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 حمالياث الفىسة الؽػشيت / الشمض 

 في كفيذة "الػفافير جمىث في الجليل" إلادمىد دسويؾ
 صهيرة بىلفىط د/

 ، الجؼاثغ1ظامٗت ٢ؿىُُىت، ؤؾخاطة مكاع٦ت

 

ٖغف  م(2008-1941اٖخلذ ججغبت الكاٖغ الٟلؿُُجي اإلاٗانغ مدمىص صعوَل ) 

ت الٗغبُت اإلاٗانغة بامخُاػ؛ خُض ٌ ٗض مً ؤٚؼع الكٗغاء الٗغب اإلاماعؾت الكٍٗغ

ً بهخاظا، ا  اإلاٗانٍغ ب الٟجي الظي ؤزمغ مؿاعا قٍٗغ م اهٟخاخا ٖلى الخجٍغ وؤ٦ثَر

ت التي اقخٛلذ ٖلى مىيٕى ال٣ًُت الٟلؿُُيُت  خاٞال بالٗضًض مً الهىع الكٍٗغ

ت  ً )ٞلؿُحن( بإهماٍ وؤق٩ا٫ مسخلٟت، لٗل ؤبغػَا الهىعة الكٍٗغ ومكغوٕ الَى

ذي ؤؾُىعي،  التر٦ُبُت التي ٌك٩ل الغمؼ بإهىاٖه/الغمؼ ؤوالهىعة  )صًجي، جاٍع

َبُعي( باعتها، وؤؾاؽ حك٨ُلها. َظا الخ٨م الٗام ًدخاط بلى الخضلُل بىو قٗغي 

ل؛  ٟخدها ٖلى حٗضصًت ال٣غاءة والمدضوصًت الخإٍو ًبرػ زهىنُت َظٍ الخجغبت وزغاءَا الظي ٌؿخٟؼ ال٣اعت، ٍو

ت مً زال٫ م٣اعبت جُب٣ُُت ل٣هُضجه "الٗهاٞحر جمىث في الجلُل"، تهضٝ ولٗل َظا ما ؾخ٨ٟله َظٍ الضعاؾ

ت  ب ٞحها، ونىال بلى اؾدىُا١ الغئٍا الكٍٗغ ت للٛت ال٣هُضة، وم٩امً الخجٍغ بلى ال٨ك٠ ًٖ ألابٗاص الغمٍؼ

ت للكاٖغ.  التي ججؿض اإلاغظُٗت ال٨ٍٟغ

ت /الغمؼ في ٢هُضة الٗهاٞحر جمىث في ا لجلُل إلادمىص صعوَل" َغح ٖلمي مجهجي " ظمالُاث الهىعة الكٍٗغ
 ٌؿعى بلى ؤلاظابت ًٖ ظملت مً الدؿائالث؛ لٗل ؤَمها:

ت/ الغمؼ في قٗغ مدمىص صعوَل؟ -1 ب في حك٨ُل الهىعة الكٍٗغ  ماهي ظمالُاث الخجٍغ

ت ل٣هُضة " الٗهاٞحر جمىث في الجلُل"؟ -2  ماهي ألابٗاص الغمٍؼ

 ؟ وال٣هُضة مىيٕى الضعاؾت جدضًضا؟ىص صعوَل ٖمىماخ٨م بلحها قٗغ مدمماهي َبُٗت الغئٍا التي ًد  -3

 ملارباث هظريت: -الصىرة الشعريت/الرمز. 0

ت في ؾُا٢اتها التر٦ُبُت  ٍحؿعى َظ الضعاؾت بلى الى٢ٝى ٖلى الؿحروعة الخدىلُت التي قهضتها ال٩لمت الكٍٗغ
ؤن جغقى بها مً البؿاَت  ،  والتي خاولذ(1)في قٗغ صعوَل، وجدضًضا ٢هُضة "الٗهاٞحر جمىث في الجلُل"

ت ٖلى اإلاخٗضص ال٣غاجي بامخُاػ؛ خُض ؤنبدذ  بلى الغمؼ؛ َظا ألازحر الظي ٞخذ جل٪ الترا٦ُب الكٍٗغ
ت وعؾم جدىالتها، بل وفي عؾم جدىالث الىو الكٗغي ٩٦ل.  ال٩لمت/الغمؼ الىىاة في حك٨ُل الهىعة الكٍٗغ

اث صعاؾت الهىعة خضًشا، وطل٪ وفي َظا الؿُا١ وكحر بلى ؤن اإلاىخى الدك٨ُلي الغم ؼي ٌٗض مً ؤَم مؿخٍى
ت ل٩ل »العجباَه باللٛت وب٣ًاٖها مً ظهت وبالغمؼ مً ظهت زاهُت،  ٍغ ٞالشابذ ؤن اللٛت جمشل الغ٦حزة الجَى

ا  ت التي جىجَؼ ُٟت الكٍٗغ ْاَغة حك٨ُلُت للهىعة مً زال٫ ما جيسجه مً ٖالث٤ بحن اإلاٟغصاث في بَاع الْى

                                                           
 .ٖٕٙ-ٕٔٙـ، ص ص ٜٜٛٔ، ٖٔزلمود دركيش : األعماؿ الشعرية الكاملة ، دار العودة ، بَتكت ، ط     1
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ت بًداثُتوفي ؾُا١ الاهٍؼ ُما جدمله مً َا٢اث عمٍؼ لُه (1)«اح الظي ًدضزه حكاب٪ اإلاٟغصاث وجغ٦ُبتها ٞو ، ٖو
ًخدى٫ الغمؼ بلى َا٢ت حٗبحر وبًداء البض مجهما في ٧ل نىعة، ٩ٞل اهخ٣ا٫ مً الىي٘ الخ٣ُ٣ي للٛت بلى الىي٘ 

لُا مً ظهت اإلاخل٣ي. ال جإٍو
ّ
غا طَىُا مً ظهت الكاٖغ وجمش ٞالغمؼ وؾُلت لخد٤ُ٣ ؤٖلى  الغمؼي ٣ًخطخي جهٍى

ى ؤقض خؿاؾُت باليؿبت للؿُا١ الظي ًغص ُٞه؛ ألهه مغجبِ ٧ل الاعجباٍ بالخجغبت  ت، َو ال٣ُم الكٍٗغ
 .(2)الكٗىعٍت التي ٌٗاهحها الكاٖغ، والتي جمىذ ألاقُاء مٛؼي زانا

ت ف ي ال٨ك٠ ًٖ ججلُاث ولٗل الجضًغ بالُغح في َظا اإلا٣ام َى الخىبُه بلى ؤَمُت صعاؾت الهىعة الكٍٗغ
ب في الىو الكٗغي، ألجها مً ؤَم م٣اًِـ ؤلابضإ ُٞه؛  ٞال قٗغ بال نىعة، وال نىعة بال لٛت »الخجٍغ

ت  مخى٢ضة بالًٟ، وب٣ًإ هابٌ وبىاء مد٨م وعمؼ زهِب. ومً َىا ًم٨ً ال٣ى٫ بن صعاؾت الهىعة الكٍٗغ
ت اإلادكاب٨تم٣ترن ؤقض الا٢تران بهظٍ الٗىانغ ظمُٗا التي ج٩ّىِن مضاع  ووكحر في َظا الؿُا١  .(3)«اث الكٍٗغ

ت ج٨مً في ؤجها حٗمل ٖلى الخجغبت الٟغصًت والخجغبت ؤلاوؿاهُت ال٩اقٟت ًٖ » بلى ؤن ٢ُمت الهىعة الكٍٗغ
ت ًسل٣ها الكاٖغ ل٩ي ٌٗبر ًٖ عئٍاٍ السانت ت ٖال٢اث لٍٛى م٤ للخُاة والىظىص. وهي مجمٖى  .(4)«اإلاٗجی ألٖا

ها ج٣اؽ بمضي ججؿُضَا لىا٢٘ الٟىان واهٟٗاله ؤمام مشحر ما، وهي خحن جماعؽ بٖاصة َظا ٌٗجي ؤن ٢ُمت
؛ ٣ٞض ؤيخى الكٗغ في ٖٝغ الخضازت (5)حك٨ُل الٗالم، بهما جماعؽ بٖاصة بهخاط اللٛت في الى٢ذ هٟؿه

 نىعة/ عئٍا ؤو ٢هُضة/ عئٍا، جخٛظي مً طاث الكاٖغ ُٞما جى٢ٔ ال٩ىامً الكٗىعٍت وحؿخيبذ الغمؼ.

 الصىرة الشعريت / الرمز في شعر "محمىد درويش" :     

ىا ها٦ض  ت ؛ َو ًغجبِ الاقخٛا٫ ٖلى الهىعة في قٗغ مدمىص صعوَل باإلاغاخل التي ٢ُٗها في مؿحرجه الكٍٗغ
 : (6)اؾخٗهاء جهي٠ُ ٞتراث َظٍ الخجغبت وجىمُُها، وطل٪ لؿببحن

ذساميت واإلاحلحميت، وبن وفا مجزع على آخش ، فةن حأن حلقاث هزه الخجشبت ظلذ جىىط بحن الغىاثيت وال. 1
 رلو مشده عالقت ظيا  الخجشبت راتها بمىلىعها العام وبخىىس سئيت الؽاعش بلى الؽعش.

حأن محمىد دسويؾ مً ؤلثر الؽعشاء اإلاحذزحن محافظت على وعق داثم مً النخابت الؽعشيت، لما ؤهه مً . 2
 جاوص والخجشيب ججشيوا مخإهيا.الؽعشاء اإلاجذدًً العاعحن دوما بلى الخ

اث؛ لٗل ؤَمها ت ٖىض صعوَل في ٖضة مؿخٍى ال٢ت الخجاوع، » َظا وجيخٓم الهىعة الكٍٗغ ٖال٢ت الدكابه، ٖو
و٢ض جىلض ٖجهما الاؾخٗاعة، الدكبُه، وال٨ىاًت. وؤمغ آزغ َى ؤن الكاٖغ ًىدذ لٛخه في صؤب وبنغاع مً ماصة 

هٟـ اإلااصة الترازُت في َغاث٤ بهخاط ظضًضة حكٗغ مٗها ؤن ما ٢غؤجه جىا مٗغوٞت ومُغو٢ت ٚحر ؤهه ٌُٗض بهخاط 
تراب، ؤو جدـ  ٟل السام ج٩اص جخلمؿها، وجإلٟها، ٞال حكٗغ بااٚل

ُ
لم ًمغ ب٪ مً ٢بل، ول٨ً ماصجه الٛ

حن ٞاخهت مضعبت جلخ٣ِ اإلاكهض وحُٗض جغ٦ُبه بيؿب مسخلٟت  .(7)«بال٣ُُٗت، ٞشمت جىانل ال اه٣ُإ ٖو

                                                           
، عبد الصبور ( ظلاذج ، مقاربات نظرية كحتليلية )أدكنيس ، البياٌب ، دركيش ، حجازم  –خالد الغرييب : ُب قضايا النص الشعرم العريب احلديث    - 1

 .  ٕٚ٘ -ٕٙ٘ـ ، ص ص ٕٚٓٓ، ٔمكتبة قرطاج للنشر كالتوزيع ، تونس ، ط
 ٙ٘-ٕ٘ـ، ص صٖٕٓٓينظر:  زلمد علي الكندم: الرمز كالقناع ُب الشعر العريب احلديث،  دار الكتاب اجلديدة ادلتحدة ، األردف،    - 2
 . ٕٓ٘ادلرجع نفسو ، ص    - 3
زكي : دجليات القناع الصوُب ُب الشعر العريب ادلعاصر بُت الفكر كالفن )عبد الوىاب البياٌب كصالح عبد الصبور كسعدم يوسف(، دار ىتاؼ فؤاد أبو    - 4

 .ٕ٘ـ ، ص ٖٕٓٓ، ٔبيساف للنشر كالتوزيع كاإلعالـ ، بَتكت ، لبناف ، ط
 .ٕ٘ينظر : ادلرجع نفسو، ص    - 5
 .ٕٗٙادلرجع نفسو ، ص    - 6
، مؤسسة االنتشار العريب، بَتكت ، ٕٗٓٓ-ٜٜ٘ٔمقاربة حضارية أدبية  –نصر اهلل : دجليات العودلة الثقافية كالسياسية ُب شعر زلمود دركيش  فؤاد    -7

 .ٖ٘ٓـ ، ص ٕٚٓٓ، ٔلبناف ، ط
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جضًغ بالظ٦غ في َظا اإلا٣ام ؤن قٗغ صعوَل ًُمذ بالٟٗل بلى جإؾِـ ال٨ُىىهت بمى٤ُ ب٣ًاّ الخلم لٗل ال
ت البؿُُت، وما ًد٣٣ه خُيئظ ال ًخمشل في مجغص  وججؿُض اإلاى٠٢ الشىعي، وحؿمُت ألاقُاء بال٩لماث الٗاٍع

ً" في قٗغ صعوَل الخٗبحر ًٖ ال٣ًُت ال٣ىمُت، وبهما في زل٤ مٗاصلها الكٗغي؛ ٣ٞض جدىلذ ٢ًُت " الَى
بلى مى٠٢ ؤو خالت بوؿاهُت ال ج٨خٟي بالغنض الىا٢عي اإلاباقغ الظي ٌؿمي ألاقُاء بمؿمُاتها بل ال٩ىوي 
اإلاُل٤ الظي ٨ًؿب ألاقُاء مؿمُاث ظضًضة جخىخض ؤلاوؿاهُت مٗها ٖىض مؿمی واخض ال ٣ًبل الخُٛحر َى 

ت. ىا  ُتؾاؾبن ٢ًُت مدمىص صعوَل ألا  اإلاُالبت اإلاكغوٖت بالخٍغ هي البدض ًٖ ؤعى جمَّ اؾخالبها، َو
ُت في اإلا٩ان؛ ولٗل َظا ما ًبضو ظلُا في ٢ىله

ّ
 :(1)٩ًىن لؤلعى و٢٘ قضًض الىَإة ٖلى عوخه اإلادكٓ

ضام:   لي خ٨مت اإلاد٩ىم باإٖل

 ال ؤقُاء ؤمل٨ها لخمل٨جي،

 ٦خبذ ونُتي بضمي:

 "ز٣ىا باإلااء ًا ؾ٩ان ؤٚىُتي!"

 .وهمذ مًغظا ومخىظا بٛضي.

 خلمذ بإن ٢لب ألاعى ؤ٦بر 

ُتها،  مً زٍغ

 وؤوضر مً مغاًاَا ومكى٣تي .

مذ بُٛمت بًُاء جإزضوي  َو

 بلى ؤٖلى 

ذ ؤظىدتي .  ٦إهجي َضَض، والٍغ

ىض الٟجغ ؤ٣ًٓجي هضاء الخاعؽ اللُلي   ٖو

 مً خلمي ومً لٛتي:

 ؾخدُا مُخت ؤزغي، 

٫ في ونِخ٪ ألازحرة ،  ّٞٗضِ

ضام زاهُت. ض ؤلٖا  ٢ض جإظل مٖى

ت ًخ٣اَ٘ بامخُاػ م٘ ههىنه  (2004) َظا الىو اإلاىدؿب ػمىُا بلى مغخلت مخإزغة مً ججغبت صعوَل الكٍٗغ
في اؾخدًاع نىعة ألاعى اإلاؿلىبت، والهغإ  -زانت ال٣هُضة مىيٕى الضعاؾت في َظٍ اإلاضازلت –ألاولى 

ب٣ى للسُا٫ ص وعٍ ألاؾاؽ في حك٨ُل نىعٍ الجضلي السال١ بحن َغفي الشىاثُت الًضًت )الخُاة/اإلاىث(، ٍو
ٌ التراظ٘ ؤوالخ٨غاع؛ خُض جخجّز٫ ظمُٗها مً مٗحن واخض َى الظاث الضعوَكُت اإلاؿ٩ىهت  ت التي جٞغ الكٍٗغ
بغئٍا ال جامً بال بال٩لمت ال٣اصعة ٖلى م٣اومت اإلاىث وججاوػؾلُت الى٢ذ، التي جًمً ل٣اثلها السلىص؛ ما٦ضة 

، ٢ىامه الجىىح نىب (2)«الكٗغ جإؾِـ ٦المي للىظىص»بإن  (Heideggerم٣ىلت الُٟلؿٝى "َُضظغ" )
ما خ٣٣ه الكٗغاء

ّ
ولٗل َظا  .(3)الالجهاجي؛ بط ًخجز٫ مجزلت البضًل ًٖ ٞىاء ؤلاوؿان ؛ ٞما ًب٣ى ٖلى ألاعى به

ت الٗغبُت اإلاٗانغة؛ مما ًا٦ض خضازت عئٍا "صعوَل"  الُغح ُٖىه الظي هاصث به جىٓحراث الخضازت الكٍٗغ
ت ت ما طَب بلُه "ؤصوهِـ" في ٢ىله:الكٍٗغ ل بلُىا » ؛ خُض وؿخدًغ وهدً ه٣غؤ ههىنه الكٍٗغ ُّ خحن ًس

                                                           
 .ٛٔ-ٚٔـ، ص ٕٗٓٓ، ٔط ، بَتكت ، لبناف،، رياض الريسزلمود دركيش : ال تعتذر عما فعلت، قصيدة " يل حكمة احملكـو باإلعداـ "  - 1
 .ٖٔـ، ص ٖٜٚٔ، ٔفؤاد رفقة: الشعر كادلوت، دار النهار للنشر ، بَتكت ،ط  - 2
 .٘ٚـ ، ص ٖٜٙٔمارتن ىيدجر: ُب الفلسفة كالشعر ، ترمجة عثماف أمُت، القاىرة ،   - 3
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هدً » ، وفي ٢ىله ؤًًا:(1)«ؤن ٧ل شخيء اهخهی ًىحي لىا الكٗغ ؤن ٧ل شخيء ًبضؤ، ولٗل َظٍ هي ٢ىة الكٗغ
...في ال٩لمت التي جا٦ض ؤن وكٗغ ؤن اإلاىث ًيخٓغها في ال٩لمت التي وٗبر بها الخىاظؼ بُيىا وبحن الخُاة خىلىا 

ولٗل صعوَل مً ؤ٦ثر الكٗغاء الخضازُحن الظًً خملىا ال٩لمت مىتهم وؾاعوا في (. 2)«لؿاهىا و٢لبىا لىا وخضها
ى ما ًبضو ظلُا في ٢هُضة "الٗهاٞحر جمىث في الجلُل" مىيٕى الضعاؾت.  مى٦ب الكٗغ مى٦ب الخ٣ُ٣ت؛ َو

 دة / الصىرة الشعريت: همىذج اللصي –العصافير جمىث في الجليل 

ٖكغة ٢ُٗت  الٗهاٞحر جمىث في الجلُل" في صًىان مٗىىن باالؾم هٟؿه، مكخمل ٖلى حؿ٘وعصث ٢هُضة "
ت مخٟاوجت في ق٩لها الهىضسخي ومخىاٚمت في مًمىجها الضاللي والغمؼي ًىضعط يمً مغخلت الكٗغ الغمؼي  قٍٗغ

ً 1970) ( بلى1966ترة اإلامخضة مً )؛ َظٍ اإلاغخلت التي جيسخب ػمىُا ٖلى الٟ(3)ؤلاًداجي (، وجًم الضواٍو
(، وخبِبتي ججهٌ 1970(، الٗهاٞحر جمىث في الجلُل )1967(، آزغ اللُل)1966آلاجُت: ٖاق٤ مً ٞلؿُحن) 

تها٣َت جيكُغ بلى  -مىيٕى الضعاؾت -ال ًترصص ال٣اعت لل٣هُضة (.1970مً هىمها) في ؤلا٢غاع بإجها نىعة قٍٗغ
ت التر٦ُبُت اإلاخخابٗت؛ خُض ٌك٩ل الغمؼ الباعة التي جيبٗض مجها جل٪ الهىع وبها ؾلؿلت مً الهىع ا لكٍٗغ

بضو طل٪ ظلُا مىض الٗىىان الظي ٣ًضم لل٣اعت/اإلاخل٣ي اإلاجمل في بًداء ؤو٫ بإن اإلاحزة ألاؾاؽ لهظا  جدك٩ل، ٍو
    بالٚخه و٢ىة بًداثه.الىو هي ؤلاًجاػ، الظي ًُٟض بًها٫ اإلاٗجی بإ٢ل ٢ضع مً ال٩لماث ، والظي ًا٦ض 

غافي، جخًمً ؾبٗت وؤعبٗحن ت خؿب الترجِب الخِبٚى ؾُغا، وهي  جخإل٠ ال٣هُضة مً زمؿت م٣اَ٘ قٍٗغ
 .بياٞت بلى الٗىىان جمشل الًٟاء الظي حكخٛل ٖلُه َظٍ اإلا٣اعبت

 رمزيت العىىان:

مىث في الجلُل"، وهي ظملت "الٗهاٞحر جمىث في الجلُل" ظملت اؾمُت جخ٩ىن مً مبخضؤ "الٗهاٞحر" وزبر "ج
ت جى٣ل زبر مىث الٗهاٞحر بإعى الجلُل في ٞلؿُحن، ول٨ىه مىث مخ٨غع وممخض ًخجاوػ اللخٓت  ٍغ ج٣ٍغ
الغاَىت بلى ؤ٤ٞ ػمجي ممخض هدى اإلاؿخ٣بل، جُٟضٍ نُٛت الٟٗل اإلاًإع الظي ًخجاوػ الخايغ لُىٟخذ ٖلى 

 نُٛت الٗىىان ًٖ ظملت مً اإلاالخٓاث:ج٨ك٠ ال٣غاءة اإلاخإملت في  آٞا١ ػمىُت ال مدضوصة.

دضصَا؛ خُض ٣ًهض الكاٖغ ٖهاٞحر بُٗجها، جدمل  -1 ت، والخٗٝغ ًدض الضاللت ٍو وعصث ٧لمت) الٗهاٞحر(مٗٞغ
ت؛  بٗضا صاللُا مدضصا؛ و٢ض اعجبُذ في الىو بمدضصًً ؾاَما في الخٍٗغ٠ بها وال٨ك٠ ًٖ ؤبٗاصَا الغمٍؼ

إلاىيٕى في الىو؛ وهي )الجلُل( خؿب ما وعص في نُٛت الٗىىان، وما ج٨غع ألاو٫ مجهما َى الباعة اإلا٩اهُت/ا
 : (4)في اإلاتن ؤًًا؛ في ٢ى٫ الكاٖغ

غ  وعمذ في آلت الخهٍى

ً خض٣ًت  ٖكٍغ

هاٞحر الجلُل.                       ٖو

والػالىا  -عمؼ ل٩ل ؤَٟا٫ ٞلؿُحن الظًً ؾ٣ُىا جىحي ٧لمت "الٗهاٞحر " بالهٛغ وبالبراءة ؤًًا، ٞهي ٧لمت/
ى ما ؤ٦ضٍ الكاٖغ ؤًًا مً زال٫ التر٦ُب اإلاجاػي الىان٠  – ضخُت الاؾخٗماع الههُىوي الٛاقم، َو

ت وألامل واإلاؿخ٣بل اإلامخض امخضاص ػع٢ت ألا٤ٞ.  "ألاظىدت الؼع٢اء"، ٖلى ما ُٞه مً بًداءاث الخٍُى

                                                           
 .ٙٚٔـ، ص ٜٔٚٔنيساف ، –ت ، لبناف ، كانوف الثاين كرد ُب : منَت العكش: بياف عن الشعر كالزمن )لقاء مع أدكنيس(، رللة مواقف ، بَتك   - 1
 .ٙٚٔـ ، ص ٜٜٛٔ، ٖٔأدكنيس: زمن الشعر ، دار العودة ، بَتكت، ط  - 2
 .ٕ٘ٙينظر ادلرجع السابق ،   - 3
 .ٕٔٙزلمود دركيش: ادلصدر السابق، ص   - 4
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ى الخ٣ل ألابغػ ُٞه؛  ٌك٩ل ٞٗل "اإلاىث" الىاعص بهُٛت اإلاًإع )جمىث( اإلادغ٥ الظي ًىلض -2 صالالث الىو، َو
خُض ًىجلي بىيىح مً زال٫ الىخضاث اإلاعجمُت اإلاخ٨غعة ؤوالشابخت؛ ٣ٞض وعصث ال٩لمت بهُٛتها اإلاٟغصة 

 : (1))اإلاىث( زالر مغاث في ٢ى٫ الكاٖغ

 –..هي ال حٗٝغ 

بىا٥ ؤها واإلاىث خا! َو  ًا ٍع

 ؾّغ الٟغح الظابل في باب الجماع٥

 ىث،وججضصها، ؤها واإلا

 في ظبهخ٪ ألاولى

 وفي قبا٥ صاع٥.

 -وؤها واإلاىث وظهان

 إلااطا تهغبحن مً وظهي

 إلااطا تهغبحن؟

 ً حن آلازٍغ   -٨ًك٠ جإمل َظا اإلا٣ُ٘ ًٖ خىاع ؤخض ؤَغاٞه َى الظاث الكاٖغة التي ؤٖلىذ ؤمام الُٞغ
خا"/آلازغ اإلاسخل٠ و"هي" َظا الُٝغ الصخُٟت التي ظاءث بدشا ًٖ الخ٣ُ٣ت ٖلى ؤعى الىا٢٘،  ؤو "ٍع

خه ؤن جىخضَا باإلاىث َى الؿبُل الىخُض الهبٗار الخُاة؛  –اإلاجهى٫ الظي ٌؿخٟؼ ال٣اعت للبدض ًٖ ٍَى
ت التي حك٩ل الغمىػ الُبُُٗت )ال٣مذ، البر٧ان، الُاؾمحن( الىىاة  ى ما ج٨ك٠ ٖىه الهىعة الكٍٗغ َو

ا َ ألاؾاؽ ٞحها. ٣ت ولٗل اإلاسخل٠ الظي يمً لهظٍ الخجغبت جمّحَز ى اقخٛالها ٖلى الغمىػ الُبُُٗت بٍُغ
ت الىا٢٘ بلى وهج ألاؾُىعة التي جلسو الهغإ الجضلي بحن )الخُاة( و)اإلاىث( ؛ خُض ال  ٍغ ؤزغظتها مً ج٣ٍغ

 :(2)ؾبُل بلى بلٙى الخُاة بما جدمله مً صالالث الخُٛحر ؛ ولٗل َظا ما ٖبر ٖىه الكاٖغ ب٣ىله

  ٧ان ال ًخٗبجي في اللُل بال نمتها

 خحن ًمخض ؤمام الباب

 ٧الكإع ..٧الخي ال٣ضًم 

خا –ل٨ًُ ماقئذ   -ًا ٍع

 ٩ًىن الهمذ ٞإؾا

ؼ هجىم  ؤو بغاٍو

 ؤو مىازا إلاساى الصجغة.

 بهجي ؤعحك٠ ال٣بلت 

 مً خض الؿ٩ا٦حن

 حٗالي هيخمي للمجؼعة...

ت اإلاخىاؾلت بًٗها مً بٌٗ جهب ٖىض الشى اثُت الًّضًت اإلاالخٔ ؤن ال٣هُضة ؾلؿلت مً الهىع الكٍٗغ
خجؿض ٖبر  ىا وكحر بلى ؤن "اإلاىث" ٌك٩ل الخ٣ل اإلاعجمي ألابغػ في ال٣هُضة؛ ٍو ألاؾاؽ )الخُاة/ اإلاىث( ؛ َو

                                                           
 .ٕٕٙادلصدر نفسو ، ص   - 1
 .ٖٕٙ -ٕٕٙادلصدر نفسو ، ص   - 2
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،  ؾلؿلت ال٩لماث آلاجُت : اإلاىث، ال٫، الخٟغ، ال٣بر، الاهدكا٫، آلاباع" اإلاؼمىت"، الؿ٣ٍى الهمذ، ألٚا
 الاؾدكهاص" ، مىاصًل الضم. اإلاجؼعة، الؿ٩ا٦حن، الٟإؽ، البر٧ان، الجبهت " ظبهت

حٗض ٧لمت "الجلُل"مٟخاح ال٣بت لل٣هُضة؛ ه٣غئَا ٖلى ٚالٝ الضًىان، وفي ٖىىان ال٣هُضة، وفي زىاًاَا  -3
سُا وظٛغاُٞا زاعط الىو؛ وصاللُا وؤؾُىعٍا صازله؛ ٞهي ؤعى  ؤًًا؛ وهي اؾم م٩ان ًم٨ً جدضًضٍ جاٍع

حها ولض صعوَل/ الكاٖغ ؤًًا؛ و٢ض صزلذ ٖالم الىو الىبىءاث وؤعى الغؾاالث؛ ٞحها ولض اإلاؿُذ،  ٞو
ً ٩٦ل؛ خُض ال ًترصص الباخض /ال٣اعت  مدملت بهظٍ اإلاغظُٗاث ظمُٗها، ألامغ الظي ظٗل مجها عمؼا للَى
اإلاخدب٘ إلاؿاع الىو في عنض جضعظه مً الجؼء بلى ال٩ل؛ خُض ًالمـ جدّى٫ "الجلُل" بلى مٗاص٫ مىيىعي 

ً / ٞلؿُحن الظي ٖ اوى وال ًؼا٫ بُل اإلاؿخٗمغ الههُىوي، الظي خىله بلى ؤعى ال جىعر بال اإلاىث؛ للَى
ومً زال٫ الغبِ الضاللي بحن ٧لمتي) الجلُل(  )الٗهاٞحر جمىث صوما في الجلُل(. ٞهى ًٞاء اإلاىث اإلاخجضص

)ً ل٪ ؤن ال جخجلى الغئٍا التي حؿعى ال٣هُضة بلى ججؿُضَا؛ وهي الغئٍا التي ًامً بها صعوَل؛ ط و)الَى
٤ اإلاىث؛ ولٗل اإلاالخٓت  ً وبلٙى ؤبٗاصٍ الك٩لُت واإلاًمىهُت بال ًٖ ٍَغ ؾبُل لخجؿُض مكغوٕ الَى
ً مكٟغ حٗبر ٖىه الغمىػ  ً / صعوَل مجهى٫ اإلاالمذ والؿماث؛ َو الىاظب حسجُلها في َظا الؿُا١ ؤن َو

٘ الخ٣ؿُم ٚحر الُبُُٗت اإلاخٗضصة )ألاعى ، التراب ، الغمل ، الىسُل ...(؛ و٢ض ٚابذ  خضوصٍ وؾِ ٦م مكاَع
 :(1)اإلاىتهُت؛ ولٗل َظا ما ًبضو ظلُا في اإلا٣ُ٘ ألازحر مً ال٣هُضة

 ؾ٣ُذ ٧الىع١ الؼاثض 

 ؤؾغاب الٗهاٞحر 

 بأباع الؼمً

 وؤها ؤهدكل ألاظىدت الؼع٢اء 

شا.  ًا ٍع

 ؤها قاَضة ال٣بر الظي ٨ًبر 

شا،  ًا ٍع

ال٫  ؤها مً جدٟغ ألٚا

 في ظلضي

.ً  .ق٨ال للَى

ا بالٛامٌ واإلاكٟغ الظي ًٟخده صاثما ٖلى اإلادخمل واإلاخٗضص؛ ٞهى ألاعى  ً صعوَل ملٟٞى لُه ًب٣ى َو ٖو
 جاعة، والتراب ؤزغي ، ب٩ل خمىالتهما الضاللُت التي جلسو بضاًت السل٤ وجهاًخه.

 

 حشطي الصىرة الشعريت / الرمز:

ت ٧لُت جخ٩ىن مً ؾلؿلت نىع مىيٕى الضعاؾت ٖباعة ًٖ نىع  -ؾب٣ذ ؤلاقاعة بلى ؤن ال٣هُضة   ة قٍٗغ
ت ًدىاؾل بًٗها مً بٌٗ؛ خُض جدكُى :  قٍٗغ ت ألاؾاؽ ٞحها ؤوالهىعة / اإلاىيٕى الهىعة الكٍٗغ

ت  "الٗهاٞحر جمىث في الجلُل" بلى ؾلؿلت مً الهىع الجؼثُت. ُّ ومً ؤظل اؾدُٗاب َظٍ الؿحروعة اإلادكٓ
ب الخ٩اًت والصسىم الٟاٖلت ٞحها وؤبٗاصَا للهىع ه٠٣ ٖىض مؿاع الٟاٖلحن في الخ٩اًت؛ ختی وؿخ ٖى

 الضاللُت.

                                                           
 .ٖٕٙو ، صادلصدر نفس  - 1
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 ًدؿجی لىا طل٪ مً زال٫ عنض خغ٦ت الًماثغ اإلاخهلت واإلاىٟهلت الىاعصة في الىو، وهي بةًجاػ:

 )هلخ٣ي(                  هدً                           

 )ؤها، ؤهذ، ؤهِذ، هي ، َى ، ؤهخم ، ؤهتن، َم ، ًَ(

جي                                          ؤها        َو

 وظهي                                                   

 جمضصُث                                                    

 ال حٗٝغ                                              هي 

 ًخٗبجي نىتها                                                  

 ل٨ًُ ما قئِذ                                                   

 إلااطا تهغبحن؟                                                  

 ل٨ًُ ما قئِذ / إلااطا تهغبحن؟                    ؤهِذ                         

بىا٥ ؤها واإلاىث                            ؤها وهي               َو

 قاَضة ال٣بر                ؤها                              

اث٠ اؾدىاصا بلى خغ٦ت الًماثغ ًخطر شا(  ؤهىا ؤمام خ٩اًت ؤبُالها مخٗضصو الىظٍى والْى ؤًًا؛ الصخاُٞت )ٍع
ضث ظمهىعَا بالل٣اء بٗض ػمًال بدشا ًٖ الخ٣ُ٣ت، بياٞت بلى الظاث  ى الىا٢٘، ألجها ؾخجز٫ بلتي ٖو

شا وعاح ًى٣ل لها الى٢اج٘ اإلاؿ٩ىث ٖجها وجٟانُل  الكاٖغة/ ؤخض ؤبىاء الجلُل )ٞلؿُحن( الظي الخ٣ى ٍع
ٌ آلان  ال٣ًُت، ؤما الُٝغ الشالض ٞهى ألاعى ) الجلُل/ ٞلؿُحن( التي صٞٗذ مً ؤبىائها ال٨شحر، ل٨جها جٞغ

حٗبذ مً اهدكا٫  ألامل مُٛبا؛ هي قاَضة ال٣بر الظي ٨ًبر ًىمُا؛ هي ألام التيؤن جًخي بالب٣ُت ماصام 
غ، والتي ج٣خُ٘ في ٧ل مغة ٢ُٗت مجها ضخاًاَا وؾِ نمذ ً اإلاُٛب اإلاالمذ وألَا ، هي مكغوٕ الَى

ت/ الغمؼ ألاؾاؽ في الىو )الٗهاٞحر جمىث في  وجهُلر ٖلى الب٣ُت ٞلؿُحن!!!.. جيكُغ الهىعة الكٍٗغ
ت/الغمؼ الجؼثُت هىضخها في السُاَت آلاجُت:الجلُ  ل( ٖبر خغ٦ت َظٍ الًماثغ بلى ظملت مً الهىع الكٍٗغ

 الجلُل جمىث الٗهاٞحر

 سمذ في آلت الخفىيش -

 عؽشون حذًقت        

 وعفافحر الجليل.       

          الؼع٢اء ؤها ؤهدؽل ألاحىحت -

 ًا سيشا       

 ووني حول غعيل -

 اإلاعفىكإلاىادًل الذم      

 في مل دقيقت.     

 بهني ؤسحؽف القولت -

 مً حذ العهالحن     

 حعالي هيخمي للمجضسة..     

 وإلاارا تهشبحن آلان مما -

 ًجعل القمح سمىػ ألاسك، مما     

 للياظمحن؟    ًجعل البرمان وحها آخش      

 وإلاارا تهشبحن؟..     

 جمذدحعلى الؽاويء      

 سمال ...وهخيل.     

 ؼاهذة القبر الزي ًنبرؤها  -

 ًا سيشا     

 ؤها مً جحفش ألاغالى      

 في حلذي     

 ؼنال للىوً..     
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ت ٖلى ظملت مً اإلاالخٓاث ًم٨ً جلسُهها في الى٣اٍ آلاجُت:  ٠٣ً الباخض/ ال٣اعت لهظٍ الهىع الكٍٗغ

ص جىذسج لمً حؽهل الشمىص الىويعيت الىىاة ألاظاط لدؽنيل الفىس الؽعشيت في الىق؛ وهي سمى  .1
الجليل، الىخيل، البرمان، الىجىم، اإلاخاك، الشجشة،  حقلي الهىن وألاسك )الجليل، عفافحر

اإلاجضسة، ألاغالى، الىوً...(، وقذ ؤحاد الؽاعش جىظيف الخياى الزي  الياظمحن، حول غعيل،
اها ؤبعادا دالليت مخخلفت. ًَّ  ؤخشحها مً دالالتها البعيىت خاسج الىق، محمال ب

مل الؽاعش الفىسة الؽعشيت/الشمض مً ؤحل ججعيذ سئيخه راث الىابع الاهوعاسي، وهي سئيا اظخع .2
اهوعازيت جامً بإن اإلاىث هى العبيل الىحيذ لخحقيق مؽشوع الىوً، فلً حعمع هزه ألاسك ـىتها 

 للعالم ولً جولغ حياة الحشيت بال عً وشيق اإلاىث.

اط اإلاشاسة اإلاىعم بؽعىس الاغتراب الزي حعيؽه ال ًتردد القاست لفىس القفيذة في مالمعت بحع .3
الزاث الؽاعشة؛ حيث ًبرص اهففاى هزه الزاث عً ؤسلها واخخالفهما في الىظيلت، وفي وحهت الىظش 

 :(1)التي جولغهما الهذف؛ وهى ما ًوذو حليا في معخابتهزه الزاث لألسك ؤمام "سيخا" بقىلها

  ـمههامان ال ًخعوني في ألاسك بال               
 ححن ًمخذ ؤمام الواب              
 مالؽاسع ... مالخي القذًم.              

ىا وكحر بلى زانُت جمحز نىع  ت؛ وهي جدغعَا مً الخضوص الؼم٩اهُت التي ًم٨ً ؤن مدمىص َو صعوَل الكٍٗغ
بي وؤوضخه ب٣ىله: ا يمً صاللت بُٗجها؛ ولٗل َظا ما طَب بلُه الباخض زالض الٍٛغ بن الهىعة » جإؾَغ

الضعوَكُت لِؿذ بيُت ظمالُت ٞىُت، بجها عئٍت بلى الىو والٗالم، خُض جبضو "ٞىضخی الخىاؽ" قٍغ 
وخضجه ومِؿم ٢ل٤ الكاٖغ الضاثم وؾغَّ خؼهه اإلادخجب في "ال قٗىع الىو" ومً َىا حٛضو الهىعة، وهي في 

الكاٖغ مً ؤػمىت مسخلٟت ومً جمام ج٩ىجها ومً زال٫ وؿُجها الٗام مدك٩لت مً نىع ظؼثُت ًلخ٣ُها 
ت التي جمخو ٧ل اإلاٟاع٢اث وجستز٫ ٧ل اإلاؿاٞاث اإلاؿ٩ىهت في  خاالث مخبضلت ٢اؾمها اإلاكتر٥ الخالت الكٍٗغ

 .(2)«طا٦غة اليؿُان

ت التر٦ُبت التي جغؾم مىيٕى ٢هُضة  لُه ٞةن ما ًم٨ً الغ٧ىن بلُه في ألازحر َى ؤلا٢غاع بإن الهىع الكٍٗغ ٖو
ث في الجلُل" وجدضص وؤبٗاصَا مصخىهت بٌُٟ مً السُا٫، مىدها بم٩اهُت ججاوػ اللخٓت "الٗهاٞحر جمى 

ى ما  الغاَىت والاهٟخاح ػمىُا ٖلى آلاحي، ٦ما مىدها ؤًًا ٢ابلُت ل؛ َو لخٗضصًت ال٣غاءة والمدضوصًت الخإٍو
بي الظي ههجه صعوَل في َظٍ ال٣هُضة  وؤزلو له في مؿاٍع الك ٗغي ٩٦ل، والظي ًا٦ض ٖم٤ اإلاىخى الخجٍغ

ت الٗغبُت، ٦ما ظٗلخه  ؤولى الهىعة ؤَمُت بالٛت، يمىذ لخجغبخه زهىنُتها وؾِ ؾُل الخجاعب الكٍٗغ
ت /الغمؼ بامخُاػ.  قاٖغ الهىعة الكٍٗغ
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