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  دراسة م�ض���ة ف��ة "ال��ح إذا ت�ف�" في دی�ان ال�اع�ة ن�اة ال�اج�  ال���ّ�ةال��عة 

  شاه� ال�فاو�� 

  ح�� ال���ر 

  �ل�� ال

ال��ح إذا ت�ف� " ة ن�اة ال�اج� ، ال�ي ت��و �اه�ة ال��وز في دی�ان ال�اع�ة ال�ع�د�ّ ال���ّ�ة��اول ال��� ال��عة ی

ف�اءت دراس��ا لل��ف ع� فل�فة   ،ة جادةب�راسة عل��ّ  –م� ق�ل  –ق إل�ها ال�اح��ن ، وال�ي ل� ی���ّ " 

، ت��خ في ة م����ةة وم�از�ّ �� س�اقات ح����ّ ، عة�ات شع��ّ لها ب��لّ ��ّ ، وتال���ّ�ةال�اع�ة، في إدراك مفه�م 

.    � ال�اع�ة أح�انًا أخ�� ���ل�ه أح�انًا، وم�نًا م���أة م�ه، لها خ��ص�ات  في نف) ال��� ( ع�� ال��ان 

ال��� مآث� : ، وال�انيال��� م� م��نات ه��ة ال�اع�ة:  ال���� األول: وجاءت ه�ه ال�راسة في م�اح� ثالثة 

أما ال��هج ال�� اع���ه ال�اح�ان، فه� ال��هج . ال���، ���ات وال�فاء وال��اء: ، وأما ال�ال� فه� �ع��ان توث��ا

 
ّ
  ال�صفي

ّ
ة ة، و��اه�ها األسل���ّ ، وج�ال�اتها الف��ّ ة، وال�ق�ف على دالالتها� ت�ل�ل ال���ص ال�ع��ّ ، ح�ال��ل�لي

  .ة ، ن�اة ال�اج�، ال��ان، اله��ّ ال���ّ�ةال��عة :  ال�ل�ات الّ�الة

Abstract : 

    This study deals with the national tendency that appears prominently in the diwan 

oftheSaudi poet Najat Al-Majid " The Wound as It Breathes ", which the researchers 

have not previously tackled in a serious and scientific study. Our study came to reveal 

the poet's philosophy of  understanding the concept of nationalism. She represents 

nationalism by poetic manifestations through real contexts and creative metaphor that 

yells in the love of the  place ( homeland ) as a whole, and sometimes as certain cities 

that have special status to the poet. This study came in three topics; first: Homeland as 

a constituent of the poet's identity; second : Homeland as exploits and revenues; third: 

Homeland and the fingerprints of loyalty and construction. The researchers adopted 

the descriptive-analytical approach. The poetic texts were analyzed, and their 

significance, artistic aesthetics and stylistic phenomena were examined. 

Keywords : National, Tendency, Najat Al-Majed, Homeland, Iclentity. 
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 ال��� م� م��نات ه��ة ال�اع�ة : ال���� األول 

ـــــع لـــــ�ی�ان ال�ـــــاع�ة ن�ـــــاة ال�اجـــــ�  انـــــ�ماج ال�ـــــاع�ة، وان�ـــــ�امها مـــــع ال��ـــــان "  ال�ـــــ�ح إذا تـــــ�ف�" یل�ـــــ� ال���ّ�

 ال���ــــ�ّ 
ّ
ــــا �غــــ�و ال��ــــان مل�ّ وال��ــــاع��ّ  ل ع�ــــ� إ�ار�ــــه ال�غ�افــــي ــــًا ب�جــــ�ان ال�ــــاع�ة، وم�ــــه�ًا فــــي ، ومــــ� ه� ن

�فقـــــ� صـــــفاته  ة �عـــــ� أنْ ��ـــــ�ح ال��ـــــان جـــــ�ءًا مـــــ� ال�اتّ�ـــــ" ة، ��ـــــا ناتهـــــا ال���ـــــ�ّ �هـــــا وم��ّ ت��یـــــ� مالمـــــح ه��ّ 

  . )1(" ة ��ة ال�ف��ّ ة، ارت�ا�ًا �اللال�اق��ّ 

ــــــي ق�ــــــ��تها      ــــــ" أن�ــــــى ال�ــــــ�اب " ال��ســــــ�مة بـــــــ فف ة ال�ــــــي عــــــة ال��ــــــاور ال��اتّ�ــــــة علــــــى ���إشــــــارات ق�ّ�

تف�ــــ�ح ال�ــــاع�ة ق�ــــ��تها �ال�ــــ�ق وال��ــــ�� إلــــى ذلــــ� ال��ــــان . ، وت�ــــ�ق�� جــــ�ءًا ���ــــ�ًا مــــ� اه��اماتهــــات�ــــغلها

ــــ�ا�� فــــ ــــ�ًا م��قــــة ال�احــــةة، ة ال�ــــع�د�ّ ي ج�ــــ�ب ال��ل�ــــة الع��ّ�ــــال  ،ال���لــــة" رغــــ�ان " ، ح�ــــ� غا�ــــات وت��ی

 ذ���اتهـــــا، وال أدلّ  �ــــ�ر �ل�ـــــا الح ذلـــــ� ال��ــــان فـــــي ف�ـــــاءم�ـــــاع� ال�ـــــعادة وال� ت�ــــ�ّ ال�ـــــاع�ة  ال�ــــي ال ت�فـــــ�ّ 

ــــــ ــــــة ال�ا��ــــــة �ال�ّق ــــــ� ال���قــــــة �األوصــــــاف ال���ل ــــــ� مــــــ� وصــــــفها تل ــــــى ذل ــــــاة عل فهــــــي "ذات ال��ــــــال" ة وال��

، وان�القــــــًا مــــــ� ع�ــــــ� ال�ــــــاع�ة لــــــ�ل� ال��ــــــان ال ��اك�ــــــه ج�ــــــال وال ی�ا��ــــــه م��ــــــ� الــــــ�� ،صــــــاح�ة ال��ــــــال

ــــة ســــ�عان مــــا ت��ــــ�ّ  ــــ� حال ــــ�ًا عــــاب�ًا، ف�ل ــــًا، أو زائ ــــ�� ضــــ�فًا م�ق� ــــ�ائ�، ل ــــه ال ــــ� ت�حــــ� ��ل�ل ل إلــــى وضــــع ج�ی

هــــــا �ــــــ�وره وم��ــــــ�ًا فــــــي ف�� �ــــــًا مــــــ� ��انهــــــا، ضــــــار�ًا �، بــــــل ت��ــــــ�ه م�ــــــ����ًا م���ــــــًا م���ّ قــــــائ� علــــــى ال��حــــــال

  :�ة ع� ه�ه ال�ؤ�ة ، تق�ل مع�ّ ووج�انها

  الَ��ــــــــــــــــــــاِل ِ��ــــــــــــــــــــاِني َأْشــــــــــــــــــــَ�ْ�ِ� �ــــــــــــــــــــا ذاتِ 

  

ــــــــــــــِ�� وفــــــــــــــي ِوْجــــــــــــــَ�اني     )2(وَســــــــــــــَ�ْ�ِ� فــــــــــــــي َخَل

  

الســــ���ال ال�افــــ�  ؛ال�ه�ــــأ فــــي ف�ــــ� ال�ــــاع�ة ووجــــ�انها � علــــى وجــــ�د ال�ــــاغ�ی�ّشــــ" ســــ��ِ� " الفعــــل  ولعــــلّ     

ـــــة " ال���ـــــ�  ـــــة  م�اقعهـــــاو ال�احـــــة ���ا��هـــــا ال���ل ـــــ�� ال�ـــــاع�ة وال��ـــــان " ال�ال� ـــــة ب ـــــا غـــــ�ت العالق " ومـــــ� ه�

م�ــــ� القــــ�م، وهــــ�ا  �ال��ــــان، وارت�ا�ــــه �ــــه م��ــــ�رةفعالقــــة اإلن�ــــان  ة،قائ�ــــة علــــى اإلســــقا�ات ال�ف�ــــ�ّ " ال��ی�ــــة 

ــــــ�� ��ــــــ االرت�ــــــا� الع�ــــــ��ّ  ــــــه�ال��ــــــان، هــــــ� ال ــــــ�ح اإلن�ــــــان اإلح�ــــــاس ب�اتــــــه و��ان ه ی���ــــــي إلــــــى �قعــــــة ، وأّن

لـــــ�� ال�ـــــاع�ة ن�ـــــاة فـــــي صـــــ�رة ع�ـــــ� وت�هـــــ� هـــــ�ه العالقـــــة  )3(قـــــ� ف�هـــــا جـــــ�وره ، وتع�ّ ه���ـــــه�هـــــا ل� فتأّصــــ

  :و��ام 

  َت�َّ�ِ�ِ�ــــــــــــــــــــــــــــــــي بَهــــــــــــــــــــــــــــــــ�اِك واْســـــــــــــــــــــــــــــــــَ�ْعَ��ِتِ�ي

  

  )4(والغ�ــــــــــــــــُ� مــــــــــــــــ� َشــــــــــــــــَف�ْ�ِ� �ــــــــــــــــْ� َأْحِ�ــــــــــــــــاني  

  

، فلـــــــ� �عـــــــ� فـــــــي قـــــــام�س ال�ـــــــاع�ة لاد وال�ـــــــ�لّ ��علـــــــى داللـــــــة االســـــــ� �حالفعـــــــل َت����ـــــــي ی�فـــــــ وال ��فـــــــى أنّ     

 
ّ
  ال��ـــــــاني

ّ
هـــــــ�ا ال�ـــــــ�ء  ، وال م�ـــــــال لـــــــ�یها ل��ـــــــاف� آخـــــــ�؛ ألنّ " ال�احـــــــة وغا�ـــــــات رغـــــــ�ان " غ�ـــــــ�  وال�غ�افـــــــي

ــــًا خال�ــــًا  ذ بهــــ�ا ، وال�ــــاع�ة ت�لــــ�ّ )واســــ�ع��ت�ي ( ، فال��ــــان م�ــــ�ْعَ�� �فــــ���ّ ال���ــــل مــــ� الــــ��� قــــ� صــــادف قل�

وتأك�ــــ�ًا لهـــــ�ا . �ـــــه ح��ــــًا آخـــــ�رقّ ح��ــــًا، و��صــــله و  و�ل�ــــه وســـــ��ته ،ال���ـــــ�ب ��ــــ�ّ  ذ ال��ـــــ�ّ االســــ�ع�ار تلــــ�ّ 

ـــــ ـــــى، ت�ّ� ـــــى فعـــــل اإلح�ـــــاءال�ع� ـــــ�ه� � ال�ـــــاع�ة عل ـــــ�ت�� ب ـــــ�� ی ـــــ�، ال ـــــار� الع��ـــــي �الغ� وهـــــي إْذ ت�ـــــ�غل . الق
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ــــــ ــــــة ال�ج�دّ� ــــــاء األرض، فإنّ هــــــ�ه العالق ــــــ�� ال��ــــــ� و�ح� ــــــ��هــــــا ت�ّ�ــــــة ب ــــــ� ال ة � ف�هــــــا ال���ّ�ــــــعــــــی� � الغ�

 �ال�ـــــ�ّ  وفـــــي لفـــــ� ال�ـــــف��� إ��ـــــاءٌ . �ـــــة مـــــ� الـــــ���ال�قعـــــة ال�ّال ه هـــــ� مـــــا تف�ـــــّ� ع�ـــــه شـــــف�ا تلـــــ� ة، �أّنـــــوالهّ�ـــــ

  .والع�ف وااله��ام 

ـــــ�دا     ـــــا� الع�ـــــ��ّ و�   د هـــــ�ا االرت�
ّ
ـــــه وال�جـــــ�اني ـــــي مغان� ـــــ� ف ـــــ��� ح���ـــــا ت�قّل ـــــ�� ال�ـــــاع�ة وال ـــــه، ب ، وأع�اف

ــــ� ل�ّ �� ــــهــــا ســــ�� ال���عــــة؛ ف�غــــ�ص فــــي تفاصــــ�ل ل ــــة، م�ــــ��ل�ة خ��اتهــــا اللغ�ّ� ــــ� ال��ــــاه� ال�ائق وثقاف�هــــا ة تل

  : تق�ل ة ال��لّ�ة، و�أسل�ب ال����� واألن��ة االج��ا��ّ 

  َوُه�ـــــــــــــــــــاَك فـــــــــــــــــــي َرغـــــــــــــــــــ�اَن َ�ـــــــــــــــــــاَب ِلَقاُؤنـــــــــــــــــــا

  

  فــــــــــــــــــــــــــــي َغا�ــــــــــــــــــــــــــــٍة َمْ�ُ�ــــــــــــــــــــــــــــ�َ�ِة األر�ــــــــــــــــــــــــــــانِ   

  

  الُفـــــــــــــــــــــــــــلُّ وال�ـــــــــــــــــــــــــــاِد� أنـــــــــــــــــــــــــــاخ �َأْرِضـــــــــــــــــــــــــــَها

  

  فاْســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ�ْقَ�َلْ�ُه َشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقاِئُ� ال�ُّْع�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  

  

ـــــــــــــــــــــــــ�اِب إذا ن�اهـــــــــــــــــــــــــا زائــــــــــــــــــــــــــ�ٌ نْ أُ    �ـــــــــــــــــــــــــى ال�َّ

  

  )5(ُمـــــــــــــــــــــــــُ�وَن ال�ابـــــــــــــــــــــــــل الَه�َّـــــــــــــــــــــــــانِ َنَ�ـــــــــــــــــــــــــ�ْت   

  

ــــة      ــــال���ّ�ــــةونالحــــ� إل�ــــاح ال�قاف �ة وصــــ�رها، ف�ــــ�رة ال��ــــل فــــي ة فــــي ت�ــــ��هات ال�ــــاع، ب��ائ�هــــا ال��وّ�

ــــــّلِ وال�ــــــاد� م�اخــــــه الــــــ�� ، ومــــــا ت�ح�ــــــه مــــــ� معــــــاني ال��ــــــات واالســــــ�ق�ار وال��ــــــ�ر، ت�ــــــق�ها علــــــى أزهــــــار الُف

، بــــ�� األزهــــار وال��ــــل اً ناتهــــا ال�ائ�ــــة، ور��ــــا �ــــان ال�ــــ�ن شاســــعتلــــ� ال�قعــــة، وأصــــ�ح جــــ�ءًا مــــ� م��ّ اســــ���� 

ــــ�رود وهــــ� . مق�ــــ� ال��ــــ��ه ��عــــل ذلــــ� ســــائغاً  ل�ــــ�ّ و  ــــًا آخــــ� مــــ� ال واســــ���اًال لل�ــــ�رة، ت�ــــ�� ال�ــــاع�ة ل�ن

ـــــ�� ��ـــــ�ق�ل ال�ائـــــ��� و  ـــــشـــــقائ� ال�ع�ـــــان، وت�علـــــه ی�ـــــ�و فـــــي ه��ـــــة ال�ـــــ�ور ال��ـــــ�� ال ا صـــــ�رة ��حـــــ� بهـــــ�، أّم

 
ّ
، ح�ــــ� ت�ــــ�ق�ل زائ�هـــــا ةانّ�ــــلــــة ب��ــــ� اإلبــــل إك�امــــًا لل�ــــ�� فُ�ْ�ــــَقُ� علــــى الغا�ــــات ال�غ�ال����ّ ، ال�ــــ�م الع��ــــي

ــــان مــــ�)ال�ــــ�� ( ب��ــــ� ال�ــــ�ن  ــــل واله� ــــي ذلــــ� إشــــارة  ولعــــلّ . ال��ــــ�، اب�هاجــــًا وســــ�ورًا ��ق�مــــه ؛ ل��هــــلَّ ال�اب ف

تف��ـــــ� ال�ـــــاع�ة �االل��ـــــاق �ـــــه، و��ـــــاء خ��ـــــة إقام�هـــــا  فـــــال ع�ـــــ� أنْ  ،إلـــــى أصـــــالة ذلـــــ� ال�ـــــ��� وخ�ـــــ���ه

  :� ��ي �ال���ة وال�عادة ع��ه ال�امخ في تدف�ق �� 

ــــــــــــــ�ِد َخْ��ــــــــــــــَة شــــــــــــــاعٍ�  ــــــــــــــ�َق الّ�   َفَ�َ�ــــــــــــــْ�ُ� ف

  

  )6(ها الف�َّـــــــــــــــــــــــــاِن �ِ ْ�ـــــــــــــــــــــــــ�ُ �ِ  �لـــــــــــــــــــــــــي ال�ـــــــــــــــــــــــــ��رَ �ُ   

  

ـــــي ���اســـــ�ه،وهـــــي بهـــــ�ا اإلغـــــ�اق ال�ـــــ�ی� فـــــي حـــــ� و��هـــــا، وت�ل�اتهـــــا ال�ـــــع��ّ      ـــــي ال�غ� ـــــي  ة ف ـــــل ف ال تق�

، ةوال�ف�ــــ�ّ  ال���ّ�ــــةة و ة ال�ار��ّ�ــــ�ّ�ــــل اله، الــــ�� ��ــــ�ّ هــــا ال ح�لــــة لهــــا فــــي هــــ�ا االن��ــــاء الف�ــــ��ّ ذلــــ� عــــ�ًال؛ ألنّ 

  .  )7(ت��ي ال���� ك�ا �ق�ل . ة ب�ح� األرضبل ���ل حلقة ال�صل ال�����ّ 

قــــــــه، ال��ــــــــال، وت�وّ كع��ــــــــ� فعــــــــال فــــــــي إدراك م�ــــــــه� ) العــــــــ�� ( ف ال�ــــــــاع�ة حاســــــــة ال��ــــــــ� وت�ّ�ــــــــ    

قة ل�ــــ�رة إع�ابهــــا وع�ــــقها ل��ی�ــــة أبهــــا تقــــ�ل فــــي ت���ــــة م�ــــ�ّ . � وج�دهــــا و����هــــاب �ــــه، و�ــــ�ل� ت�ّقــــواإلع�ــــا

 :  

  َشــــــــــــــاَب ال�ــــــــــــــ�اُع وقْل�ــــــــــــــي َ�ْعــــــــــــــُ� مــــــــــــــا َشــــــــــــــاَ�ا

  

ـــــــــــــ� ُتْ�ـــــــــــــِ� إع�ا�ـــــــــــــا  والعـــــــــــــ�ُ� مـــــــــــــا العـــــــــــــ��ُ      ؟ إن ل
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ــــــــــــالَه�� َقــــــــــــَ�رٌ  ــــــــــــ�َّ عــــــــــــ�ًال ف ــــــــــــاِذلي ُ� ــــــــــــا َع �َ  

  

  )8(أب�ا�ــــــــــــــــــا  القلــــــــــــــــــ�ِ  َتْ�ــــــــــــــــــ�ُق م�ــــــــــــــــــلَ  والعـــــــــــــــــ��ُ   

  

ال��ـــــان الـــــ�� ملـــــ� عل�هـــــا القلـــــ�  ال�ـــــاع�ة وهـــــي فـــــي ده�ـــــة اإلع�ـــــاب وال�ـــــ�ح ��ـــــا ��ـــــ��ها مـــــ� حـــــ�ّ  إنّ     

ــــًا  وهــــي  ،هــــ� قــــ�رها ال�قــــ�ور هــــ�ا ال�ــــ�ّ  ؛ ألنّ )ُكــــفَّ ( علــــى الالئــــ� ل�مــــه  م��ــــ�ةً وال��ــــ�، ت�فــــع صــــ�تها عال�

  :نا��ة في ه�ا ال�ع�ى إلى ب�� ش�قي في نهج ال��دة 

ــــــــــــــَ�رٌ  ــــــــــــــ�� َق ــــــــــــــ�اُه والَه ــــــــــــــي َه ــــــــــــــا الِئ�ــــــــــــــي ف �َ  

  

ــــــــــــِ�    ــــــــــــ� َتُل ــــــــــــِ�ْل ول   ) 9(لــــــــــــ� شــــــــــــفََّ� ال�جــــــــــــُ� لــــــــــــ� َتْع

  

ال�اخل�ــــــة ال�ــــــي أشــــــاعها حــــــ�ف ال�ــــــاء ب��ــــــ�ره فــــــي ح�ــــــ� ال���ــــــ��، م��ــــــ��ًا مــــــع  ولعل�ــــــا ن�ــــــ� ال��ســــــ�قا    

الـــــ���، والـــــ�� ��هـــــ� مـــــ� خـــــالل  ��ـــــ�رو�ه�ـــــا، وذلـــــ� ی��اســـــ� بـــــل ی��ـــــ�� مـــــع الف�ـــــ�ة ال��ه��ـــــة ال����لـــــة 

، ��هـــــ� ع�ـــــ� فـــــ�ح ال�ـــــف��� وذلـــــ� أن حـــــ�ف ال�ـــــاء حـــــ�ف انف�ـــــار� . �ـــــة القلـــــ� العاشـــــ�، والعـــــ�� ال�ع��ـــــةح� 

، فــــــي ت�ــــــ�د ال����تــــــات ال�ف�ــــــ�ة���ــــــ�� جــــــ�اء إ��اقه�ــــــا، وال�ــــــاع�ة تــــــ�د أن تف�ــــــ� تلــــــ� إلخــــــ�اج الهــــــ�اء ال

، وت�ــــ�ار هــــ�ا ال�ــــ�ف االنف�ــــار� ی�عــــ� فــــي لــــ�ی� ��ــــ���ن لهــــا ال�ــــ�� وال�عانــــاة، اواضــــح علــــى عــــ�ل العــــ�ال

لعــــ�� ث�ــــاني مــــ�ات فــــي ��ــــا أنــــه لــــ�� مــــ� ق��ــــل ال��ــــادفة، أن ی��ــــ�ر حــــ�ف ا )10(نف�ــــها شــــ��ًا مــــ� االرت�ــــاح 

ــــ�� ــــه ال�ــــاع�ة ح�ــــال الالئ�ــــ��، ل�ــــ�ن حــــ�ف العــــ�� مــــ� هــــ�ی� ال��� ــــ�ف� الــــ�� تقف ــــف القــــ�ة وال ، ل��اســــ� م�ق

ــــ� . ال�هــــ�، ال�ــــي ت��ــــف �ــــالق�ة وال�ــــ�ة حــــ�وف ــــى ان�قــــاء ال�ــــاع�ة ألفا�هــــا ب�قــــة، ل�ع� وهــــ�ا ��ــــ�� ب�ضــــ�ح إل

الــــ�غ� ال�ــــ�تي هــــ� ، ألن هــــ�ا م��ــــاغ�، وفــــي ذلــــ� ی�فــــاوت ال�ــــع�اء م�ســــ�قىعــــ� ال�ع�ــــى ال�ــــ�اد ضــــ�� إ�قــــاع 

  . )11(ع� ���قة اإلح�اس الف�د�ة  تع���

، ة م�ــــــاع�ها ال��اضــــــة ح�ــــــًا و�ع�ا�ــــــاً ���ی�ــــــة أبهــــــا، ت�ــــــ�� ال�ــــــاع� و�عــــــ� هــــــ�ه ال����ــــــة ل�ــــــ�رة اإلع�ــــــاب     

  :ف�ق�ل 

  هـــــــــــــــــــــــــا ال�ه�َّـــــــــــــــــــــــــُة زاَن الـــــــــــــــــــــــــ�رُد َجْ�َهَ�هـــــــــــــــــــــــــا بْ أَ 

  

  وَتْ�تَــــــــــــــــ�� مــــــــــــــــ� َبــــــــــــــــ��ع الُ�ْ�ــــــــــــــــِ� ِجْلَ�اَ�ـــــــــــــــــا  

  

ـــــــــــــــــَ� رؤَ�ِ�هـــــــــــــــــاَتاهـــــــــــــــــْ� ُخ�ـــــــــــــــــ�ُل    ُع�ـــــــــــــــــ�ني ِعْ�

  

ــــــــــــــــــــا      ) 12(َفُقْ�ــــــــــــــــــــُ� أَْغــــــــــــــــــــِ�ُس أوتــــــــــــــــــــادًا وأ��اَ�

  

ـــــا م�قـــــف  ـــــى الـــــ�ف� دون اســـــ���ان ،ال��ـــــ�ه� ال��اصـــــ� �ال��ـــــال ال���عـــــيتقـــــف ال�ـــــاع�ة ه� ، الـــــ�� یـــــ�ب إل

ال�ـــــي ُجللــــــ� ) أبهــــــا ( ، فــــــي ت�ـــــ��� �ـــــارز ل�ــــــ�رة ال��ی�ـــــة لـــــى خا��هــــــا صـــــ�رة العــــــ�وس ال��لـــــ�َّةوتقفـــــ� إ

  .، ��ا ت�جها �عق� زاٍه م� ال�رد �عل� ج�ه�هاوجل��ها ال��� ��ل�اب أخ�� ضافٍ  �ال�هاء

جــــــــ�اء اضــــــــ��اب ح��ــــــــة العــــــــ�� ال�ــــــــ��عة، فــــــــي  ، ی��ــــــــغ ال��ــــــــ�ال�فعــــــــ� �ال��ــــــــالأمــــــــام هــــــــ�ا ال��ــــــــه�     

ــــة ال��ــــ��� ال�ــــي تــــ�ور ��ــــ�عة فــــي أ�ــــ�اف ال��ــــان، ت�ــــااالت�اهــــات ال���لفــــة ول اس�ق�ــــاء ال���ــــ� ، ��ــــا آل

، �اســـــــ�ع�الها ال�ع��ـــــــ� ال��ــــــــاز� اع�ة أفل�ـــــــ� فـــــــي تف��ـــــــ� �اقـــــــات اللغـــــــةوال ر�ـــــــ� أن ال�ـــــــ. ائقـــــــهو�بـــــــ�از دق

 ،الـــــ�� ی�ــــ� فـــــي وجــــ�ان ال��لقـــــي ج�لــــة مـــــ� ال�عــــاني ال��ئ�ـــــة لل�ــــ�عة ال��الحقـــــة" خ�ـــــ�ل ع�ــــ�ني " ال���ــــف 

لهـــــ�ا  ون���ـــــة .م�ـــــا وقـــــ� فـــــي الـــــ�اك�ة الع���ـــــة مـــــ� صـــــفات ال��ـــــل وأح�الهـــــا ،وال��فـــــ� واالت�ـــــاع وغ��هـــــا ذلـــــ�
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فق�ــــــ� " ، ف�ع�ــــــ� عــــــ� ذلــــــ� �ــــــال�ع��� ال�ــــــ�حي مــــــةاإلح�ــــــاس اآلســــــ� �ال��ــــــال وال�ــــــ�، تــــــأتي اإلقامــــــة ال�الز 

ــــــات ل�لــــــ� األوتــــــاد واأل��ــــــابوالغــــــ�س �ع�ــــــي ال�ســــــ� " وأ��ا�ــــــا  أغــــــ�س أوتــــــاداً  ، ال�ــــــي ت�مــــــ� إلــــــى ب�ــــــ� خ وال��

ــــ الــــ���ي الــــ�� ت�ــــ� إل�ــــه وتهــــ�اه ِ�، وال��ــــ�� األول ألهــــل تلــــ� ال��ــــ�ع والــــ��ار، وهــــ� مــــ� تــــ�اث ال�ــــاع�ة عْ ال�َّ

.  

ال�غ�ا��ـــة إلــــى  �ــــهح�ــــ�ة ل��ـــال ال�ـــ�ل، بــــل ت�ـــ�ل مـــ� ���ع ةولـــ� �عـــ� ال��ــــان فـــي ن�ـــ� ال�ــــاع�ة، صـــ�ر     

  : حاض� لل����ات وم���ن لها 

  �ِتهــــــــــــاْ�ــــــــــــُ� َزهْ وَذاَع فــــــــــــي �ــــــــــــل �ــــــــــــّلِ َشــــــــــــْ�ٍ� عِ 

  

ـــــــــــــــــَع  ال�ِ      ْجـــــــــــــــــ�اِن َأْلَ�اَ�ـــــــــــــــــاِع�ـــــــــــــــــٌ� یَ�ـــــــــــــــــاجي َم

  

  ق�ــــــــــــــــــــَل ُوْجَهِ�َهــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــ� َخ�َّ�تِ�ــــــــــــــــــــي ُخ�ــــــــــــــــــــ�لي 

  

ــــــــــــــُ� َأْســــــــــــــَ�اَ�االخ�ــــــــــــــ�ُت أَ      )13(َبهــــــــــــــا وَأْبــــــــــــــ�� القّل

  

؛ بــــــل هــــــ� م��ــــــ�ج ب�جــــــ�انها لــــــ� �عــــــ� م�ف�ــــــًال عــــــ� روح ال�ــــــاع�ة –��ــــــل ت�ل�اتــــــه  –إن وصــــــف ال��ــــــان     

، إضــــــافة إلــــــى �ــــــي ت��ــــــل داللــــــة االم�ــــــ�اج وال��ــــــاهيال) ی�ــــــاجي ( وهــــــ�ا مــــــا تــــــ�حي �ــــــه �ل�ــــــة  ،وم�ــــــاع�ها

ــــ�� ی�ــــ�و ــــة مــــ� ال�ــــ�ح العــــا�في��ــــه ع�ــــ� زهــــ� ا ال��ــــ��� ال ــــى ل��ی�ــــة فــــي حال ــــ� إل ، ی�ــــ� حــــ�ی�ًا مــــ� القل

ال لــــــ�� ال�ــــــاع�ة م �ع�ــــــًا علــــــى ال�ــــــعادة ���ــــــ� القلــــــ�، هــــــ�ا ال�ــــــ�ی� العــــــا��، وهــــــ�ه ال�الــــــة ال�����ــــــة شــــــ�َّ

  " .أبها " ، وال��جه إلى ال��ان ال�ائع االخ��ار

ال�ـــــي ت��ـــــ�ر فـــــي مـــــ�ا�� ���ـــــ�ة ) خ�ـــــ�لي ( ل�ـــــة �وت���ـــــ� تلـــــ� ال�حلـــــة واالن�القـــــة مـــــ� خـــــالل ت���ـــــ�     

ال�ل�ـــــــة ال�ـــــــي غـــــــ�ت رمـــــــ�ًا ���ـــــــل دالالت م��فـــــــة للعـــــــ�م وال�ـــــــ�� واالن�قـــــــال تلـــــــ�  )14(مـــــــ� دیـــــــ�ان ال�ـــــــاع�ة 

، � ُ��ــــــ���ل �ــــــه م�ــــــه� الفــــــ�ح وال�ه�ــــــة، األمــــــ� الــــــ�إلــــــى اســــــ�غالل ارت�ــــــا� ال��ــــــل �ــــــال���ال�ــــــ��ع، إضــــــافة 

  : �ًا �ال���ة ل��ی�ة أبهاوالع�� ال�� أص�ح ع�� ال�اع�ة ع�قًا ف�� 

  َعِ�ـــــــــــــــــــــــــْقُ�ها ِعْ�ـــــــــــــــــــــــــَ� َمْ�ُلـــــــــــــــــــــــــ�ٍد ُألْســـــــــــــــــــــــــَ�ِتهِ 

  

ـــــــــــــــــــى َخلعـــــــــــــــــــُ� لهـــــــــــــــــــا �الُ�ـــــــــــــــــــ�ِّ َأْلَقاَ�ـــــــــــــــــــا      )15(َحَ�

  

إن الــــ��� هــــ� األســــ�ة ال���ــــ�ة ال�ــــي ی��ــــ� ح�ــــه، وع�ــــقه فــــي قلــــ� ال�ــــاع�ة، و��عــــا�� بــــ�افع نف�ــــي وع�ــــ��، 

ح�ــــــًا ی��ــــــ� مــــــع األ�ــــــام، ����قــــــة تلقائ�ــــــة دون إعــــــ�اد، وت�لــــــف وت��ــــــ��، ��ــــــا ��ــــــ� ال�ــــــ�ي وال��ــــــه و�خ�تــــــه 

، فعــــل األهــــل �ال�فــــل ال�ــــ�لل، تلــــ� ال��ی�ــــة مــــ� األلقــــاب ال���لــــة م��ــــ�زة فــــي ف��تــــه، ولهــــ�ا فهــــي ت�لــــع علــــى

وم�ـــــا �ع�ـــــ� ... " أبهـــــا الهـــــ�� ... أبهـــــا الع�ـــــ���ة ال���ـــــاء ... أبهـــــا ال�ه�ـــــة ... " أو فعـــــل ال��ـــــ� �ـــــال����ب

ـــــــ�� ال�ـــــــاع�ة ـــــــة الع�ـــــــ��ة ب ـــــــ� العالق ـــــــ�اع، ) أ� أبهـــــــا ( ومـــــــ�ی��ها ، أنهـــــــا  تل م�ـــــــ�ر اإللهـــــــام وم�ـــــــ�اب اإلب

  : وصقال الق�ائح ال����ة 

ـــــــــــــــــَل راِحَل�ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــ�اِد� ق�   َ�ْ�ـــــــــــــــــُ��ا إل�هـــــــــــــــــا ِم

  

ــــــــــــــــــــــــَ�و� اإلْبــــــــــــــــــــــــ�اِع ِمْ��اَ�ــــــــــــــــــــــــا     ولــــــــــــــــــــــــْ� َتــــــــــــــــــــــــَ�ْل ِل

  

  َتـــــــــــــــــــْأتي إل�هـــــــــــــــــــا القـــــــــــــــــــ�افي وهـــــــــــــــــــي ُمْ�َ��ـــــــــــــــــــةٌ 

  

ـــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــْهِ� أْكَ�اَ� ـــــــــــــــــــِ� ال�َّ   )16(وَتْ�ـــــــــــــــــــَ�قي مـــــــــــــــــــ� َلِ�ْی
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  :ف��ة ال��� ال�لِه� ����ًا في دی�ان ال�اع�ة �ق�لها وت���ر 

ـــــــــــــهِ  ـــــــــــــ�ُ� ِ� ـــــــــــــْ�رًا أَ� ـــــــــــــا ب ـــــــــــــ� � ـــــــــــــا ســـــــــــــّ�� القْل �  

  

ـــــــــــــي    ـــــــــــــِة اَألْشـــــــــــــَعاِر َیْ�ُقُلِ� ـــــــــــــى َج�َّ ـــــــــــــْ� إل ـــــــــــــا َم �َ)17(  

  

  :  -أ��ًا  –وق�لها 

ــــــــــــــــــــــــ� �اَألْشــــــــــــــــــــــــَعاِر ُمْلهَ  ــــــــــــــــــــــــي آلت�   �ــــــــــــــــــــــــًة إّن

  

  )18(�ـــــــــــــــا مـــــــــــــــ��َ� الِعـــــــــــــــ�ِّ واَألْم�ـــــــــــــــاد ُتْ�ِ�ُ��ـــــــــــــــي   

  

  :أو ق�لها 

  ُر اإللهــــــــــــاِم �ــــــــــــْ� مــــــــــــ� ُمْ�ــــــــــــِ�عٍ �َ ُهــــــــــــَ� َمْ�ــــــــــــ

  

ــــــــــــــــــــَع�اِء    ــــــــــــــــــــُة ال�ُّ ــــــــــــــــــــُه اْســــــــــــــــــــَ�َقى هــــــــــــــــــــ� ِفْ�َ�   )19(ِمْ�

  

ضــــــ�� رحلــــــة الع�ــــــ� ال���ــــــ�د ل�فاصــــــل و��هــــــا ال���ــــــ�، ل��ــــــ�ق� زورقهــــــا  � ال�ــــــاع�ة ن�ــــــاة ال�اجــــــ��ــــــوت�   

  :��ق ال�له�ف �ال���� �؛ ل���ق� لقاء ال" م�ی�ة ج�ة " على شا�ئ ع�وس ال��� 

  ال�ـــــــــــــــــــــــْ�َج م��ـــــــــــــــــــــــُ� َلْهَف�ـــــــــــــــــــــــي َو��ـــــــــــــــــــــــ�بُ 

  

ـــــــــــــــــــــــــ     )20(�� امًال لل��ـــــــــــــــــــــــــِ� َأْزهـــــــــــــــــــــــــاَر ال�َّـــــــــــــــــــــــــَح

  

ــــ����ات واألمــــاني وت���ــــ�ر ح�لــــه ع�ا�ــــف ��ــــ� فــــي هــــ�ا ال��ــــه� ع��ــــ�ًا رئ��ــــاً ��ــــ�ل ال     ــــ�ُن ��ــــه ال ، ُتْ�َ�

  :ال�اع�ة؛ ف�غ�ق في م�اجاته ب�قة ول�ف، ساه�ة ال��ف، في ج�ح ل�ل ی��� ال��رة ج�اًال وجالًال 

  َعـــــــــــــــــ�ْوَس ال��ـــــــــــــــــِ� َ�ْ�فـــــــــــــــــي َســـــــــــــــــاه�ٌ �ـــــــــــــــــا 

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــُ�    ـــــــــــــــــــــــــــــــــَیْ�ُق   �االَّل�ـــــــــــــــــــــــــــــــــَل وَ�ْ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ًا ُمْ�ِ�

  

ــــــــــــــــــــــائهِ  ــــــــــــــــــــــُع اَألْصــــــــــــــــــــــ�اَف مــــــــــــــــــــــ� َأْحَ� �َ�ْ�َ  

  

  )21(وَ�ُ�ـــــــــــــــــــــــ�ُغ مـــــــــــــــــــــــ� اَألَمـــــــــــــــــــــــاني َعْ�ـــــــــــــــــــــــَ��ا   

  

ـــــ�� ال�ـــــاع�ة، فهـــــيجانـــــ� آخـــــ�ومـــــ�      ت�قـــــ� جـــــ�وة  ، فـــــإن م�ی�ـــــة جـــــ�ة ت�ـــــ�ل م��ـــــ�ًا وجـــــ�ان�ًا، و�بـــــ�ا��ًا ل

ــــى ق��ارتهــــا ال�، اإلح�ــــاس �ال�ــــ� واألمــــل ــــاة، والعــــ�ف عل ــــى معانقــــة ال�� ــــ�فع إل ــــ� م��ــــ�ح مفعــــ� وت ��ن�ــــة، �قل

  : ، ی�تل األناش�� في م��اب تل� ال��ی�ة ال�اح�ة �ال�عادة

ــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــ�ُن فــــــــــــــــــــي ُحــــــــــــــــــــ�ِّ ال� ــــــــــــــــــــا ال�ْفُ�   وَأَن

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــ�� ُشـــــــــــــــــــــــــــــــُع�رًا خاِمـــــــــــــــــــــــــــــــ�ا َ�ـــــــــــــــــــــــــــــــْ� َأْ�قَ      ِعْ�

  

  فــــــــــــــــــــــــاْرَت�� َشــــــــــــــــــــــــْ�قي َوَغّ�ــــــــــــــــــــــــى َخــــــــــــــــــــــــاِفقي

  

  ُمْ�َهـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ا�عــــــــــــــــــــــــــــــــ� َأْن �ــــــــــــــــــــــــــــــــان َســــــــــــــــــــــــــــــــِ�ْ��ًا   

  

ــــــــــــــــــــــــــاَقِ�ي ــــــــــــــــــــــــــْ�ٍ� ل�ــــــــــــــــــــــــــّ�َة َس   آِه مــــــــــــــــــــــــــ� ِس

  

ـــــــــــــــــــــ�ا      )22(كـــــــــــــــــــــي أكـــــــــــــــــــــ�َن لهـــــــــــــــــــــا وَعْ�هـــــــــــــــــــــا ُمْ�ِ�

  

ــــ� �عــــ� الــــ��� فــــي قــــام�س ال�ــــاع�ة م�ــــ�د م��ــــ� رائــــ�، یــــ�هج ا     ــــ�ه الــــ�ف�، و��عــــ� ال�ــــ�ورل ، لعــــ��، وتل

فــــي أح�ــــانها  –، تع�ــــ� اع�ة م�ــــه �قاعــــًا ذات ���عــــة خال�ــــةال�ــــم�انــــًا لالســــ���ام وال��ــــ�ه، ت���ــــع ك�ــــا لــــ� �عــــ� 

ــــاً  – ــــأرز إل�هــــا ه�اهــــا، وم��ا� ــــة � ــــل غــــ�ا ق�ل ، ت�ــــ�� ��ــــه أشــــعارها، جــــالًال وه��ــــة ت�ازنهــــا ال�ف�ــــي والعــــا�في، ب

  :ف�ق�ل 
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ــــــــــــاِفَ��ي   َ�ــــــــــــا ِقْ�لــــــــــــَة الُ�ــــــــــــ�ِّ �ــــــــــــا ِم�ــــــــــــ�اَب َق

  

  ) 23(َرّتلـــــــــــُ� ُحّ�ـــــــــــَ� فـــــــــــي َصـــــــــــْ��� وفـــــــــــي َوَســـــــــــِ�ي   

  

  أنــــــــــــــــَ� الــــــــــــــــ�� �ّل�ــــــــــــــــا َأْشــــــــــــــــَ�اُق َأْن�َ�ــــــــــــــــهُ 

  

  َحْ�ُ��ــــــــــــــــــــا َغــــــــــــــــــــاَدْرُت َ�ْ�ــــــــــــــــــــُ�ُ�ِ�ي �ـــــــــــــــــــا َمْ�ِ��ــــــــــــــــــــاً   

  

ـــــــيوال ��فـــــــى ال��ـــــــ�ر الـــــــ�ی�ي لالســـــــ�عار      ـــــــى  ات ال�ـــــــي ب�ـــــــ� عل�هـــــــا ال�ـــــــاع�ة صـــــــ�رها، وال� اشـــــــ��ل� عل

ذات دالالت م��ـــــــــ�ة، تـــــــــ�حي �الق�اســـــــــة وهـــــــــ�ه ال�ل�ـــــــــات  ،... )ق�لـــــــــة، م�ـــــــــ�اب، رتلـــــــــ� ( األلفـــــــــا� الق�آن�ـــــــــة 

، وهـــــي أشـــــ�ف جهـــــات األرض، وال��ـــــ�اب ال��ـــــليلـــــة فالق�لـــــة ع�ـــــ� ال��ـــــل���، هـــــي علـــــ� علـــــى ق�. وال�ع�ـــــ��

ـــــة ت��ـــــ�ج وت�ـــــ�اخل  ـــــل إن�ـــــا هـــــ� قـــــ�اءة القـــــ�آن �إح�ـــــام، وهـــــ�ه ال�الث ... هـــــ� م�ـــــان ال��ـــــ�ع واإلخ�ـــــات، وال��ت�

وال��ـــــ�اب ال ��ـــــ�ن إال فـــــي الق�لـــــة، وال�ـــــاع�ة و�فـــــ� هـــــ�ه األلفـــــا� فـــــي ســـــ�اق فال��ت�ـــــل ��ـــــ�ن فـــــي ال��ـــــ�اب، 

ــــ�یها، ف�ــــاء تع���هــــا صــــم�ــــاز� أوضــــح ام�ــــ�اج حــــ� ال�ــــاع�ة ل�� ، ال لــــ�� ��ــــه وال ادقاً �هــــا ��الــــة الالوعــــي ل

  .، و���� ت�ار�ح ال�ج� ال��لل �ال����اء م�ار�ة

، ، ���ــــــل الغــــــ�اء ال�وحــــــي الــــــ�ائ�م�ــــــاده ال��ت�ــــــ�ة فـــــي ذاكــــــ�ة ال�ــــــاع�ة، فــــــإن الــــــ��� �أومـــــ� جهــــــة أخــــــ��     

ـــــالع�ة وال��امـــــة فـــــي  ـــــ�ع� ��انهـــــا، و��ـــــع�ها � ـــــ�� ی ـــــة هـــــ�ه أن وال�ل�ـــــ� ال ـــــة، فـــــال غـــــ�و وال�ال م�ـــــ��تها ال��ات�

  :ی�غلل ح�ه في س���اء قل�ها 

  َأْم�ــــــــــــــي وُح�ــــــــــــــَ� َ�ْ�ــــــــــــــقي الــــــــــــــّ�وح َمْف�ــــــــــــــَ�ةً 

  

ـــــــــــــــــــــــــِل الَهـــــــــــــــــــــــــِ��ِ    ـــــــــــــــــــــــــُل الَ�اب ـــــــــــــــــــــــــ�ك ِمْ�   )24(ألّن َمْ�

  

ـــــي إب�ازهـــــا ألم�ـــــاد ا     ـــــةوف ـــــ���، ودوام تأث��هـــــا ال�وحـــــي ف�هـــــا، ت�ســـــ� صـــــ�رة ج��ل ـــــ�ج ف�هـــــا ال ـــــ�� ، ��� ل�ع�

ي وال���اصـــــــل، ح���ـــــــا ُ��ـــــــّ�ه �ـــــــال��� الغ��ـــــــ� م، و��أكـــــــ� دوره ال��ـــــــ�� ال���ـــــــا)ال��ـــــــ� ( ف����ـــــــ� �ال��ـــــــي؛ 

وال��ــــــ� هــــــ� أصــــــل ) ال�ابــــــل الهــــــ�� ( ال���ـــــا�ع، وال ��فــــــى مــــــا فــــــي هــــــ�ا ال����ــــــ�، وال�صــــــف مــــــ� ال����ــــــ� 

 �ع�ـــــي ال�ـــــ�س وال�فـــــاف، وال�ـــــ�ب ال�وحـــــي لل�ـــــاس، ال��ـــــاة، وم�ـــــ�ر ال��ـــــ� وال��ـــــاء، و��ا�ـــــه عـــــ� األرض

ـــــــ� غـــــــ ـــــــ��� �ال��ـــــــ�ة لل�ـــــــاع�ة ن�ـــــــاة ل ـــــــاة فـــــــي ع���هـــــــا، اب ع�هـــــــاو�ـــــــ�ل� ال ـــــــ� ع�ـــــــه أ�ل�ـــــــ� ال�� ، أو غفل

�اح�هـــــا الهـــــ�اج� ال�ف�ـــــ�ة، واألوهـــــام ال���نـــــة، فـــــال��� ع�ـــــ�ها هـــــ� م�ـــــ�ر ال�ـــــ�اء، وال�ـــــ�ر الـــــ�� ��ـــــ�د واج

ع��ــــا� " ا وال��ــــ�الت، وت���ــــ� ال�ــــاع�ة �ــــل هــــ�ه ال�عــــاني وال��ــــاع� �ق�لهــــال�ــــالم، ومــــا ��ــــه مــــ� األشــــ�اح 

  :ح���ا تق�ل " 

  ْ�ـــــــــــــَ� عــــــــــــ� َعْ�َ�ـــــــــــــيَّ ثان�ـــــــــــــةً َعْ��ــــــــــــاَ� لـــــــــــــ� غِ 

  

  )25(َ�ْ��َـــــــــــــــــــاُح�ي الَّل�ـــــــــــــــــــُل �األْوهـــــــــــــــــــاِم والَ�ـــــــــــــــــــَ�ِن   

  

ــــى  ــــ�م� ف��ــــ�� إل ــــ�ذ، وهــــي ت�ــــ��لي أم�ــــاد هــــ�ا الــــ���، ال�ــــي ُحفــــ�ت فــــي ذاكــــ�ة ال وت�ــــ��� ال�ــــاع�ة فــــي ال�ل

  :���ًا أن تل� األم�اد هي م��ع إلهامها ال�ع�� ال�ي ته�� له 

ــــــــــــــــــــــــ�َ  ــــــــــــــــــــــــي آلت� ــــــــــــــــــــــــةً  إّن ــــــــــــــــــــــــعاِر ُمْلَهَ�   �اَألْش

  

ـــــــــــــي    ـــــــــــــ�ِّ واَألم�ـــــــــــــاُد ُتْ�ِ�ُ�� ـــــــــــــْ�ِ�َ� الِع   )26(�ـــــــــــــا َم

  

34



 م2020) 6(الد) 1(علمية حمكمة دورية تصدر عن عمادة البحث العلمي والدراسات العليا العدد  جملة،  جملة جامعة احلسني بن طالل للبحو ث

 

 

ـــــى دوام االشـــــ�غال ���اجـــــاة و��هـــــا، م�اجـــــاة ال���ـــــ� لل���ـــــ�،      هـــــ�ا ال�ـــــ�ب وال�ـــــ�ور، ���ـــــل ال�ـــــاع�ة عل

  :ث� ت���ل تل� ال��اجاة مع األ�ام إلى زاٍد ل�یٍ� ت����ع �ه ال�اع�ة وت����� 

  َصـــــــــــــــــــــ�َّ�ُت َنْ�ـــــــــــــــــــــ�اك زادًا َأْســـــــــــــــــــــَ�ِل�ُّ �ـــــــــــــــــــــه

  

ــــــــــــــي    ــــــــــــــَ�اِد ال�ــــــــــــــ�ِّ �غ��ن   )27(ف�ــــــــــــــا ِســــــــــــــَ�اَك ِب

  

ـــــــى الـــــــ���، مـــــــ�ح ال��ـــــــه� ع�قـــــــاً وال شـــــــ� أن ع��ـــــــ      عل
َ
ـــــــ�� ُأضـــــــفي و�ـــــــالًال  ، وح��ـــــــة� ال��ـــــــ��� ال

أنــــــ� ع��ـــــــاَ� ، ( ، ��ــــــا أن ت�ـــــــ�ار ضــــــ��� ال��ـــــــاب العائــــــ� علـــــــى الــــــ��� م�ـــــــل ���ــــــها ال��لقــــــي و���الهـــــــا

ــــى ... ) غ�ــــَ�، ُح�ــــَ�، ســــ�اك، م�ــــ�ك  ــــة  اإلح�ــــاسهــــ�ا ال��ــــ�ار ی�شــــ� عل ــــى ال�ــــاع�ة �ــــأن م��ل ال��ــــ��� عل

��ـــــع بـــــ�� أیـــــ�ی�ا مف�احـــــًا للف�ـــــ�ة ال���ـــــل�ة علـــــى ال�ـــــاع�، وهـــــ� بـــــ�ل� " تـــــ�ان�ها م��لـــــة، وال��ـــــ�ار الـــــ��� ال 

ــــُع عل�هــــا  ــــ� نّ�ل ـــــى أع�ـــــاق ال�اعـــــ�، ���ــــ��ها ��� ــــي ��ــــل�ها ال�ــــع� عل  )28(" أحــــ� األضــــ�اء الالشــــع�ر�ة ال�

  تال��� ، مآث� وث��ا: ال�اني ال���� .

ـــــ      ــــ�ی�ان ال�ــــاع�ة ن�ــــاة ال�اجــــ�، ال��ســــ�م ب ــــ� األف�ــــار " ال�ــــ�ح إذا تــــ�ف� " لعــــل مــــا ��ــــّ� ان��ــــاه القــــار� ل تل

والـــــ�الالت الهادفـــــة، ال�ـــــي جـــــاءت مـــــ� خـــــالل ال�ـــــ�ر الف��ـــــة ال��ـــــ���ة مـــــ� القـــــ�آن ال�ـــــ���، وال�ـــــ�اث الع��قـــــة، 

ـــــــة ال�عاصـــــــ�ة  ـــــــي، وال��� ـــــــ� م��ونـــــــاً . األدب ـــــــ� عـــــــ�  ك�ـــــــا أن ال�ـــــــاع�ة ن�ـــــــاة ت��ل ـــــــُا واســـــــعًا أَّهلهـــــــا لل�ع�� لغ��

م���ناتهـــــــا الف���ـــــــة بل�حـــــــات ف��ـــــــة ب��عـــــــة، وم�ـــــــاه� حّ�ـــــــة نا�قـــــــة ت��ـــــــ�ت �ـــــــال�ل��� فـــــــي صـــــــ�رها ال�ـــــــع��ة 

تلــــــ� األر���ــــــة ، و�ــــــل مــــــ� �قــــــ�أ دیــــــ�ان ال�ــــــاع�ة یل�ــــــ� ة، وال�ــــــ�ّ�ة، وال�و��ــــــة، والل��ــــــ�ةال��ــــــ��ة، وال�ــــــ���ّ 

، وال�غّ�ــــــــي ل�ـــــــي ت��ـــــــف عــــــــ� م�اضـــــــع ال��ـــــــ�ح واألمـــــــلا وال�فاعـــــــل ال�ّ�ـــــــاء مـــــــ� خـــــــالل ال��ائ�ــــــــات ال�ـــــــ��ة

هــــي و ��ــــ�ح بهــــا الــــ�ی�ان، ولعــــّل مــــا ���ــــ� صــــ�ر ال�ــــاع�ة تلــــ� ال��ن��ــــة ال���لــــة ال�ــــي . �األم�ــــاد، وال���عــــة 

الـــــ�� ســـــ��� علـــــى ���ـــــ� مـــــ� ال�ـــــ�ر الف��ـــــة، الـــــ��� ال�ع�ـــــاء، وال��ـــــع ال�ــــــ� ) الـــــ��� ( مع�وفـــــة ال��ـــــان 

  :ما ت��ل�ه ال�اع�ة في ق���تها ل�الي ال��ف وال����ن  ه �ال���ات، وه�اءال�� غ�� أب�ا

ــــــــــــاَك فــــــــــــي ال�ــــــــــــ�ِف واَألْشــــــــــــ�اُق إْعَ�ــــــــــــارُ    ُهَ�

  

ـــــــــــــــــــــــ�ُن لـــــــــــــــــــــــي دارُ دو و    �� ـــــــــــــــــــــــُة ال�ـــــــــــــــــــــــ�ِّ وال�َّ   َح

  

��ـــــــــــــ�ُن ُیْلِ�ُ��ـــــــــــــي   ُهَ�ـــــــــــــاَك فـــــــــــــي ال�ـــــــــــــ�ِف وال�َّ

  

ــــــــــــارُ    ــــــــــــِ� َأْخَ�   )29(عــــــــــــ� الَ�َ�ــــــــــــاِن وَ�ــــــــــــْ� فــــــــــــي الَقْل

  

الـــــ�� ت�ـــــ�ر ع�ـــــ� مـــــ�ات، م�ت��ـــــًا ارت�ا�ـــــًا ع�ـــــ��ًا " ه�ـــــاك " تف�ـــــ�ح ال�ـــــاع�ة ق�ـــــ��تها ��ـــــ�ف ال��ـــــان     

 –عـــــ� وجـــــل  –مـــــ� خ�ـــــ�ات وف�ـــــ�ة، ح�اهـــــا هللا ف، ال���قـــــة ال�ـــــي نالـــــ� إع�ـــــاب ال�ـــــاع�ة ��ـــــا ت��ل�ـــــه � �ـــــال�

  .فف�ها ال����ن ال��ارك، وال�وائح الع���ة، ال�ي تف�ح م� ال��ارع ال���لة ال�ا��ة في ال�ه�ل وال�الل 

ــــارة      ــــاك فــــي ال�ــــ" إن ت�ــــ�ار �� ــــ�� �انــــ� ت���ــــه ال�ــــاع�ة وســــ� ن�ــــ�� " ف � ه� ــــى ال�ــــ� ال ی�قــــل القــــار� إل

ــــــ� األشــــــ�اق ال���ــــــ�دة ��ــــــ� ــــــار أشــــــ�اقها، تل ــــــ�� أســــــ� ف�ادهــــــا، وأث ــــــ�ن، وال ل ع��ــــــ� �اإلع�ــــــار، �ل�ــــــا ال���

ال�ـــــي ی�تفـــــع معهـــــا ال�ـــــ�ت وال���ـــــة اإلشـــــار�ة، وال غـــــ�و فقـــــ� ) ه�ـــــاك ( هاجـــــ� الـــــ����، وان�لقـــــ� ال��ه�ـــــ�ة 

ر ت�مــــــ� إلــــــى �ــــــل مــــــا ی�عــــــ� فــــــي الــــــ�ف� ال��أن��ــــــة وال�احــــــة اغــــــ�ا ال���ــــــ�ن دارًا ضــــــ�� دوحــــــة ال�ــــــ�، والــــــ�ّ 
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عــــ�ه مــــ� ال��ــــل ال�ال�ــــة مــــ� ال�ــــ�از� ال�ــــ�تي، مــــا أح�ثــــه ال��ــــ�ار ال��ــــار إل�ــــه، ومــــا �واالســــ�ق�ار وال ��فــــى 

  .ال�� �ع�ي إ�قاعًا داخل�ًا ��ق� إن��امًا م�س���ًا خاصًا 

ــــى حــــ� اإلنــــ�هاش، �ــــأتي اســــ���امها      ــــى ال�ــــاع�ة إل ــــة ال�ف�ــــ�ة ال���ه�ــــة ال�ــــي ت�ــــ��� عل للفعــــل وفــــي ال�ال

ــــي "  ــــع والقهــــ�، إْذ ُ��ــــ���م " یل��� ــــى ال�� ــــ�� ���ــــل مع� ــــي العــــادة –ال ــــع ف�ــــ�� ل -ف ــــل، وم� �ــــ�� ج�ــــاح ال��

م�ــــ��� مــــ� قــــام�س ب��ــــة ال�ــــاع�ة، علــــى ام�ــــ�اد م�ــــاحة و��هــــا  –أ� الفعــــل  –األنعــــام مــــ� ال�ضــــاع، وهــــ� 

ال�اســــــع، واســــــ��اع� ت���فــــــه ضــــــ�� ســــــ�اق ت�ــــــ���� أبــــــ�ز ج�ــــــال ال���ــــــ�ن، ال����ــــــي ���ــــــ�ة الق�اســـــــة، 

�ــــــا�� قل�لــــــة وم�ــــــ�دة مــــــ� ال��ل�ــــــة انهــــــا ���ــــــا��ه، وع�ــــــ�� م�افعــــــه، و��اصــــــة أنــــــه ال یــــــ�رع إال فــــــي م�واف�

قـــــ� ل�ـــــانها، ولـــــ� تعـــــ� قـــــادرة علـــــى فـــــاه�� ��انهـــــا، واضـــــ��ب وجــــ�انها، وعُ . الع���ــــة ال�ـــــع�د�ة، �ـــــال��ف مـــــ�الً 

ــــــ� ال��ــــــ ــــــانوصــــــف ذل ــــــار، . ه�، مــــــع ام�الكهــــــا الف�ــــــاحة وال�� ك�ــــــا إن قل�هــــــا أصــــــ�ح فارغــــــًا مــــــ� �ــــــل األخ�

ـــــ�ات ال�ـــــي �ـــــان ی��ـــــ�� عل�هـــــا، وغـــــ�ا م���ـــــًا فـــــي م ـــــ�ن ج�ـــــاني غـــــوال�� ، وفـــــي هـــــ�ا ال�ـــــ� االح�فـــــالي. ة ال���

ــــ�ن، معــــادًال م�ضــــ���ًا إلث�ــــار آمالهــــا  ــــي ث�ــــار ال��� ــــ�� ف ���ــــ�ق�ل ی��ســــع إح�ــــاس ال�ــــاع�ة �ال�ــــعادة وهــــي ت

ــــ� . لــــ� األشــــعار ت�ن��ــــة حــــ� ت�لــــ� ال�ــــ�ث، وت��زاهــــ�، ر��ــــا ��ــــ�ل الــــ��� �لــــه ف��غــــ�د لــــه الــــ�وح وقــــ� ت�ل

" ال��ــــل " ع�ــــ�ة عــــ� هــــ�ا ال�ع�ــــى، مــــ� قام�ســــها الــــ���ي، وهــــي �ل�ــــة مهــــارة ال�ــــاع�ة فــــي اســــ���امها �ل�ــــة م

وأســــق�� هــــ�ه الــــ�الالت ... ال�ــــي ت���ــــ� بــــ�الالت م�روثــــة، �ال�ــــ�عة فــــي العــــ�و وال�ــــ�� إلــــى الغا�ــــة، وال�هــــ� 

  : على أشعارها م� �اب إثارة خ�ال ال��لقي؛ الس��الء آفاق ال�� 

  َهَ�ـــــــــــــــــاَك فـــــــــــــــــي ال�ـــــــــــــــــ�ِف واآلَمـــــــــــــــــاُل ُمْ�ِ�ـــــــــــــــــ�ٌة 

  

وِح وَقـــــــــــــــ     َأْ��ــــــــــــــــارُ ْ� َشــــــــــــــــَ�ْت َفـــــــــــــــ�َق أ�ــــــــــــــــِ� الـــــــــــــــ�ُّ

  

  َهَ�ــــــــــــــــــاَك َأ�ْلقــــــــــــــــــُ� خ�ــــــــــــــــــَل الُ�ــــــــــــــــــ�ِّ َقا��ــــــــــــــــــةً 

  

ــــــــــاُر      )30(ِمْ�َقاُتهــــــــــا ال�ــــــــــ�ُف �ــــــــــْ� فــــــــــي ال�ــــــــــْ�ِف آث

  

ــــ� یلقــــي ضــــ�ءًا  ــــادل ق ــــى حــــ� وغــــ�ام ح�ــــي م�� ــــال����ن إل ــــه شــــغفها � ــــى م�ــــه� ی��ــــ�ر �� ــــا ال�ــــاع�ة إل ثــــ� ت�قل�

  : على نف��ة ال�اع�ة العاشقة، وما ال����ن إال ق�اع لل����ب الغائ� أو ال����� ، تق�ل 

  ال���ــــــــــــــ�ُن ُ�����ــــــــــــــيو َه�ــــــــــــــاَك فــــــــــــــي ال�ــــــــــــــ�ِف 

  

ــــــــــــــــــــــــــــــ�َّارُ ك   ــــــــــــــــــــــــــــــ�ُن ُس ــــــــــــــــــــــــــــــا وال���   أّن�ــــــــــــــــــــــــــــــا أن

  

ــــــــــــــــــــاعٌة  ــــــــــــــــــــهُ َفَ� ــــــــــــــــــــ� �ــــــــــــــــــــي ُأَحاِدَث ــــــــــــــــــــُه َأدن   ِمْ�

  

ـــــــــــــــــ�� بـــــــــــــــــي ُغْ�ـــــــــــــــــُ�ُهُ◌ الَ�ـــــــــــــــــارُ    ـــــــــــــــــاعٌة یلَ�   وَس

  

  َ�ُ�ــــــــــــــــ�ُّ َعْ�ــــــــــــــــي ِســــــــــــــــهاَم الَ�ــــــــــــــــْ�ِ� َ�ْ�ِ�ُلِ�ــــــــــــــــي

  

ـــــــــــــــــــــْ�ٌد وال َنـــــــــــــــــــــارُ    ـــــــــــــــــــــالِل َفـــــــــــــــــــــال َب ـــــــــــــــــــــ�َ� ال�ِّ   َب

  

  َخ�ــــــــــــــاُم َأْ��ائــــــــــــــِه فــــــــــــــي القلــــــــــــــ� قــــــــــــــ� ُنِ�ــــــــــــــَ�ْ� 

  

ـــــــــــي و�ـــــــــــ�َ� الـــــــــــُ�ّدِ ِسْ�َ�ـــــــــــاُر      )31(مـــــــــــا �ـــــــــــاَن  َبْ�ِ�

  

�ــــــاع�ة أحــــــ�اث مغام�اتهــــــا ع�ــــــ� األســــــل�ب ال�ــــــ�د�، فهــــــي ال�ــــــارد ال�اضــــــ� عــــــ� ���ــــــ� وت�ــــــ�ر ل�ــــــا ال    

وال�ـــــ��� ... ال�ـــــاء فـــــي �����ـــــي، بـــــي، ع�ـــــي، ���ل�ـــــي، رآنـــــي " ضـــــ�ائ� ال�ـــــ��ل�، ال�ـــــي ت�ـــــ�دد فـــــي األب�ـــــات 
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" نــــ� أد" صــــًا ����هــــا، وت�اذ�ــــه أ�ــــ�اف أحادیــــ� الهــــ��، وفــــي ق�لهــــا فهــــي ت��ــــ� مــــ� ال���ــــ�ن ســــ���ًا خا" أنــــا 

ــــة االن�قــــالمــــا ال ــــى مــــ� رق ــــ�  ��ف ــــال����م، ح� ــــ�ح � ــــ� مــــ� ال� ــــع ذل ــــالق�ب، ومــــا ی�� ــــ� � �ــــ� غ ی���ــــي، واألن

لهـــــا ال��ـــــان ال�ـــــل�ل فـــــي  و�ه�ـــــئ، ال���ـــــ�ن، �����ـــــ�ها فـــــي ود ودفء، و��ـــــ� ع�هـــــا ســـــهام ال�ـــــ�� ال�ارقـــــة

ـــــاء قل�ـــــه  مـــــا ... وال���ـــــ��  إن هـــــ�ه ال�ـــــ�ر ال���لـــــة ال���اخلـــــة وال��عا��ـــــة، وال�ـــــي ق�امهـــــا ال��ـــــ���... أ��

 –؛ ف��ــــــ�ز واألف�ــــــار واألحاســــــ�� لــــــ�� ال�ــــــاع�ة هــــــي إال اســــــ���ان داخلــــــي ل�ــــــا ��ــــــ�� فــــــي عــــــال� ال�ــــــع�ر

، ومـــــا �قـــــ�� ضـــــعفها ال��أصـــــل فـــــي عا�فـــــة األن�ـــــى ال�ـــــادقة، فـــــي حاج�هـــــا إلـــــى ال�ـــــ� والع�ـــــف –ب�ضـــــ�ح 

  .ج�ل�ها 

�ر اح�فــــــاء ز��ــــــ�ن ال�ــــــ�ف بهــــــا؛ ن، ف��ــــــوت�اصــــــل ال�ــــــاع�ة ســــــ�دها لل��ــــــه� ال�ــــــال� ب��هــــــا و�ــــــ�� ال���ــــــ�     

( ، ��ــــــأتي لفــــــ� ، ال���ارثــــــة ع�ــــــ� ال�ــــــار�خ الــــــ���ي، والقــــــ�مي لل�ــــــاع�ة �اســــــ��عاء صــــــ�رة االح�فــــــاء �ال�ــــــ��

؛ ل��ــــ�م ضــــ�فه م�ــــ�ورًا �فعلــــه، مــــع أن إبلــــه) ال�ــــ�و� ( ح�ــــ� ی��ــــ� الع��ــــي الــــ�� ���ــــل ذروة ال�ــــ�م، ) ال��ــــ� 

ــــ� جــــ ــــاع، وق ــــل هــــي �ــــل مــــا ��لــــ� مــــ� مــــال وم� ــــ� اإلب ــــًا، تل ــــى ال���ــــ�ن، ج�ــــ�ًال م�فق ــــاح لفــــ� ال��ــــ� إل اء ان��

  :االب��ام فال��ح�� ث� ال��� ... ل��اس�ة ال�� العام للق���ة، ول��ل�ل أح�اثها

ــــــــــــــــــــــــــ�اً  ــــــــــــــــــــــــــاَل ُمْ�َ�ِ� ــــــــــــــــــــــــــي ق ــــــــــــــــــــــــــه إْذ َرآن   َكَأّن

  

ارُ    ــــــــــــــ�َّ ــــــــــــــّ�ْت بهــــــــــــــا ال ــــــــــــــْهًال ��ــــــــــــــ� ُس ــــــــــــــًال وَس   أَْه

  

  َوَهـــــــــــــــــــــــــ�َّ َیْ��ـــــــــــــــــــــــــُ� َزْ���نـــــــــــــــــــــــــًا وَ�ْعُ�ـــــــــــــــــــــــــُ�ه

  

  الِعْ�ـــــــــــــــــــــــَ� َتْ�ح��ـــــــــــــــــــــــًا ِ�َ�ـــــــــــــــــــــــْ� زارواَو�ْ��ـــــــــــــــــــــــ�   

  

ـــــــــــــــــاَك  ـــــــــــــــــهِ آَهَ� ـــــــــــــــــُ� � ـــــــــــــــــ�ًا فاْلَ��ْف ـــــــــــــــــُ� َخْ�   َنْ�

  

ــــــــــــــــــــــــاألْوراِق َأْث�ــــــــــــــــــــــــارُ    ــــــــــــــــــــــــُف �   )32(ك�ــــــــــــــــــــــــا َتَل�َّ

  

و�قـــــ�ح زنـــــاد و�زاء هـــــ�ا اإلكـــــ�ام، وال�ـــــ�ور �ال���ـــــ� ال�ائـــــ�، وال��الغـــــة فـــــي إی�اســـــه، ت�ـــــ�� عا�فـــــة ال�ـــــاع�ة 

ـــــــال ال�عـــــــاني، و��ـــــــ� ال ؟ وقـــــــ� ع�ـــــــق� ع��اهـــــــا أق�ـــــــار ال���ـــــــ�ن  ق����هـــــــا، ف��ه�ـــــــ� األشـــــــعار عل�هـــــــا، وت��

  : ال���ل�ة 

ـــــــــــــَهَ◌َم�ْت  ـــــــــــــْعِ� واْن   ُهَ�ـــــــــــــاَك َ�ابـــــــــــــْ� ل�ـــــــــــــالي ال�ِّ

  

ـــــــــــــــــْ�َرارُ    ـــــــــــــــــْ�ِح ِم ـــــــــــــــــَ�افي َوْنهـــــــــــــــــُ� الَ� ـــــــــــــــــي الَق   ِمّ�

  

ــــــــــي َخَ�ــــــــــلٍ  وح ف ــــــــــاَك َمــــــــــاَدْت ُغ�ــــــــــ�ُن الــــــــــ�ُّ   ُهَ�

  

��ـــــــــــــــــــ�ِن َأْقَ�ـــــــــــــــــــارُ َقـــــــــــــــــــْ� وَ      َت�لَّـــــــــــــــــــْ� ِمـــــــــــــــــــَ� ال�َّ

  

ــــــــــــــــــــَقْ�  ــــــــــــــــــــيَّ إْن َعِ� ــــــــــــــــــــِ�ل�ا َعْ�َ� ــــــــــــــــــــاَك ال َتْع   ُهَ�

  

ــــــــــــ�اُر    ــــــــــــ�اُب َأْس ــــــــــــٌ� لهــــــــــــا اَألْه ــــــــــــالع�ُ� َقْل   )33(َف

  

، مـــــا �فـــــ�ق قـــــ�رتها علـــــى اإلحا�ـــــة ���ـــــ�ن ت��ـــــع مـــــ� الف�ـــــائل وال���ـــــ�اتأن شـــــ��ة الوح���ـــــا تـــــ�� ال�ـــــاع�ة 

  :ف�ق�ل " ال��� " ال��اس� وه� أ�لق� عل�ها وصفًا جامعًا ألش�ات ، بها

  رَأیــــــــــــــــــُ� َفَقــــــــــــــــــ�ْ َه�ــــــــــــــــــاَك ال َتْ�ــــــــــــــــــَأل�ني مــــــــــــــــــا 

  

  )34(َرأیـــــــــــُ� َخ�ـــــــــــ�ًا وَمـــــــــــْ� فـــــــــــي الَ�ْ�ـــــــــــِ� َ���ـــــــــــاُر   
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،  ح���ــــا ت�ــــ�� إلــــى ذ��هــــا ال��ــــ� فــــي القــــ�آن ى وتــــ� دی�ــــي ی�فــــع مقــــام تلــــ� ال�ــــ��ةثــــ� ت�ــــ�ب ال�ــــاع�ة علــــ

  :ال����، وال��ی� ال���� 

  الُ�ْ�ــــــــــــــــــــَ� ُمْع�ــــــــــــــــــــ�ةً َرَأیــــــــــــــــــــُ� مــــــــــــــــــــاذا رأیــــــــــــــــــــُ� 

  

ـــــــــــــــــــــــــــــًة زاَنهـــــــــــــــــــــــــــــا َفْ�ـــــــــــــــــــــــــــــٌل وَأْنـــــــــــــــــــــــــــــ�ارُ      َزْ���ن

  

ـــــــــــــــــــاِجَ�ةً  ـــــــــــــــــــ�ِف َس ـــــــــــــــــــِل الَ� ـــــــــــــــــــ�َق َرْم   َرَأْیُ�هـــــــــــــــــــا َف

  

  َحـــــــــــــــــــــــــــْ�یُ�ها الَعـــــــــــــــــــــــــــْ�ُب آَ�ـــــــــــــــــــــــــــاٌت وأذ�ـــــــــــــــــــــــــــارُ   

  

  اَهــــــــــــــــــــمِ َرَأْیُ�هــــــــــــــــــــا وَهــــــــــــــــــــي َتــــــــــــــــــــْ�و� َعــــــــــــــــــــْ� َم�ارِ 

  

ـــــــــــــــــْ� َغـــــــــــــــــاَروا     وَســـــــــــــــــاِئُ� الـــــــــــــــــّ�وِح واَألْشـــــــــــــــــ�اِر َق

  

  َزاِخــــــــــــــــــــــــــ�ةٌ ِتْلــــــــــــــــــــــــــَ� ال�َ�اَركــــــــــــــــــــــــــُة الَ�ْ�ــــــــــــــــــــــــــ�اُء 

  

ـــــــــــــــ�ارُ    ـــــــــــــــِ� أْس ـــــــــــــــي الّ�ْ� ـــــــــــــــٍ� َو�ـــــــــــــــْ� ف   ِ�ُ�ـــــــــــــــّلِ َخْ�

  

  ســــــــــــــــــــــــــ��اَنُه هللا فـــــــــــــــــــــــــــي القـــــــــــــــــــــــــــ�آِن َخّلـــــــــــــــــــــــــــَ�َها

  

  )35(ك�ـــــــــــا اْصـــــــــــَ�فاها بـــــــــــِ�ْ�ِ� الَفْ�ـــــــــــل ُمْ�َ�ـــــــــــاُر   

  

��ــــاد ز��هــــا  فال����نــــة ج�عــــ� إلــــى ح�ــــ� ال���ــــ� وج�الــــه، ق�ســــ�ة ال�ــــ�ر الــــ�� ت��ــــ� أســــ�اره فــــي ز��هــــا     

الــــ�� ، فــــ�ق تلــــ� ال�مــــالت�ــــ�و فــــي صــــ�رة ال�ــــاج� ) ال����نــــة ( ، ��ــــا أنهــــا )��)36ــــيء ولــــ� لــــ� ت���ــــه نــــار 

ــــــ�الوة ، وذ�ــــــ� هللا  ــــــ� عــــــ� ال ــــــي أودعهــــــا هللا ف�هــــــا ح���ــــــا -تعــــــالى  –ال ی�ف ، فهــــــي إذن م�ــــــ��نة �ال���ــــــة ال�

أوجـــــ� حالـــــة مـــــ� هـــــ�ا ال���ـــــ�  ))37وال غ���ـــــة  ی�قـــــ� مـــــ� شـــــ��ة م�ار�ـــــة ز���نـــــة ال شـــــ���ة  : ذ��هـــــا �ق�لـــــه 

إن . ، ���ــــــ� إســــــقا�ات ال�الــــــة ال�ف�ــــــ�ة لل�ــــــاع�ةار ال�ــــــي لــــــ� ت�ــــــل تلــــــ� ال���لــــــةـاألش�ــــــالغ�ــــــ�ة ع�ــــــ� ســــــائ� 

، تـــــأتي نا��ـــــة �ال��ـــــاة �ـــــ�ة ال���لـــــة ال�ـــــي ت�ســـــ�ها ال�ـــــاع�ة، وتـــــ�فخ ف�هـــــا مـــــ� روحهـــــا وعا�ف�هـــــاال�ـــــ�ر ال�

ت��ـــــع بـــــ�� ال��عـــــة والفائـــــ�ة، �ع�ابهـــــا وتقـــــ�ی�ها ل���اتـــــه ال�ـــــي و ، )ال�ـــــ�ف ( ت��ـــــف مـــــ�� ال��ـــــاقها ب���هـــــا 

ـــــ�یها –أ��ـــــًا  –وهـــــ�  ـــــ�اع ل ـــــي لل�وابـــــي م�ـــــ�ر اإللهـــــام واإلب ـــــ�ن، وتغ� ؛ ف�احـــــ� ت�ـــــ�ح �أناشـــــ�� ال��ـــــ� لل���

  :وال�ه�ر واألنهار 

ــــــــــــــــــــــُة ال�ــــــــــــــــــــــْ�ِف لإلبــــــــــــــــــــــ�اع ُمْلِه�ــــــــــــــــــــــةٌ    ُح�ر�َّ

  

  �ِّ َأْشـــــــــــــــــــعارُ َیُ�مُّهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــ� ُ��ـــــــــــــــــــ�ِر الَفـــــــــــــــــــ  

  

ــــــــــــــــا َأَناخــــــــــــــــْ�  ــــــــــــــــي م�اِ�ِ�هــــــــــــــــا لّ� ــــــــــــــــ�لي ف   ُخ�

  

ْوِح َأْزهـــــــــــــــــارُ    ـــــــــــــــــ�ُّ ـــــــــــــــــ�ِل ال ـــــــــــــــــي ُحق ـــــــــــــــــْ� ف   َتَفْ�َ�

  

  َفَقــــــــــــــــــــــــــّ�َم القْلــــــــــــــــــــــــــُ� لل���ــــــــــــــــــــــــــ�ِن أُْغِ�َ�ــــــــــــــــــــــــــًة 

  

ـــــــــــــــ   ـــــــــــــــ�اِء الَ� ـــــــــــــــي َس ـــــــــــــــارُ وغـــــــــــــــّ�َدْت ف   ْ�ِف َأْ�َ�

  

  َضــــــــــــــــــــــْ��ي ِلــــــــــــــــــــــَ�ْ�� الُ�ْ�ــــــــــــــــــــــِ� رابَ�ــــــــــــــــــــــةٌ وَح�َّ 

  

  )38(ف�هــــــــــــــــــــــا ُزهــــــــــــــــــــــ�ٌر وز��ــــــــــــــــــــــ�ٌن وَأْنهــــــــــــــــــــــاُر   

  

وت��ــــــ�� ال�ــــــاع�ة ق�ــــــ��تها �ال��ّجــــــه إلــــــى هللا شــــــ��ًا وع�فانــــــًا، أن ح�اهــــــا هــــــ�ا ال��ــــــان ال���ــــــل، ����ع�ــــــه     

ــــــي  ــــــة، ال� ــــــة،ال�ال� ــــــ�ن ال��ار�ــــــة ت�ــــــ�� �اق�هــــــا اإلب�ا�� ــــــأتي صــــــ�رة ال�ــــــ�� مــــــ� . وال ســــــ��ا شــــــ��ة ال��� وت

  :�ع ال��ال ك��ل� الع�� ب��اس��د ال�ف� وال�وح لل�ح��، �ع� أن خالل 
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ْوُح للــــــــــــــــــــــــــّ�ح�� راِكعــــــــــــــــــــــــــةً  ْت الــــــــــــــــــــــــــ�ُّ   َفَ�ــــــــــــــــــــــــــ�َّ

 

َلـــــــــــــْ� مـــــــــــــ� بـــــــــــــ��ِع ال�ـــــــــــــ�ِف َأْ�َ�ـــــــــــــاُر      )39(وُ�ّ�ِ

 

ــــــة ال�ــــــي تفــــــاخ� بهــــــا ال�ــــــاع�ة ن�ــــــاة ال�اجــــــ�      ــــــاق  –وحــــــ� لهــــــا ذلــــــ�  –ومــــــ� مــــــآث� الــــــ��� ال�ل�ل أن ان��

ـــــه وأعـــــ� �قاعـــــه  ـــــة مـــــ� )م�ـــــة ال���مـــــة ( ال�ســـــالة ال�����ـــــة، �ـــــان مـــــ� قل� ـــــ��� حل ـــــ�ل� ����ـــــي هـــــ�ا ال ؛ و�

الق�اســــة وال�قـــــ�ی�، و�ـــــ�ی� لــــه �الف�ـــــل �ـــــل ال��ــــل���، تلـــــ� ��امـــــة وم��ــــة جعلهـــــا هللا فـــــي القلــــ�ب م�ـــــ� القـــــ�م 

ـــــَ� َر�َّ�ـــــا إّنـــــي َأْســـــَ��ُ� مـــــ  -عل�ـــــه ال�ـــــالم  –اســـــ��ا�ة لـــــ�عاء إبـــــ�ا���  ـــــَ� بْ�ِ� ـــــِ� ذ� َزْرٍع ِعْ� � ُذّر��ـــــي ِبـــــَ�اٍد غْ�

  . ))40ال��ّ�م َرّ��ا لُ�����ا الّ�الة فاْجَعْل َأفِ��ًة م� ال�َّاس ته�� إل�ه� 

  :تق�ل 

  و�َ�ـــــــــــــــــــــــــــْ���ي أمُّ الُقـــــــــــــــــــــــــــَ�� أرُض الُهـــــــــــــــــــــــــــَ��

  

ــــــــــــــــــــــ�الجُ      الّ�ــــــــــــــــــــــ�ِر فــــــــــــــــــــــي اَألْرجــــــــــــــــــــــاءِ  ح�ــــــــــــــــــــــُ� اْن

  

ـــــــــــــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــــــــــــلُّ الُ�ْ�ـــــــــــــــــــــــــــِل��� ُتِ�لُّ   َوَ�ـــــــــــــــــــــــــــٌ� وُ�

  

ـــــــــــــــــي الًعْقـــــــــــــــــِل َمْ�ـــــــــــــــــَ�ُ�ُه وفـــــــــــــــــي اَألح�ـــــــــــــــــاِء      )41(ف

  

ــــة، ون�ــــ� ال��ــــای�  ومــــ� خــــالل ــــة إلــــى ال�ــــالم وال��� ــــه ال�ــــ��ة، ال�ا�� ــــ�ی� اإلســــالمي، وان��ــــار م�ادئ م�ــــ��ة ال

ســــ�ل حافــــل �األم�ــــاد، و�ــــان و�ــــ� ال�ــــاع�ة وعــــاءه الــــ�� ی��ــــح �ــــالع�ة وال�غ�ــــاء، ت�ــــ�ل لألمــــة اإلســــالم�ة 

  :واإل�اء 

ــــــــــــــــــــا َســــــــــــــــــــاِئًال عــــــــــــــــــــ�  ــــــــــــــــــــائي� ــــــــــــــــــــْ���ي و�َ�  َم

 

ــــــــــــــــــــــــــــَة الَ�ــــــــــــــــــــــــــــْ�َزاءِ      َوَ��ــــــــــــــــــــــــــــي ُ�َ�ــــــــــــــــــــــــــــاِوُل ِق�َّ

  

  َیْ�ــــــــــــــــــــ�و َمــــــــــــــــــــْ�ِ�ِ�ي َتْقــــــــــــــــــــ�أ اَألْمَ�ــــــــــــــــــــادَ لــــــــــــــــــــ� 

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ      َمْ�ُســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ�عًة ِللَ�ْ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ� والَعْلَ�

  

ـــــــــــــــــــــ�ٍ  ـــــــــــــــــــــُ� ُم��َّ یُ� ِدی ـــــــــــــــــــــّ�ِ ـــــــــــــــــــــُ�وُل ال ـــــــــــــــــــــُه َی   وَل

  

ـــــــــــــــــــــــــــــَفَعاءِ خَ      ّ�ـــــــــــــــــــــــــــــِ� الِ��ـــــــــــــــــــــــــــــاِد وَســـــــــــــــــــــــــــــ�ِّ� ال�ُّ

  

ـــــــــــــــــــْ�َ� َت�ـــــــــــــــــــای�ٌ  ـــــــــــــــــــ�ُّ ل ـــــــــــــــــــالِم الَ� ـــــــــــــــــــُ� ال�َّ   ِدی

  

  )42(��ـــــــــــــــــــــِه وال ُ�ْف�ـــــــــــــــــــــي إلـــــــــــــــــــــى الَ�ْغَ�ـــــــــــــــــــــاِء   

  

ـــــى أن و��هـــــا  ـــــ� ت�ـــــ�� ال�ـــــاع�ة إل ـــــى ذلـــــ� الـــــ�هج القـــــ��� ����ـــــ�) ال��ل�ـــــة ال�ـــــع�د�ة ( ث ، دولـــــة قامـــــ� عل

  :وعلى تل� ال��اد� ال�ي رس�ها اإلسالم 

ی� َقاَمــــــــــــــــــــــــــْ� َدْولــــــــــــــــــــــــــةٌ    َوِ�َ�ــــــــــــــــــــــــــْ���ي للــــــــــــــــــــــــــّ�ِ

  

ـــــــــــــــــــــــــْ�َ�اءِ وعلـــــــــــــــــــــــــى َشـــــــــــــــــــــــــِ�ْ�عِة َر�ّ      هـــــــــــــــــــــــــا ال�َّ

  

ـــــــــــــــــــ�اُه َفْ�ـــــــــــــــــــُلهُ َوَ�ـــــــــــــــــــٌ� َتَ�ـــــــــــــــــــامى    عـــــــــــــــــــ� ِس

  

  )43(َوَمقاُمـــــــــــــــــــــــُه فــــــــــــــــــــــــي ل�لــــــــــــــــــــــــِة اإلســــــــــــــــــــــــ�اِء   

  

 الـــــ��مغوال ت�فـــــى العا�فـــــة ال�ی��ـــــة الق��ـــــة ال�ـــــي ت�ـــــف ع�هـــــا األب�ـــــات، وأســـــل�ب االح��ـــــاج، وال�ـــــ�ل�ل ال�ا    

ـــــي تف�ـــــ�ل م�  ـــــ�انت�ـــــل�ه ال�ـــــاع�ة ف ـــــى ســـــائ� ال�ل ـــــة ال�ـــــ��اء ال�ـــــي ��هـــــا عل ـــــه ���ـــــ� �ال�ـــــ��عة ال��ان� ؛ ل��ن

ك�ــــا ت��ــــ� فــــي األب�ــــات . �ل� و�ف�ــــ�، فف�ــــله �ف�ــــل ل�لــــة اإلســــ�اء علــــى ســــائ� الل�ــــاليبــــت�ــــع� ال�ــــاس، و���ــــه 
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ـــــ�ج� وت��ـــــف أحـــــ�اثًا وســـــ��ًا ��ـــــ�ل ســـــ�دها   فـــــي ( ، )انـــــ�الج ال�ـــــ�ر ( اإلشـــــارات ال�ار���ـــــة وال�ی��ـــــة، ال�ـــــي ت

ــــل م�ــــ��ه وفــــي األح�ــــاء  ــــه ( ، )العق ــــ�� ت�ــــای� �� ــــ� ال�ــــالم ال�ــــ� ل ــــًا هامــــًا ) دی ثــــ� ت��ــــ� ال�ــــاع�ة جان�

ذلــــــ� . ، وهــــــ� ال�ــــــج إلــــــى ب�ــــــ� هللا ال�ــــــ�اممــــــ� ج�انــــــ� الــــــ�ی� اإلســــــالمي وف�ائ�ــــــه، یــــــ�ت�� م�ان�ــــــًا �����هــــــا

، فهـــــي �ف هللا، ف��فـــــع صـــــ�تها م�ح�ـــــة ��ـــــ���ـــــ� وحـــــ�ة ال��ـــــل���، و���ـــــ� أخـــــ�ته�ال�ـــــ�ت�� العـــــال�ي الـــــ�� �

  : صاح�ة ال��� 

ــــــــــــــــي الَ�ْ�ــــــــــــــــِ� الــــــــــــــــ�� ــــــــــــــــًال ُضــــــــــــــــ��َف هللا ف   أَْه

  

  َجّلـــــــــــــــــــــــــــــــْ� م�اَنُ�ـــــــــــــــــــــــــــــــُه ���ـــــــــــــــــــــــــــــــ� ُمَقـــــــــــــــــــــــــــــــامِ   

  

  والَ�ّ�ــــــــــــُ� فــــــــــــي الَ�ْ�َ�ــــــــــــاِء َقــــــــــــ� َأْضــــــــــــَ�ى بهــــــــــــا

  

ـــــــــــــــــــــــْ�َرًا علـــــــــــــــــــــــى ُنـــــــــــــــــــــــْ�ٍر علـــــــــــــــــــــــى إْنَعـــــــــــــــــــــــامِ      ُن

  

ـــــــــــــــــــــــــ�َم ضـــــــــــــــــــــــــ�ُ� هللاِ  ـــــــــــــــــــــــــَ� َنْ��هـــــــــــــــــــــــــا وال� �ّ�َ  

  

  ّالمِ لّ�ــــــــــــــــــــــــــــــــى ِنــــــــــــــــــــــــــــــــ�اَء الَ�اِحــــــــــــــــــــــــــــــــِ� الَعــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  

اني بهــــــــــــــــــا   وَتعــــــــــــــــــاَنَ� الَقاِصــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــ�َّ

  

ــــــــــــــــــــــــــــٌة ب�ِ    ــــــــــــــــــــــــــــ�ه َ�َ�اَش ــــــــــــــــــــــــــــى الُ�ُج ــــــــــــــــــــــــــــوعل   امِ َئ

  

ــــــــــــــــــاً    الُ�ــــــــــــــــــ�ُّ َ�ْ�ــــــــــــــــــُ�ُ� فــــــــــــــــــي الَ�ــــــــــــــــــَ�انح َهاِن�

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــاُؤُه ِ�غ�ـــــــــــــــــــــــــــــــامِ كـــــــــــــــــــــــــــــــ   َد َم   ال�َّهِ� ُجـــــــــــــــــــــــــــــــّ�ِ

  

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــ�ْت َهـــــــــــــــا ُهَ� ـــــــــــــــْ� َتَ�   ُصـــــــــــــــَ�ُر الـــــــــــــــ�َّالُحِ� َق

  

  )44(َوَقَفـــــــــــــــــْ� لهـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــّ�نَ�ا علـــــــــــــــــى اَألْقـــــــــــــــــَ�اِم   

  

ولعـــــل أبـــــ�ز مـــــا ���ـــــ� أســـــل�ب ال�ـــــاع�ة فـــــي هـــــ�ه األب�ـــــات، ال��ـــــا�ة فـــــي األلفـــــا� وال�عـــــاني، مـــــع �عـــــ�     

ح�ــــ� ال����ــــة فــــي ال�ع��ــــ� عــــ� د���مـــــة " كــــال�ه� جــــ�د مــــاؤه �غ�ــــام " ال��ــــ��هات ال���لــــة وال����ــــ�ة، �ق�لهــــا 

ج��لـــــة ومع�ـــــ�ة  ك�ـــــا جـــــاءت ال�ـــــ�رة. �قـــــف�ال�ـــــ�، وت�ـــــ�ده بـــــ�� تلـــــ� ال�فـــــ�د �ف�ـــــل ذلـــــ� اللقـــــاء، بـــــ�ل� ال

فه�ــــا ُ�فـــــ�ح لل��لقــــي ف�ــــاء واســـــع " وقفـــــْ� لهــــا الــــ�ن�ا علـــــى األقــــ�ام " عــــ� م�ــــه� الــــ�الح� فـــــي ال��ــــ� األخ�ــــ� 

  .م� ال�أمل واإلع�اب �اله��ة ال�امقة، ال�ي جعل� ال�ن�ا �أس�ها تقف إجالًال لها واح��امًا 

آث� الــــ��� ال�ن���ــــة، �ــــال���ات ال�ــــي ��ــــ� ی�قف�ــــا علــــى قــــ�رة ال�ــــاع�ة علــــى ال��ــــع بــــ�� مــــ�و�عــــ�، فــــإن هــــ�ا ال

ــــة أصــــقاع األرض، فهــــ� مهــــ� ی���ــــع بهــــا أب�ــــاؤه ــــة لل��ــــل��� فــــي �اف ــــ� م�ــــه ق�ل ، والف�ــــائل ال�ی��ــــة ال�ــــي جعل

ــــــة، وع�ا�فهــــــا ال�اصــــــة،  ــــــ�ل� ت��ــــــاوز م�ــــــاع�ها ال�ات� ــــــل أداء �عــــــ� فــــــ�ائ� هللا، وال�ــــــاع�ة ب ــــــ�حي، وم�ئ ال

  .�ها إلى تل� ال��ار ل�ي تهف� قل� ف���� بل�ان األمة اإلسالم�ة ا

  ال���، و���ات ال�فاء وال��اء: ال���� ال�ال� 

ــــةة ن�ــــاة ال�اجــــ� فــــي ن�ع�هــــا ت��ــــاول ال�ــــاع�      ع�هــــا ســــا�قًا  �اجان�ــــًا هامــــًا م��ــــًال لل��انــــ� ال�ــــي ت�ــــ�ث ال���ّ�

وهـــــ� ال�هـــــ� الع�ـــــ��، الـــــ�� قـــــام �ـــــه أب�ـــــاء هـــــ�ا الـــــ���، وح�امـــــه خاصـــــة فـــــي ســـــ��ل رفع�ـــــه، و�عـــــالء شـــــأنه، 

  :، تق�ل شام�ًا، ومع��ًا في ع��ن األم�و��اء ح�ارته، ح�ى غ�ا 

ــــــــــــــــــــــُل والَع�ــــــــــــــــــــــ�ُ� ِ�َ�ــــــــــــــــــــــْأِنهِ    )45( َوَ��ــــــــــــــــــــــي ال�َّ��ــــــــــــــــــــــُل َوَمــــــــــــــــــــــْ�ِ�ُ� ال�ُّــــــــــــــــــــــَ�الِء     َوَ��ــــــــــــــــــــــي الُ�َ��َّ

40
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؛ وفــــاء ��قــــه، وذلــــ� مــــ� خــــالل ء، ومــــا حققـــ�ه لــــ���ه� مــــ� األم�ــــادتأخــــ� فــــي تف�ــــ�ل أع�ــــال أول�ــــ� ال�ــــ�الثـــ� 

ـــــ��  ـــــ�م� ال ـــــى ع��ـــــ�� ال ـــــ� عل ـــــ���، وح�امـــــه آل ســـــع�د، مـــــع ال���� ـــــة ال ـــــث�ائ� ـــــهَم ـــــ��� ( ال��ـــــان  ّ� � ، )ال

  : وع��� ال���ل واالن�قال ال��ار� ال�اقي 

ــــــــــــــــــــــِه َمالحــــــــــــــــــــــٌ�  ــــــــــــــــــــــاُء �� ــــــــــــــــــــــُه ال�ضَّ   تار�ُ�

  

  )46(ْ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــِ� وال�َّ��ـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ِ� والَعْلَ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــاِء لل�ّ   

  

� فــــي ســــ��ل ذلــــ� مــــ�      فــــ��� ال�ــــار�خ إشــــارة زم��ــــة، ت�جــــع �ــــ� إلــــى ن�ــــأة ذلــــ� الــــ��� وت����ــــه، ومــــا ُســــ�ِّ

ـــــ�ة ـــــة اســـــ���ت ســـــ��� ع�ی ـــــى أن ان�لـــــ� عـــــ� ال��ـــــ� وال���ـــــ�� ؛مالحـــــ� ���ل� ـــــ� أن �ل�ـــــة مالحـــــ� . إل وال ر�

ـــــ�ًا مـــــ� ـــــ�ة ت���ـــــ� ��� ـــــة مع� ـــــ�ه� لهـــــا وقـــــع خـــــاص، ودالل ـــــ� ال�ال. ال�فاصـــــ�ل ال�ـــــي ی���هـــــا ال حـــــ� مهـــــ�ت ف�ل

  : ، ال�� أح�ثه آل سع�د، و�لى ذل� ت��� �ق�لها لل���ل واالرتقاء ال���ي

ــــــــــــــــــــــــــــــُع�ِد، وم�ــــــــــــــــــــــــــــــُ�ُه�حُ  ــــــــــــــــــــــــــــــُه آُل ال�ُّ   �اُم

  

ُد َقْ�ـــــــــــــــــــــــــــــَ�َة ال�َّْل�ـــــــــــــــــــــــــــــاءِ      ُنـــــــــــــــــــــــــــــ�ٌر ُیَ�ـــــــــــــــــــــــــــــّ�ِ

  

ـــــــــــــــــــــــْ�َر� َأَقـــــــــــــــــــــــاُم�ا َدْولـــــــــــــــــــــــةً    �الَعـــــــــــــــــــــــْ�ِل وال�ُّ

  

ــــــــــــــــــــــى اإلْفَ�ــــــــــــــــــــــادِ      واإلغــــــــــــــــــــــَ�اءِ  َوَقَ�ــــــــــــــــــــــ�ا عل

  

  و��ــــــــــــــــــــــــــــ�ِدِه� ، َو��ــــــــــــــــــــــــــــْ�ِله�، وَســــــــــــــــــــــــــــَ�اِئه�ْ 

  

ــــــــــــــــــــــــ�َّاءِ    ــــــــــــــــــــــــ�َّاِء وال�َّ ــــــــــــــــــــــــي ال�َّ ــــــــــــــــــــــــِ� ف   كالَغْ�

  

ـــــــــــــــــــــ�ُة َصـــــــــــــــــــــ�َّ�وها َرْوَضـــــــــــــــــــــةً  ـــــــــــــــــــــ�� الَ���   َه

  

��ـــــــــــــــــــــــــــُع بهــــــــــــــــــــــــــ�ه ال�ـــــــــــــــــــــــــــ��اءِ      فَ�ــــــــــــــــــــــــــَ�ا ال�َّ

  

ــــــــــــــــــــــــــــ�َرهُ    �ــــــــــــــــــــــــــــالِعْلِ� َأْح��هــــــــــــــــــــــــــــا َو��ُّــــــــــــــــــــــــــــ�ا ُن

  

ــــــــــــــــــــ�ِة الُعَل�ــــــــــــــــــــاِء    ــــــــــــــــــــي الَ�ــــــــــــــــــــاِفَقْ�ِ� ِ��ْ�   )47(ف

  

و�ل�ـــــ� مـــــ� خـــــالل األب�ـــــات، أن ال�ـــــاع�ة ت�ـــــل� ســـــ��ل ال��ـــــاد وال�قابلـــــة؛ إلبـــــ�از صـــــ�رة ال�ـــــ�رة ال�ـــــاملة     

فــــــالّ��ر �ق�تــــــه ... علــــــى ال�هــــــل وال��لــــــف؛ ل�قــــــ�م ب�ــــــاء ال�ولــــــة ال��ی�ــــــة علــــــى األســــــ� واألخــــــالق اإلســــــالم�ة 

ــــ�د ال�ــــالم، و�� ــــةال�افــــ�ة ی� ــــه، و��ــــ�د أشــــ�احه ال���ف ــــ�ح ال�ــــ�ــــ� ����� ــــ�� ال��ران�ــــة، ؛ و�ــــ�ل� �ف " ��ل أمــــام ال�

ــــــ) العــــــ�ل وال�ــــــ�ر�  ــــــ�ته� ج�ــــــة غ� ــــــ�ح� ال�لــــــ� والف�ــــــاد واإلف�ــــــاد، ح�ــــــى غــــــ�ت ج�� اء، ت�هــــــ� �ال��ــــــ� و�

م�از�ـــــة، ت�ّســـــع أفـــــ� ال��ـــــ�ل،  وال ��فـــــى مـــــا ���لـــــه هـــــ�ا ال��ـــــ� مـــــ� ان��ـــــاح إلـــــى معـــــانٍ  .وال��ـــــال ال���عـــــي

هـــــــي صــــــــ��اء فــــــــي أصــــــــل ت����هــــــــا ال���عــــــــي، ) ال��ل�ــــــــة الع���ــــــــة ال�ــــــــع�د�ة ( ف�ـــــــ�ه ال���ــــــــ�ة الع���ــــــــة أو 

وال�ــــــ��اء اســــــ� ل��ــــــان ی�مــــــ� إلــــــى ال�فــــــاف، وال�ح�ــــــة والع�م�ــــــة ل��هــــــا ت�قلــــــ� إلــــــى روضــــــة ���ــــــال ر��عهــــــا 

ــــه ح�امهــــا ــــ�، �ال�هــــ� الــــ�� ی��ل ــــ�� ، وال ســــ��ا ال�هــــ� العل�ــــي. ال�ل ی�عــــ� حالــــة مــــ� اإلح�ــــاء وال��ــــاء فــــي ال

ــــ ــــاة �لهــــا، ف�ــــان ال�ــــ�ص عل ــــًا م�ــــاالت ال�� ــــا نل�ــــ� ع��ــــ�ًا ف�� ى ن�ــــ�ه وت�ــــ��ع م�ــــادره مــــ� العل�ــــاء، ولعل�

فـــــي األب�ـــــات لل���ـــــة ف��ـــــ�،  ، زاد ال��ـــــه� ت�ـــــامًال وان�ـــــ�امًا ذل�ـــــ� هــــ� ع��ـــــ� األلـــــ�ان، ال�ـــــي لـــــ� تــــأتِ آخــــ�

األبــــ�� یــــ�ل علــــى ال�ــــفاء واألمــــل وال��ــــ� �ــــازاته�، فلــــ�ن ال�ــــ�ر مــــع أفعــــال آل ســــع�د و�نبــــل أتــــ� م��اغ�ــــة 
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إلــــــى ال��ــــــاة وال��ــــــ�د، واالن�عــــــاث ال�وحــــــي ) ال�وضــــــة، ال���ــــــع ( اللــــــ�ن األخ�ــــــ� ، ��ــــــا ی�مــــــ� ) 48(وال�ــــــالم 

)49( .  

، األم�ـــــ� خالـــــ� ال���ـــــل حـــــ�� تـــــ�لى الـــــ���وم�ـــــ� تـــــ�اه ال�ـــــاع�ة قـــــ� وضـــــع ��ـــــ�ة ال�فـــــاء علـــــى صـــــف�ة     

  :، وت�ع�ه �أم�� ال��د )ال���مة م�ة ( إمارة 

  َهـــــــــــــــــــ�ا أم�ـــــــــــــــــــُ� الُ�ـــــــــــــــــــ�ِد َســـــــــــــــــــاَق ُخ��َلـــــــــــــــــــهُ 

  

�ار وَأْشــــــــــــــــــــــــــــــَعَل القِ      ْ�ــــــــــــــــــــــــــــــِ��الن�ــــــــــــــــــــــــــــــ� الــــــــــــــــــــــــــــــّ�ِ

  

ــــــــــــــِه الِ��ــــــــــــــاِز َ�َ�اشــــــــــــــةً  ــــــــــــــى َوْج   َأْضــــــــــــــَفى عل

  

  )50(الِ�ــــــــــــــــــــــــــــــــَ�اَح وَأْ�َلــــــــــــــــــــــــــــــــَ� الَ�ْ�ُ�ــــــــــــــــــــــــــــــــ�ال � َداوَ   

  

ــــــ�ل      ل�أك�ــــــ� صــــــفة ال�ــــــ�د ال�الزمــــــة لهــــــ�ا  –وهــــــي مــــــ� مع��هــــــا ال�ــــــع��  –ت��ــــــف ال�ــــــاع�ة �ل�ــــــة خ�

األم�ــــــ� ألن لل��ــــــل ���ــــــة خاصــــــة ع�ــــــ� العــــــ�ب، وهــــــي م�ت��ــــــة �ــــــال��� فــــــي ت�اث�ــــــا اإلســــــالمي، ح�ــــــ� �قــــــ�ل 

  . )51(" ال��ل معق�د ب��اص�ها ال��� إلى ی�م ال��امة : "  -صلى هللا عل�ه وسل�  –ال��ي 

، وســـــ���أ عهــــ� ج�یـــــ�، وت��لــــ� شـــــ�ارة ل��از�ــــة�ــــأن ال��ـــــ� ســــ�ع� الـــــ��ار ا ؛ال��ـــــارةو�ــــأن ال�ـــــاع�ة ت�لــــ�     

ــــ��ال " ال�ه�ــــة واإلصــــالح علــــى ��ــــ��ة  ــــارة " وأشــــعل الق� ــــ�ة، فلفــــ� االشــــ�عال  ت�ــــ�وال�� ــــ�ه� معــــان ��� ــــي ال ف

اة ؛ ف�هــــا ال��ــــ �عــــ�، وتقــــ�ة ، وال�ــــ�عة ال�ــــي ت�ــــ�ك ال�ــــ�اك���ــــه مع�ــــى ال ،ال��ــــاف إلــــى الق�ــــ�یل رمــــ� ال�ــــ�ر

ـــــ� وال���ـــــة، ووأد الفقـــــ�، و�ـــــل األمـــــ�اض ال�ـــــ��ّ وت��ـــــ�ه ، ���ـــــ�ق وجـــــه ال���قـــــة ـــــى العل ة ��اشـــــة االن�قـــــال إل

ــــى ال�ــــاس ثــــ� ت�فــــع ال�ــــاع�ة صــــ�تها م�ــــ��ة �عــــ�م ذلــــ� األم�ــــ�، . واالج��ا��ــــة، ال�ــــي �انــــ� ت�ــــ�ل �اب�ســــًا عل

ة ، و�ن�ازاتــــــه الع���ــــــة ال�اثلــــــة فــــــي م��قــــــة ع�ــــــ��، ال�ــــــي �ــــــان أم��هــــــا ق�ــــــل م�ــــــ��ــــــهوح�ــــــه للع�ــــــل، ودأ�ــــــه 

  .ال���مة 

  :ول�ا فهي تأمل أن ����� ع�اؤه، وأن ��ق� أحالم أهل ال��از، فه� ی����ون م�ه ال����     

ــــــــــــــــــ�� �ــــــــــــــــــالَعْ�ِم    َصــــــــــــــــــاَغ َحَ�ــــــــــــــــــارةً َهــــــــــــــــــَ�ا اّل

  

  مــــــــــــــــــــا �ــــــــــــــــــــاَن َیْ�َمــــــــــــــــــــًا َخــــــــــــــــــــاِمًال و�ُ�ــــــــــــــــــــ�ال  

  

ــــــــــــــــــ� ُخ�ــــــــــــــــــ�َل الُ�ْلــــــــــــــــــِ� ن�ــــــــــــــــــَ� ِشــــــــــــــــــَعاِ�هِ    َأْ�ِل

  

  واْرُقــــــــــــــــــــــــــــــــــْ� ُرُدودًا للِفَعــــــــــــــــــــــــــــــــــاِل َعُ�ــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ال  

  

  ًأّنـــــــــــــــــــــهاْســــــــــــــــــــَأْل َع�ـــــــــــــــــــــ��ًا ع�ـــــــــــــــــــــُه تْ�ِ�ـــــــــــــــــــــيُء 

  

ــــــــــــــــــــــام�ات      قــــــــــــــــــــــْ�الحُ َجَعــــــــــــــــــــــَل الِ��ــــــــــــــــــــــاَل ال�َّ

  

  َح�ــــــــــــــــــى َغــــــــــــــــــ�ْت َأْبهــــــــــــــــــا الَ�ه�َّــــــــــــــــــُة رْوَضـــــــــــــــــــةً 

  

  ف�هـــــــــــــــــــــــا الَ��ـــــــــــــــــــــــاُل ُمَ�ْصـــــــــــــــــــــــًال َتأصـــــــــــــــــــــــ�ال  

  

ــــــــــــــــةً  ــــــــــــــــَ� ال�ــــــــــــــــْ�ِد َلِ��ــــــــــــــــْ� ُحلَّ   �ــــــــــــــــ� �ــــــــــــــــا َأم�

  

ــــــــــــــــــى    ــــــــــــــــــى َغــــــــــــــــــ�ْت لل�ــــــــــــــــــائ��َ� اُألْول   )52(َحّ�
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ــــي �انــــ�      ــــالب، ال� ــــال ع�ــــ�� ال�ــــ� الّ�ِ ــــان، ف�� ــــ�� ال��ــــ� �ال�� ــــه، فل ــــ� ت�ــــ�ج� ع� إن أفعــــال هــــ�ا األم�

ــــــى أعادهــــــا خ�ــــــ�اء ت���ــــــي  ــــــ�ه، ح� ــــــ�، أع�ــــــل ف�هــــــا ف�ــــــ�ة و� ــــــى ال�غ�� ت�ــــــ�خ فــــــي الف�ــــــاء، وت��ع�ــــــي عل

  .�ال��ال، وت��ال� ف�ها ال���ات، ��ا ���ه ال�ع��ات 

ــــ� م�هــــا ، حاضــــ�ة ع�ــــ��، فقــــ� أمــــا م�ی�ــــة أبهــــا ح��ــــ� ��هــــ�د م��ــــ�ة، ت���ــــ� عــــ� إن�ــــازات م�ــــه�دة جعل

ــــ�ة ال�ــــائ��� وال�  ــــ���، ی���عــــ�ن ���ا��هــــا ورونقهــــامهــــ�� أف� ــــي صــــف�اتها ســــ��رًا مــــ� االن��ــــاء ائ ــــ�ؤون ف ، و�ق

  .لل���، وال��ص على ازدهاره وس�دده 

ــــه      ــــة، ح�ــــى بــــ�ا و�أن ــــ� لل��ی�ــــة ال�ه� ــــ� األم� ــــ�� أبــــ�زه ذل ــــح ال�ــــاع�ة، وت��ــــ� دقــــة ال���ــــ� ال��ــــالي، ال وتل

ــــى إلــــى تق��ــــة ال��ــــاورة فــــي ال�ــــ�اغة  م�أصــــل ف�هــــا م�ــــ� القــــ�م ولــــ�� ��ــــادث، وتل�ــــأ فــــي إ�هــــار هــــ�ا ال�ع�

،  )53(ى ��افــــة دالل�ــــة إلــــم�ــــا ��ــــ�� �عــــ�ًا آخــــ� وهــــ� الع�ــــ�، الــــ�� بــــ�وره یــــ�د� " م�صــــل تأصــــ�ال " الف��ــــة 

ـــــــ� ال�اضـــــــ�ة  ـــــــ� ��ـــــــ�ات األم� ـــــــ� تل ـــــــه و�ذا �ان ـــــــة، و�خ�ـــــــاعها ل�غ�� ـــــــا�� ع�ـــــــ�� ال��ل� ـــــــ�و�� م� ـــــــي ت ف

ــــــأرض ال��ــــــاز  ــــــ� � ــــــ�ف� ل�ــــــ�م�ها) ���مــــــة م�ــــــة ال( اإلصــــــالح�ة ؛ ف�ــــــا �ال ــــــي ت��ــــــ� ال ، ل�ــــــا لهــــــا مــــــ� ال�

هـــــ�ض بهـــــا، ورفعـــــة شـــــأنها؛ ال��انـــــة والق�ســـــ�ة، ال شـــــ� أن ع���ـــــة األم�ـــــ� ال��قـــــ�ة، ســـــ���ل� ���ـــــاء إلـــــى ال�

  :ث� ���ز على ثقة ال�ل� ال�� ان���ه ل�ل�  –س��انه  –ل��ف� �األج� م� هللا 

ـــــــــــــــــةٍ  ـــــــــــــــــ�اَء َأْ�هـــــــــــــــــَ� ُ�ْقَع   وال�ـــــــــــــــــ�َم َهـــــــــــــــــاَك ل

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــْ�ال   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ًة وَنِ� ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاْغ�ْس ِوَداَدَك َزْه   َف

  

ْفَ� للَ�لـــــــــــــــــــــــــِ� اَألمـــــــــــــــــــــــــ�ِ� إَمـــــــــــــــــــــــــاَرةً    َشـــــــــــــــــــــــــ�َّ

  

  َفــــــــــــــــــــــــــــاْ�َفْ� �ــــــــــــــــــــــــــــَأْجٍ� َقــــــــــــــــــــــــــــْ� أَتـــــــــــــــــــــــــــــاَكَ�ِ�ْ�ال  

  

ـــــــــــــــــاِزمٍ  ـــــــــــــــــٍ� َح ـــــــــــــــــٍ� مـــــــــــــــــ� َمل�   واْفَ�ـــــــــــــــــ� �َعْه

  

ــــــــــــــــــــاَر إّال ُمْ�ــــــــــــــــــــِل�ًا َمْ�ــــــــــــــــــــُ�وال      )54(مــــــــــــــــــــا اْخَ�

  

وتلفــــ� ال�ــــاع�ة إلــــى أن أفعــــال األم�ــــ� ال�ــــارزة، وأم�ــــاده ال�ــــي ســــ��ها فــــي ع�ــــ�� ال��ــــاء، لهــــا ن�ــــ�� مــــ�     

  :و�أنه ق� خل� نف�ه؛ ألن آثاره �ا��ة سا�عة، وال��اء ی�ل على ع��� شأن ال�اني " خال� " اس�ه 

ـــــــــــــــَ� َســـــــــــــــاِ�عٌ  ـــــــــــــــَ� اَألْم�ـــــــــــــــاِد َنْ�ُ� ـــــــــــــــا َخاِل �َ  

  

ــــــــــــــــــــــُل ال�ــــــــــــــــــــــْأج�   ــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــاعًال ال َ�ْقَ�   )55(ال َ�

  

: ( ولعل�ـــــا نل�ـــــ� أن ث�ـــــة صـــــ�غًا صـــــ���ة ت��ـــــ�ر فـــــي هـــــ�ه األب�ـــــات، وهـــــي صـــــ�غ أســـــ�اء الفـــــاعل�� م�ـــــل     

ـــــ� جـــــاءت م��اغ�ـــــة مـــــع ال�ـــــ� العـــــام للـــــ�� ... ) عـــــا��، شـــــامخ، ســـــا�ع، حـــــازم، م�ـــــلح، خالـــــ�، دائـــــ�  وق

لـــــه داللــــــة " ال�ــــــ���ة ، و�ع�ـــــاب ال�ــــــاع�ة بـــــ�ل�، وت�ــــــ�ار ال��ـــــى ث عـــــ� إن�ــــــازات األم�ـــــ� ومــــــآث�هالـــــ�� ُ��ــــــ�ِّ 

  .) 56(، وم��ك ل��ازع ال�امع وم�اع�ه على ال�ع� ال�ف�ي لل���ع

ـــــع،      ـــــى األم�ـــــ�، وت�ع�ـــــه بـــــ�ائ� اإلن�ـــــاز، وت�ـــــه� �إب�اعـــــه وذوقـــــه ال��� وت�ـــــ�� ال�ـــــاع�ة ق�ـــــ��تها �ال��ـــــاء عل

  :ول��اته ال�ان�ة ال�ي �ال� �ل ج�ء م� إمارته 

ـــــــــــــــــ�عٌ  ـــــــــــــــــَ� ُمْ� ـــــــــــــــــَ� اإلْن�ـــــــــــــــــاز إنَّ ـــــــــــــــــا َداِئ �َ  

  

ـــــــــــــــ�ال  فـــــــــــــــي �ـــــــــــــــّلِ ِشـــــــــــــــْ�ٍ� اْرَتَ�ـــــــــــــــاكَ      )57(َخل
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ومــــــ� حــــــ� الــــــ��� علــــــى أب�ائــــــه، إح�ــــــاء ج�انــــــ� ال�ــــــ�اث الــــــ���ي وتأصــــــ�لها، وال��اف�ــــــة عل�هــــــا؛ وذلــــــ�     

" لـــــ��� ماضـــــي األج�ـــــال ��اضـــــ�ها، ومـــــ� ه�ـــــا جـــــاء إ�ـــــالق ال�ه�جـــــان الـــــ���ي لل�ـــــ�اث وال�قافـــــة، ال�عـــــ�وف 

ـــــ� شـــــار�� بـــــ�ع� ق�ـــــائ" ��ه�جـــــان ال��ادر�ـــــة  ـــــة ال�ـــــع�د�ة، و�انـــــ� ال�ـــــاع�ة ق �ها فـــــي فـــــي ال��ل�ـــــة الع���

  : دورة ال�ه�جان ال�ام�ة والع����، وفي ذل� تق�ل 

ْنــــــــــــــــــــُ� للَ��ــــــــــــــــــــِ� واإلْن�ــــــــــــــــــــاِز َمْل�َ    َ�ــــــــــــــــــــةً َدوَّ

  

ــــــــــــُ� فــــــــــــي ُعــــــــــــ�ٍّ وأَْغَ�ــــــــــــانِ    �ْ   َشــــــــــــَ�ا بهــــــــــــا ال�َّ

  

ـــــــــــــ�ُّ َأْحَ�ـــــــــــــُ�ها ـــــــــــــٌ� وِعْ�ـــــــــــــ�وَن عامـــــــــــــًا ِب   َنْ�

  

ــــــــــــَ� َأْو�ــــــــــــاني   ــــــــــــ� ِجْ� ــــــــــــ�ِر َ�ْعل ــــــــــــَ�ًا مــــــــــــ� الّ�   ِعْق

  

  ِســــــــــــــْ�َ�ِتهِ فـــــــــــــي َمْهَ�َجـــــــــــــاٍن َت�ــــــــــــــاَمى ِعْ�ـــــــــــــُ� 

  

انيمـــــــــــع و�ـــــــــــاَت َ�ْ�ــــــــــــ�و َلـــــــــــُه القاِصــــــــــــي      الــــــــــــ�َّ

  

ــــــــــــــــــ�اُث �ــــــــــــــــــُأٍم مــــــــــــــــــ� َمَ��َّ  ــــــــــــــــــا ��ــــــــــــــــــه الّ�   ِ�َه

  

  )58(َتقـــــــــــــ�ُل للِ�ْ�ـــــــــــــِل أَهـــــــــــــًال بـــــــــــــ�� َأْحَ�ـــــــــــــاِني   

  

ــــ�ام عل�هــــا     ــــه ل ــــاة م�ــــ� الــــ���، أن ت�ــــ�ح �أعــــ�ب الق�ــــائ� وأج�لهــــا ل��ــــّ��، تــــ�� ال�ــــاع�ة أن ، ووفــــاًء ل��

ــــــ� األع�ــــــال واإلن�ــــــازات  ــــــ�ر  فهــــــي تــــــ�رخ. الع���ــــــةوت�ّل ألّنــــــه أزال  –��ــــــا ت�ــــــ��ه  –الن�ــــــالق مه�جــــــان ال�

ال�ـــــــ�اج� ال�ه��ـــــــة ال�ا��ـــــــة ال�ـــــــي تع�ـــــــ� ب�ـــــــاء اإلبـــــــ�اع فـــــــي األدب والفـــــــ�، وات�ـــــــاله�ا �ـــــــال��روث  ال�ـــــــع�ي، 

ــــــة، ت�ــــــ�ل حــــــاف�ًا  ــــــ�اث ال�ار���ــــــة واألدب� فــــــال�ح� ل��ــــــ� مق��عــــــة بــــــ�� األصــــــالة وال�عاصــــــ�ة؛ بــــــل إن �ــــــ�� ال�

  .أع�اله� الف��ة ����قة أو �أخ��  ت�فعه� ن�� ت���فها فيلل���ع��، 

�ال��ــــاء العــــا�� علــــى أب�ــــاء الــــ���، وســــادته الــــ�ی� �ــــان لهــــ� الف�ــــل فــــي تأســــ�� هــــ�ا  ثــــ� ُتعــــّ�ج ال�ــــاع�ة    

ــــًا �ق�ــــ�ه القاصــــي والــــ�اني، وت�ــــ�أ �ف�ــــل  ــــى غــــ�ا حــــ�ثًا عال�� ــــ� ال�ــــ��� ح� ــــه ال��ــــ���ة ع� ال�ه�جــــان، ورعای�

ـــــــه وح�ـــــــ�ره  ـــــــاح ب�عای� ـــــــ�� االف�� ـــــــ�س ال�ه�جـــــــان، أن ی ـــــــ�� تق��ـــــــي �ق خـــــــادم ال�ـــــــ�م��، ال�اعـــــــي األول، وال

  :�ات مع��ة في �ل عام، ث� ت�ّ�ي �األم�اء، وجه�ده� ال���ة ال����ة فعال

ــــــــــــــــــــــــ�اٍث، الــــــــــــــــــــــــّ�وُح َتْ�ــــــــــــــــــــــــُ�ُ�ه   ِ��ْه�جــــــــــــــــــــــــاِن ُت

  

ــــــــــــــــــــــــــِ� الَ�ــــــــــــــــــــــــــاِني     َوَ�ْ�ــــــــــــــــــــــــــَ�ِ�ْ�ِه ُفــــــــــــــــــــــــــ�اُد القاِئ

  

َ�ــــــــــــــــــهُ    َهــــــــــــــــــ�ا الَعِ�ــــــــــــــــــْ�ُ� الــــــــــــــــــ�� �الُ�ــــــــــــــــــ�ِّ َأسَّ

  

  و�ال��ـــــــــــــــــــــــاِرِم َأْضـــــــــــــــــــــــَفى ِعْ�ـــــــــــــــــــــــَ�ُه الَ�ـــــــــــــــــــــــاِني  

  

ــــــــــــــالً  ُب�ِر�ــــــــــــــَ� �ــــــــــــــا َخــــــــــــــاِدَم الَ�ــــــــــــــ�م��ِ    �ــــــــــــــا َأَم

  

ـــــــــــــــْلَ�انِ    ـــــــــــــــاِء َأْم�ـــــــــــــــاُد ُس ـــــــــــــــي الَعَ� ـــــــــــــــْ� ف   وُ��ِرَ�

  

  هُ �ُ َولــــــــــــــــــــــيُّ َعْهــــــــــــــــــــــٍ� ُدروُب الَ�ْ�ــــــــــــــــــــــِ� َمْ�ـــــــــــــــــــــــلَ 

  

ـــــــــــــــــــــ�انِ    ـــــــــــــــــــــي �ـــــــــــــــــــــّلِ َمْ� ـــــــــــــــــــــاِ�ٌ� ف ـــــــــــــــــــــُ�ُه َع   وِذْ�

  

  ُمْ�ِعـــــــــــــــــــــــٌ� َســــــــــــــــــــــــاق لَألْضــــــــــــــــــــــــ�اِف َماِئــــــــــــــــــــــــ�ةً و 

  

  )59(ِمـــــــــــــــــَ� ال�ُّـــــــــــــــــ�اِث �ـــــــــــــــــال َزْ�ـــــــــــــــــٍ� َوُنْقً�ـــــــــــــــــانِ   
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ـــــاف� بـــــ�� مـــــ�ن ال��ل�ـــــة ف�احـــــ� �ـــــل      ـــــ���ه�، أشـــــعل روح ال�� هـــــ�ا الع�ـــــ� ال��اثـــــي ه��ـــــة هـــــ�الء ال��ـــــام ل

وعـــــــادات اج��ا��ـــــــة م�أصـــــــلة، وأدوات ق���ـــــــة تـــــــ�ت�� ���ا�ـــــــات  ،م�ی�ـــــــة تقـــــــ�م مـــــــا ح�تـــــــه خ�ائ�هـــــــا مـــــــ� أدب

  .إلى غ�� ذل� ... تار���ة 

  :وت�قل ال�اع�ة ذل� ال��ه� ال�� عا���ه �ق�لها     

  اْســــــــــــَ�َق�ْت ِخَ�ــــــــــــاُم اَألمــــــــــــِ� فــــــــــــي َألــــــــــــ�ٍ ��ــــــــــــه 

  

  َتُ�ــــــــــــــــــ�ُّ َنْ�ــــــــــــــــــ�ًا مــــــــــــــــــع َســــــــــــــــــَ�اَكا وَنْ�ــــــــــــــــــَ�انِ   

  

  والُ�َ�ـــــــــــــــــــــــــ�َ  َواَألْفـــــــــــــــــــــــــَالجَ  )60(وداَر حـــــــــــــــــــــــــاِتَ� 

  

ـــــــــــــــــــاَزانِ      َوَدْوحـــــــــــــــــــًة مـــــــــــــــــــ� َشـــــــــــــــــــَ�ا َأْبهـــــــــــــــــــا وَج

  

ــــــــــــــــــــهِ    كــــــــــــــــــــلُّ َ��ــــــــــــــــــــ�ُد ِ��ــــــــــــــــــــْهٍ� مــــــــــــــــــــ� ِ��اَنِ�

  

ـــــــــاِن      )61(َســـــــــْهٌ� مـــــــــ� الُ�ـــــــــ�ِّ عـــــــــ� َأْمَ�ـــــــــاِد َأْزَم

  

  خات�ة ال��� 

ــــ�ان ال�ــــاع�ة ال�ــــع�د�ة ن�ــــاة ال�اجــــ� یل�ــــ� أن ث�ــــة ن�عــــات م���عــــة ت���هــــا وت��لــــ� م�هــــا      مــــ� ی���ــــع دی

ـــــ� مـــــ� ت�جهـــــات، ولعـــــّل رســـــ�خ  ـــــ� ذل ـــــ���ي، وال�ومان�ـــــي، وغ� ـــــ�ی�ي، وال ل��ـــــاء ش��ـــــ��ها و��انهـــــا، ف��هـــــا ال

ــــــةال��عــــــة  ـــــــ  ،فــــــي دی�انهــــــا ال�ــــــع��  ال���ّ� ــــــ�ّف� ( ال��ســــــ�م ب ــــــة ) ال�ــــــ�ح إذا ت ــــــة ح�ات� ــــــئ عــــــ� ت��� إن�ــــــا ی��

ـــــ���  ،صـــــادقة عاشـــــ�ها ال�ـــــاع�ة ن�ـــــاة ال�اجـــــ� ـــــا�� ال ـــــ�ا��اتها، واســـــ���ع� ��� ��ـــــل مع��اتهـــــا وتفاصـــــ�لها وت

ــــــة ــــــه وســــــهله وج�لــــــه،  ؛ال�ّال� ــــــة ال��ار�ــــــة وت�عــــــ�ت علــــــى ت�ا�ــــــه ورمل ح�ــــــ� ن�ــــــأت علــــــى هــــــ�ه األرض ال���

ــــــــة ، �ــــــــاع�ها وأحاس��ــــــــها، وام��جــــــــ� هــــــــ�ه ال��ــــــــاه� �� فأســــــــق�� عل�هــــــــا رؤاهــــــــا ال�ف�ــــــــ�ة وت�ار�هــــــــا ال��م�

، ��ــــا ال �غ�ــــ� عــــ� ال�ــــاع�ة ن�ــــاة �ءًا مــــ� ��انهــــا وه���هــــا وش��ــــ��هاف��اهــــ� معهــــا وتــــ�اخل� وأضــــ�� جــــ

ــــه رمــــ�ز ال��ل�ــــة الع���ــــة ال�ــــع�د�ة ــــ� الــــ�� أســــه� �� ــــ� الــــ�ور ال��ّ�  ،بــــ�ءًا مــــ� خــــادم ال�ــــ�م�� ال�ــــ��ف�� ،ذل

�ــــــع�د�ة إلــــــى األم�اء ال�ــــــع�دی�� الــــــ�ی� أســــــه��ا إلــــــى حــــــّ�ٍ ���ــــــ� فــــــي االرتقــــــاء �ال��ل�ــــــة الع���ــــــة الومــــــ�ورًا �ــــــ

 وال���ـــــــ�
ّ
والعل��ـــــــة ح�ـــــــاة اإلن�ـــــــان وت�ـــــــ�رت، علـــــــى �افـــــــة األصـــــــع�ة ال��اســـــــ�ة  ، فـــــــازده�تمـــــــ�ارج ال�قـــــــي

وصــــــاغ� ال�ــــــاع�ة ن�ــــــاة ال�اجــــــ� هــــــ�ه األف�ــــــار وال��ــــــام�� بــــــ��� بــــــ��ع  .واالج��ا��ــــــة وال�ــــــ��ة والع��ان�ــــــة

مـــــ� القالئـــــ� ال��ـــــاد مـــــ� الق�ـــــائ� ال��ـــــ���ة ��ـــــ�رة ف��ـــــة ب��عـــــة اســـــ��ح�ها مـــــ� ال�ـــــ�روث الـــــ�ی�ي وال�ـــــار��ي 

  . اإلع�ابلل��ل�ة ف�ان� ��� م�اه� ول�حات ف��ة ت�ه� القار� وت���ع م�ه 

اآلفــــــاق لل�ــــــاح��� وال�ه��ــــــ�� ب�راســــــة شــــــع� ال�ــــــاع�ة ن�ــــــاة ال�اجــــــ� وفــــــي ال��ــــــام تأمــــــل ال�راســــــة أن تفــــــ�ح     

  .واس���اج ال���� م� ���زه ال��ّ�ة �األف�ار وال��ر ال�ع��ة 
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