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 . مركة شحاتو محمكد الشقرفي
 ،عػػة دمنيػػكرجام ،كميػػة اآلداب ،قسػػـ المغػػة العربيػػة كآدابيػػا ،األدب األندلسػػي قسػػـ 

 مصر. 
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، باليػات ًعٍمػـ ليغىػة ييدؼ ىذا البحث إلى دراسة ش  ككل العاذلة فػي الشػعر األندلسػيّْ

سىد سىػد الظػاالجى ٍرًئيَّػة ، أٌم االستدالؿ بحركػات أعاػاا الجى بكصػهيا عممػاتو  -ىرة المى
ٍعنىػى الميٍاػمىر فػي  -قابمة لمتأكيؿ  عمى االنهعاالت النهسيَّة ؛ ًمٍف أىٍجًؿ فىؾّْ شىػهىرىات المى
سىػد ًهيَّػة، كاكتشػػاؼ مػا يىٍحًمميػحركػة الجى ػًؿ  يػػر ؛ بيٍغيىػةى بي وي ًمػػٍف ًقػيىـ دالليَّػػة َّى ميػػكًغ التَّكىاصي

ػكالن إلػالمهظػيٌ  صي ػاؿى فىٍيػـ ا؛ كي ٍنسىػاًنٌي، ديكفى إ هػػاؿ دكر ًسػيىاؽ الحى ًِ ػميكؾ ا  ، الػذملسُّ

رىكىاتو بعينيػا ، استدعى يػػرًىىا حى سىػًد  كتنتقػؿ .ديكفى  ى ؛  كميٍسػتىٍقًبؿ بػيف ميٍرًسػؿ مػاليغىػةي الجى
ػػاًريَّة، كتىٍحًمػػؿي دالالت نىٍهًسػػيَّة كاجمػػف أجػػؿ تكليػػد معنػػى اى ، إنيػػا تماعيَّػػة كاقافيَّػػة كحى

ػًميَّة ،ٍمػًزمّّ كًنظىػاـه داللػيٌ ًبيره رى تىعٍ  اّْػؿي ليغىػةن تىكىاصي سىػد كعمػى الػر ـ مػف ارتبػاط لي  .ييمى غىػة الجى
ٍنهىػًردىة، كتيػؤىدّْم معننػى تىامِّػا، دكف ارتباطيػا بػالكمـ ؛ فإنيابالمُّغىة المنطكقة  .قد تعمؿ مي
ػػمَّفى ال ػػدى بحػػثي تمييػػدنا كَّمسػػة مباحػػث كَّاتمػػةكقػػد تىاى ـك ليغىػػة التمييػػد : مهيػػ ، كرىصى

سىد سىػد عنػالجى رىاصات ليغىػة الجى سىػدد النُّقَّػاد العىػرىب القيػدىامىى، كا   ،، كنشػأة ًعٍمػـ ليغىػة الجى
: تعبيػػر الغاػب فػػي شػككل العاذلػةكتنػاكؿ ا ؿي ػثي األىكَّ ٍبحى ػثي الاَّػػاًني: لمى ٍبحى ػػرىضى المى ، كعى

: ت تعبير االشمئزاز ثي الاَّاًلثي دى المىٍبحى عبير الَّػكؼ فػي شػككل في شككل العاذلة، كرىصى
ػػٍزف فػػي شػػككل العاذلػػة ،العاذلػػة ػػثي الرَّاًبػػبي: تعبيػػر الحي ٍبحى ػػالى ى المى ث ، كدىرىسى المبحػػكعى
سىد في شككل العاذلػة  .عبير الدٍَّىشىة في شككل العاذلة: تالَّامس اَّمىٍت ليغىة الجى كقد مى

ػػا اقافيِّػػا،فػػي الشػػعر األ  رنا ًإيػػديكلكجيِّا، كًنتىاجن ػػكُّ بكصػػهيا عممػػة سػػيميائيَّة،  ندلسػػٌي تىصى
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الىةن ًرسىػ ؛ حيػثي تيٍرًسػؿي إليػودكر حكؿ المرأة كصراعيا مػب الرجػؿ، تتىٍحًمؿي ًقيىمنا أَّمقيَّة
َى فىمىيىػا ـي مىٍغزىاىىػا، ديكفى أٍف تىٍهػتى اسػتندتي كقػد  .عف طريؽ حركػة أعاػاا جسػدىا، يىٍهيىػ

 -ؿ العممػػػة الجسػػػديَّة عمػػػى تأكيػػػ -ىنػػػا  -، الػػػذم يعتمػػػد إلػػػى المػػػني  السّْػػػيميائيٌ 
اػػافر العممػػات مػػب ، ك البنػػا مػػا تتمػػف أجػػؿ الكصػػكؿ إلػػى المعنػػى -غىػػة بكاسػػطة المُّ 

، التػػي تتناسػػب مػػب البيئػػة ًج الػػدالالت اِيحائيَّػػة الناجحػػة؛ قىٍصػػدى ًإٍنتىػػاآليػػات منطقيَّػػة
ئيَّػػة: لالػػداؿ سػػيميائٌي يىتىعىػػدَّل اينىا ، عبػػر نسػػؽعيَّػػة، كتيسىػػاًير المنظػػكر الاقػػافيٌ االجتما

 ، كًمٍف اىَـّ تتحقؽ السيركرة السيميائيَّة ًلمعىممة النهتاًح الداللة .كالمدلكؿ(
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The language of the body in the complaint 
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Abstract: 

This research aims to study the complaint of the blaming 

woman in Andalusian poetry, by the mechanisms of body 

language, i.e. inference of visible body organ movements - as 

interpretable signs - of psychological emotions, in order to 

decipher the meaning embedded in the movement of the 

body, and to discover the hidden semantic values it carries, in 

order to achieve non-verbal communication, and to 

understand human behavior, without losing sight of the role 

of the context of the situation, which called for certain 

movements, without others. The language of the body is 

transmitted between a sender and a receiver, in order to 

generate meaning, and to carry psychological, social and 

cultural connotations, it is a symbolic expression and a 

semantic system, representing a communicative language. 
Although body language is associated with spoken language, 

it may act alone and make a full sense, without being 

associated with speech . The research included a prelude and 

five investigations and conclusion, and the monitoring of the 
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boot: the concept of body language, the scent of the body 

language of the ancient Arab critics, the genesis of the science 

of body language, the introduction of the first thesis: the 

expression of anger in the complaint of the blaming woman, 

the presentation of the second topic: the expression of disgust 

in the complaint of the blaming woman, the monitoring of the 

third thesis: the expression of fear in the sin, the treatment of 

the fourth thesis: the expression of sadness in the complaint 

of the sin, and the study of the fifth thesis. The expression of 

astonishment in the complaint of the blaming woman. The 

body language in the complaint of blaming woman in 

Andalusian poetry represented an ideological conception and 

cultural product, as a semiotic sign, with moral values, 

revolving around women and their struggle with men, where 

they send a message through the movement of the organs of 

their bodies, understand their meaning, without opening 

their mouths. It was based on the semiotic approach, which 

depends here on the interpretation of the physical mark - by 

language - in order to reach the meaning, and often the signs 

combine with logical mechanisms, in order to produce 

successful suggestive semantics, which are appropriate to the 

social environment, and to keep pace with the cultural 

perspective, through a semiological pattern that goes beyond 

the binary (semantics and semantics), and thus achieves the 

semiotic process of the sign to open the sign. 

Keywords : Body language, The complaint of the blaming 

woman, Andalusian poetry. 
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؛ مػف أجػؿ تكليػد معنػى ، كتىٍحًمػؿي  كميٍسػتىٍقًبؿ بػيف ميٍرًسػؿ ماد سى الجى  ليغىةي  تنتقؿ
اًريَّة . ةاقافيَّ ك ة كاجتماعيَّ  نىٍهًسيَّةدالالت   كحىاى

ػػكى تى  ةن غىػػلي  ؿي اّْػػمى كًنظىػػاـه داللػػٌي ، يي  مّّ زً ٍمػػرى  يػػره بً عٍ تى إنيػػا  ، تىٍصػػديري عػػف حركػػة  ةيَّ مً اصي
سىد المي  ٍرًئيَّة ، شعكريَّةأعااا جى شعكريَّة ،  ىيرى  ال أك تىكىمّْـ كىيئتو ، بكصهيا رسالة مى

ػػًميِّا ، سىػػد ، بكصػػهو نىسىػػقنا تىكىاصي  ؛ مػػف أجػػؿ فيػػـ لمتحميػػؿ قابػػؿ لىٍهًظيَّػػة ، يىٍبعىاييىػػا الجى
ـي فيالتي  البنيكيَّة التركيبة نتاج المعنى . الجممة تحديد تيٍسًي  الدالليَّة ، كا 

مىى فىٍيـً مىقىاًصػًد كتهيد ليغى  سىًد ، في دراسة السمكؾ اِنسانٌي ، كتيسىاًعد عى ةي الجى
ؿ الهىعَّاؿ معيـ ؛ ألنيا  زيرة الداللة مف الًكٍجيىة النهسيَّة .  اآلَّريف ، كالتكاصي

سىد ليغىة كعمى الر ـ مف ارتباط ٍنهىػًردىة تعمػؿ قػد المنطكقة ؛ فإنيػا بالمغة الجى  مي
  بالكمـ . ارتباطيا ، دكف امِّامعننى تى  ، كتيؤىدّْم

ْـّ  كتكجػػد حركػػات جسػػديَّة كايػػرة ، منيػػا مػػا ىػػك إرادٌم : كػػالغىٍمز ًبػػالعىيف ، كزى
الشَّهىة ، كاِيمااة بالرأس ، كاِشػارة باليػد ، كفىػٍرؾ الكىهَّػيًف ، كىىػزّْ الكىًتػؼ ، كمنيػا ال 

 ةػكليغىػ الكممات اَّتمهت ، كلكإرادمَّ : كاحمرار الكجو ، كارتعاش اليد ، كاَّتمج العىيف 
ٍقًصػػدى الشػػَّص  سىػػًد أصػػدؽ ، كعػػف طريػػؽ ممحظتيػػا نىٍعػػًرؼي مى سىػػد ؛ فػػإفَّ ليغىػػةى الجى الجى

 الحقيقٌي .
رنا  ػػػكُّ ػػػًد فػػػي شػػػككل العاذلػػػة فػػػي الشػػػعر األندلسػػػٌي تىصى سى اَّمىػػػٍت ليغىػػػة الجى كقػػػد مى

ا اقافيِّا ، بكصهيا عممة سيميائيَّة ػا أَّمقيَّػة ، تػدكر  ًإيديكلكجيِّا ، كًنتىاجن ، تىٍحًمؿي ًقيىمن
ًرسىػالىةن عػف طريػؽ حركػة أعاػاا  حكؿ المرأة كصراعيا مب الرجؿ ؛ حيثي تيٍرًسؿي إليػو

َى فىمىيىا . ـي مىٍغزىاىىا ، ديكفى أٍف تىٍهتى سىًدىىا ، يىٍهيى  جى
سىد  تٍ يى ظً حى كقد  ، كارتبطػت  كالتربيػة االجتمػاعك باىتماـ عمماا النهس ليغىة الجى

ٍمػػـ الًهرىاسػػة ، كعمػػـ الػػنهس االجتمػػاعٌي ، كاألناركبكلكجيػػا ، كعمػػـ نىٍهػػس اِدراؾ ، بعً 
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 البرمجػةكعمـ النهس السُّميكًكٌي ، كعمـ االتصاؿ ، كعمـ اِشارة ، كعمػـك التسػكيؽ ، ك 
ًبيَّة ،   ػاًممن بىػاًرزنا تككانػكالمسػرحيَّة ،  التمهزيكنيَّة كالدراماالمُّغىًكيَّة العىصى هسػير فػي ت عى

 . نسافة لل يَّ سً هٍ ة كالنَّ يَّ ككً مي الظكاىر السُّ 
سىػػد فػػي األنػػدلس فػػي فنػػكف التعبيػػرٌم ؛ فقػػد كانػػت  الػػرقص كبػػرزت ليغىػػة الجى

الراقصة تجمب بيف الرقص كالغناا ، كتستَّدـ الرقص لكصؼ أساليب  يػر لهظيَّػة ؛ 
ٍجػد ، كقػد أشػار ابػف حمػديس إلػى  فتشير بأنامميا إلى كيؿّْ عيٍاكو كمػا يحػؿ بػو ًمػٍف كى

 ذلؾ في شعره . 
ًايػػرىة  ػػمىة ، بهاعميػػة مي سىػػد الرجػػؿ الميٍرسى ػػٍرأىةي مجمكعػػة إشػػارات لغػػة جى ـي المى كتىٍهيىػػ
ظىػػة ، كالػػكعي بػػالمكقؼ ؛ حيػػثي  لمدٍَّىشىػػة كاِعجػػاب معنػػا ؛ ألنيػػا تتصػػؼ ًبًدقَّػػة الميمحى

سىػػدً  االنهعاليَّػػة ، كاسػػتنباط  تقػػكـي بمراقبػػة التغيُّػػر الميهىػػاًجر المشػػعكرٌم فػػي حركػػة الجى
الدالالت النهسػيَّة ، عػف طريػؽ التحميػؿ المنطقػٌي لممكقػؼ ، كقػد أابتػت قػدرةن كميػارةن 
ػًؿ  كدىاان في استقباؿ الرسالة المرئيَّة الصامتة الميٍامىرة ؛ ألنيا تيًجيدي مىيىػارىات التَّكىاصي

سىد التي تقكؿ أكار مً  ٍمهيكظ ، كتيٍتًقفي ليغىة الجى  مَّا يىقيكؿي المّْسىاف . ير المى
ػؿى ًفػي كتتمتبي األيٍناىى بطبب الميرىاكى ىة ؛ فتيٍبًدم ًَّمؼى بىاًطًنيىا ؛ ًممَّا  يىٍجعىؿي الرَّجي
يرىة شديدة مف أىٍمػرًًه ، كمػا الشػككل إال أسػاليب دفاعيَّػة تيػدىاًفبي بيػا  ػٍف  -ًبػذىكىااو  –حى عى

 نىٍهًسيىا .
العاذلػػة كالشػػاعر األندلسػػٌي ؛ لػػذا تيػػنىغّْصي  كتكجػػد عمقػػة عدائيَّػػة َّهيَّػػة بػػيف

َُّ في األَّذ كاالستيما ؛ كي تىٍشعيرى ًبنىٍزكىًة السٍَّطكىة .  عىيشىوي ، كتستمذُّ بتعذيبو ، كتيًم
ائرة ، صاحبة األمر  كتيمىاّْؿ شككل العاذلة صكت األيٍناىى الاائرة ، كالسٍُّمطىة الجى

اّْػػؿي الشػػاعر األندلسػػٌي كالنيػي ، الداعيػػة إلػػى أَّػػذ حقكقيػػا ، ك  عمػى الجانػػب اآلَّػػر ييمى
 صكت الرجؿ المقيكر .
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ػيُّد األىٍَّطىػاا ، كلػدييا قيػٍدرىة كبيػرة عمػى  ػب ، كتىصى ًة الغىاى ـي العىاًذلىػةي ًبسيػٍرعى كتىتًَّس
ػمّْطي ًلسىػانىيىا  ميقييىػا شىػًرس ، كتيسى استهزاز الشاعر ؛ حيثي تىٍنقىضُّ عميػو ، ككأنيػا  ىػكؿه َّي

تَّى أىٍشػمىتى بيػا األعػداا ، عميو كال قيكقىيىا ؛ حى ًمٍبرىد ، كتصهو بأنو ظالـه لىيىا ، ييٍبًَّسي حي
ػػدّْ  ػػكتييىا ، الػػذم يىكىػػادي يىًصػػؿي ًإلىػػى حى كتىٍنظيػػري ًإلىيػػًو شىػػٍزرنا ، كتعاتبػػو ًبعيٍنػػؼو ، كيرتهػػبي صى

رىاخ ، كتيٍعًمفي  ة  –الصُّ ٍسرىةو كىاًاحى بىٍتوي فما است –في حى احى  هادت ًسكىل األسى.أنيا صى
ًمػٍف  -، كييًطيػبي أىكىاًمرىىػا ، كيىييػبُّ  ةسىػاكى شى المي  عذبػةى كمب ذلؾ كمػو فيػك يراىػا 

ًة يػدييا ، كيػتَّمَّص -فىكرًًه  ك ًمٍف قىٍباى ًلتىٍنًهيذىىىا ؛ ألنو يىٍشعيري بالتيديد ، كيريد أف يىٍنجي
رىة الميزٍ  ة . مف سيًٍَّؼ ىذا االستجكاب المرير في ىذه الميشىاجى  ًعجى

مىى أىٍمػرًًه ، يجعمنػا  ٍغميكب عى كالصراع الدائـ الذم يدكر بيف العاذلة كالشاعر المى
ٍشػػيىد تىٍمًايمػػٌي سىػػاًَّر ، يىٍنػػًبضي بالحيػػاة ، تيػػؤىدّْم العاذلػػة فيػػو دكر  نتَّيػػؿ أننػػا أمػػاـ مى
البيطيكلة ، كمف الشَّصػيات البػارزة التػي تَّاػب لسػطكتيا : الشػاعر ، الػذم يكتهػي 

ارًىىا الميتىكىاًصؿ بكصهو  مىوي ًمٍف ًشجى ٍنوي ، كتىٍرحى َّادمنا ذليمن ، ييًطيبي األكامر ؛ كي تىكيؼَّ عى
ػًبيا ، كال ؛ بيٍغيىةى العىيًش ًفي سىمـ ؛ فنراهي  اًاعنا ميٍستىٍسًممنا ، يىٍَّشىػى بىػكىاًدري  ىاى يىًقؼي َّى

ػػاىىا ؛  عىطَّمىػػٍت ًإرىادىتيػػوي ، كىػػي تيػػؤىدّْم دكر الػػذم تى كاألسػػيًر الميقىيَّػػد لػػدييا ، يىٍبًغػػي إال ًراى
 القائد المسيطر الميتىعىسّْؼ العىًنيد ، الذم ييًريدي فىٍرض رأيو .الميٍرًشد الميؤىدّْب ، ك 

ػزىا عػف التهػاىيـ ، كلػـ يعػرؼ  كالحقيقة التي ال شىؾَّ فييا أفَّ الرجؿ كالمػرأة عىجى
تَّى تىٍراىى عنو ال سَّؿ حى  مرأة .الرجؿ بأم كسيمة يىتىكى

ٍعؼ ، كتَّشى  -في حقيقة أمرىا  -كأستطيبي أىٍف أىقيكؿى ًإفَّ المرأةى  تىٍشعيري ًبالاَّ
ؿ ؛ لذا تيٍرًسؿي إشػارات القيػكَّة عػف طريػؽ جسػدىا ؛ َِّهػاا ىػذا  أف ييسىيًطرى عمييا الرَّجي

لّْدي لدييا ر بة قىًكيَّة في العيٍدكاف ، كيجعميا دائمنا مىٍشغيك   لىة ًبنىٍهًسيىا.الاعؼ ، الذم ييكى
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ثِ :
ْ
س

َ
 اٌج

ُ
اف

َ
ذ
ْ
 َأه

شػككل العاذلػة فػي الشػعر األندلسػٌي ، باليػات دراسػة ييدؼ ىذا البحث إلػى 
ٍرًئيَّػة  سىد ، أٌم االستدالؿ بحركات أعااا الجسػد الظػاىرة المى بكصػهيا  -ًعٍمـ ليغىة الجى

ٍجػػًؿ فىػػؾّْ شىػػهىرىاًت عمػػى االنهعػػاالت النهسػػيَّة الباطنػػة ؛ ًمػػٍف أى  -عممػػاتو قابمػػة لمتأكيػػؿ 
سىد ،  ٍعنىى الميٍامىر في حركة الجى ًهيَّػة ؛ بيٍغيىػةى  ةـ دالليَّػيى قً  فٍ مً  وي مي مً حٍ يى كاكتشاؼ ما المى َّى

ػميكؾ اِنسػانٌي ، دكف إ هػػاؿ دكر  ػًؿ  يػر المهظػٌي ؛ كصػػكالن إلػى فىٍيػـ السُّ بيميػكًغ التَّكىاصي
رىكىاتو بعينيا ، استدعى ، الذمسياؽ الحاؿ   . ف  يرىادك حى

ثِ :
ْ
س

َ
 اٌج

ُ
ح

َ
ه

ْ
ٕ
َ
ِ 

عمػى تأكيػؿ العممػة  -ىنػا  –استندتي إلى المني  السيميائٌي ، الػذم يعتمػد 
ػػكًؿ إلػػى المعنػػى ، ك البنػػا مػػا تتاػػافر  -بكاسػػطة المغػػة  –الجسػػديَّة  صي ًمػػٍف أىٍجػػًؿ الكي

ؿ ، العممات لرمز ، أك أيقكنة ، أك إشارة ، أك قرينة( مب آليات منطقيَّة ؛ كاالستدال 
كالقياس ، كاالستنباط ؛ قىٍصدى ًإٍنتىػاًج الػدالالت اِيحائيَّػة الناجحػة ، التػي تتناسػب مػب 
البيئة االجتماعيَّة ، كتيسىاًير المنظكر الاقافٌي ، عبر نسػؽ سػيميائٌي يىتىعىػدَّل اينىاًئيَّػة : 

 هتاح الداللة .لالداؿ كالمدلكؿ( ، كًمٍف اىَـّ تتحقؽ السيركرة السيميائيَّة ًلمعىممة الن
ػػمَّفى البحػػثي          ػػدى التمييػػد :  َّمسػػةتمييػػدنا ك : كقػػد تىاى مباحػػث كَّاتمػػة ، كرىصى

سىد  سىػد عنػد النُّقَّػاد العػرب القيػدىامىى ، كنشػأة ًعٍمػـ ، مهيـك ليغىة الجى رىاصات ليغىة الجى كا 
سىػػد ، ؿي :  ليغىػػة الجى ػػثي األىكَّ ٍبحى ػػرىضى ة تعبيػػر الغاػػب فػػي شػػككل العاذلػػكتنػػاكؿ المى ، كعى

ثي الاَّاًني :  دى المى في شككل العاذلة  تعبير االشمئزازالمىٍبحى تعبيػر :  ثي اًلػالاَّ  ثي حى بٍ ، كرىصى
ٍزف فػي شػككل العاذلػة  ثي الرَّاًببي : تعبير الحي الَّكؼ في شككل العاذلة ، كعىالى ى المىٍبحى

 ، كدىرىسى المبحث الَّامس : تعبير الدٍَّىشىة في شككل العاذلة .
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 :Body Language) )أوالً : ِ

ـ( إلى أف أصؿ ُٖٕٗلت (Mario Peiليذىب المُّغىًكٌم اِيطالٌي ماريك بي 
 Gesture) لىػػك المُّغىػػة اِشػػاريَّة  (Spoken Language)المغػػة المنطكقػػة 

Languageػة بتعػابير الكجػو ، كأكاػاع  ، التي تحكم نحك سبعة آالؼ إشارة َّاصَّ
سىد ، كحركات الرأس كاليديًف كاألصػابب ، كبػذلؾ تظيػر َّصػائص ميٍشػتىرىكىة تجمػب  الجى

 . (ُلبيف ىذا النظاـ مف الرمكز اِشاريَّة كنظاـ المُّغىة
ػػٍت نظريَّػػة اِشػػارة الصػػكتيَّة عمػػى أف اِنسػػاف القػػديـ كػػاف يتهػػاىـ  كقػػد نىصَّ

تَّػػى تطػػكرت إلػػى إشػػارات صػػكت ػػاًكي بيػػا األشػػيااى الميعىبَّػػر بإشػػارات اليػػد ؛ حى يَّة ، ييحى
 .( ِلعنيا

إلػى  بيئػة مػف ، يَّتمؼ اقافيٌ  اجتماعيٌ  ًلًنظىاـ بجسده اِنساف كتَّاب عمقة
ٍرًا بم كىٍعيو منو . َّرل ؛ فكأنَّيىاأي   ليغىةه تىٍصديري عف المى

ػػة أنظمػػة  كلكػػفَّ المغػػة ليسػػت الكسػػيمة الكحيػػدة لمتصػػاؿ بػػيف النػػاس ؛ فاىمَّ
ؿ  ير منطكقة لمتَّ  ِ  ، كمف كسائؿ االتصاؿكىاصي سىػد ، كىػي نسانيٌ ا  الهىعَّػاؿ : ليغىػة الجى
ػدي بيػا : اسػتغمؿ طاقػات الجسػد التعبيريَّػة ، ًمػٍف َّػمؿ  ةرى اًشػبى ة مي فياميَّػإة غى لي  ، كييٍقصى

رىكىػػة اليىػػدىيًف ،  إيماااتػػو ، كتعبيػػرات الكجػػو ، كابتسػػامة الشػػهاه ، كنىٍظػػرىة العىػػيف ، كحى
ٍاب القىدىمىيًف ، كتأنُّؽ المّْبىػاس ك  سىػد مقػاـ التصػريَ بألهػاظ كى ؛ حيػثي تقػـك إشػارات الجى

ػػػػاف تىٍغػػػػديك العممػػػػة الجسػػػػديَّة قابمػػػػة لمترجمػػػػة المُّغىًكيَّػػػػة ؛ فتصػػػػبَ ليغىػػػػةن فػػػػي ، ك  المّْسى
 . (ّلاالستعماؿ

ؿ ، كتيؤىدّْم دكرنا كتسبؽ حركة الجسد الكممات  زنا فػيبار  المنطكقة عند التَّكىاصي
االتصاؿ  ير المهظٌي ، إنيػا انعكػاسه َّػارجٌي  مف الحياة االجتماعيَّة ، بكصهيا نكعنا
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، كتيٍسػػتىٍَّدىـ ًلػػدىٍعـً التعبيػػر المهظػػٌي ؛ بيٍغيىػػةى التككيػػد ، كزيػػادة  (ْللممشػػاعر الداَّميَّػػة 
 . (ٓلتكايَ المعنى 

نٍ  اقػافيٌ  لمشػركع إنجػازه  حركػة جسػديَّة كيؿَّ  إفَّ   مػف كبيػرة لسمسػمة بىػبه ؛ ألنَّيىػا مى

، كىي ميٍرتىًبطىة بحركاتو أيٍَّرىل تىٍحديث قىٍبمىيػا ، أك بىٍعػدىىا ، عمػى نحػك مػا  (ٔلالتأكيمت 
نة ًلمُّغىة المنطكقة   . (ٕليظير في المقاطب الصكتيَّة الميكىكّْ

سىدً  ليغىةى  ًإفَّ   فػي بىػاًرزه  ديكره  ، لػوالػدالالت بً  به بى ٍشػمي ميٍستىًقٌؿ ،  اتصاليٌ  نىسىؽه  الجى

ؿ ، بكصهو عممة ٍمهيػكظ نىٍقمػو  يسػتطيب ال مػا نقػؿ عمى قادرة حركيَّة التَّكىاصي الكػمـ المى
ًدياػػًو باسػتَّداـ إشػػارات ؛ حيػثي  كمشػػاعر مػف أحاسػيس ـي إلػى تىٍعًزيػًز حى ػػتىكىمّْ يحتػاجي المي

ًريِّا  سىد ، بكصهيا مىٍسمىكنا ليغىًكيِّا بىصى  . (ٖلالجى
الىًميَّة ، ميتَّهىؽ عمييا بيف الشُّعيكب ، كقد تَّتمؼ كمعظـ إشارات ليغىة  سىد عى الجى

ٍفػًؽ اقافػة المجتمػػب ،  ٍعنىاىىػػا مػف دكلػة إلػى أَّػػرل ، عمػى كى بعػض اِشػارات ؛ ًلتىغىيُّػر مى
 بيئػات الكاحػد اػمف المجتمب في يقب االَّتمؼ كقد ، (ٗل إلييا التي ينتمي كالحاارة

ـ( في كتابو لتَّميص اِبريز ُّٕٖرفاعة الطيطاكم ل مَّتمهة ؛ كًممَّا ييؤىيّْدي ذلؾ أف
سىد أىؿ بػاريس  في تمَّيص باريز( ، الذم كصؼ فيو رحمتو إلى فرنسا ، ذىكىرى ليغىة جى

 . (َُل، كأىقىرَّ أنيا  ريبة بالنسبة إليو ( Parisل
ًإفَّ كيؿَّ إيمػااة ماػؿ كممػة ميٍهػرىدىة ، كتَّتمػؼ داللػة اِيمػااة الكاحػدة مػف ليغىػة 

سىد باَّتمؼال ػا كػاممن إال بىٍعػدى  المكقؼ الذم ظىيىرىٍت فيو جى ، كال ييٍمًكف فىٍيـ معناىا فيمن
سىػد  اؿ ، كتحتػاج جممػة ليغىػة الجى ٍممىة ، كميرىاعىاة ًسيىاؽ الحى ٍاًعيىا في جي عمػى األقػٌؿ  –كى

 . (ُُل إلى امث إيمااات ؛ لنتمكف مف تحديد معنى كؿ إيمااة ًبًدقَّة –
سىػػػد كتبحػػػث ليغىػػػ عػػػف الداللػػػة النهسػػػيَّة لمحركػػػة  -بالدرجػػػة األكلػػػى  -ة الجى

ٍمسىػة  » األبحػاثي أفَّ  كقػد أظيػرتالجسديَّة ،  تػأاير اِشػارات  يػر المنطكقػة ييعىػاًدؿي َّى
 .   (ُِل «أاعاؼ تأاير المغة المنطكقة 
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سىػػد أشػػدٌ  تنقمػػو الػػذم إف االنهعػػاؿ كقعنػػا ، كأكاػػر صػػدقنا مػػف الكػػمـ  ليغىػػة الجى
َى بػػو ؛ فػػإفَّ حركػػات  شيػػعيكر ؽ ، كيمجػػأ إلييػػا المػػراي َِّهػػااالمنطػػك ال يريػػدي التصػػري

سىد تكشؼ كذب كممات المّْسىاف .  الجى
: ً
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ُ
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َ
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دَّثى النُّقَّادي العىرىبي القيدىامىى عف الداللة ، في مكااب متهرقة  الحركيَّة لمجسد تىحى
ف أىٍف ييٍطًمقيػكا  ًمٍف مؤلهاتيـ ، كأدرككا أىمية ػؿ بػيف النػاس ، ديكى سىد فػي التَّكىاصي ليغىة الجى

 عمييا ىذا المصطمَ .
ػػاًحظي لت فقػػد أشػػار المهظػػٌي بكصػػهو   يػػر ىػػػ( إلػػى أىميػػة االتصػػاؿِٓٓالجى

عىؿى المٍَّحظى كاشهنا عىمَّ  بيف لمتَّهىاىيـ طريقنا ، كعىدَّ اِشػارةى  (ُّل ا ييًكنُّو الاميرالناس ، كجى
الجسديَّةى مف أدكات البياف ؛ ألنيا تيسىاًعدي المُّغىة المنطكقة عمى إيصػاؿ المعنػى الميػرىاد 

ػاصّْ ؛ ف ػاصَّ الَّى ـى النَّػاسي َّى م بيدَّ لبياف المّْسىاًف ًمٍف إشارة اليد ، كلكالىا مػا فىًيػ
؛  (ُْل

ٍسػفى يى  الكاحدة مػا في اِشارةفإفَّ   الميػتىكىمّْـ ًباليىػد ًإشىػارة سيػدُّ مىسىػدَّ كممػاتو كايػرة ؛ ألفَّ حي
ٍسف تىمىاـ ًمفٍ  كالرأس ، رىكىةي رىٍأًسػًو  بالمّْسىاف البىيىاف حي ٍت يىدي الميتىكىمّْـ ، كميًنبى حى ، كلك قيًباى

ٍبمىغى ؛ لىذىىىبى ايمياىا كمًمًو ؛ ألفَّ  شىارىة مى ًِ ٍبمىغً  ًمفٍ  أىٍبعىدي  ا ؿى اِشارات التي  مى كًت ، كفىصَّ الصَّ
تىٍنًقؿي المعاني الميٍَّتىًمهىة ، كشىرىحى ىيئتيا ، كأىقىرَّ أف اِشارة تككف باليػد كالػرأس كالعػيف 
ٍنًكب كالاكب كالسيؼ ، كأىكَّدى أاىرى المسافة الهاصمة بيف الميػتىكىمّْـ كالسػامب  كالحاجب كالمى

بينيمػػا ، فػػي إبػػمغ الرسػػالة  القائمػػة مقػػةطبيعػػة الع دالَّػػة عمػػى ، بكصػػهيا عممػػة
سىد الجسديَّة ،  ٍبط مىا أكرده الجاحظ بشأف اِشارة بمبادئ ًعٍمـ ليغىة الجى كييٍمًكفي رى

 . (ُٓل
 قػد العػرب أف فػيل بابنػا لالَّصػائص( كتابػو ىػػ( فػيِّٗابف ًجنٌّْي لت كعىقىدى 

مٍ  إلييا نىسىٍبنىاهي  ما كاألىٍ رىاض الًعمىؿ مف أرادت مى  التػي األفكػار أىػـ ، كمػف (عمييا نىاهي كحى
مَّنىيىا ميشىػاىىدىًة أحػكاؿ الميتىكىمًّْمػيفى  المكقؼ ؛ فىًإفَّ ًفي سياؽ إلى التهاتو الباب ، ىذا تىاى

ـٍ ؛ فقػد تكػكف ككجكىيـ ما يكشؼ عػف مقاصػدىـ  قىػرى فػي نيهيكًسػًي ، كيىػديؿُّ عمػى مػا كى
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سىػػًديَّة أىٍبمىػػغ ًمػػٍف الًعبىػػ شىػػارىة الجى ًِ ارىة ا
قػػد تيٍغًنػػي عػػف األلهػػاظ فػػي الداللػػة عمػػى ، ك  (ُٔل

  . (ُٕلالمعنى المقصكد 
ىػػػ( فػػي كتابػػو لًفٍقػػو المُّغىػػة( عػػددنا مػػف الهصػػكؿ التػػي ِْٗكأكرد الاَّعىػػاًلًبٌي لت

رىًكػٌي عنػد اِنسػاف تَّػتصُّ  ػميكؾ الحى عىػػؿى بػالمعنى المُّغىػًكٌم لفلهػاظ الدالَّػة عمػى السُّ ؛ كجى
ؽى بػيف الحركػات الجسػديَّة اِراديَّػة  ااسمن  حركة ًلكيؿّْ  ػدَّثى عػف حركػة العػيف ، كفىػرَّ ؛ فتىحى

دَّثى عف حركة كحركػة الػرأس كالحاجػب كالشػهة ،  أعااا الجسػد ك ير اِراديَّة ، كتىحى
سىد كأكااعو المَّتمهة   . (ُٖلكاألصابب ، كحركة اليد ، كىيئات الجى

ػػػٍزـ لت ػػػؿ بػػػيف ىػػػػ( دكر إشػػػارات الجى ْٔٓكقػػػد أدرؾ ابػػػف حى سىػػػد فػػػي التَّكىاصي
ة ؛ حيثي يىتىمىقَّى الميًحبُّ إجابةى المحبكًب عف طريؽ رؤية ىيئػة  العاشقيًف ًبًصهىة َّاصَّ

سىده ، كأشار إلى كىيئاتيا ، كما يتبعيا مف داللػة ؛  معاني النظرات كجيو كحركات جى
عىػؿى ًلزى  فيناؾ ػب ، كالسُّػؤىاؿ ، كجى ػا عمػى نظرة النيػي ، كالقىبيػكؿ ، كالتكجُّ  بػيف السػهيرامن

يكتهي باِشارة ، كأقىػرَّ أفَّ النّْسىػااى لىػدىيييفَّ قيػٍدرىةن فىاًئقىػة عمػى  أف يككف حاذقنا حابىيفً تى المي 
سىد الرجاؿ ، ككىٍشؼ الميٍغرىـ ًبًيفَّ   .  (ُٗلتهسير حركات جى
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سىػًد الميػتىكىمّْـ كىيئتػو عاػاابحركػة أ العممػيٌ  يرجػب االىتمػاـ                القػرف إلػى جى
 Charles Darwin)لتشػارلس داركيػف  ـ نىشىػرى ُِٕٖ؛ فهػي عػاـ  التاسػب عىشىػر

 ، كأبػدل (َِلكالحيكانػات(  اِنسػاف فػي عػف االنهعػاالت لالتعبيػر كتابو  ـ(ُِٖٖتل

 بالحركات الجسديَّة ، أك لغة اِشارات . كبيرنا اىتمامنا فيو
ؿ  يربدأ االىتماـ ك   اِنسافحركة جسـ صدر عف يم ذال،  الشهييٌ  بالتَّكىاصي

 . Ray Lلنىشىرى عاًلـ األناركبكلكجيا األمريكٌي ًرم . ؿ . ًبيٍرٍدًكًستٍؿ  ، عندما كىيئتو

Birdwhistell) ـ ُِٓٗـ( كتابنا بعنكاف لمدَّؿ إلى عمـ الًكينىات( عػاـ ُْٗٗلت
سىػد كحركاتػو ، كىك ًعٍمـ يَّتصُّ بكصؼ أك  ، كلػو أبجديَّػة حركيَّػة تقابػؿ  (ُِلاػاع الجى
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ال تىٍحديث  -بكصهيا نظامنا  -؛ حيثي جعؿ المُّغىة األبجديَّة الصكتيَّة في عمـ األصكات 
ػػادىةن نيظيػػـ أيٍَّػػرىل ، منيػػا : الحركػػة الجسػػديَّة ، التػػي قػػاـ  بييىا عى نمػػا تىٍصػػحى ٍنهىػػًردىة ، كا  مي

ػدَّدى داَّمػو أنػكاع  بتحميميا تحميمن ًعٍمًميِّا ، ميتًََّّذنا مف مبادئ عمـ المُّغىة الحديث إطػارنا حى
يىات مينىػػاًظرىة لمسػػتكيات المُّغىػػة مػػف كحػػدات  الحركػػات الجسػػديَّة ، كقىسَّػػميا إلػػى ميٍسػػتىكى
نىاًطؽ : الرأس بأكممو  سىد إلى اىمىاًني مى ـى الجى صكتيَّة كصرفيَّة كنحكيَّة كتراكيب ، ايَـّ قىسَّ

جػػػو ، كالعينػػػؽ ، كالبىػػػدىف ، كالكتػػػؼ كالػػػذّْرىاع كالرُّسػػػغ ، كاليػػػد ، كًمٍهصػػػؿ الػػػًكٍرؾ ، كالك 
كالساؽ كالكاحؿ ، كالقىدىـ ، كًمٍف اىَـّ فىًإفَّ دراسة الحركة الجسديَّة ًلشىٍعبو مىا تىقيػـك عمػى 

ػميكؾ   ىفبػر ، كقػد  (ِِلتحميؿ سيميكؾ ىذه األكااع ، كمعرفة الدالالت الَّهيَّػة ًليىػذىا السُّ
ًرمٌ  االتصاليٌ  السُّميكؾ أفَّ  عمى كىاص ييٍنًت ي  البىصى  القابمة الَّكاص لتمؾ ميطىاًبقىة شكميَّة َّى

 ( ِّل.السٍَّمًعيٌ  السُّميكؾ في لمكصؼ
مىعىيىا ألهػرد ج . ُٔٔٗايَـّ أىٍتبىبى ًكتىابىوي ىذا ببحث نيًشرى عاـ  ـ ًاٍمف مقاالت جى

 . (ِْلف لاالتصاؿ كالاقافة( في كتاب لو بعنكا (Alfred G.Smithلسميث 
سىد لمدراسة الًعٍمًميَّة في نياية القرف العشػريف ، كأيٍطًمػؽى  (ِٓل كَّاعت ليغىة الجى

سىد( منذ أىلَّؼى يكليكس فاست  ؿ  ير المهظٌي ميٍصطىمَ لليغىة الجى  Juliusلعمى التَّكىاصي

Fast) سىد( عاـ ََِٖلت َـّ  ـ ، كفيوَُٕٗـ( كتابو لليغىة الجى  اِشػارات اسةبدر  اىت
 البشريَّة . الكائنات لدل الشهييَّة  ير

سىػػد ؛ ليغىػػة بدراسػػة تيػػتـ التػػي الًعٍمًميَّػػة الكيتيػػب ظيييػػكر كتػػكالى  عػػاـ فهػػي الجى
 كتابػو بنشػر (Mehrabianلقاـ عػاًلـ الػنٍَّهس األمريكػٌي ألبػرت مييرابيػاف  ـُِٕٗ

ؿ  ير المٍَّهًظػي( ، شىػارىات أفَّ  كأابػت لالتَّكىاصي ًِ ًايػرات مػف تػأايرنا أبمػغ المهظيَّػة  يػر ا  المي
األيٍَّػػرىل 
ٍصػػًهوً  الكجػػو عمػػى كقػػد رىكَّػػزى  ، (ِٔل ػػدُّنىا بالمعمكمػػات مصػػدرنا ًبكى   يػػر اىًريِّػػا يىمي

% بنبػػػرة ّٖ% فقػػػط مػػػف االتصػػػاؿ يكػػػكف بالكممػػػات ، كٕالمهظيَّػػػة ، كاكتشػػػؼ أفَّ 
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ـٍ تىتىػكىااـ ليغىػٓٓالصكت ، ك ٍف لىػ سىػد ، كاً  سىػد مػب مػا يقكلػو الشػَّص % بميغىة الجى ة الجى
سىد  ؿ عميو عندئذو ىك ليغىة الجى ًمٍف كىًممىاتو مىٍنطيكقة ؛ فىًإفَّ الميعىكَّ
   . (ِٕل

كفػػػي العػػػاـ نهسػػػو ظىيىػػػرى كتػػػاب للغػػػة الجسػػػد كالنظػػػاـ االجتمػػػاعٌي( لمطبيػػػب 
 . (ِٖلـ( َُٖٗلت Albert Scheflen)لالنهسٌي ألبرت شيهمف 

سىد( فػي عػاـ  (Allan Pease)ايَـّ نىشىرى اآلف بييز ـ ، ُٖٕٗكتابو لليغىة الجى
 .   (ِٗلكمنذ ذلؾ الحيف انتشر ىذا المصطمَ بيف الناس 

رىكىةي  كتىديؿُّ  المرفػكع ،  الرأس فنرل تهكير ؛ مف العقؿ في يعتمؿ الرٍَّأًس عمى ما حى
ػػنىكَّس ، الػػذم يىػػديؿُّ عمػػى اِحبػػ الػػذم يىػػديؿُّ عمػػى االعتػػزاز بػػالنهس ، اط ، كالػػرأس المي

االنهعػاؿى النٍَّهًسػيَّ فػإفَّ المائؿ إلى أحد الجػانبيف ، الػذم يػدؿ عمػى اِصػغاا ؛  كالرأس
اًحبيوي   حركة جسديَّة ال شعكريَّة .  تيصى

ٍنسىافي أفَّ  ًِ ْـّ أىٍف يىٍعًرؼى ا يماااتو يمكف أف تقكؿ  » كمف الميًي كقهتو كحركاتو كا 
ػػا يىقيك  –تمػػاـ االَّػػتمؼ  –شػػيئنا يَّتمػػؼ  ػػكتيوي عىمَّ ؛ فػػإفَّ أىػػـ شػػيا فػػي  (َّل «ليػػو صى

ؿ ىك سىمىاع مىا ال ييقىاؿ ؛ لذا ًإٍف أنصػتَّ المػراي إلػى الكممػات المنطكقػة فحسػب   التكاصي
ائيَّػػة فػػي حركػػات ٕٓفقػػد يهكتػػو  ػػالو ؛ ألفَّ التغيُّػػرىات الهيجى ػػرىاد إيصى % مػػف المعنػػى المي

 . (ُّلالجسـ تعني شيئنا ما 
مف َّػمؿ دراسػتو إشػارات   (Ekman)إيكماف كقد اكتشؼ عاًلـ النهس بكؿ

 –السػعادة  –الَّػكؼ  –االشػمئزاز  –الكجو أف ىناؾ ًستَّة كجكه عاطهيَّة : لالغاػب 
ػٍزف  فيميػا فػي أرجػاا العػالـ ، بػدانا مػف أكاػر  فػي البشػر الدىشػة( ، يشػترؾ –الحي

الاقافات بدائيَّة إلى أكارىػا تىقىػدُّمنا 
ػاؼو أىفَّ  (ِّل انهعػاؿ عػاطهٌي لػو ىيئػة  كيػؿَّ  ، ك يػري َّى

 جسديَّة مَّصكصة .
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سىػػد الَّارجيَّػػة التػػي وي ٍجػػالكى  دُّ ييعىػػ تظيػػر عمييػػا أمػػارات  مػػف أبػػرز أعاػػاا الجى
بي  يىٍنعىًكسي ؛ حيثي  الغاب ػوي  الغىٍابىاًف ، كتىٍنتىًهخي  ٍجوكى  عمى الغىاى ػرُّ  ، أىٍكدىاجي ٍجييػ كيىٍحمى وي ػكى

ػرَّؾ ، كتىٍمتىػدُّ الشَّػهىةي السُّػٍهًميَّة قىًمػيمن فػكؽ الشَّػهىًة العيٍمًكيَّػة  يفً العىػ ةي قىػدى حى  بي سً تَّ ، كتى  كال تىتىحى
 . (ّّل

ػػًب ًفػػي شىػػٍككىل العىاًذلىػػًة : الشػػيب ، كميغىازىلػػة  يرىػػا ،  كقػػد ظيػػر تىٍعًبيػػري الغىاى
نهاؽ الماؿ . كاليىٍجر ، كترؾ اًبي ، كالهىٍقر ، كا   التَّصى

 : ـ أ
ُ
ُت

َّ
 اٌش

ػػمٍَّت شىػػهىتىييىا ،  اًجبىييىػػا ، كاى ػػاظي النَّػػكىاًعسي ، كرىفىعىػػٍت حى ػػٍت عىبىسىػػت المّْحى كعىاَّ
ػٍزـ لتأىنىاًممىيىا ؛  ىػػ( ، كًمػٍف قىٍبػؿي كىانىػٍت ًْٔٓمٍف فىػٍرًط  ىيًظيىػا ، كانصػرفت عػف ابػف حى

 ًمٍنو ، يقكؿ : لطكيؿ(   تسعى لمهكًز بالقيٍرب
ػػػػ ذٍ يًب إً الشَّػػػػ دً ٍفػػػػكى من بً ىٍ أى فىػػػػ  ادن ػاًفػػػػكى  ااى ػجى

 

 سي ػاًجػػػػػكى  وي نٍ ػا ًمػػػػػذى  ؿى ٍبػػػػػي قى ًبػػػػػمٍ قى كى  تي ٍنػػػػػكي كى  
 

ػػػػػػلى كى   اػيىػػػػػػيظً غى كسه بً ػهيػػػػػػني  تٍ دَّ ى ري ػتىػػػػػػا أى مَّ
 

ػػػػم المّْ كً ٍحػػػػنى  طٍ ًسػػػػبى نٍ تى  ـٍ لىػػػػكى    سي اعً كى اظي النَّػػػػػحى
 

نّْػػػػ يفى ااى نىػػػػتى  ػػػػالغي ي كى عى ػػػػرى عٍ أى كى  كفً صي  تٍ ػاى
 

ػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػقٍ أى  ؾي احً كى اى ػػػػػػػػ فَّ ػىيػػػػػػػػكى  ارو ػمى  سي ابً كى ػعى
 

ػػػالى طى  دٍ قىػػػكى  ػػػتى ا ارٍ مى ػػػ ي  تٍ زَّ ىىػػػكى  تٍ احى  ايى كنى صي
 

ػػػػػػاؼي الرّْ ػقىػػػػػػحٍ ي أى ًبػػػػػػرٍ قي لً    (ّْل سي ػاًعػػػػػػكى اًؿ األى ػمى
 

ػػمٍَّت شىػػهىتىييىا ، كاىنىػػتٍ  مىسىػػًت العاذلػػة ، كاى ٍشػػيىدو آَّػػر جى ـى  كفػػي مى ػػا ًذرىاعىييىػػا أىمى
ٍدرًىى  عمييػا أشػدَّ ىػػ( ِٕٓلت؛ ألنَّيا تػرل أفَّ الشػيبى ًجنىايىػةن يسػتحؽُّ ابػفي حمػديس ا صى

ٍنػػوي  ػػٍت عى ػػمىوي ، كرىدٍَّت ىىػػدىايىاهي ، كمىزَّقىػٍت رىسىػػاًئؿى شىػكًقًو ، كأىٍعرىاى نَّهىػٍت ريسي   الًعقىػاب ؛ لػػذا عى
     (ؿمى رى يقكؿ : ل

ٍتػػػػػػػػػوي ً يىػػػػػػػػػ يَّرى ػػػػػػػػػًر فى ػٍىػػػػػػػػػري الدَّ ػ ى  ابٍ ػشى
 

ػػػػػػػػػػػكيػػػػػػػػػػ  وي ٍتػػػػػػػػػػمى رى كى    ابٍ نى تً اجٍ ػًبػػػػػػػػػػ  كدو ػؿُّ َّى

 

 اػطنػػػػػػػػػػػاقً سى  يانً كى ػالغىػػػػػػػػػػ دى ٍنػػػػػػػػػػا عً دى غىػػػػػػػػػفى 
 

ػػػػػ كطً قي سيػػػػػكى   ػػػػػ فٍ ػٍهًر ًمػػػػػالصّْ ػػػػػالحً  دّْ عى  ابٍ سى
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ػػػػػا ػػػػػًف الًبػػػػػيًض أىمى ػػػػػدًَّت الًبػػػػػيضي عى  صي

 

ػػػػػػا بىيػػػػػػػفى الشَّػػػػػػػًبييىيًف اٍنًجػػػػػػذىابٍ   ػػػػػػافى مى  كى

 

ػػػػػػػبىا  أىٍَّطىػػػػػػػأى الشَّيػػػػػػػػبي ًظبىػػػػػػػاان ، كىالصّْ
 

ػػػػػػػػػاٍب  لىػػػػػػػػك رىمىاىىػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػذىفىاتو ألىصى  (ّٓلَّى
 

َـّ شىػػًقيى ًبػػاليىٍجًر زمػػف  ػػادى الًحسىػػاف زمػػف الشػػباب ، ايػػ ػػاؿ عنػػدما صى سىػػًعدى ًبالًكصى
ػار قيػٍربي العاذلػًة نىٍأينػا  الشيب ، كتىنىازىعوي الحنيف إلى ىذا المااػي الجميػؿ ، بعػد أف  صى

اىا سىَّى  ا ، كاٍبًتسىامييا تقطيبنا ، كًراى قبالييىا ًإٍعرىاان ٍحشىػةن ؛  اػبنا مػف كا  طنا ، كأيٍنسىػيا كى
ميكًؿ المىًشيب في رأسو .  حي
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ٍرأىةي  ظىة ؛ فيي قادرة  –بطبيعتيا  –تىتًَّصؼي المى  –بطمقة بارعػة  -ًبًدقَّة الميمحى
ػػًدًه ًمػػٍف تىنىػػاقيض سى عمػػى رىٍصػػد مػػا بػػيف كممػػات الرجػػؿ كليغىػػة جى
ػػة  ؛ كييؤىيّْػػدي ذىًلػػؾى  (ّٔل  ًقصَّ

؛ فهػي ىػػ( ّْٔلتكابف زيػدكف  ىػ(ْْٖلتطريهة حدات بيف كىالَّدة بنت المستكهي 
ػٍذرىااي األىٍنػػدىليًس ، كحاػرىا الػػكزير العاًشػػؽ ،  قىػػدىٍتيىا عى إحػدل المجػػالس األدبيَّػة التػػي عى

  ىنٍَّت جاريتيا عيٍتبىة : لطكيؿ(
ػػػػػػػػػًمي  أىًحبَّتىػػػػػػػػػنىا : ًإنّْػػػػػػػػي بىمىٍغػػػػػػػػػتي ميؤىمَّ

 

ػػػػػاعى   سى ػػػػػمىًني ًحبّْػػػػػيكى كىاصى  دىًني دىٍىػػػػػًرم ، كى

 

ػػػػػػػااى يييىنّْيًنػػػػػػػػي البىًشػيػػػػػػػػري ًبقيػػػػػػػػػٍرًبوً  جى  كى
 

ًزٍدتي لىػػػوي قىٍمًبػػػي  (ّٕل فىأىٍعطىيتيػػػوي نىٍهػػػػًسي ، كى
 

 

ٍؤيىًتػًو  كرى ًلري ٍتبىة ابف زيدكف بالتَّبىسُّـ كىي تيغىنّْػي ، كأٍظيىػرىت السُّػري بىٍت عي كقد دىاعى
ينىيػػًو ، كتىابىعىٍتػػوي ًبعىينىييىػػ ػػدىقىتىا عى ػػميكؾى نهسػػو ؛ فقػػد اتسػػعت حى ا ، كبىادىلىيىػػا ابػػفي زيػػدكف السُّ

ػػا يىػػديؿُّ عمػػى اِعجػػاب ، كاالرتبػػاط العػػاطهٌي ؛ ألفَّ  دىقىػػًة كىػػك يىٍنظيػػري إلييػػا ؛ ًممَّ ـى حى ٍجػػ حى
سيػػٍرعىة يىتًَّسػػبي بيٍؤبيػػؤ العىػػيًف بً  العىػيف يػػزدادي عنػػدما ييشىػػاًىدي الشػػَّصي شػػيئنا ييًايػريهي ، ككػػذلؾ

ٌد األىٍعمػى ًمػٍف المعمكمػات  ليسمَ بدَّكؿ الحٌد األعمى مف الاكا ، كمف اىَـّ ييٍرًسؿي الحى
ٍرئيَّػػة لمميػػخٌ  ػػا أىرىل ؛ اٍجعىٍمًنػػي أىرىاهي ًبطىًريقىػػة ، ككػػأف الشػػَّصى يىقيػػكؿي ًلمعىٍقػػًؿ : ل المى أيًحػػبُّ مى

ؿ(  .  (ّٖل أىٍفاى
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ػاًؿ تسػتط اؼو أىفَّ أٍعييفى الرّْجى ػدَّث ألسػنتيـ ؛ ك ىيري َّى ػا كمػا تىتىحى يب التحػدُّث تمامن
ػزي األلهػاظي  (ّٗل فإفَّ الميجةى البصريَّة مهيكمة لمجميب ، كقد تيعىبّْري نىٍظرىةي العىٍيًف عىمَّػا تىٍعجى

 المنطكقةي عف التعبير عنو .
رَّؾى يىدىهي مف الرٍُّسػغ مقبكاػة  كقد طىمىبى منيا ابف زيدكف إعادة الًغنىاا ، بأٍف حى

صابب إالَّ السَّبَّابىة حركةن سريعة تبدأ ميٍمتىدَّة إلى أعمى ، ايَـّ تىتىدىرَّج في االنحنػاا إلػى األ
 ، ككأنو يقكؿ : لمىا أىٍجمىؿى ىىذىا الًغنىاا ! ، أرجك إعادتو مىرَّةن أَّرل( .  (َْلأسهؿ 

ػػػبنا شػػػديدنا  اًبػػػًو بالجاريػػػة ، ك ىًاػػػبىت  ىاى ٍبمىػػػغى ًإٍعجى ، كرىفىعىػػػٍت فأدركػػػت كىالدَّةي مى
نهعػػاؿ ال  تسػػتجابكشىػػعىرىٍت بػػالغىيرىة الشػػديدة ؛ فمػػـ تتمالػػؾ نهسػػيا ، كارىٍأسىػػيىا تىكىبُّػػرنا ، 

ًليد كاربتياالغاب  ، ككانت كىالَّدةي ذاتى بىكىاًدرو يىًشيبي ليا رىٍأسي الكى
كالمتو عمػى ،  (ُْل 

يًمًو إلى جاريتيا ، ك   .اتيمتو ًبهىسىاد الذكؽ كسيكا االَّتيار مى
ةن طريهة ؛ فقػد جااتػو عاذلػة جاىمػة حمقػى  ىػ( ْْٖالميٍعتىًمد لتكيىقيصُّ   ًقصَّ

بىٍت بأصػػابب يػػدىا الييٍسػػرىل قباػػة يػػدىا الييٍمنىػػى ، كاتَّسىػػعىٍت ك  ػػرى مىشىػػٍت ًفػػي الغيٍرفىػػة ، كاى
اًجباىػػا ، كاتسػػعت فتحتػػا أنهيػػا ، كرىفىعىػػٍت رىٍأسىػػيىا عالينػػا ،  عَّػػدى حى ػػدىقىتىا عينييػػا ، كتىجى حى

ػبّْ اعتمػاد  كنىظىرىٍت إليو ، كالمتػو يًكيَّػة لتعمػى حي  فػي ، ككاػعت يىػدىىىا ىػػ(ْٖٖالرُّمى

ر  ؛ لمداللة عمى األسناف بيف فىًميىا  ، يقكؿ : لكامؿ(الغيظ كالاَّجى
ػػػػػبى   ؿي مًبػػػػػبى  ادً ؤى ي الهيػػػػػًفػػػػػكى ، كـي ميػػػػػتى  تٍ رى كى

 

ػػػػػ  ـى ًمػػػػػالحى  يًنػػػػػاٍ يى  ؿٍ ىىػػػػػكى ، ا ين هى سى  ؿي اًىػػػػػالجى  ي
 

 ؽه ػاًشػػػػػػي عى نّْ إً فىػػػػػػ ؛ يكيهّْػػػػػػ،  هً ذً ا ىىػػػػػػيىػػػػػ
 

ػػػػػػػ  ػػػػػػػيىػػػػػػػنٍ عى  امى كى ػىىػػػػػػػ ريدُّ ال يىػػػػػػػ فٍ مى  ؿي ذً اػا عى
 

ػػػػػاًكفه  ًَ سى ػػػػػكىاًن ػػػػػادو ًفػػػػػي الجى ػػػػػبُّ اٍعًتمى  حي

 

ػػػاؽى ًبػػػًو، كىال ىيػػػكى رىاًحػػػؿي    (ِْلال القىٍمػػػبي اى
 

ٍجيىػوي بىعيػدنا ًمٍنيػا   ؿى كى ػكَّ ػا مػا تقػكؿ ، كحى َـّ شهتيو رافان ؾَّ إحدل عينيو ، كزى فىحى
ًبي( ، كأىمىرىىىا ًبأىٍف تىٍنتىًيي عىمَّا تهعػؿ ككأنو ي قكؿ : لأىٍرفيضي مىا تىقيكليف ؛ ألنو ييًايري  ىاى

ًفيِّا ًلحيبّْ اعتماد ، التي استكلت عمى قمبو  . ؛ ألنَّوي لىٍف يهيد ؛ فىسىيىظؿُّ كى
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 فػػي النػػـك الػػذم تركيػػا ، كاسػػتغرؽ ىػػػ( ِٗٓلتالػػداني  ةيَّػػمى أي عاتبػػت العاذلػػةي 
اًجبىاىا ميقىطَّبىاًف ، كسارت ًبَّيطنى بطيئػكاتيمتو بأنو سمىا ؛ فقد   ةػكقهت أمامو ، كحى

اًا الذّْرىاعىيفً  مىبى  ميتىاىاًقمىة بىٍت فَّػذىا بيػدىا  اٍرًتَّى رى ٍزف ، ايَـّ اى ، كىي إشارة دالَّة عمى الحي
 لَّهيؼ( :، كىي إشارة دالَّة عمى الغاب 

ػػػػػػػليي ا لدى لىػػػػػػػ يًنػػػػػػػتٍ قى رى طى   : تٍ الىػػػػػػػقى فى  كعً جي
 

ػػػػػَى   ػػػػػيٍ يى  اذى كى  (ّْل كؽي ػشيػػػػػػالمى  بُّ ػًحػػػػػالمي  بي ػجى
 

ًميِّػا ،  هَّضى الشاعري عينيو ، ككاب السبابة كاِبيػاـ عمػى أنهػو ، كأطػرؽ مى َّى
كتو ميتىيىدّْج : لَّهيؼ(  اـ رفب رأسو ًببيٍطاو ، كقاؿ ليا ًبصى

 الَّ إً  ؼي ٍ ػػػػػػػأى  ـٍ مىػػػػػػػفى  يًمػػػػػػػجى عٍ تى  ال:  تي ٍمػػػػػػػقي 
 

 (ْْل كؽي ري ػطيػػػػػػ ؾً ػٍنػػػػػػمً  كفى كيػػػػػػيى  فٍ أى  اػعنػػػػػػمى طى  
 

ػًد الجػانبيًف ، ككأنيػا تقػكؿ : لإننػي أبػذيؿي  كعندئذو أمالت العاذلةي رىٍأسىيىا إلى أىحى
ٍيًدم ؛ لكي أستكعبى كيؿَّ كىًممىةو تىٍَّريجي ًمٍف فىًمؾ( : لَّهيؼ( ارىل جي  قيصى

 ػٍلػػػػػػػاألى  مكً ذى  ظي ٍهػػػػػػػلى :  كؿي قيػػػػػػػتى  لَّػػػػػػػتٍ كى تى فى 
 

 (ْٓل كؽي ري يىػػػكى  ىيىػػػالنُّ  يبً ٍصػػػيي  ره حٍ ًسػػػ ابً بى ػػػ 
 

دّْه ، إشارة إلى التمعُّف كالتأمُّػؿ ،  َـّ فكاب يىدىهي عمى َّى ػ ايػ  ؿُّ دي يىػ ؛ ًممَّػا ونىػذي أي  ؾَّ حى
مالػة الػرأس تجاىيػا ، ككأنػو يقػكؿ : لأنػا ، ايَـّ  ةيرى عمى الحى  مىزىجى بيف تكجيو الجسـ كا 

ـه ًبًؾ(  ميٍغرى
 . (ْٔل

لػػيمن ؛ لتيعىاًتبػػو عمػػى اليىٍجػػر ،  ىػػػ(ٕٕٔلتيػػب كقػػد زارت العاذلػػةي ابػػف الَّط
ؿ الرٍُّسغ حركػة نصػؼ دائريَّػة ، باتجػاه عقػارب السػاعة  رَّكىت يىدىىىا مف ًمٍهصى ،  (ْٕلكحى

ٍيدى  ككأنيا تقكؿ : لىؿ تىنىاسىيتى   ؟( : لبسيط( الحيبّْ  عى
ٍيدى  قىالىٍت: تىنىاسىيتى   لىيىػا: ، قيٍمتي  الحيبّْ  عى

 

مىػػػػؽى  كىالػػػػًذم ال  ػػػػافى  َّى ٍنسى ًِ مىػػػػًؽ ! ًمػػػػفٍ  ا  عى
 

ا  ًشيىًمػػي ًمػفٍ  العىٍيػدً  تىنىاًسػي قىػطُّ  كىػافى  مى
 

ػػميكُّ  كىال  ػػفً  السُّ ميًقػػي  ًمػػفٍ  األىٍحبىػػابً  عى  (ْٖلَّي
 

ٍعػرىاضى عنيػا ، كلػيس ًمػٍف ًشػيىًمًو ًنٍسػيىافي العىٍيػًد ؛   ًِ أكد ليا أنػو ال يسػتطيبي ا
اىىا .فيك ال يىكيؼُّ عف التهكير فييا ، كالسعي ًلنى   يًؿ ًراى
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ـي ابف الزقاؽ البىمىٍنًسٌي لت ا عىمىػوي َّٓالمت أيمى ٍشػًقًو لممجػد ؛ ًممَّػا جى ىػ( عمػى عى
ػػػًريعىة  ييٍعػػػًرضي عػػػف الغػػػكاني كَّػػػةن سى كَّػػػٍت أنهيػػػا حى ػػػٌمت الشَّػػػهىتىيًف معنػػػا ، كحى ،  (ْٗل، كاى

ػاحبة ذلػؾ إ ػمؽ قباػة ا ؛ لمداللػة  (َٓلليػد نصػؼ إ مقػة كأشارت بالسبابة مػب ميصى
 : لبسيط(عمى الغاب 

تيٍصػػػػًهي تىميػػػػكـي  بىاتىػػػػتٍ  ًتيىا ًمػػػػفٍ  كى  نىًصػػػػيحى

 

ـي  كيهّْػػػػػي  ػػػػػا ػػػػػٍهكً  فىػػػػػبىٍعضي  أيمى  تىٍكػًديػػػػػػػري  الصَّ

 

ػػػا ػػػفٍ  مى ػػػاهي  مى شى ػػػرّْ  حى  ميٍاػػػطىًرـه  النَّػػػارً  كىحى

 

ػػػػػػفٍ   ػػػػػػاهي  كىمى شى ػػػػػػػااً  كىبىػػػػػػٍردً  حى كري  المى ٍقػػػػػػػري  مى

 

ػػػػػكىا تىٍَّبيػػػػػًريفى  لىػػػػػك ػػػػػػا الٍلتىقىػػػػػػى هي جى  ًبكيمى

 

مىػػػػػى  ػػػػػػاًذره  اليىػػػػػكىل عى ٍعػػػػػذيكري  ًمػػػػػػٍنوي  عى مى  كى

 

ػػػػػػفٍ  العيػػػػػػم لىتيٍغًنيىنّْػػػػػػي اًنيىػػػػػػػةو  كيػػػػػػػؿّْ  عى   ى
 

ٍجػدى  يىٍعشىػؽً  مىفٍ   ػكري  تىٍسػتىٍغًكهً  لىػـٍ  المى الحي
 (ُٓل

 

حػػدل اليػػديًف تيٍمًسػػؾ  ػػاًرج ، كا  ػػة ، كالػػذٍَّقف ًلمَّى قىػػؼى الشَّػػاًعري ، كرأسيػػوي مرفيكعى فىكى
ٍمؼى الظٍَّير  ؛ ًممَّا ييٍظًيري شيعيكرىهي باالستعما كالاّْقىة كالقيكَّة باأليٍَّرىل َّى

، ككأنو يقػكؿ  (ِٓل
كر ًفي سىًبيًؿ بيميكًغ المىٍجًد األايًؿ( .: ل    ال أىٍىتىُـّ بالحي

ػ د بفمَّ حى القاسـ مي  اأب الَّطيبى كعاتبت العاذلةي  عمػى ىػػ( ُْٕلت يٌ ًبػمٍ الكى  مٌ زى جي
ٍجيييىا ، كنظرت إليو ًمٍف طىٍرًؼ أىٍنًهيىا  كمالػت صابي التٌ  ىجره مىسىٍت ، كعىبىسى كى ، ًبأىٍف جى

الػؾ(  ،   (ّٓلبرأسيا قميمن إلى الَّمؼ ، ككأنيا تقكؿ : لأنا أقكل منػؾ ، كال ييٍعًجبيًنػي حى
بىا  تًُّب بالًحسىاًف ، زىمىفى الصّْ  (بارً قى تى مي ل: كاستنكرت أىٍف تىهيكتىوي لىذَّةي التَّمى

قى  ػػػػػػػػٍرتى  : ًلػػػػػػػـٍ  اًئمىػػػػػػػةو كى ػػػػػػػػاًبي ىىجى  التَّصى

 

ًسػػػػػػػػػػنُّؾى   ػٍنهيػػػػػػػػػػػكىافً  ًفػػػػػػػػػػي كى  الشَّػػػػػػػػػػبىابً  عي

 

ػػػػػػػػػػػرُّ  ػػػػػػػػػػافي  يىمي بىػػػػػػػػػػػا زىمى اًئعنػػػػػػػػػػػا الصّْ  اى

 

لىػػػػػػػػـٍ    الكىعىػػػػػػػػػابً  ًبًبػػػػػػػػيضً  ًفيػػػػػػػػوً  تىٍمػػػػػػػػػوي  كى

 

ـٍ  لىػػػػػػػػ  اليىػػػػػػػػػكىل ًطيػػػػػػػػػبً  لىػػػػػػػػذَّةى  تىػػػػػػػػػٍدرً  كى

 

لىػػػػـٍ   ػػػػًبيؿً  ًمػػػػفٍ  تيػػػػٍركى  كى ٍمسى ػػػػاًب  سى (ْٓلالرُّاى
 

 

قىػػؼى الشَّػػاًعري  ػػبىسى فىكى ٍجييػػوي  ، كعى ػػاًجبىيفً  ، كقىطَّػػبى  كى مىػػى الحى ًبػػيًف ، عى عىػػؿى  الجى  كجى
 .الغاب ًشدَّة عمى  ؿُّ دي يى ؛ ًممَّا  رً يٍ الظَّ  ااى رى كى  يفً دى اليى  ميٍغمىقىتىيًف ، كشىبَّؾى  العينيًف ًنٍصؼ
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ًؿ الحيبَّ كىاليي  ٍرأىةي ًلمرَّجي تّْعنػا ًباليىسىػار ؛ فػإًف اٍفتىقىػرى أدارت تيٍظًيري المى ـى ميتىمى ػا دىا يىػاـ مى
لٍَّت ميٍدًبرىة ، كقػد  كى ٍنوي ، كى ٍجيىيىا عى  بػف محمػد بػف عمػيٌ  الحسػف اأبػتمػكـي العىاًذلىػةي  تٍ بَّػىى كى

ػكالنيٌ  اابت ػب الميػدكمٌ  بالحػدَّاد المعػركؼ الَّى ػرَّأى  ألنَّػو ؛ بعػدما ىىجى الػدفاتر ،  كبىػاعى  تىجى
، ككانػػت حركػػات جسػػدىا ميعىبّْػػرىة عػػف الغاػػب ؛ فقػػد  اعتىػػالمى  مػػف تبقػػى مػػا رآَّػػكىػػي 

مَّت أصػابب يػدىا الييٍسػرىل ، كاػغطت عمييػا :  عىبىسىٍت ، كاتسعت حدقتا عينييا ، كاى
 (مؿمجزكا الكال

 آ كىٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى  الدَّفىاًتػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى  ًبٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػتى 
 

ػػػػػػػا ًَّػػػػػػػػػري   تىػػػػػػػاعً  ًمػػػػػػػفى  اعي ػييبىػػػػػػػ مى (ٓٓل المى
 

 

ٍزفو  في - أعمفك ،  وي سى أٍ رى نىكَّسى  أفٍ  الإ منو كاف فما          إلى ااطر أنو - ريرً مى  حي
 (مؿمجزكا الكال؛ بسبب الهقر كالكساد :  كيتيًبوً  بيب

ٍبتييىا يىػػػػػػػػػػػػػػػػػًدم ، فىػػػػػػػػػػػػػػػػأىجى مىػػػػػػػػػػػػػػػػى كى  عى

 

ًبػػػػػػػػػػػػػػػ   : ًباٍنًصػػػػػػػػػػػػػػػدىاعً  كىىىػػػػػػػػػػػػػػػػمَّتٍ  ًدمػكى
 

ًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ال  ػرىأىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمَّا تىٍعجى
 

ػػػػػػفً  ًفػػػػػػي فىػػػػػػنىٍحفي  تً ػػػػػػػ  ػػػػػػيىاعً  زىمى (ٔٓل الاَّ
 

 

تىػي األىٍنػؼ ،  سَّػعىٍت فىٍتحى كى كفي مىٍشػيىدو آَّػر كقهػت العاذلػة ، كرىفىعىػٍت ذىٍقنىيىػا ، كى
ػٍمطىة فػي ىػذا المنػزؿ( ،  اًحبىةي السُّ ٍمؼى ظىٍيرًىىا ، ككأنيا تقكؿ : لأنا صى مٍَّت يدييا َّى كاى

اؿى   ر(: لكاف العيش ميرَّ  أذاقتوك  ، (ىػٖٖٓتلميٍجبىر الًهٍيًرٌم  ابف كعىابىٍت حى
قىاًئمىػػػػػػػػػػػةو  قىػػػػػػػػػػػدٍ  تىقيػػػػػػػػػػػكؿي  كى  رىأىٍتًنػػػػػػػػػػػي كى

 

ػػٍدبى  أيقىاًسػػي  ػػى ًفػػي الجى ًصػػيًب : المىٍرعى  الَّى
 

ػػػػػا  تىٍشػػػػػكيك كىأىٍنػػػػػػتى  الهىًقيػػػػػوي  عىطىػػػػػؼى  أىمى
 

 الطًَّبيػػػػػػبً  ًإلىػػػػػػػى العىًميػػػػػػػؿً  شىٍكػػػػػػػكىل لىػػػػػػػوي  
 

قىػػػػػػػػػػدٍ  ػػػػػػػػػػرَّ  كى  ًبًمٍعػطىػػػػػػػػػػػهىيوً  الاَّػنىػػػػػػػػػػػااي  مى
 

ػػػػػػػا  ػػػػػػػرَّ  كىمى ـي  مى ػػػػػػػمى  النَّػػػػػػػًسي  القىًاػػػػػػيبً  ىعى
 

مىػػػػػػػػيَّ  فىقيٍمػػػػػػػػتي   كىاٍمًتػػػػػػػػػدىاحه  شيٍكػػػػػػػػػره  : عى
 

لىيػػػػػػػػػػسى   ػػػػػػػػػػمىيَّ  كى  (ٕٓلالقيميػػػػػػػػػػكًب  تىػٍقًميػػػػػػػػػػبي  عى
 

َـّ  ػػؾَّ ذىٍقنىػػوي ًبيىػػًدًه الييٍمنىػػى ، ايػػ  كؼى تيػػكٍ مى  سى مىػػجى رىفىػػبى الشػػاعري كىًتهىػػوي األىيسىػػر ، كحى
ػػا  يفً مى احً الكىػػ ، كأطبػػؽ فىكَّيػػو ، كشىػػبَّؾى  اليػػديفً  ػػا سىػػًمعو ، ؛ ًممَّ يىػػديؿُّ عمػػى انزعاجػػو ًممَّ
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َٔ 

ػاًئره ًفػي أمػرم ، كال أريػدي سىػمىاعى ًمٍاػًؿ ىػذا  كسيطرة القمؽ عميو ، ككأنو يقكؿ : لأنىا حى
 الكمـ( .

ز ، كًقمَّػة المػاؿ ؛  كقد عػانى شيػعىرىااي األىٍنػدىليًس فػي عصػر الميػرىاًبًطيفى ًمػفى العىػكى
 ًا ال الشُّعىرىاا .حيثي كانت اليدي الطُّكلىى فيو لمهيقىيا

بيِ : و ـ
َ
 ادل

ُ
بق

َ
ف
ْ
 ِإٔ

قىهىػٍت   ىػ(ِّٔلت ابف ىانر األندلسيٌ  نىيىًت العىاًذلىةي  عػف إنهػاؽ المػاؿ ، بػأٍف كى
كمىدَّت ًذرىاعىيىا الييٍسرىل إلى أعمى ، في زاكيػة شػبو قائمػة ، ككىٌهيػا مهتكحػة ، بأصػابب 

ػبىمن ًمػفى ، ككأنيا تقكؿ : لال تيٍسًرؼي ًفي بىذٍ  (ٖٓلمستقيمة  ػدَّ لىكمىيىػا َّى ًؿ المىاًؿ( ، كقد عى
كد ، يقكؿ : لكامؿ( بىًؿ ؛ ألفَّ المجدى كالسيادةى ال يىٍحصيمًف إال بالكـر كالجي  الَّى

ػػػػػػػرىتٍ  مىػػػػػػى تىميػػػػػػكـي  بىكى  أىٍزًديَّػػػػػػػةه  النَّػػػػػػدىل عى

 
 

ػػػػػػػػػػػػا ًإلىيػػػػػػػػػػػوً  تىٍنًمػػػػػػػػػػػي  اًرمن قيييػػػػػػػػػػػكال َّىاى  كى

 

ٍجػػػػػ فىػػػػػاًرطي  يىٍهػػػػػفى  ، ًإفٍ  ىىػػػػػًذهً  يىػػػػػا  ػًدًىـٍ مى

 

ػػػػػػػػػػًذم   كىالتٍَّنػػػػػػػػػػًكيم النَّيػػػػػػػػػػػؿى  ًإلىيػػػػػػػػػػؾً  فىَّي

 

ػػػػاًعي لىػػػػكال ىىػػػػًذًه ، يىػػػػا ػػػػا الغيػػػػرُّ  المىسى  مى

 

ػػػػػػػكا  اًجػػػػػػػدى  أىبىػػػػػػػاؾً  زىعىمي (ٗٓلالبيٍيميػػػػػػػكال  المى
 

 

ٍجًو ابف حمديس ، كتيٍطًبػؽي  دّْؽ في كى كفي مىٍشيىد اافو نتَّيؿي العاذلة ، كىي تيحى
ػدّْ األصػابب عمى أسنانيا ، كتشير إليو بعىٍقًد ال سبابة كاِبياـ عمى شكؿ دائرة ، مػب مى

مًّْو ؛ ككأنيا تقكؿ: لتىبِّا لىػؾى ،  (َٔلالاماة األَّرل  ، ميٍستىٍنًكرىةن إنهاقو الماؿ في  ير مىحى
ًحيـ( .  اٍذىىٍب إلى الجى

ػػاًببى اليىػػًديًف ، ككأنػػو  ٍقعىػػًدًه ، كشىػػبَّؾى أىصى         فمػػا كػػاف منػػو إال أف انكمػػش فػػي مى
ٍمػػرىًة  (ُٔلكؿ : للسػػتي راضو عػػف رىٍأًيػػؾ( يقػػ ، كنىظىػػرى إلييػػا نىٍظػػرىةى ًإٍشػػهىاؽو ؛ ًليييىػػدّْئى مػػف  ى

 اٍنًهعىاًليىا قائمن : لطكيؿ(
ٍنعىػػػػػوي  مى ػػػػػاًلي كى ػػػػػػٍمبى مى  تيًريػػػػػًديفى ًمنّْػػػػػي جى

 

اًلكيػػػٍو ؟  ػػػا أنىػػػا مى ػػػكًت مى  كىىىػػػٍؿ ًلػػػيى بىٍعػػػدى المى
 

ػػػػػٍت ًَّػػػػػمِّ مػػػػػًػفى الػػػػػدٍَّىرً   فىاقىػػػػػةه  إذىا أٍدرىكى
 

ًتي ال تيدىاًركيو؟  ٍدكىل رىاحى فىمىا بىاؿي جى
 (ِٔل
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ُٔ 

ري إنهاقو الماؿ عمى ًَّمًَّنو ، بأفَّ ذلؾ ًمٍف مىكىاًرـً األىٍَّمًؽ التي ينبغػي ليػا   ييبىرّْ
 أىٍف تىٍهتىًَّرى بيا .

ػةى اليىػًد ، مػب تحريػؾ السػبابة  ػمٍَّت قىٍباى كفي مىٍشيىدو االث كقهػت العاذلػة ، كاى
كيسارنا ًعدَّة مىرَّات ميتىتىاًبعىة ًبسيٍرعىة  يميننا

ػاؿ( ،  (ّٔل كأكػد ، ككأنيا تقكؿ : لال تيٍنًهًؽ المى
ـٍ تىكيٌؼ عىٍف لىكًميىاأنو ابف الَّطيب   ، يقكؿ : لطكيؿ( سيتعمد اِسراؼ ًإٍف لى

اًذًلةو  ػكدً  ًفػي كىعى  : اٍقًصػًرم لىيىػا قيٍمػتى  الجي
 

يػػػػػدىؾً   كى  ًَّيػػػػػؿي ؟بى  العىػػػػػمىاى  نىػػػػػاؿى  ، ىىػػػػػؿٍ  ري
 

ػػػػٍراي  ًإذىا ػػػػا الاَّنىػػػػػااى  يىٍشػػػػرً  لىػػػػـٍ  المى  اٍقتىػػػػػنىى ًبمى

 

 (ْٔلقىػًميػػػػػػػػػػؿي  يىٍقتىًنيػػػػػػػػػػوً  كىًايػػػػػػػػػرو  فىػكيػػػػػػػػػػؿُّ  
 

مىبى الشاعري  ٍمديكدىة ، كمعيا اِبياـ ميكىاًجو ليا  »جى أصاببى اليًد الكاحدة ًشٍبو مى
طػػراؼ األصػػابب مػػف بػػاطف الكػػؼّْ ؛ بحيػػث يتقابػػؿ بػػاطف طػػرؼ اِبيػػاـ ، مػػب بػػاطف أ

يًر تىٍهًري و بينيا  َـّ  (ٓٔل «األربعة مجتمعة ، مف  ى ، ككأنو يقكؿ : لانتظػرم قمػيمن( ، ايػ
ػػؾَّ ذىٍقنىػػوي بأصػػابب يىػػًدًه الييٍسػػرىل  ٍجييػػوي ، كحى ػػبىسى كى اٍتريًكػػي ًعتىػػاًبي ؛ ، ككأنػػو يقػػكؿ : لعى

 ( .سبيؿه  بو يفى رً مي أٍ ا تى ى مى لى إً  يسى مى فى 
ِفراًطًو في إنهػاؽ المػاؿ ىػ( ٕٕٗلت بعد مف ابف زىٍمرىؾ  كقد  ىًابىت العاذلةي 

تَّى تىٍبديك أكبرى حجمنا ، كأكارى تيديدنا ؛ ًممَّػا يىػديؿُّ  ؛ لذا كاعٍت يدييىا عمى الَّاصرة ؛ حى
ًتيىػػا العىدىاًئيَّػػةعمػػى  ػػدّْم ، كفتحػػت  نىٍزعى رَّكىػػٍت ذىٍقنىيىػػا إلػػى األمػػاـ ؛ لمداللػػة عمػػى التَّحى ، كحى
ٍجيييىػا ، ككأنيػا تقػكؿ : لال  (ٔٔلِظيػار أسػنانيا  -عمى اتسػاعو  -فىمىيىا  ؛ كاحمػرَّ كى

أكافؽي عمى ما تهعؿ( ، ايَـّ نقرت بأصابعيا نقراتو سريعة عمى الًَّػكىاف ، ككأنيػا تقػكؿ 
ٍبًرم( ، كطىرىقىٍت األرضى بقدمييا في سيٍرعىة  عىٍت أىًصاًببى يىًدييا  (ٕٔل: للقد نىهىدى صى اى كى ، كى

مىى الذٍَّقًف ، كسحبتيا ، ككأنيا تقكؿ : لمف األفاؿ لؾ أٍف تىكيؼَّ عف إتػمؼ المػاؿ(  عى
 ؛ فقاؿ : لطكيؿ( (ٖٔل

ػػكدي ًشػػيمىًتي ػػكًد ، كىالجي ًتػػي ًفػػي الجي  أىالًئمى
 

مىػػػػػػػى آاىارًىىػػػػػػػا يىػػػػػػػكـى مىكًلػػػػػػػًدم  ًبٍمػػػػػػػتي عى  جي
 

مَّػػػػػػدي ًبالًغػنىػػػػػػى  ذىًريًنػػػػػي ؛ فىمىػػػػػك أىنّْػػػػػي أيَّى

 

ػػػػًنيننا بً   ػػػػٍت يىػػػػًدم لىكيٍنػػػػتي اى مىكى الػػػػًذم مى
 (ٗٔل
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ِٔ 

يػري ميٍهًسػدً ككأنو يقكؿ : لاٍقًصػًرم ؛ نىظىرى إليا نىٍظرىةى اٍسًتٍنكىار ،   َه  ى   فىػإنّْي ميٍصػًم
ـً ألفَّ البيٍَّؿى ليٍؤـه( ، ك  ميػًؽ الكىػرى ٍنػذي مىكًلػًدهً أىكَّدى أنو مىٍجبيػكؿه عمػى َّي ؛ لػذا ييػؤًاري اآلَّػريفى  مي

ـى سىػًبيؿه ًلتىًٍَّميػًد ًذٍكػرًًه عمى نهسو ، كىذا مدعاةي فىٍَّ  رو بالنسبة إليو ؛ ألنػو يػرل أفَّ الكىػرى
 بىٍعدى مىكًتًو .
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ٍمػؼ االٍشًمٍئزىاز : رىٍفب األنؼ ، كذلؾ بإرجاع الػرأس إلػى الَّى
، كىػك شيػعيكر  (َٕل 

سَّػػػط ػػػتىيًف ، كالشَّػػػهىتىيًف  يىتىكى ػػػب كاالٍزًدرىاا ؛ حيػػػثي تىػػػرىل العىينىػػػيًف ميٍغمىاى كيػػػمِّ ًمػػػٍف : الغىاى
تىي األىٍنؼ ميتَّسىعىتىيًف  تىيًف ، كفىٍتحى مىٍاميكمى
 .  (ُٕل

ػاب الشَّػٍعر ،  االٍشػًمٍئزىازً كقد ظير تىٍعًبيػري  ًفػي شىػٍككىل العىاًذلىػًة : الشَّػيب ، كًَّاى
اؿ .  كطىمىب الًكصى

 :   ـ أ
ُ
ُت

َّ
 اٌش

ابػػػف دىرَّاج القىٍسػػػطىًمٌي باالنزعػػػاج الشػػػديد ًمػػػٍف شػػػعرات رأس  العىاًذلىػػػةي شػػػعرت 
جٍ الًبػػيض ، ك  ىػػػ(ُِْلت ػػبىسى كى بىًتًو ، كعى ػػاحى ًبينييىػػا انصػػرفت عػػف ميصى عَّػػدى جى ييييػػا ، كتىجى

ينىييىػػا فىغى  ؛ طَّاىىػػا كأحجمػػت عػػف النظػػر إليػػو ، ككػػأفَّ بىيىػػاضي الشَّػػيًب انتقػػؿ ًإلىػػى سىػػكىاًد عى
؛ فىمىٍف يىٍنظيري إلػى ؛ ألنَّيىا تىٍكرىهي أٍف تيًطيؿى النَّظىرى إلى ما ييًايري االٍشًمٍئزىاز  فأصبحت ال تراه

ػػػػػػارًًه ال » َى  أفٍ  يىٍقػػػػػػًدري  المىكى ينىيػػػػػػوً  ، كيمػػػػػػفى  عمييػػػػػػا أىٍجهىانىػػػػػػوي  يىٍهػػػػػػتى               ، ( ِٕل «ًمٍنيىػػػػػػا  عى
 يقكؿ : لطكيؿ(

 هي دي رٍ ػبيػػػػػ  ى ػيىػػػػػنٍ أى  ضّْ الغىػػػػػ ابً بى مشَّػػػػػا لً يىػػػػػفى 
 

ػػػػػػػ كً ٍيػػػػػػػالمَّ  اضً يىػػػػػػػرً ا لً يىػػػػػػػكى   ػػػػػػػ ؼَّ جى  ااىى هى سى
 

ػػػكى   يًقػػػرً هٍ مى بً  تٍ مَّػػػحى  سي مٍ الشَّػػػ الَّ إً  يى ا ًىػػػمى
 

ػػػػػعٍ أى فى   ػػػػػ اتً يىػػػػػانً الغى  كفى ييػػػػػى عي شى  (ّٕل ااىى نى سى
 

ٍنوي ، ككأنو  يػر مكجػكد ينىييىا عى تي العىاًذلىةي عى ؛  عندما  ىزىا الشَّيبي رىٍأسىوي أىٍ مىاى
ذا ناداىػػا ال تمتهػػت إليػػو . ػػمّْـ ، كا  ػػرٍَّت بػػو ال تيسى اىػػؿ كقػػد  فػػإذا مى ػػًربى ًفػػي الشػػيب المى اي

 .  ( ْٕلًبالبيٍغًض ًمفى الغىكىاًني ، فقيؿ : لأىٍبغىضي ًمٍف الشٍَّيًب إلىى الغىكىاًني( 
َي لمبشػر رؤيػة المكػاف الػذم  ك يري َّاؼو أفَّ بياضى العيًف كسيمة لمتكاصؿ تيًتي

ػٍرأىًة يىٍنظي  ٍقػؿي المى ُـّ عى ػ ري إليو اآلَّركف ؛ ألفَّ اٍتًجاه النَّظىر ميٍرتىًبط بالحالػة العاطهيَّػة ، كيىاي
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ْٔ 

ػػػا بػػػالعيف أكاػػػر مػػػف               أدكات أكاػػػر مػػػف الرجػػػؿ لقػػػرااة المشػػػاعر ؛ لػػػذا لممػػػرأة بياان
 .  (ٕٓلالرجؿ 

ٍمػًديس بىٍعػدى أىٍف أبغاػتو ،  رىفىًت سيػعىاد عىػف ابػف حى ككىرًىىػت النظػرى إليػو  كقد اٍنصى
ػػػػػفّْ ،  ػػػػػاًحبي كىًبيػػػػػرى السّْ ػػػػػا ؛ ألنيػػػػػا ال تيصى ينىييػػػػػا ، كاىنىػػػػػٍت عينيقىيىػػػػػا ًإٍعرىاان               كأ مقػػػػػت عى

 يقكؿ : لكامؿ(
ٍهػًرقىيػػػػػػػػػًو ًزنىػػػػػػػػػادىا ًشػػػػػػػػيبي ًبمى  قىػػػػػػػػدىحى المى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػادىا   ال يىٍستىًطيػػػػػػػػػػػػػػػػبي ًلنىػػػػػػػػػػػػػػػػارًًه ًإٍَّػمى
 

ػػػػػػػػاتي التَّمىهُّػػػػػػػػػتً  ًميحى اىنىػػػػػػػػٍت مى ػٍمػػػػػػػػػكىةن  كى  سى

 

ػػػػػػػاظى كىاألىٍجيىػػػػػػػػػادىا  ػػػػػػػٍف شىًٍَّصػػػػػػػػًو األىٍلحى  عى
 

ػػػػػبىا ػػػػػػادىقىوي الصّْ ػػػػػافى صى ػػػػػادىقىٍتوي زىمى  ًإٍف صى
 

ػػػػػػػػادىل  ػػػػػػػا عى ٍتػػػػػػػوي لىمَّ  فىًيػػػػػػػػيى الػػػػػػػػًتي عىادى

 

فىػػػى لىػػػؾى لىكنييىػػػا، قىػػػٍد كى انىػػػٍت سيػػػعىادي ، كى  َّى

 

مىٍكػػػتى سيعىػػػػػادىا   فَّػػػى مى ػػػػا كى ػػػافى مى لىػػػك َّى
(ٕٔل

 

 

ػػف الشَّػػيب ، يقػػارف بػػيف مصػػاح ػػبىا ، كميعىادىاتيػػا لػػو زىمى ػػاف الصّْ بة سيػػعىاد لػػو زىمى
ػػًرـً ؛ حيػػثي كانػػت   أنيسػػاًت اليػػكلكيىًحػػفُّ إلػػى الػػذكريات القديمػػة فػػي المااػػي الميٍنصى

اهي ، ك  الىوي ، كتىٍسعىدي ًبًراى ك ًكصى دَّهي ، كتىٍرجي أبغاتو ، ككىرًىىٍت عندما الحى القىًتيري ، تىٍطميبي كي
 ؛ ألنيا تىعيدُّ الشيبى ذىٍنبنا  ير ميٍغتىهىر .  ظيرى إليو أىٍف تىنٍ 

ٍسرىتيوي عندما  رَّكىٍت كزادت حى ينىيًو ًفي ميٍقمىتىيًو إلى أعمى ، ككذلؾ مف تىحى دىقىتىا عى حى
ـى الشباب ذكرياتو مب الغكاني اليسار إلى اليميف ؛ ألنَّوي تذكَّر  أحداث كقعت ، كىي أيا

رنا تىميػرُّ أماميػافي الحقيقة ، ككأفَّ الع ػكى إنػو  ،(ٕٕلينيًف ترياًف ىذه األحداث بكصهيا صي
اهي ،  ـي ميٍنًصػهىةن ؛ ال ينسى كيؼ كانت الًحسىافي شديدة الًحٍرص عمى ًراى كلك كانًت األىيَّا

نىاؿى المىرىاًتبى العىاًليىة دكف  يره .  لىتىمىتَّبى ًبًيفَّ ، كى
ديكر ًلمىٍف عىػم الشػي ًبيضي  ري ظي نٍ يى  باشػمئزاز ، كييًٍَّمٍهػفى المكاعيػد ،  بي رأسػيـالَّي

ػػوي ًإالَّ أف يتأسَّػػى بالػػذكريات الجميمػػة التػػي  كييٍغًمٍاػػفى العىينىػػيًف ، كال يجػػد الشػػاعري أىمىامى
 تترٌدد أصداؤىا في َّاطره .  
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ػاًب الشَّػعرّٖٗتمـك العاذلةي ابػف ىيػذىيؿ القيٍرطيًبػٌي لت ، كيظيػر  ىػػ( عمػى ًَّاى
عُّػد يتكػكف فػي أعمػى األنػؼ ، مػب ارتهػاع  تعبير االشمئزاز في تاػييؽ العينػيًف ، كتىجى

 ، يقكؿ : لكامؿ(  (ٖٕلالشَّهىًة العيٍميىا 
ػٍعػػػػػػػػػػًرم تىغىيَّػػػػػػػػػػرى لىكنيػػػػػػػػػوي  ػػػػػػػػػػا رىأىٍت شى  لىمَّ

 

ػػػػػػػػػػػػابً   رىااى ًَّاى رىأىٍتػػػػػػػػػػػػػوي ميٍحتىًجبنػػػػػػػػػػػػػا كى  كى
 

ػػٍبتى ؛ فىقيٍمػتي : شىػػيًبي  ػػاقىالىػٍت : َّىاى  ًإنَّمى

 

ػػػمىى ذىىىػػاًب شىػػبىاًبي   ًبػػػسى الًحػػدىادى عى  (ٕٗلَى
 

ٍزننا عمػى   أىكَّدى ليا أىفَّ الشَّيبى األبيض بمنزلة اياب الًحدىاد الذم ارتداىا شىٍعريهي حي
ٍنػوي ؛ رىٍ بىػةن فػي إنيػاا الًحػكىار  ٍجيىيىػا عى ، ككأنيػا  (َٖل سػريعناذىىىاًب الشَّبىاب ؛ فأدارت كى

ٍجًيي( . تقكؿ : لايٍ ريبٍ   عىٍف كى
ػػٍبًغًو ىػػػ( ْٖٖلت مٌ رً ٍصػػالحي  يٌ ًمػػعى اسػػتَّدـ كقػػد  ػػابى ٍَِّهىػػاًا شىػػيًبًو ، كصى الًَّاى

عَّدىت النَّظىر ػغىطىٍت عمػى  إليو ًبالسَّكىاد ، كأنكرت عميو العاذلة ذلؾ بأف صى بىٍتوي ، كاى كَّ كصى
اعىيىػا الييٍسػرىل بعيػدنا ، كلـ ترفب ذىٍقنىيىا ، كأدارت ذر  (ُٖلاألنؼ ما بيف السبابة كاِبياـ 

 لالكافر(  : يقكؿمنو ، 
ػػػػػَّى   : تٍ الىػػػػػقى ا فى عييى دى ٍَّػػػػػأى  يبى الشَّػػػػػ تي بٍ اى

 

ػػػػػػػػػػػػػتى   ػػػػػػػػػػػػػػمى يىًت الحى بَّ شى  اؼً دى ػالغيػػػػػػػػػػػػػػةي بً ػامى

 

ػػػػػٍمػػػػػقي فى  ػػػػػنٍ أى  : ًلػػػػػـٍ ًت قٍ دى تي صى  ينّْػػػػػًت مً رٍ كى
 

 ؟ اؼً هىػػػػػػتى العى نىٍبػػػػػػػ -ةه يهىػػػػػػهً ًت عى ٍنػػػػػػأى كى  - 
 

 ؼه ػٍمػػػػػػيًب َّي ي الشَّػػػػػػا ًفػػػػػػنىػػػػػػينى بى  تٍ الىػػػػػػقى فى 
 

(ِٖل مؼً ػًة الًَّػػػػػػػػػػػلىػػػػػػػػػػأى ػسٍ ػمى ا بً ػينىػػػػػػػػػػتً ييهٍ كى  
 

 

دّْدنا إلييػػا ، ك  ػػدَّ الشػػاعري ًجٍسػػمىوي إلػػى األمػػاـ باتجاىيػػا ميتىػػكى عػػف سػػبب  ياسػػألمى
 فىكيؿُّ شىػياو فأكدت أفَّ األشيبى كالمرأةى ال يجتمعاًف ؛  ؛عراايا عنو ا  ك ، يبو نكارىا شى إ

بُّ إً   اني .كصاؿ الشيًخ اله ًمفٍ  يايلى أىحى
الىػٍت  ينىييىػا ، كأىمى كفي مىٍشيىدو اػافو نىظىػرىًت العاذلػةي إليػو بػازدراا ؛ حيػثي أىدىارىٍت عى

سىدىىا بىًعيدنا  يىٍت جى جَّ  ، يقكؿ : لكامؿ(     رىٍأسىيىا ، ككى
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ػػػػػبىتٍ َّى  ػػػػػفى  ايىػػػػػاًحمً فى  كفى لىػػػػػ اييى دى يىػػػػػ اى  امى
 

ػػػػػػػػػمى  اضي يىػػػػػػػػػالبى  صى قيػػػػػػػػػنى    اادى زى  ؿٍ بىػػػػػػػػػ ةن محى
 

ػػػػػػ ػػػػػػ اؿي بىػػػػػػ امى ػػػػػػ يفى رً ًكػػػػػػتينٍ  ييبً شى  ابىوي ًَّاى

 

ػػػػػػػػػػ اؾً رى أى كى   ػػػػػػػػػػ اضً يىػػػػػػػػػػالبى  ةى غى ابً صى  ؟ اادى كى سى
 

ػػػػػا ً كى  مَّ دى يىػػػػػ يًفػػػػػ يعيػػػػػؾى جً نى  :  تٍ الىػػػػػقى   انَّمى
 

 

ػػػػػػػػػ اػهنػػػػػػػػػسى أى  تيػػػػػػػػوي لٍ دَّ بى   (ّٖل اادى دى ػًحػػػػػػػػػ يؾى مى ػعى
 

 

، كىػك  البياػاا بػالمكف األسػكد الهػاحـ جماالن بَّاػاب يػديياالعاذلةي ازدادت 
ينىة ، كأنكرت عمى الشاعر َّااب شعره األبيض بالمكف لكف شعرىا ، عمى سبيؿ الزّْ 

ػرىبى كىهِّػا  ًتي أنهو ، كرىفىبى ذىٍقنىوي إلى أعمػى ، كاى سَّبى فىٍتحى بو ؛ فكى األسكد ؛ مما أاار تىعىجُّ
مىى االنزعاج الشديد .  ًبكىٌؼ ؛ ًممَّا يىديؿُّ عى

ػػعى  اى قىهىػػًت العىاًذلىػػة عىاًبسىػػة ، ككى ٍشػػيىدو اىاًلػػث كى ٍت ًذرىاعىييىػػا عمػػى الَّاصػػرة  كفػػي مى
ٍمًديس ؛ لهرض السػيطرة ، كالميطىالىبىػة  كبى ابف حى يىٍت أصابب اِبياـ إلى األماـ صى جَّ كى كى
ػػمّْمىة عمػػى رأييػػا ، ككأنيػػا تقػػكؿ : لال تسػػيري  ظيػػار أنيػػا ميصى بالسّْػػيىادة المكانيَّػػة ، ِك

األمكري كىمىا يىًجب أىٍف تىًسير( 
 ، يقكؿ : لَّهيؼ( (ْٖل

ؽي ًمنّْػػػػػػػػػػي ًإفَّ  ػػػػػػػػػزّْ ػػػػػػػػػبىا ييمى  اىػػػػػػػػػكبى الصّْ

 

ػػػػػػػاًب ًمػػػػػػػػٍنوي ييرىقَّػػػػػػػػبٍ   ػػػػػػػا الػػػػػػػػًذم ًبالًَّاى  مى
 

ػػػػػػػػػانىتٍ  كى ػػػػػػػػٍتًني الهىتىػػػػػػػػاةي كىيػػػػػػػػدنا كى  فىعىصى

 

(ٖٓلًفي اليىكىل ًمٍف يىػًدم إلىػى الهىػـً أٍطػكىٍع  
 

 

ٍفػكنا ؛ فهػي المااػي كا ابي لىػوي رى بىا ، كلـ يىٍستىًطب الًَّاى ؽى اىكبي الصّْ نػت لقد تىمىزَّ
 الًحسىاف تتيافت عميو ، أما اآلف فم يجد ًمٍنييفَّ ًسكىل اليجر كالصٌد .

مىسىت العىاًذلىة ، كفي مىٍشيىدو رابب  ت ، ابػف الَّطيػب  كنظرت بازدراا إلىجى كطىػكى
ٍدرًىىا ،  مىى صى يىٍتيىػا بعيػدنا منػو ؛ ًذرىاعىييىا عى جَّ كى عىٍت سىاقىيىا الييٍسرىل فىكؽى الييٍمنىى ، كى اى ككى
ػػػػد  لتَّمػػػػؽ حيػػػػزنا إاػػػػافيِّا سى ٍفػػػػض التقػػػػدُّـ ًبميغىػػػػة الجى ، كبػػػػذلؾ أعطتػػػػو إشػػػػارة رى

 ، (ٖٔل
 ، يقكؿ : لكامؿ(: لأنا لست ميكىاًفقىة عمى ما فعمت( كأشارت إليو ، ككأنيا تقكؿ  

ػػػكىاًحًبي ػػػا عىمىًنػػػي الشَّػػػٍيبي قىػػػاؿى صى  : لىمَّ
 

ػػػػػػػػػيَّري أىٍشيىػػػػػػػػػ الى نىٍبتىًغػػػػػػػػػي ًَّػػػػػػػػػمِّ    بٍ ػييصى
 

ػػػبىٍغتي  ػػػكؼى اٍلًهػػػرىاًؽ فىٍقٍمػػػفىصى  :فى ًلػػػي ػوي َّى
 

ػػػػٍف أىٍشػػػػيىبٍ ىىػػػػًذم رً   (ٕٖل كىايىػػػػةي أىٍصػػػػبىغو عى
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رىفىػبى كتهيػو نحػك األيذينىػيًف ، بطريقػة تجعػؿ الرَّقىبػة فما كاف مف الشاعر إال أف 
 تىٍبديك كأنيا ميٍَّتىًهيىػة ، فػي محاكلػة ال شيػعيكريَّة َِّهػاا رأًسػو ؛ ًممَّػا يىػديؿُّ عمػى شيػعيكرًهً 

ػاًجبىيًف ، ايَـّ  (ٖٖلًبالًٍَّزم  ابتسـ ابتسامة زائهة ، مصحكبة بإطباؽ األسناف ، كرىفىب الحى
؛ ر بػػةن فػػي استراػػائيا ، كتػػأتي ابتسػػامة الكػػاذب سػػريعة ، كتسػػتمري كقتنػػا طػػكيمن ، 
ػوي ، ك البنػا مػا تظيػر االبتسػامة الزائهػة عمػى  ككأفَّ الكاذب يرتدم قناعنا لييًٍَّهػي ًَّدىاعى

 .  (ٖٗل ب األيسر لمكجو أكار منيا عمى الجانب األيمف الجان
كؼى الًهرىاًؽ ؛ فكػاف جػزاؤيهي  اًب ًِرٍااًا الًحسىاًف ؛ َّى أى الشَّاًعري إلى الًَّاى كقد لىجى

ىػػ( ، كالمقصػكد بػو ِِٓالسًٍَُّّرية منو ؛ ألنو بذلؾ يىٍرًكم ركاية أصبغ بف الهىػرىج لت
اب( ، عف أشيب بف عبػد ىػػ(  كالمقصػكد بػو َِْالعزيػز القىيًسػٌي لت لًصٍبغىة الًَّاى
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اًجبىييىا ،  ػدَّقت بعينييػا رىفىعىت العىاًذلىةي إحدل حى سىػف فػي القائػدكحى  عيٍمػر بػف الحى
ٍنكيكد بف ػدّْم ، ككأنيػا تقػكؿ : لكيػؼ  نىظىرىٍت إلػي، ك  مى ػادَّة ، تىٍحًمػؿي معنػى التَّحى نىٍظػرىةن حى

نّْػػي تطمػػب فػػي كصػػالي أيُّيىػػا األبمػػو ! ػػًرٍؼ عى ، كقػػد حػػاكؿ الشػػاعر أٍف ييٍظًيػػرى ( ، اٍنصى
ػػرَّؾى  إحػػدل القػػدميًف لفمػػاـ ، كالسػػاقاًف ميتىبىاًعػػدىتىاًف ، كمنطقػػة » اىتمامػػو بيػػا ؛ فىحى

تشػػعُّب السػػاقيًف ظػػاىرة ، كالػػذراعاًف ممتػػدتاًف فػػي محاكلػػة لتكبيػػر حجمػػو ، كشىػػٍغؿ 
دٌ  (َٗل«  مساحة أكبر  : لكافر(  يقكؿ ،   ؛ ًلييٍظًيرى ليا الكي
فىاًتػػػػػػػػػػػػػػرىةي  ػٍتػػػػػػػػػػػػػػًني المَّػػػػػػػػػػػػػكىاًحظً  كى  مىازىحى

 

ًفػػػػػػػػػػػػي  ٍجػػػػػػػػػػػػدً  أىٍحشىاًئيىػػػػػػػػػػػػا كى  نىػػػػػػػػػػػػاري  ًلمكى

 

قىالىػػػػٍت  ػػػػبي  كىيػػػػؼى : كى ػػػػاًلي ًفػػػػي تىٍطمى  ًكصى

 

قىػػػػػػػػػػػدٍ    نىػػػػػػػػػػكىاري  اٍسػػػػػػػػػػػًمي أىفَّ  أىيقىٍنػػػػػػػػػػػتى  كى

 

ػػػػػػػا: فىقيٍمػػػػػػػتي  ـى  أىمى  ده كىٍعػػػػػػػػ ًمٍنػػػػػػػػؾً  تىقىػػػػػػػػدَّ
 

ٍصػػػػػػػػػػػؿو   ػػػػػػػػػػػهًَّني ًبكى  اٍنًتظىػػػػػػػػػػاري  ًمػػػػػػػػػػػٍنوي  شى
 

فّْي ػػػػػػا فىػػػػػػكى ػػػػػػػٍدتً  مى  :فىقىالىػػػػػػػتٍ  ًبػػػػػػًو ؛ كىعى
 

ػػػػػػػػمـي   ػػػػػػػػكهي  المَّيػػػػػػػؿً  كى ! يىٍمحي (ُٗل النَّيىػػػػػػػػاري
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مٍَّت السػاقيًف معنػا ، كاتجػو  كقد أرسمت إليو العاذلةي إشارة لال تتقدـ( ؛ بأف اى
، كالػذراعاًف متقاطعػػاًف ، مػب تقميػػؿ  حيػػثي تركػت مسػافة بينيػػا كبينػو؛ جسػدىا بعيػدنا 

 ) ٍقتؾى يّْبي كى َي أىنَّؾى تياى  . (ِٗلالمساحة التي تشغميا ، ككأنيا تقكؿ : لاألىٍرجى
اًلًقٌي  ىػ(ِْٓكفي مىٍشيىدو اافو سار ابف بىسَّاـ لت         كأبك عبد اهلل بف السَّرَّاج المى

ػفى  ؛ يػببً الرَّ  اـً أيَّػ فػي (Sevillaعمى اهاؼ نير الكادم الكبير في ًإٍشًبيًميىة ل  يمػابً  رَّ مى
ػاًلًقي بجسػده  لتهتفا ؛ اقمابى  تأكؿي  ، اانى سٍ حى  ةه يى ارً جى  فَّ ييً فً  محو مً  بي رٍ سً  ابف السَّػرَّاج المى

يػػًو ؛ ر بػػةن فػػي الكقػػكؼ لمتحػػدُّث إلػػيًيفَّ ، ككانػػت  ػػو ًإلىػػيًيفَّ ًبًكٍمتىػػا قىدىمى جَّ نىٍحػػكىىيفَّ ، كتىكى
ٍجػًو الهىتىػاة التػي  (ّٗل ساقاه متقاطعيفً  ػدَّؽى فػي كى َـّ حى َـّ لىًعػؽى  اقمابىػ تأكػؿي ، ايػ طػكيمن ، ايػ

ا بالعاطهػة المشػبكبة تجاىيػا  ػيىا ؛ تصػريحن ، ككأنػو يقػكؿ : لأىًجػػديًؾ  (ْٗلالشّْػهىاهى كعىاَّ
ٍنًؾ( : لطكيؿ(  ًزيًد عى ٍعًرفىًة المى  ميًايرىةن لمىتماـ ، كأىٍر ىبي ًفي مى

ػػػػ محو ًمػػػػ بي رٍ ػًسػػػػكى   يبً ػاًحػػػػصى بً كى  ػيًبػػػػ رَّ مى
 

ػػػػػػ في ٍحػػػػػػنى كى   ػػػػػػ ىمى ػعى  اػنىػػػػػػدٍ ػعى  انى ري كّْ ذى ػييػػػػػػ ااو ػمى
 

 هي ري ػيػػػػػػػظً نى  فَّ ىي دى ػٍنػػػػػػػػعً  كالن ػفيػػػػػػػ فى ػٍمػػػػػػػمً حٍ يى كى 
 

ػػػػػ  ػػػػػ هي كرى نيػػػػػ فٍ ًكػػػػػلى كى ،  افه كى عى  ىنىػػػػػجٍ يي  فٍ أى  زَّ ػعى
 

ػػػػػػػا: فىقيٍمػػػػػػػتي  ـى  أىمى  كىٍعػػػػػػػػده  ًمٍنػػػػػػػػؾً  تىقىػػػػػػػػدَّ

 

 ؟ اػنَّػػػػػػػم وي ػبيػػػػػػ ى رٍ تى  كؿً ػالهيػػػػػػ مُّ أى كى :  فى ٍمػػػػػػقي فى  
 

 :يًلػ فى ٍمػقي ،  يؿً اكً رى السَّػ تى حٍ تى  مالذً :تي مٍ قي فى 
 

 انَّػػػػػػعى  اػنىػػػػػػتى الى ػقى ػمى  ـٍ ػيىػػػػػػهٍ ػتى  ـٍ ػلىػػػػػػكى  تى ٍمػػػػػػيً جى  
 

ػػػػا ميشىكَّىنػػػػا ػػػٍف كىػػػافى شىيَّن مىػػػى مى ػػػرىاـه عى  حى
 

ٍسػػنىا   ى حي ػػحى ػػاؿي ًمػػػمحو فيػػٍتفى شىػػٍمسى الاُّ  (ٓٗلًكصى
 

قىهىػٍت ىػػذه الهتػاة ، كنظػػرت إليػػو بجا رَّكىػٍت فىكَّيىػػا إلػػى كى ػػا ، كحى نػب العػػيًف إعراان
أسػػهؿ ًشػػمىاالن كيميننػػا ، كأدارت كجييػػا فػػي االتجػػاه اآلَّػػر بىًعيػػدنا ًمٍنػػوي ، كقػػدماىا فػػي 
اتجاه مَّالؼ التجاه كقكفو ، في إشارة دالَّة عمى أنيا تريد االنصراؼ سػريعنا ؛ ألنػو 

ػؾى اهللي  ٍؽ لىيىا ، ككأنيا تقكؿ : لقىبَّحى ـٍ يىري ًايػري لمشػمئزاز !( ،  لى ػعىٍت أيُّيىػا القىػًذري المي اى ككى
ٍمؼى الظير ، كتمؾ إشارة جسديَّة كااحة تعنػي : لال تقتػرب ًمنّْػي ، ال أريػدي  ًذرىاعىييىا َّى

دَّثى معؾ(   .  (ٔٗلأف أىتىحى
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كمػػف الكااػػَ أف لغػػة جسػػد ىػػذا الرجػػؿ أاػػارت اشػػمئزاز ىػػذه المػػرأة الجميمػػة  
ٍنػًس تىٍحًمػؿي الػدٍَّعص كالغيٍصػف ،التي كصهيا بأنيا شمسه  ًِ كمػا  –ككأنػو يقػكؿ  مػف ا

إفَّ الجمػػاؿى ليػػك  »:  -ـ( ُّٔٗ( لت Aldous Huxleyقػػاؿ ألػػدس ىكسػػمي ل
 . (ٕٗل « ًَّطىابي تىكًصية مهتكح ، ىييات ألحدو أف يتجاىمو !

هَّقىت ػ عمػى يدييا العىاًذلىةي بإحدل كفي مىٍشيىدو االث صى  فٍ األيٍَّػرىل ، كمػا يهعػؿ مى
ٍسرىتيوي  عىظيمىتٍ  ًريَّة  قااػي أنيا ذىاقىت الشقااى عمى يدم ، كأىكَّدىتٍ  (ٖٗلحى  Santaشىػٍنتىمى

Maria)) ٍعهىػر مَّػد بػف أبػي الهاػؿ جى ٍجيىيىػا لىطىمىػتٍ ، ك  ىػػ(ْٕٓاألىٍعمىػـ لت بػف ميحى  كى
ػػػب ، الػػػذم ييٍنًكػػػري ىىػػػكؿى مػػػا يػػػ يىػػػًدىا الييٍمنىػػػى أصػػػابب بػػػأطراؼً  ،  (ٗٗلراه ، ًفٍعػػػؿى الميتىعىجّْ
تٍ  رىَّى ٍحتى نىٍهسىؾى ؟: ل - صكتيا بأعمى - كصى  السريب( يقكؿ : ل( ، أىفىاى

قىػػػػػػػػػػػٍد أىٍقػبىٍمػػػػػػػػػػػتي أىٍلًامييىػػػػػػػػػػػا  قىالىػػػػػػػػػػػٍت كى

 

مىػػػػػػى الػػػػػػدَّىىًش :  ػػػػػػٍرصي ال ييٍمػػػػػػًكم عى  كىالَّي

 

بىػػػػػػا رى ػػػػػػؾى ؟ قيٍمػػػػػػتي : كىاحى ػػػػػٍحتى نىٍهسى  أىفىاى

 

ؽو ًمػػفى العىطىػػػًش ؟   ػػرى أىميػػكتي ًفػػي  ى َى
(ََُل

 

 

ظىرىٍت إليو العىاًذلىةي ًبًحدَّة ، مب تحريؾ رأسيا مف أسهؿ إلى أعمى ، نيهيكرنا منو نى 
اًنػبو مػف جػانبي اـ ابتسمت  ، ادىة عمى كيؿّْ جى ابتسامة ساَّرة ، كأظيرت مشاعر ميتىاى

ػػاؿ ؛ ألنَّػػو ك كأمالػػت رأسػػيا فػػي االتجػػاه الميعىػػاًكس ، ،  (َُُلالكجػػو  ػػٍت عميػػو الًكصى رَّمى حى
ػػٍدرًىىا ؛ لمداللػػة عمػػى ًشػػدًَّة الغاػػب ، ككأنيػػا  شػػيخه أحمػػؽ ، َـّ اىنىػػٍت ذراعييػػا أمػػاـ صى ايػػ

مُّؿ ىىذىا !( .  تقكؿ : لال أىٍستىًطيبي تىحى
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كؼً ًبػ الشػعكري  يػؤدم        ي حركػات ال كارتعػاش اليػد ، كىػ اَّػتمج العػيف إلػى الَّى
ًميِّا ، بياايما ظيكر مب إراديَّة ، كتىتًَّسبي العينافً   إلى الَّمػؼ زكايا الشَّهىتىيفً  كتتحرؾ جى

ـي  ؛ فينهتَ  .قميمن  اله
ٍكؼً   ًفي شىٍككىل العىاًذلىًة : الشَّيب ، كالسَّهىر . كقد ظير تىٍعًبيري الَّى

 : ـ أ
ُ
ُت

َّ
 اٌش

ػػػت العىاًذلىػػػةي ًمػػػٍف ألالا الشػػػيبً  ػػػٍعر فىزًعى ،  سػػػعيد بػػػف العاصػػػي السَّػػػاًطًب فػػػي شى
دىقىػةي عينييػا ، كاىبىتىػٍت   ًمٍف ىىكًؿ المهاجأة ؛ فانعقد لسانيياأصابيا الذٍُّعر ك  ، كاتَّسىعىت حى

ػا مػف الشػيب ، ككأنػو حيػكافه مهتػرس ، ال بيػدَّ  قَّؼى جسديىا كيمُّوي عػف الحركػة ؛ فىزًعن كتىكى
اًة مً  ة ، يقكؿ : لالطكيؿ(  ًمفى الًهرىاًر ًمٍنوي ًلمنَّجى لٍَّت ميٍعًراى  ٍف شىرًّْه ، كتىكى

 تٍ أى ا رى ذى اته إً رى هى نٍ تى ٍسػػػػػػػا مي يىػػػػػػػيضي المى بىػػػػػػػفى 
 

ػػػػػػػكى تىػػػػػػػ دٍ ػارو قىػػػػػػػذى ػاضى ًعػػػػػػػيىػػػػػػػبى    اديهي كى لَّى سى
 

ػػػػ ػػػػالتَّ  فَّ أى كى ػػػػابً صى ػػػػ فاي كى ػػػػدّْ كى ا مي يهن اى  اعن
 

(َُِل هي ادي فى زى ٍسػػػالحي ًس كى أٍ ادى الػػػرَّ كى سىػػػ افى كىػػػكى  
 

 

ٍهًرًقػػًو ، كقػػد  كال شػػؾَّ فػػي أفَّ  ػػًؿ ًإٍف رىأىٍت شػػيبنا ًبمى ارتاعػػت المػػرأةى تىٍهػػزىعي ًمػػفى الرَّجي
ػػػا أسػػػماا بى كجيييػػػا ،  لىمَّ كانَّهػػػض رأت الشػػػيبى يغطػػػي رأًس ابػػػف عطيػػػكف ؛ فشىػػػحى
ٍجًيػًو ؛ ًممَّػا يػدؿ عمػى الَّػكؼ  (َُّللمكاجية الَّطر  حاجباىا نَّبىٍت النَّظىػرى إلػى كى ، كتىجى

كرىةى الشيب في عينييا ؛كالاعؼ ؛ فأراد الشاع سّْفى صي    (مديدل:  فقاؿ ر أف ييحى
ػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػٍت أىٍسمى كّْعى  طىمىعىػػػػػػػػػػػػػتٍ  ااي أىٍف ػري

 

 رىاًئعىػػػػػػػػػػػػاتي الشَّػػػػػػػػػػػػيًب ًمػػػػػػػػػػػػٍف شىعىػػػػػػػػػػػػػرًهٍ  
 

ـى لىيىػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػي  اػال تيػرىاًعػػػػػػػػػػػػػي يىػػػػػػػػػػػػا أيسى
 

كًض ًفػػػػػػػػػػي زىىىػػػػػػػػػػرًهٍ   ٍسػػػػػػػػػػفى الػػػػػػػػػػرَّ  ًإفَّ حي
 

 وي ػكىاًٍَّاػػػػػػػػػػػػػػػػرىاري المَّيػػػػػػػػػػػػػػػًؿ أىٍحسىنيػػػػػػػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػا تىميػػػػػػػػػكحي الشُّػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػدىرًهٍ مى  ٍيبي ًفػػػػػػػػػي َّي
 

ٍحػػػػػػػػػتي ًبػػػػػػػػوً  ػػػػػػػػا لىمى  لىػػػػػػػػيسى شىيبنػػػػػػػػػا مى
 

رًهٍ   ػػػػػػرى ٍمػػػػػػري قىٍمًبػػػػػي طىػػػػػارى ًمػػػػػٍف شى  (َُْل جى
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تَّػى ًإنَّػوي   ميبى عيكديهي ؛ حى اًربي ، كصى ًبرى الدٍَّىرى ؛ كأىٍاقىمىٍتوي التَّجى يهَّر بنهسو ؛ فقد َّى
تً  اعى ؿى كادينا بىيىرى الكيحيكشى ًمٍف فىٍرًط شىػجى َـّ ًإٍف نىزى كَّػٍت ًو ، كقػد أصػغت إليػو أسػماا ، ايػ حى

اًنبى الرَّقىبىة أسهؿ شىٍحمىة األيذيف دّْؽي  (َُٓل سىبَّابىةي يىًدىىا الييٍمنىى جى ؛ ككأنيا تقكؿ : لال أيصى
 مىا تىقيكؿ( . 

ٍنتىًشػره عمػى فىػكدىم أبػي العبػاس   كّْعىت العاذلةي عند رؤية بىيىاض الشٍَّعر مي كقد ري
ٍهػػفي العيٍمػػكيمُّ ًمػػفى العىينىػػيًف ، كارتسػػمت أحمػػد بػػف قاسػػـ ؛ فػػ ارتهب حاجباىػػا ، كارتهػػب الجى
، كسىأىلىت الشَّاعرى ميتىيىكّْمىة : ما شأفي تمؾ الًبيض ؟ ؛ فقاؿ  (َُٔلتجاعيد عمى الجبية 

 ليا : عندما مىاتى الشَّبىابي لىًبسى الشٍَّعري ًحدىادنا عميو كىهىننا أبيض : لكامؿ(
قىػػػػػػػػػػٍد نى  كَّعىيىػػػػػػػػػػاقىالىػػػػػػػػػػػٍت كى  ظىػػػػػػػػػػػرىٍت فىرى

 

ٍنتىًشػػػػػػػػػػري :  مىػػػػػػػػػػى فىػػػػػػػػػػػكدىمَّ مي ػػػػػػػػػػيبه عى  شى

 

ػػػٍأفي ًتٍمػػػؾى الًبػػػيًض ؟ قيٍمػػػتي لىيىػػػا: ػػػا شى  مى

 

ػػػػػػاتى الشَّػػػػػػبىابي فىبىػػػػػػيَّضى الشَّػػػػػػٍعري   مى
(  َُٕل

 

 

ظىػػًت العىاًذلىػػةي شىػػيبى رىٍأًس  ينىييىػػا ،  ابػػف الَّطيػػبكعنػػدما لىحى دىقىػػةي عى ، اتَّسىػػعىٍت حى
بى  ٍجييييا كشىحى ـى  عندما يَّتطؼ الجيازي العصػبيُّ الػمإرادمٌ  »يىٍحديثي الشُّحيكبي ك  - كى الػد

ييػػوي نحػػك عاػػمًتنا ؛ اسػػتعدادنا ًلميىػػرىب  جّْ  - (َُٖل« مػػف كيػػؿّْ األكعيػػة الدمكيَّػػة ، كييكى
رىًة العىػيًف ، كال ػرٍَّت بػو تىٍرميقيػوي ًبنىظىػرىاتو نىاًفػذىة ًبميػؤىَّّْ  كأَّذت نىهىسنا سىًريعنا ، كصارت إذا مى
يص ؛  يبىػة تيٍعػرىؼ ًبػأىًبي بيػرى اًمػًو ، كأنيػا قػد رأت ديكى مىيًو السَّمـى ، ايَـّ فىرٍَّت ًمػٍف أىمى تيٍمًقي عى

ابىوي البىرىصي ، ا كىمىٍف شاىد مىٍف أىصى   (طكيؿيقكؿ : ل فأصابيا الهزع ؛ فإف مىٍف رىأىل شىيَّن
زناػرُّ عىًف الشَّيًب الغىكىاًني تىعى ػً تىه   زُّ

 

ػػػػػػا يى   ـى كىمى ػػػػػػا ػػػػػػا  ٍعتىًرييىػػػػػػا ًإٍف رىأىٍت سى  أىٍبرىصى

 

ػػػاًنين ي ًجػػػدًَّة  العيٍمػػػا ًفػػػحن اًاػػػبىػػػدىا كى   اًر شى
 

ـى شىػػيَّن   ػػف سىػػا ـى أٍبرى  دٍ ا فىيػػكى قىػػفىمى ػػاسىػػا  (َُٗلصى
 

مىيًو ًبًعٍطرًىىا الهىػكَّاح ،          ٍنوي ، كتىًافُّ عى كال تػرل تىميكـي العىاًذلىةي األشيب ، كتيٍعًرضي عى
اؿى ، عر األبيض منو  ير الش لفشيب مف األشػياا التػي ييٍسػمىبي ًبيىػا ،  العىاًذلىةً ًإفَّ ًكصى

ٍنػػسي ًمػػفى الًجػػفّْ ،  كال تيػػرىل ًِ ػػا يىٍيػػرىبي ا كأنػػو قىػػٍرـ أىٍشػػيىب ييًايػػر ؛ فيػػي تىٍيػػرىبي ًمٍنػػوي ، كىمى
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ِٕ 

ػػػيىٍحًرقييىا بالنػػػار  ػػػكى ، كتىٍنظيػػػري إليػػػو  (َُُلالػػػذٍُّعر ، أك كأنػػػو سى ػػػلى لا مى  ااي سىػػػيبى النّْ الشّْػػػ ظى حى
ٍنسي  ره اذً جى  كرى صي اليى  ظى حى لى ، ككما ل (ؾي ارً كى الهى   .( ُُُل( َّي

ػًغيرىًة ًلفشػيب  اؿى الهىتىاًة الصَّ  يىتًَّصػؼي كقد أقرَّ شعراا األندلس أفَّ مىٍف يىٍعتىًقدي ًكصى
ٍحبىة ، كلك كاف فقيرناًبًَّهًَّة العىٍقًؿ  ًغيرى السٌّْف لىًطيؼى الصُّ ، كتىٍيػرىبي ًمػٍف  ؛ ألنيا تيًحبُّ صى

   كىًبيًر السّْفّْ ، كلك كاف أميرنا .
 :  ـ ة

ُ
ش
َ
ف
َّ
 اٌغ

ابىيىػًة األَّطػار ِٓٓيىٍر ىبي الغىزىاؿي لت ىػ( في السَّهىر ، كتىميكميوي العىاًذلىةي عمػى ميجى
رةى الرَّقىبىة ، كتيٍطًبؽي اليد يًف ًبًشػدَّة ، كتؤكد ر بتيا في أٍف يىظىؿَّ قىًريبنا منيا ، كتىٍهريؾي ميؤىَّّْ

؛ ككأنيػػػا تقػػػكؿ : لأىٍشػػػعيري  (ُُِل، كتىٍركيػػػؿي األىٍرضي ًبقىػػػدىمىييىا ؛ لمداللػػػة عمػػػى اِحبػػػاط 
كًؼ ًمفى الميٍستىٍقبىؿ( .  ًبالَّى

كلكنو يىتىمىسَّؾي بالسَّهىر ، كييسىػاًعديهي عمػى ذلػؾ رحػؿه ، كبعيػره ، كمػا يكهيػو مػف 
قيكر ؛ كقد ق اًرـ ، كقىٍمبه كى اؿ ىذه األبيات حاؿ ككنو مغتربنػا فػي بػمد الزاد ، كسيؼه صى

ـك ، عنػػدما كػػاف يعمػػؿ سػػهيرنا لعبػػد الػػرحمف األكسػػط لت ، كأىكَّػػدى أىفَّ أىٍمنىػػوي  ىػػػ(ِّٖالػػرُّ
 ، يقكؿ : لطكيؿ( (Cordoba) ةى بى طي رٍ قي مىٍرىيكفه بالعكدة إلى 

ػػػػػػػػػػػاًذلىًتي : ًإفَّ الظَّػػػػػػػػػػػمـى يىػًسيػػػػػػػػػػػري     أىعى
 

ػػػػػػػػػػػااً   بىًعيػػػػػػػػػػري كىًعٍنػػػػػػػػػػػًدمى رىٍحػػػػػػػػػػؿه حى  ره كى
 

ػػػٍؤًنسه  مي  كىًعٍنػػًدم ًمػػفى الػػزَّاًد الكىهىػػاؼي ، كى

 

ػػػػػاًنًبي عىٍاػػػػػػبي الًغػػػػػرىاًر ذىًكيػػػػػري   إلىػػػػػى جى ًَ 
 

كنيػػػػػػػًني ػػػػػػادي يىَّي ػػػػػػػا يىكى قىٍمػػػػػػػبه ذىًكػػػػػػػيّّ مى    كى
 

قيػػػػػػػكري   ػػػػػػػاًة كى صى ػػػػػػػػكعي الحى  ًإذىا ًَّػػػػػػػيفى مىٍجمي
 

فَّ   بىػٍمػػػػػػػػدىةو كـو بً ػرى يىػػػػػػػػي شىٍطػػػػػػػامً قىػػػػػػػمي  كىاً 
 

ػػػػػ  ػػػػػػأىَّى !  ري ػيػػػػػي ًبػػػػػًو ًلكىاً ًسػػػػػى نىهٍ مى ػاؼي عى
 (ُُّل

 

ػػقىمّْيّْ عمػػى  ٍيػػًرٌم الصَّ ػػد المى مَّ ػػميمافى بػػف ميحى ٍشػػيىد اػػافو عىاتىبىػػًت العىاًذلىػػةي سي كفػػي مى
تىي يىدىييىا  ٍت رىاحى ٍجيييىا يىٍعميكه الشُّحيكب ، ايَـّ فىتىحى ر بتو في السَّهىر ، كيدييا ترتعش ، ككى

ػػػرُّع(  ا تقػػػكؿ : لأنػػػا صػػػادقة فيمػػػا أقػػػكؿ ، كال أدرم مػػػاذا ، ككأنيػػػ (ُُْللكاػػػب التَّاى
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ّٕ 

رَّ عمى مىكًقًهًو ؛ ألفَّ  رُّهي  الميقىاـً  طيكؿى  أفعؿ!(، كلكنو أىصى ػاؿ ، يىاي يىٍشػًهيو ،  الػدائـ كالتٍَّرحى
 يقكؿ : لكافر(

ػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػاؿى ًسٍمكن ػػػػػػػػػؿي التٍَّرحى  ذىًريًنػػػػػػػػػي أىٍجعى

 

اًت المىكىاًمػػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػاحى ـي ًفيػػػػػػػػػػًو سى  أينىظّْػػػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػ    الزُّالًؿ العػػػػػػػػػػىٍذًب ييػػػػػػػػػؤًذمفىػػػػػػػػػًإنّْي كى
 

ػػػػػػػقىاـً   ػػػػػػوي طيػػػػػػػكؿي المي طىٍعمى ػػػػػػهىاهي كى صى
(ُُٓل

 

 

ػػفٍ  ػػوي لميػػمؾ كالهقػػر ، كييعىطّْميػػوي عى  كيىػػريدُّ عمييػػا بػػأف بقػػااه فػػي المنػػزؿ ييعىرّْاي
ٍطمىًبًو ، كعندئذو تبتسـي العاذلةي ابتسامة دىالَّة عمى شيعيكرىا بالَّكؼ ،  ككأنيػا تىٍحًصيًؿ مى

( .  تقكؿ : لأى   ٍنشيديؾى ًباهلل أالَّ تىٍَّريٍج فىنىًايب بىٍعدىؾى
مىػػػى نىٍهًسػػػيىا ، كعمػػػى ًطٍهًميىػػػا الرًَّاػػػيب ،          ػػػةي عى كجى ػػػاؼي الزَّ ٍشػػػيىدو االػػػث تىَّى كفػػػي مى

ينىاىىا يميننا كًشمىاالن ؛ فقد كاف البف دىرَّاج أيٍسرىة كبيرة ؛ لذا  غار ؛ فتدكري عى كأطهاليا الصّْ
ػػاًطر ، كتشػػكك الًبعىػػاد ، كتىٍهػػريؾي تمكمػػو عمػػى السػػه ر ؛ ألنَّػػو بػػذلؾ ييعىػػرّْضي نهسػػو لممىَّى

ٍبيىتىيىا ، كتىٍمًمسي عينيقىيىا ، كتىٍعبىثي ًبشىٍعرًىىا ، كتيشىبّْؾ أصابعيا  ، كىي إشارة دالَّة  (ُُٔلجى
ٍجنىتىييىا ، كتيًٍَّرج النَّهىسى ًمػفى الػرئتيف ًبػبيٍطًا بىٍعػدى  ػدًّْه ، ككأنيػا  عمى الَّكؼ ، كتىٍنهيخي كى مى

. ) ـى الًهرىاًؽ ، كأكالديؾى ًفي أشدّْ الحاجة إليؾى مَّؿي أىلى  تقكؿ : لال أىتىحى
ػو         جّْ نىاًئػًو ، كتيكى ينىييىػا كتىبيثُّ في نىٍهًسًو الَّكؼى مف ىىكًؿ السَّػهىًر كعى دىقىػةى عى إلػى  حى

َـّ  ًجيىػةً  ػكده ،  بػف دىرَّاج ، تنبيينػاإلػى ا ًبسيػٍرعىة تىٍصػًرفييىا الطهػؿ الرًَّاػيًب ، ايػ جي عمػى كي
عىة ؛  جّْ ٍرقىة ، كتىًئفُّ ميتىكى لىًدًه الرَّايب الذم تىٍحًمميوي بيف ذراعييا ، كتبكي بحي كتىٍستىٍعًطهيوي بكى

 فينظري إلييما الطٍّْهًؿ ، الذم ال يىٍعًرؼي ما ييًٍَّبئيوي لىوي الغىيب . 
َـّ فىػرىؾى يىػدىهي بسيػٍرعىة ؛ كقد لىمىسى الشاعري ذىٍقنىوي ، في مح         اكلة التَّػاًذ القػرار ، ايػ

قُّعنػػا لمنجػػاح ؛ فىػػًإفَّ  ػػؾَّ بىػػاًطًف اليػػد الييٍمنىػػى باليػػد الييٍسػػرىل مػػف الحركػػات الشػػائعة ،  تىكى حى
ػػة سىػػتيتياحي لػػو  يىدىيػػوً كمعناىػػا : أفَّ  ، ككأنػػو يقػػكؿ : لأنتظػػري الَّيػػرى  (ُُٕلتيٍنًبئيػػوي بهيٍرصى

ػػبيكره عمػػى الػػكفيرى ؛ ألنػػي عمػػى  ًتػػي( ، كأىكَّػػدى أنػػو صى يقػػيف أىفَّ المينىػػى سػػيككفي طىػػكعى ًىمَّ
ػػا يىػديؿُّ عمػػى اقتػو بنهسػػو  اًجبىيػًو ؛ ًممَّ رىفىػػب حى طيػكب ، كى الَّي
ػػظُّ  (ُُٖل ؛ فسػكؼ ييرىاًفقيػػوي الحى
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ْٕ 

ـٍ لػػو رايػػةه ِّٗالصػاعدي بػػالقيٍرًب ًمػػٍف المنصػكر بػػف أبػػي عػامر لت ىػػػ( ، الػػذم لػـ تيٍيػػزى
 قىطُّ:لطكيؿ(  

نَّػػػػػػػػوي  فيػػػػػػػػًني طيػػػػػػػكؿى السّْهىػػػػػػػػاًر ، كىاً  كّْ    تيَّى
 

ػػػػػػػػػػػؼّْ العىػػػػػػػػػػػاًمًرمّْ سىًهيػػػػػػػػػػػري    ًلتىٍقًبيػػػػػػػػػػًؿ كى

 

قىػػػػػػٍد ىىػهىػػػػػػػا دىاًع كى ػػػػػػػا تىدىانىػػػػػػػٍت ًلمػػػػػػكى لىمَّ  كى

 

ًفيػػػػػػػػػػػري   زى ٍبػػػػػػػػػػػػًرمى ًمٍنػػػػػػػػػػػػػيىا أىنَّػػػػػػػػػػػػةه كى  ًبصى

 

دًَّة كىاليىػػػػػػكىل ػػػػػػكى ٍيػػػػػػػدى المى    تينىاًشػديًنػػػػػػػي عى
 

ٍبغيػػػػػ  ٍيػػػػػػًد مى ًفػػػػػي المى ػػػػػًغيري كى  كـي النّْػػػػػدىاًا صى

 

لىٍحظيػػػػػػوي  ػػػػػػكًع الًَّطىػػػػػػػاًب، كى ًيػػػػػػيّّ ًبمىٍرجي  عى

 

ًبيػػػػري   ًبمىكًاػػػػًب أىٍىػػػػػكىاًا النُّػػػػػهيكًس َّى
(ُُٗل

 

 

ٍعنىػػى الًعتىػػاب ؛ حيػػثي انَّهػػض حاجباىػػا ، كاقتربػػت  نظػػرت إليػػو نىٍظػػرىةن تىٍحًمػػؿي مى
ػا فىعىٍمػػت( الػزاكيتيًف الػػداَّميتيًف لمعػػيًف ، ككأنيػػا تقػكؿ : للىػػٍف أىٍ ًهػػرى لىػػ ػػٍت لىػػوي ؾى مى حى ، كلىكَّ

دّْعىةن ،  فٌ » باليىًد ميكى دمافى  الرأس حركةى  كا  دىاع بعد النَّظىر ، كالزفرةى  ، كا  اب لياتكة الكى  ًحجى

ػػػػمة القىٍمػػػػب ، صّْ ػػػػزىعً  ًمػػػػفى  ًإلىيػػػػوً  ميكى ػػػػا ًبًمٍقػػػػدىارً  الجى ػػػػؿي  مى رىكػػػػة تىٍهعى ٍجػػػػو حى                 ًاػػػػدّْ  ًفػػػػي الكى
 . (َُِل«  ىىذىا
تَّػى اٍَّتىهىػًت الشّْػهىاه ، ككأنيػا          مٍَّت العىاًذلىػةي شػهتييا معنػا ؛ حى كفي مىٍشيىدو رابب اى

ػػر بػػف عبػػد البىػػٌر  َـّ  ىػػػ(ّْٔلتتقػػكؿ ألبػػي عيمى تُّر( ، ايػػ : لأىٍشػػعيري ًبقىػػٍدرو كىًبيػػرو ًمػػفى التَّػػكى
ٍجيييىا ، ككاعت يىدىىا عمى ريٍكبىًتيىا : لطكيؿ( بى كى مىسىٍت ، كشىحى    جى

ػػػػػػػػ:  ةو مىػػػػػػػػائً قى كى  ػػػػػػػػرىحَّ  اؾى رى أى  يػًلػػػػػػػػ اػمى    ممي
 

ػوٍ :  ايى لى  تي مٍ قي فى    ميٍجمىػم كؿى القىػ يعً مى اٍسػكى  صى

 

ػػػػفٍ  تىنىكَّػػػرى  ػػػػرُّ  كيػػػػنَّا مى  ًبقيٍرًبػػػػوً  نيػسى

 

ػػػادى   افنػػػػا كىعى ػػػػا زيعى ػٍمػػػػسىم كىػػػافى  بىٍعدىمى  سى

 

ػػػؽَّ  حي ػػػػارو  كى ـٍ  ًلجى ػػػػاريهي  ييػػػػكىاًفٍقوي  لىػػػػ    جى
 

ػػػػم  أىفٍ  الػػػػدَّاري  ٍتػػػػوي الاىمى  كىال  يىػتىػرىحَّ
(ُُِل

 

 

بى جبينىػػوي ، كرىفىػػبى السَّػػبىابىةى  ، بنهسػػو يعتػػزُّ  إنػػو نىاًقًبػػًو ؛ لػػذا قىػػطََّى  –كيهتَّػػر ًبمى
َـّ قىػاؿى : ل (ُِِلعمى الشهتيًف ، كىما مستكيتاًف  –باستقامة  ػوٍ ، ايػ  كؿى القىػ يعً مى اٍسػكى  صى

ػػم يىػػًة االسػػتعما ، كذكػػر أفَّ سىػػبىبى رحيمػػو مػػػف ( ، كأمرىػػا ًبالسُّػػكيكت ، عمػػى جً ميٍجمى
ىانػة األحػرار ؛ فحقيػؽه بػو ( Sevillaل ًإٍشًبيًميىة هىػاا الػدّْيىار ، كا  : تىنىكُّػر الصػديؽ ، كجى

 أٍف يرحؿ إلى مكافو آَّر يىًجدي فيو كرامتو .
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يىت العاذلةي السَّبىابىةى ميٍستىًقيمة إلى أعمى ،          جَّ ٍتيىا كفي مىٍشيىدو َّامس كى هَّاى ايَـّ َّى
اًئمىػػػةن إلػػػى أسػػػهؿ  مى
 اهلل عبػػػد بػػػف سػػػميماف الربيػػػب يبػػػ، ككأنيػػػا تقػػػكؿ لفميػػػر أ (ُِّل

ػػًدم حّْ بىاىػػٍت ًبشىػػٍعرًىىا ، َْٔلت الميكى ٍجيىيػػا ، كعى كتمػػؾ ىػػػ( : للػػف تيسىػػاًفر( ، كلىمىسىػػٍت كى
هّْػزي  عمػى الجسػًد القيػاـ بشػياو » طريقة تمقائيَّة لمتيدئػة ؛ حيػثي يىٍهػًرضي العىٍقػؿي  مػا ييحى

، ككأنيػػا  (ُِْل «النيايػػات العصػػبيَّة ، أمَّ أنَّػػو ييٍهػػًرزي اِنػػدركفيف المييىػػدّْئ فػػي العقػػؿ 
 تقكؿ : لأحتاجي إلى الشُّعيكًر ًباألىمىاًف( ، يقكؿ : لطكيؿ(  

قىاًئمىػػػػػػػةو : ػػػػػػػػؿي  أىيػػػػػػػػػفى  كى    سىيّْػػػػػػػػػًدم التَّرىحُّ
 

تىٍتػػػػػػريؾي   ػػػػػػدَّعىا ىىػػػػػػكىاؾى  ًمػػػػػػفٍ  قىٍمًبػػػػػػي كى  ميصى

 

ٍيػػػػػمن  فىقيٍمػػػػػتي   ًبتىػػػػػػاًرؾو  فىمىٍسػػػػػػتي  لىيىػػػػػا : مى
 

ػػػػػػػػا ًلقىكًلػػػػػػػػؾً   ػػػػػػػػك مى  أىٍرفىػعىػػػػػػػػػا أىفٍ  ًبػػػػػػػػوً  أىٍرجي

 

ػػػا ًإذىا ًتػػػػي يىػػػػٍافً  لىػػػـٍ  العىػػػػٍزـى  أىرىٍدتي  مى ٍزمى    عى
 

نَّعىػػػػػػا  أىفٍ  العىػػػػػٍزـى  يىسيػػػػػػكـي  رىًَّػػػػػيـه   يىتىمى
(ُِٓل

 

 

دّْينا ، كرىفىبى  ػاًجبىيًف ، كأىٍ مىػؽى الشَّػهىتىيًف كقد نىظىرى إلييا نىٍظرىةن حادَّة ميتىحى ًإٍحدىل الحى
ٍربنػا  ٍاػتي حى ٍجػدى بعزمػي ، كلػك َّي مىى يىًدًه ، ككأنو يقكؿ : لسىأىٍبميغي المى غىطى عى ًبًإٍحكىاـو ، كاى

إنو ييؤىكّْد بطكلتو ، كييٍعًمفي أنػو سيىٍكتىًسػبي المىعىػاًلي ، التػي لػـ يصػٍؿ إلييػا ًتٍمكى أيٍَّرىل( ؛ 
لاتركينػػي ؛ فأنػا كهيػػؿه بيػـ ، كسأنتصػػري عمػييـ ؛ فػػإفَّ لػي رفيػػؽه  يػا :أحػده ، كيقػػكؿ ل

 ميًٍَّمصه ال ييهىاًرقيًني ىك سيهي الحاٌد ( .
فيػػك يتػػكؽي إلػػى العميػػاا ، كقػػد افتَّػػر الشػػاعري بنهسػػو أمػػاـ عاذلػػة السَّػػهىر ؛ 

ػػٍف يسػػتطيبي أىٍف يينىاًزلىػػوي ؛ فمػػيس لػػو ًنػػدٌ  ػػادي ، كلػػيس ىنػػاؾ مى ، كأكػػد أىفَّ  كيىٍعشىػػؽي األٍمجى
قّْؽي لو آمالو ًمفى الًعزًَّة كالًغنىى كالذّْكر الجميؿ ، ك  قاؿ لمعاذلػة : لدىًعيًنػي ًمػٍف السىهىرى ييحى

 ( .مدً ي البً فً  ؼى كّْ طى أي لىكًمًؾ ؛ كىي 
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ٍزف التي تىٍصػديري  ًبػيف   عػف الجسػد : ارتهػاعي  إشارات الحي عُّػد الجى اًجبىػاًف ، كتىجى الحى
اًنًبيَّة ، كالتكاا الهـ ، كانَّهاض الرأس ، مب عيبيكس الكجو ، كتىقىكُّس الظٍَّيػر  كنىٍظرىة جى

. 
ٍزفً  ميكؿ ، كالسجف .  كقد ظىيىرى تىٍعًبيري الحي  ًفي شىٍككىل العىاًذلىًة : الشَّيب ، كالَّي

 : ـ أ
ُ
ُت

َّ
 اٌش

يَّ  ٍجوي العىاًذلىًة عندما رأت الشيب يعمك مىهىاًرؽى تىجى ٍبدىة ـى كى سَّافأبي عى  مىاًلؾ ٍبف حى
ٍبدىة لت ٍبف بىٍت فىٍَّذىىا ًبيىًدىىا ، كىي إشارة دالَّػة عمػى الغاػب ، ىػ( ُْٔأىًبي عى رى ، كاى

اًبعىيىا ، كتىنىهَّسىٍت ًببيٍطا  (   طكيؿ: ل ايَـّ شىبَّكىٍت أىصى
   يبً ػًب بىػػػػػػػػيفى ذىكىاًئػػػػػػػػػمشَّيػػػػػػػػلً  اػعنػػػػػػػػػالً ٍت طى رىأى 

 

 بً اكً السَّػػػػػػػكى  كعً مي اًب الػػػػػػػدُّ ٍت بأىٍسػػػػػػػرى فىعىػػػػػػػادى  
 

؟:  تٍ الى قى كى  َي تى  : تي قيٍمػ أىشىيبه ػٍب ػصي  يبً ارً جى
 

(ُِٔل يػًبػػػػائً كى ًؿ نى ػيػػػػاًب لى ػقىػػػػعٍ ى أى مىػػػػنىػػػػارى عى أى  
 

 

ٍزننػا لظيػكر الشػيب فػي رأسػو ؛ فػاحت َّ ال شػاعري بىكىًت العىاًذلىػةي ًبػديميكعو  زيػرة حي
ػاًرب ،  قىػاًر ، كسىػعىة التَّجى بهاًؿ الشيب كمزاياه ، بكصهو دليمن دامغنا عمى الًحٍكمىة كالكى

ٍمًقًو .  ٍيًمًو كحي  بىٍعدى ريعيكنىًة الشَّبىاًب كجى
ٍمكىاًنٌي  يأىبي كعندما لحظت العاذلةي شيب رأس  اؿ الحي ٍبد الكىًريـً ٍبف ًفاى سىف عى الحى

مًَّت الشَّهىتىيًف مى ،  ٍجيىيىا ، كأحكمػت قباػة اليػد عنا ، اى ػا كقىطَّبىٍت كى ، كانيالػت عميػو لكمن
نىااى فيو  تىاع ، ال  ى ا ، كصار مف سىقىًط المى    : لالكامؿ( كتجريحن

لىػػػػػػػػريبَّ  ًتػػػػػػػػػي ًفػػػػػػػػػػي رىأىتٍ  بىاًكػيىػػػػػػػػػػةو  كى    ًلمَّ
 

ًشػػػػػػػيبً  بىٍعػػػػػػػضى   كىاتيوي  تىأىلَّقىػػػػػػػتٍ  المى ػػػػػػػػحى  اى
 

ػػػمهي  قىػػػدٍ  أى يٍصػػػنيؾى :  قىالىػػػتٍ  ػػػا عى  أىرىل كىمى
 

يىػػػػػػػاضً  زىىىػػػػػػػري   ػػػػػػػا الرّْ مى رىقىاتيػػػػػػػوي  بىػػػػػػػدىتٍ  كى  كى
 

ٍبتييىػػػا ٍنػػػبً  ًفػػػي قىارىٍعػػػتي :  فىأىجى    اليىػػػكىل جى
 

ػػػػػػٍرؼى   ػػػػػػػافً  صى (ُِٕلنىكىبىاتيػػػػػػوي  كىىىػػػػػػػًذهً  الزَّمى
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َـّ أىٍَّبىرىىىػػا ًبػػأىفَّ  ؽى ًفػػي التٍَّهًكيػػًر العىًميػػًؽ ، ايػػ ػػاًبعىوي ، كاٍسػػتىٍغرى  شىػػبَّؾى الشَّػػاًعري أىصى

ٍعهيوي كعىٍجزيهي .  ٍرؼ الزماف ، ال اى  سبب ىذا الشعر األبيض نكبات مقارعة صى
بعػػد شػػيبو ؛  يٌ ًسػػنٍ مى جعهػػر أحمػػد بػػف الػػدكديف البى  يأبػػكأعراػػت العاذلػػةي عػػف 

ػػمًَّت الشَّػػهىتىيًف معنػػا ؛ فػػامتف  اى ًبيًنيىػػا ، كى اًعيػػدي عمػػى جى اًجبىييىػػا ، كظىيىػػرىٍت التَّجى فىرىفىعىػػٍت حى
ٍدريهي أى  ٍسرىتىوي ًلذىىىاًب لىذًَّة الشَّبىاًب لىيسى لىيىا ًنيىايىة ، يقكؿ : لكامؿ( صى  سنى ، كأكد أفَّ حى
ػػػػػػػػ    اػابىػػػػػػػػتى كً  يوً ػتىػػػػػػػػحى ػهٍ صى بً  اري ذى الًعػػػػػػػػ طَّ َّى

 

 اابىػػػػػػكى جى  يبً ًشػػػػػػم المى يػػػػػػدً أى  وً ًبػػػػػػ تٍ ػقىػػػػػػشى مى  
 

ػػػػ تٍ دى غىػػػػفى  ػػػػانً كى  ى  ايىػػػػانً كى  ى  ؾى ٍنػػػػعى  يّْ ي الحى
 

ػػػػػػػػػػأى كى   ػػػػػػػػػػلٍ أى  فى مٍ سى  اػابىػػػػػػػػػػبى رى  ابً ػبىػػػػػػػػػػالرَّ  اظى ػحى
 

ػػػػ دً ٍعػػػػبى  فٍ ًمػػػػ ػػػػ فى طىػػػػي كى نً نى أٍ كَّ ا بىػػػػمى    لكى الجى
 

ػػري  كرً غيػػالاُّ  ؼً ٍشػػرى  فٍ ًمػػ فى هٍ شيػػرٍ يى   (ُِٖل اابى اى
 

 

ػػى التُّطىيًمػػٌي  ٍشػػيىدو اػػافو بكػػت ىنػػد عنػػدما رأت الشػػيب فػػي رأس األىٍعمى كفػػي مى
نىػػاًا الصػػدمة أقنعػػت نهسػػيا ، بػػأفَّ الِٓٓلت هّْػػؼ ًمػػٍف عى ػػا زىاؿى ىػػػ( ، كلكػػي تيَّى شَّػػٍعرى مى

ًمؽى ًبًو الغيبىاري ؛ فظير عمى ىذه الصكرة ، ككقهػت ، كأٍطرىقىػٍت ًبرىٍأًسػيىا  أسكدى ، كلىًكنَّوي عى
؛ فانتهَّت أكداج الشاعر  متشابكافً  ساقافً يا ، كالفي يدي ياو شى بً  تٍ اى بى عى إلى أسهؿ ، ك 

ػػري اِنسػػافى ًبطىًريػػؽ الرَّشىػػاد ، كيىًغػػيظي الشَّػػيطىاف ، كسىػػًمعىٍت  ، كافتَّػػر بػػأفَّ الشػػيبى ييبىصّْ
ـى باألصابب  ٍبيىا ًِ  : لطكيؿ(   تبريره ىىاًزئىةن ، كًىيى تىٍهريؾي ا

   يًقػرً هٍ مى بً  يبً ًشػالمى  ؾً حٍ ًاػ فٍ دي مً نٍ ٍت ىً كى بى 
 

ػػػػػػػػٍت أفَّ الشَّ أى   ًممى ػػػػػػػػا عى ػػػػػػػػابي ػبىػػػػػػػػمى  ابى ًَّاى
 

ػػػػػ:  تٍ الىػػػػػقى كى   تٍ ػمىػػػػػاىى ػجى تى ل كى رى ا أى  يبىػػػػػاره مى
 

(ُِٗل ابي ػًنقىػػػ ارً يىػػػالنَّ  وً ٍجػػػى كى مىػػػعى  يسى لىػػػكى  
 

 

ٍهػػًرؽ رأس ابػػف َّهاجػػة  ػػٍت العىاًذلىػػةي عنػػدما رأت ابتسػػاـ الشػػيب فػػي مى يَّمى كتىجى
؛ فيي أحكج ما تككف إلى مىٍف تيدىاًعبيوي كتيمًعبيوي منيا إلى شيخو فىافو قىًعيػد ىػ( ّّٓلت

ػػػادَّة ػػػدَّقىٍت فيػػػو ًبنىظىػػػرىاتو حى ٍجػػػو ، كحى ػػػاًبًس الكى ػػػمىٍت  الػػػدَّار عى قىاى ٍجنىتىاىىػػػا ، كى ، كاحمػػػرت كى
 يقكؿ : لطكيؿ(أظاًفرىىىا ، 

ػػػػػػػػ مى ػػػػػػػػرى  اكى  ةو ػشىيبىػػػػػػػػ ـي ػتىبىسُّػػػػػػػػ ًإالَّ  ينً ػاعى
 

ٍجػػػػ اػلىيىػػػػ تي رٍ نىًكػػػػ  يَّ  اةً الهىتىػػػػ وى ػكى ػػػػتىجى  امى
 (َُّل
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ٕٖ 

ػا  ٍزف الشاعر كحسرتو ؛ لذا بىكىىى عمػى فىٍقػًد الشَّػبىاًب دىمن أاار إعراض العاذلة حي
يىاة .  ؛ فهيو المىرىحي ، ٍقبىاؿي الحى مىةي الًحسىاف ، كاً   كالمَّذَّةي ، كميكىاصى

 :   ـ ة
ُ
ىي

ُ
ّ

ُ
 اخل
ػػبىة ؛ ألفَّ          مىسىػػًت العىاًذلىػػةي كىػػػي ميٍغاى ػػى التُّطىيًمػػػيُّ جى صػػارى رىػػيفى الػػػداًر ، األىٍعمى

مٍَّت اليىدىيفً  عىٍت القىدىمىيًف فىكؽ بىٍعًايمىا ، كاى اى ػة  ككىتَّهىٍت ًذرىاعىييا ، ككى عمى شكؿ قىٍباى
ككأنيػا   (ُُّل، كىذه اِيمااات ال تىٍحديثي ًإالَّ ميٍجتىمىعىة ، أك تىٍحديث كىاًحدىةن ًتٍمػكى األيٍَّػرىل 

ٍبمىغنا عىًظيمنا( بي مى  : لطكيؿ(         تقكؿ : للقد بىمىغى ًمنّْي الغىاى
قىاًئمىةو : مىا بىاؿي ًحٍمػصو نىبىٍت ًبػًو      ريبَّ سيؤىاؿو   كى كىابي  كى ٍنوي جى  لىيسى عى
يػػًر أىٍىًمػػوً   نىبىػػٍت ًبػػي فىكيٍنػػتي العيػػٍرؼى ًفػػي  ى

 

مىػػػػى أىٍىمىيػػػػًو  كىٍىػػػػػكى تىبىػػػػابي    (ُِّليىعيػػػػكدي عى
 

ػؾَّ ذىٍقنىػوي ًبيىػًدًه الييٍمنىػى ؛ تىًعيبي عميو اِقامةى َّاممن في ًحٍمص ؛ فىمىا لىًبثى أىٍف  حى
اًئره ًفي أىٍمًرم  أرجػب ذلػؾ ، ك  حتاجي إلى مىٍف يىميٌد ًلي يىًد العىكف(، كأككأنو يقكؿ : لأنىا حى

سىػدي  طىًنػًو ، كسىػبىبي ىػذا الغىػٍبف حى ىانػة الكػريـ فػي كى ػًة الغىػٍبًف ، كا  ااى ميكؿ إلى : مىاى الَّي
اًسًديفى ؛ ًلًرٍفعىًة مكانتو .  الحى

طنػى كىاًسػػعىة تيػكًحي بالاّْقىػػة ، كأسػرع ت فػػي كفػي مىٍشػيىدو اػػافو سىػارىٍت العىاًذلىػػةي ًبَّي
ػػػبَّكىٍت يىػػػدىييىا ،  ٍقعىػػػًد ، كشى مىسىػػػٍت ، كاتكػػػأت عمػػػى ظىٍيػػػر المى الػػػدَّكؿ إلػػػى الغيٍرفىػػػة ، كجى

ػػاـً السػػيطرة  ٍمػػؼى رىٍأًسػػيىا ، فػػي إشػػارة دالَّػػة عمػػى تىمى ػػعىٍتيىما َّى اى كى ، ككأنيػػا تقػػكؿ  (ُّّلكى
َـّ لىمىسىػٍت أنهيػا ، كنىظىػرىتٍ  كتنهَّسػت إلػى أعمػى ،  أليمىيَّة الػداني : لًإنَّػوي يىػكـه لىًطيػؼ( ، ايػ

ػػاًرج ًبػػبيٍطا ميكسيػػؾى عابسنػػا َّػػاممن فػػي  ًلمَّى ػػٍهًكم ىيػػكى جي ، ككأنيػػا تقػػكؿ : لمػػا ييكىػػدّْري صى
 المنزؿ( : لطكيؿ(

قىاًئمىػػػػةو : ٍزؽى  كىاٍبتىػػػػغً  ًسػػػػرٍ  كى  طىاًئهنػػػػا الػػػػرّْ

 

ػػػػػػػػا فىًإنَّػػػػػػػؾى   (ُّْللىطىاًئػػػػػػػػؼي  ييًهيػػػػػػػػدي  ال ًفيمى
 

 

ي ػدىقىتىي عى ػيَّؽى الشػاعري حى كرىكىػؿى نيػو ، كأطػرؽ برأسػو إلػى أسػهؿ قمػيمن ، كقد اى
ػدى نىٍهسىػوي فيػو ،  األرضى ًبقىدىمىيو جى ػٍأًزؽ الػذم كى ؛ ًممَّا يىديؿُّ عمى انزعاجو الشػديد ًمػفى المى



 

  

 

 
سىًد ًفي شىٍككىل العىاًذلىةً   ليًسيّْ ًفي الشٍّْعًر األىٍندى  ليغىةي الجى

 

ٕٗ 

ػوي  َـّ شىػبَّؾ أصػاببى يديػو ؛ ًممَّػا يىٍعًنػي رىٍفاى ككأنَّو يقكؿ : لأىٍشعيري باالنزعاج الشػديد( ، ايػ
ػ ػػا ًلمى ٍنًكبىيػػوي قمػيمن ، ككأنػػو يقػكؿ : لأنػػا فػػي االسػتماع تمامن َـّ رىفىػبى مى ا تىقيكليػػوي العىاًذلىػة ، ايػػ

ػاًلًحي ؛ كػي ال تىٍهًمػتى ًمػٍف  يّْػري مىٍجػرىل األيميػكًر إلػى صى يرىةو شىًديدة مػف أىٍمػًرم ، كيػؼ أي ى حى
ةى يىًدًه الييٍمنىػى ًفػي كىػؼّْ يىػًدًه الييٍسػرىل ، ك  (ُّٓليدم(  بى قىٍباى اى عىػضَّ عمػى شىػهىًتًو ، ايَـّ كى

ٍقًنػًو إلػى أعمػى ، كىػذا  يىػديؿُّ عمػى أنػو ييهىكّْػري  –بػدكره  –السٍُّهمىى ؛ ًممَّػا أدَّل ًإلىػى شىػدّْ ذى
 : لطكيؿ(  (ُّٔلفيما سيقكلو 

ػػػػاعو  ريبَّ  : ذىًريًنػػػػي ، فىقيٍمػػػػتي  يَّػػػػبو  سى  ميَّى

 

ًلمَّػػػػػوً   ػػػػػكرً  كيػػػػػػؿّْ  ًفػػػػػي كى (ُّٕللىطىػػػػػاًئؼي  األيمي
 

 

مىسىًت العىاًذلىةي ، كاىنىٍت سىػاقىيىا الييٍسػرىل فىػكؽى سىػاًقيىا الييٍمنىػى  جى كفي مىٍشيىدو االث 
ػػمّْطىة ، ليػػا األمػػري كالنيػػيُّ  فػػي إشػػارة دالَّػػة عمػػى ككنيػػا مسػػيطرة ميتىسى
، كرفعػػت  (ُّٖل

ٍبَ .  صكتيا ميعىاًتبىةن الشاعر عمى قيعيكًدًه في المنزؿ ، كتىٍرًكًو أبكاب التجارة كالرّْ
ػفى ًمػٍف آًَّػرًًه ، كىىػزَّ كىًتهىػوي ، مىمىػسى الشػاعري ف اًجبىػو األىيمى  يىًميننػا السَّػبىابىةى  كىىىػزَّ  حى

 : لطكيؿ( ردَّ عمييا بأنو ييًريدي السَّممةكيىسىارنا ، ككأنو يقكؿ : لأىٍرفيضي ىىذىا الكىمـ( ، ك 
ػػػػػػػػػا  قىاًئمىػػػػػػػػةو : مى اًنبنػػػػػػػػاكى  ًلػػػػػػػػػي أىرىاؾى ميجى

 

ػػػػػػػػػػارى   ًفييىػػػػػػػػػػا ًلمتّْجى ػػػػػػػػػػكرنا ، كى َي أيمي ػػػػػػػػػػٍربى  ًة مى
 

ػػػػةه  اجى ػػػػا ًلػػػػي ًبًرٍبًحػػػػًؾ حى  فىقيٍمػػػتي لىيىػػػػا : مى

 

ًة نىٍهػػػػػػرىحي   نىٍحػػػػػفي أينىػػػػػاسه ًبالسَّػػػػػممى  (ُّٗلكى
 

رَّكىت يدييا مف اليميف إلى اليسار ، كًمفى  قىهىًت العىاًذلىةي ، كحى كفي مىٍشيىدو رابب كى
َـّ  (َُْلكيمّْيىػا إلػى أىٍركىػاًف الغيٍرفىػةاليسار إلى اليميف ، كىي تىٍمتىدُّ أيفيًقيِّا ، ميٍشيرىة باليًد  ، ايػ

غىطىٍت ًبالكىهَّيًف باىبىاتو عمييا ؛  ٍقعىًد ، ككاعت يدييا عمى المائدة ، كاى مىى المى مىسىٍت عى جى
تَّػػى تيػػكًحي بالاّْقىػػة  ػػٍمطىة الكحيػػدة فػػي ىػػذا  (ُُْلحى ، ككأنيػػا تقػػكؿ : لأنػػا صػػاحبةي السُّ

ذىٍت المنزؿ ، كمىٍف يىًحؽُّ ليا التحكُّـ   إلى ىىيئىةى االمتداد ، التي تيًشيري في أفراده( ، كاتََّّى

عمػى ابػف الزَّقَّػاؽ البىمىٍنًسػٌي ، كالمػت ( ُِْلالػرأس  طريػؽ ارتهػاع عػف االعتػزاز ًبػالنٍَّهسً 
قَّػػؽي بيػػا  ػػاطىرة بػػالنهس ِصػػابة الغنػػائـ ، التػػي يىتىحى اٍَّتػػوي عمػػى الميَّى ػػؿ ، كحى القيعيػػكد كالكىسى

ىي تىييزُّ رىٍأسىػيىا  ىاًاػبىةن : للمػاذا تىظىػؿُّ َّػاممن فػي المنػزؿ ، كال تقػـك فقالت ك الًغنىى ؛ 
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َٖ 

ػػاؼو أىفَّ  ًمػػؾى عمػػى الكجػػو األكمػػؿ ، إنػػؾ لػػف تصػػؿ إلػػى تحقيػػؽ شػػيا !( ، ك يػػري َّى ًبعىمى
ميكؿى يىٍتبىعيوي الهىٍقرى ال محالة : لكافر(  الَّي
ـٍ تىٍنتىًحيػػػػػػػؾى الػػػػػػػػ ػػػػػػػػ قىاًئمىػػػػػػػةو : ًإلىػػػػػػػى كى  كى

 

كىاًدثي    (ُّْلًبالًعاىػػػػػػػػػػػاًر كىال تيًقيػػػػػػػػػػؿي  ػػػػػػػػػػػحى
 

ػػػكعً  االنكمػػػاش ، التػػػي تيًشػػػيري ًإلىػػػى ىيئػػػة –ًبػػػدىكرًًه  –فاتَّػػػذَّ الشػػػاعري   الَّياي
بىاًتيىا ـٌ ليػا  كىاًمرًىىا، كالطَّاعة ألى  ًلرى ى ، كاالنقيػاد التػا

سىػًديَّة تىػديؿُّ عمػى  (ُْْل ، بحركػات جى
اًجبىيػًو ، كىىػزَّ كىًتهى  تىػي يىػًدهً التَّذىلُّؿ ؛ فىرىفىبى حى َى رىاحى :  يػو ، كابتسػـ ابتسػامة َّهيهػة ، كفىػتى

 لكافر(
ٍرًبػػػػي ػػػػافى يىهيػػػػؿُّ  ى  فىقيٍمػػػػتي : دىًعػػػػي الزَّمى

 

 فىمىػػػػػػػػػيسى يىًعيػػػػػػػػػػبي ذىا شيػػػػػػػػػطىبو فيميػػػػػػػػػػػكؿي  
 

ًفيىمػػػػػػػا قىػػػػػػػٍد بىمىػػػػػػػػكتي ًمػػػػػػػػفى المَّيىاًلػػػػػػػػي  كى
 

ػػػػػػػػػػػػػػكؿي   مي ًنػػػػػػػػػػػػػػي الَّي ػػػػػػػػػػػػػػػزىااه أىٍف ييمًزمى  عى
 

 ػؿَّ نىػػػػػػػػػػػػٍذؿو دىكىاًئػػػػػػػػػػػػػريىىا تيػرىفّْػػػػػػػػػػػػػبي كيػػػػػػػػػػػػ
 

ٍجػػػػػده أىًايػػػػػػؿي   ػػػػػػٍف لىػػػػػوي مى تيًٍَّهػػػػػضي مى  (ُْٓل كى
 

 إلى الذٍَّقفى  ، كأىٍسنىدى  ا باستمراريى كي رّْ حى كىك يي  ا رجمن فكؽ األَّرلكااعن  سى مى جى ايَـّ 

، ككأنو يقكؿ : للقد مىمىٍمتي ًمفى  ؿً مى المى بً  ري عي شٍ طريقة جمكسو عمى أنو يى  ؿَّ دي تى اليد ، ك  كىؼّْ 
ػػبى ،  االٍنًتظىػار( ػػا الػر ـ عمػػى ، الػذكر َّامػػؿ ، ميمػمن  صػػار حيػثي  وً اًلػػحى  فٍ ًمػ كيتىعىجَّ  ًممَّ

مَّى  ًمٍف مكاىب سامية . بو يىتىحى
عىٍت رجمن فكؽ  اى مىسىت العىاًذلىةي ، كذراعاىا ميكىتَّهىتىاًف ، ككى كفي مىٍشيىدو َّامس جى

ميكؿ كتىٍرؾ الًجيىاد ، يق  كؿ : لبسيط(األَّرل ، كالمىٍت ابف الَّطيب عمى الَّي
ػػػػػػػػا  زىاًحهىػػػػػػػػةن  القىػػػػػػػػيًسيّْ  رىايىػػػػػػػػةى  رىأىتٍ  لىمَّ

 

قىالىػػػتٍ  ًريعىػػػتٍ  ًإلىػػػيَّ   ػػػا ًلػػػي ، كى مى ػػػؿي ؟ كى  العىمى

 

:الكى ىى ًمػػي كىالى  رىٍأًيػػي ًمػػفٍ  لىػػيسى  قيٍمػػتي  عىمى
 

( كىالى  ىىػػػػػػذىا ًفػػػػػػي ًلػػػػػػػيى  نىػاقىػػػػػػػةه  لالى   ػػػػػػؿي مى  جى
 

رىنَّػػاتي  ذىاؾى  كىػػافى  قىػػدٍ  ػػًييؿً  كى ى الصَّ ػػػحن  اي

 

ػػػػػػأىنّْي ًعٍطًهػػػػػػػي تىييػػػػػػػزُّ   ػػػػػػػاًربه  كى  اىًمػػػػػػػؿي  شى

 

ػػػػكَّحى  قىػػػػدٍ  كىاآلفى  ػػػػى صى ػػػػتً  المىٍرعى اى قيكّْ  الػػػػػ كى
 

يمىاتي    ميٍحتىًمػػػػػؿي  المٍَّبػػػػثً  بىٍعػػػػدى  كىالرٍَّكػػػػبي  ػػػػػَّى
 

 تيٍاػػًرمييىا ؟ الػػدّْيفً  ًشػػيىابى  قىالىٍت:أىلىٍسػػتى 
 

اشىا  ؽى  أىفٍ  العيمى  حى ؟( ييقىاؿ:لاٍستىٍنكى مىػؿي الجى
 (ُْٔل
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مىى يىدىيًو ف غىطى عى ٍجييوي ، كأٍ مىؽ شىهىتىيًو ًبًإٍحكىاـو ، كاى ما كىافى ًمٍنوي ًإالَّ أىٍف عىبىسى كى
ػػادىٍلًتًني  ػػٍعؼ ، كأعطاىػا ظىٍيػػرىهي ، ككىأىنَّػػوي يىقيػػكؿ : للقػػد جى رى ًفٍعمىػػوي بًكبىػػًر السّْػػفّْ كالاَّ ، كبىػرَّ

ٍيًدم( . ارىل جي  كايرنا ، كأنا أبذيؿي قيصى
  ج ـ

َّ
 :اٌغ

ُ
ٓ

ْ
 د
ـي الرَّ قىػػمي  طىػػاؿى عنػػدما          ػػا ىػػػ( فػػي سػػجف المنصػػكر بػػف أبػػي عػػامر َّْم لتادً مى

ىىػذىا  شً ٍطػبى  فٍ ًمػ ستشعر الَّػكؼى ، ا (ُْٕل بسبب أشعارو قاليا في دكلة الَّمفة كأىميا
ٍهػػًكًه ؛ فٍ ًمػػ كيىػػًئسى ، األىًَّيػػر   رى تػػدًََّّ  فٍ أى  العىاًذلىػػةً  فى ًمػػ بى مىػػر عػػف ىػػذا الَّػػكؼ ، كطى فعبَّػػ عى

 ليكـً مىكًتًو : لطكيؿ(كعىيا مي دي 
قىالىػػػػٍت : ػػػػبي  الػػػػدٍَّىرى  تىظيػػػػفُّ  كى  بىينىنىػػػػا يىٍجمى

 

ػػػػػفٍ  لىيىػػػػا فىقيٍمػػػػتي   قَّػػػػؽً  ًبظىػػػػف   ًلػػػػػي : مى  ميحى

 

لىًكنًَّنػػػػػػػػي ػػػػػػػػا كى ػػػػػػػػػٍرتي  ًفيمى ٍقمىًتػػػػػػػػػي زىجى  ًبمي

 

ػػػػٍرتي   ػػػػاعى  زىجى ؽً  بىٍعػػػػدى  الشَّػػػػٍمؿً  اٍجًتمى  التَّهىػػػػرُّ

 

 بيٍعػػػًدنىا ًمٍاػػػؿً  ًفػػػي األىٍشػػػهىاري  كىانىػػػتً  فىقىػػػدٍ 

 

ػػػا  ػػػنىٍمتىًقي قىالىػػػتٍ  ًبػػػالطَّيؼً  التىقىػػػتٍ  فىمىمَّ  : سى

 

ػػػػػػػػا أىبىاًكيىػػػػػػػػةن  لىػػػػػػػػـٍ  يىكمن ٍقتيػػػػػػػوي  يىػػػػػػػٍأتً  كى  كى

 

(ُْٖلفىػػػاٍرفيًقي دىٍمعيػػػػؾً  اليىػػػكـً  قىٍبػػػؿى  سىيىٍنهىػػػػدي  
 

 

استَّدمت العاذلةي إيمااة النظر إلى أعمى ، مب َّهض الرأس إلى أسػهؿ كقد 
مالتيا ن كعً ، كا  ، (ُْٗلاحية اليميف ؛ ِاارة تعاطيؼ الشاعر معيا ؛ كلمداللة عمى الَّياي

ًبينيىػا ، كرفعتػو إلػى أعمػى ( ، ايَـّ قىطَّبىٍت جى ككأنيا تقكؿ : لأحتاجي إلى ميسىاعىدىًتؾى
، (َُٓل

  بعد سماعيا تبريره ، ككأنيا تقكؿ:لأىتىعىجَّبي ًممَّا تىقيكؿ!( . 
ٍشػػيىدو اػػافو شىػػكىٍت اعتمػػاد الرُّمىيكيَّػػة الػػذُّؿَّ كاليىػػكىاف ، كصػػاحت ميٍسػػتىٍنًكرىةن  كفػػي مى

ٍقعىػػد ، كأسػػندت يىػػدىىىا  عىػػٍت إلػػى الَّمػػؼ فػػي المى ػػاؿ ، كتىنىيَّػػدىٍت ، كرىجى ػػاًه كالمى ذىىىػػابى الجى
ٍبيىًتيىػا ، كنىظىػرىت إلػى أسػهؿ أسنػى  الييٍمنىى إلى ريٍكبىًتيىا ، ككاعت يػدىا الييٍسػرىل عمػى جى

ٍبيىػػة ميقىطَّبىػػة ، كطىرىقىػػت األىٍرضى ًبقىػػدىمىييىا ،  كنػػدمنا ، كالحاجبػػافً  ماػػمكماًف معنػػا ، كالجى
ٍجييييػػا  ػػاًرج ًبػػبيٍطا ، كاحمػػرَّ كى ػػاًؿ الػػذم انتيػػى إليػػو  (ُُٓلكتىنىهَّسىػػت ًلمَّى مىػػى الحى ٍزننػػا عى ؛ حي
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ٍعسىػار ، بعػد  ًِ مصيرىا ىي كالمعتمد ، بعد أف انتقمكا مػف الًعػٌز كاليىسىػار إلػى الهىٍقػر كا
 : لمجزكا الرجز( ( Aghmatلٍجف الميٍعتىًمد بأ مات س

 قىالىػػػػػػػػػػػػػػٍت : لىقىػػػػػػػػػػػػػػٍد ىينَّػػػػػػػػػػػػػػا ىينىػػػػػػػػػػػػػػا

 

اىينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالمى ، أىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى جى  مى
 

 قيٍمػػػػػػػػػػػػػػتي لىيىػػػػػػػػػػػػػػا : ًإلىػػػػػػػػػػػػػػى ىينىػػػػػػػػػػػػػػا

 

يَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىنىا ًإلىػييػنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   صى
(ُِٓل

 

 

ػة ، التػي نبعػت مػف تمػؾ التجربػة  ٍزف ميغىمَّهىة بالًحٍكمى  ردَّ عمييا الميٍعتىًمد ًبنىٍبرىة حي
ػدىثى ليمػا ىػك إرادة اهلل ل ػا حى يَّرىنىا ًإلىيينىا( ، أم أفَّ مى ( ، كال بيػدَّ المريرة : لًإلىى ىينىا صى

 مف االستسمـ لو ، كتكطيف النهس عميو ؛ فيىزٍَّت رأسيا ؛ ًممَّا يىديؿُّ عمى الميكىافىقىة .
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قَّعىوي ، كال يىٍعًرؼى سىبىبىوي  ـٍ يىكيٍف يىتىكى الدٍَّىشىة حالة تعترم اِنساف عندما يىرىل ما لى
ٍاب اليىًد عميػو ؛ حيثي  اًجبىيًف ، كفىٍتَ الهـ ، ككى تىٍرتىًهبي العىينىيًف إلى أعمى ، مب رىٍفب الحى

ٍجوه مىٍشديكد  اًحبي ذىًلؾى كى  مَّا يىديؿُّ عمى ًعظىـً مىا رىآهي .؛ مً  (ُّٓل، كييصى
ػػاؿ ،  كقػػد ظيػػر تىٍعًبيػػري الدٍَّىشىػػةً  ًفػػي شىػػٍككىل العىاًذلىػػًة : الشَّػػيب ، كطىمىػػب الًكصى

كؿ . ك  كاالشتغاؿ بالعبادة ، كاالنشغاؿ بالميك ، ٌظ ، كالنُّحي  سيكا الحى
 :   ـ أ

ُ
ُت

َّ
 اٌش

ػاف عمػ ((Theodoraجمست تيكد  ٍقعىػد ، كسػألت زكجػة إمبراطػكر النُّكٍرمى ى مى
َـّ  كفى عامنا ؛ فىرىفىعىٍت حاجبييا فىٍتػرىةن قىًصػيرة ، ايػ أمالػٍت الغىزىاؿ عف ًسنّْو ؛ فأجاب : ًعٍشري

، كأنيػا تقػكؿ :  بىيىػاضى فىكدىيػوً يدييا ، كأشارت باِبياـ إلى شىٍعرًًه األبيض ؛ ميٍستىٍنًكرىةن 
لإنو ال يعجبني ، كييسىبّْبي ًليى االنزعاج( 
 : لسريب( (ُْٓل

رى  ل فىكدىيػػػػًو قىػػػػدٍ أىرى ل:  الىػػػػتٍ قى   ( ! انىػػػػكَّ
 

(ُٓٓل اػبىػػػػػػػػػػػعى أىدٍ  بي أىفٍ ػكًجػػػػػػػػػػػتي  ابىػػػػػػػػػػةن ديعى  
 

 

قىؼى  ، كرىفىبى ذىٍقنىوي كأىٍنهىوي إلى أعمى ، ككأنػو يقػكؿ : لأنػا فما كاف منو إال أف كى
عمػػى مػػا ييػػرىاـ( 
يئىػػةن كذىابنػػا فػػي المكػػاف ، كاسػػتَّد (ُٔٓل ػػرَّؾى ًبػػبيٍطا جى ـ إيمػػااة ، كتىحى

ػػاًببى ًكٍمتىػػا اليػػديًف ، كجعػػؿ لالبيػػٍرج( ، باتجػػاه أصػػابب اليػػد إلػػى أعمػػى ؛  ػػسى أىصى حيػػثي لىمى
؛ بيٍغيىػةى إعػمًف مىكًقًهػًو  (ُٕٓلاألصابب  ير ميتىشىاًبكىة ، كراحتا اليديًف  يػر ميتىمًمسىػتىيًف 

ابىػػةى كسػػيمةى إقنػػاعالميسىػػيًطر ، ك  عىػػؿى الدُّعى ، ٍيػػرى قػػد ييٍنػػتى  أشػػيب ، كأشػػار إلػػى أفَّ المي  جى
  لسريب( يقكؿ :
 وي ػًإنَّػػػػػػػػ: ليىػػػػػػػػػا ًبػأىًبػػػػػػػػػي ا تي لىيىػػػػػػػػقيٍمػػػػػػػػ

 

ٍيػػػػػػػػتىػػػػػػػيينٍ  قىػػػػػػػدٍ   ػػػػػػػػ ي المي  !( ايىبى ا أىٍشػػػػػػػذى ػري كى
 

كىتٍ تىٍاػػػػػفىاسٍ   ؛ اي لىيىػػػػػا ًبقىػػػػػكلً بنػػػػػعيجٍ  حى
 

ػػػػػػػ  نَّمى ػػػػػػػػا قيٍمػػػػػػػكىاً  (ُٖٓل!  اػبىػػػػػػػػجى عٍ ػي تى ػتي ًلكى
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مىسىػػٍت تيػػكد كرجمىػػا بعيػػدتاًف الكاحػػد ػػدَّقىٍت ًإليػػو ، ة عػػف األَّػػرل ، كقػػد كجى حى
كعيناىا مهتكحتاًف ًبًشدَّة ، فػي إعجػابو ظػاىر ، كحاجباىػا مرفكعػاًف ؛ ألفَّ العػيفى ًإٍف 

مىيًو ، كانشغمت بو عف  يره مف األمكر .  رىأىٍت ما تيًحبُّ استقرَّ نىظىريىىا عى
تَّػى يػػزدادى الشُّػعيكري باأليٍلهىػػك  سىػدىىىا ناحيتػػو ؛ حى ة فيمػا بينيمػػا ، كأمالػػت أدارت جى

رىاًا ؛  بىػة بػو ، كأرجعػت ًذرىاعىيىػا الييٍمنىػى ًلمػكى رأسيا إلى األمػاـ ؛ لمتػدليؿ عمػى أنيػا ميٍعجى
اؼو ر بة األيٍناىى ،  (ُٗٓلًلتيٍبًرزى كىًتهىيىا ، كتىدىلَّى ًحذىاؤيىىا األيمف ًمٍف أىٍسهىًؿ قىدىًميىا  ك ىيري َّى

ؿً  إلييا ؛ لذا تتصنب حركاتو زائػدة ، ىػي فػي ً ننػى عنيػا ،  الدائمة في لهت نىظىًر الرَّجي
اؿ ،  كقييىا ًمفى الرّْجى كًر مىٍف يىري ؿ  ير ًعٍندى حياي كتىٍحًريؾي الًحذىاًا ييًايري االنتباه ؛ إنو تىكىاصي

ٍمهيكظ ، ككأنيا تقكؿ : لالًحٍظًني(  مى
  . (َُٔل

تقػكؿ : لأىٍشػعيري ًبالمَّػذَّة كأنػا أيٍصػًغي  ايَـّ دىاعىبىٍت شىٍحمىةى أيذيًنيىػا السُّػٍهمىى ، ككأنيػا
ػػا تىقيػػكؿ(  إلػػى مى
، كابتسػػمت ابتسػػامة صػػادقة حقيقيَّػػة ، شىػػًممىٍت الكجػػو بأكممػػو ،  (ُُٔل

لػى أعمػػى ،  ػًذبىٍت لمَّمػؼ كا  مَّػدىٍت جكانػػبي الشَّػهىتىيًف ، كجي ػدَّدىتىيًف ؛ حيػثي تىجى كحػركتيًف ميحى
ٍجنىتىاًف ؛ ًممَّا تىسىبَّبى  كؿى العينيًف  كريًفعىٍت الكى في ظيييكر بعض التجاعيد لقىدىمىا الغيرىاب( حى

مىػى  ، كأكمأتٍ  (ُِٔل بالميكىافقة ، ايَـّ رىفىعىت اِبياـ األيسر ؛ لمداللة عمى أفَّ كيؿَّ شىياو عى
ػػا يىكيػػكف  أىٍحسىػًف مى
، كللعػػمف عػػف سػعادتيا البالغػػة ، ككأنيػػا تقػػكؿ : لأىٍحسىػػٍنتى  (ُّٔل

ػػٍنعنا( ، ككػػاف كجيييىػػ يّْنيػػوي ابتسػػامة عرياػػة ، تيرىاًفقييىػػا أسػػناف صي ػػا ميٍشػػًرقنا ، تيزى ٍبتىًيجن ا مي
 .   (ُْٔلبيااا 

ػػًؿ عمػػى إاػػحاؾ المػػرأة ًسػػمىة مػػف سػػمات السػػيطرة   كال شػػؾ فػػي أفَّ قيػػٍدرىةى الرَّجي
ذَّابنا بالنسبة إلييا  . (ُٓٔل كعممة عمى ككنو شىيّْقنا كجى
هَّقىٍت بأف اػربت راحػة كىػؼّْ ال يػد الييٍسػرىل راحػة كػؼ اليػد الييٍمنىػى ؛ ًممَّػا ايَـّ صى

ٍنهىػػًتَ ، كتسػػعى لمتكاصػػؿ مػػب الغىػػزىاؿ  ٍسػػًف  (ُٔٔليػػدؿ عمػػى أنيػػا صػػاحبة ًمػػزىاج مي ؛ لحي
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ٖٓ 

َـّ كقهػػت مػػب تقػػاطيًب السػػاقيًف كالػػذّْرىاعىيًف  تعميمػػو ، كبىرىاعػػة إقناعػػو ، ايػػ
؛ ككأنيػػا  (ُٕٔل

كر بالقيٍرب منؾ( .  تقكؿ : لأىٍشعيري بالسُّري
ػاب الشَّػٍعر ؛ فأكَّػدى أىفَّ  كفي مىٍشيىدو آَّر المػت العاذلػةي الغىػزىاؿى ؛ ألنػو تىػرىؾى ًَّاى

كىاان ؛  ػة ، بىٍعػدىمىا زاده الشَّػٍعري األىٍبػيىضي ري لديو كيٌؿ ما تىٍيكىاهي مف جمػاؿ ، كنشػاط ، كبىٍيجى
األمػاـ ، فىنىقىػرىٍت عمػى الػذٍَّقف كىػي تسػتمبي إليػو ، كبعػد انتيائػو مػف الكػمـ مالػت إلػى 

اًجبىييىػا ًلتىكًسػيًب العىػيف ؛ لمداللػة  كابتسمت ، كأبدت مكافقتيا عمى ما قػاؿ ، كرفعػت حى
 ، يقكؿ : لكامؿ( (ُٖٔلعمى اِعجاب بو 

ػػػػػػرً ػال تينًكػػػػػػ اى ًشػػػػػػم كى ػػػػػػَى المى  اػيًب فىًإنَّمى
 

 ابً ػبىػػػػػػػػػػاـً كىاألىلٍ ػيىػػػػػػػػػػرىةي األىفٍ ػكى زىٍىػػػػػػػػػػػىيػػػػػػػػػػ 

 

ػػػ ػػػأٍ  فٍ ػيفى ًمػػػكً ا تىٍيػػػفىمىػػػدىمَّ مى ػػػ ًف شى  ابى الصّْ
 

طيػػػػػػػػػػػػػ  (ُٗٔل ابً مًؽ كىاآلدى ػػػػػػػػػػػػػػػػمكىةي األىٍَّ ػكى
 

 

ق طربنػا  َي رُّ ذيييػكؿى مىبى الشَّيبي ىيميكمنا ال نيايةى ليا ؛ فبعد أف كاف الشاعر يىجي جى
ٍزننػػا بعػػدما أبغاػػتو العاذلػػة ، ييكبىػػوي حي ؽي جي ػػزّْ ػػارى ييمى ػػفى الشَّػػبىاًب ، صى التػػي تػػأبى أف  زىمى

ػػفٍ  ػػاًحبى األشػػيب ؛ كلػػذلؾ مى ٍطميػػكبي ، يقػػكؿ تيصى ػػػٍحبىتىيىا فىاتىػػوي المى ابػػف السّْػػػيد  طىمىػػبى صي
 : لطكيؿ(  ىػ(ُِٓلت البىطىٍمييكًسيٌ 

ػػػ يبً الشَّػػػ نىػػػًذيرً  ٍعػػػدى أبى   يػًاػػػارً ؿَّ عى ًإٍذ حى
 

ػػػػػػػػبىكتي ًبػػػػػػػػ   تي ػسيًبيػػػػػػػػا كى يىػػػػػػػػالمى  اؽً دى حٍ أى ػصى
 

 ةو رى ػٍظػػػػػػنى ا بً ػيىػػػػػػنٍ اًف مً نىػػػػػػػيي العى ًنػػػػػػظي محً تي 
 

(َُٕل كتي مي أى ا فىػػػػيى ػبيػػػػمٍ قى ك ػسيػػػػقٍ يى كى ، ا ػيىػػػػحٍ أى فى  
 

 

ػدَّقىٍت فػي كجيػو  رأتو العاذلة كقد عىمهي الشَّيبي ؛ فنىظىرىٍت إليو نىٍظرىةى ًإٍنكىػار ؛ كحى
َـّ انصػرفت  يىػاةي فػي أكصػالو ًمػٍف أىاىػًر نٍظرىًتيىػا ، ايػ طكيمن ؛ ِظيار دىشتيا ؛ فىػدىبًَّت الحى

ػػٍدًبرىةن  ػػدنا ، ؛ بسػػبب قسػػكة قمبيػػا ؛ فػػامتف قىٍمبيػػ عنػػو مي ٍسػػرىةن كأىسنػػى ؛ ككػػاد يىميػػكتي كىمى وي حى
 كشىعىرى بالًٍَّزم .

اًسػػرىة ؛ لػػذا ارتسػػمت ابتسػػامة سػػاَّرة  ػػٍهقىةن َّى ػػاؿى األىٍشػػيىب صى كتىعيػػدُّ العىاًذلىػػةي ًكصى
شامتة عمى شهتييا بعدما رأت شيبنا يعمك رأس ابف حمػديس ، كنىظىػرىٍت إليػو ميٍسػتىٍنًكرىةن 

ٍت نى  ةقى انً حى  حى طو ف عى  ٍظرىتييىا، كأىٍفصى ًبينىيىا كقالت : لطكيؿ( ؽيمً عى  سىَّى  ، ايَـّ قىطَّبىٍت جى
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ٖٔ 

ػػػػػػػػفٍ  بِّػػػػػػػػا فىعىػػػػػػػػدّْ عى  أرىاؾى ميًحبِّػػػػػػػػا ال ميحى
 

وٍ   ػػػػػػػػسىاًمحى ػػػػػػػػابىدىةو تىٍشػػػػػػػقىى ًبػيىػػػػػػػػا ال مي  ميكى

 

بَّػػػػػػةو  ػػػػػػٍف مىحى ػػػػػا عى اًنحن تىٍغػػػػػػديك جى كحي كى  تىػػػػػري

 

ػػػػ  اًنحى ػػػػاًلؾى جى ػػػػٍف ًكصى نىٍهًسػػػػي عى  وٍ إلػػػػػىَّ ،  كى
 

ػػػػا شىبىاًبػػػػػي نىػػػػػاؿى شىيبيػػػػػؾى عىٍطهىػػػػوي   إذىا مى

 

وٍ   نىٍهسيػػػػػؾى رىاًبػػػػػػحى اًسرىةه نىٍهًسػػػػػي ، كى فىػػػػػػَّى
(ُُٕل 

 

 

صػػرار  -كأعراػػت  ػػا يىقيكليػػو  –فػػي إبػػااو كا  عػػف الشػػاعر ، ميٍصػػًميىة أيذينىيىػػا عىمَّ
ٍرًفيىا عىٍف مىكًقًهيىا العنيؼ معو .  الستمالة قمبيا ، كصى

ػػزَّ عمػػى أسػػنانو ، كرى  فىػػبى حاجبيػػو ، كأرجػػب شىػػيبىوي ، عمػػى الػػر ـ ًمػػٍف ًصػػغىًر فجى
ػرُّ  ار ، كأىكَّدى أىفَّ بىيىاضى الشٍَّعًر ال يىاي ًز ، كريكيكًب الًبحى ًسنًّْو إلى : الغيٍربىة ، كقطب المىهىاكي

تّْعنا بحيكية الشباب ؛ فإفَّ ًمٍسؾى الشَّبىاًب ميٍَّتىًبره تىحٍ  تى كىافيكًر العاذلة ؛ ألنَّوي ما زىاؿى ميتىمى
 الشَّيًب . 

ٍجػػػوى عىاًبسىػػػةن ،  ػػػةن ، تيػػػًديري الكى ػػػرُّ بػػػو ميٍعًراى ٍجيىػػػوي كصػػػارٍت العاذلػػػةي تىمي كتيٍنًكػػػري كى
كؼ لدييا  ، كتيسىػاًرعي ًفػي السَّػيًر ًلتىٍيػرىبى ًمٍنػوي ؛ ألنَّيػا أبصػرت بىػكىاًدر الشػيب فػي المىٍعري

خو كبيػػر السػػفّْ ، يقػػكؿ : رأسػػو ، كلػػيس ذلػػؾ بغريػػب فمػػاذا تريػػدي الحسػػنااي مػػف شػػي
 لطكيؿ(  

ػػبىا ٍتػػًؾ ًفػػي الصّْ  أىرىل شىػػعىرىاًتي السُّػػكدى قىادى
 

ًشػػػيًب سىمًسػػػًمي  قىطٍَّعػػػًت ًفػػػي عىٍصػػػًر المى  كى

 

ًتػػػػػي ػػػػػدىا ديكفى ًىمَّ  كىًعٍبػػػػًت لىبيكًسػػػػي ًإٍذ  ى

 

ـي الشَّػػػػػػمىاًئؿً   ػػػػػػًري ٍمػػػػػػػمىةو ًفييىػػػػػػػا كى ـٍ شى ػػػػػػػ كى  كى

 

ػػػدي الًيٍنػػػًدمُّ ًمػػػ  ػٍف ًحٍميىػػػػةو لىػػػػوي كىىىػػػٍؿ ييٍحمى

 

ـٍ ييػػػػؤىاٍّْر ًفػػػػػي الطُّمىػػػػى كىالكىكىاًىػػػػػؿً   إذىا لىػػػػ
(ُِٕل 

 

 

سىاؽى الشَّاًعري أىًدلَّتىػوي ، كقػاؿ إنػو قػادره عمػى تمبيػة مطالبيػا ، عمػى الػر ـ مػف 
يّْفي كىاًىمىوي  يًو ًفي اليػكاا ، ككانػالشيب الذم ييزى رَّؾى ًذرىاعى ت ، كقد رىدَّ عمييا ميٍنهىًعمن ، كحى

الذّْرىاعي الييٍسرىل أعمى مف الييٍمنىى 
؛ فػي ( ُْٕليىػًدىىا   ؛ فأسندًت العىاًذلىةي رىٍأسىيىا إلى (ُّٕل
 إشارة دالَّة عمى رىٍفًايىا ما قاؿ .

عىٍت يىدىىىا عمى رىٍأًسيىا  اى كى بىٍت العاذلةي بعدما رأت شيبى أيمىيَّة الدَّاًني ، كى كقد تىعىجَّ
ٍدرىىا  يقكؿ : لسريب(ًبيىًدىىا الييٍمنىى ، كابتسمت سىاًَّرىةن ،  ًإٍنكىارنا ، كاربت صى
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ـٍ  قىػػػػػػػػػػػدٍ  كىالمَّػػػػػػػػػػػوي  أىٍدرً  لىػػػػػػػػػػ  أىٍقػبىمىػػػػػػػػػػػتٍ  كى

 

ػػػػػػػػؿي    قىػػػػػػػدّْىىا ًمػػػػػػػفٍ  البىػػػػػػػافً   يٍصػػػػػػػفي  يىٍَّجى

 

كىتٍ  ًتػػػػػػػػػى ًمػػػػػػػػػفٍ  كىاٍستىٍاػػػػػػػػػحى  رىأىتٍ  ًإذٍ  ًلمَّ

 

يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   ًبًمػٍسًكدّْىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىكدىل ميٍبيىاَّ

 

ٍقػػػػػػػػػػػديىىا  ٍغػرًىىػػػػػػػػػػػػااى  ًمػػػػػػػػػػػػفٍ  أيلّْػػػػػػػػػػػػؼى  أىعى

 

أـٍ   ٍقًدىىػػػػػػػا  ًمػػػػػػفٍ  أيلّْػػػػػػؼى  اىٍغػريىىػػػػػػػا َى (ُٕٓلعى
 

 

ريػػؽ البى اكسىػػًَّرىٍت العىاًذلىػػةي مػػف  ، كأنكػػرت ىيئتػػو ،  ىػػػ(ٌِِٔي لتًسػػنٍ مى بػػف حى
ػػٍت شىػػهىتىييىا ، كتنػػدرت بػػو ىازئػػةن ، كقالػػت فػػي نىٍبػػرىةو سػػاَّرة : ليػػا أبتػػا( ، يقػػكؿ :  كزىمَّ

 لبسيط(
ػػػػػػػػػا  رو مىعىاًرفىػػػػػػػػػوي يىٍمقىػػػػػػػػى الغىػػػػػػػػكىاًني ًبًإٍنكى

 

ٍمػػػػػػػؽو ًمٍنػػػػػػػوي ميٍنتىسىبىػػػػػػػػا   كىىيػػػػػػػفَّ أىٍقػػػػػػػرىبي َّى

 

ػػػا    ًإٍف كيػػػفَّ سىػػػمَّينىوي عىٍصػػػرى الشَّػػػبىاًب أىَّن
 

لىييػػػفَّ فىػػػاليىكـى أىٍحػػػرىل أىٍف يىكيػػػكفى أىبىػػػا  
(ُٕٔل

 

 

ػمن  جى ؽى رىٍأسىوي ًفػي األىٍرًض َّى اًنػبو كاحػد ، أٍطرى ػرَّؾى رىٍأسىػوي إلػى أسػهؿ عمػى جى ، كحى
غى  طى شىهىتىيًو معنا ، كسحبيما إلى أعمى قمػيمن ، كجعػؿ سػبابة يػده الييٍسػرىل ميمًمسىػة كاى

ٍزننا عمى ما آؿ إليو حالو .  لكجيو ؛ حي
يَّػػاب لتشىػػيب  العاذلػػة عنػػدما رأتٍ  ديًىشىػػتٍ كقػػد  رَّكىػػٍت  ىػػػ(ْٕٗابػػف الجى ، كحى

ػػعىٍت يىػػدىىىا عمػػى أىنٍ  اى ػػاًنبىيًف ، ككى ًهيىػػا ، ككأنيػػا تقػػكؿ : لال عينييػػا قمػػيمن إلػػى أحػػًد الجى
ػػدىقىتىا عينييػػا  ػػاًجبىيًف ، كاتَّسىػػعىٍت حى ػػدّْؽي مػػا أرل( ، كرفعػػت ًكػػم الحى ، كأَّػػذت نىهىسنػػا أيصى

ًميقنا   : لمتقارب( ، ككأنيا تقكؿ : ليا ليا مف مهاجأة !(عى
ـٍ   : ةو مى ػاًئػػػػقى كى  ػػػرىاؾى  ًلػػػ ًشػػػيبي  عى  المى

 

ػػػا  مى ػػػبىا ًبعىٍيػػػدً  ًإفٍ  كى ـٍ  ًمػػػفٍ  الصّْ  ًقػػػدى

 

ٍبػػػػػرىةن  أىًشػػػػػبٍ  لىػػػػـٍ :  اػيىػػػػلى  تي ٍمػػػػقي فى     كى
 

لىًكنَّػػػوي   ُـّ  كى ـٍ  ًنٍصػػػؼى  اليىػػػ اليىػػػػرى
(ُٕٕل

 

 

أاار شيبي رىٍأًس الشَّاًعًر قىٍبؿى األىكىاًف دىٍىشىةى العىاًذلىًة ؛ فممتو عمى ذلػؾ ؛ فىعىمَّػؿى 
اضى ً مىارى اليْـّ ؛ ًمٍف فىٍرًط شػجاع ٍجػًد ، قيديـك الشيب ميبىكّْرنا ، بأنو َّى تو ، ًفػي طىمىػًب المى

ًريػر مػب الػدٍَّىًر الغىشيػـك ، الػذم أذاقػو كيػمت كامتطى  ييكؿ ؛ فػي ًصػرىاعو مى يىكىاًت الَّي صى
كىاًؿ الػنّْعىـً  َـّ ، بىٍعػدى زى بى اليىػ احى قىػاًئًب األىيَّػاـً ؛ فقػد  الغيٍربىة ؛ فىصى ؛ فالتصػؽ بشىػٍعرًًه  يبىػار كى
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؛ ف أَّهى الييميكـى  ٍدرًًه ى ريىىا الميتىأىلّْؽ ًفي عىاًرًاوًفي صى عىدى شىرى دَّ الغىكىاًني ك ،  صى مىٍف يىٍطميبي كي
 .ًفي شىيًبًو ؛ فىًإنَّوي ًبذىًلؾى يىٍطميبي مىا ال يينىاؿي 

ٍمػػد ، كفىٍجػػرى  بػػراز محاسػػنو بكصػػهو شىػػيبةى الحى اػػـ انتقػػؿ إلػػى مػػدح الشػػيب كا 
ٍعػًدفى التٍَّقػكىل ، كأيٌس األلبػاب  كَّيمصػةى األفيػاـ ، كزينػةى النُّيىى، كداعي الرَّشىػاد ،  ، كمى

قىارً   . كنىٍبتى العىهىاؼً ،  الكى
كلىًتػػًو ، كككنػػو قىػػاًدرنا عمػػى تمبيػػة مطالػػب العاذلػػة ؛  ػػرَّجى إلػػى إابػػات فيحي كأَّيػػرنا عى

ػػبىا  تّْعنػػا بهيكىاىىػػاًت الصّْ شػػيبى لجػػأ إلػػى بىػػثّْ الحكمػػة ، التػػي تؤكػػد أفَّ ، ك ألنػػو مػػا زاؿ ميتىمى
ػػػدو االعتػػػراض عميػػػو اِنسػػػاًف سيػػػ ؛ كمػػػا يظيػػػر فػػػي قػػػكؿ ابػػػف نَّة كىكًنيَّػػػة ال يىًحػػػؽُّ ألىحى

ػمَّ كي  ىتىٍبمى  الاَّكبً  ةي دَّ جً ل  حمديس: يػًر ميٍسػًهرً ، ل (اديمى قىػ امى ػى  ى ػبىاحو ًفػي ديجى   (ُٖٕل( كىأىمُّ صى
ـى لىػيَّ عرىؼى األى  فٍ مى كى : ل ابف األىبَّاركقكؿ  دُّ فعػؿ العاذلػة ، ككػاف ر  (ُٕٗل( اٍَّطىػًر الكى ًكػنٍ يي  ـٍ ا

َـّ يريػدي  َن ، ايػ ػا ، يىٍَّػدىعي بػو نهسػو أكالن السَّرية ، بكصؼ ما قالو الشاعر قياسنػا َّادعن
 ًَّدىاعىيىا بو اانيةن .
ػا ًفػي ًسػكىاًد ًعػذىاًر الشػاعًر ، كتىٍنسىػى  تيٍنًكري العىاًذلىػةي  ٍيػًدىىا مىعىػوي ؛ بىيىاان سىػاًبؽى عى

ػى ًمٍنػوي نىٍهعنػاال يىًحؽُّ ًلمشَّيًخ الهاني أألنَّوي  ؛ ف يتصابى باألكانس ؛ فىًإفَّ األىٍشيىبى ال ييٍرجى
دّْىا نصيب . لذا  ال تيكىاًصؿي  ير الشباب ، كمىٍف يىٍهًقد الشباب فميس لو ًمٍف كي
بيِ : ـ ة

َ
 اٌىِص

ُ
ت

َ
ٍ
َ
 ط

ًلػػيّْ مػػف  نَّػػٍت الجاريػػة بشػػعر  ىزى مىػػسى ابػػف حمػػديس فػػي مجمػػس َّمػػرم ، ك ى جى
دَّؽ فييا الشاعر ِظيار إعجابو بيا ؛ فنظػرٍت إليػو مسػتنكرةن مػف أسػهؿ  إنشائو ، كحى

إلػػى أعمػػى ، ككأنيػػا تقػػكؿ : لمػػاذا تريػػد ؟ ، ىػػؿ أنػػت مػػريضه تشػػتيي الشػػهاا ؟( ؛ 
كَّت كجيييا بيدييا ؛ ًممَّا يىديؿُّ عمى ( ؛ فصى اؿى  إلى بيميكًغ الدٍَّىشىةً  فأجابيا : لأبغي الًكصى

( ، ككأنيػػػا تقػػػكؿ : لًإفَّ ذيركًتيػػػا ،  ًجيػػػبه اًجبىييىػػػا ، كمالػػػت ىىػػػذىا لىشىػػػٍياه عى كرفعػػػت حى
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يَّػا فكيػؼ  ًنٍنػتى يػا رجػؿ ؟ أنػا الاُّرى ةن ، ككأنيػا تقػكؿ : لىػؿ جي بجسميا بعيدنا منو ميٍعًراى
كؿى إليَّ ؟( : لرىمىؿ( صي  تىٍبًغي الكي

ينىيىػػػػا يًنػػػػي عى ٍصػػػػًؿ عى ػػػػٍت ًفػػػػي الكى اى  فىاكى
 

ػػػػػا لىػػػػػدى   قىالىػػػػػٍت: مى  يٍؾ ؟فىاٍزدىىىػػػػػٍت عيٍجبنػػػػػا كى
 

ػػػػػػػاذىا تىٍشػػػػػػػتىًيي ؟ ًميػػػػػػػػؿه أٍنػػػػػػػػػتى ، مى  أعى

 

 قيٍمػػػػػػػػتي : قىٍطًهػػػػػػػػي  ًبيػػػػػػػػػًدم ريمَّانىتىيػػػػػػػػػؾٍ  
 

ا َى يمىػػػػػػػتى قىالىػػػػػػػٍت : كى  فىاٍناىنىػػػػػػػػٍت ًكٍبػػػػػػػػػرنا كى

 

يػػػػػػػػٍؾ؟  (َُٖل أكى ىىػػػػػػػػػذىا كيمُّػػػػػػػػوي تىطميػػػػػػػػبي كى
 

 

ػػبي الرجػػؿي بػػامرأة  فىكَّػػو ،  يحػػاكؿي الظُّييػػكرى أكاػػر طيػػكالن ، كييٍبػػًرزي  »كعنػػدما ييٍعجى
تَّى يبدك مسػيطرنا ، كالمػرأة الميٍيتىمَّػة ًبػًو تىٍسػتىًجيبي  ٍدرىهي ؛ كذلؾ حى ـ صى َّّْ بالتأكيػد  -كيياى

ػمىييىا ؛ كػي تبػدك  - مالة رأًسػيا ، كمممسػة شػعرًىا ، ككىٍشػًؼ ًمٍعصى بإبراز صدرًىا ، كا 
 .( ُُٖل «َّااعة 

ٍعهىػػر الرًُّعيًنػػيّْ  ٍشػػيىدو آَّػػر جػػاا أبػػك جى إلػػى العاذلػػة كيػػداهي ىػػػ( ٕٕٗلتكفػػي مى
ػػػالىيىا ؛ فأبػػػدت دىشػػػتيا ، كارتهػػػب  َّاليتػػػاًف ، كال يىٍحًمػػػؿي ىىًديَّػػػة جميمػػػة ، كطىمىػػػب ًكصى

نىوي : لكامؿ( اًجبييىا ، كاستنكرت أٍف يىٍطميبى شيئنا كلـ يىٍدفىٍب اىمى  حى
ػػػػكً  يػػػػؿى نى  تي ٍلػػػػاكى حى  دٍ قىػػػػكى  : تٍ الىػػػػقى   ايى الً صى

 

ػػػػػ يػػػػػرً  ى  فٍ ًمػػػػػ  ػػػػػتى  ال ياو شى  وٍ أىلى ٍسػػػػػالمى  كزي جي
 

 ؟ ىفىتنػػ ايىػػ ؾى كى ٍحػػنى  أىيػػفى  : يًلػػ ؿٍ قيػػ اهللً ًبػػ
 

ػػػمى  أىيػػػتى أىرى   (ُِٖل وٍ ًصػػػمى  مًبػػػ اي يًجػػػيى  كالن كصي
 

 

ًة  ابىػػة باسػػتَّداـ المصػػطمحات النحكيَّػػة ، كدلَّمػػت عمػػى ًصػػحَّ لجػػأت إلػػى الدُّعى
ـى المكصػػكؿى ال بيػػدَّ ًمػػٍف أىٍف تتبعػػو جممػػة الصػػمة ، ككػػذلؾ  ًتيىػػا ؛ فػػإفَّ االسػػ جَّ ػػٍف أىرىادى حي مى

اؿى ؛ فم بيدَّ ًمٍف أىٍف ييمىيّْدى بيف يديو بيىًديَّةو الئقة .  الًكصى
حِ : ـ ـخ

َ
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َ
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ُ
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َ
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ْ
 االش

ٍصًرٌم بػأف قىمَّبىػٍت يىػدىىىا بحيػث أصػبحت راحتيػا ميتًَّجيىػة  ًمٌي الحي سىأىلىًت العىاًذلىةي عى
؟( : لكامؿ(، ككأنيا تقكؿ : لمىتىى عىهىٍهتى فىعً  (ُّٖلإلى أعمى   ٍهتى

ػػػػػػػذً  ًتػػػػػػػي ؛ فىَّي  قىالىػػػػػػػٍت : كىىىٍبتيػػػػػػػؾى ميٍيجى
 

مىػػػػػػػى فىٍَّػػػػػػػًذم  ـٍ عى نىػػػػػػػ دىًع الًهػػػػػػػرىاشى ، كى  كى

 

اىنىػػػػػػػٍت ًإلىػػػػػػػى ًمٍاػػػػػػػًؿ الكىًايػػػػػػػًب يىػػػػػػػػًدم  كى
 

ـى األىًريػػػػػػػػػػػػػػكىةي ًذم  ٍبتييىػػػػػػػػػػػػػػا : ًنٍعػػػػػػػػػػػػػػ  فىأىجى
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ًبػػػػػي : ٍمػػػػػتي . لىًكػػػػػٍف قىػػػػػاؿى ًلػػػػػي أىدى  كىىىمى

 

 ػتىػػػػػػػػػػػػًعذً ًبػػػػػػػػػػػاهلًل ًمػػػػػػػػػػػػٍف شىيطىاًنػػػػػػػػػػػػؾى اسٍ  

 

، قيٍمػػػػتي لىيىػػػػػا : هىٍهػػػػتى فىًعٍهػػػػتى  قىالىػػػػٍت: عى

 

ـٍ أىليػػػػػػًذ   ػػػػػػػٍذ ًشػػػػػػػٍبتي ًبػالمَّػػػػػػػذَّاًت لىػػػػػػ مي
(ُْٖل

 

 

رىبى ًبكىهّْػًو عمػى األيٍَّػرىل  بى الشَّاًعري رىٍأسىوي بىيفى يىدىيًو ، كتىنىهَّسى ًببيٍطاو ، ايَـّ اى اى كى
ٍسرىةن كنىدىمنا عمى ما اقترفو ًمٍف ذينيكبو في شػب ػضُّ عمػى حى ابو ، كأىكَّػدى ليػا أىفَّ الشَّػيبى يىحي

نًَّة الرٍّْاكىاف .    ٍرًا كىالتَّنىعُّـ ًبالمَّذَّات العاجمة ؛ سىٍعينا لمهكز ًبجى كؿي بىيفى المى يىحي  العىهىاؼ ، كى
ىػ( ألنػو يىٍسػيىري طىػكىاؿى المَّيػًؿ ٕٕٓالعىاًذلىةي ابف ًسيد المّْص اِشبيمٌي لت كالمىتٍ 

تَّى ًإفَّ العيكَّاد لكال سىمىاعي أىًنينو ميٍستىٍغرً  قنا في الًعبىادىة ، عمى الر ـ ًمٍف ىيزىاًلًو الشًَّديد ؛ حى
دىقىةى عينييا ، كأطبقت عمى أسنانيا ،  سَّعىٍت حى كده ؛ ككى ًمميكا كيجي ػاًبعىيىا ما عى كشىبَّكىٍت أىصى

 : لالمتقارب(
ػػػػػػػػػػكى  - ةو مىػػػػػػػػػػائً قى كى  ػػػػػػػػػػ ىنى الاَّ  :-يمً امً شى

 

ػػػػػػػػػػػػػ  لىػػػػػػػػػػػػػ تى رٍ ػًيػػػػػػػػػػػػػسى  مـى ػعى  دً قيػػػػػػػػػػػػػرٍ تى  ـٍ كى
 

قىػػػػػػػػػ  ارى الًهػػػػػػػػػ فىػػػػػػػػػكؽى  ؾى مي ٍسػػػػػػػػػجً  ابى ذى  دٍ كى
 

تَّػػػػػػػػػػى شً   مىػػػػػػػػػػى يػػػػػػػػػػتى هً َّى  حى  دً كَّ العيػػػػػػػػػػ عى
 

كىيػػػػػػػػػػػػػؼى :  تي ٍمػػػػػػػػػػػػػفىقي  ػػػػػػػػػػػػػ لرى أي  كى  اػنىاًئمن
 

ػػػػػػػػػبً  ةً يَّػػػػػػػػػنً المى  ياًمػػػػػػػػػرى كى   (ُٖٓل؟  دً صى رٍ ػالمى
 

 

مىييىػا بأنػو  ػاًليا فىرىدَّ عى ذىٍنبىػوي ، كييٍكهىػى   ىايتػو العيٍظمىػى أٍف ييٍغهىػرى ، ك زىًىػدى ًفػي ًكصى
ػػوي ، ك  ػػاًئؼه مػػف المػػكت ؛ ىىمَّ فمىمىسىػػٍت شىػػٍحمىةى كيػػؼ يىٍمتىػػذُّ ًبػػالنَّكـً ىىػػاًربه ًمػػفى النػػار ، كَّى

ػػػا ييػػػكًحي ًبنيهيكرًىىػػػا ًمػػػٍف سىػػػمىاًع مػػػا يقػػػكؿ ، ككأنيػػػا تقػػػكؿ : لال ييٍمًكنيػػػؾى         أيذيًنيػػػا ؛ ًممَّ
 . (ُٖٔلًَّدىاًعي( 

ًهيَّةه ابفى  اج البىٍمًهيًقػٌي  كقد دىعىٍت صى ػٍت ىػػ( ُٕٕلتالحى إلػى المٍَّيػًك مىعىيىػا ، كأىلىحَّ
يىٍت إصبب السبابة نحك األرض ، ككأنيا تقكؿ : لعميؾ أف تػأتي إلػيَّ  جَّ عميو ؛ بأف كى

صا رنا( 
 ؛ فالكقتي صاؼو ، كالنَّكىاؿي ميبىاح : لكامؿ( (ُٕٖل
ًهيَّػػػػػػػػةي  قىالىػػػػػػػتٍ  ٍرتي  ًإذٍ  صى ػػػػػػػػرى  : ًبيىػػػػػػػػػػا مى

 

أفىػػػػػػػػػػػم  ؿي  َى ػػػػػػػػػػاعىةن  تىنىػػػػػػػػػػػزَّ  تىٍرتىػػػػػػػػػػاحي ؟ سى

 

ٍبتييىػػػػػا ػػػػػػافى  الرًَّقيػػػػػػبي  لىػػػػػكال فىأىجى  ًلػػػػػػي لىكى

 

ػػػػػػػػػػػا  كىاحي  الغيػػػػػػػػػػػديكّْ  بىٍعػػػػػػػػػػدى  تىػػػػػػػػػػػػٍبتىًغي مى  رى

 

ػػيّْ  ًفػػي كىىىػػؿٍ : قىالىػػٍت  ػػيّّ  الحى   ىيرىنىػػا ؟ حى

 

  ٍَ (ُٖٖلًريىػػػاحي  ؛ فىالسَّػػػمىاحي  فىػػػدىيتيؾى  فىاٍسػػػمى
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ٍنيىا ؛ ألنَّو مشغكؿه  ـه عمػى الطاعػة كالػذٍّْكر ؛  فىأىٍعرىضى عى ٍقػًد بأداا الهػرائض ، مي
 لمهكز بالاكاب العظيـ كالنعيـ الميًقيـ .

ىِ :   ـ د
ْ
ه

َّ
 ثِبٌٍ

ُ
بي

َ
شِغ

ْ
 االٔ

ٍمػًب ًعػذىارًًه ،  يٌ طً ٍسػقي رى السَّ شىػاًطر  بػف الرحمف أبا زيد عبدالمٍت العىاًذلىةي  عمػى َّى
كًب المٍَّيًك ، كقد ري رَّكػت  كانيماكو في االستمتاع ًباي بىدىأى الشيبي يىًدبُّ في رأسو ، بأف حى

ٍصرًىىا  رىكىةن إلى األماـ ، ككاعت يىدىىىا الييٍمنىى عند َّى ، كأحكمت قباة يػدىا ًجٍسمىيىا حى
 ، يقكؿ : لالطكيؿ(الييٍسرىل 
ػػػػػػػػػةو  ػػػػػػػػػرنا رىأىٍتػػػػػػػػػًني ًإذٍ  ًلػػػػػػػػػي كىالًئمى  ميػشىمّْ

 

بىػػػػا سيػػػٍبؿً  ًفػػػي أيىىػػػٍرًكؿي   ػػػاًلبى  الصّْ  رً العيػػػذٍ  َّى
 

يؾى ، تىنىبَّوٍ  تىقيكؿي : ٍقػدىةً  ًمػفٍ  ، كى ػبىا رى  الصّْ

 

َي  دىبَّ  فىقىدٍ   ٍب  الشَّػٍعرً   ىسىػؽً  ًفػي الشَّػيبً  صي

 

 كىاٍعمىًمػػي العىٍتػبً  عىػفً  : كيهّْػي لىيىػا فىقيٍمتي 

 

(ُٖٗلالهىٍجػػػػػػػػًر  ًإٍ هىػػػػػػػػااىةي  النَّػػػػػػػػكـً  أىلىػػػػػػػػذَّ  ًبػػػػػػػػأىفَّ  
 

 

ٍقتى المشيب ، كقد  أكدَّ أف أفاؿ الميك كالعبث ما يأتي  مىسىٍت العىاًذلىة عمى كى جى
مىى  ُـّ شهتييا ، كتىٍهريؾي عينييا ، كتاب يدىا الييٍسرىل عى ٍقعىد ، كاستمعت إليو كىي تىاي مى
ٍجًييىا ، مب تكجيو السػبابة إلػى أعمػى نحػك الَّػد ، بينمػا ييغىطّْػي الهىػـ ًإٍصػبىبه آَّػر ،  كى

ػعىت  اى إحػدل قػدمييا فػكؽ األيٍَّػرىل بإحكػاـ ، كذراعيػا كيستندي الذقف إلى اِبياـ ، ككى
ػػًة يىػػدىييىا ؛ فػػإفَّ  َـّ  ىطَّػػٍت أيذينىيىػػا ًبرىاحى ػػا يىػػديؿُّ عمػػى الػػرفض ، ايػػ األيمػػف أمػػاـ صػػدرىا ؛ ًممّْ

ٍممىة ليغىة جسدىا تقكؿ : لكىهىى ، ال ييٍعًجبيًني مىا تىقيكؿ(  جي
 .   (َُٗل

ؿ قالو ابف حمديس كنىظىرىٍت العىاًذلة طكيمن في كجو مىٍف ييٍنشً  ديىا شعرنا في الغىزى
ػدَّقىٍت فػي عينيػو ؛ ِظيػار دىشػتيا ، كأىٍ مىقىػتٍ   عمػى تاػغط، ك بإحكػاـ  ياشػهتي ، كحى

 لكامؿ( ىىا :دً يى 
ػػػػػا لىػػػػػػوي  ٍنًشػػػػًدىىا نىًسػػػػيًبي : مى  قىػػػػػالىٍت ًلمي

 

 لىيػػػػػػػػػػسى النًَّسػيػػػػػػػػػػبي ًلًمٍاًمػػػػػػػػػػًو ًبنىًسيػػػػػػػػػػبً  

 

ؿى   شىػاًعػػػػػػػػػرو  فىػػػػػػػػإالـى ييٍنًشػػػػػػػػػديًني تىػغىػػػػػػػػػزُّ

 

ػػػػػػػػػًطيًب   ػػػػػػػػػا كىػػػػػػػػافى أكالهي ًبػكىٍعػػػػػػػػػًظ َّى مى
(ُُٗل
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استنكرت أف يقكؿ ًشٍعرنا في الغزؿ ؛ ألنَّو شيخه كبير ، كرأت أنو يميؽ بػو أٍف 
 يىقيكؿى أبياتنا في الكىٍعظ ، كالتذكير بالمكت . 

النشػػػغالو بػػػالميك مػػػب الغػػػكاني ،  (ىػػػػِٖٓتل اكةرى الطَّػػػ ابػػػفى كالمػػػت العاذلػػػةي 
سَّػعىًت كانصرا ػاًجبىيًف ، ككى ٍهًرًقػًو ، بػأٍف رىفىعىػًت الحى فو عف العبادة ، كقد ظىيىرى المىًشيبي ًبمى

ًت الهىـ  : لالكافر( العىينيًف ، كفىتىحى
 يػاًنػػػػػػػػػػػػػكى مغى لً  كػتىٍيهيػػػػػػػػػػػػػأى  : ةو مى ػاًئػػػػػػػػػػػػػػقى كى 

 

ٍهًرًقػػػػػػػػػػؾى بً  ىحى ٍاػػػػػػػػػػأى  دٍ قىػػػػػػػػػػكى    اري ػالنَّيػػػػػػػػػػ مى

 

اىاٍػػػػتً :  ايىػػػػلى  تي ٍمػػػػقي فى  ػػػػالتَّ  ىمىػػػػعى  حى  يابً صى
 

ػػػػأى ل  (ُِٗل( اري عىػػػػالمي  ضً الرَّكٍ ًبػػػػ يػػػػؿً الَّى  ؽُّ حى
 

 

ٍقعىد ، كرىفىبى أحد أصابعو ، كأسنده إلػى إحػدل كجنتيػو  مىسى الشاعري عمى المى جى
ٍيػػتىـٌ بمػػا تقػػكؿ العاذلػػة  ؛ ممػػا يعنػػي أنػػو  يػػر مي
، ككأنػػو يقػػكؿ : لال أيبىػػاًلي بمػػا  (ُّٗل

 تقكليف( .
 : ـ هـ

ِّ
ظ

َ
 احل

ُ
ىء

ُ
 ع

عىتي العىاًذلىةي  اى ػدّْؽي فػي كجػو  كى ـى عمػى أىٍنًهيىػا ، كأَّػذت تيحى ٍبيىػا ًِ يَّػةا ،  الػداني أيمى
مَّػا كرجعت إلػى الَّمػؼ قمػيمن ،  ػٍعؼ الػرأم ، كاً  كأشػارت إلػى أف سػبب الَّمػكؿ ًإمَّػا اى

ػازى  بىوي ، كاسػتنكر مػا قالتػو ، كقػاؿ إف سػبب نكبتػو أنػو حى العىٍجز ؛ فأبدل الشاعري تىعىجُّ
بىوي ،  يؿً اً األى المىٍجدى  ػاحى مىػؾى المعػالي ، كلكػف صى ػد ، كمى ػكىذا ما لـ يىنىٍموي أىحى ،  العػاار ظُّ الحى

ػٍراً  ػػ الػذم ييعىسّْػري األمػػكرى ، كيػدفبي ًإلىػػى المى ػػظّْ  فىػكت فىػػًإفَّ  ؛ ييٍرًاػيو ال امى  السػػبب ىػك الحى
ميكؿ ليذا المباشر  لطكيؿ( : الَّي

ػػػػػػػاًممن  : ةو مى ػاًئػػػػػػػقى كى  ػػػػػػا بىػػػػػػاؿي ًمٍاميػػػػػػؾى َّى  مى

 

ػػػػاًجزي ؟أىأىٍنػػػػ  ـٍ أىٍنػػػػتى عى ػػػػًعيؼي الػػػػرٍَّأًم أى  تى اى

 

ٍنًبػػػي ًإلىػػػى القىػػػكـً أىنَّػػػػًني  فىقيٍمػػػتي لىيىػػػا : ذى

 

اًئػػػػػػزي   ٍجػػػػػًد حى كهي ًمػػػػػػفى المى ػػػػػكزي ـٍ يىحي ػػػػػا لىػػػػػ  ًلمى

 

ٍحػػدىهي  ػػظّْ كى ػػا فىػػاتىًني شىػػياه ًسػػكىل الحى مى  كى
 

ػػػػػػرىاًئزي   ػػػػػا المىعىػػػػػاًلي فىًيػػػػػػيى ًفػػػػػػيَّ  ى كىأىمَّ
 (ُْٗل
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مىسى  ٍقعىػد ، ككاػعت سػاقنا فػكؽ كعندئذو جى ًت العىاًذلىػةي ، كأىٍسػنىدىٍت ظىٍيرىىىػا ًإلىػى المى
ػػػػػا ييػػػػػكًحي ًبالشَّػػػػػؾّْ فيمػػػػػا يقكلػػػػػو  ػػػػػٍدرًىىا ؛ ًممَّ قىػػػػػدىٍت ًذرىاعىييىػػػػػا فىػػػػػكؽى صى            األَّػػػػػرل ، كعى

 . (ُٓٗلالشاعر 
ًبيفي الشَّاًعري ، كلىكىل فىمىوي ؛ ًممَّا يىدي  عَّدى جى ًَ ؿُّ عمى أنو تى فتىجى قي ذىكَّر تبَّػيسى حػؽَّ

ايىاه الكريمػة ، كفػي الكاقػب  ظًّْو ، عمى الػر ـ ًمػٍف سىػجى ػدُّ  ري ايػعٍ يى » ، كسيكاى حى  بػالًكرىاـ الجى
 مػب َي اجً الرَّ  ؿي قٍ العى  بي مً تى جٍ يى  ال وي ألنَّ  ؛ يشالعى  ااً هى صى  فٍ مً  ـٍ يي يبى صً نى  األذكيااي  فيهكتي  ؛ دائمنا
ٍنػدي  ييكًرم عندما فإنو ؛ السٍَّعد  الحػظَّ  ألفَّ  إال ذاؾ كمػا ؛ السػعادة دي ٍنػزى  يىٍنطىًهػر النجابػة زى
ػيي  السػعيدى  ػؿي  البىٍَّػتي ل أصػبَ لػذا ؛ األَّابػثي  بي احً صى ػا أىٍفاى  لسػت ؾألنَّػ ؛( الهىتىػى ييػٍؤتىى مى
بنا ًبغىيًر ميسىاًعدً ل ميٍدًركنا دّْ  أىرى  . (ُٔٗل« ( الجى

فػكؽ شػهتييا ، سػاَّرة ابتسػامة  الحػت، ك عىينىي العىاًذلىػة ي فً  يؽي رً البى  بى مى لى كقد 
ػبى ، ىازئػةن ىػػ( َٔٓلت قبػؿ ابفي ىىاًنر األىٍصغىر كىي تَّاطب  ٍت كىهَّػي اليىػدىيًف مى َـّ لىػكى ايػ

بنا  اًبًب تىعىجُّ  : لطكيؿ(      (ُٕٗلتىٍهًريً  األىصى
قىاًئمىػػػػػةو  ػػػػػا ًلػػػػػي كى ػػػػػظَّ  أىرىل : مى  كىاًفػػػػػػرنا الحى

 

ًنػػػػػػػػياو  ًبكيػػػػػػػؿّْ   ػػػػػػػاؿً  ًفػػػػػػػي دى ًاػػػػػػػيبً  الرّْجى  كى

 

اًجػػػدنا الػػػدٍَّىري  ييٍتًحػػػؼي  ال لىيىػػػا : فىقيٍمػػػتي   مى

 

ػػػػػػػػػػػػٍميىاؤيهي  بػػػػػػػػػػػػوً  أىنىافىػػػػػػػػػػػػتٍ   ًنػػػػػػػػػػػػيبً  عي  ًبصى

 

ػػػااً  يىًاػػػيؽي  ًهضي  النّْيػػػؿً  ًبمى ػػػٍنَّى  الاَّػػػرىل مي

 

ـي   ييٍحػػػػػػرى ًفيػػػػػًب  كيػػػػػؿُّ  الػػػػػػرَّمَّ  ًمػػػػػػٍنوي  كى رى
(ُٖٗل

 

 

ػظّْ الميعىػاًكًس  ميكؿ كالكىسىػاد إلػى الحى ؛ فىػًإفَّ األىٍرزىاؽى أرجب الشاعري سبب ىذا الَّي
ٍمقػػى ، ك  ظيػػكظه ، كالبىٍَّػػت ييػػمًزـي الحى ػػظّْ حي ػػما ، ك  العىػػاًارً  الحى ػػاًحبي الهياى الػػدٍَّىري ييعىاًنػػدي ييصى

 .األىٍحرىار 
ٍجيييىػػػا ،  ػػػبىسى كى كقػػػد انَّهػػػض حاجبػػػا العاذلػػػة ، كاتسػػػعت فتحتػػػا أنهيػػػا ، كعى

 َٕٓ بػػػيف تل اًنػػػيٌ المىٍركى  األصػػػـكاػػػمت ذراعييػػػا بإحكػػػاـ أمػػػاـ الصػػػدر ، كالمػػػت 
مَّب: ل وً مً اٍ مً بً  يؽي مً يى ال  ؽو دي نٍ في  في ؿى زى نى  ؛ ألنو( ىػٕٓٓك  (البسيط ميَّى

 يىػػػػػػػػػػػػػػػػػا ىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػًذًه ، ال تيهىنّْػًديًنػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 

ٍنػػػػػػػػػػًزؿو ىىًجػػػػػػػػػػيفً   ٍف ًصػػػػػػػػػػٍرتي ًفػػػػػػػػػػي مى  َى
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ػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػؿّْ ًممَّ َي المىحى  فىمىيػػػػػػػػػػػػسى قيٍبػػػػػػػػػػػػ

 

ًديًنػػػػػػػػػػػػي  ٍنًصػػػػػػػػػػػًبي كى  يىٍقػػػػػػػػػػػدىحي ًفػػػػػػػػػػػي مى

 

ٍمًكيَّػػػػػػػػػػػػػػػ لىًكػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ فىالشٍَّمػػػػػػػػػػػػػػػػسي عي  ةه كى

 

ًطػػػػػػػػػيًف   ٍمػػػػػػػػػػأىةو كى تىٍغػػػػػػػػػريبي ًفػػػػػػػػػػي حى
(ُٗٗل

 

 

ٍنًزلىتىػوي سػامية ال ييػٍنًقصي فما كاف منػو إال أٍف   أىٍطبىػؽى اليػديًف بىًشػدَّة ، كأكػد أىفَّ مى
ًقيػػر ؛ ككأنػػو ماػػؿ الشػػمس مكانيػػا فػػي منيػػا شػػيا ،  ـى ًفػػي مىكىػػافو حى كال يىًعيبيػػوي أىٍف ييًقػػي

كًب تىًغيبي عىًف األىٍنظىاًر ؛ ًلتىعيكدى السماا ، كلكنيا ال تىظىؿُّ  ٍقتى الغيري سىاًطعىة دىكمنا ؛ فىًهي كى
بىاح اليـك التالي .  كتيٍشًرؽ ًفي صى

بىػةن ، أىكَّػدى شػػعراا األنػدلس أفَّ   الػػنٍَّحسى عنػدما شػكت العاذلػػة سػكا الحػػظ ميتىعىجّْ
اًحبي  اًسنييي بيـ ؛ فتىًصير  عبثيك ،  النُّبىماى  ييصى  . اعيييكبن  ـمىحى

ىي : ـ و
ُ
س

ُّ
 إٌ
كًلًو ، كأبدت دىشتيا  ىػ(ْٔٓلتابف رشيؽ القيركاني المت العاذلةي   عمى نيحي

بأف رفعت العىينىيًف إلى أعمى ، كفتحت فىمىيىا ، مػب إرجػاع ظيرىػا إلػى الَّمػؼ قمػيمن : 
 لطكيؿ(

ػػنىى؟ ذىا الاَّ ػػا ذىا الشُّػػحيكبي كى قىاًئمىػػةو : مى  كى

 

ـي :فىقيٍمػػػػػتي لىيىػػػػػا قىػػػػػػكؿى ال   مىشيػػػػػكًؽ الميتىػػػػػيَّ

 

يػػػػػػؼه أيًعػػػػػػزُّهي   ىىػػػػػكىاًؾ أىتىػػػػػاًني كىىيػػػػػػكى اى

 

(ََِل فىأىٍطعىٍمتيػػػوي لىٍحًمػػػي ، كىأىٍسػػػقىيتيوي دىًمػػػػي 
 

 

ًزيػػزه عمػػى  ػػنىى ؛ بػػأف ىكاىػػا اػػيؼه عى يىػػريدُّ عمػػى العىاًذلىػػة ميعىمّْػػمن سػػبب ذلػػؾ الاَّ
مىيًو ًإٍكرىاميوي  مىيو ًبأىٍف ييٍطعىـ ًمٍف لىٍحًمػو نهسو ، ميقىرَّبه إلى قمبو ؛ يىًجبي عى ٍؿ عى ؛ لذا لـ يىٍبَّى

كليو الظَّاًىر .  يىٍشرىبي ًمٍف دىًمًو ؛ كنىتى ى مف ذلؾ نيحي  ، كى
ػٍت   ػمىيمىى حاجبييػا ، كاتسػعت حدقػة عينييػا ، كفىتىحى كفي مشػيدو اػافو رفعػت سي
ػًة كىهّْيػا ؛ بيٍغيىػةى إظيػ (َُِلشىهىتىييىا  ٍجيىيىا ًبرىاحى كٍَّت كى ػكؿ جسػد ، كصى اًر دىشػتيا مػف نيحي

 أيمىيَّة الداني : لطكيؿ(
ػػػػمىيمىى تىقيػػػػكؿي  ػػػػا سي  نىػػػػاًحمن  ًلًجٍسػػػػًمؾى  : مى

 

ػػػػػأىفٍ   ػػػػػكىاًدثى  أىفَّ  رىأىتٍ  قىػػػػػدٍ  كى ـي  ًلػػػػػي الحى  ًسػػػػػٍم
 

ًبػػػػػي : ال لىيىػػػػػا فىقيٍمػػػػػتي   نىاًحػػػػػؿو  ريبَّ  تىٍعجى

 

ػػػػػا  ٍسػػػػػنيوي  مىحى ػػػػػتَّى حي سيػػػػػٍؤديديهي  شى ـي  كى ٍَّػػػػػػ  اى
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َـّ  تيٍنًكػػػػػػًرم كىال ػػػػػػةن  فىػػػػػػاؽى  اٍمػػػػػػًرئو  ىىػػػػػػ  ًىمَّ

 

ػػػػػػػػافى   ػػػػػػػػمىى فىكى ًتػػػػػػػوً  ًمٍقػػػػػػػػدىارً  عى ُـّ  ًىمَّ  اليىػػػػػػػ

 

ػػػػا مى ػػػػفٍ  أىنىػػػػا كى  الًغنىػػػػى فىييٍبًطػػػػريهي  يياٍػػػػًرم مى

 

ـى   يىٍعػػػػػػدى رىهي  أىٍحيىػػػػػػاننا كى ـي  فىػػػػػػيىٍاجى العيػػػػػٍد
(َِِل

 

 

ينىيػًو عمػػى الحاجػب ، مػب تجعُّػػد ػػبى يىػدىهي فىػكؽى عى اى ػًؿ ؛ فكى جى  شىػعىرى الشَّػاًعري ًبالَّى
ُـّ فػي  (َِّلالجبية  كًلًو ؛ الذم ال ييٍنًكري شىرىفىوي ؛ فقد أنحمو اليىػ ٍقًنعنا ًلنيحي ، كقدـ تبريرنا مي

كًع إلى المجد .  النُّزي

ػػمٍَّت شػػهتييا ، كدىقَّػػٍت          ينىييػػا ، كاى ػػدىقىتىي عى ػػمىيمىى حى كفػػي مشػػيدو االػػث رىفىعىػػت سي
كؿنىٍحرىىا ًبيىًميًنيىا ، كىي إشارة دالَّة عمى   ابف الَّطيب : لطكيؿ( إنكار نيحي

ػػػمىيمىى تىقيػػػكؿي  ػػػا سي ػػػاًحبنا ًلًجٍسػػػًمؾى  : مى  شى

 

قىػػػػػػػػػػالىةى   ػػػػػػػػػػابي  تىٍأًنيػػػػػػػػػػبو  مى  ًبتىػػػػػػػػػٍأًنيسً  ييشى

 

قىػػػدٍ  ػػػا كيٍنػػػتى  كى ػػػبىا ىىبَّػػػتً  تىٍعطيػػػك كيمَّمى  الصَّ

 

يَّػػػػػػافى   ػػػػػااً  ًفػػػػػي ًبرى ػػػػػكسً  الشَّػػػػػًبيبىةً  مى ٍغمي  مى

 

ػػػػفٍ  مى َى  كى ـى  رىابىػػػػ ػػػػػاًمرو  اٍبنىػػػػةى  يىػػػػا األىيَّػػػػا  عى

 

ػػػكبً   ػػػتٍ  الهىػػػم ًبجى (َِْل ًبتىٍهًمػػػيسً  يىػػػدىاهي  رىاحى
 

 

يرد عمييا بأف العمر انقاى سريعنا ، ما بيف رككب ظيكر الَّيػؿ ، كَّػكض  
كب الهىم تارة ، كالميك مب   تارة أَّرل .  الًحسىاف يبىار المعارؾ ، كجى
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اَّمىتٍ  رناا ليغىة مى ػكُّ سىد في شككل العاذلة فػي الشػعر األندلسػٌي تىصى   ًإيػديكلكجيِّا لجى
ا ػا ، تىٍحًمػؿي  سػيميائيَّة عممة اقافيِّا ، بكصهيا كًنتىاجن ػكؿى  أَّمقيَّػة ، ًقيىمن ػٍرأىة  تىػديكري حى المى

ؿ .  كصراعيا مب الرَّجي
عنػا ، تمكمػو عمى األمر كًاػدًّْه مى  كفي حقيقة األمر كانت العاذلة تىميكـي الشاعر 

، عمى القعكد في المنػزؿ َّػاممن ، كتمكمػو عمػى الَّػركج ميغىػاًمرنا سىػٍعينا كراا األَّطػار 
كتمكمو عمى تىٍرؾ الًعٍشؽ كاالشػتغاؿ بالعبػادة ، كتمكمػو عمػى االنشػغاؿ بػالميك كطىمىػب 

اؿ ، تىٍطميبي منو  اب تارة ، كتمكمو عمى تركو تارةن أَّرل .الًكصى  الًَّاى
تنقػػؿ  بمشػػاىد شػػككل العاذلػة فػػي الشػػعر األندلسػػيٌ  ثي اػػرااكقػد أابػػت البحػػ

اَّمىػػٍت  شػػككل العاذلػػة عنػػد شػػعراا العكاطػػؼ الصػػادقة مػػف َّػػمؿ لغػػة الجسػػد ، كقػػد مى
بىة العىٍذبىة . ر الميدىاعى كى  األندلس صكرة مف صي

ككاف الشيبي مف أبرز األسباب التي دفعت العاذلة إلى الشػككل ، كقػد شػكت 
مٍَّت شىهىتىييىا ، بأف  ابياأظيرت ، ك  الشيبالعاذلة  اًجبىييىا ، كاى  عىبىسىٍت ، كرىفىعىٍت حى

 . ، كاحمرَّ كجيييا 
أ مقت عينييا ، كابتسمت ابتسامة سػاَّرة ، كاىنىػٍت  ، بأفٍ  االشمئزازكأظيرت 

لىػػٍت نظرىػػا عػػف الشػػاعر ؛ فمػػا كػػاف منػػو إال أف  كَّ ػػا ، كحى ػػدىقىتىاعينيقىيىػػا ًإٍعرىاان رَّكىػػٍت حى  تىحى
فهػػي ًظػػؿّْ  معيػػا ؛ عينيػػو فػػي ميٍقمىتىيػػًو إلػػى أعمػػى ، كتىػػذىكَّرى ذكريػػات المااػػي الجميػػؿ

تَّػػى ًإنَّيػػا الشَّػػبىاًب  بِّػػا كرامػػةن لشػػبيبتو ؛ حى ػػوي ًفػػي فىػػٌص َّاتميػػا ، : كػػاف ميحى نىقىشىػػٍت كىممى
كى ينى مً يى  تٍ دى سَّ كى تى ك  انىٍت ًفي اليىكىل وي ، بعد أف قادتيا شىعىرىاتو السُّكد ؛ فهاز بمكاصمتيا ، كى

ػًف المىًشػيًب: ػا يىظيػفُّ ًمػفى المَّػذَّة ، كفػي زىمى  تٍ لَّػكى تى  ًمٍف يىًدًه إلىى فىًمًو أٍطكىع ، كبمػغ فىػكؽى مى
ػػػةن صػػػكب ػػػٍف ًذٍكػػػرًًه ، كنىهىػػػرىٍت ًمػػػٍف ميمحظتػػػو ، كقىطىٍعػػػت  اؿمى الشّْػػػ ميٍعًراى ػػػٍت عى ، كأىٍعرىاى

تو كىيدنا ، كعىزىفى  اًلًو .سىمًسؿى قىيًدًه ، كعىصى  ٍت عىٍف ًكصى
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بى كجيييػا ،  َّكفياكأظيرت  نَّبىػت النَّظىػرى  كانَّهػض حاجباىػا، بػأف شىػحى ، كتىجى
 إلى كجيو . 

ػػاًبعىيىا ، كتىنىهَّسىػػٍت  حزنيػػاكأظيػػرت  ػػمًَّت الشَّػػهىتىيًف مىعنػػا ، كشىػػبَّكىٍت أىصى ، بػػأف اى
 ًببيٍطا .

َّرة شػامتة ، بػأف رفعػت حاجبييػا ، كابتسػمت ابتسػامة سػا دىشتياكأظيرت 
دَّقىٍت طكيمن في كجو الشاعر ، الذم  ذكر أسباب شيب الػرٍَّأًس ميبىكّْػرنا عمى الشّْهىاه ، كحى

براز محاسنو،  كلىًتػًو  كككنػو ،  اـ انتقؿ إلى مىٍدح الشيب كا  ػرَّجى إلػى إابػات فيحي كأَّيرنا عى
مف شيبو ، كلديػو مػا  قىاًدرنا عمى تمبية مطالب العاذلة ؛ ألنو ييٍحًسفي المٍَّيكى عمى الر ـ

بىا ،  شيبى اِنسػاًف سيػنَّة لجأ إلى بىٌث الحكمة ، التي تؤكد أفَّ ك تىٍيكىاهي مف فكاىات الصّْ
، ككاف رىدُّ فعؿ العاذلة السَّرية ، بكصؼ مػا قالػو لمبشر ال سبيؿ إلى تغييرىا كىكنية 

، ايَـّ ييرً   يدي َّداعيا بو اانية .الشاعر قياسنا َّادعنا ، يىٍَّدىعي ًبًو نىٍهسىوي أكالن ن
كقهػت ، كرىفىعىػٍت إحػدل  تارة ، بأف االشمئزاز، كأظيرت  طمب الكصاؿكشكت 

اًجبىييىا ،  دَّقت بعينيياحى مٍَّت السػاقيًف معنػافي كجو الشاعر ،  كحى ، كاتَّػذت ىيئػة  كاى
سىدى في االتجػاه الميعىػاًكس لػو . كأظيػرت  تػارةن أَّػرل ،  دىشػتياالرفض بأف أدارت الجى

سىػًدىىا  نظرٍت إليو مسػتنكرةن مػف أسػهؿ إلػى أعمػى بأف ، كرفعػت حاجبييػا ، كمالػت ًبجى
 . بعيدنا

لىػٍت  ، بػأف رىفىعىػٍت رىٍأسىػيىا تىكىبُّػرنا ،  اػبيا، كأظيرت  ميغىازىلة  يرىاكشكت  كَّ كحى
 كامت قباة يدييا .نظرىا بعيدنا ، 

ظىػػرىٍت فػػي ، بػػأف كقهػػت أمػاـ الشػػاعر ، كنى   اػبيا، كأظيػػرت  اليىٍجػػركشػكت 
اًجبىاىا ميقىطَّبىاًف .  عينيو ، كحى
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اًبيكشكت  كَّػٍت  ، بأف  ابيا، كأظيرت  ترؾ التَّصى ٌمت الشَّهىتىيًف معنػا ، كحى اى
ػاحبة ذلػؾ إ ػمؽ قباػة اليػد نصػؼ  كَّػة سىػًريعىة ، كأشػارت بالسػبابة مػب ميصى أنهيا حى

 إ مقة .
سَّػػعىٍت ، بػػأف كقهػػت ، كرىفىعىػػ اػػبيا ، كأظيػػرت  الهىٍقػػركشػػكت  كى ٍت ذىٍقنىيىػػا ، كى

ٍمؼى ظىٍيرًىىا . مٍَّت يدييا َّى تىي األىٍنؼ ، كاى  فىٍتحى
ػػدَّقىتٍ   اػػبيا، كأظيػػرت  إنهػػاؽ المػػاؿكشػػكت  ٍجػػًو الشػػاعر ،  ، بػػأف حى فػػي كى

ػدّْ  كأطبقت عمى أسنانيا ، كأشارت إليو بعىٍقًد السبابة كاِبياـ عمى شكؿ دائرة ، مب مى
 األصابب الاماة األَّرل .

ػػػاب الشػػػعركشػػػكت  عُّػػػد  االشػػػمئزاز، كظيػػػر  ًَّاى فػػػي تاػػػييؽ العينػػػيًف ، كتىجى
 يتككف في أعمى األنؼ ، مب ارتهاع الشَّهىًة العيٍميىا .

ٍبيىتىيىػػا ، كلىمىسىػػت عينيقىيىػػا ،  ، بػػأف َّكفيػػا، كأظيػػرت  السَّػػهىركشػػكت  فىرىكىػػت جى
بىاىػػت ًبشىػػٍعرًىىا ، كأصػػر الشػػاعري عمػػى أىفَّ السَّػػهىرى طريػػ ؽه لمغنػػي كتحصػػيؿ المجػػد ، كعى

ػػٌر ، كعػػدـ ممامػػة الػػديار ،  ػػرى ًبنىٍهًسػػًو ، كذكػػر مػػف أسػػباب السػػهر : إىانػػة الحي كفىَّى
 كالَّكؼ عمى النهس ، كشيكة المجد ، كتىنىكُّر الصديؽ . 

ٍزنىيىػػػا، كأظيػػػرت الَّمػػػكؿ كشػػػكت  ، بػػػأف رىفىعىػػػت الشَّػػػهىةى السُّػػػٍهمىى ، كاىنىٍتيىػػػا  حي
الشػاعري ذلػؾ الَّمػكؿ ى أسهؿ ، كرىكىمىت األرضى ًبقىػدىمىييىا ، كأرجػب كنىظىرىٍت إللمَّارج ، 

ظّْ ، كًكبىر السٌّْف ، كماااة الغبف .  إلى : فىكىاًت الحى
ٍقعىػػد ، حزنيػػا ، كأظيػػرت السػػجف  كشػػكت ، بػػأف رجعػػت إلػػى الَّمػػؼ فػػي المى

ٍبيى   ًتيىا .كأسندت يىدىىىا الييٍمنىى عمى ريٍكبىًتيىا ، ككاعت يدىا الييٍسرىل عمى جى
دىقىػةي عينييػا ،  ، بػأف دىشػتيا، كأظيػرت  االشتغاؿ بالعبػادةكشكت  سَّػعىٍت حى كى

اًبعىيىا .كأطبقت عمى أسنانيا ،   كشىبَّكىٍت أىصى
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رَّكىػٍت ، بأٍف  دىشتيا، كأظيرت  االنشغاؿ بالميككشكت  ًجٍسػمىيىا حركػةن إلػى حى
اًصرىة   كأحكمت قباة يدىا الييٍسرىل .، األماـ ، ككاعت يىدىىىا الييٍمنىى ًعٍندى الَّى

ػػظٌ كشػػكت  ، بػػأف انَّهػػض حاجباىػػا ، كاتسػػعت دىشػػتيا ، كأظيػػرت  سيػػكا الحى
 فتحتا أنهيا ، كعىبىسى كجيييا .

ػػكؿ كشػػكت  ، بػػأف رفعػػت حاجبييػػا ، كاتسػػعت حدقػػة  دىشػػتيا، كأظيػػرت النُّحي
 عينييا ، كفتحت شهتييا .

ًزيػدو  كما زالػت لغػة الجسػد فػي األدب األندلسػٌي تيٍغػًرم كالتعمُّػؽ   البحػث مػف بمى
سىد في مقامات الكيٍديىة في األندلسلمكاكع بحث عف  كأقترحي  اًنػبه ( ليغىة الجى ، كىك جى

 . األدب األىٍندىليًسيٌ  فيلـ ييٍدرىس 
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اشٍِ
َ
ى
َ
 : احل

                                           

( كريـ زكػي حسػاـ الػديف : اِشػارات الجسػمية ؛ دراسػة لغكيػة لظػاىرة اسػتعماؿ ُل 
            ـ ، ََُِ،  ِأعاػػػػػاا الجسػػػػػـ فػػػػػي التكاصػػػػػؿ ، دار  ريػػػػػب ، القػػػػػاىرة ، ط

 .ِّص 

بيػػركت ، ( انظػػر : أنػػيس فريحػػة : نظريػػات فػػي المغػػة ، دار الكتػػاب المبنػػاني ، ِل
 . ُِـ ، صُّٕٗ

( انظر : فاطمة سهيحي : الهراسة في التراث العربي في اكا الػدرس السػيميائي ّل
المعاصر ، مذكرة لنيؿ درجػة الماجسػتير ، كميػة اآلداب كالمغػات ، جامعػة مكلػكد 

ـ ، ص َُِِمعمرم تيزم كزك ، الجميكرية الجزائرية الديمقراطيػة الشػعبية ، 
ُُِ  ،ُِِ . 

: آالف كباربػػارا بييػػز : المرجػػب األكيػػد فػػي لغػػة الجسػػد ، مكتبػػة جريػػر ،  ( انظػػرْل
 . ُِّـ ، ص َُُِ،  ٖالمممكة العربية السعكدية ، ط 

( انظر : ىالة منصكر : االتصاؿ الهعاؿ ؛ مهاىيمو كأسػاليبو كمياراتػو ، المكتبػة ٓل
 . ِْـ ، ص ََِّالجامعية ، اِسكندرية ، 

 لمنشػر الحػكار ، دار كتطبيقاتيػا مهاىيميػا ؛ السػميائيات : بنكػراد ( انظػر : سػعيدٔل

  . ُٓٗـ ، ص ََِٓ،  ِسكريا ، ط ، كالتكزيب
(7)La France, M. & Mayo, C., Moving Bodies Nonverbal 

Communication in Social Relationships, Brooks/ Cole 

.Publishing Company, California, 1978, p. 121.                                                                                                                                                                   
( انظر : محمد عبد الحميد أبك العـز : المسمؾ المغػكم كمياراتػو ، مطبعػة مصػر  ٖل

 . ُُٖـ ، ص ُّٓٗالقاىرة ، 
(9) Sharma, V., Body Language, The Arts of Reading 

Gestures and  Postures, 2nd ed. Postak Ma.hal, 2004, p. 10.                                                                                                                                                                   
( انظر : رفاعة الطيطاكم : تَّميص اِبريز في تمَّيص باريز ، تحقيؽ ميدم َُل

 ـ .ُٖٓٗعمـ ، أحمد يدكم ، كزارة الاقافة كاِرشاد القكمي ، القاىرة ، 
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 .  ُِ( آالف كباربارا بييز : المرجب األكيد في لغة الجسد ، ص ُُل

 .  ِّ( المرجب السابؽ ، ص ُِل

احظ : البياف كالتبييف ، تحقيؽ كشرح عبد السمـ ىاركف ، مكتبػة ( انظر : الجُّل
 . ٕ/ِـ ، ُٖٗٗ -ىػ ُُْٖ،  ٕالَّانجي ، القاىرة ، ط

( انظر : الجاحظ : الحيكاف ، تحقيؽ كشرح عبد السمـ محمػد ىػاركف ، مكتبػة ُْل
 . َٓ/ُـ ، ُٓٔٗ -ىػ ُّْٖ،  ِكمطبعة البابي الحمبي ، القاىرة ، ط

. فاطمة محمػد  ُُٗ/ّ،   ٕٗ - ٕٕ/ُحظ : البياف كالتبييف ، ( انظر : الجآُل
محجػػكب : دراسػػات فػػي عمػػـ المغػػة ؛ بحػػكث تطبيقيػػة لغكيػػة كقرآنيػػة ، سمسػػمة 

ـ َُُِ،  ُ( ، المكتبة األزىرية لمتراث ، القاىرة ، طٓبحكث لغكية كقرآنية ل
 .   ِِٗ - ِٖٓ، ص 

ػػاًئصي ، تحقيػػؽ مي ُٔل ػػار ، دار الكيتيػػب ( انظػػر : ابػػف ًجنّْػػٌي : الَّىصى ًمػػي النَّجَّ ػػد عى مَّ حى
 .  ُِٓ – ِّٕ/ُـ ، ُٕٓٗ -ىػ ُّٕٔالًمٍصًريَّة ، القاىرة ، 

 .  ُّٕ/ِ( انظر : المصدر السابؽ ، ُٕل

فقو المغة كأسرار العربية ، شرحو كقػدـ لػو ككاػب فيارسػو  ( انظر : الاعالبي :ُٖل
 ػ/ىػػػَُِْ،  ِياسػػػيف األيػػػكبي ، المكتبػػػة العصػػػرية ، صػػػيدا ، بيػػػركت ، ط

  .ِِٗ – ِِٖ،  ِِّ – ُِٕ،  ُْٕ – ُْٔـ،ص َََِ

( انظر : ابف حـز األىٍندىليًسٌي : طكؽ الحمامة في األلهػة كاألالؼ ، مكتبػة عرفػة ُٗل
 . َُٗ،  ِّ -ِٗ،  ِٕـ ، ص ُُّٗ -ىػ ُّْٗ، دمشؽ ، 

كالحيكانػات ،  اِنسػاف فػي عػف االنهعػاالت ( انظػر : تشػارلس داركيػف : التعبيػرَِل
( ، ٕٕٗترجمة كتقديـ مجػدم محمػكد المميجػي ، المشػركع القػكمي لمترجمػة ل

 ـ .ََِٓ،  ُالمجمس األعمى لماقافة ، القاىرة ، ط

(21) Ray L . Birdwhistell, Introduction to Kinesics, 

Washington : Foreign Service Institute , 1952 .                                                                      

 ِٓٗ،  ُِٔ( انظر : فاطمة محمػد محجػكب : دراسػات فػي عمػـ المغػة ، ص ِِل
- ِٗٔ  ،َّْ. 
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( انظػػر : محمػػد العبػػد : العبػػارة كاِشػػارة ؛ دراسػػة فػػي نظريػػة االتصػػاؿ ، مكتبػػة ِّل
 .ُُٕ – ُُٔـ ، صََِٕ،  ِاآلداب ، القاىرة ، ط 

(24)Alfred G.Smith (ed), Communication  and Culture, New 

York , Holt, Rinehart and Winston, 1966, p.8-184 .                                                               

 .  ّْٔ( آالف كباربارا بييز : المرجب األكيد في لغة الجسد ، ص ِٓل
(26)Mehrabian,A., Non verbal communication, Transaction 

Publishers, New Jersey,1972.            

(27)Mehrabian,A., Silent Messages , Implicit Communication 

at Emotions and Attitudes, Wadsworth .Publishing 

Company. California, 1981, p.4. 

(28)Albert  Scheflen, Body Language and the social order , 

Prentice Hall Direct, New Jersey,1972.            

 .  ٖ( انظر : آالف كباربارا بييز : المرجب األكيد في لغة الجسد ، ص ِٗل
 .  ُُ( المرجب السابؽ ، ص َّل

( انظػػر : مػػاكس إيػػو إيجػػارت : لغػػة الجسػػد الذكيػػة ، مكتبػػة جريػػر ، المممكػػة ُّل
 . َّ،  ِٕ،  ُٗـ ، ص َُِِ،  ُالعربية السعكدية ، ط 

(32) Ekman, P,Emotion in the Human Face,2nd edition,1982.   

( شيمي ىاجف : كؿ شيا عف لغة الجسد ، مراجعة فنية جكزيػؼ أم . ديهيتػك ّّل
 . ْٖـ ، ص َُِٕ،  ِ، مكتبة جرير ، المممكة العربية السعكدية ، ط

ٍزـ األىٍندىليًسٌي : ديػكاف اِمػاـ ابػف حػـز الظػاىرٌم ، تحقيػؽ صػبحي رشػاد ّْل ( ابف حى
ـ ، َُٗٗ -ىػػػ َُُْ،  ُد الكػػريـ ، دار الصػػحابة لمتػػراث ، طنطػػا ، طعبػػ
 . ٔٔص 

( ابػف حمػػديس : ديػكاف ابػػف حمػػديس ، صػححو كقػػدـ لػو إحسػػاف عبػػاس ، دار ّٓل
 . ْٔ – ّٔـ ، ص َُٔٗ-ىػ ُّٕٗصادر ، بيركت ، 

 .  ُّ( انظر : آالف كباربارا بييز : المرجب األكيد في لغة الجسد ، ص ّٔل
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ف : ديكاف ابف زيدكف كرسائمو ، شػرح كتحقيػؽ عمػي عبػد العظػيـ ، ( ابف زيدكّٕل
 .  َُِـ ، صُٕٓٗمكتبة نياة مصر، القاىرة ، 

 .  ُٔٔ( آالف كباربارا بييز : المرجب األكيد في لغة الجسد ، ص ّٖل
جػػك نافػػارك ، كمػػارفيف كػػارلينز : مػػا يقكلػػو كػػؿ جسػػد ؛ دليػػؿ يقدمػػو عميػػؿ سػػابؽ 

تقػرأ أفكػار اآلَّػريف بسػرعة ، مكتبػة جريػر ، المممكػة بالمباحث الهيدرالية لكي 
 . ُّٗـ ، ص ََُِ،  ِالعربية السعكدية ، ط 

Ekman, p.Emotions revealed, Recognizing faces and feelings 

to improve communication and emotional life . New 

York , Times Book ,2003 , p.151.  

 .   ِٖرت : لغة الجسد الذكية ، ص ( انظر : ماكس إيو إيجاّٗل
( عمي محمد نكر المػدني : أاػر اِشػارات البدنيَّػة فػي القكاعػد النحكيَّػة ، مجمػة َْل

( ، ُِالعمػـك اِنسػانية ، كميػة اآلداب ، جامعػػة البحػريف ، البحػريف ، العػػدد ل
 . َِٔـ ، ص َُُِ

مشػػػاىير  ( ابػػػف فاػػػؿ اهلل العمػػػرم : مسػػػالؾ األبصػػػار فػػػي ممالػػػؾ األمصػػػار ؛ُْل
الكزراا ، تحقيؽ كامؿ سمماف الجبكرم ، دار الكتب العمميػة ، بيػركت ، لبنػاف 

. انظػػػػر : ابػػػػف زيػػػػدكف : ديػػػػكاف ابػػػػف زيػػػػدكف  ِْٗ/ُُـ ، ََُِ،  ُ، ط
 . َٖٕ،  ُٕٓكرسائمو ، ص 

بَّػػاد ؛ ممػػؾ إشػػبيمية ، تحقيػػؽ حامػػد ِْل بَّػػاد : ديػػكاف الميٍعتىًمػػد بػػف عى      ( الميٍعتىًمػػد بػػف عى
المجيػػػد كأحمػػػد أحمػػػد بػػػدكم ، راجعػػػو طػػػو حسػػػيف ، مطبعػػػة دار الكتػػػب عبػػػد 

 . ِّـ ، ص ََِِ -ىػ ُِّْ،  ْكالكاائؽ القكمية ، القاىرة ، ط

ٍبػد العىًزيػز ّْل يَّػة ٍبػف عى ػٍمت أيمى ًكيـ أىًبي الصَّ ( أمية بف أبي الصمت الداني : ديكاف الحى
كتػب الشػرقية ، تػكنس  الدَّاًني ، جمب كتحقيؽ كتقديـ محمد المرزكقػي ، دار ال

 . ُِٔـ ، ص ُْٕٗ

 . ُِٔالسابؽ ، ص  صدر( المْْل

 نهسو ، الصهحة نهسيا . صدر( المْٓل

 . ِِٓ( شيمي ىاجف : كؿ شيا عف لغة الجسد ، ص ْٔل
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عمي محمد نكر المدني : أار اِشارات البدنيَّػة فػي القكاعػد النحكيَّػة ، انظر : ( ْٕل
 . ِّٔص 

ًطيػػب : ًديػػكىافْٖل ػػٍممىاًني ، تحقيػػؽ محمػػد  ( ابػػف الَّى ًطيػػب السَّ ًلسىػػاف الػػدّْيف ٍبػػف الَّى
 . َٗٔ/ِـ ، ُٖٗٗمهتاح ، دار الاقافة ، الدار البيااا ، 

 .َُٓ( انظر : آالف كباربارا بييز : المرجب األكيد في لغة الجسد ، ص ْٗل

 .   ِّٓ( انظر : ماكس إيو إيجارت : لغة الجسد الذكية ، ص َٓل

لبىمىٍنًسػػٌي : ديػػكاف ابػػف الزَّقىػػاؽ البىمىٍنًسػػٌي ، تحقيػػؽ عهيهػػة محمػػكد ( ابػػف الزَّقَّػػاؽ آُل
  .ُُٖ،ص ـُٖٗٗ -ىػ َُْٗديراني ، دار الاقافة ، بيركت ، لبناف ، 

 . ُّٔآالف كباربارا بييز : المرجب األكيد في لغة الجسد ، ص انظر : ( ِٓل

يهيػػة التعامػػؿ بيتػػر كميتػػكف : لغػػة الجسػػد ؛ مػػدلكؿ حركػػات الجسػػد ، ككانظػػر: ( ّٓل
معيا ، دار الهاركؽ لمستامارات الاقافية ، مؤسسة محمد بف راشػد آؿ مكتػـك 

 . ُٗـ ، صَُِٕ -ىػ ُّْٖ، القاىرة ، 

ػػٍف لىًقينىػػايه ًباألىٍنػػدىليس ًمػػٍف شيػػعىرىاًا الًمائىػػة ْٓل ًطيػػب : الكىًتيبىػػة الكىاًمنىػػة ًفػػي مى ( ابػػف الَّى
ـ ، ُّٖٗاقافػة ، بيػركت ، لبنػاف ، الاَّاًمنىػة ، تحقيػؽ إحسػاف عبػاس ، دار ال

 . ْٕص 
كًدٌم ، دار الهكر ، بيركت ٓٓل ٍبد اهلل عيمىر البىاري ـ السَّهىر ، تحقيؽ عى مىًهٌي : ميٍعجى ( السّْ

 . َِْـ ، ص ُّٗٗ -ىػ ُُْْ، لبناف ، 
 ( المصدر السابؽ ، الصهحة نهسيا .ٔٓل
، جمػػب كدراسػػة كتحقيػػؽ ( ابػػف ميٍجبىػػر األندلسػػٌي : شػػعر ابػػف ميٍجبىػػر األندلسػػٌي ٕٓل

             ـ ، َََِ،  ُمحمػػػػد زكريػػػػػا عنػػػػاني ، دار الاقافػػػػػة ، بيػػػػركت ، لبنػػػػػاف ، ط
 . َٖص 

عمي محمد نكر المػدني : أاػر اِشػارات البدنيَّػة فػي القكاعػد النحكيَّػة ، انظر: ( ٖٓل
 . ُِٔص 

 ( ابػػف ىػػانر األندلسػػي : تبيػػيف المعػػاني فػػي شػػرح ديػػكاف ابػػف ىػػانر األندلسػػيٗٓل
ىػػ ُِّٓالمغربي ، تحقيؽ زاىد عمي ، مطبعة المعارؼ كمكتبتيا ، القػاىرة ، 

 . ْٔٓ – ّٔٓـ ، ص ُّّٗ -
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( انظػػر : حسػػنيف شػػهيؽ : لغػػة الجسػػد فػػي المجػػاؿ اِعممػػي ، دار فكػػر كفػػف َٔل
 . ّٔـ ، ص َُِِ،  ُلمطباعة كالنشر كالتكزيب ، القاىرة ، ط

 . ٖٔبيتر كميتكف : لغة الجسد ، ص انظر : ( ُٔل

 .  ِّْ( ابف حمديس : ديكاف ابف حمديس ، ص ِٔل

عمي محمد نكر المدني : أار اِشارات البدنيَّػة فػي القكاعػد النحكيَّػة ، انظر : ( ّٔل
 . ِِٔص 

ٍممىاًني ، ْٔل ًطيب السَّ ًطيب : ًديكىاف ًلسىاف الدّْيف ٍبف الَّى  . ِْٖ/ِ( ابف الَّى
            دنيَّػػػة فػػػي القكاعػػػد النحكيَّػػػة ، ( عمػػػي محمػػػد نػػػكر المػػػدني : أاػػػر اِشػػػارات البٓٔل

 . ِٖٓص 

 . ّٕٔ( انظر : آالف كباربارا بييز : المرجب األكيد في لغة الجسد ، ص ٔٔل

 .  ُٓٓ( انظر : المرجب السابؽ ، ص ٕٔل

 . ْٓ( انظر : حسنيف شهيؽ : لغة الجسد في المجاؿ اِعممي ، ص ٖٔل

ٍمػػرىؾ األ ٗٔل ٍمػػرىؾ : ديػػكاف ابػف زى ندلسػػي ، تحقيػؽ محمػػد تكفيػػؽ النيهػػر ، دار ( ابػف زى
               ـ ، ُٕٗٗ -ىػػػػػػػػ ُُْٖ،  ُالغػػػػػػػرب اِسػػػػػػػممي ، بيػػػػػػػركت ، لبنػػػػػػػاف ، ط

 . ّْٖص 
ىنرم كالرك : كيؼ تقرأ أفكار اآلَّريف مف َّػمؿ حركػاتيـ ؟ ، ترجمػة انظر : ( َٕل

ـ ، ص ََِٓ،  ٓلجنة الترجمة في دار الهااؿ ، دار الهااؿ ، دمشػؽ ، ط
َُُ  . 

 . ُُُ( شيمي ىاجف : كؿ شيا عف لغة الجسد ، ص ُٕل
( الزَّمىٍَّشىًرٌم : الكشاؼ عف حقائؽ  كامض التنزيػؿ كعيػكف األقاكيػؿ فػي كجػكه ِٕل

التأكيػػؿ ، تحقيػػؽ كتعميػػؽ كدراسػػة عػػادؿ أحمػػد عبػػد المكجػػكد ، عمػػي محمػػد 
معكض ، شارؾ في تحقيقو فتحي عبد الرحمف أحمد حجازم ، مكتبة العبيكاف 

 . ُْٗ/ٓـ ، ُٖٗٗ -ىػ ُُْٖالرياض ، الطبعة األكلى ، ، 
( ابف دىرَّاج القسطمٌي : ديكاف ابػف دىرَّاج القسػطمٌي ، حققػو كعمػؽ عميػو كقػدـ لػو ّٕل

ىػػ ُُّٖ،  ُمحمكد عمػي مكػي ، منشػكرات المكتػب اِسػممي ، دمشػؽ ، ط
 . َُـ ، ص ُُٔٗ -
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مَّػد ميحً ْٕل يػي الػديف عبػد الحميػد ، مطبعػة ( الميداني : مجمب األمااؿ ، تحقيؽ ميحى
مًَّديَّة ، القاىرة ،   . ُُٗ/ُـ ، ُٓٓٗ -ىػ ُّْٕالسُّنَّة الميحى

 .  َُٕ( انظر : آالف كباربارا بييز : المرجب األكيد في لغة الجسد ، ص ٕٓل

 . ُْْ – ُّْ( ابف حمديس : ديكاف ابف حمديس ، ص ٕٔل

 . ّٖبيتر كميتكف : لغة الجسد ، ص انظر : ( ٕٕل

انظر : مسػتكر سػالـ أبػك تػمت : أسػرار لغػة الجسػـ ، دليمػؾ إلػى كيهيػة إدارة  (ٖٕل
 .  ْٔـ ، ص ََُِالجسـ البشرم ، مطبعة سامي ، اِسكندرية ، 

( يىٍحيىػػى بػػف ىيػػذىيؿ : ديػػكاف يىٍحيىػػى بػػف ىيػػذىيؿ ، اػػمف كتػػاب لشػػعراا أندلسػػيكف ٕٗل
             زة ( ، مؤسسػػػػة جػػػػػائٗمنسػػػػيكف( ، فػػػػكزم عيسػػػػى ، مػػػػػف تراانػػػػا الشػػػػعرم ل

عبػػػد العزيػػػز سػػػعكد البػػػابطيف للبػػػداع الشػػػعرم ، الككيػػػت ، دار الكفػػػاا لػػػدنيا 
 . ِٕـ ، ص ََِٗ،  َُالطباعة كالنشر ، اِسكندرية ، ط

 .    َِِ( انظر : ماكس إيو إيجارت : لغة الجسد الذكية ، ص َٖل

شاراُٖل يماااتؾ كا  تؾ ، دار ( انظر : يكسؼ أبك الحجاج : شَّصيتؾ مف حركاتؾ كا 
 . َِْـ ، ص ََِٗ،  ُالكتاب العربي ، دمشؽ ، القاىرة ، ط

كىاًنػٌي ، جمػب كتحقيػؽ ِٖل ٍصػًرٌم القىيرى كىاًنػٌي : ديػكاف أبػي الحسػف الحي ٍصًرٌم القىيرى ( الحي
ـ ُّٔٗمحمد المرزكقي كالجيمني بف الحاج يحيى ، مكتبة المنار ، تكنس  

 . ُُّ، ص 

 . ُّّ، ص   المصدر السابؽ( ّٖل

 – ُّّ( انظػػر : جػػك نافػػارك ، كمػػارفيف كػػارلينز : مػػا يقكلػػو كػػؿ جسػػد ، ص ْٖل
ُّٔ . 

Morris , D . Body watching . New York , Crown Publishers , 

1985 ,p . 195 . 

 . َّٓ( ابف حمديس : ديكاف ابف حمديس ، ص ٖٓل
.  ُُِ( انظػػػر : آالف كباربػػػارا بييػػػز : المرجػػػب األكيػػػد فػػػي لغػػػة الجسػػػد ، ص ٖٔل

 .َِٔماكس إيو إيجارت : لغة الجسد الذكية ، ص 

ٍممىاًني ، ٕٖل ًطيب السَّ ًطيب : ًديكىاف ًلسىاف الدّْيف ٍبف الَّى  . ُّٔ/ُ( ابف الَّى
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 – ُُٖ( انظػػر : جػػك نافػػارك ، كمػػارفيف كػػارلينز : مػػا يقكلػػو كػػؿ جسػػد ، ص ٖٖل
ُُٗ . 

 .  ْٕ - ّٕد،ص آالف كباربارا بييز : المرجب األكيد في لغة الجسانظر : ( ٖٗل

 .  ِِٕالمرجب السابؽ ، ص  (َٗل

( ابػػف القطػػاع الصػػقمي : الػػدرة الَّطيػػرة فػػي شػػعراا الجزيػػرة لجزيػػرة صػػقمية( ، ُٗل
جمعػػو كأعػػاد بنػػااه كحققػػو بشػػير البكػػكش ، دار الغػػرب اِسػػممي ، بيػػركت ، 

 . ّٔـ ، ص ُٓٗٗ،  ُط

 . ِِٕجسد ، ص ( انظر : آالف كباربارا بييز : المرجب األكيد في لغة الِٗل

 . َٖ( انظر : جك نافارك ، كمارفيف كارلينز : ما يقكلو كؿ جسد ، ص ّٗل

 . ِّٗشيمي ىاجف : كؿ شيا عف لغة الجسد ، ص انظر : ( ْٗل
ًزيػرىة ، تحقيػؽ إحسػاف عبػاس ، دار ٓٗل ( ابف بىسَّاـ : الػذًََّّيرىة فػي محاسػف أىػؿ الجى

 . ُٖٖ/ِ/ُـ ، ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗ،  ُالاقافة ، بيركت ،  ط
  . ُِٗجك نافارك ، كمارفيف كارلينز : ما يقكلو كؿ جسد ، ص انظر : ( ٔٗل

ميًقيَّػػة ، مشػػكمت فمسػػهية لٕٗل ( ، مكتبػػة مصػػر ، ٔ( زكريػػا إبػػراىيـ : الميٍشػػًكمىةي الَّي
 .  ُِٔـ ، ص َُٖٗ،  ّالقاىرة ، ط

، بيػركت انظر : الرازم : مهاتيَ الغيب ، دار الهكر لمطباعة كالنشر كالتكزيب ( ٖٗل
 . ُِٗ/ُِـ ، ُُٖٗ -ىػ َُُْ ، ُ، لبناف ، ط

ميػػػػكـً  ًفػػػػي انظػػػػر : ابػػػػف عػػػػادؿ : المُّبىػػػػابي ( ٗٗل                   أحمػػػػد عػػػػادؿ الًكتىػػػػاًب ، تحقيػػػػؽ عي
، بيػركت ، لبنػاف ،  العمميػة الكتػب معػكض ، دار محمػد ، كعمي المكجكد عبد
 . ٖٔ/ُٖـ ، ُٖٗٗ -ىػ ُُْٗ ، ُط

مَّػؽى عميػو شػكقي اػيؼ ، ( ابف سىًعيد : المي ََُل قَّقىػوي كعى ٍغػًرب ، حى مىػى المى ٍغًرب ًفػي حي
ـ ، ُّٗٗ،  ْ( ، دار المعػػػػارؼ ، القػػػػاىرة ، طَُسمسػػػػمة ذَّػػػػائر العػػػػرب ل

ُ/ّٗٔ . 

 .  ٕٔآالف كباربارا بييز : المرجب األكيد في لغة الجسد ، ص  انظر :  (َُُل
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ىؿ األنػدلس ، تحقيػؽ إحسػاف ( ابف الًكتَّانٌي الطًَّبيب : التشبييات مف أشعار أَُِل
ـ ، ُٔٔٗ( ، دار الاقافة ، بيركت ، لبناف ، ُٓعباس ، المكتبة األندلسية ل

 . ِٖٔص 
 . َُٗ( انظر : جك نافارك ، كمارفيف كارلينز : ما يقكلو كؿ جسد ، ص َُّل

 . ْٕٕ/ِ/ّ( ابف بىسَّاـ : الذًََّّيرىة ، َُْل
 . ُّٓد في لغة الجسد ، ص آالف كباربارا بييز : المرجب األكيانظر : ( َُٓل

 .  ٓٔ( انظر : مستكر سالـ أبك تمت : أسرار لغة ، ص َُٔل
 . َٕٓ/ُ/ُ( ابف بىسَّاـ : الذًََّّيرىة ، َُٕل

 . ُِْ( انظر : جك نافارك ، كمارفيف كارلينز : ما يقكلو كؿ جسد ، ص َُٖل

ٍممىاًني َُٗل ًطيب السَّ ًطيب : ًديكىاف ًلسىاف الدّْيف ٍبف الَّى  . ّّٔ/ِ، ( ابف الَّى
عمػػػػى  َْٕ،  ِْٗ( انظػػػػر : ابػػػػف حمػػػػديس : ديػػػػكاف ابػػػػف حمػػػػديس ، ص َُُل

 . ُُّالترتيب . ابف ميٍجبىر األندلسٌي : شعر ابف ميٍجبىر األندلسٌي ، ص 

( انظػػر : ابػػف ىػػانر األندلسػػي : تبيػػيف المعػػاني فػػي شػػرح ديػػكاف ابػػف ىػػانر ُُُل
ابػف حمػديس ، . انظر : ابف حمديس : ديكاف  ُٗٓاألندلسي المغربي ، ص 

 . ِِٖص 

 . َُٗحسنيف شهيؽ : لغة الجسد في المجاؿ اِعممي ، ص انظر : ( ُُِل

( الغػػزاؿ : شػػعر يحيػػى بػػف حكػػـ الغىػػزىاؿ ، جمػػب كتكايػػؽ كدراسػػة عمػػي الغريػػب ُُّل
 – ُُٔـ ، ص ََِْ،  ُمحمػػػػد الشػػػػناكم ، مكتبػػػػة اآلداب ، القػػػػاىرة ، ط

ُِٔ . 
 . ِْْز : ما يقكلو كؿ جسد ، ص ( انظر : جك نافارك ، كمارفيف كارلينُُْل

ػٍذكىة الميٍقتىػًبًس ًفػي تػاريخ عممػاا األىٍنػدىليًس ، تحقػؽ بىشَّػار عػكاد ُُٓل يًدٌم : جي مى ( الحي
ىػ ُِْٗ،  ُمعركؼ ، محمد بىشَّار عكاد ، دار الغرب اِسممي ، تكنس ، ط

 . ُِّـ ، ص ََِٖ -

 . ُّٕجسد ، ص  انظر : جك نافارك ، كمارفيف كارلينز : ما يقكلو كؿ (ُُٔل

( انظػػر : إبػػراىيـ الهقػػي : لغػػة الجسػػد ، الحيػػاة لمدعايػػة كاِعػػمف ، القػػاىرة ، ُُٕل
 . ُِ – ُُـ ، ص ََُِ
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 . َُٗ( انظر : جك نافارك ، كمارفيف كارلينز : ما يقكلو كؿ جسد ، ص ُُٖل

 . ِٖٗ( ابف دىرَّاج القسطمٌي : ديكاف ابف دىرَّاج القسطمٌي ، ص ُُٗل

 . ٖٔ – ٍٖٓندىليًسٌي  : طكؽ الحمامة ، ص ( ابف حـز األى َُِل
ػاًلس ، كشىػٍحذ الػذَّاًىف ُُِل اًلس ، كىأيٍنس الميجى ة المىجى ( أبك عمر بف عبد البر : بىٍيجى

كاليىاًجس ، تحقيؽ محمد مرسي الَّكلي ، دار الكتب العممية ، بيركت ، لبناف 
 . ِْْ – ِّْ/ُـ ، ُِٖٗ -ىػ َُِْ،  ِ، ط

كر المدني : أار اِشارات البدنيَّػة فػي القكاعػد النحكيَّػة  عمي محمد نانظر : ( ُِِل
 . ِٕٓص 

 . ِْٓ، ص  انظر : المرجب السابؽ( ُِّل

 . ْٗ( جك نافارك ، كمارفيف كارلينز : ما يقكلو كؿ جسد ، ص ُِْل

ػػػًدم : ديػػػكاف األميػػػر أبػػػي الربيػػػب سػػػميماف بػػػف ُِٓل ػػػميمىاف الميكحّْ               ( أبػػػك الربيػػػب سي
مكحػػدم ، تحقيػػؽ محمػػد بػػف تاكيػػت الطنحػػي كآَّػػركف ، منشػػكرات عبػػد اهلل ال

  .َٔ، ص كمية اآلداب ، جامعة محمد الَّامس ، تطكاف ، المغرب، د . ت 
مىٍسرىح التَّأنُّس ًفي ميمىَ أىٍىًؿ األىٍنػدىليس ، دراسػة ُِٔل اقىاف : مىٍطمىَ األىٍنهيس كى ( ابف َّى

سسة الرسالة ، بيػركت كتحقيؽ محمد عمى شكابكة ، منشكرات دار عمار كمؤ 
 .  ُِْـ ، ص ُّٖٗ –ىػ َُّْ،  ُ، ط

 . ِّٗ/ُ/ْ( ابف بىسَّاـ : الذًََّّيرىة ، ُِٕل
 . َْٕ/ِ/ّ( المصدر السابؽ ، ُِٖل
( األعمػػى التطيمػػٌي : ديػػكاف األعمػػى التطيمػػي ، تحقيػػؽ إحسػػاف عبػػاس ، دار ُِٗل

 . ٗ – ٖـ ، ص ُٖٗٗ -ىػ َُْٗالاقافة ، بيركت ، لبناف ، 

اجػػة : ديػػكاف ابػػف َّهاجػػة ، تحقيػػؽ السػػيد مصػػطهى  ػػازم ، منشػػأة ( ابػػف َّهَُّل
 . ِّٕـ ، ص َُٔٗالمعارؼ ، اِسكندرية ، 

       ىنػػرم كػػالرك : كيػػؼ تقػػرأ أفكػػار اآلَّػػريف مػػف َّػػمؿ حركػػاتيـ ؟ ، انظػػر : ( ُُّل
 .  ُِص 
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 . ٗ( األعمى التطيمٌي : ديكاف األعمى التطيمي ، ص ُِّل

 - ّٖٔ: المرجػػب األكيػػد فػػي لغػػة الجسػػد ، ص  ( انظػػر : آالف كباربػػارا بييػػزُّّل
ّٔٗ  . 

يَّػػػػة ٍبػػػػف ُّْل ػػػػٍمت أيمى ًكػػػػيـ أىًبػػػي الصَّ                 ( أميػػػة بػػػػف أبػػػػي الصػػػمت الػػػػداني : ديػػػػكاف الحى
ٍبد العىًزيز الدَّاًني ، ص   . ُِْعى

 . ٖٔبيتر كميتكف : لغة الجسد ، ص  انظر :  (ُّٓل

 . ّٖالمرجب السابؽ ، ص انظر : ( ُّٔل

ٍبد العىًزيز ( إُّٔل ٍمت أيمىيَّة ٍبف عى ًكيـ أىًبي الصَّ مية بف أبي الصمت الداني : ديكاف الحى
 . ُِْالدَّاًني ، ص 

جكزيؼ ميسنجر : لغة الجسػد النهسػية ، ترجمػة محمػد عبػد الكػريـ انظر : ( ُّٖل
 .  ٗـ ، ص ََِٕ،  ُإبراىيـ ، دار عما الديف ، سكرية ، دمشؽ ، ط

ٍبػد العىًزيػز الػدَّاًني  . ( لـ يرد البيتاف في ُّٗل يَّػة ٍبػف عى ٍمت أيمى ًكيـ أىًبي الصَّ ديكاف الحى
انظػػر : المقَّػػرٌم : نىٍهػػَ الطّْيػػب ًمػػٍف  يٍصػػًف األىٍنػػدىليًس الرًَّطيػػًب ، تحقيػػؽ إحسػػاف 

( ْ، حاشػية ل ُٖ/ْـ ، ُٖٖٗ -ىػػ َُْٖعباس ، دار صػادر ، بيركت ، 
. 

            شػػػارات البدنيَّػػػة فػػػي القكاعػػػد ، عمػػػي محمػػػد نػػػكر المػػػدني : أاػػػر اِانظػػػر : ( َُْل
 . ِّٓص 

. جك نافارك ، كمػارفيف كػارلينز  ْٗبيتر كميتكف : لغة الجسد ، صانظر : ( ُُْل
 . ُّٗ – ُّٖ: ما يقكلو كؿ جسد ، ص 

 . ُِٓكريـ زكي حساـ الديف : اِشارات الجسمية ، ص انظر : ( ُِْل

 . ُِّبف الزَّقىاؽ البىمىٍنًسٌي ، ص ( ابف الزَّقَّاؽ البىمىٍنًسٌي : ديكاف اُّْل

 . ُِٓكريـ زكي حساـ الديف : اِشارات الجسمية ، ص انظر : ( ُْْل

 . ِِّ – ُِّ( ابف الزَّقَّاؽ البىمىٍنًسٌي : ديكاف ابف الزَّقىاؽ البىمىٍنًسٌي ، ص ُْٓل
ٍممىاًني،ُْٔل ًطيب السَّ ًطيب : ًديكىاف ًلسىاف الدّْيف ٍبف الَّى   .ُٖٓ – ُٕٓ/ِ( ابف الَّى
اقىاف : مىٍطمىَ األىٍنهيس ، ص ُْٕل  . ُّٕ( ابف َّى

 . ّٗ/ْ( المقًَّرٌم : نىٍهَ الطّْيب ، ُْٖل
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 .  ُّٕ( انظر : آالف كباربارا بييز : المرجب األكيد في لغة الجسد ، ص ُْٗل

 .  ْْحسنيف شهيؽ : لغة الجسد في المجاؿ اِعممي ، ص انظر : ( َُٓل

 . ُِٔة الجسد الذكية ، ص ( انظر : ماكس إيو إيجارت : لغُُٓل

بَّاد ، ص ُِٓل بَّاد : ديكاف الميٍعتىًمد بف عى  .  ُُْ( الميٍعتىًمد بف عى

عمي محمد نكر المدني : أار اِشارات البدنيَّػة فػي القكاعػد النحكيَّػة  انظر : ( ُّٓل
. ىنػػػرم كػػػالرك : كيػػػؼ تقػػػرأ أفكػػػار اآلَّػػػريف مػػػف َّػػػمؿ  ِٗٓ - ِٖٓص 

 . ُُٗحركاتيـ ؟ ، ص 

 .  ُُْظر : آالف كباربارا بييز : المرجب األكيد في لغة الجسد ، ص ( انُْٓل

 . ُّٗ( الغزاؿ : شعر يحيى بف حكـ الغزاؿ ، ص ُٓٓل
 . ُِٖ( انظر : جك نافارك ، كمارفيف كارلينز : ما يقكلو كؿ جسد ، ص ُٔٓل

. جك  ّْٖ( انظر : آالف كباربارا بييز : المرجب األكيد في لغة الجسد ، ص ُٕٓل
 . ُِٔ، كمارفيف كارلينز : ما يقكلو كؿ جسد ، ص نافارك 

 . ُّٗ( الغزاؿ : شعر يحيى بف حكـ الغزاؿ ، ص ُٖٓل
. جػك نافػارك ،  ُِٔ( انظر : ماكس إيو إيجارت : لغة الجسػد الذكيػة ، ص ُٗٓل

 .   ْٖكمارفيف كارلينز : ما يقكلو كؿ جسد ، ص 

 . ْٖؿ جسد ، ص ( انظر : جك نافارك ، كمارفيف كارلينز : ما يقكلو كَُٔل

 .  ٓٓ( انظر : مستكر سالـ أبك تمت : أسرار لغة ، ص ُُٔل
(162) Ekman , p.et al : Facial signs of emotional agreement , 

Journal of Personality and Social Psychology 39 ,1980 . 

شػاراتؾ ، ُّٔل يماااتػؾ كا  ( انظر : يكسؼ أبػك الحجػاج : شَّصػيتؾ مػف حركاتػؾ كا 
 . ُِص 

 .  ٔٔآالف كباربارا بييز : المرجب األكيد في لغة الجسد ، ص انظر : ( ُْٔل

 . ُٗالمرجب السابؽ ، ص انظر : ( ُٓٔل
  . ُٖ( انظر : إبراىيـ الهقي : لغة الجسد ، ص ُٔٔل

 - ُِْ( انظػػر : آالف كباربػػارا بييػػز : المرجػػب األكيػػد فػػي لغػػة الجسػػد ، ص ُٕٔل
ُِٓ  . 
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 . ُٗٓ ( انظر : المرجب السابؽ ، صُٖٔل
 .   ُّّ( الغزاؿ : شعر يحيى بف حكـ الغزاؿ ، صُٗٔل
( اٍبًف السّْيًد البىطىٍمييكًسيّْ : ًشٍعري اٍبًف السّْيًد البىطىٍمييكًسيّْ ، جمب كتكايػؽ كدراسػة َُٕل

ـى لىوي محمكد عمي مكػي ، مكتبػة اآلداب ،  عىوي كقىدَّ رجب عبد الجكاد إبراىيـ ، رىاجى
 . ٖٓـ ، ص ََِٕ -ىػ ُِْٖ،  ُالقاىرة ، ط

 .  ُٖ( ابف حمديس : ديكاف ابف حمديس ، ص ُُٕل

 . ّٓٗ – ّْٗ( المصدر السابؽ ، ص ُِٕل

  . ُٔ( انظر : إبراىيـ الهقي : لغة الجسد ، ص ُّٕل

 .  َُٔ( انظر : آالف كباربارا بييز : المرجب األكيد في لغة الجسد ، ص ُْٕل
ًكػػػػيـ أىًبػػػُٕٓل يَّػػػػة ٍبػػػػف ( أميػػػة بػػػػف أبػػػػي الصػػػمت الػػػػداني : ديػػػػكاف الحى ػػػػٍمت أيمى                 ي الصَّ

ٍبد العىًزيز الدَّاًني ، ص   . ْٖعى

يىاتػو كآاىػاره ، دراسػة كتحقيػؽ ُٕٔل ريؽ البمنسػٌي : ابػف حريػؽ البمنسػٌي ؛ حى ( ابف حى
ػػػػد بػػػػف شػػػػريهة ، مطبعػػػػة النجػػػػاح الجديػػػػدة ، المغػػػػرب ، الربػػػػاط ، ط مَّ ،  ُميحى

 . ُُّـ ، ص ُٔٗٗ -ىػ ُُْٕ

يَّ ُٕٕل يَّاب الغىٍرنىػاًطٌي ، تحقيػؽ فػكزم عيسػى ( ابف الجى اب الغىٍرنىاًطٌي : ديكاف ابف الجى
 . ِّٖـ ، ص َُِٔ، مكتبة اآلداب ، القاىرة ، 

 . ُٓٓ، ُْٕص ابف حمديس : ديكاف ابف حمديس ، انظر : ( ُٖٕل

( ابػف األىبَّػار : ديػػكاف ابػف األىبَّػػار ، قػرااة كتعميػؽ عبػػد السػمـ اليػػرَّاس ، كزارة ُٕٗل
 . ّْٕـ ، ص ُٗٗٗ -ىػ َُِْقاؼ كالشئكف اِسممية،المغرب ، األك 

 .  ّّْ( ابف حمديس : ديكاف ابف حمديس ، ص َُٖل

 .  ِٖٖ( آالف كباربارا بييز : المرجب األكيد في لغة الجسد ، ص ُُٖل
ٍعهىر الغىٍرنىػاًطٌي ، مجمػة معيػد المَّطكطػات ُِٖل ٍعهىر الغىٍرنىاًطٌي : شعر أبي جى ( أبك جى

 .  ٓٔـ ، ص ََُِ( ، ُ( ، العدد لْٓالقاىرة ، المجمد لالعربية ، 

 .   ِِٕ( انظر : فاطمة محمد محجكب : دراسات في عمـ المغة ، ص ُّٖل
كىاًنٌي،ص ُْٖل ٍصًرٌم القىيرى كىاًنٌي : ديكاف أبي الحسف الحي ٍصًرٌم القىيرى  . ُُِ( الحي



 

  

 

 
سىًد ًفي شىٍككىل العىاًذلىةً   ليًسيّْ ًفي الشٍّْعًر األىٍندى  ليغىةي الجى

 

ُُّ 

                                                                                                           

مىة ، تحقيؽ ًلًكتىاب ( ابف األىبَّار : التٍَّكًممىةُٖٓل  دار الهكػر اليػراس ، السػمـ بدع الصّْ

 . ّٕ/ُـ ، ُٓٗٗ -ىػ ُُْٓبيركت ، لبناف  كالنشر ، لمطباعة

 . َُٔبيتر كميتكف : لغة الجسد ، صانظر : ( ُٖٔل

 .   ِٕٔ( انظر : فاطمة محمد محجكب : دراسات في عمـ المغة ، ص ُٕٖل
ٍرنىاطىة ، شرحو كابطوُٖٖل اطىة ًفي أىٍَّبىار  ى حى ًِ ًطيب : ا ـى لػو يكسػؼ  ( ابف الَّى كقىدَّ

عمي طكيػؿ ، منشػكرات محمػد عمػي بياػكف ، دار الكتػب العمميػة ، بيػركت ، 
 . َٗ/ِـ  ، ََِّ -ىػ ُِْْ،  ُلبناف ، ط

ـٍ ُٖٗل ػػػدًّْايًي ميحى ـٍ ، كى ػػػاًئًي مىمى ػػػًة األىٍنػػػدىليًس كىعي ػػػمىةي ًفػػػي تىػػػاًريًخ أىًئمَّ ( ابػػػف بىٍشػػػكيكىاؿ : الصّْ
ـٍ ،  ـٍ كىأيدىبىاًئًي فيقىيىاًئًي مىيػو بشػار عػكاد معػركؼ ،  كى مَّػؽى عى ػوي   كعى ػبىطى نىصُّ قَّقىػوي كاى حى

 .  ُْْ/ُـ ، ََُِ،  ُدار الغرب اِسممي ، تكنس ، ط

 .  ِِ( انظر : آالف كباربارا بييز : المرجب األكيد في لغة الجسد ، ص َُٗل

 . ٖٓ( ابف حمديس : ديكاف ابف حمديس ، ص ُُٗل

مَّػػؽى عميػػو إحسػػاف عبػػاس ، دار ( ابػػف األىبَّػػار : تيٍحهىػػة القػػادُِٗل ـ ، أعػػاد بنػػااه كعى
 . ُٖـ ، ص ُٖٔٗ -ىػ َُْٔ،  ُالغرب اِسممي،بيركت ، لبناف ، ط

 . ٗٗبيتر كميتكف : لغة الجسد ، صانظر : ( ُّٗل

ػػػػػٍمت أيمىيَّػػػػػة ٍبػػػػػف ُْٗل ًكػػػػػيـ أىًبػػػػػي الصَّ                     ( أميػػػػػة بػػػػػف أبػػػػػي الصػػػػػمت الػػػػػداني : ديػػػػػكاف الحى
 . ََُز الدَّاًني ، ص عىٍبد العىًزي

 . َُْبيتر كميتكف : لغة الجسد ، صانظر : ( ُٓٗل

شيػػعىرىاا األىٍنػػدىليس ، ُٔٗل ػػةي الغىػػٍبًف بىػػيفى الميتىنىبّْػػي كى ااى ( مػػركة شػػحاتو محمػػكد الشػػقرفي : مىاى
إصػػدار َّػػاص ، مجمػػة مركػػز الَّدمػػة لمستشػػارات البحايػػة كالمغػػات  كميػػة اآلداب ، 

 . ٓٓـ ، ص َُِٓجامعة المنكفية ، نكفمبر 

 .   ُِٓمستكر سالـ أبك تمت : أسرار لغة الجسـ ، ص انظر : ( ُٕٗل

( ابػػف ىػػانر األصػػغر : ديػػكاف ابػػف ىػػانر األصػػغر ، اػػمف كتػػاب لشػػعراا أندلسػػيكف ُٖٗل
 . ّْٓمنسيكف( ، ص 

 . ّٗٓ/ّ( المقًَّرٌم : نىٍهَ الطّْيب ، ُٗٗل
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كىاََِل               ًنػػػػٌي ، جمعػػػػو كرىتَّبىػػػػوي ( ابػػػػف رشػػػػيؽ القيركانػػػػي : ديػػػػكاف ابػػػػف رىًشػػػػيؽ القىيرى
              ـ ، ُٖٗٗ -ىػػػ َُْٗعبػد الػػرحمف يػػا ي ، دار الاقافػة ، بيػػركت ، لبنػػاف ، 

 . ُِٕص 

 .  ُّمستكر سالـ أبك تمت : أسرار لغة الجسـ ، ص انظر : ( َُِل

يَّػػػػة ٍبػػػػفَِِل ػػػػٍمت أيمى ًكػػػػيـ أىًبػػػي الصَّ                  ( أميػػػة بػػػػف أبػػػػي الصػػػمت الػػػػداني : ديػػػػكاف الحى
ٍبد العىًزيز الدَّاًني ، ص   . َُْعى

 .   ْٗمستكر سالـ أبك تمت : أسرار لغة الجسـ ، ص انظر : ( َِّل

ٍممىاًني ، َِْل ًطيب السَّ ًطيب : ًديكىاف ًلسىاف الدّْيف ٍبف الَّى  . َّٕ/ِ( ابف الَّى
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 ادلصبدس وادلشاخع
 أوال : ادلصبدس :

 
َّ
 )د -بس* اثٓ اأَلث

ّ
 اٌجٍٕغٍ

ّ
بعٍ

َ
ض

ُ
 هـ( :547أثى عجذ اهلل حمّذ ثٓ عجذ اهلل ثٓ أثٍ ثىش اٌم

ديػػػكاف ابػػػف األبػػػار ، تحقيػػػؽ عبػػػد السػػػمـ اليػػػرَّاس ، كزارة األكقػػػاؼ كالشػػػئكف  -ُ
 ـ .ُٗٗٗ -ىػ َُِْاِسممية ، المغرب ، 

مَّػؽى عميػو إحسػاف عبػاس ، دار الغػرب  -ِ اِسػممي ، تيٍحهىة القىاًدـ ، أعاد بنػااه كعى
 ـ .  ُٖٔٗ -ىػ َُْٔ،  ُبيركت ، لبناف ، ط

مىة ، تحقيؽ ًلًكتىاب التٍَّكًممىة -ّ  كالنشػر  لمطباعة دار الهكر اليراس ، السمـ عبد الصّْ

 ـ .  ُٓٗٗ -ىػ ُُْٓبيركت ، لبناف 
 
ّ
شٍَِٕ

َ
ز
ْ
ٕ
َّ
بَ اٌش

َّ
غ

َ
 )د –* اثٓ ث

ّ
 : هـ(431أثى احلغٓ عٍٍ

ًزيرىة ، تحقيؽ إحساف عباس ، دار الاقافة ، بيركت الذًََّّيرىة في محاسف أى -ْ ؿ الجى
 ـ . ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗ،  ُ،  ط

اي 
َ
ى
ُ
ى
ْ
ش

َ
 ث

ُ
ٓ

ْ
ٍِه )د –* اث

َ
ذ ادل

ْ
ج
َ
ف ثٓ ع

َ
ٍ
َ
بعُِ خ

َ
ى اٌم

ُ
 هـ( :  467َأث

ـٍ كىأي  -ٓ فيقىيىػػاًئًي ـٍ كى ػػدًّْايًي ميحى ـٍ ، كى ػػاًئًي مىمى ػػًة األىٍنػػدىليًس كىعي ػػمىةي ًفػػي تىػػاًريًخ أىًئمَّ ـٍ ، الصّْ دىبىػػاًئًي
مىيو بشار عكاد معركؼ ،  دار الغػرب اِسػممي ، تػكنس  مَّؽى عى وي كعى بىطى نىصُّ قَّقىوي كاى حى

 ـ .   ََُِ،  ُ، ط
 هـ( :672أثى عجذ اهلل حمّذ ثٓ اذلىاسٌ )د –* اثٓ خبثش 

ديكاف المديَ النبكم كديكاف نىهىاًئس الًمنىَ كعىرىاًئس الًمدىح ، تحقيؽ محمػد طيػب  -ٔ
 ـ .  ََِٓ -ىػ ُِْٔ،  ُاب ، مكتبة اآلداب ، القاىرة ، طَّط

 
ّ
ٍ

ِّ
بْ )د –* اثٓ خِٕ

َ
ّ

ْ
ث
ُ
 هـ( :    281أثى اٌفزر ع

ػػػار ، دار الكيتيػػػب الًمٍصػػػًريَّة ، القػػػاىرة ،  -ٕ ًمػػػي النَّجَّ ػػػد عى مَّ ػػػاًئصي ، تحقيػػػؽ ميحى صى الَّى
 .  ـُٕٓٗ -ىػ ُّٕٔ

بة اٌغشٔبطٍ 
َّ
ُ
َ
  -* اثٓ اجل

ّ
ٍٍِ

َ
ٓ ع

َ
غ

َ
ى احل

ُ
بْ )د َأث

َ
ُّ

َ
ٍ
ُ
ٓ ع

ْ
ذ ثٓ عٍٍ ث

َّ
ّ

َ
س

ُ
ِ ٓ

ْ
 هـ( : 638ث

يَّػػاب الغىٍرنىػػاًطٌي ، تحقيػػؽ فػػكزم عيسػػى ، مكتبػػة اآلداب ، القػػاىرة   -ٖ ديػػكاف ابػػف الجى
 ـ .َُِٔ
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ّ
اد األٔذٌغٍ

َّ
ذ
َ
 )د –* اثٓ احل

ّ
ُغٍِ

َ
 هـ( :372أثى عجذ اهلل حمّذ ثٓ أمحذ ثٓ عثّبْ اٌم

و كحققو كشرحو كقدـ لو يكسػؼ عمػي طكيػؿ ديكاف ابف الحداد األندلسي ، جمع -ٗ
 ـ .  َُٗٗ -ىػ َُُْ،  ُ، دار الكتب العممية ، بيركت ، لبناف ، ط

 
ّ
شَك اٌجٍٕغٍ

َ
 هـ( : 511أثى احلغٓ عٍٍ ثٓ حمّذ ثٓ أمحذ )د –* اثٓ ز

مَّد بف شريهة ، مطبعة  -َُ يىاتو كآاىاره ، دراسة كتحقيؽ ميحى ابف حريؽ البمنسٌي ؛ حى
 ـ .  ُٔٗٗ -ىػ ُُْٕ،  ُدة ، المغرب ، الرباط ، طالنجاح الجدي

 
ّ
غٍِ

ُ
ٌ
َ
ذ
ْ
َ اأَلٔ

ْ
ض
َ
 : هـ(345أثى حمّذ عٍٍ ثٓ أمحذ ثٓ ععُذ )د –* اثٓ ز

ديػػكاف ابػػف حػػـز ، تحقيػػؽ صػػبحي رشػػاد عبػػد الكػػريـ ، دار الصػػحابة لمتػػراث ،  -ُُ
 ـ .  َُٗٗ -ىػ َُُْ،  ُطنطا ، ط

 -ىػػػػ ُّْٗبػػػة عرفػػػة ، دمشػػػؽ ، طػػػكؽ الحمامػػػة فػػػي األلهػػػة كاألالؼ ، مكت -ُِ
 . ـُُّٗ

 
ّ
ٍ

ِّ
ٍ
َ
م
َّ
 :هـ( 416أثى حمّذ عجذ اجلجـبس ثـٓ أثـٍ ثىـش )د -* اثٓ محذَظ اٌص

ديكاف ابف حمديس ، صححو كقدـ لو إحساف عباس ، دار صػادر ، بيػركت ،  -ُّ
 ـ . َُٔٗ-ىػ ُّٕٗ

بْ 
َ
بل

َ
 اإلشجُ –* اثٓ خ

ّ
 )دأثى ٔصش اٌفزر ثٓ حمّذ ثٓ عجُذ اهلل اٌمُغٍ

ّ
 هـ( : 424ٍٍ

مىٍسرىح التَّأنُّس ًفي ميمىَ أىٍىًؿ األىٍندىليس ، دراسة كتحقيػؽ محمػد  -ُْ مىٍطمىَ األىٍنهيس كى
 –ىػػ َُّْ،  ُعمى شكابكة ، منشكرات دار عمار كمؤسسة الرسالة ، بيركت ، ط

 ـ .ُّٖٗ
طُِت 

َ
 هـ(:665ٌغبْ اٌذَٓ حمّذ ثٓ عجذ اهلل ثٓ ععُذ اٌغٍّبٍٔ )د –* اثٓ اخل

ـى لػػو يكسػػؼ عمػػي طكيػػؿ ،  -ُٓ ٍرنىاطىػػة ، شػػرحو كاػػبطو كقىػػدَّ اطىػػة ًفػػي أىٍَّبىػػار  ى حى ًِ ا
،  ُمنشػػػكرات محمػػػد عمػػػي بياػػػكف ، دار الكتػػػب العمميػػػة ، بيػػػركت ، لبنػػػاف ، ط

 ـ .ََِّ -ىػ ُِْْ
ػػٍف لىًقينىػايه ًباألىٍنػػدىليس ًمػٍف شيػػعىرىاًا الًمائىػة الاَّامً  -ُٔ نىػػة ، تحقيػػؽ الكىًتيبىػة الكىاًمنىػػة ًفػي مى

 ـ . ُّٖٗإحساف عباس ، دار الاقافة ، بيركت ، لبناف ، 
ديػكاف لسػاف الػديف بػف الَّطيػب ، تحقيػؽ محمػد مهتػاح ، دار الاقافػة ، الػدار  -ُٕ

 ـ .   ُٖٗٗالبيااا ، 
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 هـ( :422أثى إعسبق إثشاهُُ )د -* اثٓ خفبخخ 
عػػػارؼ ، ديػػػكاف ابػػػف َّهاجػػػة ، تحقيػػػؽ السػػػيد مصػػػطهى  ػػػازم ، منشػػػأة الم -ُٖ

 ـ . َُٔٗاِسكندرية ، 
اج اٌمغطٍٍ 

َّ
س
َ
 هـ( :312أثى عّش أمحذ ثٓ حمّذ ثٓ دساج )د –* اثٓ د

ديكاف ابػف دىرَّاج القسػطمٌي ، حققػو كعمػؽ عميػو كقػدـ لػو محمػكد عمػي مكػي ،  -ُٗ
 ـ .   ُُٔٗ -ىػ ُُّٖ،  ُمنشكرات المكتب اِسممي ، دمشؽ ، ط

 
ّ
أٍِ

َ
و
َ
ري

َ
شُِك اٌم

َ
 احلغٓ )د أثى –* اثٓ س

ّ
 هـ( :345عٍٍ

كىاًنٌي ، جمعو كرىتَّبىوي عبػد الػرحمف يػا ي ، دار الاقافػة ،  -َِ ديكاف ابف رىًشيؽ القىيرى
 ـ .ُٖٗٗ -ىػ َُْٗبيركت ، لبناف ، 

 
ّ
غٍِ

ْ
ٕ
َ
ٍ
َ
بق اٌج

َّ
ل
َّ
ف )د –* اثٓ اٌض

ِّ
ش
َ
ط

ُ
 ثٓ عطُخ ثٓ ِ

ّ
 هـ( :422أثى احلغٓ عٍٍ

، تحقيػػؽ عهيهػػة محمػػكد ديرانػػي ، دار الاقافػػة ،  ديػػكاف ابػػف الزَّقىػػاؽ البىمىٍنًسػػيٌ  -ُِ
 ـ .         ُٖٗٗ -ىػ َُْٗبيركت ، لبناف ، 

 هـ(:352أثى اٌىٌُذ أمحذ ثٓ عجذ اهلل ثٓ غبٌت )د -* اثٓ صَذوْ

ديكاف ابف زيدكف كرسائمو ، شرح كتحقيػؽ عمػي عبػد العظػيـ ، مكتبػة نياػة  -ِِ
 ـ . ُٕٓٗمصر، القاىرة ، 

ن 
َ
ش
ْ
ِ

َ
 )د ثعذ أَ  –* اثٓ ص

ّ
شِحيٍِ

َّ
ف اٌص

ُ
ىع

ُ
َ ٓ

ْ
ذ ث

َّ
ّ

َ
س

ُ
ذ اهلل ِ

ْ
ج
َ
ى ع

ُ
 هـ( : 686ث

ٍمػػػرىؾ األندلسػػػي ، تحقيػػػػؽ محمػػػد تكفيػػػؽ النيهػػػر ، دار الغػػػػرب  -ِّ ديػػػكاف ابػػػف زى
 ـ . ُٕٗٗ -ىػ ُُْٖ،  ُاِسممي ، بيركت ، لبناف ، ط

 
ّ
شِثٍ

ْ
غ

َ
عُِذ ادل

َ
 هـ( : 574أثى احلغٓ عٍٍ ثٓ ِىعً ثٓ حمّذ ثٓ عجذ ادلٍه ) –* اثٓ ع

مَّػؽى عميػو شػكقي اػيؼ ، سمسػمة ذَّػائر  -ِْ قَّقىػوي كعى ٍغػًرب ، حى مىى المى الميٍغًرب ًفي حي
 ـ .ُّٗٗ،  ْ( ، دار المعارؼ ، القاىرة ، طَُالعرب رقـل

 
ّ
ىعٍِ

ُ
ُ
ْ
ٍ
َ
ط

َ
ُذ اٌج

ِّ
 هـ( :412أثى حمّذ عجذ اهلل ثٓ حمّذ )د –* اثٓ اٌغ

، جمب كتكايؽ كدراسة رجب عبد الجكاد إبػراىيـ ،  ًشٍعري اٍبًف السّْيًد البىطىٍمييكًسيّْ  -ِٓ
ـى لىػػوي محمػػكد عمػػي مكػػي ، مكتبػػة اآلداب ، القػػاىرة ، ط عىػػوي كقىػػدَّ  -ىػػػ ُِْٖ،  ُرىاجى

 ـ . ََِٕ
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 هـ( :772عٍٍ )د ثعذ  ثٓ عّش زفص أثى اٌذَٓ عشاج –* اثٓ عبدي 
ميػػكـً  ًفػػي المُّبىػػابي  -ِٔ  محمػػد ، كعمػػي كجػػكدالم عبػػد أحمػػد عػػادؿ الًكتىػػاًب ، تحقيػػؽ عي

 .   ـُٖٗٗ -ىػ ُُْٗ ، ُ، بيركت ، لبناف ، ط العممية الكتب معكض ، دار
 
ّ
ش
َ
ذ اٌج

ْ
ج
َ
 )د –* اثٓ ع

ّ
جٍِ

ُ
ط

ْ
ش
ُ
 اٌم

ّ
شٌِ

َ
ّ

َّ
 هـ( :352أثى عّش َىعف ثٓ عجذ اهلل إٌ

اًلس ، كشىٍحذ الػذَّاًىف كاليىػاًجس ، تحقيػؽ محمػد  -ِٕ اًلس ، كىأيٍنس الميجى ة المىجى بىٍيجى
ـ ُِٖٗ -ىػػ َُِْ،  ِالَّكلي ، دار الكتب العممية ، بيػركت ، لبنػاف ، ط مرسي

 . 
 هـ( :638شهبة اٌذَٓ أمحذ ثٓ حيًُ )د –* اثٓ فضً اهلل اٌعّشٌ 

مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار ؛ مشاىير الكزراا ، تحقيؽ كامػؿ سػمماف  -ِٖ
    .ـ ََُِ،  ُالجبكرم ، دار الكتب العممية ، بيركت ، لبناف ، ط

جُِت 
َّ
 اٌط

ّ
بٍٔ

َّ
 هـ( : 312أثى عجذ اهلل حمّذ ثٓ احلغٓ )د –*  اثٓ اٌىِز

التشبييات مف أشػعار أىػؿ األنػدلس ، تحقيػؽ إحسػاف عبػاس ، دار الاقافػة ،  -ِٗ
       ـ .ُٔٔٗ، بيركت 

 
ّ
ٍٍِ

َ
م
َّ
بع اٌص

َّ
ط

َ
 )د –* اثٓ اٌم

ّ
 هـ( : 424أثى اٌمبعُ عٍٍ ثٓ خعفش اٌغعذٌ

ة في شعراا الجزيرة لجزيػرة صػقمية( ، جمعػو كأعػاد بنػااه كحققػو الدرة الَّطير  -َّ
 ـ . ُٓٗٗ،  ُبشير البككش ، دار الغرب اِسممي ، بيركت ، ط

 
ّ
ش األٔذٌغٍ

َ
ج
ْ
د

ُ
  هـ( :    477اجلًٍُ )د عجذ ثٓ حيًُ ثىش أثى -* اثٓ ِ

 شعر ابف ميٍجبىر األندلسػٌي ، جمػب كدراسػة كتحقيػؽ محمػد زكريػا عنػاني ، دار -ُّ
 ـ .   َََِ،  ُالاقافة ، بيركت ، لبناف ، ط

 هـ( :251حمّذ )د –* اثٓ هبٔئ األٔذٌغٍ 
تبيػػيف المعػػاني فػػي شػػرح ديػػكاف ابػػف ىػػانر األندلسػػي المغربػػي ، تحقيػػؽ زاىػػد  -ِّ

 ـ .ُّّٗ -ىػ ُِّٓعمي ، مطبعة المعارؼ كمكتبتيا ، القاىرة ، 
 
ّ
جٍِ

ُ
ط

ْ
ش
ُ
ًَ اٌم

َ
ز
ُ
 هـ( :278ً ثٓ عجذ ادلٍه )دأثى ثىش حيًُ ثٓ هزَ –* اثٓ ه

ديػػكاف يىٍحيىػػى بػػف ىيػػذىيؿ ، اػػمف كتػػاب لشػػعراا أندلسػػيكف منسػػيكف( ، فػػكزم  -ّّ
( ، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعكد البابطيف للبػداع ٗعيسى ، مف تراانا الشعرم ل
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  َُالشػػػػعرم ، الككيػػػػػت ، دار الكفػػػػػاا لػػػػدنيا الطباعػػػػػة كالنشػػػػػر ، اِسػػػػػكندرية ، ط
 . ـََِٗ
 هـ( :  418ثٓ أثٍ اٌصٍذ ثٓ عجذ اٌعضَض اٌذأٍ )د* أُِخ 

ٍبد العىًزيز الػدَّاًني ، جمػب كتحقيػؽ كتقػديـ  -ّْ ٍمت أيمىيَّة ٍبف عى ًكيـ أىًبي الصَّ ديكاف الحى
 ـ .  ُْٕٗمحمد المرزكقي ، دار الكتب الشرقية ، تكنس ، 

 
ّ
 هـ(:414أثى خعفش أمحذ ثٓ عجذ اهلل ثٓ أثٍ هشَشح )د –* األعًّ اٌزطٍٍُ

ديكاف األعمى التطيمي ، تحقيؽ إحساف عباس ، دار الاقافة ، بيركت ، لبناف  -ّٓ
  ـ .  ُٖٗٗ -ىػ َُْٗ، 

 
ّ
بٌِجٍِ

َ
ع

َّ
 هـ( : 318أثى ِٕصىس عجذ ادلٍه ثٓ حمّذ ثٓ إمسبعًُ )د –* اٌث
فقػػو المغػػة كأسػػرار العربيػػة ، شػػرحو كقػػدـ لػػو ككاػػب فيارسػػو ياسػػيف األيػػكبي   -ّٔ

   .ـ َََِ -ىػ َُِْ،  ِة ، صيدا ، بيركت ، طالمكتبة العصري
بزِظ 

َ
ش )د -* اجل

ْ
س

َ
ٓ ث

ْ
شو ث

ْ
ّ

َ
بْ ع

َ
ّ

ْ
ث
ُ
ى ع

ُ
 هـ( :  144َأث

البياف كالتبييف ، تحقيؽ كشرح عبد السمـ ىاركف ، مكتبة الَّانجي ، القاىرة  -ّٕ
 .ـ ُٖٗٗ -ىػ ُُْٖ،  ٕ، ط
كمطبعػػة البػػابي الحيػكاف ، تحقيػػؽ كشػػرح عبػػد السػػمـ محمػد ىػػاركف ، مكتبػػة  -ّٖ

 . ـُٓٔٗ -ىػ ُّْٖ،  ِالحمبي ، القاىرة ، ط
 
ّ
أٍِ

َ
و
َ
ري

َ
 اٌم

ّ
شٌِ

ْ
ص

ُ
 ثٓ عجذ اٌغٍٕ )د –* احل

ّ
 هـ( :   377أثى احلغٓ عٍٍ

ديػػػكاف أبػػػي الحسػػػف الحصػػػرم القيركانػػػي ، جمػػػب كتحقيػػػؽ محمػػػد المرزكقػػػي  -ّٗ
 ـ . ُّٔٗكالجيمني بف الحاج يحيى ، مكتبة المنار ، تكنس ، 

 
َ
ّ

ُ
ىذ ثٓ عجذ اهلل األصدٌ )د –ُذٌِ * احل

ُّ
ز
َ
 هـ( :377أثى عجذ اهلل حمّذ ثٓ أثٍ ٔصش ف

ٍذكىة الميٍقتىًبًس ًفي تاريخ عمماا األىٍندىليًس ، تحقؽ بىشَّار عكاد معركؼ ، محمد  -َْ جي
 . ـََِٖ/ىػ ُِْٗ،  ُبىشَّار عكاد ، دار الغرب اِسممي ، تكنس ، ط

 هـ( :525احلغني )د ثٓ احلغٓ ثٓ عّش ثٓ حمّذ اهلل عجذ فخش اٌذَٓ أثى – اٌشاصٌ* 
  ُمهاتيَ الغيب ، دار الهكر لمطباعة كالنشػر كالتكزيػب ، بيػركت ، لبنػاف ، ط - ُْ

 ـ .ُُٖٗ -ىػ َُُْ
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ذٌِ 
ِّ
ىز

ُ
بْ ادل

َ
ٍُّ

ُ
 هـ( :523عٍُّبْ ثٓ عجذ اهلل ثٓ عجذ ادلؤِٓ )د -* أثى اٌشثُع ع

عبػػد اهلل المكحػػدم ، تحقيػػؽ محمػػد بػػف  ديػػكاف األميػػر أبػػي الربيػػب سػػميماف بػػف -ِْ
تاكيت الطنحي كآَّركف ، منشػكرات كميػة اآلداب ، جامعػة محمػد الَّػامس ، تطػكاف  

 المغرب ، د . ت . 
 
ّ
شٌِ

َ
ش

ْ
خ

َ
ِ

َّ
ذ )د -* اٌض

َ
ّ

ْ
ش ثٓ َأز

َ
ّ

ُ
ىد ثٓ ع

ُ
ّ

ْ
س

َ
 هـ( :427أثى اٌمبعُ ِ

يػػؿ ، الكشػػاؼ عػػف حقػػائؽ  ػػكامض التنزيػػؿ كعيػػكف األقاكيػػؿ فػػي كجػػكه التأك  -ّْ
تحقيؽ كتعميؽ كدراسة عادؿ أحمد عبد المكجكد ، عمػي محمػد معػكض ، شػارؾ فػي 
تحقيقػػو فتحػػي عبػػد الػػرحمف أحمػػد حجػػازم ، مكتبػػة العبيكػػاف ، الريػػاض ، الطبعػػة 

 ـ .ُٖٗٗ -ىػ ُُْٖاألكلى ، 
 
ّ
فٍ

َ
ٍ
ِّ
ذ )د -* اٌغ

َّ
ّ

َ
س

ُ
ِ ٓ

ْ
ذ ث

َ
ّ

ْ
بهِش َأز

َ
َٓ أثى ط

ِّ
س اٌذ

ْ
ذ
َ
 هـ( :465ص

ـ السَّ  -ْْ كًدٌم ، دار الهكر ، بيركت ، لبنػاف ، ميٍعجى ٍبد اهلل عيمىر البىاري هىر ، تحقيؽ عى
 ـ . ُّٗٗ -ىػ ُُْْ

اي 
َ
ض
َ
 )د –* اٌغ

ّ
بٍِٔ

َّ
ُ
َ
 اجل

ّ
شٌِ

ْ
ى
َ
ُ اٌج

َ
ى
َ
ٓ ز

ْ
ً ث

َ
ُ
ْ
س

َ
   هـ( :144َ

كىـ الغىزىاؿ ، جمب كتكايؽ كدراسة عمي الغريب محمد الشناكم  -ْٓ شعر يىٍحيىى بف حى
 ـ . ََِْ،  ُقاىرة ، ط، مكتبة اآلداب ، ال

 هـ(:377أثى اٌمبعُ حمّذ ثٓ عجبد )د –* ادلعزّذ ثٓ عجبد 
ديػػكاف المعتمػػد بػػف عبػػاد ؛ ممػػؾ إشػػبيمية ، تحقيػػؽ حامػػد عبػػد المجيػػد كأحمػػد  -ْٔ

 ْأحمد بدكم ، راجعو طو حسيف ، مطبعة دار الكتب كالكاائؽ القكمية ، القاىرة ، ط
 ـ . ََِِ - ىػُِّْ، 

 ا
ّ
شٌِ

َّ
 * ادلم

ّ
بٍِٔ

َ
ِّغ

ْ
ٍ
ِّ
 : هـ(2232أثى اٌعجبط أمحذ ثٓ حمّذ )د –ٌز

نىٍهَ الطّْيب ًمٍف  يٍصًف األىٍندىليًس الرًَّطيًب ، تحقيؽ إحساف عبػاس ، دار صػػادر  -ْٕ
 ـ .ُٖٖٗ -ىػ َُْٖ، بيركت ، 
 هـ(:427أثى اٌفضً أمحذ ثٓ حمّذ ثٓ أمحذ ثٓ إثشاهُُ إٌُغبثىسٌ )د –* ادلُذأٍ 

ػػد ميًحيػػي الػػديف عبػػد الحميػػد ، مطبعػػة السُّػػػنَّة مجمػػب األماػػ -ْٖ مَّ اؿ ، تحقيػػؽ ميحى
مًَّديَّة ، القاىرة ،   .ـ ُٓٓٗ -ىػ ُّْٕالميحى
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ب : ادلشاخع اٌعشثُخ :
ً
 ثبُٔ

 آالْ وثبسثبسا ثُُض : * 
المرجب األكيد في لغة الجسد ، مكتبة جرير ، المممكػة العربيػة السػعكدية ، ط  -ْٗ
 .ـ َُُِ،  ٖ
 اٌفمٍ : إثشاهُُ * 

 . ـََُِلغة الجسد ، الحياة لمدعاية كاِعمف ، القاىرة ،  -َٓ
 أُٔظ فشحيخ : * 

 .ـ ُّٕٗنظريات في المغة ، دار الكتاب المبناني ، بيركت ،  -ُٓ
 ثُرت وٍُزىْ : * 

؛ مػػدلكؿ حركػػات الجسػػد ، ككيهيػػة التعامػػؿ معيػػا ، دار الهػػاركؽ لغػػة الجسػػد  -ِٓ
 -ىػػ ُّْٖؤسسػة محمػد بػف راشػد آؿ مكتػـك ، القػاىرة ، لمستامارات الاقافيػة ، م

 ـ .َُِٕ
 خى ٔبفبسو ، وِبسفني وبسٌُٕض : * 

؛ دليػؿ يقدمػو عميػؿ سػابؽ بالمباحػث الهيدراليػة لكػي تقػرأ مػا يقكلػو كػؿ جسػد  -ّٓ
ـ ََُِ،  ِأفكار اآلَّريف بسرعة ، مكتبة جرير ، المممكة العربيػة السػعكدية ، ط 

. 
 زغٕني شفُك :  *

، دار فكػر كفػف لمطباعػة كالنشػر كالتكزيػب ، لغة الجسد في المجاؿ اِعممػي  -ْٓ
 ـ .َُِِ،  ُالقاىرة ، ط

 سفبعخ اٌطهطبوٌ : * 
تَّميص اِبريز في تمَّيص باريز ، تحقيؽ ميدم عمـ ، أحمد يػدكم ، كزارة  -ٓٓ

  . ـُٖٓٗالاقافة كاِرشاد القكمي ، القاىرة ، 
 صوشَب إثشاهُُ : * 

ميًقيَّػػة ، مشػػكمت فمسػػهية لالمي  -ٔٓ ،  ّ( ، مكتبػػة مصػػر ، القػػاىرة ، طٍٔشػػًكمىةي الَّي
 . ـَُٖٗ
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 : ثٕىشاد ععُذ* 

 ِسكريا ، ط ، كالتكزيب لمنشر الحكار ، دار كتطبيقاتيا مهاىيميا ؛ السميائيات -ٕٓ
  . ـََِٓ،

 شٍٍُ هبخٓ : * 
مكتبػة جريػر   كؿ شيا عف لغة الجسد ، مراجعة فنية جكزيػؼ أم . ديهيتػك ، -ٖٓ

 .ـ َُِٕ،  ِالمممكة العربية السعكدية ، ط
 فبطّخ حمّذ حمدىة : * 

دراسات في عمـ المغة ؛ بحكث تطبيقية لغكية كقرآنيػة ، سمسػمة بحػكث لغكيػة  -ٗٓ
 .ـ َُُِ،  ُ( ، المكتبة األزىرية لمتراث ، القاىرة ، طٓكقرآنية ل

  وشَُ صوٍ زغبَ اٌذَٓ :* 
؛ دراسػػػة لغكيػػػة لظػػػاىرة اسػػػتعماؿ أعاػػػاا الجسػػػـ فػػػي اِشػػػارات الجسػػػمية  -َٔ

 . ـََُِ،  ِالتكاصؿ ، دار  ريب ، القاىرة ، ط
 ِبوظ إَه إجيبسد : * 

،  ُلغػػػة الجسػػػد الذكيػػػة ، مكتبػػػة جريػػػر ، المممكػػػة العربيػػػة السػػػعكدية ، ط  -ُٔ
 .ـ َُِِ

 حمّذ اٌعجذ : * 
 ِاآلداب ، القػاىرة ، ط العبارة كاِشارة ؛ دراسة في نظريػة االتصػاؿ ، مكتبػة  -ِٔ
 .ـ ََِٕ، 
 حمّذ عجذ احلُّذ أثى اٌعضَ : * 

 .ـ ُّٓٗالمسمؾ المغكم كمياراتو ، مطبعة مصر ، القاىرة ،  -ّٔ
 * ِغزىس عبمل أثى رالد : 

أسرار لغػة الجسػـ ، دليمػؾ إلػى كيهيػة إدارة الجسػـ البشػرم ، مطبعػة سػامي ،  -ْٔ
 ـ  .ََُِاِسكندرية ، 

  هبٌخ ِٕصىس :* 
االتصاؿ الهعاؿ؛ مهاىيمو كأسػاليبو كمياراتػو، المكتبػة الجامعيػة ، اِسػكندرية  -ٓٔ
 . ـ ََِّ،
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 َىعف أثى احلدبج : * 
شػػاراتؾ ، دار الكتػػاب العربػػي ، دمشػػؽ ،  -ٔٔ يماااتػػؾ كا  شَّصػػيتؾ مػػف حركاتػػؾ كا 

 . ـََِٗ،  ُالقاىرة ، ط
ب : ادلشاخع األخٕجُخ ادلرتمجخ :

ً
 ثبٌث

 : رشبسٌظ، داسوَٓ * 
كالحيكانات ، ترجمة كتقػديـ مجػدم محمػكد  اِنساف في عف االنهعاالت التعبير -ٕٔ

( ، المجمػػس األعمػػى لماقافػػة ، القػػاىرة  ٕٕٗالمميجػػي ، المشػػركع القػػكمي لمترجمػػة ل
 .ـ ََِٓ،  ُط
 هٕشٌ : ،  وبٌشو* 

كيؼ تقرأ أفكار اآلَّريف مف َّمؿ حركاتيـ ؟ ، ترجمة لجنػة الترجمػة فػي دار  -ٖٔ
 .ـ ََِٓ،  ٓلهااؿ ، دار الهااؿ ، دمشؽ ، طا

 * ُِغٕدش ، خىصَف :
النهسػػية ، ترجمػػة محمػػد عبػػد الكػػريـ إبػػراىيـ ، دار عػػما الػػديف ،  الجسػػد لغػػة -ٗٔ

 ـ .ََِٕ،  ُسكرية ، دمشؽ ، ط
ب : اٌذوسَبد :

ً
 ساثع

 : 
ّ
ٍُِٕ

َ
ع

ُّ
 * أثى خعفش اإلٌجريٌ اٌش

ٍعهىػػػر أبػػي شػػعر -َٕ ة معيػػد المَّطكطػػػات العربيػػة ، القػػػاىرة ، الغىٍرنىػػاًطٌي ، مجمػػػ جى
 ـ . ََُِ( ، ُ( ، العدد لْٓالمجمد ل

 عٍٍ حمّذ ٔىس ادلذٍٔ : * 
أاػػر اِشػػارات البدنيَّػػة فػػي القكاعػػد النحكيَّػػة ، مجمػػة العمػػـك اِنسػػانية ، كميػػة  -ُٕ

 .ـ َُُِ( ، ُِاآلداب ، جامعة البحريف ، البحريف ، العدد ل

 يف : ِشوح شسبره حمّىد اٌشمش* 
شيػعىرىاا األىٍنػدىليس ، إصػدار َّػاص ، مجمػة مركػز  -ِٕ ةي الغىٍبًف بىػيفى الميتىنىبّْػي كى ااى مىاى

الَّدمػػػة لمستشػػػارات البحايػػػة كالمغػػػات ، كميػػػة اآلداب ، جامعػػػة المنكفيػػػة ، نػػػكفمبر 
 . ـَُِٓ

 



 

  

 

 
سىًد ًفي شىٍككىل العىاًذلىةً   ليًسيّْ ًفي الشٍّْعًر األىٍندى  ليغىةي الجى

 

ُِْ 

                                                                                                           

ب : اٌشعبئً اجلبِعُخ :
ً
 خبِغ

 فبطّخ عفُسٍ : * 
كا الدرس السػيميائي المعاصػر ، مػذكرة لنيػؿ الهراسة في التراث العربي في ا -ّٕ

درجػػػػة الماجسػػػػتير ، كميػػػػة اآلداب كالمغػػػػات ، جامعػػػػة مكلػػػػكد معمػػػػرم تيػػػػزم كزك ، 
 . ـَُِِالجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، 
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