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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 هقدهت

الحمد هلل اليػدد  للػا الحػؽ صال ػاة صالسػاـ سمػا رسػصؿ اهلل محمػد  
النػدطؽ بدل ػدؽ صسمػػا ولػو ص ػحبو فىػػؿ الل ػدح  صالبيػدف لػػا الم ػ  ال ربيػػ  

 0ل   ال رب صمد فبدسصا مف لكر صفدب 
 000ب د ص    
شره صتداصلو صمنو لقد كثر اإلبداع األدبا صت ددت فلصانو بكثرة صسدئؿ ن 

اإلبداع الق  ا الذ  نػدؿ حظػدو صالػراو مػف الػذيصع صارنتشػدر   صبمػد فف األدب 
بدلصجداف صينما اللكر صيرقا بدألمـ  لكػدف لزامػدو سمػا النقػد فف ياحقػو  يسمص

صفحػصج مػف   صيقنف لو صيصضح جصانبو صيأخذ بيده سما طريؽ اإلجددة صاإللددة
الشػبدب الػذيف لػـ يأخػذ تكػصينيـ األدبػا ال ػصرة يكصف للا ىذا النقد ىػـ جيػؿ 

الكدمم  التا سندىد ي  ب التأثير صالت صيب   لدلشػبدب ىػـ األا ػدف النديػ  
صيضػدؼ للػا   بيػدىد للػا الطريػؽ القػصيـ التا يمكػف فف ي ػمحيد النقػد صيأخػذ

ذلؾ اإلىمدؿ الذ  يجده جيؿ الشبدب مف الم  النقػدد   ليػـ ادلبػدو ر ييتمػصف 
ألسمػػدؿ التػػا بم ػػت حػػداو لدئقػػدو مػػف الجػػصدة   صف ػػحدبيد بم ػػصا القمػػ  مػػف لر بد

الت بير فص قدربصىد   صىػالر  ػ لػا رفيػا ػ تشػكمت فلكػدرىـ صثبتػت وراالىػـ بشػكؿ 
ف فضدؼ للييـ لميس كمد يضيؼ للػا  ي  ب م و تأثرىـ بدلنقد بشكؿ كدمؿ صا 

 0جيؿ الشبدب 
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لمػد تمت ػت بػو  (4  يؿ (مف ش ر الشػبدب ػ   ديػصاف ف ػد ػ صللت نظر  
مػػف لمكدنػػدت تالىميػػد ألف تأخػػذ مكدنيػػد لػػا سػػدلـ الشػػ ر ليػػا  ػػصت  ػػدحبتو 

بأنػو ت بيػر سػف خمجػدت الػنلس صمػد صت رؼ صظيل  الش ر   متميز لو م دلمو 
د صمد ت يشو مف قضػديد  برت بو سف سدلميد الخدص صبيئتي  ليمس الصجداف 
يػػد صسػػدـ ي بػػر سػػف ت دلي فخػػر فحيدنػػدو سػػف ومدليػػد صورميػػد ص  م ػػيري  يل ػػح

تضػمف  لجػز  األكبػر مػف ق ػدئد الػديصاف   ىػذا صقػد انكسدرىد صكبريدئيد صىص ا
 0ب د ذلؾ م ديش  الصاقع ال ربا صىمصمو

صىػػذا ج ميػػد تح ػػد ال ديػػد مػػف الجػػصائز صتنػػدؿ المراكػػز المتقدمػػ  لػػا  
 ربيػ  مجدؿ الش ر صىا مف خريجدت قسـ الم   ال ربي  مف جدم   اإلمدرات ال

 0 (2 المتحدة

 صت الشدسرة قصيدو جسصراو ر يكتلا بدلصقصؼ نداو لمرجؿ بؿ كدف  صجد  
يسػػبقو فحيدنػػدو ليأخػػذ مكدنػػو بقػػصة صي بػػر سػػف صجػػصد المػػرفة بمصاقليػػد صقضػػديدىد 
صسدلميػػد بجميػػع جصانبػػو صمػػف ىنػػد كػػدف جػػديراو بيػػذا ال ػػصت فف يكػػصف محػػؿ 

  0الدراس  النقدي  

                                                           

صوثرت اسػتخداـ اسػـ مسػت در  0الشدسرة ىا : سدئش  جم و سبد اهلل سما الشدما (   4 
ذلػػؾ كمػػد ل ػػدـ مصالقػػ  األسػػرة فصرو ثػػـ ب ػػد فف نشػػرت ديصانيػػد لػػـ تمػػدنع األسػػرة ب ػػد 

 0فخبرتند الشدسرة لا مقدبم  شخ ي  
  صندلػت 2002لقد ندلت المركز األصؿ لا الش ر بجدئزة فندي  اللتيدت بدلشدرق  سدـ (   2 

   2004الجدئزة األصلا لا مسدبق  الش ر الل يح بدألمدرات ال ربي  المتحدة سػن  
سػدت اإلسػامي  ـ   صح مت سما الجدئزة األصلػا لػا الشػ ر مػف كميػ  الدرا 2002

 0صاير ذلؾ مػف شػيددات التقػدير لػا مجػدؿ اإلبػداع الشػ ر   2004صال ربي  سدـ 
 0 السيرة الذاتي  لمشدسرة( مخطصط  فسطتنا ليدىد 
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 الزؤيت املوضوعيت

 ديصاف   ف ديؿ ( يدصر لا ثاث  اتجدىدت :  
 0سدلميد الخدص  ػ  4
 0المسدجم  الش ري   ػ  2
  0الصاقع ال ربا صىمصمو  ػ  2

 لدألدب يستمد قيمتو مف خ ص يتو  صخمصده صسنبدف بدل دلـ الخدص  
صىػػص الشػػ ر الػػذاتا الم بػػر سػػف  (4  مػػف التحدمػػو بضػػمير جمدستػػو المبدسػػ  (

لمقػد    دانػو صالت بيػر سػف ىمصمػو صفحزانػو صفلراحػو صومدلػو فحصاؿ الشدسر صصج
فسدسا  ف بحت الذاتي  مرادل  لأل دل    صالت بير سف ال صاطؼ صالصجداف فمر

صر ييمنػػد لذا كدنػػت ىػػذه اامػػدؿ صاق يػػ   (2 (صضػػرصر  لػػا التجربػػ  الشػػ ري 
دت تنقؿ سف الصاقع فص  صر متخيم  ر فسدس ليد لر سما  لح : فنيد بم نا
 0  اإلبداسي  صنقؼ سند حدصدىد ػدصؿ الراليػألنند نتن ؛الديصاف

ر كثػػرة ملرطػػ  صاسػػتصلا سمػػا الن ػػيب صىػػذا القسػػـ مػػف الػػديصاف كثػػ 
الحدلػ  النلسػي  صر سػيمد فف  لمشػدسر صت ذيػو شؾ لدلشػ ر تذكيػو اصر  األكبر

جػدت الشػدسر صخمسػف ذات الش ر ال ربػا القػديـ كػدف شػ راو ذاتيػدو اندئيػدو ي بػر 
لييد ينطمػؽ  هشا  صي تمؿ لا نلسو صيالثر  هنلسو صفلراحو صفتراحو ل ندمد يثير 

                                                           

طػػو صاد   دكتػػصر( لػػا :   جمدليػػدت الق ػػيدة الم د ػػرة ( ط دار الم ػػدرؼ بم ػػر (   4 
 0 22ص  4652

ر مػػف النقػػد ( ط مكتبػػ  ارنجمػػص الم ػػري  سبػػد الحميػػد القػػط  دكتػػصر( لػػا :   ػػص (   2 
 0 42ص  4662
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سػير لػا ىػذا ارتجػده صانطبػع شػ رىد ت (4  م براو سمػد بداخمػو ص   ف ػديؿ ( لسدنو
قػػع صتت ػػدلا سميػػو تػػرلض الصا  برصمدنسػػي  طدايػػ  حدلمػػ  فحيدنػػدو صثػػدئرة فحيدنػػدو فخػػر 

مييػػػد اليمػػـص لػػا تجػػد فمدميػػد لر الشػػ ر تبثػػػو و سنػػدمد تتػػراكـ سصفحيدنػػدو تيػػرب منػػ
 ػػدت الصاقػػع ل ػػدلـ لػػيس ليػػو من  مت دليػػ  سمػػا ىػػذا الصاقػػع األلػػيـ نشػػداندو  ىمصميػػد
 0 (2  أل بدلطدق  الش صري (ػص  صاألمػ لدلش ر ت بير سف المحظدت األق 0صورمو 

صسندمد نقترب مف سدلـ الشدسرة الخدص لا ش رىد نجػده سػدلـ المػرفة  
صر شؾ فف ىذا الجدنب منبػع لػيض   لا ساقتيد مع الرجؿ  م دنا الكممبكؿ 

صالشػدسرة   صىص ادلبدو مكمف صجصىر التجرب  الش ري  سدمػ   ال دطل  صتأججيد
سميو صتريد فف تص ؿ مشػدسرىد صخمجػدت نلسػيد صفحدسيسػيد مػف خالػو تركز 

0 
لبحث صنستطيع فف نستجما جصانب الرصمدنسي  لا محدصل  التصا ؿ صا 

 لدلشدسر شدسر القمب ليص الذ  ي ؼ سصاطؼ الػنلس  سف الدؼ  ال دطلا 
صر شؾ فف ىذا ت بير جرئ لا البيئ  ال ربي  سدم  صر سيمد لا  (2  صفطصارىد (

مػػف  فبحػػرتحسػػب لمشػػدسرة حيػػث ت  صىػػذه شػػجدس  بيئػػ  دصؿ الخمػػيع ال ربػػا
ىد بنلسػػيد سػػف صجػػصد المػػرفة صاستػػداد تخػػاؿ شػػ رىد لػػا جصانػػب سديػػدة كشػػل

صقػػدرتيد سمػػا فخػػذ مكػػدف بػػدرز بجػػصار الرجػػؿ ر يقػػؿ سنػػو بػػؿ ربمػػد يسػػبقو لػػا 
  0ب ض األحدييف 

 0صنسير مع الش ر حيث ىص مق د دراستند  

                                                           

ص  2002سدش  الشدما لا : ديصاف ف ديؿ ط دار اإلمدرات الحديث  لمطبدس  صالنشر سن  (   4 
25 0 

      4650سيد قطػب لػا  النقػد اردبػا ف ػصلو صمندىجػو (ط دار الشػرصؽ بم ػر طب ػ  ثدلثػ  (   2 
 21ص 

 0 441ص 4665لا :   لا نقد الش ر ( ط دار اريب محمصد الربي ا  دكتصر( (   2 
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 أوالً : حماولت التواصل : 
 صيتمثؿ ىذا لا ق دئد :  

 0 (2 طير سيد  ػ  2   0(4 األسير  ػ  4
  0  (1 الحب اليتيـ  ػ  1   0 (2 حندنيؾ ػ  2

المػػرفة صمحدصلػػ  تصا ػػميد مػػع الرجػػؿ مػػع  لقػػداـليػػذه الق ػػدئد ت ػػصر  
شػػ صرىد بمكدنتيػػد صفنيػػد ليسػػت تدب ػػ  لمرجػػؿ بػػؿ شخ ػػيتيد مسػػتقم  صتنطمػػؽ 
م دنييد بندي  تدلؿ سما استدادىد بنلسيد   حقػدو لف الحػب تنػدزؿ صسطػد  لكػف 

د صمشػػدسر ىػػذا مػػد ج ػػؿ لػػا كثيػػر مػػف األحيػػدف المػػرفة ر تشػػ ر بػػأف ليػػد صجػػص 
مستقم  لدلرجؿ ىص الذ  يشكؿ سدلميد صىا قدن   بمد يمنحيد مف مسدح  لا 

فمد ىند ليا تأخذ مكدنتيد بقصة صت دمؿ الرجؿ بندي  شديدة صلا الصقت   حيدتو
تحدصؿ فف تتلدسؿ م و صتتكدمؿ صىػذا لػا رف  ىػص شػكؿ الحيػدة الجديػدة نلسو 

دط صثيػؽ ىػص بيجػ  الحيػدة لذا تػـ بجندحييد الرجؿ صالمرفة صمد بينيمػد مػف ارتبػ
  0جد  اللراؽ سصا  سف حب فص سف كرهالتصا ؿ صشقدالىد لذا 

 0 (2  سيد  ( مد تأممند ق يدة   طيرلإذا  

ػسىػرغظغكػصفغرػػصلػعذاػاضحب
 ضمػتطدػرغظاىػسىػاآلساقػظجطفاػ

 وحظغظففىػواهتؼففاوتىػوطجففدىػػ 
ػىػسىػاضؼوىػأصهحنػضفدىػتضحغات

                                                           

 2002سدئش  الشدما لا :  ديصاف ف ديؿ( ط دار اإلمدرات الحديث  لمطبدسػ  صالنشػر سػن  (   4 
 0 25ص 

 0 24الديصاف ص (   2 
 0  22السدبؽ ص (   2 
 0 14السدبؽ ص (   1 
 0 24الديصاف ص (   2 
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ػػػففانػوػزففففففرامػوػورفففففففففودػػفففحفظوػ
 

 وػوفوػدطفمػطرغفرػضفغسػغجففففدىػػػػػ
ػ

قدام  شدة صجرفة صت بيراو جسػصراو ب دو لنر  سطد  صراب  لا التصا ؿ بؿ صا 
مقو صكثرتػو صقيمتػو حتػا اسػتكثرتو لإف قصليد :   كؿ ىذا الحب ( يدؿ سما س

صلكػػف لػػـ تجػػد لػػا فسػػيف حبيبيػػد لر ر شػػا :   ػػلر( صنػػر    مػػف ندحيتيػػد
صضح ب ض جصانػب ىػذا الحػب صمامحػو  صحنينػا صابتيػدرتا( ليػا ملردات ت

لكػف تبػدؿ فف يأتا بنتيج   صتتندزؿ لو خدض    صمجػد (  ت طا حندندو صتدسص
ف تػألؽ النجػـص لػا الجميؿ سندمد كدنت سينييد متألقتيالحدؿ صلـ تجد المدضا 

صا ػؿ السمد  صمحدصرتيد المستمرة التػا بػذلت لييػد التضػحي  حر ػدو سمػا الت
يد مد تريد ف ػبحت فسػمح  حػرب   صبدرو مف فف تجنا منجد ت بنتيج  سكسي

سمييػػد صجػػد ت النتيجػػ    ر حنػػدف صر اػػراـ ( صر حتػػا   صسػػصد ( صلكػػف لػػا 
الصقت نلسو قدبمت ىذا بنلس فبي  مت دلي  صكدف ردىد لا مقدبؿ ذلؾ  صر دمع 

ذا كػدف الحػ ؿ مػع ليكػصف الرحيػزف صالشػصؽ ر يجػديدف   مرير ليس مجػد ( صا 
(    راحػػؿ سنػػؾ صجرحػػا كػػؿ مػػدلا                  حمػػؿ تب ػػدت ىػػذا الحػػب 

يد لتركت لو المجدؿ ل ؿ ىذا يريحو صيس ده بحبص لربمد فتا الب دد منيد بمراد م
 لدسزؼ األلحدف صاألن دـ ب د ( صالت بير يصحا بأنيد لذا رحمت ي يبو الشقد  

مػب لػؾ السػ ددة سمػا سػبيؿ اإلنكػدر لػا ىػؿ تظػف فف ب ػد  يج: لكأنيد تقصؿ 
المسػدنيد بػدلتمطؼ  بو صىص مػد ي ػرؼ لػا حا يممح بدلم نا صر ي رحت بير مص 

0  
لدلذ  فجبرىد سميو ىص مرارة اإلحسدس ب ػدر الحبيػب : صت مؿ لرحيميد  

و مثػؿ مػد كدبدتػو مػف مػرارة درة صنقػد  حبيػد   صسػتزيد حتػا تزيقػصتجدىمو لطي
 لػا صذلػؾ تػا ي ػدنا ممػد سدنػت صبػذصؽ ممػد كدبػدت  ح الب دد صاليجػر صال ػد

 قصليد : 
ػسارزفػاألضحانػواألظعامػهطفدىػ ػراحففلػرظففكػوجرحففىػصففلػطففاضىػ
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 شدػغصونػاضهطدػطرًاػهغفدػأظفىػػ
ػرظدطاػطاردتػزدرُاػضغسػغظدفىػ
 ادتزدتػاضهطدػهطدًاػصىػتراه

ػشدػذفرهتػاضطفرػسفىػأصفوابػذفؼدىػػػػػ
ػوتجاعضففتػهحطففقػطؼففرػرؼففدىػػػ

 (4 رىػوصدىصغفػغهدػواضطرػسىػعج

للػا الت بيػر سػف مكدنتيػد صثقتيػد بنلسػيد صتصضػح جصانػب ر  تنتقؿثـ  
فف يبحػث سػف  صذلػؾ سنػدمد تػدسص حبيػب للػا  دت فمدميػدتقص المرفة سما الثبػ

ب ػدىد ايػر ميسػصر ليػص يحتػدج حب وخر مع ايرىد   صتج ؿ الح ػصؿ سميػو 
د لػا سطدئيػد دؿ ألنيػد ر يمدثميػللا تنقيب صبحػث صتلتػيش صب ػد ذلػؾ ىػص محػ

تبيره صتظير مد فسطتػو ىػا مػف حػب  لذا صجد سيصندو   برىد صخضصسيد فحدص 
صجميؿ فف تج ؿ ايرىد ر ي طا مثميد لجد ت بكمم    ب ض ( لتدلؿ سمػا    

نو ر يمدثميد فخر  لػا سطدئيػد ( سػتكصف فصؿ المينئػيف بيػذا الحػب تلردىد صا  
للا طبي تيػد األنثصيػ  لتصضػح ثـ ت صد   يد لو مدتق  صغ مف لرحتيد صرصداو صت

فف ىذه التا يمكف فف تثير انتبده حبيبيد لذا حدصؿ فف يضػ يد مكدنيػد صي طػا 
ليػػد حبػػو  ليػػا بػػدلطبع ليسػػت مثميػػد لػػا الحػػب صالصلػػد    صىػػذه طبي ػػ  المػػرفة 

 0لنيد تحب التلرد صاإلحسدس بكمدؿ سدلميد صحبيد 

فلصانػو  كنديػ   الصرد ممكف فف ي ػر  صيلػتف بشػكمو صجمػدؿصتصضح فف  
صت ػػصر   سػػف جمػػدؿ الشػػكؿ لػػا المػػرفة( صىػػذا مػػد ج ػػؿ حبيبيػػد ينشػػ ؿ ب يرىػػد

لا م نػده كبيػر للػا صرد  ييجر صرداو بأنو ادر صخيدن  صتراه ش صرىد تجده ذلؾ 
تميز بدلجمػدؿ لػا الشػكؿ لقػط   صت قػد مقدرنػ  بػيف مػد لػدييد صمػد سنػد ايرىػد 

لظػػدىر صنسػػا فنػػو لػػا ب ػػض مصضػػح  خطػػأ حبيبيػػد سنػػدمد انخػػدع بدلجمػػدؿ ا
 او :قدتاألحيدف يكصف ىذا الجمدؿ 
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 سارتحلػسىػعذهػاضدظغاػوستش
 طثلػحهفىػػضنػترىػدظغاكػغوطًا

 

 وادؾلػاألصحابػهلػطضغونػسرد 
 (4 ذغطتىػاإلخالصػواإلخالصػطؼدى

لسػيد ػ ثـ ت يد سميو فف يرحؿ صيبحث صيلتش ػ صمد ذلػؾ لر ثقػ  لػا ن 
 ؿ يػأتاأسرىد بػؿ صسػدـ اركتلػد  بدلبحػث بنلسػو بػبصتج ؿ مجدؿ البحث الدنيد 

  صاسأؿ ( ليزيد مف دائرة البحث صالتلتيش   صتكصف اإلجدبػ  بكػؿ ثقػ  : الل ؿ 
فنو لف ير  صقصليد   لف تر  ( يصحا بأقؿ مف الح صؿ سما مف يبحث سنيد 
بدلراليػػ  لقػػط صشػػتدف بػػيف مػػف يػػن ـ بيػػد صبػػيف مػػف يقػػؼ سنػػد حػػدصد الراليػػ  

  0فكبر ؿ دائرة المقدرن  بيف فمريف لدلرالي  تج 
صر شػؾ لقػد ختمػت   مػد تميػزت بػو حبيػد صلػاصىذا يصحا بدلتلرد لا  

صىػذا ىػص المحػؾ الػذ   (تا اإلخاص صاإلخػاص ميػد يمش  :كاميد بقصليد 
لػػدإلخاص  ػػل  صتمتمػػؾ الشػػدسرة منػػو الشػػا  الكثيػػر   تركػػز سميػػو المقدرنػػ 

  0ميد صنشأت سمييد تاز 
ر  لا مجمؿ الق يدة محدصل  مػع الرجػؿ مػف مصقػؼ الشػ صر صىكذا ن 

دب ػ  فص متمقيػ  بػؿ ىػا ا الرجػؿ صلػـ تظيػر الشػدسرة بأنيػد تبدلذات صالندي  ليذ
ذا كدنػػػت لػػػا مصقػػػؼ   محػػػصر التجربػػػ  صىػػػا المحػػػرؾ لمل ػػػؿ صدلػػػ  األحػػػداث صا 

المتمقػػػا ليػػػا متمسػػػك  بػػػنيع تػػػر  ليػػػو قيمػػػ  المػػػرفة بػػػؿ صشػػػ صرىد الزائػػػد 
ذا سدنػػت مػػف صيػػات الحػػب ليػػذه سػػم  مشػػترك  بػػيف الرجػػدؿ ص   شخ ػػيتيدب ا 

 0صالنسد  
 0    األسير ( : صتسير لا نلس ارتجده ق يدة 
للا بداي  ىذه الق ػيدة يػأتا تسػدالؿ يصضػح فنيػد تتلدسػؿ مػع الرجػؿ  

 بؿ صيأسرىد حبو صتست رؽ لا تلدسميد م و لتقصؿ : 
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 أغطضفففففبػودًاػوشضهفففففىػأدفففففغرػ
 أتفففاظىػضغطضفففبػطظفففىػاضفففدضغلػػ
 سضغتففكػتطضففمػطفففاػسففىػحذفففاىػػػ

 ج

 وضغفففتػعفففواهػهؾدفففرىػجفففدغرػ 
 وحهفففىػسفففوقػاضفففدضغلػصهغفففر
 (4 سطفنػظففارػحهففكػعففذاػاضدففطغرػ

 

لػػإذا طمػػب منيػػد الحػػب صالػػصد ليػػا ادرقػػ  ليػػو فسػػيرة تحػػت صطأتػػو   
صياللميد فف ر يليـ ذلؾ صيطمػب منيػد فف تبددلػو الحػب صر يػر  صر يلطػف لمػد 

سرىد   صيػأتا الشػطر الثػدنا رد ل ػؿ تحيده صيسيطر سمييد صيستصلا سما مشػد
ليذا التجدىؿ مف طرؼ الرجؿ   ليػا تػر  فنػو  ل لمتػو سػف  ػدقيد لػا حبيػد 
اير جدير بيصاىد (   صكأنو ستػدب نلسػا لذا رحظنػدو فف مشػدسر الحػب صالػصد 
ف كدنػت ىنػدؾ صسػدئؿ سػدة تػدلؿ  دلين  لا النلس ر تل ح سنيد الكممدت   صا 

ر  ؿ طػػرؼ لمػػد ستبػػت سمػػا الرجػػؿ المتػػو سنيػػد صالرجػػصتبػػرىف سمػػا صجصدىػػد صا 
ف كػدف لػا الظػدىر يتلدسػؿ ليػص تلدسػؿ متراخ بطئ الحرك  متبمد اإل حسػدس صا 

ف كدنػت مشػدسرىد  بدرد   صىػص مػد نػراه لػا البحػث سػف الػدليؿ سمػا الحػب   صا 
ليا لا حد ذاتيد فكبر مف األدلػ  صالبػراىيف   صر فكبػر صر فدؿ جيدش  طداي  

التػػا   دت الحدرقػػر سنػػو النلثػير المتػأجع لػػا الػػنلس صالػذ  ت بػػلسػػ مػف ىػػذا ا
 لدلشػػ ر الرصمدنسػػا: خػػدطر ر يػػزاؿ  0مػػد ي تمػػؿ لػػا بػػدطف الػػنلس  ت كػػس

 0 (2 يجيش بدل در حتا يجد مخرجدو صي يب متنلسدو"(

 صىا البددئ  لا الحقيق  سندمد ت رض سميند فصؿ الق   : 
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ػغتفففكػأحطفففلػشضهفففًاػغطفففاظىػػػأت
 ظػذففوشىػإضغففكػػسضففمػػتففرػضؼغففػػ

 سؾطضػفففتػصفففوتىػضصفففرخظػحهفففى
 سصففادتػرغففوظىػتػففذفػظففاراًػػ

 

 وسوجئففتػأظففكػأرطففىػهصففغرػػػػ 
 وضمػتدتطمػضىػوحزظفىػطرغفرػػ
 ألظففىػاصتذففغتػهففؾظىػضففرغرػ
 (4 وصادػاضذرارػرضغكػغعغفرػ

 

يمماله الحب صالرابػ  لػا  قمببلناحظ فنيد البددئ  صىا التا فتت لليو  
د بػدل ما صىػص ت ػدلا سمػا الرجػؿ   صلكف يالخذ سمييد ص ػليد لحبيبيػالتصا ؿ 

صش ر الحب كممد  دقت ليو ال دطل  جد  قصيدو حدراو يبكا لو كؿ محب صيتػأصه 
ذا كػدف ىػذا مقيػدس جػصدة شػ ر   (2 سنده كػؿ سدشػؽ ألنػو تػرجـ سػف ىػصاه( صا 

الحب سند القػدمد  لقػد تبػدؿ الحػدؿ صت يػر الزمػدف صف ػبح الت بيػر لػا ص ػؼ 
قصبمػػت مشػػدسرىد بدل لمػػ    لمػػـ  صذلػػؾ سنػػدمد  دو الحبيػػب بػػدل ما صالجيػػؿ مبدحػػ

تجب لمشػػدسرىد يسػػتجدىميػػد لمػػـ ميلػػ  صاألشػػصاؽ التػػا تحمميػػد   بػػؿ يممػػح ال
لكدنت األحزاف الماللم  المرة   صلـ تجد لر الش ر ت بر ليو سف ىصاىد لأطمقت 

  ي بػر سػف خيبػلالقػص  مػف داخػؿ األسمػدؽ  لنلسيد ال ندف لت بر سػف ال ػصت
ش ؿ ندراو متأجج  تكدد تقػذؼ حممػدو مػف رة ال د صكـ ولميد ذلؾ   صفؿ صمرااألم

نظراتيػػد الحدرقػػ    صكػػدد الشػػرار يأخػػذ حقيػػد مػػف ىػػذا الرجػػؿ الػػذ  تجدىميػػد 
  0صتجدىؿ مشدسرىد الجيدش  

صلكف مد زالت تميؿ لليػو صمػد زالػت تحبػو صتأمػؿ لػا فف يتصا ػؿ م يػد  
ميػػؾ ( صلػػـ تلقػػد األمػػؿ لػػا يخػػدؼ س صىػػص مػػد نممحػػو لػػا قصليػػد   صلكػػف قمبػػا
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اـ خطيرة صر شؾ لم ركػ  الػنلس صاحتػد م ركتيد صىا  دمدة تجدىد لا جبي 
مثؿ البركدف قبؿ فف يثصر   صالشػدسرة لػـ تجػد ليد شا  ي متنلسالمشدسر صر 

بػػدياو لر فف تجدىػػد صتحػػدصؿ ل ميػػد تظلػػر بمػػد تريػػد  صىػػا قدن ػػ  بمػػد يمكػػف فف 
ف يترلؽ بيد صبقمبيد الذ  تراكمت سميػو اليمػـص تجده   ل ما فرقا ( صتطمب ف

صقدرب فف يتخما سف  ػمصده صيطمػب مػف الرجػؿ فف يجيػره مػف ىػذا ال ػذاب   
 صىص مد يمكف فف نراه لا قصؿ الشدسرة : 

 وضصففففنػشضهففففىػغخففففافػرضغففففكػػػ
ػوطفففاػزالػشضهفففىػغطفففاظىػصفففطوداًػ
 أجاعفففففدػسغؼفففففاػضطضفففففىػأوشفففففىػػػ

 

ػسطاػزضتػرظدىػاضحهغفبػاألدفغرػػ 
 خطغفففرػسجهؼفففظػحهفففكػذفففى ػ

 (4 سرسػًاػهػضبػظوىػغدتجغر

يمـص حتا قدربت ارستساـ صالتنحا سػف الصالبيت األخير يصحا بثقؿ  
  0الم رك  

صتأتا خدتم  الق يدة م برة سف فق ا مد يكصف نتيج  لمقمؽ صالحيػرة  
ىػػذا الحػػب بجػػصار مػػد تػػدؽ مػػف الشػػدسرة ارن  درجػػ  فف تكػػصف فمنيػػ صالم دنػػدة ل

ف كدنػت ت ػدنا لمػـ يد صم دندتيد صفتتمنده مف ليـ مصقل سر اليػص  ليػد صىػا صا 
تاللميد م دندتيد بقدر مد ولميد تجدىميػد ليػذا الػذ  جرسيػد مػرارة األلػـ صقسػصة 

حبػد صصليػد  مالهيملا قمبيد  مدثؿ الم دندة صلكف تظؿ سما األمؿ ألف مف تحدثو
 .ريد ت دة التمنا صالحض سميد تظلر بم  صلا تسدالؿ حزيف ي طا  صر 

 ذلؾ سندمد تقصؿ: ص 

ػوضغتففكػتغؼففمػحففزنػاألدففغرػػ  سضغففففتػعففففواكػغحففففررػشضهففففىػػ
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ػسطفاػرارظفىػطظفكػعفذىػاضػغففودػػػػ
ػأظادغففكػرغففوًاػهؼففذاػاضغففؤادػػػ

 

 طرغففففرػوضصففففنػجؼضففففكػسطففففاًل
 (4 سؼففالػوجففدتػضففدغكػاضطجغففر ػػ

 

صالبيت األخير يشع دررت مت ددة ليػا ترجػصه بلالادىػد الم ػذب  ليػؿ  
مػػع ىػػذا (  يسػػتجيب   ليػػا صجػػدت  صتحضػػو سمػػا فف  يجيرىػػد مػػف ال ػػذاب

ت دلييػػد سمػػا الرجػػؿ لػػا الكثيػػر مػػف الت بيػػرات التػػا وخرىػػد  صلكػػف جيمػػؾ ل ػػا 
مػع المدرسػ  اإلنجميزيػ   اتلقنػدصىذا يكشؼ سف فسمصب الشػدسرة لذا  0مرير( 

:   فف م ػػػدر األسػػػمصب يكمػػػف لػػػا ال دطلػػػ  القصيػػػ  لػػػا لػػػا رف    مػػػصر  ( 
 0 (2 األ يم ( 

 0 (2  حندنيؾ (صتأتا ق يدة    

مػػع الرجػؿ صم دندتيػػد بسػبب سػػدـ جػػدص   ص لييػد نػػر  تلدسػؿ الشػػدسرة 
ربمػػد بػػؿ صفمػػدـ المحدصلػػ  المسػػتمرة منيػػد نجػػد سػػدـ ارىتمػػدـ    ىػػذا التلدسػػؿ

الم دمم  بجلصة صالتجدىؿ الذ  كدف لو صقع سا  سمػا نلسػي  الشػدسرة   ىػذا 
ف كدنت التجرب  جد ت مصاكب  لمحدل  النلسي  لد تسمت بدللتصر لا ال يدا  صا 

صمحدصل  القبض سما األلكدر   صر شؾ فف الت بير لا بيئػ  الشػدسرة لػيس لػو 
يحػػد ات كػدف الت ػريح بدلحػب جريمػ    صر تممػؾ لر اإلالحريػ  الكدليػ  صربمػد 

صولػـ   ألنيػد مشػدسر  سما المراد لدل د سندىد يكصف فنكػاصىا لف كدنت تدؿ 
بحدرىػد لػا ىػذا التيػدر   قدسػي تجصؿ بدلنلس صم رك  النلس  صجػرفة الشػدسرة صا 

يج ميػػد متلػػردة لػػا ىػػذا المجػػدؿ صيج ػػؿ دراسػػتيد ميمػػ  لمكشػػؼ سػػف التيػػدر 
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  0ا بيئ  الخميع ال ربا رفة ال ربي  لالصجدانا لا ش ر الم

 0صالتجرب  تشبو األمؿ صالحمـ  

 إضغففكػتظففاعىػخغففاضىػوسصففرىػػػ
 ذفففررتػضدفففطرىػأطفففدػاضطفففدادػػ

 غاشىصظجمػوذطسػهؾسقػاذت
 

 سصففففوتػذففففجىػوشففففولػخطففففبػػ 
 وأردفففمػوجؼفففًاػهضفففونػاضدفففحبػ
 (4 غضفففمػصضغظفففاػسغفففاػضضطجفففبػػ

 

سدطليػػ  خد ػػ  بيػػد صمػػف د الشػػدسرة  لػػا تجربػػ  ص لننػػد فمػػدـ فمػػؿ يػػرا 
منظصرىد الخدص لأق ا مد ي ؿ لليو خيدليد صمنتيا مد ي ؿ لليو لكرىد صمد 

صالتلدسػػؿ  تأمػػؿ بػػو صترجػػص تحقيقػػو ىػػص ىػػذا الرجػػؿ صرابتيػػد لػػا الص ػػصؿ لليػػو
صيأتا قصليد   ل صت شجا ( ربمد لمد تقـص بو مف محدصرت لملت نظره   م و

صقصليد   صقصؿ خطب ( ربمد ليمد يصجػو ليػد مػف كػاـ ر يػالد  للػا المػراد بػؿ 
يكػػصف لػػا اتجػػده وخػػر   سنػػد ذلػػؾ ي ػػبح الشػػ ر ىػػص تسػػمي  الػػنلس صالمجػػدؿ 

 يد   اإلبداسيػػػ  بػػػدصالالتجربػػ تشػػػكؿ: ف التجربػػ  ال دطليػػػ  صحقػػدو لمتنلػػيس سػػػ
صقػصد التجربػ  اإلبداسيػ  صلكػف سمػا مػد يبػدص  ال دطلي    صكدف يمكف فف تػذكا

فف اإلحبػدط النلسػػا ج ػؿ القػػدرة سمػا اإلبػػداع ضػ يل  صف ػػبح سػمصة الػػنلس   
 0صىص الش ر ( اير قددر سما لزاح  ىمـص النلس 

           د بػػداع  ػػ ب    شػػرست لسػػطر  فمػػد المػػداد ( لقصليػػصبػػدت سمميػػ  اإل 
ر كدف الش ر فسرع للا النلس مف استحضدره   0  شرست ( ىص م دندة صا 

صال صرة التا تريػد فف ترسػميد   صجيػدو بمػصف السػحب ( لجػد  رمدديػدو  
ف كدنت الػنلس تريػده   كػنجـ صشػمس ( لي بػر سػف التػ لؼ  حزيندو ضبدبيدو   صا 
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رجػؿ صالمػرفة محػصر بيف نجميف ىمد م در الضص  لا الكصف لا لشػدرة للػا ال
ف كدنػد لػا الظيػصر فحػدىمد لػياو    الكصف األرضا   صىػذاف الػنجـ صالشػمس صا 

لمحػػؿ ظيصرىمػػد ىػػص فلػػؽ     الشػػمس(: الػػنجـ ( صااخػػر نيػػدراو   صىػػص  : صىػػص
التػ لؼ صلػص لػػا الخيػدؿ طدلمػد ت ػػذر اجتمدسيمػد لػػا  تحقيػػؽالشػدسرة صشػصقيد 

المكػدف الػذ  يجمػع المسػتحيؿ    الصاقع   بألؽ اشػتيدقا ( صيكػصف الخيػدؿ ىػص
ت ػػذرت بدلتػػدلا ال ػػصرة يضػػـ كمينػػد ( صلكػػف لم جػػب فف طػػدصع الخيػػدؿ الصاقػػع ل

 0ؿ  ليد لم جب(صانمحا األ 

ح لر للػػا الشػ ر تسػػطر لػؾ خبػػأت اليمػـص داخػؿ الػػنلس صلػـ تػبسنػد ذ 
صتشػػدكمت  اقػػع سػػف تحقيقػػو فص حتػػا الت ػػريح بػػو سمػػا الػػصرؽ مػػد سجػػز الص 

ع فلصاف ال مت صلـ ي د مػف مجػدؿ لر لػا التجربػ  الشػ ري  حرصؼ الكتمدف م
 تقبميد لا  مت صر يش ر بيد فحد التا تشدرؾ الشدسرة لا حمؿ المشدسر ص 

 طزجففتػاضحففروفػهففؾضوانػصففطتىػػ
 

 سهاتػدصوظفىػصظؼفففجػافألدبػ 
 

صىا متصقدة لا سطدئيد تتلدسؿ مػع الصاقػع صت ػصر دقػدئؽ المت يػرات  
 0صدخدئؿ النلس 

 خففففذتػضذغففففذػاألطففففاظىرحضففففتػأ
 

 دففصظتػطضصففتػسففؤادىػاضتفففمػػػ 
 

 صهرتػرددتػاضثواظىػسصاظفتػ
 

 ثفففواظىػاضغفففراقػصطفففدػاضحػفففب 
 

ذا اػػدب ادبػػت األحػػاـ   صىػػا لػػا سػػ ددة لذا كػػدف الحبيػػب حدضػػراو   صا 
ذا حضػر اسػتصلا سمػا قمػب ا   فثقمتػو لشػدسرة الػذالحمصة صاامدؿ السػ يدة   صا 

 صر تممػؾ لر ال ػبر لػا سػدس  اللػراؽ ت بتػو تقمبػدت ال شػؽ   لصسدت الحػب صف
 0صىص لراؽ ماللـ تكصف الثصانا ليو مثؿ حقب الزمف الطصيم  
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صتصجػػو لػػو القػػصؿ بأنػػو رميػػد سمػػا البػػصح صمػػد كػػدف البػػصح لر سنػػدمد  
ت ميو طدلت اليمـص حتا مف شدتيد سػد  تكدثرت اليمـص صثقؿ ال مت   لترد س

 0مف الضيؽ نجـص السمد  صكددت تح ييد   صمد ذلؾ لر

تطمػب منػو فف يترلػؽ بيػد  ب يتيػدمد لػـ تجػد صلكف ب د كؿ ىذا   صسنػد 
 0ألف مد حدث فثر لا حبيد   صان رالو سنيد ف دبيد بدل دم 

ػفػطؼفففالػأدفففغرػاضظفففوىػػػ  حظاظغفففك
 

 سوجففاػاضعففرامػرضتففاػاضظففدب 
 

صىكػػذا نجػػد رصمدنسػػي  طدايػػ    ل صاطػػؼ الشػػدسر الرصمدنسػػي  تخػػتمط  
 0 (4  ( لييد المذة بدأللـ

صناحظ فف الشدسرة تػدؽ سمػا صتػر ال دطلػ  المتقػدة الجيدشػ  صتر ػد  
لنيػػد رابػػت لػػا التلدسػػؿ صالتصا ػػؿ  صانتظػػرت : بدقػػ  مت يػػرات الػػنلس صتقػػصؿ 

 0النتيج  صلكف خدب ظنيد سندمد تأبا سمييد األمؿ صتحصؿ للا النقيض 
 زردففتػهؾرضففىػهففذورػاضوصففالػػ
 ستاهطتػزردىػوأرجفوػاضحصفادػػ

 

 ضثطفففارػأظفففاػأرتػفففبػػوجظفففىػا 
 سجادتػهذوكػاألثغلػاضتفربػ

 

يد ارسػرت النتيج    صتدب ت بدلرسدي  يا بدفت بدلص دؿ   صانتظل 
صلكػػف خدبػػت ظنصنيػػد صضػػدست فحاميػػد سنػػدمد لػػـ تثمػػر مسػػدسييد بمػػد فرادت 

  0صلكف جد ت ب كس مد تأمؿ جد ت بدأللـ صالشقد  

 0 (2    الحب اليتيـ (: ق يدة صلا  
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 0التصا ؿ مع الرجؿ (   محدصل    : ده نلسو صىصنجد ارتج 
ف لػـ صلكف ليمد يبدص   فف ىذه المحدصل  قد كممت بدلنجدح للا حد مػد صا 

 0ترؽ للا مد يرضا شدسرتند 
 تبدف شدسرتند بتسدالؿ مصجو للا الرجؿ : 

 أأظاػدجظتكػسىػسؤادىػطرزطفاًػ
 أأظاػجطضتكػداعرًاػضغفلػاضفدجىػػ
 أأظففاػدففضهتكػحضففمػأغففامػاضصففها

 

ػأمػأظتػطنػذا ػاضطصفوثػهؾضفضطى ػػ 
 تفففذوىػوتصفففربػضضطحهفففظػارجطفففى
 (4 سؾحضتففاػصففاهوسػضغففلػطغففزعػ

 

لنػػو تسػػدالؿ يصضػػح م دنػػدة الشػػدسرة فمػػدـ حبيػػد الصحيػػد الػػذ  ج متػػو  
  ( ليؿ كدنت ىا البددئ  صفسكنتو قمبيد فـ ىص الذ  كدف السبب لا ذلؾيتيمدو  

ىػػذا الحػػب لػػا قمبيػػد لمػػد صىػػا تق ػػد بػػدلطبع التقريػػر ف  فنػػو ىػػص الػػذ  فصجػػد 
ف كدف يصضػح فنػو ىػص الػذ  ي ػدنا صيػات  بأل دلو فص فقصالو   صالبيت الثدنا صا 
الحب   لإف لقرارىد بصجصده يدؿ سما مشدركتيد صتلدسميد لا ىذه ال اق  التا 
كػػدف مػػف نتدئجيػػد : سػػير الميػػدلا صالميلػػ  للػػا الرجػػصع لذا مػػد طػػدؿ ال يػػدب   

يا لـ تكف السبب فبداو لػا ضػيدع حمػـ الشػبدب المذيػذ صالسالاؿ الثدلث لنكدر  ل
صخيدرتػػػو المجنحػػػ    صتحصيميػػػد سمػػػا فرض الصاقػػػع للػػػا ر شػػػا  لأ ػػػبحت 

 0األحاـ كدبصسدو مزسجدو 

ذا تبرف الرجػؿ مػف تب ػدت ىػذا الحػب   صحسػب فف األمػر سػياو   مػع ػ صا 
يد قمبػو   ليا تذكره بمػد سيػد للييػد مػف اليػص  صالحػب صفسػممػ ليامو الشديد 

لػا سامػدت حبيػد صفف تظيػر مػف بؿ صفكثر مف ذلػؾ فسمػا مػف شػأنيد بػأف تخ
 الحب صير  فنو يزيد الحب تألقدو ع مد يزيد حبو ألنو يست ذب سذاب التمن
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 صىص مد نممحو لا قصليد :  

ػاضغومػتظصفرػطفاػجظغفتػرضفىػاضؼفوىػػػػػ
ػأظدغتػأظكػشضتػضى:ػأظتػاضؼفوىػ

ػدتارػشضهفكػوارضطفىػػوػتصذغىػأ
 ىػطفوقػاضطفذابػورفذهىػػػوتخغر

 

 وتظنػأظىػشدػظدغتػتوجطى!! 
ػعذاػسؤادىػسغفاػطفاػذفئتػاصفظطىػػػػ
 أنػاضعففففرامػتطظففففمػستطظطففففىػ

 (4 سطمػاضطذابػغزغدػسغكػتوضطى
ليص فسمس ليد القيدد صت يد بأف ي صف سيد اليص  بمدلو مف تب دت  

طمب منيد فف ت ػرؼ تا صلص ىمؾ لا سبيؿ ىذا الحب   صي  صفف يخمص ليد ح
قد ذؿ صض ؼ صذلؾ حػيف تقػصؿ مد بذؿ مف تضحي  لا سبيؿ حبيد صفنو قيم  

: 

 وإذاػرضطتػهؾظظىػصظتػاضؼفوىػ
 ستظؼفففدىػوتفففؾوعىػوتفففذصرىػػ

 

 حتففىػضػغففتػألجففلػحهففىػطصففررىػ 
 (2 طنػأجلػحهكػشدػصدرتػترسطى

صر شػػؾ فف الشػػدسرة مشػػدرك  لػػا ىػػذه المشػػدسر بدلتصا ػػؿ م يػػد بػػؿ  
 0ا الحب صىا تقؼ مصقؼ المستشيد بيد دلياو سم

 حهاػوصدشاػوػإخاضكػطدرى  عذاػحدغثكػحغنػأودطتػاضؼوى

يتيمدو لا  ح حبدو الحب صلـ يبؽ كمد بدف بؿ ذىب صف بصلكف تحصؿ ىذا  
صىا تتحسػر ألنيػد فبقػت سميػو صت مقػت بػو صلكنػو ذىػب لميتيػد   الشدسرة حيدة

ت يػر تخمت سنو صانمحا مف قمبيد قبؿ فف يتحصؿ ليتو مدت لا قمبيد قبؿ فف ي
0 
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 (4 شهلػاضتحولػسىػسؤادىػشدػظطى  ستحولػاضحبػاضغتغمػوضغتا

فف الشػػدسرة حري ػػ  سمػػا ىػػذا الحػػب صراابػػ  لػػا التصا ػػؿ صناحػػظ  
مدراتػو صسامدتػو لتالكػد سمػا  صومم  لا بقدئو صتجدصبػت م ػو   صتػذكر درئمػو صا 

 سمػاصجصده   صقد تحصؿ دصف رابتيد صىا بدقي  سما الت مؽ بػو صالرابػ  ليػو 
لر دليػؿ سمػا رابتيػد لػا التصا ػؿ   ىػذا مػع تحصلو سنيد صمد ذلػؾ مف راـ ال

فف الشدسرة اتسمت بدسػتخداـ األللػدظ صالت ػصير سنػد حػدصد النقػؿ سػف الصاقػع 
مػد ك دررت مت ػددة ص ػدؽ سمييػد دصف ارىتمدـ بدسػتخداـ فللػدظ مصحيػ  ذات

مػف اىتمدمػو بتقػصيـ  قدؿ   مددحص فبا تمدـ بقصليـ: لف اىتمدمو بم دنيو فكثػر
مع اللدرؽ بدلطبع بيف فبا تمدـ الشدسر صشدسرتند المبتدئػ  صسمػا  (2  (وفللدظ

 0بداي  الطريؽ لا اإلبداع الش ر  

                                                           

 0 15الديصاف ص (   4 
 4642دبػا الحػديث ( ط دار الثقدلػ  بيػرصت محمد انيما ىاؿ   دكتصر ( لا :   النقد األ(   2 

 . 222ص 



 

 
 

 
 

 د/هاهز أمحد حمود أمحد املالح
 

 

  " ديواى أصايل " دراست فٌيتهي شعز الشباب  
 

2430 

 

 تاخلليجيقضايا املزأة 

لػا  سبػرت سػف قضػديد المػرفة مف خاؿ سدلميد الخدص الشدسرةصنر   
 للػا مػففص تركيػد  (4 مف جنسػيدت فخػر  تركيد صالزصاجمثؿ :  الخميجي بيئتيد 
فص فف تقتػػرف بمػػف ر ييتػػؼ  (2 ثدنيػػ   تكػػصف زصجػػ فف فص (2 فجمػػؿ منيػػد  ىػػا 

  (2 ترتبط ب جصزفف ص ف (1 بدإلىدن  ي يبيدقمبيد بحبو ألف ىذا ارقتراف 
 ػ4ػ

لدلشدسرة تتندصؿ قضي  مف قضديد المرفة لا بيئتيد صىا سنػدمد ييجػر  
 مف ايرىف  سندمد تقصؿ: لا الزصاج يمجأ لص الرجؿ بندت صطنو 

 أسففىػطصففرػتهحففثػرطففنػأضففطتػػػ
 ررستكػذغخػاضػواسىػسصغففػ
 وصغفففػتظففاجىػهطغففدًاػوإظففىػػػ

 

  سؼفففلػضطغفففورػاضعفففرامػضػغفففت 
ػرضىػزغرػوزظفىػشصفغدًاػصتهفت !ػػػ

ػ!(3 ستحتػسؤادىػوسغفاػحضضفتػ ػػ
 

ليا تبدف ق يدتيد بدستليدـ تصبيخا فلا م ػر تبحػث سمػف فضػ ت(  
كيػد صالبحػث سػف الحػب سنػد سػصاىد صت ػبح صىص سالاؿ يحمؿ حزنيد بسػبب تر 

  0م ر مجرد اسـ يدؿ سما مكدف م دير لمصطف فص لبيئ  الشدسرة 

صيأتا قصليد   سمف فض ت ( ليملت النظر للا مد  الخطأ لا التخما  
سنيػػد صارسػػت ند  سػػف مشػػدسرىد التػػا بإىمدلػػو ليػػد ضػػي يد صفىػػدر قيمتيػػد   

اـ لقيػت صر ال ػر يػطاإلنكدر    ليػؿ ل لا ىذا السالاؿ صتتحد  لا الشطر الثدنا
  اسػػتخداـ ال ػػصر المجدزيػػ  لػػا الت بيػػر سػػف المػػرفة بطيػػصر ال ػػراـ ( صصاضػػح 
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صىػػص سػػالاؿ يحمػػؿ كثيػػراو مػػف المػػرارة صالسػػخري   صتت ػػدسد ال ػػصرة لػػا البيػػت 
الثدنا سندمد تذكر مد كدف مف تصالؽ بينيد صبينو لكيؼ يجد بدياو سنيد لنيمػد 

لؼ الػػذ  يت ػػذر ارنسػػجدـ بينػػو لذا ت ػػدير الػػصزف صاختملػػت كػػن ـ الشػػ ر المتػػ 
التلدسيؿ   صىا الخبيرة بو صبميصلو صفىصائو صقد تمدزجت م و صسرلت درصبو   

 0لكيؼ يتصا ـ مع ايرىد ؟ 

لنيد تمصمو لا البيت الثدلث سندمد يذىب ب يداو صيبحث سف الحػب مػع  
 0فنيد قد لتحت لو لالادىد صفحبتو 

األيػػدـ مػػف ت مقيػػد بػػو صرسديتيػػد لحبػػو صتنكػػره ليػػد  مدضػػا سػػت رضصت 
  0صتجدىمو ليدىد 

 ىجطضتففكػزعففرًاػوجففدتػهعغثففػػػ
 سصغفففػرحضففتػإضففىػزغففرػأرضففىػػ
 دففططتكػتظطففىػزطاظففاػتففوضىػػػ

 تطفففاسىػًاغفففاقػهػوضفففكػجرحفففػس
 

 وذفففوصًاػهػضهفففىػأراكػزفففدوت 
 أسففىػزغففرػأرضففىػزغاهففاػأجففدتػػ
 سعففربػجغففاكػوذففرشًاػطضففغتػػػ

 (4  سصغفػإضىػجفر ػشضهفىػاعتفدغتػػػ
 

  صسػػقيد الحنػػدف   لصىبيػػد دتػػو بدلرسديػػصت ي ليػػا ج متػػو زىػػرة حيدتيػػد 
ادا بػدؿ الرحيػؽ صال طػر شػصكد   صت ػصد مػرة فخػر  للػا جػصىر التجربػ  األلـ ص 

صمد ياللميد صىص ىجرىد للا سصاىد   لكيؼ رحمت للا اير فرضا( صىص سػالاؿ 
                قبػػو بتسػػدالؿ لنكػػدر  وخػػر تيحمػػؿ مػػرارة صدىشػػ  صت جبػػدو   ثػػـ 

( لنؾ ابت دت سنا ليؿ فجد  ب ددؾ صىؿ فلمحت  فجدتفلا اير فرضا ايدبد 
  افنيد فسئم  متاحق  تصضح مػد تمتمػ ؟لا الح صؿ سما مد تريد ب يداو سنا

ه بمػد كػدف يقصلػو ليػد مػف تجػدرب ثػـ تػذكر   لػس الشػدسر مػف حػزف صمػرارةبو ن
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ت مػف خاليػد فنػو لػـ سرلػلػزمف صالتجػدرب خػدرج الػصطف صالتػا الحيدة صقسػصة ا
 0يسترح صلـ يجد ىصاه اربدو صلكنو لـ يستلد مف التجرب  صسدصد الكرة شرقدو 

الحيػػدة  لنػػو بل مػػو ىػػذا قػػد فحيػػد جرحػػدو كػػدف قػػد ت ػػدلا   لػػن ص سمييػػد 
لذا ب ػد بحبػو ب فصجػدع قمبيػد صج ميػد تسػترجع م سػيو صمػرارة حبػو   لإنػو صقم  
 0ف م دندة سدطلي مبو لمشدسرة منو قرب بجراحو صمد جلإ

صب د ذلؾ تنكلئ سما نلسيد صتمممـ جرحيد صتصجو ستدبيػد لػا دىشػ   
 0صسجب مف فل دؿ الرجؿ تجدىيد 
 (4 سضضاػدركػطاذاػسطضتػ !  سطادػسؤػادىػغضطضمػجرحى

 ػ  2ػ 
نجػذب الرجػؿ للػا جمػدؿ الشػكؿ الشدسرة قضي  صجداني  سندمد يتثير ص  

ندتيػػد ونػػذاؾ صت ػػرض مػػد م د ؿ لتكػػصفجمػػدصييجػػر مػػف فحبتػػو صيت مػػؽ بيػػذا ال
 0 (2 (  طير سيد  سصاىد صنر  ذلؾ مف ق يدة تتميز بو سمف

 صذلؾ سندمد تقصؿ :  

 أظتػطنػأزراكػضونػاضوردػغوطًا
 وعجففرتػاضففوردػسففىػجظففاتػحهففىػ
ػوػغحطلػذوصاًػ  ضغسػصلػاضورد

 

ػضفغسػغجفدىػػػسىػاضعفدرػدرهفاًػػػداضصًا 
ػشدػحدهتػاضوردػغوطًاػطثفلػوردىػ

 ضذوكػضإلظدانػغردإنػهطضػا

 وادؾلػاألصحابػهلػطضغونػسرد  سارتحلػسىػعذهػاضدظغاػوستش
 (2 ذغطتىػاإلخالصػواإلخالصػطؼدى  ترىػدظغاكػغوطًاػطثلػحهى
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ه الجمدؿ الظػدىر صىػدـ بػو ت مقػدو صخػدف سيػد ليا تصضح فف الرجؿ ار   
 دىرؿ الظػمنخدسدو بػأف رف  الجمػد  ر صىجرىد للا ايرىد صادر بيد صتنك  اليص  

صلػذا تطمػب منػو   صفالؿ جمدرو وخر لا الطبع صىػص جمػدؿ نػددر ر يتػصلر كثيػراو 
  فف يرحػػؿ صيبحػػث صفف يسػػأؿ النػػدس جمي ػػدو سمػػف تمدثػػؿ حبيػػد صطيػػر سيػػدىد

خا ػيد الػذ  در صفنو لف يظلر بمف تشبي جػت سميػو ص ػدر يد صتمدثؿ حبيد صا 
 0يتصلر سند كثير مف بندت جنسيد صىص مدرطب دو ليد 
ره   ( تشػػير للػػا مػػد يمكػػف فف يجػػقصليػػد   لف ب ػػض الشػػصؾ لينسػػدف يػػردص  

ىػػذا الجمػػدؿ مػػف ميدلػػؾ   صي ػػبح جمػػدؿ الطبػػع صاإلخػػاص لػػا الحػػب ىمػػد األرجػػح 
 (صىص ش ر ي دلع قضي  المرفة لا لحسدسيد بكمدؿ سدلميػد صفنيػد األلضػؿ    حينذاؾ
   سػػيمد لذا كدنػػت فجمػػؿصيزسجيػػد فف يتخمػػا سنيػػد الرجػػؿ للػػا سػػصاىد صريثيرىػػد صىػػا 

ف صالشدسرة ر تقر بذلؾ  راح  ليا  ج مت   لصف الصرد ( رمزاو لمجمػدؿ لقػد ج مػت صا 
فف  :  د منيػػدد سػػدقت فدلػػ  كثيػػرة بأنيػػد تلػػردت بيػػلحبيػػد صرصداو فخػػر  لػػا جنػػ  حبيػػ

ص المن  ػػدت التػػا صرصدىػػد ر   شػػصكدو ( صقػػد ي نػػا الشػػصؾ ال ػػدر فحمػػؿ صرصدىػػد ر ت
دو   ثػـ تػدلؿ سمػا فف مثميػد نػددر صقػد ر يظلػر بمػف يشػبييد   صاسػأؿ تحمؿ منو شيئ

ركػز سمػا شػا ادؿ صثمػيف صنػددر فر صىػص حدب بؿ مميصف لػرد ( صلػا النيديػ  تاأل 
ىػذا الحػب الػذ  صفنو لف يظلػر بمثػؿ   اإلخاص الذ  لف يراه صىا تالكد سدـ صجصده

يػو صىػا تممػح ب ػػدـ  ػدحبتو درجػت سمػا اإلخػػاص صتربػت سم اتسػـ بػدإلخاص ألف
 0ايره  معتجدربيد 
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 ػ  2ػ 

صىا ترلض فف تكصف زصج  ثدني  صفف تشدركيد لا زصجيد فخر  صىا  
قضي  تيـ المرفة صت بر سف سدلميد صلكرىد نحػص ىػذه القضػي  صىػص مػد نممحػو 

 0صالتا يحمؿ سنصانيد م نا ارستذار صالرلض  لا ق يدة   سلصاو (

ن ػبو ىػذا الػزصج مػف شػبدؾ حصليػد ي دمػ ليا تبػدف ق ػيدتيد بت ػصير 
ظيدر الحب صالصد   0صمحدصل  ليقدسيد لا حبدئمو صا 

 غففاػطففنػأتففىػهدففؼاطاػوتذففطرا
 طاػصظتػصاضصخرػاضطصىػسؤاده
 ضصظظففىػسصففضتػشففوضىػطدففهػاًػػػ

 

 وزداػغصفوبػضضغفؤادػوغحصفمػػػ 
ػأوػذوصظػتفؤذىػاألظفامػستفؤضمػػػ
ػوػتؼفزمػػ  (4 أنػاضغؤادػصػضطظ

 

الػذ  ن ػب شػبدكو حصليػد ص ػصب سػيدـ ليا تصجو كاميد للػا ىػذا  
 0ال راـ للا قمبيد صفحكـ خططو لايقدع بيد لا ارامو 

قدئمو لو : لنيد تتلدسؿ مػع مشػدسر الحػب صتتجػدصب مػع دسصتػو  صمػد  
يػػػد سنػػػد شػػػرصطيد التػػػا شػػػدسر مالذيػػػ  لمقمػػػصب   صلكنمكدنػػػت فبػػػداو  ػػػددم  لم

مرىػد صىػا ر تلتحػو راراو صل مت القصؿ لييد : لف قمبيػد طػصع ففل حت سنيد م
لر سند رابتيد صىػص قم ػ  ح ػين  ر ينيػـز فبػداو  صر يرضػا لر سنػدمد ترضػا 

صىػا ىنػد ت بػر سػف   شدسرتند بمػف يػدخؿ ىػذه القم ػ  صيممػؾ ملػدتيح فبصابيػد 
سػػيطرة ال قػػؿ سمػػا سدطلػػ  القمػػب صمػػد فر  لر فنػػو لكػػر الشػػدسرة صت بيػػراو سػػف 

 0صجي  نظر المرفة حصؿ قضديدىد 
د مضػػا مػػف حػػب ترلضػػو ألنػػو ر يػػأتا سمػػا ىصاىػػد صر ي بػػر سػػف لمػػ 
صجد ىد ىذا ي مف سف ارامو لتػرده صت تػذر لػو صت مػف فنيػد لػف تتػأثر   رابدتيد
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و صفنيد اتخػذت قػراراو يتػرجـ سػف رفييػد لػا ر تطيؽ سمدع سرضبمشدسره صفنيد 
 ىذه القضي  :

ػوػأرغففدػطحهففظػػ  شففدػشضففتػ:ػإظففى
 سؾتغتػتحطفلػدرفوةػضطذفاررػػػ

 وًاػصالطفكػوػأرغفدػدفطاراػػػػرغ
 

 وزففففداػسففففؤادىػضضعففففرامػغحففففرمػ 
 وتػففولػ:ػإظففىػغففاػأصففاغلػطعففرمػػ
 (4 وادطمػصالطفىػضضػفرارػغتفرجمػػػ

 

صىػص مػد تطمب منػو فف ي ػرؼ قرارىػد ليا لا البيت األخير ت تذر لو ص  
ـ ال ػػراـ صفف الحػػب ر ي ػػرؼ لنيػػد ر ترضػػا فف يقس ػػب ػػد ذلػػؾ : ل ػػح سنػػو ت

 0دص بو لا التلرد التقسيـ صىص لو شرسو الخ
ليا ترضػا سنػدمد تكػصف صحيػدة ر يندزسيػد لػا قمػب مػف تحػب فحػد   

ذا ت ػػذر ذلػػؾ رلضػػت ىػػذه الحيػػدة  ليػػا ليسػػت ممػػف يرتضػػا لػػا الحػػب ؛ صا 
 0ارقتسدـ صفف تشدركيد لا قمب حبيبيد فخر  

 قدئم  :  
ػإنػصظتػترضىػسىػاضعفرامػهػدفطظػػ

 رتضىػررشػاضؼوىسؾظاػضوحدىػأ
ػوػأصونػسضدتػػ  ططنػغرتضفىػػأو

 

 ساضحبػرظدىػذرراػوػغػدفمػػ 
ػوأرفغشػطغففردةػهػهضفكػأحصففمػػ

 (2 ذرغصظػسىػاضحبػرظدىػتظطم
 ػ  1ػ 

  0(2 صىا ترلض فف ترتبط ب جصز كمد جد  لا ق يدة  انتيا فمر ( 

صالتا ت بر سف قضي  لا بيئتيد تظمـ لييد المرفة سندمد تكصف  ػ يرة  
الحيدة كميد فمؿ صطمصح صيتقػدـ ليػد سف اللتصة صاإلقبدؿ سما   لا سف الشبدب

سجػػصز قػػد سػػا الشػػيب رفسػػو صيػػأتا بم ريدتػػو المدديػػ  صىػػا تقػػؼ فمػػدـ ىػػذه 
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القضي  مصقؼ الرلض صاإلبد  صتبدف ب رض ت مؽ ىذا ال جصز بيد صصقصسو لػا 
 0اراميد 

 غػفففففولػأصفففففهتػسفففففىػصفففففدرى
 سضغففففففتػاضحففففففبػطففففففاػصففففففانػػػ
 صفففففحوتػاضغفففففومػرفففففنػغفففففؾس
 ورؼفففففففدكػهاضضػفففففففاػصفففففففطتػػ

 غضففففففى سففففففؾغنػاضحففففففبػغففففففاػض
 

 دفففففؼاطكػواظتؼفففففىػأطفففففرىػػ 
 وضغتفففففاػطفففففاػدظفففففاػسجفففففرىػػػ
 أراهػغضفففففففغمػضفففففففىػرطفففففففرى
 تصدفففففففرػرظفففففففدهػصفففففففهرى
 (4 أأزططففففففتػرضففففففىػعجففففففرىػػ

 

يصضح صقصسو لا اراميد صفف سيدـ  صالذ ليا تنقؿ كامو   يقصؿ (  
 0مػداه للػا ال شؽ ف دبتو صف بح فسػيراو ليصاىػد صص ػؿ بػو األمػر لػا الحػب 

سددة المحبػيف ي ػصر فف فمػره لػيس بيػده صىص ر يستطيع اللكدؾ منو   صسما 
صىص منقدد ليصاه صمقيصر فمدـ سمطدف اليص  صيتمنا لص كػدف حػراو لػـ يقػع لػا 

أس مػف يػاألسر   صسندمد طدؿ بػو الحػدؿ صلػـ يجػد اسػتجدب  ليػصاه فلػدؽ سمػا 
تمبي  طمبو صمرت األيدـ صىص  لا كبره( لػا فمػس الحدجػ  أليػدـ ال مػر صليدليػو 

طمبػػو لر ال ػػمت الػػذ  مدطمػػ  تضػػيع سمػػره   حيػث لػػـ يجػػد للػرف  فف ىػػذه الم
ؿ ال بر صسجز سػف التحمػؿ صالسػكصت سمييػد صطدلبيػد بػأف تبددلػو حتا مطدؿ 
 0الحب

فيػػف الحػػب الػػذ  فبحػػث سنػػو سنػػدؾ؟ فـ فنػػؾ : صىػػص يصجػػو ليػػد سػػالارو  
 0سزمت سما تجدىما صرلض مطمبا 

ف يكػصف سػببدو صىص يش ر بأسبدب الرلض صيحدصؿ فف يلنػد مػد يمكػف ف 
 لا رلضيد ليده :

 وعففففذاػاضفففففثضجػسففففىػذفففففطرىػػ  أزفففففففففركػأظظفففففففففىػصؼفففففففففلػ
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 سصؾدفففففففًاػشضفففففففتػأدفففففففػغاػػ
 وأجطفففففففففلػضغضفففففففففاػدعفففففففففراًػػػ

 

 هففففففاػذففففففؼدًاػطففففففنػاضطففففففرػػػ
 (4 غػضهففففففففاػرضففففففففىػجطففففففففرػ

 

   صج مػؾ ىػذا ترلضػيففترلضيننا مخدصس  بمد يمأل رفسا مف الشػيب 
ا فقدسػػا مػػرارة نػػمطمبػػا صتنػػصيف فف تسػػقينا المػػر لػػا كػػأس اليػػص  صتج مين

 0 سما جمرال شؽ صيطصؿ ليما سيداو فتقمب 
 : ثـ تقصؿ سما لسدف ىذا ال جصز لا نيدي  الق يدة  

 صففففففففففعغرتىػأظففففففففففاػصففففففففففب
 وهففففففىػحففففففبػوهففففففىػذففففففوقػػػ
 صتهفففففتػاضذفففففطرػطفففففنػوجفففففد
 إذاػرغففففففففرتػطففففففففنػذففففففففغبػ

 

 وأصففففففففربػططضظففففففففاػدففففففففرى 
 غغفففففغضػرضغفففففكػصففففففاضهحرػػ
 سفففففواػأدفففففغاػرضفففففىػذفففففطرى
 (2 سػففففففدػرغففففففرتػهففففففاضغخرػ

 

حسدسػو بػأف لػو صبيذه النيدي  لمق يدة ت كػس شػ ص   ر ىػذا ال جػصز صا 
حؽ لا فف يتقدـ ليد صيطمع لا الزصاج منيد   صفف اللػدرؽ بينيمػد لػا السػف 
مػػف صجيػػ  نظػػره ر يقمػػؿ مػػف شػػأنو صلػػيس سيبػػدو فف يتطمػػع للػػا اررتبػػدط بيػػد 
صبيػػذا نػػر  صجيتػػا النظػػر حػػصؿ ىػػذه القضػػي  مػػف قضػػديد المػػرفة لػػا المجتمػػع 

 0صمصقليد الخميجا نظر الرجؿ صرف  المرفة 
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 ػ  2ػ 
ر ييػصاه  فمد ب د ذلؾ لممد يمثؿ قضديد المرفة فف نراىػد تػرلض صد مػف 
ف   ىدـ بيد صراب لا اررتبدط بيد صت مؽ بحبيد صلكنيػد تػرلض صتػأبا قمبيد صا 

لمػػد فف قمبيػػد لػػـ يلػػتح لػػو صىػػص  :صيمكػػف لذا لتشػػند سػػف سػػبب الػػرلض نجػػده
ييص  يد مش صل  ب يره صقمبيد ص فنر الثدنا صىص محتمؿ فيضدو صىصاألم  األظير
لا اررتبػدط بيػد ليػا نا مف وثدر حب لـ يثمر  صلـ يتطصر ل دفص ىا ت  سصاه

تحمؿ جراحو بيف حنديد نلسيد صتشػلؽ سمػا ىػذا القػددـ الجديػد مػف فف يػرتبط 
 0 ذاب صصيات ال شؽ ال قيـ لا البمف بدليد مع ايره ليمقا نلسو 

ارحتمػدرت صليػو مػف الكثير مف نب ليو صىكذا نر  النص مت دد الجصا 
ف كنػد سػنحدصؿ فف نػرجح  الضبدبي  حصؿ الت ريح بدلسبب الحقيقػا لمػرلض صا 

 0األقرب   للا فللدظ النص صسيدؽ الت بير لا الق يدة 

 شاضواػاهنػرطكػغاػستاةػطتفغمػ
 علػررشػشضهكػساتحفًاػأهواهفاػػ

 وىػسارحطىػإنػاضؼوىشاضوػدغذ
 

ػؼفرمػوغصادػطفنػسفرطػاضصفهاهظػغػػػ 
 أمػررشػشضهكػغفاػستفاةػطحفرمػػػ
ػوػغفرحمػػػػػ  (4 ضفوػتطضطفغنػرذاهفا

 

ىنػػد نػػر  سرضػػد سػػف طريػػؽ صسػػيط صلػػـ نػػر ساقػػ  مبدشػػرة بػػيف ىػػذا  
صىص قصؿ ر يدؿ سما قراب  الدـ  0صىص ابف سـ   المتقدـ ليد صبيف الشدسرة   

ذا   صابػف ال ػـ ىػ (فحيدندو صلكف تكرر لا المجتم ػدت ال ربيػ  لاحتػراـ صالتقػدير
صلكػػف ب ػد ارنتظػػدر  ة متػيـ صانتظػر طػػصياو صاسػتمر سمػا حبػػو صت مقػو بدلشػدسر 

ستمر سما رلضيد صتتحكـ لا مشػدسرىد يا ىؿ ستلتح لو قمبيد فـ فنيد ستطص 
صت مؽ قمبيد صتحػـر فف يدخمػو فحػد ؟ صىػـ ياحقصنيػد صي ػلصف ليػد حدلػ  ابػف 
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مػػف  صقدسػػا فلصانػػدو ص  ف ػػدبو ال شػػؽ بدلضػػنا صاليػػزاؿ حتػػا ذال ػػـ ىػػذا   لنػػو 
ىد لنسدف ر يجد لييد رحم  لسمطدف الحػب دقدس اسذاب الحب صصياتو التا لذ
 0ادلب   صتل ؿ ىذه الصيات 

ػأودىػاضؼوىػهاهنػاضططوطفظػسارفدضىػػ
 ضوػصظتػأهصرتػاضغتىػضوجدتا
 رذقػاضحغاةػألنػرغظفكػأصفضؼاػػػ

 

ػطنػشالػ:ػإنػاضحفبػدفغفػغظضفمػ!!ػػػ 
 صفففهًاػغطفففاظقػحزظفففاػوغصفففتمػ

 (4 طتػطنػاضحغاةػدغطدمسؿذاػرد

د مػد يكدبػده ابػف ال ػـ لػا ىصاىػد سميػ صنيد صي رضػصف سمييػدليـ مد زالصا ياحق
تقبػؿ فص تمػػيف   ليػػص كػدد ييمكػػو ىصاىػػد   صيريػػدصف منيػد فف تكػػصف سددلػػ  لػػا 

صىػؿ ىػذا  ؟ليػؿ جػزااله فنػو فحبيػد  الحكـ لتقبؿ بػو   صيحضػصنيد سمػا القبػصؿ
صتجنا سما مف كدف ذنبو فنو فحبيد صت مػؽ  ! لف ليو ظمـ صقسصة؟جزا  سددؿ 

 0بيد   لنو فحبيد بؿ صسشؽ الحيدة سما فمؿ اللصز بدلشدسرة 

صتأتا بمد يندسب سدلـ المرفة   ليص ملتػصف ب ينييػد المتػدف ىمػد ف ػؿ  
ذا لـ يمبا طمبو صيلصز بدلشدسرة حبيب  صزصجػدو لإنػو سػييمؾ سنػدمد  الحيدة ( صا 

صىا ت بيرات رصمدنسي  تركز سما ال دطل  صترتبط   ي بح لا الحيدة با فمؿ 
بدلذاتي  ذاتي  الشدسرة صنظرتيػد الخد ػ  التػا تركػز سمػا الصجػداف صتػرتبط بػو 

د بيػد صت بر سنو صت يش التجرب  صتظير لييد كػؿ فب ددىػد صتخمػؽ سدلمػدو خد ػ
صالت ػػدبير سلصيػػ  ر تمػػر سمػػا   ح كمػػد نػػر نجػػمػػف الخيػػدؿ صىػػص خيػػدؿ م ػػرؽ ي

 0 تخضع لقيدس الصاقع صىذه كميد سمدت الرصمدنسي ال قؿ صر
ل دحيد سف السبب:   صيأتا رد الشدسرة سما ىذا ال رض صا 

 أوػأظظىػصظمػغؼانػسغهدم  طنػشالػإظىػجضطدػأوػصخرة
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صىنػػد نجػػد تمميحػػدو بسػػبب الػػرلض دصف الت بيػػر ال ػػريح ليػػا تشػػ ر  
تقػع لػا خطػأ بم دندة ابػف ال ػـ صتقػدر صيػات الحػب ليػا ليسػت حجػر ف ػـ ص 

سرصضػػا سنػػدمد تكػػرر م نػػا الحجػػر لجمػػب اإليقػػدع   فص  ػػخرة ( لدل ػػخرة 
صالجممصد شا  صاحد   صيأتا قصليد   فص فننا  ػنـ ( ف  م ػنصس  فيضػدو مػف 
الحجر صىا فللدظ تركز سما  ػنؼ صاحػد لػيس لػو قمػب صليػو مػف الشػدة مػدر 

التممػيح سػف  مػفيج مو يتأثر بشػا  صلكػف قصليػد  ييػدف ليبسػـ( يحمػؿ شػيئد 
د فىينت لا ىذا الحب الم ػرصض سمييػد صطمػب ارقتػراف سبب الرلض صىص فني

  0بيد دصف فف تصضح شكؿ اإلىدن  فص سببيد 
 صب د ذلؾ نر  تمصيحدو بسبب وخر : 

 إظفففىػصطغفففرػإنػرفففالػهجراحفففاػػ
 سطفففالمػغضػفففىػضضؼفففالكػسفففؤادهػ

 

ػحدهوهػغفرشصػسفىػاضدفطا ػوغفظطمػػػػ 
 وغػففول:ػإظففىػسففىػعففواكػطتففغم

 

تػػرلض ألنيػػد تكدبػػد صيػػات الحػػب صلكنػػو حػػب اخػػر مػػأل سمييػػد  ليػػا 
صتحػػدصؿ فف تخبػػئ مشػػدسرىد صتظيػػر   حيدتيػػد صاسػػتصلا سمػػا قمبيػػد صفضػػندىد

الس ددة صتخلا األلـ صال ذاب لأشبيت الطػدئر الػذ  يحمػؽ لػا السػمد  حػدماو 
ذا   جراحو صورمو صمف ينظر لليو يظف انو يرقص صيػن ـ  يطيػر لػا سػ ددة( صا 

األمػػر كػػذلؾ ليػػا لػػف تسػػتطيع فف تػػصلر ليػػذا القػػددـ حيػػدة لييػػد الحػػب  كػػدف
المتبددؿ   ل اـ يتقدـ ليد صىا لا ىذه الحدل  التا يستحيؿ فف تقدـ لو لييػد 

صمػد فرصع فف تػر     رضيد لمياؾ لنو يقدـ سما سذاب نلسو صي   ددقدو حبدو 
التػا ت ػدنا مػف  صىػا  الشدسرة الت مؽ بمف ر يبددلػؾ نلػس الحػب بأنػو ىػاؾ

 0صيات ذلؾ 

ل اـ ي رض حبو صيل ح سف سشقو   صيقصؿ لنػا لػا ىػصاؾ متػيـ (  
صسما ذلؾ ر نر  سبب الرلض صاضحدو ليمكف فف نراه بسبب اإلىدن  فص بسبب 
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بط بمػف ر يلػتح لػو قمبيػد الميـ فف النتيج  فنيػد ر تريػد فف تػرت  الت مؽ ب يره
 ف ر تحب صىذا ممكف فف نراه سببدو ثدلثدو:ر تريد فف ترتبط بمفبصابو ليا 

 إظىػذددتػرضفىػاضغفؤادػشغفودهػػػ
 راعدتػظغدفىػأنػغصفونػطحرطفاًػػػ

 

ػوػتؼففزمػػػػ   وهظغففتػحففوضىػشضطففظ
 (4 ررشػاضغؤادػووػغففزالػغحفففرم

تقلؿ قمبيد صتجيد التحكـ ليو صتشدد القيصد سميو   صتتخذ مصقؼ ليا  
تشدد ض   بؿ تل ح سف مصقؼ مال رص  دت رييالرلض بحـز صقصة صىا قصة ر 

ر ينتع لر سف ثاث  فسبدب فصليد : لف ىذا الحػب لػا سرضػو فص سػف طريقػو 
سمػا مكف فف يكػصف ذلػؾ لػا رابػ  األىػؿ فف ت ػرض اللتػدة   صيف دبيد اليصاف

لشػػ رت بأنيػػد   تندسػػب رابػػدتيـ صرابػػدت ابػػنيـالخػػدطبيف ليػػرصا مػػد لذا كدنػػت 
صفف يكػصف رفييػد مقػدمدو   ف يشػدركيد حيدتيػدفىينت صفنيد ربد فف تختػدر ىػا مػ
 صليس ب د ل دار رف  الخدطبيف ؟ 

بيػػد صر تجػػد ليػػو مسػػدح  صالثػػدنا : ألنيػػد مشػػ صل  بحػػب وخػػر يمػػأل قم 
قبمػػت ل ػػدنا مػػف ت مقػػو بيػػد صان ػػراليد سنػػو لحبيػػد المػػتمكف لػػا صلػػص    اخػػر

  0قمبيد ليص يقدـ سما ىاؾ نلسو 

ده مػػف تقػػدـ ليػػد صسػػرض حبػػو سمييػػد لػػـ صالثدلػػث : فنيػػد لػػـ تشػػ ر تجػػ 
تشػػ ر تجدىػػو ب دطلػػ  فص ميػػؿ صلػػذا رلضػػت حبػػو صحرمػػت سميػػو دخػػصؿ قمبيػػد 

نا سمػا الصجػداف صالت بيػر سنػو صىػا كميد تبػ كمد نر   ػ    صىذهصاللصز بحبيد
سم  رصمدنسي  تأتا مف سدلـ المػرفة صقضػديدىد لػا ارتبدطيػد بدلرجػؿ صساقتػو 

 0ت رض قضديد المرفة لا بيئ  الشدسرة ص  0نحصه  دبيد فص ش صرى
 :  املذهبيتهي هظاهز الزوهاًسيت 
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ابػ  لػا لمد سبؽ صذلػؾ سنػدمد ينػتع سػف الر صننتقؿ للا صجي  م ديرة  
لتجػدصب مػع مػف يريػدىد ألسػبدب صضػحندىد التصا ؿ صسػدـ تحقيقػو   صرلػض ا

رفة قضػديد المػلػا م دلجػ  ليمد سبؽ ينتع سف ذلؾ فف تتخذ الشدسرة اتجػدىيف 
 مف الندحي  الرصمدنسي  صارجتمدسي  :

مػػف صاليػػرصب   فصليمػػد : اراتػػراب صالشػػ صر ب ػػدـ التصالػػؽ مػػع الحيػػدة 
 لذ فف فبػػرز مظػػدىر اراتػػراب  حسػػدس بدليػػأسالصاقػػع صىجػػراف دنيػػد النػػدس صاإل

الذاتا تكمف نصاتيد المحصري  لػا اإلخلػدؽ مػف جدنػب المجتمػع صاإلنسػدف م ػدو 
للػػا الشػػ ر ألنيػػد صجػػدت ليػػو لجػػأت صلػػذا   (4 أل ػػيؿ ( لػػا تحقيػػؽ الصجػػصد ا

لػإذا لػػـ   التنلػيس سػف مشػدسرىد صفحاميػػد لأصجػدت سدلمػدو بػدياو لمصاقػػع األلػيـ
الشػ ر تبثػو اتجيػت نحػص ت سمييد فحاميد صفمدنييد تتصالؽ مع الصاقع فص ت  
 تػػدرة تجػػده مسػػتصدسدو لمشػػدسرىد صفحيدنػػد تػػراه مػػدلندو ىمصميػػد صت ػػصر ورميػػد ل
ت بر سف سػخطيد سمػا الرجػؿ الػذ  كػدف حممػدو فخر  ليذه المشدسر   صفحيدندو 

 0فسيدىد تحقيقو 

صثدنييمد : ت دلييد سما انيزامدتيد صسػدـ تحقيػؽ فحاميػد صلشػميد لػا  
  0فف تلصز بمف تحب 

 :(2 لنجد لا ق يدة   ف ديؿ ( 
 تقصؿ الشدسر م برة سف ت ير مصقليد ب دمد ت  ا سمييد فمميد:  

                                                           

ص  4653محمػػصد رجػػب   دكتػػصر ( لػػا :   اراتػػراب سػػيرة صم ػػطمح ( ط/ دار الم ػػدرؼ طب ػػ  ثدنيػػ  (  4 
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ػحدظًاػدؾرحلػرنػرغاضكػأطتطفىػ
ػحدفظًاػدفؾجطمػصفلػأوراقػاضؼفوىػػػػ
 سؾصاغلػاضظجمػاضذىػراشػاألدى

 سرسػاضطحهفظػشاصفدًاػصفحرائىػػػ 
 وأضففمػطففاػهطثففرتػطففنػأذففالئىػ
ػوػغظتطففففىػضدفففففالضظػاضجهظفا ػػػ

 

( ف  لذا مػػد حػػدث ذلػػؾ  لػػناحظ رد ل ػػؿ تل ػػح سنػػو كممػػ    حسػػندو  
صالب ػػد سػػف البقػػد  لػػا دائػػرة   ليػػص لسػػيكصف مػػصقلا منػػو الرحيػػؿ سػػف سػػدلـ ا

تركيػد   سػأرحؿ صفجميمػ  تيلػص للييػد الػنلس الت مؽ بدألمدنا التا كدنت ريدضدو 
للا التخما سػف   صفحمؿ مشدسر الحب م ا متجي  للا حيث ر حيدة صر بشر

كؿ شا  لا  حرا  قد تكصف ىا الحيدة ب يػر حػب صقػد تكػصف اراتػراب سػف 
 0دنيد دؼ  المشدسر صاألمؿ 

صتل ح الشدسرة بأنيد ستجمع حبيد ص بدبتيد صتستجمع قصاىد صتمممـ  
بقديػػد نلسػػيد ب ػػدمد لرقيػػد الشػػصؽ صف ػػبحت فشػػا  بػػيف النػػزصع للػػا التخمػػا 

الػنلس مشػتت  ممزقػ  صالميؿ للا البقد  فص ب ػدمد قضػا سمييػد الحػب صج ميػد 
 0المشدسر متضدرب  األىصا  ر يقر ليد قرار 

ألنيػد صجػدت البقػد  لػا الت مػؽ بحػب لػـ يجمػب  سند ذلؾ جد  الرلض 
ليد اير الحزف ذل  صجبندو لدلرجؿ الذ  فحبتو ف بح حبو لنكسدراو صض لدو صذرو 

مد فف تتمسؾ تلظ بحبو صت دنا مف تب دت ىذا اإللإمد فف تح حسدس بدلمذل  صا 
بدئيد   0ب زتيد صا 
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 سففاخترتػأنػأحغففاػأصففاغلػرففزةػ
 درظىػأجغفػهاضرحغفلػطفداططىػػ

 دططتػعفواىػغصفربػطاضهفاػػػػإظى
 

 دففحػًاػضحففبػغدففتهغىػحغففائىػػػ 
 طاػرادػغجدىػسغفاػطفرفػردائفىػػػ
 (4 أنػاظتؼىػطنػشصتىػاضحطػا 

 

م ػػدلـ ذلػػؾ اختػػدرت التخمػػا صاختػػدرت فف تحيػػد كمػػد تلػػرض سمييػػد  دسنػ 
مع  الكثير صف بح ال طد  فكثر مف ذلت يتندلا شخ يتيد سزيزة   ب دمد بذلت

اارـ صيمحػػص الم دنػػدة ب ػػدمد رحيػػؿ كليػػؿ بػػأف يزيػػؿ صال  حيػػد  المػػرفة صسلدليػػد
ارة فص اركتلػد  لمػح م يػد المػدالشصؽ اػزاراو صلػـ ت صقدست صسدلت دمصع كدبدت

لنػػدا  فسمػػدؽ  ف الشػػدسرة ممػػت ىػػذا الػػنمط صاسػػتجدبتبإسػػدلتيد صتجليليػػد   ل
 حمقدو النلس بأف تنتيا مف ق   ىذا الحب الذ  ف بح التمدد  ليو 

 أحفالمػاضؼفوىػػػذوهتػسغؼفاػصفلػػ
 ضصظؼففاػصاظففتػخرغغففاػهففارداًػػػ

 

 سحدهتؼاػدسئاػضهفردػذفتائىػػ 
 (2 طتػضفففبػاألحفففوالػواألظفففوا ػ

 

لنيػػد تبت ػػد ب ػػدمد سدشػػت التجربػػ  بكػػؿ فب ددىػػد   صان ػػيرت بػػداخميد  
يتحقػؽ ليػو الػدؼ  ال ػدطلا ؽ فحاميد ظندو منيػد بأنيػد فمػؿ صفممت لييد تحقي

مرفة ينجييد مف الصحػدة صتػأنس ليػو بمػف تتكدمؿ ليو الحيدة بشقييد الرجؿ صالص 
تحػػػب   صلكػػػف رد الل ػػػؿ كػػػدف قدسػػػيدو حيػػػث زاد شػػػ صرىد بدلصحػػػدة صالحرمػػػدف   
صف ػػبحت الحيػػدة بػػدصف حػػب خريلػػدو تتسػػدقط ليػػو فحػػاـ الشػػدسرة كمػػد تتسػػدقط 
فصراؽ الشجر   صكمم   خريلدو بدرداو( ت بر ب مؽ سف لحسدس الشدسرة بدل ربػ  

الخريػػؼ ليػػذاندو  يكػػصفالحػػب   صسنػػدمد  صين ػػدـلحنػػدف لػػا دنيػػد يػػزصؿ منيػػد ا
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بدنتيػػد  استػػداؿ المنػػدخ لإنػػو يحمػػؿ لػػا طيدتػػو سػػدـ ارسػػتقرار صالتقمػػب صيػػأتا 
  نلسػي  الشػدسرة لػا اضػطرابيد صتقمبػدت ت دنؽ األحػصاؿ مػع تقمػب األنػصا  لػد

ضػػت يػػدىد مػػف تجربػػ  لدشػػم  كدنػػت تأمػػؿ فف تتحقػػؽ لييػػد ب ػػدمد نل خصاطرىػػد
 0تلصز ب مدليد فحاميد ص 
صسنػػد ىػػذه النقطػػ  تسػػترجع المدضػػا مػػف بدايػػ  التجربػػ  سػػف طريػػؽ  

  0التذكر صالتداسا النلسا 
ػطاػزضتػأذصرػحفغنػجئتفكػأهتعفىػػػ
 سرأغفتػسغفكػجغفافػحفبػشاحفلػػػػػ
 إظىػحدهتػاضصخرػغزعرػرظفدطاػ

 

ػدػغاػاضؼوىػسىػاضصخرةػاضصفطا ػ 
ػأرجففففائىػواحتففففلػهردرررففففارمررػ

 (4 أروغاػحهًاػطنػططغنػوسائى
 

ذكر المدضا صينسدب مف صسييد ذكر  حزين  قد ا طب ت يا ىند تتل 
 0ب د التجرب  القدسي  بدليأس صاللشؿ لا تحقيؽ األمؿ 

المتتدلا ر ي صر المدضا مجػرداو مػف بدايتػو صلكػف يتضػمف  صسرضيد 
حكمد سميػو ب ػدمد استخم ػت الشػدسرة التجربػ  صصضػحت فب ددىػد صكصنػت ليػد 

ر  كدف اإلقداـ ي دحبو الرجد  لا تحقيػؽ األمػؿ  صلكننػد نػر  مصقلدو محدداو   صا 
المدضػػػا  يستحضػػػرلذف ىػػػص الػػػصسا الػػػذ   اليػػػدؼ صفمدمػػػو النتيجػػػ  صالحكػػػـ 

زمػف متػداخؿ يحكػا جريػدف  (2 (صيخمطو بدلحدضر صيػر  م ػيره لػا المسػتقبؿ
يػد مػدت خيػصط األلكدر كمد ىا لا صجداف الشدسرة لنر  ىدليد منػذ البدايػ  فن

ندنيد شػجرة الػصد  صلكػف است  ػا سمييػد األمػؿ ألنيػد لت مؽ صرصت بحالحب صا
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صمػػػػػد ب ػػػػػدىد   11ص 4642الربي ػػػػػا   دكتػػػػػصر ( ط دار الم ػػػػػدرؼ طب ػػػػػ  ثدنيػػػػػ  
 0 بت رؼ( 
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فرادت فف تػػػزرع لػػػا  ػػػخرة  ػػػمد    صقصليػػػد  ػػػخرة يػػػصحا ب ػػػدـ ارسػػػتجدب  
صالتحجر لا المشدسر صللظ  ال مد ( يزيد الم نا حيث ر تنبػت النبدتػدت لػا 

 0ىذا المكدف صر تزىر األشجدر بأ  حدؿ صر يمتمس الرجد  

لػا مجيئيػد تطمػب حبػدو يمػأل سمييػد حيدتيػد صنػر  النتيجػ   لنر  األمؿ 
لػػا المقدبػػؿ لػػا فف محدصلتيػػد بدئػػت بدللشػػؿ حيػػث الزراسػػ  كدنػػت سمػػا  ػػخرة 

جصانػػب ىػػذه النتيجػػ  بأنيػػد لمسػػت جلدلػػدو لػػا تل ػػيؿ صتتمػػدد  لػػا    ػػمد 
المشدسر ج ؿ صاح  حبيد  حرا  قدحم    صتحكا مػرارة التجربػ    صىػذا يمثػؿ 

ػ سػف طريػؽ ال ػصرة اللنيػ  الرائ ػ  ػ حكـ سميػو سنػدمد استخم ػت الحدضر صال
استخم ت مصقلدو ليد حكمػت ليػو سمػا األحػداث بأنيػد لػـ تجػد مػف خاليػد لر 

 تثمػر التلدسػؿ م يػد لجلػت مشػدسر الحػب صلػـاللشؿ سندمد اتسـ الرجؿ ب دـ 
مػد األرض التػا تخمػص مػف النبػدت صتكػصف المحدصرت لأ ػبحت الحيػدة قدحمػ  ك

ميت    سند ذلؾ سدنت مف الحرمدف صالصحدة صلـ تجد فنسب مف البرصدة ت بيػراو 
سػػف سػػدـ التمتػػع بػػدؼ  المشػػدسر صىػػا بػػرصدة شػػممت جميػػع كيدنيػػد جسػػداو 

اللكػرة ذاتيػد لتصسػع  التداسا تدؽ سما نلس الصتر صتقرر صسف طريؽ  صرصحدو 
ال خر يزىػر ص كدنت مخطئ  ( فف م نا لا كممدت جديدة لنيد ظنت   الدائرة 

ذا كدف الزرع يرص  بدلمد  ليا قػد رصت   سندمد تكثر المحدصل  صترصيو مراراو  صا 
 0مرة ذلؾ حبدو صاستجدب  لمشدسرىد ساقتيد بدلحب صالصلد  لتجد ث

 ضصظؼففاػصاظففتػظظففوظىػخغهففظػ
 إظففىػرػففدتػططغتففىػضرحغضؼففاػػػ

 

 سرحضتػأظذفدػسفىػاضرحغفلػرزائفىػػػػ 
 (4 ظغدىػاألهغظػوػتطغقػهػائى

حسػػدس بدل ربػػ  النلسػػي  صترحػػؿ   سنػػدمد خدبػػت ؾ يتكدمػػؿ اإلسنػػد ذلػػ 
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اللشػػؿ صاإلحسػػدس ظنصنيػد   صتجػػد لػػا الرحيػػؿ راحػػ  ت صضػيد سػػف البقػػد  مػػع 
  0ؿ بدل جز صت  ا األم

سنػػد ذلػػؾ تشػػد الرحػػدؿ صتػػرلض الػػذؿ صتػػأبا البقػػد  صت مػػؽ الشػػدسرة  
لحرمػػدف كػػدف ذلػػؾ مػػع ا لقػػداللكػػرة لػػا رلػػض الػػذؿ صالتمسػػؾ بدلكرامػػ  صاإلبػػد  

ر لمػػد بػيف المحبػػيف كرامػػ   0صاللشػؿ  ليػػذا يصضػػح فف ر تضػحي  صر تحمػػؿ صا 
صر سزة بؿ تندزؿ صتسدمح صلكف سندمد ينتلا الحػب ر يكػصف التنػدزؿ صىػص مػد 

 تل ح سنو األبيدت : 

 سضدوفػأطضىػراسضًاػذلػاضؼوى
ػطنػشالػإظىػشفدػأرغفقػصراطتفى!!ػػػ

 

 وػضضتطؼفلػسففىػدهغففففلػإهفائىػػػ 
 (4  إظىػشدػأرودػورائىػ!!طنػشالػ

صيت دسد الم نا صيكصف شديداو لا سدطل  حزينػ  قصيػ  صىكػذا سنػدمد  
 مشدسرىد متأجج  صسخطيد شديد :ص ح سدطلتيد مدمرة ػرفة ت بػب المػت ض

 ضوػصانػحهكػسىػرروشىػجارغفاػ
ػعدرعاػوأطضفىػذففاطخاػشدفطاػدففؾػ

 

 واضضفففاػإظفففىػطفففاػشهضفففتػدطفففائىػػ 
 (2 وػضنػأظفو ػصطفادةػاضذفطرا ػػػ

 

صىكػذا األنثػا لذا خػا قمبيػد مػف   ممس امػرفة حديديػ  صثػصرة سدرمػ لن 
ليػػا سػػتتخما سػػف دمدئيػػد التػػا تجػػر  لػػا   الحػػب فص ت  ػػا سمييػػد األمػػؿ
 0صىذا كندي  سف التخما سف الحيدة  سرصقيد لص تخمميد ىذا الحب

صىػا ذات كبريػد  شػدمخ  ر تػذؿ لسػطصة   صتقسـ بإىػدار ىػذه الػدمد  
لظيػدر الشػ را  لػا  يتلػنفكا صتنصح كمد يل ؿ المحبػصف   صكمػد اليص  صلف تب

ا بػ رـ الحػب صتبدريحػو  صىػذه ىػا  ػصرة المػرفة فلصاف اليص  صلصاسجو صالت نػ
 0سدطل  الحب  صىاسندمد تتخما سف فىـ مد يميزىد 
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 ػػػػػػػػػ
صي ؿ اليأس بنلس الشدسرة مداه سندمد ت صر ضيقيد صتبرميد ألنيد  

شيئد بؿ قضا سمييد صف دبيد بدإلحبدط صمف ىنػد رفت الحيػدة  لـ تنؿ مف الحب
كئيبػ  صتمنػػت الرحيػػؿ سنيػد صىػػذا ي ػػد اديػ  التخمػػا سػػف الصاقػع صسػػدـ التكيػػؼ 

 0 (4 م و ألف انيزامدتيد تكررت صمحدصرتيد بد ت بدللشؿ
ستش ر مع كثرة محدصرتيد كثرة فش درىد التا تحػدصؿ فف تلػرغ لييػد تص  

 ر ذلػػؾ لػػا الصاقػػع صذلػػؾ سنػػدمد تػػر  كثػػرة فشػػ درىد نزيلػػدو مشػػدسرىد سنػػدمد ت ػػذ
صالتػػا  (2  (نلسػػي  صذلػػؾ مػػف ق ػػيدة  نزيػػؼ الحػػرصؼيمدثػػؿ نزيػػؼ جراحيػػد ال

 تقصؿ لييد : 
 ظزسففتػاضحففروفػإضففىػأنػوجففدتػػ
 سطرغففففففففففمػجئففففتػوسفففاتػاألوان

 

 ػهؾنػاضطحبػشتغففففففففففلػػػاألرق 
 (2 ػففوضىػدففالطاػضظففهضػزعففقػػس

 

ا تػػر  فنيػػد فسػػرلت لػػا الت بيػػر سػػف مشػػدسرىد التػػا لػػـ تجػػد لػػا ليػػ 
للػػا نتيجػػ  مالداىػػد فف الحػػب مػػع  الصاقػػع مػػد يحقػػؽ طمصحدتيػػد صلػػذا خم ػػت

ف الحػػديث دصف تحقيػػؽ ال ديػػ  يقضػػا سمػػا نلػػس المحػػب صي ػػبح اإلخلػػدؽ صف
ذا مػد فسير اليص  يقضا ليمو لا السيد صال ذاب المضػ نا صاألرؽ الممػض  صا 

نو لا يجد ذلؾ ألف الحب تمكف مػف الػنلس صاألمػؿ اسػتحدؿ دب سح خلؼ ال
 0  صكددت اليمـص تقضا سما النلس تحقيقو

 سحهفففلػاضحغفففاةػصئغهفففًاػوإظفففىػ
 شففوضى:ػأصففاغلػصاظففتسففؿنػطففتػ

 اضطظففففففقػقػسففففففىَّأراهػغطففففففوؼ 
 ػضذفففطمػذوىػواحتفففرقػستفففغاًل
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 وخطففففىػرضففففىػشهففففرىػوشففففوضى:ػ
 تغاظففتػتزغففدػاضػففواسىػطففداداًػ
 سجففففر ػاضطحففففبػذصففففىػطؼففففور
 سططفففتػاضحفففروفػألظفففىػرأغفففتػػػ

 

 أصففاغلػطاتففتػهذففوقػاضففورقػػ
 وعذاػاضظزغففػسذفطواػاضطهفقػػػ
 وإنػصففانػسغففاػحهغهففًاػذففظقػ

 (4 صغانػاضحروفػدطورػاضورق

 0الك ب  صي مو الممػؿ تممالهصسند ذلؾ ت بح الحيدة شيئد اير محتمؿ  
ـ بدلحيػدة ت ػبح حػصؿ سنػؽ اإلنسػدف صبػدر مػف التػن  صكأف الحيدة طػصؽ يمػؼ

ىمػػد سنػػصاف الحيػػدة م دنػػدة ر تسػػتطيع الشػػدسرة اللكػػدؾ منيػػد  لػػـصاأل الم دنػػدة 
صتطصؽ سنقيد كمد يطصؽ سنؽ المحكـص سميػو بدإلسػداـ حبػؿ المشػنق    صمػف 

صىكػػذا تكػػصف سنػػدمد   ىنػػد نػػر  فف الحيػػدة ف ػػبحت لػػا  ػػصرة المػػصت صاللنػػد 
تت ذر األحػاـ صيضػيع ىػدؼ اإلنسػدف لي ػيش صر يػن ـ بدلحيػدة بػؿ يتػصؽ للػا 

صلػػذا نػػر  المػػصت قريبػػدو بػػؿ صتتخيػػؿ قبرىػػد صتطمػػب فف يكتػػب  0خمص منيػػد الػػت
الحػديث سنػو لػا  كثػرسميو مد يمخص ق تيد التا سدشتيد بيف سشقيد الذ  

 0فش درىد 

بػػؿ صتشػػرح جصانػػب م دندتيػػد   بأنيػػد  ػػصرت دقػػدئؽ حيدتيػػد صخمجػػدت  
كيػ  طػدىرة لػيس زؼ الجػراح صلكنيػد جراحػدو ز لت دنؽ نزؼ الحػرصؼ مػع نػقمبيد 

ف دلػػت جراحيػػد سمػػا نقدئيػػد  ت ليػػد سبقػػدو لييػػد مػػد يشػػيف لقػػد ج مػػ يلػػصح  صا 
خلدقيػػد    صطيرىػػد صسلدليػػد لكنيػػد لػػا الصقػػت نلسػػو سبػػرت سػػف نيديػػ  حبيػػد صا 

ألف  سػف البػصح بحبيػد لػا شػ رىد ىا ت تـز ال مت صسدـ الكاـ صستقمع صلذا
يمػؼ كممدتيػد صمصتػدو محققػدو  نػدو صكدنت السطصر كل ت ريحيد صفحدديثيد لـ يجديد

صاقيد سند ذلػؾ تخمػت سػف فمميػد صر تريػد فف يسػأليد فحػد ليقمػب مصاج يػد ألش
  0التا فلدضت لا الحديث سنيد 
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 ػػػػػػػػػػػػػػػ
صت صر تبرميد مف اإلل دح سف حبيد ش راو صفنيػد تريػد الػتخمص مػف  

 صر بدل ربػ  صىػذا امتػداد لمشػ فش درىد التا تحمؿ تجربتيػد صت بػر سػف لشػميد 
 0 (4 (ق يدة   حرصلا صذلؾ لاصسدـ التصالؽ مع الصاقع صاليرصب منو 

 إضففىػاضظغففرانػأرطغؼففاػحروسففىػػػ
 وأظفففزفػطفففنػجراحفففاتىػرفففذاهاػ
 واتهطؼففففففاػهؽعففففففاتػرظففففففامػ

 

 وأظثففرػسففوقػأوراشففىػاضرطففاداػ 
 وظزفػاضجر ػسىػاألرطاقػػزادا
 تزغدػاضظزفػإنػرفادػاطتفداداػػ

 

مييػػد األمػػؿ صلػػـ تجػػد مػػد يحمػػؿ لنجػػدىد ضػػدئ   متبرمػػ  صقػػد ت  ػػا س 
صتريػػػد الػػػتخمص منيػػػد صتريػػػد فف تحرقيػػػد   الت بيػػػر سػػػف تجربتيػػػد لر فشػػػ درىد

دلشػدسر يػرتبط بأشػ دره صجػدانيدو صىذا ي بر سف ضيؽ نلسا ل  صتخلا م دلميد
نلسػو صنبضػدت قمبػو   صلكػف الشػدسرة تريػد الػتخمص مػف خمجدت س فنيد حيص 

ا ت بػر سػف تجربػ   ػددق  صلػا الصقػػت ىػذه األشػ در لقسػصة صق يػد سمييػد ليػػ
خلػػدؽنلسػػو ت   لػػـ تلمػػحسنػػدمد لػػا الحيػػدة  بػػر سػػف خيبػػ  فمػػؿ صضػػيدع حمػػـ صا 

صلكػف   محدصرتيد صبد ت بدللشؿ لذف ىا ورـ صم دنػدة صتريػد فف تمحػص وثدرىػد
زؼ الحػرصؼ التػا تريػد الػتخمص د يبدص لف يػريح الشػدسرة ليػا ب ػد نػىذا ليم

يد مت م م  لا نلسيد سميق  لا صجدانيد   صىػا منيد ستنزؼ سذابد ألف جراح
ثػػـ 0دت التػػا تزيػػد مػػع زيػػددة الجػػراح اتسػػدسدو ػػػػـ صااىػد لر األلػػػر تممػػؾ حيدليػػ

 تقصؿ : 
 وخضفففففػتتففففاهمػاآلعففففاتػحضففففمػ
 ترصتػضاػاضطظفانػسصفارػغطضفوػػػ

 إضففىػاضطضغففا ػغففاػصففحهىػتطففادا 
 وعففذاػاضحضففمػغففرسضػأنػغػففادا
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 سفففالػصاظفففتػحروسفففىػإنػتخضفففتػ
 

 (4 غا ػأوػضهدتػدوادارنػاضطض
لنممح دصالع ااىدت لنو ضيدع حمـ ظؿ يكبر لا النلس صيحدصه األمؿ  

لػػا فف يتحقػػؽ صىػػص حمػػـ شػػريؼ صحػػؽ مشػػرصع   صظػػؿ لػػا الصجػػداف ي ذيػػو 
الخيدؿ صال دطل  ل ػدر سظيمػدو يقػصد الشػدسرة صر ينقػدد ليػد صر تػتحكـ ليػو بػؿ 

مػؿ صت  ػا الحمػـ لابػد مػف صلكف لذا ضػدع األ  ف بحت ىا فسيرة منقددة لو
الػػتحكـ لػػا الػػنلس فص سػػدـ ل ػػؿ مػػد ي يػػب صربػػد مػػف ضػػبط الػػنلس صالتمسػػؾ 
بدلكرامػ    صربػػد فف تن ػػدع األشػػ در لتحمػػؿ ىػذه الم ػػدنا صت بػػر سػػف  ػػدحب  

  . التجرب  صم دنيد

يػ  جديػدة مػد جػد  لػا ق ػيدة صلكػف مػف زاص  ونلسػصيسير لا ارتجده  
تبديف مصقليد مع مصقؼ مػف ت مقػت بػو حيػث كػدف  سندمد ت بر سف (2  لمف ( 

اركتػراث سنػدمد  صفمصقليد ارحتػراؽ حزنػدو صالم دنػدة فلمػد صمصقلػو سػدـ الدرايػ  
نش ؿ  لجد  ردىد بأف ش رىد حمػؿ تكتب صبمف تتجدىؿ مشدسرىد صسأليد لمف 

الت بيػػر سػػف تجربتيػػد لػػا صضػػصح ص ػػراح  صفصشػػكت الكممػػدت فف ت بػػر سػػف 
ت سمػا ذ الذ  سبر سف تلدسؿ مشدسرىد صخم ش رىد ىص الما نيديتيد   صكدف

فبيدتيػػد خمجػػدت نلسػػيد صتػػأجع سصاطليػػد   صكػػدف الشػػ ر ىػػص األسػػمصب الػػذ  
ييدئ مف النيراف المتأجج  بيف جصانح الشػدسرة صكدنػت الم دنػدة صالضػنا ىمػد 
ع المحركدف لتجربتيد الش ري  صىمد الدالع لشػ رىد لتتدب ػت الق ػدئد تب ػد لتتػدب

 استش رت ارنييدر صذلؾ لا قصليد وىدتيد حتا 

ػغضو ػصذطسػصفهىػسفىػظؼفارىػػػ  أتدففؾضظىػوحزظففىػسففىػدففطورىػ
ػاضغفومػاحتضفارىػػػدوحرسىػغذفؼػ
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 تػففولػضطففنػ ػوعففذاػاضؼففمػعطففىػػ
 دففؾلػرففنػاألهغففاتػإظففىػػػسففالػت

 سؽعفففاتىػتفففدغرػرحفففىػشصفففغدىػ
 

 طزجتػطمػاضحفروفػرطفادػظفارىػػػ
 (4 آهػساظؼغففففارىػسففففؽهػتضففففو
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 هي الزجل :  ةعزهوقف الشاخالصت 
صيت دسد األمر لا نلػس الشػدسرة حتػا تتخػذ مصقلػدو مػف الرجػؿ ت مػف  

 ليو كرىيد لو صذلؾ سندمد تقصؿ : 
 إظففىػصرعتففكػساسطففلػاضطجهففاػػ
 إظفففىػصرعتفففكػواضصفففدىػذفففعل
 إظففففىػصرعتففففكػضففففنػأزغظؼففففاػػ

 

 واشرأػطنػاألذطارػطفاػصتهفاػػ 
 أحرشتػسغؼاػاضحبػواضحطهفاػ

 (4 أوػادتطغرػضػوضؼاػاضخطها

 ػ الذ  لـ ي د سمييد بلدئدة ص ػدـتبدؿ مشدسرىد مف الحب تىند ليا  
ضػػ ليد صكمػػد يقػػدؿ كثػػرة  ر سػػف رلضػػيد صسػػدـللػػا الكػػره الػػذ  ي بػػػ مشػػدسرىد 

  0الم سا تقطع حبدؿ المصدة 
ليا ت مف سف كراىيتيد لػا  ػراح  صصضػصح ب ػدمد نلضػت يػدىد مػف  

 0  تجرب  الحب اللدشم  
ع بذلت ليو الشدسرة كػؿ مػد اسػتطدست صالكراىي  جد ت ب د حب متأج 

لتبدلت مشدسرىد للا  0صحدصلت بكؿ الصسدئؿ فف يكصف مثمراو صلكف بدصف لدئدة
در الملظ   ف مصارب  لا  راح  ي بر سنيد اختيالكراىي  صالكراىي  الصاضح  دص

  0كرىتؾ ( لا درلتو صم نده صلا ليجدزه صلحصاه 
  ثـ ب د ذلؾ تصضح سبب ىذه الكراىي  : 

 غففاػصففمػرففذرتكػأضفففػططففذرةػػػ
 ذفففففوعتػأحالطفففففىػهفففففالػخجفففففلػػ
 وطذففغتػسففوقػخرائطففىػسردففاًػػ

 

 ضصففففنػحضطففففىػهففففاتػطضتؼهففففا 
 صمػراظػتػسىػحهكػاضذفؼهاػ
 (2 وجطضتػدفاحاتىػضؼفاػطرهفاػػػ
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تممسػػت لػػو األسػػذار صقبمػػت لسػػد اتو فص تجدىمػػو ليػػد لكػػف  او لنيػػد كثيػػر  
 0يع فحاميػػد سدرمػػدو   صلقػػد كرىتػػو ألنػػو ضػػ ال ػػبر نلػػذ صالحمػػـ ف ػػبح اضػػبدو 

ػ يدليػد لػا خ ػ  صبنت سمييدىذه األحاـ التا طدلمد استممت لا نلس الشدسرة 
ومدرو سريض    لكف كدف التجدىؿ صسدـ اركتراث مف الرجؿ ىص المقدبؿ لكدنت 

كراىيػ  تمػأل الػنلس صتػتمكف مػف  ىي  التا حمت محؿ الحب صال شؽ صىػاالكرا
 المشدسر :

 إظففففىػصرعتففففكػصففففمػأرددعففففا
 

 (4 طدطمػاضدظغاػسالػرجهاسىػ 

مع   فف الحب قدئـ سما ارضطرار ر سما ارختيدر  لإذا رف  المحػب  
 0(2 سما حبو كدف ىذا فدؿ سما قصة الحب( صبقاسيئدت مف محبصبو   

 لوم األب وأمل الٌفس : 
صممد يت ؿ بذلؾ مد جد  لا الديصاف ي صر صقع الن ح فص المػصـ مػف  

الخميع المحدلظ  سندمد يجد األب ابنتو تنسػدؽ صرا   الصالد   صخد   لا بيئ 
الحب صالت مؽ بشخص صت يش تجربػ  الحػب بكػؿ فب ددىػد   صىػا تجربػ  تقػؼ 

لكثيػراو   سند حدصد اختيدر شريؾ الحيدة صلكف سف طريػؽ بصابػ  الحػب صالتصالػؽ
سمػػا سلدليػػد صطيػػدرة حبيػػد صفنػػو ر مػػد جػػد ت درئػػؿ لػػا شػػ ر الشػػدسرة تػػدؿ 

بيف الرجؿ صالمرفة حيث تراب لا فف تلػصز بمػف  (2  اق  الشرسي خرج سف الي
اختدره قمبيد   صلكف سما مػد يبػدص كػدف حبػدو مػف طػرؼ صاحػد لأ ػدب الشػدسرة 
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بدلم دنػدة صقدسػػت ال ػذاب فلصانػػدو   صفثنػد  ان ػػيدرىد لػا بصتقػػ  ال شػؽ ربػػد فف 
او المػـص  ػا فف يصجػو ليػد فبصىػد مػثمنيد مد يش ؿ مف حصليػد لمػف الطب ي در

سمػػا ىػػذا الت ػػرؼ   صىػػص لػػصـ مػػاللـ قػػدس  ػػصرتو الشػػدسرة لػػا ديصانيػػد لػػا 
 حيث تقصؿ :  (4  ق يدة   ظدلما (

 رجلػهططظاتػاضصالمػغدوطظى
 إنػشضففتػسففاضػاإلظففا ػهطففاػحففوىػػ

 

 أضطففًاػوتهرغحففًاػغزغففدػتففؾضطىػػػ 
 سػغودهػاضدودا ػتصدرػططصطى

لػا ت مقيػد بمػف  فلػـ التجربػ  التػا ت يشػيد : ليا ىند بيف شقا رحا 
صمحدصل  الت بير سف م دندتيد حيػث تحػدصؿ الص ػصؿ للػا ىػدليد الػذ    تيص 

صفلػػـ المػػـص صالتػػصبي  الػػذ  ي ػػدر مػػف األب سنػػدمد يجػػد ابنتػػو   يت  ػػا سمييػػد
تنزلؽ لا تيػدر الحػب صت دلػب لصسدتػو   لف كػاـ األب لػا ىػذه الحدلػ  ط نػدت 

 0د ماللم  تزيد الشدسرة فلمدو سما ورـ تجربتي

صىص لـص متكػرر مسػتمر زاد سػف حػدصد التحمػؿ   صقيػصد األسػرة  التػا  
تلرضيد سما بندتيػد خشػي  ضػيدسيف ت ػد فثنػد  تجربػ  ال شػؽ صاليػص  قيػصداو 
قدسي  تكسر م  ػـ الشػدسرة صتحػد مػف قػدرتيد سمػا تنػدصؿ فص ل ػؿ مػد تراػب 

لػػا متدب ػػ  صت ػػبح ىػػذه القيػػصد ذات م ػػدلـ كثيػػرة لذ نراىػػد لػػا التقدليػػد صنراىػػد 
صنراىػد لػا سػدـ قػدرة األب صنراىد لا المـص صسدـ الرضد سف ت رؼ الشدسرة   

ليػػا قيػػصد البيئػػ  ال ربيػػ   0اإلل ػػدح بحريػػ  سػػف مشػػدسرىد الشػػدسرة سمػػا 
  0صالتقدليد الخميجي  حصؿ البنت خد   

ػدففصتػرضففىػصففراخاػرعهففًظأظففاػطففاػ
 ساضصطتػأجفدىػواضصفالمػجرغطفظػػػ

 

 تهدففطىهففلػعغهففظػطظففىػأرغففاػػ 
 (2 سىػذرراػغؼوىػاضدغادةػظاضطى
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ليػػا  0ثػػـ ت ػػصر رد ل ميػػد ال ممػػا ب ػػدمد صضػػحت رد الل ػػؿ النلسػػا  
قدبمت المـص صالتصبي  صال يدح بدلسكصت   صىص سكصت ليس سف خصؼ بؿ سف 

ي صر اقتندع الشػدسرة  لجاؿ ليذا األب صحلدظدو سما مكدنتو   صناحظ فف ىذا
طئػ  فص لػا محػؿ لػـص ( صلػذا قدبمػت المػـص سػدـ لحسدسػيد بأنيػد مخبمد تل ػؿ ص 
األمػػر سمػػا  صرفت فف ال ػػمت فكثػػر لدئػػدة   ألف الكػػاـ صمندقشػػ  0بدربتسػػدـ 

لػػا نظػر المجتمػػع   صلػػذا تلػػرد األب ص  األبشػػرع ىػػذا حقيقتػو ي ػػد جريمػػ  لػا 
رفت الشػدسرة لػا ىػذه السػيددة المطمقػ  ظممػدو ىذا صقػد بدلرف  ر يندقشو فحد   

اث بمشػدسرىد   صىػذا ي ػصر المػرفة لػا بيئػ  الخمػيع صقضػديدىد ليد صسػدـ اكتػر 
 0صي صر  المجتمع صتقدليده 

 ثـ تقصؿ :  
 ساخترتػصطتىػوإوهاػعوػذفغطتىػ
ػغففاػطففنػإذاػصففطتػاضدففصونػتصضطففاػػػ
ػوزفداػغصفولػصالطفاػسفىػداخضففىػػػػ

 

ػسارزفػهطظفػسىػدصوظىػاضطفهؼمػ 
ػورففالػهصففوتػدففطاػغعففزوػدطففىػػ

 (4 اػاضطتؼدمرزفػاضرغا ػضضحظ

الشػدسرة ان ػيدسيد ليػذه التقدليػد صتختػدر ال ػمت ر سػف زؿ  تصضحل 
ذا اختػػدرت ال ػػمت تركػػت المجػػدؿ ل ػػصت  بػػد    صا  صاسػػتكدن  صلكػػف سػػف سػػزة صا 
ف كػػدف ال ػػمت يج مػػو يتاشػػا صر يت ػػدسد  المػػـص يبمػػا مػػداه صييزىػػد ب نػػؼ صا 
  حيث يكصف طػرؼ صاحػد ىػص المسػيطر صالثػدنا مسػتقبؿ  ػدمت سمػا مضػض

ىػذا المػـص سمػا نلسػيد سنػدمد يكػصف المسػد  صالخػصؼ فف يسػم و صت صر فثر 
فحد لدلميؿ سكصف صتسر  ليو األ صات صلذا سندمد ي مص المـص يتخمؿ مشدسرىد 
صي زص خمجػدت قمبيػد  صىػا تقمػب ليػو اللكػر صتتمقػا م دنيػو التػا تػأتا مػالثرة 

ت ماللمػػ  ليػػد صىػػا التػػا فضػػندىد الحػػب صف ػػبحت تشػػبو جػػداراو متيػػدمدو لذا ىبػػ
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الجػػصدة صت ػػصير الحدلػػ   سميػػو الريػػدح يخشػػا سميػػو السػػقصط   صىػػذا اديػػ  لػػا
  النلسي   صفثر المصـ لا النلس مد بيف فلـ الحب صكتمدف المشػدسر صىػص مػاللـ  

 0صال ذاب سذابدو  المـص صالتصبي  الذ  يزيد ال ند  سند و ص 
 الديني  سندمد تبرر سبب سكصتيد  خمليتيدصب د ذلؾ تصضح الشدسرة  

 ػىأظاػطاػدصتػذضغضفظػهفلػخفاضػػػ
ػسؿذاػعوتػأحذا ػشضهفكػتذفتصىػػ
 إنػاضففدرا ػهففالػحجففابػسففاعتغىػػػ
 أظاػطاػجظغتػرضىػاضطودةػخاضػى
 إظىػطدحتػهصهرغائىػدططتفىػ

 

ػذا ػاضدصوتػوشالػضفىػعغفاػاصتطفىػػػ 
ػستجضفففدىػوإضفففىػإضؼفففكػغططفففىػػػ
 عوػظفاضطىػعفوػظفاضطىػعفوػظفاضطىػػػػػ
 هلػدوطاػاضطدطومػزادػتفؾضطىػ

 (4 تظضطفىػػوإضىػاإلضاػرسطتػصل
 

لنراىد تالثر السكصت ليس ألنيد ذليم  فص ل مت مد يقمؿ مف شأنيد  بؿ  
 0ألف اهلل فمر بطدس  الصالديف 

ذا كدف المـص ياللميد صيقطع فحشد ىد ليا تجدىد لا التحمؿ صتتجػو   صا 
للا اهلل   تدسصه صتبث لليو شكصاىد بسػبب التجنػا سمييػد فص اتيدميػد بمػد ىػا 

ض سػػمصكيد سمػػا فنػػو فمػػر مشػػيف  صىػػا تػػر  خػػاؼ ذلػػؾ منػػو بػػرا    فص رلػػ
ستشػػ ر الظمػػـ صر تممػػؾ لر الػػدسد  الػػذ  ر يحجػػب قبصلػػو شػػا  صتلػػرغ مػػد تص 

بداخميد حيث لـ تستطع فف تل ح سنو فمدـ األب لميكف فمدـ اهلل ممكندو حيػث 
 0ي مـ جصىر األمصر صحقدئقيد

سػػف حػػدصد  صىػػا لذا جيػػرت بدلشػػكص  للػػا اهلل مػػف الظمػػـ   ر تخػػرج 
المصدة األسري    بؿ دل يد للا ذلؾ المـص الشديد حيث تضدسلت ىمصميػد مػف 

ا النيدي  تركز الشدسرة سما  ػابتيد ضنا ال شؽ صلـص األب   صل: ندحيتيف 
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ف سدلت      لإنيػد تمسػحيد بكبريػد  صسػزةسبراتيػد (جػرا  مػد سػبؽ مػف ليا صا 
ذا سم ت اتيدمدت  مػف شػأنيد   ليػا تمجػأ للػا مػد يقمػؿ فص  (ىا منيد برا  صا 

ل ػػؿ ذلػػؾ اهلل الػػذ  ي مػػـ األسػػرار صي مػػـ حقيقػػ  فمرىػػد تبثػػو شػػكصاىد صنجصاىػػد 
 0لؼ مف لحسدسيد بدلظمـ فص يرل و سنيديخ

 حماور شعز العامل اخلاص للشاعزة :
 تبمصرت لا الديصاف ثاث  اتجدىدت: صسما ضص  مد مضا  
ت ػػدلا الشػػدسرة صسػػدـ  : مػػد جػػد  لػػا الػػديصاف مػػف شػػ ر ي بػػر سػػفاصرو  

انكسػػدرىد فص شػػ صرىد بدليزيمػػ  صالضػػ ؼ سمػػا الػػراـ مػػف سػػدـ تحقيػػؽ ومدليػػد 
صب دىد سف التحقيؽ سمػا الػراـ مػف ذلػؾ كدنػت الشػدسرة م تػدة بنلسػيد قصيػ  

 استطدست فف يكصف ليد مصقؼ ي بر سف  ابتيد صيمثؿ ذلؾ : 
د صفنيد ند ر يقػؿ مد جد  ي بر سف تحكميد لا مشدسرىد صاستدادىد بنلسي -4

 سف الرجؿ الذ  لـ ي بأ بمشدسرىد صذلؾ سندمد تقصؿ: 
 وحففغنػتطففوتػاضطدففاساتػهطففدًا
 دففتذصرػحففوا ػغوطففًاػوتهصففىػػػ
 وضصفففففففنػآدمػدعفففففففرػتفففففففوضىػػ

 

 وغصهىػصفدقػاضعفرامػصزغففػػػ 
ػوترجوػاضوصفالػهفدطمػصظفزػسفىػػػػ
 (4 وهاتففتػأطففورىػطضصففاػهصغففىػ

 

خا ػػيد ليػا ىنػػد تظيػر رد ل ػػؿ لىمػدؿ مشػػدسرىد مػع  ػػدؽ حبيػد   صا 
سند ذلػؾ تت يػر المشػدسر صتػزداد المسػدلدت ب ػداو صىػص ب ػد مكػدنا صصجػدانا   
صىا سما يقيف بأف مد بذلتو ادؿ سيتحسػر سميػو الرجػؿ سنػدمد يلطػف صيليػؽ 

حسدس بدلذات ( صتتخػذ مصقلػدو د مثمو  صىذا يصضح اإلجسندمد ر يمف المتو ص 
بػػ  قصيػػ  تػػتحكـ لػػا الت مػػؽ بدلرجػػؿ صتخػػرج مػػف التجر  مػػفتػػنلض ليػػو يػػدىد 

 0مشدسرىد صتممؾ قيدد فمرىد صىذا ي بر سف ال اب  صقصة شخ ي  الشدسرة  
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إخلدؽ المر  لا تحقيؽ فحامػو مػاللـ صىػذا بػدلطبع شػا  نكسدر لسدـ ار  -2
ر ينكر صر تنكره الشدسرة صلكػف مػع الشخ ػي  القصيػ  يكػصف ىػذا الحػزف ايػر 

ف خالو بدلض ؼ صاليزيم  صىص قددر سما فف يكسر الشخ ي  فص فف تش ر م
 مد نممحو لا قصؿ الشدسرة : 

 حزغظففظػغففاػأخففىػوضدففتػتففدرىػػػ
 هحزظىػشدػهغظفتػاضغفومػطجفداًػػػ
 سضمػغظفزلػرفنػاضؼاطفاتػحرسفىػػػػ

 

ػوػغطظفىػاظصدفارىػػػ  ػهؾنػاضحزن
 وعذاػاضطجفدػطفنػصفظمػاختغفارىػػػػ
 (4 وطاػحزظىػدوىػهطضػاظتصارى

يػؽ فمميػد صىػص فمػؿ لدلشدسرة ليد رالي  : حيث تظير حزنيػد ل ػدـ تحق 
مشرصع ر يخرج سف مد فقره الديف لػا اختيػدر شػريؾ الحيػدة صلكػف لذا ت  ػا 
سمييد األمؿ صسز المراد ليا تقدبؿ ذلؾ ب اب  صقصة لرادة صر تش ر بدليزيمػ  

زنيػد تب ػد لػذلؾ شػيدت لنلسػيد دقيد صحخلمد ي يبيد ليا بإ ترتكب  صطدلمد لـ 
بإرادتيد صاختيدرىد الذ  ي نا اإلقػداـ   صمػع مكدن  سزيزة حيث حدصلت صفقدمت 

قداميد ليا لـ تش ر بدرنكسدر سند سدـ تحقيؽ اليػدؼ ألنيػد لػـ  شجدستيد صا 
ترتكب مد يقمػؿ مػف شػأنيد  بػؿ ترلػع ىدمتيػد سدليػ    صتػر  فف محدصلتيػد مػع 
ت  ا األمؿ سمييد يجسد انت دراو ليد   ألنيد فخذت بذلؾ مكدن  لػا المجتمػع 

  0و ذاتيد صفخذت مكدنتيد صسبرت سف صجصد المرفة صطمصحدتيد فثبتت لي

بدئيػد سنػدمد رفت فف اسػتمرارىد  -2 مد جد  ي بر سف سزة الشػدسرة صكرامتيػد صا 
 صذلؾ لا قصليد :  0لا حبيد صسدـ ارستجدب  ليد يت درض مع كرامتيد

 إظففىػرػففدتػططغتففىػضرحغضؼففاػػػ
 وإذاػذففصاػشضهففىػغرغففدػتطؼففالػ

ػوػتطغفقػهػفائىػػػػ   ظغدىػاألهغفظ
 ىأوػدففاظدتاػهذففوشؼاػأحزاظففػ
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 اضؼوىػسضدوفػأطضىػراسضاػذل
 

 (4 وػضضتطؼلػسفىػدفهغلػإهفائىػػػػ
 

ت سمػا القطي ػ  ألف بقد ىػد سمػا ممليا ىند سزمت سما الب دد ص ػ 
مػع  تنػدلاىد فكثػر مػف ذلػؾ يف سطد فحبيد يت درض مع سزتيد صكرامتيد   فص 

ذا خدلليد قمبيد فص  ىػد   لإنيػد صنػصازع الػنلس صفىصاال ادلبيد الشػصؽ شيميد   صا 
لف تستجيب ألنيد ترلض الذؿ لػا سػبيؿ الحػب  صتتخػذ رفييػد لػا حػـز صحسػـ 

 0حلدظدو سما سزتيد صكرامتيد 
 صتبما ثصرتيد سما ىذا الحب مداىد لا قصليد :  

 طنػشالػإظىػشدػأرغفقػصراطتفىػػ
 ضوػصانػحهكػسىػرروشىػجارغفاػ
 شدففطاػدففؾعدعاػوأطضففىػذففاطخاًػػ

 

 شفدػأرفودػورائفى !ػػػػطنػشالػإظى 
 واضضفففاػإظفففىػطفففاػشهضفففتػدطفففائىػػ
 (2 وػضنػأظو ػصطفادةػاضذفطرا ػػ

 

ليا تستنكر فف تتخما سف كرامتيػد   صتػأبا فف ت ػصد للػا ىػذا الحػب  
لا البيػت  صحنقيداص تت مؽ بو   صتت دسد مشدسرىد لت بر سف سظيـ اضبيد 

صلػص   متيػدت مف ىػذا الحػب ألنػو ت ػدرض مػع كرا: لنيد برئالثدنا سندمد تقصؿ
بقا يجر  لا دمدئيد لإنيد ستتخمص منػو صلػص تخم ػت مػف الحيػدة   صتقسػـ 
سمػػا ذلػػؾ مالكػػدة لنلسػػيد قػػدرتيد صت ػػميميد صسزميػػد   طدلمػػد سػػتحدلظ سمػػا 
كرامتيد   صلف ت صد صتبكا سمػا ال صاطػؼ فص تػتحكـ لييػد الشػجصف فص تأسػرىد 

 0الش را   لذسدت الحنيف كمد يل ؿ سددةو 

دلـ شخ ػػي  الشػػدسرة صتكصينيػػد الصجػػدانا صاستػػدادىد صىػػذا يصضػػح م ػػ 
حسدسػػيد بدلػػذات صسػػدـ انكسػػدرىد صانيزاميػػد صت دلييػػد سمػػا فحزانيػػد  بنلسػػيد صا 
صتجربتيد صي صر نلسي  المرفة لا محيط سصاطليد صتقمبدت ىذه ال صاطػؼ لػا 
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  0النلس 

 صذلؾ لا قصؿ الشدسرة :  0الت دلا مع التلدالؿ صارستداد بدلنلس   -1

 ؾرودػأصتفبػضضوشفارػشصفغدةػػػد
ػوػغذففقػزهارعففاػػ  دففؾرودػرغحففا
 دففؾرودػأحطففلػض ظففامػشصففائدىػػ

 

 طففاػخطؼففاػسففىػطجففدظاػطتغائففلػػػ 
 وأشففولػطثضففىػغففاػزطففانػشالئففلػػػػ
 (4 وأشولػإظفىػغفاػزطفانػأصفاغلػػػػ

 

ليا ىند تثبت فنيد تتجو ندحي  ارحتراـ صالتصقير صسػتكتب مػد يندسػب  
سػدـ تحقيػؽ ىػدليد متلدئمػ  شخ يتيد   صىا سما الػراـ مػف ضػيدع حمميػد ص 

مقبم  سما الحيدة ت ت ـ بدألخاؽ صالشػيـ النبيمػ   قصيػ  تشػ ر بمكدنتيػد صفف 
فمثدليد قائؿ صفنيد ستنشر ق ػدئدىد بػيف الػصر  صتثبػت صجصدىػد صتالكػد ذاتيػد 

لقد خرجت مػف تجربتيػد ر تشػ ر بأنيػد ارتكبػت خطػأ صفف  بنلسيد ؛صاستدادىد 
فص الشػػػ صر بدلخػػػذرف فص الت دسػػػ  صقميػػػؿ مػػػف لخلدقيػػػد لػػػـ ي ػػػبيد بدلضػػػ ؼ 

 0النلصس البشري  مف ي نع ذلؾ فص يتسـ بو 

 املساجلت الشعزيت : ثاًيا : 
لييػد يصضػح مسػيرة صالحػصار   صصجد لا ش ر ف ديؿ مسدجم  شػ ري   
ت ندرىػػد صذىػػب تأثيرىػػد مػػدصيصضػػح مػػد  ػػدرت لليػػو ب ػػد فف خ مدضػػي  ساقػػ 

محمػد ال بػصد  كتػب  (2 لش ري  ألف الػدكتصرالجدرؼ صفطمقت سميو المسدجم  ا
 0ق يدة مصجي  لمشدسرة صىا كتبت ترد سميو 

ذا كػػدف محػػصر الدراسػػ    ديػػصاف ف ػػديؿ ( لإننػػد سػػنت رض لق ػػيدة   صا 
                                                           

 0الديصاف فبيدت كتب سما ال اؼ (  4 
ميػػ  التػػا تخرجػػت منيػػد الشػػدسرة صكػػدف مشػػرلدو سمػػا المجمػػ  الثقدليػػ  التػػا سضػػص ىيئػػ  تػػدريس لػػا الك(  2 

  0تنشرىد المكمي  
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 0الدكتصر محمد ال بصد  ل متيد بدلديصاف صتداخؿ م دنا ش ر الديصاف م يد 

ضػي  صتجربػ  صمف تأممند لق يدة الدكتصر ن رؼ فنيد  ػد  لػذكر  مد 
ف المدضا صفثر ذلػؾ صتأمؿ الحدضر صمحدصل  المقدرن  بينو صبي  حب قد انتيت
 دف الق يدة بقصلو : صيب 0لا النلس 

 أأظفففتػعظفففاػواضصفففؤوسػاضتفففىػػػ
 وأرػففابػطفففرػاضدفففجائرػتهصفففىػ
 أأظففتػاضتففىػصففمػحضطففتػطدففائىػ

 

 ظوغفففتػهؼفففاػجحفففغمػاضعفففرقػػػ 
 ضوجففففاػتففففؾضمػحتففففىػاحتففففرقػػ

 (4 وسجرىػهؼاػسىػزغابػاضذغق 

ىا التا  : ىؿاضح فف الشدسر يستنكر الحدضر بدستليدمو اإلنكدر ص  
رؽ سػدئؿ الجدذبيػ  التػا ت ػفمدمو مف كدنت لا المدضا   صكدنػت لػدييد مػف ص 

  لف األيػػدـ مضػػت صذىبػػت ببريػػؽ البيجػػ   ؟مريػػدىد لػػا اإلسجػػدب صالييػػدـ بيػػد
د فف ف السجدئر ب د نلثيػد لر فسقػدب  ػ يرة مػرة لمػف يريػكمد لـ يتبؽ ملييد 

رت ليػو ورـ الضػنا صيدؿ سما ذلؾ مامح الصجػو الػذ  فثػ  يستزيد منيد شيئدو 
حتا ذص  صذبؿ   صمف ال جيب صال ريب فف تكصف المدثم  فمدمػو ااف ىػا مػف 

التلكيػر لييػد صارنشػ دؿ بيػد صىػدـ بحبيػد صاسػتصلا سميػو  حمـ   لا المدضا (
ثػدرة اللكػر بيد صر سيمد سند المسد  الذ  يأتا حػدماو م ػو ا ليػدص  صالصحػدة صا 

 0الذ  يستمر حتا سدسدت اللجر 
 تفففئنػأطفففاطىػهصفففطتػاضضفففغاعػػػ
 أرغظاكػعاتفانػغفاػطفنػصتهفتػػػػ
 سفففؾغنػاضحغفففاةػهؼفففاػواضحغفففا ػػ

 

ػوأجغاظؼفففففففففففاػسففففىػضففاللػاألرق 
 جظوظىػهؼاػطفنػظدفغمػاضطهفقػػػ
 (2 وأغفففنػاضدفففظاػوأغفففنػاألضفففق 
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يج ميػػد تػػئف لػػا  سنػػدمد صلكػػف ب ػػد ذلػػؾ تظيػػر بمظيػػر يثيػػر الشػػلق  
صت كػس سيندىػد الحيػرة صسػدـ ارسػتقرار  ثػـ يسػتليـ    مت يػصحا بدلضػيدع 

مستنكراو ىؿ ىدتدف ال يندف المتدف ىمػت بيمػد لتنػ  للػا حػد الجنػصف   فيػف مػد 
    ؟  صفيف البريؽ صبيج  الحيدة ؟بيمد مف حيصي  صحيد 

 جضدفففتػأطفففاطىػوشضهفففىػرضغفففكػ
 دتهػغنػذصرىػاضذىػشفدػطضفىػػ

 

 سطففففاذاػغففففردػهػاغففففاػاضرطففففق 
 (4 رضىػذصلػحزنػوهطضػاضورق

دع ذلؾ صانمحا   ص رت لا حدؿ يثير الشلق   صر استطيع فف لقد ض
ذكػر  تجربػ   سػتظميفمف حيدة فص بقديػد ذكػر   صلكػف    فمدـ بقي   فل ؿ شيئدو 

صمػػد سػػجؿ مػػف   مػػرت صانتيػػت صمضػػت فيدميػػد تحمػػؿ منيػػد الػػنلس حزنػػدو صفلمػػد
  0د الش ر التا سطرت سما  لحدت الصرؽ ذكريدت لا ق دئ

صىذا بدلطبع فثدر الشدسرة صفاضبيد صذىبت ترد سما الق يدة السدبق   
 بقصليد : 

 أأظففففتػعظففففاػواضدففففظونػتطففففرػػ
 وتضطففففنػحظففففًاػرطففففاكػهطغففففدًا

 وأظففففتػأتػففففوىػاضطففففرورػرضففففىَّ
 

 صذففطمػتؽصففلػحتففىػاحتففرقػػػ 
 إضففىػحغففثػحهففكػغوطففاػذففظقػػػ
 (2 تطففاظىػعففواىػضحففدػاضعففرقػػػ

 

التسدالؿ بتسدالؿ فشد ففنػت بػدؽ راػـ مػرصر السػنيف  مػع فف  ليا ترد 
لقػػد مضػػا بيػػداله صلػػـ يبػػؽ منػػو لر مػػد يبقػػا مػػف   ر ي بػػر سػػف صجػػصد بقػػد ؾ

الشػػمصع سنػػدمد تأكميػػد النيػػراف صتحػػرؽ صجصدىػػد صي ػػبح البػػدقا منيػػد ر يمثػػؿ 
 0صجصداو بقدر مد يدؿ سما التاشا صاللند  
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كدنػت  لم بػصد للػا تجػدرب قديمػ   ( تشػير  ذلػؾ صل ؿ الشػدسرة   ب ػد 
صتقػػؼ منػػو مصقػػؼ  0نيديتيػػد ت يسػػ  ظػػؿ يػػردد ورميػػد صصق يػػد سمػػا نلسػػو 

التحد  ليؿ لديو الشجدس  سما فف يصاجييد فص يقؼ فمدميد صىص الذ  ت م ػؿ 
 حبيد لا قمبو صارؽ لا بحر اراميد ثـ تصجو لو المـص : 

 وترثففىػزراطففىػوأظففتػاضطضففومػػػ
 سففففؿظىػرأغففففتػعففففواكػاضطظففففىػػ

 جئفففتػهؾظغفففابػضغفففثػتػفففولػػػو
 

 رضفففىػصفففلػحفففبػضفففدغظاػزعفففقػػ 
 وأظفففتػرأغفففتػعفففواىػاضحطفففقػػػػ
 (4 سؾغنػاضدفظا ػوأغفنػاألضفق ػػػ

 

ل اـ ترثا لحدلا صق   اراما م ؾ   صفنت الذ  يقع سميو المصـ لا  
  قتؿ ىذا الحب صالقضػد  سميػو   لأنػد كػدف فممػا ىػذا الحػب صفنػت رفيتػو حمدقػ

يره سما صلـ يبؽ منو لر الحسرة صاأللـ تأث صلـ تستجب لا حتا انقضا   صزاؿ
سػػتنكر ذىػػدب بيجػ  الحيػػدة صبريػػؽ تلػا الػػنلس صم ػػدلـ الجسػد   ثػػـ ب ػػد ذلػؾ 

 يف !ال ين
ذا رفيت فننا مجرد ذكر  لحب مضا صاندثر صلـ يبؽ منو ل  ؿ ر مد قيصا 

ر سما  لحدت الػصرؽ لأنػت فيضػدو سػتبقا بقديػد مػدض تػصلا صر فص سط   او ش ر 
صىػذا يػدؿ درلػ  قدط ػ  سمػا فف الشػدسرة   لا ف  م نا فص فثريحمؿ بدلنسب  

 0نلضت يدىد مف ىذه التجرب  تمدمدو صلـ ي بح ليد سمييد ف  تأثير

 :  العزبيهووم الواقع ثالثًا : 
ذا قمنػػػد :   لف صظيلػػػ  األدب : الت بيػػػر سػػػف مشػػػدسر اإلنسػػػدف لزا    صا 

قمػ  دائمػدو بيػذا التيديػد الحيدة ( لنحف صاجدصف فف مشدسر اإلنسػدف ال ربػا مث
الذ  يصاجيند لا ضراصة مف قبؿ ال ييصني    صال دؽ اللنا يقتضا فف ي بر 

                                                           

 0 23الديصاف ص (  4 
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صجػػد لػػا الػػديصاف مػػد صبنػػد  سمػػا ذلػػؾ  0 (4  األدب ال ربػػا سػػف ىػػذا التيديػػد (
قضي  لمسطيف صتندصلت الشػدسرة مػد شػ ؿ بػدؿ جميػع  لا : يمثؿ اليـ ال ربا 

فبيػو لػا ارنتلدضػ  صىػص محمػد الػدرة (   قضي  قتؿ طلؿ لا حضف لاال رب 
لػا ق ػيدة : المحتمػ   لمسطيف تجده قضي صمف خاؿ ذلؾ سبرت سف راليتيد 

 . (2   األق ا الجريح(
 دلت :لق
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ػوػتجففففزعػػػػػ  أشصففففىػئففففنػوأطففففظ
 طاذاػأشولػوصغفػأذر ػجرحظا
 وهففؾىػشاسغففظػأصففوغػطذففاررىػػ

 

 ورروهففظػغففاػوغحؼففمػتتففوزع 
 إظففىػهؾعففلػرروهتففىػضطغجففمػػػ

 (4 اسىػشددظاػتتوجمإنػاضػو
 

( ر تسػػتخدـ لتػػدؿ سمػػا المسػػجد األق ػػا  فق ػػاال ػػصاب فف كممػػ     
ر لإنيػػػد ر تػػػدؿ سمػػػا ىػػػذا المسػػػجد صي ػػػبح م ندىػػػد  0 بػػػدصف   اؿ ( : ف  صا 

صالشػػدسرة تتنػػدصؿ القضػػي  اللمسػػطيني  مػػف خػػاؿ ىػػذا   فكثػػر ب ػػداو  (2 شػػا 
نػصع اختاؼ فمدكنيـ صت المسمميف سما المسجد الذ  لو مكدن  كبر  لا قمصب

ارحتاؿ مف األلـ صاألنيف   بسببصتش رند بمد ف دب ىذا المسجد    ىـيدقضد
 0مف سدـ مبدرة المسمميف صتلرقيـ ىذا صمد يقدبؿ 

يد مػػف الكممػػدت صر مػػد رة فمػػدـ ىػػذا الم ػػدب ر تجػػد مػػد يسػػ لصالشػػدس 
ذا كدنت تصضح بو مشدسرىد   ألنيد تش ر بم يبتيد لا قصميتيد صسرصبتي د  صا 

ىذه البداي  صىا سدـ القدرة سما اإلل دح سمد لا النلس مف فلـ صحزف لػإف 
الش ر يشدرؾ الشدسرة فحزانيد صيتألـ مف جرا  مد ف دب القػدس الشػريؼ مػف 

 0ىصاف صفسر لا ظؿ ارحتاؿ 

تنػػدصؿ فلػػصاف التق ػػير تجػػده القػػدس   صتسػػت رض  ػػصر ارحػػتاؿ تثػـ  
الصحشي  سندمد تجدصز كػؿ حػد حتػا ص ػؿ بػو األمػر  البش   الماللم  صجرائمو

للا لطاؽ الر دص سما األطلدؿ األبريد  صلـ يمن يـ سف ذلؾ تصسات األب 
األسزؿ الذ  لـ يجد حمدي  لطلمو لر  دره الذ  احتضف ليو ابنو صلكػف كػدف 

 0 (2 ىذا الحضف اير كدؼ لقتمتو ر د دت اددرة
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 ترصوػاضجؼادػوأهدضوهػهدططفظػ
 أطتظففاػحففوارػصففاطتػػػغففاػشففدسػ

 غاػشدسػإظىػشدػرأغتػطذفاعداػ
 طغلػهحضنػأهغاػغػتلػرظفوةػ

 

ػغاػشدسػعفلػغصغغفكػرفغنػتفدطم ػػػػ 
ػسطتىػدتارػاضصطتػرظؼاػغظزع 

 ػطففمطففنػعففوػضؼففاػأحذففاؤظاػتتػ
 (4 خؼمػوظحغفهؼمػوػغظغفمػػػسصفراػ

 

سػدل  ال بػرات صلكػف لدل رب ت  خمص سف الجيدد صاكتلصا بإظيدر الحزف صا 
الػدمصع القػدس الشػريؼ  صال ػرب  ػدمتصف تجػده جػرائـ  ىييدت فف تحػرر ىػذه

  لقد تجػدصز  ؟ارحتاؿ صحصارىـ ر فثر لو صر م نا لو   ليا زاؿ ىذا ال مت
األحشػد  تكػدد تتقطػع لجراـ المحتميف كؿ حد صلدؽ كؿ ت صر صالػنلس حزينػ  ص 

ئـ   صسنػدمد تمتلػت الشػدسرة للػا جػرا  مد جر  لمحمد الدرة صفمثدلوفلمد صحزندو ل
لسرائيؿ ( ت دب بدلحيرة صتش ر بػدل جز سػف الت بيػر لدلكممػدت ر تسػتطيع فف 

  0تنقؿ المشدسر  صر فف ت صر الخطب 

 طاذاػأشولػوصغفػأظػلػطاػجرى
ػعذىػاضدغارػتصهىػطنػهطشػوطفنػ
 واضذطبػغرشصػساخرًاػهططاظا

 

 إنػاضفففذىػغجفففرىػعظفففاػضطفففروعػ 
ػصطتػرضفىػجفر ػاضطروهفظػغفزرعػػػػ

 (2 نػتجررواضضعدرػضضذلػاضطؼغط

لف الديدر بأىميد تحت : ليا تنتقؿ مف حددث  صاحدة للا مجمؿ األمر  
فسػػػدليبو لػػػا قمػػػع  ـ الػػػذؿ صنكديػػػ  صاػػػدر ال د ػػػب صنذالػػػ صطػػػأة التنكيػػػؿ صور

الديدر بأىميد ت رخ طدلبػ  النجػدة   صت ػرخ ألف األمػ  ال ربيػ    اللمسطينييف
 0بتيد صجرحيد ال ميؽ ت مت سما األمر مع خطصرتو مع فف ارحتاؿ م ي
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صاللمسطينيصف يحدصلصف اللكدؾ مف ارحػتاؿ برلضػو صارنتلدضػ  لػصف  
 صسػػػػػدـ ارستسػػػػػاـ   مػػػػػع فنيػػػػػـ سػػػػػزؿ  مػػػػػف فلػػػػػصاف الت بيػػػػػر سػػػػػف الػػػػػرلض

يممكػػػصف صسػػػدئؿ الػػػدلدع سػػػف فنلسػػػيـ صيتجرسػػػصف الػػػذؿ صاليػػػصاف بأسػػػدليب ر 
 ري  لػا ت ػصير صحشي  ر رحم  لييد صر لنسدني    صبذلؾ تكصف ال صرة الشػ

  الحدث قد بم ت ذرصتيد صف بحت ال ػصرة قدتمػ  ت بػر سػف الحػزف صالتشػداـل 
ألف  م ظػـ مػد لػا وثػدر الشػ ر مػف   صلا انتقػدؿ ملػدجئ يالخػذ سمػا الشػدسرة

قيمػػ  ر يمكػػف ص ػػلو لر لػػا حػػدصد المصاقػػؼ صالتصليػػؽ صالتػػصازف بػػيف الػػدالع 
زالػػ  التػػصتر صالتضػػدرب ليمػػد بينيػػد بحيػػث يضػػلا  كػػؿ دالػػع سمػػا ااخػػر حيػػدة صا 

 : ذلؾ سندمد تقصؿص  (4  صانا (

 ضفغطؼاػضصنػظغفسػاضطفربػتفؾهىػػػػ
 عىػطزظفظػهاضصفغفػتفؾتىػرهطفاػػػػ
 سرغفففا ػوحفففدتظاػطغرشؼفففاػوإن

 ج

 سجهففاعؼمػضضطففزػدوطففًاػطوضففمػػ 
ػوػتتجطففمػػػ  ضصففنػطففزنػاضصففغف
 (2 صانػاضدحابػهصثفرةػغتفداسمػػ

 

تجػد ليػد فمػاو صتحدصؿ الشدسرة ب د ارست راؽ لا الحزف صالتشػداـل فف  
سنػػدمد تسػػتدرؾ بػػأف ال ػػرب تػػأبا نلصسػػيـ الضػػيـ لمطدلمػػد ارتل ػػصا بدألمجػػدد 
صحققصا ال زة صالكرام    صسمػا ذلػؾ لػإف مػد حػدث سػيزصؿ صفنػو بمثدبػ  سػحدب  

صحػػدة ال ػػرب  تت مػػب ػػيؼ تمػػر بسػػرس  صتتبػػدد وثدرىػػد   ألف األمػػؿ لػػا فف 
 0ت ددىد سما الراـ مف كثرتيد ص صتنت ر سما سصامؿ التلرؽ 

تندجا القدس الشريؼ بأف األحداث ماللم    صلكف  وخر الق يدةصلا  
الرجػػدؿ حتمػػدو سػػيتدال صف لمػػدلدع سنػػو   صتػػدسص القػػدس الحػػزيف فف ي ػػبر  

                                                           

شليؽ لريد لا   النقد اإلنجميز  الحديث ( ط الييئ  الم ػري  لمتػأليؼ صالنشػر  مدىر(  4 
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ال ػرب التػا تأمػؿ الشػدسرة فر ت يػب كثيػراو لدألمؿ لا خا و يتمثؿ لػا صحػدة 
 0الصقت القريب صتتحقؽ لا 

 ػػػػػػػػػػػػػ
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 بحث الفٌيت : أهن هعامل ال

ب د است راض الرالي  اللنيػ  لػا ثنديػد تحميػؿ الػنص ألنػو صلا النيدي   
 نتبػػيف:   مػػف الن ػػصص يجػػب فف نأخػػذ فحكدمنػػد لػػا األدب  صفف كمػػد يقػػدؿ 

طريقنػػد ليػػو كػػذلؾ   ألف الن ػػصص صدراسػػتيد مقدمػػ  لكػػؿ مػػد يت ػػؿ بأحكدمنػػد 
 ث اللني  لا ااتا : يمكف فف نصجز فىـ م دلـ البحل (4  النقدي  األدبي  (

فصرو : مػػف الندحيػػػ  المصضػػػصسي  تندصلػػػت الشػػدسرة مػػػد يخػػػص سدلميػػػد  
الخدص فص سدلـ المرفة لػا بيئتيػد صسبػرت سػف راليتيػد الخد ػ  لقضػديد المػرفة 
الخميجي  صمد ت يشو نتيج  مد طرف سما المجتمع مف تطصر ج ميػد تشػ ر بػأف 

دسرة قصيػدو ص ػريحدو صجريئػدو صكػدف رف  الشػ  ليد رف  مػف حقيػد فف تل ػح سنػو
حيدتيػد   صمػد تت ػرض لػو  يد سف حؽ المرفة لا اختيدر شريؾثخد   لا حدي

تمدسا صمد يحد مف حريتيد خد   لا األسرة المحيط  بيد صىص مػد مف نقد اج
التا تجسد مضدسل  ىمـص الشدسرة بيف سدـ  (2  (ظدلمي :  ةدينممحو لا ق 

(2    الصلد  (يث  مر : صق يدة  لشدسرةسصة األب تجده اتحقيؽ ومدليد صق
التػا   

صكػذا ق ػيدة   ر يتجػدصب م يػدصىػص تجسد محدصل  المرفة التصا ػؿ مػع الرجػؿ 
لحسػػدس الشػػدسرة  دجسػػدت المتػػدف( (2 حصق ػػيدة :   كبريػػد  الجػػر  (1   حندنيػػؾ(
 0ىمدليد صسدـ اركتراث بمشدسرىدإلنتيج  بدرنكسدر 
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مف الرجؿ حيث تمصمو لا سدـ  ذاتاصىا بشكؿ صاضح تحدد مصقليد ال 
كمد لا ق ػيدة    صتركيد للا الزصاج مف فجنبيدتمشدركتيد فص اإلسراض سنيد 

 0 (4  هلل درؾ (

يلتتف بمف ىػا فجمػؿ شػكاو مثػؿ  صفص سندمد يتخما الرجؿ سف المرفة  
التػا ت ػرض ىػذه الم دنػدة الصجدانيػ  سنػدمد تخمػا (  (2 سيػد طير ق يدة   

تصضح مد تتميز بو الشدسرة مف اإلخػاص صالحػب ال ػددؽ صىػص سنيد الرجؿ ص 
 الػذ  مد يضدسؼ لحسدسيد بدأللـ   سند ذلؾ يتبمصر مصقليد لا كراىي  الرجؿ

تقػع  سنػدمد  صالشػ صر بػدلظمـ  (2 لـ يأبو بمشدسرىد كمد لػا ق ػيدة:  كرىتػؾ(
 مػػف األب سنػػدمد :تخمػػا سنيػػد صالثػػدناصؿ: مػػف الحبيػػب الػػذ  األ  قليفبػػيف مػػص 

يرلض مسمكيد فص فف يتركيد لت بر سف مشدسرىد صت بح بيف ندريف حدرقتيف  
صتثير قضي  الت ػدد لػا الػزصاج صتصضػح مصقليػد حيػث تػرلض فف تكػصف زصجػدو 

فص فف تػرتبط  (1  :  سلػصاو(ركيد فخر  لا زصجيػد كمػد لػا ق ػيدةثدني  صفف تشد
زصاج مػف سجػصز ػ فص الػ (2 (مبيد بحبو مثػؿ ق ػيدة :   يػد لتػدةبمف ر ييتؼ ق

صىػػا قضػػي  خطيػػرة مػػف قضػػديد المػػرفة الخميجيػػ  ػ كمػػد لػػا ق ػػيدة :   انتيػػا 
  0 (3  فمر  (

صجػد ت مسػدجم  شػػ ري  تصضػح مصقليػػد مػف مػدض ي ػػيش لػا بػػدطف  
 0 (4  النلس حيث ف بح مجرد ذكريدت ر فثر ليد كمد لا ق يدة :  بقديد(
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لػػػػا قضػػػػي  :  صتحػػػػدثت سػػػػف الصاقػػػػع ال ربػػػػا صىمصمػػػػو متمػػػػثاو ذلػػػػؾ 
 0 (4  األق ا الجريح (  0 لمسطيف( كمد لا ق يدة : 

 هي الٌاحيت املذهبيت  :

ثدنيػػدو : جػػد  شػػ ر الػػديصاف لػػا م ظمػػو مػػف الندحيػػ  المذىبيػػ  مت ػػلدو  
 بدلرصمدنسي  صالتا فخذت ثاث  اتجدىدت: 

األصؿ : اإلاراؽ لا الذاتي  صالت بير سف الصجػداف المتمثػؿ لػا ترجمػ   
صمحدصل  التصا ؿ مع الرجؿ   لنلس صدقدئؽ المشدسر الليدض  الحدلم دخدئؿ ا

 0(1 ص مرثي  الصلد ( (2  ص حندنيؾ( (2  الدالئ ( مثؿ ق يدة   حرلؾ

الثػػدنا : كػػدف نتيجػػ  للشػػؿ محػػدصرت الشػػدسرة لػػا تحقيػػؽ طمصحدتيػػد  
اليػرصب منػو صحدصلػت  صبدل ربػ صومدليد لإنيد شػ رت ب ػدـ التصالػؽ مػع الصاقػع 

  لػػػدألدب  (2  ث ال ػػػحرا  اللسػػػيح   مثػػػؿ مػػػد جػػػد  لػػػا ق ػػػيدة  ف ػػػديؿ(حيػػ
الرصمنتيكا يص ؼ بأنو : فدب ال دطل  صالخيدؿ صالتحرر الصجدانا صاللػرار مػف 

 0 (3  الصاقع (

الثدلػػػث : كػػػدف لػػػد  الشػػػدسرة الشػػػ صر بدلتحػػػد  صسػػػدـ ارنكسػػػدر فص  
تيد القصيػ  التػا رست ػدـ بػذاصا  الش صر بدليزيمػ  صصاجيػت مشػكمتيد ب ػاب 

                                                           

 0 46(    السدبؽ ص 4 

 0 22(    السدبؽ ص 2 

 0 22 (    السدبؽ2 

 0 12ص  (    السدبؽ1 

 0  4(    السدبؽ ص 2 

 0 22ص  44645سز الديف لسمدسيؿ   دكتصر( لا :   األدب صلنصنو ( ط دار اللكر ال ربا طب   سدب   (  3 
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 ب مػػد ت ػػدب بػػو صبيػػذا كػػدف ارتجدىػػدفخلدقدتيػػد انت ػػدراو طدلمػػد لػػـ ترتكػػتػػر  ل
  0الثدنا صالثدلث نتيج  لاتجده األصؿ 

لا ق يدة : " للا رجؿ"  كمد الرمز صاإلسقدط فحيدندو  صتستخدـ الشدسرة 
لا فف  صالتا تستخدـ لييد حصا  صودـ مدلصرو ل اق  الرجؿ بدلمرفة صفف طمصحيد

ت ػػيش ق ػػ  ودـ مػػع حػػصا  صلكػػف تبخػػر ىػػذا الطمػػصح صضػػدع منيػػد ىػػذا األمػػؿ 
 .صف بح زمف ودـ مع حصا  مدض مضا صانتيا 

 تقصؿ :صذلؾ حيف 
 وحغنػتطوتػاضطداساتػهطفداًػ
 دففتذصرػحففوا ػغوطففًاػوتهصففى
 وضصففففففنػآدمػدعففففففرررػتففففففوضىػػ

 

 وغصففهىػصففدقػاضعففرامػصزغفففػػ 
 وترجوػاضوصالػهدطمػصظفزػسفىػػ

 (4 صففًاػهصغففىوهاتففتػأطففورىػطض
 

 اللغت : 
ل ػ  مبدشػرة تنقػؿ سػف الشػدسرة  لػا م ظميػد  كدنت الم ػ  لػا الػديصاف 

ص كمػد صلا الصقت نلسػو لػـ تكػف انيػ  بدإليحػد  ف  مشدسرىد لا يسر صسيصل 
يقدؿ بدلم   الشدسرة التا تشع منيد دررت مت ددة تثر  الت بير صتأخػذ القػدرئ 

 لدلش ر ػ لا جصىره  صرات متنصس  مصحي   فص المتمقا للا سصالـ مت ددة صت 
صتػػو سمػػدؽ الم ػ    صالم ػػ  مػف الزاصيػػ  األخػر  : كنػػز الشػدسر صثر ػػ رحمػػ  لػا ف

يػػو لكممػػد ازدادت  ػػمتو صتحسسػػو ليػػد لػػا يػػدىد م ػػدر شػػدسريتو صصح 000
صالػػذ  يشػػلع  ( (2 كشػػلت سػػف فسػػرارىد المذىمػػ  صلتحػػت لػػو كنصزىػػد الدلينػػ  

  صاسػػػتخداـ الػػػنمط يد صضػػػنػػػد حػػػدصد الم ػػػ  لػػػا لمشػػػدسرة لػػػا ذلػػػؾ صقصليػػػد س
                                                           

 0 20الديصاف ص (  4 
 46ص  2003دىرة طب   فصلا سن  سدندف حسيف قدسـ   دكتصر( لا :   ل   الش ر ال ربا ( ط الدار ال ربي  لمنشر صالتصزيع الق(  2 

 0ـ 4644نقا سف ندزؾ المائك  لا  الشدسر صالم  ( مقدؿ لا مجم  ااداب البيرصتي  ال دد ال دشر اكتصبر 
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 نممح لا قصؿ الشدسر: التقميد  لا التشبيو صارست درة صالكندي  مثممد
ػطتطفىػًاػدؾرحلػرنػرغاضكػأحدظ

ػحدفظًاػدفؾجطمػصفلػأوراقػاضؼفوىػػػػ
 سؾصاغلػاضظجمػاضذىػراشػاألدى

 سرسػاضطحهفظػشاصفدًاػصفحرائىػػػ 
 وأضففمػطففاػهطثففرتػطففنػأذففالئىػ

 ػػػػ(4 اضجهظا ػػوػػػغظتطىػػضدالضظػ
تمثػػؿ لػػا ساقتيػػد مػػف صجػػصه سػػ ددة   سػػف مػػدلنجػد الت بيػػر بدلريػػدض 

 ممزقػ صت بر بدألشا    سف حدلتيد النلسي  صقػد تركيػد الحػب حطدمػد صكأنيػد 
 0  األص دؿ صكذا التشبيو لا البيت األخير   لأ ديؿ النجـ(

 يدة لا قكمد  ظيؼ المصرصث الثقدلا لا  صرة تندصصجد  قمياو تص 
 صالتا تقصؿ لييد  :  (2  :  بمقيس(

 هضػفففففففففغسػزاهفففففففففتػذطدفففففففففؼاػ
 ظدفففففففجػاضؼفففففففوىػطفففففففنػذفففففففطرهػػ
 ظاحففففففففففففتػحففففففففففففروفػضضؼففففففففففففوى
 هضػفففففففففففغسػتػفففففففففففرأػصفففففففففففوتاػ
 شفففففففففففدػأغػظفففففففففففتػأنػاضؼفففففففففففوى
 هضػففففففففففففففففغسػطجظففففففففففففففففونػذوى
 عففففففففففذاػظففففففففففزارػشففففففففففدػطضففففففففففى

 

 طففففففففذػزففففففففابػطجظففففففففونػهؼففففففففاػػػ 
 وضفففففففففففغائرًاػطفففففففففففنػذفففففففففففطرعاػػ
 وعففففففففففوتػزففففففففففروبػذطدففففففففففؼاػػ
 سغطفففففففففففودػحزظفففففففففففاػصفففففففففففوتؼا

 اظتؼففففففىػ(2 ضففففففووهػشففففففدػصففففففانػػػ
 طورػغضففففففففففطؼاسففففففففففوقػاضدففففففففففػ

 (1 وطضففففففففففتػطالطففففففففففىػطجففففففففففدعاػػ
 

ر يخلػػػا فف الشػػػدسرة تق ػػػد بمقػػػيس زصج الشػػػدسر الم ػػػرصؼ  نػػػزار  
قبدنا( صترمز لنلسيد بزصجو صر تق د   بمقيس ممك  سػبأ ( رقتػراف بمقػيس ال

 0بنزار لا نيدي  الق يدة 
"قػػيس بػػف  ق ػػ  صىنػػد تصظيػػؼ ق ػػتيف مػػف سػػدلـ األدب األصلػػا : ىػػا 

                                                           

 0 4الديصاف ص (  4 
 0 24الديصاف ص(  2 
 0ل مو خطأ مطب ا صال صاب   لصره كدف قد انتيا ( (  2 
 0 24الديصاف ص (  1 
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شػػدسر الم ػػرصؼ مػػع زصجػػو " الثدنيػػ  : " نػػزار القبػػدنا " الالممػػصح" مػػع ليمػػا ص 
صلػػا كػػا الق ػػتيف ضػػيدع لمحػػب لػػا األصلػػا ب ػػدـ لتمػػدـ اديتػػو . بمقػػيس " 

مػـ صالزصج  لنجد ضيدسدو يشبو ضيدع ح بدلزصاج صلا الثدني  : بمصت المحبصب 
الشدسرة لأخػذت الشػدسرة مػدلصؿ الق ػتيف ص ػدات خيصطػدو لنيػ  ر نػر  لييػد 

" الذ  ىػص ت بير سف صاق يد مستخدم  " التندصبؿ تصظيلدو لممدضا لا ال رمزاو 
: " مجمصس  مف وليدت ارنتػدج الكتػدبا لػنص مػد تح ػؿ ب ػصرة صاسيػ  فص ر 

 0"  (4 صاسيو بتلدسمو مع ن صص سدبق  سميو فص متزامن  م و
صق   المجنصف صش ره تراث ذائع صمشيصر صش ر نزار لػا ق ػيدتو "  

 0صر صقد كتبو ب د مصت زصجو لا حرب لبندفبمقيس" مشي
لػػػا م ظمػػػو كصنػػػو  ىػػػذا شػػػا  مقبػػػصؿ صلكػػػف ر يخػػػرج بدلشػػػ ر سػػػفص 

 0اؿ الكمم  المصحي  ذات الدررت المت ددةمسطحدو ليس ليو سمؽ لا است 
الت بيػر صفحيدندو تقع الشدسرة لا اإلخلدؽ لا تسدسدىد ال يدا  سمػا  

 سف مرادىد مثؿ قصليد : 
 ىػخغففاضىػوسصففرىػإضغففكػتظففاعػ

 ذفففررتػضدفففطرىػأطفففدػاضطفففدادػػ
 صظجمػوذطسػهؾسقػاذتغاشى
 طزجففتػاضحففروفػهففؾضوانػصففطتىػػ

 

 سصفففوتػذفففجىػوشفففولػخطفففبػػػ 
 وأردففمػوجؼففًاػهضففونػاضدففحبػػ
 غضفففمػصضغظفففاػسغفففاػضضطجفففبػػػ

 (2 سهاتػدفصوظىػصظؼففففجػاألدب

متتدب ػ  دصف فف تثػر  ال ػصرة الشػ ري   دو متتدلي  صفللدظػ دو لناحظ فبيدت 
 ىػػػد ليحػػػد  فص م ػػػدنا متجػػػددة   صاألبيػػػدت تػػػدلؿ سمػػػا محدصلػػػ  فص يكػػػصف صرا

الشدسرة لخراج الم دنا   صلكنيد تتػأبا سمييػد صر تنقػدد ليػد  صفظيػر مػد يكػصف 
                                                           

صش  دكتػػصرة( لػػا :   التنػػدس بػػيف التػػراث صالم د ػػرة( بحػػث لػػا مجمػػ  فـ القػػر  ل مػػـص نػػصر اليػػد  لػػ (  4 
 0 4022ىػ ص 4121مف سلر  23سدد  42الشري   صالم   صال ربي  صودابيد ج

 0 22ص 2002ديصاف ف ديؿ سدئش  الشدمسا ط دار اإلمدرات الحديث  لمطبدس  صالنشر (  2 
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ذلػػؾ لػػا قصليػػد :   شػػرست لسػػطر  فمػػد المػػداد ( لبػػدا صكػػأف المػػداد لػػراغ ر 
صال دطل  التا ىا فخػص مػد يخ ػص ع فف تمأله بدأللكدر فص المشدسر تستطي

 0الش ر   لبدا ش راو مسطحدو ر يظير قدرة ش ري  مسيطرة سما النص 

صقصليػػػد لػػػا البيػػػت األصؿ :   ل ػػػصت شػػػجا صقػػػصؿ خطػػػب ( يػػػصحا  
بدلسػػقصط سنػػد  ػػيدا  الم نػػا المػػراد   لدلكممػػدت ب يػػدة سػػف جػػص الحػػب الػػذ  

ـ مػف الحػب الػذ  لػص فيف لصف السحدب الرمدد  القدتص    تريد الشدسرة ت صيره
ذا خرج كدف قصة ىدئم  ؟ كتـ لا   0النلس  در ندراو متأجج    صا 

 صلا البيت: 
 (4 رددظاػاضظجومػوصدظاػظصب  تػولػتطهظاػسهحظاػعواظا

صالتػن ـ  بدلحب : م ديش النجـص ؟ األصؿ  مد ساق  البصح بدليص  ب د  ل 
 0صالثدنا : ضيؽ بدلصقت صاست راؽ لا اليمـص  بو  

 سطففاػشفففولػظففاسػهػضفففبػذفففجىػػ
 تظادففىػتففداوىػهحففرفػػتجففاسى

 

 هظففزفػاضحففروفػزففدًاػغختضففبػػػ 
 (2 تذاسىػوصانػاضذغا ػاضططب

د مقصؿ القصؿ   صلـ تنجح ال يدا  لا تصضيح اللكرة صالت بيػر لمـ فج 
تجدىػػؿ حبيػػد الػػذ  سػػيندـ سميػػو  جػػرا  سػػف مػػد يتػػأجع لػػا نلػػس الشػػدسرة مػػف

  أتا ب ػده ف صاأل ػصب فف الجلػد  يػصجػد  الجلػد  قبػؿ النسػيد  كثيراو مخدطبيد
ر صقد نجحت لا الت بير سف التداص  بدلت ريح بدلش ر سف تجربتيد صفف الش 

تشدلا صكدف الشػلد  ال طػب  00اص  بحرؼ د  ليد   تدلـ يلمح لا جمب الشل
 )0  

                                                           

 0 22الديصاف ص(  4 
 0 23ص ديصافال(  2 
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 صلػيس صلكف ىذا ر يقمؿ مف شػأف الػديصاف الػذ  يمثػؿ سطػد  الشػبدب 
ندلتيػػد الشػػدسرة صسػػبقت فدؿ سمػػا ذلػػؾ مػػف الجػػصائز المت ػػددة لػػا الشػػ ر التػػا 

 0 (4 اإلشدرة للييد
مف خاؿ الديصاف : فف   قرا ة الش ر   سمؿ ليو شا  مػف  صقد رفيت 

ا لػـ تتمثػؿ مػد ليػو مػف الخمؽ صاإلبداع   ليو ىضـ لمد تقرف   لمػـ تقػرف شػ راو لذ
لذ الق يدة لا الش ر ت بير سػف تجربػ  مدرسػيد الشػدسر   مشدسر صتجدرب   
مشػػدسر صالمنػػدظر صاأللكػػدر   تتصلػػد لػػا ذىػػف الشػػدسر سػػف ىػػا سمسػػم  مػػف ال

لمف شد   مت  مصقؼ ب ينو   ثـ تصدع لا قصارير األللدظ   لتبقا فبد الدىر   
 0 (2  فف يلتح ىذه القصارير صيستخرج مد استصدستو (

 الوسى :  
نمػد ىػا  خدرجالمصسيقا لا الش ر ليست حمي    صسػيم   ي  تضدؼ لليو   صا 

ئؿ اإليحػػد  صفقػػدرىد سمػػا الت بيػػر سػػف كػػؿ مػػد ىػػص سميػػؽ صخلػػا لػػا مػػف فقػػص  صسػػد
د  ػالػديصاف نجػ ق ػدئد نتأمػؿد ػػػصسندم (2 (النلس ممػد ر يسػتطيع الكػاـ فف ي بػر سنػو

                   (1  ( ؿ  راح ػ  بك ق دئدمف بحر المتقدرب كمد لا فكثرت الشدسرة فف 

                                                           

 0مف البحث         لا ذيؿ ص(  4 
بحػث  0سدما منير سدمر لا   القرا ة التذصقي  النقديػ  ػ مػف خػاؿ " اللمسػل  الصضػ ي " سنػد زكػا نجيػب محمػصد (  2 

 0(  34ص  4664منشصر لا مجم  ل صؿ المجمد التدسع ال دداف : الثدلث صالرابع لبراير 
 2002الق يدة ال ربي  الحديث (  ط مكتب  ابف سيند م ر طب ػ  راب ػ  سػن  سما ال شر    دكتصر ( لا :   بند  (  2 

 0 421ص
 0 42الديصاف ص  (  1 
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 (2  ص مرثيػ  الصلػد ( (1    األسػير ( (2  يػؾ (حندنص  (2  ص   للا رجػؿ ( (4  ص  بقديد (
 (6 ص سػػذرا حبيبػػا( (5  الحػػرصؼ( ص   نزيػػؼ (4  ص   هلل درؾ ( (3 (ص   لنػػصف النسػػد 

ديصاف البدل ػػ  ثمػػدف صسشػػريف ق ػػدئد مػػف مجمػػصع ق ػػدئد الػػ ليػػذه سشػػر (6 حبيبػػا(
صناحػػػظ فف المصضػػػصسدت التػػػا جػػػد ت لػػػا ىػػػذه الق ػػػدئد تمثػػػؿ مصاجيػػػ   0ق ػػػيدة

 ا ظنا فف ىذا البحر ي ػمح لمصضػصسدت الحمدسػ  صلػذا كػدف مندسػبدو صتحد    صفند ل
سند التحػد  صالت بيػر سػف شخ ػيتيد القصيػ  التػا ر تسػتكيف لو  ةلا اختيدر الشدسر 

صسػػدـ الشػػ صر قدبمتيػػد بدلتحػػد   خلدقػػدتر تضػػ ؼ سمػػا الػػراـ ممػػد سدشػػتو مػػف لص 
 0 ت سما ليقدسو ي لصزف متسدصقدو مع الم دنا التابدليزيم  فص ارنكسدر لكدف ا

  (40 ق دئد الػديصاف سمػا بحػر الكدمػؿ كمػد لػا  ف ػديؿ(ب ض صجد ت  
مبحػػر الكدمػػؿ   صكػػدف اختيدرىػػد ل  (42   صسلػػصا( (42  ص كرىتػػؾ(  (44  ص يػػد لتػػدة(

 0مصلقدو ألنو يائـ كؿ فنصاع الش ر 
 (41  ب ض ق دئد الديصاف سما بحر الصالر كمػد لػا ق ػدئد:  حرصلػا( صجد 

                     (44 ص انتيػػػػػػػػػػػػا فمػػػػػػػػػػػػر ( (43  ص حرلػػػػػػػػػػػػؾ الػػػػػػػػػػػػدالئ( (42  ل يػػػػػػػػػػػػرة( ثػػػػػػػػػػػػصرة اصو 
                                                           

 0 21ص  ديصافال (  4 
 0 26السدبؽ ص  (  2 
 0 22السدبؽ ص  (  2 
 0 25السدبؽ ص  (  1 
 0 12الديصاف ص  (  2 
 0 16السدبؽ ص (  3 
 0 22السدبؽ  (  4 
 0 25السدبؽ ص  (  5 
 0 31ص  سدبؽال (  6 
 0 4الديصاف ص  (  40 
 0 44السدبؽ ص  (  44 
 0 24السدبؽ ص  (  42 
 0 32السدبؽ ص  (  42 
 0 40ص  ديصافال (  41 
 0 25السدبؽ ص  (  42 
 0 22السدبؽ ص  (  43 
 0 10السدبؽ ص  (  44 
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 0 (1  ص الل ؿ الرابع( (2  ص لمف( (2  ص كبريد  الجرح( (4   يقصؿ(ص
صلا رفيا فف بحر الصالر يندسب مد سدقتو ليو الشدسرة لمد يشػيع ليػو 

 0مف الن ـ الحنصف   صانطاؽ المصسيقا السخي  

                                                           

 0 22ص  دييصافال (  4 
 0 30السدبؽ ص  (  2 
 0 33السدبؽ ص  (  2 
 0 44السدبؽ ص  (  1 
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 اخلامتت
 يدي  فصجز فىـ م دلـ البحث صنتدئجو : صلا الن 

لجيػؿ الشػبدب صىػص سمػا مػد ليػو  شػ ريدو  ؿ ديصاف   ف ديؿ ( سطػد و مث   ػ  4
 0مف م خذ يصضح  صرة اإلبداع ليذا الجيؿ ص مف لجددة 

ضرصرة تندصؿ سطد  الشبدب ألنيـ المستقبؿ صجدير بنػد فف اتضح لا  ػ  2
دييـ للػػػا ال ػػػصاب نرسػػػـ ليػػػـ الطريػػػؽ صنصضػػػح الم خػػػذ صنأخػػػذ بأيػػػ

 0صنصضح جصانب اإلجددة صالتميز 
الديصاف بأف اتخػذ مػف الل ػحا ل ػ  لق ػدئده مػع مػد نممػح مػف  امتدز ػ  2

تقطيػع   لا ااصنػ  األخيػرة ممػد ييػدد بط يدف الميجدت ال دمي  المحمي
  0فصا ر فىؿ الم   الصاحدة 

ل دليػػد سبػػر الػػديصاف سػػف تجربػػ   ػػددق  كشػػلت لييػػد الشػػدسرة سػػف ان ػ  1
 0بمضدميف ق دئدىد سما تنصسيد 

متجػدرب التػا ل نتيجػ تمثؿ لا الديصاف المذىب الرصمدنسا بكؿ فب ػدده  ػ  2
سدشتيد الشدسرة صحدصلت الت بير سنيد كمد صضحت لا مقدم  ديصانيد 

0 
اتضػػػح فف جيػػػؿ الشػػػبدب لديػػػو لمكدنػػػدت جيػػػدة لػػػا اررتبػػػدط بقضػػػديد  ػ  3

 0ـ دراستو صالتقنيف لو مجتم و صالت بير سنيد ممد يحت
اتضح لا فف ب ض الق دئد جد  ليو ىندت ل صي  صسرصضي  صىػص مػد  ػ  4

 0يحتـ تصضيحيد ليخمص منيد ش ر الشبدب 
سبػػر الػػديصاف سػػف مشػػدرك  المػػرفة لػػا اإلبػػداع الشػػ ر  صجػػد   ػػصتيد  ػ  5

ف كنػت ر فلػرؽ بػيف  متميزاو تستطيع بو فف تأخذ مكدنيد الائؽ ىذا صا 
المرفة صر سػيمد لػا المجتمػع  جؿ صالمرفة صلكف فق د قم  نتدجالر ش ر 

 0الخميجا 
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اتضػػػح لػػػا فف الشػػػدسرة اسػػػتخدمت نػػػصاتع الرصمدنسػػػي  ال دلميػػػ  لػػػا  ػ  6
 اتجدىيف ىمد :

مثػػػؿ لػػػا اراتػػػراب صسػػػدـ التصالػػػؽ مػػػع الصاقػػػع صت :الػػػنمط السػػػمبا  *
 0صاليرصب منو 

رنكسػػدر صمحدصلػػػ  التحػػد  صسػػدـ ا الػػنمط اإليجػػدبا صتمثػػؿ لػػػا : * 
 0لثبدت الذات 

صاتضح لا فف الشدسرة استخدمت لا ب ض األحيدف الرمػز لػا  ػصرة  ػ 40
يت دنؽ لييد الملظ مػع المضػمصف الشػ ر  مسػتخدم  ال ػرؼ المسػتقر 
لا ذىف المتمقا كمد جد  لػا ق ػيدة   للػا رجػؿ ( صالتػا اسػتخدمت 

التػا ت  ػت سمييػد لييػد حػصا  صودـ رمػزاو لم اقػ  بػيف الرجػؿ صالمػرفة ص 
صف ػػػبح زمػػػف ودـ م يػػػد سيػػػدا مضػػػا لػػػا فسػػػمصب يسػػػتخدـ الرمػػػز 

 0صاإلسقدط 
صجػػد لػػا الػػديصاف مػػد يمثػػؿ تيػػدر الػػصسا صىػػص فف يخػػتمط مػػد يجػػصؿ لػػا  ػ 44

بػػػدطف الػػػنلس مػػػف مػػػدض صحدضػػػر صمسػػػتقبؿ صىكػػػذا تتشػػػكؿ الراليػػػ  
الش ري  مف خاؿ زمف متداخؿ صفلكػدر متنصسػ  صىػص نمػط حػديث مػف 

 مد جد  لا ق يدة :  ا ديؿ(.   يدا  األدبي  صفنصاع التتدبعفنمدط ال
نتػػدج الكتػػدبا تمثػػؿ لػػا الػػديصاف التنػػدص صىػػص مجمصسػػ  مػػف وليػػدت ار  ػ 42

لػػنص مػػد تح ػػؿ ب ػػصرة صاسيػػ  فص ر صاسيػػ  بتلدسمػػو مػػع ن ػػصص 
سدبق  سميو فص متزامن  م و صنمصذج لم يدا  ي بر ليػو الشػدسر سػف 

يصط لني  يختمط لييػد الحدضػر بدلمدضػا تجربتو الخد   سف طريؽ خ
 0لا تشكيؿ ال صرة األدبي  
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 أهن املصادر واملزاجعبثبت 
فحمػػد الحػػصلا   دكتػػصر ( لػػا   فضػػصا  سمػػا األدب الحػػديث( ط دار  .4

 0 4654الم درؼ بم ر طب   فصلا سن  

:   دراسدت فدبي  ( ط دار الم درؼ بم ػر  لافحمد ىيكؿ   دكتصر (  .2
 0 4650طب   فصلا 

رصبرت ىملر  لا   تيدر الصسا لا الرصاي  الحديثػ  ( ت ريػب محمػصد  .2
 0ـ4642الربي ا   دكتصر ( ط دار الم درؼ طب   ثدني  

سدما منير سدمر لا :   القرا ة التذصقي  النقدي  ػ مف خاؿ اللمسل   .1
سنػد زكػا نجيػب محمػصد ػ مجمػ  ل ػصؿ المجمػد التدسػع  ػ  الصضػ ي 

 0ـ  4664ع لبراير ال دداف : الثدلث صالراب

سػيد قطػب لػا :   النقػد األدبػا ػ ف ػصلو صمندىجػو ( ط دار الشػرصؽ  .2
 0ـ 4650بم ر طب   ثدلث  

شػػكر  محمػػد سيػػدد   دكتػػصر ( لػػا :   المػػذاىب النقديػػ  سنػػد ال ػػرب  .3
صال ػػربييف( سمسػػم  سػػدلـ الم رلػػ  ي ػػدرىد المجمػػس الػػصطنا لمثقدلػػ  

 0ـ4662بر ديسم 444صاللنصف صااداب بدلكصيت ال دد 

جرا اتػػو( ط  .4  ػػاح لضػػؿ   دكتػػصر ( لػػا   سمػػـ األسػػمصب ػ مبددئػػو صا 
 ـ4652الييئ  الم ري  لمكتدب طب   ثدني  

دليػػدت الق ػػيدة الم د ػػرة ( ط دار :   جم طػػو صاد    دكتػػصر ( لػػا  .5
 0ـ 4652الم درؼ بم ر 

سدئشػػػ  الشػػػدل ا لػػػا :   ديػػػصاف ف ػػػديؿ ( ط دار األمػػػدرات الحديثػػػ   .6
 0ـ 2002نشر لمطبدس  صال

 0ػ السيرة الذاتي  لمشدسرة   مخطصط  ( 

سبد الحميد القط   دكتصر ( لا    صر مف النقد ( ط مكتبػ  األنجمػص  .40
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 0ـ 4662الم ري  

سػػدندف حسػػيف قدسػػـ   دكتػػصر ( لػػا :   ل ػػ  الشػػ ر ال ربػػا( ط الػػدار  .44
 0ـ2003طب   األصلا الال ربي  لمنشر صالتصزيع بدلقدىرة 

نػػو( ط دار اللكػػر   األدب صلنص :   دكتػػصر ( لػػا  سػػز الػػديف لسػػمدسيؿ .42
 0ـ 4645  ال ربا طب   سدب 

سما ال شر    دكتصر ( لا :   بند  الق ػيدة ال ربيػ  الحديثػ  ( ط :  .42
 0ـ2002مكتب  ابف سيند م ر طب   راب   

الييئػػػػ  ( ط النقػػػػد اإلنجميػػػػز  الحػػػػديث   :  مػػػػدىر شػػػػليؽ لريػػػػد لػػػػا .41
 0 4640الم ري  لمتأليؼ صالنشر 

محمػػػد سبػػػد المػػػن ـ خلػػػدجا   دكتػػػصر ( لػػػا :   دراسػػػدت لػػػا األدب  .42
 0ت0الم د ر ( ط : دار الطبدس  المحمدي  بدلقدىرة د

محمػػد انيمػػا ىػػاؿ   دكتػػصر ( لػػا   النقػػد األدبػػا الحػػديث( ط دار  .43
 0ـ 4642الثقدل  بيرصت 

نقػػػد الشػػػ ر( ط دار اريػػػب  حمػػػصد الربي ػػػا   دكتػػػصر ( لػػػا :   لػػػام .44
 0ـ 4665

صم ػػػطمح( ط دار  ب   دكتػػػصر ( لػػػا :   اراتػػػراب سػػػيرةمحمػػػصد رجػػػ .45
 0ـ 4653الم درؼ طب   ثدني  

  لا النقػد األدبػا سنػد ال ػرب (  : محمصد طدىر درصيش  دكتصر( لا .46
 0ـ 4646ط دار الم درؼ بم ر 

 0 ت0  لسدف ال رب ( ط دار الم درؼ د: ابف منظصر لا  .20

اث صالم د ػػرة( بػػيف التػػر  اليػػد  لػػصش  دكتػػصره( لػػا :   التنػػدصنػػصر  .24
يػد ػ الجػز  بحث لا مجم  فـ القر  ل مـص الشري   صالم   ال ربيػ  صوداب

 0 4121لر مف   23الخدمس سشر لا 


