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 ملخص البحث

لى البحو  لهوحم إ ازوغري خمو   و  لقد بدأت بحثى هذا بتمهيد مطول  بضوا الءوىف أت وحه تيوحم  و   تو

واطنغب خم  مم  تتحدثه  و  مللود الءوغ ن وتءووتحم وتضهيموحم وبيلتوحم التوى  وغج تيهوغ بافهوغ وأ ناتهوغ وأثنهوغ إ 

شغ نيتحم وليف أهنغ صبغه شضنه بوصوبغخمهغ ااغصوف تنوغب ابنوغي ً يوغي لضرصوه ومرصوه متحودثغي  و  مرصو و  مهوغ 

بهداب الضنبيف ، ومل ينو  ليضوف تح ول بو  وهودتغه يلول اذهول  هوذه اى  وى التوى وهى إ قيلد ا حتال  ولذلك ال

 تنغد تفتك بغألمف الضنبيف  .

 -وبضد التمهيد ق مه البح  اىل بغبني وخغمتف :

 وهضهتحم م  مبحثني . "شضن  ىل  ملد طحم إ األ الم  "الف   األو  وقد هضهتحم بضنلاب 

 "  ملد طحم لعأ الم مدح  ىل "اىبح  األو  بضنلاب  -1

   "رثغف  ىل  ملد طحم لعأ الم  "اىبح  الثغتى بضنلاب  -2

  "اىحغور الفنيف إ شضن  ىل  ملد طحم  "الف   الثغتى وهضهتحم بضنلاب 

 -وهغف  ىل هذا النحل :

 األلفغظ  ند  ىل  ملد طحم وأثنهغ إ حتديد مضغمل الءخ يف. -1

 نه إ تنلي  مضغمل الءخ يف.األ هلب  ند  ىل  ملد طحم وأث -2

 اىضغتى واألتنغر ند  ىل  ملد طحم ودورمهغ إ جت يد مضغمل الءخ يف. -3

 ال لر الءضنيف  ند  ىل  ملد طحم وأثنهغ إ جت يد مضغمل الءخ يف. -4

 اىل يقى  ند  ىل  ملد طحم ودورهغ إ اثناف التانبف. -5

حم البحو  و  أد وى أتنوى  وذه الدرا وف قود ا وتل به هلاتول ثم لغته ااغمتف ا ه تيهغ أهم موغ اتتهوى اليو

 اذدي     األ الم إ شضن  ىل  ملد طحم .
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وقد د غتى اىل القيغم   ذا الضم  مغ شغع     ىل  ملد طحم إ األو غط األدبيف ولدى البغحثني أتحم شغ ن اىنأة واامن، 

 قنغ غتى أب أريي   نحم هذا اللهم الذى حرصه إ هذه الدارنة الليقف تهف قنأت ديلاتحم وطغلضتحم اىنة تهل األخنى ، ا تقن إ

 "األ الم إ شضن  ىل  ملد طحم درا ف ملضل يف وتنيف "وأردت أب ُأ يد لحم بضا حقحم تقنرت أب أقلم  ذا الضم  وهل 

نحم  الميف وم  هنغ زل أب تقل   أو ي األ الم اإلت غتيف متمثهف إ أ الم  رصه وخم هم ، ولذلك أ الم البهداب الضنبيف واإل

حم ر غلف شضنه اليحم .  الءغ ن الضنبى اى هم وهذا ليس حتيزاي ب  ات غتغي لحم ولءضنه ولهدور الذى وهَّ

 الكلمات المفتاحية: 

 اىل يقى -ال لر    -اىضغين    -األ غليل -األلفغظ -النثغف –اىدح  –اىهندس  -الءغ ن  يل  ملد طحم
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Research summary 

I began this research with a somewhat lengthy preamble، in which I 
disclosed all of this in a non-brutal briefness and unfavorable 

redundancy، and I talked about his birth، upbringing، education، and 
the environment in which he lived with its beauty، customs، and its 

impact on his poetry، and how he stained his hair with its own dyes، so 
he was a legitimate son of his era and Egypt in speaking of Egypt Under 

occupation as well as the Arab countries، and not only to cross، but we 
found it laying solutions to these tragedies that almost destroy the Arab 
nation. 

After the introduction، the research was divided into two chapters 
and a conclusion :- 

The first chapter، I made it entitled "Poetry on ali Mahmoud Taha in 
the greats" and made two chapters under it. 

  1- Chapter one entitled "Praise ali Mahmoud Taha on the greats 

Chapter Two entitled "Lamentation ali Mahmoud taha on the greats 
2- 

The second chapter made it entitled "The Artistic Axes in Poetry by 
Ali Mahmoud Taha " 

And it came like this :- 

The axis of words at Ali Mahmoud Taha 1- 

2- The axis of the method at Ali Mahmoud Taha  

3-The axis of meanings and ideas of Ali Mahmoud Taha 

4- axis of poetic images at Ali Mahmoud Taha 

5- The music axis at Ali Mahmoud Taha 

Then the conclusion summarized the most important findings of the 
research، and I do not pretend that with this study I have absorbed the 

aspects of talking about the greats in the poetry of ali Mahmoud Taha. 

He invited me to do this work that was rumored about Ali Mahmoud 
Taha in literary circles and among researchers that he is a poet of 

women and wine. When I read his book and read it again and again، he 
settled in my convictions that I remove from him the injustice that he 
had confined in this narrow circle and I wanted to return some of his 
right so I decided to I do this work which is "the greats in Poetry ali 

Mahmoud Taha an objective and artistic study." Firstly، The greats of 
humanity are represented in the greats of his time and others as well as 
in the greats of Arab and Islamic countries and from here we must say 
about him the Arab Muslim poet and this is not a bias but a fairness to 
him and his poetry And for the role he sent his poetry message to. 



6 
 

 

 

 الشاكرين، وأصلى وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين أحمدك اللهم حمد 

 سيدنا محمد النبى العربى األمين،  

 أفصح العرب لساناً وأعالهم بياناً ، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ، 

 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،

 وبعد ،،

غف النولتى الءغ ول األبضوغد ، لهوف تال يزا  األدب الضنبى بمختهف تنو حم حقوالي بنوناي تهول مثو  الوك الفلو

اريددتغ تيحم ايغوغ ي ، اريداد ات وغ حم ، وتناموه أطناتوحم ، وأب  بوغب األدب رياخون ،  ي وف خمولره ، و  يودر، منتهوغه ، 

وهل م در متادد لدرا وغت   حتود ، لوذلك تهول  توغ  منوغ اىل درا وغت هوغدة تتنوغو  ضولاهنه وقلوغيغه ، بن يوف 

هغتوول ، وا  وتفغده مو  الدرا وغت اذديثوحم موو  هغتول  خون ، واألدب صولرة لهحيووغة ، تنتنوز  وىل التوصوي  مو  

تقود  وغج لذاتوحم لوف  وغج للاقضوحم  " وىل  مولد طوحم  "واألديل اب  بيلتحم وهذه حقيقف صغدقف تنطبق  وىل شوغ نتغ 

لضنبيوف واإل والميف وجمتمضحم تهل الءغ ن الذاتى الغنغرى شوغ ن اذول والوف  ، وشوغ ن اىاتمول والولط  والقلميوف ا

؛ هذا لهحم بدأت بحثى هذا بتمهيد مطل  بضا الءىف أت وحه تيوحم  و  الوك لهوحم إ ازوغري خمو   و  واطنوغب خمو  

مم  تتحدثه    مللده وتءوتحم وتضهيموحم وبيلتوحم التوى  وغج تيهوغ بافهوغ وأ ناتهوغ وأثنهوغ إ شوغ نيتحم وليوف أهنوغ 

غي لضرصوه ومرصوه متحودثغي  و  مرصو و  مهوغ وهوى قيود ا حوتال  ؛ صبضه شضنه بوصبغخمهغ ااغصف تنغب ابنغي ً يو

ولذلك البهوداب الضنبيوف ، ومل ينو  ليضوف تح ول بو  وهودتغه يلول اذهول  هوذه اى  وى التوى تنوغد تفتوك بغألموف 

 الضنبيف  .

 -وبضد التمهيد ق مه البح  اىل بغبني وخغمتف :

 وهضهه حتتحم ت هني . "حم إ األ الم شضن  ىل  ملد ط "البغب األو  وقد هضهتحم بضنلاب 

 "مدح  ىل  ملد طحم لعأ الم  "الف   األو  بضنلاب  -1

   "رثغف  ىل  ملد طحم لعأ الم  "الف   الثغتى بضنلاب  -2

  "اىحغور الفنيف إ شضن  ىل  ملد طحم  "البغب الثغتى وهضهتحم بضنلاب 

 -وهغف  ىل هذا النحل :
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 وأثنهغ إ حتديد مضغمل الءخ يف. األلفغظ  ند  ىل  ملد طحم -1

 األ هلب  ند  ىل  ملد طحم وأثنه إ تنلي  مضغمل الءخ يف. -2

 اىضغتى واألتنغر ند  ىل  ملد طحم ودورمهغ إ جت يد مضغمل الءخ يف. -3

 ال لر الءضنيف  ند  ىل  ملد طحم وأثنهغ إ جت يد مضغمل الءخ يف. -4

 هغ إ اثناف التانبف.اىل يقى  ند  ىل  ملد طحم ودور -5

ثم لغته ااغمتف التى ا ه تيهوغ أهوم موغ اتتهوى اليوحم البحو  ؛ و  أد وى أتنوى  وذه الدرا وف قود ا وتل به 

 هلاتل اذدي     األ الم إ شضن  ىل  ملد طحم .

حم وقد د غتى اىل القيغم   ذا الضم  موغ شوغع  و   وىل  مولد طوحم إ األو وغط األدبيوف ولودى البوغحثني مو  أتو

شغ ن اىنأة واامن ، تهف قنأت ديلاتحم وطغلضتحم اىنة تهول األخونى ا وتقن إ قنغ وغتى أب أرييو   نوحم هوذا اللهوم الوذى 

درا ووف  "حرصووه إ هووذه الوودارنة اللوويقف ، وأردت أب ُأ يوود لووحم بضووا حقووحم ، تقوونرت أب أقوولم  ووذا الضموو  وهوول 

غو  األ ووالم اإلت ووغتيف متمثهووف إ أ ووالم  رصووه وتتنوو "األ ووالم إ شووضن  ووىل  موولد طووحم درا ووف ملضوول يف وتنيووف

وخم هم ولذلك أ الم البهداب الضنبيف واإل الميف وم  هنوغ زول أب تقول   نوحم الءوغ ن الضنبوى اى وهم وهوذا لويس 

حم ر غلف شضنه اليحم .  حتيزاي ب  ات غتغي لحم ولءضنه ولهدور الذى وهَّ

 

 و ىل اهلل ق د ال بي 
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 تمهيد

 ناًالشاعر حياةً وف

  ولد  وىل  مولد طوحم  ونف ألوف وت وضفرف واثنوني ميالديوف إ مدينوووف اىن ووولرة بنيههوووغ ال وضيد

وموغ أدرا، موغ دلتوغ مرصو   ،حي  اهنغ تطو   وىل تن وحم اى ومى بفونع دميوغط بءوف  دلتوغ مرصو  ،التى هى  نو حم

ف النيو  هوذا بغلن وبف لودلتغ مرصو ، واارُضة التوى تموه وتن ن وه بوف ،حي  اهلاف الضهي  واىغف الضذب ال ه بي  

وٌل مُمبونع الونفف واارضوة تتخههوحم القنولات ، والوداو  تن وله ُحهوف  ولن  لهمن لرة وريفهغ ِ حٌن خغص تهول خص ب

خرضاف مزداتف بنث  م  اىنغضن الطبيضيوف ااالبوف ، ويلوغ ف مو  هوغ  هوذه البيلوف هول مضتود   وىل امتوداد شوهلر 

وتغوذى مو   الءوغ ن التوى تءوو تيهوغ وتن ونع  وغ،صفله الغيلم واألتلاف تهوذه صولرة لبيلوف  الضغم ؛ وتغدرا مغ تضنن

تهغ األصي  الذى لغب لحم ألف األثن إ تلهيحم مهنتحم الءضنيف . ،وتضهم أصلهغ  ،ينبل هغ  م  ىل ُ نب
 وُتطِ

  هقه منحم شوغ ناي ألب البيلوف بنو  موغ تيهوغ ومو  تيهوغ وا   ،  ت ونل شوغ ناي وليس مضنى هذا أب هذه البيلف خص

وببك وتءوني  ر يوف  ،لل لغب األمن لذلك ل غر ل  أبنغرهغ شوضناف وأتوى هوم الوك   ااب البيلوف ال وغحنة تضمو   وىل صص

ولن    ختهق تيحم الءوغ نيف ولول أب لو  بيلوف تن ولهغ اارضوة وحتفهوغ األهنوغر وا تود  هلهوغ  ،الءغ ن ب بغتهغ هى  

و ونوة بو   ،والءونفنى  ،وريهو   ،حول  شوضناف الضونب مو  أمثوغ  امونىف القويستوي  تح  م  ت ،هى بيلف شضناف 

تقود تءوووا وتنبولا وُتتقوه قونارحهم إ بيلوف صوحناويف  ،وح وغب بو  ثغبوه  ،ولضول بو  ريهو   ،واان وغف ،اللرد 

تيغ شوضناي   هداو  تيهغ و  أهنغر و  خرضة و  أريهغر وموغ أبضود هولهم  و  ا  تودا  ومول الوك موعأوا الود،قغحهف 

 و  ريلنغ  ىل شضنهم ِ يغ ي.

  لوف أب الطيه وغب   قهوق  غميوغ ، واتوف وهبوحُم  ،ااب بيلف الءغ ن  ىل  ملد طحم مل ت ونل منوحم شوغ ناص

تنلون اىل الطبيضوف والبيلوف تلونة شوغ نيف مموغ أضوفى  هيهوغ هوغ   ،اهلل مهنتحم واتتدبتحم م  بوني أقناتوحم مهنوُف الءوضن 

شخ ويف  "تهوغ هول هوغ  نوداب إ لتغبوحم  ،ولل أتحم وصفهغ لف هوى ألصوبج هغناتيوغي   شوغ ناي  ،ُيلغف اىل هغهغ 

 قد وصفهغ توبدع اللصف ومل الك مل يق  أحد  نحم اتحم شغ ن . "مرص

وهنووغ  ،تغىدر ووف اإلبتداريووف  "النتووغب  "ولغتووه أهتووحم متل ووطف  ووىل حووف موو  الثقغتووف تور ووهحم أبووله اىل  "

الطنيوق توال يودخ  اىل التضهويم الثوغتلى بو  يهتحوق بمدر وف الفنولب التطبيقيوف ويتخون  تيهوغ  تناه  غو  أب قترصو

 . (1 نف  ألف وت ضفرف وأربضف و رشوب ويضني إ هند ف اىبغتى إ بهدتحم )

وقوود تصلووم الءووضن إ  وو  مبنوونة ولووغب لثوو  اإلطووالع  ووىل دواويوو  الءووضناف موو  أمثووغ  البحوو ى وشوولقى 

وأمل بطونف مو  موذاهبهغ  ُأدبغرهوغ.ولنو   ونف بضوا  األوروبيوف،تن  لحم ثقغتوف وا وضف بوغبداب  وحغتف ابناهيم ومل

                                                           
 . 161( األدب الضنبى اىضغرص إ مرص د/ شلقى ضيف / دار اىضغرف ص 1
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وقود ضهون أثون هوذه الونحالت إ شوضنه تو غتوه هوذه اىضنتوف  وىل الونخمم مو   ،الفنيف م  خال  رحالتحم النث ة اليهغ

ولوغب  وىل  "أبللول  "فه هغ وف ضحغلتهغ ملهبتحم  وىل ا جتوغه بءوضنه اىل ا جتوغه النومغت وى الوذى لوغب  مو  لولا

هوذا بغإلضوغتف اىل ثقغتتوحم الضنبيوف التوى ا وتقغهغ مو  الودواوي  الءوضنيف القديموف  ، ملد طحم م  أ لغرهغ البوغرريي  

 ولاف ألوغب الوك إ دارونة  ،واذديثف ممغ أدى اىل ات وغع  غىوحم الءوضنى إ  وغرن اىلضول غت وا جتغهوغت اىختهفوف 

 (1أو إ دارنة الءضن اىلضل ى اللاقضى والف ى . ) ،ى والتومىل الءضن الذاتى النومغت 

وربوف لغتوه النز وف الفنيوف هوى التوى هضهتوحم قترصو طنيوق تضهيموحم  "وم  هنغ وهدتغ أحود البوغحثني يقول  : 

قيوف واختوغر لنف وحم حيوغة هينوف لويس تيهوغ مءوقف إ التث ،تضغج إ أو  األمن لءضنه الذى لغب ينلمحم إ أثنوغف تضهموحم 

 (23)"ولوتحم مل ينزع بحم إ أو  حيغتحم أمٌ  لب   ،والتح ي  

وشووغ نيتحم تنهوول اىل ملهبتووحم ومهنتووحم ألثوون ممووغ تنهوول اىل قنافاتووحم وثقغتغتووحم حيوو  أتووحم مل ُيغووذ  هووذه الءووغ نيف 

 تغذيف لغمهف بوصل  الءضن الضنبى .

 غىيوف ، ومول الوك تضهوم الفنت ويف بنف وحم ولذلك قنافاتحم إ األدب الغنبى مل تن  وا وضف ، اا مل توتج لوحم ثقغتوف 

واب لوغب  ،وهول  وىل لو  حوغ  مل ينو  وا ول الثقغتوف ب ثوغر الغونبيني  ،واتوف لوغب يوتق  اإلتاهيزيوف  ،ا  أتحم مل يتقنهغ 

وخمو ه مو  شوضناف النومغت ويف وقود  ونف أشويغف  و   " مونتني "حغو  أب يتوثن  م ولوغب أهوم مو  أ اول بوحم 

حتوى أب أحود البوغحيث   قود مقغرتوف بينوحم وبوني بولدل  ىوغ  "تونلني"و "بولدل " ويف مثو  أصحغب النمزيوف الفنت

 (.3) "بغينوب "بينهف م  صالت أدبيف وتف يف توثن  غ  ىل  ملد طحم ولذلك توثن بغلءغ ن اإلتاهيزى 

 وغرده ولقد  وغر شوضنُه إ األقطوغر الضنبيوف ، وتووثن بوحم شوضنا هغ وبخغصوف الءوبغب مونهم ، وأصوبحه ق "

تفا  ت تهلى ل  م   غو  أب يضزف  ىل القيثغرة الءوضنيف ، ىوغ يءويل تيوحم مو  رومغت ويف رقيقوف بهغوه حود اذ ويف 

اىفنطف أحيغتغ وىغ جتنج اليحم م  رمزيف أحيغتوغ ي أخونى ، وأ اول بوحم شويلخهم وتلقضولا أب ينولب خهيفوف أنود شولقى 

 (.4)"إ امغرة الءضن 

تنقو  اىل اللضوغرف اىدتيوف تضوني  ،ب ملهبتحم حغدت بوحم  و  طنيوق األ وف  اهند ويف ومل أتحم لغب مهند غ ا  أ

ثوم أذوق ب وننتغريف جمهوس النولاب ، ثوم ولويالي  ،تموديناي ىنتول الولريين  وغ ،مديناي لهمضهد ااغص بلريارة التاغرة 

هوغ حتوى وتغتوحم اىنيوف  وغم لدار النتل اىرصيف ، وهى وضيفوف هونت الضوغدة أ  يءوغههغ خمو  رهوغ  األدب ، ولبو  تي

                                                           
 . 13،  11( راهل إ الك جمهف لهيف الهغف الضنبيف بغىن لرة الضدد  1

 . 162( األدب الضنبى اىضغرص إ مرص صو  2

 33:  13أتلر اىضداوى م  صو  –لد طحم الءغ ن واإلت غب ( راهل إ الك األدب الضنبى اىضغرص إ مرص و  ىل  م 3

 . 131(  تغرات م  الءضن اذدي  د /  بداذميد الطنطغوى صو  4
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ألف وت ضفرف وتءضف وأربضلب ميالديف بضد أب خهف لهضنبيوف رصويداي  لويفي مو  الءوضن الناقوى  وف  نوحم مو  خوال  

 دواوينحم الءضنيف ال بضف وهى :

 اىالح التغرحم. -1

 ليغىل اىالح التغرحم . -2

 أرواح وأشبغح وهى مرسحيف شضنيف . -3

 ى مرسحيف خمنغريف .أخمنيف النيغح األربل وه -4

 ريهن ومخن. -5

 الءلق الضغرد . -6

 ًق وخمنب .   -7

وهوول زموول بووني الءووضن والنثوون موو  خووال  هل تووحم إ شووضن الغوونب  "أرواح شووغردة  "بغإلضووغتف اىل لتغبووحم 

 و دابحم .
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 شعره

لد طوحم وواقول الضرصو الءغ ن اب  بيلتحم تهل بمثغبف اىن ة الضغل ف ىغ زنى إ واقول هوذه البيلوف ، وبيلوف  وىل  مو

الذى  غج تيوحم قود تنضوه  هيوحم قيولداي حيو  اب  وىل  مولد طوحم أحغطتوحم بيلوف خغصوف ، وضونوف خغصوف وتقغليود 

ألونه قيثغرتوحم اىنحوف  وىل الونغم اذوزي  والهحو  البوغلى  "خغصف ، ولقد قغ   نحم األ تغا أنود ح و  الزيوغت أتوحم : 

 (.1) "وهل  يزا  إ روتق الءبيبف لف يقل  شضنه

  واذقيقف أب  ىل  ملد طحم مل ينو  لينونه قيثغرتوحم  وىل هوذا الونغم اذوزي  ألتوحم لوف يقول   نوحم أحود

ولو  أتوق  ،اب  ىل  ملد طحم لغب واحداي مو  الءخ ويغت ا تطلاريوف اذزينوف اىحهقوف إ لو  هول قوغتم  "البغحثني 

ونِ  ،حغمل ، ول   وفف تتولهب بههول اذنوني واذنموغب   وىل األذوغب البغليوف ، ألب  "اىونح  "ه قيثوغرة وأتوحم مل ينو  ُينب

قيثغرتحم إ تهك الف ة طبضه  ىل هذا الهلب م  األذوغب ، واذوق أب اىوزا  اذوزي  لوغب مزاهوغي أو طغبضوغي ي ويطن  وىل 

وهى النبل األو  م  القنب الضرشوي  وووو و وىل شوبغ غ ، تهوم شوبغب يغهول  هويهم اذيوغف وا تطولاف  –تهك الف ة 

ىي  اىل الضزلحم والللل بغايغ  ، و ذه األ وهحف ال وهبيف اىغهللوف لوغتلا يلاههولب اللاقول إ مضنلوف اذيوغة ، وألثون وا

مغ لغب هذا اللاقل هيزمهم وي ودمهم بمناراتوحم ت تودوب  قول لو  هللوف مو  هول ت النلوغ  وتفل وهم مثخنوف 

 ا تطالق . بغلناح ، لغب اذيغف  ل  بني شبغ م الالتج ، وبني متضف

ولغب ا تطلاف  ل  بني  ولاطفهم اليغشوف وبوني تضموف التحونر ولغتوه الضزلوف حتول  بوني طمولحهم اللثَّوغب 

وبني تنصف اللهلر ، وم  هنغ ُوِهد الوك اىوزا  القوغتم والوك الطبول اذوزي  ، تتياوف لتهوك اذيوغة التوى لغتوه حتوي  

( ، تهقود لغتوه البيلوف التوى لوغب الءوبغب 2) " يوغد الءوضلرومبوغهب الونوح وأ ، م وهى خغليف مو  أتوناح الونفس 

تغلتقغليود  ،يضيش إ  يطهغ م  أهة ومدر ف وجمتمل تبض   وىل ا تطولاف وتود ل اىل التنبيو  بنو  قيود مو  القيولد 

اىلروثف تد ل وتفنض تنضغي  ىل الءبغب بف تيهغ م  تلوم  نيفوف وأ وغليل صوغرمف ، ولو   بو  بتهوك التقغليود تهول 

 ب  بقلا ود الضونف وابداب واألاواق ، حتوى ااا خطون لهءوبغب شوىف مو  التاديود إ و وغر  الضويش وملوغهن 

الزى وطنارق التفن  ، لغب الك إ رأى القغرمني  وىل أمونهم خنوهوغي  وىل النلوغم وثولرة  وىل ا حتءوغم ، واتودتغ غي 

األخوالق ، ومو  هنوغ وهودتغ الزيوغت متحودثغي  و  اىل هغويف الغى  والف غد واتحناتوغي  و  مضوغتى الفلويهف ومنوغهب 

تف حم و   هيهحم الذى ضم شغ نتغ  ىل  ملد طحم وخم ه مو  شوضناف هوذه اذقبوف يقول  : وأتوغ إ  ونف ألوف وت وضفرف 

وت ضف  رش ميالديوف لنوه أهتوغري هوذا اذوني : شوبغب طنيون حرصوه اذيوغف وا تقبوغض ، والودرس وتمو  ال بيوف ، 

                                                           
 345اىاهد الثغتى صو  ––أند ح   الزيغت  ––( وحى الن غلف  1

 26،  25أتلر اىضداوى صو  ––(  ىل  ملد طحم الءغ ن واإلت غب  2
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حوف وطبيضف اىاتمول إ  ق ضمووي اىل اذول ، وتولاريع طفَّ حوس مءوبلب يتلقود شوضلرا بوغلف  ، وقهول رخميول يتحونَّ

 (.11) "مغتنفك جتيش ، و لاطف  يغلف مغ تنغد تتف ك 

  ولقد اتقطل إ هوذه البيلوف ا ت وغ  الفنونى والضوغطفى بوني النهو  واىونأة حوني وقفوه التقغليود

لءبغب بوني الن وني ، وحنموغب البيلوف مو  اىونأة لوغب لوحم أبضود األثون إ خهوق اىلروثف  داي حغرالي وهداراي منيضغي بني ا

هذه النومغت ويف اللهلديوف والفنيوف إ حيوغة  وىل  مولد طوحم األوىل ، وابدا وحم األو  ، ولغتوه م ودراي  ميقوغي مو  

لوغب حنموغب هنوذا  "اىوالح التغروحم  "م غدر القهوق الودتني واأل وى اىبنوى الوذى يضهو   نوحم رصاحوف إ ديلاتوحم 

 البيلف م  اىنأة ، وهنذا لغته  ثغره النف يف إ الك الل النف ى اىلهم .

واألتق الءضلرى اىنبود  وغج  وىل  مولد طوحم تو ة مو  حيغتوحم وتضونض لتهوك النومغت ويف اللهلديوف التوى 

بوى ، وصوبغه ألثون ألقه بلالهغ القغمتف  ىل النفلس والضقول  وحتللوه اىل رومغت ويف تنيوف طغوه  وىل اإلتتوغ  األد

مغ تيحم م  األتنغر واىءغ ن، لقود  وغج إ هوذا الول اُىلونى قنابوف ثالثوني  غموغي مو  حيغتوحم مل ينو  الوك بغختيوغره ، 

واتف لغب جمفا  هيحم خلل غ ذنوم اىاتمول ، ورضولخغ ىنطوق الضونف ، واا غتوغي ألصهب التقغليود ، حوني مل ينو  هنوغ، 

 (.2 غب )ُبٌد م  االلع والنضلخ واإلا

ونَّه بيلتوحم  هيوحم بوف يءوتهى  وحنمتوحم ألثون موغ يطهول ومل ينو   وىل  مولد طوحم ممو  ينضولب بوغلقيلد  ،لقد ضص

ومو  هنوغ اشوتنه روحوحم وتضوذب ه وده وضواه بخيبوف  ،وقلضلب لعأصفغد وىغ لغب تتغ  جمتمضوحم ووليود بيلتوحم 

 النهغف أمغتيحم .

 ،ضووذب ه ووده موو  قوولة الغنيووزة وخمهبووف اذنمووغب وت ،اشووتنه روحووحم موو  وطوووة القيوود و ووطلة التقغليوود  "

واتضنوس لو  هوذا  وىل تنوحم  ،وضاه أمغتيحم وهل يتطهل اىل األتق البضيد بني هنبيحم رهبف اىءوفق مو  م وتقب  جمهول  

: أتغٌت حغرنة مت هف ينقههغ اليك شضن تنغد تءم تيوحم رارحوف الودملع ، شوضن ملهوم اب  ثونت تيوحم  وىل ب ومف مرشوقف 

 (.3) "تله  حلاشيهغ أللاب م  ال حغب واللبغب  ،ق ااغطف إ  فف دالنف تهى التف ف الف

  وبضد / تهقد لغب شضن  ىل  ملد طحم من ة صغدقف هذا اللهلد الذى  غج تيحم ألتحم لغب صغدقغي إ  القغتحم

هتني منحهف مغ منح رص غي إ تضب اتحم اتحم يمث  اللضلح إ ملغهن ال هل، واجتغهغت الف  ، والءغ ن تنل ه حيغتحم بني

 واىنحهف الثغتيف لغته تضب بغلب فت  . ،قب  الثالثني م   منه وهذه الف ة لغته حغتهف بغلدملع 

 

                                                           
 346غلف اىاهد الثغتى صو ( راهل إ الك وحى الن  1

 . 21،  27(  ىل  ملد طحم الءغ ن وا ت غب صو  2

 .33(  ىل  ملد طحم الءغ ن وا ت غب صو  3
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 على محمود طه فى رحاب أبولو

 وانفصاله عنها

 نشأة أبولو :

وإ يتوغبل حنلوف الرصواع الودارن بوني هغ وف الوديلاب واىحوغتلني ،  "أنود ريلوى أبول شوغدى  "لغب الدلتلر 

تفس اللقه ُيِ هم بو فلحم األدبيف منوذ الضقود الثوغتى مو  هوذا القونب إ النهلوف األدبيوف اذديثوف ، وتطهضوه تف وحم اىل 

وهغ وف الوديلاب و وغروا  "مطوناب "أب يؤ س مدر وف شوضنيف حتقوق إ شوضنهغ ر وغلف التاديود التوى توغدى  وغ 

 تيهغ خطلات راردة . 

أب ينوى بنف وحم  و  الرصواع وا تلولاف حتوه لولاف حنلوف مو  حنلوغت  ولض  هذا الطملح هل الذى دتضحم اىل

الءضن التى لغته ت طنع إ  نف وحوغو  أب ي وتفيد مو  الميول ألتوحم لوغب يءوضن أتوحم  و ا لو  هوذه اذنلوغت 

 ( .1التاديديف و يبهلرهغ ويقلدهغ إ تيغر  خن  م  بني أتلاهحم ل  هذه النزا غت اىت غر ف )

ووقفولا إ وهو  وحو ة وهوم إ  ،األدبوغف يناقبولب هوذه التيوغرات اىت وغر ف   لثول  لف لغب الءبغب مو 

تفس اللقه يتطهضولب اىل ت ويل مو  ااهولد وتبغهوف الءووب ومونهم  وىل  مولد طوحم الوذى لوم اشوتنى وتءونى إ 

ف وموغ ألثون موغ شضنه م   دم ايلع صيتحم ألتحم خمهل  هيحم اذيغف وا تطولاف والضزلوف لوف أ وهفنغ إ ال وفحغت ال وغبق

ولوغب ا تطولاف  ول   ،لغب اللاقل ي دمهم بمنارتحم تقد لغب اذيغف  ل  بوني شوبغ م الالتوج وبوني متضوف ا تطوالق 

ولغتوه الضزلوف حتول  بوني طمولحهم اللثَّوغب وبوني تنصوف اللهولر وايولع  ،بني  لاطفهم اليغشف وبني تضمف التحونر 

ب اللغريف مول اىحوغتلني ورلولد ر هوغ بودأ الول األدبوى هيودأ وتوزو  وبضد اتقءغع ُ حل مضنلف الديلا "،ال يه 

 نحم ل  ااالتغت و ندهغ وهد أنود ريلوى أبول شوغدى الول مهيوو لتحقيوق تننتوحم التوى موغ ريالوه تهوج  هيوحم ويوزداد 

لب بوحم د الوذى لوغتلا  همواقتنغ غي  غ مل منور األيغم ويتحهق حللحم هوؤ ف الءوبغب الوذي  أوشونه أحالمهوم إ اىاو

وم    فه  م أحداا األموف الداميوف وأوصوهتهم اىل اليووس واىونارة  ويؤلوف مونهم أبول شوغدى هغ توحم  ،أب تتبخن

 "األدبيف الديدة التى أ ه  ميالدهوغ إ  وبتمف  ونف ألوف وت وضفرف واثنوني وثالثولب ميالديوف وأطهوق  هيهوغ هغ وف 

لهءوضن والءوضناف وتضمو   وىل احوال  التضوغوب والتو خى بيونهم  وهى هغ ف أدبيف تلهحم لو   نغيتهوغ وطغقتهوغ "أبللل 

ولغتوه  لوليتهغ مفتلحوحم لميول الءوضناف واألدبوغف و بوى األدب  غموف وأتءوو هوغ أبول شوغدى جمهوف حتمو   ،هيضغ 

صوودر الضوودد األو  منهووغ إ  ووبتمف  وونف ألووف  "جمهووف أبللوول  "ر ووغلتهغ األدبيووف وتنوولب ل ووغهنغ النووغطق و ووفهغ 

ف واثنووني وثالثووني ؛ و قوود هضووه إ  لووليتهغ بووني النثوو  موو  أت ووغر اإلجتغهووغت األدبيووف اىتضغرضووف موو  وت ووضفر

لال نيني ورومغت يني وخمو هم ، وبوذلك لغتوه متثو  التامول الديود اىت و  بوني الديود والقوديم وبوني األصوغلف 

                                                           
 413( تطلر الق يدة الغنغريف إ الءضن الضنبى اىضغرص د / ح   أند النب  ، دار الفنن الضنبى صو  1
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تولإ إ النابول  رشو مو  ألتولبن  ونف واىضغرصة ، وقد أخت  أمو  الءوضناف أنود شولقى رري وغ لهامضيوف ، ولننوحم 

ألف وت ضفرف واثنني وثالثلب تخهفحم مطناب ولغب تغربغ لهونريس و مضوحم الءوغ ن الضلويم أنود  ونم وأنود الوى أبول 

شغدى  ننت اي وم  أ لغرهغ : الدلتلر تغهى والودلتلر  وىل الضنوغتى وأنود الءوغيل ، و مولد أبول اللتوغ ، وح و  

 ( .1ملد طحم وخم هم النث  )لغم  ال  إ و ىل  

ولغب توليف هذه الف وف  وىل هوذا النحول واحتلوغهنغ لميول اىلاهول و تهوف التيوغرات األدبيوف ملضولع  "

تقد ومؤاخذة ه وغب موغ تطولر اىل هاولم وخوالف بوني أت وغر هوذه الف وف مو  الءوبغب بوني خ ولمهغ مو  دا وغة 

هيغههوغ ويضو ض  وىل ت وميتهغ  "جمهوف أبللول  "نوذ مقغلوحم األو  إ تناود الضقوغد م -(   2التاديد قبو  اىحوغتلني )

 "بماهف أبللل ويند  هيحم أبل شغدى إ مقوغ  توغ  وتتزايود ااالتوغت بيونهف  نودمغ يتنوغو  أبول شوغدى ديولاب الضقوغد 

 (.3) "وحى األربضني بغلنقد والتحهي  ويلهن    بضا تلاحى التق   تيحم 

  أب مدر ف أبللل منذ تءوواغ وضوضه هوغ قولاتني تضمو  مو  خالهوغ وتضود هوذه ورخمم هذا ااالف وتزايده ا

القلاتني بمثغبف األخمناض إلتءوغف هوذه اىاهوف ، وهوى لوف هوغف إ الضودد األو  منهوغ وال وغدر إ  وبتمف  ونف ألوف 

 وت ضفرف واثنني وثالثلب ينص  ىل مغ يىل :

 لهيهغي ًيفغي.ال مل بغلءضن الضنبى وتلهيحم ههلد الءضناف ت -1

 تنقيف م تلى الءضناف أدبيغ واهتف يغ ومغديغ والدتغع    م غذهم ولنامتهم . -2

 منغرصة النهلغت الءضنيف والفنيف إ  غمل الءضن. -3

 ويلهن م  هذه األخمناض حنص الف ف  ىل خدمف الءضن وال مل بحم وخدمف رهغلحم الءغدي  بحم .

رس تنوتلم إ هغ وف واحودة يؤلود الوك موغ قوغ  بوحم أحود أ لوغرهغ وهى مل تن  مدر وف بو  لغتوه  ودة مودا

وأتووغ قوود صووحبه هووذه الف ووف موو  ُصووبحهغ اىل مغن ووغ  "اا يقوول   "صووغلج هوولدت  "البووغرريي  وهوول األ ووتغا 

اتف لغتوه رابطوف جتمول  ودة مودارس تيهوغ اىتقوغرب وتيهوغ اىتنوغتن وقود  ،أ تطيل أب أقل  أهنغ مل تن  مدر ف بغلذات 

وراح تنيوق مونهم قغصوم الفنيوق ابخون ، حتوى لغتوه  ،بضا  نغرصهغ إ تهوك ابوتوف يتووثن بوغلبضا ابخون راح 

بو  خ ولمغت شوضناف الف وف مول  ،تءهد  ىل صوفحغت جمهوف أبللول تف وهغ خ ولمغت بوني شوضناف الف وف تف وهغ 

 "أبوول شووغدى  "الف ووف  بوو  لقوود لووغب مؤ ووس هووذه ،تقوود لووغتلا يتاهوولب اجتغهووغت  تهفووف إ أشووضغرهم  ،خموو هم 

                                                           
 م 3213( راهل إ الك جمهف أبللل الضدد الثغتى ألتلبن  1

 433( تطلر الق يدة الغنغريف إ الءضن الضنبى اذدي  صو  2

 634، اىاهد األو  صو  1332( راهل إ الك جمهف أبللل الضدد تفاين  3
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مل ل ف شوضنيف تلهودتغ هوم الءوضن النموزى والنومغت وى والولاقضى وخمو  الوك وه وغب موغأدى هوذا ااهو  اىل 

اا لمغت تيف بينهم تقغم خالف بني أبى شوغدى والءوغ ن  وىل  مولد طوحم اتتهوى ااوالف بغتف وغ   وىل  مولد طوحم 

تمزقووه هوذه ااالتووغت  ،وبوني تووغهى و وىل  موولد طوحم  ،ى ولووذلك بوني شووغدى ولغمو  ليالتوو ، و  هغ ووف أبللول 

(و وذا تنتهوى منحهوف النومغت ويف إ شوضن  وىل 1صفلتهغ وأطغحه بووهم األهوداف التوى قغموه الف وف مو  أهههوغ )

 ملد طحم ليبدأ  هد هديد حتوه لولاف اىدر وف اللاقضيوف ليخون  مو  منحهوف ا تطولاف والفنديوف والءونلى واألمل اىل 

 مل جمتمضحم تينلب واقضيغي قلميغي. التفغ   

تهقد لغته التانبف النفى لهضرص الذى  غج تيحم  ىل  مولد طوحم هوى جتنبوف اذنيوف لوف يقول  أحود البوغحثني 

لقد لغته حنيف اإلت غب الضنبى إ اختيوغر لو  م وتليغت اذيوغة التوى ينبغوى أب  يغهوغ بمرادتوحم م وتلى التفنو   ": 

واإلت وغب الضنبوى  ،يهيوق إ  رصو الءوضلب بنناموف البرشوة وبهلغ حد م  ضوفب الضويش والتضب  وال هل، والضقيد

إ هذه اىنحهف لغب ينغض  م  أه  هذه القيم ينغض  ضود لو  القولى القوغهنة التوى لغتوه تقوف إ طنيقوحم وحتول  

ده رلوغم الفقون وااا لغب طنيقحم قود اموتعأ بءوتى ال وخلر اىضلقوف التوى ر وبه تولق وهول ،بينحم وبني تقطف اللصل  

تمضنوى الوك أب هنوغ، ألثون مو  يود قود اشو له إ وضول هوذه ال وخلر  ،واله  واىنض ول   لامو  التخهوف 

 لت د  غ منغتذ الطنيق ..

 ،يد اإلقطغع والنأ وفليف وتلوغم اذنوم ت وغتدهغ وحتونص  وىل بقغرهوغ  وهطف ضوغخمطف هوى  وهطف ا  وتضفر 

ل اىلوملب اذقيقوى هوذه التانبوف : جتنبوف التحونر مو  هوذا القيود النبو  لوغب هو ،وا  تضفر وحده إ الك الضرص 

 ( .2الذى لغب تقطف ا تطالق اىلههف لغ ه م  القيلد )

و ووذا اىفهوولم أخووذ شووغ نتغ تف ووحم بمبووغدل اللاقضيووف القلميووف توصووبج ينووغدى بءووضنه إ  ووبي  مبووغدل هووذا 

ضلره وشوضنه وطنوحم اىحودود مرصو اىل  توغق أرحول حيو  اىذهل الديد تاد الك مغثالي إ شوضنه حيو  تضودى شو

حتدا إ لل ف وحنقوف  و  قلويف ته وطني ال وهيبف إ  نوبوف أصويهف مو  خوال  ايفتوحم القولى الوذى   ُ ود بومتوحم 

تهقود هوزت قلويف ته وطني أقطوغر الرشوق الضنبوى  "اىل أبنوغف الرشوق  "اتلن اليحم إ ق يدتحم والتى بضنلاب  ،الضنبيف 

منبهوغ الرشوق  ،وهذه الق يدة د ولة حوق هيتوف  وغ الءوغ ن وهول إ هيون منضوحم  ،هد الضغمل اإل المى وأثغرت ملا

حغتزاي قولاه اىل النفوغح والنلوغ  إ  وبي  قلويتحم وقلويف الءوضلب الضنبيوف إ ته وطني وشوف  أتنيقيوغ  ،اىل واهبحم 

 -إ هذا اللقه تقنر تيحم م غرن الءضلب اا يقل  :

                                                           
 435( تطلر الق يدة الغنغريف إ الءضن الضنبى اذدي  صو  1

 . 13،  37(  ىل  ملد طحم الءغ ن واإلت غب صو 2
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يغ ص دص لهغ مُ            اتنللُه خص   تف يضنف اذقُّ ا  الن لغ ص                      نيى وص

 تطِ ُّ يمينيغ وتنتل ِشف ي                       بني الرشق  مغاا ورافص الل لدِ                    

ِه يف  غمل مب  تلبُّ اىطغمُل تيحِم اقتتغ                          ومغ حنمُف ال َّ

غِرٌح   يِضفُّ ريمغتن أصيبُه اللضيفص بحم   ُيلاىلص                            مل هص  رص

تهقوود ا تءووضن الءووغ ن موو  أ فقووحم  نووف مرصوو  "مرصوو  "والءووغ ن مل ينوو  بمنوووى  وو  قلووغيغ وطنووحم األم 

لءوضل وقلغيغهغ تناح ي لر مغيضتم  إ تف وحم مو  روح اليووس واذوزب ارياف ا حوتال  وقود لغتوه حغلوف  غموف إ ا

بوُثم ا حوتال  اإلتاهيوزى  وىل صودر وادى النيو   "اىرصى قغ   نهغ أحد البوغحثني :  ومل ينو  الءوبغب  ،تقود لوغب زص

بو   ،ولوغب   ي وتطيل حتقيوق  مغلوحم  ،اا لوغب يضوغتى أريموف اذيوغة  ،ب  لغب حزينغ حزتغي شوديداي  ،اىرصى حينلذ مبتهاغي 

و   ،تغذيوغة قغرموف مو  حللوحم  ،ومو  هنوغ أصوبج قونار الونغم  نوده قوغرفي  ،غي لغب ينتد دارف  و  حتقيقهوغ يغر وغي بغر و

 ( .11) "ي تطيل شغب أب ينغ  منهغ خم  اللنى واذزب واىنارة 

وقود لوغب شوغ نتغ  وىل  موولد طوحم واحوداي مو  أبنووغف هوذا الءوضل الوذى توووثن أ نوف التووثن  وذا اإلحووتال  

ى شوهدت صوبلاتحم وخمنغريغتوحم الذاتيوحم  و  هوذه الونوح اذزينوف اا يقول  مو  البغيا حيو   وفَّ إ حيغتوحم األوىل التو

 ق يدة لحم بضنلاب الطنيد التى يقل  إ مطهضهغ :

قتحم اىخغوُف                  شقيٌّ أهنَّتحُم الديغهي ال لادُف    هيلص رقغٍد أرَّ

 لا ُف بحم األرض خمنقى، والنالم ل                  تنامى بحم ليٌ  لوبَّ  لاده   

 -اىل أب يقل  :

ي األرض مهُد الرش  م  قب  خهقنغ  وم  قب  أب دبَّهب  هيهغ الزواحُف                       هص

م هغرُف                            خمذاغ اللحغيغ بغل لم توخ به  وأتن هغ  يٌ  م  الدَّ

وارُف و                               وهيهغت تءِفي خُمهَّفي م  دمغرنغ  يغ ليهص تنوهيغ الدملُع الذَّ

 ويضاز    ت لينهغ، اليلم، واصُف                           ويل ق ٌف ُيءاي القهلبص حديثُهغ

ا ِف النأي مضرشي يَّ  ثقغتتهم رضٌب م  الضهم ريارُف                               د لُت اىل حن 

اُت مغه ٍ   وأب ق غراُه ُحىلي وريخغرُف                                 ينوب بوبَّ الضيشص لذَّ

                                                           
 133مرص د شلقى ضيف صو  األدب الضنبى اىضغرص إ(  1
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 وقغللا: أ  أي  الليغُف اىءغرُف                           ااا ىحلا تلر اذقيقف أخممللا

ا تف لحم  م  اللهم ُيميس وهل يف القيد را ُف                         ابُه هذا الضق  ُحنًّ

 وليس بف ُتزهى هنغ، اىقغصُف                         هل اذقُّ يف النلخ اذق  تحي حم

به ربَّ الق لِر الضلاطُف                       هنغ تص ُدُق اإلت غبص  غطفُف اهلى  ااا لذَّ

 (1بديالي    النوس التي أتغ راشُف )                       لقد  لمه تفيس اذيغةص ومغ أرى

التءوغ م واليووس واىونارة التوى أىوه بوحم وأحغطوه بغلءوضل اىرصوى  هنذا ا تطغع الءغ ن أب يضف    روح

 إ تهك ابوتف  ىل أثن ا حتال  اإلتاهيزى البغيا .

واتوف اتودتل ثوغرناي  ،ومل ي ت هم الءغ ن هذه النوح اليغر ف اذزينف التى أضهتوحم  وىل أثون هوذا ا حوتال  الغغشوم 

وي وتنها اهموم إ  ،ومضغهداتوحم  ،ا ا  وتضفر بنو  أ وغليبحم وهنوا يونتا هوذ ،متمنداي  وىل أ وبغب هوذا اذوزب 

مبينوغي أب الفوداف واىولت مو  أهو  الولط  خمغيوف يتمنغهوغ لو  ات وغب ًيوف حون يووبى  ،أبنغف مرص إل وغدة أجمغدهوغ 

يبم ويمقه اللهم   "مو  ديولاب  "مرصو  "تناه يضه  الوك إ رصخوف مدويوف مو  خوال  ق ويدتحم التوى بضنولاب  ،اللص

ومثو اي  غطفوف أبنغرهوغ تحلهوغ  "مرصو  "تنناه ي ته  الق يدة متحودثغي  و   غطفتوحم جتوغه وطنوحم األم  "نب ًق وخم

 لياض  م  هذا اذل ل  خمغيغت النلغ  لهاملع اىرصيف اا يقل  : ،

ى لصِك تيحِم ل ُّ رديى ُ صلُّ  لي  تديتُِك  ه  ورافص اىلت ُحلُّ                        هص

لُّ                          ُّ تتيى مءلٌق تديتُك مرُص، ل  اليِك، ول ُّ شيٍخ تيِك صص

ى طفٌ  تطيمٌ   ول ُّ رضيضٍف يف اىهِد حتبل                             و ُهم بغلِفدص

رِلُّ                    أرا، وأينف ولَّيُه وههي غ للههك تصرشب اي  أرى ُمهص

مغٍت  غ  هيِك  ل  فغِف ُخطيى ووثبُل                       وأرواحي  هغ تلق الل 

ِم الفغدي  خمغرٌ  ُل                               هيهغ م  دص  لحم بيديِك تلفٌ  و ص ب

صتبِك صدوُرهغ يلمص التَّنغدي ُب )                       نص نب تبِك الهيغيلص وهيص حص  (2ووقَّ

                                                           
 . 31،  37( ديلاب  ىل  ملد طحم دار الضلدة صو  1
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ويو وى ىوغ صوغرت اليهوغ  ،اوده ي و هل موغرص مرصو الضنيوق وبضد أب اتتهى م  مقدمتحم اذف يف والضغطفيف ت

وموذلنا أبنوغف شوضبحم بتلوحيف الفوداريني وبودمغرهم  ،مت غرال إ مونارة وحرسوة  وف حودا هوغ مو  أهولا   ،أحلاهغ 

اىناقووف حتووى   ين وولا ًف الضطووغف والتلووحيف اا يقوول  مضوودداي م  ووى مرصوو اىتمثهووف إ الفووت  واألحقووغد والنفووغق 

 - غت :والرصا

ُل                         تيغ لِك ِمرُص  مغ لالِ  أمسٍ  تبحُم ُحاب ٌة وطصلص ص فب هصتبحُم خمص   ص

ى وطيٌف  دي ُل صص هب ِمص تهل رص ُب                           وُأ ب  بضيٌد ليس ي تاهيحِم ُقنب

هبُل منغقبحُم ته َّ أايى                                  اصوت ريَّغ مال حِم وحغلهب   وثص

قيغ اري نيص ِصدب ُم الفدص ُب                            ألغب دص بصجص وهل بضدص األمِس لِذب  وأصب

ٌة وُيقغ : رأبُب                           تيصهدُم مغ بنصى ويقغُ : شغدوا دص حب  وُت دُع وص

قص جُم                                 المص اابب ُأريقص بن   وادٍ  رص ُل توصوب  ِدٌب وأتصغر ِخ ب

ُل                                    وهغد بحم شبغٌب  بقنيٌّ  ِ رُيخمب  وولداٌب لفنِخ الطَّ ب

غ مغ ُيقغ : شيلُخ هي ٍ    ىل أحقغدهم تيحِم ألبُّلا                                       أحقًّ

ُل                             ولغتلا األمِس أر خص م  هبغ ٍ  ٌم وُهلب ِزلصهب قِمص  ااا مغ رُيلب

هب منهم ُحُهلمٌ  هص ُب                                     تف هُم وص ذب تبٌل وهص  هغ بِيصِد اهلى دص

ٌف وأرٌض  ُل                                       أأرحغٌم مقطَّضص حب  تضغدي تلقصهغ أهٌ  وصص

ى ص بُل                                     وأ لاٌق ُتبغُع  غ وُترشب  هنص
ِ
 ضفرُن ُه َّ لعأصهلاف

ا وُلتبُل                               يطلف  غ الن فغُق ويف يديحمِ   صحغرُف ُأتبضمهب ريوري

ى ُدهغهُ  نب ص ُل )                                  ينغد الهيُ  أب يص تب ويوخذص منحم ُر ب  (1ااا ُترِشص

صد م  ى وطنحم ويتلقف  ند هوذا اذود بو  توناه يلول اذهول  هوذه اى  وى التوى تنوغد أب ومل ين  الءغ ن يص  نب

تفتك بغألمف وتح  مضحم قهبغي وقغلبغي ألتنغ إ هذه األيغم تضوغتى مموغ  وغتى منوحم الءوغ ن ومضوغرصوه تغلتوغريخ يضيود تف وحم 

ى منوحم هول تودب  اهلل إ أب يفون   نوغ وتح  بضد  غصفف ثلرات النبيل الضنبى تقغ وى مموغ قغ وى منوحم واىهاوو واىناو

تنونى الءوغ ن  ،مغ تح  تيحم وأب تضلد األمف الضنبيف ليغتوغي ملحوداي لوف لغتوه مضت ومف بحبو  اهلل اىتوني ولتغبوحم اىبوني 
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تينوغدى بغلتم وك بغلد وتلر الوذى  ،يرصخ بو ىل صلتحم مبيننغ اللقغيف واذ  مو  هوذه ابتوغت التوى حهوه بوغىاتمل 

وت ضفرف وثالثف و رشوب الذى ُأهودر و ُأبويج موناراي مبينوغ أتوحم حوق و  ومف مو  الوبالف اللاقول  وىل صدر  نف ألف 

ثم يتحدا    ا تتخغبغت والرصا غت اذزبيف والتى لوغب خمغلبوغي موغ يفولري  وغ حوزب اللتود ولوغب وقتهوغ هول  ،مرص 

هنوذا ضهوه مرصو مرسوحغ لهم وغول  ،ويتهملتوحم بوغانو   وىل الد وتلر  ،تيتولول  هيوحم أ ودا ه  ،حزب األخمهبيوف 

ألتوحم لي وه  ، وىل الونخمم مو  أب ا لتوزام بغلد وتلر يقوى الوبالد مو  هوذه الفوت   ،واىهغري  التى يطويش هوغ الضقو  

 يقل   ىل  ملد طحم إ الك :  ،واتف هل  قيدة را خف إ اللهداب  ،لهفت منتلبف وشضغرات منددة 

ُل                      تضغللا يغ بني قلمي تضغللا ُل الءضِل حص ب  اىل حقٍّ وحص ب

نغ نيى قطفب ُب                            هل الد تلر منحم هص ذب  وهنُن حيغتنغ مآلُب  ص

ِب والغتنيص ثغروا ب بُّلا                          تف لهرشَّ   هيحم بضد مغ طصضملا و ص

نى ةي وُأبيجص أخب نَّ ِدرص مص ، ومغ لحُم  يٌل واتُل                               تُوهب  وِ يلص

لِه الد غرُس وهي البُل                            ااا مغ األلثنيُف تيحم تغريتب   حتنَّ

تب  ُب                           واب هيص حلِربصهب  نحم وايدص ٌد وِحزب اص بغ محِم تصنب  حتدَّ

لب ا َّ بمرصٍ   وأحداٌا ه  يصطيش ُللُّ                                     اغرُل مل تصقص

يبحمِ  مي الص ُل                                  تصضغُللا يغ بصني قصلب ٌ وخمص ب محِم قصرسب  تف يف ُحنب

ُطٌن ُلتِبصهب ولن ب   (1مضغٍب يف الُقهلب ه َّ خُمهبُل)                              ومغ هل أ ب

 وىل  مولد طوحم اىل بو  روح النلوغ  والنفوغح بو  تاوده إ  ومل تن  هوذه الق ويدة وحودهغ التوى د وغ تيهوغ

يؤلود تيهوغ أتوحم لو  تونضم مرصو بغذنيوف ا  باوالف  "حته الرشواع "يتحدا إ ق يدة بضنلاب "ًق وخمنب"ديلاتحم

 وم  هنغ تالبد م  التلحيف والفداف ا مل اليحم وهل يقل  : ،اى تضمن  نهغ 

تب  افُ                     يغ بحُن مغ بكص مغ يب  مرُص مغ بصُضدص يل اليهغ  ذا الءضن اهص  وص

ِاببُه والضرُص حنٌّ ليف يف يدهغ زٌّ وادمغفُ                           ص  !هذا اذديُد لحم حص

 القلم أتبغفُ                     أق مُه   رهضهب يب تِيكص هغريفٌ 
ِ
ِئب    هالف  ابب مل جتص

افُ                                  وأبَّ مرص بحنيَّغاغ ضصِفنت  توهههغ اليلم أحناٌر أ زَّ
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اُف )                               أق مُه، ا َّ ااا تغدتب بِفتيتهغ  (1تهلَّ م تقت ٌّ  نهغ وتصدَّ

واب لووغب  ووىل  موولد طووحم قوود موودح تنووناه يموودح موو  أهوو  مرصوو والضنوبووف ولووذلك اب رثووى تناووده يماوود 

تقود لغتوه اِذقبوف  ،لضنبيوف حيو  تاوده يمودح الضلوفف أحيوغف ، ويبهو  ثوناهم بغلودملع راحهوني البطللف اىرصيف وا

 بوحم قوغم ، ا  وتضفر ضود وطنوى تلوغ  حقبوف – الضرشوي  القونب مو  األو  الن وف –التى  غشهغ  وىل  مولد طوحم 

وت ولين  ،األبطوغ   هوؤ ف متايوده إ لبو اي  دوراي  الءوضن ولضول ، ودحونه لطونده صغدقف  غولف إ وجمغهدوب أبطغ 

ومل ينو   وىل  مولد طوحم بمضوز   و  اذيوغة ال غ ويف  ،تلغهم اللطنى و ضيهم الدارل م  أه  اذنيوف وا  وتقال  

وهوذه  ،و  يءوغر، بءوضنه إ اىنغ وبغت اللطنيوف والقلميوف  ،وليوف    وس الءوغ ن بلطووة ا  وتضفر  ،إ  رصه 

 ووتضفر الفنت ووى واإلتاهيووزى واإليطووغىل ولضووغدة الضوونب   ينضوولب اذقبووف شووهدت خلوولع الوودو  الضنبيووف لال

وإ لو  ُقطون مو  أقطوغر الضونب ضهون جمغهودوب أبطوغ  نهولا لولاف  ،تهبولا ىلاههوف هوذا ا  وتضفر  ،بغلذ  واىهغتف 

يم و بوودالنن ،.  موون اىختووغر  " ووضد ري هوول   "الهووغد ضوود هووذا ا  ووتضفر و  ريا  التووغريخ يووذلنهم موو  أمثووغ  

ومو  هنوغ تقود راح  وىل  مولد  ،وخم هم لثو وب مو  أبطوغ  الهوغد الولطنى والقولمى  ،ويل ف الضلمف  ،ااطغبى 

وت ولين ههوغدهم ضود ا  وتضفر وهوذا موغ هضهنوى  ،طحم يءغر، بءضنه إ متايد هؤ ف األبطوغ  ومتايود بطول ام 

 دحغي وراثيغي.أقلم  ذا البح  إ تنغو  الءغ ن  ىل  ملد طحم إ األ الم مغ

 وتغنى بدورهم البغرري اىنغض  البط   ضد ريخمهل  . ،وم  األبطغ  الذي  أشغد  م الءغ ن 

ولذلك أشغد بحم النثو  مو  الءوضناف إ مرصو مو  أمثوغ  : شولقى والوغرم ومونهم  وىل  مولد طوحم تقود رثوغه 

 بق يدتني : 

اىللول التوغرقى ال وغرن بنتوغت الوز يم  وقود تلمهوغ حوني شوغهد "النهن اللغمى  "بضنلاب  القصيدة ااول ا

وتوزاحم النوغس إ هوذا  ،ااغلد اىل رض حم الديد وقود هضو  هوذا الرضويج لضبوف اىاود تقود طوغ  اتتلغرهوغ لنتغتوحم 

وهوم إ تودتقهم يءوبهلب تودتق النهون وتوغبل أملاهوحم  ،اىللل يضطى صلرة حقيقيف ىنغتوف البطو  إ تفولس الءوضل 

 تيقل  : ي لر الك  ىل  ملد طحم

ي  ملللص البط ِ                 طغ ص اتتلغُرِ، بني اليوِس واألم ِ   يغ لضبفص اىاِد، حص

تب  في قصرُصص ى ُشقَّ ِن مل تصُط ِ                   هذا اى ُب اىُنهَّ  وخُمنبٌف    ثصناِ، الطُّهب

لا لن يتحمِ  اُّ دوا الضهدص                    يغ هففص القلِم، ه ب ضص ِ   وهدَّ  م  أيغمحِم األُوص

                                                           
 . 367( الديلاب صو  1
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تَّقص النهُن م  أقىص منغبِضحمِ  ِا ِ                          تصدص  (1) هفغبص ي بُق ىلص البغِرِق الضص

مل تبضوود لثوو اي  وو  هووذه اىضووغتى تهووى توووبني ل ووضد ريخمهوول  بمنغ ووبف الووذلنى الضرشووي   لالقصييدة االنيةديي 

 قفه ليقولم إ وقوه أصوبج الولط  إ حغهوحم اليوحم مغ وف لنثونة د وغة وتداف  هيحم إ للتغتحم واشغدة بو فلحم وبطل تحم ،

ويتحدا تيهوغ  و  ثولرة الءوضل تهول حوني يثولر يءوبحم البحون اهوغرب توال ت وتطيل ال ودود  ،ا  ت الم   ال الم 

  الءم ال ملد أمغمحم ا مل اليحم وهل يقل  م لراي بطللف هوذا الوز يم الولطنى إ ههوغده وجموده الوذى توذر حيغتوحم مو

 ثم ي لر ثلرة الءضل تهل حني يثلر مث  البحن اهغرب يقل  : ،أه  وطنحم وحنيتحم وا تقاللحم 

    م  األجمغد مل ي مل  غ               حتى أحت  تنّ  م  أخبغره

 تهك البطللف مل تن  يلمغ و مل              يطهل  غ ريم   ىل حّلغره

 تقف الّ دود الءّم يف تيّغره الّءضل مث  البحن اب يغ ل تف           

 و الّلهم يف اداره هيدفواو رهغلحم األبطغ  ، و يج رهغلحم              مل 

 خغضلا اذتلف تف اتثنه  زمغام          قغهن اللادي و    هبّغره

 طهضلا  ىل ح   الّلالم تزحزحلا         أحاغره و مءلا اىل أخملاره

 لهح   ي ق  يف يدي ثّلاره           قذتلا بحم خملل الرّسارن تغتلنوا

 (2أم ى روايغت الهغد خلاتق                    نن منرّشة  ىل أ لاره )

و ىل  ملد طوحم مللو  بغلفلوغر  أيونف لغتوه وحيوثف حهوه هوذا وهودتغه يوذلن مو  أبطوغ  الضونب إ ليبيوغ 

 (32)" من اىختغر  "الءهيد 

التوى تلمهوغ بضود  "توغروس الثوغتى  "ط  وشوضبحم إ أبيوغت مو  ق ويدتحم و ىل  ملد طحم ي لر مو غة هذا الب

تتحودا إ  ، قلط ملُ هينى ري يم الفغشيف اإليطغليف الوذى  وغم الهيبيوني وخمو هم مونارة اإل وتضفر و وذ م لثو اي 

حم و نودمغ تونافت لو ،هذه الق يدة    خمطن ف ملُ هينى ولفيغرحم ااوغدع الوذى  وق  و وا  وتون وأصوبج طنيوداي 

ولوذلك مل يونس إ هوذه الق ويدة مو وغة  ،ري ويم طونابهس اىضذبوف  " مون اىختوغر  "مو غة البط  اإل المى الءه  

                                                           
 . 112( الديلاب صو  1
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رد ليبى شه  قغد ههغد شضبحم ضد ا  تضفر اإليطغىل ولغب تملاهغي هيداي لهلطنى اىخهص وض  يقلد شضبحم ( أحد شيلخ الزوايغ إ ليبيغ وقغ 3
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 ،ولووذلك مطووغمل الفووتج إ ال وولمغ   ،لبنووغب إ رضب بوو وت بقنغبوو  األ ووطل  إ اذوونب الضثفتيووف اإليطغليووف 

 ة .وتلغرل  زو اذبءف وحهم احتال  مرص قب  ملقضف الضهمني األخ 

 تغىختغر هل روح يمعأ الرشق تءيداي يتغنى ببطللتحم وههغده الرشق لهحم اا يقل   غطبغي مل هينى :

ا هص ِم ب أمٍس بضيدص ا« اىُختغرص »تغالِن              ملُ هِيني  لص ب هيدص ضلص الءَّ  والءَّ

ا قص تِءيدص ، و                             هلص روٌح يصمعأ الرشَّ ُينغِديكص اوص ِ يدص  :  يولل وص

ا يبكص اذصِديدص ا                           ملُ هيني  ُخذ بنفَّ تِيدص غقصيبكص  ص يبدص لِ ص ُصكب القص  وص

ا ِريدص ِ  وص لب منكص  ىل النَّ ب ا                     أو تصلص مص طصِنيدص بنُُقكص اليصلب ِمي قص   !!تصدص

اىاغهود  بود النونيم ااطوغبى  والق ويدة التوى تلمهوغ  وىل ولذلك تقد قغ  ق يدة  يى تيهوغ بطو  اإل والم 

 ملد طحم بضنلاب بط  النيف هوى حتيوف لهبطو   بودالننيم ااطوغبى واشوغدة ببطللتوحم ودوره إ مقغوموف ا  وتضفر إ 

وأتوغح  ،وطنحم منالش تقد أرادت تنت وغ أب تنقو  ااطوغبى اىل منفوى هديود بضود أب قوو إ ديلتيولب  رشوي   غموغي 

ولغتووه ال ووفينف إ طنيقهووغ اىل تنت ووغ حيو  اىنفووى الديوود وأبووه مرصوو  ، لوحم تنصووف النووزو  ببلر ووضيد اىرصويف اهلل

وبووذلك  ،ووقوف الضووغمل الضنبوى وراف مرصو األبيوف  ،شوضبغي وحنلموف أب تضيوده اىل أه تنت وغ رخمووم التهديود والل يود 

وللا ا  وتضبغد بقولة اإليوفب وحود ال ويف ي ولر أتقذت النخلة الضنبيف أحد أبطغهغ الذي  لوغتحلا ا  وتضمن وصوغ

 الك  ىل  ملد طحم تيقل  :

ا                 يف اىغنب األقىص تتيى م  تلِرهغ  رِيتغدص
ِ
هب بحم لفُّ ال فف حص  قصدص

حمُ  مص رص قصلب غ لي  ن  هَّتبحُم  يفي ا                                ص ِزي ص    أوطغتحِم ا تضبغدص يص  وص

ُتمُ مغ بغُلنم  دب ءص تُم بحِم وحص ا                               ِضقب م  دوتحِم األ يغفص واألهنغدص                         

في  يَّ لص هبتُملهغ ثلرةي دصمص ضص    تضنتلب لنغِرهغ امخغدصا                                     أشب

دصلم ى القتغُ  ِهالص هص ا                             حتى ااا أصوب دَّ ب غلفي وِهالدص  ومو أشص

ا                                   هلبتُمب اليحِم ُاغدِتلب ُ يلتصحمُ   و يلُتحُم مل ت ُنِ  األخمفدص

ا  د   يلتنم —ولتبتمل  هدي ا—                                 بحص قبتُُملُه ومل زِفَّ ِمدادص زَّ   مص

ي وتطيل أب ينوز  إ أى  ،ويونى وطو  الضنوبوف لهوحم وطنوغي لوحم  ،وبوني أههوحم  وينحل الءغ ن بوغألم  إ بهوده

 بهد شغف اا يقل  :
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ى ُهك، يغ أمُ ، لف تصنص ُ  أصهب ا                           األصهب دص اُر داُر،ص ُقبَّفي وِ فص  والدَّ

لبه بمرصص أو هغراِاغ في وباِلدصا هلبهص الُضنوبفص                            أتَّى تصزص  ُأمَّ

تبكص ب درهغ تصلص غ، واحب هيب تب يدص ا                            مصدَّ  ُأمٌّ يصُلمُّ حنغهُنغ األو دص

مفتوى ته ووطني  "أموني اذ ووينى  "حم بءووضنه ال ويد ومو  األبطوغ  اىاغهوودي  الوذي  تنوغوهم  ووىل  مولد طو

ولوغب لوحم دور إ مقغوموف  ،داب الفيطوغتى إ ته وطني اىاغهد البط  أحد أقطغب اىاغهودي  إ ته وطني ضود ا تتو

 اليهلد .

 أحد أقطغب اىاغهدي  إ لبنغب و لريغ ضد ا  تضفر.  "شنيل أر الب  "ومنهم لذلك األم  

وهول أحود اىاغهودي  األبطوغ  ضود  "يل وف الضلموف  "ولذلك تنوغو  بءوضنه اىاغهود ال ولرى الضلويم 

التوى هونت إ يلليول ألوف وت وضفرف  "ميه ولب  "د يل وف الضلموف بطو  مضنلوف ويض ،ا حتال  الفنت ى ل لريغ 

تقد لوغب الضلموف ورييوناي لهحنبيوف ال ولريف  توذا، تقوغد ت وغر  اىقغوموف ولوغب ،و رشوب بني ال لريني والفنت يني 

 اىندوب ال غمى الفنت ى ل لريغ ولبنغب . "خملرو  "قغرد الفنت يني الننا  

 وغ  الضلموف الوك القغرود الضنبوى ا  أتوحم حغقوه  وم هزيموف تنوناف منوذ اليولم األو  و ىل الونخمم مو  ا تب

لهمضنلف اتتهه بغ تءهغد القغرود البطو  يل وف الضلموف يولم أربول و رشووب مو  شوهن يلليول  ونف ألوف وت وضفرف 

 "هوم  مود صوفى أبول   "و رشوب وم  هؤ ف األبطوغ  اىاغهودي  الوذي  جمودهم الوك البطو  اىرصوى األشوهن 

 وتقيل اىحغمني اللطنيني و ننت   غم اللتد اىرصى . ،بغشغ ري يم اىضغرضف إ جمهس الءيلخ 

  أتءولدة الهوغد إ حلموف "أو  "توداف الفوداف "ومغ أ لم تءيده القولمى الضنبوى واإل والمى الوذى بضنولاب

  اليهولد لفه وطني  ونف ألوف تناه يرصخ م  أ فقحم رصخف شضنيف مدويوف ثوغرنة خمغضوبف إ أ قوغب احوتال "ته طني 

مبينوغي أب اليهولد قود هوغوريوا اذود واىودى  ،وت ضفرف وثفٍب وأربضني  غطبغي أبنغف قلموحم واخلاتوحم إ الضنوبوف واإل والم 

تلهول  وىل الضونب هيضوغي م وهمني وم ويحيني الهوغد ونو  ال والح وأب هيبولا مو  خمفهوتهم و وبغام  ،إ ضهمهم 

تضي ووى  هيووحم  ،وليحووغتللا  ووىل أجمووغدهم وديوونهم إ اى وواد والنني ووف  ووىل ال وولاف  ،هووغ لينقووذوا الضنوبووف موو   نت

ال ووالم و موود  هيووحم ال ووالة وال ووالم يتضغتقووغب توولق هووذه األرض اىقد ووف ال ووهيبف الووك ألهنووف ر وول  ال ووالم 

الغغيوف واحودة بوني أتبوغ هف  وىل لوذا تومب  ،ومبضلثغ الضنغيف اإلهيف إلتقغا اإلت غب م  اللهوم والولر  ،واإلخغف واىحبف 

تمموغ اذيوغة الننيموف واموغ اىولت  ،طنيق النفغح ضود اللهوم والضودواب وا  تب وغ  حتوى  خون قطونة مو  دموغرهم 

 وا  تءهغد إ  بي  حتنين ته طني تقغ  إ أ ى وخمطل ونغ ف :

ى  ريص اللَّغىُِلبص اىصودص غوص قَّ         أصِخي ، هص غدُ   تصحص حص  ، اِلهص ا   قَّ وص  الِفودص
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ُلُهمب  ُ ِ بُلبص  أصتص ب غب بدص               الُضُنوبصووفص   يص ةِ   جمص ا   األُُبلَّ دص دص ووؤب ال ُّ    وص

يبُ لا  لص ِ  وص هِي ِ   بِغص ب يُولِف  صص غي  ُزِيبُلبص            ال ُّ تص لب نصغ  صص ى  أصوب   لص دص  صص

غمصكص ِم ب  دب ُح ص ن  ووِدهِ  تصاص وحُم، هصيبسص تص               خِممب دُ  لص ا  أصبب  ، بصضب ودص مص  ُيغب

يِبُّ  نص صوووغ الضص ى                األصيِبُّ  أصِخي، أصهيُّ مص  أصرص تصغ اليصلب ِ دص لب ا   ص   مص ودص  الغص

ُق  ب بص ص الرشَّ ووفٍ  يِف  أصِخي، أصقب ال ص تصنُ                ُأمَّ حُتبيِي دُّ اللَّ ى  وص  اهُودص

تصغي أصِخي، اِبَّ يِف الُقدب  نصوغ ِس ُأخب دَّ                لص صغ  أص ص ابُِحلبص  هص ى الذَّ  اىُوودص

تصغ  ب فص ىلص  صص ِرِهمب    ص دب ُلنَّغ                  قصغدِِريو ص   خمص ُمب   وص اي   هص رص ا  قصدص وودص صص  ُمنب

هصيبِهمب  نصغ  ص بصغفي  تصطصغُروا               اىصنُوولبِ  لعص ُطهُ  طصهصضب غرُ  ، هص صص ى  واوص  ُ دص

قصيبو   قِببهصفِ   اىِِل  أصِخي، ُقمب  ِ ِمي           ِ اىصرشب فص   لِنصحب نِي ص ا  النص ِاودص اىص ب  وص

غ أصِخي، ُقمب  يبهص وغرص   تصُءقُّ   اِلص غي                 الِغمص مص غتِيصغي   دص لصلصىي   قص اُمنب    وص  ِ وودص

يُلُف    لِهبِقتصغ ِ  أصِخي، ضصِملصهب  ِردب               ال ُّ وصوب غ تص بصغهص مص   شص ا  الدَّ ودص ضص  اىُ ب

غ  اهص ى يِف ثصنص نص لَّ                 دصِمي  أصِخي، اِبب هص شص امُ  وص ص ا  ِ صغ الرضَّ  ُملقوودص

ت شب  ىلص  تصفص وووفٍ   ص اص ةٍ   ُمهب ُمنَّ  أصبب  أصبصهب                        ُحنَّ غ  يص هصيبهص ا   ص  الِضوودص

فص  ايص ُخذب رص ووفٍ   ِم ب   اذصق   وص غ                 قصببلص الصهص ى هص خمص غ ، اللص هص تصفص ى  وص  النَّدص

قصب  ب  اي  وص ِهيدص ىلص   شص ووغ   ص ِضهص غ                  أصرب غ دص ص ِمهص ا  اهللص  بِغ ب ودص هص تصءب ا ب  وص

ِدي  طنُِي يصفب بصغُب   ِنصغ،ِ  تِهص ب هص َّ            الءَّ ارِيُّ   وص ى   الِفدص تصوودص اىُفب  وص

وُدوُر  ِميِك ِمنَّغ ال ُّ ب طنُِي حتص غ               تِهص ب مِمَّ ووغ  اذصيصغةُ   تص اِمَّ دصى   وص  (1) النَّ
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 الفصل يديبين 

الءووغ ن  ووىل  موولد طووحم موو ف ال وومل والبرصوو طوونق هيوول أخمووناض الءووضن وهوول واب أتت وول اىل اىدر ووف 

ا  أتوحم لوغب لال وينيغ إ لثو  مو  جتغربوحم و تلوم مضلوم شوضنه  وىل موذهل "أبللول  "النومغت يف إ بلتقف هغ وف 

لاتوحم بق وغرد شوتى تنغولوه أ والم  رصوه اىدر ف النال ينيف وقد حتقق الوك إ ق وغرده إ األ والم تقود حفو  دي

وهل  وذا يوند  وىل مو  ضو  أب  وىل  مولد طوحم قود حرصو حيغتوحم وشوضنه إ  ،و غبقيحم هغفت إ الثلب النال ينى 

 -اىنأة واامن واب لغب م  ري م الك لحم بضا الضذر ألب  ىل  ملد طحم رصح بذلك حي  قغ  :

ٌم       م  األشلاِق أوثُن أب ُأطيهصحم تقغله: مغ حيغُتكص  قهُه:                      ُحهب

ٌف بدأتب بنوسٍ                       حمب            حيغيت ِق َّ  !!هغ خمنَّيُه، وامنأٍة هيهص

ا  أتنى وبضد مضغيءوتى لضوىل  مولد طوحم مو  خوال  دواوينوف وجتغربوحم الءوضنيف وهودت اتوحم تلوم يف األ والم 

يد   ىل أب  ىل  مولد قود تفغ و  مول أحوداا وطنوحم ألتوحم مل يقترصو  وىل أ والم ق غرد  دة اب د  الك  ىل شىف اتف 

وطنحم مرص ب  وطنحم الضنبى وقود يتخطوغه ألتوحم يماود الفلويهف أيونف حهوه أو ارحتهوه تنوناه يماود بضوا األ والم 

 الغنبيني ىغ قغملا بحم م  ههي  األ ف  و ننى الك ههيغ يف طيغت البح  .

ألهو  الفلو  مللوٌل بغلنوغ ني مونهم  ف ويماود أصوحغ غ تهول لوف ُ هود  نوحم وإٌ ااب هل شغ ن يماد الفلويه

ويبهو  ثووناهم بغلودملع راحهووني ، تملبوغر البطللووف إ شوتى ميغدينهووغ الضهميوف و ال يغ وويف  ،ين ولهم بغىودارج أحيووغف 

تهوك أب تهموس وتوغف توماا لوغب مو  بوني هوؤ ف أصودقغ ه وتلونا ه  ،واإلهتف يف والفنيف خهٌق لنيم ينتفل ب وغحبحم 

 القهل و فحف النفس ورو ف اإلت غف .

والءغ ن  ىل  ملد طحم شغ ن مبدع حهق إ لو  األهولاف ، وأبودع إ لو  أخموناض الءوضن اىختهفوف مو  مودح 

 ووصف وخمز  وتغريخ واهتفع. ،ورثغف 

  بو  مودح أ والم لو  ،واب لغب الءغ ن قد مدح تهم يقترصو مدحوحم  وىل اىهول، واألموناف تح ول 

ومدحوحم إ جممهوحم  ،أم أ والم ال وحغتف  ،أم رهوغ  ديو   ،أم رهوغ  أدب  ،أم رهوغ   هوم  ،جمغ   لاف لغتلا  غ ف 

ااب هول مودح مو  أهو  ختهيود ُمثو   هيوغ زول  ،لغب ا الفاي لهفليهف وليس م  أه   طغف أو هبف تنههم  يضطوى 

 أب ختهد ولذلك رثغهم.
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 تصوير بطولة عبدالكريم الخطابى

 ى قصيدة بطل الريفف 

اا-(ا:1كلم اعناعبةالكريمااخلطيبىا)ا-1

بدأ الءغ ن ق يدة بغذدي   و  اذونب و  اوغ ، مول أب اى وتضمن توغدى بغل وهم لننوحم   هود لوحم و  ميثوغق 

تغذنيووف  ،واحووتف  اىءووغق  ،تغذنيووف واىاوود لوو  تنووغ  ا  بضوود مءووقف وههوود ورلوولب األخطووغر ومضغتووغة األهوولا  

   لغرنف تلق صهلة ااي  وإ أ نف النمغح .وا  تقال

 -يقل  الءغ ن إ مطهل الق يدة :

يبجص البءِ   بوي   هبٍم تغدصى                        ال يُف قصنَّ و  اىحغِرُب  غدصا  وص

ا                      األرُض م  أه غِد م  ُقتِهلا  غ نِي الضذابص وُتنببُِه األحقغدص ب  جتص

غ  تغض مي يَّضه —ال حغُب هغ دص لادصا —شمسص النهغِر                 ُمذب شص تخغلطتبحُم  ص  

ا  )                        رأِت اِذدادص بحم  ىل أصحيغرهغ بصغلا ال ففص ِحدادص امهل صص  (2أُتنص

ف م تلغف طنق اذنيواى تضمن لغب زهز  ىل ل  ثلرة يف مهدهغ م  خال قت  أو أه أبطغهغ تهم شملس وتالم  

واإل تقال  وأتى هم الك وااطغبى لغب النام الالمل يف  ففاذنيف واإل تقال  تهل  هي  األبطغ  م  أبنغف الضنوبف 

وهم بضهمهم ورقيهم وأ هحتهم مل ي تطيضلا ا نغت صلتحم أو امخغد  زيمتحم ألتحم بط   ،البلا   يف ل   رص ومرص 

 -ن الك تيقل  :وصغحل  قيدة ومبدأ ي لر الءغ 

دَّ الطُّغغُة بن   مصطبهصِل لللٍل  ا                  وص غدص مص  لل أطفلُلُه وأ قطلُه رص

ى لص مباص الءهغِب ااا هص ُتلا وص ُبنوقص ل   خمفمٍف تتهغدصى              وختلَّ   وص

بلا  ىل  تغقهغ األص  ص ُهلا ال ففص بِضهبِمِهم               رضص صص م وص لصلص اهنَّ اوص ادص دص   ب

بص غرنٍ  ا                      لل  للاِمُل م  هُنيى وص ُزو ُلهلتيغ أو تصُؤمُّ وهغدص  تصغب

                                                           
م تءو يف أهة لنيمف حته لنف والده الذي لغب  1221هو، 1333 نف  بغىغنب األقىص أهدين يف بهدة ولد  مد ب   بد الننيم ااطغيب(  1

،  مهيهف الرش يف والهغليف ، تلىل من ل القلغف الرش ي يف مدينف؛ حي  درس الضهلم هغمضف القنويني يتز م قبيهف بني وريغخم . تهقى تضهيمحم يف

ا   ننيًّغ هغرالي  ىل اإل بغب يف ثلرة النيف وقغد ، ووضل هغ ههلريف النيف م ، أقغم1321 نف  مضنلف أتلا  ضد اإل بغب. حقق اتت غري

ا، وأ س هغ هضيف وطنيف ، اهتمضه تنت غ وا بغتيغ  ىل حنبحم، ومتننغ م  هزيمف قلاتحم. اضطن األم   بد الننيم ااطغيب اىل ا  ت الم  د تلري

 .فنت يفلهقلات ال

 421: 426منتبف هزينة اللرد صو  ––( ديلاب  ىل  ملد طحم  2

https://www.marefa.org/%D8%A3%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%B1
https://www.marefa.org/%D8%A3%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%B1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://www.marefa.org/%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9
https://www.marefa.org/%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81
https://www.marefa.org/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84
https://www.marefa.org/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81
https://www.marefa.org/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81
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ٌ  أو تصِنقَّ هينةٌ  قص  قب ا                   مل يصنب  وقو اللهلُد ضاللفي وت غدص

للا غُ حُم تت غفص لصلص                     راعص الطُّغغةص ُشضص لب قَّغدصا  مص ب تصصَّ هذا النص  اللص

ُهلا بحم  بغفصُلم هلا ت ص هص ب ا                              ابب جتص لَّ  دالفي وِرخمغدص غمص شص  أصيَّ

في ا َّ بحمِ  يَّ ا                                ه  أبرصوا ُحن  تغدص  أو شيَّدوا ذلغرٍة أصوب

نغُه هم يصٌد  نبيَّفٌ  صهصهب  ص ا                            نص  تبني الءضلبص وتن ُب اببغدص

لفي  ٌف بغألمس شغدتب دصوب ا                         هي ُأمَّ    تضنُف الُضببدابص واأل يغدص

لم ُتمب  هيهغ ضغىني بصضد  ا                               ُهنب تصغدص ِديِدلم تتخغيهلب  ص  و ص

ِضهغ تُملهغ م  ملاهل أصرب نصضب ا                           ومص ادص ريص  مغفي بحِم جتُد اذيغةص وص

أخود إ  ،وبضد أب حتدا الءغ ن  و  أبطوغ  الضونب وتوغرقهم وأهنوم   يثنويهم  و   قيودام وحونيتهم أحود 

التحدا  و  أحود أبطوغ  الضنوبوف إ الضرصو اذودي  وهول ابو  اىغونب وتتغهوغ الوك البطو  النيفوى الوذى لوغتج 

 -ة اإليفب وحد ال يف اتحم البط  اىغنبى )  بدالننيم ااطغبى ( اا يقل  :اإل تضفر وصغو  اى تضبد بقل

ا                 يف اىغنب األقىص تتيى م  تلِرهغ  رِيتغدص
ِ
هب بحم لفُّ ال فف حص  قصدص

حمُ  مص رص قصلب غ لي  ن  هَّتبحُم  يفي ا                                ص ِزي ص    أوطغتحِم ا تضبغدص يص  وص

ُتمُ مغ بغلُ  دب ءص تُم بحِم وحص ا                               نم ِضقب  م  دوتحِم األ يغفص واألهنغدص

في  يَّ لص هبتُملهغ ثلرةي دصمص ضص    تضنتلب لنغِرهغ امخغدصا                                     أشب

دصلم ى القتغُ  ِهالص هص دَّ ب                              حتى ااا أصوب  غلفي وِهالدصاومو أشص

ا                                 هلبتُمب اليحِم ُاغدِتلب ُ يلتصحمُ   و يلُتحُم مل ت ُنِ  األخمفدص

ا  د   يلتنم —ولتبتمل  هدي ا—                        بحص قبتُُملُه ومل زِفَّ ِمدادص زَّ  مص

ة تغريوف إ اىحوي  اهنودى وإ تهوك والبط  قود أهتوحم تنت وغ  رشوي   غموغ إ مدينوف )دتليولب ( وهوى هزيون

 ،الزينة  وغج األمو  اىاغهود مول بضوا أهتوحم وبضوا أتبغ وحم  رشوي   غموغ قلوغهغ إ ال والة وقونافة القون ب 

قونرت تنت وغ تقهوحم اليهوغ  وىل  "م 1347"وتءهه ل   غو تحم ألب ينح  اىل أى دولوف  نبيوف أو ا والميف وإ  ونف 

ف بلر وضيد متنو  بضوا شوبغب اىغونب اىقيموني إ مرصو مو  رييغرتوحم ورهوله أب تهوف وصو  اىل مينوغ ،مت   وفينف 

تلاتوق  وىل الوك ًيطوف أب تلاتوق  ،يتقدم بطهل الهالف اىل مرص ليلاصو  م و ة الهوغد مو  أهو  حتنيون اىغونب 
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وبودأ  ،  وىل الونخمم مو  احتاوغ  ال وف  الفنت وى إ مرصو ،ومتوه اىلاتقوف  وىل طهبوحم  ،اذنلمف اىرصيف  ىل طهبوحم 

وأ وس مول أبنوغف اىغونب الضنبوى لنوف أطهقولا  هيهوغ  ،ااطغبى  هدا هديدا م  النلغ  اللطنى م  أه  حتنين بوالده 

 م . 1347تلىل هل ررغ تهغ إ التغ ل م  شهن دي مف  غم  "لنف حتنين اىغنب الضنبى  "

 -تيقل  : " ىل  ملد طحم  "وي لر الك 

ُهك، يغ أمُ ، ُ  أصهب ى األصهب ا                           لف تصنص دص اُر داُر،ص ُقبَّفي وِ فص  والدَّ

لبه بمرصص أو هغراِاغ ا                           أتَّى تصزص في وباِلدص  هلبهص الُضنوبفص ُأمَّ

تبكص ب درهغ تصلص غ، واحب هيب تب يدص  اُأمٌّ يصُلمُّ حنغهُنغ األو دص                             مصدَّ

غ تصهص دص ب تصلب دَّ مغ ا ب ا                     ولل ا تطغ ه رص دص واىيالدص دَّتب  هيك اىصهب  رص

ِن االالِد طغقفي  لص تبكص بغلذ  أصتص  لوصهص   مغ هلص اىحلُّ وهغدصى                        وص

يبهص تيهغ خمُ                           مغاا لصِقيهص م  الزمغب ب خنة اقغ ص بصفي وِوحغدص  نب

ِفهم هصِف الطُّغغِة و ص ب تص م  صص بصهصلب ا                      وص ادص  تيهغ الهيغيل وال نني ِشدص

، ومثُهُه َّ هبغُهغ، ا                         هضهلا البحغرص ا  هيك وأصو ضل، بِضغدص دًّ   ص

مووغتضهله هووم ليثنووله  وو   زمووحم تقوود ويلاصوو  الءووغ ن إ الوون موو ثن ااطووغبى ومغتضهووحم بغى ووتضمن الغغشووم و

تقود  ودوا  هيوحم  ، غج  رشي   غمٌغ رهني األه وأااقوله ألولاب الض وف واللهوم ، و قوى صوضغبغ و ونني شودادٌا 

ل  اىنغتذ م  البحغر ولذلك األهلاف والبغ  وأو ضله تفيٌغ وبضودٌا ومول الوك يقول  الءوغ ن أتوك مل تنو  ومل متو  تقود 

وقود أطونت النولم مو   يولهنم  وىل مودار  رشوي   غموٌغ تهوم تغموا هوم  ، موغهم  خنت م  أحالمهم وأضوضه 

 -ب  هضهتهم إ ح ة م  أمنهم ي لر الك الءغ ن تيقل  : ، ني ، ومل هينؤوا بنلم أو رقغد 

تص م  أحالمهم ِخنب ُهم  توتهص  ص ا                        دص ب ُ َّ مل النيغِح بِدادص اص  وأطصنب

غ،  م رشي   غمي مبهص  يلهنص نص ا                    قد حص تب ص ُرقغدص نص اص الفلِب، تف  ص  خُممب

تُلب ورافص ل   هزينةٍ  تصهصفَّ  وي غرهلب اىل ص واألصطلادا                               يص

، و غدا                          بحمِ  هتصفهب  ملهفٌ  …م  أي  واٍد  هصهغ ال المص  ومو، تحمَّ
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تهوم لول أت وفلا لقودروا بطللتوحم وخهودوا الونه  ،يمو الءغ ن يف تضداد مثغلل اى تضمن ومنغقول البطو  ثم 

وأجمغده تهقد لغب بطال وقغرد م ملع النوداف يهبيوحم لو  حود مغهود تلوحلا مضوحم بوغىهب واألرواح ا تءوهغدا يف  وبي  

 -حنيف أوطغهنم وااالص م  بناث  اإل تضفر وي لر الك تيقل  :

ُروا بطللصف تغرسٍ لل أت م اذُءغشف هغدا                 فلا قصدص  لبالِدِه بدص

بلا ا               تغدصى بوحنار النهغ  تقنَّ ه ا تءهغدص غ متلُت ورافص اي  ُمهص

ُ  األصصفغدا                    يد ل ذقٍّ أو إلت غتيَّفٍ  هبضص  توببى ال البص وتص

قوغراٌل ينفيوك أب تونى  "شويخ الفولارس  "منغديوغ ايوغه  "ااطوغبى  "  ثم يتلهحم الءغ ن بغلنوداف لوذلك البطو

هيتوف  ،توغلنيف قود لبوى وهول لنودارك مهبيوغ منوغري ٌ وقوغراٌل  ، ينك الفتلح واألجمغد بضد طول  ههوغد وقود حتققوه 

ولقود أبودع الءوغ ن حوني هضو  ال ويف هول مو   و  اىل قبلوف  ،بغ مك توته البغ   الزواد  و  حيغضوحم ووطنوحم 

و وىل  ،طغبى ولذلك ااي  حتمحم تتمنوى أب تقونب مو  يوديك لتقلدهوغ وختولض  وغ اىضوغر، مقبهوف خمو  مودبنة اا

ولنوه قغرودٌا  ،ال حغرى والبغ  قد أبهيه الوبالف اذ و  ت لوه صودى اىالحوم تءواى الن ولر وتطونب األ ود 

اب الضووذاب إ  ووبي  حتنيوون بحووق تحنوبووك ومالنووك أوحووه اىل الضوونب وتن ووغهنم اإلتءووغد إ اذوونوب وا ووتضذ

 األوطغب . 

 -ي لر الك تيقل  :

يبنِك أب تنى ُل  ص  هذي الفتلحص وهذه األصجمغدا                     شيخص الفلارِس حص ب

يُف " لَّ منغري ي وقبغرالي  "الن  ادا                                  هص وَّ  يد ل تتغُه البغ  ص الذَّ

ببلص  غمص لقص هب حص َّ اذُ ص مص بحص ، ونص ُب م  يديك قِيغدا                           تصيبكص ن   خيٌ  ُتقص

ِحمٌ  ا،ص مصالص دص ى م  صص حغرص ا                 و ىل ال َّ ِاي النُّ لرص وُتطبِنُب اب غدص  ُتءب

هب  صمص أصهب ، وص افص ِب اذُدص هب اىل الُضنب حص  ءغداُتن غهنم حته اللخمى اإلت                     أصوب

ثووم يتلهووحم الءووغ ن بغاطووغب اىل البطوو  هغتفووٌغ بغ وومحم متايوودٌا وتضليٌفوتوولددٌا وتقنبووٌغ لميوو  ههووغده ولفغحووحم 

طغلبٌغ منحم أب ينلن حللحم إ ل  اجتغه مقنرا ي حقيقف هى بطللوف الءوضلب الضنبيوف قوغرال لوحم اتلون إ لو  اجتوغه تمتوك لو  

ق لهوحم لولافاي واحوداي وهيءوغي واحوداي وذموف واحودة إ  وبي  حتنيون تهقود أصوبج الرشو ،تنى ا  رصا غ قغرفي وههوغداي 

اللط  تغل يلف أصبحه تغطقف جتيل  وىل لو   وغر  والءوضلب اتوف حتوى أب حهلقهوغ مو  شودة اهتوغف ولثنتوحم 
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قد  غله دمغ هغ ومل الك مل از و وغداي صوك أتوه البيوغب ولونر النوداف لهحونب زود مضهوم ا  ال ويلف تل ولدهم 

 س أصدق م  ا ف  ال يف تيهم .خداع ولي

 -ي لر الءغ ن الك تيقل :

غ قغرفي وههغدا                       بدص الننيم اتبُلنب ِحيغلك ه  تنى  ا َّ رصا ي

صُضحُم للاٌف واحدٌ  ادا                              الرشق أصهب  تصلصمص ال فلفص وهيَّوص الُقلَّ

ق ٍل ميضغدا                       مل ي ِ، ال يُف اللابص ل غر ٍ  ص نبسص م  ُم ص  أو يص

غ، ومغ وا لطغخميف الءضلب ِو غدا                      غله حهلُق اهغتفني دمي  هزُّ

هُ  دَّ ا                          تُ ِك البيغبص بحِم، وأتبطِقب حص ا وُمضغدص ري نَّ ، منص لب اليكص مص  يص ب

فغه اُت الء  بصهب ملدَّ ذص  رخمم الضداوة لغل يلف ِودادا                        ومل أِهدب  لص

ثووم يتووغبل الءووغ ن إ الوون نيوود خ ووغلحم وبطل تووحم تهووم ينوو  حديثووحم قووغرصاي  ووىل الءووضناف بوو  تضووداهم ىل 

تغاطوغبى نهوه يوداه  ،تهقد هاه القهلب بوف صونضه يودا، تنوم شودت ضوفداي  وىل هوناح اى وهمني  ،الءضلب 

 ،ولقود صونضه  وذه النخولة وهوذا النونم ًف أموف  وغ  ومنيول  ،وبحم تخلة وشهغمف تضد  أمف بوثنهغ  ،لنم اىهل، 

هذه األمف مغ لوغب منهوغ ا  أب ردت الميو  بغلميو  حيونف ا وتقبهتك الءوضلب إ مرصو ونوه منوك  زيوز وحوناي   

وهوول قوود توودى  ،األه واإلبضووغد هيوودأ و  يقوون لووحم بووغ  أو حووغ  إ  ووبي  حتنيوون األوطووغب ، تنووم قغ وويه اللهووم و

وإ  ،وهوغرت  هيوحم اذونوب تنوغب بطوالي   ي ت وهم  ،أوطغتحم تهل اىاغهد األ ز البطو  ، لوم تغري وه اب م توؤاده 

 ،ال هم قد  ويه رهغ ي وصغغراي ريخمبوغ مثو  أتوناخ القطوغ ولوذلك حنارون مل يوذق  لهنولم طمضوغ تنوغب تولمه   وهغدا 

 -ي لر الك الءغ ن تيقل :

نصضصهب يدٌ هص  هب قهلٌب بغلذي صص ح اى همني ِضفدا                       اص تب ِلُنب دَّ  شص

فٍ  ةص ُأمَّ لص هٍِك، وتصخب ى مص صهصهب تصدص دا                            نص  صغته  غ ًتيغ أشمَّ تاِلص

نصهب  ، وأصمَّ نُّ ا   يقص صهب  زيزي ا يقغيس                          ونص  اللرص واإلبضغدا ُحنًّ

ِة جمغهدٌ   تتنغريُع اب ُم منحم تؤادا                                     تغٍد م  الُغن  الُنفص

بصهب  نصغِححِم ألبغدا                           هغرت  هيحم اذنُب ثم تضقَّ هبِم حته هص  يف ال  

طصغ ٌل ِصغغٌر مث  أتناخ القص غدا                          رُيخمب  وحنارٌن بِتب ص ال نني ُ هص
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وقووتم الءووغ ن ق وويدتحم بغذوودي   وو  النووم البطوو  الووذى مل هينووو لووحم بووغ  ومل يقوون لووحم هفوو  تهوول موو  البووغ  

هول مو  روا وى  "ولقود أبودع الءوغ ن  نودمغ أ وند النوا وى اىل اىاود تقوغ   ،النوا ى الذى ي وضى ىاود أمتوحم 

وهول رهو  بنو  موغ حتمهوحم مو  شوحنغت ازغبيوف ومضوغتى  ،ب هغتبوحم ولن    فه أحداا الزموغب بوحم توال "اىاد 

وأحوس بغ توداف اى وتضمن  ،تهول مو  ثبغتوحم يفودى األرض والضونض  ، غمقف حي  اتحم رأى الرشو قود أحودق بومتوحم 

 وهل  ل ألوطغتحم  غشق هغ ل  اتبحم أتحم أحل بالده ومغ هل بذتل اا أحبهغ تفداهغ . ،الغغشم 

 -ي لر الك تيقل  :

فص الزمغُب بِاغتبصيبحِم تفدا                     م  روايِس اىاد ا َّ أتحمُ  هل   ص ص

حمُ  مص ا، تفغدصى قصلب ًًّ ُهٌ  رأصى  ، ورادصى                     رص لَّ ، تهص في سَّ  غديص  وأصحص

هُ   !مغ لغب اتبيغ أصبب أحلَّ تفغدصى                           ضهملا هلاُه ااب أحلَّ بالدص
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 التعليق العام على قصيدة بطل الريف 

قغ  الءغ ن هذه الق يدة  نودمغ أتوغح اهلل لهخطوغبى تنصوف النوزو  لبلر وضيد مو  ال وفينف وهوى إ طنيقهوغ 

اىل حيوغة اذنيوف واتلوم  بحم اىل منفى هديد بفنت غ ، و مه الفنحف أرهغف الرشوق لناوغة هوذا البطو  الضلويم و لدتوحم

اىل صفلف اخلاتحم اىاغهدي     لناموف الضونب وجمود اى وهمني ، وابوه مرصو شوضبغي ومهنوغي وحنلموف أب تضيوده اىل 

أه تنت غ وقهنهغ رخموم التهديود والل يود ، ووقوف الضوغمل الضنبوى أهول وراف مرصو األبيوف ، وبوذلك أتقوذت النخولة 

 -  تضفر و مه الفنحف وقغ  الءغ ن هذه الق يدة  ذه اىنغ بف :الضنبيف أحد ابطغهغ الذي  لغتحلا ا

يبجص البءِ   بوي   هبٍم تغدصى                        ال يُف قصنَّ و  اىحغِرُب  غدصا  وص

تضف الءوغ ن  وذه الق ويدة  و  تنحتوحم بمقودم البطو   بودالننيم ااطوغبى اىل مرصو وحتودا  و  بطل توحم 

ت إ بوالده وموغ تضهوحم إ اى وتضمن الغغشوم تهول  وهي  األبطوغ  مو  أبنوغف الضنوبوف البلا و  إ لو  وقيغدتحم لهثولرا

 رص ومرص ، واى وتضمن بضهموحم وأ وهحتحم مل ي وتطل ا ونغت صولتحم أو امخوغد  زيمتوحم ألتوحم بطو  صوغحل  قيودة ، 

الزيونة  وغج األمو  اىاغهود والبط  قد أهتحم تنت وغ  رشوي   غموغي إ هزيونة تغريوف إ اىحوي  اهنودى ، وإ تهوك 

 رشي   غمغي مل اهتحم وبضا أتبغ حم ، و وذا ينولب الول الضوغم لهق ويدة هول تونح و وضغدة لناوغة البطو  و لدتوحم 

 اىل وطنحم .

إ هووذه الق وويدة ضهوون ال وودق الءووضنى وال وودق الءووضلرى حيوو  أب ألفغضووحم وأ ووغليبحم وأتنووغره تتنغ وول 

اىلضوولع إ الق وويدة وتتغبضووه اىضووغتى واألتنووغر إ ت ه وو  طبيضووى  موول هوول الفوونح ومتايوود البطللووف وقوود احتوود

 -التغم والذى يضف  نحم : "النهز  "وهغفت تناليبحم مت لفحم وصلره متنل حم وقد اختغر الءغ ن لق يدتحم بحن 

 م تفضه  م تفضه  م تفضه          م تفضه  م تفضه  م تفضه 

حونف اىود مموغ يضمو   وىل اثوناف اىل ويقى اىتمثهوف إ الولريب  واختغر هغ قغتيف هض  روهيغ حنف الدا  وبضودهغ

والقغتيف ولذلك اختيوغره أللفغضوحم وأ وغليبحم وتناليبوحم وحنوتوحم وتنل هوغ مو  حيو  اهموس والهون  مو   وىل اثوناف 

اىل يقى الداخهيف ، وتضددت صلر البطللف إ الق ويدة والضغطفوف لغتوه مو  النولع اىرشوق الوذى   قتغموف تيوحم و  

 خميلم .
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 تصوير بطولة مفتى فلسطين األكبر

 فى قصيدة " من األعماق " أمين الحسينى

تلهلووه مرصوو والضووغمل الضنبووى  "م 1346"إ م ووغف يوولم ااموويس اىلاتووق الضرشووي  موو  شووهن يلتيووحم  وونف 

   هلوغي ( إ قرصو  غبودي1) "أموني اذ وينى  "مفغهوة  غرة بلهلر اىاغهود الضلويم لمفتوى ته وطني األلوف ال ويد 

ومنحوحم  ،وقود أمنوحم اىهوك توغروق  وىل حيغتوحم وألونم وتغدتوحم  ،اىل مرص بضد خنوهحم خفيف م  بغريس بنحول أ وبل ني 

وقود هوز هوذا ااوف أقطوغر الضوغمل وخغصوف  ،حنيف البقغف إ مرصو وطو  األحونار وموالا اىاغهودي   نبوغي وم وهمني 

 ،طوو  النوونيم مقغمووحم إ وطنووحم ته ووطني وهووددوه إ حيغتووحم اتاهوو ا وأقطووغب ال يغ ووف  ووغ الووذي  أبوولا  ووىل هووذا الب

تضغج  نني اذنب طنيداي وأقغم إ بوالد أوروبوغ الل وطى بوني ايطغليوغ وأىغتيوغ ولنو  قونار توغروق بحفيتوحم إ مرصو 

ورأوا مو  خالهوغ النخولة الضنبيوف إ مثههوغ األ وىل يودي   وغ مهول، الضونب  ،قد أخن ه األل نف وح مه ل  لغ  

 وأهنغ إ حيغام هيضغ مثهف لغته إ حيغة  بغرهم األولني .  ،شضل غ مث  

لوف  هودتغ يضمو   وىل اإل والم مو  القويم الفليوف ور وغلتحم الءوضنيف تقولم  وىل  " ىل  مولد طوحم"والءغ ن 

 ال الم . –اذنيف  ،اإلت غب 

ه  بمقدم أمني اذ ينى مفتى ومقدمحم اىل مرص تناه لضغدتحم ينحل وهي "بغاطغبى"ولف رحل  ىل  ملد طحم 

ولذلك ضد اليهلد ا  أتحم إ تنحغبحم بحم قد ا تفو حغ ت اإلت غب إ  ،ته طني وبطههغ اىاغهد ضد اإلتتداب الفيطغتى 

 ،اإل الم ولذلك ا تقبهتحم بغل حغب الضنوبف و ،ل  حغ  تهل ي تقبهحم بغلتحغيغ ليس منحم تق  ب  م  الرشق وأهل تي مغلحم 

شغ ن يماد الفليهف أينف حهه وحيثف ارحتهه لي ه الفليهف اىرصيف تح ل و  الضنبيف  " ىل  ملد طحم  "حقغي اب

 " اذ ينىأمني"تهقد لغب ههغد  ،تح ل و  اإل الميف تح ل ب  إ ل  ربلع الدتيغ تهل يماد الفلغر  إ اإلت غتيف 

ذلنيغت افل اىل مضغتقف الك البط  الضغرد م  منفغه اىل بهد هل صفحف مرشتف إ هبني األمف اإل الميف هذا الهغد وهذه ال

                                                           
(، ورري غ لهماهس 1341-1321لغب مفتى ته طني بني  غمي ).1135هل اذغ   مد أمني ب  الءيخ طغهن اذ يني، ولد يف القدس  غم  (  1

بغلتضهيم، تقد تهقى تضهيمحم بدايف يف القدس، وتهقى تضهيمحم  (، وهل اب  ألهة مي لرة،  نف    والده اهتفمحم1337-1322األ ىل اإل المي )

بغلغمل األريهن يف القغهن يد  دد م  الضهفف واألدبغف، لف التحق بنهيف الفنين يف القدس لتضهم الهغف الفنت وويف، ثم التحق  ، وأدى ةااغص  ىل 

لدرا تحم يف مرص اتضنغ غ بغلغغ  ىل اهتفمغتحم ال يغ يف، ىغ ت احم م  لغب ،   طلا  حيغتحم "اذغ "خال  ت ة درا تحم تنيلف اذب، تالريمتحم صفف 

رص  تذا،، تقنر ا لتحغق يف  غم  ضغبطغ 1315 القغت مل قغدة اذنلف اللطنيف يف م لتحق اذغ  أمني ،ا بغلنهيف اذنبيف بغ طنبل ، وختن  منهغ 

م اتلم اىل منلف اىل الثلرة الضنبيف النفى، م  خال  للاف القدس وااهي ، ث اذ يني ب فلف اليش الضثفين لف ة وهيزة، ثم اتتق  لهضم  ها

 1317هيش الرشيف ح ني ب   يل،  ضيغ اىل حتقيق حهم اقغمف دولف  نبيف م تقهف ابغب اذنب الضغىيف األوىل. يف أ قغب صدور و د بهفلر  غم 

 .النلغ  ضد وهلد اليهلد والفيطغتيني يف ته طنيقنر اذغ  أمني اذ يني الضلدة اىل القدس، الض النفغح و
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مووى لن  حن أبى تضزه وجتهحم وتننمحم ألهنغ مرص تن  م  ي تا   غ يطيل  يءحم وينق مغ ه وتنف  لحم اذنيف إ أ ىل 

 جمغليهغ.

 -ي لر الك تيقل  :

يَّتبكص يف الرشق  مغٌ  وأحالمُ   كص هناحغٌت و  مُ وقبَّهتب                         حص

تحمِ  ى وا المُ                  وا تقبهتك  ىل اللادي وِضفَّ حص بصهب تصنب ثص   نوبٌف وص

فصهب  بٌف م  ههغٍد أًقهب وهص   غ ليغٍ  م  الذلنى وأيغمُ                    وِحقب

 امُ ِنغُه لهحن  ا زارٌي والن                         تضغتق الضغردص اىنفيَّ يف بهدٍ 

صتبحُم م  األحداا  هغمُ                م  يهاوب ل غحتهغ« تغروقص »ديغُر   تقد نص

 مضغُشحُم وينقُّ اىغُف والغمُ                         يطيل لهضنيب  اى تاِ   غ

ُه، ويفكُّ القيدص رضخمغُم )                       و طم القهُم الضغين بحلمتهغ  (1أصفغدص

غاطغب اىل البط  اىاغهد واصفغي ايغه بغل ونديد قوغرالي بووتنم هلوتم بوف هوغف بوحم األبطوغ  األقودملب ثم يتلهحم ب

وحليه ل  تلويهف حتودا  نهوغ الودهن وبمقودمك هوزت ته وطني أتبوغف مقودمك تفنحوه األرض وال وفف والهيو  

اىاود وأقوالم مو  تولر  وأًقوه تيهوغ صوحغرف ،تقد  وغدت هوغ والنيوغت األموس  ،والنهغر ل  منهغ أصبج ب غمغ 

ت طن بطل ت  تنتهى مغ بوني صولت  ويف أو رتوف رموج وصولتك الهولر الوذى لوغب يءوبحم األتغوغم  ااب األحونار 

وقود وهبوه دموك مو  أهو  اهلل  ،الذى أق مه بحم أب   ينغ  الدار مغت ل حتوى واب اموتعأت بغلنوغر هبوغ  ووديوغب 

 -لك تيقل  :واذق واإل الم ولذلك ل  هنح أو اصغبف ي لر ا

 حتدثهب  نحم أدهغٌر وأقلامُ                       يغ أهيغ البط  ال نديُد ِهلبهص بف

تب  زَّ غمُ                   أتبغٌف يط   غ« ته طنيص »هص  بنٌق  ىل هنبغِت الهي  ب َّ

  غ صحغرُف م  تلر وأقالمُ                 غدتب هغ النيغُت األمس واتبضثهب 

ُ غوأتبُفٌس   صلٌت ينبٌّ بحم رمٌج وصم غمُ                            قنشيَّغٌت ُيطن 

هب  ىل الهي   ااتيغ ُتغغريهغ  م  صلتك الهلِري  الضذب أتغغمُ                 تص َّ

قصهب بغلنغر أ المُ                    قد أق مهب   ينغ  الدارص مغت ٌل  ِ ًص تَّى وابب   حص

                                                           
 . 437:  435( ديلاب  ىل  ملد طحم ، طبضف هزينة اللرد صو  1
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ٍح ليس يهتغمُ                 ، يف اإل الم ل ُّ دمٍ يف اهلل، يف اذق    ي ي  تيهغ، وُهنب

ثم يتوغبل اذودي   و  تلونة الغونب اى وتضمن اىل الضونب حيو  أهنوم بمق وغرهم لهبطو   و  وطنوحم ضنولا أب 

ليوف   وهو  إ  -ولنو  الءوغ ن ي وتفهم متضاوغي تيقول  : ،الضنب يفطلب إ ثبغت وتولم  ميوق  تقولم هوم قغرموف

 لع القدس تلام  رب

 ،والءغ ن يقونر حقيقوف وواقضوغ لهم وتضمن تهوذه أطف هوم إ لو  أرض م وتضمنة و ويلتهم تضهول الون وس 

والءووغ ن ي ووتها  ري مهووم هوو  موو  يووداتل  وو   ،بوتووحم خمووغدر خووغر   "أيموو  اذ ووينى "وقوود لووغتلا ااموولا البطوو  

 األرض والضنض خغر  خمغدر 

أإ دتغ وك  و  أههوك ووطنوك خمودر  "أيمو  اذ وينى  "لهبطو   اتحم منطق جمغف لهحقيقف ثوم يلهوحم ااطوغب

 وخيغتف  

 م  هنغ تاهغد اللهم اهنام  

 -ي لر الك الءغ ن تيقل  :

امُ            ضنُّل،ص ُأقبِ يهص  نهغ تهي تغرمفٌ   !وليف  ه  يف ربلع القدس ُتلَّ

امُ ال يُف منه َّ تلق اا                    وتهك أطف هم يف ل   تغحيف  هق قصلَّ

، ولننف لهقلم أحنغمُ                       قغللا: خمدرتص ومل أتهمب ىنطقهم  ُحنفي

 !خمدٌر  اابب تاهغُد اللهم اهنامُ                    أيف دتغ كص    أهٍ  و   وط ٍ 

ولنو  بوز مهم ثم يتغبل اذدي     اى تضمن وأتنغره البغطهوف ألهنوم يقللولب اهنوم مغهوغ وا ا  لنرصوة اذوق 

 -لم أااقلا أصحغب اذق م  بؤس وهلاب و غملهم اا ف واإلرهغق ي لر الك تيقل  :

تحِم حُم  غملا                  قغللا: هل اذقُّ مغ ت ضى لنرُصب هص حُم لم هلاٍب أهب  يغ ُبؤب ص

تاوذين مو  خدا وحم ثم يتلهحم الءغ ن بغاطغب اىل الرشق و يفلتنوغ تنونار لهموف الرشوق اا يفيود التنونار ال   

تحوديثهم موغ هول ا   وا أوهوغم  ،تيلىص الرشق وأههحم أ يضغهودهم و  يلول إ أيودهيم يوداي  ،وو لدهم النغابف 

تهوم مغهوغ وا ا   بوتالع خ اتوك وتفطوك وخموغري، و يولب الزيوه وأتغبيبوحم وخطلطوحم الداتقوف وقودهنبلهغ  ،وات اف 

ل هوذا ا  ا وتضداداي ذونوب ضوغريف وموغ الرشوق ا  تودافاي إ خمو  وقد ق ملاأرضك مطوغرات وموغ مه ،ضهفي وقهناي 

 -تلحيف اب هغهله بوها م وطغرناام ي لر الك تيقل  :

كص د لُام ا، تحديُ  اذق  أوهغمُ             يغ ًُق يغ ًُق   ختد ب  واقبا يدي
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يِه داتقفي  غمُ م  قهبكص ال                      ألغب خم ص  يلِب الزَّ  غا  ُزنهي   اَّ

مُ                             ولغب خم  أتغبيٍل  لط  غ غٌر وضالَّ  ضهلعص صدر،ص قهَّ

مل،ص مطغراٍت ومغ  مهلا  ا َّ ذنٍب هغ يف النلب ارضامُ                      قد ق َّ

دى حغملااب همب  هيكص برسٍب ل                  أُلنبهص خم ص الِفدا يف خم  تلحيفٍ   هنَّ

واصوك اىل  ، و  موغ صونضله "اذ وينى  "والءغ ن يلاىل حتذيناتحم لهرشق ويضطيحم الن وغرج قوغرال هوم ا ووللا 

و ههم  و  الضهولد واىلاثيوق التوى أطهقولا  هيهوغ ملاثيوق الرشوف وو ولدهم  وغ  ،تال قد ك أه  اهدم ،قللحم اذق 

 -لر الك تيقل  :ي  ،تنم خمدروا  غ ولم اق تلا بغ م ال هم  ثغم 

امُ                الذي صنضلا« بغذ يني  »يغ ًُق  ص ب  كص هدَّ بدص ب ،   قص كص  وا ملب ذق 

ف اىل لد لم خمدروا هب يف ال هم  ثغمُ                   هبهمب    الرشَّ حص ِ ُ  بحم  لم اهب

ه يغأهيووغ البطوو  الووذى أتوودى تيقوول  وأتوو "اذ ووينى"وإ هنغيووف الق وويدة تاووده يتلهووحم بغذوودي  اىل البطوو  

 نوبتحم أتديك بنف ى ويد ل لحم بغل المف وهذا حوق   خموب  تيوحم و  لوذب توتوه إ ههوغد،  وىل حوق وأتوه ملهولم 

 -ي لر الك تيقل  : ،ومغ ب هذا الهغد إ ل  حغ تك وحٌى واهغم لن  تتى  نبى حن 

غ الفغدي ُ ُنوبصتحمُ  بٌ  و  اامُ اِ هص                    وأته يغ أهيُّ ،   خمص  مب تديتكص

غ ومغ بيغ ٌي لن   تتيى ُحنٍّ واهغمُ                  ههغد، اذقُّ ملهلمي حب  وص
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 من األعماق"التعليق العام على قصيدة "

م تلهلووه مرصوو والضووغمل الضنبووى قغطبووف مفغهوووة  ووغرة  1346يلتيووحم  وونف  23إ م ووغف يوولم ااموويس اىلاتووق 

إ قرصو  غبودي  الضوغمن ،  هلوغي  "أموني اذ وينى"، مفتوى ته وطني األلوف ال ويد غهد اإل المى الضليم بلهلر اىا

اىل  غحف البيه الضهولى بضود خنوهوحم خفيوف مو  بوغريس بنحول أ وبل ني ، وقود أمنوحم الفوغروق  وىل حيغتوحم ، وألونم 

 دي  م  أبنغف الضنوبف .وتغدتحم ، ومنج  فحتحم حنيف البقغف إ مرص ، وط  األحنار ، ومالا اىاغه

، لووف  "أمووني اذ ووينى  "والءووغ ن إ هووذه الق وويدة ي وولر تنحووف الوولط  الضنبووى والضنوبووف بضوولدة البطوو  

ي لر تزع أقطغب ال يغ ف إ بالد الغنب وخغصف إ اتاه ا الذي  تفوله  و  وطنوحم أبولا اقغمتوحم تيوحم ، وموغ لوغب مو  

نحم لضغدتحم مل م  ي  تا  بوحم وخغصوف مو  أبطوغ  الضنوبوف ، تفوغروق وشوضل مرصو زو وا مو  اىهك تغروق ا  أب أمَّ

 .واإل الم ي تا   م وخغصف ابطغ  الضنوبف 

وهووذه الق وويدة يتحوودا تيهووغ الءووغ ن  وو  ا ووتقبغ  مرصوو لووحم تهووى ديووغر الوونام وحنيووف ، ثووم يتحوودا  وو  

  ينوغ  منهوغ مغت ول ، ثوم  وغدت النيوغت األموس ، وأق وم أهههوغ أملاقف هذا البط  هوزت ته وطني ، تبضلدتوحم 

 حتدا    أطفع الغنب إ بالد الرشق وتق يمهم لحم م  أه   يلب الب و  والثنوات .

والءغ ن إ هذه الق يدة ، مول تضودد أتنغرهوغ و غورهوغ ا  أهنوغ م اطبوف متف ونف متحودة اىلضولع ، وهوى 

، ولوذلك حتققوه  "أموني اذ وينى"البطو   جتنبف شضنيف صغدقف ، و غطفف الءوغ ن مرشوقف ألتوحم تونح منوبهب بمقودم

 تيهغ اللحدة الفنيف تبضغي لتحقق اللحدة النف يف .

أمغ    ال لرة الءضنيف ، تهقد شغ ه تيهوغ ال ولر اىتقغبهوف ، لوف هوغفت صولر مءوتمهف  وىل  نوغرص اذنلوف 

 . لهمضنليغت والتءخيص التا يد م  الق يدة خت  ومل ، الهلب – اهيلف –

 -التغم يضف  نحم : "الب ي   "بحن غ ه  يقى إ الق يدة تقد اختغرأمغ    اىل

 م تفضه  تغ ه  م تفضه  تغ ه              م تفضه  تغ ه  م تفضه  تغ ه 

 نوضحم  بلتحم والرضب  بلب لذلك ، وقد اختغر هغ قغتيوف روهيوغ اىويم اىلوملمف بضود مود  ولوتوحم يزتون ريتونة 

   رصاع طليهف تنفا      محم بضد طل
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 القاوقجى  فوزيتصوير بطولة 

 "عـودة المحارب" ةفى قصيد

( بووني ختوولم  وولريغ وته ووطني 1) "توولريى القووغوهى  "بضوود ألثوون موو   رشووي   غمووغي قلووغهغ بطوو  الضنوبووف 

مهوودور الوودم ي ووغو  بحوود ال وويف لتغروول اى ووتضمني  موو  اإلتاهيووز  ،مغوو ب الووديغر  ،والضووناق وبغديووف اذاووغري 

وبضود أب اضوطنتحم ضونوف اذونب األخو ة اىل  ،إ حونب منيونة وههوغد طليو   ،وأاتغ م مو  ال وهغينفوالفنت يني 

ولتوول القوودر لووحم ال ووالمف توتهووه موو  أيوودى اى ووتضمن الغغشووم وهووب  بغلطووغرنة اىل  ،اهاوونة اىل أوروبووغ الل ووطى 

لدتوحم مفغهلوف لوذلك لغتوه تنغتوه   " ولريغ "الضغصمف اىرصويف وهوى ممهنوف  توذا، إ طنيقوحم اىل وطنوحم اذبيول 

وا اغبوغي  ،وأقيمه لوحم ا حتفوغ ت النارضوف إ مرصو و ولريغ تقوديناي ىلاقفوحم ااغلودة إ الهوغد  ،حدي  الرشق أهل 

وقود ا وته  الءوغ ن ق ويدتحم بغ  وتفهغم " ولدة اىحوغرب  "ببطللتحم النغدرة وقد حيغ الءغ ن مقدمحم  وذه الق ويدة 

وقوه أب  "أتودرى الونيج مو  مهنوه ريمغموحم  "الطوغرنة التوى أقهتوحم اىل مرصو قوغرالي التضابى م  النيج التوى حتمو  

تهقود  ،لغته تغوغدر بوالد الغونب اىل بوالد الرشوق لتطولى ضوالم  ونني حغلنوغت مونت  وىل هوذا البطو  إ منفوغه 

 ،دوموحم و نودمغ قوغللا دتوغ واقو ب تتزيوه وتنقبوه ضوفغف النيو  ال وضيد  يوغه وق ،اشتغق وتغق اىل وطنوحم األخمون 

وهوذا البطو  أضوغف ورده  ،ولذلك صوبغح القوغهنة ا وتقبهحم و غتقوحم وهول بضود خملويا الطونف مل ينتبوحم مو  منغموحم 

وال وفف  وىل أرض  وينغف قود بنقوه بنقوغي أضوغف هنبغاوغ تنحوغي بمقودم  ،ورهل حم ابتغق اىلههف بغلن غيف وال والمف 

لوذى أتودى الولط  بنف وحم ودموحم ومو  هونأة البطو  خءوى و ندمغ متث  النيغت وأجمغد شه ة هوذا البطو  ا ،البط  

وهول البطو   ،الدهن أب يهقى شدتحم وًا تحم تهل اب  الرشوق الوذى  وىل لفيوحم قهول يونتا خمو  الءوهغمف والنناموف 

ولقود ل وتحم حولادا وخِمو ص الهيوغىل  ،الذى اشو ى ااهود إ الودتيغ وابخونة بحفيتوحم لو اا الرشوق ور غيوف ريمغموحم 

  األحداا ال غم ي لر الك الءغ ن تيقل  :خءلتف وههد  ىل

حمب  حمب                         أتدري النيُج م  مهنهب ريمغمص  تصءقُّ الغنبص أو تطبلي ضالمص

غ فصهب لهرشق تغختهاهب هنغحي حمب                                هص  !بحِم، وا تقبههب لثفي خمفمص

                                                           
يف طنابهس يف لبنغب، وقد درس يف اىدر ف اذنبيف يف األ تغتف ب ليغ، وختن  ضغبطغي يف  1133تلريى القغوقاى، ضغب   لرى ولد يف  غم (  1

، لن  النقطف 1316وته طني  1314.وشغر، يف اىضغر، ضد اإلتاهيز خال  اذنب الضغىيف األوىل يف الضناق 1312  الح اايغلف الضثفتى  غم

 1321،  غ د اىهك  بدالضزيز     ضلد يف تءني  اليش ال ضلدى  غم 1341البغررية يف حيغتحم لغته تلليحم قيغدة هيش اإلتقغا يف ته طني  غم 

بءاغ تحم النغدرة و نوبتحم التي دتضتحم الض اىضغر، ضد ا  تضفر األوروبى يف « القغوقاى».متيز 1332لضناق يف ثم اتلم اىل اىهك تي   يف ا

 1341ينغين  1،     ويف 1341، وإ الضناق  غهم يف ثلرة رشيد  غىل النيالتى  غم 1336جمم  اىنغطق الضنبيف، تءغر، يف ثلرة ته طني  غم 

 .1341  هيش اإلتقغا الذي تلىل قيغدتحم بحنب ته طني أ ه  تلريي القغوقاى    تءني
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م، تغًأبَّهب  لَّ : دتغ وحص حمب                                  وقِي ص  ضفغُف الني  ت تهدي ِحيغمص

حمب                            و غتقحم ال بغُح  ىل ُربغهغ                                       خملياص الطَّنِف مل ينفاب منغمص

غ حمب ُتله هحم الن غيُف و                                       ييضف بلرده األرييل  ُأتقي  ال المص

بصحُم  ىل  حمب                                     بنٌق «  ينغفص »ووالص  بِضنِي اىههمني رتغ تءغمص

صثَّ ص ااب تولَّقص النيغٍت  حمب                                             متص ةي ُم غمص نص هَّ ا ُمءص  وأجمغدي

حمب                                    ىح ٍب م ص األببطغ  تغدٍ  ى ُ نامص هبقص  قغف الدهُن أب يص

هبٌل  يحِم قص فب                                    حلاريٌّ  ىل لفَّ ص الءهغمف والننامص  أبصى خمص ب

اِة ااهد  مي ًُ حمب                            تصحيٌف م   ى امغمص  ُتنااص الرشق أصوب يصنب ص

ُ الهيغيل تبحُم ُخُءلتصفي خِم ص هصهب ُح غمحم                                لص ص  و هَّهب  زمحم وهص

غ  وأصتفذ م  ملغر غ مُهغمحمب                                   أصشدَّ  ىل قلاضبهغ منا ي

، تف أطغق ِ غ مقغمحمب                                  أصقغم  ىل الفالة طنيدص ضهمٍ  ِايدص  وص

بغيلص يف شبيبتحم اىصنغ  !تضغدت منحم وادَّرأتب ِنغمحمب                                       يغوص

حمب )                                           أصحهُّلا قتهحم وتطهَّبلهُ  غ م تهغمص ا وروحي غ حنًّ  (1دمي

يناي والق يدة قد بهغه  تني بيتوغي أو يزيود والءوغ ن قود تفولق وأبودع إ ت ولر شولق اىحوغرب الضغرود ت ول

حيغي تاضهوحم  مول ي  وىل التوى أح وه بوف أحوس بوحم متءولق اىل بوالده تغختهاوه هنغحوغي وا وتقبهه الونيج الغوفم 

بغلهثم والتقبي  . ولوذلك لقود اًأبوه ضوفغف النيو  تنتلون قدوموحم وال وبغح  غتقوحم لويس لو  صوبغح بو  صوبغح 

غف وال ووبغح  ووىل أرض  ووينغف تنحووغي ومووغ أ لووم الووفق الووذى صووغحل الوونيج والغووفم واللووف ،القووغهنة الضووغمنة 

بمقدم البط  . وبضد هذه الهلحوف الت ولينيف التوى أبود هغ الءوغ ن تنوغب ر وغمغي بوغلنهفت بمضنوى أتوك ت وتطيل أب 

تاود الءوغ ن يتحودا  و  الوك البطو  وأتوحم قود  ،تن م للحف رييتيف تضغتقهغ ل  الضنغرص تنحف متهههف بمقودم البطو  

ي  ا والف األوطوغب تنوغب بحوق  هوص أيوف اخوالص تهول واب لوغب ت وى هولاه مو  ت ى ل  شىف خم  اذنب إ  ب

تغلبط  دارفي ُ به غي او حوس منهوف يطونب لوزر  األ ود وقوه الءودة لوف يءوايحم  ،ا  أتحم مل ينس خمنامحم  غ   ،أهههغ 

 بت وغمف مو  توم لف أتوحم  غشوق للثول اايو  اىل خولض األخطوغر تاوده م قبوغي  ،صلت اذفم وهديهحم وقه ال هم 

                                                           
 . 413ديلاب  ىل  ملد طحم ، هزينة اللرد صو (  1
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لوذلك  وغج اذيوغة ومل تنو  هو  اهتفموحم و  موعأت  هيوحم ح وحم وقهبوحم و   ونف  ،صبج مرشق وضغف بنلر النرصو 

 ي لر الك تيقل  : ،وأخطغر اىلت إ اذنب واب ضهن البط  تنت م  أمغمحم  ،اىاللف وال  مف 

نب ص                     ُتنصيس  اذنُب ل َّ تتيى هلاهُ  حمب و  يص  ى النميُّ ِ غ خمنامص

يبحمِ  ضص مص رُ  الهي  يطنُب ِم ب حمب                          ريص تَّتهغ اذفمص  وُتءايحِم بِنص

حمب                          ووثُل ااي  أتناُس األمغيِن  قحُم ورامص طصٍن تضءَّ  اىل خص

من الضلايل ال ُّ حمب وينقُل ِم  تم ال ُّ                   يصُ فُّ البيا وص  بج ابت غمص

ا غ وتغري حمب                                  ويفُن، راحيتحم دمي ن ي ُحبَّحُم وُيديُن هغمص  ُيغص

حمب                         لذا، رأى اذيغة تفص اهتلاهغ  و   نفص اىاللف وال  مص

تب  دصى ابب  ح تصنَّ حمب ورافص خطغُه وارت                          مفغريُع لهنَّ تب أصمغمص  !دَّ

وليوف شوهد حنبوغي رضو وغي  ،ثم يتلهحم الءغ ن اىل البط  بغاطغب مت وغرالي  ابوغي واصوفغي لوحم بوتوحم أخ اهياوغف

اات أهوولا  ه ووغم يووذلن هلهووغ يوولم القيغمووف و  ين ووى الءووغ ن تف ووف اى ووتضمن اىهيلووف بغذقوود واللووغينف إ لوو  

ليوف رأيوه بضود اذونب  وهفي مهيلوغ بغللوغينف  "ولوذلك  "بوغي ليف شهدت حن "حغ اغ لذلك ز د الك إ  ؤالحم 

وُد  ،والهؤم  ضب تقد مزقلا األوطغب وصغرت دويالت وقوغللا موغ تق ود ا  جتميو  الضوغمل الضنبوى  وذا التمزيوق وهول مل يص

 أب قبحله ومزقله تقد تنغثنت اىفلك حتى صغرت متغهغت تل   غ الهيغىل ي لر الك تيقل  :

 يأخغ اه
ِ
بيغ اغف نب تص حص ِهدب حمب                     ليف شص ُن هلُهغ يلمص القيغمص  ُيذل 

عأ بغللغينِف والآلمحم وليف رأيهص بضد اذنب ِ هبفي                     متص

َُّهلهُ  ٌ قد هص حمب                              وقغللا:  غملص ُد الءنغ فص والدمغمص  تهم يصضب

حمب                          ىتنغثنِت اىفلُك تيحِم حت  لتضازص أصبب ُتبنِيص هغ حطغمص

حمب                             متغهغٌت تل ُّ ِ غ الهيغيل  و  يدري  غ تصهصٌك تلغمص

   ويضوود هووذا الت وولين اىبوودع ذووغ  البطوو  إ اذوونب وال ووهم وحووغ  اى ووتضمن توويهف ومووغ    اليووحم حووغ

إ و و  هوذا التمزيوق والتءوتيه تيقول  : ته وطني  "ته وطني  "الضونب األم  األوطغب ومتزيقهغ   ين ى قلويف

قود ري وم  ،لي وه مفز وف األوصوغ  تقو  بو  ااولاطن مضوغي  ،إ و   هذا التمزيق شهيدة ضهه إ ضهمتحم ودهغه 

قوغم وهوغف بنو  طنيود شوغرد وهضهوم وأ ،اى تضمن أتحم يضم   ىل نغهغ ا  أتوحم  وغا  وغ ت وغداي وضوضفغي وهوزا ي 
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أقغمحم  وىل أشوالف ودموغف وهثو  أهههوغ حتوى اليولم يضبثولب تيهوغ وبوهههوغ ت وغداي وخ وفغي  وغ  أب  ،هم تيهغ وط  

 -تهى  نبيغي قديفي و تل   نبيف ي لر الك إ قللحم : ،ول  تدوم اقغمتهم تيهغ  ،تطيل هم حيغة  هيهغ 

زَّ ُف ا                    ته طنُي الءهيدُة يف دهغه حمب ُمفص  الاطِن م تلغمص

 تضغا  غ وأتندهغ طصغغمحم                        أصقغم اى تبدُّ  ىل نغهغ

حمب                                    وهغف ب بٍق لصفلصتبحُم دارٌ  ُههغ أصثغمص  وأتَّغٍق ُ م 

نصغهغ  وشغطنُه  ىل ُخببٍ  مدامحمب                          أبغح لحم  ىل ليبٍد هص

تبغهُ  د يف مقغتهحِم  هغمحمب                               و هَّمحُم النمغيف واهب  !ت دَّ

غُه بِنوبسٍ  قَّ حمب                          تصديُم األصمس  ص  أحسَّ هيبهغ ورأى رضامص

غرتيهغ حمب                      رمى الءيطغب    تصخَّ  و اَّ  ىل تلاهذه تصدامص

حمب                         تيهغ أ    يمنح البغخُملب ى هغ اذقُّ اتتقغمص نب ص هص ب يص  تص

حمب                             ُ غٌ  أب تصطيلص هم حيغةٌ    هيهغ، أو تدوم هم اقغمص

حمب                        نوبصتُهغ  ىل األدهغر أببقى  وأثبُه م  روا خهغ دِ غمص

حمب                     أادأ وهي يف الغصمنات تو ل  هن يغ  أو تءدُّ لحُم ضفمص

يضهو  ويءونل  ،ثم يتلهحم بغذودي   و  اىفتوى األموني الوذى يفتودهيغ بنوحوحم وراحتوحم وراف ختلمهوغ وثغلرهوغ 

هيغمحم  غ و ءقحم هغ وذنيتهغ تهوى مل تغول  نوحم ومل يفغرقهوغ حتوى إ خيغلوحم و ينوحم أق ومه أ  تغفول و  تنوغم و  تقون 

حم تضزيمتحم مغضيحم ه ولر يلحود صوفلف أمتوحم ههوغد مو  أهو  أمتوحم و نوبتوحم تقود ألقوى لوحم التوغريخ حتى حتنر أوطغت

 ريمغمحم . ي لر الك تيقل  :

حمب                   ومفتيهغ األمنُي ومفتدهيغ  ورافص ختلمهغ يصءنل هيغمص

حمب                 تتى أحنارهغ مغ خمغبص  نهغ  و  منل اايغ ص  غ ىِغمص

ُف  ينيغلومِس، لضهد حمب                    هغ، مل يصغب  بهيٍ  أصق مهب أ َّ تنغمص

غ ُفهغ  ىل األحداا صفًّ فب                 يؤل  بَّغرص الُضنامص  ه لرص النفس هص

حمب                   ههغٌد يف الضنوبف واحتءغدٌ  ى ريمغمص  لحم التغريخ قد أصلبقص
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يوغ أخوغ ال وبلات واأل ولاق اىل اذنيوف واألوطوغب هو  شوفه  ثم يتلهحم بغذدي  اىل البط  اىاغهود مت وغرال

ولوغب قود مون  وىل الوالف  وغم  ،بضود أب  ودت اىل وطنوك بضود اخمو اب  ،الهيغىل واأليغم هناحغت قهبحم وروت ضم ، 

ومول الوك  ءوه مل تونخفا لبوغر  ،ووطنك قد حلا، واحتولا، هاللوحم توف لوغب منوك ا  أب حنيوه الونأس اهوال ي 

ولووم  ،حووزت اىاوود وطنيووق اىاوود دارووفي مفوونوج بغألشوولاق واألهوولاف ولووم أثوون  هيووك موو  أهلالووحم  وقوود ،هغمووحم 

ولووم واد هبطووه يضووز  ووىل الوو  أب ت وو  اىل داره تقوود ريدت  نووحم ومنضووه الغغصووبني موو   ،ا تهيووه ر س البووغ  

بوو  اللليوود يووذلن بغلن وولر وخغلوود  "بنووى  وودتغب  "ت وونه الضووناق ونيووه الءووغم ، وهوويش موو   ،اللصوول  اليووحم 

 و بيدة ب  الناح ب يفحم و متحم . ي لر الك تيقل  :

فصِه الهيغيل بصلاِت ه  شص تب ُأوامحمب                     أخغ ال َّ وَّ  هناحص القهل أو رص

هههص ب لريغ بضد اخم اٍب  حمب                              حص  وقد لغد الالُف ُيتِمُّ  غمص

 ىقتتٍ  أصطغ  بحِم صدامحمب                               يتقهُه: حتيَُّف الزم  اىضغدِ 

 
ٍ
قِه النتغرُل    للاف  مل ت ،ب ِ  غمحمب                           وأًص

ِ
 يصُد الءهداف

حمب                     ألصصهلص م  ُأ لِد اذنب يمِش  لص مُتِ ُك الدتيغ لغمص هص  بوصب

غ حمب                                حلا،ص هاللفي تحنيهص رأ ي بِفاب لبَّغري  هغمص  ومل ختص

حمب                                 طنيُق اىاد لم أثصٍن  هيحم ، ولم  المص  !ألهلاٍ  لصِقيهص

حمب                                ولم هبٍ  هبطهص بنأس وادٍ   يضزُّ ال ُّ أصب تصنقصى  نغمص

حمب                              نيهص الغغصبني ُخطيى اليحم  ت غب  ناقحم ونى ش مص

حمب                             تغدٍ « بصني  دتغبص »بايٍش م   ا بحِم وتنى ُأ غمص ى ترسي  تصنص

ةص                             تيحِم وتهقى« خغلدٌ »ينو كص  حمب « ُ بصيبدص  وهل يف  يٍف و مص

حمب                                   لوصب الفغحتني ِم  األوايِل   ! ىل أص يغتهم رتضلا خيغمص

لووم إ  -وإ ختووغم الق وويدة يتلهووحم بغلن ووج اىل أبنووغف الرشووق قغطبووف واصووفغي ايووغهم بحووفة الرشووق يقوول  :

وهنوغ، أيود لغىخغلول لوغهات تنيود التهوغم  ،أااقهوم بطءوغي و وغمهم خ وفغي وارهغقوغي  ،الغنب بغغ  هيحم و ىل أههوحم 

ثوم يولىص بغ وداد الضودة و ودم الغفهوف  ونهم  ،اروغب حول  هنوتنم تضولى تنيود دموغفلم بونهم ولم مو   ،وطننم 

 -تلاهم م  يل  أهنم ينيدوب لنم  المغي . ي لر الك تيقل  :

حمب                         ُنغةص الرشِق، لم يف الغنب بغغٍ  غ و غمص   هيحِم، أصااقحُم بطءي
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داٍت  ٍد  هيحم جُمنَّ حمب                                   ولم أصيب   غللص لغٍه يبغي التهغمص

ى نَّتحِِم تصضغوص فب                                      ارغٌب حل  هص  لوصبَّ  غ اىل دمحِم هنغمص

وه صلارمص ُمرشب غٍت  حمب                                   تهزُّ ٍ، ريحغمص  تصُءقُّ بن   ُمضب ص

نَّىهل ال يُف األصصمُّ ااا تص  حمب                               غص ى لالمص وص ص ٌ وص  صغغ متاف 

ه لرصاع دهنٍ  وا حدَّ حمب                             أصِ دُّ  !رصيُل اللهم م  ينهل  المص
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 التعليق العام على قصيدة " عودة المحارب "

اىل وطنوحم الضنبوى  "تولريى القوغوقاى"ل ولرى  ىل  مولد طوحم بمنغ وبف  ولدة البطو  ا "هذه الق يدة قغهغ 

، والءوغ ن لوغب  " وىل  مولد طوحم  "وهبلطحم بغلطغرنة  ىل أرض مرص تفنح الضونب بمقدموحم وإ مقودمتهم الءوغ ن 

مهتفي بوملر وطنحم الضنبى يفونح بفنحوحم و وزب اب أملَّ بوحم منونوه ، تهوم  هوم بضولدة البطو  تونح تنحوغي شوديداي وأتءوو 

 هذه الق يدة .

، تبودأ بغذودي   "تولريى القوغوقاى  "ءغ ن إ هذه الق ويدة م ولراي راصوداي ىلاقوف وبطول ت البطو  وال

   األهولاف التوى حو َّ تيهوغ ، و وو  الونيج هو  تودرى مو  حتميهوحم   ولوتوحم يغبطهوغ ، وقود هوغفت ق ويدتحم حتمو  

 البهاف والفنح تنغته  غطفتحم مرشقف .

تنوغر تيهوغ ي وهم لو  منهوغ ابخون ، تحققوه تيهوغ اللحودة الفنيوف ولقد هغفت ابيغاوغ م ابطوف رخموم تضودد األ

واىلضوول يف ، ولقوود هضووه لغووف الءووغ ن بووني النقووف والزالووف ، ومل تنوو  إ ألفغضووحم خمنابووف و خمهلووف ألتووحم إ موولط  

الفنح وتضداد اىنغقول هوذا البطو  ، وصولر شغخ وف حيو  صولر مو  ضوفغف النيو  ولوهنوغ موغدة أ نغقهوغ مرشوربف 

 -وصللحم :ت قل 

م، تغًأبَّهب  لَّ : دتغ وحص حمب                            وقِي ص  ضفغُف الني  ت تهدي ِحيغمص

 وقد لغته لفتف واضحف ل  اللضلح ، و بغراتحم منتقغه ، وأ هلبحم مل يضمد تيحم اىل الغنيل . 

 -ذى يضف  نحم :التغم ال "اللاتن  "ولقد حتققه اىل يقى إ ل  أبيغت الق يدة تقد اختغر هغ بحن 

 مفغ هت  مفغ هت  مفغ هت             مفغ هت  مفغ هت  مفغ هت 

 هل اهتفع اذذف والض ل مضغي . -وتلع  نوضحم ورضبحم مقطلتغب ، والقطف :

 هل حذف ال بل اافيف م   خن التفضيهف ،  -اذذف :

 -هل ت نني ااغمس اىتحن، ، وتنلب صلرتحم هنذا : -والض ل :

  هت  مفغ  ب         مفغ هت  مفغ هت  مفغ  ب مفغ هت  مفغ

 وقد اختغر هغ قغتيف روهيغ اهغف ال غلنف ولوب روححم قد  ننه بضد  هٍف طليهف اهغف هنغيتهغ .
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 صدى الوحى

لوذلك تاوده يمودح األ والم  ،قود دبوب الق وغرد الضلوغم إ مودح اىاغهودي   " ىل  مولد طوحم  "وااا لغب 

تنووف موودح  ،يقوودر الفلووغر  ويقوودر أصووحغ غ مهووف تضووددت مءووغر م وتنل ووه تنوولهنم  لوو  إ جمغلووحم تهوول رهوو 

إ أ وىل جموغىل اللتوغف وتقودين النهوغ   " وىل  مولد طوحم  "ومو  خمو   ،اىاغهدي  تناه يمدح األدبغف اىضوغرصي  لوحم 

التوى يقول  إ و "صودى الولحى  "( بق ويدتحم الض وفف والتوى بضنولاب 1تناه يمودح الودلتلر  مود ح وني هينو  )

 -مطهضهغ :

ِد )                     بيغُتكص م  تبِل الفِ  اىخهَّدِ   (2صدى اللحِي يف أ هلبحِِم اىتاد 

حيوغة  "بمنغ وبف صودور لتغبوحم  " مود ح وني هينو   "وقد ألقغهغ الءغ ن يف اذف  اىقوغم لتنونيم الودلتلر 

والءوويخ  ،الوودلتلر طووحم ح ووني  ،أنوود لطفووى ال وويد  " ولووغب موو  خطبووغف هووذا اذفوو  األ ووغتذة األهووالف " موود 

 "والءغ ن  مد األ من اب  دميغط  ،وأتطلاب المي  ال حفى الهبنغتى  ،م طفى  بدالناريق 

تنى الءغ ن يف مدححم وتننيمحم ي ف بيغتوحم بووب م ودره تبول الوف  تهول صودى لهولحى اإل هوى هى ذنوحم 

تبيوغب هينو  واب لوغب حوديثغي ا  أتوحم قوديم  وىل ثغون الزموغب تمهغموحم  يف ل  قهل لوتحم تءيد حول يف ت و  النبيول ،

ي   اىل هب  النلر الوك البو  اىاوغور لبيوه اهلل اذونام وقود الت ول هوذا البو  أمهيتوحم التغرقيوف ألب النبوى  مود 

 وىل ر ول  اهلل ألو   صىل اهلل  هيحم و هم لغب قهل تيحم بنف حم ليضبود اهلل قبو  البضثوف يف خموغر حوناف ، وتيوحم توز  الولحى

مونة . يقوول   نووحم هينوو  اب لوو  مووغ ينتبووحم ينهوول صووداه اىل الوولحى اىنووز  اىههووم لووحم ولنوو  األهيووغ  يف هووذا البوو  

وأر و  حوديثك  ومحغي مو  قن وف  ،أو تناتيو  منءود  ،ويلصيحم أب ي دع  ذا ال دى يف األهبغ  لوتوحم توناتيم شوغد 

 -الك تيقل  :ي لر  ،شغ ن يضيش  بنوح ال يد حى اىادد 

                                                           
غد األدب الضنيب اذدي ، لف (  1  مد ح ني هين : أديل وصحغيف، ورواري ومؤرخ و يغيس مرصي لب ، صغحل أو  روايف  نبيف بغتفغق ُتقَّ

غ، لف لغب لحم دور حنلي لب  يف أتحم قدم التغريخ اإل ووالمي م  منللر هد يد زمل بني التحهي  الضميق، واأل ووهلب الءووغرق، ولغب أديبيغ بغر ي

م بمحغتلف الدقههيف ألهة ثنيف، تلهحم يف صووغنه اىل النتَّغب، ثم التحق بمدر ووف الفليف 1111التغريخ ال وويغيس اىرصووي اذدي  ،ولد  غم 

رصيف  غم  ا بتداريف، وألم  درا تحم بضدهغ بمدر ف م.  غتن بضد الك اىل تنت غ 1333ااديليف الثغتليف، ثم قنر ا لتحغق بمدر ف اذقلق اى

شتغ  بغل حغتف حتى  غم 1312ليح   م  هنغ،  ىل درهف الدلتلراه. غد  غم  رص، وا م، مغرس بضدهغ التدريس الغمضي حتى 1317م اىل م

غ بغلضم  اللضيفي، 1322 غم  تقنر ا  ووتقغلف ليتفنغ لهضم  ال وويغيس، تنغب أحد أ لووغف جمهس ادارة حزب األحنار م ا َّ أتحم ضووغق ار ي

غ لحم تيف بضد، لف تقهد من ل رريس حتنين هنيدة  صل حنلميف رتي« ال يغ ف»الد تلريني، ورري ي ضف منهغ التي أ  هغ اذزب، وتقهَّد  دة منغ

ءللب  رص يف األمم اىتحدة  دة تلليحم للريارة اىضغرف ثالا منات، وتلليحم للريارة ال غ للتد م ءيلخ، ورري ي غ ىاهس ال ا هتف يف، لف لغب رري ي

 منات.

 . 221:  213صو  2333هزينة اللرد طبضف  –( ديلاب  ىل  ملد طحم  2
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دِ                      بيغُتكص م  تبِل الفِ  اىخهَّدِ   صدى اللحِي يف أ هلبحِِم اىتاد 

دِ                     هى ذنحُم يف ل   قهٍل لوتَّفص   شدا اذلُّ يف تغِي النبيِل اىغن 

غب اىند دِ  قديٌم  ىل ثغنِ                        خمنيبيغ  ىل األ فِع وهل لضهِدهِ   الزمص

يحِمِ   ومغ هل ا  مهِهُم اليلِم والغدِ                         اىل هبِ  النلِر اتتهى هُّ وحب

، واهتف ب يحِِم،                                         تنتُّمص شغٍد، أو تناتي ص ُمنءدِ                             تغ   بحم األهيغ ص

غ دِ                       م  قن ِف شغ نٍ  وأرِ هبحُم  محي يبدحي  اىاد   يضيُش بنوِح ال َّ

 ولامل شوتى مو  الفنون واىضنتوف وأمههوغ  " مود ح وني هينو   "ولقد حلى  قو  وتوؤاد النغتول الودلتلر 

هو  أحغديو  وموغ أ ،ثم يقص  هينغ رييغرة منحم لوحم إ بيتوحم ولغتوه  وىل خمو  مل ود  ، هلم الدي  والتى لغب متضبداي  غ 

الهي  ورييغراتحم حيو  أب لهيو  اصوغغف وصوفغف ي ومل منوحم خفيوف الونيج لهموس الونوح إ هولف مضبود ولغتوه إ 

ولوغب هينو  م وهداي ينلون خهوف ابتوغق  ،ا  ب ي وغي مو  تولره  ،ولغب تلر اى بغح خغتتوغي  ،وقه متوخن م  الهي  

 ،هف هوال  ال ومه ، واألديول ممضو  إ  وفف اايوغ  اىههوم وشوغع بيون ،تحيغه األديل وت غتحغ إ وٍد ورقف  ،أحيغتغي 

والءغ ن يالحلحم والنغتل يمض  امضغتغي   تنليز تيوحم لوتوحم امضوغب اايوغ  اىرشود توالح لهءوغ ن مالروك تنغهيوحم تونوح 

بتوحم ثوم ي ولرأدوات لتغ ،ترس اليحم القل  مالرنوف اإلهوغم وهوى مالرنوف هوغ أهنحوف ا  أهنوغ خمو  مءوهلرة  ،وتغتدى 

تهول  ،ت فححم التى  ينتل تيهغ بيلوغف اذلاشوى لنيموف وقهموحم  وف   ينتول ا  مغيفيود ألتوحم  وف الرسوينة واليود 

وهول  ،و  ينتول ا  تهبيوف لنوداف اإلهوغم الوذى يود ل ألتبو  اىقغصود  ،صغحل ر غلف اىل هيهوحم واألهيوغ  الالحقوف 

ي ولر  ،الرشوق  و ة اذبيول  مود ويءوبل روحغتيغتوحم  صىل اهلل  هيوحم و وهم قو  ألهو  " مد  "بنتغبحم    حيغة  

 -الك تيقل  :

ب دِ                         لاملُ شتَّى م  هالٍ ، ورو فٍ   حلاهغ تؤاُد النغتِل اىتصضص

،  ىل خمِ  مل دِ                  النُت، ولهذلنى حديٌ  ُ بٌَّل   وقد ريرتحم ليالي

 رتيٌف، لهمِس النوِح يف ض   مضبدِ                  ولِهَّيبِ  اصغغٌف، ولهنيج حللصحمُ 

دِ                   وقد هدأ اى بغُح، ا َّ جمغهفي  يبنصيب أديٍل ُم هَّ  م  النلِر، يف  ص

 ببغرقٍف م  اهنحم اىتلق دِ                           تنامى وراف األتق حينيغ، وتنثني

غ، تحيَّغ، وصغتحهب  دِ                             تحيَّيُتحم مه ي  يداُه يدي يف رقٍف وتلدُّ

دِ                       وشغعص هالُ  ال مه بيني وبينصحمُ   تومضص ص امضغبص اايغِ  اىرشَّ
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 مالرُك بغلنالى تصنوُح وتغتِدي                  وأم يُه أر غُه، تالحه اغطني

دِ                       ُترِسُّ اليحم القل ص يف خم  منطٍق   بوهنحٍف افل  ىل خم  مصءهص

 هنى قهٌم  فُّ الرسينِة واليدِ                     ىل ُصحٍف خُمن  اذلايش لنيمفٍ 

قب دِ                            تبيُ  منامي القلِ  يف لف  لغتٍل   د غُه تهبَّغُه ألتبِ  مص

دِ                       ق ُّ لنوحغتيَّف الرشِق   ةي   هي اذقُّ يف دتيغ الفِ  اىانَّ

وهول متثو   و ة اذبيول  مود ومثههوغ إ صولرة  "حيوغة  مود "ثم يتغبل الءغ ن اذدي   و  لتوغب هينو  

ومو  هودهيغ ي وتقيم اىتموند  ،و و ة اذبيول متوعأ األرض حبوغي ورنوف  ،قنشيف  وز دهغ إ صلرة يءيل تيهغ النضغ 

وت وج وارشوغد  ،خد الءغ ن ي لر موغ لتبوحم النغتول  و  صوفغت اذبيول مو  تلاضول وأ ،تهقد خم ت وهحم اذيغة  ،

وههل حم  ىل الثنى وحنينوحم اىل هوذع النخهوف ؛ وأتوحم لوغب ق وف تضهيوحم لو  هوذا مول  ،و زوف    الدتيغ ، ومهب حم 

 الغوزوات وي ولر اهغبوحم اىل اىضوغر، وهول هوغرل ضوغمىف والنبوى يموو اىل ،أتحم بيده أب يضيش حيغة النخمود والو ف 

 وهل  غخمل أى م غب بغإل يغف م  شدة اللع . ي لر الك تيقل  :

دِ                          متثَّههغ يف صلرٍة قنشيَّفٍ   يءيُل النضغ يف طيفهغ اىتا  

دِ                   يب ُّ  نغهغ األرضص حبًّغ، ورنفي   ويطلي هداهغ  طلةص اىتمن 

تب حيغٌة تمهب جمدص اذيغِة وخمص  ص  وأربصدِ                     َّ
ِ
 وهلهص الهيغيل م  ويضف

، تغ ال ىغ رأوا ، يف تلاضِل ُمنشدِ               تنغدى  غ النافوبص  هالُ  تبيٍّ

 يطلُف ب هطغِب الضزيِز اىؤي دِ                       تص غمى    الدتيغ وتيهغ للاُ ه

غ بمفِنٍق  غ بمضقدِ                        تف ضفَّن األلهي ص يلمي  و  ح َّ منحم التغُ  يلمي

دِ                            أحل اليحم حني يف ُج الثنى  ويووي لذع النخهِف اىتوو 

دِ                             وقِ ُف تضهيحِم، وطلُع يمينحِمِ   م غيُن هذا الضغملِ اى خم 

غ  خمنثغبص صغديي
ِ
ِدي                   ويميض اىل اهياغف  تههَّحِم دتيغ الكص ال غخمِل ال َّ

وبضد الك تاد الءوغ ن يضون  بغذودي   و  ال وحل النونام مو  نهولا لولاف اإل والم و مهولا  وىل ترشوه 

مل يمهنولا قولت  ،أصوحغب  فوف وطهوغرة  ،تنغتلا تضم األشيغع واألهنغد تهوم بوني  وغهد وقوغرم هلل  ،وحفلحم وتطبيقحم 

تقود تفولا مو  حيوغام ومضتقوداام  ،وهوم اىلحودوب هلل الضغبودوب لوحم وحوده  ،قغدة اىهك اللطيد يلمهم ومل الك هم 
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قود بنوى أمتوحم بنوغف  ،تف  نتلا تيف بينهم  يد وم لد، ألب تبيهم هول اىثو  األ وىل إ الضفوف والتلاضول  ،لهمف األربغب 

 -ي لر الك تيقل  : ،  هيفي  ىل منهب اهلل ت غر بنغف متفنداي داب بحم القغىص والداتى

لصحمُ  دِ                                      ولننَّحُم ديٌ  أتغفص ضاِلص   ىل معٍأ م  شيضِف اهللِ ُ اَّ

 وهم هبهُف اىُهِك الضنيا اىلطَّدِ                   فغٍة، لوب مل يمهنلا قلتص يلمهمب 

ا لفلفص األربغِب م  لهفِامب  صلب  تف  نتلا مضنى مص لٍد و ي دِ                          ص

دِ                              هل اىث  األ ىل ومبضلُا أمفٍ   بنغهغ بنغفص اىضاِز اىتفن 

ثم يتلهحم بغذودي  اىل النغتول الودلتلر  مود ح وني هينو  مضتوذراي  و   طغروحم الءوضنى أمغموحم واليوحم تهول 

ولنو  ق ويدتى قهتهوغ ألشوغر،  ،اري ألب شوضن، وابودا غتك متضوددة قهي  و  يضف    مغ يننوحم لوحم مو  تقودين وا وز

وأتوغ ت وهه موغ قهوه وأًت اليووحم اشوغرات مولهزة  هَّنوغ تاتمول  ووىل  " موود  "الضمو  توتوه لتبوه  و  حيوغة 

 -حلض النبى وتلمنغ شفغ تحم يلم القيغمف وهل خ  مل د وأخمذب ملردي لرد الك تيقل  :

ُد، مغ شضني اليكص ومغ يدي دِ                            ُ مَّ  ومغ الءضن م  ابداِ كص اىتضد 

نصغ   ىل خِ  ميضغٍد وأ ذِب ملِردِ                                 ولننَّحُم حلُض الءفغ ِف ضمَّ

وإ هنغيف الق ويدة أخوذ الءوغ ن يوذلن النغتول أهنوف أبنوغف اقهويم واحود حيو  الءوغ ن مو  مدينوف اىن ولرة 

تهقود اتتميوه أتوغ وأتوه اىل  ،لفن خمغتم التوغبل ىدينوف ال ونبالوي  أحود مودب  غتلوف الدقههيوف الضوغمنة  والنغتل م 

ثم يؤلد الوك تيقول  : تومب أتخون وأشودو بغىاود توف هول ا  جمود  ،هذا األقهيم تم  شمس  فرك يزغ تان مللدى 

ف يتلهوحم بغذودي  اليوحم قوغرال يوغ  مود وإ النهغيو ،قد شديه أته رلنحم وهذا الونل  الءوغمخ رلو  قولمى و وؤددى 

 -مغهله ألرضيك بءضنى ومدحى تنفغ، رضغف اذبيل  مد  نك . ي لر الك تيقل  :

، وأطهضهب    ففص،ص شمٌس أطهضهب تانص مللدي                             تصفيِنص اقهيٌم تصف،ص

تص رلنصحمُ  ُد بغىاِد الذي ِشدب  تف هل ا َّ رلُ  قلمي و ؤدصدِي                          تمب أشب

في  حص دِ                                 مُد: مغ ُأرضيكص بغلءضِن ِمدب  تح بُكص منضغُة النبي   مَّ
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 التعليق العام على قصيدة " صدى الوحى "

 "نوغدق لتنونيم إ حفو  أقويم بوحود الف " وىل  مولد طوحم  "لف هل ملثق أب هوذه الق ويدة ألقغهوغ الءوغ ن 

 –طوحم ح وني  –لطفوى ال ويد  "ولوغب مو  اذلولر  "حيوغة  مود  "بمنغ وبف صودور لتغبوحم  " مد ح وني هينو  

 ." األ من  مد الءغ ن – المي  أتطلب –  بدالناريق م طفى

وشوضنه وت وغحتحم ثوم يءو  اىل  " مود ح وني هينو   "والق يدة منذ اىطهل تضم   وىل ا شوغدة بغلنغتول 

وأتحم هغفه هه م  هب  النولر وهول مههوم إ لو   رصو ومرصو ، تهينو  صوغحل  ولامل  "لتغب حيغة  مد  "ف اىؤلَّ 

وثقغتغت شتى ومتنل وف ، ثوم يتحودا  و  رييغرتوحم لوحم اات ليهوف  وىل خمو  مل ود ، ثوم وصوف حوغهف مضوغي اىل  خون 

 الق يدة .

التنونيم  "إ خمونض واحود وهول  والق يدة واب تضوددت أتنغرهوغ ا  أهنوغ هوغفت م ابطوف متف ونف ت ول

ولذلك تضغتقه  نوغرص التانبوف الءوضنيف مو  القويم الفليوف والتضب يوف والت ولينيف واىل ويقيف توتتاوه  "واىدح 

لنغ  مالي ابدا يغي منتمالي و غطفف الءغ ن لغته م  للب واحود إ هوذه الق ويدة وهول الهولب اىرشوق الوذى بضود  و  

ال وولر إ هوذه الق وويدة وتنل ووه لووف هووغفت صولره مءووتمهف  ووىل  نووغرص اذنلووف الغويم والقتغمووف ولقوود شووغ ه 

 -واهيلف والهلب ي لر الك تيقل   ندمغ ي ف الن ل  صىل اهلل  هيحم و هم :

دِ                            أحل اليحم حني يف ُج الثنى  ويووي لذع النخهِف اىتوو 

دِ                             وقِ ُف تضهيحِم، وطلُع يمينحِمِ   م غيُن هذا الضغملِ اى خم 

غ  خمنثغبص صغديي
ِ
ِدي                   ويميض اىل اهياغف  تههَّحِم دتيغ الكص ال غخمِل ال َّ

والوذى يضوف  التوغم"الطليو "أمغ    اىل يقى الداخهيف وااغرهيوف تقود حتققتوغ حيو  اختوغر لق ويدتحم بحون 

 - نحم :

 غ يه           تضلل  مفغ يه  تضلل  مفغ يه تضلل  مفغ يه  تضلل  مف

التووغم و نوضووحم ورضبووحم مقبلضووغب وقوود اختووغر هووغ قغتيووف روهيووغ حوونف الوودا   "الطليوو "بحوونوهووى موو  

 اىتحنلف التى تد   ىل جتدد اذنلف والنءغط والتوليف الضهمى الذى يتنغ ل مل صدور مؤلف هديد لهمدوح .

اختيوغر الءوغ ن أللفغضوحم وأ وغليبحم وحنوتوحم ومه وهغ إ مولط  اهموس  أمغ    اىل ويقى الداخهيوف تتتمثو  إ

 وههنهغ إ ملط  الهن .
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 تصوير شاعرية د/ إبراهيم ناجى

( الوك 1ولف  هدتغه وتيوغي لنو  تغبوحم إ لو  جموغ  تاوده  يوى صوديقحم األثو   نوده الءوغ ن ابوناهيم توغهى )

لهق وم الطبوى بولريارة األوقوغف . وهوذه الق ويدة واحودة مو   الطبيل الءغ ن الءه  إ حف  تننيموحم يتلليوحم موديناي 

 ،تغذول موؤمل  ،اهتمضوه  هيوحم  هتوغ اذول واألمل  ،أمداححم إ األ الم وم  خم  تغهى ي وتحق تهول شوغ ن اذول واألمل 

وصولره الفنيوف وتضب اتوحم  ،واىنض أشد ايالمغي ، والدارس لءوضن توغهى  وس وألو  وههوف أب مضلموحم ينوبا بوغألمل 

ولوذلك لوغب  وىل  مولد طوحم ىغحوغي  نودمغ بودأ ق ويدتحم  ،ومءغ نه إ جتغربحم يرسى تيهغ األمل مرسى الودم إ الضونوق 

 -مء اي اىل الك حي  قغ  إ اىطهل :

مب    ب                            بقنيٌّ م  النَّغص ُضحُم اذلُّ واألملص هب  (2)رص

وأمل اىونض  والق ويدة التوى أبود هغ  وىل  مولد  ،أمل الولداع ،اهاون  أمل ،أمل اذول  ،ألب تغهى قد تضددت   محم 

ولوهنوغ للحوف رييتيوف أبود هغ ر وغم ا  أتوحم ر وم  ،طحم إ شخص تغهى هى ق يدة هغمضف هضه بوني شخ وحم وتف وحم 

حي  يقل  إ وصفحم هل الءغ ن الضبقنى و يوف الوك شوضنه وموغ تيوحم مو  تغوم وابوداع ألتوحم يتحودا  و   ،بغلنهفت 

وىنضوحم  ،تهقود  وال شووتحم وااع صويتحم حتوى بهوك القموم  ،وتبضهف وم ودرمهغ قهول الوك الضبقونى  ،ل واألمل مضغي اذ

وأصوبحه اذيوغة  نوده ق ويدة شوضن اات مل ويقى موغ  ،منذ ال غن مل ي ت هم ب  وهد اذيغة إ موغ يلو  أتوحم الضودم 

تامول النولب  نوده واتوتلم توحول اذيوغة مثو  حبوحم ت ،و لهيوغ النولر  ،ويونف حلهوغ النودى  ،أ ذ غ  فهغ الن يم 

ثمو   وغ  ،وهول  غشوق هوغ  ول اودرهغ  ،تمحبلبتحم اىتخهيف  نحم  ننى جتندت م  لو  شوىف  ،ذلريف لف حهم  غ 

 ي لر الك تيقل  : ،تغرقتحم ومله تف لغب منحم ا  أب اشتنى ال  مف واىه   ،وبضد أب تم لحم وحتقق مغ متنى  ،

                                                           
شهن دي مف يف  غم  ( 1 شفا بغلقغهنة يف اليلم اذغدي والثالثني م   ءغ ن ابناهيم تغهي يف حي  ده مثقفغي ممغ أثن لث اي يف ، ولغب وال1131ولد ال

، و ني حني ختنهحم طبيبغي يف وريارة اىلاصووالت ، ثم يف وريارة 1322تنميف ملهبتحم وصووق  ثقغتتحم، وقد ختن  الءووغ ن م  مدر ووف الطل يف  غم 

تنبي القلايف وقنأ دواوي  اىال ووحف ، ثم مناقبغي  غمغي لهق ووم الطبي يف وريارة األوقغف ، وقد هن  م  الثقغتف الضنبيف القديمف تدرس الضنوض و

 نواب  النومي وأيب تلاس وخم هم م  تحل  الءضن الضنيب، لف توووه  م  الثقغتف الغنبيف تقنأ ق غرد شييل وب وب و خني  م  رومغت يي الءض

وينرشووهغ يف ال وويغ ووف   ندمغ بدأ ي هم بضا أشووضغر الفنيد دي مل ووييحم وتلمغس ملر شووضناي  1326الغنيب ، بدأ حيغتحم الءووضنيف حلايل  غم 

لم اىل هغ ف أبللل  غم  ءضناف اىرصيني والضنب ا تطغ لا حتنين الق يدة الضنبيف اذديثف م  1332األ بل يف ، وات م التي أتنريت تخبف م  ال

ولغب وليالي  ه اللهداين ،األخمال  النال ووينيف واايغ ت واإليقغ غت اىتلارثف ، وقد توثن تغهي يف شووضنه بغ جتغه النومغتيسوو لف اشووتهن بءووضن

شضغر    الفن رشي  ، وقد قغم تغهي ب هف بضا األ رص يف األربضينيغت م  القنب الض ءضنيف ورري غي لنابطف األدبغف يف م  يف تىدر ف أبللهل ال

ف ترشوو يف اىلت يف اهغرية، للبلدل  حته  نلاب أريهغر الرشوو، وتنهم    اإلتنهيزيف روايف النيمف والضقغب لدي ووتلت ووني، و   اإليطغليف روا

                                                                                               درا ف    شن ب ، وقغم بمصدار جمهف حنيم البيه ، وأّلف بضا النتل األدبيف مث  مدينف األحالم و غمل األهة وخم مهغ.               
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مب  بقنيٌّ م   ب                           النَّغص ُضحُم اذلُّ واألملص هب  رص

ببُضحُم قهُل شغ نٍ  مب                        تص  شغرفص النُّلرص يف القمص

 ِة  ىل شغطئ الضدمب                          ورأى مللدص اذيغ

ى  وحفيٍف م  الن مب                         يف رتيٍف م  النَّدص

نصغواطغٍر   هل النلبص واتتلمب                            م  ال َّ

تب   ِمث ص حلريَّف اذُُهمب                              ور هغ وقد بصدص

دتب  ى جتنَّ نص نب مب                      هيص  ص  م  ثيغٍب وم  ِ  ص

نِمب                                 وهل  ٍه بخدرهغ  ثصِمٌ  بغلذي خمص

 ُه هغ، وهي تبت مب                             الننمص راحتغتضرص

مب                                     تءدا أوَّ ص الن غ  ِة بءبَّغبف الِقدص

ِضدص الغنغ  ُف  غ را يص الغنصمب                              قب  أب ُي ب

، ت                         خطنٌة م  شبغبحمِ  هب مصلص  غشتنى ال ومب وص

وبضد أب  غج حيغة اهان واللحدة بضد أب تضم بغللصو  صوغر مودهغ مو  اهاون بضود أب لوغب مودهغ مو  شودة 

 ،ت غر يقلغي مل يذق لهنلم طضوفي تقود  رقتوحم صوبغبتحم وهوى حنقوف الءولق ومنغبدتوحم تهوى بوني هنبيوحم تلوطنم  ،الضءق 

ينولح  وىل قيثوغرة  ،الي تالمهوغ وللالبهوغ وال وحل والوديم يضيش وحيداي ريله بحم القودم  هوق إ ال وفف مفنوناي  وغر

وضهونت  هيوحم  الموغت  ،وهود ه وده ال وقم  ،الءاى ت ي   فاتوحم ودمضوحم  وىل موغ قود توم تهقود ااب قهبوحم حبوغي 

 -اللضف واهزا  حبغي وأىغي وهذا أبدع الءضن والنغم . ي لر الك تيقل  :

نصمب                              وااا الءغ ُن اىدلو  وحُم يقلغُب مل يص

قتحم صبغبفٌ   بني هنبيحِم تلطنمب                                أرَّ

هُ  دص حب مب                              يقطل الدهنص وص  ااهالي تغرحِمص القدص

، والنلا يصمب                      ي و  الهي ص ، والد  لص حب ، وال ُّ  للص

 ويُّ بف رقَّ وات امب                            تغح قيثغُرُه الءاو

تب  نص ه هص مب                               و ىل خد  اٌت م  الندص ص فص   ص
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بص اذلُّ قهبحم قمب                              اوَّ ى ه محمص ال َّ  وبصنص

هُ   بني  ينيحم وارت مب                              وهال الغيُل هَّ

مب                              تانى يف تءيده  أروُع الءضن والنغص

وبضد الك أخد يء  اليحم إ اذف  منشداي لهاميول أب ينلون اليوحم تهول بيوننم لوحودلم ا  أتوحم مبودع النوارول إ 

صلرة النهم وقد شنتحم ربف اذنمف اىل ربف القهوم تهول رب اذنموف والقهوم الوغمل بيونهف وبضود الءونلى ختغصوف اليوحم 

 ،ثم أخذ ب فحم    قنب هل ضغمن ال د  ،ل اا م واذنم ل  منهف تغري ه األخنى خمنامف ته

تهقود خهود  ،تهول وقود توغري بحول الميول وصوغر اذول  هيوحم  هوفي  ،ومل أتحم ق   القغمف ا  أتوحم بوغاخ أشوم  

 تهذا هل تغهى هذا الءغ ن الضهم . ،ا محم بف خمنى وبف تلم 

 ي لر الك تيقل  :

 هل يف اذف  بيننمب                         أيَّ شغ نٍ تغتلنوا 

هِمب                          الك اىبدُع النوا  رل يف صلرة النص

هصمب                            ربَُّف اذنمف اشتنتو ِف القص  وحم اىل ربَّ

حمُ  غ خمنامص تبهص مب                           تغري ص ُهلص اا ُم واذنص  وص

مب                            ضلا ابب شضنهتغ م ُه    أصمص صهَّلب  ومتص

ُل النلبص بغلِضلصمب                       ضغمُن ال م وا ُمحمُ   يص ص

مب                            وق ٌ ، وجمدهُ   بغاٌخ لغللحى أشص

مب                             الك الءغ ن الذي  تغري بغذل واتَّ ص

 خغلٌد بغلذي تلصمب                                  بغلذي شدا خغلدٌ 

بحُمُ « تغهي»الك   !أتَّحم الءغ ُن الضهصمب                         وحص ب
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 التعليق العام على قصيدة "الشاعر"

حم إ حفهووف تننيمووف بمنغ ووبف تضيينوو "ابووناهيم تووغهى "هووذه الق وويدة ألقغهووغ الءووغ ن حتيووف ل ووديقف الءووغ ن 

وصووداه موديناي لهق ووم الطبووى بولريارة األوقووغف ، وإ هووذه الق وويدة تاوده يبد هغبحديثووحم  وو  الونغم الووذى رهضووحم 

اذل واألمل ، ولوتحم ينيد أب ينبهنغ اىل أتوحم أخوف بنوغهى وحيغتوحم وتنونه مو  خمو ه تقود  نوف  وىل شوضنه وحبوحم وأىوحم 

 تاذابحم اليهغ .ووحدتحم ، ثم حتدا    اذيغة وتضهقحم  غ ومت نحم بوطناتهغ وا

اىاوزوف الوذى  نوضوحم صوحيحف ورضبوحم صوحيج ، يضوف  نوحم  "اافيوف"وقد اختغر الءغ ن لق يدتحم بحون 

 تغ الت  م تفل ل          تغ الت  م تفل ل    -:

وقغتيتووحم اختووغر روهيووغ اىوويم ال ووغلنف ، ألتووحم واب لووغب  ييووحم ا  أتووحم ي ووفحم وي ووف حيغتووحم وهووى حيووغة  ووغلنف 

 يمهؤهغ األمل .
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 اإلشادة بزعماء الوطن

 سعد زغلول فى صفوف المجاهدين

 ووضد "وموو  األ ووالم الووذي  دبووج توويهم مدارحووحم لميوو  صوونضهم وبهوو  ثووناهم بغلنثووغف أملاتووغي الووز يم 

( تقد لغب م ف ال مل والبرص ألتحم القغرود الوذى  ولط مرصو وأهههوغ ألهنوم أبنوغ ه بن غيتوحم ، وهول األ وز 1)"ريخمهل 

ناي بمرص وأهههغ ، تهلالذى لبى تداف مرصو تولر  لدتوحم ومل يهول  وهول خوغرف ، بو  لبوى ووههوحم يضهوله البرشو األلثن  بَّ

والرسور ولغته هذه الف ة مو  أصوضل الفو ات التوى حتيغهوغ مرصو توغىلت   ود األُبوغة ح وداي ، وال وا  هوم 

الوز يم  وضد ريخمهول  مو  منفوغه ولوغب قود تفوى بغت قيداي . والءغ ن  ىل  ملد طحم قد أتءو هذه الق يدة  نود  ولدة 

، و نوود  لدتووحم ا ووتقبهحم الءووغ ن  ووذه الق وويدة التووى حتموو  بووني "مغلطووف  "اىل صووخنة طووغرق وهزيوونة  يءوو  إ 

أبيغاغ ولهفاغ وحتى حنوتهوغ أ ومى مضوغتى اللتوغف والفخون واإل توزاري بوغأل الم ، ومو  خمو   وضد ي وتحق الوك ، 

 قوو  وحووس أب يضيوودوا الفنحووف لهوولط  تحووق لهوولط  ولهموولاط  أب ي ووضد بضوولدة تنووناه يتلهووحم بووغألمن لنوو  اى 

ري يمحم اىفدى، وم  اىهفه لهنلن أب الءغ ن مل يضتفه إ م وته  ق ويدتحم تفيوغ بو  هضهوحم  وفناي ، ألتوحم حتوى واب ُأبضود 

لهوم حو  رلغبوحم با ده تهم يفغرقحم وطنحم وأههوحم ، تقود هوغب البحوغر وقطول اى وغتغت حتوى ااا ريا  اللوالم وريا  ال

يغره ، تهل الذى قدر اإللحم حيغتحم حتى ينتول باهوغده وتلوغلحم توغريخ بوالده ، تهقود توغرق قيوده بضود أب  وألقى   غ ت ب

 -لغب أ ز ي رهني  ب حم وقيده ، ورمى ب هه وا  ا غره ، ي لر الك تيقل  :

 م  أ فغِرهِ  ُردُّوا  ىل اللادي ربيلص هنغره                       ب الز يُم اليلم

هى ألقى   غ ت يغِرهِ                         هغب البحغرص الينُم حتى ااا  تص ص ص الدُّ

                                                           
إ قنيحم ابيغتحم منلز تله التغبضحم وقتذا، ىدينيحم الغنبيحم، بدا تضهيمحم إ النتغب حي  تضهم القنافه والنتغبف وحفف القن ب، وبضد  1151ولد  غم (  1

حق بغلغمل الد لقى لنى يتم جتليد القن ب، ثم التحق بغألريهن الت 1173ا تتهغف م  تضهيم القن ب الننيم ومبغدل اذ غب إ النتغب وإ  غم 

ليتهقى  هلم الدي . لذلك تقد تتهمذ  ىل يد اى هج الدينى النب  الءيخ اإلمغم  مد  بده تءل بني يديحم لغتبغ خطيبغ، أديبغ  يغ يغ،  1173 غم 

رش  نلات التى لغته تف   بينهف إ ا صديقغ لحم رخمم الض رصيف و م  مضغوب بنلغره الداخهيف ، ضهنت وطنيغ اا لغب  لضمن،  م  إ اللقغرل اى

ر، إ غبنا تحم إ أبلاب الدتغع ال يغ ى واأل ف  ال يغ يف حتى ضهنت لفغفتحم وم  ثم تم تقهحم اىل وضيفف تغضن قهم الد غوى بمدينيحم اليزة ، ش

ضد ا  تضفر ا تاهيزي ،  م  بغى ءغف تقغبحم اىحغمني  ندمغ لغب تغضنا لهحقغتيف الثلرة الضنابيف وحنر مقغ ت  حغمغه ويضد حان الزاويف إ ات

ءو قغتلب اىحغمغه  صل  ريفيحم و ميه  1313،وقغد  ضد ريخمهل  ثلره 1312ل نحم  26وهل الذى أت رصى م  أ شن  أو  ورياره ينأ هغ م  ،

هغمغتحم تو يس الغمضف اىرصيف: حي  أ س  ضد ريخمهل  واند ورياره الءضل ولغته خم حم إ حهق اىهك تؤاد الذى تغصبهغ الضداف.ولغب م  ا 

رص  ىل  ءغرهغ هل أ  ختتص بانس أو بدي  ب  تنلب لميل  نغب م رصيف ولغب النص األو  م  ًوط ات لطفى ال يد وريمال هم الغمضف اى

، ودت  إ رضيج 1327أخم طس  23ضد ريخمهل  إ اختالف هن يغام وأديغهنم تتنلب وا طف لاللفحم بينهم ، وتو يس تقغبحم اىحغمني ، تلإ  

 ضد ا حتال  ا تاهيزي. 1313ليدت  تيحم ري يم األمف وقغرد ثلره  1331 ضد الذى شيد  غم 
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 ليُنق   التغريخ يف أدواِرهِ                                   هذا الذي قدر اإللحُم حيغتصحم

ه  وا  ا غِرهِ ورمى ب هه                                  األ زُ  اىنفيُّ تغرق قيدص

ٌد بازينةٍ   رضب اللهلُد  غ ورافص بحغِرهِ                          ابيغ ُقغُف مطغرص

م اىنفى البضيدص ب خنةٍ   يف مغرٍب ُمتصهثٍم بخطغِرهِ                                   تصيُاء 

ُه قناِرِه )                        ختءى أ غطيُ  الغزاة  بلره                        مب   (1وينوع وحشص البحن صص

وضالم حغلك د غ  ووضد مرصوو  ،والءووغ ن يتنغو  تغريخ البط  وأجمغده وبطل تحم ودتغ حم    مرصوو تبضد لي  دامس 

وأهههغ تهبغه م  لغب إ أاتيحم وقٌن وقغم تيهم خطيبغي تفلهىف األ داف بنداف هه  وصوولت هيز أ دافهغ ر بغي وخلتغي ، تبطل تحم 

أب قم  "  ضد ريخمهل  " ه م  األجمغد مل ي مل  غ    خم ه حتى أتى تنغته م  أخبغره ، ثم يتلهحم بغاطغب اىل البط  و 

 حدا التغريخ وأته صغدق إ ل  حديثك ،

تهقد أصبج التغريخ م   ثغر، توتوه اىوداتل واىنوغتج  و  نوغ، ترصو، اهلل ، وحغربوه مضوك  نوغرص الطبيضوف 

ب لهحم ، ألب النولب  يلويق  و  أب ي ول األحونار إ حوني أب الغغصول اى وتضمن مو  أتيغبوحم والنل ،تغألرض مضك 

 -زنى الدم ، وم  أضفغره ، ي لر الك تيقل  :

لب  غ مص ٌ م  األجمغد مل ُي ب  حتى ُأحِتب ص تن َّ م  أخبغِرهِ                          ِ  ص

غ ومل غِرهِ                          تهك البطللُف مل تن  يلمي  يطهلب  غ ريمٌ   ىل ُحلَّ

ٍب  ذَّ ِا التغريخ خم  ُمنص  يغ م ب خمدا التغريُخ ِم   ثغِرهِ                           قم حد 

 حنبص الفداريني م  أت غِرهِ                    أته اى غوُ     نغ، تِ فب لنغ

 ليف يليق    أحناِرهِ  والنلبُ                واألرُض ليف تصُ دُّ    رنغرهغ

غُح م  أتيغبحم فَّ  زني الدُم القغين وم  أضفغِرهِ                          والغغصُل ال َّ

ثم يتلهحم الءغ ن بغذدي  اىل اللصولليني الوذي  حوغوللا  و  هوزيمتهم بغلود لة اىل ال والم واللروغم بضود أب 

األحقووغد وا لتفوغف حوول  رايوف الهووغد ، تيقول  هووم أ نضولا  وو  د لتوحم قبوو  تفيوحم توود لا بضود مقدمووحم اىل تنغ وى 

الءغ ن يغم  تغديتم بغل الم ردوا ال الم اىل اذولادا  و وا أتوحم يوؤتى ااطون مو  اىو م  ، تقود نو  بءو  ال والم 
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للاف ال الم بيمينحم إ حني أب ي غره تقطن بغلودم ، ولنو  ضويغف قودوم  وضد و دلوحم بودد ضهمهوم ، لوف بودد اللوحى 

 -ي  بنلره . ي لر الك تيقل  :دهى اله

ُتمب بغل الم رويدلم وب دص ُد يف مزمغِرهِ « داودُ                           يغ م  شص  ىغ يصءب

مغد وميُا تغٍر، تغلدهى  والفُق، بضُا دخغتحم وًاِرهِ                حته النَّ

 ه  م  أخطغِرهِ  أبَّ اى م ص                    ُردُّوا ال المص اىل اذلادا تءهدوا

حُم بيمينحِمِ   ودُم النغيِف صغرٌخ بي غِرهِ                             ن  البءُ  قمي ص

د ضهمهم ى بمنغِرهِ                             هذا ضيغُف الضد  بدَّ حص دُه اللُّ  لغلهي  بدَّ

تغ وتقبهله ا وتقبغ  الفوغحتني  " مرصو "تهقد هغف بحم  ضد ، وموغ هوغف بوحم هول اذوق اىبوني إ  وفف ديوغر اذوق 

لضهدهم إ ا وتقبغلحم ، وا ومضلا لوحم ، تبيغتوحم إ طيوحم اذنموف ، وقهبوحم أبوى  ، وصودره متموند   قلول لهخطولب و  

يذ  ، و زمحم قلى لحم  ىل الضزم ، تفى مث  هذه اىلاقوف لويس خمو  القولة توغهج ، تهويس إ النوغس خمو   وضد ينولب 

س إ النووغس موو  ي ووتحق ثنووغف النووغس خموو   ووضد ، والءووضل مهوونو  حتووى أهنووم هووغ وه ىرصوو ردافاي وُاخووناي ، ولووي

ول دورهم أرييز وألتفغ هم هدين ، توال تنوغقش مو  لفونوا بود لتك التوى ضهون صولا غ و هيوك أب تن وى أاى مو  

والنوغر التوى  أ غف واتن، أمنهم اغلقهم ، تهم لل م لا تؤاده لز لا مو  تولره وتوغره ، النولر الوذى  وغ لو  ضوالم ،

حتنق اللوغىني اى وتضمني  ، تهوم قود نهولا ا  الننولص و وغر ااوذ ب ، الءوضل مضوك والءوضل مثو  البحون اب 

خملل   متنضحم  دود أو قيلد أو حولاهز ، ورهغلوحم أبطوغ  مل هيوغبلا اللهوم وقوه طغيغتوحم وهودره ، وهوم قود خغضولا 

يمف  و  مقغوموف وحونب البوغبنة حتوى ا تهولا ح ولهنم اىضغر، اىههنف تف  ته هوم  زيموف و  ضوضفه هوم شون

تزحزحلا أحاغرهغ ودخهلا اىل أخملارهغ تغتلن اىل اذ   ي وق  قوى يودى ثولاره ، وام وى مو  يلموحم ورايوغت الهوغد 

 والنرص خلاتق  هيحم و ىل هدراتحم .

 -ي لر الك تيقل  :

 ديغِرهِ بغذق أب                            ضٌد أه َّ بحِم و ضٌد هغفلم
ِ
 هصب يف  فف

وا ص َّ نص خمغِرهِ                           تغ تقبهله لضهدلم وختص فَّ  لبينحم الضغيل ُملص

 ُضهٌم ُ ِقيهص األمس لوبسص  قغِرهِ               قغللا: ُتِفيهص  ته  تفى  نك اهلى

                  تصهبجص م  لفنوا بد لتك التي
ِ
هب وخ   أاى اىيسف حص  وداِره وضص

عب  هب بخغلقهم تصدص غِرهِ                                     ثغُمهم تصِز ص  هللِ حنمص اهللِ يف لفَّ
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ِز نيص ممغ  م لا م  تغِرهِ                         واهللِ لل ىص لا تؤاد،  تثنلا  هص

 نلص و غِرهِ ُن هب ص م  ا  الن                       و غ  نغُه ضالم أتف هم ومغ

م يف تيَّغِرهِ                      الءضُل مث  البحن ابب يغللب تف  تقِف ال دوُد الءُّ

 مل هيدفوا واللهُم يف اداِرهِ                          ورهغُلحُم األبطغُ ، ويجص رهغلحمِ 

    قغهن اللادي و   هبَّغِرهِ                 خغضلا اذتلفص تف اتثنه  زمغُام

 أحاغره ومصءلا اىل أخملاِرهِ                   طهضلا  ىل ح ب  اللالم تزحزحلا

اِرهِ                     قذتلا بحم خمصلل الرسارن تغتلنوا  لهح   ي ق  يف يديب ُثلَّ

ٌة  ىل أ لاِرهِ                              أم ى ورايغت الهغد خلاتٌق   ُنبٌن ُمنصرشَّ
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 العام على قصيدة " فى صفوف المجاهدين "التعليق 

وترشوت إ هنيودة  " وضد ريخمهول   "هذه الق يدة قغهوغ الءوغ ن بمنغ وبف الوذلنى الضرشوي  للتوغة الوز يم 

 وضد ريخمهول  مو   "إ صوفلف اىاغهودي  ، وقغهوغ إ وصوف  ولدة  "م ، وهى بضنولاب  1323البالغ تلتمف  نف 

 -اىنفى والتى قغ  إ مطهضهغ :

 وا  ىل اللادي ربيلص هنغره                       ب الز يُم اليلم م  أ فغِرهِ ُردُّ  

إ منفووغه ، تبضوود أب لووغب منفيووغي وهوول  " ووضد ريخمهوول   "تغلءووغ ن إ هووذه الق وويدة ي ووف مضغتووغة الووز يم    

 أ ز  تقد تغرق قيلده ورمى ب هه وا  ا غره .

صوغدقف ، تهقود ا وتطغع الءوغ ن أب ي وتقطل منوغ لو  ف شوضلريوهذه جتنبف شضنيف صغدقف تللدت  و  جتنبوف 

 ." ضد ريخمهل   "مءغ ن الفنح والبهاف بضلدة الز يم 

 وقد متيزت هذه الق يدة بنثغتف خمزينة إ اىءغ ن والضلاطف لض  م درهغ الفنح بضلدة الز يم 

ققووه تيهووغ وأمووغ  وو   غطفتووحم تقوود لغتووه مرشووقف ألهنووغ ت ووف موولاط  ال ووضغدة بووغلز يم و لدتووحم ولقوود حت

 تبضغي لتحقق اللحدة النف يف . اللحدة الفنيف واىلضل يف

ولذلك حتققه اللحودة اىلضول يف ، تغلق ويدة مو  البدايوف حتوى النهغيوف تتحودا  و  ملضولع واحود وهول 

 . " ضد ريخمهل   " لدة الز يم 

هيوف ، وأ وهلبحم تهغتوحم واضوحف ه " وىل  مولد طوحم  "وأمغ    الهغف تقود هضوه بوني النقوف والزالوف لضوغدة 

 زنى  ىل الطبل وال ايف .

 -،ويضف  نهغ :التغم ،  نوضحم ورضبحم صحيحغب  "النغم   "وقد اختغر الءغ ن لق يدتحم بحن 

 متفغ ه  متفغ ه  متفغ ه           متفغ ه  متفغ ه  متفغ ه 

والنفوى واهوغف لوهنوغ روهيوغ هول اهوغف اىن ولرة ولوهنوغ بحنلتهوغ اتطوالق مو  قيولد األه وقد اختغر لقغتيتوحم 

  هنغيف ابهف اذزينف .
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 "لمحمد على باشا الكبير"رثاء على محمود طه 

 فى قصيدته "بعد مائة عام"

ا-توطنها:

ا  وو  دتيووغهم النثووغف موو  اىلضوول غت البووغررية إ شووضنتغ الضنبووى ، اا طغىووغ رثووى شووضنا تغ موو  رحهوول          

 "و بقلهم اىل الدار ابخنة ، وهول بنوغف يتضموق إ الِقودم ، منوذ ُوِهودص اإلت وغب ووهود أمغموحم هوذا اى و  اىحتولم 

 ."اىلت 

ولن  أمف مناثيهغ ، واألمف الضنبيف م  األمم التى حتتفف ب اا ضووخم م  اىناثى ، والءووغ ن  ىل  ملد طحم شووغ ن 

صف وخمز  وتغريخ واهتفع ، والنثغف مبدع حهق إ ل  األهلاف ، و ءضن اىختهفف م  مديج ورثغف وو أبدع إ ل  أخمناض ال

بغب مت ل ينبىف    مضدب الءغ ن األدبى ويفريه بمال حم الفنيف ابنارياي  غطضغي ، والءغ ن اب لغب  " ىل  ملد طحم  "إ شضن 

ححم هذا يؤلد أتحم مللل بغلنغ ني م  األ الم ين لهم اىدارج قد مدح األ الم إ ل  جمغ  ا  أب مناثيحم لعأ الم ألثن م  مدار

تف يف خهق لنيم هالضهميف وال ويغ ويف واألدبيف وا  أحيغف ، ويبه  ثناهم بغلدملع راحهني ، تملبغر البطللف إ شووتى ميغدينهغ

صدقغ ه وتلنا ه تهك أب تهمس وتغف القهل و فحف النفس وم   ،ورو ف اإلت غف  ينتفل ب غحبحم ، تمب لغب م  هؤ ف أ

رص شغ النب  "الز يم هؤ ف األ الم الذي  أثنوا اذيغة إ ل  جمغ  إ م ءغ ن  ىل  ملد طحم هذه 1)" مد  ىل بغ ءو ال (توت

ضم هذا الضدد بني دتتيحم لث اي م  النوارل الفنيف واهند يف التى مته 2)"بضد مغرف  غم  " -الق يدة وهضههغ بضنلاب : ( وقد 

إ هذا الضدد هذه الق يدة التى أوحه اليحم ببضا  بغراغ ااغصف ، تننة  (3) ه ولغب إ طهيضف مغ اشتمهه  هيحم اىاهفإ  هد

شغخص أمغمحم تيحدثنغ قغرال : هم الفند ولوتحم  شخص هذا الضص ءغ ن يتمث   صدار هذا الضدد ، تفى مطهل الق يدة تاد ال  -ا

                                                           
قدوتيف ختلل حغلييغ ل يطنة اليلتغب، ولغب والده ابناهيم م  ىل وهحم التقنيل يف مدينف لغتغ ، وهي مدينف بحنيف م1763ولد  مد  يل يف  غم (  1

يضد  مد  يل بغشغ مؤ س الدولف اىرصيف ،  أخمغ أحد القغدة الض ننيني م  اوي األصل  األلبغتيف الذي   مهلا يف اذغميف الضثفتيف يف تهك اىنطقف

والييغ  بضد ا تطغ تحم ال يطنة  هيهغ، ولغب قد  ني م  قب  ال هطغب الضثفيناذديثف، والك ب بل اصالحغتحم التي قغم  غ يف أرهغف الدولف اىرصيف 

م، وا تطغع م  خال  حننتحم ومهغرتحم ال يغ يف التحنم يف مفغص  الدولف اهءف يف الك 1131 ىل مرص يف أ قغب خنو  اذمهف الفنت يف يف  غم 

 ة غتحم  تهف أرلغب الدولف، حي  قغم بتحدي  اليش اىرصي يف ت ة ق اللقه وا ت دار تنمغب بتضيينحم خديلي  ىل البالد، وشمهه اصالح

رصيف يف بضثغت لهتضهم يف تهك الدو ، اىل هغتل تو يس تلغم تضهيمي هديد ىل   بغ  تضغتف بغافات األلغديميف األوروبيف وار غ  النلادر اى

ا لغمضغت الفنت يف، األمن الذي أثن يف ا غدة تلهيحم الثقغتف اىرصيف بضيدي الطنري األوروبيف وار غ  الطالب م   تهف التخ  غت لهدرا ف يف ا

ولف د   ال يطنة الضثفتيف، وشمهه اصالحغتحم لذلك الزرا ف التي قههه م  تبضيف مرص ا قت غديف لهدولف الضثفتيف، اىل هغتل تو يس  ههغري ال

ضم  مهغمحم التضداد ال نغين، و رصي اذدي ، الذي لغب م   تنض تلغم رضيبي  تهف، والتانيد اإلهبغري، وتطضيم األطفغ ، وخم هغ م  اى

 األتءطف اىنلزيف لهدولف التي   يزا  النث  منهغ بغٍق اىل اليلم يف مرص.

 333صو  2333هزينة اللرد طبضف  –( ديلاب  ىل  ملد طحم  2

 333صو  –إ الديلاب  مقدمف الق يدة – 2333هزينة اللرد طبضف   –( ديلاب  ىل  ملد طحم  3
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ضغف منغر ال نني ِم ب هذه النوح اات الضزيمف التى   تهني  رشق الذى تتحقق  هيحم األمغتى وابمغ  تقد أ وم  هذا البني اى

التى هى أشضف م  ب فت اىنى وم  رهغف أبيا لغل بغح اىبني ، وم   زارم وقلى  غرمف   تنثنى و  تهني ، تقد وضضه 

ن لب شيد مرص إ  هلد األولني ، تمب لغب ت أ غس اىهك ، ثم تطغوله لتبنى لحم اىاد اىنني تهل أو  بغٍب بضد تن لب الذى

قد تحه م  ال خن متغثيهحم خن غف ، توته قد أطهقه م  مرص تلر الضقل  ، وشضهف الضهم وتان الفنلب ، تقد بنيه الدتيغ 

 ىل   زتواذيغة مضغي بنغفاي  ّزبحم الءووضل بضد أب لغب مغبلب مهني ، وبضثتحم ات ووغتغي هديداي خم  الذى لغب ، حتى أب منزلتحم 

 الطغ ني .

 -ي لر الك تيقل  : 

وِح وهذا البنيب   ُييضُف يف مرصص منغُر ال ننيب                        ِم  هذه النُّ

ٌف م  بص فِت اىُنى بغح اىبنيب                                 أِشضَّ  لغل َّ
ٍ
 وم  رهغف

ى مءبلبٍف لغلهلى   غرمٍف،   تنثني،   تهنيب                               وم  ُقلي

طَّهب بنغفص اىهك ثم ارتقهب   تبنى لحم اىادص النتيلص اىننيب                          خص

ُ  بغٍب أتهص بضد الذي لنيب                                    أوَّ ُه تن لُب يف األوَّ يَّدص  شص

 ِحاغرةي خن غفص لي هب ُتبنِيب                                   قصدَّ م  ال خن متغثيهصحمُ 

نص الفنلبب                                 وأتهص أطهضه منغرص اذاغ هصفص الضهم وتصاب  وُشضب

غ   زَّ بحم الءضُل الغبني اىهنيب                                     بنغُف دتيغ وحيغٍة مضي

ا اىل غ هديدي ت  ىل الطغ نيب                                    بضثبتصحم خهقي زَّ  منزلف  ص

ولقوود أشووغر الءووغ ن اىل مووغ أحدثووحم  موود  ووىل إ اإلرتقووغف بووغليش والبحنيووف ، والوونى والتضهوويم ، وال وونغ ف 

ضحم وقطنحم يهوبس لو  الضوغمل ، ومو  أ وهحتحم يوداتضلب ، ومهلوه البحوغر ب وفنحم وهيءوحم القولى حوغرس نب ت غر م  ُص 

 -ب . ي لر لك تيقل  :لوم  هنغ داب ىرص ول هطغتحم الضغىأتنيقيغ والرشق األمني ، 

 أي  لهذا الءضل يف اىح ننيب                 قغللا: اذلغراُت، تقهه: اتلنوا

 وم  يديحم ِمغزُ  النغ انيب                               م  ُقطنحم يهبس هذا اللرى

غُب م  صنِضحمِ  اُت اىصنلبب                         واىدتُل ال خَّ ُن ُلنص ُم اذمب  واذُمص

ِه األرُض بنايغتحم ضهب م فص البحغر ال فنيب                            قد مغهص وخلَّ  
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 وحغرُس الرشق القليُّ األمني                                  وهيُءحم ُمنقُذ اتنيقيغ

ِن ُهببهص الثنى مب  وُدتبهص يف  هطغتك الضغىني                              ؤ ف ال ُّ

ثم أخذ يتحدا    ابنحم ابناهيم الوك البطو  الفوغتج، وهول اإلبو  األلوف لولاىل مرصو  مود  وىل بغشوغ ، وقود 

تل  بتغ  البطل ت  ىل رأ حم ، وهل الذى شق الوداو  وأهونى  وغ اىوغف لوغلتف اىضوني ، وتوتج ال ولداب ، واصوبج 

اوغري ،  زب ال وحل ، تهول  بقونى دهونه وريمغتوحم تومب موغ صونفحُم اتوى ال ودود لتخالنهن حته  هطغتحم ، وهل الذى بن

تهل مهندس  ال تنحم ، و غمل حغري  هلم األقدمني ، وقد  هم أبَّ لهفو  قولة   تقو   و  قولة ال والح توو ال شووتحم توداب 

 -ب الححم ، ي لر الك تيقل  : ااهلل النغس بحم لف داتل

يد أبطغُلحم نِيكص ال    ومص  لمبناهيمص يف الفغحتنيب                          وم  بص

 مؤتهٌق والغغُر تلق البنيب                        تغُ  البطل ِت  ىل رأِ حمِ 

ى بحم فص اللادي وأهنص نص خب  مصضنيب                   مص ب ريص
ٍ
 هداو ص التف لفف

 غد يف األقدمنيب وهل الحٌم                             وأخللص النهنص ل هطغتحم

حلص و  يمتهنيب                       ومص ب بصنصى تهك ال دودص التي  ختتزُب ال ُّ

 حلامُ  الغي  الدتلِق اهتلبب                    خملارُ  األرِض ااا أقهضهب 

هغ مص ب أتى ال حنافص يف دصو    ذه األ لاِر ُشم  اذ لبب                 وص

تصحُم مضازُة ال غتضنيب                       هِن ابَّ الذييغ  بقنيَّ الد نصضب  صص

نُّحمُ  فص تص ننِيب                               مهندٌس أتهص  ص  و غمِلٌ ُأويِتص ِ هبمص ال  

ةٍ  ِة تيف تِدي ب                             أدرلهص مغ لهف   م  ُقلَّ  تِدتبهص بغلقلَّ

 وهي  الضغرهوف الضهليوف تيتلهوحم بغاطوغب لوحم تيقول  وهوذه أبيوغت  "توغروق  "يتنوغو  و  يفلت الءوغ ن أب 

 غ وأهند هغ أتغ بنغ هوغ ا  أب  نغرصهوغ اىنلتوف هوغ  خنهوغ الهفوف الرِسوىَّ الثموني ، ور ومهغ بضوا شضن أتلمهغ وأدَّ 

هوذا ال ويد النيو  وتغروقوحم ،تهول خطلط لهنغضني  ، ويبدأ تيهغ الفنن   ينتهى ، وشبل األ وني إ خيوغ ت الفنون لو  

والود توغروق  "أنود توؤاد  "أتءولدة التوغريخ تقود أهمهوغ والودا   " مد  وىل  "منتلع إ مللل ااغلدي  ، تاده 

وتغروق مو  أبنغروحم اىههموني ، ولوذلك توغروق مو  روح  بغروحم وأهوداده  يوف ل يوف اهلل لهمن وهني ، واب لنوه أهود إ 

لوف أتوك صولرة هوف مرشوتف  ومحف  ، الغهول وهول خمنيول  و   وىل  مولد طوحم وشوضنههذا البيه مبغلغف ت و  اىل 

 -اطغرهغ اذل وتلر اليقني ، ي لر الك تيقل  :



66 
 

يُّ الثمنيب                       أبيغُت شضٍن أتغ بنَّغُ هغ غ الهفف الرسَّ هص   ُهنُّ

ُم ُأتبُق النلِب ل                 ر متُهغ بضاص خطلٍط لف  هنغضني ب ُينب ص

 وت بج األ نُي   يهتقنيب                         يبدُأ تيهغ الفنُن   ينتهي

 رتضتُهغ يف مللِل ااغلدي ب                          ل ي ِد الني  وتغروقحِمِ 

،ص أتءلدةٌ  د  ، م  هص ُب النتنيب                 مل يص ذب غ التغريُخ  ص ُنهص هص  ِمزب

، اىا هغ والدص ِمنيب                          تصبىأهمص  وأتهص م  أبنغرحم اىهبهص

 ل يِف اهلل اىل اىن هنيب                            وأتهص م ب روحيهف  يفٌ 

فٌ  حص مب  اطغُرهغ اذلُّ وتلُر اليقنيب                       وصلرة مرشقٌف  ص
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 التعليق العام على قصيدة "بعد مائة عام"

، لقود  " مود  وىل بغشوغ النبو  "بمنغ وبف مونور مغروف  وغم  وىل وتوغة  " ىل  ملد طوحم "ق يدة قغهغ هذه ال

مقودر لهفلوغر  أيونف حهوه ، ومو  خمو   مود  وىل مؤ وس اذلوغرة اىرصويف إ الضرصوو  " وىل  مولد طوحم "لوغب 

لوف إ لو  اىاوالت اذدي  ي تحق التمايود تمنوحم ومو  روحوحم و مهوحم يلوئ منوغر اذلوغرة اىرصويف توحودثه هن

 الضهميف واذنبيف وا قت غديف والزرا يف وشق الداو  تهل مهندس  ف تنحم ، وأتغه اهلل  هم ال نني .

والق يدة متحدة اىلضلع وقد حتققه تيهوغ اللحودة الفنيوف لوذلك ، والءوغ ن صوغدق إ لو  موغ تلموحم لوذلك 

 صدق شضلره ت دقه شغ نيتحم وصدق شضنه .

قف تنحوف بوف قدموحم اىمودوح ىرصو مو  هالرو  األ وف  ، تهقود هضوه لغتوحم بوني النقوف و غطفف الءغ ن مرشو

والزالف ، وا وهلبحم النشويق ، ومضغتيوحم النقيقوف ، تهغتوحم واضوحف لو  اللضولح إ  بوغرات هيهوف منتقوغه ، وا وهلبحم 

  ه  بضيد    اذلشى والغنيل والتقضن ، ومل يهاو اىل ال نغ ف الهفليف .

 لرة الءضنيف إ النص تاغفت إ مضلم أللاهنغ .ولقد شغ ه ال 

م وتفضه             -التوغم ويضوف  نوحم: "الرسويل"ولقد حتققه اىل يقى الءضنيف إ الق ويدة تغختوغر هوغ بحون 

 م تفضه  مفضل ت           م تفضه  م تفضه  مفضل ت

ن وولف لووذلك وهووغفت الضوونوض والرضووب  ووىل ال وولرة  نوضووحم مطليووف من وولتف والرضووب مطوولى م

 -ت   :

 م تفضه  م تفضه  مفضال        م تفضه  م تفضه  مفضال

واختووغر هووغ قغتيووف روهيووغ النوولب ال ووغلنف ممووغ  مهووه  ووىل اثووناف اىل وويقى إ الق وويدة ، وأمووغ  وو  اىل وويقى 

غ الداخهيووف تهووى تتمثوو  إ لوو  لفووف منتقووى أو  بووغرة  نمووف ملحيووف ، أو صوولرة تضنووس تفووس الءووغ ن ومضغتغتووحم مموو

 زضهنغ تتفغ   مضحم .
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  فى قصيدته " شوقى ""ألحمد شوقى "رثاء على محمود طه 

وموو  األ ووالم الووذي  خهوودهم الءووغ ن بءووضنه واب لووغتلا قوود ُخهوودوا بوشووضغرهم أو خهوودام أشووضغرهم أموو  

تقو  ، واتوف ( و وذا   ينولب  وىل  مولد طوحم قود اقترصو  وىل أ والم ال يغ وف والهوغد 1)"أند شولقى  "الءضناف 

تضداهم تمدح أو رثى ل  تغبحم إ جمغلحم ، تهقد لوغب اللتوغف إلخلاتوحم وأصودقغرحم واخالصوحم هوم مو  أهوم صوفغتحم التوى 

ات ف  غ ، تال  ال ااب  نود وتوغة أحود هوؤ ف األصودقغف أو األدبوغف وأصوحغب النهموف وتن وغهنغ أب يتقودم اىل 

لد طوحم ين وف أصوحغب الفلوغر  واهموم الضغليوف وحودي  طوحم  و  رثغرحم مضزيغي الفل  اىل اويحم ، وم  خم   ىل  م

أم  الءضناف ومغلك تغصويف الءوضن الضنبوى الوذى أ هو  الول ف لوحم لو  الءوضناف مو  لو  صولب وحودب وحتودا 

 -حي  قغ  :"حغتف ابناهيم "بذلك ل غهنم اىضف 

 أم  القلاإ قد أتيُه مبغيضغي         وهذى وتلد الرشق قد بغيضه مضى

ممو  رثوغهم تقود رثوى  هلك تاد حدي   ىل  ملد طحم    أمو  الءوضناف لوغب ارحول مو  حديثوحم  و  خمو لذ

حغتف ابناهيم ، و مد  بوداىضطى اهمرشوى ، وهفاريو  تقوال ، وشونيل أر والب النغتول واألديول الهبنوغتى أمو  

لقى أتوحم هاون األرض واذيوغة البيغب ، وتاد  ىل  ملد طحم إ مطهل الق يدة التوى رثوغ تيهوغ شولقى يتحودا  و  شو

واألحيغف ألتحم م َّ مقغمحم ، تقد  غج حيغتحم ح ة و و مف وهوذا حوغ  لثو  مو  الءوضناف ألهنوم ينءودوب الوف  إ لو  

 مو  حقيقوف شىف توماا صودملا ب وخلر اللاقول اىؤىوف أصوغبتهم اذو ة وال و مف واىهو  ، تهقود لوغب شولقى هوينالي 

 هيوحم لبَّوحم وريمغموحم تهقود أهوم الءوضناف  قهوحم وقهبوحم تنقوغي وأتتاوغ لهودهن  وذبغي  ومهنغ وخيغ  مضغي متهنغ اذل والف 

 ه ال و حن بيغب م  حنمف وت غحف ، تهقد تاون اهلل مونهف اهغموحم ، وهول قود خممون األرض رنوف و والمغي ، وأضهون 

                                                           
م يف حي اذنفي يف 1161أند شلقي هل أند ب   يل ب  أند شلقي، شغ ن وأديل مرصي، ولد يف ال غدس  رش م  شهن ترشي  أو   نف  ( 1

ءضناف الضنب  ونف  ءضناف، حي  لغب1327مدينف القغهنة القديمف، أبله لندي، وأمحم م  أصول  تنليف ًل يف، بغيضحم ال حينهغ ألف  م أم اي له

ب الءيخ غجمددي الءضن الضنيب اىضغرصي ، اشتهن بغلءضن الديني واللطني، ويضتف رارداي لهءضن الضنيب اىرسحي ، ويف النابضف م   منه التحق بنت

ثغتليف، داريف، ثم الصووغلج يف حي ال وويدة ريينل، وحفف هزفاي م  القن ب الننيم، لف تضهم مبغدل القنافة والنتغبف، وبضدهغ دخ  اىدر ووف ا بت

رش م   منه التحق بمدر ف اذقلق وال هف، واتت ل اىل  وأضهن درهف تفلق  غليف للتئ  هيهغ بم فغرحم م  الن لم الدرا يف، ويف ااغم ف  

األدب  اطهل  ىلم  ووغتن اىل تنت ووغ  ىل تفقف ااديلي تلتيق، وتغبل درا ووف اذقلق يف ملتبهيحم، وهنغ، 1117ق ووم ال هف، وبضد ختنهحم  وونف 

م هل أند شلقي شضنه يف ديلاتحم الءلقيغت الذي صدر يف أربضف أهزاف، أمغ األشضغر التي مل يلمهغ الديلاب 1131الفنتيس، ثم  غد اىل مرص  نف 

ءضن اىنغ بغ ءضناف ب شتهن أم  ال ءلقيغت اىاهللف، وا رسبلين يف جمهدي  أطهق  هيهف ا م ال طنيف وا هتف يف، ت اللتقد هضهغ الدلتلر  مد ال

ءضن الديني الذي خ ص لحم الضديد م  الق غرد، ومنهغ:  هلا النبي، واهمزيف النبليف، وهنب الفدة، لف تلهد لحم مهحمف رهزيف طليهف  هغه بوال

لنب ، يف؛ ومنهغ:  يل بك ابيتغي بضنلاب دو  الضنب و لفف اإل ووالم تلمهغ يف منفغه يف األتدلس، لف لتل الضديد م  اىرسووحيغت الءووضن 1726

وجمنلب ليىل، ومرصووع لهيلبغتنا، وقمبيز، و ن ة، وأم ة األتدلس، وال ووه هدى، وًيضف الغغب، والبخيهف، ولتل أيلووغي النوايغت؛ ومنهغ: 

  ذراف اهند والفن لب األخ ، ولحم يف النثن لتغب أ لاق الذهل.
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ردَّ لهنولب هغلوحم ومل ويقغه ،  هغ  اذيغة وتتنتهغ ، وموعأ اللهولد تءويداي حتوى أتوحم  هوم الطو  ذنوحم وأتغغموحم ولوذلك

  -ي لر الك تيقل  :

حمب  نص األرضص حني مص َّ مقغمص اص حمب                          هص  وطلى الضمنص ح ةي و  مص

ٌ  م  حقيقٍف وخيغ ٍ  يبنص حمب )                                هص هصكص اذلُّ والفُ  ريمغمص  (1مص

صمص الءضُن أصغنيحِم تنتَّغ حمب                              أهب ا وُمدامص  يف تصِم الدهِن للثني

حمب                                      ه بيٌ  م  حنمٍف وبيغبٍ  نص اهللُ منهف اهصغمص  تصاَّ

ٌة م  ت غقيو زَّ حمب                                 توخُذ القهلص هص  وحِم وين ى ب حنه   مص

نص األرضص رنفي و المي  مص حمب                              غخمص  وهالص النلبص تتنفي وو غمص

ا لص اللهلِد تءيدي مص حمب                                مغلليغ ِم ب هَّمص الط ص ذنصحم وات اغمص   ص

حُم والزمغُب م ٍك اليحم حمب                                 مغ لص طَّمص هغمص ه وحص دَّ أوتغرص  رص

  الءوغ ن  وغله هناحهوغ بضود اللوغم ، ثوم يت وغفع وأصغبحم الفزع يلم خموغب شولقى  و  أينوحم ووالط  قد ُور  

لذى هضهحم يءتغق اىل الضغمل الضهولى  وغمل الونوح ، ثوم أهوغب قوغ  اب روحوحم اى وتهغمف ، تقود را هوغ النولر إ الوك ا مغ

ه ال وفف الم النولب ، ألهنوغ بنوالضغمل الضهلى بضد أب لغته إ ضهمف النلب اىولحش ، توه وه اىل  غىهوغ وطولت ضو

 ثون أب ينولب إ وال اب  لغمحم ، ثوم يطهول مو  اىتهقوى أب هيتوف بم ومحم تهول موغ موغت  ، وهل م  األرض تهقد تصف

 -ال فف مقغمحم ، ي لر الك تيقل  :

عص الطُ  يلم خمغب    األيو حمب                       ُرو   وِك و غلهب هناُحهغ اىهتغمص

حمب                         حم اىل  غمل النومغ الذي شغق  !ِح  أصهص ب تهك روححم اى تهغمص

حمب                     را هغ النلُر وهيص يف ضهمف النل  ِب تخفَّهب اليحِم تطلي ضالمص

 وهل م  األر
ِ
حمب                      هي بنُه ال فف  ِض  هيٌ  تف ال اُب  لغمص

حمب                          تغهتفلا بغ محم تف مغت، لن ب   ُمقغمص
ِ
 ! ثنص اليلمص يف ال فف

وحتدثوحم  و  الونوح و غىهوغ الضهولى  "شولقى  "وبضد حديثحم    الط  اىفز ف اىنو وف ب وبل مولت األمو  

وضوويقهغ موو  النوولب اىلهووم وحنينهووغ اىل الضووغمل الضهوولى ، تووناه يتحوودا  وو  النيووغض واذوودارق الُغوو ب تياووند منهووغ 

                                                           
 .127صو  3233هزينة اللرد طبضف  –( ديلاب  ىل  ملد طحم  1
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لهوحم لهءوغ ن  وؤا ي مل توغرق ال وداح وهفوغ أتضغموحم   ومل يفتوحم أب ي وتنطق الن ويم تيءونل لوحم أب األمو  مل شخ غي ي

 مهحم  المحم اىل  بلبحم ، ولوذلك ي وتث  الغودين اىوغف الضوذب مغلوذى  وغق األمون  و  حتهيقوحم وب و  هنغحيوحم ودار 

و لغمهوغ ،  وطف التوى يمون تيهوغ اىوغف بىنحل  ريغضحم، ولذلك توناه ي وتنطق الولادى وشوهغبحم ومطغحوحم وهول األرض ا

وهى األمغل  اىنتفضف ، ولههغ بافهوغ ت وو  إ رصاخ و ليو   و  شوغ نهغ اىبودع الءوغدى ، توف لوغب مو  الءوغ ن 

ا  أب تهفووه بغليووغي را ووفي شووبج اىوولت أمغمووحم ، وااا بقهبووحم هيتووف بنوو  منووغدى لقووى ال ووغدح  " ووىل  موولد طووحم"

لءووغ ن أب يووذلنوا األموو  إ لوو  صووبغٍح ويووذلنوا شووضنه ، وامووعأوا األرض وال ووفف الطوونوب نغمووحم ، ويوولىص ا

 -هتغتغي ، ي لر الك تيقل  :

غ ثتني النيغُض  نحم صبغحي حمب                         حدَّ اِحهغ هفغ أتغغمص  مغ ل دَّ

هبحُم لهحبيِل  ال                            وشنغ يل الن يُم أو ص يلمٍ  حمب مل ُ صم   مص

حمب                           وت مضُه لهغدين ُينصغدِي ه وحيغمص  مغ الذي  غق ط ص

ا فص الفانص تلري حمب                    أُتناُه تنشَّ  أم شفي م  تدى ال بغح ُأوامص

ِل اللا حمب                      ورأيُه الف ص يف ُشضص  دِي ينغدي بطغححم وألغمص

ه غ ي تاُ  شغ نص غ صغرخي حمب                       الءَّ غمص  دي، ويد ل لفن حم ر َّ

تصهصفَّهُّ بغلييغ وبضيني حمب                                تص بصٌج ختطُن اىنلب أمغمص  شص

حمب                 :هتفص القهُل بغىنغدي ص حليل  لصِقيص ال غدُح الطنوُب ِنغمص

ُه بن  صبغٍح  حمب                          تغالنوا شدوص  وارُقبُلا م  خيغلحم اىغمص

حمب                   وامعأوا األرضص وال ففص ُهتصغتيغ هَّحُم مل يصنص ال بغحص تنغمص   ص

ثم يوخذ الءغ ن بويدينغ وأب غرتغ وم  قبههوغ قهلبنوغ وههوف لنموف ابو  هوغتىف وهول بيوه أمو  الءوضناف الوذى 

،  شوغلتغي بووبى تولاس اذ و  بو  هوغتئ ألتوحم لوغب لنموف ابو  هوغتئم وأ وفه 1323أ  حم بضد  لدتحم م  منفغه  غم 

هههوغ مو  ال وفف خمفموف حتوه ضههوغ ريهونة تبنوى و وىل تن هوغ ىل الننمف متخيالي أهنوغ تلتننى الءغ ن يتلهحم بغذدي  ا

تنلح نغمف ، قود خويم اللوالم  هيهوغ واموتعأت وحءوف وههغموف ا  أهنوغ  نتهوغ وليوف ينننهوغ وهوى مضءولقف أمو  

لءضن ، تبغدرهغ بغل الم وأخذ ي فهغ  ىل تقود را يهوغ قوغرالي : لويس لهمونف إ اذيوغة  والمف ، ويلاصو  الود لة اىل ا

يغف ضالموحم ، ولوذلك   بود ال ف والت ف اىل الننمف النموز تيقول  تحو  إ اذيوغة أشوبغح إ ليو   وغبن يمحول اللو

يلموغي  وتنتهى لوف تنتهوى تحو  وي وتلى إ هوذا اى و  هيول تتهغف النلب تغلءمس والنالم واألتال، حوتفي يلم م  ا
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ااهق خمنويهم وتقو هم ، تمتوحم مو  الضبو  أب تنءود ااهولد إ دتيوغ   خهولد هوغ و  تيهوغ ألحود خهولد ، ولوذلك مو  

ب هوى اذقيقوف اىحتلموف ، اا يقول  ا اىحغ  أب تنهل ال بغ وتتمنوى دواموحم ، والءوغ ن يطونح ته وفتحم ااغصوف والتوى

األرض هى القف اىت ل  ىل  نس مغ يلو  النوغس أهنوغ حفونة ضويقف وأب هلتهوغ اىنوغب الوذى تطيول اإلقغموف تيوحم ، 

تضند بغب القف تبدأ الناحف اذقيقيف لإلت غب حي   ند بغبوحم يو ، القهول لو    موحم ، ولوذلك يهقوى أحالموحم ، تهنوغ، 

ب أفه ، و ولد  وىل بودف يتلهوحم بغاطوغب اىل الننموف ولوذلك ين وى اىضوذب  نوده شوقغ ،ضم تضيموحم وصوبغه نين ى اى

ام حى الدمل  ىل تناق الناح  الننيم ، واتتلنى اىنغيوغ تهوى اذقيقوف التوى   مفون منهوغ تهوذه طبيضوف اذيوغة موغ هوى 

 -ا  دمضف وابت غمف ، ي لر الك تيقل  :

ني م  هغتِل الني  ا َّ  حمب لنمٌف تل                           مل يُن ب  قهغ تنفُّ خمفمص

حمب                     حته  غهي ضالهغ ريهنٌة تبو غمص  ونِي، ويف تن هغ تنلُح نص

حمب                             هغ  يني، ومغ أتنناغتب تص نص  ص   م  ضالٍم ووحءٍف وههغمص

غ حمب                      قهُه: يغ لنمفص اب  هغين  المي  يف اذيغة  المص
ِ
 ليس لهمنف

حمب                              ح  لل تضهمنيص أشبغُح لي ٍ ت   غبٍن ين خ الليغُف ضالمص

ِل الءمو حمب                     والذي تهمحني م  هص  وِس خمدا ُيطفُئ الزمغُب رضامص

حمب                               والذي تبرصينحم م  تالمٍ   تصهصٌك ينصُد القلغُف تلغمص

اُد اىُدِ  اواىنص حمب                              ُّ بغللرد ريهلي  لغلذي أاب ص الندى ألفمص

ا حمب                                 بثيغ تنءُد اذيغةص خهلدي بغ، وتبغي دوامص ي ال    وتنه 

حمب                     اتف األرُض قُفتغ اللا ُل النحو  وُل ويف هلتحِِم تطيُل اإلقغمص

حم النبوأودع القهُل تي حمب                               حم   مص ى، وألقى ببغبحم أحالمص  ونص

حمب                          تصيِسص النغ ملب تيحم صبغهم  و ال اىغنُم اىءلق خمنامص

حمب                         تغم حي الدملص واب مي لهمنغيغ  !!ابَّ دتيغِ، دمضٌف وابت غمص

لننموف ود غهوغ اىل ال وف والت وف تاوده يتلهوحم بغاطوغب اىل اىرسوح بضود أب تقود وبضد أب أهنى حديثوحم اىل ا

أهم د غمف م  د غرمحم إ الضرص اذدي  حي  لوغب أمو  الءوضناف راروداي لهمرسوحيف الءوضنيف تقود لتول الضديود مو  

األتوودلس وهووذه أموو ة  –قمبيووز  – نوو ة  –مرصووع لهيوولب ا  –ك النبوو   ووىل بوو –جمنوولب لوويىل  "اىرسووحيغت  منهووغ 

يتلهوحم اىل اىرسوح بوغلضزاف  " وىل  مولد طوحم"ال ه هدى وهى مرسوحيف للميديوف  . تناود  اي وأخ  –مرسحيف تثنيف 
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خهولد، ، وقود  موحم ، تهقود اهول م ودر اهغموك ورليوزةإ وتغة تغر وحم وراروده الءوضنى وأ لوم د غموف مو  د غر

شوهدتغ تيهوغ ق وف  "اىرسوح  "ليهوف قلوينغهغ باغتبوك وهل لهف  قهبحم ول  قولاه ، وصوغتغه وده وهيغموحم ، تنوم مو  

الدهن إ قمف رو تهغ وتخغمتهغ ، لقد أضهن الءضن رو تهغ بمبدا وحم تيهوغ ، ثوم قغطول اىرسوح أ ود  هوده وأحوى ليغليوحم 

، وهدد  ىل اىدى أيغمحم ، و تونس ت ويبك مو  مهوف الءوبغب الودد الوذي  تزلولا اىل  وغحف الفو  اىرسوحى ليءويدوا 

تومب األموف إ جممههوغ تغوغر  وىل الفو  ، وتن وغه وتن وى  "شولقى  "ولينمهلا اى و ة بضود أب تغرقهوغ تغر وهغ  اىاد

شولقى  هلده وريمغمحم ، تمرص لغتوه ومغريالوه و وتل  لضبوف الءوضن إ الرشوق وإ مقغبنهوغ لولاف الز غموف يق ود 

 -ضغد ويلم القيغمف ، ي لر الك تيقل  :ب هغف يلمغي لي ه تيحم ري يمف تهل يلم اىأم  الءضناف الضنب ، وهى وا

غ اىرسُح اذزي   زافي  حمب                           أهيُّ  قد تقدتص الغداةص أقلى دِ غمص

حمب                        اهل الءغ ُن الذي لنهص ت تل  حي وت تههُم ااهلدص لالمص

حمب                                       واهُل الف  قهبصحم وقلاه  واى غتيحم ُودَّه وهيغمص

حمب                                 ُربَّ ليٍ  باغتبيكص شهدتغ  ق ف الدهِن رو في وتخغمص

نص الءضُن    روارضحم تيهغ حمب                              أ فص  وألقى    اافغف لثغمص

ه وأحي ليغليو دب                               توِ دب  هدص حمب وحِم وهد  غمص  ،  ىل اىدى، أيَّ

لصكص اليلمص مهٌف يف شبغٍب  حمب                               وص  معأوا الضرصص قلةي ومُهغمص

حمب                            تزللا  غححم يءيدوب لهماو لا اىل اذيغةِ ريحغمص قُّ  وِد وشص

حمب أطهضهب يف  ف                         تغالنوا هنلفص البيغب بورضٍ  غ أ المص  رِهص

صغ أمٌف تغغُر  ىل الف    حمب                                      اهنَّ  وتن ى  هلدصه وامغمص

حمب                  مل تصزص ب مرُص لضبفص الءضن يف الرش هغ للاُف الز غمص  ِق، ويف لف 

غ يفلاغ ال بُق تيحم حمب هلص يلُم اىض                             ابَّ يلمي  !!غِد يلُم القيغمص
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 "شوقى"التعليق العام على قصيدة 

إ هذه الق يدة تهمس ال ودق الءوضنى وال ودق الءوضلرى مضوغي حيو  أب ألفوغظ الءوغ ن ومضغتيوحم هوغفت 

 منغ بف لل الفقد ، لف لغته م تلحغه م  صفغت شلقى حي  اىه  وال  مف وخيغلحم اىءحلب بغذل والف  .

لضوولع إ الق وويدة ، وتتغبضووه اىضووغتى واألتنووغر إ ت ه وو  طبيضووى بمضغتووغة الءووغ ن وأحزاتووحم وقوود احتوود اى

ولذلك تضغتقه  نغرص التانبف الءوضنيف مو  القويم النف ويف والتضب يوف لهءوغ ن تاوغفت تناليبوحم مت لفوحم ، وأتنوغره 

الوول الءووضنى والتضبوو ى متلاتقووف ، وصوولره دقيقووف ، وخيغلووحم راروول ، ومل وويقغه داخهيووف وخغرهيووف متنغ ووقف موول 

 -التغم الذى يضف  نحم : "النغم   "والنف ى حي  اختغر هغ بحن 

 متفغ ه  متفغ ه  متفغ ه         متفغ ه  متفغ ه  متفغ ه 

حوذف  وغل  اللتود اىامولع وا ونغب موغ قبهوحم تت و   - نوضحم صحيحف ورضبوحم مقطولع ، والقطول هول :

 متفغ ه  متفغ  ب .

 الءضن الضنبى حي  أتحم لغب يضطى امنغتيف لهرسد والب   الق ىص . وهذا البحن شغرل إ

  -أمغ    اىل يقى الداخهيف :

تتتمث  إ اختيغر الءغ ن أللفغضحم وات غق أ غليبحم مول هول اذوزب والنثوغف مموغ  وف  و  مءوغ ن ب ودق ويرسو 

فهوه بوحم الق ويدة مو  القويم و هللف لهتت وق مول حنلوف الونفس اىتوىوف ، وقود  وغ د  وىل مل ويقيف األلفوغظ موغ ح

تغوم اىقوغطل  تاوغفت اىل ويقى الداخهيوف تن وغب مول هوال  اىلقوف مموغ  –ال لتيف والتى تتمث  إ مهس اذونوف 

يءهد لهءغ ن بغلطبل اىؤاتى ابه لهنفلس ورو وف الهفوف وخفتوحم وح و  اختيوغره وت لفوحم مول خمو ه ، حتوى تتالقوى 

  ى مل اب ى ، وحتزب مل اذصِزبب .ال اليل الءضنيف مل األرواح التى تو

أمغ    القغتيف تقد لغته ملحيف  غمهف  وىل اثوناف اىل ويقى مول الولريب حيو  اختوغر اىويم ال وغلنف رويوغي هوغ ، 

 تقد لغب اختيغره ملارفي لهحغلف النف يف التى لغب  هيهغ م   نلب وحزب وأمل .
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 "حافظ إبراهيم" نيلرثاء شاعر ال

، توناه يفاول  لنيموف تودبب اىودح لهضلوفف أحبوغفىل الءوغ ن  وىل  مولد طوحم مو  وتوغف وطبيضوف ولف  هدتغ  

 ىلام و زب لفقدهم تيبه  قبلرهم بغلنثغف أملاتغي . 

( شووغ ن النيوو  ، موو  الءووضناف الووذي  1) "حووغتف ابووناهيم  "حووغراي الءووغ ن  وموو  هووؤ ف الووذي  رثووغهم رثووغف

بهغه ألثون مو  ثفتوني بيتوغي تاود الءوغ ن إ مطهول ق ويدتحم يتلهوحم بغذودي  اىل رثغهم  ىل  ملد طحم بق يدة مطللف 

هوغ درو وغ بودبوحم واشوضغره قود خموغب  نهوغ  أضوغفهمف ألب النام الذى لوغب ضاألمف طغلبغي منهغ أب متعأ األرض حداداي و

،  وهول مل ضولف أحودهغوالضهوم واألدب تقود خبوغ تامحم ومغ  اىل الغنوب ، وااا لغتوه األموف ثنيوف بم وغبيج الفنون 

وهل مغ ارتفل    الناولم أو هول الوذى لوتوحم يثقول موغيقل  هيوحم ضولف وهول لنغيوف  غي ثغقب ين  تافي  غديغي ب  لغب تافي 

   شدة الللف وىضغتوحم ، تهقود طولاه اىولت وهول هغلوف لوغب ينتموى وين ول اليهوغ واىل  ونغهغ لو  أتوق  وغٍ  ، ثوم 

لو  يولم تفولريي  غ موغت النللول الثغقول مغتتقوده  وغمل الءوضن ومو -رحم قوغرال :يتلهحم بغاطغب اىل دتيغ اايوغ  و وف

وح ول بو   اي وتلفني  بنللل مثهحم ، تهقد موغت الءوغ ن الوذى لوغب الرشوق يوندد صودى شوضنه تهوم ينو  شوغ ن

لغب تغثناي وم  خال  تثنه صلر النفس وأضهنهغ إ ضوم هغ وأريا  اذاول ، تهقود لوغب شوغ ن الهغوف الوذى يضود مو  

  األلفوغظ موغ ، وهول شوغ ن اذول والوف  واذوق قتوغر مود ، تهم يتض ل يلمغي ىونهب قوديم أو حودي  الطناري الفني

ق ، وخيوغ  ي وتنطق موغ وراف النولب تيلهون اافوى اىغيول ، إ مضوغٍب رقيقوف والفغضوحم غرهلب شويوخذ بغأللبغب إ أ 

 -م اق ف طنبف ، ي لر الك تيقل  :أ ذب م   ه غ  مخن مضتقف ، قلاتيهغ لوهنغ تغم ، وأورياتحم 

                                                           
ميالدي. لقل بءغ ن الني  وشغ ن الءضل لذلك، ولد  1172هل  مد حغتِف ابناهيم ولد يف أ يلط يف النابل والضرشي  م  شهن تفاين  غم (  1

يد ق  ة وليس تنف  بحم خغلحم تقغم ب بيتحم رخمم أتحم لغب او  . ىل مت   فينف لغته تن ل يف هنن الني  بضد أب مغت والده اىرصي ووالدتحم ال ليف

  م النريق لديحم بنث ، وتهقى حغتِف ابناهيم يف النتغب دروس القن ب الننيم وأ ووغ وويغت القنافة والنتغبف وىغ ريادت حغهغت حغتِف اىل اىزيد

بحه واألدب، وأصوواىغ  رح     خغلحم دوب أب قفه. بدأت هزالف حغتِف ابناهيم يف الءووضن تبدو وتتضغضم مل قنارتحم واهتفمحم بغلهغف الضنبيف 

غهز ناالنتحم تهمل لءدة مغ حفلحم و غ ده الك  ىل النلم ال حيج لهقغتيف تقد أصبج يف ال تني م   منه وهل   يزا   فف األشضغر لههغ والتي ت

صل اىنملقف يف جمغ  األدب مث  رريس لهق م األديب يف النث  م  اىنالز ا .اب ف ميف، ولذلك يف دار لتضهيشغ  حغتِف ابناهيم النث  م  اىنغ

.  نف فاىضغرف الءه ة، ومل ين  حغتِف ابناهيم رهالي صغرمغ وحغداي لف قي  لهقغرىف ب  لغب خفيف الل  لف ل  اىرصيني وح   اىضرش والطه

ص  اىل حد التبذين واإلهاف، تقد ا توهن يلمغي قطغراي لغمالي ل شديد الننم حتى و ، يلصهحم اىل حهلاب وهذا مغ لغب   حغتف ابناهيم لذلك أتحم 

 ىدوب أب زغوره أحد أو ينلل مضحم أحد يف القطغر. يتطهل الءووضن يف بضا األحيغب خيغ ي  غمناي وخغصووف بضد ت ة طليهف يف القغرحم ولني يبق

ءغ ن متادداي وبضيداي    التننار، ولغب حغتف ابناهيم يم ف هذه اىنغتف بغأللفغظ اىتضددة وال اليل اى خزوب ختهفف واىنادتغت م تخدمغ اىال

ميالديف، بضد وهبف  ءووغف تءووغرلهغ مل أصوودقغرحم. لحم النث  م   1332: تليف حغتف ابناهيم  غم  النب  الذي يمهنحم يف رأ ووحم ووهداتحم. اللتغة

 األ ف  األدبيف  فلضف يف اىنتبغت حته ا م ) األ ف  النغمهف ( ذغتف ابناهيم
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بب                              امهلي األرضص م  حداٍد وخميهلب   مغ ص تاُم البيغِب  نِك وخمنَّ

 لغب أمو م  الءهغِب وأثقلب                                وخبغ م  م غبج الفنن تلرٌ 

ى لب                                   وطلى اىلُت هغلفي لغب ُينبمص  ل ُّ أتٍق اىل  نغهغ وُينب ص

 م  بني الءضن تلفني ص بنلللب                                 يغ  ففص اايغ  مغ ل ُّ يلمٍ 

دص الءو دَّ  (1ونُق صدى شضنه الميِ  اىحبَّلب )                            اهلص الءغ ُن الذي رص

،ومو                               رص النفسص لب                           النغثُن الذي صلَّ  وهىلَّ هَّ اللمِ  اىحاَّ

غ  ِد، وقغملُ هغ ال حيُج اىنتَّلب                             األديُل الضنيُق يف لغف اللَّ

لب                                   مل ين  شغ نص القديم، و  لغ  بص بداب  رِصِه يتض َّ

نى بن  تصذٍّ م  القل ى بن   ح ٍ  وُيضالب                                  لغب ُيضب هص  ِ ، وُيزب

 ومنطِق اذق  وال اِع اىؤدَّبب                          شغ ُن اذل  والفِ ، وربُّ الو

 قيقف ين لب ُب، ويف  غمل اذ                              شضُنه م  ينغبل ال حن ين غ

 ب أ هلُبحُم النشيُق ويهضلب                               غطفيُّ الق يِد، يضبُ  بغأللبغ

 النل
ِ
 ب م   غمل اليقنِي ويذهلب                            وخيغٌ  ي مل اىل مغ وراف

يَّلب  ُه تيبدو لحم اافيُّ                                  ُينبِفُذ الفننص يف جمغه  دتيغ  اىغص

 ولفٌف م   ه   اامِن أ ذبب                         ومضغٍب أرقُّ م  ت مف الفانِ 

 تضُهحم م  خمنارِل ال حن أخمنبب                             وبيغٌب ي يٌ  يف ل  تفسٍ 

غ تغفٌت   لب هغههغ الءاُل يف يناٍع ُمثصقَّ                                    وقلاٍف لوهنَّ

 تنقص النفُس وتقه َّ تتطنبب                             ولوبَّ األوريابص شتَّى مثغبٍ 

وبضوود أب حتوودا  وو  حووغتف وشووضنه وأ ووهلبحم ومضغتيووحم ومنطقووحم و وو  وضوولح الضغطفووف اىءووبلبف إ تتغهووحم 

ف ، تنووناه يتلهووحم األدبووى ، وخيغلووحم الضووغىل ، وا ووتنطغق مووغ وراف النوولب موو   وولامل وتنوونه النغتووذ ، ومضغتيووحم النقيقوو

 "ؤلفوحم تقود تونهم حوغتف ابوناهيم لتوغب البؤ وغف ى "بغذدي  اىل البؤ وغف الوذي  لوغتلا إ حيغتوحم شوغهحم الءوغخم  

                                                           
 . 123صو 2333هزينة اللرد طبضف  –د طحم ديلاب  ىل  مل ( 1
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تهقد تنهحم إ أ هلب متوني وتنليول رصوني ، واختوغر ألفغضوحم أح و  اختيوغر ولغتوه ألفغضوحم أشود  "تينتلر هلهل

ف حني ووغي لوو  اذوونص  ووىل أب  ووتفف لهغتنووغ الضنبيووف بنوارهووغ تووهمالفمووف ىضغتيووحم وا ووتقناراي إ ت ووغ غ ولووغب إ تن

 ناه يتلهوحم هوؤ ف البؤ وغف بغذودي القديم وهغهغ البدوى التهيود ،و وىل أب يض ومهغ مو  ال وقلط واإل وفغف ، تنو

د بؤ غف اذيغة م  لنم اليلم مضينغي  وىل اذغدثوغت وخطولب الضويش بضود أب موغت رلوننم واذوغمى لنوم تقو -بقللحم :

لغب قهبوغي ي وضنم و  يءوغهحم خمو  مهولمنم تقود ضوغقه األرض بوف رحبوه ، توف  هوينم ا  أب تبحثولا  و  مقيو  

ورل  رلني لنم ، تقود تقودتم الن و  و لودلم القولى األموني ، تقود تقودتم اىوداتل  وننم تقود ااب قهبوحم رنوف 

ىل لو  قهول أصوغبحم البوؤس بمخهول اروغب  هينم ولم تغضه  ينحم بغلدملع م  أههنم ، تقد لغب رتيقوغي وحغميوغي  و

 .و  تن له ااا أىه بنم النلارل ، ولم هلَّ لنرصة ل  تفس مغ   نهغ ت  هغ تغالنوه

 -ي لر الك تيقل  : 

 مص  ىل اذغدثغت، والضيُش أخطلب                             بؤ غفص اذيغة م  لنُم اليل

ا، تلبُّ وت خلب                     ضغقه األرُض بغذنغِب، وتغضهب   بغألاى أبحني

 واتءدوا م  منغتِِذ النَّام مهنبب                          تغبحثلا يف شضغ غ    مقي ٍ 

لم وُ هبتمب  ذَّ أب ُيغغ  وُي هلب                                    قد تصقدتم ت  ص ا شص ُلدي   ص

قص ص اىلُت ِمقل ي منحم  لبيغ  وطلى مهافي وأطبق هيدبب                              ص

 اابص م  رنٍف لنم وت بَّلب                               وخال اليلمص ِم ب شاغلم تؤادٌ 

فصهب أ نٌي بنتنم بدملٍ  خمص عب منحم مغ ُيناق وُي نلب                                   وص  مل تصدص

 أتءلص البؤُس تيحم تغبيغ و هلب                            النتيُق اذغين  ىل ل   قهٍل 

 مغ   نهغ ت ُ هغ وتننَّلب                              واافيُف ااطى اىل ل  تفسٍ 

 ريحمص الدهُن رلنصنم وتولَّلب                                   تغالنوه  ىل الهيغيل ااا مغ

تف ابوناهيم وحنوله  وىل لو  حوزي  مضوذب تهقود لوغب بوناي والءغ ن يلاص  اذدي  إ اىقطل التوغىل  و  حوغ

طبول تقود، ،   م ، وأحنى  هيهم م  األب النتيوق الءوفيق ، تغلضاول لو  الضاول ليوف ي وف لو  هوؤ ف  وىل خص

غطبوف تهقود قواأل ال م  الك صفهم  وىل البووس ااتوحم ومل ينو  البوغلى  هيوك البؤ وغف تقو  ، بو  بنوغ، الرشوق 

البنوغف  وىل الرشوق وأههوحم ،  ورثوغ، األدب والبيوغب ، ومل ينتوف تم ، ولوذلك بنوغ، وتودبكأقيمه لك إ الرشوق مو 

 ووغد اىل اذيووغة أل ووهم لووك الزمووغم  "تينتوولر هلهوول  "ل أب لووثوم يق ووم  ووىل  موولد طووحم أب الغوونب أيلووغي يبنيووك و
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والتاودد ، ي ولر الوك والنيغدة وقهود، توغ  تنت وغ ألب موغ تضهتوحم إ تنهتوك لنتغبوحم البؤ وغف توغق اذود إ التفوند 

 -تيقل  :

، يغ حغ بب                                مص ب لرص ى اهملِم بضدص  تُف، مص ب لهحزيِ   مص ب لهمضذَّ

نى  هيهم ا  م، وأحب  م  تؤاِد األِب الءفيِق، وأحدبب                                     لنهص بنًّ

اوي ٌل صُفهم  ىل خطبك الدَّ اص  م  اا،ص أ الب                            ص
ِ
 !وصُف البصو غف

 ليف ُيبنى البيغُب تيك وُيندبب                                     ُقمب وشغهد م تمص الرشِق واتلنب 

دُّ  في لل ُينص بب                                    اىل الضيو« هيال»قص ص  وِش أللقى لكص الزمغمص وقصنَّ

لب « وسص                                 بغريو»يمينحم خمغُر ومءى يف   اىل رأِ كص الننيِم و ص َّ

بب                                     ومتنَّى الذي لتبه    البؤ  !ِس وردَّ األصي  دوب اىضنَّ

وو شوودَّ تغلنهلووف لووذلك تاضووه بمولت بغتيهووغ وموو   ، ف إ لوو  شوىفولوذلك لغتووه الفايضووف بفقود حووغتف حغلَّ

رلنهغ وشغد بنغفهوغ ، وداتول  نهوغ بءوضنه و قهوحم ورأيوحم ، تنوغب جمغهوداي و فوزاي ألشوبغ  اىاغهودي  ولفاوغ، ولوغب 

بوغي ، تقود اضوطنبه اذيوغة وهوغ  وموغ  لو  صوغحل رأى ولنو  ثدارفي م در األم  لدهيم ، تضوىل الودوام لوغب متل

إ ال وميم مو  لو   اي النفولس ، تقود لوغب تغتوذ حغتف ابناهيم لغب صوغحل رأى قوغطل أاهول لو  هود  ولوغ  إ

 -بغط  تغدى بحم القلم ، تنأيحم قغطل لغل يف اىذرب ، ي لر الك تيقل  :

 شدَّ م  رلنهغ، وشغدص، وطنَّلب                                ُتِاضصهب هنلُف البالد ببغبٍ 

ا وأل لب مغ أتغ                                 وحبغهغ م  شضِنه وحاغهُ   دص الهغدص تخني

 أمالي يف صدورهم يتلثَّلب                                      هزَّ أشبغهغ النفةص وأحيغ

لب                               لل شِهدتم خمداةص ثلراغ النفى هصهَّ صغ ص النفلِس وهي تص  لص

لب                              لنأيتم يف ثلرِة النفِس منحم غ م  ق غوِر الغي  ُمغبلص  نقي

 تتلقَّى اللُّبصى صداُه وتنهلب                          مل يصزص ب منحم يف اى غمل صلٌت 

بب                               تغتٌذ يف ال ميم م  بغطِ  القل نغُب اىذرَّ  ِم لف ينُفُذ ال  

يوغ حوغتف اب لنوه  وميه  -بوغلقل  : "ف ابوناهيم حوغت"اىل الءوغ ن  " ىل  مولد طوحم  "ثم يتلهحم الءغ ن 

بحم تمتك قد ات فه بحم تهقود تهوه مو  ا ومك إ صوفغتك الن ويل األوإ ، توتوه حوغتف الولد ، والزموغم تهوك منوى 
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 الم تهم يضد بضد، م  يلإ ويلد وي حل ، تقود لنوه تضوم ال وديق إ لو  وقوه وحوني ، حوني ينهوى ال وديق 

أحوداا الزموغب  وىل ق ولاغ أو لثناوغ وتقهبغاوغ ، توتوه قود هبهوه  وىل خهوق مو  أو حني يطهل ، توتوه مل تغو ، 

ال دق ، حتى واب مل تتحقق  مغلك وأمغتيوك ، وخهقوك اإلبوغف ورتوا اللويم وقهول خمو  اذول واللتوغف   يضونف ، 

وموغ أ لوم  وصغحل مهف و فف وضم  يقف  وىل الودوام ، مل يفتنوحم موغ  و  هوغه لوذلك مل حتود  و  الطنيوق القوليم ،

وقود صونه ل وغتك  و  ال وؤا  و و  النوذب والنفوغق ومونُي  "وبهلغ النالم مو  اا، أقونب  "الءغ ن حني قغ  

النالم أو التذبيل إ اىلاقف ، تقد لنه تلوحى بغذيوغة واألحيوغف ومتولت صوغديغي اب مل ينو  مولرد، تضو  منوحم اىوغف 

غرة  و  صوفحغت تقيوف تغصوضف تنتول بموداد اذوق إ اذال  األ ذب تتملت صوغديغي دوب أب ترشوب ، تحيغتوك  بو

 أشد وأصضل وأ  ل الضلغرم تنتل ، ي لر الك تيقل  

غ لب                                 حغتفص اللد  والذمغِم  المي دُّ وُي حص  مل يصُضدب بضُد م  ُيلص

 ُيطهلب حنيص ُينهى ال ديُق أو حني                    لنهص تضم ال ديِق يف ل   بٍ 

،ص م  ريمغتِكص دتيغ ب  وحيغٌة بوهههغ تتقهَّلب                                           مل ُتغص  

بب                          ُخُهٌق رضتصحم  ىل ً ِف ال دِق   وابب خغتكص النهغُف ولذَّ

 ا د ُخهَّلب وبنيِق م  اىل                                    وايغٌف نيتصحُم م  صغغرٍ 

بب                                      وتؤاٌد لغ   غطفف الو يِن و  يتقنَّ  وِلهداب   يدَّ

 وبهلُغ النالِم م  اا، أقنبب                              وضمٌ    يبهُك اىغُ  منحم

 المص أو يتذبذبب   يصمنُي الن                                     ول غٌب حفلتحم م   ؤا ٍ 

غ وااا مل  ملرٌد ليس يرشبب                             يهفُف النوحص صغديي
ِ
ُف لهفف  يص ب

 وق  يف جمتيِل الضلغرِم ُتنتلب                                   صفحغٌت تقيٌف بمداِد اذو

ووص لوحم : مل أُ ر مو  اىنثوى تيقول  ذوإ اىقطل األخ  م  هذه الق يدة تاد الءوغ ن يضتو ك حقوك ، تهقود خوغتنى تَّ

منطقى و  غتى قهمى إ حني أتحم لم أتغرص وأهغد وأ وهل ، والوك مو   لوم اى وغب تيوك، توتوه مو  أموف بضثهوغ 

اهلل هغديف لن  األمم ، وهى أمف و دة   ينقطل ُهدااغ ، تهوم يوز  مو   وىل األرض هوداه وضو  وشوضغع ينو  وخميو  

. ي ولر الوك تقودتغلم تحلولرلم تينوغ داروم همود تنم وطويفنم يضولد تووتتم وابل   تغ  ، وإ ل  وقه أصولا

 -تيقل  :

 قصهصٌم طغىغ أتغضص وأ هلب                               خغتني تيك منطقي، و  غين
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ه تيك والنهغفص اىخيَّلب                             ب بغلءضِن م  م غبِكص يبني  رريفص

بب                                       ص اهللأتهص م  أمٍف  م بض  هداُه اىل الءضلِب تثلَّ

بب                         مل يصزص ب مننم  ىل األرض ضِ ٌّ   وشضغٌع هغٍد، وخميٌ  ُم لَّ

بب                                   وزلُب اذيغةص يف ل   بٍ   هغتٌف مننُم وطيٌف تووَّ

ٌ يف القهلب أت  وتم،  ىل مهتقى النلاضن خُميَّلب                         تم واب لنوُحرضَّ
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 التعليق العام على قصيدة حافظ إبراهيم

شوغ ن تح ول ، بو  لوغب صوغحل ا وهغمغت أخونى إ اذيوغة ال يغ ويف والثقغتيوف  " ىل  ملد طوحم  "مل ين  

 الخ . -اللصف  –النثغف  –إ  رصه ، وقد قغ  الءضن إ  دة أخمناض ، اىدح 

والءغ ن إ هذه الق يدة راثيغي تهقود هوغفت ق ويدتحم حتمو  اذوزب واأل وى منوذ البدايوف حتوى النهغيوف ، ولقود 

هغفت أبيغاغ م ابطف متنغ قف ي وهم لو  منهوغ اىل ابخون توتتاوه لنوغ هوذا الضمو  اإلبودا ى الوذى يضود مو  تنارود 

 . ألتحم قد حتققه تيحم اللحدة الفنيف " ىل  ملد طحم  "شضن 

 :التجرب االشعري الصةقاالعيطف ا- 

هذه جتنبف شضنيف تللدت    جتنبف شضلريف صوغدقف قغهوغ شوغ ن صوغدق ، لوهنوغ تفثوف منهولم خنهوه مو  

قهل منللم ، تهقد ا وتطغع الءوغ ن أب ي وتقطل منَّوغ لو  مءوغ ن األ وى واألمل والتلهول ، تقود  ونض جتنبتوحم 

ق منوغ القهولب ، وحفون إ ااودود أخغديود لهودمل تفويا مو    نضغي تهني منحم ال خلر ، ولوذ تينوغ األلبوغد ، حونَّ

مضني   ينلل و  يغيا ، وقد متيوزت هوذه الق ويدة بنثغتوف خمزيونة إ اىءوغ ن والضلاطوف وا تفضوغ ت لضو  

 م درهغ اذزي  الءديد لفقد هذا األديل الذى لغب در غي واقيغي ىرص وشضبهغ وتقنارهغ ولغف القن ب .

 ءووغ ن لغتووه موو  لوولب واحوود إ هووذه الق وويدة ، الووك هوول الهوولب القووغتم الغووغرم اىنقووبا و غطفووف ال

الثغرن ، تغلضغطفف حغرة أخنهه م  تفس م وهلرة إ بلتقوف الفايضوف واللهيضوف ، ومول الوك تققوه تيهوغ اللحودة 

النهغيووف  الفنيووف تبضووغي لتحقووق اللحوودة النف وويف ولووذلك حتققووه اللحوودة اىلضوول يف تغلق وويدة موو  البدايووف حتووى

 "حغتف ابناهيم  "تتحدا    ملضلع واحد وهل رثغف 

 :اللغ الاوسلوبا- 

لقد هضوه لغوف الءوغ ن الءوغ ن بوني النقوف والزالوف ، لوف هوغفت صوغخبف ملوطنبف إ ت ولين مولاط  

 -الفايضف واألمل ، ي لر الك تيقل  :

بب  مغ ص تامُ                            امهلي األرضص م  حداٍد وخميهلب   البيغِب  نِك وخمنَّ

 لغب أمو م  الءهغِب وأثقلب                              وخبغ م  م غبج الفنن تلرٌ 

ى لب                                وطلى اىلُت هغلفي لغب ُينبمص  ل ُّ أتٍق اىل  نغهغ وُينب ص

 الءضن تلفني ص بنلللب  م  بني                             يغ  ففص اايغ  مغ ل ُّ يلمٍ 

دص الءو دَّ  ونُق صدى شضنه الميِ  اىحبَّلب                       اهلص الءغ ُن الذي رص

وهغفت رقيقف  ندمغ لوغب يتحودا  و  شوضنه وشوغ نيتحم وأ وهلبحم النشويق ومضغتيوحم النقيقوف التوى هوى 

 -م  ت مف الفان أرق ي لر الك تيقل  :
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غ  ِد، وقغملُ هغ ال حيُج اىنتَّلب                             األديُل الضنيُق يف لغف اللَّ

لب                                   مل ين  شغ نص القديم، و  لغ  بص بداب  رِصِه يتض َّ

نى بن  تصذٍّ م  القل ى بن   ح ٍ  وُيضالب                                  لغب ُيضب هص  ِ ، وُيزب

 ومنطِق اذق  وال اِع اىؤدَّبب                          ِ ، وربُّ الوشغ ُن اذل  والف

 ُب، ويف  غمل اذقيقف ين لب                               شضُنه م  ينغبل ال حن ين غ

 ب أ هلُبحُم النشيُق ويهضلب                               غطفيُّ الق يِد، يضبُ  بغأللبغ

 النلوخيغٌ  ي مل اىل م
ِ
 ب م   غمل اليقنِي ويذهلب                            غ وراف

يَّلب                                  ُينبِفُذ الفننص يف جمغه  دتيغ  ُه تيبدو لحم اافيُّ اىغص

 ولفٌف م   ه   اامِن أ ذبب                         ومضغٍب أرقُّ م  ت مف الفانِ 

 تضُهحم م  خمنارِل ال حن أخمنبب                             سٍ وبيغٌب ي يٌ  يف ل  تف

غ تغفٌت  لب                                    وقلاٍف لوهنَّ  هغههغ الءاُل يف يناٍع ُمثصقَّ

 تنقص النفُس وتقه َّ تتطنبب                             ولوبَّ األوريابص شتَّى مثغبٍ 

لح إ  بووغرات هيهووف منتقووغه ، وا ووهلبحم مل يضموود تيووحم اىل التقضوون ، بوو  ولقوود لغتووه لغتووحم واضووحف لوو  اللضوو

هنى تيحم  ىل الطبل وال ايف ، لذلك خال مو  لو  خمنيول أو حلشوى مبتوذ  ، لوف جتوند مو  ال ونغ ف الهفليوف ألتوحم 

 مءغل  بفقد  زيز قد رصتحم الك    الت نل إ القل  .

 :للقةاحفلتاالقصدةابيوسيلدباالبالغد ا- 

 التءبيحم . –ا  تضغرة  –النهى  -لغألمن

 :الصور االشعري افىاالنصا- 

لقد شغ ه ال لر اىتقغبهوف إ الونص ، لوف لثونت ال ولر اىتنغميوف  و  بضلوهغ ، لوذلك ال ولر اللوغهنة 

الهولب ، لوف لوغب واضوحغ إ الق ويدة  نرصو التا ويد  –لف هغفت صولر مءوتمهف  وىل  نوغرص اذنلوف ، اهيلوف 

يووغت ، ولووذلك الووفدات التووى بضوو  تيهووغ الوونوح وخ ووهغ بخ ووغرص برشوويف ، ي وولر الووك والتءووخيص لهمضنل

 -تيقل  :

 شدَّ م  رلنهغ، وشغدص، وطنَّلب                                ُتِاضصهب هنلُف البالد ببغبٍ 

ا وأل لب                                  وحبغهغ م  شضِنه وحاغهُ   مغ أتغدص الهغدص تخني
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 أمالي يف صدورهم يتلثَّلب                                      أشبغهغ النفةص وأحيغ هزَّ 

لب                               لل شِهدتم خمداةص ثلراغ النفى هصهَّ صغ ص النفلِس وهي تص  لص

غ م  ق غوِر الغي  ُمغبلص                             لنأيتم يف ثلرِة النفِس منحم  لب  نقي

 تتلقَّى اللُّبصى صداُه وتنهلب                          مل يصزص ب منحم يف اى غمل صلٌت 

بب                               تغتٌذ يف ال ميم م  بغطِ  القل نغُب اىذرَّ  ِم لف ينُفُذ ال  

 والق يدة  غمنة ورياخنة بغلضديد م  ال لر اذيف و اىتنل ف .

 فىاالقصدة ا:املوسدقىاالشعري ا- 

لقد حتققه اىل يقى إ ل  أبيوغت الق ويدة مل تتخهوف  و  بيوه مو  أبيغاوغ ، تقود هوغفت الق ويدة  وىل 

 -التغم والذى يضف  نحم : "اافيف  "اللريب الضنورص لبحن 

 تغ الت  م تفل ل  تغ الت         تغ الت  م تفل ل  تغ الت 

، واختوغر هوغ رويوغي هول حونف البوغف ال وغلنف ،  وهى م  ال لر التى  نوضوهغ صوحيحف ورض وغ صوحيج

اب طبيضوف هوذا البحون اإليقغ يوف لوف يونى بضوا  "وطبيضف هذا البحون تتنغ ول مول هول اذوزب والفقود والنثوغف 

 ( .1البغحثني تتفق مل الءا  والتذلن واذنني وهل ينثن إ الءضن الف يج )

مو  مل ويقى ، تهضو  حونف البوغف ال وغلنف ي ولر لنوغ هذا بغلن بف لهلريب ، أموغ بغلن وبف لهقغتيوف ومغحتدثوحم 

 اذغلف النف يف التى لغب  هيهغ الءغ ن م  اتقبغض وحزب و نلب وأمل .

أمغ    اىل يقى الداخهيف تهى تتمث  إ لو  لفوف منتقوى أو  بوغرة  نموف ملحيوف أو صولرة تضنوس تفوس 

 الءغ ن ومضغتغتحم ممغ زضهنغ تتفغ   مضحم .

 

 

 

  

                                                           
 131صو  –( مل يقى الءضن الضنبى بني الثبغت والتطلر د /صغبن  بدالدايم  1
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 نيةاألعالم المكا

هذا والءوغ ن  وىل  مولد طوحم بغإلضوغتف اىل موغ قموه بتحهيهوحم وتف ويهحم مو  الق وغرد التوى قغهوغ إ أ والم 

 رصه وخم هم اموغ راثيوغي أو مغدحوغ ، تاود لوحم أيلوغ إ دواوينوحم النثو  ولنو  التفيوه بوف حههوه ألثبوه موغ أردت 

مولد طوحم شوغ ن اذول واامون واىونأة مضههوني الوك البغحثني واىؤرخني لهءضن وتقغده أب  وىل   لدىاثبغتحم تهقد شغع 

 -بف النه إ شضنه قللحم :

 تقغله: مغ حيغُتكص  قهُه: ُحهبٌم       م  األشلاِق أوثُن أب ُأطيهصحم                      

حمب                        ٌف بدأتب بنوٍس           هغ خمنَّيُه، وامنأٍة هيهص  حيغيت ِق َّ

 مثو  هوذا وقوغم بوغذنم  هيوحم أتوحم شوغ ن اامون واىونأة ،واب لوغب هول قود  وغ دهم  وىل الوك تغ تمدوا  ىل

 -تلهدتغه إ ق يدة أخنى بضنلاب ا  اف اا يقل  :

لص لث ا                    وأتن ُه بغىدامف لوبيسٍت ابب أُل ب قد ًبُه تصخب

ٌم بغلف  م  ل   هنسِ وتصللَّضُه بغذ غب؛ ألين                         ُمغب   نص

 ويوس
ٍ
دُت يف اهلى ثم أًلو                 وُه  ىل حغلتصيب رهغف  وتصلحَّ

يس لبُه يف خمنامي تهم أحو                وبِسب  ىل لذٍة شيغطنيص ِرهب  وتصبذَّ

رشق واى صنأة التهل هنغ يتحدا    اىنأة و   الف  و   اذل ، واىنأة التى لقيهغ إ ال ، غحبهغتى لقيهغ إ القنب و

 والف  الذى تذوقحم هنغ أو هنغ، .

 مل يقرص تنحم  هيهف ب  ات ضه اارنة حمااب زل أب تقنر أب  ىل  ملد طحم شغ ن لوى شغ ن تغنى لهمنأة ولهخمن ا  أت

ءضنيف اىدح والنثغف والتهنلف أل الم  رصه وخم هم م    لر  غبقف  الك  ، ب  مل يقترص إالف   نده وم  أهم أخمناضحم ال

شأ ىل اىرصيني أو الضنب ب  تضداهم اىل أ الم خمنبيني قدملا تفا  لإلت غتيف تف لغب منحم ا  أب  ضنه ، شغد  م وخهدهم إ 

 وأتدوت يغ ، و لريغ وته طني –ب  ومل يقترص  ىل األ الم البرشيف ب  تضداهم اىل األ الم اىنغتيف تناده يتحدا    مرص 

ق وويدة إ مرصوو وحبهغ وشووضبهغ واب لنه  خذ  هيحم مبغلغتحم إ مدح الفغروق لدرهف الغهل إ البيه األخ  منهغ اا  تقد قغ 

 -يقل  إ مطهضهغ :

ى لصِك تيحِم ل ُّ رديى ُ صلُّ                  تديتُِك  ه  ورافص اىلت ُحلُّ  لي  هص

  -ثم يقل  إ النهغيف    تغروق مهنهغ  تذا، :

ٌ                   وأتهص ىرصص بضد اهلل ربُّ اليكص تلهَّ  هب بغلنوِح مرصب  هص
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ذلك حتودا  و  ته وطني يءويد تيهوغ بفه وطني أرضوغي وشوضبغي ، وينضوى تيهوغ  وىل اىحتو  الغغصول الوذى لو

ًِ ف األدخمغ  والتى يقل  تيهغ :  -يدي  

ِه ألهيغ ٍ  هِمب ِه ألبطغ ِ  ته طنُي   را تبِك صيحُف ُمغتغِ                   ص  وِ ءب

ى و  خبهب                 لقلمِك تغٌر يف اوارل أهبغ ِ  ِ، اليُ  اىُفدَّ زَّ  و   ص

بِِك الغغيل وح م  ُتنب هب بغديغُت الرشق حته خمبغرهم          ىل خهاغت النُّ حص  صص

ُم الضنب الفغدي  وال ؤدُد ا ِدي أِ نَّفص خيههم                  دص تصهب  لضغيلتلارُس يص ب

 هنٌة ااُت اشضغ ِ 
ٍ
ٌ                    ول    فف  بن   طنيٍق منحم صخٌن ُمنصرضَّ

ا  ىل ليٍ  رمغِ، بزلزا ِ   هل الرشُق مل هيدأب ب بٍج ومل يصطِلب               رقغدي

ا  مٌف                       لن   خمنيٍل دارم الت يحِم هلَّ  خمداةص أاا لا أتَِّك اليلم قِ ب

لذلك تناه يتحدا     لريغ الءقيقف إ  يد الالف و   أحنارهغ األبطغ  الذي  يفتدوهنغ طهبغي لتحنينهغ ولدا و

 -ااهد النف ، والتى يقل  تيهغ :

ى هلا،  ىل هغمغام خمغرا نبدص  هنَّوبُت بغ مِك حته الءمس أحنارا                 يص

ُق  يغ بهصد األحنار، أيُّ تتيى        ءب ُاب تغرا           دمص غ أو قص تءقب تيك  يفي  مل يصمب

غ وأ لارا ا    اللط  اىضبلد، م  دِمحم                       لهماد يبنيحم  طغمي دي  اصوب

لصهب  يَّفُ »ريص ي الثنى أو يغ ُ  الضغرا« ُأمص غ ُينو   يف أ ناقحم وهنتب                دمي

يحِم وأ نتحُم            ُأ م 
ِ
 يلٌم تبغر،ص أتدافي وأ حغرا                       يُد الالف

ى األه  والدارا هبقص  هال    الرشق لي ص البغي حني هال                 نوبفي تيِك تص

دارنة  أتءو ق يدة    أتدوت يغ الك البهد اى هم إ خغر ب  ومل يقترص إ حديثحم    أ الم البهداب الضنبيف تح ل 

 -الضنب اا يقل  تيهغ :

ُم                أم الءمُس زني تلق صفحتهغ الدُم  َّ   حغرُل نٌن  أم  فٌف ترضص

ِق اإلصبغح م   ِ ن ي أو حتلٌف ُتنت مُ «                اتدوتيِ يغ» ىل مصرشب   يلٌف ُتغص

مُ  ى ويصطضص وص غ                   ىل ُهثصٍ  منه  يصنب  وتلق ُربغهغ يزحُف اىلُت ضغحني

مُ تناديُس  ُهحُم                         وه َّ ألصه  الغنب هنٌل ُمقص َّ  ًٍق ِايدص  نه  أهب
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مُ  اص ُي ب  ُيداُر  غ مغُف الفِهم مثهف                        ُيداُر  ىل الرشِب النحيُق وص

 ُم ويف أرضهغ أو أتقهغ صلُت ُ بنصٍق                      لوصبَّ صداُه الغيُل، لل يتنهَّ 

 -وم  األ الم الذي  تنغوهم إ شضنه مدحغي او رثغفاي ال يد درويش إ ق يدتحم اىل  يد درويش التى يقل  تيهغ :

ى                لف تذهُل النامُف التغرهحمب  ص  طليهص اذيغةص خفيَّ الرسُّ

 ُتط ُّ  ىل  غملٍ ينلنوب                   تتطنتك النلنُة الءغرهحمب 

بٍف واِهصحمب وتهحُلهم، م  اذيغِة                      بنفٍس مضذَّ
ِ
   وراف

له بغل مضِف النغ صحمب   شقيهص  م، حي   غد الغبيُّ                وخ ُّ

غ                    تحقَّهب  غ لضنُف ابهصحمب   لقد ضهَِّه األرُض يف ليهِهص

 ولذلك  مد صفى أبل  هم إ ق يدتحم  غمل الذلنى .

 ذلك ال يغ ى أمني  ثفب إ ق يدتحم مرصع ال يغ ى .ول

 واأل تغا شنيل أر الب إ ق يدتحم األم  اىاغهد .

أبضد هذا وخم ه يقغ   نحم أتحم شغ ن اىنأة واامن تغألوىل بنغ أب تقل   نحم شغ ن اذل  ىل اطالقهغ ، تقد أحل بالده 

 -ه القلمى واإل المى الذى أتءده إ  بي  حتنين ته طني : غ ي تءيدبوأحل أ المهغ ، وينفيحم  نوبف وا المغي وا 

ا قَّ   الِفودص حص غُد ، وص قَّ  اِلهص ى           تصحص ريص اللَّغىُِلبص اىصودص غوص  أصِخي ، هص

ا   دص دص ووؤب ال ُّ ِة   وص بدص  األُُبلَّ ِ بُلبص  الُضُنوبصووفص              جمص ُلُهمب  يصغب ُ  أصتص ب
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 األول لمحورا

 األلفاظ عند على محمود طه وأثرها فى تحديد معالم الشخصية

تضتووف األلفووغظ هووى الضنرصوو الوونريس إ الضموو  األدبووى  ، اا هووى الل ووغف الووذى ي وول تيووحم الءووغ ن جتنبتووحم ، 

أب الطبول يفونض ارتبوغط األلفوغظ بلاقول األديول النف وى ، تهوى تتلهن مضغتيحم وخولاطنه ، و غطفتوحم وصولره ، لوف 

هزف م  شخ ويتحم وتف وحم إ شوتى أحلاهوغ ، تهوى هوغدرة إ خملوبحم ، ثوغرنة إ حبوحم ، حغتيوف إ هوله ومنحوحم ، بغليوف 

ت فحنغ دواويو   وىل  مولد طوحم  وىل اختالتهوغ للهودتغهغ متثو   وىل  مولد طوحم  اااداميف إ حزتحم وشانحم ،وم  هنغ 

ف حم ، وللهدتغ أب موغ تيهوغ مو  أ وغليل وألفوغظ وتناليول لغليوف منتميوف اىل الضوغمل النف وى لهءوغ ن ، ومضوفة  و  ت

جتغرب روحيف  غطفيف صغدقف ، ب  مضفة    أتنوغره وت ولراتحم ىوغ يضتمو  إ قهبوحم مو   لاطوف وأحغ ويس داخهيوف 

ف ومو  رصاع داخوىل  غتوغه تتياوف ىوغ تضغتيوحم األموف ، وا تطغع الءغ ن أب ينق  لنغ مغ بداخهحم م  طغقوغت  غطفيوف هغرهو

األلفووغظ هووى و وويهتنغ إلدرا، القوويم الءووضلريف إ أى  موو  أدبووى ، وهووى األداة التووى  "موو  احووتال  وا ووتضفر ااب 

ايئ األديل أب ينقو  لنوغ جتغربوحم الءوضلريف ، تفوى أى  مو   مو  أدبوى تنوغخمم بوني الفنوغب والطبيضوف وبوني الفنوغب 

غهغ ، وإ جتنبتووحم الفنيووف يءوون  بغأللفووغظ ت وولراي ىووغ حللووحم أو لووبضا مووغ حللووحم ويقدمووحم لنووغ إ اطووغر وأمتووحم وقلووغي

 (1 نص  ىل أب يلمنحم أحغ ي حم وأتنغره )

تغلءغ ن ي ف اىءوغ ن اذ ويف وصوفغي خمغملوغي موبهفي ويهوم بووطناف الءوضلر اىمتودة إ أخمولار  غىوحم الونوح 

 النحيل .

ت ويف اتضنوغس لهضوغمل الوداخىل لهءوغ ن ولهضوغمل ااوغرهى لوف يوناه وهول، ولوف والءضن لودى الونوح النومغ "

يوونضنس إ تف ووحم والنومغت وويني هيتموولب إ أشووضغرهم بووغألملر البضيوودة والغنيبووف وينطهقوولب بوتنووغرهم و وولاطفهم 

 ( .2اىل مغ وراف اىح لس ليتخذوا منحم مغدة ألشضغرهم )

وإ األوطوغب الضنبيوف  لغتوه مو  أهوم القلوغيغ التوى  "مولد طوحم وىل  "أب اذيوغة الضغموف إ وطو    شك و

شغهه اهنوحم وات وهه بحيغتوحم ات وغ ي وثيقوغي وهول شوغ ن   ينتول ا  موغ يتحون، لوحم ح وحم ويفويا بوحم خوغطنه ، 

والءضن  نده  غطفف تتءن  إ األ وهلب الوذى يالرمهوغ والقغلول الوذى يت وغوى مضهوغ ، و وذا تقود لغتوه الفغضوحم 

وهوذا مووغ أضوفى  هيهووغ النقووف   حم مطبل ووف بءخ ويتحم خمنيووف بمءوغ نه ، ثنيووف بمح غ وغتحم و لاطفووحم ،تغبضوف موو  تف و

ويونى  هوفف الهغوف أتوحم مو  اىحوغ  أب ت ودر  "والضذوبف ، واذالوة ورو وف الونس وهوغ  الونغم ، وقولة اإل وغف 

شوغ ن يتنوغو  األخموناض التوى  أحنغمغي  ىل ته فف شغ ن موغ ، أو  راروحم دوب حتهيو  م وبق لهغوف هوذا الءوغ ن ، تنو 

                                                           
 . 33أند لف  ريلى صو  –( النقد األدبى اذدي   1

 .135د/ أند  بدال الم صقن صو  –( النقد األدبى اذديثى  2



88 
 

ينتل تيهغ م  رياويف مضينف م تضينغي إ التضب   نهغ بل وغر  أ وهلبيف مميوزة ، وخمغلبوغي موغ يمنو  ازوغد  القوف ثغبتوف بوني 

 (.1) "بضا هذه الل غر  وبني خمنض مضني م  األخمناض 

بوحم ب ودق ووضولح    وىل صودقحم الضوغطفى اا توناه يضوف بغلءوضن  و  جتغر خو  دليو وشضن  ىل  ملد طحم 

مثي  لحم ،  قا  م  التضبو    مءوغ نه ، توماا بنوى  وىل البضود قوغ  وأبَّ أتوني اىوذبلح ، وااا تونح بقونب اذبيول 

، ا وتطغع أب يءوغرلنغ إ لو  جتغربوحم أخفتغ بذلك وااا ا ترشف النرص ههو  لوحم وموعأ ق ويدتحم تنحوغي و وضغدة ، وقود

ب دق مغ ينتل وموغ يضوف ، توماا لوغب الءوغ ن اذوق هول الوذى ي وتطيل أب ينقو   وأب ينقهنغ اىل  غىحم ااغص ،ويقنضنغ

قغررحم اىل هله الذى يضيءحم تمب  وىل  مولد طوحم لديوحم قودرة خمنيبوف و ايبوف  وىل الوك ، ويضتمود  وىل اقنوغع القوغرىف 

حم تءوغ نتغ شوغ ن ب دق التانبف ، واإلقنغع قولة خغصوف إ شوضنه ، بحيو  زضهوك متغبضوغي لوحم مقتنضوغي بنأيوحم مؤمنوغي بو

 قلمى تفغ   مل قلغيغ أمتحم ألتحم يدر، مغهيف الءضن ووضيفتحم .

تغلءضن  نده هل النغتذة التوى أطو  منهوغ  وىل اذيوغة ، بو  هول اهولاف الوذى يتنف وحم ، بو  هول البه وم الءوغإ 

 الذى داوى بحم هناح تف حم  ندمغ  ز الدواف.

األ والم إ  رصوه وتويف  وبقحم مو  بضوا الض ولر  ىل هذا وبضد أب  نضنغ لبضا شوضن  وىل  مولد طوحم إ 

إ لوو  اىاووغ ت تغلدرا ووف الفنيووف حتووتم  هينووغ أب تحهوو  بضووا اىالمووج األ ووهلبيف والهفليووف اىميووزة لءووضنه تيهووغ 

تدرا ووف لغووف الءووغ ناىنتبطف  ووذا الغتوول موو  شووضنه توولحى بوتووحم ا ووتخدم ألفغضووغي وتناليوول لفليووف اات د  ت 

فووغظ اات لالف أحغ ي ووحم و لاطفووحم وملاقفووحم ، وأو  مووغ ي ووتلقفنغ هوول ا ووتخدام الءووغ ن ألمتنل ووف ، ختتهووف بوومخت

 مود  "طغبل قلمى متهؤه مءغ ن تيغضحم تلحى بضغطفف حقيقيف خمو  تقهيديوف مو  الوك قللوحم إ ا وتقبغ  بطو  النيوف 

 -البط  اىغنبى الذى قغد حنوب النيف م  ق يدتحم التى مطهضهغ: " بد الننيم ااطغبى 

يبجص البءِ   بوي   هبٍم تغدصى                      ال يُف قصنَّ و  اىحغِرُب  غدصا    وص

ا                      األرُض م  أه غِد م  ُقتِهلا  غ نِي الضذابص وُتنببُِه األحقغدص ب  جتص

غ                   مي يَّضه —تغض ال حغُب هغ دص لادصا —غِر شمسص النه                ُمذب شص تخغلطتبحُم  ص  

ا                         رأِت اِذدادص بحم  ىل أصحيغرهغ بصغلا ال ففص ِحدادص امهل صص  (2) أُتنص

                                                           
 9 صـ عزت على/  د –اللغة والداللة فى الشعر  ( 1
 .424 صـ الورد جزيرة مكتبة ––ديوان على محمود طه  ( 2
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تهذه أبيغت م  ق يدتحم بطو  النيوف التوى قغهوغ إ اىاغهود  مود  بودالننيم ااطوغبى ، وقود اختوغر الءوغ ن 

أتوحم يتحودا  و  اذونب و  اوغ واى وتضمن الوذى    هود لوحم ، و   ألفغضحم بضنغيف تتنغ ل مل الل الضغم لهق ويدة اا

 ميثغق تغذنيف واىاد ل  تنغ  ا  بضد مءقف ورللب األخطغر ومضغتغة األهلا  واحتف  اىءغق .

 . حداداي  – دمغي  – قتهلا – ال هم – اىحغرب –ال يف  -لذلك وهدتغه قتغر ألفغضحم :

موول اى ووتضمن الغغصوول ، تاووغفت ألفغضووحم مضووفة  وو  الووك ، قوود  تووغىلقف هنووغ ملقووف حوودي   وو  اذوونب

اختغرهووغ الءووغ ن تضووفت  وو  اح غ ووحم إ وضوولح و ووهللف ، وموو  هنووغ تغلهغووف   تنمووز اىل أتنووغر تح وول ، واتووف 

لقوغرل التضب يوف  ودودة لتهوى النلوغم الوذى  هو  القويم الضغطفيوف ، و نودمغ تلهون ا "أيلغي لءوفه  و   لاطوف 

 ( .12) "لنغ مال هغ الضغطفيف وشخ يف تتضني

ااب لءضن  ىل  ملد طحم مالمج و فت مضينف متيزه  و  شوضن خمو ه مو  الءوضناف مول أتوحم شوغ ن رومغت وى  -

يتبل أصوحغب هوذا اىوذهل اإلبودا ى الضوغطفى وين وب  وىل منولاهم ،ا  أب شوضنه هوغف ااتيوغ رصتوغي ، ي ولر تيوحم 

لو  النومغت ويني وووو ا  أب لءوضنه موغ يميوزه  و  شوضن خمو ه وي ومحم  مءغ نه و لاطفحم ااغصف ، وهل إ الك مثو 

ويطبضحم بطغبضحم ااغص بوحم  و  خمو ه ،ويودور مضلوم شوضن إ األ والم  و  موغ حو   وم مو  تفوى وحونوب راتلوغي 

 -لبضا  هلليغت اى تضمن ومندداي  غ ، تاد الك مغثالي إ قللحم مندداي بفنن ا  تضفر حيغ  األمف الضنبيف :

ا                  دَّ الطُّغغُة بن   مصطبهصِل لللٍل وص  غدص مص  لل أطفلُلُه وأ قطلُه رص

ى لص مباص الءهغِب ااا هص ُتلا وص ُبنوقص ل   خمفمٍف تتهغدصى              وختلَّ  وص

ا ادص دص بلا  ىل  تغقهغ األص ب ص ُهلا ال ففص بِضهبِمِهم               رضص صص م وص لصلص اهنَّ  وص

بص غرنٍ لل  للا ا                      ِمُل م  هُنيى وص ُزو ُلهلتيغ أو تصُؤمُّ وهغدص  تصغب

ٌ  أو تصِنقَّ هينةٌ  قص  قب ا                   مل يصنب  وقو اللهلُد ضاللفي وت غدص

للا غُ حُم تت غفص قَّغدصا                     راعص الطُّغغةص ُشضص لصلص اللص لب   مص ب تصصَّ هذا النص

ُلم ابب  ُهلا بحم  بغفص هلا ت ص هص ب ا                              جتص لَّ  دالفي وِرخمغدص غمص شص  أصيَّ

في ا َّ بحمِ  يَّ ا                                ه  أبرصوا ُحن  تغدص  أو شيَّدوا ذلغرٍة أصوب

نغُه هم يصٌد  نبيَّفٌ  صهصهب  ص اتبني الءضلبص                             نص  وتن ُب اببغدص

لفي  ٌف بغألمس شغدتب دصوب ا                         هي ُأمَّ    تضنُف الُضببدابص واأل يغدص
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لم ُتمب  هيهغ ضغىني بصضد  ا                               ُهنب تصغدص ِديِدلم تتخغيهلب  ص  (11) و ص

ن الءووضلر ، صووغدق الضلاطووف ، تغلءووغ ن  ووىل  موولد طووحم شووغ ن رقيووق الضغطفووف ، قوولى اإلح ووغس ، خمزيوو

 مبي تلحى قهبحم ، ويضف  وف زول  بخوغطنه ولوذلك تاوده ينغ ول بوني ألفغضوحم وبوني اىنغ وبف التوى يقول  تيهوغ ، تو

 غطفتحم خمغرمف إ حديثحم    ااطغبى تاود ألفغضوحم رقيقوف راقيوف تنحوف متهههوف  نودمغ حتودا  و   ولدة الوز يم  هلغت

 -الذلنى الضرشي  للتغتحم تاده يقل  :  ضد ريخمهل  م  اىنفى والك بمنغ بف

 ُردُّوا  ىل اللادي ربيلص هنغره                       ب الز يُم اليلم م  أ فغِرهِ 

هى ألقى   غ ت يغِرهِ                         هغب البحغرص الينُم حتى ااا  تص ص ص الدُّ

 ليُنق   التغريخ يف أدواِرهِ                                   هذا الذي قدر اإللحُم حيغتصحم

ه  ورمى ب هه وا  ا غِرهِ                                  األ زُ  اىنفيُّ تغرق قيدص

ٌد بازينةٍ   (22رضب اللهلُد  غ ورافص بحغِرِه )                         ابيغ ُقغُف مطغرص

لقوف ، وهول  ولدة الوز يم  وضد ريخمهول  مو  تناد الءغ ن قود اختوغر ألفغضوحم بضنغيوف تتنغ ول مول هوال  اى

منفغه ، ومغ  م القطن اىرصى واألقطوغر الضنبيوف بفنحوف مو  هوذا الضول اذميود ، تناود ألفغضوحم  وههف متهغديوف ت ولر 

 ألقوى – الوز يم  ب –هنوغره  ربيول –ردوا  وىل الولادى  -الك اذدا الضلويم اىنهو  بغلنرصو ، تاود الوك إ قللوحم :

 . ا غره ا  – ب هه رمى – يدهق تغرق – ت يغره   غ

تبغلنلن اىل ألفغضحم اىضفة    هذي  اىولقفني زودر بنوغ أب تقول  أب شوضن  وىل  مولد طوحم قود حولى ضوغهنتني 

 أو تيغري  تف يني .

هوول تيووغر يلهوون تيووحم القهووق واذوو ة والغنبووف النف وويف وا ضووطناب  نوودمغ لووغب يتحوودا  وو   التديييرااول:ا:

 ى.اى تضمن واذنب والنف

ال ضغدة تهقود لغتوه ال وضغدة تغمون حنغيوغ تف وحم  نودمغ حتودا  و   ولدة الوز يم  وضد  -التدييراالنييةىا:اا

ريخمهوول  منترصوواي راتضووغ رايووف ال ووالم ، تلهوودتغ الووف  يءوول موو  اات الءووغ ن و غىووحم الووداخىل الووذى اتضنووس  ووىل 

 الطبيضف م  حللحم تلهد األحالم ورديف والههي  مرشق بغ م .
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مضاووم ثوونى يزخوون بغأللفووغظ التووى تنءووف  وو  حغلتووحم النف وويف إ شووضن اىنغ ووبغت أو ي ، ومضاووم الءووغ ن 

ودارووف ألفغضووحم م ووتلحغه موو  هووذه اذغلووف وموو  اىموودوح أو اىنثووى ، تتوووتى ألفغضووحم منغ ووبف ىوو  يتلهووحم اليووحم بضمهووحم 

  -اإلبدا ى ، تمثالي إ ق يدة حغتف والتى مطهضهغ :

بب                              امهلي األرضص م  حداٍد وخميهلب   مغ ص تاُم البيغِب  نِك وخمنَّ

 -تاد الفغضحم  تغرة بضنغيف تغرقف مث  :

 يوولحى ممووغ تطوونب – توونقص – اايووغ  –  ووغطفى – الووف  – اذوول – تغووفت – م ووبغح – لللوول –تاووم 

  -لتى مطهضهغ :إ ق يدتحم ا ا بدا ى بغلضم  لحم تلهحم م  حيغة م  م تلحغه األلفغظ هذه بوب لهمتهقى

حمب  نص األرضص حني مص َّ مقغمص اص حمب                          هص  وطلى الضمنص ح ةي و  مص

 -ويؤلد الك أتحم حني حتدا    شلقى هغف بولفغظ لذلك م تلحغه م  حيغتحم و غىحم ااغص مث  :

 – األوتووغر –  وواغما ت – الهحوو  – اإلهووغم – اىدامووف – الووف  – اذوول –  وو مف – حوو ة – موو َّ  –هاوون 

مف – الءغدى – الطنوب – ال غدح –  وام – اى تهغم – الناح  تئ .هغ ب  لنمف اىل اشغرة الننب

والتوى قغهوغ إ تنونيم  "صودى الولحى "ولذلك تغ ل بني اىمودوح وبوني موغ أبد وحم تيوحم تموثال إ ق ويدتحم

 -إ ق يدتحم التى مطهضهغ : وتنحم تاده يوتى بولفغظ تتنغ ل مل شخ حم "األديل  مد ح ني هين   "

دِ                      بيغُتكص م  تبِل الفِ  اىخهَّدِ   صدى اللحِي يف أ هلبحِِم اىتاد 

 – هووال  – تناتيوو  – شوغدٍ  – توونتم – اىغوند – النبيوول – اذول – ذنووحم – اىخهود الووف  تبول –بيغتووك  -مثو  :

  نغهغ . –تلدد  – رقف – رو ف

يولارم بوني موغ  هيوحم اىمودوح وموغ زول أب قتوغر لوحم مو  ألفوغظ ، تاود "ابنهيم تغهى"ولذلك وهدتغه  ند 

والتوى قغهوغ إ تننيموحم إ حفو  أقويم لوحم بمنغ وبف تضيينوحم موديناي بغلق وم  "الءوغ ن "الك مغ ثالي إ ق ويدتحم اى وفه 

القهوق النف وى واألمل وال ووم  الطبى بلريارة األوقغف ، وتغهى شغ ن مل ختف حيغتحم  وىل أحود مو  اىهتموني بوغألدب مو 

إ ق ويدتحم التوى  تغختغر إ تننيموحم ألفوغظ تتولافم مضوحم وهول الوك الضبقونى الوذى  هوق إ ال وفف مفنوناي ومنغهيوغي 

 -مطهضهغ :

مب  ب                            بقنيٌّ م  النَّغص ُضحُم اذلُّ واألملص هب  رص

ُضوحمُ  – الوونغم – بقونىٌّ  -مثو  :  هب  – حفيووف – ت ويم – النوودى – رتيوف – القمووم – النولر – ملاأل – اذوول – رص

م – ثم  – صبغبحم ب – تغرحم – ااهالي  – تلطنم –م الند  فات – أرقتحم – ال وم –الننب  . خمنام – بنى – اوَّ
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اىل أرض الوولط   "توولريى القووغوقاى "بمنغ ووبف  وولدة البطو  والتوى قغهووغ  " وولدة اىحووغرب"وإ ق ويدتحم 

 -: والتى مطهضهغالك اىحغرب البط  إ ق يدتحم  ح وهلولءخ يف اىمد تغختغر ألفغضحم منغ بف

حمب  حمب                         أتدري النيُج م  مهنهب ريمغمص  تصءقُّ الغنبص أو تطبلي ضالمص

 -تغختغر لحم ألفغظ تتنغ ل مل البطللف مث  :

 – ُح ووغمحم –  زمووحم – خءوولتف – ريمغمووحم – الننامووف – الءووهغمف – ُ نامووحم – أبطووغ  – و وو ب – أجمووغد –تووولق 

 اهياوغف – الوندى – اايو  وثول – ريرو  – الهيو  – النموىُّ  – اذونب – دموغي  – منغيوغ – مُهغم – ملغر غ – قلاضبهغ

 . صلارم – بطش – أهلا  – هناح – النتغرل –احتءغد  – هن غي  – رضام – هيل – م تلغم –

حم وبوني مو  قيهوه تيوحم ليؤلود أتوحم شوغ ن يضتنوى بولفغضوحم ينغ ول بوني ألفغضو " ىل  مولد طوحم  "و ذا ينلب 

  نغيف تغرقف . 
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 الثانى المحور

 األسلوب عند على محمود طه وأثره فى تكوين معالم الشخصية

لن  شغ ن أ هلب يميزه    خم ه م  الءوضناف ، تضوىل  مولد طوحم واب لوغب مو  هغ وف أبللول مو  أصوحغب 

در، أتووحم لووغب صووغحل أ ووهلب متميووز ، طغىووغ  نووس أ ووهلبحم هووذا شخ وويتحم وبهوولر ا جتووغه النومغت ووى ا  أتنووغ توو

 غطفتحم ، ا  أتنغ مل الك تقل تيحم  ىل  فت قد   تاودهغ  نود شوغ ن  ولاه ، ولويس يضنوى الوك أتوحم يفوغرق الءوضناف 

 مولد طوحم لغتف ،واتف يضنى أب لحم طنيقف إ تلوم لغتوحم تلوم  لوحم بضوا ا  وتقال  ، ولول وقفنوغ  نود أ وهلب  وىل 

اتوحم حهول األ وهلب هوز  الهفوف ،  " -للهدتغه  هالي مضفاي ملحيغي مل ي تطل أمغمحم الودلتلر طوحم ح وني ا  أب يقول  :

ووغااي تولفووحم الوونفس وتنهووف بووحم وت ووتزيد منووحم ، وأب إ شووضنه  هيوود اختيووغر النووالم وأب أللفغضووحم ومضغتيووحم روتقووغي أخَّ

رنغ اُىحودثني وأتوحم ا وتطغع أب يالروم اىل حود بضيود ،   بوني هوغ  مل يقى ، قهوف تلفون  وغ إ شوضن لثو  مو  شوضنا

 .(11) "وروارهغ و اتهغ وهزالتهغ  الهفف وهغ  اىضنى تح ل ب  بني التاديد وا حتفغظ بغلهغف إ هغهغ

لوغب يقونأ  "والدلتلر شلقى ضويف وهول ب ودد اذودي   و  لغوف وأ وهلب  وىل  مولد طوحم توناه يقول  : 

هف أبللل ومغ  غ م  أبحوغا أدبيوف ولوغب يوؤم  بءخ ويتحم أتوغح لوحم هوذا اإليوفب أب  تو  منغتوف بوغررية إ لث اي إ جم

ب لنف وحم أ وهلبغي بناقوغي ، وهول مو  هوذه النغحيوف ألثون شوضنارنغ  صفلف الءضناف الذي   غرصوه ، اا ا وتطغع أب ينولَّ

أب يقتونص النهوفت الءوضنيف إ الق ويدة نوحم مو  لغتوه لديوحم خوفة مُتنبضد شلقى تلتيقغي إ صيغتحم الءوضنيف ولووتف 

التى ي نضهغ ، تماا هى لضقد م  اللاهن تتو لف تيوحم حبغتوحم ، توف  هيوحم ا  أب يطهوق لهفتوحم إ جتنبوف ت ومى ق ويدة ، 

بغِ، ال حنيف ت يد لحم اىضابني م  ل  منغب   ( .22) "تماا هى لغلء 

لض ولر ، تومب الوك   دبوغف ب وفف  غموف إ  رصو مو  اوااا لغته هنغ، مالمج  غمف ت ويطن  وىل أ وهلب األ

 وتفد  وىل أتف وهم إلضهوغر شخ ويتهم إ أ وهل م و وىل هوذا تمو  ال وحيج أب يقوغ  اب لعأ وهلب يضفيهم م  ا 

صفغت  غمف حتقق لحم النف  ، و وفت خغصوف متيوز أديبنوغ  و   خون ، وهول موغ يطهوق  هيوحم اخوالص األديول ألدبوحم 

اإلخوالص إ ت ولين موغ إ الونفس مو   " وتغا األديول والنغقود ) أنود الءوغيل ( يقول  : وتنحم ، لذلك وهودتغ األ

ومَّ مون ة الضقو  وااهوق واىوزا  والتخيو   تننة واضوحف أو  غطفوف صوغدقف جتضو  األ وهلب مقبول ي وي وبج مو  ثص

 ( .3) " لاف ألغته تهك هيهف أو قبيحف ، م تقيمف أم ملطنبف 

                                                           
 . حسين طه/ د 141 صـ 3جـ –حديث األربعاء  ( 1
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مولد طوحم إ شوضنه  غموف اللضولح و ودم اإل وغم ألتوحم تهوم ر وغلف الءوضن ، وأهم موغ يميوز أ وهلب  وىل  

وأيق  أب وضولح األ وهلب دليو   وىل وضولح الفنونة لديوحم ، وقود لوغب الءوغ ن قوغدراي  وىل الترصوف إ تناليبوحم 

 واحنغمهغ .

لف  ولذلك م   فت شضن  ىل  مولد طوحم التوى لوغب يضتمودهغ إ أ وهلبحم القولة ، ولوذلك  ومف الوف  ، توغ

صفف مالريموف لعأ وهلب الءوضنى بلهوحم  وغم طغىوغ أب الءوغ ن مضنوٌى بمثوغرة القوناف وحتنيوك مءوغ نهم تاود الوك 

مغثالي إ مضلم شضنه ولل  مدتغ اىل بضا أبيوغت مو  شوضنه لن وتنطقهغ لنغتوه خو  شوغهد  وىل موغ تقللوحم مو  الوك 

ف الوذى أضوغف لهتوغريخ تغرقوغي واىل  و تحم قللحم إ ق يدتحم إ  ضد ريخمهل  والتوى يتحودا تيهوغ  و  تغرقوحم اىرشو

 -التى هى صفحف م  اىاد تاده يقل  :

لب  غ مص ٌ م  األجمغد مل ُي ب  حتى ُأحِتب ص تن َّ م  أخبغِرهِ                          ِ  ص

غ ومل غِرهِ                          تهك البطللُف مل تن  يلمي  يطهلب  غ ريمٌ   ىل ُحلَّ

ِا  ٍب  قم حد  ذَّ  يغ م ب خمدا التغريُخ ِم   ثغِرهِ                           التغريخ خم  ُمنص

 حنبص الفداريني م  أت غِرهِ                    أته اى غوُ     نغ، تِ فب لنغ

 والنلُب ليف يليق    أحناِرهِ                واألرُض ليف تصُ دُّ    رنغرهغ

غُح م  أ فَّ  زني الدُم القغين وم  أضفغِرهِ                          تيغبحموالغغصُل ال َّ

ُتمب بغل الم رويدلم وب دص ُد يف مزمغِرهِ « داودُ                           يغ م  شص  ىغ يصءب

مغد وميُا تغٍر، تغلدهى  والفُق، بضُا دخغتحم وًاِرهِ                حته النَّ

 أبَّ اى م ص ه  م  أخطغِرهِ                    اُردُّوا ال المص اىل اذلادا تءهدو

حُم بيمينحِمِ   ودُم النغيِف صغرٌخ بي غِرهِ                             ن  البءُ  قمي ص

د ضهمهم ى بمنغِرهِ                             هذا ضيغُف الضد  بدَّ حص دُه اللُّ  لغلهي  بدَّ

 ديغِرهِ                             ضٌد أه َّ بحِم و ضٌد هغفلم
ِ
 بغذق أبهصب يف  فف

وا ص َّ نص خمغِرِه )                          تغ تقبهله لضهدلم وختص فَّ  (1لبينحم الضغيل ُملص
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تفى هذه األبيغت تاد اللضلح مغثالي حتودوه القولة م وحلبف بوغلف  الوذى يضهلهوغ اإلثوغرة لهمتهقوى وهضهوحم 

 مءغرلغي لحم تيف ر ه .

د شوخلص ق وتحم الءوضنيف تيتلهوحم حوىل  ملد طحم أ هلب  خن حوني تاوده يضمود اىل اذولار بينوحم وبوني أولض

بغذلار اىل اى تضمن الغغصل الوذى يتفوله بغل والم وموغ أبضوده  نوحم ، ولوذلك يودين حولاراي بينوحم وبوني  وضد ريخمهول  

 -ملصيغي ايغه أب ين ى أاى م   ااه وي ، أمنه اغلقحم ي لر الك تيقل  :

ُتمب بغل الم رويدلمي وب دص ُد يف مزمغِرهِ « داودُ                           غ م  شص  ىغ يصءب

مغد وميُا تغٍر، تغلدهى  والفُق، بضُا دخغتحم وًاِرهِ                حته النَّ

 أبَّ اى م ص ه  م  أخطغِرهِ                    ُردُّوا ال المص اىل اذلادا تءهدوا

حُم بيمينحِمِ ن  البءُ  قم  ودُم النغيِف صغرٌخ بي غِرهِ                             ي ص

د ضهمهم ى بمنغِرهِ                             هذا ضيغُف الضد  بدَّ حص دُه اللُّ  لغلهي  بدَّ

 ديغِرهِ                             ضٌد أه َّ بحِم و ضٌد هغفلم
ِ
 بغذق أبهصب يف  فف

واتغ تقبهله لضهدل ص َّ نص خمغِرهِ                           م وختص فَّ  لبينحم الضغيل ُملص

 ُضهٌم ُ ِقيهص األمس لوبسص  قغِرهِ               قغللا: ُتِفيهص  ته  تفى  نك اهلى

 وداِره                 تصهبجص م  لفنوا بد لتك التي
ِ
هب وخ   أاى اىيسف حص  وضص

هب بخغلقهم تص  عب  ثغُمهم تصِز ص غِرِه )                                   دص  ( 1هللِ حنمص اهللِ يف لفَّ

  إ ت ولين  لاطفوحم ور وم مءوغ نه  غالوذى يضتمود  هيهو " ىل  مولد طوحم"ولذلك م  أ غليل" 

تاد الك مغثالي إ شوضنه إ األ والم وإ شوضنه إ خمو  األ والم ، تموثالي إ شوضنه إ األ والم تاودهغ   "التننار 

 -تناده يبدأ اىقطل بقللحم :  "إ صفلف اىاغهدي " ق يدتحم إ  ضد ريخمهل  إ

 ُردُّوا  ىل اللادي ربيلص هنغره                       ب الز يُم اليلم م  أ فغِرهِ 

 -تيقل  :  ُردُّواوبضد مخ ف  رش بيتغي تاده يننر لفف 

 بَّ اى م ص ه  م  أخطغِرهِ أ                   ُردُّوا ال المص اىل اذلادا تءهدوا

 -قللحم : "م  األ فق"ولذلك إ ق يدتحم 
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كص د لُام ا، تحديُ  اذق  أوهغمُ             يغ ًُق يغ ًُق   ختد ب  واقبا يدي

 -ولذلك قللحم :

امُ                الذي صنضلا« بغذ يني  »يغ ًُق  ص ب  كص هدَّ بدص ب ،   قص كص  وا ملب ذق 

  تمب الديلاب رياخن بمث  هذه األ غليل و ذا تنلب ألفغظ الءغ ن وأ غليبحم قد هغفت إ جممههغ تغصضف  ىل أيف حغ

تقف ، واضحف قليف ، يضهلهغ الف  ، ملحيف مؤثنة ، مضفة    خلاطنه ومءغ نه دوب تنهف أو  نغف ، وقد وضفهغ الءغ ن 

 ف التانبف الءضنيف .تلضيفغي تنيغي رارضغي لتؤدى دورهغ إ خدمف اىضنى واثنا

  األمون "إ شوضنه إ األ والم أ وهلب " وىل  مولد طوحم"ولذلك مو  األ وغليل التوى يؤثنهوغ" 

 -تفى ق يدة حغتف تاده ينثن م  ا تخدام األمن م  الك مثالي تاد قللحم :

بب                              امهلي األرضص م  حداٍد وخميهلب   مغ ص تاُم البيغِب  نِك وخمنَّ

 -لك ا تخدامحم لعأمن إ قللحم :ولذ

 واتءدوا م  منغتِِذ النَّام مهنبب                          تغبحثلا يف شضغ غ    مقي ٍ 

 -وقللحم :

 ريحمص الدهُن رلنصنم وتولَّلب                                   تغالنوه  ىل الهيغيل ااا مغ

  -ولذلك قللحم :

 ليف ُيبنى البيغُب تيك وُيندبب                                     ُقمب وشغهد م تمص الرشِق واتلنب 

 -تاده أيلغي يضمد اىل األمن لو هلب يؤثنه إ ابدا حم م  الك قللحم : "شلقى "وإ ق يدة 

حمب                          تغهتفلا بغ محم تف مغت، لن ب   ُمقغمص
ِ
 ! ثنص اليلمص يف ال فف

 -ولذلك قللحم :

ُه بن  صبغٍح تغالنوا شد حمب                          وص  وارُقبُلا م  خيغلحم اىغمص

 -ولذلك قللحم :

حمب                         تغم حي الدملص واب مي لهمنغيغ  !!ابَّ دتيغِ، دمضٌف وابت غمص

 -ولذلك قللحم :

ه وأحي ليغليو دب،  ىل اىدى،                               توِ دب  هدص حمب وحِم وهد  غمص  أيَّ
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 -ولذلك قللحم :

حمب                          تغالنوا هنلفص البيغب بورضٍ  غ أ المص  أطهضهب يف  فرِهص

 -تاده يؤثن أ هلب األمن إ مث  قللحم : "إ صفلف اىاغهدي "ولذلك إ ق يدتحم 

 ُردُّوا  ىل اللادي ربيلص هنغره                       ب الز يُم اليلم م  أ فغِرهِ 

 -ولذلك قللحم :

ٍب  ذَّ ِا التغريخ خم  ُمنص  يغ م ب خمدا التغريُخ ِم   ثغِرهِ                           قم حد 

 -ولذلك قللحم :

 أبَّ اى م ص ه  م  أخطغِرهِ                    ُردُّوا ال المص اىل اذلادا تءهدوا

 -ولذلك قللحم :

وا ص َّ نص خمغِرهِ                           تغ تقبهله لضهدلم وختص فَّ  لبينحم الضغيل ُملص

 

  تاود الوك موغثالي إ مضلوم  "النوداف"إ ابدا وحم  " وىل  مولد طوحم"وم  األ غليل التوى يؤثنهوغ

 -: "حغتف "ق غرده م  الك قللحم إ ق يدة 

 م  بني الءضن تلفني ص بنلللب                                 يغ  ففص اايغ  مغ ل ُّ يلمٍ 

 -ك قللحم :ولذل

 مص  ىل اذغدثغت، والضيُش أخطلب                             بؤ غفص اذيغة م  لنُم اليل

 وهذا تداف حذف حنف تدارحم .

تاوده ي وتخدم النوداف أيلوغي مموغ يود   وىل ا وتفده  هيوحم لو وهلب يضمو   وىل  "مو  األ وفق "وإ ق يدة 

 -اثناف جتنبتحم الءضنيف مث  قللحم :

كص د لُاميغ ًُق يغ ً ا، تحديُ  اذق  أوهغمُ             ُق   ختد ب  واقبا يدي

 -ولذلك قللحم :

امُ                الذي صنضلا« بغذ يني  »يغ ًُق  ص ب  كص هدَّ بدص ب ،   قص كص  وا ملب ذق 
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 -ولذلك قللحم :

 وأقلامُ  حتدثهب  نحم أدهغرٌ                       يغ أهيغ البط  ال نديُد ِهلبهص بف

 -ولذلك قللحم :

غ الفغدي ُ ُنوبصتحمُ  بٌ  و  اامُ                    وأته يغ أهيُّ ،   خمص  اِ هصمب تديتكص

تاده يضتمد لوذلك  وىل النوداف لو وهلب ي وهم إ اثوناف التانبوف مو  الوك  " لدة اىحغرب"أمغ إ ق يدتحم 

 -قللحم :

بيغيأخغ اه نب تص حص ِهدب  ليف شص
ِ
حمب                     اغف ُن هلُهغ يلمص القيغمص  ُيذل 

 وهذا تداف حذف حنف تدارحم والتقدين يغ أخغ اهياغف

 -ولذلك قللحم :

فصِه الهيغيل بصلاِت ه  شص تب ُأوامحمب                     أخغ ال َّ وَّ  هناحص القهل أو رص

بلات.  وهذا تداف حذف حنف تدارحم والتقدين يغ أخغ ال َّ

 -:مث  قللحم  "بط  النيف "اف م  ق يدة ولذلك م  ا تخدامحم لهند

يبنِك أب تنى ُل  ص  هذي الفتلحص وهذه األصجمغدا                     شيخص الفلارِس حص ب

 وهذا تداف حذف حنف تدارحم والتقدين يغ شيخص الفلارِس .

 -ولذلك قللحم :

غ قغ                       بدص الننيم اتبُلنب ِحيغلك ه  تنى  رفي وههغداا َّ رصا ي

  اتبُلن .  بدص الننيميغ وهذا تداف حذف حنف تدارحم والتقدين

  مو   مو  الوك قللوحم "اإل وتفهغم"إ ابدا وحم  " وىل  مولد طوحم"وم  األ غليل التوى ا تمود  هيهوغ

 -: "حغتف"ق يدة 

، يغ حغ بب تُف، مص ب لهحزيِ   مص ب لهمض                               مص ب لرص ى اهملِم بضدص  ذَّ

 -: "شلقى"ولذلك قللحم م  ق يدة 

حمب                         مغ الذي شغقحم اىل  غمل النو  !ِح  أصهص ب تهك روححم اى تهغمص
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حُم والزمغُب م ٍك اليحم حمب                                 مغ لص طَّمص هغمص ه وحص دَّ أوتغرص  رص

غ ثتني النيغُض  نحم صبغحي حمب                         حدَّ اِحهغ هفغ أتغغمص  مغ ل دَّ

حمب                           وت مضُه لهغدين ُينصغدِي ه وحيغمص  مغ الذي  غق ط ص

 -: "م  األ فق"ولذلك قللحم م  ق يدة 

 !خمدٌر  اابب تاهغُد اللهم اهنامُ                    أيف دتغ كص    أهٍ  و   وط ٍ 

ف اىل لد لم خمدرو هب يف ال هم  ثغمُ                  ا هبهمب    الرشَّ حص ِ ُ  بحم  لم اهب

 -تاده يضتمد  ىل اإل تفهغم مث  قللحم : " لدة اىحغرب"ولذلك م  ق يدتحم 

حمب  حمب                         أتدري النيُج م  مهنهب ريمغمص  تصءقُّ الغنبص أو تطبلي ضالمص

حمب هن ي                     أادأ وهي يف الغصمنات تو ل  غ  أو تءدُّ لحُم ضفمص

حمب                   ومفتيهغ األمنُي ومفتدهيغ  ورافص ختلمهغ يصءنل هيغمص

فصِه الهيغيل بصلاِت ه  شص تب ُأوامحمب                     أخغ ال َّ وَّ  هناحص القهل أو رص

 -قللحم : "بط  النيف  "ولذلك م  ا تفده  ىل اإل تفهغم إ ق يدة 

يبجص البءِ   بوي   هبٍم تغدصى                      و  اىحغِرُب  غدصا   ال يُف قصنَّ   وص

ا                         رأِت اِذدادص بحم  ىل أصحيغرهغ بصغلا ال ففص ِحدادص امهل صص  أُتنص

للا غُ حُم تت غفص ا                    راعص الطُّغغةص ُشضص قَّغدص لصلص اللص لب   مص ب تصصَّ هذا النص

 -قللحم : "صدى اللحى "ولذلك م  ا تفده  ىل اإل تفهغم إ ق يدة 

ُد، مغ شضني اليكص ومغ يدي  دِ                      ُ مَّ  ومغ الءضن م  ابداِ كص اىتضد 

  التضاول"إ  مهوحم ا بودا ى أ وهلب  " وىل  مولد طوحم "وم  األ وغليل التوى ا تمود  هيهوغ" 

 -: " فق م  األ "م  الك قللحم إ ق يدة 

يِه داتقفي  غمُ                       ألغب خم ص  يلِب الزَّ  م  قهبكص الغا  ُزنهي   اَّ

دى حغملا                  أُلنبهص خم ص الِفدا يف خم  تلحيفٍ   اب همب  هيكص برسٍب لهنَّ

 تهل يتضال م  حغ  الغنب إ  داوام لهرشق وأ بغب الك الضداف .

 -م  الك قللحم : " لدة اىحغرب "مغثالي إ ق يدة  ولذلك تاد التضال
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بيغ نب تص حص ِهدب  ليف شص
ِ
حمب                     أخغ اهياغف ُن هلُهغ يلمص القيغمص  ُيذل 

 -تاده يضمد اىل التضال م  الك قللحم : "بط  النيف  "ولذلك إ ق يدة 

نِ                       األرُض م  أه غِد م  ُقتِهلا  غ ب  ي الضذابص وُتنببُِه األحقغدصاجتص

 -تاده يضمد اىل التضال م  الك قللحم : "م  األ فق  "ولذلك إ ق يدة 

امُ            ضنُّل،ص ُأقبِ يهص  نهغ تهي تغرمفٌ   !وليف  ه  يف ربلع القدس ُتلَّ

 !خمدٌر  اابب تاهغُد اللهم اهنامُ                    أيف دتغ كص    أهٍ  و   وط ٍ 

ي وتخدم التءوبيحم لو وهلب يضمو   وىل اثوناف جتنبتوحم الءوضنيف مو  الوك قللوحم  " ىل  ملد طحم"تاد  ولذلك

  -: "م  األ فق"إ ق يدة 

يَّتبكص يف الرشق  مغٌ  وأحالمُ   وقبَّهتبكص هناحغٌت و  مُ                         حص

تحمِ  بصهب تص                  وا تقبهتك  ىل اللادي وِضفَّ ثص ى وا المُ  نوبٌف وص حص  نب

 تقد شبحم ابمغ  واألحالم والناحغت واب م والضنوبف واإل الم بم  يضق  .

 و وحغ غ – وتالمهوغ –رهغ و وف –ولذلك ألثن  ىل  مولد طوحم مو  ا وتخدامحم لضنوغرص الطبيضوف مو  أرضوهغ 

  -: "النيف ط ب" ق يدة إ قللحم الك م  ، جتغربحم اثناف  ىل  م  مغ الطبيضف  نغرص وبغقى – وشم هغ –

ا                      األرُض م  أه غِد م  ُقتِهلا  غ نِي الضذابص وُتنببُِه األحقغدص ب  جتص

غ  مي يَّضه —تغض ال حغُب هغ دص لادصا —شمسص النهغِر                 ُمذب شص تخغلطتبحُم  ص  

بصغ                        رأِت اِذدادص بحم  ىل أصحيغرهغ امهل صص ا أُتنص  لا ال ففص ِحدادص
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 لثالثا محورال

 المعانى واألفكارعند على محمود طه ودورهما فى تجسيد معالم الشخصية

ااا لغته األلفغظ واأل غليل هى الل غف الذى ي ل تيحم الءغ ن جتنبتحم تمب اىضغتى واألتنغر تضم   ىل ابناري ومتثي  

ر واىضغتى تضم   ىل ابناري ومتثي  ر ى الءغ ن الفننيف وخلاطنه النف يف ر ى الءغ ن الفننيف وخلاطنه النف يف تمب األتنغ

وهذه األتنغر واىضغتى متفغوتحم إ شووضن الءووغ ن م  حي  القلة واللووضف ، رقف ومتغتف ، وضوولحغي وخمملضووغي  ح وول قلة 

شضن  ىل  ملد طحم تا يبف اىوتى، د أتنغره ومضغتيحم قنشضلره أو تتلره ، وصدق جتنبتحم أو رييفهغ ، وبغلتدقيق واتضغم النلن إ 

صدق شىف ، تمتف يد   ىل  ضحف الق د ، بضيدة    التنهف والغملض اب د  الك  ىل  شضلريغي وا شف ،  غي  ، و غطفف هيغ

شضنى تيحم وضلح الفننة التى ت ه  إ تهمهغ  ىل  ،وشضلر داتق  صدق  صغدقف ، ل  هذه الضنغرص أتتاه لنغ  وجتنبف تنيف 

 ن امتغح مضغتيحم وأتنغره م  واقضحم الذاتى الضغطفى و الءووضلرى ، وهل تيهغ بضيد ل  البضد    اإلخمناب اىتهقى ألب الءووغ

ألتحم تهم ر ووغلف الءووضن ومغهيتحم ، تومغ مغهيف الءووضن  نده أب الءووضن للب م  اذنمف ينبهب بحم اذغلك ، وهيتدى ، والتغنيل 

صمف التنهف ،بدليهحم ال غلك وخ  النالم مغ ارتهفه ألفغضحم ، وارته  فه مضغتيحم ولغب قنيل اىوخذ بضيد اىنمى ،  هيفي م  و

 خمنيغي    مناهضف الفننة .

وأمغ    ر غلف الءضن  نده تهى أب الءضن لوحم وقول  وىل النفولس لوم بوحم أت وه ولوم بوحم شوفيه قهولب توماا 

قوى تهاألثون إ تفوس اىا تطغع الءغ ن تق  مغ أمل بحم م  أحداا وحولادا إ تنونة واضوحف خمو  مبهموف أحودا الوك 

 قى مث  مغ أملَّ بغلءغ ن .تهتنغب الدواف النغهل إ ثلب هي  اب أملَّ بغى

درا ووغت إ  "وأو  مووغ يطغلضنووغ موو   راف إ مضووغتى  ووىل  موولد طووحم رأى الوودلتلر شوولقى ضوويف إ لتووغب 

الءووضلريف ، وا هووتفم  اا يتهمووحم بغلق وولر إ أتنووغره ومضغتيووحم وخلارهووغ موو  التانبووف "الءووضن الضنبووى اىضووغرص 

بغأللفغظ تح ل تنوناه يقول  :  وىل  مولد طوحم  وىل هوذا النحول ُينلوز اهتفموحم إ شوضنه  وىل األلفوغظ واألصولات 

واألذووغب ، اا يضتموود ا ووتفداي شووديداي  ووىل ا تفضووغ ت اىل وويقيف ومووغ تثوو ه إ تفوولس القووناف ولوتووحم تهووم أب الءووضن 

مو  الرضوورى أب ي وند هوذه الذبوذبغت اىل مضوغب  ميقوف أو حولاتز تف ويف  حهقغت م  الذبذبغت ال ولتيف ، ولويس

دقيقف ، ولض  الك مغ هض  شضنه قهل مو  التانبوف النف ويف بمضنغهوغ ال وحيج ، تقود  وغج مضيءوف لفليوف إ شوضنه 

هيوف ، ومو  ، وخد تحم هذه اىضيءف بوذغهنغ    تف وحم ، تغ ت وهم هوغ وألملاههوغ ، حتوى أت وتحم حقغرقوحم الضغطفيوف والضق

 (.1) "هنغ لنه تءضن ارياف لث  ممغ تقنأ لحم أتحم   يتضمق تف حم و  قهبحم اتف هى صلر لفليف ت امى إ شضن 

                                                           
 . 201،200 صـ م1914 سنة السادسة الطبعة المعارف دار –راسات فى الشعر العربى المعاصر د/ شوقى ضيف د(  1
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وإ اذقيقووف هووذا رأى الوودلتلر شوولقى قوود هغتبووحم ال وولاب وهغتووغه لبضووده  وو  اىلضوول يف ، ألتنووغ توونى أب 

قوى   تضقيود تيهوغ و  خممولض ، تهوذا   يتنوغإ مول مضغتى الءغ ن وأتنغره ااا لغته واضوحف وقنيبوف مو  تفوس اىهت

 للهنغ  ميقف بغلرضورة ، و  يضنى أتحم   ي در    مءغ ن تغبلف وصغدقف.

في رأيوحم بونأى األدبوغف  وم  الذي  قوغملا بوغلند  وىل الودلتلر شولقى ضويف ، الودلتلر  ويد تقوى الودي  مود  

ااا  -، ورأى  وىل  مولد طوحم و بداذميود ح و  تقوغ  :والنقغد اىضوغرصي  مو  أمثوغ  تلتيوق اذنويم و ويد قطول 

 أردتغ أب تبهلر تقد الدلتلر ضيف تناه ينحرص إ ابتى :

  ىل طحم شغ ن خمنى م  حي  الهفف تق  م  حي  اىضنى وتنق ف دقف اىنغطقف ،وحتديد الفال فف. -1

  ىل  ملد طحم شغ ن ألفغظ ولذا ت ضل تنهف شضنه . -2

 نغتل بنهمف اىضنى   ومغاا يطهل م   ىل طحم لءغ ن أب يقللحم  أو  مغاا ينيد ال

ه  يطهول منوحم أب ي ولر اذيوغة ت وليناي مبوغًاي إ ههتهوغ وتف ويههغ وهلهنهوغ وتفن هوغ ت وليناي حقيقيوغي 

 واقضيغي  

مو  شووب ااا لغب األمن لذلك تمب هذه لي ه مهمف الءضن تهول   ينينوغ واقول األشويغف إ حقيقتهوغ اىغديوف تهوذا 

الضهم ومغ زنى جمونى الضهوم مو  توغريخ وبحولا وحتقيوق واح وغف وت واي  ، اب مهموف الءوضن أب يطونق أبولاب 

تفن تغ ومءوغ نتغ ، وأب ينموى تينوغ مهنوف التخيو  والتومو  وأب زضهنوغ تحيوغ حيوغتني : حيوغة اللاقول األررص وحيوغة 

 ( .1) "الفنن الضهلى 

نووى  ووغ و ووىل الووك تفووى الءووضن مضووغب وحقووغرق ول ننهووغ مضووغب وحقووغرق موو  توولع  خوون خموو  اذقووغرق التووى ُتضب

الفال فف : هى حقغرق اإلح غس اافوى التوى قود قتهوف إ تقودينهغ لو  توند  و  ابخون ، وهوذه تغحيوف يتميوز  وغ 

غ التضب  الءضنى    التضب  النثونى ، توغألو  ينيوك هغتبوغي مو  اىضنوى أو ال ولرة ثوم يودع لوذهنك أب ي وتههم بقيتهو

و  يقوف بوحم أموغم  ،وي ، ايغلك أب ينطهق تينم  الك الغتول مو  ال ولرة ، حتوى   يوخوذ خوغطن،  و  الطنيوق 

 التضب  اى هل اىب لط ، وهذه ميزة الءضن  ىل النثن ،

ولض  هذه اىيزة م تمدة م  طبيضوف الءوضن الوذى قغطول الضغطفوف اىبهموف ألثون مموغ قغطول الفنون اىحودود  

ه إ لوو  واٍد موول مالحلووف التنغ ووق وا لتلووغم ، وهووذه للتووى   تضوونف القيوولد و  التحديوود ، ولننهووغ تتووالضغطفووف ا

                                                           
 . 210م صـ  1952 سنة بالقاهرة النموذجية المطبعة – الحكيم توفيق –فن األدب (  1
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الضغطفف   تقف هغمدة  ند التضغب  اىنف وهف التوى تب و  لو  هزريوف ألهنوغ تفقود وضيفتهوغ وهوى ادرا، الغغرول مو  

بف   ( .1) "اذغرض ، والتدر  م  الغتل اللغهن اىل اللاتل اىحاَّ

والذى يبدو أب الدلتلر ضويف لوغب يق ود بغلنغحيوف اىضنليوف اىضنوى وموغ يتلوم  مو  حقوغرق وموغ يثو  مو  

 خيغ  ، وتح    تذلن صحف هذا الق د واتف تليف اليحم مغ ينمهحم .

الك أب النغحيف اىضنليف زل أب تءم  تيف تءم  أثون اذقوغرق إ تفل ونغ ، وموغ تلقلوحم تينوغ مو  النيوغت وموغ 

ب  ووي  بغىضووغتى موو  هووغ ت وهداتيووف إ تفووس النغتوول أو القووغرىف أو ال ووغمل وصووحيج أتووحم إ بضووا   ووى أ

األحيووغب   ينوولب لهلهووداب ضوو  يووذلن ، ولنوو   ووىل طووحم لوويس موو  هووذا الووبضا وشووضنه مءووبل بغللهووداتيغت 

 والضلاطف .

اليوحم ، تقود ينموى الءوغ ن  لف أب م  النغحيف اىضنليف زل أب تءم  تيف تءوم  اىق ود أو اهودف الوذى تنموى

اىل ت لين أتنوغره والتضبو   وف هوغ  إ تف وحم مو  اىضوغتى ، وقود ينموى اىل اضهوغر وهداتوحم ارياف موغ يفنون تيوحم وقود 

 ( .2يق د اىل اضهغ ملقفحم م  القغرىف أو ال غمل )

اىل  والقغرىف لءوضن  وىل  مولد طوحم يونى هوذه األهوداف ، تمونة لوغب يق ود اىل الت ولين ، وأخونى يق ود

 اضهغر وهداتحم أو ملقفحم ، لوب قغطل اللم  واللهداب .

تغلذه  إ مث  هذا اىاغ  مغ هول ا  منفوذ واحود مو  منغتوذ لثو ة ، ولويس هول  وىل أيوف حوغ  أو ول اىنغتوذ 

 .(3) "و  أصدقهغ و  أقن غ طنيقغي ، تغلذه  اإلت غتى خهيق بوب يدع لهماهل  ح تحم وأب   ل لحم ح غبحم 

اىاهول  أهيوغ الءوغ ن أروع  " -لغب يفهم  ىل طحم ويمثو  هوذا الونأى ويودي  بوحم ألويس هول القغرو   :وهنذا 

 ( .4وأخمىل مغ تبح   نحم إ حيغريتك م  لنلري )

ومهوف ينو   واأللفغظ هى األداة لن  هوذا تهوى الثيوغب التوى توتاىل تيهوغ اىضوغتى أو هوى النمولري لنو  الوك ،

وهوغ  الهغوف ينهول اىل لو   "تمب لهغف التوى ي وغغ تيهوغ أثوناي إ ح و  اإلبغتوف  لهحقغرق واىضغتى واللهداب م  شوب

( . تهول أتنوغ  مودتغ اىل 5هذه النلاحى ، و حن البيوغب ينبول منهوغ ، توغألدب تو  مل ويقى مضنولى وهوداتى  وحنى )

  -شضن  ىل  ملد طحم ووقل اختيغرتغ  ىل  م  لحم لغىل يقيف الضميغف اا يقل  إ مطهضهغ :

 شضغُع النللِل الفيض                    مغ طغفص بغألرض ااا

                                                           
 . 51صـ م 1932 سنة نصر الطلبة مطبعة –مهمة الشاعر فى الحياة وشعر الجيل الحاضر  ( 1
 . 304 صـ واآلداب الفنون لرعاية األعلى المجلس – السيد الدين تقى السد –على محمود طه حياته وشعره (  2
 . 185 صـ م 1954 سنة المعارف دار – قطب السيد –التصوير الفنى فى القرآن الكريم (  3
 . 98 صـ م1942 طبعة طه محمود على –أرواح شاردة (  4
 53 صـ حسن لحميدعبدا –األصول الفنية لألدب (  5
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 -اا يقل  إ اىقطل الثغتى م  الق يدة :

دب   م  اإلًاِق بغلهمِج                   ريواهغ الدهُن مل ت ضص

 وال بِج                        ىل هفننِي ضم تيو
ِ
 وِ  لعأتداف

 وِ  قد لفَّكص يف ُهنبِج                       أمهدص النلِر: مغ لهيو

 (1)!وواِر  نغ،ص يف ُهنِحي             أضئب يف خغطِن الدتيغ

اب الءغ ن هنغ أموغم  يولب تضويش إ اللوالم ، ثوم هوى قود أطبقوه منهوغ الفولب ، ثوم منغهغتوحم لتهوك الضيولب 

يفووتج بووغب رهووغف ، اب لغتووه  بقللووحم ، أمهوود النوولر أتووحم إ ملقووف الضووزاف اإلت ووغتى  ووذه اىل وويقيف الضميووغف ، واا بووحم

األرض قد ضغقه    أب يءويل تولر، تيهوغ توضوئ إ خولاطنى ولقود هنحوه تف وى ومءوغ نى ب وبل موغ أتوه 

 وارى ضلف، و نغ،. ح هيحم ، تفى هذا الن

أبضوود هووذا يقوول  أحوود  وو   ووىل  موولد طووحم أتووحم شووغ ن األداف الهفلووى     بوو  هوول الءووغ ن صووغحل الهفووف 

 األتيق والفننة واىضنى الضميق .   النشيق واأل هلب المي 

ااب لقد أيق   ىل طحم أب لهءضن ر غلف ومغهيف تضمو  هوف وتلوم شوضنه  وف ، تاوغفت أشوضغره بوولفف منغ وبف 

ألخمووناض قليووف إ موولط  القوولة رقيقووف إ موولاط  النقووف ، ولووذلك أتنووغره ومضغتيووحم واضووحف بضيوودة  وو  الغموولض 

 والتنهف .
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 الرابع محورال

 شعرية عند على محمود طهالصور ال

 وأثرها فى تجسيد معالم الشخصية 

ءضنيف والفنيف األخنى ، تضم   ىل بنغف الق يدة بنغفاي هلهنيغي متنغمالي  ءضنيف مل خم هغ م  الضنغرص ال   ،ال لرة ال

وإ  الفىل ، ال وولرة  ندرذ هى هلهن الءووضن و داتحم إ ااهق وا بتنغر ، وتءووني  ملقف الءووغ ن م  اللاقل وتق ادرالحم

ءضنى الفنى وم  هنغ تنت ل الهغف د  ت جمغرييف إ  يغقهغ  حدود خنوهحم بغلهغف م  اطغرهغ اىضامى الضغم اىل ال يغق ال

التغرقى وا هتف ى ، ااب تمب له لرة الءضنيف أثنهغ إ وهداب اىتهقى ، واثغرة اتفضغ تحم ومءغ نه وتقليف اىضنى إ تف حم 

نيف هى روح الءضن وتبلحم وًيغتحم ولل هغ مغ  مى الءضن شضناي ولفقد أهم خ غرص مقلمغتحم التى متيزه ، تغل لرة الءض

الءوون  الفنى الذى تتخذه األلفغظ والضبغرات بضد أب ينلمهغ الءووغ ن إ  وويغق بيغتى  "   النثن تغل وولرة إ الءووضن هى 

 ( .1) "خغص ليضف    هغتل م  هلاتل جتنبتحم 

 "غ الزرى والنىل هى الل يهف الفنيوف لنقو  التانبوف الءوضنيف ، أو هوى لوف قوغ  أحود البوغحثني أو هى إ مضنغه

هووى  القووف ضوومنيف أو رص ووف بووني تضبوو ي  أو ألثوون تقووغم بحيوو  تلووفى  ووىل أحوود التضووغب  أو  ووىل جممل ووف موو  

م تلهيهوحم ويضوغد خهقوحم اىل حود موغ التضب ات للتغي م  الضغطفف ، وينءف مضنغه التخيىل ولويس مضنوغه اذونإ داروفي ويوت

 ( .2) "م  خال  ارتبغطحم أو تطغبقحم مل التضب  أو التضب ات األخنى 

و ووذا ينوولب ا ووتفد الءووغ ن  ووىل النهمووف أ غ ووغ إ ت وولين مووغ بداخهووحم  ووىل هيوول اى ووتليغت الطبيضيووف 

 وا هتف يف والنف يف .

تنبثوق  نوحم ال ولر وبوحم تتءون  وتتنغ وق وتتو لف و  وال لرة أيلغي بنه اايوغ  وتبتوحم ، تغايوغ  هول الوذى 

ولهوف  " -تتضغرض ، وارتبوغط ال ولرة بغايوغ  لغرتبوغط اايوغ  بغلضغطفوف هوذا وهودتغ األ وتغا أنود اموني يقول  :

لغته الضغطفوف قليوف احتغهوه اىل خيوغ  قولى يضوني  هيهوغ ، وضوضف أحودمهغ يوؤثن تووث اي قليوغي إ ضوضف ابخون ، 

اايغ  واايغ  وقلد ال ولرة ، وال ولرة  دااوغ الهغوف ، والهغوف هوى ريءوف الفنوغب و داتوحم الءوضنيف إ  تغلضغطفف وقلد

 ( . 3) "ر م أبضغد ال لرة ، وو يهتحم اىل تنءي  اذلاس واهغ غ 

ولي ه ال لرة شيلغ هديداي تمنذ أب وهد الءوضن حتوى هوذا الضرصو الوذى تحيوغه هول قوغرم  وىل ال ولرة ، اا 

دة تغل ولرة ختتهوف مو  يالضلب  ىل تقدين اللحودة الفنيوف ولءوف اىضوغتى الضميقوف التوى تنموز اليهوغ الق و تيهغ ألف

شغ ن اىل شغ ن  خن مو  حيو  ا وتخدام الءوضناف هوغ لوف أب الءوضن اذودي  قتهوف  و  الءوضن القوديم إ طنيقوف 

                                                           
 2طـ 391صـ  القط عبدالقادر/ د –م  1981ة سن بيروت العربية النهضة دار –اإلتجاه الوجدانى فى الشعر العربى المعاصر  ( 1
 . 31 صـ عبداهلل حسن محمد/ د –الصورة والبناء الشعرى (  2
 . 31صـ أمين أحمد –د األدبى النق(  3
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اموونىف القوويس إ مضهقتووحم  ا ووتخدامحم له وولر ، تغلءووضناف قبوو  اإل ووالم لغتووه صوولرهم   ل ووحم منلوولرة ل وولر

 -والتى مطهضهغ :

مِ  ) لب خل  تحص  (1قفغ تبك م  اِلنى حبيل ومنز                   بِ قِ  اله لى بنيص الدَّ

 -تفى بيتيحم الذى يقل  تيهف :

مَّ ِ  بُ  ُأتغٍس يف بِاغٍد ُمزص  لوبَّ أبغتغي يف أتغتنِي ودقحِم                       لص

وصبَّ ِ بغ غي  نُ ِ  ) لص في             بِوصرهغرحِِم الُق لى أصتغبيُش  ص يَّ نقى خُمدص  (2تيحِم خمص

والدلتلر اح غب  بغس إ تومهحم هذه اىضهقف تاوده ُيبهون بت ولين امونىف القويس الوذى ضو  و ويل  حيوغي و  

متنوغ تحوس أب تقترص حيغتوحم  وىل  رصوه تقو  ولنننوغ حوني تقوف  نود تءوبيحم البو  أبوغب بغلءويخ اىزمو  بغلباوغد ت

ال لرة ا تطغ ه أب تل  حيف  ىل مدى قونوب لثو ة ، وقود ا وتطغع الءوغ ن أب يمونج اذيوغة الطليهوف لنو  صولرة 

 (.3) "م  صلره 

و  تقغس هلدة ال لرة مو  خوال  موغ حتتليوحم مو  جموغريات ، واتوف اىضيوغر اذقيقوى لهاولدة هول قودراغ  وىل 

 اإلشضغع ومغ تزخن بحم م  ا غفات .

لغب شوضناف موغ قبو  اإل والم لغتوه صولرهم   ل وف منلولرة تومب  وىل  مولد طوحم إ ت ولر واقضوحم  وااا

إ شوضن  وىل  "النف ى قد ا تمد  ىل اىح لس اىنلولر ألثون مو  ا وتفده  وىل أى شوىف  خون يقول  أحود البوغحثني 

النف وى  وىل حغ وف النلون ألثون   ملد طحم ضغهنه لضهحم مل يفط  هغ أو  األمن أحد ، تهول قود ا تمود إ ت ولين اللاقول

و ت البيلوف التوى  وغج تيهوغ  وىل  مولد طوحم هوذا الغتول الت ولينى مو  شوغ نيتحم لَّ م  ا تفده  ىل  لاهغ ، ولقود قص

ومهف ين  م  شىف تمب الت لين  نود  وىل  مولد طوحم هول األداة اىفلوهف تهول يضوف بغل ولرة اىح وف اىتخيهوف  و  

ف ، و وو  اذووغدا اىح وولس واىءووهد اىنلوولر ، و وو  اىءووهد اإلت ووغتى والطبيضووف اىضنووى الووذهنى واذغلووف النف ووي

توماا اىضنوى الوذهنى هيلوف أو  البرشيف ثم ينتقى بغل لرة التى ين مهغ تيمنحهوغ اذيوغة الءغخ وف أو اذنلوف اىتاوددة ،

لطبيضوف جم ومف منريوف توماا حنلف وااا اذغلف النف ويف للحوف أو مءوهد ، وااا النمولا  اإلت وغتى شوغخص حوى ، وااا ا

مغ النتغ أب األداة التى ت ولر اىضنوى الوذهنى واحغلوف النف ويف ، وتءوخص النمولا  اإلت وغتى ، أو اذوغدا اىونوى 

اتووف هووى األلفووغظ   األلوولاب اى وولرة ، و  الءووخلص اىضووفة أدرلنووغ ه األداف الفنووى  نوود  ووىل طووحم ، تغلت وولين 

                                                           
 . 59ديوان امرئ القيس صـ (  1
 . 43ديوان امرئ القيس صـ (  2
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ن بغذنلف وت ولين بغلتخيو  لوف أتوحم ت ولين بغلنغموف تقولم مقوغم الهولب إ التمثيو  الذى تضنيحم ت لين بغلهلب وت لي

" (1. ) 

و ذا ت تطيل أب تقنر مل مو  قونر أب  وىل طوحم ر وغم بوغلنهفت قهول  وىل ال ولرة ضوالي مو  تف وحم وخيغلوحم 

مغثهوف  وتلهن إ صلرة شخ ويف واضوحف متميوزة والوك واضوج إ هو  شوضنه أموغ  و  صولره إ األ والم تاودهغ

شغخ ف وم  ال لر التى لغب تيهغ  ىل  ملد طوحم بحوق ر وغم بوغلنهفت موغ تاوده إ مطهول ق ويدتحم والتوى بضنولاب 

 -اا يقل  : "تلريى القغوقاى  "والتى قغهغ إ البط   " لدة اىحغرب  "

حمب  حمب                         أتدري النيُج م  مهنهب ريمغمص  تصءقُّ الغنبص أو تطبلي ضالمص

غ فصهب لهرشق تغختهاهب هنغحي حمب                                هص  !بحِم، وا تقبههب لثفي خمفمص

م، تغًأبَّهب  لَّ : دتغ وحص حمب                                  وقِي ص  ضفغُف الني  ت تهدي ِحيغمص

حمب خملياص الطَّنِف                            و غتقحم ال بغُح  ىل ُربغهغ          مل ينفاب منغمص

غ حمب                                        ييضف بلرده األرييل  ُأتقي  ُتله هحم الن غيُف وال المص

بصحُم  ىل  حمب )                                    بنٌق «  ينغفص »ووالص  (2بِضنِي اىههمني رتغ تءغمص

 قهوحم هو  تودرى الونيج مو    غقال قغطبوحم وي وتحاتلن اليحم إ بدايف اىطهل اا ي ولر مو  الونيج شخ وغص  و

حتم  وم  متهوك ريمغموحم تقود هفوه لهرشوق واختهاوه هنغحوغه ، وا وتقبهتحم لوثفي خمفمتوحم وهضو  مو  ضوفغف النيو  

منتلناي مرشربغي ينتلن قدومحم و غتقتحم  نغرص الطبيضوف  وىل ربوى أرض مرصو تنحوف بمقدموحم ، وهوذه ال ولرة تضود مو  

 غ يد   ىل مقدرة  ىل  ملد طحم إ الت لين الفنى اىبدع الذى ز م اىح ل غت .أبنع صلر الءضن الضنبى مم

 رة مرشووقف وأخوونى خمغرمووف ، وصوولره جم وودةغوالءووغ ن متنوولع إ صوولره تتووغرة هيضووف وأخوونى بطيلووف وتوو

 لهملاقف التى ينيد أب يضف  نهغ بولفغضحم وا غليبحم ومضغتيحم وأتنغره .  

تى م ودرهغ اذوزب الءوديد  وىل األديول الوذى لوغب در وغي واقيوغي ىرصو وشوضبهغ تم  ال لر الغغرمف القغمتف ال

 -اا يقل  : "حغتف ابناهيم "وتقنارهغ ولغف القن ب 

 شدَّ م  رلنهغ، وشغدص، وطنَّلب                                ُتِاضصهب هنلُف البالد ببغبٍ 

ا وأل لب                                  وحبغهغ م  شضِنه وحاغهُ   مغ أتغدص الهغدص تخني

                                                           
 . 141 صـ السيد الدين تقى سيد –راجع فى ذلك على محمود طه حياته وشعره (  1
 . 418صـ م2009 طبعة الورد جزيرة مكتبة –ديوان على محمود طه (  2
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 أمالي يف صدورهم يتلثَّلب                                      هزَّ أشبغهغ النفةص وأحيغ

لب                               لل شِهدتم خمداةص ثلراغ النفى هصهَّ صغ ص النفلِس وهي تص  لص

لب                             لنأيتم يف ثلرِة النفِس منحم غ م  ق غوِر الغي  ُمغبلص   نقي

 تتلقَّى اللُّبصى صداُه وتنهلب                          مل يصزص ب منحم يف اى غمل صلٌت 

بب                               تغتٌذ يف ال ميم م  بغطِ  القل نغُب اىذرَّ  ِم لف ينُفُذ ال  

دب واألدبوغف مو  تايضوف  وىل مولت هوذا الءوغ ن واألديول ، تهذه صلرة تلحى بغذزب الءوديد ىوغ حو  بوغأل

 وهى صلرة مغنقف إ اذزب .

إ األ والم ت ولينه لزيوغرة حودثه منوحم لوحم  وىل خمو  مل ود توخود  " ىل  ملد طحم"وم  ال لر اىرشقف  ند 

ي ولر حغلووحم حووغ  ال وومه والهيوو  م ووك ، ولهوونيج حللوحم رتيووف لهمووس الوونوح إ ضوو  مضبوود ، وضوولف اى ووبغح 

خغته ، واألديل م وهد ، وي ولر حتيتوحم لوحم مه وغي ، وم وغتحتحم لوحم إ رقوف ، وإ لو  هوذا ت ولين لهحغلوف وجت ويد 

 . " مد ح ني هين "يلحى بضمق الفنن والتفن   ند األديل 

،  ىل خمِ  مل دِ                  النُت، ولهذلنى حديٌ  ُ بٌَّل   وقد ريرتحم ليالي

 رتيٌف، لهمِس النوِح يف ض   مضبدِ                  للصحمُ ولِهَّيبِ  اصغغٌف، ولهنيج ح

دِ                   وقد هدأ اى بغُح، ا َّ جمغهفي  يبنصيب أديٍل ُم هَّ  م  النلِر، يف  ص

 ببغرقٍف م  اهنحم اىتلق دِ                           تنامى وراف األتق حينيغ، وتنثني

غ، تحيَّغ، وصغتحهب  دِ                             تحيَّيُتحم مه ي  يداُه يدي يف رقٍف وتلدُّ

دِ                       وشغعص هالُ  ال مه بيني وبينصحمُ   تومضص ص امضغبص اايغِ  اىرشَّ

 مالرُك بغلنالى تصنوُح وتغتِدي                  وأم يُه أر غُه، تالحه اغطني

ى بغضووطناب الءووغ ن واضووطناب مءووغ نه ىضغيءووتحم ذغلووف ولووذلك موو  ال وولر اىهيلووف بغذنلووف التووى توولح

 -: "إ صفلف اىاغهدي   "اذنب ومغ زنى تيهغ قللحم م  ق يدة 

 حنبص الفداريني م  أت غِرهِ                    أته اى غوُ     نغ، تِ فب لنغ

 والنلُب ليف يليق    أحناِرهِ                واألرُض ليف تصُ دُّ    رنغرهغ

غُح م  أتيغبحم فَّ  زني الدُم القغين وم  أضفغِرهِ                          والغغصُل ال َّ
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واألرض ليوف  ، وهذه صلرة تنيف هزريف خمو  متنغمهوف اا أهنوغ ت ولر البطو  اىحوغرب مول أت وغره الفوداريني

الودم مو  بوني والنولب ليوف يلويق  و  أحوناره ، ولوذلك ت ولر الغغصول ال وفغح الوذى زونى ، حتغرب مضهوم 

أضفغره ، وقهنغ أهنغ صولرة هزريوف خمو  متنغمهوف ، ألب ال ولرة الفنيوف اىتنغمهوف   ت وغغ إ ق ويدة واحوده تتحودا 

    هم واحد م  األ والم ، ألب ال ولرة   تنولب متنغمهوف ا  ااا حتودثه  و  قلويف قلميوف ، وال ولرة اىتنغمهوف 

 حول  ق وغرده ي ولغ الوذى تغلءوغ ن ، التومو  – الوبغا – اذول – الفونح –متس قلغيغ اإلت غتيف الضغموف لوغذزب 

 ذه الضلاطف يلم  هغ تفغ الي م  اىتهقى والمهلر .ه

لوغلتى قغهوغ إ تنونيم صوديقحم الءوغ ن ، ااا ال لرة الفنيف التى تقغ  إ  هم واحود مو  األ والم تضود تلويهف 

 -لقللحم :، وال لر  نده تضنس بضا مضغتى الفليهف  "ابناهيم تغهى "

 ُه هغ، وهي تبت مب                            تضرص الننمص راحتغ

مب                                    تءدا أوَّ ص الن غ  ِة بءبَّغبف الِقدص

ِضدص الغنغ  ُف  غ را يص الغنصمب                              قب  أب ُي ب
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 الخامس محورال

 محمود طه الموسيقى عند على

 ةودورها فى إثراء التجرب

ِصيك الءضن الضنبى منوذ القودم إ لوالم اى تلقيول مل ويقى ووحودة إ الونغم تءود مو  أرير اىضنوى ، وجتضهوحم 

ينفذ اىل قهلب  غمضيحم ، وتولحى بوف   ي وتطيل القول  دوب مل ويقى أب يولحى بوحم ، واإلت وغب منوذ تءووت الفنولب 

ري مووه الفال ووفف أب الوونغم تلوو  يقووى موو   " -هووذا يقوول  ابوو   بدربووحم :يطوونب لهوونغم حتووى إ  رصووه الفطوونى 

اىنطووق مل يقوودر اإلت ووغب  ووىل ا ووتخناهحم تغ ووتخنهتحم الطبيضووف بغألذووغب  ووىل ال هيوول    ووىل التقطيوول ، تهووف ضهوون 

أ    ءقتحم النفس وحنه اليحم الونوح ، لوذلك قوغ  أتالطولب :   ينبغوى أب متنول الونفس مو  منغشوفف بضلوهغ بضلوغي ،

 ( .1) "تنى أه  ال نغ غت لهف خغتلا اىاللف والفتلر  ىل أبداهنم تنتملا بغألذغب 

اب اىل وويقى إ الءووضن  نرصوو مهووم   ينبغووى التقهيوو  موو  شوووتحم و  يقترصوو دورهووغ  ووىل النغحيووف الءوونهيف 

ىضوغتى واأللفوغظ ، والوك تح ل ، واتف تؤدى مل يقى الءضن  مالي وضيفيوغ ، يتمثو  إ الوك ا ت واغم اىقوغم بوني ا

أداة تلصوي  هيودة هوغ  "النتني اى تحدا م  تلاتق القلاإ واألورياب ، مموغ ينقوق اذوس ، ويهطوف الونفس ااب هوى 

 ( .2) "دورهغ وأمهيتهغ إ البنغف الفنى لهق يدة 

، وإ ومهمف الءوضن األ غ ويف أتوحم يضمو   وىل حتنيوك اللهوداب واثوغرة الءوضلر ، وبضو  اإلح وغس بوغلف  

 بي  الك تالبد لحم م   نغرص منلتف لوحم إ ال ويغخمف ، ومو  هوذه الضنوغرص  نرصو اىل ويقى الءوضنيف ، وقولام هوذا 

 وغ ي وتخن  الءوغ ن موغ تضاوون د لوف األلفوغظ إ اااوغ  و  ا وتخناهحم مو  الوونفس  "الهغوف"الضنرصو أو هولهنه 

بيونف ي وتطيل  ،ز األلفوغظ إ اااوغ  و  التضبو   نهوغ البرشيف ، لغلهلب الضغطفى لفننة ، أو ضوال  اىضوغتى التوى تضاو

 النغم هذا التضب  أو  ىل األق  اإل غف بحم .

هذا وهدتغ الدلتلر مندور يقل  : اىل يقى الءوضنيف احودى الل وغر  اىنهفوف التوى متهنهوغ الهغوف لهتضبو   و  

( ، و ووذا تغىل وويقى لوويس إ الوولريب 3هغليووف )ضووال  اىضووغتى وأللاهنووغ ، بغإلضووغتف اىل د لووف األلفووغظ وال اليوول ال

 والقغتيف وحدمهغ ألهنف جمند قغلل ي ل تيحم الءغ ن جتنبتحم الءضنيف .

واللريب مفيد بوبحن ثغبتحم ي ضل تغي هوغ أو الوتخهص منهوغ لوذلك وهودتغ الودلتلر ابوناهيم أتويس يقوف  وىل 

التاديوود إ األورياب تووغدر وتطلرهووغ بطووىف متوون  هيهووغ القوونوب واألهيووغ  دوب أب ي وويبهغ مووغ  -هووذا اىضنووى تيقوول  : 

                                                           
 .111صـ  3جـ الشرقية المطبعة – عبدربه ابن –العقد الفريد  ( 1
 . 53 صـ التطاوى عبداهلل/ د –قضايا الفن فى قصيدة المدح العباسية (  2
 . 29 صـ 1941 مصر نهضة مكتبة – مندور محمد / د –األدب وفنونه (  3
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يهفوه النلون ، والوك ألب ألفوف الولريب وشويل حم إ البيلوف الهغليوف يتطهول ريمنوغي طوليالي واتتغهوغي ي   ى ا تتبغه ، او 

 ( .1) "شضنيغي لث اي حتى يضتغده ههلر لب  م  ال غمضني وي تثيغلا مغ تيحم م  تغم ومل يقى 

تحو   "تف وهغ وقد ينلب  نرص خم  اىل يقى يلويف هوغ ي اىل الضمو  اإلبودا ى ألثون مموغ تلويفحم اىل ويقى 

  تننوون أب الءووضن الت وولينى قوود ي ووتمد هغلووحم موو  رو ووف الت وولين ألثوون ممووغ ي ووتمده موو  مل وويقغه ، ولنننووغ   

ت تطيل أب تننن رضورة اىل ويقى لنو  شوضن وا  أصوبج تثوناي بغلبداهوف ، لوف أب هنوغ، شوضناي ي وتمد مضلوم هغلوحم 

تفولق إ أمهيتهوغ الهفوف وال ولرة والوك   إ الءوضن النموزى م  مل يقغه ، ب  وت وبج تيوحم اىل ويقى أداة لهتضبو  

 ( .2) "تح ل ، ب  وإ الءضن اللهداتى ، وقد تاده إ الءضن اللصفى

  يلهود شوضن  "واىل يقى تضد الضنرص اىميز لهءضن    خم ه مو  تنولب النوالم لوذلك يقول  أحود البوغحثني 

مل ويقى توؤثن إ أ  وغب ال وغمضني ومءوغ نهم بقلاهوغ اافيوف بدوب مل يقى يتاىل تيهغ هولهنه الزاخون بوغلنغم ، 

التى تءبحم قلى ال وحن ، قولى تنرشو إ تفل وهم ملهوغت مو  ا تفضوغ    ولب بتنوغخممهم مضوغي ، ولووتف تضيود تويهم 

ت قغي قد اضطنب واخت  تلغمحم ، تهى تنهول بوحم اىل  وليتحم وتق ود  وليف حيغتنوغ اللهداتيوف ، وبوذلك تومب اىل ويقى 

تينغ حغهغت  ميقف اا تضيد األوتغر اىءلشوف إ قيثوغرة حيغتنوغ اللهداتيوف ت وقهغ الطبيضوى ، وهول اح وغس دقيوق تءبل 

 ( .3) "بوب اىل يقى لل الءضن و فده الذى   تقلم لحم قغرمف بدوتحم 

اى وغس بوحم والنقغد الضنب قد هضهلا مو  اىل ويقى الءوضنيف اىتمثهوف إ الولريب والقغتيوف قغلبوغي  نوفي   زولري 

 -م  خال  التزامهم بمامل ف م  التننارات ال غرمف حي  ينلب شن  اىل يقى  ىل  دة التزامغت منهغ :

تنوونار وحوودة صوولتيف مضينووف هووى وحوودة اإليقووغع التووى تتووولف توويف  وونف  نوود  هووفف الضوونوض بغ ووم  -1

 التفغ ي  .

تننار  دد مضوني مو  وحودات اإليقوغع يؤلوف بودوره وحودة مل ويقيف هديودة منلبوف هوى البيوه الوذى  -2

 فغ ي  أو وحدات اإليقغع  بد م  التزامحم إ ل  بيه  ىل امتداد الق يدة .يتولف م   دد  دد م  الت

تننار صلت مضني أو جممل ف مو  األصولات ال وغلنف أو اىتحنلوف إ هنغيوف لو  بيوه بحيو  يهتوزم هوذا  -3

 ال لت بضينحم إ  خن أبيغت الق يدة لههغ وهذه هى القغتيف .

                                                           
 . 18 صـ 1918 سنة لمصريةا األنجلو مكتبة – 5طـ خميس إبراهيم/ د –موسيقى الشعر (  1
 . 31صـ الثانية الحلقة –مد مندور مح/ د –الشعر المصرى بعد شوقى (  2
 . 28 صـ المعارف دار –فصول فى الشعر ونقده د/ شوقى ضيف (  3
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لهنغ الرضوب ، توماا مفضيهوف إ البيوه وهوى  خون تفضيهوف تيوحم وي وا لتزام بتننار صيغف  ددة م  صيك الت -4

هووغفت هووذه التفضيهووف إ البيووه األو   ووىل صوويغف مضينووف  وولاف ألغتووه صووحيحف أو مضهووف ، وهوول أب تهتووزم هووذه 

 ال يغف بضينهغ طلا  الق يدة .

ظ اات وقول وهنغ، تولع  خون مو  اىل ويقى ي ومى اىل ويقى الداخهيوف وينءوو هوذا النولع  و  اختيوغر ألفوغ

، قودر  وىل النفوغا اىل الونفسضههوغ أخغص وتوليفهغ إ صلرة صلتيف مضينف تبضو  إ الفنونة والضبوغرة روحوغي هديودة جت

وحتنم هذه اىل يقى قيم صلتيف أو ول مو  الولريب والونلم وهوى ت وغين اىلضولع وتزيوده ثوناف إ الضغطفوف ، وقولة 

ني األخموناض الءوضنيف توال تت وغوى أتغوغم مول النثوغف أو اذف وف مول إ التوث  وم  هنغ تحس تفغوتغي إ اىل ويقى بو

اذنني ، لف حتس هوذا التفوغوت إ مل ويقى الءوضن بوني الهوني والءودة وا تخفوغض وا رتفوغع والطول  والقرصو ، 

تبضغي لهملاقوف اىختهفوف ، وهوذه اىل ويقى الداخهيوف منهوغ لولب واضوج يضتمود  وىل التنونار مثو  النوغس ، وح و  

 التق يم ، وا ريدوا  ، واىقغبهف وخم  الك م  اىح نغت البديضيف التى يمن  ادرالهغ.

وللب خفى   يدر، إ يرس و هللف ، ولنننوغ تح وحم تويف يءويضحم الونص مو  هول يالروم حغلوف الءوغ ن النف ويف 

هوغ ، واختيوغر ال ولر ويتفق وجتنبتحم ، وهذا الهلب م  اىل يقى ينءوو  و  ح و  اختيوغر النهوفت وح و  التووليف بين

 واألخيهف اىلحيف واىؤثنة .

لوذلك تقود وهودتغ أ وتغاتغ الودلتلر صوغبن  بدالودايم يوولتس يؤلود  وىل الضالقوف بوني اىل ويقى واشوضن بوو  

زضههغ  القف تنيوف و لوليف اات أبضوغد تنمو  إ  ودة  القوغت بوني ال ولت والهولب اا بيونهف ارتبغطوغت وهداتيوف 

 هيف .وتف يف ود  ت ت يللل

الءووضن و اىل وويقى  القووف  لووليف تغلءووضن إ صوويغخمتحم الفنيووف يتنوولب موو   وودة تفضوويالت  اب الضالقووف بووني "

متث  وحدات مل يقيف تن ل الق يدة تغفي  هاي مؤثناي ، وحوني تفقود الق ويدة  وحن هوذا الونغم ينقطول الوك ااوي  

 ( ..1) "واتءغد الفنى الدقيق الذى يءد اىتهقى ، اىل  فع الءضن تغلءضن تغم 

دثهغ ألفغضوحم و بغرتوحم ملوغتغي و ىل  ملد طحم م  أصوحغب الءوضن النومغت وى الوذى  ثون مل ويقى خغصوف حُتو

تحم رارحوف الغونبيني وهوى مل ويقى  ودثهغ ايقوغع األلفوغظ  وىل  ومل صويغخمإ ءوم اليهغ  نغرص أخنى وهل إ هوذا تص 

 اىتهقى .

وقود بونري  وىل طوحم إ هوذه النغحيوف وا وتغ  اىل ويقى ا وتغال ي قليوغي إ التضبو   و   "يقل  أحد البغحثني : 

 ( .2) "اذغ ت النف يف التى يمن  غ 

                                                           
 . 14 صـ م 1993 سنة بالقاهرة الخانجى مكتبة – عبدالدايم صابر/ د –موسيقى الشعر العربى بين الثبات والتطور (  1
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ا وتغال ي قليوغي تضبو اي  و  اذوالت النف ويف التوى  وممغ يد   ىل صحف هذا القل  أتنوغ رأينوغه ي وتغ  اىل ويقى

 "اافيوف  "والتوى اختوغر هوغ الولريب الضونورص لبحون  "حوغتف ابوناهيم  "يمن  غ ، تاد الك موغثالي إ ق ويدتحم إ 

 -التغم والذى يضف تحم :

 تغ الت  م تفل ل  تغ الت        تغ الت  م تفل ل  تغ الت 

  -: "حغتف ابناهيم "يج ورض غ صحيج اا يقل  إ رثغف وهى م  ال لرة التى  نوضهغ صح

بب                              امهلي األرضص م  حداٍد وخميهلب   مغ ص تاُم البيغِب  نِك وخمنَّ

 لغب أمو م  الءهغِب وأثقلب                                وخبغ م  م غبج الفنن تلرٌ 

ى لب                                   وطلى اىلُت هغلفي لغب ُينبمص  ل ُّ أتٍق اىل  نغهغ وُينب ص

 م  بني الءضن تلفني ص بنلللب                                 يغ  ففص اايغ  مغ ل ُّ يلمٍ 

دص الءو دَّ  ونُق صدى شضنه الميِ  اىحبَّلب                             اهلص الءغ ُن الذي رص

ل يقغه تووثن بءوضناف الضنبيوف وخغصوف التقهيوديني مول تووثنه بغىحودثني ا  أتوحم لوغب ينيود و ىل  ملد طحم إ م

أورياب الضونوض ااهويىل ، ومو   أب يقيم الديد م  الءضن  ىل أ س قديموف ، وهوذا وهودتغه ي ولغ ألثون شوضنه  وىل

 -الك مثاُل ق يدتحم التى بضنلاب تداف الفداف والتى يقل  تيهغ :

ريص ا غوص ى أصِخي ، هص قَّ        للَّغىُِلبص اىصودص غدُ   تصحص قَّ  ، اِلهص حص ا   وص  الِفودص

ُلُهمب  ُ ِ بُلبص  أصتص ب غب بدص               الُضُنوبصووفص   يص ةِ   جمص ا   األُُبلَّ دص دص ووؤب ال ُّ    وص

يبُ لا  لص ِ  وص هِي ِ   بِغص ب يُولِف  صص غي  ُزِيبُلبص            ال ُّ تص لب نصغ  صص دص   أصوب   لص  ىصص

غمصكص ِم ب  دب ُح ص ن  ووِدهِ  تصاص هص               خِممب ُد ، أصبب تص وحُم، بصضب ا  يبسص لص ودص مص  ُيغب

يِبُّ  نص صوووغ الضص ى                األصيِبُّ  أصِخي، أصهيُّ مص  أصرص تصغ اليصلب ِ دص لب ا   ص   مص ودص  الغص

ُق  ب بص ص الرشَّ ووفٍ  يِف  أصِخي، أصقب ال ص  تصُندُّ                ُأمَّ حُتبيِي  اللَّ ى  وص  اهُودص

تصغي  ِس ُأخب نصوغ أصِخي، اِبَّ يِف الُقدب دَّ                لص صغ  أص ص ابُِحلبص  هص ى الذَّ  اىُوودص

تصغ صص  ب ىلص  فص ِرِهمب    ص دب ُلنَّغ                  قصغدِِريو ص   خمص ُ   وص اي   مب هص رص ا  قصدص وودص صص  ُمنب

هصيبِهمب  نصغ  ص بصغفي  تصطصغُروا               اىصنُوولبِ  عص ُطُهل طصهصضب غُروا ، هص صص ى  وص  ُ دص

قصيبو   قِببهصفِ   اىِِل  أصِخي، ُقمب  ِ ِمي           ِ اىصرشب فص   لِنصحب نِي ص ا  النص ِاودص اىص ب  وص
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غ أصِخي، ُقمب  يبهص غي                 وغرص الِغمص   تصُءقُّ   اِلص مص غتِيصغي   دص لصلصىي   قص اُمنب ِ    وص  وودص

يُلُف    لِهبِقتصغ ِ  أصِخي، ضصِملصهب  ِردب               ال ُّ وصوب غ تص بصغهص مص   شص ا  الدَّ ودص ضص  اىُ ب

غ  اهص ى يِف ثصنص نص لَّ                 دصِمي  أصِخي، اِبب هص شص امُ  وص ص ا  ِ صغ الرضَّ  ُملقوودص

ت   ىلص  شب تصفص وووفٍ   ص اص ةٍ   ُمهب ُمنَّ أص                        ُحنَّ غ بصهب أصبب يص هصيبهص ا   ص  الِضوودص

فص  ايص ُخذب رص ووفٍ   ِم ب   اذصق   وص غ                 قصببلص الصهص ى هص خمص غ ، اللص هص تصفص ى  وص  النَّدص

قصب  ب  اي  وص ِهيدص ىلص   شص ووغ   ص ِضهص غ غدص ص                   أصرب ِمهص ا  اهللص  بِغ ب ودص هص تصءب ا ب  وص

ِدي  طنُِي يصفب بصغُب   ِنصغ،ِ  تِهص ب هص َّ            الءَّ ارِيُّ   وص ى   الِفدص تصوودص اىُفب  وص

وُدوُر  ِميِك ِمنَّغ ال ُّ ب طنُِي حتص غ               تِهص ب مِمَّ ووغ  اذصيصغةُ   تص اِمَّ دصى   وص  (11) النَّ

م والءوغ ن وهود أب بحون اىتقوغرب هول أت ول البحولر لي ول تيوحم جتنبتوحم ، تهذا اىلقف ملقف  وحذ لههمو

 -تفضيالت يضف  نهغ : ىحي   تلى  ىل ثفت

 تضلل  تضلل  تضلل  تضلل           تضلل  تضلل  تضلل  تضلل 

ويتميز هذا البحن بخفتحم وه ف تالحق أهزاروحم وتغفتوحم مموغ يتلاتوق وق وغرد حفوز اهموم والنءوغط لوذلك تقود 

وتق  ىل  ملد طحم إ اختيغره هذا البحن ولذلك اختيغره لقغتيتوحم الودا  اىضقلبوف بوولف اىود واختيوغر الودا  لوف يقول  

د لف  ىل اذغلف النف يف حيو  أب الودا  تءو  اىل أب الءوضن صوغر دا ي مو  لثونة اذوزب ، وهو  هنوغ،  -تقغد األدب :

ىل تفولس األحونار ، وأ قبهوغ بوولف اىود ولووب تيوغر اذوزب مت و    أمل أشد وأق ى مو  أمل ا  وتضفر وا حوتال   و

 ( .22ينقطل وقد اختغره لين ل اإليقغع بطو يلمئ اىل حغلف اذزب اى  بف إ ااتحم )

 "ولووذلك التووزم تيهووغ الءووغ ن بثلابووه الوولريب والقغتيووف حيوو  أب الق وويدة هووغفت  ووىل وريب بحوون واحوود 

يف التزامغي ب اا أمتوحم الضنبيوف لوذلك وهودتغ أحود البوغحثني يقنرهوذه اذقيقوف تيقول  ولذلك مل ينلع إ القغت "اىتقغرب 

هذا   تضال ااا رأينوغه إ أ وهلبحم واختيوغره ألورياب شوضنه متووثناي بغلءوضن التقهيودى اىل حود بضيود تهول يميو   " -:

 وخم مهغ  "وبحن اافيف  "النغم   "اىل ا تخدام البحلر اىنب طف التى تتغلف م  تفغ ي   ديدة مث  بحن 

 -:يقل  تيهغوالتى  "شلقى" ند  ىل  ملد طحم إ األ الم ق يدتحم إ  التغم "النغم  "وم  أمثهف بحن 

حمب  نص األرضص حني مص َّ مقغمص اص حمب                          هص  وطلى الضمنص ح ةي و  مص
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ٌ  م  حقيقٍف وخيغ ٍ  يبنص حمب                                 هص هصكص اذلُّ والفُ  ريمغمص  مص

صمص الءضُن أصغنيحِم تنتَّغ حمب  يف تصِم الدهنِ                              أهب ا وُمدامص  للثني

حمب                                      ه بيٌ  م  حنمٍف وبيغبٍ  نص اهللُ منهف اهصغمص  تصاَّ

 وهذه الق يدة م  ال لرة التى  نوضهغ صحيحف ورض غ مقطلع

 هل حذف  غل  اللتد اىاملع وا نغب مغ قبهحم . -والقطل :

 متفغ ه  ت   متفغ  ب 

ابووناهيم "إ األ ووالم ق وويدتحم إ حتيووف الءووغ ن  لمييناثمنليي ااييرا"اخلفديير"افييىاحمييعرا"اعلييىا مييو اطييها"اا

 -: يقل  تيهغاى فة بغلءغ ن والتى  "تغهى

مب  ب                            بقنيٌّ م  النَّغص ُضحُم اذلُّ واألملص هب  رص

ببُضحُم قهُل شغ نٍ  مب                        تص  شغرفص النُّلرص يف القمص

 ِة  ىل شغطئ الضدمب                          ورأى مللدص اذيغ

ى  وحفيٍف م  الن مب                         يف رتيٍف م  النَّدص

نصغ  هل النلبص واتتلمب                            واطغٍر م  ال َّ

اىاووزوف وهووى مو  ال وولرة التووى  نوضوهغ صووحيج ورض ووغ صووحيج  "اافيووف "هوذه الق وويدة موو  بحونت

 -لذلك ويضف  نهغ :

 تغ الت  م تفل ل             تغ الت  م تفل ل 

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 "بضود مغروف  وغم  "إ ا  والم ق ويدتحم  " وىل  مولد طوحم  " نود  التوغم "الرسويل  "ولذلك م  أمثهف بحون 

 -والتى يقل  تيهغ : "إ  مد  ىل بغشغ النب 

وِح وهذا البنيب   ُييضُف يف مرصص منغُر ال ننيب                        ِم  هذه النُّ

ٌف م  بص فِت اىُنى  لغل َّ                                 أِشضَّ
ٍ
 بغح اىبنيب وم  رهغف

ى مءبلبٍف لغلهلى   غرمٍف،   تنثني،   تهنيب                               وم  ُقلي

طَّهب بنغفص اىهك ثم ارتقهب   تبنى لحم اىادص النتيلص اىننيب                          خص
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ُ  بغٍب أتهص بضد الذي ُه تن لُب يف                                   أوَّ يَّدص لنيب شص   األوَّ

التووغم موو  ال وولرة التووى  نوضووهغ مطليووف من وولتف ورض ووغ مطوولى  "الرسوويل "تهووذه الق وويدة موو  بحوون 

 من لف لذلك .

 والن ف هل حذف  خن اللتد اىفنوق 

 هل حذف النابل ال غل   -والطى :

 مفضل ت ت   مفضل 

 -ويضف    تفضيالت هذا البحن :

  تفضه  م تفضه  مفضل تم تفضه  م تفضه  مفضل ت         م

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

إ صووفلف  "إ األ ووالم إ ق وويدتحم  " ووىل  موولد طووحم "أيلووغي  نوود  "لنغموو  التووغم ا "وموو  أمثهووف بحوون 

 -والتى يقل  تيهغ : "اىاغهدي  

  ب الز يُم اليلم م  أ فغِرهِ                 ُردُّوا  ىل اللادي ربيلص هنغره      

هى ألقى   غ ت يغِرهِ                         هغب البحغرص الينُم حتى ااا  تص ص ص الدُّ

 ليُنق   التغريخ يف أدواِرهِ                                   هذا الذي قدر اإللحُم حيغتصحم

ه  ورمى ب هه وا  ا غِرهِ                                  األ زُ  اىنفيُّ تغرق قيدص

ٌد بازينةٍ   رضب اللهلُد  غ ورافص بحغِرهِ                          ابيغ ُقغُف مطغرص

 -م  ال لرة التى  نوضهغ صحيج ورض غ صحيج يضف  نهغ : "النغم  التغم "تهذه الق يدة م  بحن 

 تفغ ه  متفغ ه متفغ ه  متفغ ه  متفغ ه           متفغ ه  م

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

مو  األ وفق  "إ األ والم ق ويدتحم التوى بضنولاب  " وىل  مولد طوحم  "التوغم  نود "الب ي   "وم  أمثهف بحن

   -والتى يقل  تيهغ : "

يَّتبكص يف الرشق  مغٌ  وأحالمُ   وقبَّهتبكص هناحغٌت و  مُ                         حص

تحمِ  ى وا المُ                  وا تقبهتك  ىل اللادي وِضفَّ حص بصهب تصنب ثص   نوبٌف وص
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فصهب  بٌف م  ههغٍد أًقهب وهص   غ ليغٍ  م  الذلنى وأيغمُ                    وِحقب

 حن  ا زارٌي والنامُ ِنغُه له                         تضغتق الضغردص اىنفيَّ يف بهدٍ 

صتبحُم م  األحداا  هغمُ                م  يهاوب ل غحتهغ« تغروقص »ديغُر   تقد نص

التووغم موو  ال وولرة التووى  نوضووهغ  بلتووف والرضووب  بوولب لووذلك  "الب ووي   "وهووذه الق وويدة موو  بحوون 

 -هل حذف الثغتى ال غل  ، ويضف  نهغ : -،وااب  :

 م تفضه  تغ ه  م تفضه  تضه       م تفضه  تغ ه  م تفضه  تضه   

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

والتوى يقول   " ولدة اىحوغرب "التوغم  نود  وىل  مولد طوحم إ األ والم ق ويدتحم  "اللاتن "وم  أمثهف بحن 

 -تيهغ :

حمب  حمب                         أتدري النيُج م  مهنهب ريمغمص  تصءقُّ الغنبص أو تطبلي ضالمص

غ فصهب لهرشق تغختهاهب هنغحي حمب                                هص  !بحِم، وا تقبههب لثفي خمفمص

م، تغًأبَّهب  لَّ : دتغ وحص حمب                                  وقِي ص  ضفغُف الني  ت تهدي ِحيغمص

حمب                            و غتقحم ال بغُح  ىل ُربغهغ  خملياص الطَّنِف مل ينفاب منغمص

غ حمب                                        ييضف بلرده األرييل  ُأتقي  ُتله هحم الن غيُف وال المص

التوغم مو  ال ولرة التوى  نوضوهغ مقطلتوف ورض وغ مقطولف لوذلك ،  "الولاتن  "وهذه الق ويدة مو  بحون 

 الض ل مضغي .هل اهتفع اذذف و -والقطف :

 هل حذف ال بل اافيف م   خن التفضيهف ،  -اذذف :

 -هل ت نني ااغمس اىتحن، ، وتنلب صلرتحم هنذا : -والض ل :

 مفغ هت  مفغ هت  مفغ  ب         مفغ هت  مفغ هت  مفغ  ب 

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

والتوى  "حوغتف ابوناهيم"إ األ والم ق ويدتحم إ  " وىل  مولد طوحم "التوغم  نود "اافيوف"هف بحن وم  أمث

 -يقل  تيهغ :

بب                              امهلي األرضص م  حداٍد وخميهلب   مغ ص تاُم البيغِب  نِك وخمنَّ
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 ِب وأثقلب لغب أمو م  الءهغ                               وخبغ م  م غبج الفنن تلرٌ 

ى لب                                   وطلى اىلُت هغلفي لغب ُينبمص  ل ُّ أتٍق اىل  نغهغ وُينب ص

 م  بني الءضن تلفني ص بنلللب                                 يغ  ففص اايغ  مغ ل ُّ يلمٍ 

دص الءو دَّ  ى شضنه الميِ  اىحبَّلب ونُق صد                            اهلص الءغ ُن الذي رص

 -:التغم والذى يضف  نحم  "اافيف  "هغفت  ىل اللريب الضنورص لبحن تهذه الق يدة 

 تغ الت  م تفل ل  تغ الت         تغ الت  م تفل ل  تغ الت 

 .وهى م  ال لر التى  نوضهغ صحيحف ورض غ صحيج

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

والتوى يقول  تيهوغ  "صودى الولحى"إ األ والم ق ويدة  " وىل  مولد طوحم" نود  "الطلي "وم  امثهف بحن

:- 

دِ                      بيغُتكص م  تبِل الفِ  اىخهَّدِ   صدى اللحِي يف أ هلبحِِم اىتاد 

دِ شدا                     هى ذنحُم يف ل   قهٍل لوتَّفص   اذلُّ يف تغِي النبيِل اىغن 

دِ                        خمنيبيغ  ىل األ فِع وهل لضهِدهِ  غب اىند   قديٌم  ىل ثغِن الزمص

يحِمِ   ومغ هل ا  مهِهُم اليلِم والغدِ                         اىل هبِ  النلِر اتتهى هُّ وحب

، واهتف ب يحِِم،  تنتُّمص شغٍد، أو تناتي ص ُمنءدِ                             تغ   بحم األهيغ ص

 -التغم والذى يضف  نحم :"الطلي " هغفت  ىل اللريب الضنورص لبحنتهذه الق يدة 

 تضلل  مفغ يه  تضلل  مفغ يه           تضلل  مفغ يه  تضلل  مفغ يه 

 . التغم و نوضحم ورضبحم مقبلضغب "الطلي "وهى م  بحن

 -والتى يقل  تيهغ : "بط  النيف  "إ األ الم ق يدة  " ىل  ملد طحم  "د  ن "النهز"وم  أمثهف بحن 

يبجص البءِ   بوي   هبٍم تغدصى                        ال يُف قصنَّ و  اىحغِرُب  غدصا  وص

ا                      األرُض م  أه غِد م  ُقتِهلا  غ نِي الضذابص وُتنببُِه األحقغدص ب  جتص

غ تغض ال  مي يَّضه —حغُب هغ دص لادصا —شمسص النهغِر                 ُمذب شص تخغلطتبحُم  ص  
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ا                          رأِت اِذدادص بحم  ىل أصحيغرهغ بصغلا ال ففص ِحدادص امهل صص  أُتنص

 -التغم والذى يضف  نحم : "النهز  "هغفت  ىل اللريب الضنورص لبحن تهذه الق يدة 

   م تفضه          م تفضه  م تفضه  م تفضه م تفضه  م تفضه

  إ األ والم قغتيوف ثغبتوف  تنولع تيهووغ،  " وىل  مولد طوحم"أموغ  و  مل ويقى القغتيوف تومب القغتيوف  نود

واللاضووج أب تنليوول القغتيووف  نوود  ووىل  موولد طووحم موونتب  بغلءووضن الضووغطفى ، حيوو  يضهوول م ووتلى الءووضلر 

 ال لر واألخيهف وينخفا تينغ ل الك تغي  القغتيف وتنلع 

  أمغ    ق غرده إ األ الم تغل فغت الضغموف هوذه الق وغرد ، مل ينولع إ قغتيتوحم تيهوغ ، بو  هوغفت بقغتيوف

 ملحدة بو هلب ههلرى .

  لضموو  مل وويقى يثوونى  "التوودوين"أتووحم لووغب يضتموود  " ووىل  موولد طووحم"وموو  الالتووه لهنلوون  نوود

التوى  "حوغتف ابوناهيم  "، مو  الوك موثال ق ويدتحم إ الضم  ا بودا ى حتوى أتوحم مو  لثنتوحم يضود ضوغهنة  نوده 

 -يقلهغ تيهغ :

دص الءو دَّ  ونُق صدى شضنه الميِ  اىحبَّلب                             اهلص الءغ ُن الذي رص

غ  ِد، وقغملُ هغ ال حيُج اىنتَّلب                             األديُل الضنيُق يف لغف اللَّ

لب                                   ديم، و  لغمل ين  شغ نص الق  بص بداب  رِصِه يتض َّ

نى بن  تصذٍّ م  القل ى بن   ح ٍ  وُيضالب                                  لغب ُيضب هص  ِ ، وُيزب

 ومنطِق اذق  وال اِع اىؤدَّبب                          شغ ُن اذل  والفِ ، وربُّ الو

 ُب، ويف  غمل اذقيقف ين لب                               ه م  ينغبل ال حن ين غشضنُ 

 ب أ هلُبحُم النشيُق ويهضلب                               غطفيُّ الق يِد، يضبُ  بغأللبغ

 النل
ِ
 ب م   غمل اليقنِي ويذهلب                            وخيغٌ  ي مل اىل مغ وراف

يَّلب                                  فننص يف جمغه  دتيغُينبِفُذ ال  ُه تيبدو لحم اافيُّ اىغص

  تيهغ شغرل  "التدوين"وهدتغ  "شلقى "ولذلك ق يدة 

ٌة م  ت غقيو زَّ حمب                                 توخُذ القهلص هص  وحِم وين ى ب حنه   مص

عص الطُ  يلم خمغب    األيو حمب                       ُرو   وِك و غلهب هناُحهغ اىهتغمص

حمب                         مغ الذي شغقحم اىل  غمل النو  !ِح  أصهص ب تهك روححم اى تهغمص
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حمب                     را هغ النلُر وهيص يف ضهمف النل  ِب تخفَّهب اليحِم تطلي ضالمص

 وهل م  األر
ِ
حمب ِض                      هي بنُه ال فف   هيٌ  تف ال اُب  لغمص

ِل اللا حمب                      ورأيُه الف ص يف ُشضص  دِي ينغدي بطغححم وألغمص

غ ه الءَّ غ ي تاُ  شغ نص حمب                       صغرخي غمص  دي، ويد ل لفن حم ر َّ

  مغونم بغلتودوين إ هو  شوضنه تمتنوغ تاود  نوده ق وغرد لغمهوف مو  " وىل  مولد طوحم"وااا لغب 

 ووضد "التووى قغهووغ إ  "إ صووفلف اىاغهوودي   "ق ووغرده إ األ ووالم مل يوودخههغ التوودوين أبوودا لق وويدتحم 

 -: "ريخمهل 

 ُردُّوا  ىل اللادي ربيلص هنغره                       ب الز يُم اليلم م  أ فغِرهِ 

هى ألقى   غ                         هغب البحغرص الينُم حتى ااا  ت يغِرهِ تص ص ص الدُّ

 ليُنق   التغريخ يف أدواِرهِ                                   هذا الذي قدر اإللحُم حيغتصحم

ه  ورمى ب هه وا  ا غِرهِ                                  األ زُ  اىنفيُّ تغرق قيدص

ٌد بازينةٍ   حغِرهِ رضب اللهلُد  غ ورافص ب                         ابيغ ُقغُف مطغرص

م اىنفى البضيدص ب خنةٍ   يف مغرٍب ُمتصهثٍم بخطغِرهِ                                   تصيُاء 

  قوغدر  وىل التودوين وخمو ه مموغ يءوهد لوحم  " وىل  مولد طوحم"اب د  هذا  ىل شئ تومتف يود   وىل أب

 .بغلنا ف 

 وبضد

ت الك هل الءغ ن اىههم م  أ لوم شوضناف أبللول ومغنوى اذول والو ف  والفو  و غشوق اذنيوف الوذى هوزَّ

 ..أشضغره اللهداب ورددهغ األحنار إ ل  منغب 
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 الخاتمة

شووضنه الووذى  مضغيءووف أتضمووه تيهووغ النلوون ، راصووداي  ودواوينووحم " ووىل  موولد طووحم"بضوود أب  ءووه إ رحووغب 

الوذى  ويطن  هيوحم إ اىنحهوف تنغو  تيحم األ الم ولغب الك إ اىنحهوف الثغتيوف مو  حيغتوحم بضود أب ختوىل  و  اإلتطولاف 

األوىل م  حيغتحم لذلك لغب شضنه تنديغي خمنغريوغي ااتيوغي ، أموغ إ اىنحهوف الثغتيوف تقود وهودتغه منفتحوغي  وىل قلوغيغ  رصوه 

 -:وأمتحم لذلك تمب م  أو  النتغرب هذا البح  

غموف هوذا اىاتمول إ إ اإلرشوغد والتلهيوحم واشو الحم إ األحوداا الض " ىل  مولد طوحم"وضلح أثن  -أو  :

 هذه الف ة اذغلنف م  ت ات تغريخ مرص اذدي  .

إ مضلووم شووضنه إ األ ووالم لووغب شووغ ن منغ ووبغت وهووذا دليوو   ووىل صوودقحم  " ووىل  موولد طووحم" -ثغتيووغي :

 .الءضنى والءضلرى 

نثوى وهول إ اا أتحم إ بغب اىدح لوغب ينطقوحم اىمودوح بو فلوحم ، وإ بوغب النثوغف لوغب ينطقوحم  وا  أ وف  اى

 هذا واا، صغدق .

إ حيوغة أمتوحم وقلوغيغهغ مل يضود خغل وغي ألهلاروحم ومءوغ نه الءخ ويف  " ىل  مولد طوحم"لقد اتخنط  -ثغلثغي :

، تمو ين    مغلحم و  محم وريتناتحم وريتنات أمتحم حتوى ُ ودَّ مو  الءوضناف القولميني بو  هول اله وغب النوغطق  ملمهوغ 

. 

نغ وول بووني  مهوحم الءووضنى وبووني مو  قيوو  تيووحم تنهوو  لووغب ياأل ووالم أتوحم  أهووم مووغ يميوز شووضنه إ -رابضوغي :

ولووذلك رهووغ  األدب ، وال ووحغتف ، والفوو  ممووغ يءووهد لووحم  ،ال يغ ووف واذوونب يوووتى بووف ينغ ووبحم موو  صوولر وأخيهووحم 

 بغلفا ف.

 . " ىل  ملد طحم "القليف الفه طينيف لغته م  ألف القلغيغ التى شغهه  -خغم غي :

 أحنار األقطغر الضنبيف . متايد - غد غي:

 حتذينه لهرشق م  منن الغنب ، وتلج مقغصدهم الدتيلف . - غبضغ :

 ثغمنغي : خهل شضن  ىل  ملد طحم م  تز ف التءغ م .

 ت لينه ىو غة البالد اإل الميف وح ب الءضلب  ىل طند اى تضمن . -تغ ضغي :

 ألمف وأتناحهغ . مل متنضحم تز تحم اللهداتيف    مضغيءف أحزاب ا - غًاي:
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لقوود حقووق الءووغ ن اللحوودة الفنيووف إ منغحيهووغ األربوول وهووى الت ه وو  ، ووضوول لوو  بيووه إ -أحوود  رشوو :

ملضضحم ، والفنونة اللاحودة واب تضوددت اىضوغتى ولوذلك لوغب ين وق بوني أهوزاف  مهوحم الءوضنى ومقغطضوحم تن ويقغي 

لو  الوك خملاصوغي ا وتطغع أب يلهود خيطوغي يءود بوحم لو  ينب  بينهف بنبغط قلى وزضههغ متالنف متالرمف ولقد لغب إ 

 األطناف

لقد لغب الءغ ن ينلع إ صولره تهوى توغرة هيضوف ااا لغتوه تتحودا  و  ملقوف تيوحم ه وحم  -:-ثغتى  رش :

لغلثلرة واذنب والنن والفن ، وتغرة بطيلف ااا لغته تتحودا  و  ملقوف ممتود   وم إ ت ولين التضهيو  لوف لغتوه 

يم واإلًاق تنغتوه مرشوقف  نودمغ لوغب يتحودا  و  الفونح والنرصو ، ولغتوه تغويم  نودمغ لوغب متنل ف بني الغو

 يتحدا    اإلحتال  والنفى ألحد األ الم .

لقد لغب  ىل  ملد طوحم إ مل ويقغه يتضغمو  مضهوغ  وىل اهنوغ و ويهف لهت ولين ولي وه خمغيوف ألب  -:ثغل   رش

نووغفاي هوويالي وتضموو   ووىل هووذب اىتهقووى لتحقيووق اىءووغرلف اىل وويقى جتضوو  ال وولر من ووقف وجتضوو  موو  الق وويدة ب

اللهداتيووف ، ومل تقترصوو مل وويقغه  ووىل اىل وويقى ااغرهيووف التووى قوون  هووغ  هووم الضوونوض بوو  حتققووه لووحم اىل وويقى 

الداخهيف م  خال  اختيغره ذنوتحم وألفغضحم و بغراتوحم ، وحنلغتوحم اإل نابيوف وهوذه اىل ويقى هوى التوى تقول اىفغضوهف 

تضوف  و  شوضبحم وامتوحم  "قلميوف  "الءضناف م  خالهغ لذلك متيوزت  غطفوف  وىل  مولد طوحم بوهنوغ  غطفوف  غموف بني 

ألتحم أيق  أب الءضن هل ر غلتحم مغ هل ا  من ة  غل وحم لنو  موغ يودور إ بيلتوحم وجمتمضوحم ، ومو  هنوغ ا وتحق أب تطهوق 

 .  هيحم شغ ن األمف والضنوبف

 وبضد

ع أب يمووعأ ابتووغق بءووضنه إ حيغتووحم وبضوود ممغتووحم إ  تهووف  ناي ملهلبووغي ا ووتطغىل  موولد طووحم شووغقوود لووغب  وول

ا جتغهغت واألبضغد ، تنوف تغنوى بوغىنأة والطبيضوف وق ود بءوضنه اىل مءوغ نه وخولاطنه ولوغب شوضنه ت ويب تف وحم 

بوى واإل والمى إ ولغب من ة صغدقف لضلاطفحم واتفضغ تحم الذاتيف ، تمتوحم لوذلك تنوغو  قلوغيغ وطنوحم مرصو والضوغمل الضن

 عأحداا ال يغ يف إ اىاتمل .ىلضل ى اللاقضى تنغب شضنه ت يب لشضنه ا
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