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 التهامي احلسن أبي رائية يف الصوتية الصورة 

 
 
 

 (*) عبذهللا حسن محمذ إدريس
 

 

: ذرُأل ْزِ انٕسقح انثؽصٛح انعهًٛح انصٕسج انصٕذٛح فٙ سائٛح أتٙ انؽغٍ انرٓايٙ، ؼٛس أَٓا يٍ عٌٕٛ الملخص

صٕس انًخرهفح إععاتٓى قصائذ انششاء فٙ انشعش انعشتٙ فٙ ظًٛع عصٕسِ، ٔقذ أتذٖ عذد كثٛش يٍ انُقاد فٙ انع

تٓا نكٍ دٌٔ ذعهٛم ٔاضػ نزنك، ٔعرقٕو انذساعح ترؽهٛم يخراس يٍ ْزا انُص يٍ انُاؼٛح انصٕذٛح نشؤٚح يذٖ 

انرٕافق تٍٛ انصٕخ ٔانصٕسج. ٔعررضًٍ ْزِ انٕسقح ذعشٚفاً يٕظضاً تانشاعش، شى ٔقفاخ يؽذدج نشأ٘ انُقذ قذًٚاً 

ذؽذٚذ األعثاب انرٙ دعد إنٗ اخرٛاس ْزا انُص، ٔٚهٙ رنك دساعح ذطثٛقٛح  ٔؼذٚصاً فٙ عالقح انصٕخ تانًعُٗ، شى

 قائًح عهٗ انًُٓط انرؽهٛهٙ نقشاءج انُص قشاءج صٕذٛح نهٕصٕل إنٗ ظًانٛاذّ انرٙ أععثد انُقاد ٔنى ٚصشؼٕا تٓا.

 ٔقذ ذٕصم انثاؼس نعذد يٍ انُرائط عشضٓا فٙ خاذًح انثؽس.

 ذٛح، أتٕ انؽغٍ انرٓائًٙ.انصٕسج انصٕانكهًاخ انًفراؼٛح: 

 

Onomatopoeic Image in AbiAlhasan Altihami's Raeeya 

 

Abdallah Idrees 

 

Abstract: This paper addresses the Onomatopoeic image in AbiAlhasan Altihami's 

Raeeya (an arabic poem that ends with the letter r) since it is one of the masterpieces 

of Arabic eulogistic poetry throughout ages. Many critics in different eras had shown 

interest in this poem yet there was no clear justification for this. Thus، the study will 

present a selective analysis for this text from the viewpoint of Onomatopoeic image to 

see how sounds and images are in harmony in the text. The paper will also include a 

brief introduction to the poet. It will، then، present some modern and traditional 

critical views on the relationship between sound and meaning. Then the reasons 

behind selecting this text will be specified. What will follow is an applied study based 

on the analytical approach to read the text from the perspective of sound. In this way، 

we can realize the undisclosed aesthetic values that had attracted the critics' 

attention. The researcher has found out many insights to be presented in the 

conclusion of the research.  
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 :بالذارر التعريف
ِٕ    ٞ ٗوزَٖ،  احملغوٍ  ام  عم٘ بَ ضبىز بَ فّز، أبٕ اسبغَ التّاو٘ الؾاعض. ِٔوٕ ووَ الؾوءضا

يف املءاٌ٘. ٔلز ٌٔؾأ بوالٗىَ، ٔروضأ عموٜ الؾواً ٔعوافض وٍّوا، را الءوضام، ٔأدواً ب غوزار،           أفشاب الغٕل

اشبطابٛ بالضومٛ، ٔتظٔز بّا. ٔكاٌت ٌفغْ  ٔصٔٝ بّا ؽءضٓ، ثي عار را الؾاً، ٔتٍقن يف بالرِا، ٔتقمز

ِّ ٌغو ْ، فٗقوٕه تواصٚ رٌوْ ووَ الطوا       ذبزثْ مبءال٘ األوٕص، ٔكواُ ٖتوتي   ٔتواصٚ ووَ بوم أوٗوٛ، ٔ      ، ل 

ٌغو  ؽوءض الو ش ٙ، فمىوا بموا أبٗاتوا فّٗوا ِذوٕ         وتقّؾوفا،  بؾ٘ٞ وَ اأَلوضَٖ. ٔكاُ وتٕصعا،  ٖتظاِض

ٛ      ، كت ّا اوتٍع وَ  وتدفٗوا  ٔداه:   ُأعطض خبط٘ وجالب الٍواؼ. ٔكواُ دوز ٔفون را الوزٖاص املقوضٖ

    ٔ ِوٕ وتٕدوْ را بٍُٗقوض ٚ، فظفوضٔا بوْ،      ٔوءْ كتب كجريٚ وَ سغاُ بَ وفوضز بوَ رلفون ال وزٔٙ، 

فقاه: أٌا وَ متٗي; فمىا اٌتؾف سالْ ُعمي أٌْ التّاو٘ الؾاعض، فاعتقن خبظاٌٛ ال ٍوٕر بالقواِضٚ ألصبوع    

عوضا  يف عوذٍْ، تاعوع ىوارٝ األٔا      بق  وَ ؽّض صبٗع اآلخض عٍٛ عت عؾضٚ ٔأصبءىاٟٛ. ثي أٌْ دتون 

 (7/42:ت.ر:القفزٙوَ الغٍٛ املشكٕصٚ. )

 
 :والنقاد البالزيين رند والمعنى الصوت بين العالشة
اعتأثضت القٕصٚ الؾءضٖٛ بؾتن عاً باِتىاً القوزاوٜ ٔاحملوزث ، ملوا موا ووَ أِىٗوٛ يف عوا          

الؾوءض، ٔاٌطموا الٍقوار ٔال اللٗوُٕ ٖءضفوُٕ القوٕصٚ وووَ ٔدّوات ٌظوض طبتمفوٛ، ٔووَ طٔاٖوا وتءووزرٚ،            

 ٛ أٔ ب  ِشا ٔساك.وٍطمق  وَ تأثريات ؽتٜ عضبٗٛ ٔأدٍ ٗ

ٔدز  سظ كجري وَ الٍقار أُ الؾواعض ٖغوتدزً أكود دوزص ووَ سٕاعوْ لتقوٕٖض رسغاعوْ،          

ٔإلعطاٞ كمىاتْ سضكٛ تقٕٖضٖٛ، ٔوَ سلك القٕت، فو"الؾءض أفٕات اٌفءالٗٛ وغوىٕعٛ تٍ وع ووَ    

تءود عوَ    وؾاعض الؾاعض ٔأساعٗغْ ملدار ٛ وؾاعض اآلخضَٖ، ٔووجريٚ رٖاِوا مبوا ذبىموْ ووَ اٌفءوا ت      

 (2:ل1984اسبظُ أٔ الغنب")وٕايف الفضح ٔالغضٔص، أٔ

ٖٔقٕه بءض الٍقار رُ" الؾوءض ٖقوٍع ووَ التمىوات، ٔرُ وءٍوٜ الققوٗزٚ ٖوجريٓ بٍواٞ التمىوات           

كأفوٕات أكجوض  وا ٖوجريٓ بٍواٞ التمىوات كىءواُ، ٔسلوك التتجٗوف لمىءٍوٜ رةوا ِوٕ سقوٗمٛ ل ٍوواٞ              

 (23:ل1963األفٕات ")أصٖؾالزواكمٗؿ: 

فالمغووٛ الءضبٗووٛ كووجريا  وووا ذبووأه القٗوواً بّووشا التقووٕٖض القووٕت٘ باعووتدزاً ألفووا  وءٍٗووٛ،     

 باؽتقادات وءٍٗٛ، كاألفءاه الضباعٗٛ املنءفٛ وجن: خمدن ٔرٍطَ ٔطسظح ٔطلظه...رخل. 

كىا ٖالسوظ أُ كوجريا  ووَ التمىوات الءضبٗوٛ ذبىون فوٕصتّا القوٕتٗٛ، فىوا دواٞ عموٜ ٔطُ             

خضٖض...سٗوح ظبوز أُ املوز     –فشوٗ    –فوّٗن   –فومٗن   –أطٖوظ    املٕافومٛ وجون:  )فءٗن( وجال  ٖؾري را

 ٖمءب رٔصا  يف ِشا التقٕٖض.

ٚ  –ٔظبز عتوػ سلوك ووا دواٞ عموٜ ٔطُ )فءمموٛ( رس ٖوزه عموٜ التقطوع وجون: متتىوٛ               -ثضثوض

 دضدضٚ...  –ٔعٕعٛ 

    ٕ ّٙ  ِشا ٔدز سِب بءنّي را " أُ أفن المغات كمّا رةا ِٕ ووَ األفوٕات املغوى عات، كوزٔ

الضٖ ، ٔسٍ  الضعز، ٔخضٖض املاٞ، ٔؽشٗر اسبىاص، ٌٔءٗا الغضاب، ٔفّٗن الفضؼ، ٌٔشٖب الظو  ٔعبوٕ   

ٍّو٘ را ِوشا الوضأٙ فقواه" ِٔوشا عٍوزٙ ٔدوْ فوا           ُّ ابَ د سلك، ثي ٔلزت المغات فٗىا بءز. ٔدز ارىأ

ِٔووٕ  َ وغووىٜ )رسلووا (ٔوووشِب وتق وون ": فاأللفووا  يف المغووٛ وٍاعوو ٛ ملءاٌّٗووا، ٔدووز عوو٠ن أسووزِي عوو 

(. كىوا ظبوز   1()47-1/46أدوز فٗوْ ٖ غوا  ؽوزٖزا  ٔأصآ اسبذوض")ابَ دوم:ر.ت:       بالفاصعٗٛ اسبذوض، فقواه:  

(، 1/91ازباسظ ٖءد عَ ٌفػ ِشا رس ٖضٝ " أُ عدٗف األلفا  وؾاكن لغدٗف املءواٌ٘ ")ازبواسظ:ر.ت:  

أخضز املتضٔب فٕتا  أٔ املوضٖض فوٕتا    كشلك ٌ ْ الجءال  را ؽ٘ٞ وَ تقٕٖض القٕت ملءٍآ فقاه:" رسا 

صدٗقا  فّٕ الضٌ ، فإُ أخفآ فّٕ امٍ ، فإُ أ ّضٓ فدضز خافتا  فّٕ اسبٍ ، فإُ طار فّوٕ األٌو ، فوإُ    
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ٍّو٘ ٖفقون سلوك رس ٖقوٕه "رُ كوجريا       218:ل1938طار يف صفءْ فّٕ اشبٍ  ")الجءال : (، كىا ظبز ابَ د

اؼ سضٔفْ أفٕات األفءاه اليت عد عٍّا; أ  تضاِي دوالٕا دنوي يف   وَ ِشٓ المغٛ ٔدزتْ وناِٗا  بأدض

الٗابػ، ٔخني يف الضرب، ٔسلك لقٕٚ القاف عَ اشباٞ، فذءمٕا القوٕت القوٕٙ لمفءون القوٕٙ، ٔالقوٕت      

األمءف لمفءن األمءف، ٔكشا دالٕا فّض ازبٍزب، فتضصٔا الضاٞ ملوا ٍِواك ووَ اعوتطالٛ فوٕتْ، ٔدوالٕا       

ٓ ملا ٍِاك وَ تقطٗوع فوٕتْ، ٔاوٕا الغوضاب لوام ستاٖوٛ لقوٕتْ، ٔالو   بطوا           فضفض ال اطٙ فقطءٕ

(." فتمىووا اطرارت الء وواصٚ ؽوو ّان بوواملءٍٜ كاٌووت أره  66ٔ2/152-1/65ستاٖووٛ ألفووٕاتّا...")ابَ دووم:ر.ت:

ٍّ٘ را ر لٛ أفٕات اسبضٔف عمٜ وءاٌّٗا 2/154عمْٗ ٔأؽّز بالغضض فْٗ ")ٌفغْ (، كشلك ٖؾري ابَ د

بأٌّي " دز ٖنٗفُٕ را اختٗاص اسبوضٔف ٔتؾو ْٗ أفوٕاتّا باألسوزاخ املءود بّوا عٍّوا تضتٗ ّوا،          رس ٖقٕه

ٔتقزٖي وا ٖناِ٘ أٔه اسبزخ ٔتأخري وا ٖناِ٘ آخضٓ، ٔتٕعٗ  ووا ٖنواِ٘ أٔعوطْ، عوٕدا  لمشوضٔف      

 (.2/162عمٜ ات املءٍٜ املققٕر ٔالغضض املطمٕب")ٌفغْ

مٛ يف سٗظ األفٕات، ألٌّوا وضك وٛ ووَ طبواصز اسبوضٔف      ٔدز سكض ابَ األثري أُ" األلفا  راخ 

(، كوشلك  1/169فىا اعتمشٓ الغىع وٍّا فّٕ اسبغَ، ٔوا كضِْ ٌٔ ا عٍْ فّٕ الق وٗ ")ابَ األثوري:ر.ت:  

داه عَ األلفا  أٌّا "دبضٙ وَ الغىع صبضٝ األؽدال وَ ال ؾض"..."ٔمشا تضٝ ألفا  أب٘ متاً كأٌّا 

ٙ كأٌّا ٌغاٞ سغاُ صداه دز صك ٕا خٕٗمي، ٔاعت ألوٕا عالسّي ٔتأِ ٕا لمطضار، ٔتضٝ ألفا  ال ش 

 (1/252عمَّٗ لالٟن وق غات ٔدز ذبم  بأفٍاف اسبم٘")ٌفغْ

رسا  فىوَ خواله ىٗوع سلوك ٌغووتطٗع القوٕه بوأُ ِود ٞ الٍقووار ٔال اللوٗ  دوز  سظوٕا تمووك            

عضا  وَ أعضاص الءضبٗٛ، ٔأسز أعو اب   الءالدٛ الٕثٗقٛ وا ب  فٕت التمىٛ ٔوءٍاِا، ٔلءمّي ٖءزُٔ سلك

 بضاعتّا يف التء ري.

ٔلءن التجري وَ دضاٞ الؾءض، بن ٌادزْٖ ٍٖظضُٔ أٔه ووا ٍٖظوضُٔ را وءواٌ٘ الؾوءض أٔ ووزلٕه       

األلفا  فو"رُ أٔا األفتاص اليت تٍؾأ عٍزٌا أثٍاٞ دضاٞتٍا لمؾوءض ِو٘ األفتواص الويت ذبوزثّا التمىوات ساتّوا،        

تْ وزلٕ ت التمىوات، لوري أُ ٍِواك أفتواصا  أخوضٝ   تقون عٍّوا أِىٗوٛ، أفتواصا  دوز           ِٔ٘ وا ميتَ تغىٗ

ذبزثّا القٕص المفظٗٛ الغىءٗٛ وجمىا ؼبوزخ يف سالوٛ األلفوا  الويت ذبواك٘ القوٕت"...، لوشلك ميتوَ         

 (182:ل1963"القٕت وفتاح التأثريات األخضٝ يف الؾءض")أ.صٖتؾاصرط: القٕه بأُ

يف صاٟٗٛ أب٘ اسبغَ التّاو٘ بّزف ت ٗ  أسز األعضاص  القٕصٚ القٕتٗٛيف ِشا ال شح عأتٍأه 

الوويت صمبووا تتووُٕ الووزافع الووشٙ دءوون الٍقووار ٖغتشغووٍُٕ ِووشٓ الققووٗزٚ رُٔ ذبزٖووز ألعوو اب ِووشا         

 ا عتشغاُ.

ٌظعي أُ ِشٓ القٕصٚ القٕتٗٛ ِ٘ كن ووا دءون الٍقوار ٖغتشغوٍُٕ ِوشٓ الققوٗزٚ، رس        ٔ  

ّا، كشلك صمبا تتوُٕ ٍِواك دٕاٌوب ىالٗوٛ أخوضٝ تظّوض ووَ خواله رصاعوٛ          صمبا أٌّي   ٖفطٍٕا رلٗ

الققوٗزٚ ووَ طٔاٖوا أخوضٝ لوري طأٖوٛ القووٕصٚ القوٕتٗٛ تنواف را الزصاعوات الويت دوزوت سوٕه ِووشٓ             

 الققٗزٚ.

 :(809:ص2891التيامي:) دقٗزٚ التّاو٘ وٕمٕع الزصاعٛ وطمءّا 

 قرارحكم المنية في البرية جار * ما ىذه الدنيا بدار 
 

 الغَ. ِٔ٘ اليت داما س  تٕيف ابَ لْ فغري

 

 أدباب اختيار النص:
صمبا كاُ الغ ب الضٟٗػ يف اختٗاص ِشا الٍك لمزصاعٛ رعذاب الٍقار ٔالؾءضاٞ ٔعاوٛ الٍواؼ   

ثي عزً ذبزٖزِي الغض يف رعذابّي بْ ر ن ىاه ألفا وْ ٔعوشٔبتّا ، ٔدوٕٚ وءاٌٗوْ ،ٔصِافوٛ سوػ       ، بْ

فتْ ،را آخض وجن ِوشٓ األستواً الءاووٛ، لتون سلوك فوإُ ووَ أِوزاف ِوشٓ الزصاعوٛ           الؾاعض ٔفزم عار
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كىوا أعومفٍا فقوز     ضبألٛ عد ألٕاص عض ىاه ِشٓ الققٗزٚ وَ خاله رصاعٛ القٕصٚ القوٕتٗٛ فّٗوا.  

 أعذب بّشٓ الققٗزٚ كجري دزا  وَ الٍقار دزميا  ٔسزٖجا  ٔوَ سلك:

    ٙ (":ٔؼبتوٜ أُ أبوا   137:ل1944دواه ال وزٖء٘ )ال وزٖء٘:   ، أعذب بّشٓ الققوٗزٚ أبوٕ الءوالٞ املءوض

٘ اعتشغٍّا ، ٔكاُ كمىا ٔصر عمْٗ أرٖب ٖغتٍؾزِا وٍْ ،ستٜ ٔصر عمْٗ  الءالٞ ملا اع وضثٗٛ التّاو

أتوضٔٙ دقوٗزٚ التّواو٘ الويت صثوٜ بّوا        ،فقاه لْ أبٕ الءالٞ: التّاو٘ ِٕٔ باملءضٚ ٔ  ٖتَ ٖءضف بقزٔوْ

ٓ رٖاِا،ٔلزٓ أبا الفنن ؟ فقاه: ٌء أسغٍت ٔألٌت فاس ّا التّاو٘  فمىا أمتّا داه أبٕ الءالٞ: ي ،فاعتٍؾز

اءوت وٍوْ الققوٗزٚ     ٔملا خوضز التّواو٘ عو٠ن أبوٕ الءوالٞ كٗوف عضفوْ فقواه:         ٔأٌت أؽءض وَ بالؾاً.

 ااعاّ ٖزه عمٜ أٌْ فاس ّا خبالف ااع٘ رٖاِا وَ لريٓ.

٘  –يف فو اٙ دقوٗزٚ لوْ    (""ٔكٍوت ٌقموت   1/121)ال اخضطٙ:ر.ت: داه ال اخضطٙ  -ٖءوم التّواو

 ٔسفظتّا ٔصاٞ  ّضٙ ٔعزرتّا وَ سخاٟض رِضٙ". ٖضث٘ بّا ابٍْ أبا الفنن...
(": ٔلْ وضثٗٛ يف ٔلزٓ ،ٔكاُ دز ووات فوغريا  ِٔو٘ يف    3/163ٔداه ابَ خمتاُ )ابَ خمتاُ:ر.ت

 لاٖٛ اسبغَ...
ٚ الويت صثوٜ بّوا ابٍوْ ،ٔدوز      ( "ٔلوْ الققوٗزٚ الضاٟٗوٛ املؾوّٕص    7/43ٔداه القفزٙ )القفزٙ:ر.ت:

 (38عاصت وغري الؾىػ")
٘ )الء اع٘: ٘ يف صثاٞ ٔلزٓ:4/243:ز1947ٔداه الء اع َ ؽٕاِز بضاعٛ ا عتّاله دٕه التّاو  (":ٔو

ستي املٍٗٛ...ِٔ٘ وَ لضص الققاٟز...ِٔ٘ رٕٖمٛ رةوا أث وت وٍّوا ووا أث وت لٗتوُٕ لوضٚ موشا التتواب          

 ٔتشكضٚ ألٔل٘ األل اب.
 (":ٔلْ يف صثاٞ ابٍْ دقوٗزتاُ وؾوّٕصتاُ ٖتوزأمىا أِون اآلراب،    1غ٘ )ال م ٗغ٘:ز/ٔداه ال م ٗ

 ٖٔتشاكضِىا أٔلٕ األل اب ،ِٔىا وَ الؾءض الفاٟا ٔالتالً الضاٟا.
ِٔو٘ ٌغوٗر    (":ِٔوشٓ الققوٗزٚ ٖضثو٘ بّوا ٔلوزٓ،     110ٔداه ابَ سذٛ اسبىٕٙ )اسبىٕٙ:ر.ت:ل

 املضاث٘ بأسغَ وَ ِشٓ الداعات. ٔسزِا ٔٔاعطٛ عقزِا ،ٔوا أعمي أُ أسزا  اعتّن
  ٘ ِٔوشا آخوض وووا اخ توْ ووَ ِووشٓ      وٍّووا: ا ("بءوز أُ أٔصر أبٗاتو  2/82:ز1961ٔدواه الءواوم٘ )الءوواوم

 الققٗزٚ الفضٖزٚ، ِٔ٘ عبٕ واٟٛ بٗت كمّا يف لاٖٛ ازبٕرٚ. 
رياع ،ٔ (":أوا دقٗزتْ يف ٔلزٓ فإٌّا تؾذ٘ ازبىار، ٔتؾا صأؼ الو 1ٔداه ابَ املدٖز )ابَ املدٖز:ز/

 (43تم غْ وَ املزار اسبزار.)
("ٔرٌك   تتار تٍتّ٘ را آخض بٗوت  181:ل1977ٔداه الزكتٕص ساوز سفم رأر)ساوز سفم:

 ٔتغتٕل٘ عمٜ ٌفغك... يف الققٗزٚ ستٜ تأخش بتالبٗب رعذابك،

( " رٌّا وَ عُٕٗ الضثاٞ يف الؾوءض  102:ل1981ٔداه الزكتٕص ضبىز ع ز الضمحَ الضبٗع)الضبٗع

دزميْ ٔسزٖجْ...ٔتقف يف فف ٔاسز ووع وضاثو٘ الءوضب املؾوّٕصٚ كىضثٗوٛ أبو٘ س ٖوب         الءضب٘ كمْ،

 امشل٘ ألبٍاْٟ:

 أمن المنون وريبيا تتوجع والدىر ليس بمعتب من يجزع
 ٔوضثٗٛ ابَ الضٔو٘ لٕلزٓ ضبىز:

ن كان ال يجدي فجودا فقد أودى نظيركما عندي  بكاؤكما يشفي وا 
 اسبٍف٘:ٔوضثٗٛ املءضٙ لقزٖقْ 

 غير مجد في ممتي واعتقادي نوح باك وال ترنم شادي
:وقابمٛ تمفظٌٖٕٗٛ( " رٌّا دن أُ دبوز موا   2001ٔداه الزكتٕص ضبىز أبٕ الفنن بزصاُ )بزصاُ:

 ٌظريا  يف املضاث٘ "
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ٔووَ   املالسظ أُ وءظي ِد ٞ الٍقار ٖ زٙ رعذابْ بّشٓ الققٗزٚ رُٔ أُ ٖنوع لوشلك أعو ابا ،   

 ظر عمٜ أُ ٖقٕه بأُ عض ىاما ٖتىَ يف عشٔبٛ ألفا ّا ٔىاه وءاٌّٗا ،ٔوا ؽابْ سلك،سأه سلك   ٖ

رُٔ التٍ ْ لءاون خف٘ دءن وَ الققٗزٚ وا ٖؾ ْ الغوشض الوشٙ ػبوشب رلٗوْ الغواوع ٔالقواصأ رُٔ أُ       

التزاع٘ الشٙ ؼبزخ ب  عٍافض طبتمفٛ ،ٍٖٔتؾوض يف ىٗوع    ؼبػ ،ٌٔءم بّشا الءاون الزدٗا ،اشبف٘:

أعوو ابْ، ِٔووٕ يف صأٙ  عمووٌٜوٕاس٘ الققووٗزٚ ،ِٔووٕ شبفاٟووْ ؼبتوواز را ردووٛ والسظووٛ لتؾووفْ ٔالتءووضف  

 ال اسح وا ٖؾتن تمك القٕصٚ القٕتٗٛ اليت ٖزصعّا.

د ن الزخٕه يف سٗجٗات ذبمٗن الٍك ٌؾري را أٌٍا عٍدتاص أدظاٞ وَ ِشٓ الققٗزٚ اليت ت ما  

 ٘ أعواؼ توضاب  املءٍوٜ يف املقواً األٔه ، أٙ أٌٍوا صاعٍٗوا يف       عموٜ   عبٕ واٟٛ بٗت ،ٌٔؾري را أُ اختٗاصٌا ٖوأت

ٌٔؾري كشلك را أُ الققٗزٚ يف وءظىّا  ا ختٗاص أُ ٖتُٕ وا ٌ شح فْٗ و اب  املءٍٜ ،وٕسز الفتضٚ.

 تغري عمٜ ِشا الٍى  وَ تزاع٘ األفٕات ٔتتضصِا.

 
 الصورة الصوتية للنص:

٘ يف ىمتّا  تقًٕ عمٜ التأثري الٍفغ٘ ٔسلك بال كٗظ عمٜ  -اسح فٗىا ٖضٝ ال -دقٗزٚ التّاو

 القٕت٘ ، ٔدز ؽّزٌا وَ د ن وءضفٛ أب٘ الءالٞ املءضٙ لقاسب الققٗزٚ وَ خاله الغىاع. ازباٌب

ٖقغي عمىاٞ المغٛ املقارع القٕتٗٛ يف المغٛ را دغى : وقطع دقري ،ٔوقطع رٕٖن، فاسبضف  

باملز كاُ وقطءا  رٕٖال ، ووَ دّوٛ أخوضٝ ظبوز أُ أروٕه      حبضكتْ ع اصٚ عَ وقطع دقري، فإسا أت ع 

ٔبالتوال٘ فوإُ   ، (27اسبضكات ٔأكجضِا ٔموٕسا  ِو٘ الفتشوٛ، تمّٗوا التغوضٚ، فالنوىٛ.)أٌٗػ:ر.ت:ل      

 تا... رخل  -وا  –أرٕه املقارع ِٕ املقطع الطٕٖن املفتٕح وجن: ٌا 

عَ اسبظُ ٔاأل  ٔالتنذض ٔووا   لءمٍا   ٌغتغضب رسُ أُ ظبز ىٗع األلفا  الزالٛ عمٜ التء ري 

 (2ٔٔب)-ٖآ -آذ  -أٔٓ  -را سلك وَ وؾاعض عال ٛ  ا ؼبتٕٙ عمٜ وقارع رٕٖمٛ  زٔرٚ وجن: آٓ 

ُٔتآ( ِٔ٘ اعوي فءون مبءٍوٜ )أتوأ (، ٔفّٗوا لغوات:         ٔ ا ٖدكز سلك اعتءىاه الءضب لفظٛ )آ

ِٔٓ، ٔأٔٓ )بتغض اماٞ(، ٔأٔٓ )بف ُٔٓ، ٔأ ُٔآ، ٔأ ُٔتآ، ٔأ )بتؾزٖز الوٕأ ٔكغوضِا( ٔٔصرت يف دوٕه     ِّتشّا(، ٔأآ

 بءنّي:

 فأوه من الذكرى إذا ما ذكرتيا ومن بعد أرض بيننا وسماء
 ٔوجمْ دٕه املجقب الء زٙ: 

 (3/33)أبن جني:د.ت:ه آىة الرجل الحزين إذا ما قمت أرحميا بميل تأو  
ْ وا ٖضْٖٔ ازباسظ عَ أب٘ محظٚ اشباصد٘ س  خطب خط ٛ ف  ّٗا وَ اسبظُ وا دءمْ ٔوجم

 (2/277ٖ ت٘ "... ثي داه أٔٓ، أٔٓ، ثي بتٜ، ثي ٌظه " )ازباسظ::ر:ت:

ٖٔزخن سلك كمْ يف بواب )الٍزبٛ()بنوي الٍوُٕ( املءوضٔف يف الءضبٗوٛ، ٔفٗوْ وءٍوٜ التءذوب          

 ٔاإلٌتاص، ٔكمّا وٕامع تدرٙ را وطن القٕت، فىتٜ أصٖز التءذب ٔاإلٌتاص ُوِطن القٕت ُٔوز  " كىا

ٛ ر ّاصا  لمتفذع، ٔرٖشاٌا  بتٍاكض اشبطب الفادع ٔاسبزخ الٕادع "... ٔملا كاُ وز األلف  ٚ الٍزب داٞت َوز

ِٕ أرٕه األفٕات عمٜ اإلرالم، كاٌت وزٚ الٍزبٛ املءضٔفٛ يف الءضبٗوٛ ألفوا ، " فواأللف     -كىا أعمفٍا -

ٔ  -وطووون القوووٕت -أسوووا بوووْ  أؽوووزَِ ربءوووارا ." )أبوووَ رُٔ أختّٗوووا، ألٌّوووا أووووزَِ فوووٕتا ، ٔأٌوووزاَِ، 

(، وع والسظٛ " أُ األلف رسا ٔدءت ب  اسبضف  كاُ ما فزٝ " ٔ ا ٖزه عمٜ سلوك  3/155دم:ر.ت:

أُ الءضب ملا أصارت وطن أسضف الم  لمٍزبٛ ٔررالٛ القٕت بّوا يف الٕدوف، ٔعمىوت أُ الغوتٕت عمّٗوا        

ّٞ ستٜ تتشقا ِوشٓ اإلرالوٛ وجون: ٔا طٖوزآ، ٔا عىوضآ.)ابَ       ٖدرٙ را ِشٓ اإلرالٛ، أت ءتّا يف الٕدف ِا

 (3()3/129دم:ر.ت:
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كشلك   عذب أُ ظبز أُ ر ٗءٛ ال تاٞ رةوا ٖتوُٕ مبوز القوٕت بوْ را اٌتّواٞ الوٍفػ، ثوي          

رعارٚ سلك وضات عزٖزٚ، بٍٗىا ر ٗءٛ النشك عمٜ الءتػ وَ سلك متاوا  رس   ٖءتىز عمٜ وز القٕت 

القٕت الزاه عمٜ األ . وَ دّٛ أخوضٝ فوإُ كمىوٛ )بتواٞ( ٌفغوّا       بن عمٜ تقطٗءْ ٔسلك لتذٍب وز

ذبتٕٙ عموٜ ِوشا املوز الوشٙ ٖوزه عموٜ وءٍاِوا ٖٔؾوري را ر ٗءوٛ عىمٗوٛ ال تواٞ، خافوٛ رسا ٔموءٍا يف              

ا عت وواص "أُ أفووٕات الموو  دووز ٖووظرار رٕمووا مووءفا  أٔ مووءف  سوو  ٖمّٗووا ِىووظٚ أٔ فووٕت وووزلي         

مىٛ )بتواٞ(  وا ٖمو٘ فوٕت المو  فّٗوا امىوظٚ  وا ػبءموّا أكجوض           (، ٔاملالسظ أُ ك30)أٌٗػ:ر.ت:ل

 تء ريا  عَ وءٍاِا، بٍٗىا لفظٛ )مشك( ٔ)دّقْ( تقًٕ عمٜ التقطع الشٙ ٖزه عمٜ ر ٗءتّا كشلك.

لءن وا ميتَ أُ ٖدكز وا سِ ٍا رلْٗ ِٕ ر ٗءٛ خضٔز أسضف املز "فالقفٛ الويت دبىوع بو      

ز الٍطا بّا ٍٖزفع امٕاٞ وَ الضٟت  وواصا  بواسبٍذضٚ، ثوي ٖتدوش     ِ٘ أٌْ عٍ vowelsكن أفٕات الم  

َٗا صبوضآ كىوا ؼبوزخ ووع األفوٕات              صبضآ يف اسبما ٔالفوي يف  وض لوٗػ فٗوْ سٕاٟون تء موْ فتنو

الضخٕٚ، أٔ ذب ػ الٍفػ ٔ  تغى  لْ باملضٔص كىا ؼبزخ وع األفٕات الؾزٖزٚ، فالقفٛ اليت ربوتك  

 (.26ضٔص امٕاٞ يف اسبما ٔالفي ٔخمٕ صبضآ وَ سٕاٟن ٔوٕاٌع")ٌفغْ:لبّا أفٕات الم  ِ٘ كٗفٗٛ و

فإسا كاٌت ِشٓ ففٛ سضٔف الم  فال بز أٌّا أكجض وا ٍٖاعب التء ري عوَ وؾواعض النوءف     

ٔا عتتاٌٛ، رس اإلٌغاُ يف سالٛ تء ريٓ عَ ِوشٓ املؾواعض ٖتوُٕ أكجوض موءفا  ٔاٌّٗواصا ، فوال بوز رسُ ووَ          

ٕات خضٔدوا ، ِٔو٘ تموك الويت ؽبموٕ صبضاِوا ووَ اسبٕاٟون ٔاملٕاٌوع، رس لوٗػ ل ٌغواُ            التء ري بأعّن األف

سبظت٠ٍش القزصٚ عمٜ الٕدٕف يف ٔدْ ِشٓ املٕاٌع عمٜ مءفّا، ٔمشا كاُ وَ ر ٗءوٛ اإلٌغواُ التءو ري    

 مبا ٖغّن خضٔدْ وَ األفٕات، ِٔ٘ أفٕات اسبضٔف المٍٗٛ. 

 

 القاسية سي النص:
لقافٗوٛ ٌقوْ، ٔسبوضف الوضاٞ رٔص وّوي يف      ا  أعاعٗ ا ٌغىٗ ا الضاٞ عٍقض ٖءتىز الؾاعض عمٜ سضف 

ت٠ّٗٛ ازبٕ الٍفغ٘ لمققٗزٚ رس أُ اختٗاصٓ دافٗٛ دءمْ القٕت األعاع٘ الشٙ ٖقًٕ عمْٗ الٍك، ثي رُ 

  ّٕصٓ املمشٕ  راخن األبٗات دءن ر لتْ أكجض بضٔطا .

ثٕب وءوضض لوضٖ  دٕٖوٛ وغوتٕثا      "عَ اصتءار ٖغىع فٕت الضاٞ كىا ٖشكض ابَ عٍٗا رةا 

(، فّٕ ٖقٕص ا صتءار ٔا صدباف ٔاسبضكٛ بط ٗءٛ التتوضاص  134وَ وؾز   ٖفاصدْ " )ابَ عٍٗا:ر.ت:ل

عٍقضا أعاعوٗا  املٕدٕرٚ فْٗ أفال  رس أٌْ فٕت وتضص كىا ٖقفْ عمىاٞ المغٛ، مشا فقز كاُ اختٗاصٓ 

ٕفقا  يف تقوٕٖض ا صتءوار الوشٙ أسغوْ الؾواعض ٔعود       و -بط ٗءتْ التتضاصٖٛ ثي بتتضاصٓ يف الٍك  -لمٍغي

عٍْ بءارفٛ دٕٖٛ كاٌت أعواؼ اإلعذواب بوالٍك، ووع والسظوٛ أُ سوضف الوضاٞ يف القافٗوٛ ٖقوع بو            

وزَٖ، األلف د مْ، ٔالٗاٞ اليت تأت٘ وَ رؽ اع التغض بءوزٓ، ٔاملوز كىوا أعومفٍا ٖءود عوَ اآل ً الؾوزٖزٚ        

فقز كاُ تتضاص املز يف القافٗٛ وَ دّوٛ، ٔتتجٗفوْ يف الوٍك ووَ دّوٛ      املفضرٛ ٔعَ الٕدع الظاٟز، مشا 

 أخضٝ تقٕٖضا  فضٖزا  وَ ٌٕعْ ملزٝ اآل ً اليت ٖتابزِا وَ كاُ يف وجن ِشا املٕدف.

 تّوواو٘ يف صثوواٞ سات ا بووَ ٔوطمءّووألءوون وووا ٖءنووز وووا سِ ٍووا رلٗووْ ِووٕ الققووٗزٚ األخووضٝ لم  

 :(333:ل1982)التّاو٘:

 فخيل لي أن الكواكب ال تسري  لميل أم خانني صبريا الفضل طال اأب
ٛ الضاٟٗٛ املتمٕٚ باملز، ٔوع أُ الققٗزٚ لٗغت يف ؽّضٚ األٔا ر  أُ فّٗا وَ  رس تأت٘ بٍفػ القافٗ

 الز  ت وا ٖؾري را عارفٛ الؾاعض القٕٖٛ دبآ ابٍْ ٔتأثضٓ الؾزٖز بفقزٓ ٔتء ريٓ عَ سلك أبما تء ري.

 

 سي النص:برارة االدتهالل 
 أٔه وا ٖمقاٌا وَ الٍك بٗتْ األٔه سٗح ٖقٕه: 
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 حكم المنية في البرية جار ما ىذه الدنيا بدار قرار
ٔدز سكض كجري  َ أعذ ٕا بالققٗزٚ أٌْ وَ أبضع ٔأدٕر ووا ٖتوُٕ ا عوتّاله، ٔلتوٍّي       

زاِىا ِو٘ القوٕصٚ   ٖأتٕا بءمٛ وا سِ ٕا رلْٗ، ٔيف ٌظوض ال اسوح أُ ِوشٓ ازباسبٗوٛ توأت٘ ووَ دواٌ   رسو        

القٕتٗٛ اليت تظّوض بقوٕٚ يف ال ٗوت، أٔ ووا ميتوَ أُ ٌغوىْٗ )امل ٍوٜ( يف وقابون ازباٌوب األٔه املتىجون يف           

 املءٍٜ.

فىَ سٗح املءٍٜ ظبز أُ الؾطض األٔه رةا ِٕ رث ات ملا ؼبأه الٍاؼ ٌفْٗ أٔ تٍاعْٗ، ِٔوٕ أُ   

    ُ التوجري ووَ الٍواؼ ٍٖغوٜ ِوشا اسبتوي )املوٕت( أٔ         ستي املٍٗٛ داص عموٜ ىٗوع الدٖوٛ رُٔ اعوتجٍاٞ، رس أ

ٖتٍاعآ، ٔلءن يف الٍغٗاُ ٔالتٍاع٘ ٌٕعا  ووَ الٍفو٘ ٔعوزً ا عت واص، فورير الؾواعض عموّٗي بإث وات ِوشا          

 اسبتي الشٙ ٍٖفْٗ الٍاؼ.

ؼبأه الٍاؼ رث اتْ يف أسِاٌّي ِٕٔ أُ ِوشٓ  ملا أوا الؾطض الجاٌ٘ فٗأت٘ عتػ سلك، رس ِٕ ٌف٘  

 بزاص دضاص. ٘ راص القضاص، فٗشكضِي بأُ األوض لٗػ كىا ٖظٍُٕ، فالزٌٗا لٗغت بزاص خمٕر ٔ الزٌٗا ِ

رسُ فّشٓ املقابمٛ ب  ازبىمت  رث ات وا ٍٖفْٗ الٍاؼ، ٌٔف٘ وا ٖج تٌْٕ تأت٘ يف بزاٖوٛ الوٍك    

 لتقضع دضعا  دٕٖا  وفارٓ أٌ٘ لغت كاآلخضَٖ، رس أٌا مز وا ٖج تٌْٕ ٔمز وا ٍٖفٌْٕ.

وَ سٗح امل ٍٜ، فٍمشظ أُ ٍِالك داٌ   أٔمىا ىال٘   عالدٛ لْ باملءاٌ٘، بٍٗىا الجاٌ٘  أوا 

 ٖضت   اصت ارا  و اؽضا  باملءٍٜ ِٕٔ وا ٖزخن يف داٌب التقٕٖض القٕت٘.

دوضاص(المت   -وٍّا ال فٗع يف ال ٗت يف كمىويت )دواص   ازباٌب األٔه ٖمشظ يف أكجض وَ داٌب: 

ّٗٛ  أعطتا املٕعٗقٜ رفءٛ ّٖٛ( رس ميتَ الٍظض  –دٕٖٛ، ٔوٍّا كشلك التتضاص اإلٖقاع٘ يف كمىيت )املٍ الد

 رلّٗىا مبجابٛ تضفٗع راخم٘ أعّي يف تقٕٖٛ الٍغي املٕعٗق٘.

أوا القوٕصٚ القوٕتٗٛ يف ال ٗوت فوٗىتَ تٍأموا ووَ خواله ثالثوٛ أفوٕات ِو٘: املوز ٔالتؾوزٖز              

 ٔفٕت سضف الضاٞ.

ّٗوٛ   -كمىات ال ٗت، ٔ  ربن وٍْ عٕٝ ثالخ كمىات ِ٘)ستي% وَ 70أوا املز فٗمشظ يف  املٍ

ّٖٛ(، ٔدز ع ا أُ أٔمشٍا أُ فٕت املز رةا ِٕ راه وَ رٔاه األ ، ِٕٔ فٕصٚ فٕتٗٛ و اؽوضٚ ملوا    - الد

 ربضدْ الٍفٕؼ وَ آ ً.

 أوا ثالثٛ التمىات اليت خضدت وَ ِشٓ القٕصٚ القٕتٗٛ فّن ميتَ اعت اصِا لري سات ر لوٛ؟  

ّٗوٛ           ٌقٕه: ّٖوٛ(   – ، رس أُ ما ر  ت   تقن عىوا ٖظّوضٓ فوٕت املوز ووَ تءو ري، سلوك أُ كمىويت )املٍ الد

ٖمشظ فّٗىا تٕال٘ التؾزٖز، ٔر ٗءٛ التؾوزٖز رةوا تقوٕص القوءٕبٛ يف رخوضاز القوٕت، ِٔو٘ بوزٔصِا         

 أطً الوشٙ ٖءاٌٗوْ.  تءتػ سالٛ عال ٛ يف اإلٌغاُ تزه عمٜ ال اخ٘ ٔالنءف ٔتقٕص الٕموع الٍفغو٘ املتو   

 رسُ فالتؾزٖز لٗػ بأدن وَ فٕت املز يف عىمٗٛ التقٕٖض القٕت٘.

دوضاص(، ٔدوز    -بوزاص   -دواص  -أوا فٕت الضاٞ فٗتتوضص سوػ ووضات، رس ٖوأت٘ يف التمىوات )الدٖوٛ        

سكضٌا وَ د ن أٌْ فٕت وتضص يف األفن  ا ٖظٖز وَ دٕتْ يف عىمٗٛ التقٕٖض القٕت٘، ٔسكضٌا وا 

ابَ عٍٗا وَ أٌْ ٖغىع عَ اصتءار ثوٕب وءوضض لوضٖ  دٕٖوٛ وغوتٕثا ووَ وؾوز   ٖفاصدوْ،         سِب رلْٗ 

فتأٌ٘ بالؾاعض ثٕب   ٖغتطٗع فتاكا  وَ وؾز األ ، فوإسا بوْ ٖضتءوز اصتءوار الجوٕب الوشٙ صاوْ ابوَ         

عٍٗا،  ا دءن فٕتْ   ٖتار ؽبفوٜ ستوٜ عموٜ ووَ كواُ بوْ فوىي عموٜ سغوب تءو ري أبو٘ الطٗوب             

 .املتٍ 

ُّ ٍِّا ػبب التٍ ْ ملا تضاْ القافٗوٛ ووَ فوٕصٚ فوٕتٗٛ ردٗقوٛ، رس        سوضف الوضاٞ يف القافٗوٛ    ر

األلف د مْ، ٔالٗاٞ اليت تأت٘ وَ رؽ اع التغوض بءوزٓ، فوإسا كواُ كوال القوٕت         ظبزٓ ٔادءا  ب  وزَٖ:

لقافٗوٛ رةوا ِوٕ    ٖقٕصاُ األ  فإُ اٌتؾاصِىا املمشٕ  يف ال ٗت بّشٓ القوٕصٚ التجٗفوٛ، ٔادتىاعّىوا يف ا   

 تقٕٖض ردٗا ٔفضٖز ملزٝ اآل ً اليت كاُ ٖءاٌّٗا الؾاعض ٔدتشاك.
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ٛ يف ِشا ال ٗت األٔه ا عتّالل٘ كاُ   رسُ فىَ خاله سلك ٌغتطٗع القٕه بأُ القٕصٚ القٕتٗ

ما األثض األكد يف داسبٗٛ ال ٗت،  ا دءن الٍقار ٖءذ ُٕ بْ ٖٔقفٌْٕ بداعٛ ا عتّاله رُٔ تءمٗون  

  ٕه. وق

 أوا عتٛ األبٗات التالٗٛ: 

 بينا يرى اإلنسان فييا مخبرًا حتى يرى خبرًا من األخبــار
 طبعت عمى كدر وأنت تريدىا صفوًا من األقذاء واألكـــدار
ذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء عمى شفير ىار  وا 
 فالعيش نوم والمنية يقظـــة والمرء بينيما خيال ســـــار

 رضيت بذلك أو أبت منقادة بأزمــــة المــــــــقدار والنفس إن
 فالدىر يخدع بالمنى ويغص إن ىنى وييدم ما بنى ببــــــوار

فٍذز فّٗا القوٕصٚ القوٕتٗٛ تغوري عموٜ ٌفوػ الطضٖوا، فّوٕ ٖءتىوز عموٜ املوز ٔفوٕت الوضاٞ              

ٔه وٍّوا ٖوأت٘ فٗوْ املوز     لتقٕٖض اآل ً اليت كواُ ٖءاٌّٗوا، فاملوز ٖوأت٘ بتجافوٛ  واِضٚ رس ظبوز ال ٗوت األ        

ٛ      84بٍغ ٛ  ٛ   52% ووَ صبىوٕع كمىاتوْ، ٔال ٗوت الجواٌ٘ بٍغو  ال ٗتواُ  %، أووا  62% ٔال ٗوت الجالوح بٍغو 

%، ٔيف  وَ ال اسوح أُ سلوك ام وٕت يف تقوٕٖض األ       27أدن وَ يف كن وٍّىا فٍغ ٛ تتضص املز التالٗاُ 

ٗتواُ فوٕصٚ ا عوتتاٌٛ ٔا عتغوالً     ٖأت٘ ٌتٗذٛ ر ٗءٗوٛ لمىءٍوٜ الوشٙ ٖقوٕصٓ ال ٗتواُ، رس ؼبىون ال       

ٔالضاسٛ وَ األ  )فالءٗؿ ًٌٕ( فْٗ صاسٛ  ا كاُ ٖءاٌْٗ، )ٔاملضٞ خٗاه( وغتغمي، وغتت    ٖقٕٝ 

عمٜ ؽو٘ٞ، )ٔالوٍفػ رُ صموٗت بوشلك( فّو٘ وغتغومىٛ، ستوٜ ٔرُ أبوت فّو٘ )وٍقوارٚ بأطووٛ املقوزاص(             

 راٟءٛ، خاٟضٚ القٕٝ. 

% ووَ كمىاتوْ، ِٔوٕ كوشلك ٖوأت٘ ٌتٗذوٛ       50املوز فٗوْ بٍغو ٛ    أوا ال ٗت األخري وٍّوا فٗوأت٘    

ٙ ٖقٕصٓ، رس ظبزٓ ٖقٕص آ وا  ٔأٔداعا ، ٖٔظّض سلك وَ خاله التمىات )ؽبزع ّٖزً  -ٖغك-لمىءٍٜ الش

 وا بٍٜ( اليت تقٕص ا ٌّظاً، ٔوا األ  ر  ٌتاز ر ٗء٘ لالٌّظاً. 

ع كشلك بوٍفػ الٍغو ٛ تقضٖ وا ، فوإسا     ا صتءار، فٍذزٓ ٖتٕطعمٜ أوا فٕت الضاٞ الشٙ ِٕ راه  

ٝ  -طبودا   -أخضدٍا كمىات القافٗٛ ألٌّا ومظوٛ فإٌٍا ظبزٓ يف ثالثٛ األبٗات األٔا يف التمىات)ٖضٝ  -ٖوض

ؽفري(، بٍٗىا ظبزٓ يف ال ٗت  المشَٖ ٖقوٕصاُ ا عتغوالً ٖوأت٘     -الضداٞ  -صدٕت -تضٖزِا -كزص-خدا 

فتأةا كاُ ا عتغالً كشلك أرعٜ را ِ وٕت سالوٛ ا صتءوار     صمٗت( -وضت  فق  يف التمىات )املضٞ

 اليت كاُ ٖءاٌّٗا.

أوا ال ٗت األخري يف ِشٓ امىٕعٛ فٗالسظ فْٗ ِ ٕت راه ا صتءار، ر  أُ ٍِواك رؽواصات توزه     

ٍّٜ-عمٜ طٖارٚ راه األ ، فىع ٔدٕر التمىات )املٍٜ   ب ٕاص( الويت تقوٕص األ  ووَ خواله املوز      -بٍٜ -وا -ِ

ٍّوٜ( ٖقوٕص تموك الغقوٛ     -كىا أٔمشٍا، فال ٗت   ٖتتف٘ بشلك رس ظبز التؾوزٖز يف التمىوت )ٖغّك    ِ

ٚ عمٜ آ وْ الغابقٛ، ثي ٖأت٘ راه آخض ٖدكز سلك ِٕٔ فٕت اماٞ الشٙ ٖغاٌز  ٓ طٖار ٔاأل  الشٙ كابز

ّٔٓ، ٔظبوزٓ يف التمىوات )الوزِض       ٜ  -املوز يف ربوضاط التوأ صٓ يف ىٗوع األبٗوات   ّٖوزً( ٔ  ظبوز ٌغو ٛ تتوض     -ٍِو

 الغابقٛ.

أسُ فىَ خاله رٔاه ِ٘ املز ٔفٕت الضاٞ ٔالتؾزٖز ٔفٕت اماٞ ظبز تقوٕٖضا  لالصتءوار ٔاأل     

ٙ كابزٓ الؾاعض ٔأبضطتْ ٛ الٕامشٛ اليت أبضطتّا رٔاه وءٍٕٖٛ  الش القٕصٚ القٕتٗٛ، رمافٛ را ا ٌّظاوٗ

 عاٌزت ِشٓ القٕصٚ ٔأكزتّا.

 ٛ التالٗٛ:أوا األبٗات الجىاٌٗ 

 إني وترت بصارم ذي رونق أعددتـــو لطالبـــــة األوتــــار
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 أثني عمـــيو بأثره ولو انـــو لم يغتبط أثنيت باآلثـــــــــــار
 يا كوكبًا ما كان أقصر عمره وكذاك عمر كواكب األسحــار
 وىالل أيام مضى لم يستــدر بدرًا ولم يميل لوقت ســـــرار

 قبل أوانو فمحاه قبل مظنة اإلبـــــــــــدار عجل الخسوف عميو
 واستل من أترابو ولداتــــــــــو كالمقمة استمت من األشفــــار
 فكأن قمبي قبره وكــــــــــــــأنو في طيو ســـــــر من األسرار
 أبكيو ثم أقول معتذرًا لـــــــــــو وفــــقت حين تركت أألم دار

ٔفّٗا ٖ زأ يف تقٕٖض املءضكوٛ الويت راصت بو  املوٕت ٔبو  ابٍوْ ووَ        فّ٘ بزاٖٛ سكضٓ  بٍْ،  

ً -دّٛ، ٔب  األب ٔب  اسبظُ ووَ دّوٛ أخوضٝ، ٔظبوزٓ ٖتجوف رٔاه ِوشٓ املءضكوٛ )ٔتوضت         سٙ  -فواص

ٓ   -أٔتاص-رالبٛ -صٌٔا ٜ  -أدقوض عىوض ٓ  -اشبغوٕف -عذون   -  ميّون  -ونو ٓ  -اعوتمت  -اعوتن  -ضبوا  -دود

ٔ  تضكووت أألً راص( فذىٗوو -ابتٗووْ -رٗووْ  ع ِووشٓ الضوووٕط وووَ أاوواٞ ٔأفءوواه رةووا تؾووري ملءٍووٜ امظميووٛ أ

 ابَ وّظًٔ، ٔٔالز وتمًٕ، لاصم يف رٔاوٛ اسبظُ ٔامىًٕ. ا ٌتقاص، فاملٕت املٍتقض كاٌت لْ مشٗتاُ:

يف  َ ال اسح أُ بدصٚ ِشٓ األبٗات ِٕ ال ٗت الجالح )ٖا كٕك ا  وا كاُ أدقض عىضٓ...(رس  

ٗشكض فٗوْ املوٕت و اؽوضٚ )أدقوض عىوضٓ( لٗوأت٘ ِوشا الوزاه لٗتوُٕ التءو ري           أٌْ ٖقٕص عىا املءضكٛ ف

 اسبقٗق٘ عَ املءضكٛ لري املتتاف٠ٛ اليت أخشت التٕكب د ن أٔاٌْ.

لءمٍا ٌغتطٗع أُ ٌدكز وا سِ ٍا رلْٗ وَ خاله القٕصٚ القٕتٗٛ اليت ٖءطّٗا ال ٗت، رس ظبز  

ب( ٖٔمشوظ أُ ِوشا التتوضاص وتقواصب     كٕاك-كشاك-كاُ-فٕت التاف ٖتتضص ع ع وضات )كٕك ا 

دزا ، سٗح ٖتتضص وضت  يف كن كمىٛ،  ا ٖظٖز وَ ر لتْ التقٕٖضٖٛ، أوا التمىٛ الٕسٗزٚ اليت داٞ 

فّٗا فٕت التواف وفوضرا  ِٔو٘ )كواُ( ظبوز بءوزِا )أدقوض( ٔفوٕت القواف دضٖوب ووَ فوٕت التواف              

 ٔوغاٌز لْ فّٕ كشلك ٖغّي يف ربضاط القٕصٚ.

القٕتٗٛ لقٕت التاف فابَ عٍٗا ٖشكض أُ سضف التاف رةا ٖغىع "عَ دضع  أوا عَ القٕصٚ 

("أٔ عوَ ٔدوٕع دغوي    94دغي فمب جبغي فمب، ٔعَ اٌؾقام األدغواً الٗابغوٛ ")ابوَ عوٍٗا:ر.ت:ل    

َ   93فوومب كوو ري عمووٜ بغووٗ  آخووض وجمْ")ٌفغووْ:      "ؽووا األدغوواً ٔدمءّووا    (، أوووا القوواف فٗغووىع عوو

غٍٕر بقٕت القاف رسُ تقٕٖض فٕت٘ سقٗق٘ لءىا املءضكوٛ  (، ألٗػ فٕت التاف امل135رفءٛ")ٌفغْ:

 بّشا النضب ٔالقضع ٔا ٌؾقام؟

بقٗٛ األبٗات تأت٘ لتأكٗز ِشٓ القٕصٚ ٔوغواٌزتّا، فقوٕت التواف ووا طاه ٌٕعوا  ووا ٖتتوضص،         

ْ  -ٔكأٌْ -فتأُ-بٍٗىا فٕت القاف ٖأت٘ بتجافٛ أعمٜ، ٖٔمشظ فٕت التاف يف التمىات)كاملقمٛ -أبتٗو

ٛ  -د ون أٔاٌوْ   -ٔفوٕت القواف يف التمىات)لٕدوت    تضكت(، ٓ  -دمو    -كاملقموٛ   -د ون وظٍو  -أدوٕه   -دود

 ٔفقت(.

رسُ فالقٕصٚ القٕتٗٛ يف األبٗات داٞت وَ خاله فٕت التواف وغوٍٕرا  بقوٕت القواف، ٔدوز       

 ٔدزٌا كٗف فٕص الؾاعض املءضكٛ اليت أخش فّٗا املٕت ابٍْ ٔتضكْ ميٕز يف رٔاوات اسبظُ ٔاأل .

 ي ٖقٕه: ث 

 جاورت أعدائي وجاور ربــــــو شتان بين جواره وجـواري
 أشكو بعادك لي وأنت بموضــع لوال الردى لسمعت فيو سراري
 والشرق نحو الغرب أقرب شقة من بعد تمك الخمسة األشبار
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ذا سكت فأنت في إضماري  فإذا نطقت فأنت أول منطقـــي وا 
 لنار الزناد الواريأخفي من البرحاء نارًا مثمما يخفى من ا

 وأخفض الزفرات وىي صواعد وأكفكف العبرات وىي جوار
ن عاصيتو متوار  وشياب نار الحزن إن طاوعتو أورى وا 
ذا التحفت بو فإنك عــار  ثوب الرياء يشف عما تحتــــو وا 

وووَ سٗووح املءوواٌ٘ ٔاإلؼبوواٞات الٍفغووٗٛ ٖووظرار سووظُ الؾوواعض يف ِووشٓ األبٗووات، ٖٔووظرار اصتءووارٓ  

اؽْ ٌٔمى  سلك وَ خاله تظاٖز راه ا صتءار )فٕت الضاٞ(، ٔلءن الغ ب امل اؽض يف سلك ِوٕ ذبوٕه   ٔاصتء

اشبطاب وَ الغٗ ٛ را اسبنٕص، فّٕ ٍِا ؽبارب ابٍْ و اؽضٚ، )أؽتٕ بءارك(، )أٌت مبٕمع(، )لغىءت 

الوٍفػ ووَ   فْٗ(، )أٌوت أٔه وٍطقو٘(، )أٌوت يف رموىاصٙ(، فوال ؽوك أُ طبار وٛ اسباموض أدوٕٝ أثوضا  يف           

طبار ٛ الغاٟب، لشا ف ءز طبار ٛ ابٍْ الشٙ ٖتدٗن سنٕصٓ ٔاعتىاعْ را خطابْ، ٖقاب خبٗ ٛ أون 

ك ريٚ س  ٖتتؾف أٌْ كاُ ٔاِىا ، ٔأُ ابٍْ لٗػ وءْ، فتتغع وٕدوٛ اسبوظُ ٔالتٕدوع، ٔتودط رٔاه     

ٙ  -الٍواص -الدساٞأخضٝ لمشظُ تتىجن يف األلفا ) ٝ -دوٕاص  -لءودات ا-فوٕاعز  -الظفوضات -الظٌوار الوٕاص -الوضر

أٔصٝ(، رمافٛ را بضٔط املوز بقوٕصٚ ومشٕ وٛ تأكٗوزا  لمشوظُ املءود        -ؽّاب ٌاص اسبظُ-اشبىغٛ األؽ اص

 عٍْ.

 وَ اسبتىٛ فٗقٕه: ظبزٓ بءز سلك ؼبأه تغٗري امضٝ عىا ِٕ عمْٗ، فٗشكض ؽ٠ٗا  

ذا التحفت بو فإنك عار  ثوب الرياء يشف عما تحتو وا 
ٔ  ؽووك أُ دوواصأ ِووشا ال ٗووت دووز   لووٛ لمتظوواِض بالج ووات ٔرووضح األسووظاُ. ٔلءوون يف سلووك ضبأ 

ٖغتغضب رخٕلْ ٔع  أبٗات اسبظُ ِشٓ، رس ِٕ بٗوت ستىو٘   عالدوٛ لوْ مبوا عو قْ أٔ مبوا عوٗمشقْ،         

فتأةا كاُ الؾواعض ؽبؾوٜ تاتوٛ    ٔلتَ األوض لري سلك، فال ٗت ٖضت   بالقٕصٚ الءاوٛ اصت ارا  دٕٖا ، 

رلْٗ ِٕٔ يف ِشٓ اسبالٛ وَ اشبٕص ٔالنءف، فّٕ ٖؾري را ِشٓ الءزأٚ أكجوض ووَ    أعزاْٟ ِٔي ٍٖظضُٔ

وضٚ )خما الظواُ عزأٚ األسضاص( )دأصت أعزاٟ٘ ٔدأص صبوْ(، بون ٖوشِب را التقوضٖ  مبوا صأٝ ووَ       

 ؽأٌّي رس ٖقٕه:

 إني ألرحم حاسدي  لحرِّما ضمت صدورُىُم من األوغار 
 ي جنة وقموبيم في نار نظروا صنيع اهلل بي فعيونيم ف 

ْ ٗشأه أُ ٖ اٞٝ أواً فكاُ ؼبأه رخفاٞ مءفْ ٔاعتتاٌتْ ٔسظٌْ، لشلك    أعزاْٟ ٔساعوزٖ

، ٔلتٍوْ ٖوزصك أٌوْ   عو ٗن را سلوك، فواسبظُ أدوٕٝ ووَ أُ ؽبفوٜ،          ، خٕفا  وَ تاتتّيبالقد ٔازبمز

ٜ التظواِض بازبموز ٔ  دوٕٚ لوْ     ٔاملضاٟ٘ وفنٕح أوضٓ، فّٕ عاص، مشا ٖء ف بأٌْ مءٗف   سٗمٛ لوْ عمو  

عمٜ القد، مشا ٌقٕه بأٌْ أ ّض ازبمز  اِضٖا  فق ، ألُ بارٍوْ كواُ ٖتٕدوع، ٔرلٗون سلوك اعوتىضاص       

 القٕصٚ القٕتٗٛ الزالٛ عمٜ سلك ِٔ٘ أفٕات املز ٔالضاٞ.

 أوا ال ٗت:  

 وأخفض الزفرات وىي صواعد وأكفكف العبرات وىي جوار
ضٖٛ، فىَ سٗح وءٍآ ٖوزه عموٜ دىوٛ النوءف ٔا عتغوالً، رس        فٗىجن بدصٚ الءىمٗٛ التقٕٖ

ٖغتطٗع الغٗطضٚ عمٜ طفضاتْ أٔ عداتْ، رس تءاٌزٓ األٔا بالقوءٕر، ٔتوأبٜ األخوضٝ ر  ازبضٖواُ لقو ا       

عٍْ، ٔتدط القٕصٚ القٕتٗٛ ٍِّا بٕمٕح، فف٘ كن وز رؼباٞ بمفظٛ )آٓ(، خافٛ يف ِشا التٕال٘ لمىز، 

تؾزٖز يف كمىٛ)أخفنض( ٖءط٘ فٕصٚ فوٕتٗٛ أخوضٝ، فاملءاٌواٚ الويت ػبوزِا يف رخوضاز       رمافٛ را أُ ال

ِشا القٕت تزه عمٜ املءاٌاٚ اليت ػبزِا يف ربفٗض تمك الظفضات، فمٗػ أواووْ ر  التوأفف الوشٙ ؽبوضز     

 وع الفاٞ املؾزرٚ يف فٕصٚ فٕتٗٛ أخضٝ.
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 ثي ٖقٕه:  

 أشـــــفارقصرت جفوني أم تباعد بينيا أم صورت عيني بال 
 جفت الكرى حتى كأن غراره عند اغتماض العين وخز غرار
 ولو استزارت رقدة لرمى بيا ما بين أجفاني من التيــــــــار
 أحيي ليالي التم وىي تميتني ويميتين تبمج األســــــحـــــار
 حتى رأيت الصبح يرفع كفو بالضوء رفرف خيمة كالقــار

 ل طغــــــا فطفــا عمى النواروالصبح قد غمر النجوم كأنو سي
يف ِشٓ األبٗات ٍٖتقن الؾاعض را ٔفف سالْ ٖٔو ك سكوض ابٍوْ  وا ٖودرٙ را خفوٕت ٌودٚ         

اسبظُ الشٙ كاُ عمْٗ وَ د ن، ٖٔمشظ سلك وَ خاله ِ ٕت رٔاه اسبظُ املتىجمٛ يف األلفا  ٔاملءاٌ٘، 

ا صتءوار ٔا صتءواـ(، ٔلءون سلوك اموزٔٞ       تتىجن يف املوز ٔفوٕت الوضاٞ )راه   أخضٝ سلك وع اعتىضاص رٔاه 

الٍغ  يف تقٕٖض اسبظُ، ِٔ ٕت الٍغي املٕعوٗق٘ ووَ خواله التقمٗون ووَ التتوضاص المفظو٘ الوشٙ كواُ          

 ومشٕ ا  وَ د ن، لءمْ  ا ٍٖاعب فٕصٚ المٗن ِٔزْٟٔ الشٙ تقٕصٓ األبٗات.

 ٖٔءز بٗتْ: 

 ســــــحـــــارأحيي ليالي التمِّ وىي تميتني * ويميتينَّ تبمُّج األ
ٌقطٛ اٌطالم إل ّاص دٕٚ وظعٕوٛ، كٍا صأٍٖاِا وَ د ن، س  تظاِض بالقد ٔازبمز، ٔملا    

 ٖفز األوض سكض أُ )ثٕب الضٖاٞ ٖؾف عىا ذبتْ(.

أوا ِشٓ القٕٚ اليت ٖظعىّا الؾاعض فتتىجن يف رػبارٓ عالدٛ ب  ثالثٛ أؽوٗاٞ ِو٘ )سات الؾواعض    

ٖٔضب  بٍّٗا ٔب  )اسبٗاٚ ٔاملٕت(، رس ِٕ ؼبٗ٘ المٗوال٘، ِٔو٘ متٗتوْ، ثوي توأت٘      األعشاص(،  -لٗال٘ التي–

األعشاص فتىٗت المٗال٘، فتأةا ٖقاصُ ب  دٕتْ ٔدٕٚ المٗن، فتالِىا ميٕت، ٔلتٍوْ ؼبٗو٘ المٗون ٖٔودط     

ٙ   ٖغتطٗءْ عزٔٓ)المٗن(، ٔ ا ٖدكز ِشٓ القٕصٚ خمٕ ٚ عمٜ ِشا اإلسٗاٞ الش  دٕتْ وَ خاله القزص

ال ٗت متاوا  وَ راه ا صتءار )فٕت الضاٞ(، رس كٗف ٍٖتقض املضتءز اشباٟف ؟، ثي سبضفْ عمٜ تقٕٖض 

 ِشٓ القٕٚ فإٌْ ٖ ارص بّا يف أٔه ال ٗت )أسٗ٘ لٗال٘ التي...(.

ثي رُ الؾاعض كأةا ِٕ خاٟف وَ طٔاه اٌتقاصٓ ٔدٕتْ املظعٕوٛ، رس صمبا ٖءوٕر المٗون ثاٌٗوٛ     

ٗفْ )الق  ( سامض ملغاٌزتْ، ٖٔغتدزً وَ األلفا  وا ٖظٖن كن ؽوك ٔصٖ وٛ   فٗطى٠َ ٌفغْ بأُ سم

ٔوا ٖ زر ىٗع املدأف، فٗقٕه )ستٜ صأٖت الق  ( ٔاعتدزاوْ لمفءن )صأٖت( أصار وٍوْ رطالوٛ املدوأف    

ٍٞ كىَ اع(، ثي يف اعتدزاوْ  ٔبءح الطىأٌٍٗٛ يف الٍفػ املم٠ٗٛ بالضعب ٔاشبٕف، فأصار أُ ٖقٕه)وا صا

تءاصٚ املتٍٗٛ )ٖضفع كفْ( طٖارٚ ل ءح الطىأٌٍٗٛ، ثي دٕلْ )بالنٕٞ( تج ٗت مشٓ الطىأٌٍٗٛ، فّٕ ا ع

 بن ٖؾّض عالسْ )النٕٞ( اعتءزارا  لزسض المٗن.   لمتشٗٛ.. ٖقٕص الق   صافءا  كفْ..

 لٗػ سلك فشغب بن ٖقٕص املءضكٛ يف فٕصتّا الٍّاٟٗٛ:

 ـا فطفــا عمى النواروالصبح قد غمر النجوم كأنو سيل طغـــــ
فالق   ٖغىض الٍذًٕ، كأٌْ عٗن راٍ  وٍتقوض، فوال أوون أوواً المٗون لمءوٕرٚ ٔطصع اشبوٕف يف        

 تمك الٍفػ املتّالتٛ املٍّٕكٛ.

ِشا رسُ اٌتقاص وظعًٕ ٖقًٕ بْ الؾاعض وتؾ جا بجٗاب املٍتقض اسبقٗق٘ ِٕٔ سمٗفْ القو  ،   

اشبٕف الوشٙ ؼبوٗ  جبٍ اتّوا، ٔيف ٌظوض ال اسوح رُ سلوك        ٔوا سلك ر  لٗظصع يف ٌفغْ الطىأٌٍٗٛ ٖٔظٖن

 كمْ رةا ِٕ متّٗز ملا عٗقٕلْ ٖٔقٕصٓ يف األبٗات التالٗٛ: 
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 لو كنت تمنع خاض دونك فتية منـــــــا بحار عوامل وشفــــار
 قد الح في ليل الشباب كواكب إن أميمت آلت إلى اإلسفــــــار

 ــــاء شواظ تمك الناروتميب األحشاء شيب مفرقي ىذا الضيــ
 شيئان ينقشعان أول وىمـــــة ظل الشبـــــاب وخمة األشــرار
 ال حبذا الشيب الوفي وحبـــذا ظل الشباب الخائن الغـــــــدار

 وطري من الدنيا الشباب وروقو فإذا انقضى فقد انقضت أوطاري
كاُ ميٍع ملوا توٕاٌٜ أسوز يف    بٗات ٖءٕر الؾاعض را سكض ابٍْ ٔطبار تْ، فاملٕت لٕ يف ِشٓ األ

سلك، ثي ٖ ت٘ عمٜ سالْ، ٔلءن املالسظ يف ِشٓ األبٗات أُ رٔاه اسبوظُ ٔاأل  ووا توظاه عموٜ كجافتّوا،      

لتزه عمٜ وزٝ آ وْ اليت  مت وقاس ٛ لْ رٕاه الٕدت، بٍٗىا ٖمشظ رُ راه ا صتءار )فٕت الوضاٞ(    

ِٔوشٓ الٍغو ٛ    -قافٗٛ ألٌّوا عٍقوض ثابوت يف الوٍك    باعتجٍاٞ ال-ٖأت٘ عٕٝ سػ وضات يف عتٛ األبٗات 

)أدن وَ الٕاسز لم ٗت(   تتار تٕدز يف ىٗع أدظاٞ الٍك، فّون باغبفواض راه ا صتءوار ميتوَ القوٕه      

 بأُ اصتءار الؾاعض دز اغبفض ؟

يف  م أُ اإلدابٛ عَ سلك ِ٘ اإلػباب وَ لري ؽك، ٔلءمٍا ٌزلن عمٜ سلك وَ خاله رٖضارٌوا   

أٌْ تضك ال تاٞ عمٜ ابٍْ ٔفاص ٖ ت٘ ٌفغْ ٔؽ ابْ الشٙ ٔلنٜ، فغٗاب فوٕصٚ ا بوَ عوَ     مىا:أٔ ع   :

ثواٌ٘   أرٝ را ِ وٕت ا صتءوار عٍوزٓ  وا ٖوزه عموٜ ِوزٔٞ ٌغو  يف سالتوْ الٍفغوٗٛ.           -وددتوا  -خارضٓ 

ٔدوز  -أٌْ سِب را سكض ؽ ابْ، تمك األٖاً اليت كواُ ؼبوػ فّٗوا بوالقٕٚ ٔالفتوٕٚ، ِٔوٕ اآلُ        الغ   :

 ْ ؼبػ بالنءف ٔا عتتاٌٛ، فال بز وَ أُ ٖضٝ ٌفغْ ٔدز عار لؾ ابْ، فٗءٕر ٔلٕ كاُ -اٌقنٜ ؽ اب

سلك عمٜ ع ٗن اإلّٖاً، فال بز رسُ وَ تضك النوءف ٔاشبوٕص ٔر ّواص القوٕٚ، لتون سلوك  بوز ووَ روضح          

ٓ   -ا صتءار داٌ ا ، فٍضآ لقوٕٚ رةوا تٍاعوب    ٖ وزٔ دٕٖوا  لوري وضتءوز، ألُ ا     -ذبقٗقا لمؾو اب الوشٙ ٖوشكض

سِابْ يف الِٕي وشِ ا  بءٗزا  ٔتأت٘ لفظٛ )الؾ اب( وتضصٚ أصبع وضات لتدكز لٍا الؾ اب الشٙ ٖقٕصٓ، 

، يف س    ٖشكض الؾٗب عٕٝ وضٚ ٔاسزٚ، ٔعمٜ اعوتشٗاٞ،  رس ٖقّض عمٜ سكض الؾ اب ٖٔم  عمٜ سلك

ّٗب( وضٚ ٔاس ٔيف وٕمع ٌ ش  زٚ.)  س شا الؾٗب(، كىا ٖشكض الفءن )ؽ

رسُ فقز صأٍٖا الؾاعض ٖطضح اصتءارٓ داٌ ا ، وع أٌْ  ن عمٜ سظٌْ، فّن كاُ سكضٓ لمؾ اب  

رسغاؼ سقٗق٘ بءٕرتْ لْ؟ أدٕه كال، فاسبا أٌْ كاُ ٖزصك أٌْ ٖءٗؿ يف ِٔي لٗػ ر ، ٔووا كواُ   

ٜ ِوشا  سكضٓ لمؾ اب ر  تغمٗٛ لٍفغْ عمٜ فقوزٓ ازبمون، ٔأُ ال تواٞ عموٜ الؾو اب   ٖتوَ ر  بتواٞ عمو        

ّٞ، رس أٌوْ   ِٔوٕ  -القغري. أدٕه ِشا ألُ الؾءٕص الشٙ اٌتابْ بز   عَ ا صتءار، كاُ أؽز خطضا  ٔأعظي بال

كاُ ؼبػ سضدٛ عظٗىٛ، ٔكأةا ذبوٕه دغوىْ را مٗوب سواصم  واِضا  ٔبارٍوا ،        -ٖشكض الؾ اب 

ٞ  -)تموّب  ٔلءمٍا ٌدكز سلك وَ خاله الضوٕط الويت تؾوري را سلوك    ٍواص( فتموّا تؾوري را    ال-ؽوٕا   -النوٗا

 ٔلءن الؾاعض دز بما دىٛ ِشا اإلسغاؼ س  ٌظىْ ال ٗت:  اسبضدٛ ٔاأل  املض.

 وتميب األحشاء شيب مفرقي ىذا الضيــــــاء شواظ تمك النار
 فمءمٍا ٌغتطٗع عزٓ وضتتظ األبٗات ملا استٕآ وَ املءٍٜ ٔامل ٍٜ.

ٚ القٕتٗٛ يف ِشا ٔ ازبظٞ، فقاصأ األبٗات ٖمشظ  ّٕص فٕت ٌدكز سلك أٖنا  وَ خاله القٕص

 -األسؾاٞ -الؾ اب -دزٖز   ٖتَ لْ أثض يف وا ع ا وَ أبٗات، ٖٔ زٔ ِشا القٕت دمٗا  يف التمىات)ؽفاص

ّٗب  الؾو اب(، ٔدوز أٔصرٌاِوا     - ن الؾو اب  -الؾٗب -األؽضاص- ن الؾ اب  -ٍٖقؾءاُ -ؽ٠ٗاُ -ؽٕا  -ؽ

 ٖتتضص اثم عؾضٚ وضٚ يف ِشٓ األبٗات األخريٚ، فّن ميتَ فشضف الؾ ، بتتضاصاتّا ك٘ ؼبغّا القاصأ

أُ ٖأت٘ بّشٓ التجافوٛ لغوري ر لوٛ؟ كوال، رس أُ سوضف الؾو  رةوا ٖقوف رلوٗال  عموٜ ووا سِ ٍوا رلٗوْ ووَ               

رسغاؼ باسبضدٛ كاُ الؾاعض ٖءٗؿ فْٗ، كىا أُ ِشا القٕت ٖءط٘ فٕصٚ فٕتٗٛ لتموك الٍواص الويت    

سغب  -ك الضوٕط اليت أٔصرٌاِا يف تقٕٖض اسبضدٛ، سلك أُ فٕت الؾ  عىت دغىْ، ٖٔقف وغاٌزا  لتم
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رةوووا ٖغوووىع عوووَ " ٌؾوووٗؿ الضرٕبوووات الءزميوووٛ المظٔدوووٛ، أٔ القمٗموووٛ المظٔدوووٛ")ابَ       -ابوووَ عوووٍٗا  

(، فّٕ كقٕت املاٞ س  ٖضووٜ فٗوْ سزٖوز عواخَ، أٔ الءتوػ، أٙ فوب املواٞ )عوزٖي         134عٍٗا:ر.ت:ل

ص سلك سضدوٛ ٌٔواصا  عظٗىوٛ كاٌوت تتوأدر يف فوزصٓ؟ أ  ٖتوَ ِوشا         المظٔدٛ( عمٜ دزص ساً، أ  ٖقٕ

  ٖتوَ موشٓ القوٕصٚ القوٕتٗٛ     أ اإلسغاؼ أخطوض ووَ صبوضر ا صتءوار ٔا صدبواف الوشٙ كواُ ؼبغوْ؟        

 الٕامشٛ الزٔص الت ري يف ت ٗ  سلك؟

 

 نتائج البحث:
عوزر ووَ الٍتواٟر    بءز رصاعٛ القٕصٚ القٕتٗٛ يف صاٟٗٛ أب٘ اسبغَ التّاو٘ تٕفن ال اسوح را  

 ميتَ رىاما يف اآلت٘:

/ القٕصٚ القٕتٗٛ يف المغٛ ما رٔص كو ري ٔٔامو  يف ربوضاط التوجري ووَ املءواٌ٘ الويت ٖضٖوزِا الؾوءضاٞ ٔ           1

ٖقضسُٕ بّا، ٔلءن ِشا وا ميتوَ عوزٓ ووَ بضاعوات المغوٛ ٔمتٗظِوا حبٗوح تءود عوَ املءواٌ٘ ووَ لوري             

 ٕفٕه لمىءم املضار.تقضٖ ، بن رُ صبضر التمىٗ  ِٕ كاٍف لم

ٖءذ وُٕ بّوا لاٖوٛ     -دزميا  ٔسوزٖجا  –/ صاٟٗٛ أب٘ اسبغَ التّاو٘ ذبٕٙ وَ ازبىالٗات وا دءن الٍقار 2

 اإلعذاب.

/ رُ رعذاب الٍقار بّشٓ الققٗزٚ عمٜ ٔدْ اشبقٕل كاُ لوْ أعو اب   ٖقوضسٕا بّوا، ٔرسا كاٌوت      3

 ٝ تغتشا الٍظض ٔالزصاعٛ.القٕصٚ القٕتٗٛ بءض ِشٓ األع اب، فإُ ٍِاك ٌٕاس٘ أخض

/ لمغٛ الءضبٗٛ روتاٌٗٛ التء ري بالقٕت عَ املءٍٜ، ٔدز اعتفار الؾءضاٞ وَ ِوشٓ اشبافوٗٛ يف ربوزاعّي    4

 ٔر ّاص ىالٗات ؽءضِي ٔالتء ري عَ عٕارفّي.

 / اإلبزاع ازبىال٘ دز ٖتُٕ وتءىزا  ٔدز ٖأت٘ عَ رضٖا القٕٚ اإلبزاعٗٛ التاوٍٛ يف ٌفػ الؾاعض.5

 

 وامش:هال
، ا لغااااا  إ ااااا  إنسااااا   كااااا  الهتااااا   ق  ااااا  مااااا  ثبااااا   ااااا  : قااااا   ا ا ااااا    هااااا ا ا جمهااااا   خااااا    (0)

  ألباااااااا    ا جاااااااا  ،  ا طهاااااااا   لحاااااااا   كاااااااا       لضاااااااا    ا لفاااااااا   ضاااااااا  صاااااااا      ماااااااا 

 . األس  

 نساااااا   عنااااا  ا  ا جااااا  ا لغااااا  فااااا  تساااااتخ  ( ball) زنااااا  علااااا   ا مااااا  ب إلم  ااااا ) "  ب"  ف ااااا  (3)

 ا خطااااااا ب،  ا ف اجااااااا  عنااااااا  خ صااااااا  األ ااااااا  حااااااا ال  اشااااااا  عااااااا   لتعب ااااااا  ا سااااااا  ا   هااااااا 

وتكرررررىى دمررررر   رررررردى  ( ا ف جعااااا  ا مصااااا ب ) -اساااااتخ امه  م اقااااا  مااااا   بااااا   مااااا  فااااا – معن هااااا 
 .المصيبة أو الفاجعة

     بااااا      ااااا   .اإلبااااا  بااااا   حااااا    (ه   اه  ااااا ا) ا عااااا ب ت   ااااا  بمااااا  تااااا ك ن  ا مااااا   هااااا   (2)

  ااااا   ف نكسااااا   حمااااا    عااااا  سااااا ط فإنااااا ، نااااازا  بااااا  مضااااا  ا حااااا ا  ت ج عااااا  فااااا   خااااا  مااااا 

 إ  اااااا  اإلباااااا  صاااااا ت غ، ف صاااااغ  ا خلااااا   حساااااا   كاااااا  ،  ااااا ا   ا  اااااا ا   ا   ااااا    هاااااا  فحملااااا  

   ااااا  غ ااااا  مااااازاع   هنااااا  ، ه   اه  ااااا ا     ااااا  مثااااا الغ  ا عااااا ب فجعلااااا ، سااااا  ه  فااااا   جااااا  

 (بع ه   م  2/174 ا عم   ان  ) ا ش   ه ا ف 

 

 مراجع:ال
 طثاَيح، د. تيذٔ٘ ذؽقٛيق د.–فيٙ أدب انكاذية ٔانشياعش انغيائش انًصيم-اتٍ األشٛش، ضيٛاء انيذٍٚ َصيش هللا تيٍ يؽًيذ 

 )د.خ(- جانقاْش-انفعانح–داس َٓضح يصش نهطثاعح ٔانُشش –انؽٕفٙ أؼًذ

)ذييياسٚ   -داس انكرييية انًصيييشٚح)د.خ( -ذؽقٛق/يؽًيييذ عهيييٙ انُعييياس -انخصيييائص -انفيييرػ عصًييياٌ  اتيييٍ ظُيييٙ، أتيييٕ

 (  0593انرصذٚش
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 تٛشٔخ )د.خ( داس انصقافح. إؼغاٌ عثاط.-.ذؽقٛق د-ٔفٛاخ األعٛاٌ.-اتٍ خهكاٌ

–ذؽقٛيق /يؽًيذ ؼغياٌ انطٛياٌ، ٔٚؽٛيٗ يٛيش عهيى –أعثاب ؼيذٔز انؽيش -اتٍ عُٛا، أتٕ عهٙ انؽغٍٛ تٍ عثذ هللا 

 يطثٕعاخ يعًع انهغح انعشتٛح تذيشق )د.خ(.

عيح انًهيك ظاي-)يخطٕطح يصٕسج -فٙ ركش يٍ ذشٛع ٔشعش َغًح انغؽش-اتٍ انًؤٚذ، ٕٚعف تٍ ٚؽٙ تٍ انؽغٍٛ 

 ععٕد(

 )د.خ( 4يكرثح األَعهٕ انًصشٚح ط/–األصٕاخ انهغٕٚح -أَٛظ، إتشاْٛى، د

داس انٛقظييح ٔيؤعغييح فييشاَكهٍٛ /تٛييشٔخ -ذشظًييح /عييهًٗ انخضييشاء انعٕٛعييٙ -انشييعش ٔانرعشتييح-ييياكهٛ  أسٚشييانذ

0592   

   0592د انقٕيٙ، انقاْشج ٔصاسج انصقافح ٔاإلسشا–يصطفٗ تذٔ٘  د. .ذشظًح–يثادئ انُقذ األدتٙ  -سٚرشاسدص إ.

يطثعييح انًييذَٙ  عهييٙ عثييذ انفريياغ انؽهييٕ. .ذؽقٛييق د.-ٔخشٚييذج انعصييش ديٛييح انقصييش -انثيياخشص٘، عهييٙ تييٍ انؽغييٍ

 )د.خ(0ط/ تانقاْشج.

 و3110أتشٚم 30أيغٛح انغثد –تشَايط يع انشعش –قُاج انشاسقح انفضائٛح -تذساٌ، يؽًذ أتٕ انفضم، د

  0544.يطثعح انرشقٙ.ديشق-ؼٛصٛح انًعش٘أٔض انرؽش٘ عٍ  -انثذٚعٙ، ٕٚعف

 (0ض  3)يخطٕطح ظايعح انشٚاض يعهذ –انقثظ فٙ األدب  -انثهثٛغٙ 

–داس انًعيياس  -0ط/– ذؽقٛييق د. يؽًييذ عثيذ انييشؼًٍ انشتٛييع–دٚيٕاٌ أتييٙ انؽغييٍ انرٓيايٙ -انرٓيايٙ، أتييٕ انؽغييٍ 

 0593انشٚاض 

 0529ح انؽهثٙ/انقاْشجيكرث –فقّ انهغح ٔأعشاس انعشتٛح -انصعانثٙ، أتٕ يُصٕس 

 ( 0599ذؽقٛق/فٕص٘ عطٕ٘، داس صعة /تٛشٔخ)د.خ()ذاسٚ  انًقذيح فثشاٚش-انثٛاٌ ٔانرثٍٛٛ  –انعاؼظ 

 0ط/ 0511انقاْشج –يطثعح انغُح انًؽًذٚح –اٜداب اإلقهًٛٛح فٙ انعصش انعثاعٙ انصاَٙ -ؼفُٙ، ؼايذ، د

 .خ( تٛشٔخ )د –داس انقايٕط –خضاَح األدب-انؽًٕ٘، اتٍ ؼعح

  0590انقاْشج –داس إؼٛاء انكرة –انكشكٕل –انعايهٙ، تٓاء انذٍٚ

يكرثيح انًعياس  /انشٚيياض –.-ؼٛاذيّ ٔشيعشِ–أتيٕ انؽغيٍ عهيٙ تيٍ يؽًيذ انرٓيايٙ -انشتٛيع، يؽًيذ عثيذ انيشؼًٍ، د

0590 

 يخطٕطح أؼًذ انصانس /ذشكٛا(33انٕافٙ فٙ انٕفٛاخ )ض -انصفذ٘، خهٛم 

 0انقياْشج ط/ يطثعيح انغيعادج. ذؽقٛيق انشيٛ  يؽًيذ يؽيٙ انيذٍٚ. اْيذ انرُصيٛص..يع -انعثاعٙ، عهٙ عثيذ انيشؼٛى 

0541   

–داس انًعشفييح انعايعٛييح –فيٙ َظشٚييح األدب، ييٍ قضيياٚا انشييعش ٔانُصيش فييٙ انُقيذ انعشتييٙ انقيذٚى -عصًياٌ يييٕافٙ، د

 .0594اإلعكُذسٚح 
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