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 دراسة مقارنة
 نعسة مرصفى إبخاـيع الجشايشي

 القػ  خةك قدع المغة األرديػة آدداهاػ ك يم ػة الجرا ػ ت انيدػ ي ةك   ألزػة األز ػخك
 ألرخ

    n.elganeiny@azhar.edu.egااليسيل االلكتخآيي: 
األألة ان الأل ة ي لجدج الػاحج إذا اشتكى ألشه عزػًا تجاعى له   ئخ 
األعز ء ب لداخ آالحسىك آ كحا تكػف ز خة السجائغ فمدصيغك  حه األرض 
السقج ةك أرض ان خاء آالسزخاجك أآلى القبمتيغك آث يي السدججيغك آث لث 

ال تذغل الحخأليغ الذخيفيغك  حه  ي فمدصيغ الزخب ة ان الأل ةك آقزيتا  
في بق ع األرضك لحلظ َ ع   ً الزخب آحج ع هل  ي قز ة السدمسيغ  س ز

شزخاء ب كدت ف بسذ رية الذزخاء الزخب في قزيتاع السأ  آية الذ ئكة التي 
ك يت آال تداؿ حتى يػألش   حاك آفي  حه الجرا ة يقتدع الذ عخ الب كدت يي 

لفمدصيشي تحت آشأة السأ  ة التي يح   فيا  انيد ف ا ؼ س احسج ؼ س""
"يدار ؾب يي"ك ل زبخا الذ عخ الزخبي  اال ت ص ف الرايػيي ان خائيميك ألع

في ضػء  درا ة ألق رية  ػيً  عغ دالـ  حا الذزب الزخبي السدمع السقاػر
   .ألشاج ة التأثيخ آالتأثخالسجر ة الفخيد ة التي تزتسج عمى 

الذزخ  -ؼ س أحسج ؼ س -يدار ؾب يي -ألأ  ة فمدصيغ ؽتاحية:لسالكمسات ا
 الذزخ األردؼ -الزخبي
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Tragedy of Palestine Between  

Nizar Qabbani and Faiz Ahmad Faiz 

 Comparative study 

Neama Moustafa Ibrahem El-Ganeiny 

Department of Urdu Language and Literature, Faculty of 

Humanities, Al-Azhar University, Cairo, Egypt. 

E-mail  : n.elganeiny@azhar.edu.eg         

Abstract: 

Muslim Nation is just like one body; when any limb 

aches, the whole body reacts with sleeplessness and fever. 

The same does Palestine, the Holy Land, the land of Isra 

and Mi'raj (Night Journey), first of the two Qiblas, second 

of the Two Mosques, and third of the Two Holy Mosques. 

Palestine is an Arab-Islamic land; Palestine Cause does 

not concern Arabs alone, but it concerns all Muslims in 

the world. Therefore, poets of Pakistan cared to stand next 

to Arab poets and sympathized with their tragicthorny 

cause, which has not been resolved yet. In this study, Faiz 

Ahmed Faiz and Nizar Qabbani share tragedy 

Palestinian human being lives under the weight of The 

Zionist-Israeli settlement. They (Faiz Ahmed Faiz and 

Nizar Qabbani) express pains of the oppressed   

Palestinian Arab Muslim people A comparative study in 

the light of the French school which depends on the 

methodology of impact and vulnerability.  

Keywords: Tragedy of Palestine- Nizar Qabbani - Faiz 

Ahmad Faiz - Arabic Poetry -Urdu poetry. 
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 نسػذجا   "ؼيس أحسج ؼيس"و "ندار ؾباني" ساة فمدصيغ بيغأم
 دراسة مقارنة

 مقجمة:     
األألة ان الأل ة ي لجدج الػاحج إذا اشتكى ألشه عزػًا تجاعى له   ئخ      

فمدصيغك  حه األرض  ز خة السجائغ آ كحا تكػف األعز ء ب لداخ آالحسىك 
آث لث آث يي السدججيغك ك أآلى القبمتيغك أرض ان خاء آالسزخاجالسقج ةك 

آقزيتا  ال تذغل ك  الأل ةان زخب ةالفمدصيغ   حه  ي الحخأليغ الذخيفيغك
ع الزخب آحج ع هل  ي قز ة السدمسيغ  س ز  في بق ع األرضك لحلظ  َ 

التي  آية الذ ئكة في قزيتاع السأ  الزخب الذزخاءبسذ رية  شزخاء ب كدت ف
آفي  حه الجرا ة يقتدع الذ عخ الب كدت يي ك يت آال تداؿ حتى يػألش   حاك 

السأ  ة التي يح   فيا  انيد ف الفمدصيشي تحت آشأة  "ؼيس احسج ؼيس"
ل زبخا "، ندار ؾباني" الزخبياال ت ص ف الرايػيي ان خائيميك ألع  الذ عخ 

آعم ه تفتخض الجرا ة  الزخبي السدمع السقاػر.الذزب  دالـ  حا ػيً  عغ 
 ك آ ي:عجة أ ئمة تجيب عشا  الجرا ة

 ؟آالذزخ األردؼ فمدصيغ في الذزخ الزخبيألك ية  أل  .1
الذزخية  "ؼيس أحسج ؼيس"آ  "ندار ؾباني"إلى أؼ ألجػ تجمت ألد يجة  .2

 ؟إزاء ألأ  ة فمدصيغ
إزاء ألأ  ة  "ؼيس أحسج ؼيس"آ  ؾباني" "ندارلغ ية ألغ شزخا أل  .3

 ؟فمدصيغ
تجديج ألأ  ة ف في لجأ إليا  الذ عخاالرػر الذزخية آالبالغ ة التي  أل  .4

 ؟فمدصيغ
 آيتع تقد ع البحث إلى تسايج آثالثة ألب حث يس  يمي:

  .ألأ  ة فمدصيغ في الذزخ الزخبي آاألردؼ :تسييج 
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 ."ندار ؾباني" ألأ  ة فمدصيغ آحزػر   في شزخ :األول السبحث
 ."ؼيس احسج ؼيس" ألأ  ة فمدصيغ آحزػر   في شزخ: الثاني السبحث

 .درا ة ألق رية :الثالثالسبحث 
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 تسييج: 
 ساة فمدصيغ بيغ الذعخ العخبي واألرديأم

فاي أرض ك تزج األرض الفمدصيش ة  دءًا ألغ الػشغ األصمي لإليد ف األآؿ
الجي ي ت الدس آية الثالثك آب لت لي فاي ألقج ة عشج السدمسيغ آالسد حيغ 

لمحخي ت  الجي ي تك آ ي ألزبخ حه آالياػدك آعمى أرضا  يع ر أصح ب 
ك آ ي حمقة آصل هيغ ق رات التج ريةك آالغدآات آالسز رؾ عبخ الزرػر

 عشج آألك يتا  الجغخافي ألػقزا  إلى يطخاً آ  ( بآأآر   فخيؿ آأ د   ) الز لع القجيع
 لع أل  إلى الصػيل ت ريخا  في فتزّخضت آالف تحيغ الغداة  ا تس ـ  حهت األألع

 همفػر آعج صجر حيث ك(1)السزسػرة بق ع في أخخػ  ألجيشة ؼّ أ له تتزخض
 آاحتالؿ كفمدصيغ في لمياػد قػألي آشغ بإيذ ء يص لب الحؼ ـ1111
  حا الياػديةك الاجخة حخية ألع آتػاشؤ   ـك1111 ع ـ لفمدصيغ هخيص ي  

 آاالحتالؿ الرايػيي اال ت ص ف الخحى فكي هيغ الزخب الدك ف  زل كمه
الحؼ فخض   صخته عمى األراضي الفمدصيش ة حتى  مسػ    البخيص يي

يتب  ػزيف أل يتذ  آقج .(2)ـ1948لمغ صبيغ الججد آ ع الرا يشة ع ـ 
أحج السدئػليغ عغ اال ت ص ف الياػدؼ في فمدصيغ يقػؿ: "يشبغي أف يكػف 
آاضحً  ؼ س  هيشش  أف  حا البمج )فمدصيغ( ال يسكغ أف تتدع لكال الذزبيغ.. 
إيش  لغ يحقق  جفش  في اال تقالؿ إذا أل  بقى الزخب في  حا البمج الرغيخك 

يغ أآ عمى األقل فمدصيغ الغخب ة )غخب آالحل الػحيج يتسثل في إفخاغ فمدص

                                                           
 -  ألزة يخاتذي -ألأ  ة فمدصيغ في الذزخ الزخبي الحجيث -يبيلك دمحم عبج الحسيج -1

 .7ك 6ص   -2112 -ب كدت ف
ع  –ع لع السزخفة-الزخبي الػشغ األ شبي في اال ت ص ف -خمف التس سيك عبجالس لظ -2
 .99ك 89ص  -ـ1983 -(71)
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ياخ األردف( ألغ الزخب.. آل ذ ثسة ألغ آ يمة أخخػ  ػػ يقل الزخب 
يشبغي أال تبقى قخية  -يقماع  س ز ً –السػ ػديغ  ش  إلى البمجاف السج آرة 

    .آاحجة أآ قبيمة آاحجة"
 نش حة بذزب عخبي أل ر ت ف فمدصيغ بذكل فزميك ألذكمةألغ  ش  تبجأ 

 حيب آالتشكيل نخخا اع ألغ أرضاعالتزؼ ه الدمص ت الرايػي ة أبذع أيػاع 
ُتجألي قمػب األألة الزخب ة آان الأل ة في بق ع ك آتجي ذ ألقج  تاع آألد  ج ع

األرضك آا تسخارية  حا اال ت ص ف آالتػغل الرايػيي عمى األرض 
آشزخاء  أيفذ الذزخاء الزخبُتماب  جاؤهلزخب ة ي يت آال تداؿ أصالفمدصيش ة ا

ك فزبخآا في أشز ر ع عغ ألسغ يجخؼ ان الـ في عخآقاع عآغيخ ب كدت ف 
ألذ عخ ع الستألسة حديً  عمى أرض فمدصيغ آشزبا  الحؼ ص ر بال آشغك 
آيأف شزخ ع  حا  ػ ألتشفداع الػحيج ح  ؿ  حه القز ة الذ ئكة ألغ ب ب 

 آذلظ أضزف انيس ف.
ا تسج الذزخ الحجيث قػته  ألغ السك ية السقج ة لاحه األرض السب ريةايصالقً  

ألغ الػاقع السز شك الحؼ يزكذ صػرة الػاقع الزخبي برفة ع ألةك 
برفة خ صةك ألقجألً  صػرًا ألغ األحجاث الجاأل ة آالسحغ التي  آالفمدصيشي

 جل تش آؿ ترػيخًا فش ً . لحلظ شاجتا   حه البقزة السقج ة ألغ الػشغ الزخبي
ذزخية ف ضت قخيحتاع ال بس السأ  آية قز ة فمدصيغ الذعخاء العخب 

بكل صجؽ  غ ألػقفهألزدزيغ داعسي آاصفيغ أل   خػ لمذزب الفمدصيشي
 : "(ٔ)محسػد دروير"الجائسةك ؼ قػؿ الذ عخ  ف بقزيتهآإيس 

                                                           
 1941 ع ـ ألغ أل رس ألغ عذخ الث لث فيآلج  الفمدصيشي ش عخ :دروير محسػد -ٔ

 لمزسل ألس ر ته عشه ُعخؼ عك ك   حل قخب الجميل في تقع التي البخآة قخية في
آأليه ي ف الفمدصيش ةك  التحخيخ لسشطسة الت بع الػششي ب لسجمذ عزًػا ك فف الد   يك

== 
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ون بيغ الكمسات العابخة  احسمػا أسساءكع وانرخفػا ** أييا السارُّ
 انرخفػاو واسحبػا ساعاتكع مغ وقتشا، 

 أنَّكع لغ تعخفػا و خحوا ما شئتع مغ صػٍر كي تعخفػا
 ..كيف يبشي حجٌخ مغ أرضشا سؿف الدساءْ 

ون بيغ الكمسات العابخة   ومشَّـا دمشا ،مشكع الديفأييا السارُّ
 ومشا حجخ   ،مشكع دبابة أخخى  **ومشَّـا لحسشا، مشكع الفػالذ والشار

 وعميشا ما عميكع مغ سساء وىػاء** ومشا السصخ   ،الغاز مشكع قشبمة
وانرخفػا  وادخمػا حفل عذاء راقزٍ  **فخحوا حرتكع مغ دمشا وانرخفػا

 **وعميشا، نحغ، أن نحخس ورد الذيجاءْ 
 !وعميشا، نحغ، أن نحيا كسا نحغ نذاء 

ون بيغ الكمسات العابخة   كالػبار الس ّخ مّخوا أيشسا شئتع **أييا السارُّ
 فمشا في أرضشا ما نعسل   **ولكْغ ال تسخوا بيششا كالحذخات الصائخة 

 لساضي، إذا شئتع، إلى سػق التحفْ فخحوا ا
 عمى صحغ خدف ان شئتع،** أعيجوا الييكل العطسي لميجىجو 

  لشا السدتقبل  ولشا في أرضشا ما نعسل **فمشا ما ليذ يخضيكع

                                                                                                                         
== 

ق هتاع تتزم 1961هجاية ألغ ع ـ  خائيم ة ب عتق له ق ألت الدمص ت ان ألاسـػ بقز ة آششه
التح د الدػفييتي الى ك حيث تػ ه إ1972حتى ع ـ آيذ شه الد   ي آ  هترخيح ته

تقمج الذ عخ الفمدصيشي ألحسػد درآير الزجيج ألغ السش صب ألشا  ألشرب رئ ذ  .لمجرا ة
رابصة الكت ب آالرحفييغ الفمدصيشييغ آألحخر في ألجمة الكخأللك ثع عسل رئ ًد  لتحخيخ 

ألغ  لسديج .الحجاث ةػضػع ت ب لس ألميئة شزخية دآاآيغ له كس  ألجمة شؤآف فمدصيش ة.
 -دار الاالؿ -ألحسػد درآير: ش عخ األرض السحتمة -االشالع ايطخ: الشق شك ر  ء

 ـ. 1971 -2ط
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رسالة مغ السدجج األقرى إلى "في قريجته  "(ٔ)عجنان الشحػي " آيقػؿ
السدمسيغ الحيغ فيا   يخ ع فيا  ألالألح السدجج األقرى آيز تب "السدمسيغ

فتخيػه لمرا يشة بدبب أ ػائاع  ائتسشاع هللا عمي  حا السك ف السقجس
 :آألص ألزاعك ؼ قػؿ

 واأَلسى والفػاجع   !بقايا! وذكخى   **  ! وىحي السخابع  أنا السدجج  اأَلقرى
 عمى الّجىِخ ما ىّبػا ِإليَّ وسارعػا  **لقج كشت  بيغ السؤمشيغ وديعة  
 وتحخ سشي ِمْشيع سيػٌف قػاشع  * *َيزسُّػن َأحشاء  عميًّ وأْعي شا  

 وما عاَد في اآلفاِق مشيْع شالئع   **فسا بال  قػمي اليػم غاب ػا َوغ يِّبػا 
لػا ساَحَة   فغاَبْت مياديٌغ ليع ومراِنع  **  الػغىوما بال قػمي بجَّ

 (ٕ)فجالْت بيع أىػاؤىْع و السصامع  **  ! وَيَحيعْ  وما َبال يْع َتاىػا عغ الجرب،

                                                           
آأدب  آعمع ديغ هيت في يذأ ـك1928 فمدصيغب صفج ألجيشة فيآلج  :الشحػيّ  عجنان -ٔ

 عمس ء آأعس أله آأ جاده الشحػّؼك رض  عمي آالد   ي السج  ج فػالجه آ ا دك آعص ء
 شفػلتهك ألشح الغشي الجػّ   حا ألغ يشال الذ عخ فشذأ آشزخاءك آأدب ء كآألفتػف  آقز ةك

 ألغ ع ئمته عمى الػافجيغ الزيػؼ أ ػاء ألغ يالكس   الشحػّؼك دؿ ألكتبة ألغ آيشال
به األّي ـ ألع أشمق كآغيخ ع آاألدب ء الزمس ء  آبخز ـك1942 الذزخ ع ـ فشّطع آقجراتهك ألػـا

 آاحجاً  تبمغ آألؤلف ته. الّداد ذلظ هثس ر زاخخة ألؤلف ته آ  ءت آالزمسّ ة الجرا  ة ح  ته في
 –ان الـ في التخب ة) :ألؤلف ته آألغ .كثيخة درا  ت أعس له عغ كتبت .كت ب ً  آثس ييغ
 ديػاف-القجس أهػاب عمى -آالح  ة الكػف  في الكبخػ  الحؿ قة -السز صخ آآاقزش  التػحيج
  (فمدصيغ ألمحسة -األقرى درة -الشػر ألػيب -السب رية األرض

http://alqudslana.com/index.php?action=article&id=1940.. 
صػرة األقرى في شزخ الجيتػر عجي ف  -ايطخ: غػادرةك ؼ رل حديغ شح سخ -ٕ

 -2113 -القجس -1ع-21ـ  -ألجمة الج ألزة ان الأل ة لمبحػث انيد ي ة -الشحػؼ 
 .247: 244ص 

http://alqudslana.com/index.php?action=article&id=1940


 

 

 

1871 

بذزخه الخافس السق آـ لبخاثغ الزجآ الرايػيي  "(ٔ)أمل دنقل"يأتي الذ عخ آ   
آآراءه الػالي ت الستحجة األألخيك ة ألع صست ألغ الجآؿ الزخب ة عمى  حه 

 : "ال ترالح"الجخائع الإليد ي ة ؼ قػؿ في قريجته 
 ولػ مشحػك الحىب ** !ال ترالحْ 

 **ثع أثبت جػىختيغ مكانيسا** أتخى حيغ أفقأ عيشيظ
 ىل تخى؟ 

 ال ترالح! ولػ قيل رأس بخأٍس **  !الجم.. حتى بجم ال ترالح عمى
 أكلُّ الخؤوس سػاٌء؟ 

  !أعيشاه عيشا أخيظ؟**  !أقمب الغخيب كقمب أخيظ؟
 بيٍج سيفيا أْثَكمظ؟ ** وىل تتداوى يٌج.. سيفيا كان لظ 

 الحكع  -يا أميخ-جئشاك. كغ ** جئشاك كي تحقغ الجم: سيقػلػن 

                                                           
 ـ بقخية القمزة1941ع ـ آلج "دمحم أألل فا ع أهػ الق  ع أُلح رُب ديقل"  ا سه أمل دنقل: -1

آي ف آالجه ع لس  ألغ عمس ء االز خ الذخيف ألس  أثخ في  كألخيد قفط ألح فطة قش 
شخريتة آقر ئجه بذكل آاضح. ي يت ح  ته رحمة ش قة آألزش ة تزتخيا   ػا ذ 
ألريخ الذزب السرخؼ آاألألة الزخب ةك يذأ في ضل احتجاـ الرخاع الد   يي 

دزػف إلي آان تس عي في ألرخ بزج الحخب الز لس ة الث ي ةك آفي آقت ي ف أهش ء ألرخ ي
. يس  أيه ش  ج السج 1952 ع ـ يص ييك آألغ ثع ألجيء الثػرةالتخمز ألغ ان تزس ر البخ 

الش صخ آألجيء الد دات الحؼ  آرحيل عبج ألرخ ألغ السزدكخ الذيػعي بؼ آتق ر ال د ر 
في . في شزخهيل  حه األحجاث  فزكذ إ خائيل.اقتخب ألغ الػالي ت الستحجة آاتفق ألع 

لدخش ف آع يى ألشه لسجة أربع  شػات آتتزح ألز ي ته ألع السخض اسخض الشا ية أصيب ب
" آ ػ رقع غخفته في السزاج القػألي لألآراـك آعبخت قريجته 8في ألجسػعته "أآراؽ الغخفه 

 -ديقلك أأللـ في الق  خة. ايطخ: 1983آألز ي ته. آتػفي  شة  لحط ته "الدخيخ" عغ دخخ
 . 5:19ص –ـ1987-3ط-  خةالق-ألجهػليألكتبة  -األعس ؿ الذزخية الك ألمة
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 قل ليع: إنيع لع يخاعػا العسػمة ؼيسغ ىمظ ** ىا نحغ أبشاء عع :سيقػلػن 
 إلى أن يجيب العجم ** واغخس الديَف في جبية الرحخاء 

ا، وأب ا، وَمِمظ ا، وأخ   (ٔ )!إنشي كشت لظ فارس 
 آألغ  ش  يسكغ القػؿ أف الذزخ الزخبي يدخخ بأشز ر تسثل ألأ  ة فمدصيغ

 فزبخآا عغك الزخب التي ألابت يفػس  ل الذزخاءآ  في ألخاحل ألختمفة
 .ألذ عخ ع الث ئخة السق آألة ألغ أعس ؽ قمػباع برجؽ آآاقع ة

عغ ألأ  ة  يغزيجلع يكغ شزخاء األردية ب أما ؼيسا يخز الذعخ األردي
فيماب  في قمػباعك فمجياع  خح يذسيخ الغ ئخ الحؼ دائسً  أل  يئغ فمدصيغك

حا أقالألاع حدخة آأ ى عمى حق األألة ان الأل ة السدمػب في يمت  البمجيغك ل
ع ألةك آفي  في الذزخ األردؼ ً  يبيخاً يريبفمدصيغ تحتل داؿ آال ت تك ي

ألردية في    ع  ل شزخاء احيث  الذزخ األردؼ الب كدت يي بذكل خ صك
 "دمحم إؾبال"آألغ هيغ  ؤالء الذزخاء الذ عخ  كانيد ي ة حه القز ة ان الأل ة 

فشججه يشتقج أل  يحجث في فمدصيغ عمى  (1938ت: -1877)ش عخ الذخؽ 
عمى تديف  يزسمػف الحيغ آألز آيياع ألغ انيجميد أيجؼ الياػد الرا يشة 

 الجيغك ؼ قػؿ:الت ريخ آ 
 ق في تخاب فمدصيغاذا كان لمييػد ح

 سبانياألىل العخب حق في إ فمسا ال يكػن  
(ٕ)وليدت قرة بختقال أو شيج ورشب، ىجف آخخ نجميدإل لدمصة ا

 

 
                                                           

 336: 324ص  -الك ألمة الذزخية األعس ؿ -أألل ديقلك: ايطخ - 1
 ہے خاِک فمدصيغ پہ يہػدً کا اگخ حق **  ہدپانيہ پخ حق نہيں کيػں اہِل عخب کا  -ٕ

 قّرہ نہيں نارنج کا يا شہج و رشب کا**    مقرج ہے ممػکّيِت انگميذ کا کچھ اور    
 671ك 669ص  -1991 -ال ػر -يم  ت اؾب ؿ )اردآ( -ايطخ: اؾب ؿ    
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 مٜٚٙٔعام  حائط السبكى" :ديػاِر گخيہ"بزشػاف   ً يطس "(ٔ)"ابغ انذاآيكتب 
 كآاألرآاح التي فقجت عمى تخاها  يشزي فيا  األرض السقج ة كبذأف فمدصيغ

 ؼ قػؿ:
شػا حائط السبكى في أي مكان،فمتب  

في أي مكان نفدو حائط السبكى اائتػ أو    
 ىػ لكي تحتزشػهاآلن في بيت السقجس، ذلظ الحائط السػجػد 

 األردن ومرخ وسػرياوتبكػا عمى شيجاء 
 حاربػا في غدةأولئظ الحيغ  ولتغدمػا بالجمع جخوح

 ،ءفي صحخاء سيشا فقجوا األمانأولئظ الحيغ 
 (ٕ)وصاروا وقػدا  لسجافع العجو الػحذي

                                                           
ا سه شيخ دمحم خ فك آتخمز هػ "ايذ " آلج في ضػاحي قخية ت بزة ابغ انذا:  -ٔ

ك آ ػ اديب آش عخ آي تب ألق ؿ إض فة إلى ـ1978ـك آتػفي ع ـ 1927لج لشج خ ع ـ 
آألغ أل مػب الفك  ي الد خخ. رحالته التي ق ـ ها  في أأل كغ عجة تتسيد يت هت ته ب 

 کی أليں. آألغ أعس له الشثخية: )اردآ کػچے اک کے بدتی يگخك اس چ يجأعس له الذزخية: 
ہےك  گػؿ کی ڈائخؽك دي   گخد چمئےك دآارہ کػ چيغ تػ ہػ گشجـك چمتے کت بك خس ر دخخؽ 

ي   ؽ ألداح يگ ر  ںياردآ يثخ أل -پ ريکھك رؤآؼ أليں( ايطخ: تز قب کے بصػشہ اهغِ 
 -ـ1997 -چیيخا -ايجسغ تخقي اردآ ب كدت ف- 1ط-     ي اآر  س  ي پذ ألشطخ

 . 389: 383ص 
 يا وہ ديػاِر گخيہ ہی الؤ کہيں //ايک ديػاِر گخيہ بشاؤ کہيں -ٕ

 تاکہ اس سے لپٹ //اب جػ ا س پار بيت السقجس ميں ہے
 ان شہيجوں کػ يکبار روئيں// اردن ومرخ کے، شام کے

 وہ جػ غازہ ميں لڑ کخ //کػ اشکػں سے دھػئيںا ن کے زخسػں 
ايطخ:  حذی دشسغ کی توپػں کا ايشجھغ بشےو  //وہ جػ سيشائی کے دشت ميں بے اماں 

 162ص  -ـ2119 -ہمیيئى د -14ط -أليں کػچے اک کے بدتی اس -اهغ ايذ 
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ؼمدصيشی "ر  ئل شعخية بعشػاف:  "پخويدالجيغ صالح "الذ عخ  يكتبآ     
آأخخػ بعشػاف:  "رسالة إلى السداؼخ الؽمدصيشيمداؼخ کے نام ايک خط: 

حيث يؿجـ ؼيا  ؾز ة  "بيت السؿجس کے نام ايک خط: رسالة إلى الؿجس"
 الؿجس آصست العخب تج ه ـحه الؿز ةك ؼ ؿػؿ:

 نسمظ أصػاتا ،  ال ندسع شيئا  ، ال
 أسارى لمشؽطصع بكع 

  العالع وأشؽال الحجارة،
 والؽخاشات السزيئة ؼي عيػنيع الخزخاء،

 السبذخة بالسدتؿبل،ن ػعيالتبكي  ال ندسع شيئا .
 ،الخممي بيت السؿجسال يبجو سػى ال ندسع شيئا ، 
 (1)غ الحخاك متحجخي الخؤوسونحغ ؼاؾجي

     
                                                           

 سشائی کچھ نہيں ديتا  -1
 آوزيں نجارد   
 گع صسی کی تيمػں ميں ؾيج ہيں 
 مٹی کے بچےمٹياں،  

 اور ان کی سبد آنکھػں ميں مشػر تتمياں 
 سشائی کچھ نہيں ديتا 

 بذارت ديشے والی آنکھ روتی ہے
 سشائی کچھ نہيں ديتا 

 نطخ آتا ہے بذ اک ريت کا بيت السؿجس  
پخآيد کے الجيغ صالح  -الجيغك صالح پخآيدايطخ: اور ہع، بے پاؤں والے سشگ سخ. 

 ۔821ص-ـ8811 -دہمی -ايجػک ذشل پبمذشگ ہ آس -خصػط: ألجسػعۂ کالـ
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الحؼ اغت لته  (2)"أبػ جياد"السج  ج الفمدصيشي  (ٔ)"أحسج فخاز" آيخثي الذ عخ
ف رص صة اختخقت  بزػ  ـ حيث1988القػات ان خائم ة في تػيذ ع ـ 

  : "أحسج فخاز"ك آؼ ه يقػؿ  دج الذايج ليتػج أأليخًا لذاجاء فمدصيغ

                                                           

ـ بسجيشة 1931ا سه " يج أحسج ش ه" ألغ شزخاء ب كدت ف الكب ر آلج ع ـ  أحسج فخاز: -ٔ
في البجاية ثع تخمز هػ "فخاز"ك عسل ب نذاعة ہ ٹی" "يػشيخة" هب كدت فك اتخح تخمره "شخر يػ 

بإ الـ دب د بزج أف خمج ذيخاه بأعس ؿ أده ة يثيخة ألشا : )درد  2118الب كدت ي ةك آتػفي ع ـ 
آغيخ  .ايطخ: ضفخك عذخت تشہ  تشہ ك أليخے خػاب ريدہ ريدہك ي ي فتك پذ ايجاز ألػ ع( دشػبك 
 ۔5ص -2008 -ک يپػر - گخ اکيڈألی-احسج فخازك فغ آشخريتيہ ؿ غع: )ش خ  -)ألختب(

ـ في "الخألمة" الحؼ غ در   إلى 1935ا سه خميل إهخـا ع ألحسػد الػزيخك آلج ع ـ أبػ جياد:  -ٕ
آدرس في   ألزة ان كشجريةك ثع ايتقل إلى الدزػدية فأق ـ ـ ألع ع ئمتهك 1948"غدة" إثخ حخب 

ك آ ش ؾ تزخؼ عمى الذايج ي  خ 1963ها  ع ألً ك آبزج   تػ ه إلى الكػيت آضل ها  حتى ع ـ 
ـ   فخ إلى الجدائخك آ سحت 1963آفي ع ـ .عخف ت آش رؾ ألزه في تأ  ذ "حخية فتح"

الدمص ت الجدائخية ب فتت ح أآؿ ألكتب لحخية فتح آتػلى ألدؤآل ة ذلظ السكتبك يس  حرل خالؿ 
آرات عدكخية آإق ألة  حه السجة عمى إذف ألغ الحكػألة ب لدس ح لكػادر الحخية ب الشتخاؾ في د

 1965غ در الذايج أهػ  ا د الجدائخ ع ـ  .ألزدكخ تجريب لمفمدصيشييغ السػ ػديغ في الجدائخ
إلى دألذقك حيث أق ـ ألقخ الؿ  دة الزدكخية آُيمف ب لسدؤآل ة عغ الزالق ت ألع الخالي  الفجائ ة 

ان خائيمي في  آق ـ هتػ  ه عسم  ت عدكخية ضج الج ر 1967ش رؾ في حخب  .داخل فمدصيغ
ألشصقة الجميل األعمىك آتػلى السدؤآل ة عغ القص ع الغخبي في حخية فتحك آ ػ القص ع الحؼ ي ف 

 –1976يجيخ الزسم  ت في األراضي السحتمةك آخالؿ تػل ه ؾ  دة  حا القص ع في الفتخة أل  هيغ 
في ؾ  دة ألزخية  عكف عمى تصػيخ القجرات القت ل ة لقػات الثػرة يس  ي ف له دآر ب رز 1982

بزج  .يػألً  خالؿ اال ت  ح ان خائيمي لمبش ف 88آالتي ا تسخت  1982 الرسػد في هيخآت ع ـ
دربه ي  خ  آخخآج ي در آقػات الثػرة ألغ السجيشة ع د الػزيخ ألع رفيق 1982حر ر هيخآت ع ـ 

شذقيغك آبزج عخف ت إلى ألجيشة شخاهمذ ل قػدا ألزخية الجف ع عغ ألز قل الثػرة في ألػا اة الس
ألقخ السشطسة آألقخ إق ألة أ ختهك آألغ  ش ؾ  الخخآج ألغ شخاهمذ تػ ه أهػ  ا د إلى تػيذ حيث

أصبح دائع التجػاؿ هيغ الزػاصع الزخب ة لمػقػؼ عغ يثب عمى أحػاؿ القػات الفمدصيش ة السشتذخة 
 15كشه ألكث في تػيذ هيغ أ مهك  ػػ بززة أي ـك ل في تمظ البمجافك آي ف ألغ ع دته ال يسكث

== 
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 مع أعجائظ ... نحغ عفػا  ولكغ ، ا  دميقصخ جياد قمبي  باأ
 ظ.تتمتظ الؿػل ؼشحغ مع ؾصجؾإن ولكغ  ،جشػنظ وتزحيتظ مؿجرة

 أرضي.. ..  سػاء كانت تمظ أرضظ أمجيادنا واحج جياد ابا
 ي، ائدمأم  ؼي شخيق الػؼاء دماؤك سالت سػاء

 سػاء تسدق ثيابظ أم أكسامي
 سشديخ معا  رؼاؾا  راؼعيغ األعالم، إلى حيث يدتػيث بشا رؼيق

 (1)الػؼاء ؼمػ أن لدان الؿاتل خشجخا، ؼمشرمح درع
                                                                                                                         

== 

ميل إهخـا ع خالق ئج  -ايطخ ألق ؿ:   ؽ هللاك  ذ ـ .1988يػأل  في الدي رة األخيخة له في رب ع 
 ألخيد ب حث لمجرا  ت الفمدصيش ة آاال تخات ج ة عمى السػقع الت لي: -الػزيخ أهػ  ا د

https://www.bahethcenter.net/essaydetails.php?eid=22681&cid=24 
 2119 /8/ 15هت ريخ: 

 ابػ جہاد مخا دل لہػ لہػ ہے مگخ  -ٔ
 معاف کخ کہ تخے دشسشػں کے ساتھ ہيں ہع

 تخا جشػن تخا ايثار محتخم ليکغ 
 جػ سچ کہػں تػ تخے ؾاتمػں کے ساتھ ہيں ہع  

 ۔۔ ابػ جہاد ہسارا جہاد ايک سا ہے  
 وہ سخ زميں تًخ ہػ کہ سخزميغ ميخً 

 رِہ  وؼا ميں تخا خػں بہے کہ ميخا لہػ    
  ً  دريجہ  ہػ تخا دامغ  کہ آستيں ميخ

 چميں گے ساتھ رؼاؾتػں  کے پخچسػں کػ لیے 
 جہاں جہاں سے بھی ساتھی ہسيں پکاريں گے 

 اگخ  ہے دششہ وخشجخ زبان ؾاتل کی  
 – ع ايجاز ألػ  -ؼخازك احسجايطخ:   تػ ہع بھی حخِف وؼا کی زرہ سشػاريں گے۔۔ 

 816: 811ص  -2002 -دہمی
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 األولالسبحث 
 مأساة فمدصيغ وحزػرىا

 "ندار ؾباني"في شعخ  
 التعخيف بالذاعخ:

أشاخ الذزخاء الزخب ألغ آ ك دهمػأل  ي ألز صخ ش عخ  ػرؼ  "دار ؾبانين"    
 يشتسي إلى أ خة عخيقةكـك 1923 ع ـدألذق آلج في في الزرخ الحجيثك 

ت  خًاك آش رؾ أ ل ح ه ألغ تج ر آألاشييغ  "تػفيق الؿباني"الجه ك ف آ 
آأصح ب الحػاييت في تسػيل الحخية الػشش ة آغيخ ذلظ ألغ األعس ؿ الثػرية 

يذأ يدار في ضل الثق فة الفخيد ةك لحا أتقغ  .(1)ضج االحتالؿ الفخيدي ديحاؾ
المغة الفخيد ة آتحآؽ األدب الفخيدي ألس  ألشحه بص قة دخػؿ إلى الفكخ 

هجألذق أثش ء الحخب الز لس ة  الحقػؽ في الج ألزة الدػرية رسدك آ 2األآربي
"جاءني الذعخ في الث ي ةك آبجأ يت بة الذزخ أثش ء درا ته الج ألع ةك ؼ قػؿ: 

نيا تحجث الحخوب، إذا كان لمحخوب حدشات، أزمغ الحخب، ومغ حدشات 
قالت لي "أآؿ ديػاف له بزشػاف  يذخآ  "(ٖ)اختالجة في قذخة العالع وفي أفكاره

 ألزطعحيث دارت  "الحب والسخأة"ك آلّقب بذ عخ 1944ع ـ  "الدسخاء
 . ئجه حػؿ الغدؿ الرخيح في السخأة قر

ك فك ف  فيخًا في في الدمظ الجهمػأل  يعسل ـ 1945بزج تخخ ه ع ـ آ       
ـ( 1955-1952) عسمه  فيخًا في لشجفآأثش ء  إ صشبػؿك آالق  خة آلشجفك

                                                           
 -1948-هيخآت -7ط -ألشذػرات يدار ؾب يي –قرتي ألع الذزخ -ؾب ييك يدار -1

 .26ك 25ص
 .45ك44ص  -السخ ع الد هق - 2
 68ك 65ص  -السخ ع الد هق - 3
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ك آضاخ أثخ   هػضػح في ألجسػع ته الذزخية انيجميديةا تص ع تزمع المغة 
حيث  ىػامر عمى دفتخ الشكدة(و )قرائج، حبيبتي، الخسع بالكمسات، 

آلغة الخيبػرت ج الرحفي آالحؼ اعتبخه السدخحي  ا تزسل لغة الجراأل  آالحػار
الذزخية  "ندار"لج حع آالحخيخؼك آايحخاف  عغ لغة الش س خخآ ً  عغ بالغة ا

ك آبسزشي دخخ وسامبا( ،وأنت لي ،نيجشفػلة )قبل ثالثيغ ع أل  في أعس له 
أكثخ حخارة آأقل يمفة آادع ء بدبب أ مػب المغة  "ندار"أ مػب  أصبح

ألز صخيه له نيس يه بأف المغة هشقج  في  حا انيجميدية السب شخك آال يب لي
آ قػط ألؤ د ت انقص ع تخاك ة شسقة فقجت أ سيتا  هجخػؿ عرخ االشالس

   .(1 )آالصبؿ ة
 ي في ألجريج  ب ي ة خالؿ عسمه الجهمػأل بزج ذلظ تزمع المغة ان   
ربس  لزػاألل  الزذق حجتزمقه هاحه المغة إلى  ـ(ك آآصل1966 -1962)

ػاًء أف تحتػيه احتالمغة   حه حيغ ا تص عت ت ريخ ة آآ جاي ةك آال   س 
هتخ سة ألخت رات ألغ  "بجرو مارتيشد" ب يي ت ألً ك حيث ق ـ السدتذخؽ ان

شزخه إلى المغة ان ب ي ةك آصجرت  حه السخت رات عغ السزاج القػألي 
بقجرة المغة  "ندار"ك آايباخ "أشعار حب عخبية"ان ب يي الزخبي بزشػاف 

ثل  حه الجقة آالشق ءك آفي تخ سة ان ب ي ة عمى يقل ايفز الته آ ػا ده بس
 .(2)آألػ  ق ه تتفػؽ عمى الشز الزخبي  س ل ة الشز ي يت بزس القر ئج 

حيث أف  ـ1966ع ـ  ألغ التسثيل الجهمػأل  ي ا تق لته "ندار"قجـ    
فمع يدتصع تجآاؿ الكمس ت السغذػشة التي ربس  تجفزه شب زته تخفس التسثيلك 

ألاشته إلى قػلا ك فك يت ا تق لته  حه إيق ذًا لمخ ل الث يي الحؼ ي دت تصحشه 
                                                           

 .51: 47ص  -قرتي ألع الذزخ  -ؾب ييك يدار -1
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عجالت الد  رات الص ئذة آالخ ر ة دائسً  عمى الق يػفك آالتي تحتسي همػحة 
 .1ُكتب عميا  ) يئة دهمػأل   ة(

دار يذخ خ صة به  بزج إيا ء يدار الزسل الجهمػأل  ي تفخغ لمذزخ آأ ذ  
حجث  حا الذ عخ أآألغ  حا السشصمق  مشذػرات ندار ؾباني() ب  ع

فك يت  كيػاعهأ في الذزخ الزخبي السختمفة يبيخاً  الجهمػأل  ي السخزـخ تغيخاً آ 
 . مػبه ليتجه يحػ الذزخ الد   يأيدي ثع غيخ  هجايته بكت بة الذزخ الخآأل

 لشجف حيث قزى فيا  الدشػات الخسذفي الشا ية في ألجيشة  "ندار"ا تقخ 
عغ عسخ يش  د الخ ألدة آالدبزيغ بدبب رحيمه ة ألغ ح  ته قبل األخيخ  ةعذخ 

ك آتّع دفشه في دألذق بزج آف ته بأربزة أّي ـ تشفيحًا ـ1998ع ـ  يػبة قمب ة
 بأيه ألجر ة شزخيةك آض  خة "ندار ؾباني" عجد ألغ الشق د لػصيتهك آصف

ػا عم ه لتقخيب الذزخ ألغ ع ألة الش س آذلظ ثشثق ؼ ة تسثل ح لة ا تس ع ةك آأ
أثشػا  لبد شة أ مػبه ألّس   زل قر ئجه تشتذخ بذكل يبيخ هيغ الش سك يس 

عمى  خأته في اخت  ر السػاض ع الذزخيةك آإ ا أله في يازة الذزخ 
 .الحجيثك آقج لّحغ أعس له آغش    ألجسػعة يبيخة ألغ فش ييغ  حا الزرخ

، "قرائج متػحذة"، "يػميات امخأة ال مبالية"، "أنت لي" :ألغ دآاآيغ يدار
إلى بيخوت "، "القانػن  أشعار خارجة عغ"، "مئة رسالة حب"، "كتاب الحب"

 "،أشيج أن ال امخأة إال أنت"، "كل عام وأنت حبيبتي"، "األنثى مع حبي
قامػس "، "ىكحا أكتب تاريخ الشداء"، "اليػميات الدخية لبيية السرخية"

أشعار "، "الحب ال يؿف عمى الزػء األحسخ"، "قريجة بمؿيذ"، "العاشقيغ
ثالثية أشفال "، "سيبقى الحب سيجي"، "قرائج مغزػب عمييا"، "مجشػنة
، "الديخة الحاتية لدياف عخبي"، "األوراق الدخية لعاشق قخمصي"، "الحجارة
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، "ىل تدسعيغ صييل أحداني؟"، "ال غالب إال الحب"، "تدوجتظ أيتيا الحخية"
خسدػن " ،"أنا رجل واحج وأنت قبيمة مغ الشداء"، "ىػامر عمى اليػامر"

أبججية "، واخيخا  "عمى مقام العذقتشػيعات ندارية "، "عاما  في مجيح السداء
 .(ٔ)"الياسسيغ

 في شعخ ندار القجس وحزػره
ـ بذكل 1948قز ة فمدصيغ ألشح اال ت ص ف الرايػيي  "ندار"تش آؿ      

ي ف في فتخة الذب ب آالسخا قةك  ؼ هك إذ أيه آقتحاؾيخ ألب لغ شب زي آغ
لع آ ألغ  اةك  آأغمب ة قر ئجه ي يت في حب السخأة آآصف  س لا  آألف تشا 

تمظ السس ر  ت  آألس ر ةألبخرًا ي ؼ ً  لجمج الزخب ـ 1948يكبة فمدصيغ تكغ 
في  يكبة فمدصيغ إال أفألغ  اة أخخػك  الد دية لتػب خاع آتزحيباع

ـ 1967ـك ثع   ءت الشكدة 1956ك تال    ديسة الزجآاف الثالثي ـ1948
الزخب ة لاليتر ر آلػ ف ألألخ أصبح ش ئكً  يجؿ عمى عجـ ا تزجاد الجيػش 

ص درت  ديسة حديخاف ألش بع شزخ الحب آالحشيغ لجػ ة آاحجةك فاش  لسخ 
ألشه  "ندار"الحؼ يدتقي  الخئ ذ لسشبعالد   ي ا االتج ه ك آعم ه أصبح"ندار"
ه بدبب  ديسة  حا ت الحؼب ع شفة الحب أأل ـ ثػرة الغز آذاهت شزخهك

لحشيغ إلى ش عخ يكتب الشكدةك آحػلته ألغ ش عخ يكتب شزخ الحب آا
لع يبق بعج حديخان لمذاعخ سػى حران واحج يستصيو "ب لدكيغك ؼ قػؿ: 

 صعب عمىّ  ،ىػ الغزب، ولكغ أيغ يبجأ حجود ىحا الغزب وأيغ يشتيي
ضي أن ىشاك سشتيستخا  واحجا  مغ أر  شالسا ،كثيخا  أن أرسع حجود غزبي

ل غزبي بحخ ال ساحو مدتعسخاتيا فإن تحتمو إسخائيل وتحلو وتؿيع عمي
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 زخؼ ها  ل "ىػامر عمى دفتخ الشكدة"  ءت قريجته آلاحا  " (ٔ)لو
 قػؿ ؼ كالستخ ذلة آالستز آية في ض  ع يخاألة الزخب آعدتاعحكػأل ت الزخب 

 فيا : 
 ذا خدخنا الحخب ال غخابةإ

 ألنشا نجخميا بكل ما يسمظ الذخقي مغ مػاىب الخصابة.
 بسشصق الصبمة والخبابة. ألنشا نجخميا **بالعشتخيات التي ما قتمت ذبابة

 الدخ في مأساتشا أن صخاخشا أضخع مغ أصػاتشا
 خسديغ ألف خيسٍة ججيجة. كمفشا ارتجالشا** وسيفشا أشػل مغ قاماتشا. 

 ال تمعشػا الطخوف. **إذا تخمت عشكع ال تمعشػا الدساء
 يرشع الديػف.  وليذ حجادا  لجيكع ** فاهلل يؤتي الشرخ مغ يذاء

 يػجعشي أن أسسع الشباح. **يػجعشي أن أسسع األنباء في الرباح
 وإنسا.. تدخبػا كالشسل مغ عيػبشا. **مغ حجودنا الييػد ما دخل

 ..  ونحغ في الدخداب خسدة آالف سشة
 نقػدنا مجيػلٌة، عيػنشا مخافئ لمحباب. ذقػنشا شػيمٌة،

 نػعا  مغ الحئاب.الشاس يحدبػنكع  **فالشاس يجيمػنكع في خارج الدخداب
 أرواحشا تذكػ مغ اإلفالس.. **جمػدنا ميتة اإلحداس

 أيامشا تجور بيغ الدار والذصخنج والشعاس.
 .(ٕ)"؟خيخ أمٍة قج أخخجت لمشاس"ىل نحغ 

                                                           
ألجمة ألخيد  - حآر الذزخ الد   ي عشج يدار الؿب يي -الدبيجؼك ف ضل دمحم عبج هللا -1

 -. آايزً : ؾب ييك يدار17ك 16ص  -2118 -الزخاؽ -11ع -1ج -درا  ت الكػفة
 .258ص  -قرتي ألع الذزخ

 56: 43ص   -الايئة السرخية الز ألة لمكت ب -القر ئج الد    ة -ؾب ييك يدار - 2



 

 

1882 

 يت جة الشكدة ندار""يسكغ القػؿ أف السز ي ة الحؿ ؿ ة التي آصل إليا   ش     
يزبخ  يحلظآ ػ   زمته يقجـ في يمس ته الد بقة أآص فً  ق   ة تج ه الزخبك

 ف قجـأآبزج   ةكالتي أص هت األألة الزخبآالفخقة عغ رفزه لح لة التذخذـ 
"الحب في قريجته لحك ـ الزخب أآص فً  بذزة ع د ليػخد ضس ئخ ع  "ندار"

آألر لحاع  آلاػ عبأياع ب عػا القجس آايرخفػا آراء ألالذ ع  والبتخول"
آأل  آصل إل ه انحد س الزخبي ألغ فتػر آبالدة تج ه القز ة ك الذخر ة

هل آيتد ئل عغ آ ػد انيد ف الحؼ يحذ آيذزخ بآالـ آد  ت الفمدصيش ةك 
 ؼ قػؿ:ك شزب فمدصيغ الحؼ  ػ  دء ال يتجدأ عش  يحغ الزخب

 بعَت رماَد أمػاتظ **. بعَت هللاؼبعَت القجَس.
  لع ت جيْس شؿيقاتظْ  **إسخائيلَ  كأنَّ حخابَ 

 ولع تحخْق مراحفشا **ولع تيجْم مشازلشا
مبػا** وال رايات يا ارتفعت عمى أشالِء راياتظْ   ..كأنَّ جسيَع مغ ص 

الالتظْ  ..عمى األشجاِر.. في يافا.. وفي حيفا  وبئَخ الدبِع.. ليدػا مغ س 
 وأنَت صخيع  شيػاتظْ  **تغػص  القجس  في دميا

 كأّنسا السأساة  ليدْت بعَس مأساتظْ تشام .. 
 (ٔ)؟اإلندان  في ذاتظْ  متى يدتيقظ  **  ؟متى تفيعْ 

تع احتالؿ الرا يشة الجدء الذخقي لسجيشة القجس  ديخافآيت جة لاديسة ح
بإق ألة السدتػشش ت حػؿ السجيشة إ خائيل آالسشصقة السح صة ها ك آشخعت 

الحؼ أل  ي ف خ صة في األراضي الػاقزة ضسغ حجآد همجية القجس الزخب ةك 
يدكشه  ػػ الزخبك آالسترل حز ريً  بسش شق ذات أغمب ة فمدصيش ة حتى 

ـك آذلظ لزدؿ السجيشة عغ ألح صا ك آتكػيغ أغمب ة ياػدية ؼ س  1967ع ـ 
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ك القجس ألػضػععغ  قر ئجه ثش ي  الحجيث فيألخارًا  "ندار"تش آؿ لحلظ  (1)بزج
بخ فيا  ع ـ1969ع ـ  "القجس"قريجة بزشػاف في  حا الذأف يتب آأ ع أل  

ك لحلظ يدتخ ع  ع عطسة آألك ية السدجج األقرىعغ حديه آألسه عغ ض 
في السقصع األآؿ أآلى األبر رك ؼ قػؿ  ف عتبخآا ي ألغ ب ب  الجيش ةألالألحه 

 ألشا :
مػعْ  انتيتِ  َحـتَّى ..َبَكيت   سػعْ  ذاَبتِ  حتى  ..َصمَّيت   ** الجُّ  الذُّ

كػعْ  َممَّشي حتى ..َرَكعت   ػعْ  وعغ ِؼيِظ،..  م َحسَّجٍ  َعغ َسَأْلت   ** الخُّ  َيد 
 والدساءْ  األرضِ  بيغَ  الجروبِ  أقرخَ  يا ** َأنبياءْ  تفػح   مجيشة   يا ..ق جس   يا
 حديه الك ألغ هيغ  شب ته عغ ح لة حا  الذ عخ في ألصمع قريجتهأضاخ  

ك آيػر الحق ألغ يثخة البك ء عمى القجس الص  خ ف لجألػع  فتهيت السقجس 
آشجة البك ء آانش لة في الخيػع تجؿ عمى  الياػدكالرا يشة ايسحى في آ ػد 

فمدصيغ برفة الياػد أرض  أل  ألع ب لذ عخ ألغ حدف آحدخة ألغ احتالؿ
)إبخاـيع، وإسحاق،  يت أرض األيب  ء يع ألةك آالقجس برفة خ صة حيث 

ياع أفزل الرالة آالدالـ آغيخ ع عم (، وعيدىويعقػب ويػسف وداوود
أت أقجاألاع الذخيفة أرض القجسك إض فة إلى أيا  أرض ألغ الخ ل الحيغ آش

ض ك أؼ أف  حه األر ك أقرخ الجرآب آأقخبا  إلى هللا تز لىان خاء آالسزخاج
 "دمحم"أصح ب  آيبحث عغك لحلظ يزتد الذ عخ هاحا ألجسع األيب  ء آقبمتاع

الزخب بذكل بيغ في بق ع األرض بذكل ع ـك آ  عمياس  الدالـ "اليدػع"آ
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ل ذ نح  ء تز ل ساس  آلكغ اليزجاـ تصبيق  حه التز ل ع التي لػ  خ صك
 ؼ قػؿ في السقصع الث يي: ك(1)ُشبقت أل  ض عت القجس

 يا شفمة  جسيمة  محخوقَة األصابعْ **  ئعْ اخ الذَّ  مشارةَ  ياس.. ق ج يا
 يا واحة ضميمة  مخَّ بيا الخسػلْ **  البتػلْ  َمِجيشةَ  يا عيشاكِ  َحِديشةٌ 

 الجػامعْ  مآذن   َحِديشةٌ  ** حديشة  حجارة  الذػارعْ 
 مغ يقخع  األجخاَس في كشيدة الؿيامة؟ ** تمتفُّ الدػادْ  مجيشةَ  يا ..ق جس   يا

 في ليمة السيالدْ **  مغ يحسل األلعاب لألوالْد؟ صبيحة اآلحاْد..**
الشػر في  ألاج الذخائع الحؼ يبث  القجس بأياألجيشة  ش  يرف الذ عخ      

أرض الزجآاف الغ شعك يس  يرف القجس ب أحخقته يج  ً يؿ  اً كل ألك فك ش  خ 
خزخاء ألخ ها  ر ػلش  الكخيع خالؿ رحمة ان خاء آالسزخاج آ حه األآص ؼ 

. آعمى قجر حبه لاحه األرض ألك ية القجس في قمب الذ عخ تجؿ عمى
أضاخ حديه الحؼ يتجخع ألخارته في يل شيئك فزكذ  آألقج  تا  آ س لا 

تتحدخ عمى جس دات  ش ؾ فحج رة الذػارع آألآذف الجػاألع الحديه عمى 
ألجيشة القجس الحؼ عع الدػاد في  ل أيح ئا ك حتى اآلث ر السد ح ة ألثل 

لع تجج ألغ يقخع أ خا ا  صب ح يـػ األحج عشج ذ  ب كش دة الؿ  ألة 
آلع يججآا ألغ يفخح في ليمة الس الد ح ألميغ لألآالد أل  السد حيغ  ش ؾك 
الزجآاف الرايػيي   خائع بدببالقتل آالتذخد آالجأل ر بزج يدمياع آيفخحاعك 

ؼ قػؿ  كك لحلظ يتػ ه بزج ذلظ إلى السدمسيغ يش دياع لشججة القجس آأ ما  ش ؾ
 في السقصع الث لث: 
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.. يامجيشة   األجفانْ  في تجػل   كبيخة   َدمعة   يا ** نْ دااألحيا قجس 
 األديانْ  لؤلؤةَ  يا عميِظ، ** العجواْن؟ يػؾف   َمغْ 

َماءَ  يغدل   َمغْ   ** مغ يشقح اإلنجيْل؟ مغ يشقح  القخآْن؟ْن؟راالجج حجارةِ  عغ الجِّ
 السديح؟** مغ يشقح اإلندان؟مغ يشقح  السديح مسغ قتمػا 

يبيغ الذ عخ  ش  أف القجس يما  حديشة حديً  شجيجًا  خاء األعس ؿ الػحذ ة 
جـ الرايػي ة آعم ه يتد ئل ألغ يدتص ع إيق ذ لؤلؤة األدي ف )القجس( بزجأل   ُ 

ث ر آالسد حيغ  ش ؾك آألغ يدتص ع ألحػ دهش  يا ك آألغ يشقح السدمسيغ 
عمى ألد يجة  يقػػ الحؼ  القجسك أل ذ  ػ انيد فدأل ئاع التي لصخت  جراف 

 ش   آالذ عخد فك ايزجـ آ ػد انيك آلكغ لأل ف انيد ف في القجس أخ ه
 يجعػ انيد ف السدمع ع ألة آالزخبي برفة خ صة لشرخة هيت السقجس.

 كقج  ة القجس آأل  أص ها  ألغ دأل ر في السقصع األخيخ بزج أف أضاخ آيقػؿ
 في الشفػس ع د يبث األألل آالتف ؤؿألتفخ ً  ألشجدًاك آقف ح  له السدمع آ 

 ؼ قػؿ:
 الميسػنْ  َسي دِىخ   .. غجا  ..َغَجا   ** َحبيبتي يا .. قجس   يا

 وتفخح  الدشابل  الخزخاء  والغ رػْن** وتزحظ العيػن 
قػفِ  إلى ** الس ياِجَخه الحسائع   َوَتخجع    الصاىخه الدُّ
 والبشػنْ  اآلباء   وَيمتقي ** يمعبػنْ  األشفال ويخجع

باكِ  عمى  ** يابمجي .. يا بمج الدالم والديتػن.. ىخهْ االد  ر 
 ا تص ع الذ عخ أف يبث رآح األألل في الغج السذخؽ الحؼ يأتي آألزه    

ثسخة الم سػف آايتذ ر الخزخة آالجس ؿ الحؼ يباج الشفػس آالزيػفك  ازد  ر
آألزه يزػد لزب  كالص  خةخد إلى دي ره آيزػد انيد ف الفمدصيشي الحؼ شُ 

األشف ؿ آا تس ع األ خ الفمدصيش ة عمى أرضا  الدا خة التي عخفت بأرض 
 الدالـ آالديتػف. 
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 غدة وخدي العخب: نزال أشفال
قر ئجه ألػضػع بزس في  "ندار" ا تش آلألغ السػضػع ت الب رزة التي      

السبتحلة بذكل ع ـ  آألس ر تاعتزخية الزخب آيذف الدت ر عغ خص ي  ع 
آفي يفذ الػقت قجـ صػرة الفمدصيش ة بذكل خ صك  القز ة آألػقفاع تج ه

"ثالثية أشفال  بزشػاف الصفل الفمدصيشي في أهجع صػرهك فكتب ديػاف
أآ يس  أشمق عميا  )ايتف ضة  (1)ةااليتف ضة الفمدصيش يجدج فيا  ك الحجارة"

                                                           
 ـك1987ع ـ  األآؿ ك يػف  شاخ ألغ الث ألغ الفمدصيش ة األآلى في االيتف ضة تفجخت - 1

 ألغ    رت ف له تزخضت ح دث إثخ الفمدصيشييغ الذب ف ألغ ألجسػعة خالؿ آذلظ ألغ
 آق ـ الساسةك  حه هتشفيح ألأألػر ياػدؼ ش حشة   ئق ألغ غدة قص ع الزخب في الزس ؿ
 ف رقػا الح  ة ألشاع ثالثة أف إالا  ب لجـ آالتبخع أآل ة ا ز ؼ الفمدصيشي بسح آلة الذب ب

ضخسة.  ألديخة في الثالثة الذب ف ثس ف   هتذ ع الفمدصيشيػف  الذب ب ق ـ أثخ   آعمى
 يقػدآف  الذب باشتخؾ فيا  يل فئ ت الذزب ألغ الذب ب آالذيػخ آالشد ء آاألشف ؿك 

 آيقفغ الس ء أآع ة يحسمغ آالشد ء يحسمػف الحج رةك آاألشف ؿ لا ك آيجعػف  لسديخاتا
 ألشاغ الكثيخات أفلجر ة  أآق ت السش آرةك في االحتالؿ  شػد آإع قة لتزصيل صفػًف 

الجشػد. اض فة إلى  ضج ياتفغ آالفت  ت ب لزخبك آاالعتجاء الغ زات بدبب أ ازغ
تج رية آألجارس آألط  خات آاغت  الت ضج الحر ر بزس انضخاب ت آإغالؽ ألحالت 

آالتفخقة الزشرخية آاالضصا د آالطمع آالقاخ آالسس ر  ت الإليد ي ة آاالعتجاءات عمى 
السقج  ت آ ػء األحػاؿ الالقتر ديةك آ ج السش زؿ آياب السػارد الس ئ ة لسديج ألغ 

 خيغ  زجؼ  التفريل عغ أ ب ب االيتف ضة آألس ر  ت الرايػي ة ايطخ:  بخك
  ألزة الشج ح  -االيتف ضة في األدب الذزبي الفمدصيشي في شس ؿ فمدصيغ -ألرصفى
. آايطخ أيزً : حبػشك ا الـ 56ك 55ص-ـ2116 -ي همذك فمدصيغ -الػشش ة
 -1987السق آألة الذزب ة خالؿ االيتف ضة األآلى في قص ع غدة هيغ ع ألي) - م س ف
 .64: 16ص   -ـ2115 -يغفمدص -الج ألزة ان الأل ة بغدة -(1994
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 ايتف ضة (1)""الغاضبػن بزشػاف  ةقريج آعخض فيـك 1987 ع ـالحج رة( 
حيث يذبت أآؿ شخارة االيتف ضة ألغ  ش ؾ آ خع ف أل  ايتذخت غدة  أشف ؿ

 :في السقصع األآؿ ؼ قػؿ كي فةفي ألجف القص ع 
  ...نديَشا ** فإنابعَس ما عشجكْع  عّمسػنا يا تالميَح غدَّةٍ 

  ..صاروا عجيشا فمجيشا الخجال  ** بأن نكػَن رجاال   عّمسػنا
 ..ماسا  ثسيَشا بيَغ أيجي األشفالِ   ** كيَف الحجارة  تغجو عمِّسػنا

 يغجو كسيَشا  وشخيط  الحخيخِ ** ل غسا  درَّاجة  الصفِل كيَف تغجو 
لْت سّكيشا حاصخوىاإذا ما **  كيَف مّراصة  الحميِب   ...تحػَّ

يجمج صخخة ألجآية في يجاءه عمى تالأليح غدة األقػي ء  "ندار"يرخخ  ش      
صغ ر زجـ اكتخاثاع ب لقز ة الفمدصيش ة بأف يزجد ألآثخ لالحات الزخب ة ها  
أأل ـ الزجآاف  صسجآاأشجاء  ر  الً الحيغ  زمت ألشاع الحخب الرايػي ة غدة 

بأقل انألك ي  ت التي ال تزج في حؿ قة األألخ أ محةك آلكشاع اتخحآ    الحً  
 غدة ق ئاًل: صغ رخ شبة في أل "ندار"آيدتسخ  .قػيً  لمجف ع عغ أرضاع

  ..وال تدَسع ػنا** بإذاعاتشا يا تالميَح غدٍَّة ال ت َبالػا
  ..واحدمػا أمخكْع وال تدألػنا**  بكلِّ قػاكْع  إضخبػا

  ..فخػضػا حخوبكْع واتخكػنا **والصخحِ  والجسعِ  نحغ  أىل  الحداِب 
  ...واششقػنافياتػا حبالكْع **  إّنشا الياربػَن مغ خجمِة الجيرِ 

 ..ال يسمكػَن عيػنا ويتامى** ال يسمكػَن ضخيحا   نحغ  مػتى
  ..وشمبشا مشكع  أن تقاتمػا التّشيشا **  ػرناحجقج لدمشا 

 ..قخونا وكبخت ْع خالَل شيخٍ **  قج صغخنا أمامكْع ألَف قخنٍ 
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في  مج الحات الزخب ة التي تكتفي بإداية االحتالؿ  "ندار" يدتسخ      
آشجب األفز ؿ الػحذ ة عبخ آ  ئل انعالـك فاع يخ فػف عمى عالق تاع 

لاع آلغ يدتص زػا التخمي ضع فمدصيغ  فال يدتص زػف آألر لحاع الذخر ة 
في حخباع غدة عمى السزي قجألً   تالأليحالد  ديةك آلحلظ يحث  اععالق تعغ 

 ب قي الزخب فاع  بش ء تخمػا عغ آا باع القػألي ألغبس  يدسزػه  آال يب لػف 
لحلظ آصفاع الذ عخ ب لسػتى الحيغ ال يسمكػف أرضً  يزػدآف إليا ك  آالجيشيك

فقجآا األرض آالػشغ أآ ب ألحخػ فقجآا البرخ آالبريخةك اختبأ  يت ألى عسيآ 
 س ع  كل ألشاع في ألك يه آتخيػا أ ل فمدصيغ الزدؿ يػا اػف ألريخ ع ألع

غدة يبخآا  فتالأليحالتي يستكما  الزجآاف الرايػييك لحلظ يمه  األ محة الفت كة
في يطخ أ ل البريخةك آب قي الزخب أل  أص هاع إال خدؼ عمى خدياعك فمع 

 يزج لاع قجآة آال زع ألةك لاحا يقػؿ: 
 لكتاباتشا.. وال تقخأونا  ال تعػدوا ** يا تالميَح غدَّةٍ 

 فال تعبجونا نحغ  أصشامكعْ ** فال تذبيػنا  نحغ  آباؤكعْ 
 وسجػنا  ونبشي مقابخا  ** والقسعَ  نتعاشى القاَت الدياسيَّ 

رونا مغ ع قجِة الخػِف فيشا  واشخدوا مغ رؤوسشا األْفيػنا** حخِّ
 السديَح حديشا وال تتخكػا** فغَّ التذبُِّث باألرضِ  عّمسػنا

اع آأ جاد ع تفػقػا عمى دب ئالحيغ تالأليح غدة يخ شب الذ عخ  ش       
ال تزس ر الزقمي آالفكخؼ يادأ الذ عخ ألغ ا الزخب في الذج عة آالقػةك يس 

 ب زعس ء الزخبك فأصبح  ساع األكبخ إرض ء أصح ب القػة آقسع الحؼ أص
يزخب إأل  ب لدجغ أآ السػتك يس   كل األصػات التي تش دؼ بزكذ ذلظ

تزحيتاع ب لشفذ آالس ؿ ألغ أ ل بأ ل غدة السثل في ارتب شاع بأرضاع آ 
بزج ذلظ تحخيخ   آتحخيخ السد  ج آالكش ئذ التي أصبحت خ آية ألغ أ ما . 

 : تالأليح غدة ق ئالً ا تكسل الذ عخ خ شبه إلى 
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 جعَل هللا  يػمكْع ياسسيشا **  سالما   يا أحّباءنا الرغارَ 
 وزرعتْع جخاحشا ندخيشا ** مغ شقػِق األرِض الخخاِب شمعتْع 

 فكػنػا عمى الذفاِه ل حػنا** والحبخِ  ىحِه ثػرة  الجفاتخِ 
 غدمػنااواغدمػنا مغ ؾ بحشا  **بصػلة ، وشسػخا   مِصخوناا

 واستعّجوا لتقصفػا الديتػنَ    **ال تخافػا م ػسى وال سحَخ مػسى
 لػ ممكشا اليقيشا سػف يشيار  **  إن ىحا العرَخ الييػديَّ وىعٌ 

 إن ى ع حّخرونا **  بالسجانيغِ  ال  يا مجانيَغ غدٍَّة ألف  أى
 ا** فعمسػنا الجشػنَ  إن عرَخ العقِل الدياسيِّ ولَّى مغ زمانٍ 

يحيي الذ عخ تالأليح غدة الذجز فك آيتسشى أف تدد خ أي ألاع       
 كآأحالألاع بزج أف دألختا  الرا يشةك آيجعػ ع لسديج ألغ البصػالت آاألألج د

يخ فاعك فكل  حا الزج ج أف  الرايػيي آأال يدسحػا لسكخ آد  ء الزجآ
ألػقزه في قمػب اتخح انيس ف ب لػحجة الزخب ة آال قيغ  الياػدؼ يخسج إذا

ا تز دة الكخاألة آالقػة  آاتحجآا آ زمػا  جفاع األآحج ػاتك تفآ  آيفػ اعك الزخب
ك ألغ هخاثغ اال ت ص ف تحخيخ األرض السقج ةآالسججك آ حا ال يكػف إال ه

  أف يتبش     س ع الزخب. الذ عخ التي يتسشىآ حه ر  لة 
عغ تخميا  عغ يػاصل ندار ما بجأه مغ تعخية األمة العخبية وجمجىا و 

 : "(ٔ)"أشفال الحجارة قريجة بزشػاف:فمدصيغ أرضً  آشعبً ك ؼ قػؿ في 
 ةوما في يجىع إال الحجار  ** بيخوا الجنيا

 ..قاومػا.. وانفجخوا.. واستذيجوا**   ةضاؤوا كالقشاديل، وجاؤوا كالبذار وأ
  ة..صفحت أجدادىا ضج الحخار ** وبقيشا دببا  قصبية  
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 ش  أ ل فمدصيغ ع ألة آأشف لا  برفة خ صة أف  "ندار"يرف        
 الحاع ضج الزجآ الرايػيي ي ف آأل  زاؿ الحج رة التي بإيج عك لحلظ 

كمساتيع مغ ورق، "نحغ لدشا في الحؿيقة أكثخ مغ ممػك ورق، : يقػؿ
، وقرائجىع مغ ورق، أما السمػك الحؿيقيػن فيع الحيغ وأحالميع مغ ورق 

كتبػا بسذتقات الجم وحبخ الحخية وجعمػا لغة الحجخ لغة دولية تتكمسيا كل 
 ألتفجخاتآألػا آا تذاجآا حيث أص هتاع فباحا الحجخ ق ." (ٔ)شعػب العالع

غ أيفداع تحت الجميج حتى ال تي أآدت بح  تاعك آضل الزخب دافشيال الزجآ
 رف الزخب بأبذع آأف ض الذ عخ ل يذزخآا برخخ ت القجس آأ مه.

 الرف تك ؼ قػؿ:
 وجمدشا في مقاىيشا.. كبراق السحارة ** قاتمػا عشا إلى أن قتمػا

  ..واحٌج.. يصمب مميارا  ججيجا  ** واحٌج يبحث مشا عغ تجارة
  ..ونيػدا  صقمتيغ الحزارة** وزواجا  رابعا  

  ..واحٌج.. يعسل سسدار سالح** واحٌج.. يبحث في لشجن عغ قرٍخ مشيٍف 
  ..واحٌج.. بيحث عغ عخٍش وجيٍر وإمارة** واحٌج.. يصمب في البارات ثاره

 ويا جيل العسػالت.. آه.. يا جيل الخيانات
  ..الجعارة ويا جيل. .ويا جيل الشفايات   

 ..الحجارهأشفال **  ميسا أبصأ التاريخ سػف يجتاحظ
ب لزخب آإف ي يت في ألجسما   "ندار" حه األآص ؼ التي ألرقا         
تشبيااع ك أل   ي إال شخيقة ألشه لتزخية الزخب أأل ـ أيفداع نيق ضاع آ صح ح

فمدصيغ ُ مبتك آشزبا  األعدؿ يقف بسفخده أأل ـ الزجآ الرايػيي  أرض أف
ألغ قػةك آفي الشا ية يذجآ  أآتيبكل أل   عمى  حقه آإب دتهالحؼ يزسل 
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عمى عجآ ع يشترخآف ػؼ الحج رة الحيغ يػألً  أل   أشف ؿ آألق آألة هبصػلة 
 .ك آرغع تقريخ ب قي الزخب في الجف ع عغ قزيتاعألاس  ش ؿ الدأل ف الغ شع
بيداَن، و  الخميِل،و في القجِس، يخ شب الثػار بحده الػششي  "ندار"آيأتي 

إلى  آال يخيشػف  كعمى السق آألة آالتحجؼ اعيحثآ  في بيِت لحٍع،و  األغػارو 
غيخهك فأرض فمدصيغ ايتاكت ب لقػةك آيجب  الـ آ اتف ؾ  ت آألز  جات 

آالجا د آالتزح ة ب لس ؿ آاأليفذ ألغ أ ل ا تخداد آالشز ؿ عمياع السق آألة 
 : "شخيق واحج"في قريجته  ؼ قػؿ كأرضاع السشاػبة

 أمػَت كالخجالأريج  أن أعيَر أو  **يا أّييا الخجال
.. أن أنبَت في تخابيا  .. أو زىخة  شحّيو..زيتػنة ، أو حقَل بختقال **أريج 

 ..رودتي.. صارت ىي القزّيوبا **قػلػا.. لسغ يدأل  عغ قزّيتي
 أصبحت  في قائسِة الثّػار **أصبَح عشجي اآلَن بشجؾّيو

 وألبذ  السشّيو** أفتخش  األشػاَك والػبار
 في القجِس، في الخميِل، ..يا أّييا الثػار

 في بيِت لحٍع،  ..في بيداَن، في األغػار 
 ..تقجمػا ..تقجمػا** كشتع أّييا األحخار حيث  

 ..والعجل  مدخحّيو **فقرة  الدالم مدخحّيو
 (ٔ )..يسخُّ مغ فػىِة بشجؾّيو **إلى فمدصيَغ شخيٌق واحجٌ 

آأش د بأ ل غدة آبصػالتاع  الزخب آحك ألاعك "ندار"آبزج أف أداف         
زجآ يتػعج فيا  ال "(ٕ)"مشذػرات فجائية عمى ججران إسخائيل  ء بقريجته 

الرايػيي آيخبخ ع بأف الزخبي الهج أف يزػد ذات يـػ يدتخ ع ؼ ه يل أل  
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آأف حخيق السدجج األقرى آإضخاـ الش ر ؼ ه ع ـ أخح ألشه ب لقػةك 
إال قش ديل تشيخ الصخيق أأل ـ أصح ب الزس ئخ ال قطة  ك أل   ي(1)ـ1969

 ؼ قػؿ: ألغ الزخب حتى يزػد الحق إلى أ مهك 
 ن زيفو  إلى الحداب العتيْق  **شييٌج ججيْج السدجج  األقرى 

، وليَذ الحخيْق    سػى قشاديَل ت زْي الصخيقْ  **وليدِت الشار 
عْ مغ َوَرق السرحفِ  ص ػر واآلياْت  ** ، نأتيك   مغ الد 
  فشحغ  مبثػثػَن في الخيحِ  ** لغ ت ْفمتػا مغ يجنا

 باأللػاِن واألصػاْت  ونحغ  معجػنػنَ  **وفي الشباتْ  وفي الساءِ 
 .. لغ ت ْفمتػا ** لغ ت ْفمتػا
ِة الشيل إلى الف خاْت  **فكلُّ بيٍت ؼيو بشجؾيٌة   مغ ضفَّ

  يسػت  آالفا  مغ السخَّاْت  **عشجناكلُّ قتيٍل   ** لْغ تدتخيحػا َمَعشا

                                                           
أغدصذ  21ق ـ "أل يكل دي ذ رآ  ف" ا تخالي الجشد ة في  حخيق السدجج األقرى: -1

بإشز ؿ الشيخاف في السدجج ألس  أ فخ عغ عغ حخؽ ألشبخ صالح الجيغ بأكسمهك  ـ1969
آالجش ح الذخقي لمسرمى الػاقع في الجاة الجشػب ة لمسدججك آأ فخ  حا الحخيق عغ 

ألتخ ألخبع أؼ ثمث ألد حة السدجج األقرى تقخيبً ك آفي يفذ اليـػ قصع  1511احتخاؽ 
الحـخ الذخيف حتى يرزب عمى الفمدصيشيغ ان خائيميػف في همجية القجس الس ء عغ 

إشف ء الش رك يس  أف    رات انشف ء ان خائيم ة   ءت بزج أف أخسجت الشيخافك آلع تفزل 
شيئً . آلع تزج  حه الجخيسة الػحيجة بحق السدجج األقرىك فس  زالت الجخيسة ان خائيم ة 

السدجج آألح صهك آالبش ء  ألدتسخة هتقد س تا  آأبز د  ك هجًءا ألغ حفخ األيف ؽ أ فل
اال ت ص يي حػلهك آاالقتح أل ت ان خائيم ة السسشاجة آالستر عجةك آألح آالت تقد سه 

ألخيد هيت  -السدجج األقرى: الحؿ قة آالت ريخ -ايطخ: القجآأليك عبدى .زأل ًي  آألك ًي 
 آأل  بزج  . 84ص  -ـ2111 -3ط -انصجار الث ألغ عذخ-السقجس لمجرا  ت التػث ؿ ة
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  .. ! إنتبيػا  .. ! إنتبيػا
 ولمذبابيِظ عيػٌن عذْخ  **أعسجة  الشػر ليا أضافخ 

 أو خْرْخ  **أو َلْفتٍة  ** في كلِّ وجٍو عابخٍ  **والسػت  في انتطاركْع 
ْرمٍة مغ َشعْخ  **في ِمْذط كلِّ امخأٍة  **السػت  مخبػٌء لكْع    وخ 

 ال يأخْحك ع  الغخوْر  **يا آَل إسخائيَل 
 ال ب جَّ أن تجوْر  **عقارب  الداعات إْن تػّقفْت 

 فالخير  قج يدق ط  عغ أجشحة الشدػْر  **إنَّ اغتراَب األرض ال يخيف شا 
 فالساء  يبقى دائسا  في باشغ الرخػْر  **والَعَصر  الصػيل  ال يخيف شا 

   لع تيدمػا الذعػرْ  **ْع .. إاّل أنَّكىدمت ع  الجيػَش 
 وضمَِّت الجحور **قصعت ع  األشجاَر مغ رؤوسيا 

 عألجج  آف عمى ا تخ  عق در  أف الزخب  خائيلن "ندار"أآضح   ش         
التي تقع عمى أرض فمدصيغك فقط يجب عمياع  رغع يل السأ ي آالسج زر

تػحيج الرف الزخبي ان الألي ضج اال ت ص ف ان خائيمي آألداعسه بذأف 
شيت قة الزجآ ان خائيمي التي هُ آبزج ذلظ ايصمق الذ عخ ليػضح حؿ  .القجس

 خقػا أرض فمدصيغ عمى ألخأػ آألدسع حيث ك عمى المرػص ة آالدخقة
 : ؼ قػؿ لاعحا الفزل السذيغك آرحب الجس ع ها الز لعك هل

 ..فرفََّق العالع  لمس غاَمَخهْ **  لقج سخقت ْع وششا  
 وبعت ع  األلػَف مغ أشفالشا ** صادرتع  األلػَف مغ بيػتشا 

  ..سخقت ع الديَت مغ الكشائذِ ** فرفَّق العالع  لمدساسَخْه 
  .. لمسغاَمَخهْ فرّفق العالع  ** سخقت ع  السديح مغ مشدلو في الشاصَخْه 

  ... إذا َخَصفشا شائَخهْ ** وتشرب ػَن مأتسا  
  .. ال يشتيي بعامْ ** ما بيششا .. وبيشك ْع 

  .. وال بألِف عامْ ** أو عْذخٍة  **ال يشتيي بخسدٍة 
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 شػيمٌة معارك  التحخيخ.. كالرياْم 
  ... كالَشْقر في الخخامْ ** ونحغ  باقػَن عمى صجروكْع 

 وفي دفاتخ األيَّاْم **  ذاكخة الذسذِ باقػَن في 
 في َخْخبذة األقالْم ** باقػن في َشْيصشة األوالد

نا حيغ يجيء السغيبْ  نا القادم  في تل أبيْب **  َمْػعج   َمْػعج 
 ."َنْرٌخ مغ هللِا .. َوَفْتٌح قخيبْ "

الذزب الزخبي ب ؽ أف ربس  يتسشى آ يزػد الذ عخ ليؤيج عمى إ خائيل     
آيخمز أرض عمى المب الرايػيي يتحيغ المحطة السش  بة لكي يقزي 

 عخب ة.إ الأل ة الغس ألة الدػداء التي خ ست عمى أرض  هفمدصيغ ألغ  ح
 

الحات جمج اليجػم و في الشياية فإن صخخات ندار التي وصمت إلى حج 
حيغ يكػن  عغ شخيق الذعخ ما ىي إال تشؽيذ إندان ال يرخخ إالالعخبية 

مداحة الجخح أكبخ مغ مداحة الصعشة، وكسية الجمػع أكبخ مغ مداحة 
إال أن  الدخخية في شعخهالتيكع و أسمػب الحم و  وعمى الخغع مغ. (ٔ)عيشيو

مفخداتو الذعخية جاءت سمدمة واضحة بعيجة عغ التكمف والشفاق، وإن دل 
بي الفمدصيشي ذلظ عمى شيئ فيجل عمى انتساء الذاعخ العسيق لمػاقع العخ 

 . السخيخ
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 السبحث الثاني
 مأساة فمدصيغ وحزػرىا

  "ؼيس أحسج ؼيس"في شعخ  
 التعخيف بالذاعخ:

ألغ أعطع شزخاء المغة األردية في  "ؼيس أحسج ؼيس" الذ عخ يزج      
" في ألجيشة    لكػت الت بزة نقم ع كاالقادربقخية " 1911ب كدت فك آلج ع ـ 

ـ  دئيغ ألغ القخدف الكخيعك آتمقى 1915البشج ب الب كدت ييك حفع في ع ـ 
تزم سه األآلى يز دة أ ل زأل يه فجرس المغة آالف ر  ة آالزخب ة عمى يج 

 .(1)ك آأتقغ المغة األردية آالف ر  ة آالزخب ة"إبخاـيع سيالكػتي"
الس  دتيخ في المغة الزخب ة ثع أل  دتيخ في عمى در ة  "ؼيس"حرل     

ألغ الكم ة الحكػأل ة بال ػرك ـ 1933 -1931المغة االيجميدية هيغ ع ألي 
ـ ألح ضخًا لألدب انيجميدؼ في يم ة الجرا  ت 1935بزج ذلظ عيغ ع ـ 

 ىب لرح فةك آأيا "ؼيس"ارتبط  كس  انيد ي ة انيجميدية في ألجيشة األختدخ.
رحف آألجالت عجيجةك حيث يذخ هجاية ألق الته في خجأل ته اندارية ل

ـ عغ إصجار ألجمة شاخية ب  ع 1938صحف عجةك ثع أصبح ألدئػاًل ع ـ 
الر درة ب لمغة انيجميديةك  "باكدتان تايسد"ك آألحخرًا بجخيجة "ادب لصيف"

  .(2)ـ1958حتى ع ـ  "ہفت روزہ" "ليل ونيار" "نػائے وقت"ك "امخوز"آ خيجة 
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ـ حيث ألقى شزخه ألآؿ ألخة في 1928قخض الذزخ ع ـ  "ؼيس" جأه     
ـ  1929ألذ عخة هخع ية  سع ة "اخػاف الرف "ك آيتب أآؿ يطع له ع ـ 

ب لكم ة  "راوي"آيذخه في ألجمة  معرػم قاتل: قاتمي البخئ" ے"ميخبزشػاف 
 . (1)الحكػأل ة بال ػر

الخآأل يدي الذزخ  في هجاية ألذػاره الذزخؼ إلى قخض "ؼيس"اتجه آ  
 حه األشز ر "نقر فخيادى: أثخ االستغاثة"  آتزسغ أآؿ ديػايً  له بزشػاف

الخآأل يد ةك آبزج فتخة فقج ألػضػع الزذق   ذهيته يطخًا لستصمب ت الح  ة 
يتخؾ قخض الذزخ  "ؼيس"آضاػر ألدتججات      ة آا تس ع ة  زمت 

 . (2)الخآأل يديك آعم ه دثخ الرست لفتخة ألغ الػقت
ك تػغل في الز لع "ؼيس"فتخة ألغ الجسػد آالرست الذزخؼ لجػ بزج آ  

الػاقزي آاألحجاث السخيخة التي  زمت الصبقة الك دحة تحمع بقمب يط ـ 
في الحخية التقجأل ة التي أصبحت دافزً  "ؼيس" الخأ س ل ةك آعم ه اشتخؾ 

آألحخيً  رئ دً  لقخيحته الذزخية ألغ  جيجك آألغ  حا الػقت ص رت قز ي  
الزس ؿ آالك دحيغ آ سػألاع ألػضػعً  خربً  تتش آله أشز رهك آلكغ الحخية 

"ؼيس" التقجأل ة ي يت تص لب ب لذزخ الخص هي السب شخك آبش ًء عم ه قخض 
"سياسی ليڈر کے ر السزسػفك فكتب ألشطػأل ت ألثل تديد عمى إضا  أشز راً 

"ہع جػ تاريک راہػں ميں مارے گئے: نحغ آ نام: إلى الدعساء الدياسيغ"،
"ايخانی شمبا کے نام: إلى الصالب آ  في الصخقات السطمسة" مشاالحيغ قت
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آلكشه ا تص ع بسقجرته الفش ة أف يسدج هيغ الخآأل يد ة آالذزخ الحؼ  اإليخانيغ"
"شيذػں کا ألع ألتصمب ت الحخية التقجأل ةك فج ءت غدل  ته ألثل يتش  ب 

مديحا: مخمز البمػرات"، و"رقيب سے: إلى السشافذ " و"مخے ہسجم مخے 
" في ض  خ   ألث اًل لمخآأل يد ة آالحآؽ الجس ليك دوست: صجيقي وأنيدي

بزج ذلظ إلى "ؼيس" آلكغ في ب ششا  تزسخ أح   ذ الذعة آألّخةك آلجأ 
ش رات التي أكدبت شزخه ألحاقه الخ ص بزيجُا عغ القيػد الج ألجة الخألد آان

"ہع لػگ: نحغ الشاس"، و"صبح آزادً: فجخ الحخية"  لمحخية التقجأل ة ألثل:
أف يقجـ إهجاع ت شزخية  "ؼيس"ك آغيخ  ك آباحا ا تص ع و "تشہائی: الػحجة"

 .(1)خ لجة ألتشػعة
ـ آالتحق بقدع الزالق ت 1941خجأل ته التزم س ة ع ـ  "ؼيس"أياي        

الز ألة في خجألة الج ر الاشجؼ البخيص ييك لحلظ ايتقل ألغ ال ػر إلى د مي 
ـ هختبة عقيج آغ در د مي ألتجاً  1947آضل ب لج ر حتى قجـ ا تق لته ع ـ 

بدبب يذخه أخب رًا "ؼيس" ـ تع الؿبس عمى 1948إلى ال ػر. آفي ع ـ 
 ت السحم ة. ضج الحكػأل 

في الحخي ت التحخيخية لمذزػب انيخاي ة "ؼيس"  ـ اشتخؾ1951آفي ع ـ  
"لياقت ـ اعتقمه رئ ذ آزراء ب كدت ف 1951آالفمدصيش ة آاألفخيؿ ةك آفي ع ـ 

هتاسة قمب يط ـ الحكعك آأثت ء اعتق له يتب ألشطػألته الذايخة  عمى خان"
ـ بزج اعتق ؿ داـ أربع 1955ـك آأفخج عشه ع ـ 1953"ع ـ ميں"كشج زنجان 

في فتخة  1958 شػات ألع األشغ ؿ الذ قةك ثع اعتقل بزج ذلظ في ع ـ 
ـك آبزج االيقالب الزدكخؼ الحؼ 1959ك آأشمق صخاحه "أيػب خان"الجشخؿ 

ـ ع ش 1977رئ ذ الػزراء الب كدت يي ع ـ  "ضياء الحق"ق ـ به الجشخاؿ 
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ه إلى ب كدت ف ع ـ الذخري في هيخآت آحتى عػدتفي ألشف ه  "ؼيس"
ـ الزذخيغ ألغ يػفسبخ يػـ الثالث ء 1984آقج آافته السش ة ع ـ . ـ1982

 . (1)ضاخًا بسجيشة ال ػر
عجدًا ألغ األعس ؿ الذزخية آالشثخية التي خمجت ا سه  "ؼيس"كتب        

"نقر  بزشػاف 1941هيغ أدب ء األرديةك فك ف اآؿ ديػاف له صجر في ع ـ 
ك "دست صبا: يج الشديع"ـ ديػايه الث يي بزشػاف 1951ثع يذخ ع ـ  فخيادى"،

ـ 1963آيذخ ع ـ  ہ: حبديات""زنجاں نامبزج     ء ديػايه الث لث ب  ع 
آشبع ديػايه الذزخؼ الخابع ع ـ  "ميدان"اآؿ ألجسػعة ألق الت يقجية ب  ع 

ـ 8818ك آؼي ع ـ "يج خالية مغ الحجارةتہہ سشگ: "دست ـ ب  ع 1965
ـ 1972آفي ع ـ  "سخ وادي سيشا: ؼػق جبل سيشاء"خ ديػايه الخ ألذ يذ

ں ميخے دريچے ميں: صمبان في "صميبيكتب ألجسػعة ألك تيب ب  ع 
"متاع لػح وقمع: متاع ـ يذخ ديػايه الد دس تحت عشػاف 1973ك ناؼحتي"

سؽخنامہ کيػبا: رحمة إلى "زشػاف ة بـ رحم1974ك آيذخ ع ـ المػح والقمع"
تحت عشػاف  "أيػب مخزا"يت بً  عغ الجيتػر  8811ك آيتب ؼي ع ـ كػبا"

آشبع في ال ػرك آفي "ہع کہ ٹھہخے اجشبی: نحغ الحيغ ؾيل عشا غخباء" 
ك يس  يذخ في "شام شہخ ياراں: مداء مجيشة األصجقاء"ـ يذخ 1978ع ـ 
ك آؼي ع ـ سداؼخ"أييا الميخے دل ميخے مداؼخ: ؾمبي " 1981ع ـ 

حا الكت ب  "دامغ يػسف: حزغ يػسف"يت ب بعشػاف  ـ تع يذخ8811 ـآ
"سخ ؼخاز يحتػؼ عمى خص ب ت ؼ س الحؼ ي ف يكتبا  إلى صجيؿه السؿخب 

 ( ٕ)اؾبال"
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عجدًا ألغ السش صب آالجػائد الذزخيةك آُرِشَح لج ئدة يػبلك "ؼيس"  ي ؿ      
"إسالم آباد"  ألذخفً  ع ألً  لمسخيد القػألي لمفشػف بسجيشة  ـ1959آتقمج ع ـ 
ـ ي ف أآؿ ش عخ د يػؼ تسشحه الحكػألة الخآ  ة   ئدة 1962آفي ع ـ 

ـ عسيجًا 1964آعيغ ع ـ ك يطخًا ن ا أل ته آخجأل ته األده ة"ليشيغ لمدالم" 
بسجيشة يخاتذيك آلكشه   فخ في رحمة شػيمة في يفذ  "عبج هللا ىارون"لكم ة 

ـ 1956ع ـ  "ؼيس"يس  رافق  .(1 )الز ـ إلى إيجمتخاك آرآ    آلبش ف آألرخ
في رحمة إلى الريغك  "حديغ شہيج سہخوردً"رئ ذ آزراء ب كدت ف 

آش رؾ في  حه الخحمة حػالي  تة عذخ ألغ رؤ  ء الرحف انخب ريةك 
 "وي جي كيختغ"تخ ع  1957. آفي ع ـ (2) ػ رئ ذ  حا الػفج "ؼيس"آي ف 

 Poems by"ة بزشػاف إلى المغة انيجميدي "ؼيس" ألشتخب ت شزخية لمذ عخ
Faiz"ب لمػة  "ؼيس" ك آي ف ـحا ـػ الكت ب األآؿ الخ ص هػ: أشعار ؼيس

ـ ليتؿمج ألشرب رئ ذ األك ديس ة األده ة 8812انيجميدية. آاختيخ ع ـ 
 ۔(3)"المػتذ"سجمة ـ الج ئدة األده ة ل8816آالؿػأل ة هب كدت فك آألشح ع ـ 
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  حزػر مأساة ؼمدصيغ ؼي شعخ ؼيس 
ألشربً  عمى تحخيخ الاشج ؼؿط هل شسل ؾز ي   "ؼيس"لع يكغ ؼكخ       

إيد ي ة آ    ة لبمجاف إ الأل ة عخب ة آغيخ عخب ةك آألكشته ألعخؼته الجيجة 
ب لمػة آاألدب العخبي ألغ التػاصل ألع العخب ؼي هيخآت آالذ ـ آالعخاؽ 

شعخه  آألرخ آالجدائخ آلع يذعخ ب لػخبة ألع ـؤالءك آأضاخ تعمؿه ـحا ؼي
حيث يتب ألشطػألة  8861خ صة بعج الحخب العخب ة ان خائيم ة ع ـ 

آأشمق ـحا العشػاف عمى ديػايه الخ ألذك آربس  سخ وادي سيشا" بعشػاف: "
"ـػامر عمى دؼتخ ؼي ؾريجته  "ندار ؾباني" تأثخ ؼ س ب لذ عخ العخبي

 حيث صػدرت السجمة التي يذختا  لس  أحجثته الؿريجة ألغ ضجةالشكدة" 
ع رألة ؼي األآ  ط العخب ة برؽة خ صةك آأشمق عمى األدب السكتػب ؼي 

آلحلظ حيشس   "حديخان"،يدبة إلى شاخ يػليػ "باألدب الحديخاني"  ـحا الذأف
ك ف يتسشى أف "سخ وادي سيشا: ؼػق وادي سيشاء" ألشطػألته  "ؼيس"كتب 

 ك الحؼ يؿػؿ ؼيا  أل  تخ سته: (1)تشزع إلى األدب الحديخايي
 بعج أن أومس البخق ؼػق وادي سيشاء، الحخب العخبية اإلسخائيمية،بعج 

 وبعج أن أومزت شعمة وجو الحؿيؿة بمػنيا،
 (ٕ)ؼأصبحت رسالة السػت دعػة لخؤية الحؿيؿة
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 أيا أـل البريخة، اآلن ـحا ـػ وؾت الخؤية ألجيكع شاؾة ليحا،
 إن ؾاتل الخوح ؾج تسثل ؼي شكل معالج آالم الػع،

 ألجيكع ـسة أم ال، ،والكبخياء جشػن ، وسيصخت صحخاء العجم عمى جشة ارم 
 ، ثع أومس البخق ؼػق وادي سيشاء 

 أيا أـل البريخة، شيخوا ؾمػبكع مغ ججيج، 
 ؼمخبسا ندل عيج ججيج عمى ـحا المػح ما بيغ أنا وأنت
 ؼؿج أصبح تؿميج الطمع مسا اعتاد عميو خػاص األرض،

 وأصبح تأييج الطمع مرمحة مؽتي الجيغ 
 واآلن يشبػي أن نػيخ مغ اؾخار الصاعة 
 (ٔ)الحي استسخ ؾخون، ؼؿج يشدل حكع باإلنكار

ر  لته إلى السدمسيغ ع ألةك آإلى الحك ـ السدمسيغ  "ؼيس"ـش  يػ ه       
بذكل خ ص بأف يشازػا ؼ لحؿ ؿة هجت آاضحة ال غب ر عميا ك ؼ يؽزػا 

ػب ر عغ أعيشكع لتجريػا أف العجآ ان خائيمي أأل ألكع ؾج أخح ألشكع أيتع ـحا ال
ألػؾعً  آتدبب ؼي إيالألكعك آالهج ألغ ألػا اتهك ؼال أيتع ألدتعجآف أيا  
ش  يخيج الذ عخ أف يدتشؽخ ـسع الحك ـ  السدمسيغ لمترجؼ لاحا العجآ. ـآ

                                                           
 اب وقت ہے ديجار کا دم ہے کہ نہيں ہے.. اے ديجۂ بيشا - 1

 ارم پخ تػ صحخائے عجم ہے گمدار .. اب قاتل جاں چارہ گخ کمفت غع ہے
 حػصمہ راہ عجم ہے کہ نہيں ہے.. پشجار جشػں 

 پھخ بخق فخوزاں ہے سخ وادً سيشا
 مرفا کخو اس لػح پہ شايج پھخ دل کػ.. اے ديجہ بيشا

 مابيغ مغ وتػ نيا پيساں کػئی اتخے
 تائيج ستع مرمحت مفتی ديں ہے.. اب رسع ستع حکست خاصان زميں ہے
 الزم ہے کہ ان کار کا فخماں کػئی اتخے.. اب صجيػں کے اقخار اشاعت کػ بجلشے

 36ص  -حرۂ دآئع -ايتخ ب ؼ س) خ آادؼ  يش ( -ايطخ: ؼ سك ؼ س احسج
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ػائاع آألر لحاع  السدمسيغ لمجؼ ع عغ أرض ؼمدصيغك آيبتعجآا عغ ـأ
ع ؼي الذ خر ة التي تجعماع يرؽؿػف لمط لع آيصأشئػف له رؤآ اعك آيححـر

 يؽذ الػؾت ألغ التخ ذؿ آالتب شؤ ؼي يرخة الحق. 
بذكل عسمي ألغ ألشطسة التحخيخ الفمدصيشةك آشزخ "ؼيس" كس  تقخب       

الذ عخ "معيغ البديدػ" عغ قخب ب لسآ  ة الفمدصيش ةك حيث حزخ 
 (ٔ)"المػتذ"ا تس ع ألجمة  "ياسخ عخفات"السزخآؼ آالسدتذ ر الثق في لػ 

ك الحؼ ي ف عمى ألزخفة قجيسة به ""ؼيس ألغ أ ل السشزقج في أيجػال بأفخيؿ  
رئ ذ الدمصة الػشش ة الفمدصيش ةك آزع ع حخية آقجـ له دعػة ر س ة ألغ قبل 

"ياسخ الجعػة آالتقى ب لخئ ذ  "ؼيس"ك آبش ًء عم ه قبل "ياسخ عخفات"فتح 
الحؼ ايتقل "المػتذ" ألجمة ألحخرًا  في  ـ1978الحؼ  زمه ع ـ  عخفات"

ؾمبي أييا  مخے دل مخے مداؼخ:"آ ش ؾ يتب ديػايه  ألقخ   إلى هيخآت.
 "إىجاء إلى ياسخ عخفات مع االحتخامات"،آيتب في ألقجألته  "السدافخ

ك آلع (2)ل هيخآت آفمدصيغإض فة إلى عجد ألغ السشطػأل ت خ شب فيا  أ 

                                                           
ك آي ف ألقخ   في ب دغ 1958 ُأ دا  اتح د ُيّت ب د    آأفخيؿ    شةألجمة المػتذ:  - 1

األألخ في  يخاليك ك ثع ايتقل السقخ إلى الق  خة ألع ايتخ ب يػ ف الدب عي أأليًش  ع أًل  
ك آبجأ إصجار ألجمة المػتذ التي ي يت ُتشذخ فيا  القرز القريخة 1962 لالتح د  شة

آبزج   ايتقل ألقخ اتح د ُيت ب د    آأفخيؿ    .الكتب آالسق الت األده ةآالذزخ آألخا ز ت 
عقب اغت  ؿ أأليشه يػ ف الدب عي إلى هيخآتك ثع إلى تػيذك ثع ع د ث ي ة إلى الق  خةك 

   .آص ر لصفي الخػلي أأليًش  ع أًل  لالتح د حتى آف تهك التي أعقبا  تفكظ االتح د
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2
%D8%A9_%D9%84%D9%88%D8%AA%D8%B3_%D9%84%D9%

84%D8%A3%D8%AF%D8%A8   15/11/2119هت ريخ 
 2088 -چیيخا -اردآ ب زار -اردآ ادب اآر دزادؼ فمدصيغ -افتخ رشؽ عك دمحم  - 2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%84%D9%88%D8%AA%D8%B3_%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%84%D9%88%D8%AA%D8%B3_%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%84%D9%88%D8%AA%D8%B3_%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%84%D9%88%D8%AA%D8%B3_%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8
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فقط ألرض فمدصيغ آأ ما ك هل ي ف "ؼيس" يكغ  حا الحب آالتقجيخ ألغ قبل 
بزج آف ة  "ياسخ عخفات"الذزػر ألتب داًل حيث ألقى رئ ذ الدمصة الفمدصيش ة 

لإلش دة آاالعتخاؼ بجاػده تج ه القز ة الفمدصيش ة  في حقه بةخص"ؼيس" 
 . (1)إق ألته في هيخآتالحؼ تزخؼ عميا  ألغ قخب أثش ء 

 مجاـجي ؼمدصيغ   
 خية التحخيخالتؿى ؼ س أثش ء إؾ ألته ؼي هيخآت هبعس زعس ء ح     

الؽمدصيش ة الحيغ يؽػا بعيجًا عغ ؼمدصيغ  خاء اال ت ص ف الرايػيي آأل  
ع ألغ الذعب  تبعه ألغ ضمع آؾاخ آتذخيج لاؤالء السج ـجيغ آغيـخ

ؾريجة لسج ـجؼ ؼمدصيغك  "ؼيس"ك آبش ًء عمى ـحا يتب (2)الؽمدصيشي
 فمدصيشيإلى الذيجاء الفمدصيشيغ الحيغ استذيجوا في الغخبة: "بعشػاف 

 ؼ قػؿ:آۓ"  كام ميں پخديذ جػ شيجا
 حيثسا تػجيت يا أرض الػشغ، حسمت في قمبي آالم حخقة إذاللظ

 تخافقشي ذكخياتظ ومحبتظ حسمت في قمبي ضػء مرابيح عطستظ )كخامتظ(،
 (ٖ)تخافقشي روائح بخاعسظ )أزىار بختقالظ(، تخافقشي صحبة األصجقاء في كل مكان

                                                           
 .116ص  -ؼ س احسج ؼ س: عکذ اآر  ہتيں -ہمیك ش ہجأل   -1
 ۔858ص  -دہمی –ء2005 -اردآ يطسػں أليں     ی ر ح ي ت -ي  سيغك فػزيه -2
 وشغ ارض گيا بيي پخ جياں ميں   - 3

 لئے ميں دل جل كى داغػں  كے تحليل تيخي 
 لئے ميں دل لگغ کی چخاغػں  کے حخمت تخي  

 ً  گئی ساتھ کدک کی يادوں  تخي  الفت، تيخ
 ساتھ گئی مہک کی شگػفػں  نارنج تيخے 

ألخے دؿ ألخے  -ايطخ: ؼ سك ؼ س احسج ساتھ رہا جمػ كا رؼيقػں  ديكيے ان سارے
 62ك 61ص  -ألد ؼخ
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 وكع مغ األيجي احتزشتيع يجي، 
 بعيجا  في شخقات الغخبة القاسية بال صحبة

 في دروب مجيػلة لسجيشة غخيبة 
 ، وعمى كل أرض رفخف عمييا عمع دمي السباح

 رفخف ىشاك عمع أرض فمدصيغ
 فمئغ دمخ أعجاؤك فمدصيشا  واحجا ، فجخوحي عسخت أكثخ مغ فمدصيغ 

 (ٔ)ٜٓٛٔبيخوت 
ح ؿ الفمدصيشي السذخد آالسغتخب قاخًا  "ؼيس" حه الكمس ت آصف ها       

آ بخًا ألغ حيث اشت  قة لكل أل  آ ج عمى أرض فمدصيغ ألغ تخاب آصحبة 
 سيمة آذيخي ت ألأ  آية آرآائح عصخة ألشج ر  ك آافتق ر آافتق د األأل ف في 

إلى الحجيث عغ أرض الذت ت آح  ة المجػء بكل "ؼيس" غيخ  . آلزل لجػء 
ة آحخأل ف ألغ تخاب الػشغ ليؤيج هحلظ عمى حق أل  تحسمه ألغ ألخارة آقدػ 

الزػدة لاؤالء السذخديغ إلى أرضاع الفمدصيش ة ألغ ي ح ةك آأف التحييخ بح  ة 
المجػء في السخ س ت آالسػت بزيجًا عغ الػشغ تؤ ج رآح السق آألة في يفػس 

 الفمدصيشيغ آانصخار عمى حق الزػدة ألغ ي ح ة أخخػ. 
                                                           

 رہا ہاتھ مخا آغػش ہع سے ہاتھػں  کتشے -ٔ
 ميں گدرگاہػں  مہخ بے کی پخديذ دور

 ميں راہػں  ونذاں نام بے کی شہخ اجشبي
 پخچع  کا لہػ ميخے کيال بيي پخ زميغ جذ

 عمع          کا فمدصيں ارض وہاں ہے لہمہاتا
 بخباد  فمدصيں ايک کيا نے اعجا تيخے
  آباد فمدصيں کتشے کئے نے زخسػں  ميخے

 ۔62ك 61ص  -ألخے دؿ ألخے ألد ؼخ -ايطخ: ؼ سك ؼ س احسج
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ر  لة أألل لسج  جؼ فمدصيغ السذخديغ ألمؿ ً   س""ؼيآفي الشا ية يػ ه      
آراء ضاخه يل أشك ؿ الززف آالزجد لخفع عمع فمدصيغ السخزب هجأل ء 
الذاجاء ألق آألً  يل أيػاع الزحاب الحؼ تجخعه  حا الذزب ألغ الزجآ الغ شعك 
آ ػ في  حا ص حب ر  لةك يحث ها  السطمػأليغ عمى ألج هاة الط لعك آيشيخ 

 رخ في أحمظ الطخآؼ.أأل ألاع شخيق الش
القػات ان خائيم ة ت ق ألـك 1982في الد بع عذخ ألغ  بتسبخ ع ـ آ       

صبخا "حيث ألجدرة  في لبش ف عمى ألخ س ت الفمدصيشيغ خ لاجػـ الد فب
الحؼ ق ـ ها  الج ر ان خائيمي هخفقة السجسػع ت االيزدال ة المبش ي ة  "آش ت ال

عسالء إ خائيل بإشب ؽ الحر ر عمى ال ئي فمدصيغ في ألخ سي صبخا 
آش ت الك آأخحآا يقتمػف السجيييغ بال  ػادة )أشف ؿ آيد ء آشب ب آشيػخ(ك 

 ع إض فة إلى اغتر ب الشد ء قبل قتماغك آبقخ بصػف الحػاألل ألشاغك آ 
هحلظ يذخآا الحعخ هيغ أفخاد السخ ع آتخيػا ذيخػ ألأ  آية تئغ دآألً  في 
يفػس الش  يغ ألغ  حه السحبحة التي أحكست الدمص ت ان خائيم ة إغالؽ 
ك فة ألجاخل السخ عك فال يدسح لمرحفييغ آآي الت األيب ء ب لجخػؿ إال بزج 

بال أعيغ آأخخػ ايتا ء السجدرة ل ججآا  ثثً  ألحهػحة بال رؤآسك آغيخ   
ألاذسةك يديج عجد ع عغ الثالثة دالؼ ألغ الفمدصيشيغ الال ئيغ آأهش ء 

الجسع ة الز ألة لألألع الستحجة في  تالذزب المبش ييك آفي الشا ية أداي
 حه السجدرة آآصفتا  ب نب دة ـ 1982الد دس عذخ ألغ ديدسبخ 

حيث  ألثخألشطػألة ب لغة ا "ؼيس"كتب  آبش ًء عمى أل  حجث .(1)الجس ع ة
  :ق ؿ

 
                                                           

1 - http://www.almanar.com.lb/2615853  16 /5/2119 : ًآايطخ أيز .
 -13ـ  -ألجمة الجرا  ت الفمدصيش ة -ألج زر صبخا آش ت ال: شا دات -هخادةك ليمى شايج

 .153: 128ص -2112 -52ع

http://www.almanar.com.lb/2615853
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 لقج شاف العذق بسجخميو، وحبال السذانق ممفػفة حػل رقابيع 
 ضل السغشػن يغشػن كل يػم، وتخصف في أقجاميع أغالليا

 وتعمػ أصػات الخاقريغ، أما نحغ فمع نكغ في ىحا الرف وال في ذاك
 ضممشا نؿف في الصخيق نتخقبيع، نػبصيع، وندرف الجمع صامتيغ

 فػججنا ألػان الػرود، قج اصفخت بعج أن كانت ذات مخة حسخاءالتفتشا ونطخنا 
 تحددشا جشػبشا، فبجا لشا أن األلع الذجيج حل محل القمب 

 فتػى ع الصػق في العشق أحيانا ، ورقز األغالل في األقجام أحيانا  
 ثع ذات يػم يأخحنا العذق مثميع، بأقجام ىائسة وحبل حػل أعشاقشا

 (ٔ)ة نفدياوقج انزسسشا إلى القافم

                                                           
 عذق اپشے مجخمػں کػ پابجػالں لے چال  1

 رسيػں کے گمػبشج گخدن ميں پہشے ہػئےدار کی 
 پايميں بيڑيػں کی بجاتے ہػئے  ..گانے والے ہخ ِاک روز گاتے رہے
 ناچشے والے دھػميں مچاتے رہے

 ہع نہ اس صف ميں تھے اور نہ ا س صف ميں تھے
 راستے ميں کھڑے ا ن کػ تکتے رہے

 اور چ ؼ چاپ آندػ بہاتے رہے.. رشک کختے رہے
 ے ديکھا تػ پھػلػں کا رنگلػٹ کخ آ ک

خخ تھا زرد ہی زرد ہے   جػ کبھی س 
 اپشا پہمػ ٹٹػال تػ ايدا لگا

 دل جہاں تھا وہاں درد ہی درد ہے
 گمػ ميں کبھی شػق کا واہسہ
 کبھی پاؤں ميں رقِز زنجيخ

 اور پھخ ايک دن عذق انہيں کی شخح
ايطخ: ؼ سك ؼ س  . چال اسی قافمے ميں کذاں لے۔۔ رسغ در گمػ، پابجػالں ہسيں

 .219ص  -حرۂ دآئع -ايتخ ب ؼ س)غب ر اي ـ( -احسج
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 ش  إلى أف السج زر ان خائيم ة التي تختكب بحق الذزب  "ؼيس"يذيخ      
الفمدصيشيك  زمت يل ألدمع في بق ع السزسػرة عغ غيخ عسج يحرؼ الجألع 
عمى  ؤالء الزدؿك الحيغ أخحآا عمى ع تقاع تحخيخ أرضاع ألاس  يمفاع 
األألخك آفي يفذ الػقت يقف يثيخ ألغ السدمسيغ ألكتػفي األيجؼ غيخ ق دريغ 

سشطػألته ب"ؼيس" حا الذزب ألغ هخاثغ اال ت ص ف. آلاحا أتي عمى يرخة  
ل زمغ احتج  ه آاعتخاضه لاحا الػضع الحؼ صع ح  له  "ويبقى وجو ربظ"

الجس ع أذي هك ليؤيج أف يػألً  أل   يشترخ السطمػـ آيزػد الحق ألصح به 
 آتشقمب األألػر آاألحػاؿك آيزػد األألخ يمه هللك ؼ قػؿ أل  تخ سته:

بج يػما  أن نخى، ذلظ الػعج السكتػب،سشخى، وال   

 حيشسا تصيخ جبال الطمع، كالعيغ السشفػش.، في المػح مشح القجم
 عشجما تتدلدل األرض، تحت أقجامشا نحغ السحكػميغ. 

 ويخعج البخق، فػق رؤوس أىل الحكع  
 (ٔ)وحيشسا تتصيخ أرض كعبة هللا، مغ كافة األصشام

                                                           
  ہع ديكييں گے.. - 1

 الزم ہے كہ بھی ہع ديكييں گے
 وه دن كہ جذ كا وعجه ہے.. 

 جػ لػح ازل ميں لكيا ہے 
 جب ضمع وستع كے كػه گخان.. 

 روئی كي شخح اڑ جائيں گے
 ہع محكػمػں كے پاؤں تمے.. 

 دـڑ دـڑ کے گی جب دىختی دـڑ 
 اور اہل حكع كے سخ اوپخ.. جب بجمی كڑ كڑ كڑ كے گی

 -ايطخ: ؼ سك ؼ س احسج جب ارض خجا كے كعبے سے.. سب بت اٹيػائے جائيں گے
 ۔21: 22ص -دہمی -ـ1982 -1ب ر  -ألخے دؿ ألخے ألد ؼخ
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 نجمذ فػق كخسي الحكع. ونحغ أىل الرفا مخدودو الحخم، سػف
 .سػف تدقط كل التيجان، وسػف يصاح بكل عخش

 فقط يبقى اسع هللا، الباشغ الطاىخ. الذاىج السذيػد،
  ويختفع ىتاف "أنا الحق"، وىػ أنا، وىػ أنت.

 (ٔ)ويكػن الحكع لخمق هللا، وىع أنا وأنت.
أنذػدة " ـ في هيخآت بزشػاف1983ألشطػألة ع ـ  "ؼيس"يحلظ يتب      

تغشى فيا   ايک تخانہ مجاہجيغ فمدصيغ کے لیے"لمفمدصيشيغ السجاىجيغ: 
ألػاصمة الجا د آالسق آألة آ ب لفمدصيشيغ السج  جيغ بأف يبث فياع رآح األألل 

ضج الزجآ الرايػيي الحؼ يحتسي آراء  تخته الػاؾ ة في حيغ يػا اع 
الفمدصيشي أعداًل هخآحه التي تحسل إيس يً  قػيً  بقزيته آحقه في تخاب  حه 

                                                           
 ...ہع اہل صفا، مخدود حخم -1
 مدشج پہ بٹيائے جائيں گے 

   سب تاج اچيالے جائيں گے..
 سب تخت گخائے جائيں گے
 بذ نام رہے گا هللا كا.. 

 جػ غائب بيی ہے حاضخ بيی.. 
 ..جػ مشطخ بيی ہے ناضخ بيی

 اٹيے گا أنا الحق كا نعخه.. 
 جػ ميں بيی ہػں اور تع بيی ہػ.. 
 اور راج کخے گی خمق خجا..  

 جػ ميں بيی ہػں اور تع بيی ہػ
 بذ نام رہے گا هللا كا.. جػ غائب بيی ہے حاضخ بيی..  

 اٹيے گا أنا الحق كا نعخه.... جػ مشطخ بيی ہے ناضخ بيی
 اور راج کخے گی خمق خجا.. .. جػ ميں بيی ہػں اور تع بيی ہػ 

ألخے دؿ ألخے  -ايطخ: ؼ سك ؼ س احسج جػ ميں بيی ہػں اور تع بيی ہػ
 ۔21: 22ص -دہمی -ـ1982 -1ب ر  -ألد ؼخ
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األرضك آ حا يجزماع يرصفػف أأل ـ عجآ ع  في شج عة آبد لة ألس  يؤدؼ 
الدأل فك ؼ قػؿ أل   في الشا ية إلى تحخيخ أرضاع الفمدصيش ة ألاس  ش ؿ

 تخ سته:
 في الشياية يػما ما سششترخ، حقا يػما  ما سششترخ، سششترخ

 وعمى صجر كل غازي درع ،الخػف مغ ىجػم األعجاء عل
 ، ولع الخػف مغ ىجػم جير القزاء

 فمع الخػف ، فأرواح الذيجاء مرصفة
 سششترخ، حقا سششترخ، قج جاء الحق وزىق الباشل

 وىحا قػل هللا العطيع/ الجشة تحت أقجامشا/ ورحستو تطمشا 
 فمع الخػف/ سػف نشترخ/

 حقا يػما  ما سششترخ/ في الشياية يػما ما سششترخ 
 (ٔ)ٖٜٛٔجػن  ٘ٔبيخوت 

                                                           
 ..  گے جيتيں ہع -ٔ

 گے..  جيتيں دن اک باآلخخ..  گے جيتيں دن اک ہع حقا
 ..أعجاء زيمغار خػف کيا
 کا غازي  ہخ سپخ سيشہ ہے
 ..قزا جير زيػرش خػف کيا

  کا ہے کا ڈر.. الذہجاء ارواح ہيں بدتہ صف 
 ..گے جيتيں ہع حقا.. گے جيتيں ہع

 الباشل وزہق الحق جا قج 
 تمے..  پاؤں  اپشے جشت ہے.. اکبخ رب فخمػده

 ہے ڈر کيا پيخ.. ہے پخ سخ رحست سايہ اور 
  گے جيتيں دن باآلخخ اک..  گے جيتيں دن اک ہع حقا.. گے جيتيں ہع

 ٖٜٛٔجػن  ٘ٔبيخوت 
 108ك100ص -دہمی -ء8818 -يدخہ ہ ئے آؼ -ؼ سك ؼ س احسج: ايطخ
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لع يدتصع ؼ س بزج  حا االعتجاء ان خائيمي إال أف يحسل ألسه آحديه      
الز ل ة لسدمسي فمدصيغ آلبش ف هيغ  شب تهك آيبث رآح السق آألة آالاسة 

برفة ع ألةك آفي صفػؼ السج  جيغ الفمدصيشيغ برفة خ صةك فزبخ عغ 
 حه اآلي ت آالدفخات التي هجاخمه هاحه الكمس ت السحفدة لسد يجة الفمدصيشيغ 

 آإيس يً  ألشه ب يتر ر ع عمى  حا الزجآاف الر رخ ألاس  ش ؿ الدأل ف.
 الصفل الفمدصيشي

ی "فمدصيشـ أثش ء إق ألته في هيخآت يطسً  بزشػاف: 1981ع ـ  ؼيس"كتب "
أب د الزجآ  يػا ي فيا  شفالً  ": تخنيسة لصؽل ؼمدصيشيبچے کے لیے لػرً 

الرايػيي أ ختهك آ حا الشطع أل   ػ إال رفس تج ه السج زر انيد ي ة التي 
يختكبا  الرا يشة بحق  حا الذزب األعدؿك آأل   حا الصفل إال يسػذ ً  

 ألشف ؿ يثخ فقجآا األ ل آاألرضك ؼ قػؿ:
 ال تبظ يا صغيخي، فمع تكج تشع أمظ بعج أن بكت كثيخا  

 ال تبظ يا صغيخي، فقج تحخر أبػك مغ أحدانو مشح قميل 
 ال تبظ يا صغيخي، فقج سافخ أخػك بعيجا في بالد الغخبة خمف فخاشة أحالمو

 شبيةال تبظ يا صغيخي، فقج ز فت أختظ في بالد بعيجة أج
 ال تبظ يا صغيخي، فقج أفمت شسػس في فشاء بيتظ، ووريت القسخ
 ال تبظ يا صغيخي، فمػ ضممت تبكي فأمظ وأبػك واختظ وأخػك، 

 والذسػس واألقسار سػف يبكػنظ أكثخ
 (1)فخبسا لػ ابتدست يعػدون جسيعا  في صػرة أخخى لمعب معظ

                                                           
 .. بچے رو مت -ٔ

 ہے لگي آنكھ کی امي تيخي .. ابيي کے رو رو
 ..بچے رو مت

== 
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بسا رته الفش ة أف يختفع ب لفغ السق آـ عغ إر  ء  "ؼيس" ش  ا تص ع     
الحدخة آاأل ى إلى تزسيق رآح التحجؼ آالتأ ب لمشز ؿ آالكف ح لتحخيخ 
األرض الفمدصيش ة آا تخداد   ألغ أيجؼ الغ صبيغ. ف لذ عخ  ش  رغع أ مػبه 
السػا ي آل  ت الصفل إال أيه يخيج أف يبث ؼ ه رآح السق آألة آعجـ 

لخزػع أأل ـ  حا الػضع السذيغك فال ألج ؿ لمبك ء آالزػيل بزج اال تدالـ آا
كل  حه التزح  ت آاأليفذ التي ز قت عمى  حه األرضك هل يجب التذبث 

 ب ألرض آا تكس ؿ ألديخة الكف ح.
شا يسكغ الؿػل  ؼيس" شاعخ متفخد في فكخه وإبجاعو، وكانت القزايا "أن ـو

مكانة في الذعخ األردي جعمت لو مسا جعل اإلندانية ىي أبخز قزاياه 
 مشو رمدا مغ رمػز الذعخ واألدب األردي الحجيث.

                                                                                                                         
== 

 ہے لی رخرت سے غع اپشے.. نے ابا تيخے.. پہمے ہی کچھ 
 بچے.. رو مت

 ہے گيا پخديذ کہيں دور.. پيچيے تتمي کی خػاب اپشے.. بيائي تيخا 
 .. بچے رو مت

 ہے گيا ديذ پخاۓ ڈوال کا.. باجي تيخي 
 .. بچے رو مت

 ہيں گئے کے دفشا چشجرما.. ہيں گئے کے نہال سػرج مخده.. ميں آنگغ تيخے
 .. بچے رو مت

 سػرج اور چانج.. بيائي باجي، ابا، امي،
 شايج تػ گا مدكخائے تػ.. گے رلػائيں کػ تجھ بيي اور.. سب يہ تػ گا روۓ گخ تػ

 ٜٓٛٔگے     بيخوت  آئيں لػٹ کييمشے تجھ سے.. کخ بجل بييذ دن اک سارے
 .65: 61ص -ألخے دؿ ألخے ألد ؼخ -ؼ سك ؼ س احسج: ايطخ
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ث:لالسبحث الثا  
 الجراسة السقارنة 

أف قز ة فمدصيغ  "ؼيس"ك آيطع ندار""يتزح ألغ الصػاؼ في قر ئج      
شغمت حيدًا يبيخًا ألغ تفكيخ س ك آتخيت يجب ت عط سة في يفػ اس ك لحلظ 
شفق يل ألشاس  هتقجيع الاجؼ ألغ آراء يت ب ته الذزخية في صس ع األزألة 
آالقز ة الفمدصيش ة ألغ ألػضػع ت آأ  ليب فش ة تذ به فيا  الذ عخيغك يس  

زخية خ صة بهك لحا تقـػ أف  ش ؾ أآ ه اختالؼ تزصي لكل ألشاس  أليدة ش
الجرا ة بإضا ر يق ط التذ به آاالختالؼ عمى ضػء السشاج الفخيدي الحؼ 
يذتخط آ ػد الزالق ت الت ريخ ة أآ التأثيخ آالتأثخ هيغ األعس ؿ األده ة التي 

 آقج تػصمت الجرا ة إلى أل  يمي:  (1)تجخػ هيشاس  السق رية
 أوجو تذابو  بيغ الذاعخيغ:

ـك 1923ع ـ "ندار" ُآلج يال س  في الخبع األآؿ ألغ القخف الزذخيغك فػلج  .1
ـك آتػفى يل ألشاس  في الزقج الد بع ألغ 1911ع ـ "ؼيس" في حيغ آلج 

 عسخه. 
ارتبط يال س  ارتب شً  آث قً  ب لتحػالت الفكخية آالد    ة في ألجتسزياس   .2

ـ آأل  تال   ألغ 1967ـ آيكدة 1948التي تجدجت ؼ س  أيتجته يكبة 
ألث رًا لمشقج  "ندار"حخآب آألز  جة الدالـ في ألرخك فجزمت ألغ الذ عخ 

. بدبب أشز ره الد    ة التي  خد فيا  الزخب أأل ـ أيفداع (2)الاجػألي

                                                           
 -دآر األدب السق رف في تػ  ه درا  ت األدب الزخبي السز صخ - الؿك دمحم غش سي -1

في األدب  -. آايطخ: الديجك دمحم شؽ ع الجيغ16ص-ـ1992 -الق  خة -يازة ألرخ
 .9ص -ـ1996 -الق  خة -ألكتبة الشرخ -1ط -السق رف 

 قيل عشه: -2
== 
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آيحلظ أل  دؿ إل ه تقد ع شبه الق رة الاشجيةك آأل  تاله ألغ عػاقب آخ سة 
إلى السزتقل عجة ألخاتك يل  حه  "ؼيس"آحكػأل ت ألتز ؾبة ز ت ب لذ عخ 

األحجاث تجخع الذ عخاف ألخارتا  آصػرا ألأ  تا  ترػيخًا ح ً  يشع عغ الحذ 
 الػششي لكمياس . 

 ربا  ألس  ي ف له تأثيخ   ؿ الذ عخاف آش ف  في ألذ رؽ األرض آألغ  .3
 ب لغ آقع ضالله في شزخ س .

أعخض الذ عخاف عغ قخض الذزخ الخآأل يديك آاتجا  إلى يت بة الذزخ   .4
الد   ي بدبب األحجاث التي  زمت يل ألشاس  ث ئخًا ألق آألً  لكل أيػاع الطمع 

 آالزجآاف.
ذاع صيت الذ عخاف آعخف  بذزخ س  الػششي الحؼ يخ شب الزقػؿ  .5

 اض فة إلى السز ي ة الفكخية آالخآح ة لجياس . آالقمػبك
تش آؿ الذ عخاف ألأ  ة فمدصيغ في شزخ س  تز ألشً  ألع الذزب  .6

 الفمدصيشي السش ضل. 
 

                                                                                                                         
== 

 خيغ ع ألػػػً  ألػػػغ شػػػزخ أيػػػه السدػػػئػؿ األآؿ عػػػغ  ديسػػػة حديػػػخافك بسػػػ  يتبػػػه خػػػالؿ عذػػػ
 رآأل يدي   عج عمى ايحالؿ أخالؽ الجيل الججيج. 

   أيػػػػه فػػػػي قرػػػػيجته " ػػػػػاألر عمػػػػى دفتػػػػخ الشكدػػػػة"  ػػػػ دؼك يزػػػػحب أألشػػػػهك آيػػػػخقز فػػػػػؽ
  خاحا .

 .أيه ش عخ آ ب يفده لمذ ص ف آالسخأة آب لت لي ال يحق له أف يكتب الذزخ الػششي 
  يخػػجـ بكالألػػه ألرػػمحة الزػػجآك آيجػػب أيػػه ألثػػبط الاسػػع آيقتػػل األألػػل آب لتػػ لي فاػػػ عسيػػل

 شصب ا سه ألغ ق ئسة الزخب.
  أيػػه لػػ ذ آشش ػػ ك آلكشػػه يخيػػب ألػ ػػة الػشش ػػة آآالدتػػه بزػػج حديػػخاف يذػػ عخ ثػػػرؼ آالدة

 .252ك 251ص  -قرتي ألع الذزخ -غيخ شب ع ة. ايطخ:  ؾب ييك يدار
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  أوجو االختالف بيغ الذاعخيغ:
 ىشاك بعس االختالفات أوضحتيا الجراسة ؼيسا يمي:

 التأثيخ والتأثخ:  .ٔ
  ك آ زمته يتحػؿ ألغ "ندار" ـ بذكل أآ بآخخ عمى شزخ1967أثخت يكدة

ش عخ يكتب في الحب آالحشيغ إلى ش عخ يكتب ب لدكيغك آبش ًء عم ه تأثخ 
 "ىػامر عمى دفاتخ الشكدة"خ صة قريجته  "ندار"بس  يتبه  "ؼيس"الذ عخ 

التي تسشى  "سخ وادي سيشا"هتجديج ألذ عخه ألغ خالؿ قريجة  "ؼيس" آق ـ
خمج  حه الفتخة الزريبة ألغ ح  ة أيا  تجخل في األدب الحديخايي الحؼ ي

 الزخب.
  آايس  تزجدت ألج الت تأثخه ليتج آز  "ندار"ب لتأثخ بقريجة  "ؼيس"لع يكتف

ذلظ التأثخ إلى انهجاع الحؼ يشصمق ألغ خرػصيته التي تشبع ألغ ألز ي ته 
الحات ةك آإحد  ه هاحه السػأ  ة ان الأل ة الزخب ةك آعم ه يتب بزس 

لتا  الجرا ةك آالتي تزكذ ألذ عخه ان الأل ة السق آألة السشطػأل ت التي تش آ 
 لكل ضمع آا تبجاد.

 مػؾف الذاعخيغ مغ مأساة فمدصيغ: .ٕ
  هحيخ بد لة  "ندار"ف  تع أف ض الذ عخاف بسأ  ة فمدصيغ الجاأل ةك

الفمدصيشيغ  شبً  إلى  شب إضا ر ألػقف الزخب السذيغ تج ه أرض فمدصيغك 
 ؼ قػؿ: 

  ...عّمسػنا بعَس ما عشجكْع ** فإنا نديَشايا تالميَح غدٍَّة 
 ..بأن نكػَن رجاال  ** فمجيشا الخجال  صاروا عجيشا عّمسػنا

 امِصخونا بصػلة ، وشسػخا ** واغدمػنا مغ ؾ بحشا اغدمػنا        
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أف السدمسيغ آقفػا ح  ؿ قز ة فمدصيغ  "ؼيس"عمى الػ ه اآلخخ ذيخ 
 :(ٔ)ع  ديغ عغ رد األذػ آالزجآاف ألغ قبل الزجآ الرايػيي فق ؿ

 ضل السغشػن يغشػن كل يػم، وتخصف في أقجاميع أغالليا
 وتعمػ أصػات الخاقريغ، أما نحغ فمع نكغ في ىحا الرف وال في ذاك

 صامتيغضممشا نؿف في الصخيق نتخقبيع، نػبصيع، وندرف الجمع 
 التفتشا ونطخنا فػججنا ألػان الػرود، قج اصفخت بعج أن كانت ذات مخة حسخاء

 
 في قمػب الذزب  هث رآح االألل آالجا د "ؼيس"آ"ندار"  ا تص ع يل ألغ

 : "ندار" الفمدصيشي آألق آألة الزجآ الرايػييك فق ؿ
 في القجِس، في الخميِل، ..يا أّييا الثػار

 بيِت لحٍع، حيث  كشتع أّييا األحخار في ..في بيداَن، في األغػار
 ..تقجمػا ..تقجمػا

 ..والعجل  مدخحّيو ..فقرة  الدالم مدخحّيو
 يسخُّ مغ فػىِة بشجؾّيو.. إلى فمدصيَغ شخيٌق واحجٌ                     

 لمسج  جيغ آيبذخ ع ب لشرخ أل  تخ سته: "ؼيس" آق ؿ 
 سششترخ، حقا سششترخ، قج جاء الحق وزىق الباشل

 وىحا قػل هللا العطيع/ الجشة تحت أقجامشا/ ورحستو تطمشا 
                                                           

 پايميں بيڑيػں کی بجاتے ہػئے/ گانے والے ہخ ِاک روز گاتے رہے - 1
 ہع نہ اس صف ميں تھے اور نہ ا س صف ميں تھے/ ناچشے والے دھػميں مچاتے رہے

 اور چ ؼ چاپ آندػ بہاتے رہے.. رشک کختے رہے/ راستے ميں کھڑے ا ن کػ تکتے رہے
خخ تھا زرد ہی زرد ہے/ لػٹ کخ آ کے ديکھا تػ پھػلػں کا رنگ        جػ کبھی س 

 .219ص  -حرۂ دآئع -غب ر اي ـ(ايتخ ب ؼ س) -ايطخ: ؼ سك ؼ س احسج
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 فمسا الخػف/ سػف نشترخ/ حقا يػما  ما سششترخ/
 (ٔ)في الشياية يػما ما سششترخ 

 
  عغ ض  ع األرض أعمغ الذ عخاف عغ رأياس  في الحك ـ آالسدئػليغ

ى الفمدصيش ةك فق ؿ يدار عالي ة أياع ب عػا القجس آ   سػا آلػ برستاع عم
 انيحاء في تجأليخ فمدصيغ أرضً  آشعبً ك ؼ قػؿ: 

 ؼبعَت القجَس.. بعَت هللا.. بعَت رماَد أمػاتظ
 كأنَّ حخَب إسخائيَل لع ت جيْس شؿيقاتظْ 

 وأنَت صخيع  شيػاتظْ  ..تغػص  القجس  في دميا
 تشام .. كأّنسا السأساة  ليدْت بعَس مأساتظْ 

 ذاتْظ ؟متى يدتيقظ  اإلندان  في .. متى تفيْع ؟
ألػضحً  لمسدمسيغ أف يغيخآا ألغ أيفداع آيبتزجآا عغ ألر لحاع  "ؼيس"آق ؿ 

 الذخر ة آالتبع ة التي ُا تزبجآا فيا  ألشح أألج بزيجك فق ؿ: 
 أيا أـل البريخة، شيخوا ؾمػبكع مغ ججيج، 

 ؼمخبسا ندل عيج ججيج عمى ـحا المػح ما بيغ أنا وأنت
 يو خػاص األرض،ؼؿج أصبح تؿميج الطمع مسا اعتاد عم

 (2)وأصبح تأييج الطمع مرمحة مؽتي الجيغ 

                                                           
 الباشل وزہق الحق جا قج ..گے جيتيں ہع حقا.. گے جيتيں ہع -1

 ہے پخ سخ رحست سايہ اور تمے..  پاؤں  اپشے جشت ہے.. اکبخ رب فخمػده
  گے جيتيں دن باآلخخ اک..  گے جيتيں دن اک ہع حقا.. گے جيتيں ہع.. ہے ڈر کيا پيخ

 108ك100ص -دہمی -ء8818 -ہ ئے آؼ يدخہ -ؼ سك ؼ س احسج: ايطخ
 پھخ دل کػ مرفا کخو اس لػح پہ شايج.. ے ديجہ بيشاا - 2

== 
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 بصػالت آأألج د  "ندار"فأضاخ  أفخد الذ عخاف أشز رًا لمصفل الفمدصيشيك
 أشف ؿ الحج رةك ؼ قػؿ: 

 وما في يجىع إال الحجارة بيخوا الجنيا **
 ..وأضاؤوا كالقشاديل، وجاؤوا كالبذارة  ** قاومػا.. وانفجخوا.. واستذيجوا

 

  وبقيشا دببا  قصبية  ** صفحت أجدادىا ضج الحخارة..
ألغ شزخه همدسً  لجخآح  ؤالء األشف ؿ الجاأل ةك فػا   ع آعدز  "ؼيس"آ زل 

 : (1)لجياع رآح السق آألة بقػله
 ال تبظ يا صغيخي، فقج أفمت شسػس في فشاء بيتظ، ووريت القسخ
 ال تبظ يا صغيخي، فمػ ضممت تبكي فأمظ وأبػك واختظ وأخػك، 

 والذسػس واألقسار سػف يبكػنظ أكثخ
 فخبسا لػ ابتدست يعػدون جسيعا  في صػرة أخخى لمعب معظ

  ليشحر ع آيتػعج ع بأياع قػتاع لغ وجو "ندار" حجيثو إلى العجو الرييػني
 تجـآ آإف  ديستش  لغ تصػؿك ؼ قػؿ:

                                                                                                                         
== 

 مابيغ مغ وتػ نيا پيساں کػئی اتخے
 تائيج ستع مرمحت مفتی ديں ہے.. اب رسع ستع حکست خاصان زميں ہے
 الزم ہے کہ ان کار کا فخماں کػئی اتخے.. اب صجيػں کے اقخار اشاعت کػ بجلشے

 36ص  -حرۂ دآئع -ايتخ ب ؼ س) خ آادؼ  يش ( -ؼ سك ؼ س احسج ايطخ:
 ہيں گئے کے دفشا چشجرما.. ہيں گئے کے نہال سػرج مخده.. ميں آنگغ تيخے.. بچے رو مت - 1

 سػرج اور چانج.. بيائي باجي، ابا، امي،.. بچے رو مت
 شايج تػ گا مدكخائے تػ.. گے رلػائيں کػ تجھ بيي اور.. سب يہ تػ گا روۓ گخ تػ

 گے. آئيں لػٹ کييمشے تجھ سے.. کخ بجل بييذ دن اک سارے
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 .. ال يأخْحك ع  الغخوْر  يا آَل إسخائيلَ 
 عقارب  الداعات إْن تػّقفْت .. ال ب جَّ أن تجوْر 

 إنَّ اغتراَب األرض ال يخيف شا .. فالخير  قج يدق ط  عغ أجشحة الشدػْر 
 والَعَصر  الصػيل  ال يخيف شا .. فالساء  يبقى دائسا  في باشغ الرخػْر 

  .. تيدمػا الذعػرْ ىدمت ع  الجيػَش .. إاّل أنَّكْع .. لع 
 ... قصعت ع  األشجاَر مغ رؤوسيا .. وضمَِّت الجحورْ 

 أف هللا ب ؽك آأل   ػاه زائلك ؼ قػؿ:"ؼيس"  آأآضح
 سشخى، وال بج يػما  أن نخى، ذلظ الػعج السكتػب، في المػح مشح القجم.

 حيشسا تصيخ جبال الطمع، كالعيغ السشفػش.
 خش،سػف تدقط كل التيجان، وسػف يصاح كل ع

 فقط يبقى اسع هللا، الباشغ الطاىخ. الذاىج السذيػد،
 ويختفع ىتاف "أنا الحق"، وىػ أنا، وىػ أنت.

 (ٔ)ويكػن الحكع لخمق هللا، وىع أنا وأنت.
 
 
 

                                                           
 ہع ديكييں گے.. الزم ہے كہ بھی ہع ديكييں گے -1

 وه دن كہ جذ كا وعجه ہے.. جػ لػح ازل ميں لكيا ہے 
 سب تاج اچيالے جائيں گے.. سب تخت گخائے جائيں گے

 مشطخ بيی ہے ناضخ بيیبذ نام رہے گا هللا كا.. جػ غائب بيی ہے حاضخ بيی.. جػ 
 اٹيے گا أنا الحق كا نعخه.. جػ ميں بيی ہػں اور تع بيی ہػ

 اور راج کخے گی خمق خجا.. جػ ميں بيی ہػں اور تع بيی ہػ 
 21: 22ص -ألخے دؿ ألخے ألد ؼخ -ايطخ: ؼ سك ؼ س احسج
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  تج ه السأ  ة الفمدصيشة ؼ قػؿ:ذيخ "يدار" دآر آتزح ة الشد ء 
 نداؤنا يخسسَغ أحداَن فمدصيَغ.. عمى دمع الذَجْخ 

 يقبخَن أشفاَل فمدصيَغ.. بػججان البَذْخ 
 .... إلى أرض الَقَسخْ  .. يحسمَغ أحجاَر فمدصيغَ  .. نداؤنا

 فال يحيخ السخأة آال دآر   في  حا الذأف. "ؼيس"أأل  عشج 
 
 لغة الذاعخيغ في شخح مأساة فمدصيغ: .ٖ
 امة السزشى ألػح ة هجالالت عس قة ألؤثخةك يمس ت آاضحةك  "ندار" ا تخجـ 

"مشذػرات فجائية عمى فحيشس  يػ ه حجيثه إلى الزجآ الرايػيي في قريجته 
 آيخبخ ع بأف الفمدصيشي قػؼ شجيج البأسك ؼ قػؿ: ججران إسخائيل"

 أنا الفمدصيشي** بعج رحمة الزَياِع والدخاْب 
 ػىكعْ أشمع  كالعْذب مغ الخخاْب ** أضيء كالبخق عمى وج

 أىصل  كالدحاْب ** أشمع كلَّ ليمٍة 
 مغ فْدحة الجار** ومغ مقابس األبػاْب 
 مغ ورق التػت** ومغ شجيخة المبالْب 

 أشمع  مغ صػت أبي** مغ وجو أمي الصّيب الجحَّاْب 
 أشمع مغ كلِّ العيػن الدػد** واألىجاْب 

 أدخمو. مغ غيخ أن أنتطَخ الجػاْب  أفتح  باَب مشدلي**
  ...شي الدؤال  والجػابْ ألنَّ 

 ش  يمس ت الذ عخ ال غخابه فيا ك ألزش     ال الفاع ترل إلى قمب     
الستمقي قبل أذي هك آ حه لغة يحسج عميا  الذ عخ. آفي السق هل   ء الذ عخ 

بكمس ت آتزبيخات آاضحة السزشى ا تقى بززا  ألغ المغة الزخب ة "ؼيس" 
 ألثل قػله:
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 گے جيتيں دن اک باآلخخ/ گے جيتيں دن اک ہع حقا/ گے جيتيں ہع
 کا غازي  ہخ سپخ سيشہ ہے/ اعجاء زيمغار خػف کيا

 کا ہے کا ڈر/ الذہجاء ارواح ہيں بدتہ صف/ قزا جير زيػرش خػف کيا
 (ٔ)اکبخ رب فخمػدۂ/ الباشل وزہق الحق جا قج/ گے جيتيں ہع حقا/ گے جيتيں ہع

بدبب في يطسه  "ؼيس"  حه الكمس ت آالتزبيخات الزخب ة التي آضفا   
تز يذه ألع السجتسع المبش يي آالفمدصيشي ألغ ي ح ةك آتأثخه ب لسأ  ة 
الفمدصيش ة ألغ  اة أخخػ.  حا بج يب لغته الػاضحة بذكل ع ـ في تػصيل 

 السأ  ة إلى الستمقي.
 أسمػب الذاعخيغ في شخح مأساة فمدصيغ: .ٗ
  بذكل ع ـ ألغ خالؿ  في  مج الحات الزخب ة آربس  السدمسة "ندار"تفػؽ

أ مػبه الالذع الر رخ السب شخ الحؼ يشع عس  هجاخمه ألغ غزب تج ه الزخب 
 آالسدمسيغ الحيغ تج  مػا القز ة الفمدصيش ةك ؼ قػؿ: 

 قاتمػا عشا إلى أن قتمػا** وجمدشا في مقاىيشا.. كبراق السحارة 
  ..تجارة** واحٌج.. يصمب مميارا  ججيجا  واحٌج يبحث مشا عغ 

  ..وزواجا  رابعا ** ونيػدا  صقمتيغ الحزارة
 آه.. يا جيل الخيانات.. ويا جيل العسػالت** ويا جيل الشفايات.. ويا جيل الجعارة

 ..سػف يجتاحظ ميسا أبصأ التاريخ ** أشفال الحجاره
الذ ؼ ة السػا  ة لجخآح  بكمس ته السحفدة عمى الجا دك "ؼيس"آ  ء 

 السج  جيغ السبزجيغ عغ آششاع فمدصيغ ؼ قػؿ لاع:
                                                           

 سششترخ/ حقا يػما  ما سششترخ/ في الشياية يػما ما سششترخ - 1
 ألعجاء/ وعمى صجر كل غازي درعالخػف مغ ىجػم ا عل

 ولع الخػف مغ ىجػم جير القزاء/ فأرواح الذيجاء مرصفة/ فمع الخػف
 سششترخ، حقا سششترخ، قج جاء الحق وزىق الباشل/ وىحا قػل هللا العطيع
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 سششترخ/ حقا يػما  ما سششترخ/ في الشياية يػما ما سششترخ
 الخػف مغ ىجػم األعجاء/ وعمى صجر كل غازي درع سال

 ولسا الخػف مغ ىجػم جير القزاء/ وأرواح الذيجاء مرصفة
 

 عمياس  الدالـ  "دمحم" و"عيدى" يجي   آضف يدار أ س ء بزس األيب  ء
نثب ت الحق الزخبي في القجس آدحس السداعع الرايػي ة عمى  حه 

 "ندار":  األرض. آلع يحيخ ؼ س شيئً  في  حا الذأفك ؼ قػؿ 
 البتػْل ** يا واحة ضميمة  مخَّ بيا الخسػلْ  َمِجيشةَ  يا عيشاكِ  َحِديشةٌ        

 
  آشػارعا ك السجيشة أ ػاؽ ألثل الز ألةك األأل كغداللة الذ عخاف  ا تخجـ 

  حه حسمت آقج فمدصيغك في الجاخمي ان تس عي آأزقتا ك لتزبخ عغ البزج
 آزح ـ أشج ر الم سػف آالبختق ؿك رائحة في داخم ة تسثمت حخية الجاللة

 :"ندار"الذػارعك ؼ قػؿ 
 الميسػنْ  َسي دِىخ   ..غجا  ..َغَجا   ** َحبيبتي يا .. قجس   يا

 وتفخح  الدشابل  الخزخاء  والغ رػْن** وتزحظ العيػن 
قػفِ  إلى ** الس ياِجَخه الحسائع   َوَتخجع    الصاىخه الدُّ
 والبشػنْ  اآلباء   وَيمتقي ** يمعبػنْ  األشفال ويخجع

باكِ  عمى  ** يابمجي .. يا بمج الدالم والديتػن.. ..الداىخْه  ر 
 

ب لتأكيج عمى حشيغ السبزجيغ عغ أرض الػشغ إليا   "ؼيس" آا تع     
آاشت  قاع لزبيخ   آرائحة أشج ر البختق ؿ فيا ك آأأل كغ الرحبة الصيبة التي 
ش لس  يتحيخآيا  يمتاب هجاخماع حس س الجا د آالزسل ألغ أ ل عػدتاع 

 ألرضاعك ؼ قػؿ:
 حيثسا تػجيت يا أرض الػشغ، حسمت في قمبي آالم حخقة إذاللظ
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 حسمت في قمبي ضػء مرابيح عطستظ )كخامتظ(
 تخافقشي ذكخياتظ ومحبتظ، تخافقشي روائح بخاعسظ )أزىار بختقالظ(

 (1)تخافقشي صحبة األصجقاء في كل مكان
 

 األسمػب اإلنذائي لجى الذاعخيغ .٘
 ب لقخب لإلحد س الخص بك ا تخجألا  يدار آ  ئل ألغ آ يمة أسمػب الشجاء:

 السش دػ ألثل:هيشه آبيغ  آاأللفة
.. يا خائْع/ يا مشارةَ  ق جس.. يا َأنبياْء/ يا تفػح   مجيشة   يا ق جس  .. الذَّ  يا ق جس 

.. يامجيشة األحداْن/ يا مجيشةَ   .  َحبيبتي يا .. قجس   تمتفُّ الدػاْد / يا قجس 
 حه الشجاءات الخسذ لمقجس تؤيج عمى أ س ة السش دػ عشج الذ عخك لحلظ 
 دج ح لة القجس في الس ضي عشج تجسع األيب  ءك آح ضخه األل ع السذحػف 
ب لحدخات آاألحداف في ضل الػ ػد الرايػييك آألدتقبل حبيبتة الحؼ يحمع 

في آحجة  آيأألل بزػدتا  ألخة ث ي ة. آتكخار يمسة القجس أعصت ثب تً  آقػة
زي دة الشغع آانيق ع السػ  قي الحؼ ير حب  حا السػضػعك إض فة إلى 

 التكخار.
أ مػب الشجاء  "الغاضبػن"في هجاية يل ألقصع ألغ قريجته  "ندار"آا تخجـ    

يا تالميَح غدٍَّة عّمسػنا بعَس ما ألخ شبً  تالأليح غدة األشجاء األقػي ء. ؼ قػؿ: 
                                                           

 لئے ميں دل جل كى داغػں  كے تحليل تيخي  - 1
 لئے ميں دل لگغ کی چخاغػں  کے حخمت تخي  

 ً  گئی ساتھ کدک کی يادوں  تخي  الفت، تيخ
 ساتھ گئی مہک کی شگػفػں  نارنج تيخے 

 ساتھ رہا   جمػ كا رؼيقػں  ديكيے ان سارے
 ۔62ك 61ص  -ألخے دؿ ألخے ألد ؼخ -ايطخ: ؼ سك ؼ س احسج
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 ت َبالػا بإذاعاتشا/ يا تالميَح غدٍَّة ال تعػدوا لكتاباتشا/ عشجكْع/ يا تالميَح غدٍَّة ال
آتكخار يا أحّباءنا الرغاَر سالما / يا مجانيَغ غدٍَّة ألف  أىال  بالسجانيِغ. 

عمى اعتداز الذ عخ به آبأفز له البصػل ةك آفي الشجاء لشفذ السش دؼ يؤيج 
ؤالءك عالآة عمى أل  يفذ الػقت يحط ألغ قجر الزخب الحيغ ال يب لػا بقز ة  
 أض فه  حا الشجاء ألغ  خس ألػ  قي  حب ايتب ه الستمقي.

 "ؼيس"فيش دؼ "ندار" برػرة أقل بكثيخ ألغ  الشجاء"ؼيس" في السق هل ا تخجـ 
عمى أ ل البريخة لزماع يجريػف الخصخ الحؼ "سخ وادي سيشا"  في ألشطػألتة

 ؼ قػؿ:يحيق ب لذزب الزخبي ع ألة آالفمدصيشي برفة خ صةك 
 اب وقت ہے ديجار کا دم ہے کہ نہيں ہے.. ے ديجۂ بيشاا

 پھخ دل کػ مرفا کخو.. اے ديجہ بيشا
 أيا أـل البريخة، اآلن ـحا ـػ وؾت الخؤية ألجيكع شاؾة ليحا،

 أيا أـل البريخة، شيخوا ؾمػبكع مغ ججيج،  
 

 في أكثخ ألغ قريجة أ مػب اال تفا ـا تخجـ يدار  أسمػب االستفيام:
 بسب  ج عشا  تج  مػ  ك آايذغمػا لحق ئق غفمتاعك آتشبيااع ألغ الش س نيق ظ

 : "القجس"الح  ةك ؼ قػؿ في قريجة 
 مغ يقخع  األجخاَس في كشيدة الؿيامة؟** مغ يحسل األلعاب لألوالْد؟ 

َماءَ  يغدل   العجواْن؟** َمغْ  يػؾف   َمغْ   الجِّ
 مغ يشقح اإلنجيْل؟** مغ يشقح  القخآْن؟

 يشقح  السديح مسغ قتمػا السديح؟** مغ يشقح اإلندان؟مغ 
 حه األ ئمة ال تحت ج إلى إ  بة هل   ء ها  الذ عخ ل قخر حؿ قة ألخيخة     

تشع عغ ض  ع القجس آض  ع الزسيخ انيد يي الحؼ يدتشفخه آيحثه عمى 
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أ مػب اال تفا ـ بغخض  "ندار"ا تخجـ الشاػض لشرخة هيت السقجس. آقج 
 ك ألثل قػله:(1)بالغي

 ..عمِّسػنا كيَف الحجارة  تغجو **  بيَغ أيجي األشفاِل ماسا  ثسيَشا
 كيَف تغجو درَّاجة  الصفِل ل غسا  ** وشخيط  الحخيِخ يغجو كسيَشا 

لْت سّكيشا  ...كيَف مّراصة  الحميِب ** إذا ما حاصخوىا تحػَّ
ا تخجاـ الحج رة ل ذ ليتزمع شخيقة  "كيف"أتى الذ عخ  ش  بآداة اال تفا ـ   

أآ يػعا ك إيس  قرج التزبيخ عغ شجة إعج به آتزط ع شأف  ؤالء التالأليح 
الرغ ر الحيغ  دألػا خػفاع ألغ أ محة القاخ الرايػييك ليشجفزػا بأ د د ع 

 آحج رتاع ألثل الرػاريخ الق تمة يحػ عجآ ع السدتبج الستدمط.
آ ػ ال يخيج الدؤاؿ  استخجم "ؼيس" أسمػب االستفيامعمى الػجو اآلخخ 

آاال تفا ـ عغ شيئ هل يخيج التأكيج عمى شج عة آبد لة الفمدصيشي األعدؿ 
 آعجـ خػفه ألغ عجآه السدمحك ؼ قػؿ:

 ہے  ڈر کيا پيخ/ قزا جير زيػرش خػف کيا/ أعجاء زيمغار خػف کيا    
 ۔الخػف لع الخػف مغ ىجػم األعجاء/ لع الخػف مغ ىجػم جير القزاء/ فمع

 
أ مػب الشاي ألدبػقً  أح  يً  بفزل أألخك ألثمس  "ندار" ا تخجـ  أسمػب الشيي:

ياى الذ عخ تالأليح غدة عغ اال تس ـ بأقػاؿ آيت ب ت الزخب الخ دعةك آذلظ 
ألياع فقجآا السخآءة آانيد ي ة التي تحخؾ القمػب تج ه يرخة إخػاياع الزخب 

 في فمدصيغك ؼ قػؿ:

                                                           
 -3ط -دار الفكخ الزخبي -البالغة االصصالح ة -قمقيمةك عبجه عبج الزديد - 1

 .171ك 167ص  -ـ1992
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نحغ  آباؤكْع فال تذبيػنا.. نحغ  أصشامكْع فال تعبجونا/ ال ت َبالػا بإذاعاتشا.. 
وال تدَسع ػنا/ ال تعػدوا لكتاباتشا.. وال تقخأونا/ واحدمػا أمخكْع وال تدألػنا/ 

 وال تتخكػا السديَح حديشا. 
أ مػب الشاي الحؼ ا تخجأله الذ عخ  ش  يجؿ عمى ألجػ غزبه آايفز الته    

ة تج ه الزخبك آرغع أف ياي تالأليح غدة عغ االعتداز هب قي الزخب أألخًا الث ئخ 
ألخيخًا يصمبه الذ عخ إال أف أ مػب الشاي  حا أعصى ألػ  قى خ صة أله  ته 

 أزادت ألغ  س لا  آلفت ايتب ه الق رغ لس  يقرجه الذ عخ.
في هجاية يل شصخات  أسمػب الشيي"ؼيس" عمى الػجو اآلخخ استخجم 

"صيش"فمديطسه  إيس ي  ألشه بأف البك ء آاال تدالـ ال يفيجك  ی بچے کے لیے لػًر
آالهج ألغ ألق آألة األعجاء الحيغ أفقجآا أشف ؿ الفمدصيشيغ أ خ ع هل ب ألحخػ 
أرضاعك آبزث الزديسة آالربخ في قمب يل شفل فمدصيشيك يس  يبث ؼ ه 

أف تكخار رآح الجا د الحؼ يػصمه إلى ألغ رحمػا بذخؼ آيخاألة. إض فة إلى 
 تز ف  س اًل ألػ  ؿ ً  يجلي بطالله عمى يفذ الستمقي.بچے"  رو مت سمة: "

 
ألس  "ندار" بتكخار بعس الحخوف واألفعال والزسائخ  أتى أسمػب التكخار:

 زل أ مػبه أكثخ رص ية آقػةك إض فة إلى زي دة الشغع السػ  قي الحؼ 
 ير حب  حا التكخارك يس  يمي: 

 "الغاضبػن"حيث يخر الذ عخ في  س ع أه  ت قريجته تكخار حخف السج:  -
صػت األلف السر حب لحخؼ الشػف آالسزبخ عغ أآ  ع الذ عخ السدتسجة 

)نديشا، عجيشا، ندخيشا ياسسيشا، حخرونا، حديشا، ألغ يفد ة ألشا رةك ألثل: 
 األفيػنا، سجػنا، تعبجونا(

ه في ذ غ يخر الذ عخ فزل األألخ ألس  يؤيج السزشى آيػضح تكخار فعل: -
   الستمقيك ألثل قػله:
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  ...بعَس ما عشجكْع ** فإنا نديَشا عّمسػنايا تالميَح غدٍَّة 
 ..بأن نكػَن رجاال  ** فمجيشا الخجال  صاروا عجيشا عّمسػنا

 مغ ؾ بحشا اغدمػنا واغدمػنابصػلة ، وشسػخا **  امِصخونا            
ألس  يجؿ عمى واغدمػنا( )عمسػنا، امصخونا، كخر الذ عخ  ش  فزل األألخ 

 تك  ل آتب شؤ هل آتج  ل الزخب لسأ  ة فمدصيغ.
 كخر الذ عخ ضسيخ السخ شب بأشك ؿ ألختمفةك ألثل:تكخار الزسيخ:  -

 نحغ  آباؤكْع فال تذبيػنا ** نحغ  أصشامكْع فال تعبجونا
  ..نحغ  أىل  الحداِب والجسِع والصخِح** فخػضػا حخوبكْع واتخكػنا

  ...مغ خجمِة الجيِر ** فياتػا حبالكْع واششقػنا إّنشا الياربػنَ 
 نحغ  مػتى ال يسمكػَن ضخيحا  ** ويتامى ال يسمكػَن عيػنا..

 وشمبشا مشكع  أن تقاتمػا التّشيشا..  قج لدمشا حجػرنا ** 
 قج صغخنا أمامكْع ألَف قخٍن ** وكبخت ْع خالَل شيٍخ قخونا..

آالسترل في قػله  )نحغ(رل يخر الذ عخ  ش  ضسيخ السخ شب السشف    
ك يس  يخر أل  يجؿ عمى الزسيخ أيتع )إنشا، لدمشا، جحػرنا، صغخنا، شمبشا(

 حا إلى تكخار  )تعبجونا، مشكع، تقاتمػا، كبختع، خػضػا، ىاتػا، اششقػنا(
  يب ص غة الجسع الحؼ التـد ها  الذ عخ ألغ ي ح ة الزسيخيغك لبث رآح 

غدةك آتجديج صػرة ألخدية ألايشة لمزخب  الحس س آالتز آف ألغ  اة تالأليح
 سز ء بس  فياع الذ عخ الهتز د ع عسجًا عغ  حه السأ  ة التي يح   فيا   حه 

 الذزب الذقيق.
آ ػ ألغ أهخز الفشػف  عمى الػجو اآلخخ استخجم "ؼيس" أسمػب التكخار

 البجيع ة التي تزسل عمى زي دة الشغع آالجخس السػ  قيك آقج لجأ إل ه 
 في ألػاضع عجةك ألشا : "ؼيس" 
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 :تيخي ضسيخ السخ شب  ت ألخات في قػله:  "ؼيس" يخر تكخار ضسيخ"
ً  تحليل/ تخي  اعجا".  نارنج/  تيخے يادوں/  تيخے تخي  الفت/ حخمت/ تيخ

 لہػ/ ميخے ہاتھ/ ميخے "مخا كس  يخر ضسيخ الستكمع ثالث ألخات في قػله:
 زخسػں".

في هجاية شصخاته أزاد ألغ ف عم ة الخص ب الذزخؼ  تيخا: أنت"تكخار الزسيخ "
لكػيه خ شب فمدصيغ بزسيخ السفخد لقخبا  ألغ قمبه آعجـ ايفر له عشا  

في آ ػد  "ميخا"رآح ً  رغع بزجه عشا   دجيً ك يس  ي ف لتكخار ضسيخ الستكمع 
ضسيخ السخ شب السحبب له أعسق التأثيخ في ذ غ الستمقيك إض فة إلى 

 ع آالجخس السػ  قى الحؼ   د في أ ػاء يطسه.زي دة انيق 
  ثالث ألخات في قػله:  "فمدصيغ"كمسة "ؼيس"  : يخر تكخار كمسة 

 پخچع  کا لہػ ميخے کيال بيي پخ زميغ جذ
 عمع کا فمدصيں ارض وہاں ہے لہمہاتا
 بخباد  فمدصيں ايک کيا نے اعجا تيخے
 آباد فمدصيں کتشے کئے نے زخسػں  ميخے

 أل  تخ سته:
 ، وعمى كل أرض رفخف عمييا عمع دمي السباح 

 ، رفخف ىشاك عمع أرض فمدصيغ
 فمئغ دمخ أعجاؤك فمدصيشا  واحجا ، 
 فجخوحي عسخت أكثخ مغ فمدصيغ 

التي أتى ها   "أرض الػشغ" يفيج آيؤيج أف "فمدصيغ" حا التكخار لكمسة      
ر  حه في أآؿ شصخة  ي أرض فمدصيغ السقرػدة ألغ خص بهك آلس  لتكخا

الكمسة ألغ يبس حديغ ألفجع يؤثخ تأثيخًا ألب شخًا عمى يفد ة الد ألع 
 آإحد  ه. 
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  بزس شصخات يطسه لمتأكيج عمى السزشى السخاد تثبيته في "ؼيس" كخر
 ذ غ الستمقيك ؼ قػؿ:

 گے جيتيں دن اک باآلخخ/ گے جيتيں دن اک ہع حقا/ گے جيتيں ہع
 گے جيتيں ہع حقا/ گے جيتيں ہع

يطسه هتمظ الذصخات الثالثك آأيا ه هتكخار يفذ الذصخاتك آفي  هجأ الذ عخ
 "اک آححؼگے"  جيتيں ہع حقا/ گے جيتيں ہع" الػ ط يخر شصختيغ فقط

التأكيج عمى الشرخك آأيه يا ية حتس ة يطفخ ها  آحققت تمظ التكخارت دن"، 
آالجخس السج  جيغ الفمدصيشيغك آفػؽ  حا يزسل التكخار  ش   مى زي دة الشغع 

 السػ  قي الحؼ أكج عمى السزشى آقػاه.
 أ مػب اال تز رة في قر ئجه بكثخةك ألثل قػله:    "ندار"ا تخجـ  االستعارة:

.. يا  َأنبياءْ  تفػح   مجيشة   يا ق جس 
 الجػامعْ  مآذن   َحِديشةٌ ** حديشة  حجارة  الذػارْع 

حيث صػر الذ عخ األيب  ء)السذبه( ب ألز  ر)السذبه به السححآؼ( آ  ء  
بذيئ ألغ لػازأله آ ي الخائحة الصيبة التي تفػح ألشا . يس  شبه الحج رة 
آالسآذف بإيد ف )السذبه به السححآؼ( آأتى بذيئ ألغ لػازأله آ ػ الحدف 

خ آذلظ عمى  بيل اال تز رة السكش ة. إض فة إلى  حا ا تخجـ الذ ع
ك حيث يا شفمة  جسيمة  محخوقَة األصابْع"اال تز رة الترخيح ة في قػله: "

صػر الذ عخ القجس )السذبه السححآؼ( ب لصفمة السذبه به آآ ه الذبه 
 البخاءة آالصا رة.     

 اال تز رة إض فة إلى أيدشة األش  ء ؼ قػؿ:"ؼيس" أسمػب واستخجم 
 / ميں آنگغ تيخے/ بچے رو مت

 ہيں گئے کے دفشا چشجرما/ ہيں گئے کے نہال سػرج مخده
  أل  تخ سته: 
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 ال تبظ يا صغيخي، فقج أفمت شسػس في فشاء بيتظ، ووريت األقسار 
حيث شبه الذسذ الخاحمة بإيد ف أل ت آتع تغديمه في فش ء البيتك يس  شبه 

 القسخ أيزً  بإيد ف اختفى عغ األيط ر آ حا عمى  بيل اال تز رة السكش ة. 
ألغ السالحع أف "يدار" أ  د في ا تخجاـ الحمل الب  ي ة آالمغػية بذكل يبيخ 

فإيه أيزً  ال  "ندار"يفػؽ أل  ا تخجأله "ؼ س" آلكغ  حا إف أعصى أليدة لذزخ 
 "ؼيس".يقمل ألغ الجس ؿ الذزخؼ في شزخ 

 
 اإلنتاج الذعخي لجى الذاعخيغ .ٙ
أف يقجـ بصخيقته الخ صة أشز رًا يثيخة تتش آؿ ألأ  ة فمدصيغ  "ندار"ا تص ع   

في  حا الرجدك آال عجب في ذلظ ف لقز ة  "ؼيس"ألق رية بس  يطسه 
الفمدصيش ة تخز الزخب في الجر ة األآلى ثع يأتي دآر السدمسػف في بق ع 

تفػؽ عجد  "ندار"السزسػرةك إض فة إلى ذلظ عجد شصخات القر ئج لجػ 
 "مشذػرات فجائية عمى ججران إسخائيل"ك فبمغت قريجة "ؼيس"ج الذصخات عش

تدع عذخ صفحة أل  يقخب ألغ أل ئتيغ آخسديغ شصخة. في السق هل   ءت 
في صفحتيغ أل  هيغ أربع آعذخيغ إلى  ت  "ؼيس" أغمب ألشطػأل ت

آعذخيغ شصخة. آرغع شػؿ قر ئج يدار إال أيا  ألستزة غيخ ألسمة ل ذ ها  
ػأل ته ألزتجلة الصػؿ ل دجل همغته الخاؾ ة احت  ه إ ف ؼك آ  ء ؼ س بسشط

 عغ الجخائع التي ُتختكب في حق الذزب الفمدصيشي.
لع يتش آؿ ألصمقً  في شزخه قز ة ألغ قز ي   "ندار"أف  ومغ الججيخ بالحكخ

السدمسيغ في الاشج هػ ه ع ـك أآ قز ة يذسيخ هػ ه خ ص التي تتد آػ 
دؿ فإيس  يجؿ عمى أف الػازع الجيشي  في الجخح آاأللع ألع فمدصيغ. آ حا إف

آغيخه ألغ شزخاء األردية أكثخ إحد  ً  آغيخة عمى "ؼيس" يجزل ألغ الذ عخ 
  السقج  ت ان الأل ة التي تشتاظ في فمدصيغ الزخب ة.



 

 

1930 

إزاء السأ  ة الفمدصيش ة يتع التزخؼ  "ندار" أف قر ئجوما يجب اإلشارة إليو 
ألغ يمس تا  السػ اة بصخيقة ألب شخة لشقج  عميا  ألب شخة ألغ عشػاف القريجة أآ
-فخبس  ا تخجاأله لمذزخ الخألدؼ  "ؼيس" الػضع الد   ي لمزخب آغيخ  . أأل 

يطخًا لمطخآؼ الد    ة التي تسخ ها  بالده بذكل ع ـ آآضزه  ػ الد   ي 
ح ؿ هيشه آبيغ أف يرخح في بزس  -الحؼ أدػ إلى اعتق له ألخات آألخات

ألشطػأل ته ب  ع فمدصيغ أآ أل  يجؿ عميا  برفة ع ألةك آعم ه يسكغ إ ق ط 
  ة فمدصيغ. لحا يسكغ القػؿ أف بزس ألشطػأل ته عمى أحجاث ألس ثمة لسأ

يتستع بجخأة أكبخ في يت بة الذزخ الد   ي عغ يطيخه "ؼ س" آذلظ "ندار" 
لذاخته الػا زة التي ي لا  في يت بة الذزخ الخآأل يدي عغ السخأة ألس   زل 
ق رئ ه في  س ع الجآؿ الزخب ة آربس  غيخ   يخحبػف بذزخه الد   ي الحؼ 

 ي بذكل ألب شخ. ألذ الزرب آالػ جاف الزخب
وفي الشياية يسكغ القػل أن "ندار" و"ؼيس" ما ىسا إال نسػذجيغ لذعخاء 

قام  يو، وعمةسدمسال فمدصيغكثخ تألسػا لمسآسي والسجازر التي تحيق ب
عجد كبيخ مغ شعخاء العخبية واألردية بخصج ىحه السأساة الفمدصيشية 

"فاروق أألث ؿ في الػقت السز صخ يأتي ف العخبية بكل صجق وواقعية.
فى الحيخػ الخسديغ الغتر ب فمدصيغ الحبيبة  قريجةالحؼ يتب  (ٔ)جػيجة"

 ؼ قػؿ:  )ماذا تبقّى مغ بالد األنبياء(  ء عشػايا  فى صػرة تد ؤؿ 

                                                           
ألغ أهخز األ س ء عمى ألدخح الذزخ الزخبي السز صخك آألغ أغخز ع  فاروق جػيجة: -1

ـك 1946إيت  ً  في ألج ؿ السق لة آالسدخح الذزخؼك آلج في ألح فطة يفخ الذ خ ع ـ 
ـ 1968آع ش شفػلته في البحيخةك تخخج ألغ قدع الرح فة بكمدة اآلداب ب لق  خة ع ـ 

يجة األ خاـك ثع  كختيخا ع أل  ها ك ثع ليبجأ ح  ته الرحؽ ة يسحخر ب لقدع االقتر دؼ بجخ 
رئ ذ القدع الثق فيك يزج الذ عخ ألغ األصػات القػية شجيجة القػأل ة آالػشش ة في درب 
== 
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 ماذا تبقّى مغ بالد األنبياء** 
 ال شىء غيخ الشجسة الدػداء تختع فى الدساء  

 **ال شىء غيخ مػاكب القتمى وأنات الشداء
 ماذا تبقّى مغ بالد األنبياء؟ 

 ...خسدػن عاما  ** والحشاجخ تسأل الجنيا ضجيجا ثع تبتمع اليػاء
 خسدػن عاما ** والفػارس تحت أقجام الخيػل 

 ماذا تبقى مغ بالد األنبياء؟تئغُّ فى كسج وترخخ فى استياء** 
 ما بيغ أوسمػ، و الػالئع، والسػائج والتياني، والغشاء، 

 الحديشة ماتت فمدصيغ
  .(ٔ)فاجسعػا األبشاء حػل رفاتيا، و ابكػا كسا تبكي الشداء

في الذزخ األردؼ بقريجة بزشػاف:  (ٕ)"امجج اسالم امجج"آيأتي الذ عخ    
يشزي فيا  الفمدصيشي " مداء بيت السقجسکی ايک شام: بيت السقجس "

 ؼ قػؿ: الحؼ شخدته القػة الرايػي ة خ رج أرضه آآششهك
                                                                                                                         

== 

 -أرآع أل  يتب ف رآؽ  ػيجة: أأليخ الذزخ الزخبي -الذزخ. لمسديج ايطخ: ث هتك دمحم 
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 األدب كتب في ألج الت الب كدت يييغك السز صخيغ الذزخاء ألغامجج اسالم امجج:  -ٕ
 ـك1944آالخحالت(. آلج ع ـ  الرحؽ ةك آالسق الت السدخح السختمفة )الشطعك آاأليذػدةك

ألشا :  عجة دآاآيغ آله ـك1967  ألزة البشج ب ألغ األردية المغة عمى الس  دتيخ حرل
 "دآاز دؼ ب رش"آ درتے" يايں ب ت  پشے"آ  پشے" تخے أليں ديكاػں "آ "دہش   ے پاخ ذرا
األجج فاسي: األجج  -ع هجؼك  يج تقيآغيخ  . لالشالع ايطخ:  ـے" دري  ايد  ألحبت"آ

: 13ص -ـ2118 -ال ػر-ا الـ األجج کے  ہ ف شزخ ک  تجدي تی آتشقيجؽ ألص لعہ
18 . 
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 ذلظ حائط السبكى، 
 الحي كان أثخا  لعػيل بائعي الطالم، 

 أصبح عالمة عمى ألسشا، 
 وأصبح العجد واليديسة لدان مديختشا، 

 أؾف خارج تمظ السجيشة السؿجسة، 
 التي عمى ججرانيا تزيئ مربابيح دمي، 

 ىبت الخياج سخيعا ، وأغمق الجشجي األبػاب، 
 وقال ممػحا  ببشجقيتو،

 ـيا اذىب، حل السداء،  
 ابتعج، واذىب إلى قخيتظ، 

 (ٔ)ألن ىحه السجيشة السقجسة مسشػعة بالشدبة لظ۔
 

                                                           
 وه ديػاِر گخيہ ٭٭  -1

 ؼخوشػں کا نؿِر ؼػان تھی،جػ ضمست 
 ہسارے الع کا نذان بغ گئی  
 بے بدی اور ہديست ہسارے سؽخ کی زبان بغ گئی ميں  
 ا س شہِخ اؾجس کے باہخ کھڑا ہػں  
 کہ جذ کی ؼريمػں ميں ميخے لہػ کے ديے  جل رہے ہيں 

 ہػا تيد چمشے لگی ہے سپاہی نے دروازے پخ ؾ ؽل ڈاال ہے
 کہا ہے۔ "چمػ، شام ہػنے لگی ہے بشجو ق لہخا کے مجھ سے 

 چمػ اپشی بدتی ميں جاؤ 
  کہ يہ شہِخ اؾجس تسھارے لئے شہِخ مسشػع ہے"

 -الـػر -اردآ ب زار -أليخے هھی ہيں کچھ خػاب -ايطخ: األججك ا الـ األجج
 255: 235ص
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 نتائج البحث
يزج أل  يتبه الذزخاء في الذزخ الزخبي آاألردؼ عغ ألأ  ة فمدصيغ  -1

ألغ شزخ السق آألة الحؼ يخصج االعتجاءات الر رخة التي تش في انيد ي ة 
ألغ   يب الزجآ الرايػيي عمى أرض فمدصيغك يس  يحث الفمدصيشيغ عمى 

 ألج هاة الزجآ الرايػييك آالرسػد أأل أله.  
إف األزأل ت الػشش ة آالقػأل ة هػ ه خ ص آانيد ي ة هػ ه ع ـ  -2

تكتدب حزػر   انهجاعي الستسخد السق آـ لمطمع آالفد د في الذزخ الزخبي 
 آاألردؼ. 

إف أل   ة فمدصيغ لع تكغ ألجخد ألأ  ة      ةك هل ي يت ألأ  ة  -3
آ ػدية لذزب بال أرضك آأرض بال شزب ألس  أعصى القر ئج آاألشز ر 

 قيمت عغ فمدصيغ ش بز  فكخيً  خ صً .التي 
ػ أثخ ألس  ي ف لا  أعسق األثخ في يفػس الذزخاء ـ 1967يكدة  إف -4

التي تحث عمى  بكثيخ ألغ األشز ر عمى حج  ػاء الذزخ الزخبي آاألردؼ
  السق آألة آالتحجؼ.

ألغ أشز ره عغ ألأ  ة فمدصيغ يقجية ايفز ل ة تشبيا ة  "ندار"إف غ ية  -5
 ػ يا ة تخبػية آ جاي ة.أأل  غ ية "ؼ س" فت

في تجديج ألأ  ة فمدصيغك فشقج آز خ آآبخ الحكػأل ت "ندار" أهجع  -6
الزخب ة لمتخاخي آالتب شؤ هل آالتج  ل لقز ة فمدصيغ. يس  آ ه يمس ته 

 الر رخة إلى إ خائيل يفدا .
أ  د ؼ س في آصف ألأ  ة فمدصيغ آإضا ر ألذ عخه تج ه  -7

 . الزخب ةان الأل ة  عمى أرض فمدصيغ الحكػأل ت الزخب ة آاألحجاث الػاقزة
أكج الذ عخاف عمى أف أرض فمدصيغ  ػؼ تزػد يػألً  إلى أ ما   -8

 ألاس  فزل الزجآ الرايػيي ها .
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اهتزج يل ألغ الذ عخيغ عغ الخ  ؿ في تجديج السأ  ة الفمدصيش ةك  -9
فخصج يال س  رؤية آاقع ة  جفا  الشاػض آبث رآح األألل لجػ الذزب 

 الفمدصيشي آالزخبي.  
ض  خة التكخار ألغ أهخز الطػا خ األ مػب ة التي لجأ إليا  الذ عخيغ  -11

ار ال يقترخ عمى تكخار نثب ت آتأكيج أل  يخيج آصػله إلى الستمقي آ حا التكخ 
 الحخؼ هل تزجاه ل ذسل الكمسة آبزس الذصخات الذزخية.
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 قائسة السرادر والسخاجع
 السرادر العخبية:

ع لع  -الزخبي الػشغ األ شبي في اال ت ص ف -خمف التس سيك عبجالس لظ .ٔ
 ـ1983 -(71ع ) –السزخفة 

-الق  خة-الشرخألكتبة -1ط-في األدب السق رف -الديجك دمحم شؽ ع الجيغ .2
 ـ1996

 هيت ألخيد -آالت ريخ الحؿ قة: األقرى السدجج -عبدى القجآأليك .3
 ـ2010 -3ط -عذخ الث ألغ انصجار-التػث ؿ ة لمجرا  ت السقجس

-الاالؿ دار -ش عخ األرض السحتمة ألحسػد درآير:-ر  ء الشق شك .4
 ـ. 1971-2ط
 -يشػز -أرآع أل  شتب ف رآؽ  ػيجة: أأليخ الذزخ الزخبي -ث هتك دمحم .5
 الق  خة. -2116 -1ط
االيتف ضة في األدب الذزبي الفمدصيشي  - بخك  خيغ  زجؼ ألرصفى .6

 ـ2116 -ي همذك فمدصيغ -  ألزة الشج ح الػشش ة -في شس ؿ فمدصيغ
السق آألة الذزب ة خالؿ االيتف ضة األآلى في  -حبػشك ا الـ  م س ف .7

 -بغدةالج ألزة ان الأل ة  -(1994 -1987قص ع غدة هيغ ع ألي)
 ـ2115 -فمدصيغ

-3ط -الق  خة -ألكتبة ألجهػلي -األعس ؿ الذزخية الك ألمة -ديقلك أألل .8
 ـ1987

 –1ط-ألشذػرات يدار ؾب يي -ثالث ة أشف ؿ الحج رة -ؾب ييك يدار .9
 ـ1988 -هيخآت

 -هيخآت  -7ط -ألشذػرات يدار ؾب يي–قرتي ألع الذزخ -ؾب ييك يدار .11
 ـ1948
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 ػقع أآراؽ أده ةأل -رآائع يدار ؾب يي -ؾب ييك يدار .11
 الايئة السرخية الز ألة لمكت ب. -القر ئج الد    ة -ؾب ييك يدار .12
 -ألأ  ة فمدصيغ في الذزخ الزخبي الحجيث -يبيلك دمحم عبج الحسيج .13

 .2112 -ب كدت ف -  ألزة يخاتذي
دآر األدب السق رف في تػ  ه درا  ت األدب  - الؿك دمحم غش سي .14

 ـ1992 -الق  خة -يازة ألرخ -الزخبي السز صخ
 السرادر األردية:

 ـ1989 -ال ػر -14ط -اس بدتی کے اک کػچے أليں -اهغ ايذ  .1
اردآ يثخ أليں ألداح يگ رؽ ي      ي اآر  س  ي پذ  -پ ريکھك رؤآؼ .2

 ـ1997 -چیيخا -ايجسغ تخقي اردآ ب كدت ف- 1ط-ألشطخ 
 2088 -پ کدت ف ا ٹڈؽ  شتخ -ايک   ئدہؼ س:  -حديغك اشف ؽ .1
 .8811 -چیكخا-ؼ س احسج ؼ س: شخريت اآر فغ -اشف ؽحديغك  .1
 - 1ب ر -ايقالهي ش عخ: ؼ س احسج ؼ س - شجيمػؼك آصي احسج .5

 .1977 –لكاشػ  -يد ع بکڈپػ
 -اردآ ب زار -اردآ ادب اآر دزادؼ فمدصيغ -شؽ عك دمحم افتخ ر .6

 2088 -چیكخا
األجج فاسي:األجج ا الـ األجج کے  ہ ف شزخ ک   -ع هجؼك  يج تقي .7

 ـ2118 -ال ػر -دي تی آتشقيجؽ ألص لعہتج
تخميق ک ر  -ؼ س احسج ؼبس: أحػاؿ آأفك ر -عميك ألخغػب )ألختب( .8

 ۔2112 -يئي د مي -پبمذخز
 دہمی. -ء8818 -يدخہ ہ ئے آؼ -ؼ سك ؼ س احسج .9

 دہمی. -ـ1982 -1ب ر -ألخے دؿ ألخے ألد ؼخ -ؼ سك ؼ س احسج .11
 دآئع.حرۂ  -ايتخ ب ؼ س)غب ر اي ـ( -ؼ سك ؼ س احسج  .11
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ألع  ر پبمی  -ؼ س احسج ؼ س: عکذ اآر  ہتيں -ہمیك ش ہجأل  .12
 ۔2088 -دہمی -ک ذشد

 -ايجػي ذشل بک ہ آس -ت ريخ ادب اردآ -يقػؼك يػر الحدغ  .13
 ۔1997 -عم گڑھ

  -دہمی –اردآ يطسػں أليں     ی ر ح ي ت -ي  سيغك فػزيه .14
 ء.2005

 لسجالت والجورياتا
 في الحزخية التشسػية آتجاع  ته السك ف عمى الرخاع -أهػ حمػك ألدمع ف يد .1

-12ـ  -ألجمة   ألزة الذ رقة -السحتمة الفمدصيش ة األراضي :إقم ع القجس
 .2115 -فمدصيغ -1ع

 - حآر الذزخ الد   ي عشج يدار الؿب يي -الدبيجؼك ف ضل دمحم عبج هللا .2
 2118 -الزخاؽ -11ع -1ج -ألجمة ألخيد درا  ت الكػفة

ألجمة الجرا  ت  -ر صبخا آش ت ال: شا داتألج ز  -هخادةك ليمى شايج .3
 .2112 -52ع -13ـ -الفمدصيش ة

ألجمة  -قريجة يدار ؾب يي )القجس(: الخؤية آالػاقع -حديغك عبج الكخيع دمحم .4
 2119 –القجس

صػرة األقرى في شزخ الجيتػر عجي ف  -غػادرةك ؼ رل حديغ شح سخ .5
 -القجس -1ع -21 ـ -ألجمة الج ألزة ان الأل ة لمبحػث انيد ي ة -الشحػؼ 
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