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 اللاظميّ  ِىذ ِليّ  م اللفص يّ الّال

 إبشاهُم أولخُان     

 اإلاٛغب ،ها٢ض ومترظم

  

م ؤن خه ألاولى  اإلابضٕ الٗغاقي اإلاٛترب ٖلي  ٚع بال ؾىت ال٣اؾمي لم ًيكغ مجمٖى

، بال ؤهه،  ٨ًخب ال٣هت مىظ ػمان، بحن الخحن وآلازغ، بلى ؤن ججمٗذ لضًه ٖضة 3112

، والشالشت: "صواثغ )3(، والشاهُت: "نمذ البدغ")0("مُ٘، ألاولى: " عؾالت بلى خبِبتيمجا

ت ازخُاع )2(ألاخؼان" ، والغابٗت: "ؤوان الغخُل". و٢ض مىده َظا ال٨م مً ال٣هو خٍغ

ت  الىهىم التي ا، لظل٪ ٩ٞل مجمٖى ت التي ًغوم بنضاَع جبضو له مىاؾبت للمجمٖى

" حؿخضعي الُٟىلت ب٩ل ز٣لها، ٦ما عؾالت بلى خبِبتيجضوع خى٫ مىيٕى مٗحن، ٞـ"

ا، ُٞما بٗض، ٖبر ال٨خابت الخسُُلُت؛  جغسخذ في طًَ الُٟل، وجم اؾخدًاَع

ت "نمذ البدغ" جىاولذ مؿإلت الخب، مً مىٓىع آزغ، ٨ًك ٠ ًٖ ظىاهب زُٟت في ؤلاوؿان؛ ومجمٖى

ت "صواثغ ألاخؼان" بلى ؤؾباب ؤلاخباٍ لضي ؤلاوؿان الٗغبي؛ ؤما "ؤوان الغخُل" ٞٗالجذ مك٩لت  وجُغ٢ذ مجمٖى

ت "خُاة ؾاب٣ت"، وهي الخامؿت لخٗم٤ َظٍ  اإلاىث وجضاُٖاجه ٖىض بجي البكغ، وبٗض طل٪ ظاءث مجمٖى

 مً ظىاهبه، ٨َظا ٩ٞل مجم ؤلاق٩الُاث، وجخُغ١ بلى ؤزغي.
 
ضَا مىيٕى مٗحن، و٧ّل هّو ٌّٗم٤ ظاهبا ت ًىّخِ ٖى

ٍٕ ما َظا الاوسجام في   ٖىض ه٣ُت واخضة، وهي مؿإلت ال٣ٟضان. ومً الىاصع ؤن هجض ٖىض مبض
 
ل٨جها جلخ٣ي صاثما

ههىنه ال٣ههُت، بدُض ج٩ىن باعة الاقخٛا٫ واخضة؛ بمٗجى ؤن ؤلاخؿاؽ الظي ٣ًىص ال٨خابت ٖىض اإلابضٕ َى 

ؿه؛ ٞاإلابضٕ الخ٣ُ٣ي َى الظي ٨ًخب ًٖ ألاقُاء وألاخاؾِـ بىٟـ الخهىع والغئٍت، ألن عئٍخه للٗالم هي هٟ

م٨ً جلخُو زهاثو ال٨خابت ال٣ههُت ٖىض ٖلي ال٣اؾمي ُٞما ًلي:  التي ج٣ىص ٦خابخه، وجطخيء مؿاعبها.   ٍو

٢ت، وزالُت مً الخ٣ُٗض. .0  التر٦حز ٖلى خ٩اًت بؿُُت، مكّىِ

 بضاُٖت ال ٚمىى ٞحها، حؿاٖض ٖلى ؾُىلت الؿغص.اؾخٗما٫ لٛت ب .3

 الاقخٛا٫ ٖلى ًٞاءاث مٟخىخت، جهلر ؤن ج٩ىن ألي م٩ان. .2

٣ضة وجهاًت. .1  اٖخماص البىاء ال٨ماؾ٩ُي في ال٣هت، خُض َىا٥ بضاًت ٖو

 اٖخماص الىن٠ والؿغص، وحُِٛب للخىاع (ولهظا صالالجه في ال٣هو). .2

٠ُ الخجضًض مً صازل ال٣هت، والابخٗا .3 ب.جْى  ص ًٖ الخجٍغ

 اعجباٍ ال٣هو باملخ٩ي الظاحي، ألجها جمخذ مً ججغبت ال٩اجب في الخُاة. .4

                                                           
ٔ
 ٖٕٓٓ، ٔرسالة إىل حبيبيت، دار الثقافة، الدار البيضاء،ط      
ٕ
 ٖٕٓٓ، ٔصمت البحر، دار الثقافة، الدار البيضاء،ط     
ٖ
 ٜٕٓٓ، ٔدوائر األحزان، دار الثقافة، الدار البيضاء،ط     



 

 

      __________________________________________7107    – الخاظْ الّاـمت : املجلذ مجلت  53

___________________________ 

53 Majalla al-Aasima, Vol. 9, 2017, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

 بُٖاء ؤَمُت لل٣اعت لجظبه والخإزحر ُٞه، وظٗله ًخٟاٖل م٘ ال٣هت. .5

٠ُ للهجاث في الىهىم. .6  ُٚاب ؤي جْى

بجي  ٖىالم ؾغصًت، وبظل٪ ٞال٣ام ٖلي ال٣اؾمي، ٨ًخب ال٣هت ال٣هحرة، يمً مكغوٖه الخام واإلاخّٟغِص، ٍو

َه في الاهسغاٍ  ت التي حكّض ال٣اعت وجىّعِ ؤّو٫ ما ًشحرها ٞحها الاخخٟاء بالخ٩اًت وجٟانُلها؛ الخ٩اًت بىٛمتها السخٍغ

الُت جداٞٔ ٖلحها ههىنه  ّٗ  جًٗه ؤمام امخدان الازخُاع، ٣٦ّىة و٦ٟ
 
ت مً الٗما٢اث واإلاهاثغ، وؤًًا في مجمٖى

ا ألاه٣ُت؛ ل٨جها، مشل ظبل الجلُض الٗاثم في البدغ، ما جسُٟه ؤٖم٤ وؤ٢ىي ال٣ههُت الخاصٖت ببؿاَتها، وبلٛته

، في ٖىىان بخضي 
 
ى ما ظاء، ؤًًا بت مً ٦ىه َظٍ ال٣هو، َو . واؾخٗاعة البدغ هي الضاللت ال٣ٍغ مما جٓهٍغ

م٨ً ؤن ه٣اعب الٗالم الٗالم ال٣هصخي ٖىض ٖلي ال٣اؾمي مً زما٫ مجامُٗه الؿاب٣ت، " نمذ البدغ". زمار  ٍو

ت ال٣ٟضان، اإلامخضة في وؿُج ٧ل ٢هو املجامُ٘  ها خى٫ مىيٖى لخٓاث ؤؾاؾُت، حك٩ل ؤ٣ٞه، وجيسج زَُى

الخمـ، اإلاخمٓهغة بهظا الك٩ل ؤو بأزغ، وهي طاث خًىع الٞذ، ؾىاء في ما ًغوم الىو ؤن ٣ًىله، ؤو في 

الهىعة التي جغمي بٓمالها ٖلى ال٣اعت. ٖما٢اث الصخهُاث ُٞما بُجها، ؤو في ٖما٢تها بالٗالم اإلامشل، ؤوفي جل٪ 

ٗاث الضازلُت التي ظٗلخه ه٣ُت مًِئت حؿخمض هىعَا  ت مً الخىَى وبظل٪ ٣ٞض جمشل ال٣ٟضان مً زما٫ مجمٖى

ظٍ اللخٓاث هي ٧الخالي:  مجها، وهي ما ؾمُىاٍ ب: الُٟىلت، الخب، اإلاىث، َو

 لخٍت الخىحن والخزهش: -1

ا ٞو ًاءاتها، بؼمً الُٟىلت، وهي م٨خىبت بىٕى مً الخىحن بلى الؼمً اإلااضخي، ٦شحر مً ال٣هو اعجبُذ ؤظىاَئ

الؼمً البُٗض الظي ال ًم٨ً اؾخٗاصجه بال بالخظ٦غ، وال ًم٨ً ال٣بٌ ٖلُه بال بد٨ُه، و٢ض اعحؿمذ ٦شحر مً 

ت، خُض الهضوء والهٟاء والبؿاَت والٗما٢اث الخمُمُت، و٢ض اؾخُاٖذ َظ ٍ مٗالم َظٍ الُٟىلت في ال٣ٍغ

ى ٨ًدك٠ الخُاة في جٟانُلها الٗاصًت، ٧لما ج٣ضم به الؿً. ٞمً  ال٣هو ؤن جى٣ل لىا صَكت طل٪ الُٟل َو

لخٓت خبٍى بلى اللخٓت الخاؾمت التي جبهم ٧ل بوؿان مغ مً الخٗلُم، وهي اإلاغة ألاولى التي ًضزل ٞحها بلى 

لي في الُىم ألاو٫ مً الضعاؾت، بط ما ػلذ اإلاضعؾت، ٣ًى٫ الؿاعص في ٢هت "الضعؽ ألاو٫": "ؾإخضز٪ ًٖ ما و٢٘ 

ؤخخٟٔ بخل٪ الىا٢ٗت خُت في زاَغي، ألن ألاًام ألاولى في خُاة ؤي بوؿان هي بمشابت الجظوع في صهُا 

٨َظا ٩ًىن البدض في الُٟىلت َى بدض ًٖ البضاًاث، ًٖ طل٪ الؼمً اإلاكغ١ الظي ًدلم ٧ل  ).32الىباث"(م

خُض ألاؾغة وألانض٢اء واللٗب. جمتزط ٖىض الُٟل في الٗالم ال٣هصخي لل٣اؾمي، واخض بالغظٕى بلُه، وبلى صٞئه 

ى ًد٩ي ًٖ الؼمً اإلاؿخٗاص، ؤما الُٟل ٞهى زاعط ٖىا٠َ  ى ماٌؿبٛه ٖلحها الؿاعص َو الؿٗاصة بال٣ؿىة، َو

مجمٕى  ال٨باع، ٌؿخ٣بل ٧ل طل٪ ٧إقُاء الخُاة الٗاصًت، صون ؤن ًضع٥ ؤبٗاصَا وزُىعتها، وبظل٪ وؿخيخج مً

اء"، "الخظاء ؤلاهجلحزي"، "ؤناب٘ ظضي"، "البىض٢ُت"، ؤجها  ال٣هو اإلاؿ٩ىهت بالُٟىلت وهي ٧الخالي "البئر"، "ٞو

ت مً ألاخضار: ازخٟاء الُٟل في البئر، عخُل البُت، يُإ الخظاء الُٗٓم، مىث  جد٩ي ال٣ٟضان ٖبر مجمٖى

ظا ال٣ٟضان اؾخُاٖذ ال٨خابت ال٣ههُ ت مً الغمىػ الخ٩اثُت.الجض، مىث ألاب. َو  ت ؤن حٗبر ٖىه ٖبر مجمٖى

 لخٍت الخب والخُبت: -7

ل٣ض قٛل الخب خحزا مهما في ٢هو ٖلي ال٣اؾمي، وججلى في خاالث مسخلٟت، ل٨ً جغ٦حزها ؾ٩ُىن ٖلى ٖما٢ت 

الغظل باإلاغؤة التي هجض جٟانُلها في ٦شحر مً الىهىم ال٣ههُت، و٢ض اؾخُإ ال٣ام ؤن ًلمـ ٦شحر مً 

غاخاث والٗظاباث التي جىبش٤ مً جٟاٖل الغظل واإلاغؤة، ٖبر ؤخاؾِـ زبِئت جدغ٥ ٧ل واخض مجهما، وؾلِ الج

الًىء ٖلى هٓغة ٧ل واخض لآلزغ، بُٛت ال٨ك٠ ًٖ جل٪ الٗىا٠َ الؿامُت التي ججٗل ؤلاوؿان ٢اصعا ٖلى 
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ٗا ما ل٨ً ٖلى هٟـ الىٛمت: البدض ًٖ الؿٗاصة ف ي الاعجباٍ باآلزغ والِٗل في الخُاة، وفي ٧ل ٢هت هجض جىَى

 َىاء ب٣غبه، ل٨ً َل ًخد٤٣ طل٪؟

اث الخمـ، التي جُغ٢ذ بلى الٗما٢ت الٗاَُٟت التي ججم٘ الغظل باإلاغؤة، اهتهذ بالٟكل،  بن ٧ل ٢هو املجمٖى

٤ اإلاؿضوص. ٟٞي  وبٗضم جد٤٣ الخلم الظي جهإع الصخهُاث مً ؤظله، ل٨ً ال ٞاثضة، ألجها جهل بلى الٍُغ

م ٧ل املخاوالث مً ؤظل ٢هت "ن مذ البدغ" ال حؿخُُ٘ اإلاغؤة ألاعملت ؤن جخسلو مً ط٦غي ػوظها الُبِب ٚع

س٠ٟ مً ٖظاب الظ٦غي. وما ًؼا٫ ألامل  طل٪، ج٣ى٫:"٦ىذ آمل ؤن ل٣اجي به ؾِؿاٖضوي ٖلى اليؿُان، ٍو

اث في مىخهى الخ٣ُٗض، جُغػ ٖما٢ال٣هو التي جيخهي بالٟكل ). بن 00ًغاوصوي، وفي ٧ل ًىم ؤ٣ٞض ألامل..."(م

ٖلى مؿخىي ما ج٨ك٠ ٖىه مً ؤخاؾِـ، وؤخمام، وعٚباث ججٗل ال٣اعت ًضع٥ ٦شحر مً الخباًا الىٟؿُت التي 

ظٍ ألاقُاء اؾخُإ الؿغص ال٣هصخي في ههىم ال٣اؾمي ؤن ًجلى بٌٗ جٟانُلها  جخهإع صازل ؤلاوؿان، َو

ام، وبخمش ماث وججاعب ظٗلتها ٖما٢اث مؿخدُلت، وفي طل٪ جإ٦ُض في جل٪ الدكاب٩اث اإلايؿىظت باألخمام وألاَو

آزغ ٖلى ال٣ٟضان الظي حِٗكه َظٍ الصخهُاث ٖلى اإلاؿخىي الضازلي الىٟسخي، ؤو ٖلى اإلاؿخىي الخاعجي ُٞما 

 ًمـ الٗما٢اث الاظخماُٖت، وبالخالي ٞهي شخهُاث مُٗىبت، ألجها حِٗل ٣ٞضان آلازغ الًغوعي في الخُاة.

 هىعاس:لخٍت اإلاىاحهت والا  -3

ً، ألجها شخهُاث ٖىض بن الصخهُاث الغثِؿُت  ٖلي ال٣اؾمي، حِٗل نغاٖا خاصا م٘ طاتها، وم٘ آلازٍغ

تها للٗالم ٞحها ٦شحر مً  مُٗىبت، جدمل بضازلها ظغاخاث ٖم٣ُت، مما ظٗلها ج٣اوم اه٨ؿاعاث جماػمها. وعٍئ

ت في ؤقُاء الخُاة م بؿٗاصة الىظىص، ال٣خامت، ٞهي ٚالبا ما جخإمل الٗالم وهي مىسَغ ، ومً صازل جٟانُلها لخَى

ُت، جخطر مٗاإلاها قِئا ٞكِئا، للمسٟي واإلادؿتر مً ؤلاخؿاؾاث ال٩امىت في زىاًا البىاء  وهي ٖبر طل٪ جيسج زٍغ

ت   الخ٩اجي للىو ال٣هصخي. ظا ؤلاخؿاؽ ًخٗم٤ في الىهىم الخضاصًت التي اقخٛل ٞحها ال٣ام ٖلى مىيٖى َو

ت "ؤوان الغخُل"، التي جد٩ي اإلاىث في قتى نُٛه. شخهُاث حِٗل وج٣اوم مً  اإلاىث، وهي مىظىصة في مجمٖى

ؤظل الب٣اء، وهي حٗاوي اه٨ؿاع الىظىص، في مىاظهتها لٗضو ٢ىي وظباع "في مٗغ٦ت ؤزحرة زاؾغة لم ًغبدها ؤخض"، 

ا ما مً الاخخٟاء بالخُاة، ٖبر الدكبذ بإقُائها الجمُلت، ال تي حؿخد٤ ؤن ٣ًاوم ل٨ً في َظٍ اإلاىاظهت هٖى

٠ اإلاىث في ٦شحر مً الىهىم الهخ٣اص الىا٢٘، وؾلى٧اث الىاؽ.  ؤلاوؿان مً ؤظلها. و٢ض ْو

مً زما٫ َظٍ اللخٓاث الشمار، التي و٢ٟىا ٖلى امخضاصاتها في الٗالم ال٣هصخي لٗلي ال٣اؾمي، هغي ؤجها مىبش٣ت 

اإلاخسُل في َظٍ ال٣هو وهي: الُٟىلت،  ًٖ زمازت مىايُ٘ ؤؾاؾُت ق٩لذ ه٣ِ مدىعٍت، َُمىذ ٖلى الٗالم

ت في ؤٖما٫ َظا اإلابضٕ، ولم ٌؿخُ٘ ؤن ًىٟلذ مجها ووٗجي بظل٪  ت اإلاغ٦ٍؼ الخب، اإلاىث، و٧لها جمخذ مً اإلاىيٖى

ت ال٣ٟضان. ووؿخيخج بإن ال٨خابت اعجبُذ ٖىض ال٣اؾمي بهظا "الجغح الؿغي"، الىاب٘ مً اٚترابه، وبٗضٍ  مىيٖى

اؾه باإلاؿاٞت الٗم٣ُت التي جٟهله ًٖ ظظوعٍ، لظل٪ ظاء ال٣ٟضان ل٣ُى٫ َظا الىا٢٘ ًٖ ؤَله ووَىه، وبخؿ

ت، التي جىضؽ بلى ؤٖما١ اإلاكاٖغ  غ، ٖبر ٦خابت ببضاُٖت اٖخمضث الاؾخٗاعاث واملجاػ والغمؼ والهىع الكاٍٖغ اإلاٍغ

ٖم٤ُ في الىظىص ؤلاوؿاهُت، مٗخمضة في ٦شحر مً لخٓاث الؿغص املخ٩ي الىٟسخي لخٗبر ًٖ ٣ٞضان ٚاثغ و 

ت ٌؿخٓل بها اإلابضٕ مً وا٢٘ خاع ومدغ١، مداوال الخغوط  ؤلاوؿاوي لهظا اإلابضٕ. ٨َظا جهبذ ال٨خابت شجغة واٞع

مً اؾترصاص " خُاة ؾاب٣ت"، ل٨ً اإلاؿاٞت/اإلاؿاٞاث ممخضة   -ولى ٖبر ؤلابضإ –مً "صواثغ ألاخؼان"، لُخم٨ً 

 ت والخؿغة".        والجهاثُت، ظٗلخه ٌٗىص "صوما مًغظا بالخُب

 




