 اال الاةلات الىااقيةةي ا ةطل  سللـ ا حىـي اهػ ا المػاف مػف ال الػاةل ال ػدط
دللحقدػػة ال مدةػػة المم ػػر  مػػل دػػةف الحػػلع اليللمةػػة ا الػػ  االثلدةػػةي فقػػر سلالػػلت 
 حػػراثل اج ملسةػػة ا ةل ػػةة اسممةػػة افم ػػاةة سظةمػػة ال ػػ ف ي اقػػر  السمػػت مػػ  

 .(1 ديض ه   ا حرا   السًى سمةقًل"
اال ػػػلةللةة فػػػ  ال ػػػيل هػػػ   ف ةيدػػػل ال ػػػلسل سػػػف ادايل  ػػػه ام ػػػلسل  

ف كلدػػت فػػ  ديػػض الػػالهل دالػػال   دػػرا  للةػػة  مل مػػًل مػػف الػػاس  ااإلرلاؾي اا 
ف كلدت ف  ديض الالهل  يكف داسل مػف   يكف داسًل مف الاس  ااإلرلاؾي اا 
ا ػػ ىط الم ػػػلسل اسالػػػؼ اليااطػػػؼ اا  ػػػااؽ االل دػػػلت راف  ل ةػػػع مدطقػػػ  
لاػػلي افػػ  كثةػػل مػػف الػػالهل  دػػرا ضػػلدل مػػف الا ةػػلف االاما ػػة الاكلةػػة ال ػػ    

لمدطؽي اةمكف القاؿ سدال د دال ثال  را مةة ف  اإلد لف اثال   ي لؼ دلليقؿ اا
ف  سىقل ه م  اليللـي اه  ف   ػيل الػرك ال فػا   سة ػ   يػر قمةمػة دللقةػلف 
 لػػ   دمػػلط الالػػال ا  ػػل ي امػػف  لػػؾ قالػػه فػػ  قالػػةر  "ادطدلسػػلت سػػف مػػرف 

 .(2 المم "
 األرض سػػعري

 والركػب بوادى الصمت                                              
 يسػػػػػػػػػػػػػػري                                             
 ال تبصر عينك غري ادلوتى                                            

                                                           

ي ا ال  الثقلفػػة ال ػػالةة يالحػػىؽ  لجمػػة د ةجػػة 9/  ػػللة  ال ػػلةللةة: مػػالةف دػػلراي ةدظػػل( (1
 .ـ1972 ؽ مر
 .166ا سملؿ الكلممة / ( (2
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 والعرجػػػػػػػاف                                            
 والبلػو ، ومقطوعى األلسػن                                            
 اخلػيل دتػػدُّ قوائمها                                            
 للخلػػػػػػػػػف                                             
 اؽفليس ذلا أعنػػػ                                            

ف  الدص دمحظ ال لسل اك ده ةحك  حممًل م ةاًل   سىقه له دللااق ي 
 ا  ف ال ػػلسل ةحػػلاؿ  ف ةل ػػـ الػػال  لمااقػػ ي ثػػـ ةقػػـا د حاةػػؿ هػػ ا الااقػػ   لػػ  
 ةػػلؿي    ةحػػاؿ الالػػال  الااقيةػػة المدطقةػػةي  لػػ  الػػال  م  ةمػػة  ةػػل ااقيةػػةي 

ل مف حرائؽ ا دالل ةجم  دةف سدلاللهل الىمدطؽي فل لض   حاؿ دكؿ مل فةا
ادحػػلل  لػػ   ػػيةلي ثػػـ ةظاػػل فػػ  الالػػال  ااٍر مػػف دػػاع   ػػل هػػا اار  الالػػمت 
الػػ   ة ػػةل فةػػه اللكػػع سمػػ  هةئػػة  ةػػل مدطقةػػة مػػف  ػػىؿ الم ػػارةف ال ػػلدقةف 

االاار  ال لل  مف الحةل  دمحظ  لالض امل  ح اةهي اال    حالت  ل   يةلي
هػػ ا المكػػلف ةيػػر  ماةػػة لمالػػال  الػػال  مكلدةػػة  يكػػف لسةػػة لمكػػلف  ةػػل مػػ لاؼ 

ال     ةل  فةال  ةل الما    ا اليلجلفي افاؽ  لؾ  ظال ف  الالال  ال ةؿ 
سم  هةئة  ةل مياار  فا  دى  سدلؽ ي ا  ةل سمػ   ةػل طدةي اػل حةػ   مػر 

اكػػػ ف  فللالػػػال  فػػػ  ًا فػػػ  جمم اػػػل  يكػػػف حللػػػة مػػػف الىاسػػػ ي 0قاائماػػػل لم مػػػؼ
ىـ ي فللمكػػػلف  كثػػػل  لافػػةي امػػػف فػػػ  المكػػػلف ال ػػلسل ةحكػػػ  م ػػػارًا مػػف ا حػػػ

اسمػ  كػؿ 0 ضا  سمػةاـ ال ػلسل الػاة ال ػدحةة ي فاػا سػللـ   ػل  ةػل ااقيػ 
فػػ ف الالػػال  سمػػ  هػػ ا الػػدمط  يكػػف اداػػػػػػيلً  قاةػػل  ا  الاالػػةة ميػػػػػػػػػػػةدة  جػػل  

ف  حل ةف ال لسل ح   االمت ده الحلؿ   حللة كلف لال   ثػػػػػػػػػػػةلهل القا  سم 
 :ؿ سم   لؾ قاله ف  دالةة القالةر ةل  مل حاله سم  ه   الالال ي اال   ةر

 ال تقرب مػدف ادللح
 فتفقػػػػػػد ذاتػػػػػػػػك                                          
 فالداخل فيها مفقػود                                          
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 واخلارج منها مفقود                                         
 :(1 ( ةقاؿ ال لسلقالةر     ل القلدضةف سم  الجمل اف 

 أنا آخر القابضني على اجلمر
 من جلج الليل جئػػػػػػت                                    
 ومن رحم النظم ادلستبدة                                    

 قد أرضعتىن القبيلة ثوب اخلرافة  
 :القالةر  دا ال ةقاؿاف  

 ، ننظم للعشق ملحمػةضلن الصعاليك    
 نتعلق دوماً خباصرة الشمس                                 
 نشرع بوابتنا للهػػػواء                                 
 ونبقر بطػػن اخلرافػة                                 
 بطػػػن الظالـ الكئيػب                                  

 يكػػف هػػ   الالػػػال  اديكل ػػًل كثةاػػػًل لطدةيػػة المج مػػ  الػػػ   ةيػػةش فةػػػه 
ال لسلي كمل  دال   ػةل ػػػػػػ  ةضػًل ػػػػػػ  لػ    ػةلك  ةػل مح ا ػة هػ  ماجػار  فػ  
اجػػراف ال ػػلسلي قػػر  لاكمػػت سدػػل م ػػةل ه الحةل ةػػةي اهدػػل ة ػػر ؿ الىاسػػ  فػػ  

ااقيػًل م  ػةًى فػ   هػف ال ػلسلي لةيدػل دػه   كةؿ الالال  الميدػل سداػل لػ يكف 
 سف  كؿ الااق  الحقةقأل ال   ةيةش فةه.

فاػػ  الالػػال  دػػل  الػػالًا ماككػػػة كمػػل فػػ   لحػػـ الػػدظـ ػػػػػ لجػػف المةػػؿ ػػػػػ 
  لضي د  ثاع ال لافة ػػػػ  لالل  ال مف ػػػػ دطف ال لافػػة(.

ديةػرًا  اف  قالةر     لااف ( دمحظ مف  ىؿ الالال  ال ػلةللةة اديطلفػلً 
لادػػًل مػػف القمػػؽ اال مػػلر سمػػ   ا ديطػػلؼلػػر   ػػلسلةة فػػا   سة ػػ  ةمثػػؿ هػػ ا 

 : (2 الااق ي ةقاؿ
                                                           

 .283ا سملؿ الكلممة / ( (1
 .201ا سملؿ ال يلةة الكلممة / ( (2
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 ؼلرج من ىيكلػػػػو الليلػػػػػى
 لريسم دائػػرة محػػراء                                    
 بلوف العشػػػب                                    
 وشػقػػػػػػػراء                                    
 بلوف الزنػػػج                                    
                                    ...................... 
 يسمع صوت تبادؿ أعرية                                    
 األلػػػػواف بني                                    
 يسػػػػػػػػػػػػػري                                    
 يرى حفريات                                    

 تزحػػػػػػػػػػػف
 وكهوفػػػػػػػػػاً                                                  
 ،ػلتتناسػػػػػػػػػ                                                 
 ومجاجػػػػػػػم                                                 
 تصعػد فوؽ تالؿ الريح                                                 
 وترقػػػػػػص                                                 
 فوؽ رماد األشػػػالء                                                 

دمحػػػظ فػػػ  الػػػدص ا ػػػ  راـ ال ػػػلسل لم ػػػة ا ػػػ  رامًل جرةػػػرًاي ةقػػػـا سمػػػ  اللم ةػػػة     
لمطدةيػةي امػل هػ   المالطة فػ  ال مػاضي ااد ػىؽ الر لػةي مػ  ظاػال الػال م للاػة

   اديكػػلف ل جػػللع ا كلةػػلت فلرةػػة مل دطػػة دلل ػػ ثل المج ميػػ  لػػر  ال ػػلسلي اهػػ   
الالػػال الضػػدلدةة دجػػػرهل     ػػؼ    فػػ  مااضػػػ  ميةدػػة مػػف القالػػػةر ي فاػػ  الػػػدص 
ال   ميدل دل  فةه الالًا اسدللات ة ػارهل اإلةاػلـي ا اكػؾ ال ػةلؽي اضػدلدةة اللسةػةي 

مف ر  ت الجمػؿ    ديػر الكثةػل مػف الجاػر الػ هد    ك   ل   ا  ةكلر القلل  ةد ا
امػػ  دالةػة القالػػةر    ضػ  اللسةػػة  ػةئًل ف ػػةئًل  -هػ ا   ا كلدػت هدػػلؾ ر  ت ظػلهل -

 لةالجئدل ال لسل داؾ ا ل ل  ف  الدصي اطى ـ اليدللاتي ةقاؿ:
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 ػػستسػػػمل عني الشمػػػ                                            
 فيحتشػد اللوف األسػػػود                                            
 يعلػػػػن بػدء مواكػػػػػػبو                                             
 )يتقوقع ىف ىيكلػػػػػػػػو                                           

 يشػػػػػػرب مػػػاء ادللح                                            
 ويفرز لؤلؤه الظامػػػئ                                            
 لألهنػػػار(                                            

مػػػػف  ػػػػىؿ هػػػػ   الدالةػػػػة دػػػػل   ف الالػػػػال  ال ػػػػاراك الممةئػػػػة دللم ػػػػلهر 
دػػػػل  فةاػػػل جلددػػػػًل ديةػػػػرًا ال ةللةػػػةي  ات الر لػػػػة الم  ػػػلاةةي االمقطػػػػلت الملسدػػػةي 

ةظاػػل فةػػه المػػاف ا دػػةض اك دػػه ةدػػ اض لةد الػػل فػػ  الدالةػػة سمػػ  هػػ ا الاةكػػؿ 
ا  ار ال   ا  حا  سم  الالػال  كماػلي االالػال  هدػل  يدػ  سدػر ال ػلسل ااقػ  
الحةل  دكؿ  الالةمه فا   حك  ملحمة مل دال ال لسل ف  حةل هي اقر  ةطلت 

  ػلسمةة     دػه ا ػ طلع  ف ةػل  الجلدػع  سم  ال لسل فةال  حل ةف ام لسل
ف كلف ال ةلًاي اف   لؾ اد اللل لم السؿ اا مؿ.   ا دةض اا 

ام  ه ا الااـ ال   ظال مف  ىؿ  حمةؿ ه   الالال ي فا  لاف مف 
 ا ل ػػػ اـالاما ػػػة الاكلةػػػة ال ػػػ   ػػػلفض ال ضػػػاع لميقػػػؿ االمدطػػػؽ ي ا داػػػل مػػػف 

ددظػػػػلـ اميػػػػللـ امقػػػػلةةف محػػػػرر ي كمػػػػل  داػػػػل  ػػػػلفض الثاادػػػػت ال لاثةػػػػة االقػػػػاادةف 
اليلفةة ال    يللؼ سمةال اإلد لفي فا  اللرل  سػف لسةػة فلرةػة لم ػلسل ةلاهػل 
ديةدػػه هػػػاي ا ةللػػػه فقػػػطي فمثػػػؿ هػػػ ا الػػػدمط مػػػف ال الػػػاةل ة ػػػده  لػػػ  حػػػر كدةػػػل 

ليلدةػػة مػػف  ػػيلاك اي فقػػػر ظػػف  الػػحلدال ل مػػؿ الػػ   لحػػؽ دللالػػافةة الم طلفػػةا
ي االحػؽ  ف ال ػيل سدػرهـ  الػد  كىمػل مدام ػلي    داـ جلكاا فةال د  ك جرةر

قااسػػر  حكمػػهي ا   اؽ  ردػػ  لاؽ ةقدمػػهي اجرةػػرهـ فةػػه مدقػػاؿ مػػف دةئػػة   ػػل  
ف  لار مػػف القػػلل    ةػػل  دةئػػ اـي اال ػػلسل   ةديثػػل ا لاػػلظ راف ميدػػ  ح ػػ  اا 

  ف ةد ئ ها الميد .
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 الفصــل اخلامس

 ( السزديـــة الصورة) 

ال لر ها  المالطم  اليلـ ال   ة  مؿ سم  قػص حػر ي  ا  حػرا ي 
 ا  دػػػػلي  ا   دػػػػػللي  ػػػػااك  كػػػػػلف  لػػػػػؾ مػػػػف الػػػػػمةـ الحقةقػػػػةي  ا مػػػػػف اد كػػػػػلل 

 .(1 ال ةلؿ(
: " ال ػػػػلر  طػػػػلع ال ػػػػللر  ا (2 اسلفػػػػه ر/ سدػػػػر الدلالػػػػل هػػػػىؿي دقالػػػػه

حػاال   لػ  مػف ة ػلر لاػػـ را ػؿ الػدصي فلل ػلر هػػا الطلةقػة "فلل ػلر هػا طلةقػػة 
ة دياػػل الكل ػػع  ثدػػلك الك لدػػةي اهػػا لػػاف فدػػ  ال ػػدط دل سمػػلؿ الدثلةػػة الػػـ ةكػػػػف 
ةيػػر  الدقػػلر قػػرةمًل ضػػمف اليدلالػػل المكادػػة لمقالػػةر  اليلدةػػةي     دػػه مػػ   طػػال 

ل  امااكدة الدقر لا ا ال طال فقر ظالت رساات كثةل   رسا حلكة اإلدراع ال ي
 لػػ  هػػرـ الحػػااج  ا  طػػ  الحػػرار ال ػػ   مةػػ  ا جدػػلف ا ردةػػة سػػف ديضػػالي 
اهػػ   لاك  ػػ ثلت دللمػػ هع اللامػػلد ةك  ال لدػػ  فػػ  ا رع دةدمػػل دػػل  دحػػف  دػػه 
 مػف الضػلال   ف ةكػاف هدػلؾ قااسػر اقػاادةف لاجدػلف ا ردةػة   مػلة  داػل سػػف
ديضػػػالي اهػػػ ا ال قيةػػػر لمجػػػدف ا ردػػػ  ةدػػػرل   ح ػػػه ا ثػػػل ا ردػػػ  دا ػػػهي امػػػ  
 م كدل دللحالظ سم  القااسر اال ملت الممة   لكؿ جدف مف ا جدػلف ا ردةػةي 
ف دػػه   مػػلد   ف   ػػ اةر ا جدػػلف مػػف ديضػػال مػػ  اح اػػلظ كػػؿ جػػدف ديدلالػػل  

ف  القالةر  الحرةثة  الممة   ا اللئاله الملديةي اقر  ممف الدقلر جاادع ال لر
مف  ىؿ الدح  سف اجار الحػر ي اال مػلفي االمكػلف االدطػؿي ادجلدػع اجػار 
الالال  ال لرةة فػ  ال ػيل الحػرة ي ف دػه ةمكػف  ف دلاهػل ػػػػػ  ةضػًل ػػػػػ فػ  ال ػلا  
ف كلدت فػ   اليلد  كمل ف  قالةر  ا س   اها ةحك  قالة افلك ال ما ؿي اا 

  مػػف اجػػار سدالػػل الحكػػ  فةاػػلي كػػ لؾ دجػػر  ػػلض المػػر      ف  لػػؾ لػػـ ةمدػػ
الالػػػػال  ال ػػػػلرةة فػػػػ  قالػػػػةر  ا س ػػػػ  ػػػػػػػػػ  ةضػػػػًل ػػػػػػػػػ ال ػػػػ  مػػػػر  فةاػػػػل  ػػػػىمة 

                                                           

 ـ.1974دةلات  0مك دة لددلف 341ع/ ميجـ مالطمحلت ا ر يمجر  اهده( (1
اليلدةة ػػػػ مالػل ػػػػ الطديػة ملك  الحضلل   25 لةلت ال لر ف  ال يل اليلد  الميلالل/( (2

  .ـ2006ا ال 
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الحمةل ي حةػ  قػص فةاػل ا س ػ  مػل كػلف دةدػه ادػةف ال مػلل الػلحع الحلدػة 
كػػػ لؾ دجػػػر فػػػ   ػػػيل  دػػػ  دػػػااف اليرةػػػر مػػػف الالػػػال القالالػػػةة  لالػػػة فػػػ  

ات امػل  القػةف اسمػل   ال ػلرةة فػ  م ػلمل  ملةل هي كمل ةمكػف  ف دػل  الالػال 
 دف  د  لدةية.

افػ  هػػ ا الجلدػع مػػف الرلا ػة  لقػػ  الضػاك سمػػ  دمػط الالػػال  ال ػلرةة فػػ      
 ػيل فػػا   سة ػػ ي اميلةدػػة ال  ةػػلات الحلالػمة فػػ  الػػدص مػػف  ػػىؿ ميمللهػػل 
الددػػػلئ ي اا ػػػ الر ال مػػػف امكلدػػػلت  دػػػااع   ػػػل ي د ا ػػػ  ج ػػػر الػػػدص ال ػػػيل" 

 -كمػػػػػػػل   ػػػػػػػلدل  ػػػػػػػماًل  -اةقدماػػػػػػػل را ػػػػػػػؿ د ػػػػػػػةجهي مػػػػػػػ  ا ح اػػػػػػػلظ  لة ػػػػػػػ اسدال
     اسدلالل  الماةمة ف  الددلك الدال .دل  لا ةجةلت ال طلع ال يل" 

 :(1 ( ال   ةقاؿ فةالقالةر    ات م لكامف  لؾ 
 أمضت سهرهتا

 حيث اعتادت كل مسػاء                                            
 شاىدت  الفيلم العريب ادلعهود                                             

 حيث البطل الوذلاف                                            
 ذو اجلاه وذو السلطاف                                            
 يعشق بائعة الورد البائسة احلسناء                                            
 باتت ليلتها حتلم بفتاىا الفارس                                            

 ترتقب يـو العرس
 كباقى الفتػػػػػػيات                                            

 وأدارت مفتاح ادلذياع                                           
 فانسابت كلمات األغنية                                          
 تئػػن حزينة                                          
 حتكػػػػى قصة حػػب                                          

                                                           

 .42ا سملؿ الكلممة/ ( (1
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 ضاعت ذات مسػػاء                                          
 وأغلقت العينني اخلضراوين                                          
 ونامػػػػػػػػػػػت                                          
 حتلم باليـو ادلوعػود                                          
 ىف اليـو التالػػى                                         
 كانت كلمات التأبػػػػػػػػػني                                          
 تنعػى بنت العشرين ربيعا                                         
 روضحية ذاؾ البيت ادلنها                                         

افػػ  الػػدص دمحػػظ اس مػػلر ال ػػلسل فػػ  سػػلض  ح ل ػػه ام ػػلسل  سػػف 
طلةػؽ الحكػ ي ا لػؾ مػف  ػىؿ ال الػاةل ال ػلر ي اقػر جمػ  فةػه ال ػلسل دػػةف 
ال دلئةػػػة المددثقػػػة مػػػف اللسةػػػةي اهػػػ  الدلقمػػػة لمحظػػػة ال ػػػيالةة الاجرادةػػػةي ادػػػةف 
ثدػػػلت الاكػػػل ي امػػػ  ام ػػػ ا  ال دلئةػػػة االاالػػػؼ الػػػ هد   لجػػػت هػػػ    الاالػػػؼ اا 

لالال  ال   ةظال فةال داضا  ميللـ ا  ماع ال لر ي فمف حة  الددةة دجر ا
 -دل ػت -اس ػلرت - ػلهرت - مضػتال لسل ة   رـ الايؿ الملضأل كمل ف   

 كلدت ...(. -  مقت -اد لدت - رالت
 حكػػـ ...( فمػػف  - حكػػ  -المضػػللع فػػ      لقػػع كمػػل ا ػػ  رـ الايػػؿ

ال ػػلسل سدللا ػػه المي مػػر  سمػػ  ال مػػلف  ػػىؿ هػػ   الجممػػة الايمةػػة الكثةاػػة ددػػ  
ال   حرر  ال لسل ف  ال طل الثلد   كؿ م ػلك( فػلل مف الحلالػؿ فةػه الحػر  
هػػا لةمػػة مػػف  ات المةػػلل  حةػػ  اس ةػػلر دطػػؿ الحكلةػػة  ف ةقضػػ  م ػػلك ي امػػف 

اقػػػر  حقػػػؽ  ؛ ػػػىؿ الاالػػػؼ الظػػػلهل فػػػ  الػػػدص ة ضػػػ  المكػػػلف اهػػػا  الدةػػػت(
لف الالػػلاع قلئمػػًل مػػ  ل دػػلت الػػداف ا مللاػػلي الالػػلاع فػػ  الػػدصي فاػػ  الدراةػػة كػػ

ي  ػل حةػ  ة حػاؿ  لػ  الػلاع مػ  الااقػ اف  الدالةة دجػر الالػلاع ة  ػ   ػكى  
 اا   لع. ا دح للاهػ ا الاللاع  ظال ثدلئةة 
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فا  الدراةة ة  ـ الماقػؼ دلل اػلسؿ االلضػل االد ػا ي ا مػل الػ   ةجيػؿ 
الاجرادةػػػةي افػػػ  الدالةػػػة دمحػػػظ  تا دايػػػل ال ػػػيال ال مدػػػأل م  ػػػيل د ةجػػػة لاػػػ   

ي د ةجػػػػة لاػػػػ ا الضػػػػةؽ دل دح ػػػػللالماقػػػػؼ الم  ػػػػلا  الػػػػ    ر   لػػػػ  ال ػػػػيال 
 ال يال .

امػػف مظػػلهل ال ػػلرةة فػػ  الػػدص ػػػػػػػ  ةضػػًل ػػػػػػػ اجػػار  لاػػلظ  ةػػل مياػػار  
ما ػػل  فػػ  اليػػللـ ال ػػيل  مثػػؿ  الاػػةمـ اليلدػػ  المياػػاري الدطػػؿ الالاػػلفي  رالت 

ي فػػػ  الةػػػاـ ال ػػػلل ( كمػػػل دمحػػػظ  ف ال ػػػللر  ال ػػػلسل ظػػػػؿ حلكةػػػًل لحللػػػة المػػػ ةلع
الاالؼ اال يمةؽ راف  ف ة ر ؿ  ا ة ػللؾ فػ  الػدلسة الحػر ي مسكػرًا هةمدػة 
الم  ا  ال ةلق  لمددةة ممل  ك دال  لرةة  لمػة  ىحقػت فةاػل الالػال ا  لديػت 

 ا حرا .
 الػةة الااقيةػػة ا يكػف قالػةر     قػااؿ   ػػل  ... لمحػى  (  ػكًى لم 

فػػ  ال طػػلع ال ػػيل ي ا لػػؾ دراةػػة مػػف اليدػػااف حةػػ  ة ضػػمف   ػػلل  الػػلةحة 
 :(1 ل  الةة دطؿ الحكلةة ال    دلالال ال لسلي ةقاؿ

 ىف غرفػػػة التحقيق
 واألضػػواء باىتػػػػػػو                                         
 ليل يلػػػػػػػػغىوبرد ال                                         
 ووشم السوط يلهبىن                                         
 وخلف الباب كهاف وحراس                                         
 وقطعاف من الدعلاء تلعنىن                                        
 ت إدانػػىتوحتمل ال فتا                                        
 قاؿ احملقق وىو ينظر ىف ضجر                                        
 ألديك يا حالج اقواؿ أخػػػر                                        
 فأجبػػػػػػػػت خذ عػىن                                        

                                                           

 .101ا سملؿ الكلممة/ ( (1
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 فليس يضايق ادلقتوؿ                                        
 دتثيل جبثتػػػػػو                                        
 إذا ىػػػو جػػزر :                                        
 سػحقًا لعصر ترجػػػم                                        

 ،األفكػػػار فيو                                        
 يسحل اإلنساف لو أبدى شهادتو                                        
 : ىػذا قد توىل يقوؿ الناس                                        
 وكفػػػػر :                                        

ةػػػر مدل  لػػ  الحػػر  مدل ػػل  سػػػف فػػػ  الػػدص دمحػػظ  ف ال ػػلسل  لار  ف 
طلةؽ الاالؼي فقر ليع الاالؼ فػ  دراةػة القالػةر  رالًا دػلل ًا فػ   ف ة يػلؼ 
القػػلل  سمػػػ  سػػللـ ال  الػػػةة ال للة ةػػػة ال ػػ  ا ػػػ رسلهل ال ػػلسل لةجػػػل  ال ػػػلر 

ػػػػػػ سمػػػ  ميدػػػ  فػػػ   طػػػلل  ػػػةلؽ سمػػػ  ل ػػػلدالي كمػػػل  ف الاالػػػؼ ةػػػرؿ ػػػػػػػػ  ةضػػػًل ػػ
اف  ظػؿ هػ    0 مق  د ف هدلؾ  مالا ة لرهل سمةهي ة دل الحلك  ده المالحك 

الالػػػال  ة حػػػلؾ ال ػػػلر الػػػ   ة ػػػرا ؿ فةػػػه ال مػػػلف االمكػػػلفي فلل مػػػلف هػػػا  مػػػف 
ال  الػػػةة ال للة ةػػػة  الحػػػى ( اقػػػر حػػػلاؿ ال ػػػلسل  ف ة ػػػ دطقال لةك ػػػؼ سػػػف 
 ديلرهػػػل الدا ػػػةةي اةدطمػػػؽ مػػػف  ػػػىؿ الم ػػػلحة ال ػػػلرةة ال ػػػ  ةيطةاػػػل ال ػػػلسل 

االم للكة دحة  ة م  سمةال ميطةلت  ا درمل   حللة مف لم  الةةي  ف ةالد
جرةػػر  طدقػػًل ل الػػالا ه هػػا افم ػػا ه الميلالػػل ي ة  دػػئ الاكهػػل داالػػاال قدلسػػًلي 

 ةحمؿ قرل  سم  المااجاةي اك ؼ سل  الااق .
كمػػل دمحػػظ فػػ  الػػدص  حقػػؽ الحػػاالي اهػػا  لػػة  ػػلرةة فػػ  ددةػػة الػػدص 

الػػ   ةضػػدط  ةقػػلع الاقػػلاتي اةاػػ    ـا  ػػ االاس مػػر سمةاػػل ال ػػلسلي مػػ  اجػػار 
مجلً  لحضال ال للر الم للؾي اظاال  الػاات   ػل  را ػؿ الػدصي امػ   ف 
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الحر  ةمثؿ  طػللًا لحةػل  ال  الػةةي     دػه فػ  ديػض مقػلط  القالػةر  ةظاػل 
 .(1 داضا   ضاع ال  الةة ال للة ةة  ل  حلكة ال لسل ال دل ه

(  ماةػرًا لم ػلاع ة الايؿ  كلفحلل( ة   رـ ال لسل ددة داف  قالةر   
فػػػ  ددػػػلك الالػػػال  ال ػػػلرةةي فاػػػ   ا را  ال قمةرةػػػة  ميػػػع رالًا كدةػػػلًا فػػػ  اد  ػػػلل 
م ػػلحلت  ػػلرةة را ػػؿ الػػدص ال ػػيل ي فاػػ   اةػػئ  هػػف الم مقػػ   لػػ  ا ػػ قدلؿ 
 ػػكؿ مػػل مػػف   ػػػكلؿ الحكػػ ي اهػػ  فػػ   ا اػػػل   ػػةل  لػػ  المػػالا  مػػػف  راات 

 :(2 كلف(ي ةقاؿ ال لسل ال لر ال يدأل  كلف ةل مل
 كػاف ادلطػر  يقبل وجػو األرض

 يباركػػػػػػػها                                   
 ويزؼ لعينيها البشرى                                    
 ،كانت عيناؾ تبوحاف بسػرَّ القلب                                   

 وعيناى دتداف بساط احلػػػػػػػػب                                    
 "11وفريوز تغىن "سكن الليل                                    
 11فتسكب ىف قلىب سػػػػػػػحرا                                   
 كاف كالنا يبحث عن صاحػبو                                   
 رب العمرعرب د                                  

افػػ  قالػػػةر   طممةػػػة( ة ػػػ  رـ ال ػػػلسل ددةػػة الايػػػؿ  كػػػلف( لةطمػػػؽ مػػػف 
  ىله  ل   لر الحر ي ةقاؿ:

 وطػىن الذى قد كاف
 صار اآلف طلاسػػػػػاً                                              
 يبيع بنيػػػػو                                             

 يلقيهػػػػػػػم                                              
                                                           

 .امل ديرهل 105ةدظل ا سملؿ الكلممة/ ( (1
 .304ال لدؽ/ ( (2
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 كأكػػواـ القمامة                                              
 فوؽ أرصفة الشوارع                                             
 يستحل دماءىم                                             
 ويضػػن ػػػػػ إف ماتوا ػػػػ عليهم                                             

 بالكفػػػػػػن                                            
فػ  الػػدص دػل  ال ػػلسل ة ػ  رـ الايػػؿ  كػلف( لةاػػئ  هػف الم مقػػ   لػػ  

لالػال  ا  قدلؿ مل ةػ    ديػر  مػف حكػ ي ثػـ ة ػ  رـ الايػؿ المضػللع فػ  ددػلك ا
ال ػػلرةةي اقػػر سمػػؿ ال ػػلر فػػ  الػػدص سمػػ    ػػلد  ا حػػرا  ممػػل ةجيػػؿ القػػلل  
ةااجه  مدةف ف  ددةة الدصي  مف الملض  القػلد  فػ  الايػؿ  كػلف(ي االحلضػل 
الااقػػػؼ  مػػػؼ ال ػػػلسل الميلالػػػل الػػػ   ةل ػػػع فػػػ   يلةػػػة سللمػػػه افػػػؽ مدظػػػال 

  لاث  ميلالل ف   ف ااحر.
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 ثالبحـم نتائج بأهـة خامتـ

رك ال فػػػػا   سة ػػػػ  مػػػػ  ا ػػػػ ىؼ الظػػػػلاؼ ا  ماػػػػت الالػػػػال  فػػػػ   ػػػػيل الػػػػ -
 ي االثقلفةةي االدا ةة.ا ج ملسةة

سك ػػػػت الالػػػػال   دااسػػػػل م يػػػػرر  مػػػػف اليااطػػػػؼ اا حل ػػػػةفي فقػػػػر سك ػػػػت  -
 حل ػػػػةف ام ػػػػلسل فلرةػػػػةي اجػػػػردلهل  للدػػػػًل فػػػػ  رةاادػػػػه ا اؿ   حدػػػػؾ ل ػػػػـ 

لػػر   قػػااؿ   ػػل ( االثللػػ   ثقػػاع فػػ   اكػػل   ح ادػػ (ي  مػػل الػػرةااف الثػػلد   
ي  مػػػل هي ام ػػػلكملالػػػال  فةامػػػل همػػػـا اإلد ػػػلف اليلدػػػألالداػػػل( فقػػػر سك ػػػت ا

الػػرةااف اللادػػ   ل ػػة دمػػاف المػػلك( فاةػػه ظاػػلت الالػػال  داضػػا  دلقػػر  لمااقػػ  
 اليلدأل الميلالل.

ي   جلا  الااق ي اةدرا فةال الدحػ  الال  اللم ةة ف   يل ر/ فا   سة  ال -
سػػف ااقػػ  مثػػلل ي  مػػل سػػف طلةػػؽ ال جلةػػر  ا ال ةػػلؿ الػػ هد  الحلالػػؿ سدػػر 
الم مق ي اسم  كؿ ف ف ال جلدة اللم ةة  يكف لادػًل مػف القمػؽ االحةػل ي  كثػل 

كػف مػف  لػؾ فػ  مف كادال  ك ؼ ظلهل  كادةة  ح ػل  لميللجػة؛ اسمػ  الي
 ااةػػػة ي فاةاػػػل ةحػػػلاؿ ال ػػػلسل  ف ةضػػػ  الم مقػػػ  سمػػػ  الالماللقػػػة ال الػػػاةلةة

ال ػ   كػاف اللسةػة مداػػل ااضػحة الميػللـ لةدػرف  ديػػرهل دػاس   ا دػراف اسػػ  
 لػػػ  اإلقػػػلال دضػػػلال  الميللجػػػة ااإلالػػػى  لمااقػػػ  اليلدػػػ ي اكلدػػػت ا ػػػلئؿ 
ال ػػػلسل ل حقةػػػؽ  لػػػؾي هػػػا  ظاػػػلل لاحلدةػػػة ال ػػػلا  اليلدػػػ ي ارسا ػػػه  لػػػ  

 ػرار.ال  مؿ ف  حضلل  ال لؽ اليلةقةي مف  ىؿ المقلدمة دةف ا ضػػ
ي فا  مػف الدلحةػة الر لةػة لمادةة ف   يل الرك ال فا   سة   مل الالال  ا -

دجرهل سدلت داضا  سف مظال مف مظلهل الااقيةػةي كمػل  داػل فػ  الاقػت 
 ا ػه ا ػ طلست  ف  الػؼ الم ػلسل الدا ػةةي االاجرادةػة لػر  المػػػػػدرعي كمػل 

 اال ةللةة. ي االدا ةة ػةي اا ج ملسةةياللم ة ف لماف ر  ت م  ماة مدال 
 مل ا   راـ ال لسل لماف مف الدلحةة ال كمةةي فل لااف اللئة ػة ال ػ   ػكمت  -

الماحلت الجمللةػة فػ   ػيل ي المػاف ا دػةض اا  ػاري اكىهمػل جػلك دالػال  
م قللدػػةي حةػػ    ػػكمت الالػػال  دػػللماف ا دػػةض المدل ػػل ا ةػػل المدل ػػل مػػل 



 ىف شعر الدكتور: فوزى عيسى وأظلاطػػػػػػػهػاالشعرية الصػػػػػػورة 
)العدد التاسع والعشرون( حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود  

  ﴿1013﴾  
  

لكت الالػػػػال الم ػػػػكمة دػػػػللماف لؾ جػػػػقػػػػلع مػػػػف  ػػػػد  اثىثػػػػةف الػػػػال ي اكػػػػ ة
 ا  ار فةمل ةقلع مف  مف اثىثةف الال .

اةمػػ  هػػ ةف المػػادةف المػػاف ا  ضػػلي فقػػر جػػلك فػػ  حػػاال  ثىثػػة س ػػل 
ماضػػػيًلي ثػػػـ ةمةػػػه المػػػاف ا الػػػال حةػػػ  جػػػلك فػػػ    ػػػ  الػػػالي اةداػػػلر المػػػاف 
ا الػػػال د دػػػه م يػػػرر الر لػػػة فاػػػا ةيطػػػ  مػػػرلا ت م داسػػػة ح ػػػع الار  فػػػ  

ؽي  مػػػػل  قػػػػؿ ا لػػػػااف ا ػػػػ  رامًل فاػػػػا المػػػػاف ا  لؽي    جػػػػلك فػػػػ  ثىثػػػػة ال ػػػػةل
 مااض ي اكمال ف  الحرة  سف سلطاة الحع.

اال  كةؿ دللماللقة ال الاةلةةي االالال  ال لةللةهي اد  ل ف  دقر الااق  دكؿ  -
ف كلدػػػت الالػػػال  ال ػػػلةللةة قمةمػػػة دللقةػػػلف  لػػػ  الالػػػال االػػػال  الالػػػةمه  ي اا 
 ا  ل .

دةف ال دلئةة االال  ال لر  مل الالال  ال لرةة فقر جم  ال لسل ف    كةمال  -
 االاالؼ ال هػػػد .  دللحك 
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 املصادر واملزاجــــع

 أواًل : املصادر

 -رال اليدػػػػػػػػػلر   -ي ا سمػػػػػػػػلؿ ال ػػػػػػػػيلةة الكلممػػػػػػػػة  فػػػػػػػػا   سة ػػػػػػػػ :ر -1
 .ـ2010 اإل كدرلةة

ملكػػ  الػرل ل لمطدلسػػة  -ي رةػااف ثقػػاع فػ   اكػػل  الداػل فػا   سة ػػ  :ر -2
 .ـ1996-

 .ـ1999الرال الماللةة  -ف الملك ي رةااف ل ة دما فا   سة   :ر -3
 املراجع العربيةثانيًا : 

ال ػػػل ل   :ي  حقةػػػؽقلاضػػػة الػػػ هع فػػػ  دقػػػر   ػػػيلل اليػػػلع يادػػػف ل ػػػةؽ -1
 .ـ1972ال اد ةة لم ا ة  ال لكة  -داةحة  

ي رال الػلرل دةػلات ف سدػلف ح ػل :ي  قػرةـ ػاؿي رةااف ادػف ادف  اؿ -2
 .ـ1967

محمر سدر   :ي  حقةؽ دا  ملـي رةااف  د   ملـي  ل  ال طةع ال دلة   -3
 .ـ1977رال الميللؼ  - لم ة  طدية -س اـ 

 دػػلاهةـ  : حقةػػؽ –ي  ػػل  اليكدػػل   دػػا الطةػػع الم ددػػ ي رةػػااف الم ددػػ  -4
 .دراف  للة  يةلاتلفة داإلدةلل  ا  لةفي  رال المي

ي الالػػػال  الادةػػػة فػػػ  ال ػػػلا  الدقػػػر  االدى ػػػ  سدػػػر جػػػلدل سالػػػاال: ر -5
 0ـ 1992طدية ثللثة  -الملك  الثقلف  اليلدأل  -اليلع 

 -اللسةة ااإلدراع  -ي  يل الرك ال فا   سة   ل ؽ سمل  دلكلت: ر -6
 .ـ2003 اإل كدرلةة -رال الافلك 

الاةئػػػة المالػػػلةة  -ي ال ةػػػلؿ مااامػػػه ااظلئاػػػه ار  دالػػػلسػػػلطؼ جػػػ: ر -7
 .ـ1984اليلمة لمك لع 

الاةئػػػػة  -ي ال ةػػػػلؿ الحلكػػػػ  فػػػػ  ا رع الدقػػػػر  سدػػػػر الا ػػػػل  الرةػػػػر : ر -8
 .ـ1990الماللةة اليلمة لمك ػػلع
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 -سدػػػر الدلالػػػل هػػػىؿي  لةػػػلت ال ػػػلر فػػػ  ال ػػػيل اليلدػػػ  الميلالػػػل :ر -9
 .ـ2006ل  الطدية ا ا  -مالل  - اليلدةةملك  الحضلل  

ي ال ػػػيل اليلدػػػ  الميلالػػػل قضػػػلةل  اظػػػااهل  سػػػ  الػػػرةف   ػػػملسةؿ :ر -10
 .ـ1994 ة ػػػ المك دة ا كلرةمةة طدية  لم -الادةة االميداةة 

مك دػػػة  -ف ددػػػلك القالػػػةر  اليلدةػػػة الحرةثػػػة ي سػػػسمػػػ  س ػػػل   اةػػػػػػر :ر -11
.ـ2002طدية لادية  -القلهل   -ااراع 

رع ػػػػػػ مك دػػػة لددػػػلف دةػػػلات ميجػػػـ مالػػػطمحلت ا ي مجػػػر  اهػػػػػدة :ر -12
 .ـ1974

رم ػػؽ  يي ا حػػلر الك ػػلع اليػػلعي رةػػؾ الجػػف الحمالػػ مظاػػل الحجػػ  -13
 .ـ2004

دػػػػػر هللاي الالػػػػػال  االددػػػػػلك ال ػػػػػيل ي رال الميػػػػػللؼ محمػػػػػر ح ػػػػػف س :ر -14
 .ـ1981

ي رال اللمػػػػ  االلم ةػػػػة فػػػػ  ال ػػػػيل الميلالػػػػلمحمػػػػر ف ػػػػا   حمػػػػري  :ر -15
 .ـ1984ثللثة طدية  -الميللؼ 

ةا ػػػػػؼ دافػػػػػػؿي الالػػػػػال  ال ػػػػػيلةة االلمػػػػػ  المػػػػػاد ي رال الميػػػػػللؼ  :ر -16
.ـ1995

Ïµ2∏\;ÏËefip¯\;√p\Ö∏\;U]m’]l 

  الثقلفػػػػة ي ا ال مػػػػالةف دػػػػلراي  ػػػػللة  ال ػػػػلةللةةي  لجمػػػػة د ةجػػػػة الحػػػػىؽ -1
.ـ1972ال الةة 


