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وانجمموعة ) دورق االات يف والذ ـ(  ل  سةكىَ كو بيَرشل
 

  هسار شكور شاكر

اض ألاػٌا٘  ت ألاؾاؾُت  ,ُؿم ٍع ت الترُب ت ,ُٔل  حاملت الؿلُماُه

 ملخص البحث

ى بَى ٓتؽ) صوعَ ألالىان (  كتكىصغ الظواث اإلاخلضصة في مجمى  يهضي البدث بلى حؿلُؽ الظىء كلى بغوػ  بدؿب الِغاءاث  لـكَحٔر

  ُ جبحن ما للظواث ًم ؤزغ في ؾُاَ الخجغبت في طىء مبدثحن ًٌُضان في الخغوج بيخاثج ت , وكلى وًّ اإلانهاج الىصٌي وطلٗ كبر الىص

ٔاهذ وحها لىحه مله بكتى ؤصىاًه التي جبرػ جإقحر اللال اث الضازلُت والخاعحُت , بملنى انها  ُاث التي جغبؼها باإلاِابل كلى اإلاؿخٍى

ـهىع( الظي ؤجاح اإلاجا٘ لظلٗ البروػ الىىعي مً الظواث في  ػاع الخجغبت الكلٍغت كلى خؿب بفي اإلاجمىكت طمً ؾُاَ )الخٌاء وال

ت ؤطٌى وهظا ما مخؼلباث الؿُاَ   الخىاصلُت كلى اإلاؿخىي الخلبحري . -بؼبُلت الحا٘ كىصغ الحٍُى

 

  املقدمة : 

ُ  هخمام مثحرة لل ًم كالم ألالىان كلى بهخاج ججاعب  الحضًث صب الٕغصيحلمل بلع خِ٘ى ألا  ا ًجمله إلا ما في هؼاَ الكلغوالؾ

التي ؿهغث بيسخت مترحمت كً ؤصل ٓخب باللوت  الكلٍغت ىانل, ومً بحن طاْ مجمىكت صوعَ ألا واًداءاث مم اللىن مً صالالث

ى بَى ٓتؽالغاخل  الٕغصي واإلاىاطل الٕغصًت لألصًب في الحُِِت و حامم ألكماله الكلٍغت مؼبىق طمً صًىان (2013-1940) قَحٔر

في هظه  ؤؾباب ازخُاع اإلاىطىقًيها والظي ٌلّض مً ؤهم  اإلاخلضصة اثو بغوػ كىصغ الظ الدؿائ٘ خى٘ هظه اإلاجمىكتًةن ما ًثحر 

بلاص التي ؿهغث ًيها لى الخغوج بيخاثج جٌُض في حؿلُؽ الظىء كلى ألابكبر مبدثحن يهضًان  ج الىصٌيالالج باإلانهخُ ؾالضعاؾت التي 

 كً الىىعي الـهىع واللىامل التي جِم وعاء طلٗ الظواث
ً
 .   اإلاجمىكت ؾُاَ ؤهمُت جىاًغها في ًظال

 

 الدراسة : 

 املبحث ألاول 

مً  حاء في حلٍغٍ الظاث : )) طاث الص يء : هٌؿه وكُىه , وهى ال ًسلى مً اللغض , والٌَغ بحن الظاث والصخص : ؤن الظاث ؤكّم 

  1ؼلّ بال كلى الجؿم (( . الصخص , ألن الظاث جؼلّ كلى الجؿم وهحره , والصخص ال ًُ 

ٍؼت في ؾو  ّ بلىاصغ الضعاؾت ٍغت مىطىق ُاَ الخجغبت الكلحلضُّ الظاث الىِؼت اإلآغ
ّ
, وهظا اإلالمذ الظي ؾىظله جدذ اللىاًت ًخلل

 وهي :  ,آزغي مبضكت جخىاًغ في هؼاَ اإلاجمىكت جىدى هدى الظاث الغثِؿت في ؾُاَ الخىصُل , ولغطها خؿب ٓثرة  ؿهىعها 

لى جِىُاث ب بكٖل الًذ للىـغ ػُاًهاؤبكتى  لىانألا ىقزظفي هظه اإلاجمىكت ؤمغ  بالخلِي ضْعمً بحن ؤواثل ما ًُ  : لوانألا-1

ً وببؿاػت نهاؤفي طىء  خىؿٍُ في ؾُاَ الخلبحر ال  , والظي ًىؿٌهاالظي جِم كلُه اللحن  الخِلُضي ماصة زام جصلح للمل الخلٍى

 كً ؤنها,  الٌىان اإلالني بظلٗ الغؾام /
ً
 لضي الكاهض الحاطغ في طلٗ اإلاكهض الغئٍا اللىهُتمً مىـىع  ز الىحىصفي خحِّ ُان ٓ ًظال

 ؤواإلاجهى٘  اإلالغوي بصٌخه وخاله الوامّ اللىن  طلٗ في خُثُاجه الظي خىي 
ً
 اللىوي هؼاَ اإلاكهض جزاع كلى مؿخىي الظواث  ًظا

ذ ماثضة الحىاع في اللىن ألاخمغ : ما حاء في الىص آلاحيٓ,  اإلاىصىي  هُغ
ً
 )) وؤزحرا

 صٌُت واإلاسح اإلاخباص٘ كلى ألالىان وػػى لىن الخ  

 ومً وعاء ؾخاع الحىاع 

 2صاث لىن مجهى٘ , ًهؼ  الِاكت هٕظا (( . 
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ٔان ًُه خظىع اإلاغؤةبخحن الىـغ  : املرأة -2   لى الجاهب الظي 
ً
 وؿاهُتؤلاتها شخصُ جىؿٍُهجض  مً البضًهي ؤنفي اإلاجمىكت  باعػا

  اإلادُؽ به ؤلاػاع  طاجه في الكاكغ ٓغمؼ للملاهاة التي الجىٌٗ كً ملاهاة 
ً
 , وهظا ما ًصضَ ُىله كلى ملـم اللىهُاث اليؿاثُت لىهُا

  3 . الكلٍغت التي خىتها اإلاجمىكتالهاصًت 

 جىؿٍُ ًّني لظواث جم   -3
ً
ة واخضة ًِؽ  بلى حاهب جٕغاع جىؿٍُ ما ؾبّ ًم طواث هىالٗ ؤًظا خخظاًغ مم ؤُغانها في لطٓغها مغ 

 ؾُاَ الخىحهاث , مً هدى : 

 -أ
 
 ومً هاخُت هلحف ٌي ؾُاَ اإلاجهى٘ مً هظا الجيـ اإلاولىب كلى ؤمغه ً سوية :الدماء الي

ً
جٌلُل كىصغ الٕخابت الباعػ لىهُا

ً   في ؾُاَ ٌلضُّ  ( مً ؤحل النهىض باإلالنى الحجم الٕخابي بخىؿٍُ : ) ألاخمغ+ الحغوي الٕبحرة مً حماكت  (ًُه اإلاجهى٘ ) بخضاه

 لضي الجمُم :  اليؿاء
ً
ً  )) ملغوًا خبذ صماء بخضاه امي وبدغوي ٓبحرة , ما ًلي :   ٓو  ً  جدكابه ؤلىان ؤ

 ٓما جدكابه ؤلىان الكىاعق 

 وؤلىان الكىاعب 

 وؤلىان الِىاهحن! 

 ؤصواث ُخلي وخضها 

 جسخلٍ ؤلىانها

ة  ىن هى آلازغ بلض 
 
 4(( .  ؤلىان !ومىحي ًخل

مااؾخوَغ بخضي لىهُاث الضوعَ الحاوي ,  الظيحاء زؼاب الحلم  : الحلم -ب  ُ  ٌؿخإوـ بهؤبلض  وال ؾ
ً
 ن هضا الحلم كىصغا

سخغ  بلض ؤن صاللُت  تلواً َو
ُ
ت الىص ؾتهلؤ لى بعؾالت كبر الٌآـ ًم خلم موترب )) :  وبحن ًم اليهمهغ بحن ًم يهمه ألام بمٌاُع

  ! هتهّم و الؤخؼاهه ؤتهمه ٔلماث طلٗ الحلم و مً  لى ّٔل بصازل الىػً 

 اؾمي خلم!

 
ً
 ؾلُضا

ً
ني لٕم ؤع مكهضا  لٕى 

 5 .(( ؾىي لىن الٖىابِـ وصىعها 

  كلى الحُاة الغثِؿت الظاث صغاع ب ملغض فيوعص  : الراثية للون  القصيدة -ج
ّ
كام  لىوي وًِضان  وهُاب قامل  , تبلض مؿحرة قاُ

وهُاب آالي ألالىان الصٌغ   ألاهٌا٘  عزاء بلض عخلت ػىٍلت عزاء ُصُضة للىن صوحر في ))  : (اإلاكاومت  هٌا٘ألا  كملُاث) هجم كً

 6(( .   ... وطُاق آالي الىعوص واإلاغاًا والِالثض وألاؾاوع التي زغحذ ولم حلض ,والحمغ 

:  في ؤخض ألاًام بها ثالتي مغ   الٌٍغضة الحٖاًت اللىهُتخصُت كلى ؤنها كىصغ ًغوي جلٗ هظه الص  ؿهغث  آزاد : الشهيد الصديق -د

(( . )) : ... : 
ً
ة ُاثال  7... خٖى مغ 

  -ـه
 
,  للمكاهض اللىوي واجدضث في ؾُاَ جِضًم الىصح ( ,33... رقم  شعار امللوهةباقة مً ألا )  : طمً كلى الخىالي ؤحخملذ خرأ

 )) ُا٘ ػاب : ال ًسضكّىٗ لىوي! )...(  : مً هدى

 وُا٘ هالي ٓخاب : ال ًسضكّىٗ لىوي! )...( 

 8. وُا٘ ؾُاج خضًِت : ال ًسضكّىٗ اللىن )...( (( 

 ااإلا الظواثمؼاًا كلى  في اإلادؼت الثاهُتؾىٍِ بلض هظا اللغض و 
ً
ُ   ع طٓغها آهٌا ٔان لها خظىع ًمًٕ الخؼَغ ؤما بلض وال ؾ  لُهبن 

ت , وهما :, وؾيخدضر هىا كً ؤبغػ كلى مؿخىي اإلاظمىن   ُ  هِؼخحن في هظا الؿُاَ , جم عصضهما في طىء كملُت الاؾخِغاء الىص

 :  مستوى البيان-1

ؤن هىالٗ الظاث اإلاؿخلغطت  في بلع اإلاِاػم في اإلاجمىكت , بط ًدبحن بَى ٓتؽ في هظا اإلاؿخىي زّمت صو٘ا حكحر بلى مؼاًا طاث -أ

 ًِىم كلى الخلححن
ً
ُا  هىك

ً
ضعة اإلاىؾُُِت كلى كؼي , مً هدى جىاًغ اإلاِ والخىوُم الِاصعة كلى الخلامل مم ألالىان في كاإلاها حلامال

  ألالىن 
 
لىان بمِضوعه كؼي ألا)) مً : هدى مً , ض كنها ألالحان اإلاسخلٌت التي هي صالالث طاث ملنىبىصٌها ماصة ُابلت لللؼي جخىل

 9.  ؤها الِاصع ! (( ؟!
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 ؤٓما هِغؤ 
ً
تنها )ؤ كً هظه الظاثًظا ) اإلاغوي  الخي الٖاثًلحىاؽ  كماُهاؤًم  التي جغوي ُصت اللىن اإلادؿىؽ (الللُمت الغاٍو

ؤوؾم  ًظاء خس يّ  لىبًظاثه مً  لِصت اللىن  الغاثض الىاُلاإلاخابم و  نها الىؾُؽؤ, بملنى  ًىمُت لواًاث خُاجُت التي ًنهع بها (له

 )) ؤها عاوي ألالىان .. ؤعوي ُّصت اللىن للىؼّ والكّم : 

 ؤها الخإمل ألابضّي 

 10 ؤكُنها (( . مىظ اللحـت ألاولى إلاُالص ألالىان وجٌّخذ 

 مً  وهجض
ً
 هظا اللمل  وعاء الهضي مًحاهبا

 
   اكغةاث الك  الظي جِىم به الظ

 
ُ   ذ الصلتبلض ؤن جىػ  لىانألا كالم بُنها وبحن تاإلالًغ

 )) ؤها عاوي ألالىان .. ؤبدث في ؤكماُها وؤهىع  :ها في ُىل كلى هدى باعػ 

اتها ًإزغحها ه (( . ٔي ؤحض هٍى  11 لِـ مً لىن لم ؤػعه , ولم ؤكًغ

كلى هدى  بلض طلٗ دىلت كً خالها الؿابّواإلاخ الباجؿت لىانبالظٓغ بلع ألا ُض زص  و هجض الكاكغ  ؤن لظلٗ ًلِـ مً الوٍغبو 

 الظي ًبضؤ ببضاًت الخلبحر  بن صح   وجضاكُاتها بمىطىق اللىخت اللىوي وعكاًت كً بخاػت الظي ًىمُّ  في ؾُاَ ُىله آلاحي مخلاُب

ل في    مواًغة لظلٗ مىٌخدت بنهاًت الحا٘ ًيخهيزم  , / الخىاهيوواَلؤلاؤلاهٕماف ؤو  ػاوٍتهدى  حمُم الصىع اللىهُت هجىّح جخمث 
ً
 جماما

 )) ؤها عاوي ألالىان : :  في الؿُاَ الجوغافي الخىخُض واإلاجاوؿت اإلاغثُت بحن اللىن ومٖاهه لى ًاكلُت كىصغبمم طغوعة ؤلاقاعة 

 عاوي ألالىان التي ازخىِذ في حٌاي ألالىان 

 عاوي الُحمغ .. خُث هاحغوا صون عحلت 

ضوا في الثلىج   بلض ؤن ججم 

 الؼعَ .. خُث ُكثرث كلى حثتهم 

 في طىاحي اإلاضًىت 

 البُع .. وُظىا هدبهم في الؿماء البلُضة 

 ؤها عاوي ألالىان : 

 ألالىان التي كاصث بلى الٍغاض مً حضًض 

دذ وماجذ (( .  12 بلض ؤن ام 

 كً 
ً
ت ُم  هىالٗ (الغواًت الخاصت)هظه وًظال ِ الؿّغِ اللىوي ؿبِت مً الظاثملًغ

ّٗ   اإلالّىن  الؿغ   لىا جغويًهي ,  13 بٌ
ً
 14 . ؤًظا

 خُىما و  -ب
ً
 مً هظا اإلاىـىع اثو هدى جغؾُش ًاكلُت الظفي اإلاجمىكت ىعة اًغ الصُّ ظجهغي بجالء مم هصىص ؤزغي  همط ي ُضما

ُ   , اإلالغفي ؿخانالٕغمُاهُت ماعؾذ ) اإلاغؤةبلض ؤن  ماوال ؾ ت احخماكُت الٌلل الغواجي ٓظلٗ ( / الصخصُت / َٔى  - الللُم مً ػاٍو

كلى هدى كام طمً ؾُاَ الخدى٘  اللىوي - ياللضص البُان جىؿٍُ طىء ألاهٌا٘ في كملُاث في اإلاٌِىصة كً كاثلتها اللىهُت ؤؾٍغت

كلى هدى  اللىهُت صىعةاللخىِل لىا , الاهخماء الظاحي ومٖاهه ػمان كلى  قضًض الىُم اللىوي بٌلل ػاعت  - بىِص اللضصيخهي الظي ً

 ٓىا ؾبلت ؤلىان في خلم هابت  )) :ها وطلٗ بِىل , جغاحُضي

 زالزت طٔىع وؤعبلت بهار 

 ٓىا ؾبلت ؤلىان ًجملىا صوعَ ُغب جلت ..

 وفي مؿاء ًىم مً ؤًام الُِامت 

. )) 
ً
 15 هٌش في الصىع .. ًإجىا ًجإة ؤًىاحا

مً حهت  هٌؿها بضؤث بخلٍغٍ, بط  ٓظلٗ (كويستان)ُالذ ملىا  اكغ مً بلع الؼواًا بىٌؿه ٓما مغ  كلى هغاع حلٍغٍ الك  و 

 )) ؤها امغؤة مً ُصبت ٓالع :  زخصاع الضا٘ز الا بُان لىوي ُاصم مً خح  ٌلِبه  , ملتهبت حوغاًُت

 16 لىوي مً صوعَ ألاهٌا٘ وؤلاختراَ (( .

ت)وكلى مؿخىي  -ج  ُ  تاإلاخللِ تهااخٖاً بصُوت حماكُت (هفاليةلوان ألا ألا)عوث في اإلاجمىكت واإلاخجؿضة الحاطغة  (الظاث اللىه

ت :  الؼاثل اللىوي بؼمً صا٘ كلى اإلالنى ُّ  )) جخإّمل ألالىان ألاهٌال

مـ كلى الضوام   ألاصُل وهغوب الك 
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 خٖاًاتها (( . 
ً
ت  17عاٍو

 18.  مم اللىن للكاكغ بىصٌه الغاوي الللُم الصخصُت ُض خٖى طاث مغة خٖاًخه الحلمُت (الصديق آزاد) ومغ  بىا ٓظلٗ ؤن د_

بن  – (اللىهُت الغواًتالضعاًت و )حاهب لى ةً  ,في بُان مؼاًا الظاث الكاكغة  الضاللي الخدكُض ػاع طمً هظا ؤلا ًخىاًغ ما  مً ؤبغػو 

ت باأللت بؿُاَ طاث الّصِ  كلى هدى ملحىؾ اكتراًاث الكاكغ جٍِ  -حاػ الخلبحر  , بِىله زلٌها ًم قلىعوما ًِم  لىانملًغ

)) كغ اي ألالىان ؤها .. ؤُغؤ الكلىع وما :  الظاجُت طي ألابلاص الٌٍٕغت زباعي ؤلا  الجاهب في هظا (ايكغ  )باؾخسضام صُوت اإلابالوت 

ت (( . وعاءه ُّ  19 ؤها الىـغة ألاػل

ُا٘  تؤن ؤبلض و تمٌاهُم  مداولخه لترؾُش طمً حملت ؤمىعفي الٕكٍ كً  اإلاخدِِت في طاجه ًاص مً هظه اإلالًغ  ( ) اللىن / اإلالًغ

 ,واللظب  اإلاغّ و  , ) الحؼن والؿلاصةهي :  لضي اإلاخلِي كضًضةاث طضًّ  لىبق بضوعها جخٌغ  التي  , كلى وحه الخدضًض في الظاث الكاكغة

ت , و   حلالىا بلى بالص ؤلىاوي))  : الظي بضؤ بالضكىة اإلاٖاهُت في هظا اإلاِؼم والحب والؿإم اللىوي (الظبى٘ والحٍُى

 باللىن ؤكغي ما ًٌىح مىٗ مً عاثدت ؟

 باللىن ؤكغي هل ؤن وومت صىجٗ خٍؼىت 

 ؤم ؾلُضة ؟ 

 في ألالىان ؤجظَو الؼلم الٌج  واإلاّغ واللظب 

ِٗ طابلت ؤم هابظت   وًيها ؤجلىْ وؤكغي هل ؤّه

ٍغً ًُه 
ّ
 وباللىن ؤخضؽ ما جٌٕ

  *وبه ؤكغي هل ؤن  جدّبِىني

 20 (( . ؟! حؿإمحن مً لىويؤم 

ا مٖان الخلغّ بال  ؤو طواث شخصُاث لىانؤ جخجؿض في مصاصع لىهُت هٌؿها ن للظاثؤ اإلاؿاعفي هظا  اثالخلٍغٌ ث بلعًاصؤو  ي كليه

  صعاْ خالها اإلاإؾاوي ببلض 
ً
 : ػبِت  لىانؤ كلى هظا ألاؾاؽ هي لىاههؤو  , ًالكاكغ هى ابً الكلب احخماكُا

ُ
لضمحن  ) الٌِغاء , واإلا

ُا٘ في ؾُاَ جىؿٍُ اللىن اإلاجخمعي ( ... مً اإلاولىبحن كلى ؤمغهم صًً واإلاىٖىبحنواإلاكغ   ,  زغ كلى الظاثا اإلا -بن صح  الخلبحر – , 

 بلُضا ً
ً
  في هظا الخلبحر  كً ُُاؾاث اللىن الجمالُت التي ال ججض لىٌؿها مٖاها

ً
ٔاهذ الظواث الهاصي احخماكُا  ألازغي  , وهظه مالخـت 

 
ً
 حُضا

ً
 )) حلالىا واصزلىا ؤلىاوي :  ُض ؤولتها مً ؤلاهخمام هصِبا

 ؤلىان الٌِغاء واإلالضمحن 

 21.  ؤلىان اإلاكّغصًً واإلاىٖىبحن ((

 و 
ً
ا  للظاث صعاْفي هؼاَ ؤلا  هىاهلؤػاع اللالُت اإلاخباصلت بحن الكاكغ و بطمً  ي ن ولثر كلى مصاصع ؤزغ ؤمٖان كً طلٗ بال  ًظال جدُلى

ُ   مً خِى٘ صاللُت خؿُت الخلٍغٍ الظاحي اُخباؽ الِاثم كلى , مٖىهاتهابلى  ٘   ت طمً جِىُاث ًى ى  في هظا الجاهب بَى ٓتؽ حاءُ 

ني :  والغئٍت البصٍغت في ؾُاَ ؤلاصعاْ ت ؤلىان ...( , زم الخٌصُل ) ؤلىان الٌِغ... () زم   : الِاثم كلى الخلمُم ت ؤلىان جضٓع  )) زم 

 وجبصغوي وخضها 

 ؤلىان الٌِغ واللكّ 

 22.  ؤلىان ألاجغبت وكُىن ألاػٌا٘ ((

ًدؿب بل و   ًك ؤ ػاع الاحخماعيفي هظا ؤلا  اللىوي له صعاْلى مؿخىي ؤلا بن هصل ؤن بامٖاهىا ؤلى باإلابضق  ًغقضها لِـ طلٗ 
ً
ًظا

ؽ ًُه اللىن بالظاث طمً بػاع ؤوؾم ًغجب ًٖىن ًيها اللىن صالًا كلى الِصض ػٍغّ جٌلُل كىصغ الغئٍا البصٍغت في مىاٍُ مسخلٌت

 ًظٓغ ًىلض حلاعطكلى هدى ال  في ؤٓثر ًم هّص 
ً
ٌهىم الكلىع بها ٓما ٍت غ البص بحن مٌهىم الٌٕغة اإلاغؾىمت بالٖلماث وألالىان ا , وم

ني  :لصضص بِىله في هظا ا , 23 يالحا٘ كلُه في كلم الىٌـ الجمع هى   )) بامٖاهٗ ؤن جضٓع

 وعاء ُق 
ً
 موّبرا

ً
 اْ )...( ب  خحن جبصغ لىها

ني   بامٖاهٗ ؤن جضٓع

 مً الؼُىع 
ً
 خحن جبصغ ؾغبا
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ت )...(   في ؾماء عماصًّ
ً
 ًغخل حىىبا

ني   بةمٖاهٗ ؤن جضٓع

 كلى الخاٍعش
ً
 مٌّخخا

ً
عحىاهُا

ُ
 ؤ

ً
 خحن جبصغ لىها

 24 (( . ةؤوصُدت بىٌسجُت لجؿض امغ 

ت جظٓغ لهظا الجاهب بط  ت مؼٍ    ًِضموزم 
ً
ُتالجىاهب كً بلع  حِاثّال ؤخُاها  ن ٌوُب اإلاضْع )اإلاكبه به(ؤمً البضًهي , ً اإلالًغ

ذ   ىعةالصّ  ي ؾُاَف ال جِم كلُه اللحن الباصغة مضْع ولًٕ ُامت وحه قبه مم ػغيبلى بخُىما ٌلمض الكاكغ كً الظٓغ الصٍغ

ًــــبحضًضة التي تهضي طمً عئٍت حمالُت  الكلٍغت هم اكخبروا ن  ؤلى بؽ . عمبى(  . ُض ؤقاع ) ٘))  لى بصعاْ ماوعاء ؤلاصعاْ اإلالغفي 

صعاْ بي ُىة ؤقُاء , لى صازل ألا بصعاْ , وواؾؼت لغئٍت ما وعاء ؤلا  , كاصة زلّ مثالي لهابما ص وسخ للخجغبت واه  الصىعة لِـ مجغ  

  25 . (( حضًضةزاص وحمالُت 

ذ: 
ّ
 )) بّهني لىن مبلثر ومكد

 ال ًبصغوي ؤخض 

 لىن ؤلالهّي 
ّ
 الال

ّ
ني اللهّم بال  وال ًضٓع

 وال ٌكبنهي ؤخض 

 مً لِـ للىهه مثُل
ّ
   26(( .  اللهّم بال

ذو   باث اإلاصحر اإلاإؾاوي اإلادخىم  27  في بؼاُتها اللىهُت (الكرمياهية كويستان) ؤصٓع
ً
 ًٍغضا

ً
 في ًىم مً ؤن زمت لىها

ً
لها ولكلبها ؤًظا

ل له مٌخىخت بلى ما  ألاًام الوابغة , وهظا اللىن الؼاغي كليها وكلى جاٍعسها ال مصضع له ؾىي هٌؿه , وهظا ما ًجلل كملُت الخإٍو

 )) بّهه ألاهٌا٘ .. لىهىا ولىن جاٍعسىا )...( :  النهاًت , وطلٗ بِىلها

 بّهه ألاهٌا٘ .. ولىن ألاهٌا٘ 

 هٌا٘ ولىهه .. ه ألا هّ ب

 28 . (( هٌا٘ وخضهه ألا هّ ب

اصة , بِىلها في هظا اإلاُضان مً حاهبها )ألالوان(ؤقاعث بلع و   التي حملذ بلع ألالىان في ملغض اإلاٌازغة بلى ؤن لها كىصغ الٍغ

حاهب مً هضوة بحن ؤلىان مسخلٌت ًخدّضر ٔل  "ًدُىما ًإحي صوع اللىن الثالث للحضًث في  ، 29  ًاكلت بىصٌها طواث اإلاسخلٌت

 ّٔل واخض خٖاًخه " هجض في خضًث
ً
طلٗ البُان اللىوي إلاؼاًاه التي حاءث مً مىؼلّ الِىة التي ًمخلٕها  هلىن كً حماله وبهاثه ؾاعصا

 , مً هدى ُىله : 

ني لىن ال ججغئ الٍغبت   )) به 

 ؤن جمّغ بجاهبي 

 30.  ألّهني ؤًَى الدؿائ٘ ! ((

  بظاجه الٌٍغض (اللون )وطمً بػاع حلٍغٍ 
 
حن اللىوي الؼمىاإلاىاػهت مم لخه التي اُترهذ بؽ الظىء مً زالله كلى ػبُالظي ؾل

 :  مً ُبُل صٍغدت بلى طلٗ قاعاثب ِغؤ , ه طاجه ًُه ثالظي ؿهغ والصىحي 

 )) بهني لىن اهبلج في صمذ قٕـ ) ... (

 بهني لىن عّخلُذ لىن الخىي مم عخُلي )...( 

 بهني لىن ولضث مً جلِاء هٌس ي ..

 31.  خحن ؤجِذ لم ًًٕ زّمت لىن ؤو صىث ! ((

 ًم صالالث هظه الٌغاصة اللىهُت في اإلاِؼم الؿابّ في ؤكاله 
ً
غ مً بقاعاث ٌّ مم ما صضع كً الكاكخجوهىص ؤن وكحر هىا بلى ؤن حاهبا

 كً جلٗ الخصىصُت اإلاىبثِت كً  ,  33وكً طاجه  طلٗ مً جدظًغاث كً لىهه الىخُض  وماعاًّ ,  32بلى حىهغ هظا اللىن 
ً
ًظال

   .  34 كملُت وصٍ لىن اإلاىث الىخُض

  الٌٍغض اللىن بلى هظا  (كويستان)هظا الىهج ؤقاعث كلى و 
ً
 كّم ؤًظا

ً
بخلض ٓثحرا  35 .ؾبّ  اطمً خِل صاللي اًل
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  (الحلم اللووي)ًصاح بومً ؤبغػ ما حاء مً 
ً
: لىاهه ؤمً ُخله  اإلابرع بلض ؤن اخخاغ بالهغوبهِغؤ  طاجه كلى هظه الكألتكً  ؤًظا

 )) اؾمي خلم ! ) ... (

 ) ...(  
ً
 ؤها خلم , كمغي زالزىن كاما

 
ً
 حباها

ً
 بّهني لؿذ لىها

 لّٕىني ؤهغب مً لىن ُخلت ؤلىاوي )...( 

صح )...( 
ّ
 وباأللىان اإلادّغمت ؤح

 36 سجحن (( . بن  لىوي

ؿخان الكاكغة  وطاث  ظاثالهذ بها مً اإلاصاصع التي جلى   في اإلاغاخل اإلاخِضمت ٔاهذ الكٖىي واإلالاهاة بطاو   ًك اإلاٖاهُت  -َٔى
ً
ًظال

 ؤن الظاث  جٌُض بلع الىصىصؤن  في اإلاغاخل الالخِت هجض,  ٓما ؿهغ في اإلاجمىكت اللىهُت – الظاث الحلمُت
ً
 ؤصبدذ مصضعا

 
ً
  واإلالاهاة ٖىي لهظه الك   لىهُا

ّ
لت الجوغاًُتفي  , (لصغار وألالما)ُاث طًم ججل تر مً الصغار , هِغؤ :  الُغ ًِ ّل قبر ًم  )) ّٔل  ٔو

 ألالم 

 صازل هظه الخاعػت 

 ما هى الاّ لىوي 

 ( وؾُل ) آمىن(  بن  هٌّ ) جىوي بابا

 37 (( . ها بلىويجلىّ 

بلض  ٌاءطب وهظا ما ًٌُض في ,كاُل( ) بها صىث واخض ُغ  ؤ، اإلاجمىكت في هماغ ًم الجزكاث الظاجُت ؤهىالٗ  :مستوى النزوع  -3

ــ   اللىهُت في اإلاجمىكت الكلٍغت  كِالوي كلى الخجغبت ما بلض  38. (( ٔل ما حلِله الىٌـ مكىب بخسُل)) مكىب بخسُل ًـ  ُ وال ؾ

ل الكاكغ بىٌؿه  ٌ ًّ  بهظا ألامغ ؤن جٕ  كلى و
ّ
هىا  ىلغضومً هظا اإلاىؼلّ ؾ،  ألامغ لـِ بوٍغب وهظا , باث الخلبحر صواًم ومخؼل

ًم  للل  ًىاثض  ب كلى طلٗ الخلامل ًمؤبغػ الجزكاث الظاجُت التي بغػث في ؾُاَ حلامل الكاكغ مم اللىن في اإلاجمىكت , وما جغج  

 كً جِضًم اطاءاث خى٘ هظه بلع اإلاٌاهُم للىن  والصةؤبغػها 
ً
 وكلى الىدى آلاحي :  الظاث في اإلاجمىكت , ًظال

  : النزعة التأملية-أ
 
ٌه الكاكغ ًم خِل اللىن  (ججٍغبي –ملغفي )ض ًك بلض التي جخىل غ  : بَى ٓتؽ ُ٘ا   ٌؿدك

ّ
 )) بّهما اللىن جٌٕ

 لللالم الظي جسخلٍ ؤلىاهه وعئاه

 39.  بهما اللىن حوّحر للملاوي وجغخا٘ في ؤوػان الغمىػ ((

ُ   تاللىهُلظاث الىُىي كلى ػبُلت ا مً ؤحلو   دل اومجاالته الى جىؾُم هؼاُهباكغ ؾعى الك   ؤوؾم تمً ػواًا جإمل
ً
ُ   كمل ؤمىعا ت خؿ

تؤزغي و   بهظا الكإن ُا حؿلؽ الظىء كلى ػبُلت الظاث ملىٍى
ً
 امغؤة , خحن ًدىلىا بلى ؤهىُت ُاهُت )) بهما اللىن : ثال

وؼُىا باإلادبت   َو

صّحرها ؾاالاً   بهما اللىن قلغ , خحن ًُ

 بالىعوص ) ... ( 
ً
 مصؼبوا

  ُ  ت بهما اللىن مى

 كضًم اللىن (( .
ً
  40 خحن ًجلل مىا مجهىال

ض جِض   -الكاكغ  ن طاَؤبلض  هظه الجزكت جـهغ  : النزعة الاسترحاعية -ب لى بفي ػلب اللىصة  ختى ُ٘ا اللىويبؼمىه  –م اللمغ به ُو

  الظي هى مىه ػمً البراءة
ً
 ب باعػة قاعةبفي    بإلىاهه البًرئت مؿخوُثا

 
وؿاهُت اث ال حؿدؿُوها الظاث ؤلالى مافي كالم ألالىان مً مدؼ

 كً الٍٕك كما باجذ حلاوي مىه الظاث في ػًم ًم ألاػمىت باأللىان / الكاكغة
ً
ومً البضًهي ؤن حكهض الظاث هظا ,  , ًظال

ــ  هدى الحل اإلاىاؾب مً وحهت هـغها بىصٌها مً جِىص ػمام اإلاباصعة اإلايكىص الصغاق الىٌس ي في ؾبُل الخالص  ً وكإ بطا  )),

كلى ٓال الٌللحن , ؤو كلى ؤخضهما صون آلازغ , ختى ًؼو٘  ًؼغؤ بالظغوعة حوُحرًلالن مخظاصان صازل هٌـ الظاث ًال بضًّ ؤن 

   : 41  ((جظاصهما 

٘  )) ًاؤلىان الؼٌىلت  !  ! ًا ؤلىان الوؼ
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 زظووي مً حضًض بلى ًىم )...( 

 ؤحهل لىوي 
ً
ا  ػغٍّ

ً
 ٓىذ ككبا

م بلض ٓظب ألالىان ((
ّ
 42 . ولم ؤحلل

٘  -ج  )) ؾإلخِؽ في صوعَ هظا الضًىان      : بَى ٓتؽ في طىء ُى

 43. ن الجضًضة التي لم ًغها ؤخض (( ألالىا                                  

ُباثًم  الجضًضة تالحص٘ى كلى بلع ألالىان الكلغٍ   هجاح وبلض  , 44 للكاكغ الصخص ي في اإلاسبر اللىوي الخاصت بلع التٓر

 صْع مضي ما ؤصاب ألالىان الكلٍغت مً اؾتهالْؤمً البضًهي ؤن هلمـ لضي الكاكغ هؼكت الخوُحر في لىن الكلغ الِاثم , بلض ؤن 

ًباجذ الحاحت بلى جىاًغ ؤلىان ُىلُت مواًغة إلاا  , كلى خؿب عؤًه في اإلاغخلت الغاهىت اإلاؼلىب , ًما كاصث جٌي بالوغض في مؿحرتها

 
ً
ا  طغوٍع

ً
 جم  الخلاعي كلُه في ؾُاَ الخىصُل ؤمغا

ً
 ملّحا

ً
تي , بِىله :  في الىُذ الغاهً  ؤو مؼلبا ُّ  )) في ه

ر لىن الّكِ   لغ ؤن ؤهّحِ

ه اللوت بلض   بلى لىن لم جضٓع

ّ ف
ّ
 ي ًظاثه ٔلمت بلض ولم جدل

 !  ولم جدلم به وعُت شجغة بلض

 
ّ
 وبال

   لً ؤٓخب الّكِ 
ً
 لغ ؤبضا

 ؤّما ألالىان الِضًمت اإلاكبلت 

ها لكلغاء اإلاصبوت ! (( .  45 ًإجٓغ

ُا٘ بلض ؤن ؤصبذ ما في الوغبت التي كِضث مً ؤمغ جىاًغ ألالىان اإلاخاخت ٔي حؿهل مهمت الكاكغ  مؼلب و  ُ الخجضًض هاحؿه , والؾ

ت حلظُض لخىحهاث الكاكغ ٌي ألامغ زّم ً, الجضًض الظي هى بداحت بلى هظا اللىن الىلُض الجضًض اإلاؼصوج الٌاثضة , في هظا ؤلاػاع 

ًاص ًم ألالىان ال  ,ة هدى الجّض    ًدؿب جىاًغهاص إلاجغ  بلض ؤن ؤ
 
ب حضًض ص٘ا , بل لُمؼحها ٓلىاصغ زام في ؾُاَ صىاكت لىن مٓغ

 )) في وكاء الوغبت الخاوي كلى الحؼن والاقدُاَ للموترب كً الىػً : 

 هحر لىن الٖلماث 
ً
 ال ؤحض لىها

 ولىن الهّم 

 هحرهما 
ً
 ال ؤحض ؤلىاها

 ٔي ؤمؼحهما في بلع 

 
ً
 حضًضا

ً
 وؤصىم لىها

 للؼلتي 
ً
 ًٖىن هضًما

 وبه ؤحلل مً صمىق مإُُٔم 

 بلض جغخالي
ً
 46 (( . ! قهىصا

) ألازظغ , ألاػعَ , اللىن  في اإلاجمىكت الكلٍغت اإلاعجمي ؿخىي اإلاكلى  جىؿٌُاتهاو  الىـغ كً الضالالث الثابخت أللٌاؾ اللىن  بوّعِ و 

بت جضًضةاللىهُت الٌاهُم اإلا بلع هىا هجضؤلى بقاعة هىا ؤلا  ججضع التي ال ًمًٕ الخِلُل مً ُُمتها ,(  , ... الٌط ي , الترابي  اإلآغ

, ؤو بػاَل بلع  47 , اللىن اللبِغي , اللىن الاولؼالي( : ) اللىن اللكِي ؾاؽ الصىلت اللىهُتكلى ؤليها الكاكغ بل جىص   التي

ًاث للظاث وعؤًىا  , 48) اللىن الؿغابي , اللىن اإلاوترب , لىن الوغوع الظٔىعي (  ًم هدى : ُاَفي الّؿِ  الدؿمُاث اللىهُت ٓمىصى

ِ ُض مً ُبل ٍُٓ ؤن )اللىن ألاهٌالي( 
ّ
 مًًمثل  بل ؤصبذ  لىوي في بلع الؿُاُاث لـِ ٓمىصىي ٍَ وؿ

ً
كً خضر  الضاللت حؼءا

 49.) ألاهٌا٘ (  ؤلُم
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 املبحث الثاوي

ٔانو  , الكلٍغتكمّ ًاكلُت الظواث في الخجغبت مً مىؼلّ  امت خىاع مخّ  )) ل فيًخمث   ُض مما ؾبّ غثِـال هضيال بطا  صل مم ُب

 ؤوهى زغ آلا 
ً
الٌؼغي  -كلى هظا ألاؾاؽ الخىاصلي 50 ((زغ وُبل ٔل ش يء خىاع مم الظاث , وبكٖل زاص في اخخٖآها بال  ًظا

ت   ؾِخىاًغ لضًىا كلى مؿخىي الخجغبت الكلٍغ
ً
 مغؾل ًظهب بلى ُصضًخه  مًالظي ٌؿخِبل الخلبحر  حناإلاخلُِ الظواث صىٍ ؤًظا

ىِؿم كلى ُؿمحن : بضاجي ومخِّضِ  ٘  الصىٍب الظواث لم جٕخٍبط  م ,ٍو مخلّ آزغ  صىب مً اإلاخلِحن ًدؿب بل ؾلذ حاهضًة  ألاو

ة له   ًإحي مً بلض الصىٍ ألاو٘ كلى هدى مخلاُب , ؤو ٌلمل كلى جلِي ػاثٌت مً الىصىص ملض 
ً
ًىماػ بإهه طو مؼاج بلض ؤن  ؾلٌا

ٔاصًمُحن بلى ؤن لهظا اإلاؼاج زّمت مٖىهاث , بط  ,ِي ؤو ًٌترض به ؤن ًٖىن ٓظلٗ هِضي كلى مؿخىي الخل ظهب بلع الباخثحن ألا ٍو

ت وجٌاكل بحن الىاُض والى   ,ًخٖىن هظا اإلاؼاج مً ػاُت الغهبت اللالُت في اللمل الىىعي  )) وجىًحر ًظاء ص وبوكاء كالُت مدب 

همىطجي ًدُؽ باللالُت  واؾخلضاص هٌس ي وحؿضي ًاهل الىاُض للخىض في ػبِاث الىّصِ وحُىبه وؿالله , ب
ُ
وؿاوي ) ػمٖاوي ( ؤ

 ًضًم الىاُض هدى الاووماؽ ًُه مً ؤحل مٍؼض مً الٕكٍ 
ً
ا  لظٍو

ً
 كلى بهجت صازلُت ججلل مً اللمل الىِضي كمال

ً
ًظال

 51 .((  والآدكاي واإلاخلت

ؾىِىم بدؿلُؽ الظىء  ليها في ؾُاَ الخىصُلباث ُض كمضث و الظٔاهذ زىاثُت )الخٌاء والـهىع( التي  اللجىء اإلاخٕغع بلى طىء فيو

كلى هدى جٖىن ًُه الظاث مسخٌُت وعاء ما  (الٕىاًت والاؾخلاعة) يكلى ُُام الظاث بخىؿٍُ بلع الخِىُاث الٌىُت الخاصت بىـام

 كً بًصل 
ً
ٍغت التي هي مً هصِب الصىٍ ألاو٘ مً اإلاخلِحن بال قٗلُه اإلاخلِي , بلُضا ٔان    صُى بلع الاكتراًاث الخٍِغ والتي 

اث ؤؾلىبُت حىدذ جىاًغ ٌكحر بلى هظا ما و زغها اإلاىطىعي ٓما مغ  بىا , ؤلها   لؼبُلت الِصض  ليها الظاثبمؿخٍى
ً
ًجب ؤن جغاعى ػبِا

ا  الخإوٍلي ,) اإلاباقغ هظا اإلاؿخىي جدضًض ٌُُٓت الخلِي ؾجرصض طمً  الظي ًىًغه اإلاىار الكلغي اإلادُؽ بالىص وبالخالي  إلا
ً
( هـغا

ِا٘ , ٘  ٌؿخضكُه اإلاِام مً م ى ؤن جىلى ٔل اللىاًت ت بلفي ٓىاًت كً واُم خا٘ طاجه التي هي بداحت ماؾ   الكاكغ  ومً طلٗ ُى

 بلى الضز٘ى كليها والاهخمام 
ً
الظي ًجمم بحن خالت الىصٍ كلى  في مجملها جِىمبلض حسجُل خاالث بلض ؤن صكاها الكاكغ حمُلا

 )) حلالىا واصزلىا ؤلىاوي ..:  كلى الحا٘ الظاث وػبُلت اللىن الضا٘

 ٓم هى مهمىم لىوي )...(  

 ٓم هى ُلّ لىوي )...( 

 ٓم هى ؿمأن لىوي )...( 

  (...)ٓم هى وخُض لىوي 

 وباجـ  (...)ٓم هى مخىجغ لىوي 

 وفي  52.((  (...)وخٍؼً  (...)ٓم هى خٍؼً لىن ؤكماقي  (...)
ّ
ُا٘ بلضؾُاَ بؿهاع اإلالاهاة التي كاقها , وؿل  اإلاِابل ًِض ؤن ذ جالػمه , 

ت الصخصُتبفي  ختى باث الكاكغ ٌكٖى واُم خاله كالهُت للىهه الغئٍت البصٍغت  :  ػاع خظىع الخلبحر كً ًِضان الهٍى

 بهّ )) 
ّ
 ذني لىن مبلثر ومكد

  53 (( . ال ًبصغوي ؤخض

خه بلض هُاب لىهه في الحاطغ كلى هظا الىمؽ و   مً ًِضان هٍى
ً
ًهى  , الحٍغت اللىهُت مـاهغ  الظي ًٍِ بالظض مً ُا٘ ٌكٖى ؤًظا

تاحغاءاث  ّل ؿفي  لى ما ال نهاًتبلىن قٍغض    اإلاخٕغعة ػمـ الهٍى
ّ
  لى النهىض بهاب ( ) اإلاىاػىت ما ؾلذ الظاثٔل

ً
)) :  ًلُّ بها نهىطا

 بّن لىوي لىن ػٍغض في زاعػت الضزان 

 الختراقي 
ً
 ال ؤحض خضا

 الخخظاوي )...( 
ً
 ؤو ًغاها

 كىضما ؤحوّغص ًمدىهني 

 
ً
 وكىضما ؤهخصب واٌُا

 آزغ كلّي 
ً
 ًصّبىن لىها

 بّهني لىن مجزلّي 
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  54 . واطمدل  طىجي (( ًِضث بٍغِي ..

اء جٌلُل كىصغ  التي جِىم كلى لى هظه آلالُتب ي ث ألازغ اكمضث الظو و    الٌخ
ً
 للخلبحر ؤًظا

ً
 ًم  بلض ؤن وحضث ًيها مخىٌؿا

ً
ُا اهؼال

ر ؤنها ؾخظِئه ًجب اؾخدظاعها أللىص لى كالُاث هاثبت كً ابصبي جدُل كالُاث الحظىع في الىص ألا  الحظىع ًـ ))كالُاث  ٓث

ُاُه ... ًاللىاصغ الواثبت كً الىص ؾخصبذ كلى ُضع ٓبحر مً الحظىع  ٓكٌها  طا جم  بمً كالُاث الحظىع التي ًجؿضها ؾ

ؿخان)حاء كلى لؿان هِغؤ في هظا الؿُاَ ما , 55.وعبؼها((  الظي ػػى كلى  ن هِلذ صىعتها اللىهُت مً اإلااض يؤبلض  (َٔى

, ًم هحر  لـالم اإلاؿدبضلىن ابلض بِاء الولبت هىا ل بحن ) الِىة والظلٍ( هحر اللاصلت ل بِاء ػغي اإلالاصلتؿ, في  خاطغها

 )) ٓىذ اللىن .. ٓىذ الاللىن ..:  حيؿها ) الظٓغ / الغحل( 

 ٓىذ ؤهىزت لىن مؼحىوي كىىة 

 56بلىن عحىلي .. (( . 

ًم التي ؤؾهمذ في ؾلىْ هظا الخىحهو   ًم اإلاىاٍُ التي اؾخضكذ خظىع طاثً,  ًم لضن الظاث لىا ؤن وسجل هىا بلع الضوا

 , و  ) هُاب هٌس ي( مجابهت اإلاجخممكلى الِىة الِضعة و  لىاههؤًِضان  بَى ٓتؽ
ّ
)  كً الُِام بضوعهاخىاؽ البصغ والؿمم ل حلؼ

 )) حلالىا واصزلىا ؤلىاوي :  الظي ؤصاب الظاث الكلل الخام جىاًغ الىلىث الضالت كلى طلٗ ّل ؿفي  ( هُاب خس ي

 ًالٕثرة ؤلىاوي الجباهت 

 التي ًؼٌذ بها مجزلي .. 

 بّنها ؤلىان ٌٌُٓت 

 وؤلىان صماء 

 57وؤلىان بٕماء (( . 

ت كلى ألا ػاثٌت مً في هظا اإلاجا٘ ُُام الكاكغ باؾبان الٕثحرة اإلاخخالُت الصىع ي خا٘ جـهغ لىاؤوكلى  و ؤلىان , الىلىث الحٍُى

لِؿذ الخجغبت  ))بط  , لى اإلاخلِيبُض حلمل كلى حؿهُل ؤمغ اؾدُلاب الخجغبت وهِلها  طمً زىاثُاث بصٌاث الٖاثً الخيجىصٌُها 

بت مً ؤمٍغً : ما ٌُ  ل  باألمغ البؿُؽ , بل ال بض  لها كلى ألاُل ؤن جٖىن مٓغ ًم هظًً ُض  لؼى بلى الٌٕغ , وما ٌلؼُه الٌٕغ , ٔو

 
ً
 ٓثحرا

ً
ُبا  جٓغ

ً
با ًاأللىان جسغؽ   )كالم اللىن(مم  (كالم الصىث)جىؿٍُ  ومً ؤبغػ الثىاثُاث ما حاء مً 58.  ((ًٖىن بضوعه مٓغ

ؤو جلِى خخٌها / ن ألالىا )الىالصة والىث( خُث )  جلضحاء في مج٘ا وبلظها   59وجصمذ في بلع اإلاىاٍُ , وجصهل في ؤزغي 

 60 . في ؾُاَ الخجغبت صتها ووًاتها في ؤٓثر مً مّغة , ؤو ؤقاعث بلى طلٗؤنها ؤكلىذ كً وال  ٓما, مصغكها( 

ُّ  وللل   ُّ ًاكلُت بلع الل ٌها شخصُاث حاءث بلض الصٌاث بلع ال ذ ًيها الظاثت التي ؤطٌىاث الىص حؿُت كلى ألالىان بىص

غ بٌؼىت ذ ن ؤصٓعؤ مما ؤؾهم في  ,بلى حماكت الٌاكلحن طمً مكاهض جخؼابّ مم الٌلل اإلايؿىب  اللىهُت اًاطحالطغوعة جصٍى

ر , وألالىان الِاهُت  ثضة مؼصوحت ,جىًحر ًا في ًترة ًم  ؤلاوؿان ض وجسٍُجخىك   ؤزظث والتيلىان الِخلت وؤ ,ًإلىان الوغوع والخٕبُّ

ٔان البض  ؤن جسلّ في اإلادصلت ضحاًا لىهُت 61 اإلاؿاإلات , وحلمل كلى بّثِ الظكغ في الِلىب الحالٕت الٌتراث اللىهُت جِم كليها  , 

ص , والٌؼق , والكٖىْ بل  , جىاءالسُّ و   الظواث الجُاق , واللغاة  صىٍ مً , الباصغة اللحن ذ , والترصُّ
ُّ
وؤلىان الاهتراب , والدكد

ًٌي الىؼاَ الاحخماعي وًُما ًمّذ بصلت بلى  62 .اُت لالولخاَ في زظم اإلالاهاة وألالم والخمغص وختى اللىن الحالم للظاث الخى  

ُت   خظىع هجض ججاههما الؼٌل اإلاكغقي( الطحُت ألازغي الىاحمت كً ؾلىْ كضاجي واخض -زم بالخلاُب  -ُظُت )اإلاغؤة الكُغ

اب حي الظي ًصّىع زؼفي اإلاِؼم الكلغي آلا اإلاكحن م اإلاؿدبض هحر اإلاظٔىع باالؾم بل بما له مً وؾاثل صالت كلى ًللهاللىن الـال

 الظاث الكاكغة اإلاخالخّ لهما 
ً
 ؤزالُُا

ً
  -مً مىؼلّ الخلاػٍ مم الِظِخحن حلاػٌا

ً
 ! : )) بلى ؤًً جىىي الظهاببوؿاهُا

ُت ؟  ًا  لىن اإلاغؤة الكُغ

ُاغ   امتزج بإلىان الؿ 
ً
 " ؤًا لىها

 وؤلىان ُضوع اإلاؼابش 

 وألاخظًت الغحالُت )...( 

 ولىن كِل هاُص 
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ت "   وؤخٖام اللصىع الحجغٍّ

 ؤًً جىىي الظهاب ؟ .. ؤًا لىن الؼٌل الكغقّي ؟!

 امتزج بإلىان الخُاػع 
ً
 " ؤًا لىها

ل والغكب وألاؾئلت اإلادغ    مت والٔغ

 ولىن الحكغاث الصوحرة ولىن البٕم والصم 

 63 وامتزج بلىن الٌؼق في لُالي ألاَع " ! (( .

الٕىاًت والاؾخلاعة  يبلاص اؾدثماع ػاُاث اللىن في خِلؤُض وطم هصب كُيُه اإلاخلِي الظي ًٌترض به ؤن ًٌهم  خؼابال ٔان وبطا

هحر الجمالُت  ٔاهذؤؾىاء  صلي للىن وصاللخهفي بلع الىصىص كلى اإلاٌهىم ألا  ى, ًِضث ؤبِى هدى باعػ في اإلاجمىكت الكلٍغت كل

ؿخان (/اإلاغؤة )لدكبُه اللىوي في هظا الجاهب , ًم هدى ماحاء كلى لؿان بلض ؤن ُكِمض بلى هظا ؤلاحغاء بخىؿٍُ ًً ا , ؤم  64 َٔى

ت التي بغػ ألا ؤمً  65. الكاكغ الىاصٍ ًدؿب لضي التًزُيُت  -الجمالُت   مخالػمت ) الخٌاء والـهىع(ؾُاَ ؤًاصث ؾالُب اللوٍى

 وما , اللىوي
 
اإلاىطىكُت باالكخماص كلى  خلِيلافي ؾُاَ كملُت  واؾخِباله مً لضن الظواث , اإلالنى عؾا٘ب ض كنها مً مغاحلت فيًخىل

ت في هؼاَ الخىاصل الاحخماعي ُت ألا ))بط  , حىاهب لوٍى ؾبان بر الِضعة كلى كؼاء اإلاخدّض بؾاؾُت للوت هي الىؿٌُت الاحخماك

  ُ  :  66.  ((ت كلى مِاصضه الاجصالُت في زؼاب ما اإلاىطىك

ب وللبلُض والىضاءؾخٌهام ؤلا -أ  اإلاخإػمت آلاهُت كالن كً الحالتبآلاحي الظي هى بمثابت اإلاِؼم , مً هدى ما صضع في  اناإلاخٕغع للٍِغ

  التي جمغّ 
ً
 في الظاث الحاطغ  الِؿم مًًصضع ًالخؼاب هىا ,  الظي لِـ هى بإًظل مً الىاُم اإلالافلى اإلاجهى٘ ببها الظاث ؾلُا

٘  اللىن  الظي ًخماهى في هُاهب آلازغ  لىب  )) بلى ؤًً جلخجئ؟!:  اإلاجهى

 غاب  ؤّيها اللىن الخاثه في الك  

ذ والظبى٘ 
ّ
 ؤًا لىن الاخخظاع والدكد

 ؟!ئؤًا لىوي اإلاوترب ! ؤًً جلخج

 هل مً لىن ًاوٍٗ 

 ؾىي بُضاء الوغبت 

 وؤلىان ؤلاهصهاع وألابسغة 

  ؟! بضّي والخُه ألا 

 ؟! لىن جلخجئ ّيِ ؤلى ب

 67.((  ؟!الغخا٘  ًً حكضُّ ؤو  

ُض -ب  صعاْز ؤلا ال ججض لها في خحِّ  ُض التي اإلاخٕغع في جٌؿحر ػبُلت الظاث الظاحي اإلاِترن بالىٌيباؾخسضام الظمحر  ؤؾلىب الخٓى

  اللىوي
ً
 واخضة )...( )) بّهني لىن واخض وكحن:  في ؿل الٌغاصة اللىهُت التي جىماػ بها مىظ الىالصة وختى اإلاىث ًظٓغ  مجاال

 وعاءها
ً
ٍ ججاعبي لىها

ّ
 ال جسل

 
ً
 !  وال ؤكلم ؤًً جِىصوي ألالىان هضا

مّثل هِؼت جىّجغ بحن قِئحن 
ُ
 بهني ؤ

 ال لىن لهما وال كىىان 

هما اإلاىث وال الىالصة ! (( .  68ال ًضٓع

 
 
ت  ))جمثل ػبُلت , بط  اللىوي في ؿل هُاب الاصعاْ م في جِضًم ٓكٍ هىعي مداغ بلىاصغ هحر خاطغةؿّ اإلاخِّض ًٌُض الي اإلالًغ

ًت  ًِض وؿخؼُم ؤن ولغي بلع ألاؾباب اإلاباقغة  ,التي جيكإ في خضوص الظاث الاوؿاهُت , ججغبت جـّل ٓثحر مً ؤقُائها هحر ملغو

بت في هظه الخجغبت , ولًٕ مم طلٗ   ؤن ولغي بلع الـىاهغ الوٍغ
ً
 جـلّ   التي صًلذ الكاكغ بلى الابضاق , وُض وؿخؼُم ؤًظا

 ا , الكىاصغ ٓثحرة هاثبت كى  
ً
 69 . ((ولغي كنها قِئا
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لللىصى٘ بلى اإلالنى اإلا هجض مم طاث ؤزغي مثل هظا الخىؿٍُو 
 
ض واإلاِترن  (اللىوي الحلم)ن , بط حاء كلى لؿا لل الىٌي اإلآا

ل جإحي ًاكلُخه في طىء , كلى  بالؾخضعاْ
 
ُلجإ  ؤهه ًىٌي صٌت الجبن كىه بحجت مبرعةهدى ملل سٌي لى الهغوبب, ً لِؿهم في  والخ 

 :  اؿهاع خُِِت الظواث اإلادُؼت به
ً
 حباها

ً
 )) بّهني لؿذ لىها

 70.  لّٕىني ؤهغب مً لىن ُخلت ؤلىاوي ((

ُض الحظىع (الظاث اللىهُت)خِل مً و  الظي عبؽ زلىصه بسلىص آًاث  اإلاٌازغ حاء في ُى٘ اللىن  اللىوي , -الظاحي  وكلى ؾبُل جٓى

ها :  التي جخٌّ مم ما ًدبلها مً صاللت ض لظلٗ جىؿٍُ صاللت الخِلُلوُض مه   , اإلاؼلّ في هظا الٖىن 
ّ
 )) ُض جمىث ألالىان ٔل

ًّ لىوي ًبِى ماصام لىن الؿ    ماء لٕ

ٔاثً في ؤلىان آًاث اإلاؼلّ (( .  71بّن لىوي 

ُض اإلاِترن بالخللُلبيُت ومً  , ( / اإلاوُبت اللىن = الظاث كلى السجُت) : نؤفي طىء هِغؤ  ( , بخىؿٍُ ) ٔي اإلاخٕغع )الحاطغ( الخٓى

 , الؼاهحن كلى ألالىان حلىص كلى حماكت اإلاؿختًرً , وبصُوت حملُت(  / الحاطغة كىىة ) اللىن = الظاث اإلاخمغصة كلى سجُتهاو

 )) بّنهم ًسصىن ألالىان .. :  ًلا٘( ؤمً  مبما ًصضع كنه

 ٔي ال ًىلض ما الٌكبههم 

 ًٌِلىن ألالىان 

 ٔي ال ًضزل لىن حضًض , بوخت مً كخبت ألالىان ! 

 ًسخؼٌىن ألالىان 

 ٔي ال ًٕكٍ ؤخُضهم ؾغ  ألالىان الجضًضة !

 ًجللىن ألالىان صّماء 

 ٔي ال حؿخمم عهحن ألالىان ألازغي 

 وال جِىم ؤو جيخٌع !

 ًجللىن ألالىان بٕماء 

 ٔي ال جىؼّ بص يء 

لاصتهم ًِخلىن ألا  ٓو
ً
 .. لىان لُال

 72(( . !لىان الِخلت واإلاجغمحن ألا خض  ؤٔي ال ًبصغ 

ُض اإلاِترن باالؾخضعاْؤومً  ٘  وؤزغه في , الظاحي ؾلىب الخٓى ت اللىهُت خصى )) هِغؤ : ,  اللىوي الوُابو الحظىع  كلى مؿخىي  اإلاٌاُع

 ؤها قاكغ ألالىان التي جؼٌذ بالٌغاقاث والخُا٘ )...(

 
ً
ني لؿذ ملغوًا  لٕى 

 لاث مً ألالىان لضي الوامِاث واإلاكب  

 لضي ملىْ ألالىان وؤمغائها ..

 73ملٖاتها وؤمحراتها (( . 

 

 الخاثمة :

ًغ ؤصىاي ًم ًدبحن مما ؾبّ  لها كلى هدى ًاكل الظواث في اإلاجمىكت الكلٍغت جىا
ّ
بلى  التي حؿدىض بلى اإلاِابلفي طىء كملُت حكٖ

 ك خٍض ٓبحر ,
ً
 بغاػب ؤؾلىبي( ؤًاص بإنها ًجب ؤن جـهغ كلى الىحه الظي ؤٍعض له مً ؤحل –جدكُض )مىطىعي ما عاًّ طلٗ مً ًظال

تها الظاجُت   وًم ؤحل اإلاهٍى
ً
 . ولظلٗ هجض اإلاِاًـِ الجمالُت وهحر طلٗ في الىصىص , ِابل ؤًظا

ً
 ملحىؿا

ً
وبطا ٓىا ُض إلاؿىا جٌاوجا

 كً هحرها مً هدى : الظاث الكاكغة في جىؿٍُ صىٍ الظواث اللىهُت ) ألالىان طاتها , والضم
ً
ت( ًظال اإلاغؤة ) اللىصغ  ,اء اليؿٍى

الِصُضة ... ًِض كملذ مجخملت طمً باُت لىهُت كلى جدٍغغ )وزُِت( ٓكٌذ كما حلاهُه في طىئها مً صغاق   اليؿىي( , الحلم 

ٔاهذ جـهغ به ىخض اإلانهجي في الغئي وألاهضاي الظي   وجىاًّ مم اإلادُؼحن الضازلي والخاعجي مً خىلها بما اهماػث به في طىء الخ 
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هىم النهل مً في اإلاجمىكت , وللل  هظا ما الظواث اإلابضكت ( الظي لم جًٕ ملـم الظواث بمىإي الضا٘ الخلىن  ملحن ًٌؿغ جىاًغ )ٌم

ما في هؼَا اعجباػه الجىهغي بـ  ُ ُاُاث اللىهُت و الىصُت , وجىؿٌُه ثىاثُتكىه , وال ؾ عي  ا) الحظىع والخٌاء( في الؿ في بػاع الؿ 

ىاًّ اإلاؼلىب بحن الوُاب اللىوي   ٌغوض كليهااإلا الحثِث بلى جدُِّ الخ 
ً
 مخاخا

ً
في  -خض الامٖان –والحظىع اإلايكىص بجلله جىاًِا

 . كالم الظواث 
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