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 كفيذة الخػميذة:م ججشبت ًمىيت جلّذ  -" ؤهاحيل"
 كشاءة في الػخباث والدؽىيل

 

 د/ ببشاهيم مدمذ ؤبى والب

 الُمً، ، وظامٗت نىٗاءالؿٗىصًت،٢ؿم الٗغبُت وآصابها، ظامٗت اإلال٪ زالض، ؤؾخاط ألاصب والى٣ض الخضًض اإلاكاع٥

 

ت)  ت )ؤهاظُل( الكٍٗغ ُّ 1جمشل َظٍ الخجغبت مجمٖى ب ا ججٍغ ا ( نىجا قٍٗغ
وخضًشا َى  ن الكٗغ الٗغبي ٢ضًماب .الكباب الُمىُحن ألعبٗت مً الكٗغاء

ًم٨ً ال٣ى٫ بهه لٛت ألاها  ُٞه لٛت الىظضان الظاحي الٟغصي، وبمٗجی مبالٜ
 
َّ

ضاص، وبن ٧اهذ ج٣بله في الجمعي مً  ا٦تغَ الىاخضة التي ال ج٣بل الك في ؤلٖا
ت. ومً َىا ٞةهىا بػاء ٖمل  اإلاىيٕى والهم الىىعي اإلادؿ٘ بإؾالُبه الخٗبحًر

ً الاهُال١ َى ؤخاصي ، زمالخ٨ٟحر والاجٟا١ والاهًباٍفي ظماعي   والخ٩ٍى
قاٖغ ٖلى  في ٧ل اججاٍ هٟسخي ومهاعي الؾخٗغاى ما ظاء به وؤج٣ىه ٧لُّ 

ا ؤمام لىخت ؾُمٟىهُت ٚىاثُت ًجمٗها َاعمىوي واخض في اهٟغاص، و٦إهى
خه السانت. ٤ ٣ًىم بٗٝؼ م٣ُٖى  ؤلا٣ًإ الٗام، ول٨ً ٧ل ٞغص صازل الٍٟغ

 اإلاػىياث والػىىان:. 0

ُم 
َ
٤ ال٣غاءة التي ًٟغيها الٗمل؛ خُض ًٓهغ ٖلُه ؤهه ٖمل ُمْد٨ ؾإ٠٢ بضاًت م٘ اهُباٖاث ؤولُت ًٖ ٍَغ

م٪
ّ
ؿل ٌُ ت، ٞال  َٗ ْى ُ٘ اإلاؿخ٣غَّ في الظًَ  الّهِ مٟاجُده مً ال٣غاءة ألاولى وال ختی مً الشاهُت، بل ًجٗل٪ حؿترظ

لخجض ؤهه ٢ض اؾخٟاص مً  ،واإلاإلٝى مً التراسي والضًجي وختی مً ٞىىن الدك٨ُل البىاجي والخسُُِ الٗمغاوي
ت، ولظل٪ ًدخاط الضزى٫  ت الكٍٗغ ُت ال في٧ل طل٪ واؾترظٗه في البىاء السام باإلاجمٖى ىو بلى عؾم زٍغ

ها الىاضخت للىلىط بلى َظٍ الٛابت السًغاء اإلادكاب٨ت الُغ٢اث طاث  طَىُت ٣ًىم ال٣اعت بىي٘ زَُى
ِ  مً َىا ًبضو ؤن ؤو٫ و٢ٟت م٘ الىو ال بضَّ  .البىاء الكٗغي اإلاخّٟغِص في ججغبت ال٣ى٫ 

ّ
ؼ ٖلى الٗخباث مً ؤن جغ٦

٣ت البىاء ً ختی ًخطرَّ شخيء مً ٍَغ ؾّغ  -ُٞما ًبضو –الدك٨ُلي للىهىم، وه٣ى٫ البىاء ألهه  زال٫ الٗىاٍو
٠ُ  ٢ىة الىو وظضًض ٦ُىىهخه في خحن ؤن اإلاًمىن بلى خض بُٗض ٢ض اٖخمض ٖلى الخىاّم  الضًجي والخْى

ت جيؿاب بلى مىايُ٘ الظاث  ،وعمىػ الخهّىٝ ،الضاللي للضًً ت في ٢ىالب قٍٗغ اث ال٨ٍٟغ وبٌٗ الىٍٓغ
ها  واإلاجخم٘ والخُاة وجدكٓى في آٞا٢ها، ول٨ً جل٪ الخىاناث حكبه ما ًم٨ً ؤن ؤؾمُه بـ)الى٣ُٗت( التي ٖٞغ

ت ٢ضع  الٗغب مً الكغاب اإلاسخل٠ ألالىان والشماع، ول٨جها ظمُٗا ه٣ُٗت صًيُت جمؼط مً ألاصًان الؿماٍو
اء مً ؤخض جل٪ ألاصًان، ول٨جها طاث عوح بؾالمُت وز٣اٞت صًيُت بؾالم  ُت مؿخُاٖها، وحؿخٗحر الٖى

 
)هها

 الىمىطط: ا، ؾحرة بؾالمُت، مشال، قٗغا، وز٣اٞت ٖغبُت الىظه والُض واللؿان(. ا٢غؤ معي َظ٢غآهُا، خضًشا

 اج٣ُٟذ ؤها وؤزىحي ألاخض ٖكغ ٖلى اٚخُا٫ ٨ٞغحي

اَضها والضي اإلاؿ٨حن ؤال ًإ٧لها الظثب  ٖو

                                                           

، Print Houseكس، صنعاء، دار الطباعة أحالـ شرؼ الدين، كأمَتة الكويل، كحسن ادلرتضى، كزلمد عبد القد )رلموعة شعرية( كتبها: أناجيل:   ( ٔ
 .ـٕٔٔٓ، ٔط
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للُذ ؤع٢ُب مً بُٗض.. ىا٥َ ؤل٣ُتها في ُٚاباث الجّب ْو  َو

ا وؤزغظُذ ٖباعحي اإلاسبإة ظاءْث ٣ٞغاُث   اإلااضخي وؤصلْذ صلَى

 ٖلىُا لكغائها ٞاؾخسغظُذ هٟسخي مً مسبئي
 
 وؤٖلىُذ مؼاصا

ـٍ ولم ؤ٣ٖب تها بشمً بس  (.1)واقتًر

ضمت مً ؤو٫ ٖخبت الٗىىان الساعجي َى ٧لمت بطن ما ٢ض ًشحر حؿائالث ال٣اعت اإلاخعجل واهضَاقه وعبما الهَّ 
ّٗض نُٛت الالجُيُت الخباقحر الؿَّ وهي التي حٗجي في  ،)ؤهاظُل(

ُ
اعة، وهي ٖلى وػن ؤٞاُٖل ؤو مٟاُٖل التي ح

، مٟغصَا بهجُل  لل٣اعت  ،مىخهی الجمٕى
 
ُل نضمت ِ

ّ
٩

َ
ك

ُ
ظٍ عبما ح ٣ّضؽ، َو

ُ
ى ًدُل مباقغة بلى ال٨خاب اإلا َو

ْمئُن َظا ال٣اعت بال٣ى٫ بهه ال ًضَك٪ اإلابخضؤ 
َ
ُ

ُ
كٗغاء للمٟاع٢ت اإلا٣هىص واإلاخّٗمض مً ٢بل ال–ول٨ىىا ه

ٞةن السبر بؾالمي بؾالمي،  -اإلاىخُت باإلاؿُدُت والخضًض ٖجها -ؤًًا–والازخالٝ وعبما للهضمت اإلا٣هىصة 
َ٘ في ٚالٝ  ه ُوِي ت بش٣اٞتها ال٣غآهُت وجىانها ؤلاؾالمي، ول٨ىَّ و٦إهما لضً٪ ٦خاٌب ًدخىي ٖلى ؤوعا١ قٍٗغ

لٟٗل اإلا٣هىص َى ؤو٫ عؾاالث الىو في ؤهه ال مك٩لت ال٨خاب اإلا٣ضؽ والٛالٝ الساعجي ٣ِٞ، وعبما َظا ا
غإ لضًه في الخٗامل م٘ اإلاىعور مً ؤي ز٣اٞت ٧اهذ، بل بهه ًًٗىا مً الٗخبت ألاولى في ججاوػ طل٪ الّهِ 

ُب 
ّ
ٛل دضُّ الخضوص وَُ ًَ بان ال٣هُضة بحن  اإلاؼمً الظي  الٟىانل، ٞهظا الك٩ل الساعجي ؾُمؼط ُٞه الكٗغاء/ َع

ظٍ وب ،ألاصًان ا مً الش٣اٞاث، َو ن ٧اهذ الٛلبت واضخت للك٩ل ٖلى اإلاًمىن، وللش٣اٞت ؤلاؾالمُت ٖلى ٚحَر
 
َّ
ها الخجغبت جدمل عؾالت بوؿاهُت، وصٖىة للخٗاٌل وال٣غاءة والاؾخ٣غاء بضون ب٢هاء ؤو هبظ ؤو َُمىت، بل لٗل

٠ُ اإلاك تر٥ الغوحي الؿماوي جا٦ض ٖلى ؤن الاؾخٟاصة ال٣هىي في خُاة الخًاعاث بهما جإحي مً جْى
 في في جل٪ ألاصًان لخىُل٤ في آٞا١ اإلادبت والخ٣اعب.الخهّى 

 مفهىم كفيذة )الخػميذة(: .2

اَخم الكٗغاء ألاعبٗت ؤخالم قٝغ الضًً، وؤمحرة ال٩ىلي، وخؿً اإلاغجطخی، ومدمض ٖبض ال٣ضوؽ في 
لت + الٗمىصًت = ، وفي اإلاهُلر هدذ مً )الخُٟٗ)الخٗمُضة( ٣هُضةمكغوٖهم بالدك٨ُل لُاؾؿىا ل

التي ًبكغون بها في ؤهاظُل/)َم(، وهي ج٣ىم ٖلى الضٖىة لل٣ى٫ بالكٗغ مً زال٫ الاؾخٟاصة مً  الخٗمُضة(
ت ال٣ضًمت والخضًشت مً ال٣هُضة الٗمىصًت بإوػاجها السلُلُت بلى ال٣هُضة الكٗبُت  ظمُ٘ ألاق٩ا٫ الكٍٗغ

ت والخىقُدُت الساعظت ًٖ ؤوػان السلُل بلى الخُٟٗلت  ت ٧ل جل٪ ألاق٩ا٫ ؤعاصث مجمٖى بلى ال٣هُضة الىثًر
ّمَضَا ل٩ي جضٖى بلى ٢هُضة ألا٤ٞ ألاوؾ٘ اإلاخجاوػة للخضوص ٦ما تهضٝ في طاث الى٢ذ  َٗ ُ

ؤهاظُل ؤن حٗخمضَا وح
بلى ألا٤ٞ اإلادؿ٘ في الضٖىة ؤلاوؿاهُت بلى ٖاإلاُت الكٗغ وبوؿاهِخه، ٞال ٠٣ً ٖىض ٨ٞغ واخض ؤو ٢اُٞت واخضة، 

ت التي هي ٚاًت ما ونلذ  ول٨ىه مجمٕى وظىص ؤلاوؿان بدًىعٍ البُٗض في ؤٚىاع الىٟـ وب٣ًاًاٍ ال٨ٍٟغ
بلُه مٗٓم الاظتهاصاث لِـ ٖلى مؿخىي الضًً وخضٍ، ول٨ً ٖلى مؿخىي ال٨ٟغ ؤًًا والخهٝى 

ا، ٦ما ًالخٔ ؤجهم اؾدش حَر  -مغوا بمهُالخاجه ٧الخلى٫، ووخضة الىظىص، والغئٍت، والاجداص، والخا٫، ٚو
ب  زغوا وؾٗاىُه اإلاسخل٠ وبهظا لم ًضَّ ؤهىإ السٍُى في ٦خابت الىو وبُ  -بياٞت بلى ٧ل ما ؾب٤ في الخجٍغ

، بطن َظا الىو صٖىة ًمىُت ضاما ٨ًؿغ الغجابت واإلاإلىٝ ؤًًاٖلى ًٞاء الهٟدت واؾخسضام ػواًاَا اؾخس
ً اؾخلهام ووٞا١ واؾدشماع للمكتر٥ مً مىب٘ الخًاعاث وملخ٣اَا بلى ٧ل الخًاعاث بإهه ال نضام ول٨

ٍُ في  ُغ ِ
ّ
َا ًُ  ً ؤلاوؿاوي وآٞا٢ه اإلاخد٣٣ت في الكٗغ باٖخباٍع الًٟ ؤلاوؿاوي الظي ال ٌٗٝغ الخضوص، ولِـ له َو

ت مدضصة، ول٨ىه مٟخىح ٖلى ؤلاوؿان ومدل٤ في الؼم٩اهُت اإلاىُل٣ت به ومٗه،  جي زابذ مٗؼو٫، ؤو ٍَى ع٢م َو
٨خُب لهظٍ ال ًُ لخُٟذ بلحها ول٨ً َل  ًُ اصاث التي ال  ا مً الٍغ ضٖىة الىنى٫ بلى آٞا٢ها اإلايكىصة ؤم جظَب ٦ٛحَر

                                                           

 .ٕٕص  :نفس ادلصدر   (ٔ
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ا٦ضَا الٛحر  ًُ   –و٢َذ اهُال٢تها وخحن 
 
با ٧ان َظا الٛحر ؤو بُٗضا اصجىا والخإ٦ُض ٖلى  -٢ٍغ ُٕ للضٞإ ًٖ ٍع جهغ

اصة ٖلي ؤخمض با٦شحر  في الكٗغ الخغ ٖىا ببُٗض. (1)ؤؾب٣ُدىا، ولِؿذ ٍع

 ىاء الذًىان اإلاؽترن: خىت ب .0

ى خ٣هم اإلاكغوٕ–ًبضو ؤن الكٗغاء بُمىخهم َظا  ٨غوا  -َو ال، بل لٗلهم ٢ض ٣ٖضوا ٢ض الخ٣ىا ٦شحرا، ٞو ٍَى
٤ ؤؾؿه اإلاخ٤ٟ ٖلحها بإهه ٖلحهم آلاحي:  اجٟا٢ا  واضر البىىص ٖىض بضء الٗمل، زم اهُل٣ىا ٞو

ً: ألا  ؤوال: ٍم مً ؤن ٣ًترح ٧لُّ واخٍض في الٗىىان زالزت ٖىاٍو
َ
ل َٖ و٫: ًغمؼ بلى اإلاًمىن م٘ اعجباَه بصسهُت 

نالخت...( و٢ض التزم به ألاعبٗت وبالظاث الكاٖغجحن، مشال ٖىض ؤخالم،  –٢ضٌؿت  -عاَب -ؤٖالم الضًً )هبي
، والىاضر الترابِ في ال٣هت بحن ًىوـ (14م)... زم، ًىوـ( -ًإحي الٗىىان لل٣هُضة ٨َظا: )مغافئ ال٣ُُحن

 مً ٢ل٤وشجغة ال٣ُ
ٌ
ً: )ؤظىدت ٨ظا جمطخي الٗىاٍو َغاِء بٗض زغوظه مً بًُ الخىث، َو َٗ ْ

 ِبال
َ
ِبظ

ُ
... -ُحن خحن ه

، وواضر الترابِ بحن الٗىىاهحن اإلادُل بلى ٢ل٤ البيخحن  (48م)زم، ابيخا قُٗب(  ْهِضَع ٖىض ؤمحٍر ًُ ی  َختَّ
اءُ  َٖ

إحي الٗىىان الىؾُي، ؤي الٗىىان الشاوي م٘ ٧ل ٢هُضالّغِ )لىخت(  ة: لُمشل لىخت جيسجم بمؿمی، ٍو
كت، والًىء...الخ وهي جغبِ بحن الٗىىان ألاو٫  واخخُاظاتها واضر في الٗىىهت بلىاػمها مً اللىن، والَغ
ُه ٢ضع مً  والشالض وحك٩ل ٢ىُغة صاللُت بُجهما ؤي بحن الٗىىان اإلاغجبِ بازخُاع اإلاىيٕى لضي الكاٖغ، ٞو

 َٗ ت في الازخُاع، زم بحن ال ّضؽ، ومً َىا ج٣ىم اللىخت الخٍغ
َ
٣
ُ
ى اإلا م الظي َى ي٠ُ الخضًض َو

َ
الٗىىان  –ل

م التزم به الشالزت الكٗغاء: )ؤخالم -الىؾِ
َ
ل َٗ ، ؤمحرة، خؿً( بالٗلم بضوع الغابِ الضاللي بُجهما. الشالض: ال

هخحن اإلاؿُدُت ؤو ٧ان ؤو ؤهثی في خحن ؤحى مدمض بالشىاجي الظي اقتٍر له ؤن ٩ًىن ؤوله مً الضًا الٟغص ط٦غا
المت التر٢ُم  –الحهىصًت هبُا ؤو عاَبا ؤو نالخا، وزاهُه  ت–بؾالمي ٖغبي ٖو ما بُجهما ٞانل َباعي  -الكَغ

ً ٧اآلحي: ٨ظا بضث الٗىاٍو  ل٨جها بلى اإلاًاٝ واإلاًاٝ بلُه ؤ٢غب مً خُض الضاللت، َو

 الكاٖغة ؤخالم قٝغ الضًً.، 14لُلى جؼّم ؤلىان لىختها بلى ًضَا / ًىوـ( م –)مغافئ ال٣ُُحن 

كتها بلى الىعاء / ابيخا قُٗب( م –)ؤظىدت مً ٢ل٤..   ، الكاٖغة ؤمحرة ال٩ىلي.48لىخت جدل٤ بَغ

ل / ٖبض هللا بً الؼبحر( م  –)جىّخض ؤٞالَىن بالخلى٫ في ُٞلؿٝى ًجيء 
ُ
ش
ُ
لىخت آزغ ألاقباح في عخم اإلا

 ، الكاٖغ خؿً اإلاغجطخی.   108

 .ٖبض ال٣ضوؽ، مدمض 127ابً ؾِىا( م –ی تَّ َؿُض ؤلىاِجها ٌؿغي هدى ؤعواخها / َم لىخت َظ  –)بُض الؿ٣ا 

ً ؤزظث حك٨ُال زابخا وزانّ    ا بدُض ًبضو جىنُٟها ٧اآلحي:بطن ٞالٗىاٍو

م  ـــــــ   م٣ُض باللىخت واللىن مغجبِ صاللُا بما ٢بله وما بٗضٍ ـــــ مُل٤  
َ
ل َٖ 

ازخُاٍع ط٦غا ؤو ؤهثی، وم٣ُض بالٗىىان ألاو٫ بالٗامل اإلاكتر٥ بُجهما(،  )مُل٤ وم٣ُض في طاث الى٢ذ؛ مُل٤ في
اح في ؤصواع ألاهبُاء ووْاثٟهم وعمىػ ٢هههم بمٟغصاتها الشابخت والسانت  ً ٨ٞغة الاهٍؼ ٓهغ في َظٍ الٗىاٍو ٍو

  -مشال –ب٣هت ٧ل هبي خُض ٌٛضو ال٣مُو 
 
ًٖ زانت به وؤصاة مٗبرة  في ٢هت ًىؾ٠ ٖلُه الؿالم جُمت

ض مً ٢بل، زم البكاعة: ٞإل٣ىٍ 
ُ
غاء: بن ٧ان ٢مُهه ٢ ؤخضار: اإلاىث: ظائوا ٖلى ٢مُهه بضم ٦ظب، زم ؤلٚا

ُُٟت ؤزغي م٘ ببغاَُم في الىاع وم٘ ؤًىب في مغيه  ٖلى وظهه ًغجض بهحرا، َظا ال٣مُو هجضٍ في صالالث جْى
ما، ٦ما جيخ٣ل زهىنُاث ٧ل هبي بلى ٚحٍر في ٢هاثض الكٗغاء. حَر ؤي٠ بلى ما ؾب٤ مً ٢هٍض في  ٚو

                                                           

راجع ما كتبو د. عبد احلكيم الزبيدم: باكثَت كريادة  ، كانت لو ريادة ُب كتابة الشعر احلر قبل كثَت من كتَّاهبا.د باكثَت ركائي كشاعر ؽلٍت كبَتعلي أمح  ( ٔ
 http://www.alukah.net/literature_language/0/60018الشعر احلر على موقع األلوكة: 

 

http://www.alukah.net/literature_language/0/60018/
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ً خُض  ً الضواٍو ً ال٣هاثض بٗىاًت قضًضة ما ويٗه الكٗغاء مً الٗخبت ألاولى في ٖىاٍو ٠ُ ٖىاٍو جْى
 هالخٔ ؤجها ظغث بترجِب زابذ ومدضص لخبضو ٖلى الىدى آلاحي: 

 خاثِ الؿُاط في: )جغهُمت جضاٖب اإلاؿاء( ل٨ىاعي الؿالم ؤخالم قٝغ الضًً.

جت بمىاثض الىاع( للمجضلُت ؤمحرة قا٠ً ال٩ىلي.عوا١ُ ؾلُمان ف ُّ  ي: )مؿ

 مظوص ال٣غابحن في: )عوا١ ُظلجلت اإلاجيء( للمهلىب خؿً قٝغ الضًً.

ض الٟخىح مدمض ٖبض ال٣ضوؽ الىػٍغ.  ٢بت اله٩ُل في: )الغويت السابُت( إلاٍغ

ً ًبضو الضا٫ اإلا٩اوي واضخ ى اإلاًاٝ الـ)خاثِ، عوا١ اإلاٟغصاث الخالُت: في افي الٗىاٍو بت( َو
ُ
، مظوص، ٢

واإلاًاٝ بلُه ال٣اصم مً اإلا٣ضؽ اإلاىعور الشابذ اإلاسخل٠ الضًاهاث مً ال٣غابحن، وهي التي جظَب بُٗضا في 
صالالتها اإلا٣ضؾت ختی ما ٢بل ألاصًان الشالزت ألازحرة، زم ًإحي الؿُاط واله٩ُل لُٗبر ٧ل مجهما ًٖ صًاهخحن 

إحي ؾلُمان ٦مهضع ؤ٢ هبي آجاٍ هللا مً اإلال٪ ما ال ًيبػي ألخض مً بٗضٍ، زم جإحي )في( َى و  ،ضممسخلٟخحن، ٍو
ً، ول٨ىه في الضازل م٘ بضاًت ٧ل صًىان ٌؿدبض٫ بمٟغصة ؤزغي  خٝغ الجغ الغابِ لُخ٨غع في ألاعبٗت الٗىاٍو

ظا حُٛحر في الٗىىهت لهالر البىاء الك٨لي لُا٦ض ؤلامٗان في  ؽ واؾخسضام ال٨خاب اإلا٣ض مدا٧اةهي )مؼمىع( َو
مٟغصاجه وعمىػٍ الضًيُت، ٦ما هالخٔ الترجِب اإلا٣هىص في الٗىىان الىؾِ اإلاىيٕى بحن ال٣ىؾحن )جغهُمت 
ظان الل٣بان ًدُالن  ض الٟخىح، َو جضاٖب اإلاؿاء، والغويت السابُت( بجهما لهاخبي ل٣ب: ٦ىاعي الؿالم، ومٍغ

ً )ُمؿُجت  دُالن بلى ؤ٤ٞ بلى ؤ٤ٞ بؾالمي، في خحن ؤن الٗىىاهحن آلازٍغ ًُ بمىاثض الىاع، وعوا١ ظلجلت اإلاجيء( 
: اإلاجضلُت، واإلاهلىب.

 
 مؿُخي بإخضاثهما وصالالتهما الشابخت في ال٨خاب اإلا٣ضؽ، وبإل٣اب ؤصخابها ؤًًا

ًضٖم َظا الخهي٠ُ في الٗىىان الساعجي ما ًإحي بٗضٍ في الخٍٗغ٠ بالكٗغاء، وؾحرتهم الظاجُت التي جبضؤ 
٣ت واضخت الا ها  وهي ؼ جٟا١ وؤلازغاط وجخإ٦ض ٞحها ٨ٞغة الخٗمُض، والخ٨ٍغبٍُغ )بمٗجی الخٗمُض، ٦ما ٌٗٞغ

(، خُض ًبضؤ ٧ل قاٖغ ؾحرجه الظاجُت بما ًغجبِ م٘ ٖىىان مؼمىعٍ/ صًىاهه: "ؤ٦ّغػ 145اإلاؿغص في السخام: م
ج" )اإلاجضلُت( وهي ناخبت بهجُل )مؿُجت بمىاثض الىاع( ُّ ٠ بماء خغ٢تي ًٖ وا٢عي اإلاؿ ، ؤما اعجباٍ الخٍٗغ

 له ٦ًٗى 
 
ٟا بهاخبه وحٗمُضا الصسصخي بالخبر، واليسخ، والظاث في الخٗمُض الظي ؾ٩ُىن الىو بٗضٍ حٍٗغ

في اإلاضعؾت الجضًضة )مضعؾت الخٗمُضة(، ُٞٓهغ لضي ب٣ُت الكٗغاء ٖلى الخىالي: "حٗمٌُض للظاث بدبر مً 
ث" )اإلاهلىب(، "ؤوسخ عوحي بلى خبر ًُّىبها ٖلى وع١ الىا٢٘" )٦ىاعي الؿالم(، "الخجض٠ً الخال٫ ًٖ الظا

ض الٟخىح(.  الخُاة" )مٍغ

ت ٞاج٣ٟىا ٖلحها  ت/الىعقت الكٍٗغ ت صازل َظٍ اإلاجمٖى لٗل طل٪ ٧ان البىض ألاو٫ في مؿحرتهم الكٍٗغ
ا جماما، زم ًإحي البىض الشاوي الاجٟاقي بإنَّ  ب٣َى  ٖلى ٧ل واخض مجهم:  َو

حن الازجي ٖكغ لضي اإلاؿُذ )جالمُظٍ ٢بل الٗكاء ألازحر(.ؤن ٨ًخب ازىتي ٖكغ  :زاهُا  ة ٢هُضة = الخىاٍع

 ؤوصان اللفائذ وغشولها اإلالترح في اإلاجمىغت:

ت حك٨ُلهم لل٣هاثض بإن ج٩ىن ٖمىصًتفي ٧ل ال٣هاثض ًجب ؤن جدخىي ٖلى الخٗمُضة في  :زالشا ، وهثًر
مىصًت زاعظت ًٖ وػن السلُل، م٘ الاَخما ا، ؤو باللٗب م بخىخُض ال٣اُٞت ٚالبا ولِـ صاثم  )٢هُضة هثر(، ٖو

 
ّ
دؿب للكٗغاء ألاعبٗت جم٨ جهم مً الٗمىص وال٣ضعة الٟاث٣ت ٖلى الىٓم به، و٦ظل٪ بال٣ىافي وحك٨ُالتها، ٍو

ظٍ ال٣ٟلت  ىاث زانت بخىلُٟاث ظضًضة، زم جإحي ٢ٟلت )السخام(، َو ٖلى السغوط ٖلُه بم٣لىب البدىع وج٩ٍى
٤ ألاوػان اإلادضصة بما ًإحي: ٢ض اَخمىا بها اَخم  امهم بالٗىىهت بدُض ًم٨ً عنضَا ٧اآلحي: بإن ج٩ىن ٞو

٣ُْم(، جىلُٟت ٚحر زلُلُت مجؼوءة، لضي ؤخالم وجلتزم بها ختی الجهاًت  ؤي  َٖ ُه   مغة. 12مؿخٟٗلً ٞٗى٫ْ: )ُعُظٖى

 :-مغجحن –مخٟاٖلً، مخٟاٖلً، مخٟاٖلً 
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ه مً ػخاٝ ؤلايماع -خالَم وألا٢ماعا(، بدغ ال٩امل الخام)ًا يّض مّغ بجاهبي ٖاٌم ؤؾحٌر ؤ٢ل٤ ألا   -بما ٢ض ٌٗتًر
.
 
ت ٖلى السخام في ازجي ٖكغ بِخا

َ
٢  زلُلي، لضي ؤمحرة، وجمطخي بها و٦إجها ٢هُضة مٟغَّ

 ٞاٖلً ٞاٖالجً + ٞاٖلً مؿخٟٗلً مؿخٟٗلً مؿخٟٗلً مؿخٟٗالن + ٞاٖلً مؿخٟٗلً مؿخٟٗلً: 

ؿخبُْذ   ٧ْي جىاَم ألاعُى في َنضِع اإلاؿا()لؿِذ بيَذ الهغوِب  واظهي و 
ُ
ٍِ اإلا ٍِ في ال٣ما  لخ٣ُعي ؤًضْي ل٣ُ

السام بالكٗغ الُمجي الظي ٌُُٗه جإنُال ًٟخذ به  (1)جىلُٟت ٚحر زلُلُت، ول٨ً ٞحها ه٨هت اإلاىعور الخمُجي 
 اإلادؿىب. ٖلى ؤ٤ٞ اإلا٩ان اإلاىُل٣ت مىه الخجغبت ومضعؾت الخٗمُضة، َظا ًمحز خؿً اإلاغجطخي بسغوظه

ومً اإلاالخٔ ؤن َظٍ الخ٣ُٟلت م٘ الكٗغاء الشالزت جغجبِ بىػن ؤو٫ ٢هُضة في بهجُل/صًىان ٧ل واخٍض مجهم، 
ظا ج٣لٌُض ظضًضها وٛمت الػمت جغبِ جهاًت ٧ل ٢هُضة بما ًدُل بلى اإلاُل٘ ألا ٨ٞإجّ  ًٖ جهاًاث  ، ٞخسغُط و٫، َو

، ول٨جها َىا لم حٗض عة ؤو ٢هُضة الخُٟٗلت التي ٧اهذ جال٣هُضة اإلاضوَّ 
 
يخهي ب٣اُٞت واخضة طاث وػن م٨غع مشال

ظٍ  لى الخىالي بهظا الترجِب، لضي ؤخالم، وؤمحرة، وخؿً، َو ً، ؤو زالزت ٖو ، ؤو قٍُغ
 
، بل ؤنبدذ قُغا

 
٧لمت

ا. الغاب٘ مدمض ٖبض   ومىيٖى
 
الخ٣ُٟلت للخٗمُضة الىاخضة ج٩ىن في مٗىاَا ؤقبه بالسالنت إلاا ٢بلها مًمىها

ا٢ه في اللٗب م٘ الٗغوى وبه في بىاء ضوؽ لم ًلتزم بظل٪ اإلاسغط، )ال٣ٟلت( وبن ٧ان ؤ٦ثر التزام  ال٣ ا مً ٞع
: م

 
ت بخُٟٗلت زم جُٟٗلخحن، ٞشالر،... ختی ؾذ جُٟٗالث،  ٢118هاثضٍ )اهٓغ مشال ٠ُ٦ ًبجي ألاؾُغ الكٍٗغ

 زم ٌٗىص مً ظضًض ختی جُٟٗلت واخضة( ٦ما في َظا اإلاشا٫:

 ًا ظمُلهْ 

 ماهض الُىم لُلهْ 

 َل ؤصع٦ْذ بيُذ الهىي ًٖ )صلُلْه(؟

 ال ق٪ ُٚلهْ 
ُ

ل الؿما بغؤؾه والىخ٠  َع

ٍُ مً وؾُلهْ   َّضْث صٖاوي ٢لبها... ٞما الظي ججُُض

 
ّ
جی ُٖىجها، ما زم ٖحٌن ٦دُلهْ بن لم جدل

ُ ْ
 ٤ في مىاماث اإلا

 بن لم جىاع ؾىءة ألاخالم في ؤخضا٢ها جغهى ؾخاع ال٣بُله

ا ؤو ٦ٟىتها الًُٟلهؤو جسه٠ الَغ  ل اإلاىاعي ٖاَع

ى الشىاوي الغطًله
ّ
 معي )وقاٌح ؤزًغ( ُٚ

 ٞالخّب مدّٟى بإًٍض هبُله

 له صعوٌب ؤنُله

 .(2) ًا ظمُله"

َ٘ ٖلحها الكٗغاء ألاعبٗت ٢بل الاهُال١ في الٗمل، وعبما ؤجها ٢ض ج٩ىَّ  هذ مٗهم ؤزىاء َظٍ البىىص الؿاب٣ت َو٢َّ
 اللٗب الكٗغي ٖالي اإلاؿخى 

ّ
ٍُ ٖىض الدك٨ُل الجهاجي أله ه في بٌٗ ال٣هاثض ًبضو ؤن زمت هٕى مً ي ؤو عبما بَٗض
ت ٨ظا،  )٢هُضة الىثر( الهىٗت اإلاخ٩لٟت في مشل اظتزاء ؤبُاث مً ال٣هُضة ووي٘ الىثًر بُجها ومً زاللها َو

ىا م٘ بًٗهم مكغوٖا ًىُل٣ىن 
َ
ً بمضعؾت ظضًضة، واْؾَخْدل به بلى ال٣اعت  ول٨ً ٖلى الجملت ٢ض ؤجىا مبكٍغ

ب الظي َى  ب، ومً الٗاصي بلى الخجضًض والخجٍغ سغظىن به مً اإلاإلٝى اإلا٨غع بلى اإلاسخل٠ الٍٛغ الىىعي، ٍو
ؼ اإلا٣الر في ج٣ضًمه ت مً خ٣هم ٦ما ٣ًى٫ ٖىه ٖبض الٍٗؼ ً(  ن بإجهم "ًدلمى  للمجمٖى بةوكاء )ؾٟغ ج٩ٍى

                                                           

 الشعر احلميٍت: ىو ظلط من الشعر الشعيب اليمٍت، يكثر بو الغناء كىو نوع من ادلوشحات.( ٔ
 .ٛٔٔنفس ادلصدر: ص    ( ٕ
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ت، مً ال ىٓام الٗمىصي بلى هٓام الخُٟٗلت وختی قٗغي ظضًض ٣ًىم ٖلى اؾخسضام ٧ل ألاق٩ا٫ الكٍٗغ
ظا صخُذ ومً خ٣هم ول٨ً مً خ٣ىا ؤن وؿإ٫ الؿاا٫  ٢هُضة الىثر، ٞاإلبضإ الخ٣ُ٣ي ؤ٦بر مً الك٩ل" َو

ل اهُل٣ىا باإلاًمىن ٦ما اهُل٣ىا بالك٩ل؟. َل ججاوػ َاالء الخاإلاىن الك٩َل   ، َو

 ججاسب غشبيت ظابلت اظخفادوا منها:

مجها صًىان  ولّٗل  ،وؤٞاصوا مجها وهي ٦شحرة (ؤهاظُل)ٖغبُت ؾاب٣ت ٢ض عظ٘ بلحها قٗغاء ال ق٪ ؤن َىا٥ ججاعب 
بت ابً ػع٤ٍ  ؼ اإلا٣الر ٦ما في ٢هُضة "َىامل ًماهُت ٖلى حٍٛغ "مىا٦ب" لجبران، و٦ظل٪ قٗغ ٖبض الٍٗؼ

ً مً الغواص ال٨باع ؤمشا٫: ٖبض الهبىع،  (1)البٛضاصي" والؿُاب، و٦شحرة هي ججاعب الكٗغاء اإلاٗانٍغ
ـُ  حها ظمُٗا َاظ ً الكٗغاء الٗغب، ٞو م، ومما َى واضر في صواٍو حَر والبُاحي، وصعوَل، وؤصوهِـ، ٚو
ْؿِغ عجابت الىػن واإلاؼاوظت بحن الٗمىص والخُٟٗلت والخسلو مً ٢ُض ؤلا٣ًإ وال٣اُٞت الىاخضة 

َ
الخجضًض وهضاُء ٦

ب ٖلى الك٩ل ًَّ قٗغاءها ألاعبٗت  وزالٞها مً ال٣ُىص البىاثُت، و٦ظل٪ الخجٍغ واؾخسضام ًٞاء الىع٢ت، ول٨
٢ض اؾخٟاصوا مً ٧ل طل٪، وؤياٞىا بلُه ٢هُضة الىثر ٧ىلُض مٗانغ ظمُل، و٦ظا لم ًيؿىا الاؾخٟاصة مً 

ىا ُٞما خاولىا الهغوب مىه خُض ؤنبدذ ٢هاثضَم  ُٗ َ
هم ٢ض َو٢

ّ
ِجّي(، ولٗل ُْ –الك٩ل الكٗغي الكٗبي )الُخَم

َضا بالك٩ل وبالدك٨ُالث الهىضؾُت، ومً ؤمشلتها: "هبىءة ؾاٖت الغمل لىخت وكغتها ؤ٦ثر  -بلى خّضٍ ما  ُُّ َ
٣

َ
٢ُضا وج

اهت ناخب الؼهج" لخؿً اإلاغجطخ ٩ل٨ُـ ًٖ قىطب ومٍغ  ، التي بىاَا ٖلى ق٩ل الؿاٖت الغملُت جماما،یٍو

 الغما٫ لخٗهَغ جهَض الؿماءْ 
ّ

ُ٘ الًىء ٠٦  متی ًٞغ

ما
َ
 ث اإلاؿاءْ و٠ُ٦ ًجى٫ُ الًُاُء ٖلى َخل

ُذ؟ َل للىعاْء؟ ًَ ؾخمطخي به الٍغ  وؤً

 بلى وظهٍت ياظْٗذ في السٟاءْ 

 ب٣لِب ٞخاَا الكخاءْ 

 وال مً ِعصاءْ 

اءْ  ًَ َ
ٞ 

 ِهضاءْ 

 بلُِه الىضاءْ 

 خل٤ُ الضٖاء
ّ

 و٢ض ظ٠

مىُاِث الهباءْ 
ُ
ٍ٘ ؤ ًْ عاي  ِٞم

اءْ   إلاىخٍٓغ ؤن ًجيَء ٖلى ال٨بًر

ٌغ بالىبىءِة ظاْء؟
َ
٦

َ
ي اهخٓغُث وما ط

ّ
 وبو

 مً عزاء!!
 
 (.2)ٞهْل ًغؾُل الُُٛب اهثی لتريٗىا لخٓت

 الػذد ظبػت في بىاء اللفائذ، والدؽىيل اإلاياوي:

وله ُبٌٗض صاللي صًجي: ٧الؿب٘ اإلاشاوي، الؿب٘ الؿمىاث،  –( في بٌٗ ألابُاث 7و٢ض التزم الكٗغاء الٗضص )
ومً َىا  -ه ؾغٌّ زام في اإلاىعور الكٗبيوألاعيحن الؿب٘، وؤبىاب الجىت والىاع الؿبٗت...الخ؛ وللغ٢م طاج

ض قبه ٚغامي م٘..( للمغجطخی،  ُٟه ٦ما في ٢هُضة )مٖى ، و٦ظا ْهىع ٖضص مً الخىاعاث (99م )ًإحي جْى

                                                           

 ـ.ٜٗٚٔ، ٔ، دار العودة، بَتكت، طنية على تغريبة ابن زريق البغدادمىوامش ؽلاعبد العزيز ادلقاّب:    ( ٔ
 .ٜٓنفس ادلصدر: ص    (ٕ
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وما ٖضاَا، ال٣اُٞت مىخضة الغوي  (102م )مىالها...الخ(  –بحن َى وهي جلتزم ٢اُٞت واخضة مشل: )وٗؿاها 
ا الهغمي ال ًخجاوػ الـؿبٗت ؤبُاث، وهي والخُٛحر ًلؼم الىػن في ٖضص جُٟٗ ٓل بىاَئ ا ٍو الجه وازخالٝ ؤقَُغ

غة..." (119م)٦ظل٪ لضي مدمض ٖبض ال٣ضوؽ في ٢هُضة "ٌُٞ ألاماوي..."  م )، و٢هُضة "مكخهی َػ
حر طل٪ مً ال٣هاثض اإلالتزمت ٖضصا مُٗىا مً ألابُاث ٖىض الكٗغاء ألاعبٗت، ٦ما ًم٨ىىا  (124 وما بٗضَا، ٚو
ا الشالزت ؤ٣ُٞا، (134م )٣غؤ ٢هُضة )ٚغام ه٣بكىضي( إلادمض ٖبض ال٣ضوؽ ؤن ه ، بك٩لها اإلاغؾىم بإقَُغ

ظا ُٞه ٢ضع واضر مً الهىٗت  ولً ًخٗظع ٖلُىا ؤن ه٣غؤ ٧ل ٖمىص مىٟهال ًٖ ٚحٍر ومؿخ٣ال ٖىه، َو
 -مشال–ماع الهىٗاوي ناخبها وهدمض له ؤن صازل بحن الٟىىن وظٗلىا هغي اإلاٗ اإلاضَكت التي ٢ض ججٗلىا وك٨غُ 

 
َ
ت ٞحها وهي اإلا ىاب٣ها اإلاغجٟٗت ونىال بلى ؤٖلى ٚٞغ ا َو )الُحرماهت( ٦ما في ٢هُضة ؤو ىٓغة في ال٣هُضة بإصواَع

ا( لخؿً اإلاغجطخی،  خُض هالخٔ ؤن ألابُاث بصىاثُتها ألا٣ُٞت  (.106م))ظلجلت مٛاًغة لُدحی بً ػ٦ٍغ
ِبىا

َ
خاصًت؛ بهما هي ل

ُ
ت باآلظىع في بىاء ألاؾُغ، وألازغي ألا ُل ٢ىالب البىاء اإلاٗماعي، ومشلها الؼزٞغ

ّ
ٌث حك٩

ـ ٌؿخٟتي ؤبا مىسخی ألاقٗغي..." وواضر مً الٗىىان زهىنُت اإلا٩ان وعوخه وحٗال٣ه الضاللي  ٢هُضة "ؤَو
بدك٨ُل ال٣هُضة، زم الٗىىان الشاوي "لىخت جؼخ٠ ألالىان بًٗها ٞى١ بٌٗ... َمً آمً مً سخغة مىسخی" 

ظٍ واخضة مً بصَاقاث الدك٨ُل في ؤهاظُل، ول٨ً عبما ؤن  ،(87م ) وال ق٪ ؤهه مً السخغ الخال٫، َو
ت البىاثُت واللٗب م٘ اللٛت وبها لبُان الخم٨ً  ال٣ُىص ٢ض ح٤ُٗ الخجغبت ألاهاظُلُت وحُٗضها بلى ٖهىع الؼزٞغ

م ال٣اصم مً اللؿان الٗغبي م٘ ٞاع١ ؤهىا ال ه٣غئَا مً ألامام بلى السل٠ وال٨ٗـ، ولٗ ل قٗغاءها في بنضاَع
ا وز٣اٞتها الخجضًضًت. ت اإلاخمحزة بلٛتها وؤ٩ٞاَع  ًخجاوػون َظٍ ال٣ُىص الك٩لُت لُىُل٣ىا في ججغبتهم الكٍٗغ

 :الخالـت 

تًٖ الخضًض ٢ض ًُى٫  ُخه اإلاىًبُت َظٍ اإلاجمٖى ى ؤن الدك٨ُل بدٞغ ، ول٨ىىا ههل بلى اؾخسالم َو
ٗغاء ٢ض جىاػن ُٞه الك٩ل م٘ اإلاًمىن بلى خّضٍ بُٗض لضي الكاٖغجحن: ُٞما ٢ض اٞتريىاٍ اجٟا٢ا بحن الك

لبت الخمغص ٖلى الاجٟا٢اث في نالر  ؤخالم قٝغ الضًً، وؤمحرة ال٩ىلي، في خحن ًؼصاص خًىع اإلاًمىن ٚو
ت م٘ الخغ٦ت الخغة صازل الك٩ل  لضي خؿً اإلاغجطخی، ٦ما ؾُُغ الاَخمام بالك٩ل  -ل٨جها ال ح٤ُٗ -الكٍٗغ

بٗملهم َظا ٢ض ظٗلىها  ض مدمض ٖبض ال٣ضوؽ، ول٨جهم ظمُٗاب الٗغوى ٖلى خؿاب اإلاًمىن ٖىو٢ىال
ت ظضًضة ٢ضًمت، مضَكت ناصمت مدحرة جدخاط بلى ال٨شحر مً الخإوي في الخ٨م ٖلحها،  ه٠٣ ٖلى ْاَغة قٍٗغ

ت ؤَى٫ ختی حكبَّ ًٖ الُى١  وبُٖائها الٟغنت ألا٦بر للىطج ٦مضعؾت جخُلب ظهضا ؤٖم٤، واؾخمغاٍع
ُبر لخ٣ى٫  ْٗ

َ
ر ًٖ وظىصَا وح ّبِ

َٗ ُ
ت )ؤهاظُل( وح ُم هٟسخي في َظٍ الـ ؤهاظُل مجمٖى ٢ّضِ

ُ
: ؤها ظٌُل قٗغي مسخل٠ ؤ

التي جدخىي ٖلى )جال٢ذ طَجي( هضع وظىصٍ في ػمً ألاها وألاهاهُت، و)جىاٞـ ببضاعي( مكغوٕ مخاح صازل 
٤، و)خًىع قٗغي شسصخي( واضر ٖىض ٧ل قاٖغ ًمحٍز ٍو ، وحٗضص الٍٟغ خمحز به، لظا ًٓهغ الخٟغص في الخىٕى

ألاصواع وازخالٞها صازل اإلاكغوٕ الىاخض، ولٗلَّ طل٪ ِؾغٌّ مً ؤؾغاع ٦ُىىهخه اإلاخماؾ٨ت والتي ال ق٪ ؤجها 
قٗغاء قباب ًمشلىن بٗملهم َظا ججغبت ٞخُت هابٗت مً زهىنُت اإلا٩ان  ألعبٗت ؤٞاصث الخجغبت وؤزغتها

غاٝ  وججاوػ الؼمان في بدثهم اإلاخىانل ًٖ لٛت الكٗغ الٗاإلاُت وحٗاٌكه الٗابغ للسالٞاث والجيؿُاث وألٖا
ت الكٗغ الخالم الهاصم في مٗبض ؤلابضإ ؤلاوؿاوي ه٣ضم  اإلادلُت ال٣ًُت، بجهم بان الخٝغ ال٣اصم ومخهٞى َع

 .، وهغظى لهم الىجاح في َظا اإلاكغوٕ الكبابي الُامذلهم نلىاث ؤماهِىا وجبخالث ٢غاءاجىا
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