
  

 77 

م2007هـ 1428(47/1لرابع العدد)آداب الرافدين ـ عدد خاص ـ مؤتمر كلية اآلداب العلمي ا  

 فلتنتصر لغتي على الدهر العدو
 فاعلية اللغة العربية في رؤيا درويش الشعرية

 قراءة في حدائقه وأسرار  قوافيه
 

 أ.د. بشرى البستاني
 كلية اآلداب قسم اللغة العربية/

 المستخلص
الشككأن منامياككشني شككبمني ي ككممنكككشنياباايككإلن ايا ككبيثنينامككامنجي  ِككمنزككمناباكك نج ككجب  نجا كك من

ج ككلي أناككممني شككبمنب ككجك نن، بككمناككمن زاككاننج بياككإلني انبككون ككا ِابمنجي بككامونن كك  وني ا ككبمشكك جاإلني اا
جامي ننشاِ ان اك كانيلاكاني  بكبنزكمن  كجيمني كان نج كامنبِكاجمنن،يلاانا عنامن زاانني ليثنيناماابم

إلنج يككشنبكك ايمنينامككامناككمني  اامككأنجالاجاككمنزجياكك نيالان ككا ني  ككشن يككم ني  مي ككن،يألشككباخنرام بككا
ن،ج باكشني بجبكمني كجزشن ا كليثن،جال بن إلنامنكجبمنبم طبعن بكاني الاجاكمن،ال بن إلنامني شبجمن االا ااخ
جبممنيمبيمجمنإمني يثبمناكمن جياكتن طكجمنيألاكانبم كعنإ ك نااكجناباك نن،جبايمنيز  امكانابابالن الاا

ن.ني بجبم
ن

ني البام:
ج لبنيااثني ل منن،امن إلامامنجيألاونابا ببني بجبمني ثلافبمنامني ام جباثني ابامن لبجبمني با

بمني نمن نِج نِبثثني ابمفم نف ا ل م نابا ن  نكشن جكمنج جبكاا نين بيعنجي ثلافم ن ن  ي ن شي  جاا
نفببانن،يلي أ نفبشب  ني ميجم ني اجشأنزل  نبا بأنيجابا نِبااا ن اب ن اببا ن ل م نبببب ني نم  يم

ني  اجض ن  الالث نجبلفنزالقا با ني   بب ن اا ن،اجضنإبِاخجي  ن،ِبجبم جي  اا نن،ن(1)جينبِاخ
ن،ينامامنجن  ا ا إلنبي  اا نالب جك ن الن ج ن،الب جك نيال ااجيمني مجحنجزانجيمني للتنج شجينني نؤيب

زل نيألمضنن،امنكاانا بني شبميخني ي امنجاابوناِاجبنبمجبشنبضنجمني ِباةنزل نيباااثني ط ببم
جزل ني نيألشباخنجي نضاخيثني اِبطمنن،لب نجي ن منجيأل ب زل ني ن،جي ش منجي ابمنجي  ِمنجي ِ م

ن،بضنجمنزلببان ا ل منامن شجيقبوننجاجي ببكونِ  ن  ِج نإ  نمؤي نانبون ِ ني ِباةن، ا شازم
 ِجب نيألشباخنامنِب ن اجبكانإ  نن،جفشنزالبمني  ِجب نكل ن،زامون ا ا ضنااباأن للنني ج جب
ني نمن ني  شنبااِبا ني ِباة نبيامنممنين بيعِميبم نإباكا جممنين بيعنفشني شبمنبيامنيل أنفشن،

نامنرال ن ن اجضني نم نبل مبا نِبااا نينمميم نإ  نمم با نامنجضِج نيألشباخ ن ِجب  نزل  ي لبمة
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جضببانفشن مييبتن  جبمن م طبان  بضبانزالقاثن بببةنأل اثنإ  نج جبكاني اب اشنجالني  للببين
ن.  لم

بمنإبااابمنج بيابمنإابانِا من،إمني ل منضمجمة ن،ماجكانبيامنفشنماجني مجحنيناماابمن،مِج
 ماجكانبِلننينامامنماجنلي إلننج ل أنن،جمفبمنممكان يامنفشن جكمنمفبمنينامامنجيميامنيألام

نج امبربا نجج بيابا نبفاعنزمنمجحنيألام نكج نيام نألبم نيألو ني ل م ني بفاعنزم نبفاعنزمنن،يام جكج
نبانجلييم باني  شن بان امثنيألامنيامنجيِبة.شر ب باني ا   لمنجزمنلكا

نفبشنفشن نيم ثاائبا ني بم بمنيك اااا نيك وناِاجبنبمجبشن انف احنزمناجقنإلنامني ل م  لب
بكاني لابمةنزل ن ااخني با ون جنكباإلننيألج  ،شبم ني باا بعن  ابانيأل  نجي اب  ةنجني ام ي نن ابانِج

بكاني لابمةنزل ن شيب نزجي ون جي ل منفشني ي ا من   حنيي منامنن،ي شازمنجينف احنزمنمؤي ألابانِج
ي  امبخنجيشا نامني لييمةنألابانكشني لابمةنزل نيِ جيخني  امنج ث بثن مبااإلني ام امنِبااان ِج إلن

نب بمني  امبخن امبرانمفا ل ن،إ  ناصناا   كشني ا ايامنامنن.يي منامني  امبخنألاإلن بانج نبلبا
بثًانجشر باثن ااخني نشئنامن ببب ي ل من  اشني نشئنإمنشاخثنج ببوني نشئنن، اااًانجايااًانِج

ن إميبةنرالقم.
ني ج جب ن   بمنيالاانن، منبمجبشنبؤامن امني ل منكشنج جب فا ابااشنال   بمن ا يالونألابا

فشننكجني ابا ن،ي ا ا نكجني ابا نلي إلنا يلاَّاًنن، لينيامنا ااكانجابااكان جكمينجيِبين،زاباان  ضح
نج بيااان نبِيبإل ناباجبا نيبااا ن أل ناظ نا ب  نزاباا ني جيقع نِلبلم نيقمتنإ   ني اِمج نفايجم شيلإل

ن ابقم نابااباان،ِيابم ن م لم ني ل م نجفش نلجي اان،ف ا ل م نإااو نالف نجانّبابانن(2) ا ل م ن جال انبُابا
ضام اانجيجيمثاانابببانجنن، آلرمبمنثاابا ن،ابزجنيآلرمبمنإ  نجزببا ا ل منالفنإااونج جباانج ميثاانِج

ن ن ج ني لمام نج ا بشنزل  نفيمة ن ج ني بير نالز م نفش ن  ب  نِميبم نيا ا  نكج يلامنني جمقمجي  جي  
ن.ااطجقمنيجاي ج م

نإ  ن ني بم بم نبمجبشن ا ل م نج ل أنبماج نفشنيألبتني مفبع ن ابم نجاضاابابا ن امياببا ي ل م
نلممني مِمنامةنجي  ناميقشني اب  يثن رمم.

نشنجاب   شكل ن   
نز انمِمي،نِبيئنن ا لش،ننجامل ش

نيألج  جكجب شن
نجابباشني  لب 

نبماجن ا ل مني بم بمنبمجبشن ب بلبانفبضًانا جك ًانامناظم إلني شاج بمنإ  ني يجمنجي ج جب.
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 لبنيااثني ل اثنجاان  ي نابيمنيك ااوني ثجمةنيأل مابمني  شنميِثن بم ن اظا بانجقجيزبكان
ن،الامامنثا ثمنمميبمنجام جبا بانبميممن  ياابمنامةنج باق بمن رممنجقااثنن بميم بانجفمجزبانجابامفبان

ني ان ن ا ا نيك اثنابيم نزلو ني ل جيناياا نن إلامامج نيِب ي  شنبب ابننيألمامبمني اظاكم ج نإل
شنكنينامامفا ل مني  شنبم بالبانن،ِبني بمنفشنقبا نااج ني بللشنجيال  اازشنجيالانبا شنإ  زلببان

ني بللش ني بالباثني بللبمننب ب ناض إل ن جكم نيجابا ني ابيم نزل ني ل م نمي ثنكل  جيالانبا شنياا
فااجني نبا بمني ل جبمن ببإلنب ببنامنفبااان اِ جمني ِباةني بللبمني لينب  فننن،جي ابمفبمنزابنينامام

ينامامنفشنيلااثننإمني ل من إ ااعني  اِثبمنكشنماج نزمفبمن ا ظونفشن  جيثنببمتنزابان،(3) إل
نيبنيجابانظاكمةني  اازبمؤنااكب بان نإمنإ  جبؤبين اان نِصنِلبل بانن، ن حنزمنابا  جن ا ن

ني ل من نببِضنيف ميضنيجمني ل اثنجالمباا نااا ن جنيب ا با ن لاؤثميثنمل ا نراضبم نا طجمة  امبربم
يالان احني لينبلفنجميخننثميئباننكل ني ب  مني  شن  ببنزابانمامنن(4)ي بم بمنيبااانالبماناطللانااب ال

نجي   ثبم نجي   ثم ني    ب  نمام ن با نجبجفم نألامنن،ي بظبو نيألو ني ل م ني  شنكش ني بم بم ني ل م ل أن م
ني ثالثائ نالبامننم ل متنام نق   نام ني بظبو ني لميم ن  م نيجابا ن با نجي ا ب ب ن بم نام نزم ش البجم

ي رلجبناانضامن باني ِناظنزل نيباجا باننجا فناملونفشني با ونإااانكشن  من ا لأنامنمااث
نين بيزبم ن بانن  م  با نجي ثميخ ن ا  ا نجيأل ا م ن  مو نفبشن  م نقماا نزشم نجي ببابمن يثمنامنم م

نفشن  جيمني  ام نزابلا ني ا  اعنامنرال نجزشنن،جي ِضامبمنجضم با ن م  طن ا ا نِميم جي ل م
لينيااثني بجبمنكشنا اجزمنن،ثني جقائعنامنِج باينميبةني  شمبمنجاطا تنن بمجم بانز منإشيا با جي 

ني  امبرب ني يباجام نفش نام با ني ثا  م ن ج ني ثا  م نجمائ ننمي مااث ن كو نيِب نببب نيألبت نف م نيام ألي
ن ا ل من ن لجو ن  جبم نرا م ن از  ام  ني را م نجي ثلافبم نيال  اازبم نمااثنكجب بو نفشن ِببب ي  اازم

اببانفشنزالبمنإ يِمنج  بر نبنبانج ب بمبان ما ب بانفشني  ب بمنجظانج م نعن جفشني ل من  ان  نزاب
اِللمن ل أنيباجا باني را منج جكمبمنكل ني يباجامني ام للمنفشنن، مييبتنجانمبيثن،ا جي مةن ااب با

ني اظاون  ابمني  اازمنجامنِبمنكجن)يألبت(يِبننيرطمنج ثممنجيممخني اظوني بال بمني  شنبب ابكا
فاألبتن ل  إلنببا نزل ني   ثبمن ا لجننن(5)يا ا نابااإلنفشني  ب بمنجي  طجمنجي   بمننيال  اازشنفش

ي باونجبيابني اا نب  ابجمنزل ناضااباإلنج اا با إلنفبجنبلمتن بمن اجعنيألامنجبمق ن لجقبانجباشبن
لينيامني شازمناِاجبنبمجبشنقبنِمو بانابانجي  لابانجفِم نن ا بمكاني اش مأنجبن حنزمنِ ابانِج

ننإالن من) طاقمنكجبم(نق ببةن) جمينني  ب جم(نفشننيألج نببجياإلننناالن ببإلننني بجبمن  امننقضبمن
 أنا عربي سجل/نفشنالمني  جيت؟ني الحنظ نبميجب نطجبال.....نامن اانني ج جبينني مؤي نل أن

ن،اثنشر ب بج بابمنايجاا بان  ِبينيألرمنجاِاجالثنإ  ائإلني بم شنزمنا ا بمني ليثننيامناب ميًن
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 يمنبمجبشني بجونج ببن م ببمنزااانبمب ننرميجنين ا منامنبيئمةنمبةني نب نإ  نبيئمةني نب نيشن
ياإلن ا ل منببجبنإ  ني  لجمنيشنب لجمنن،(6) بابًينِضامبمن ببن منيااثن  بابني  جيتنرطا بميبيم بان

 االين ميثن)ي ابللاث(نفشنببجيمنن)قافبمنامني   ابا ونيألااني  شنب ماخ نزمنااكب بانج  ا نق ببة
ببًي(نبؤيبنل أنإلنجمبثنانمبةني ضابمن) اا(نإِبمنزشمةنامةن بااانجمبثني ل منجاا بيمن ي ِ امنِج

ببمنجاثمنجابللمنجمؤي نج جيتن مبانجزشمبمنامة ن:(7)فشنِللباني بال شنامنيالونِج
ناانب اشنيِبنزلش، ااني ب ب ن ااني ب ب .ن

ن بمني  ِمنجي  ن ِميخإ شَّ
نامن   شنج بث....نفلبب طني  امني ثلب .

نزمنربامني بم شن يثم،نامن اا؟
نكلينمؤي نيآلرمبمنجالن جيتن إل......

ن اان   ش....ن اا.....
نج اانابللم،نابلل ام،زشم،نكل ن   ش

ن اان   ش،ن ااناانقا ثني يلااث:
نيمن مبينفياثن ابمكان مبين

ن، ببببن ليلامنطاق باني رالقمني  شنمي  بانفبباني مااخن،عكيلينببببنبمجبشني ل منإ  ني باا ب
جفشنن(1ي بلننامنيالبمن..... قمنيج اخثن باني ي تني مااجبمن لبلمنزاابمن ج ناانراط ثنينامام:)

ني يجمن يلامنإلن،ي  بخنيااثني يلام ن شئنإلينن،جرلننينامامن يلامن،رلننيهللنم ِااإل نقج اا )إااا
ن منالج ن إل ي اشاطني لابمنزل نن،جي يالونكجني اشاطني نمبين ل من(40:ي اِ نفبيجميمنن مباا 

ن؟بلبمن منبطجعني  امنجبِ جبإلن بمني ل مننجامنن،ي نب نجي الاجامنجيالا  ام
ني  شن ِج إلنامن امنبيئمين جامنبم طبعن منبيممن ؤ ني  امنجبا  منزلبإلن بمني ل م

..( ر بصن ل من.   شن،اخني ا يلونإ  ن)ابلل شإمنإضافمنبن،الن نإ  ن امن اب ناان حنزل نيأل ش
ني اش ثني لينب   شني شازمنيالا  امنزلبإلنجزل نزجيا ن ني ا    ي بم بمنج ر بصن  امني ا يلو

ني  بببة ن   إل ن ابيخ نيم  ا م نجمجحنن،ضبنإل ني ثمة ني ابمفبم نجيألامان نين بيع ن ر  م ني  ش ني ل م كل 
نإ  نج جبنج ل أنبيجمنفب نن مب نن  .نجكل ني ل من ِ اجنإ.ي ِضامةنجي ِبيثم ن بِج با با بشي نمِج

ج   اب ني ابيخيثنجيألجيامناجيقبباننم  ا منفجمبم،نفياثن ابمكان مبًي.ج يجمنيالن،يمن مبين:يألام
ني  شن ِببن ني  امبربم ني ااطلم نفش ني ِتنجي نب  نفضاخ ن  يجم ني  ِميخ نج بر  نجي شازم ني ل م  بم

ن:ي اجيقعنجي جقائع
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نلل شن بايممني  اامني بيئمينفألمفعناب
نجبج بني جقثني  اب 

ن لامخنااليمني   امنج ا إلنفل ا  من   شن
نزل ني بكمني ببج،نزل نمالال ش،نزلشّن

نجزل ن جي نالنب ج ننزل ن  ش
نكل ن   شنجاب   ش،نز انمِمين

نيألج  ِبيئنن ا لشنجامل شنجكجب شن
نجابباشني  لب 

نجالب ني بم شنفشني  ِميخ
نمب نامني لجيفشنيا ا جونزل نز اخ إلبب بناانب

نجبب بناانبلج 

 امنن، امن   تني ببجيمنجيا الننبيئم إلنِج نزاننيألامني بم بمن،إمني بكمني ببجنكجن امني اِام
ني  امنكشنبزجمنن،يالا ياماثنجيالِ الالثنجي ايجص نبمجبشن   إلنإ  نيالا  امنزل نكلي جبزجة

ن. لِباةنجيا  امني ج جب
نزاجن نقميخة نجيِبإم نفش ن باش ني لافبم ن  م ش ن ِج ني ل ببة نكل  نم يننةيم نزل  ني ل ببة نبالال با ام

جي ابللاثنانائ ني شبمنن، ينفشن ا ببكان، بضبونفبيجمنابا ني باجيمنق ببةنامني  ني ابللاث
نفبإل نجي نميئب ني  اكلشنجيزالقإل ني بم شن،ي بم ش نكشنن،ي ابللاثن اباثني شبم ني ِلبلم جي ابللاثنفش

جكشني ل مني  شني  ثن بانكل ني ل ائبنيألون ي ناانفشنكل نن،جي مؤمني  شني  ثن بانكل ني ل م   بانن
ن..ي ل منامن  لباثنجابمفباثنش  

امني  مابمنن، بل ني  جي لبمني نلةني  شن  ِج نامنينر امنإ  ني يشفن،كيلينبراطتني شازمن   إل
نف نيألشباخ نزلو نإ   نيألمااخ نزلو نبلجب نِبم ني  جكم نِلبلمنإ   نزمفاا نيالمو نِلبلم نزمفاا ا  

ن رمم.(8)ي اما  نج ا ن   نامة ن ا ج   نكاا ن  و ني ابمفم لبلم نامةن، ا بطفنامةن،ِج إلنن،ج ا لطع
نن: ايشفن  مني شازمنمزم

ننيألج  اب   شننننننننننز انمِميننننننننننننِبيئنن ا لشننننننننننننامل شننننننننننكجب شن
ي شبم(نم بمن ر امن جنم عن ناثن بل ن)جالب ني بم شنفشني  ِميخنننجابباشني  لب ننننننن

نينامااش..ن-ِبمنبي ا ني ج جبني ل جين،ي ل م
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ألمني جثابمنن،جي بم شنيامنبلب ني شبمنفباانبلب ن،.ني ل مني بم بمنالب ني بم شنفشني  ِميخ.ابو
ضجمنج جبجي شبمنِاضمنفشنِباةني بمتنِضجمنضمجمنن،كشنزالقمنا اشمةن ا اِمج  فبجنن،ةنِج

لم جي ل مني شبمبمني  شنشيلثنل أني شبمنكشني  شنن، ما ني مؤمني جثابمني  شناجممثنفشن لأني اِم
ا ّبثنجرّلبثن ايامني بم شنجفلمنثن لأنيألايامنفشني لِظمني طللبمنجكشني  شنرلبثنااظجامنقبامن

جظ ني شبميخنن،ثني لجيفشنالكلمجظلن،ج ل أنظلثنكل ني ل منالبممن،ي مثاخجننفشن ِظمني ابحنجي نرم
ن(8)بلج ن  جناجي :ن،ا بجمبمن اانبمملجمنامن لأني لجيفش

نلين  من م بني ل اثن باننننننننننننننننننن
ن    كانزاشُننجزّااكانننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

ن لم نرا م ن  م نيالز باببمن،اب جبةن،ماابمن،كش ني ل اث ن با ني شازمننجاا  بان، م ب نكج  ب 
ني ااظون،يالز بابي نكج نجزلي إلن، ب  ني شبم ن  شجين ني انبو ني باشن ني شازم نكج جي اش ب نن،إااا

 لأنكشني ل مني شبمبمني  شن  لمني لب منفالن طلنني ل منا اشمةن جنن، ايا ب إلني ا رجلن جاضإلنج اجيم 
 بل ني ل منب ايمني شازمنن،  امن  ن ل  كانج لنبان  اجضني نمنج الالثنينبِاخني اج عنين، لمبمبم

شمطنيالا الننجيالايناخنن،امنقبمني  مي إلني ثلافشنجينامااشنألابانمالِإلنفشنقبمنشمطنني ضمجمة
وني لين ا  إلناااِاننإبا ني ِباةن،ج ل أن  بمن  مني شازمنكشنممنج جب ن،جي لبم ن:كشني ِم

ن بمني  ِمنجي  ِميخنامن   شنج بث.

ي شبمن كونالجااثني بجبمن يمني مؤي نب جي  ن جي  ن امني اِام....نامننج ا ل منجي ايامنبِبب
ن با:نكباًنجنا اان اا...؟نجب  شني  جيتناؤيبينماجنقاامني ج ببن ب بمناجي بان لاامنيألو

ن اان   ش...ن اا
نج اانابللم،نابلل ام،نزشم،كل ن   ش

ن اان   ش،ن ااناانقا ثني يلااث

ًانجفيمًينج مبًي..نإمنبمجبشنبؤيبنشبمًيناانبؤي ب نفالمنمني ل منامن مني ل منكشنينامامنزلاًلنجمِج
منزل نيألفنني ِضامينجنينامااشني شاا ن إمنِضجمنضابمنيألااناان النج   نإلني  الرمني ان ِج
ا ِاجميناعنثلافاثني با ونجاا  ي إلنكجني لينبشي ن جكمني لضبمني  شنبِالباني اص..نإمني  المن

ني اباب منن،لمنامني ضابمنا  ب يالمابمني ا شي ن اان ِا نامني ث جثنجي بلبابمنكشنين ا ج   شنر مي
نبمبمين نمبال نق   ني  جيتنام نيام لي نجي  ن اا....؟ نام ني بجبم نزل نمؤي  ني  جيتني بلبم ن ِا  ي  ش

فامنش يمني بالقاثني بجونميِثن  بلبن  بر نن،بلرصنفشني بمج منجمقوني بجبمنجي ابامنجزببنيألطنا 
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لمني  جمةني ا  اج ةننفش ِجيمنِضامينج امااشنابانِ  نبرلثني  جمةني شبمبمن ل منجي يالوناِم
نإلن ني  شنبل عنااطنن مطجمين ِثن اائبا نيألمطجمبم نامني ل م ي  شن ل متنام جباثني  ماب نفببا

ن.(9)  جي مني  جمةني شبمبمنفشنابااكاناعن ماطبمني اشجخنجرمججني يجمنامني بااخنإ  ني ج جب
نالنيمضنفجننيألمضن ِالاش،نفبِالاشنيالاشننن

ل إلن اااش نطائمينا نمزانااشنجب اشنزشنِم
نفشنِطااش،نفشنِطاوني با وني مِمينامنِج ش

نزل نمبحنجقنثنجطا ن شن بلشني طجب ن

فإلنب بمني شازمنينامامن ي ناانباجمنفشنبيرلإلنامن جيز ني شبجةنجينقبيونجي نب ن مبين ليلااثن
ني اصنفل أنبباشني ني يلااثني  شنبشبمنإ ببا نف منكل  نجزلبإل ن لأني لجيز ن اببًا نفازلبم اإلنبااِبا

نيز باببم نيلااث نينميبةن، بمث نج ِلبن نجي مطجة نيألام نزل  ن ني لبمة ن ا لأ نيلااث يلااثنن، يابا
ن،امن   شنج بثن:بم  بتن باني شازمناانلين امكانا  ابالناببانيألبجيمنفامةن يجمني ل منكشنيأل  

ن:جامةنبيجمني شازمنكجنيأل  
ل إلن اااش نطائمينا نمزانااشنجب اشنزشنِم

إمني ما ني لينبا اشنإ  نزا اشنني شبجمنجي النشبجمنابانزل نِبن ب بمنبجا نبب منزمننزالقاثن
نزل ن نببا  نااا نيألِبام ن يثم ن ااضا ني ما ي ني شبم نبيجم ن م نإ   ن بم ني  بير  نجكلي ا بيرلم

 شازمنامناراط منني لامئن شنمةنلي بمنرا منالن ِبكانِبجبنجالن ض طبان ر بتني مؤبانج ايبمني
ني لينالن نيالانبا  ننثميخ نقاجيثنزبببة ني  شن ن ح نجل أنزمنطمبنني بالالثني ميا ة ضجي طن للبببم

 بمنالنن االننيألج  بان  نزمني نيمنفضالنزمن مني ما نبلجون ابامنإزابةنيألشباخنإ  نط بب بان
جزمنطمبنني  شا أنجي  بير نز مني مؤبمني نابمن  بمنإشبازاثنن،ي اظبمين بمنيألشباخنإ  ني  شا إل

فاانالنبايمنفشنجمائ ني  ب بمنيألرممنن(10)ي ما ن اج اثن للفنفشن زاانني اصنإبااخي باني ميا ة
نبايمن منبيجمنفشني شبمني ما ين لينفااإلنفمني  ايمنامنني الاايم:ن

نفبِالاشنيالاشنالنيمضنفجننيألمضن ِالاش،
ل إلن اااش نطائمينا نمزًانااش،نجب اشنزشنِم

ن يمن  با منز مبم؟ن،ك نيامنبمجبشنكاانببببن با منفرمني ا ا شن شبم 
ن(11)ك نيامنباظمنكاانإ  ناصني ا ا ش

ن ااني ليناظمنيألزا نإ  ن ب شننننننج مابثنيلاا شنامن إلن او
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ن ميكانجبر  ونجبمبمني رلنننننننا ااونا خن نجاشنزمنشجينمبك

ني شطمبمني  اابمن ل ِمني  مبطن ني نرمني ماانني ا با شنج  با منيالمبيبمنِبمن اشمنَ  بم  بلي
نفشنج لإل ن ني اش بم ني ضام ن لجة نيأل م نجمجيني ابو ني لافبم ناع نجكااأن ؤمةنن،كب  با ن يلااثنكاا فا

نياطالقإل نشبمين،ي اصنج جكم ني شازم نشيلبا ني  ش نن،ي يلااث نزاا نبااو نيألفاننل أ نإ   ناابا شمب
ل باني طائمةن بمني  ااكبمن ااونزبابإل.....ن،اطائاا نجكليني ابا منبشببنِم

ننفنشن نفامنبمجبشنباظمنإ  نشبم نزل نياإلناالليثنِباة نيامنشبمني ا ا شنشجيمبنبااونزابا لي جي 
مإلني ِضامينببمأ كل نني طبميمني ام امنرطجمةن يامنفشن جي نيألثمنجبمجبشن جزبإلني  امبرشنِج

لمننبِمصي لبمةنزل نِنظنكلينيألثمنإلننجبعن بمنطائم ي رطجمةنج ل أنب زل ن ااخنيباااثن لأني ِم
نكلينكجني نرمني ابا م.....ن، ااونزبمني شازم

نالنيمضنفجننيألمضن ِالاش،نفبِالاشنيالاش...

بمنجي ِا منإ  نيم بابنفضاخيثن بببة ا شازمنبمفضنفن،ج لأنإشيا بمني ماجني بيرلشنجي اشجةني مِج
ن،ج اانيامنيبااإلني  مبينالنب بحن إلنل أن،ياإلنبِ ن ِا منإ  ني طبميمن، منبض نم بمنيألمض

نا بزإلن ن جزش نطائم نإ   نيبفنب ِج  ن نببمأ ني لي نيألمضن ا شبم ن لت نام نرال إل نب ب ف اإل
بإل ن ِج ناا نرال  نام ن ا  جي   نجيالم اميم ن نجي  ِلبن نيالا شام نزل  ني ال بمة ني شبمبم نج مؤب إل

ن..انمبة)زش(نامن اام نجيم اميم
نالنيمضنفجننيألمضن ِالاشنفبِالاشنيالاش

ج اان ونن،فبل نيألمضنيالز باببمن ون ببنقابمةنزل ن منإشاميثني شازمنيجابانإشاميثن بمنيز باببم
بيمنكااأنيمضنفجننكل نيألمضنألبيخني ابامنفامني شازمنبل  نإ  ني يالوني لينكجن ملجتنا اب ن

ناااممم نبِالإلنفش ني لي نكلي نشبم  نكج ني شازم نجيالو نجايا بي ن،ي ل م ناجي ب  ن نإلبِا  نإلجيشجفا
ميئلإلن ِبمنب بمني يالون ني اصنييثبن،ي شبمنفب نج جب–ِج امنا جصني شازمنببلمننمإمنكلي
ن،  ل نكلينيالف  امن االاش ا ن ا اصني ا بعنشبمين جن  ابمن جناثميقبنجنن،زمنيف  ااإلن ا يالونجملطااإل

ب  اج ني اصنإ  ني ل منفب  حنيف اااان ا ل من ِظمنيا شا بان لي بانامننشناني باجبمني  شن جقنبانجكجن
ني بابي ن نيالم باا  نفش نإ ميئبا نيبنباث نز  ا با ني بم بمنن،زل  ن ا ل م نيِ ناخ ن ب  نيالف  ام جكلي

  امبخنامن بمنجف اِ بانج باابانج ياإلنبِا نفشن اباإلن ملبااناميج ًانزاإلن امنينامامنِاضمن ا
فا ل من مابمن لاج جبنفشنن، بانب ونجفببانبِبمن،  نإمنإقاا إلنفشني با وناشمجطن ِللبان ا ل من،ي ل م

نيامنل أن نإلي ني  م ااشنجالمباا نبلج  نياا نببنني املأنإ بإل نإ  ناا نانال يألزبامنجكشنفشني شبم
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ااطلمني ِضجمنفبشني طاقمني  شنجكشن يني ل من م لإلنامن با إلن  لباإلنفشنن،ي اِّ تن ائ انالنبمم
نن(12) ايمني ِضجمنامنن ااخنلي إلنِبمن اياإلنامنا ابمةناااطنني  بات

جكلينن،ج اانيامنبمجبشنبِامتنين  اخنجي   ببتنجاِاجالثنين ابةنفلبنج بن ا ل مناشمجعنِباةنجج جب
نابا ني ببيئبم ن لأني اشامبع ني  نزل نإ يِم ني لابم نيألكو ني اباب  ن نرمنن،ي اشمجعنكج ج ل أنببلم

ن:يل أ
نفل ا  من   شنزل ني بكمني ببج،نزل نمالال ش

،نزل ن  ش،نجزل ن جي نالنب ج  نزلشٌّ

نجي جكمن ني ضبف نضب ني ِباة ناشمجع نيا  ام نكج نبمجبش نبباببا ني  ش ني بم بم ني ل م نيا  ام إم
ب  نيآل اخنضبنكجيمني مالالثني  شنيم ضثنيألامني جيقعنِج  نضبنيم مالوني ليثنجنن،جي ميجابم

نجزجيا نينفلامنجي  بات..
فا ل مني ِبمني  شن ا لأنشمجطنِبجب بانج ب بانج لائبان بمثنكشنيائاًانِبًانالمني يائمني ِشنباجثن

 ابانِميب إلنجر ج  إلنجيم اميم ن بالنن، ياباناشاطنني يائمني ِشني ا   ني ام امني ا جي  ني  اقش
ن ل نبمبب   إلن من ا  منزل ناشمجعني  جي ني بم شني ِا شني لينيثمن ب نجبمجبشنببشنل أنِبااا

 لباشنبا لأنشمجطنطا ن اب ن)النب ج (ن ابانإلمن بمثن  من للبببمن  نكشناشمجعنِضامينثجمين
بمنبمجبشنزالامنزل نبلبمنالنم ابن  ج بانامني  لجمني  شن ظ نا جك منفشنشيالا  امني  شن 

بايممنألاإلن امبخنميمخني ابا ونجي ام بباثنجي ابمفباثنجي مؤمن م لإلنكل ني ل مني  الرمني  شنِنظثن
ن امبخنيألامني  يكمةن بمنشمننيألمضنج م بانج ل أنبجي  ني شازمن ا  المنيالمابمني جيثلم.

نكل ن   شنجاب   ش،نز انمِمي
نيألج  شنِبيئنن ا لشنجامل شنجكجب 

نجابباشني  لب 
ننجالب ني بم شنفشني  ِميخن

نبب بناانبمب نامني لجيفشن
نيا ا جونزل نز اخ إلنجبب بناانبلج 

نال بنامناثمن لم..
نال بنامناثمني بشن با  مني ممج 

ناالين لشن يشنبلا نفشن ا ببني ل منج ونبللإلنبمجبشنكاا....؟
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 م بمنفألاإلنببمأناان بل ني ل منامنفازلبمنفبشنإمنبمجبشنإلنب فن   إلني بم بمن بل نيألج افني
نباطجينزلبإلن ني ِاضمنجال ناا نزل نيم بباتنِميم ن  منقابمة نب ب ناابا ني ناا  ِا نفشنلي با

شيا باثنإ  ني نب نفبشن  منيش لاننجاِثنبيئابم ج ل أنفبشنالنن، ا لجةنامنقجيابمنجضمجميثننجي 
ن ل أنز جمنِضا ني ِضامين  جقفنزمني ااجنجي  جمعن شبب نبجونيم جز ثنل أني اب ني  يكمة م با

ي بائ ،نجفضاًلنزمنرا ب شني اِثنجيالش لاننفبااأني ظاكمةني  ئ لبمن ل مني بم بمني  شن ااِبانامن
ي لبمةنيالم ببا بمنجي امجامني اطللمنفشني  ب بمناانبضببانزل ن بببنجيِبنامني يناخةنجي ِبجبمناعن

 لأني ظاكمةني  شنبب منزابان ا ا ا ني لينب ب ني ل منيائاانالابابمنن،ار لفني ل اثني ِبمنفشني با و
فا را بمني  ئ لبمن ل من ضازفناج جبنكل نن،ج ااعنيم لميمني ل منج اجبكانإل ِميمن طجم نجيم ببا 

نقااجمن نب  اج  ن م ني  يبف ن لااجم ناِبجبة ن بم نفمص نام ن ااح ن اا نالابائش نج شي  ي ل م
ا امني ل ببةنزابني اثمنين بشني لينيامنجاانب ي نزاجيمنيا  امني ل من..نج  جقفنر.(13)ي  ر بص

ني  ام نزل نام نجرلجبكا ن إلن،ي بم بم ني يمبو ني ممج  نيا  ام نجيم ني يمبو ني لميم نكج نكاا ني ال جب إل
بباشنيا  امنيألامن ابببانِبمن  ججني مااخن  مني بمتن  اجنيأل  نيأل بينِبااانقبمن بان من يجمن

اب  ةني اِنجظمن  امنيهللنإ  نبجوني ببمنِاالمني ا ي ِ منن إلن ِافظجمنا)إااناِمنا  ااني ليمنجي 
جي  بيعنن،إمن شمبفني ل مني بم بمن  ا ن ينجمجمني لميمني بظبونكجني لينِج بانإ  ناب  ةن(9:يآلبم

ناب   إلن ن بلبا ني لي نكج ني ر  م نِلج با نبير  ني اِيو ني لبت نزل  نجقبم إل نفببا نشبم  بمجبش
ني شر نجكجب إل نجامل إل نكج ن ا لإل بيئن نِج نمِم  نجز ا نل أننيألج   بم ني  ني  لب ..جفش جابباإل

ن  ايمنامن ِجب ن ني ل منامنر تنجفازلبمنِبااا نفشنكل  إشاميثنإ  نالبم إلني نلةنفشنإبميأناا
نجمؤي نجانبامنن كجي مإل نيأل ن نج ن ا جك  نزامام نشبمبم ن  م ن ب بع ني م بع نياباام نبابام نشبم إ  

.نجال بنامنينشامةنكاانإ  نإمنفب ني  مابمنجاش لا إلنيامنِاضمينفشنشبمنبمجبشن ضميجةن ا ِابم..
ألاإلن جمنامن  جيمني جثجننجني ث ج بمني  شنبطائمنإ بباني شازمنفبشنيألزابةني  شن  اشن إلنزا اانامن

ن(14)يألاامنجي شبجمن االا ااخ
نجمجفن طم ن اثنزميقبمنثج با

ن  ج ن كمةن ج 
نمفنامن ماأج ي تن ج نِ

نزل نطمفني مبونفجننيمابا..

ج يميمنيمونامن جناانن،فا  مابمن شربصن لاما نج  يببن لبجبمنج ابب ن لليثنجيث اثن ج جبكانابا
ن(ن15)اِتناِاج من اجي لمني شبجمن ا ا بمن إلنجي  لللن ام ِضام 
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نزل نكل نيألمضناانبم ِنني ِباةن
نزل نكل نيألمضنمببةنيألمضن

ن وني اباباث،نث وني  بيبا
نيااثن ما نفلمطبم،
ن امثن ما نفلمطبم

نمبب ش نمبب ش.. م ِننألاأ 
نيم ِنني ِباة..

ج جي  ني  مابمنِضجمكانفشنشبمنبمجبشنزالامنزل ن  شبمني بجبمنن،جبجي  ني شبمنزااقإلن لجطم
ن(16)ي ل منابجضإلنزالامنزل ني ِتن-جبجي  ني شبم

نجيقمونامنماجشني ببمنمجفن ربطنااببالن
نلشنفجقإلنشبمين ببابأجيا

نجيماانِبمنيملبإلنفؤيبًينليتن م بال
نباّبنزميئشنيألبأ

نم ي ت: المن  ل نامني شببيخنجي ال :
نفلمطبابمنيااثنج ون   

نجبؤيبني  مابمنزاجياًان لبجبمنج ِبببين با:نننننن
نفلمطبابمنيالمو

نفلمطبابمنيألِالونجي بو
نفلمطبابمني اابب نجي لبابمنجي  مو

نيممن لب  منجبرج نفشنِباةني  اازمنجيشفن لط ببمنج شبائبا.فا  مابمن
نج اماأن ِثنفشني جببام

نربج ني مجونيزمفبانجيمنب  ب ني اببيم

نإشيا ب إلن نبِا  نيالمو نيجم نام ني ِببم ني بم ش نجي شبم نبمجبش نشبم نفش ني  مابم ن كابم ج   ش
لبانزاان ن حنزاإلن جياتنكلينيالشامبمنجي ابمفبمنجي  اا بمني  شن م  طن اضاجمني اما نجبيشفنِ

ي اضاجمنامنبالالثنثاجبمنفشنا مني اصنج ل أنآامني بمتن  كابمنإبِاخيثني  مابمنزل ني اما ن
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إلنشمزا،نجكلينانمإلنجزل نامنِج إلنج ل أن بضانيااثن اا بمني  مابمنِلانامنِلجنني ج ببنزل نجي بب
إ  ن ِلبلبانامننميممنرا منجبزاي باجامنببفعنا اِمني البنيألب شنإ  نبميممني  مابمن جننيالك ااو

 اا بمنيألج ن ج نبان ابمنام للمن بانيش  ا باني بال شني راصنجني ثااشنامنرال نزالق بان ا ا من
نجيش  ايا باناعنإشامي إلنجبالال إل...

ن،إمني نب ني اضامعن)يماش(نبش   نيش  االنفابانا شا يانبير ني ل ببةنألاإلنالنب بمنإالنزمنملطم
جي شازمنإلنبيممنإماابنفب ني  مابمن انمإلنفألاإلنباام نملط إلنن،ب ني  مابمنبا  نامنرال نملطمف

زل نيألرمنإلنبنمضنزلبإلنيماإلنامن بمنجامن بمن رممنفبجنبا لأنملطمني ل مني  شنُبمّاشن بان
ن(17)جبر امنامنقااجمبانيألمااخ:

ن ن اانيألمض،نجيألمضن اث 
شن ن ماشني  ميتنيا بيبًين مِج
ش ن ماشنببيَّنم بفن مِج

ن ماشني ِ  ن  اِم
ن ماشني ب افبمن ج ًينج بمن

ن ماشنضلجزشنش من

بنجيالابااجن ياإلنبماشنانمإلنيألمضنجبماشنِ ب  إلنيل أنفشناشمجعني ِتني لينبمب نإ  ني  ِج
إمنيموني  ميتنن،نفضاًلنزمني مبشناِجني ث جثنفشنيألمضنجي  ش من بان اش  اأنِابونن،جينر ات

نجي ب افبمني  لل ني ِ  نجي بب نجالنيمو ني ضلجعنضلجزًا نيمو نالنبلابإل نياا نالنبلابإلنشبمبا ببين مي ا
ن ل مجحنجي ِ  ن  اِ إلنجي ببنم بنًا منج ل أنب  يمن بان مااخنامن بببنفبماشني  ميتنيا بيبنمِج

 ج بمني رلنننجن باًانجي ضلجعنش مينااانبؤيبن امبمنيألج ن جني مجحني شازمةنفشجبماشني ب افبمن ج ًين
ني را م نمؤب إل نرال  نام ن ماب با ننزابة ن بب ن مااخ ن ألشباخ نبيم ن و نش جاإلنن،ِبم ن زاان ام

ني  اا شن ن ن بم نب اع نلي ش نراص نااظجم نام نبماببا نكج نجثاابا ني  امبربم نج ِظ إل جاشازم 
ن.ج بمني شبمينجي ج جبينابان(18)جي ج جب

جي  جحن ب بمنزمناياجمنن، اباني  جحن،بمنيألشباخجي ل منزابنبمجبشن باشن ب مني ِباةنجينِما ن ا 
ن(19):ي ج جب

نكل ن   شنقالئبنامنا جونِج ن زااننيألِ من
نكا مجي

نيرلجيني ايامنجكا مجي
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نيرلجيني  اامنجكا مجين
نيرلجيني يالونجكا مني للتني ل ب ُن

ن من يممنيا النني  امنجيايناخ  ني ل م ناجزبن،ج البجمنكل  ن من ابطفن إل نامني ميجابمن البجمكا ا
جي ميجبنجي مجبيجبمنإ  ني  امني  اب ني لينالن  ابإلنإالن  مناشمقمننالن اِا نإ  ني ِباةنفلطن  ن

ن  اببا.
إلينكلينشبمنن(20)جي ل منزابنبمجبشنكشنب ب ني ِتني ِلبلشنج مكااإلنجي ملطمني  شنبا لأن باني بلبم:

نياثنِلانِ ب ش
نف  فناشببن ااشببن شنجيِنمنيماش

ن لعنمااامنفشنِبيئنن ا  زل ن

ني ِباة ميم نِج ني ِضامة ن ا بكام ن نج بطش ن  بكم نفا ل م نيال  اازبمنن،ج ل أ ني ِميياث نفش   بكم
نبلج نن،يالب ا بم ني ِباة نجمل بم ني ِضامبم نجيالا ياماث ني ل ج  نظ  نفش ن ا شِجت نج  ات ج ل  
ن(21)بمجبش:

نجش نمبونطائشنج إلني بلبم
ن ب ثنامن   شن لج نجالن لج 

ا اصنيألب شن ب نا مبن  م منزاطنبمن  رلنشي ني ل ببةن جني ل من جني مجيبمن  نكجن  خن ب شنف
ناب مةنزمناشازمنز مكان ني   م م نكل  نفبإل امني ااجنيال  اازشنجني ِضامين لب مني لين ج ب

بربمنج فيام نامنرال نببااابيبمنل أني ااجنيال  اازشنجي ِضاميني لائونزل نيالز ميفن ا اظمةني  امن
نينامامن ن بميمم ناالخام نيأليثم ني طمبلم ن ابا نزل  ن جي بي ن ج ن طجمي ن اااش ن نمبم نااط  ج نبا

 اإلني  امنينامااشني لينبرللإلنجزباانامنرال ني ر مةنن،جي ا  اعنفاألبتناث ني اجمبل نفمن اااش
ي ناامنن أنفامنبمجبش لن(22)ي نمببمن جنيال  اازبمن جنيناماابمنفشنفبوني جيقعنجيابياما إلننفشنيألبت

ن  ني شازم نج جب نكش ني  ش ني ل م ني ِاضمنبم ط نج ب  نفبإل ني ا   لم ني  ؤم نج بم ني  امبخ اا الأ
ن(23)ِمت:

ن
نجفشني  ِميخنقا ني  بتن ش:يي ت

نفللثنزل ني مميتني ا من رمم
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نفلا ...يي تن برّضمني مميت

امنميجابمني  ِميخنجفمي بانن(ني  شنِج ثن امبخنيألاميقم إمنيلامن)يي ت(نكاان م ِضمنانمبةن)
ميمةني نب  جي ي ا منزل ني مميتني ا من مطجمبمن ب ن بان من يجمنألاباني ا منن،إ  نيثافمني ِضامةنِج

ي ي ا منن، ياإلني  بتنب امن ي ا مني نب ني ِنن،ج مطبمنفشنفضاخنالن  ج ن إلنجالنث جثن،زل ني بجيخ
لمن ابضنفبب لمنِضامبمناجزبمناِم انزجيا نني ر تنجي  جي  نجيالم اميمنامني  شن ؤم ن اِم

شن يجمنب رمن ا ِباةنفا انمبةنزابنبمجبشن بمثن رال ني نب ني اضامعني ا  ببن)برضم(ني لينبِج
ن ا ِبجبمنج ل أنبم ايمن  باتني شازمنا مبن  جيثن لنظنجالنِمجفن ي تن  نكشن يجيمنانبام

ن رونانمبيثني نب نجي ِباة:
نيطّ نزل ني انمبيثني  ش

نالمضثنفشن مامني بمت.....ي

 باتني نيمنن،فبجن ب نيالميضني ل مني بم بمن  نكجن باتني مجحني  ب بمني  شنيااثن ِمأنكل ني ل م
نإ  نن،ي اِمضني لينيامنبانخني مجحنفشني ل م نإباكا ني  شن شب ني مجحنبيفبمن جكجنضبفنينميبة

ني   ب نج نزل ني ا ا بم نقبم با نينامااشنج بضبب نقميمكا نج ي م اع نفشنشبمن،ي..... ني ل م  ي م
ن(24)بمجبشنِ  ن  بمنكشني جطم....

نجطاشنق بب شني  بببةنيبفنيبمين م
ن بمين ب نق مي،نيبفنيبمي

ن من ضالزشنمباجنيألمضن جنش مني نضاخنجقبن ب  ...

نجقبمنإ ني جيقع نيم الت نام ن رلبصنينامام نزل  ني لابمة بكا نِج نكش نين بيزبم نجي ناجم ني شبم م
ني شبمين. اجب  نليائإل نبمجبشنجفش نشبم نفش ن كابم ني يلام ن نب  ني يلامنن،إم ن بل  ناا نببمأ فبج

نإ ببإلن ني يلام نكل  نيااث نإلي نفيبف ني نب  ناِج نيناماابم نينميبة ن ِمبأ نفش نبجم نام ي اِمضم
ن(25)مااجبم:

ن ونا ثنيشنا  ش
نمااااني  ِمنفشنقمطاج

ن  بيفانجا ام
نِبمن جك ثنثامنبليمني يلاا

نجطاا
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نالن اتن إلن امن
نامنبليمني  بجني لبيا 

نِبااانيم ج جي
نزل ني بابان يلام

...(نِبمنب ون ا لميخةني يشفنزمنيقم جكل ني يلامنكشنان احني ابمفمنج جكمني بلونجممنينمميمن)
ي ل منكشنثمجةني شازمنج ميمني شببيخنن–ما ني  امنج منامني ِضامةنجم منبجير نينامامنجي ل ببةن

ن(26)ونفشنج اباكونالبج زجمنزل نجمث بون بمنيأل اباث:مفاقإلن ل أنفب
ني تني ج بم

نزشمجمن  ابمن بباببانج لما ني  لبمن

ل با،نجنفشن جك بانجميجابا:ن ن(27)ج ظ ني ل منفشن ِ مني جطمنبمبمناببانفشنِم
نيالاأنيامن  ابم

نجياثن ِاج نيناشاب
نج يمني شلاخن ِاطن ا شنمني م بببم

نامن ب شيالاأنيا ماجاجنطامن
نفبا من اتناا  اا،نجز   ااني رمبنبم.

ني الاجام ناشبب ني ثجيمن،جي ل م نإميبة نفشنن،جي اشبب ن لب  نكج ناا ن ي  نجما  نيا  امكو نكبف جي اشبب
ن(28) امبربو:

نفبانجطمنيألا باخ...... ياا 
نجبانجطمني  يمزبم.... ياا 
نجبانجطمني شببيخ...ن ياا ن

نشببنفي نشباتني   ا نيا بيبن بليني ا
نجي نيألااشببنفبأنيا بيبن  ب جامن ال اش

ني ثجمةن نفب  نزم ن  بم ني  ش ني يثبنم نيالب ا بم ني ِميياث ن ا ا  نما  نكاا نجيألااشبب ني اشبب إم
يألااشببن بمثن ااباثن  جبمنفِمتن  نكشني  ؤمني  امبربمني اضبئمني  شنن،ج ضِباثني ثجيمن بابو

 ألمضني  شن شبنمجيزبني الا لبمنامني لبان يمنن- ن لثجمةج ب جامن ال اشنكاانمان،بملابان ب ن  ب 
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بجب إلنامناشببن امبرشني بمنكجنيم  اطإلن ما ني مببةنربب مني ي ممني  شن كليني ما نبم ابنقج إلنِج
ناثلثن ني ي ممننجظلثن مجعناشببنز منيأل با نألام ة نينمالو ن لا جةنج ثجمة يااثن ج ناؤي منِابو

نج ل أنبجي  نبمجبشنقائال:ن،ب نج بنني ِتنجي جفاخ ال ني ا ابئنجم اامني ن
نجاا ثنربب مناِجني ابمنفاِ مقث

نربب م.نالن  للشني  اتن
نإمني شبجتنم بر نكليني ي ات

نج  ف نشا ن مبِان بجمنطلج ....

نبمجبشن.ابو نيم بزاخ نإم نا جي ال، ني اشبب ني  اتني الب نجيا ب نل أ نبرلثني شبجتنام ن لب ...
نجي  ميي ن بالقاثن لانمبيث نرضجزإل نام ن يثم ني لييمة نج ميب اث ني ربا  ن مباقاث ن بجم  نبرضع بت

ني ل م نب ر نزمن يناا  نشبمين،ي يلااثنفشنابا و  اا شنِللإلنفشنن.جي االِظنإمني شازمن و
نيثافمن،ي ما ن ني بميابمنجيمني بيبنن،فبجن ونب ر نزمني  ااخني  مبطنجيمني بيب ج ونب ر نزمني  ابم

بلازا إلنج مييب إلي نضاخن شا يان ن.(29)ج بلببين بمنانمبي إلنجي 
إمن  م مني ِبيثمن بمناِاجبنبمجبشن م ي نزل ني ل مني  شن طجمثنزالق إلن بانز مني اميِ ني  شن
ن،امن بانشبم ،ننإمنبمجبشني ناامنب م وني   م مني نلمطبابمنزمني ِمتنجي باامن ا طلِاثنيجابم

نن امبرشنفشني با ني ناشنكجنياانبجضحني نبلمجفنيالبطا شنياإلنبم طني  امبخن ا نمنالمنيان احن ف
نفشني با  ن  بمنن،فلب نامنِلبلمنرامجني  امبخن، با شنفاب اجنيابلابن ِلبلمنجاجضبمن با جكيلي
ي ِباةنن بمني ل م،نبانخنفببانشبمنبمجبشنببببن،ي ل منِاضامني  امبخنجام جبعني نمنجالمنج جب 

ن نزل  ني ابا  نإم اغ نإزابة نالنز م ناا ب ن ِج نفلمطبم ناث  نجي ل م نزبببة ن ابام ي يلااثنج ِابلبا
ن.(30)ب ِب

نإمني الالثني اجزبمنفشني شبمن ِبمنامنرال ني ل منفا ل منكشنزليتنن  لبن  يبنفشني البنزاجاا
نن،ي شازمنامني  ني   اج نألاإلن بانا ااكبمناعنج بياإلنبببمنِجيمي إلناعنينامامنجي ط ببمنجيألشباخ

نجي ايا بيثاعني  اا ن ر  مني  امبخنن،منجي ايامناعنيألشجيننجي اجي ب نيي شفنإابا ن ايمناابا يلاا
جي   م منن،جي شازمني ال بمنكجني لينبلبتن ا ل من ب  إلني ااكمةن،جي جقائعنفشنانمبي بانج شيال بانابا

ي  شنالن   منني نابمني ااض منكشني  شن لفنجميخنكل ني لب من ِميبانمبمنيألفننجزانني مؤباني نابم
إمنيم مالوني شازمن اا باثنيألِبيمنج نا بلبانبملونن،يألشباخنِمتن  نج   مناانجميخكانيل أ

 يمني برج نإ  ن اطمني ِبمنجي  ن زااقإلني ممبمنكجني لينبمق نن،ي لب من لا اشمةنجي  اائبمني انمبة
نجن ن ني  ميبتني بمياشني لينب اشني نمنجبا ضن ا ِميبم ني شبمناِج ي  اجعنجي  بير نفشن ابون ل م
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ااان ي اصني شبمي.نإمني ِبيثمنزابنبمجبشن بمثنجزباناظمبانياانكشنزابنيبجاب نجبجمفني را نجي 
كشنار  منشبمينجرلنن ل مني شبمبمني  شن باانني لِظمني  امبربمني  شن بببن م بتن ج باثني ليثن

نج ن ح ني ميكام ني ِا اثني لِظجبم ن البإل ن ببب نزل ناِج زمنيش  اأني ليثنفشنزالقا باننجي جيقع
امنالاجامني ملطمني ظاكمةنإ  نن،جي ِبيثمنزاب نكشناشمجعن ل لبونامني ب جببمنإ  ني ِمبمن،ي يجابم

ني شازمن ن با ني ا جصني  شنبِ اش ني جزشنجكشنملطم نفشنثاابا ني ا مجمم ني رنبم ني ملطم الاجام
ببةن لميخةني ليثنجي   م مني ي ان،ي  للببينجبِ تني   م منزاإلنامنرال با  م/ني ل منكشني جمبلمني ِج

ن ااخني ليثنفشن امنبش بنفبإلنِضجمنيألشباخنجاجثنينامام نفازلمن ببفنإ  نإزابة ن31)قميخة إمن(
ن ل منيألونامن كابمنفشن  ك نزلونينامامنجزلوني ان نجزلوننيال  ااعنجيألب اخني ي امنببميجمناا

ج جبنن، من جكمنزاونالنب ما ن إلني ج جبنإالنفشنِب نراصفا لن،زالبمن شيب نينامامنجي بجبمنابا
ي ل منالنبيجمن ااانإالنفشن مامنجيِب. ابا نإمنينامامنالنب ببنين ابةني ياالمنإالنفشن مامنجيِبن

 ين ا ل منن،ج ل أنفامني ن بتنإااانبيجمن لمامن(32)فلب ن لللتني جيِبنإالن مامنجيِبنكجني ل منيألو
ثني ا بزمنفاا للثن ل أنامنيجاباناظااان لبالااثنجي ماج نجي لجيزبنجي ا طلِاثنجقبن لا  باني لي

جالن بتنإالنجنكجنبِا نن،  يجمني ببي نيال  اازشنجقبنِلننلي إلنفيمينجاشازمنجرا بمنج جببم
ن بل ن نجكج ني لمام ن بلي نباطن ني لي ني شبت ن ج نيألام ن ي نفبإل نبمب ني لي نر ائصني لمام ياا 

نجي شبجتنيألرممني ر ائصنبي متن ب ني ر ائصنزل نيألاو نينامااشنجبط نامنرال نكل  ب 
جكيلين ِا نيآلبيتني ِبمنضابمن ا بانإ  ني با ون ببن منيااثنن(33) بيشفن بانزمنج جبنكليني لمام

ببن ألامنِمتن  ن ببننبير نِباةنيألاونفللبنيااثني ل مني بم بمني ميقبمن بمثنزاا ن ِج زاا ن ِج
ني نإ بيعن اا شنمجيخنز منإز ا ني اصن  لمياشجزاجيمنِضامة ننل أنجلمجة  جنفشن ال نني بظبو

ني شبمني بم شنجي اثمني ناشنز مني ب جم.
ن
ن
ن
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Let my language win the enemy forever 
The effectiveness of the Arabic language in the vision of Darwish poetry 

Reading in its gardens and rhymes secretsن
Prof. Bushra Al-Bustani 

Department of Arabic Language / College of Arts 
Abstractن
There is no doubt that the major goals of poetry are engaging in human 
struggles and searching for the meaning of its existence and the significance 
of its impulses stemming from the depths of longing and exhaustive emotion 
with the pain of fate, and therefore we see poetry glow whenever it stems 
from the depths of the human self, and we see it as a pale pale whenever he 
moves away from the depths of the soul and begins to dialogue things 
outside of it, and in order to Man is able to hold together and resist the 
factors of separation that perpetuate his expatriation, he must feel a sense of 
belonging, and he must have an identity with which he can resist, and 
identity means self-awareness, and it can be considered equal to us. 
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