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 ق٣ي٣ت  -ٟخاح َى٢ان الاٖغة ٞضوي ٖبض الك
 

3131ٖام  -اٖغ ببغاهيم َى٢ان الك
(1) ،

ذ تجخع٘، و٧اهامليض الوى   في مضيىت هابلـ، في مىزؼ٫ ٦بح  مٗخهم بخ٣ألا يت املٗالخغب الؤزىاء 

 الٞضوي 
 
٠ البخضاثيت في هابلـ خى  لا غخلت امل ذعؿابٗت مً ٖكغة بىحن وبىاث، حٗل ه 

ا غمذ مً خ٣ها بةجعام صعاؾتها بٗض ؤن ٖلم ؤزىها يىؾ٠ بإن قاب  دامـ ٣ِٞ، وخ  ال

اهذ الخبـ بالضعؾت، ٞٗى٢بذ بامليالخ٣ها ؤزىاء ٖىصتها مً  ىخضة اليً مً مغ  ألا بيذ ٖو

 ٗؼلت.الو 

 ،٣غاءةال بى و٫ يغقضها ويىحهها ألا ظي ٧ان مٗلعها الة ق٣ي٣ها ببغاهيم، بضؤث وبعؿاٖض

 دى و٢غؤث الى  ٗغوى و الٞٗلعها 
 

٣ذ  ،ٗغالك ع  ٗغبيت وؤصبها، اللٛت الٓغ في ٖلىم الى  ٖو

ت  لٛت الهعغ  ق٣ي٣هاهضلي ي، وحٗلعذ وبعؿاٖضة ألا ٗباس ي والجاهلي و الصب ألا وزان 

اث هث يت ، ه٩لحييتلا  ٓها م٣ُٖى  ٟ غ م وقٗغيتوخ نعىثيل و  ،ق٨ؿبح يليام و  ،اعلىل٨غؾخٞى

ح هم، جيلغ ٧ جها ٞيعا بٗض مً المغ ألا ىلغصج ٚو
 
يت وجىؾي٘ املٗالصاب لا َإل ٖل  لا ظي م٨

  بى ُٟغي الز٣اٞتها ومضاع٦ها، و٢ض ملـ ق٣ي٣ها ببغاهيم ميلها 
 

ٞإزظ  ،ٗغ مىظ خضازتهاالك

ٗن  بها ويخسح   لها ٖيىن   ٞضوي ج٣غى ٣هاثض، وبضؤث الي 
 

عغها ال يختجاوػ الك  31ٗغ ٖو

 .(2)اٖام  

                                                           

 * مدايغ في ؤ٧اصيعيت ال٣اؾمي.

اعؾحنبحن ال هىال٪ زالٝ - 1 اٖغة، ٞالبٌٗ يظ٦غ ؤن ؾىت ميالصها  ض 
 

، وآزغون 3131خى٫ ؾىت ميالص الك

اٖغة جظ٦غ في ٦خاب مظ٦غاث خياتها، عخلت نٗبت عخلت 3133، وآزغون 3131ي٣ىلىن ؾىت 
 

، بال ؤن  الك

ها (، بإن  31حبليت، )م  اب٘ مً خعلها لها ٖىضما اؾدكهض ابً ٖم ؤم  هغ الؿ 
 

ها ٧اهذ في الك ٧امل  ؤم 

ن ٖل  قاهض ٢ب ه جاعيش اؾدكهاصه ٖام  و  اٖغة ٖام  ،3131ٖؿ٣الن، و٢ض ص 
 

ليه ي٩ىن ميالص الك ، 3131ٖو

اٖغة ؾىت ميالصها بال في ٖام 
 

 خحن طهبذ الؾخهضاع ؤو٫ حىاػ ؾٟغ لها. 3191ولم حٗٝغ الك

ٗغيت في  -2
 

اٖغة بضايت الك
 

ا لىحه والٗعل وحه   اهٓغ: ؤٞىان صعوػة، "لاصاعة 3131. 33.33ؤع زذ الك

ي ٗغيت"،  الٗعلت... والى 
 

 .3189. 3.31، ٖضص صحيفت اللذصخ٣٣ذ بها ٞضوي َى٢ان ؤمىيتها الك
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ٗغبيت، زانت التجالث املصخ٠ و الٛؼليت مجها، في الوى ، وزانت ألا وكغث ٞضوي ٢هاثضها 

 لبىاهيت ومتجلت مغآة الي اىمألا هغيت، واملت الؾالغ  في متجلت 
 

بضايت جدذ اؾم الغ١، في الك

 ؤو " (1)مؿخٗاع "صهاهح "
 
، ول٩ي جا٦ض لل٣اعت ؤن قٗغ الٖاع لخدخمي مً  (2)٢ت"ُى  امل خب  الخب 

ت و الال يىٟي نٟت   ٟ ٗ 
 

 هى  ٢اثلت طل٪ ألا ٝغ ًٖ الك
 

ؤهل ٞضوي بٓهىع  لم يغى   .ٗغالك

 ؤن ق٣ي٣ها ببغاهيم ؤزظ بيضها ال ب٣هاثض خى  باؾم مؿخٗاع، الٞخاتهم قاٖغة، جيكغ 

 
 

ىايخه، ول٨ىه لم يضم لها َىيال . 9. 1ىىن بخاعيش امله يض  بط ازخُٟخومىدها ُٖٟه وخىاهه ٖو

غ  ألا يضان، حٗاوي امل، وب٣يذ ٞضوي وخيضة في 3113 هٗبت وجبلىع اليً، ٞبضؤث حك٤ َغي٣ها م 

ت، وزان  امل٨ثح ة و الٗتها الشدهيتها، وطل٪ ًٖ َغي٤ مُ ٟـ، الى  ٖلم  ا٫ت في متجخىٖى

 ٣اؾم الوؿاهيت، و٢غؤث قىيي ٦عا ٢غؤث ؤبا لاٗلىم الٟلؿٟت و الو 
 

٦عا إزغث به، ابي، وجالك

 ا بوجإزغث ٦ثح   
 

 ٩اْمي، ابىت الٗغا٢يت عباب الاٖغة الك
 

 ٗغايي الاٖغ الك
 

هح  مدؿً الك

ت بً الصب ألا ٢غؤث مً و ٩اْمي، ال  ٗبض، وجإزغث بالجاهلي َٞغ
 

 الىحضاهيت الخىت الص
 

ىي جل٠

صه املٗالء الخعضاوي وؤعجبذ بإبي الٟغاؽ القٗغ ؤبي  ٣يم ال٨ٟغي ٖل  الٗغي  في جعغ 

ذ ٖعغ لا اٚىع، وؤبا جعام و الؿاثضة، وؤخب   بدت ي و الديام َو
 

هضلي ي وحعاٖت ؤبىلى، ألا ٗغ الك

 وصاعث ٦ظل٪ في ٞل٪ 
 

 ٛغب و الوماهدي٨يحن مً الغ  ٗغاء الك
 

غ١، وجتجاوبذ ٞت ة م٘ بميلي الك

 صؾخىيٟؿ٩ي.ٞيىصوع حيابيذ بغاوهج خى  ق٨ؿبح  و لببغوهىي، و 

ٚاعؾيا لىع٧ا، ٦عا ؤعجبذ بةصيث ، و ح وصابابلى ه ،واهخعذ ٦ظل٪ بكٗغ هاْم خ٨عذ

ة، و ٢غؤث ٦ظل٪ الؾيخىيل في ٢هاثضها ًٖ خغب  . هز. يٟيضص ،ٙىضبغ يؾت  ؤوحؿذ ظع 

ح هم. ىزغ ٞى٦وليام و  ،عوؿذ هعىتجىي ب ،حغاهام حغيً ،لىعوـ  ٚو

 م، في الٗالا ٖضيضة في ػاعث ٞضوي َى٢ان بلضاه  
 

ٛغب ػياعاث عؾعيت ال٢ى   و ألاغ١ الك

 مٞخذ ؤماوزانت، معا 
 
 ا حضيضة.ها آٞا٢

                                                           

اٖغة  -1
 

اوي ألبي الٟغج ألانٟهاوي، خيث يظ٦غ ؤبى الٟغج الك اٖغة هظا لاؾم مً ٦خاب ألٚا
 

ؤزظث الك

ٟيٟت، اهٓغ : عخلت حبليت، م  الب م٩ي، وي٣ى٫ بإنها ٧اهذ قغيٟت  صهاهح  الىي ٧اهذ حاعيت يدي  .  81ٖو

ى١ لاحخعاعي الظي ٧ان مٟغوي   -2
 
٢ت الُ اٖغة باملُى 

 
عا ٖىذ الك ىاح عب  ٢ت عمؼ الى  ا ٖلحها، ؤو الخعامت املُى 

 والخؼن.
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 قاع٦ذ 
 

٨غيت ٖل  الك هٗيض الاٖغة ٞضوي َى٢ان في هضواث وماجعغاث واحخعاٖاث ؤصبيت ٞو

  مي.الٗالٗغبي و ال
 
ض٦خىع اللٛاث ؤحىبيت ٖضيضة، ٣ٞض ٢ام   بى غحعذ ؤقٗاع ٞضوي َى٢ان ج

ه م ليت، وؤنضعها في ٦خاب ٢ض  اليُلا  بى اٖىعي بت حعت بٌٗ ٢هاثضها الى  ٖيي   

 بى ي ٞغاوؿيؿ٩ى ٚب ييلي، وجغحم ٖلي عيا هىعي ػاصه زعـ ٢هاثض لها اىيُلا ؿدكغ١ امل

يلض، و املوجغحم لها  ،ٟاعؾيتال ويىثيل  ،ؿدكغ١ ما٦ـ ؤولٝىاملؿدكغ١ صيٟيض ؾخاهزٞؼ

صعمىتجهام  حىن اؾبيؿغؿدكغ١ امل اوجغحم له، ه٩لحييتلا  بى ٦غيعغ بٌٗ ٢هاثضها 

٦ظل٪ جغحم لها ؾاؾىن ؾىميش  ٟغوؿيت.ال بى  "ضمٕىالحي و "و "با٧يالهضي ال"٢هيضجحن 

 غخلت املت له جىاو٫ ٞحها الٗب يت، يعً م٣ال بى بٌٗ ٢هاثضها 
 

 ،وى  للكاٖغةألا ٗغيت الك

غِحعذ بٌٗ ٢هاثض 
 
 ٦عا وج

 
وؾيت، الغ   ،ؾباهيتلا ىيضيت، ؿ  ال ؤزغي، مثل: لٛاث بى اٖغة الك

جدخل م٩اهت مغمى٢ت في  ا٫ٞضوي َى٢ان ٧اهذ وال جؼ   ؤن ىبت ٦يت. ب٣ي ؤن وكح  الاهيت و ملألا

 خغ٦ت 
 

ٖام  "يامألا وخضي م٘ "و٫، ألا خضيث، وطل٪ مىظ ؤن وكغث صيىانها الٗغبي الٗغ الك

3193. 

 وفاتها:

يذ قاٖغجىا في  ثاوي ٖكغ مً قهغ صيؿعب  ٖامال جعٗتاليىم  ،مؿدكٟى مضيىت هابلـ جٞى

ذ ٞضوي َى٢ان ٢ض و و ،  2003  ٖ ٢ًتها  ،اثعاهحن ٖام  الؿاصؾت و الضهيا ًٖ ٖعغ يىاهؼ الص

خِ مىايلت ب٩لعاتها وؤقٗاعها في ؾبيل خغي  
 
"  كهىعةاملب ٖل  ٢ب ها ٢هيضتها ت ٞلؿُحن، و٦

 ىي ج٣ى٫ ٞحها:ال٦ٟاوي ؤْل  بدًجها"، و 

 
 
 / وؤٞن  زغاها ؤطوب   وجدذ  / ً ٞحها٦ٟاوي ؤمىث ٖلحها وؤصٞ

 
ا ٖكب   وؤبٗث

 / هاٖل  ؤعِي 
 

 / ه  ػهغ  وؤبٗث
 

  حٗبث
 

 ٦ٟاوي ؤْل  / هعخه بالصي َٟل   بها ٠٦

 ًِ ا/ بالصي بدً كب    ،جغاب   ... .ه  ، وػهغ اٖو

  

http://ar.wikipedia.org/wiki/2003
http://ar.wikipedia.org/wiki/2003
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 أعمالها ألادبّيت

اث قٗغيت، حُٛي  هه٠هٓعذ ٞضوي َى٢ان ٖل  مضي  ؼمىيت الٟت ة ال٢غن ٖضة متجعٖى

 
 
اث يي:املوهظه  3181وخى  ٖام  3193ة مً ٖام عخض  امل  تجعٖى

كغ صاع: ال٣اهغة في وؤنضعتها ،وخضي م٘ ألايام (1
 
 .3193 للجامٗيحن، الي

 .3191لاصاب،  صاع: بح وث في وؤنضعتها ،وحضتها (3

 .3131 لاصاب، صاع: ثبح و في وؤنضعتها ،ُٖني خباا (3

 .3131لاصاب، صاع: بح وث في وؤنضعتها ،٤ؤمام الباب املٛل (4

 .3131 لاصاب، صاع: بح وث في وؤنضعتها ،الليل والٟغؾان (5

 .3131 لاصاب، صاع: بح وث في وؤنضعتها .اٖل  ٢عت الضهيا وخيض   (6

يء لازغ (7
 

ىػ والش  غو١، صاع: ٖعان في وؤنضعتها ،جع 
 

 .3181 الك

خً ألازح  (8
 
ان في وؤنضعتها ،الل غو١ صاع: ٖع 

 
 .3111، الك

ً  الى  ومً آزاعها   .1946  ٖام ،ياٞافي  ٗهغيتال٨خبت املونضع ًٖ ، "دي ببغاهيم"ؤ: اث يت ؤي

"ؤدي  ؤياٞذزم اهيم وؤنضعتها في ٦خاب، و٢ض ٢امذ ٞضوي َى٢ان بتجع٘ ٢هاثض ؤزحها ببغ 

صاع ونضعث ًٖ )ؾح ة طاجيت(  "نٗبألا خلت الغ  "٦ع٣ضمت لضيىان ببغاهيم، ببغاهيم" 

 
 

 ، و٢ض  (1993)،ٖعان في غو١الك
 
"عخلت نٗبت عخلت  و٢ض نضعث  .ٟغوؿيتال  ىب ذعغِح ج

ان٦ظل٪ )ؾح ة طاجيت( حبليت"،  غو١ في ٖع 
 

وهى ٦خاب مظ٦غاث . 3189 ٖام ًٖ صاع الك

 
 
 ، و٧اهذ 3131 - 3131مىيت ؼ  الٟت ة الي خياتها، يُٛ

 
 مًو٫ ألا ٣ؿم الاٖغة ٢ض وكغث الك

بٗيىاث، ؿ  الثاوي مً اله٠ الى  خيٟاويت، في الجضيض اللت ٞهىله في ؾلؿلت خل٣اث في متج

 الجداص لاثاوي، ٧اهذ ٢ض وكغجه في متجلت ال٣ؿم الو 
 
بياهيت، و٢ض ج

 
، لاهتجلحييتلٛت ال  ىبم غِح ٓ

 وؤقٝغ ٖل  جغحعخه 
 
ا " ونضع في لىضن. ،ت ؤولي٠ ٦يني٨ىضي  الؿدكغ٢ت امل خلت الغ  ؤم 

 نٗب" ٞيخًعً ؾح ة ألا 
 

 3113ؾغاثيلي مىظ ه٨ؿت خؼيغان ٖام لا  ٫خخاللا اٖغة جدذ الك

ىذ "عخلتها 3181وى  ٖام ألا هخٟايت لا وخى    بياث ألا ٣هاثض والبٌٗ  نٗب"ألا ، و٢ض يع 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%8A_%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%8A_%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/1952
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%AC%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%AC%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B9%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%AD%D8%A8%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%82&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%82%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%AE%D9%8A_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%AE%D9%8A_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1946
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
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بذ ٞضوي  .تها في مىاؾباث مٗيىتالىي ٢ال وكغتها في  ٖضيضة ث، وم٣ضماثاال م٣ ٦عا و٦خ 

 ؤما٦ً وؤػمىت مسخلٟت.

ت،ال ثاال ٣املبدار و ألا ٨ثح  مً الٞضوي َى٢ان الخٓت ؤهه ٢ض ٦خب ًٖ املجضيغ بالومً   ٗلعي 

 واؾخٗغاى لبٌٗ صواويجها 
 

ٗغبي الم الٗالٖضيضة في حامٗاث  ٗغيت، وعؾاثل حامٗيتالك

وعياث ٛغبي.الو  ِكغث في ال٨خب واملتجالث والض 
 
 و  و

 
تالب٨ت الك ت وألاحىبيت ٗى٨بىجي   .الٗغبي 

 أوضمتها وحوائشها

 :جىاثؼ مجهاالوؾعت و ألا مً ٗضيض الخهلذ ٞضوي َى٢ان ٖل  

 الًٟيت الؼيخىهت الحاثؼة  .1
 
 33 ،ياالبيُ ،ح مىالب خىؾِ،املبيٌ ألا بدغ ال٣اٞيت لخىى ث

 .3118 ؤيلى٫ 

ىىيت للكٗغ، عابُت الحاثؼة ٖغاع  .2  .3181 خؼيغان 39 عصهيحن، ٖعان،ألا ٨خاب الؿ 

  .3181 ،خدضةاملٗغبيت الماعاث لا  ،ٗىيـالحاثؼة ؾلُان  .3

 . 1990 .ٟلؿُيييتالخدغيغ المىٓعت  ٣ضؽ،الوؾام  .4

 .3113، ياالبيُ ،ح هىالؾ ٗانغة،املمي لل٨خاباث الٗالهغحان املحاثؼة  .5

 .3111، ياالبيُ ٗانغة،املمي لل٨خاباث الٗالهغحان املحاثؼة  .6

 بابُحن لإلبضإ الحاثؼة  .7
 

 .3111 ٩ىيذ،الٗغي، الك

 .3113 ،جىوـ ث٣افي،الؾخد٣ا١ لا وؾام  .8

 الٞيـ حاثؼة ٧اٞا .9
 

 .3113 ٣اهغة،ال ٗغ،ضوليت للك

 . دليلال مضيىت ٗغبي،الم الوؾام ؤًٞل قاٖغة للٗ  .11

دغيغ الصاب، مىٓعت لا حاثؼة   .11  .3111ٟلؿُيييت، الخ 
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اعزة فذو 
ّ

 ى طوكانمطيرة ؤلابذاع لذى الش

 بضؤث 
 

 اٖغة ٞضوي َى٢ان مؿح تها الك
 

عغها ال يختجاوػ الك ثالزت الٗغيت في مغخلت مب٨غة، ٖو

   ٦خابت ىبا، و٢ض ٧اهذ جعيل ٖكغ ٖام  
 

ا بٗض يىم، عى يىم  الى  ٗغ وبوكاصه وؤزظث بالك

 يع٨ً ج٣ؿيم مؿح ة ببضإ  .(1)بعؿاٖضة ق٣ي٣ها ببغاهيم
 

  ىباٖغة ٞضوي َى٢ان الك

 يخحن وهعا:مغخلخحن ؤؾاؾ

 وجبضؤ مً مداوالتها  ،وى ألا غخلت امل ؤ.
 

 .3131دامـ مً خؼيغان الٗغيت وجعخض خى  الك

ام ألا خغب مً  ثاهيت وجبضؤالغخلت امل ب. خت في قهغالي    وخى  ، 3131 ٖام خؼيغان ؿ 

  تهامتجعٖى
 

 ال"ت ٗغي  الك
 
 ."زح ألا خً ل

 اإلازحلت ألاولى

   ٖضة مغاخل يي:ىبوج٣ؿم بضوعها 

 
 

 داوالث املمغخلت  :ؤوال
 

 غخلت ٧اهذ املوى : في بضايت هظه ألا ٗغيت الك
 

اٖغة جخٗلم هٓم الك

 
 

لإلطاٖت  3111ٓعتها ٖام هىي الٗيض الٗغ، و٧اهذ ؤو٫ مداولت قٗغيت لها ؤوكىصة الك

ىي الو  ،(2)ت ب٩ل ٖٟىيتها و جل٣اثيتهاُٟىلي  البخؿاؾاتها  ىتها٣ضؽ، يع  الٟلؿُيييت في ال

 ج٣ى٫ ٞحها:

 ٣لباليا ٞغخت      ض   ززا يا ٖيزززززخبيا مغ  

 لٗبالجض و الفي    ض     ززززضيزززجإحي ب٩ل ح 

 * * * * 
 غزٟتجالفي ؾاٖت   هض     ززززززززززكاملا ؤعوٕ زززم 

 غي ززت حؿزٟزهززززفي ل    اؽ للعسجض   الى  و  

 * * * * 
 ٠ِ ززززز  نىبا ززززٟ  زن      بح   زززززززززىن للخ٨زززززززي٣ٟ 

                                                           

 .31م  ،رحلت صعبت رحلت حبليت َى٢ان، - 1

اٖغة  ،11م  ،ن. م - 2
 

ضص بإن  ج٣ى٫ الك كيض ٢ض ٚاب ٖ بهظا اله 
 
ها ما جؼا٫ جظ٦غ مٗٓم الي ً طا٦غتها، وؤن 

 م٣اَ٘ ٢ليلت مىه ٣ِٞ.
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 ل  ٦خ٠ِ ٦ٖخ٠   ح       ززززززغ بتجىب ٣ٞززززززمث 

 * * * * 
 ضززززززٗيززززززالح ة ززززززبي         ج٨بزززززززززززززززم جهززززز ٦هللا 

 ضززززززغيززززززمً ٧ل حٛ بي        ززززززززززززززز  ٢لىبؤقه   

 وبٗض ٖامحن هٓعذ 
 

ت قٗغيت لها بٗىىان الك و٢ض  ،(1)"بغاهيم  بىبؤقىا١ "اٖغة ؤو٫ م٣ُٖى

مغي٨يت في بح وث. ألا جامٗت الخٗليم في الهٓعتها خحن ٧ان ق٣ي٣ها ببغاهيم يعاعؽ مهىت 

 وبٗضها هٓعذ 
 

ت قٗغيت مىحهت الك    ىباٖغة م٣ُٖى
 

ت الاٖغة الك  ،(2)٩اْميالعباب ٗغا٢ي 

 الو 
 

  ىي ٧اهذ جدث
 

 اٖغة ٖل  هٓم الك
 

ىضما جىفي ؤبىها الٗغ ٖىضما ٧اهذ َالك  بت، ٖو
 

اٖغ الك

 ٩اْمي بٗض طل٪ بؿىىاث عزخه الدؿً املٖبض 
 

، (3)هالي عباب مً زالاٖغة ب٣هيضة حٗؼ  الك

 بٗضها بٟت ة وححية هٓعذ 
 

 ،(4)هاقميالخؿحن الل٪ ٞيهل بً املاٖغة ٢هيضة في عزاء الك

٫، ومً مُى   ا٫بع٣  ٨غمي(ال٨غيم ال)ٖبض  ب ٖلحها ؤبى ؾلم ٣هيضة ٣ٖ  الوكغها لهظه  وبٗض

ً   :ا٣٫امله في هظا يعً ما ي٣ىل وؤبى ؾلم  يديي قٗغ ٞضوي ، قاٖغة يثح  ٖاَٟت قاٖغ "ٞ

 ٣هيضة اؾخُاٖذ الوفي هظه  (5)َى٢ان"
 

 الك
 
 ٤ في ؤحىاء اٖغة ؤن جدل

 
ظي الى٢ذ الٗغ في الك

 ٧ان ٞيه 
 

 ٗغ الك
 
 جعىص.الؿاجي يٗاوي الي

إة ال ب ،ما   خض  ىبغخلت ٧اهذ نٗبت املٞهظه  ظي ٧اهذ الٟي ي الى  ٗبء ال ؤنها زٟٟذ مً َو

 حٗاهيه 
 

 اٖغة، بط وحضث في الك
 

ٟ  الك ىي ٧اهذ حٗاهحها وهٟؿها الضازليت الٗاهاة املا مً ؿ  ٗغ مخى

 هىع الٟت ة بسلى ٢هاثضها مً الًاجٗت، وجعخاػ هظه ال
 

بخ٨غة وي٠ٗ املجعيلت الٗغيت الك

اثاملٟت ة يخعحي بالبيت ما هٓعخه في هظه الٚو ٗاَٟت،ال ا وطل٪ ل٠ًٗ هٟؿه ،٣ُٖى

                                                           

غ١، ٖضص 81م، ن. م - 1
 

.3111ٖام  191، و٢ض وكغتها في متجلت مغآة الك  ، ولم جلخ٣ها في صيىانها املُبٕى

وفي هٟـ املىاؾبت هٓم ق٣ي٣ها ببغاهيم ٢هيضة عاجٗت بٗىىان "عزاء ؤبي امل٩اعم". للخٟانيل اهٓغ:  - 2

 . 313م  ،ص.ث ،، ٩ٖابزاهيم طوكاندًوان إَى٢ان، 

 ، وحٗخب  مً ؤحىص ال٣هاثض في البضاياث ألاوى  للكاٖغة.3111وكغتها في حغيضة ٞلؿُحن، ٖام  - 3

 .3111ٖام  حزيذة فلططيناهٓغ:  - 4

 .87ص، رحلت صعبت رحلت حبليت َى٢ان، - 5
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 بجخُغ١  ها لمٗغي، ٦عا وؤن  الك
 

   ؤٚغاى ىب ال
 

ٚاوي ألا ضح واملزاء و الغ  حخعاٖيت ٧لا ٗغ الك

 
 

 يت مً ٧ل ح٣ٗيض، ٦عا ؤن  الغخلت بؿيُت زاملىاؾباث، و٧اهذ لٛتها في هظه املٗبيت و الك

 غخلت لم جيكغه املبيت بهخاج هظه الٚ
 

ت. املاٖغة في صواويجها الك  ُبٖى

٣ٞض بضؤث  ،3111-3111ؿىىاث الٟت ة بحن الوجعخض هظه  (1)خ٣ليضالغ و خإزالا: مغخلت زاهي  

 
 

 ا وزانت في هٓم اٖغة بخ٣ليض ق٣ي٣ها ببغاهيم ؤخياه  الك
 

نيالٗغ الك وؤزظث جخ٣عو  ،َى

  خهشدهي
 

 خيث ج٣ى٫  ،جهجغاملا ؤزغي، وبٗضها بضؤث جخإزغ بكٗغ ٗغيت ؤخياه  الك
 

اٖغة: الك

 تها ال  ؤنىببنها "لم  تهخض 
 

  ؤصب ىبض٦خىع مدعض مىضوع ال بٗض ؤن هضاها ال بت ٗغيالك

 ٞإزظث جخإزغ  (2)جهجغ"امل
 

ٛغبت الخغيت و الُبيٗت و الوماوي ي في قٗغ الغ  خياع الاٖغة بالك

  ،بدت ي وقىييال، و (3)ام  جإزغها بإبي جع  ىب، بياٞت خب  الو 
 
هضلـ ألا ضث قٗغاء ٦عا وؤنها ٢ل

 هخاج لا ٟت ة هى ٚؼاعة ال ي هظهوحعاٖت ؤبىلى في بٌٗ ٢هاثضها. وما يعح  
 

 الك
 

اٖغة ٗغي للك

 اب٣ت، ٣ٞض ؤنضعث ؿ  الغخلت امل٣اعهت باملب
 

وخضي "و٫ ألا غخلت صيىانها املاٖغة في آزغ هظه الك

اقغ لجىت الى  صاع مهغ للُباٖت،  3191 ،3193وى  ٖام ألا و٢ض َب٘ ؾذ مغاث:  "يامألا م٘ 

 
 
 الٗضاوي، و املصيب ؤهىع ألا حن، و٢ام ٖل  جض٢ي٣ه ومغاحٗخه كغ للجامٗي ِ الي

 
 3198اهيت ٖام ث

 الصاب بح وث، و لا ميكىعاث صاع 
 
 3131ابٗت الغ  صاب بح وث، و لا اقغ صاع الى   3133ثت ٖام الث

ميكىعاث صاع  3181اصؾت ؿ  الو  3111دامؿت ٖام ال٣ضؽ، و الددؿب باملاقغ م٨خبت الى  

 ٗىصة بح وث.ال

 ؤهضث 
 

 ال بغاهيم، يًم    عوح ق٣ي٣ها بىبضيىان الاٖغة هظا الك
 
زالزحن ٢هيضة، و ا ضيىان زالز

وؤقىا١  ُبيٗت، ط٦غياث خب  الت وؤخالم في خًً عوماوي ي ؤخالم وجإمالث طاجي   همًعىه

يه ٢هيضة  ت، في   عوح ق٣ي٣ها ببغاهيم، وؾذ ٢هاثض ٚىاثيت ٢ىمي  ىب "٣ب الٖل  "خاثغة، ٞو

، "ي٣ٓتال"، "٩اعزتالبٗض "، "ضٗيالم٘ الحئت في "، "ع٢يت"٣هاثض يي: الهظه  ،ه٨بت ٞلؿُحن
                                                           

 .87، مرحلت صعبت رحلت حبليت َى٢ان، - 1

 .33، م 3181، ٞب ايغ 18، ٖضص زيتمجلت الذوحت اللطاهٓغ:  - 2

ام،  - 3 ها ألبي جع  عاثم"، وطل٪ بؿبب خب  ٦غ هىا ؤن  ق٣ي٣ها ببغاهيم ٧ان يساَبها ب٨ىيت" ؤم  الخ 
 
حضيغ بالظ

ٟانيل اهٓغ :   . 333م رحلت صعبت رحلت حبليت،  َى٢ان،ول٨ث ة ما خٟٓذ له. للخ 
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 الوقٗغها في  (1)."يديم وؤم  "، "ؿدباحاملوى الغ  "
 
 و بيٗت يض٫ ٖل  اهضماج ع ُ

 
داص ماوي ي واج

ت، وجبضو شدهي  الى  نىفي عوماوي ي   ت زٖؼ
 

 ،هض١ال  ىبيىان ٢غيبت ض  الاٖغة في هظا الك

حٗٝغ  هٟـ مغهٟت ناٞيت مبُىت بدكائم مغيغ، مًُغبت ال  خ٣ي٣ت هتجضها طاثالو 

ي ٖك٤ عوحي وخب ه٣ي وطاث هٟـ زاثغة، ٢ل٣ت، ياجٗت ٞتهغب مً فؾخ٣غاع مٛغمت لا 

 ٟي ي، و الى  هغإ الخغمان، و الظاجيت، و الُبيٗت. ٞال  ىبجهم الوا٢ٗها 
 

، ال٩ىي، و الك دٝى

وخضي "  صيىان ىببياٞت  (2)ضيىانالص ؤ٩ٞاعها يي ؤبغػ مالمذ هظا او ىي جغ الؿىص الدىاَغ الو 

 ٣ٞض وكغث ، "يامألا م٘ 
 

صخ٠ التجالث، و امل٣هاثض وكغتها في الا مً ا ٦بح   اٖغة ٖضص  الك

 ،(4)"  ؤبيىب"و٢هيضة ، (3)"يي٪ ٞي٪ وفي ب  هللا"٣هاثض ٢هيضة بٗىىان الصبيت مً هظه ألا 

٣هيضة ؤو٫ ٢هيضة جيكغها ال٣اف، يٗخب  هظه الى  ا مثل عحاء ها٢ض   ٛغيب ؤن  الومً 

 
 

 .(5)٣هيضةالا ٢ض وكغث مداوالث ٖضيضة ٢بل وكغها لهظه ٗلم بإهىا عؤيىاهالم٘  ،اٖغةالك

و٢هيضة  "ٗغي املعزاء "، و٢هيضة "هٟـ"وبٗضها هٓعذ ٢هيضة هٓغة، وجلتها ٢هيضة 

 بما ٧ان "، و٢هيضة "يا ٢ب ه" ، و٢هيضة"واق٣ي٣اه"
 

ؤه٨ظا "، وجلتها ٢هيضة "بتدب   صهيا م  ال

                                                           

ابلي ي،   - 1 عز ألا قا٦غ الى 
ّ

ت، ردو  اإلاعاصزفذوى طوكان والش اع ال٣ىمي   .33، م 3131، ال٣اهغة: الض 

ب.  - 2 طائ  العزب  اإلاعاصزعوػ، ٚغي 
ّ
عز الي

ّ
ؿت  ،، الُبٗت ألاوى وطماث و أعاصير في الش بح وث: املاؾ 

كغ، 
 
عاؾاث والي

ت للض  الحارص وخيض الضيً بهاء الضيً: وخضي م٘ ألايام،  ؛11-18، م3181الٗغبي 

ت ؛ ٖلي ببغاهيم: صيىان وخضي م٘ ألايام، 3193حكغيً الثاوي،  31، الؿىت الثاهيت 93ص ، ٖضالعزاكيت
ّ
مجل

عز الحذًث؛ وٗعاث ٞااص: 3333-3333، م 3193، الجؼء الٗاقغ الِعزفان
ّ

، 3181، ص.م خصائص الش

، ٖضص حزيذة الذضخور ألاردهيت؛ مهُٟى مدعض الٟاع، "ٞضوي َى٢ان والبدث ًٖ الظاث"، 33 – 39م 

33.39 .3183 . 

ىت ألاوى ، ٖضص  - 3  .3118. 33.39وكغتها في متجلت ألاماوي اللبىاهيت، الؿ 

ياث بخاعيش  - 4 ت الىي ٧ان يغؤؽ جدغيغها ؤخعض خؿً الؼ  ؾالت املهغي   .3118. 1.31وكغتها في متجلت الغ 

غ١ ألاوؾِ الل - 5
 

٣اف، "بضايت متجهىلت لكاٖغة مٗغوٞت"، حغيضة الك . 3183 .8.31ىضهيت، لىضن، عحاء الى 

 31. خيٟا: هاصي لازاء الٗغبي، ص.ث، م شعزاء فلططين العزبيت في زورتها اللوميتببغاهيم ٖبض الؿخاع، 

، الُبٗت الثاهيت، بح وث: صاع لاٞا١ الخضيثت، حياة ألادب الفلططيني الحذًث؛ ٖبض الغ خعً ياغي، 11 -

 .333 - 339م  ،3183



 خالذ ضىذاوي 

ت  113 الثالث، الجؼء الخضيث، الٟلؿُيني ألاصب في وصعاؾاث ؤبدار مىؾٖى

حها ال يخٗضي معجعها ٣هاثض مغزياث لك٣ي٣ها ببغاهيمال، ومٗٓم هظه "هعض ي  ، ٞو
 

ٗغي الك

 ال٣ًاء، و الب٩اء، و الخؼن، و الىث، و املٟاّ لؤ
 
ت و٧ل  ٟاّ عوماوؿيت.لؤها لٖى

 و٢ض خاولذ 
 

 غخلت حٛيح  املاٖغة في هظه الك
 

هضلؿيحن ٦عا ألا ٗام لل٣هيضة ٖل  ٚغاع ال٩ل الك

 الح.امل ي  غ بدال هغي في ٢هيضتها

 هًىج  ا٫ا٦خع ى ه ،٣ليضخ  الغخلت، ؤي مغخلت املما يعحي هظه  ن ؤهم  ب
 

ا، وامخضاص اٖغة ٞىي  الك

 هٟؿها 
 

 هخاحها بٗغي وػياصة الك
 

 ٦ظل٪ هًىج معجعها  ،ٗغي الك
 

غخلت املٗغي بإًٞل مً الك

 الغ  ضعؾت املوزانت  ،صبيتألا ضاعؽ املؿاب٣ت، بط بضؤث جخإزغ بال
 
ضث بٌٗ وماوؿيت ٦عا ٢ل

 
 

  .(1)ٗغاءالك

 الز
 
ـ  الي هظه ف -ٟني الًىج الى  مغخلت  ا:ث   ٟت ة هعا خ

 
هىع الاٖغة، وجُىع وبضؤث الك

 
 

ؼصوحت امل٣اٞيت الىاخضة، ٧ال٣هيضة ال٣اٞيت في الٖذ في ٤ٞ وهى  ألا ٗغيت جلىح في الك

و٦ظل٪  ،٣هيضةالخضة و   ىببيخحن وبٗضها البيذ ؤو ال  وخضة ىبزم اهخ٣لذ  ،باٖياثالغ  و 

صث في مىؾي٣ى وحض  ، ٣اٞيتالٕى ٣هيضة وزانت جىالغخلت جُىع في ق٩ل املبضؤث في هظه 

 
 

، حؼء ٣هيضة ؤحؼاء وازخياع ٢ىافي ٧ل  الْهغ في ج٣ؿيم  ،مالٗاملا واضح ٗغ جتجضيض  الك

 ا لضي ٟت ة جُىع  الفي هظه  ٦ظل٪ ٛم.  وهلعـالى  ىؾي٣ى في املٕ ي جىى  اىخالبو 
 

اٖغة مً الك

ت ت خي  يي  ذ لضيها ب  ٣هيضة ؤنبدالت لل٣هيضة، ًٞٗىي  الىخضة ال  ىبحن بيخ  البيذ، و الوخضة 

  ،٣اٞيتالىػن و الؤحؼاء مخىازغة، يتجعٗها 
 
ة في ٖض   ٖىضها تًٗىي  الىخضة اللذ و٢ض جعث

  .٢هاثض

 ؾلىب ألا غخلت جُىع املي هظه وما يعح  
 

 الك
 

٨ت لىانيت الاٖغة بٗض ؤن ؤنبدذ مٗغي للك

 هخاحها ب لٛت، ٦عا ؤن  ال
 

بضؤث جٓهغ  ظل٪٦ٗهغ، و الا، وبضؤ يىا٦ب عوح ٗغي ؤنبذ ٚؼيغ  الك

  في بهخاج
 

 صب ألا ٟت ة مالمذ الهظه  اٖغة فيالك
 
هىع ال ؿاجي بهىعة ؤوضح، ٦عا ؤن  الي

 
 

 غخلت بك٩ل ؤوضح.املٗغيت بضؤث جدبلىع في هظه الك

                                                           

اٖغة و الٟغاقت" الضيىان م اهٓغ ٖل  ؾبيل امل - 1
 

ضث ٞحها  38ثا٫ ال الخهغ ٢هيضتها "الك
 
خيث ٢ل

اٖغة بيليا ؤبى ماض ي في ٢هيضجه "الٟغاقت املدخًغة"، عاح٘ ال٣هيضة في صيىان ؤبي ماض ي.
 

 الك



ـشعت الّزوماوطّيت في شعز فذوى 
ّ
 طوكان الى

ت  111 الثالث، الجؼء الخضيث، الٟلؿُيني ألاصب في وصعاؾاث ؤبدار مىؾٖى

  ٗ  غخلت لضي امل، جبضؤ هظه (1)بذاعؤلا مزحلت  ا:عاب
 

 اٖغة م٘ بضاياث الك
 

، 3111ٖام  خغ  الٗغ الك

 بضإ لضي لا ويختجل  
 

 غخلت باملهظه  اٖغة فيالك
 

جضيض لل٣هيضة، خيث هغي ال خغ  ال٩ل الك

ٗ  الق٩ل   ا مً خيث ا زان  ٣هيضة لضيها، بضؤ يإزظ َاب
 

وخاولذ  ،ًعىن امل٩ل و الك

 
 

 سلي ًٖ خ  الاٖغة الك
 

 ٣ليضي لل٣هيضة. وج٣ى٫ خ  ال٩ل الك
 

"مىظ َلٗذ  هضص:الاٖغة بهظا الك

 خغ٦ت 
 

 ؾيد٤٣ بها جُىع ىي الثل  املُغي٣ت الؤصع٦ذ ؤنها  خغ  الٗغ الك
 

خضيث الٗغبي الٗغ الك

 
 

ؿخُيل املبيذ الخٟٗيلت وجسليذ ًٖ الا، ومً هىا عخذ ؤماعؽ ٦خابت قٗغ  ومًعىه  ق٨ال

 طي 
 

ىضما ؾ ،(2)خ٣ليضي"ال٩ل الك  َغي٣ت  "بن   ذ :البب ٢ؿ  التها ًٖ لإٖو
 

حُٗي  خغ  الٗغ الك

 
 

 اٖغ متجالك
 

  ؤ٦ث  ليٗب  ًٖ جتجغبخه، و جتجغبت اال
 

ٗانغ جتجغبت ػزعت جًي٤ املي ٗغبالاٖغ الك

 خ٣ليضيت، وبن الُغي٣ت الٖجها 
 

  ىبخ٣ليضيت، الن زم جتجاوػوا حج٣ليضي   ظيً بضؤوا الٗغاء الك

  ٟغوى ؤن يعخو  املًٞل، بط ؤن ألا خضيثت هم الُغي٣ت ال
 

 اٖغ مً الك
 

٣ضيم، زم الٗغ الك

  ن  ب" زم ؤياٞذ:، ي٠ ٖليه"ًيختجاوػه وي
 

خضيثت ؤو الغي٣ت ُالا بجيض ليـ مغهىه  الٗغ الك

 .(3)٨ٟغ"الث٣اٞت و الىهبت و املخ٣ليضيت بل هى مغهىن بال

 يى٨ٗـ ببضإ 
 

 ٟت ة في زالزت صواويً قٗغيت:الاٖغة في هظه الك

 اليىان ض  ال: وهى وحذتها دًوان .ؤ
 
 ث

 
ب٘ ؾذ مغاث، يدعل  3193اٖغة نضع ٖام اوي للك َو

كغيً ٢ض  ال هيضة، مجها ٢هيضة واخضة يىان اؾم ٢هيضة مً ٢هاثضه، يكخعل ٖل  ؾذ ٖو

                                                           

ضص: "ال٣هيضة ال جإحي ٖىضي مً بٗض الهؼة الى - 1 اٖغة ٞخ٣ى٫ بهظا اله 
 

ت لابضإ ٖىض الك ؿبت لٗعلي 
 
ي بالي

اع، جبضؤ  يثح ها خاصر مباقغ، بل ٖىضما جخ٩ىن ٖىضي جتجغبت قٗغيت، ٖىضما تهضؤ الٗاَٟت وي٨خعل لَا

طح وبهىعة  ا جبضؤ الهىعة جخ  ال٣هيضة ٧الجىحن الهالمي، ال ؤٖٝغ في جل٪ املغخلت ما ؤعيض ٢ىله، و جضعيتجي 

، وبهى 
 

ا ؤحض هٟي ي ٚامًت ؤنيب بدم  مٟاحئت، وجبضؤ ألا٩ٞاع بالخبلىع وجإزظ ق٨ال  ً ا ؤي عة ٚامًت حض 

ة  دى ي، ولى ٦ىذ ٢ض ٦خبذ ال٣هيضة ٞىع الهؼ 
 

اوي، ومً هىا يبضؤ الجهض الص
 
ؤ٦خب ؤو٫ ؾُغ، زم  الث

غيٗت املؿلى٢ت" . للخٟانيل اهٓغ: ؾعح ة نايٜ، "ٞضوي َى٢ان قاٖغة  بست الؿ 
 
ت لجاءث مثل "الُ الٗاَٟي 

عب (، بح وث،  33لجعٗت ، ا119، الٗضص مجلت الحطىاءجهى٘ ألابُا٫"،  اوي )هٞى
 
 . 1م  ،3119حكغيً الث

اٖغة نغ خذ بها للباخث في ل٣اء زام ؤحغاه مٗها هظه -  2
 

بخاعيش  في مىزؼلها في مضيىت هابلـ لاعاء للك

1.13 .3181. 

 ن.م، املىي٘ هٟؿه. - 3



 خالذ ضىذاوي 

ت  111 الثالث، الجؼء الخضيث، الٟلؿُيني ألاصب في وصعاؾاث ؤبدار مىؾٖى

ضيىان هغي ٞضوي، ٢ض اؾخُاٖذ الوفي هظا  "عىألا هضاء "ويي ٢هيضة  ،٨بتالى  لت في مُى  

خياة هٓغة اؾخبكاع، ال  ىبدغع مً ق٩ى٦ها و٦أبتها وؾىصاويتها، وهغاها جىٓغ خؤن ج

يض ومً خجلها ٧امغؤة قغ٢يت، الخ٣الا مً هى٢ذ هٟؿه ؤن جخدغع مً زٞىالواؾخُاٖذ في 

ـ  خ  الش يء  ها ٢بل ٧ل  ؤن جهبذ قاٖغة يهع  و  صون ؤن ج٣ٟض ؤهىزتها وال زٟغها  ٗبح  ٖعا جد

ىي ال٨بح ة، الم الٗالىىن ومسخذ ٦أبتها هعىم ؿ  الضيىان ؤهطجتها الٞضوي في هظا  ٧امغؤة.

هغإ الها، ٞهضؤث ٖاَٟتها وازخٟى ايُغابها وػٖعذ ؤنها بٗض طل٪ الب بضؤث حكٛل

ىاَٟها، ٞلم يٗض زع  ُىيل ٢ض وحضث هٟؿهال ذ ؤ٩ٞاعها ٖو ٞغ للك٪ ؤو  ا٫ت متجا، ٖو

  "هى ويي"٢هيضة  ولٗل   ،إويلخ  ال
 
٣هاثض، الٗغويت في ب٣يت املٗىا٠َ، الخىاصر و الو جلد

 ٣هت ال٣هاثض جضوع في ٞل٪ جل٪ الب٣يت  و ؤن  
 

جثح   ٢هت خب   هىا٥ ُىيلت، بن  الٗغيت الك

 ال وؤن   ظ٦غياث،الث وجى٢ٔ اال هٟٗلا خاؾيـ وتهيج ألا 
 
ا، يبضو مخٗب   ،حلالغ   ،زغلا ٝغ ُ

سخىع، وجُلب مىه ؤن يخظ٦غها، امل٩ىن الا جخظ٦غه في ؤخالم ي٣ٓتها وجغاه في ٞج اها ؤخياه  

اء ٚغيب   ه ويب ع مى٢ٟها في ٢هيضة ول٨ث ة ولهها به يسل٤ لضيها ٞو  "هلً ؤبي٘ خب  "ا مً هٖى

 .(1)خحن جُغب لٛؼ٫ عحل آزغ

  دًوان ب.
 
 الضيىان ال: و هى اعطىا حب  ا

 
 الث

 
 3131اٖغة نضع ٖام ث للك

 
ا بحن ٘ مغاع  بِ ، و٢ض َ

كغيً ٢هيضة. يؿخإزغ مىيٕى بحن صٞخيه زعؿ   ، ويًم  3111-3131ٖام  بهظا  خب  الا ٖو

 يىان اؾخئثاع  ض  ال
 

 ٞ ،ا ٧امال
 

 اٖغة الك
 
 جه وابخٗازاجه االهىع خج

 
وؿاهيت لاٗىعيت ومىا٢ٟه الك

يىان ض  الوهتجض في هظا  ،هانغ( ا٫  ٦عىبهضاة امل -سجحنالٛغص امل  ىب -)ٖضا ٢هيضة واخضة 

 جُىع  
 
 ا لضي ا ملخْى

 
 .خب  الىي يبٗثها الكاٖغ املاٖغة في جهىيغ الك

ٞ 
 

ظي الب الٛالٛم الى   ، هغي ؤن  "وى ألا ٣هيضة ال"ٗىيٟت الخيت الاٖغة جهىع مكاٖغها الك

 ٟيٌ،الداء، س  الدهب، اللعاث، ٞىتجض ٧ ،ُٗاءاملمىمت ألا جيسج مىه ب٣يت صيىانها هى وٛم 

 صها في قٗغها، وهغي ُٗاء ي٨ث  جغص  البظاع، العٕ، ؼ  المخالء، لا 
 

مً  خب  الاٖغة حُٗي الك

                                                           

عز العزب  اإلاعاصز. ياهٓغ: مديي الضيً، نبخ - 1
ّ

٣اٞت، . صمدراضاث جحليلّيت في الش
 
ك٤: وػاعة الث

 .318 - 311م ،3113



ـشعت الّزوماوطّيت في شعز فذوى 
ّ
 طوكان الى

ت  119 الثالث، الجؼء الخضيث، الٟلؿُيني ألاصب في وصعاؾاث ؤبدار مىؾٖى

ٛن  الدهب و الخؿاؽ مهضع با لضيه خب  ال، و "وى ألا ٣هيضة ال"خبيب النها ٦عا حُٗي خىا

 مخالء، وهى لا و
 
 ظي يٟتجغ ال

 
م ألا ًىه ٦عا جدًً وجد "ايه بٗيض  لب" ضٝء،الخلم و الٗغ و الك

، اللضيها ٞيٌ يغوي  خب  الجىحن، و البل جدعله في طاتها ٦عا يدعل  ،وليضها ٣لىب ٞخعٕغ

  ً بىاع الول٨ىه خحن يؼعٕ في  ،دح الدهبت ٞخخٟتجغ ٞحها ٦ىىػ العى ألا ا بظعة جؼعٕ في وهى ؤي

 وهى في مكاٖغ  ،ٞةهه ال يٛل  
 

  ىبضاٞ٘ الا ٟتجغ لىبٗهاملدغ٥ للخياة املباوي، وهى الاٖغة الك

 حؿخُي٘  خب  الوبىاؾُت  "،جضيضالٗام ال  ىبنالة " "،زح ةألا ٣هيضة ال"اهخهاعاتها 
 

اٖغة الك

لضيها  خب  ال، و "ثلىجاليىم "خيىيت الخياة مليئت بالظعوة، وحؿخُي٘ ٦ظل٪ ؤن حٗيل البلٙى 

  ً  ب  خالوبٗض ؤن جيخهي خ٩ايت  "،و٢ض خضزني طاث ليلت"ا خياة حضيض  الا يٗيض وؿيج ؤي

 جه٠ 
 

 ، وهتجض "ؿاءاملطا٥ "ىي جدؿها الٟغاٙ الت الاٖغة خالك
 

اٖغة حؿخسضم مً الك

 .(1)ضيىانالفي ؤ٦ث  ٢هاثض  ا للخب  ا ؾاخغ  ُبيٗت بَاع  ال

  :لغلماإلاباب الدًوان أمام  ج.
 
، زم َب٘ زالر مغاث ٫3131 مغة ٖام ضيىان ألو  الكغ هظا و

 و٢ض ؤهضجه ، طل٪ بٗض
 

 ال ،هعغ  عوح ق٣ي٣ها ىباٖغة الك
 
ه في خاصر جدُ م ظي ل٣ي مهٖغ

تال ُاثغةال ٣ت نضي٣ه ال ،دان   بخاعيش بؿخاوياللبىاوي بميل الاثب الى  ىي ٧ان يؿخ٣لها بٞغ

اجه 3131. 1.39 ىي ؤصمذ ٞضوي بٗض ٞتجيٗتها بإزحها ببغاهيم الثاهيت الٟتجيٗت ال، ٩ٞاهذ ٞو

ضها إلبغاهيم، معا ٖع٤ م، 3113ؾىت   ٣
 
ها ملؤغاعة خؼنها، وقضة ٞاهٟخذ مً حضيض حغح ٞ

ا، وهظا مىب٘ بَال١ ل٣ب ديؿاء ؤزىيها مٗاويت وصدغ  الٞغزتهعا بىح٘ وخغ٢ت، ٦عا عزذ 

 .٣اصالى  ، ٖلحها مً ٢بل بٌٗ «زيؿاء ٞلؿُحن»

 ضيىان وكغتها البيت ٢هاثض هظا الٚ
 

ثالزت الٗغبيت، و٦ٗاصتها في صواويجها التجالث املاٖغة في الك

ضيىان اليًم  اب٘ وهى ٖىىان ٢هيضة ٦بح ة ٞيه.الغ  م صيىانها ؿاب٣ت، ازخاعث ٞضوي اؾال

 زعاوي ٖكغة ٢هيضة مً بيجها ٢هيضة لؼميلتها 
 

دًغاء الٟلؿُيييت ؾلم  الاٖغة الك

                                                           

ا" -1 ُٖىا خب 
 
مجلت آلاداب  ،بخهٝغ ًٖ: مل٪، ٖبض الٗؼيؼ. "الخب  والدهب في صيىان ٞضوي َى٢ان، ا

؛ مدعىص، الؿعغة." ه٣ض ٦خاب  11-81م  ،31-1م  ،3133، ألاو٫، ٧اهىن الثاوي، بح وث، البيروجّيت

ا"،  ُٖىا خب 
 
هغ، ا

 
  .391 - 318م  ،3133، ماعؽ )آطاع(. كويديتمجلت العزب  الالك



 خالذ ضىذاوي 

ت  113 الثالث، الجؼء الخضيث، الٟلؿُيني ألاصب في وصعاؾاث ؤبدار مىؾٖى

 ."مالخالب٘ الى  ٗىصة مً ال"ناخبت صيىان  ،جيىس يال

ح  A . Gascoigen بى هضاة امله٩لت ا بضيىان ب٣هيضة ؤعصهيت ٞلؿُيييت في اليبضؤ   ٞو
 
ٞه ِٗغ  ها ح

٣هيضة ال٢ذ وجبٗث  ؤهلها، جلي هظه ىي جعؼ  العى ألا مً  ٣ضؽالعصن مً عوابي ألا ؤنها مً 

 ."عئيا هج ي "٢هيضة 

خحن مً البٗض هاجحن  وى  ألا ضيىان، ال٣هاثض هعا بايي ما في ال٣هيضجحن هلخ٣ي بعتجعٖى

 ع ضيىان جهى  الهز. وفي    ج.ىبزغي ألا زحها هعغ، وؤ  ىب٢هاثض 
 

٣غن الزيؿاء  -ٞضوي  اٖغةالك

 مإؾاتها  -ٗكغيً ال
 

 ىث.امليها ببغاهيم وهعغ، وجداو٫ ؤن جٟلؿ٠ دهيت وه٨بتها بإزى  الص

  هعغ ىبخؼيىت هدى ؤزىيها ٟٞي ٢هيضتها مغزاة الهاص٢ت اليىان ٖىا٠َ ٞضوي ض  الغ في وجٓه  

 ىث و٦إهه شدو مازل ؤمامها.املجداو٫ ؤن جثىع وجتجؿض 

 ٘ جخٟتج   وفي مغزياتها ألزحها، ال 
 

ا جخإمل جإمالث ؤخياه   ابل هغاه ،ص مىا٢به ٞدؿبحٗض  و اٖغة الك

ي وهتجض نض   ،ىثاملىث وما يدعله مً عمىػ وبقاعاث، ٞت اها جخدضي املٞلؿٟيت في مٛؼي 

ت امل٩ٞاع في ب٣يت ٢هاثض ألا لىٟـ   ."خهاع"، "ملاطا"، "في ليلت ماَغة"تجعٖى

 هغي  "ٛل٤املباب الؤمام "وفي ٢هيضة 
 

ا، ة جخإوه وحك٩ى وجئن وجثىع جاعة وتهضؤ َىع  اٖغ الك

م ال٢ىلها بىٟسجت ياجٗت بحن ٖ ثت، ٞهي ٖل  خض  التجضة مغة زالى  ٗىن و الوجخًٕغ جُلب 

 جباع.ال٣ضع ال ا٫عى وؤهى ألا جدعل ٖل  ٦خٟحها ؤخؼان 

 ضيىان زعـ ٢هاثض جبضو الوفي 
 

وال ش يء "اٖغة و٦إنها جخدضر ًٖ مىا٠٢ زانت بها الك

 ."بىع٦ذ لخٓخىا"، "لخٓت"، "ٗبابالفي "، "ُغ١ الض مٟت ١ ٖى"، "يب٣ى

ت جب٣ى في صاثغة املٞضوي في هظه  بإن   :وؿخُي٘ ؤن ه٣ى٫   التجعٖى
 
ت ٦عا في وماوؿي  الغ  اجيت و ظ

 ألا ٣هاثض الل٨ً  ،اب٣تؿ  الصواويجها 
 

 .(1)ظاحيالها املغ باهُال١ ٞضوي مً ٖزح ة جبك

  

                                                           

اع.  اهٓغ: - 1
 
 . 311 - 313م  ،3181. بح وث: صاع ألاهضلـ، كزاءاث هلذًتيىؾ٠، خؿحن ب٩



ـشعت الّزوماوطّيت في شعز فذوى 
ّ
 طوكان الى

ت  111 الثالث، الجؼء الخضيث، الٟلؿُيني ألاصب في وصعاؾاث ؤبدار مىؾٖى

اهيت
ّ
 اإلازحلت الث

  (1)،3131هؼيعت خؼيغان ٖام  غخلت مًاملجبضؤ هظه 
 

ت قٗغيت للك اٖغة، وجيخهي بأزغ متجعٖى

ت، ىا٢ٗي  الغخلت مغخلت املويع٨ً ؤن هُل٤ ٖل  هظه ، (2)انفي ٖع   3181ىي ؤنضعتها ٖام الو 

 بضؤث  ٣ٞض
 

ب الىا٢٘ الغخلت بخإمل املاٖغة في هظه الك ٛح اث خ  الجضيض، وبضؤث حؿخٖى

 و٢ض ونلذ  ،(3)تا٢ٗي    و ىبلذ مً عوماوؿيت ؿختجضة وجدى  امل
 

  ىبغخلت املاٖغة في هظه الك

خالم ألا يت والديالوهام ألا هغوب والو  خب  الو  ا٫ديال ي، وبضؤث جغي ؤن  ٟن  ال٢عت ببضاٖها 

  وماوؿيت، و٧ل  الغ  
 
مً  ا ؤو٢ٗها في بئ  سخي٣ت مٓلعت، وبن  ٤ بها مً ؤمىع ٧ابىؾ  ما يخٗل

ىا٢ٗيت وجخٟاٖل وجغجبِ بعا الخياة الا٢٘، و ى الا وجخهل با حضيض  واحبها ؤن جسِ لها مؿاع  

ظي حٛلٛل في الىا٢٘ الا مً وا٢٘ ؤمتها يضوع خىلها مً ؤخضار، ٞإنبدذ حٗخب  حؼء  

                                                           

اٖغة نغزتها ألاوى  بٗض هؼيعت  - 1
 

، ٣ٞض نغزذ الك
 

ا ٢ليال اٖغة ٖل  هؼيعت خؼيغان مخإزغ 
 

حاء عص الك

٣اص، ؤن  نغزتها في ٢هيضتها "مض 3131ؤيلى٫  33خؼيغان في  يىىي الخؼيىت"، وليـ ٦عا اٖخ٣ض مٗٓم الى 

في ٢هيضتها "لً ؤب٩ي"؛ اهٓغ: ٖٟي٠ ؾالم، ألاصب في املىاحهت: صعاؾت لىا٢٘  3138. 1.1ألاوى  ٧اهذ في 

 .1-1م  ،3183. هابلـ: ص.ن، 3111 – 31الخغ٦ت ألاصبيت في املىا٤َ املدخلت ما بحن الؿىىاث 

ى  - 2 ان ٖام يٗخب  صيىان" جع  يء لازغ"، الهاصع في ٖع 
 

يىان ٢بل ألازح  الظي ؤبضٖخه ٢غيدت  3181ػ والش  الض 

ٗغ، 
 

ٟذ ًٖ ببضإ الك
 
اٖغة يعً ل٣اء ؤحغاه مٗها مدعض الٓاهغ، بإنها ٢ض جى٢

 
ذ الك اٖغة، و٢ض اٖتٞ 

 
الك

عذ، وبل٣اثه ألوي ال  ي ولهظا ٞإها الجإ بى  اله  ٗغ بضؤ يىهٝغ ٖن 
 

ع هٟي ي، وؤها ٞخ٣ى٫: " بن  الك ؤعيض ؤن ؤ٦غ 

م ألاحىاؽ ألاصبيت ألازغي، لخدخل امل٩ان  وايت الٟلؿُيييت في ألاعى املدخلت يتجب ؤن جخ٣ض  ؤٖخ٣ض ؤن الغ 

اخت" وجًي٠ : "ؤجعن  ٦خابت ٖعل عواجي خى٫ ما يضوع في ألاعى املدخلت". اهٓغ:  الالث٤ بها في جل٪ الؿ 

مً الٟلؿُيني ػمً عوايت ال ػمً قٗغ"، مدعض الٓاهغ، "ٞضوي َى٢ان جسغج مً وٗعت ا عذ، الؼ  له 

اٖغة ٖاصث وهٓعذ 18م  ،3181يىايغ )٧اهىن الثاوي( ال٣اهغة،  31-31، 133، ٖضص اإلاجلت
 

ً  الك . ول٨

ا "اللخً ألازح " وهى آزغ ما هٓعخه. اصيىاه   3111ٖام   حضيض 

ت بٗض ه٨ؿت خؼيغا بن   - 3 ت بى  وا٢ٗي  اٖغة مً عوماوؿي 
 

ن، لم ي٣خهغ ٖلحها وخضها، وبهعا امخض جدى٫ الك

وطل٪  ليكعل مٗٓم ألاصباء الٟلؿُيييحن في الضازل والداعج، و٦ظل٪ ؤصباء ألا٢ُاع الٗغبيت ٖل  خض  ؾىاء.

تها، و٢ض اوسخبذ جضاٖياث طل٪ الخضر  بؿبب الؼلؼا٫ الظي ؤخضزخه هؼيعت خؼيغان في املى٣ُت الٗغبيت بغم 

ت.ٖل  ألاصب الظي اجتجه لؿىىاث   َىيلت هدى الىا٢ٗي 



 خالذ ضىذاوي 

ت  118 الثالث، الجؼء الخضيث، الٟلؿُيني ألاصب في وصعاؾاث ؤبدار مىؾٖى

ىا٢٘ ال، ٞهىعث هظا (1)ٞاتهاهغ  وجاؽ الى  ا ٖل  مكاٖغ ا مباقغ  وحضانها، وؤخضر جإزح   

 ا.ا مالثع  ا خي  جهىيغ  

 غخلت ملتيم  املهظه و٢ض ؤنبذ قٗغها في 
 
٣ًاء ٖل  الو  ،ىخضةالخغيت و ال  ىبا يضٖى ا هاصٞ

ؿاص  ٫خخاللا  ً  ألا ويإ وألا ٞو ٟـ الى  بت ث٣الغخلت املا في هظه هٓعت، وهلعـ لضيها ؤي

خضار بك٩ل قامل ألا جدىاو٫  ،ىا٢ٗيت لضيها قاملت ل٩ىنهاالو  ٣ضعة ٖل  حٛيح  خياتها.الو 

ٟت ة ٞدىاه مؿخعضة مً الفي هظه قٗغها،  ٧ل   -ٗبح خ  ال ن صح  بو  -وهٓغة قاملت ٞكٗغها

 خضار، ومً ألا تجخع٘، ومً امل
 

 .خؿاؾها وهخاج ج٨ٟح هابٗب، وهى زعغة الك

 ؤما ب
 
 ؿبت لهىعها الي

 
وى ، ألا غخلت املا محيها ًٖ غخلت، ٣ٞض اجتجهذ اجتجاه  املٗغيت في هظه الك

مً  ا ال يختجؼؤ٣هيضة، وؤنبدذ حؼء  الا ٧ليت مخأػعة م٘ ب٣يت ؤحؼاء ٣ٞض ؤنبدذ نىع  

 الىخضة ال
 
  ،خيالا بعضلىلها ًٗىيت لل٣هيضة وؤٖع٤ اعجباَ

 
غ نض٢ آن واخض.  يا و٢ؿىة فوؤٞو

 وج٨عً ٢يعت نىعها 
 

ما يخٗل٤ به  و٧ل   ٫خخاللا ٟت ة في مٗايكت ْغوٝ الفي هظه ٗغيت الك

يت، هظا ما يتجٗل الٟهم ومىؾي٣ى طاث هب ة ٖالخٗبح  ٖجها بلٛت ميؿىعة المً ؤمىع، و 

 ٟىؽ، ٞج ي الى  ا ٖل  جدغي٪ قٗغها ٢اصع  
 

ٌ الك ؾدؿالم لىا٢٘ لا في شجاٖت اٖغة "جٞغ

، ٫خخالٟؿيت لال الى  ؿياؾيت و الٗؿ٨غيت و ال٣اومت في مياصيجها املوحٗعل ٖل  حٛظيت  ،هؼيعتال

 وؤنبدذ جىا٦ب بهىعها ، (2)اا مىخي  ي  ا جهىيغ ٩امىت وعاءها ٖغي  ال٣يم البٗغى 
 

ٗغيت الك

 ظي يعألالخطخيت، ال ا٫ظيً يىٗعىن في ٢ىاٖضهم، وحعالؿُيييت ٟلال٣اومت املبؼوٙ خغ٦ت 

                                                           

ه ٧ان و٦خيبخه  - 1
 
اٖغة بهظا الهضص خ٩ايت ج٣ى٫ ٞحها: "حاء في طاث يىم يابِ ؤعصوي ليسب وي ؤه

 
جظ٦غ الك

ه وعحا٫ 
 
اصيى، وبطا بهم يىهخىن بى  ٢هيضة ىي ٖىىانها "لً ؤب٩ي" وخ٩ى ىي الًابِ ؤه يؿخعٗىن بى  الغ 

ا بال٣هيضة بديث ؤنهم ؤ٢ؿعىا ٞيعا بيجهم بإن ال يخسلىا ًٖ ال٣ًيت بى  ؤن يخم   ٦خيبخه ٢ض جإزغوا ٦ثح  

دغيغ، ٧ان طل٪ بٗض ؤخضار ؤيلى٫ ٖام  ا وؤُٖاوي شخىت  "، زم جًي3131:٠الخ  وي طل٪ حض  "بالُب٘ ؾغ 

ا، وؤ٢ل   مً الخٟائ٫ وال٣ىاٖت بإن ؤ٢ىم بىاحبي ب٩ل ما ؤوجيذ مً ٢ضعة، ؤها ال ؤؾخُي٘ ؤن ؤخعل ؾالخ 

ايٜ، "ٞضوي َى٢ان قاٖغة ال٣ليل ؤن ؤؾخٛل  الح". اهٓغ: ؾعح ة اله  ا بى  حىب م٘ الؿ  ال٩لعت ٧ي حؿح  حىب 

 .1جهى٘ ألابُا٫"، م 

كبتٖبض ال٨غيم ألاقت ،  -  2
ّ
 .311، م 3119: صاع ال٨ٟغ، . صمك٤دراضاث في أدب الى



ـشعت الّزوماوطّيت في شعز فذوى 
ّ
 طوكان الى

ت  111 الثالث، الجؼء الخضيث، الٟلؿُيني ألاصب في وصعاؾاث ؤبدار مىؾٖى

 ال  ىب، وهغاها جضٖى  ض الغ  دبت و املهٟؿهم بؤ
 
ضم املعى ومدبتها و األ كبذ بد ىث في ؾبيلها ٖو

 واؾخُاٖذ  ،خ٨ٟح  في هجغهاال
 

مل م٣ٗىص ألا هيبت ؤن حكٗغها بإن املاٖغة وعٚم هى٫ الك

 هخهاع ولى بٗض خحن.لا ٟىػ والٖل  

اعزة مً الّزوماوطيت إلى الواكعيتال
ّ

 عوامل التي أّدث إلى جحول الش

 خاؾم لضي الجظعي الدى٫ خ  الا في بخضار هظا ا ٦بح   ة ٖىامل لٗبذ صوع  هىا٥ ٖض  
 

اٖغة الك

 
 
 ٞضوي َى٢ان، ؤ

 
 يت:الخ  ال٣اٍ الى  ها بحعل

 
 

ها جدذ  ٫ن اخخالب: ؤوال امـ مً دالؾغاثيلي في خغب لا  ٫خخاللا بلضتها هابلـ وو٢ٖى

 3131خؼيغان ٖام 
 

 ا في اهتيإ  مازغ  ، ٧ان ٖامال
 

  ىبخؼيىت، الوماوؿيت الغ  اٖغة مً خياتها الك

 (1)خٗبح  ٖجهاالإؾاة و املوٛعاؽ في وا٢٘ لا
 
 لذ ِه . ٣ٞض ط

 
اٖغة خحن عؤث بالصها وؤهلها الك

إة   ث ًٖ ض ٖب    و٢بحن يىم وليلت، وبطا ٧ان ش يء في مضيىتها ٢ض حٛح   ٫خخاللا وهٟؿها جدذ َو

 .(2)"خؼيىتالمضيىىي "طل٪ في ٢هيضة 

 اخخ٩ا٥  ا:زاهي  
 

 اٖغة واهضماحها بعكاٚل الك
 

 ٗب، ٣ٞض ؤنبدذ الك
 

اٖغة ٢اصعة ٖل  الك

خايغة، وؤنبدذ طاث ٢ضعة ٞاث٣ت ٖل  الغخلت املت بعا يخىاءم م٘ ٟىي  الصاعة لا ج٨يي٠ 

 عاطج الى  خ٣اٍ ال
 

 .(3)تيتجابي  لا ٣ىة والجٟيٌ بخياة و الىي جيبٌ بالت ىا٢ٗي  الٗغيت الك

                                                           

 .311م  ،3113ؾبخعب ، ال٣اهغة،  ،331، ٖضص اإلاجلت "،مدعض خلمي ال٣اٖىص، "الليل والٟغؾان - 1

غ ٢الذ:  - 2
 
اٖغة ًٖ ؾبب عصها املخإز

 
ىضما ؾإلذ الك ا ٖو غ 

 
اٖغة ٖل  اخخال٫ بلضها هابلـ مخإز

 
حاء عص الك

بهني ال ؤ٦خب جدذ الخإزح  املباقغ لختجغبىي، وما ؤ٢ل ال٣هاثض الىي ٦خبتها جدذ الخإزح  املباقغ للختجغبت، ؤعب٘ 

ي الال واٖيت جدخًً الختجغبت الىي ؤمغ بها لٟت ة ٢ض جُى٫ ؤو زعـ ٢هاثض"، زم  جًي٠ : "الىا٢٘ ؤن ؤٖعاي

ا لل٨خابت بك٩ل ٚامٌ ومٟاجئ، وؤ٢غب مثل ٖل  طل٪ هؼيعخىا في  و٢ض ج٣هغ، زم ؤحضوي مهيإة هٟؿي 

ٚم مً الٗىا٠َ الٟاثغة والخؼن  الخغب ألازح ة، ٣ٞض ب٣يذ خىاىي قهغيً ال ؤهتجؼ ؤي ٖعل قٗغي بالغ 

ي ٦ىذ ؤعي  ضيض، ول٨ن 
 

ضث في ٢هاثض الك ؤن ٖعليت ازتيان هاثلت ٧اهذ جتجغي في ؤٖعايي، ما لبثذ ؤن جتجؿ 

اٖغة في مىزؼلها بعضيىت هابلـ بخاعيش
 

 . 3181. ٦13.1ثح ة ٦خبتها ٞيعا بٗض. ل٣اء ؤحغاه الباخث م٘ الك

عز اإلاعاصز في ألاردن، دراضاث هلذًتاهٓغ: ببغاهيم زليل،  - 3
ّ

ا٫ املُاب٘الش ت ٖع   ، ٖعان: حعٗي 

ت،  ٗاوهي   83-81م  ،3119الخ 



 خالذ ضىذاوي 

ت  111 الثالث، الجؼء الخضيث، الٟلؿُيني ألاصب في وصعاؾاث ؤبدار مىؾٖى

 الز
 
ةالؾياؾت  ٫خخاللا ؾلُاث  اثمعاعؾ ا:ث  وؿذ ؤىي ال، ٣ى 

 
 الك

 
  اٖغة طاتها وحٗلتها جخسل

 .(1)خ٣ي٣يالًٖ عوماوؿيتها لخٗب  ًٖ مإؾاة بالصها ب٩ل ؤبٗاصها، مضع٦ت بظل٪ صوعها 

  ٗ  خ٣اء ال ا:عاب
 

اب٘ مً الغ  في  خيٟا ىتمضي ٗغب صازل بؾغاثيل فيال٣اومت املاٖغة بكٗغاء الك

 ٣ذ لؤ، خيث 3138قهغ آطاع ٖام 
 

حها حٗتٝ  املاٖغة ٢هيضتها الك كهىعة "لً ؤب٩ي" ٞو

 . (2)ؿلبيتالبعىا٢ٟها 

 ث لىٟـ دخلت، بديث عص  املعى ألا ٟلؿُيييت صازل ال٣اومت املا: جهاٖض زامؿ  
 

اٖغة الك

 ،جعاهح يتالئيت الغ  ظث ٟـ، وشخالى  ث٣ت بال٦غامتها بٗض هؼيعت خؼيغان، واؾخٗاصث ٖىهغ 

 ت.دان  الت و ٗام  الٟاؾض بدىا٢ًاجه الىا٢٘ الٞبان 

 ٗال٢اث الحخعاٖيت و لا ٗاثليت والويإ ألا  ا:ؾاصؾ  
 

ث بها ٞضوي في خياتها، ىي مغ  الدهيت الص

ذ   المىظ ؤن ٖو
 

 ىا٢ٗيت.الا في حىىخها هدى  عثيؿي  خياة ٧ان ٖامال

  

                                                           

اع، "ٞضوي َى٢ان وصوعها في ؤصب امل٣اومت في ألاعى املدخلت"،  - 1
 
مجلت البيان يىؾ٠ خؿحن ب٩

ىت الثالثت، الٗضص الكويدّيت دراضاث في شعز ؛ ٖبض الغ خعً ياغي، 1، م 3131ماعؽ )آطاع (  13. الؿ 

اب٘ للجامألارض اإلاحخلت ت، . ال٣اهغة: مٗهض البدىر الخ  ٣اف، 391 - 393، م 3131ٗت الٗغبي  ؛ عحاء الى 

 . 313 - 313، م 3131. ال٣اهغة: صاع الهال٫، محمود درويش شاعز ألارض اإلاحخلت

ا٢ض يىؾ٠ خؿحن ب٩اع في ٦خابت ٢غاءاث ه٣ضيت م  - 2 دى٫ ولاه٣الب  331ي٣ى٫ الى  ُىع والخ  : "بن الخ 

ضوي َى٢ان بكٗغاء امل٣اومت صازل الدِ ألازًغ، ٞيعا الجظعي في قٗغ هظه املغخلت لم ي٨ً ؾببه جإزغ ٞ

٣اف"، وهى يٗخ٣ض ؤن حغاثم الههيىهيت، يي  طهب بليه ٧ل مً الض٦خىع ٖبض الغ خعً ياغي وعحاء الى 

وماوؿيت بى  الىا٢ٗيت، والظي ؤعاه بإن  الضاٞ٘ ألاو٫ وألازح ، الظي ي٠٣ وعاء جُىع ٞضوي َى٢ان مً الغ 

ا٢ض يىؾ٠ ب٩اع ٢ض ؤ اٖغة ٢ض نغ خذ في ؤ٦ث  مً مىاؾبت، بإن  ؤخض الى 
 

زُإ في خ٨عه هظا، وطل٪ ألن الك

وماوؿيت بى  الىا٢ٗيت، ٧ان الخ٣ائها بكٗغاء امل٣اومت الٗغب صازل  ثيؿيت الىي خىلتها مً الغ  الٗىامل الغ 

ي٤ ػياص ومدعىص صعويل في خيٟا بخاعيش  ىضما 3138. 1.1بؾغاثيل، ؤمثا٫ ؾعيذ ال٣اؾم وجٞى ، ٖو

غ ٞحها ٦ثح   
 
ضث ىي ؤن  الخ٣اءها بكٗغاء امل٣اومت صازل بؾغاثيل ؤز

 
إن، ؤ٦

 
اٖغة بهظا الك

 
ا، اؾختجىبذ الك

وماوؿيت بى  الىا٢ٗيت.  وؾاهم في اهخ٣الها مً الغ 



ـشعت الّزوماوطّيت في شعز فذوى 
ّ
 طوكان الى

ت  113 الثالث، الجؼء الخضيث، الٟلؿُيني ألاصب في وصعاؾاث ؤبدار مىؾٖى

اعزة في هذه اإلازحلت
ّ

 إبذاع الش

 ببضإ يى٨ٗـ 
 

 غخلت في ؤعبٗت صواويً قٗغيت ؤنضعتها، ويي:املاٖغة في هظه الك

 .ٟغؾانالليل و ال ؤ.

 .اضهيا وخيض  الٖل  ٢عت  ب.

 (1).٢هاثض ؾياؾيت ج.

 ىػ و جع   ص.
 

 .زغلا يء الش 

 الهز. 
 
 .زح ألا خً ل

 ال) ؤ ( 
ّ
ال  ظيالدامـ للكاٖغة، بهه ؤو٫ صيىان مً صواويجها اليىان ض  ال: وهى فزضاناليل و ل

يدعل اؾم ٢هيضة مً ٢هاثضه، مثلعا اٖخاصث ؤن جٟٗل في ازخياع ٧ل ؤؾعاء صواويجها 

 يام"، "ألا ؿاب٣ت "وخضي م٘ ال
 
ضيىان ييخ٣ل مً الواؾم ، ٛل٤"املباب الا"، "ؤمام ُٖىا خب  ا

ىي الاثض ه٣ال ً مٗن  ٧ل  ضيىان جًع  ال، ٞاؾم ٩ل  ال  ىبجؼء الٗام، ومً ال  ىبدام ال

ثىعي الى٠٢ املزغ لا ؾغاثيلي ومالبؿاجه، ولا  ٫خخاللا ْغوٝ  -ليل الٞ، هيعها بحن صٞخي

 يىان ٧ل ٢هاثض ض  الهظا  ، يًم  ٫خخاللا ي في وحه اىًالى  
 

ىي ولضتها خغب الاٖغة الك

ضصها ؾذ ٖكغة ٢هيضة، ويًم  (2)خى  وكغه 3131دامـ مً خؼيغان ٖام ال ا ً  ؤي ، ٖو

ت نٛح ة مً قٗغ مدعىص صعويل بٗىى  ان يىمياث حغح ٞلؿُيني، ٖضصها ؤعب٘ متجعٖى

كغون عباٖيت ؤهضاها صعويل للكاٖغة، يضوع ؤ٦ث ها خى٫   الهعىص و الٖو
 
 عى.األ ذ بكب  د

حٗيل في وهج جتجاعب وا٢ٗيت مغيغة  ،دخلتاملعى ألا قاٖغة مً  ،ضيىانالٞضوي في هظا 

 -عا عؤيىا ٦ -ضيىان مغخلت مً مغاخل ٞضوي الا مً ٢هاثضها هظه، يعثل هظا يعىتها ٖضص  

يت و امل ضيىان ٚح يت جخسلو مً طاجيتها وجُغص ٖجها سخب الت، ٞىتجضها في هظا ٟىي  الىيٖى
                                                           

اٖغة ٢ض وكغتها في صواويجها الؿاب٣ت، ؾب٘ ٢هاثض مىه وكغتها في صيىانها  - 1
 

٢هاثض هظا الضيىان ٧اهذ الك

ا"، وزعاوي ٢هاثض ٧اهذ يعً "الليل والٟ ت الضهيا وخيض  غؾان"، وزعـ ٢هاثض وكغتها في صيىانها "ٖل  ٢ع 

يء لازغ".
 

ىػ والش   صيىانها " جع 

، م 13-11، م 8، ٖضص 3119 ،، خيٟاالجذًذخؿً ٢ٟيكت، "الليل والٟغؾان لٟضوي َى٢ان"،  - 2

13-19 . 



 خالذ ضىذاوي 

ت  113 الثالث، الجؼء الخضيث، الٟلؿُيني ألاصب في وصعاؾاث ؤبدار مىؾٖى

 ؿاب٣ت.الٟت ة الىي ٧اهذ جٓلل قٗغ الًيإ ال٣ل٤ و الخؼن و ال

اث هظا  اث قٗغها، ٞهي يغب مً يغوب المىيٖى ضيىان ٞحها جُىع واضح في مىيٖى

 ، ألن ا٫ًالى  ٟضاء و ال
 

٣هاثض ووكغها، بهعا عاخذ جل٣حها ٖل  الٓم اٖغة لم ج٨خ٠ بىالك

 .(1)ٛغبيت و٢غاهاالًٟت الجعاهح  في مضن ال

   نضي٤ ٚغيب"،ىب" ُاٖىن"،الخؼيىت"، "الضيىان "مضيىىي الوى  في ألا عب٘ ألا ٣هاثض ال

ان و ال"  ُٞى
 

 لها ؾعاث زانت ألنها ؤو٫ ٢هاثض هٓعتها  جغة"الص
 

 3131ض خغب ٗي  اٖغة ب  الك

بحن يىم وليلت ٦عا ط٦غها  ٫خخاللا ث بالصها وؤهلها وهٟؿها جدذ ذ خحن عؤمباقغة، ل٣ض طهل

ها عمؼيت ج  ٨ا ٞخٛلٟها عمؼيت ل٣هيضة جاعيسي  الىي جلذ هظه الثالر ال٣هاثض الا، ؤما ؾاب٣  

 و٢ٕى  ولٗل   ليؿذ بٗيضة،
 

إة الك   طل٪، ىبظي صٞٗها الؤو٫ مغة هى  ٫خخاللا اٖغة جدذ َو

 البٞليـ مً ق٪ ؤنها ؤعاصث 
 
 ٫خخاللا  ،٣هاثضال يخضا إل اجسظجه ٖىىاه   ظيالاٖىن ُ

ياح لدؿى١ الغ  ٗغاء حؿخهغر ال  ىبدُح ، زغحذ مً ؤحله الىباء الب هغاثيلي، ٞدكبهؾلا 

ٞاعي في ألا مغ م٘ ألا ٦ظل٪  .ُاٖىن وؤصعاههال بالص مً قغ  الُغ ليٛؿل املسخاب ولخىزؼ٫ ال

مؼيت، وجخدضر الغ  زغي ٞهي بٗيضة ًٖ ألا ىان ضيال، ؤما ٢هاثض "  نضي٤ ٚغيبىب"٢هيضتها 

 
 

، ومً محياث هظا ٫خخاللا ؤن ؤٞا٢ذ مً طهىلها ومٟاحإة اٖغة بىيىح وحالء بٗض الك

 ضيىان:ال

 ال ؤ.
 
  ظيالعى األ كبذ بد

 
 ٨ك٠ ٖىه في ٢هاثضها "لً ؤب٩ي"،الْهاعه و بذ ٞضوي في اٞخي

 ٟت ً  ال  َٟلحن في ىبت ال"عؾ
 

  ىب"ؤٚىياث نٛح ة  ى"،ع ألا ٟضاجي وال" غ٢يت"،الك

                                                           

ان وػيغ الضٞإ لاؾغ  - 1 ان في ؤ٦ث  مً مىاؾبت بإن  ألامغ الظي ؤ٢ل٤ مىقيه صي  اثيلي آهظا٥، ٣ٞض نغ ح صي 

اٖغة 
 

ان الك "٧ل  ٢هيضة مً ٢هاثض ٞضوي َى٢ان ج٨ٟي لدل٤ ٖكغة مً الٟضاثيحن"، لظل٪ اؾخضع  صي 

ؤبيب، وجم  جيؿي٤ الل٣اء بحن عثيـ بلضيت هابلـ آهظا٥ خعضي ٦ىٗان،  -ٞضوي َى٢ان بى  بيخه في جل

ان لكاون الًٟت ا ٣تها ومؿدكاع صي  ان، و٧ان بٞغ اٖغة مل٣ابلت صي 
 

لٛغبيت آهظا٥ صيٟيض ٞاعحي، ٞظهبذ الك

ان اهٓغ: ٞضوي َى٢ان: "مً ؤوعايي املُلىبت،  اٖغة وصي 
 

ابً ٖعها ٢ضعي َى٢ان. ًٖ هظا الل٣اء بحن الك

انغ ؾىت  ت ل٣اجي م٘ حعا٫ ٖبض الى  ؛ ؾعح ة 31-31، م 3138، يىايغ مجلت الذوحت اللطزيت"، ٢3183ه 

 .1ايٜ: ٞضوي َى٢ان قاٖغة جهى٘ ألابُا٫، م اله



ـشعت الّزوماوطّيت في شعز فذوى 
ّ
 طوكان الى

ت  111 الثالث، الجؼء الخضيث، الٟلؿُيني ألاصب في وصعاؾاث ؤبدار مىؾٖى

اق٤ مىجه" "بدًجها ٦ٟاوي ؤْل  "خحن: ٖ  ٣ُى املٟضاثيحن" زانت في ال  ."ٖو

 .٫خخاللا ت زانت بٗض ٟلؿُييي  الو  ٗغبيت ٖامت،الغؤة املب. جتجؿيض مى٠٢ 

 ا، و٢ض ؤٖلىذ ا مدكاثع  ا ياجؿ  ا با٦ي  يىان لم يٗض خؼيى  ض  القٗغ هظا  ج.
 

اٖغة هٟؿها في الك

 ٞ ،"لً ؤب٩ي"٢هيضة 
 

هغ ٦عا في "لً الى  مل بألا خٟائ٫، والاٖغة جبضو ٖلحها ٖالثم الك

 ا"."حي ؤبض   عى"،ألا ٟضاجي وال" "مساى"، ؤب٩ي".

  وخكيت و٢ؿاوة ىب وجخُغ١ ٞحها ال بضيىان لم جت ٥ مىاؾبت في ٢هاثضها الٞضوي في هظا 

ؿيذ في امليض ؿ  ال  ىبخيه"، "الظي يإ في الىحه ال  "ىبدخل، ٦عا هغي طل٪ يي ٢هيضة امل

يىان ض  النغاع في هظا لا هاعيذ"، ومً ؤهم مٓاهغ خ  الٖيضه"، "خعؼة"، "آهاث ؤمام قبا٥ 

 خغيت "٢هيضة 
 

دخل املؿاٞغ ل٩ل مداوالث الخدضي الًٖ طاجه ى٢ذ ال  في ىي حٗب  ال "ٗبالك

يىميت الخياة ال٢ت اب مً لٛت لا  ىبضيىان جعيل اللٛت هظا  خغياث،البُل وزى٤ الفي 

 ة. و ا و٢ى  ختجٗل لها جإزح   ل
 

ا ٣ذ ج٣ضم  ضيىان زُذ زُىة ٦بح ة وخ٣  الاٖغة في هظا الك

 ىيٕى املا في ملعىؾ  
 

اخيت الى  ضيىان مغخلت مؿخ٣لت مً البديث يعثل هظا  ،ٗغي الك

يتامل  . (1)ىيٖى

 : َبٗذ اذهيا وحيذ  العلى كمت  (ب)
 

في صاب لا ضيىان ووكغجه في بح وث بضاع الاٖغة هظا الك

  .3111ؤيلى٫ قهغ 

 ض  الهظا  يًم  
 
ىاعصة في الهُلخاث املح بٌٗ يىض   يىان ازىىي ٖكغة ٢هيضة وجظييال

 الض مُٗىي يع٨ً لل٣اعت بالو  ،٣هاثضال
 
 ٗتها ؤن يهح  مكاع٧

 
 .(2)ى مجهااٖغة بض٫ ؤن يخل٣  ا للك

م  "ٟغؾانالليل و ال"ا لؿاب٣ه ضيىان امخضاص  اليال٠ هظا  خؼن الىحي باملٗىىان الٚع

 خكت، ٞى الو 
 

ٟ  املٖضاء ألا ا وه٣عت ٖل  اٖغة جخٟتجغ ًٚب  الك ا ٖل  ؤعواح ٛخهبحن وجخض٤ٞ ُٖ

 
 

جىن في س  التهعتهم الظيً البىاء ألا بىاث، والٖل   ،طخاياالٖل   ،ا٫َٟألا هضاء، ٖل  الك

                                                           

  وما بٗضها. 3131، م كزاءاث هلذًتيىؾ٠ خؿحن ب٩اع:   - 1

ا"،  - 2 ٗغيت الؿاصؾت "ٖل  ٢عت الضهيا وخيض 
 

تها الك اهٓغ : ٖبض اللُي٠ ٣ٖل: ٞضوي َى٢ان في متجعٖى

 . 33، م 3111، خيٟا، 1، ٖضص الجذًذ



 خالذ ضىذاوي 

ت  111 الثالث، الجؼء الخضيث، الٟلؿُيني ألاصب في وصعاؾاث ؤبدار مىؾٖى

 م٩ان. بؾغاثيل وفي ٧ل  

ت مً يب الٞحها ٢عخه بإؾ ا٫هٟٗلا ويبلٜ  ،ن ؾيل هاصع وهاع مدغ٢تضيىاال٣ٞهاثض هظا  مىٖى

ؼزغ جىي الٗىىي امللٟٓي و اليداء لا وؾاثغ وحىه  ،مىػ الغ  قاعاث و لا  ،خٗضاصالخ٨غاع، ال

ٟني الؾت حإ لا و ،ضازليالخىاع ال ،ىهىلىجامل ظهى٫، نىع الىي جخضاع ، ويلٟها الهىع الب

غوي سجىهحن، وجامل ا٫ؤ٢ى  ض  ي  ٗ  مٟتجٗت ومٟغخت بُىليت ومإؾاويت ب   ،ئيالغ  خالم و ألا وجدىاوب 

 .(1)خياةالظيً ٧ان مىتهم بضايت الىايلحن املؤزباع 

 ألا شدام وألال ؤؾعاء وهغاها حسج  
 
  ٣ى٫ بإن  الت، ويع٨ً ما٦ً بإماهت وص٢

 
اٖغة في هظا الك

اقذ ال  .(2)٫خخاللا ٨بذ وال٣هغ و ال يالص في ْل  املضيىان زًٗذ لختجغبت مهاص٢ت ٖو

 جموس و  (ج)
ّ

 ؾىاع فيألا صاع  وؤٖيضث َباٖخه في 3181: وؤنضعجه في ٖعان ٖام خزآلا يء الش 

 
 
جها زعاوي ٢هاثض ٧اهذ ٢ض وكغث ما وزالزحن ٢هيضة، يىان ؾخ  ض  الهظا  ، يًم  3188ا ٖام ٩ٖ

 ض  الفي صيىان ٢هاثض ؾياؾيت، و٢هاثض هظا 
 
غ لىا يىان م٨خىبت في مغاخل مسخلٟت، جٞى

 مغخلىي ٞضوي  بى هعاطج جيخمي 
 

 ىا٢ٗيت.الغخلت املت و وماوؿيالغ  غخلت املحن، ٗغيخ  الك

 ٣امىؽ الوماوؿيت، ههاصٝ الغ  غخلت املٞعً هعاطج 
 

ظي اؾخسضمخه الو ، ٗغي هٟؿهالك

 ٞضوي في مغخلتها 
 

إة الىحٗت، املظاث الوى ، وحٗىص للخٛني بألا ٗغيت الك ىي جغػح جدذ َو

 ٣هاثض م٨خىب في مغخلت مخإزغة، في ٢هيضة الٚم مً ؤن بٌٗ هظه الغ  ٗؼلت ٖل  ال

 ئيت و الغ  ٗظاب" جُاب٤ الو  ا٫جعالهظا "مباع٥ 
 
لٟٓي م٘ عئيت ٞضوي ووؿيج الؿيج الي

 غخلت امللٟٓي في القٗغها 
 

ها ًٖ ؾبب وى ، وألا ٗغيت الك   ىبٖىصتها في مٗغى عص 

ض ؤنيل مً الوؿان، ويي حؼء زلات حؼء مً ج٩ىيً وماوؿي  الغ  "بن  ذ:الوماوؿيت ٢الغ  

                                                           

اص ٞغاٖىت: "الليل و ال - 1  .3111.1.38ٟغؾان"، صخيٟت الضؾخىع ألاعصهيت ٖضص اهٓغ: خع 

ب :  عوػ  2 طائ  اإلاعاصزٚغي 
ّ
عز الي

ّ
 وما بٗضها . 311م  ،وطماث و أعاصير في الش

ا"،  ىعي، "م٘ ٞضوي َى٢ان في صيىان ٖل  ٢عت الضهيا وخيض  ا: مدعض حىاص الى   ً ، صحيفت اللذصاهٓغ ؤي

 . 3181. 33. 31ٖضص 



ـشعت الّزوماوطّيت في شعز فذوى 
ّ
 طوكان الى

ت  119 الثالث، الجؼء الخضيث، الٟلؿُيني ألاصب في وصعاؾاث ؤبدار مىؾٖى

 .(1)ىحضاوي"الا بكغيت بطا ٣ٞضجه ٣ٞضث زغاءهالٟـ الى  

باقغة املؿياؾيت اللٛت الم الما يتجض لها مً ٢هاثض ؤن جيسخب مً ٖ جداو٫ ٞضوي في ٧ل  

٣اعت في مىازاث حضيضة، الىي جً٘ الئي الغ  خالم و ألا مىػ والغ  مً  ،جغ٦يب وخضاث ٞىيت  ىب

ي٠ ؤؾُىعة  ،ىازاث بَاع ٚح  حضيضامل ظي جدضصه هظهالَاع لا ٚم مً ؤن الغ  ٖل   ٞخْى

 ج
 

 جعىػ و "ؤهه في ٢هيضة  ح  ٚ ،ٗغهاقا في  ش يء واعص ٦ثح   عىػ مثال
 

ا ي٨دؿب بٗض   "زغلا يء الش 

دغاب، ويي جبٗث خيت مً حضيض العى ألا ىاث واملعى ألا ت ٦حي في نىعة ال ٫ا مً زالحضيض  

 .(2)دهبالو  خب  الىي تهب البًٟل ملؿاجه 

ٟ  ٞ ىاالؤما في ٢هيضة خ٩ايت أَل
 

يالاٖغة تهغب مً الك  ىبداعجي ال٠ خْى
 
ىا٢٘ الة غ    ؤؾُ

  َي٠ ؤو عئيت ؤو هبىءة، وجلجإ ٞضوي في بٌٗ ىبىايل املعىطج الى  ؿه، وجدىيل ٟه

، ٦عا يغي طل٪ في ٢هيضتها الؤي بؿيا١  ثهبعا وعا و  الى    عبِ ىب٣هاثض ال ىعؽ الى  "ٓٝغ

 ."ٟيالى  وهٟي 

 ال (ص)
ّ
ان بضاع خيرألا حً ل  ، وؤنضعجه في ٖع 

 
وهى آزغ ببضإ قٗغي  ،3111ٖام غو١ الك

اث، ويدعل ٖىىان بخضي ٢هاثض الضيىان "اللخً ً يخًع   لٟضوي، بً٘ ٢هاثض وم٣ُٖى

ٓغ ًٖ  ألازح "، والٗىىان الظي ازخاعجه له صاللخه ويش ي ب٣غب عخيلها ألابضي، وبٌٛ الى 

ٞةن  الخإمل في هظا الضيىان ٢ض يسلو بى  ؤن  ،مداولت جد٣ي٤ جاعيش وكغ هظه ال٣هاثض

خحن   ل٣هاثض هٓعذ في ٞت اث مخباٖضة بحن اللخً ألاو٫، املى٠٢ مً الٗاَٟت ألاوىهظه ا

٧اهذ جضعج بى  الهبا، ؤو خحن ج٩البذ ٖلحها الهعىم الظاجيت ب٣ٟض ألاخبت، بى  الخإمل في 

 ؤقٗاع  جتجغبت الخياة ٧لها وه٣ٌ الؿىحن لخىٓغ بى  ب٣ايا الجعغاث امل٩ىمت في خًً خياتها.

تاملهظه  ، و٢ض ٦كٟذ اخؼيىت في مغخلت قيسىزتهالَٟيت جغحعذ مكاٖغها ٖا تجعٖى

خ٣ضم م٘ عحل ؤخبها وؤخبخه، ٣ٞض املٗعغ الملخابٗحها ًٖ جتجغبت خب ٖاقتها ويي في هظا 

بضإ لا ث اال متج وؿان ال يع٨ً ؤن يبضٕ في ٧ل  لاوؤزبدذ ؤن   ،ٖاقذ وماجذ قابت في عوخها

                                                           

اٖغة في مىزؼلها في مضيىت هابلـ بخاعيش  ل٣اء زام  ؤحغاه البا - 1
 

 .3181. 1.13خث م٘ الك

ي   - 2 ٗغي"، ٞسغي نالح، "ٞضوي َى٢ان ٞو
 

 .3181. 1.31. ٢ب م، ٖضص ألافم الفلططييّيتت لٗاملها الك



 خالذ ضىذاوي 

ت  113 الثالث، الجؼء الخضيث، الٟلؿُيني ألاصب في وصعاؾاث ؤبدار مىؾٖى

، جل٪  ا ٖل  وؿان صواٞ٘ للٗيل وللُٗاء وجتجٗله ٢اصع  لاىي جعىذ الجعيلت الٗاَٟت البال خب 

ا، عى وليـ وخيض  ألا ظيً ي٣ُىىن الٝ آال م، ٞيكٗغ ؤهه واخض مً بحن لألاجدعل نىٝى 

ِٓهغ ٞيه جإمالتها للخياة و 
 
ل اهخعاماتهاالخغيت الخب  و ال٦عا وج لخبضو ٢هيضة  .ىي ق٩لذ ح 

ض والج
 

 ظب، والخؼن والٟغح، واليإؽ وألامل.صعاميت يد٨عها الهغإ بحن املض والجؼع، والك

 مجاالث ومواطيع كخاباتها

 ،ظي ؤزغحهاالو٫ ألا ٣ٞض ٧ان ببغاهيم مٗلعها  :حشنها على فلذها ألخيها إبزاهيم طوكان – أ

تجخع٘ إلبضاٖاتها ومىاهبها، ويٓهغ ؤزغ املا ٧اهذ حٗاهيه مً اوٗضام ج٣ضيغ مع   ،بخضعيؿه بياها

ويٓهغ  "روح أخي إبزاهيم"  ىبها تهضي ؤٚلب صواويجها اىضما هغ ا ٖها ببغاهيم حلي  حمىث ؤز

  ً ٗضيضة ال٣هاثض ال  ىببياٞت ، 3113 ظي نضع ؾىتالو  "أخي إبزاهيم"٦خابها  ٫ا مً زالؤي

 ."ًامألا وحذي مع "و٫ ألا زانت في صيىانها  ،ىي عزخه ٞحهاال

وػاص  1948ٞلؿُحن بٗض ه٨بت  ٣ٞ٫ض جإزغث ٞضوي َى٢ان باخخال :كظيت فلططين – ب

ٗم  ٫خخاللا ٞظا٢ذ َٗم ، 1967خغب  ٫مضيىتها هابلـ زال ٫جإزغها بٗض اخخال ٓلم الَو

٧اهذ ٢ًيت ٞلؿُحن جهبٜ : " ىاثليالخ٨يم الي٣ى٫ ٖجها ٖبض . خغيتال٣هغ واوٗضام الو 

ٞيإحي  ،ا في ؤٖعا١ قاٖغجىاا صامي  ا وحضاه  هذ صاثع  ٟٞلؿُحن ٧ا ،قٗغها بلىن ؤخعغ ٢ان

 اللظل٪ قٗغها 
 
ني ناص٢  َى

 
 ا مخعاؾ٩

 
 ".ا٫ٞخٗلا ٠ و ال م٩ان ٞيه للخٗؿ  ا ؤنيال

  :ججزبتها ألاهثوّيت – ج
 
ىي حٗيل في متجخع٘ الٟخاة اللذ ٞضوي َى٢ان في ٢هاثضها ل٣ض مث

صبيت ألا حٗليعها ومً ببغاػ مىاهبها  ا٫ٗذ مً ب٦عىِ ت، ٣ٞض م  املٓالٗاصاث اليض و ال٣خ  الجد٨عه 

واج، ٧ل طل٪ جغ٥ ؤزغه ؼ  الذ مً ٗىِ ث٣ٟحن وم  املٗامت للكٗغاء و الخياة الكاع٦ت في املومً 

غؤة امل  جدغع ىبوحٗلها جضٖى في ٦ثح  مً ٢هاثضها  ،ىاضح في قٗغ ٞضوي َى٢ان بال ق٪  ال

 وبُٖائها خ٣ى٢ها واخت ام مىاهبها وببضاٖاتها، معا حٗلها مد
 
اخت ام وج٣ضيغ ٚح ها مً  ِ

ل٣ض خعلذ ٞضوي : " ٩ا٦ينيؿ  ال٨ٟغ، ٞخ٣ى٫ ٖجها وصاص الالحي قاع٦جها هٟـ الصيباث ألا 

 ت الَى٢ان عؾ
 

 ٗغ الك
 
ٟهخ  اليع٨جها مً طل٪ جًلٗها في  ،ٗانغاملىي في حيلىا ؿ  الي

http://ar.wikipedia.org/wiki/1946


ـشعت الّزوماوطّيت في شعز فذوى 
ّ
 طوكان الى

ت  111 الثالث، الجؼء الخضيث، الٟلؿُيني ألاصب في وصعاؾاث ؤبدار مىؾٖى

ٖ  بيان ويي ال جغصص قٗغ  الؾها بوجعغ   وبن  لها  ،ؽ٢خبالاو ت حعتالا جٟىح مىه عاثدت ا مهىى

 اليي مىُل٣ت هدىه و٢ض اوك٤ ؤمامها  اا بٗيض  ألمض  
 
 ."غي٤ُ

 توماوطيّ الزّ 

 ال ٨الؾي٨يتالزىعه ٖل  - بؿِ مضلىالتهاؤفي  صبيتألا  توماوؿي  الغ  حٗخب  
 
ؤي  -نىي ٧اهذ ج٣ج

بديث  ،وؿاهيتلاكاٖغ املو  بكغيتالىعوزاث املو  تيىمي  الٗاقاث امل٧ل  -جً٘ في ٢ىاهحن

 
 
 ٣ٗل ٞال جضٕ متجاللُان سًٗها لؿج

 
 ..." وماوؿيتالغ   ن  ب ٗىا٠َ. في خحنال لجعٕى اال

ٖىان٠  ن  ؤط با.. ا زان  ا معحي  ؾلىب  ؤوحؿض  بكغيتالٟـ الى  ٣لب وعٞ٘ ٢ىي ال قٗىع مأل

 خعاؽ و ال
 

ختجاعب في الو  ا٫ملا  تٚباث وزيبالغ  ٓغياث و الى  اث و ي  الثامل٨ٟغ و الٗىع وجدلي٤ الك

ً  الخ٣ى٫  ل٨جها  ،نهايت  ما ال ىب ومخىا٢ًت مخًاعبتا خياه  ؤا٦دكاٞاث ٢ض جبضو  .. ٧لها ٟ

 ،عحياثامل مخٗضصة صبيتألا  وماوؿيتالغ  و ،(1)"..وماوؿيتالغ  او٩ٗاؾاث لًىء ٦بح  واخض: 

م  ،تمدكاب٨  ؤ ،هٗىباثالول٨ىىا ؾىداو٫ ٞيعا يلي بٚغ
 
 :ٗامتالبغػ معحياتها ؤو ن هلد

 أ
 

 و  اَٟتٗالصب ؤوماوي ي الغ  صب ألا : وال
 

هى مىب٘  ظيال٣لب ال  ىب٣ياص الٗىع وحؿليم الك

٢ىاهحن  ن جُػ  ٖل  ٧ل  ؤ٣لب يتجب اللظل٪ ٞد٣ى١  ،يسُئظي ال الهاصي الو  ،هامللا

 تجخع٘. املوهٓم 

صب اخختجاج  ؤو ؤتجخع٘ و٢يىصه املٖل  مؿلعاث  ةصب زىع ؤوماوي ي الغ   صباأل ٞلظل٪  ا:زاهي  

 واهُال١.

 الز
 
ظو١ ٞغصي. الو  -ظو١ ال ا٫جعال ومغص   ا٫جعالبدث ًٖ مىاًَ ال وماوؿيتالغ   ت: ٚاياث

ليه ٞ ي   ا٫جعالٖو  للٟغص.  يتالجعال ٟؿيتالى   تخاؾ  الؾاؾه ؤا و طاحي وليـ مىيٖى

 الُل٤ وعًٞىا املخؿاؽ لا وماوؿيىن ٖل  الغ  : لظل٪ اٖخعض ارابع  
 
 ت٣ٗلي  ال ب اٖتالو هً ظ

 ٦د٨م ٖل  
 

  ظاحيالخ٨م المعا ٢ىي لضيهم  ،ٗغالك
 

 قياء.ألا ٗىعي ٖل  الك

                                                           

. جغحعه ًٖ لاهتجلحييت: يىها قاخغ ليٟي، 8181-8181أوروبا ي٣ٗىب َلعىن. "الغوماوؿيت والٗهيان"  1

يض، ؤبيب: ٖا-جل  . )بالٗب يت(.319، م3111م ٖٞى



 خالذ ضىذاوي 

ت  118 الثالث، الجؼء الخضيث، الٟلؿُيني ألاصب في وصعاؾاث ؤبدار مىؾٖى

 الم لؤو٢ض يبضو  .ملألاؤصب وماوي ي الغ  صب ألا : اخامط  
 
ٖ  ألا اث في ٦ثح  مً ظ ا مً خيان هى

 ال
 
تاملم مهضع لألاو ،خ٨عتالً خؼن مل٣  الط اٖخب وا ب ،غوٖتامل ةلظ لىي قاع٫  ن  بخى   ٗٞغ

 م ٖٓيم(.لؤٟغص صي مىؾيه ي٣ى٫: )ال ش يء يتجٗلىا ٖٓعاء مثل لؤ

ىىاملتجخع٘ املمً وا٢٘  خدغعةاملاث ي  الثاملخالم بألا صب ؤوماوي ي الغ   صبألا : اضادض   ط ب ،ٞغ

، خالمألا   ىب٩ان املؼمان و التجخع٘ و٢يىص املوماوي ي بهاخبه مً ٢يىص الغ   ا٫دياليهغب 

 ا.بض  ؤوماوي ي في اٚت اب ػمني واٚت اب م٩اوي الغ  وه٨ظا ٞ

 الوماوي ي في الغ   ؾٗاصة: اضابع  
 
 تجخع٘.املا مً ٢يىص ُل٤ مخدغع  خيث يى بيٗتُ

 البوماوؿيىن الغ  لظل٪ هام 
 
ٖ  ؤخًانها و ؤبحن  ٗؼلتالخبىا ؤو  بيٗتُ ا مً يٟىا ٖلحها هى

 هىفي واؾختجعىا ٞحها.البل امتيحىا بها امتياج  ،يتالثامل

 
 
 اض ي ٖاملوماوي ي في الغ  : يغي ازامى

 
ٗ  امل  صباأل ٞيبدث ٖىه في مؿخ٣بله. لظل٪ ا ا ياج

 الٖىض خضوص  ياجٗتت ضم ٖل  حى  الى  ب يءوماوي ي ملالغ  
 
ومليء بت ٢ب حغيء  ،ٟىلتُ

 للعؿخ٣بل و 
 

خها١ بسغاثب الو  ،مسيٟت ا٫ٖعؤو  ؤؾُىعيتخضار ؤى١ لبالص بٗيضة و الك

 وماوي ي ًٖ الغ    خ... وه٨ظا يٗب  ال مجهجىعةٖخي٣ت و٢إل 
 

 نهاجي. الالى١ الك

 تدب  املخيث  ،ىحىصال وخضة   مظهب ٞلؿٟي هىىبا ب  الوماوؿيىن ٚالغ  : يعيل اجاضع  

صٖامتها ومب عاتها مً  ٛغيؼي وحؿخعض  ال خب  ال  ىب ضٖىةالضهيا ج٣ت ن م٘ الللعسلى٢اث 

 ال
 
 .خحهاالومث بيٗتُ

 خؿاؽ و لا  لٛت ،زانت لٛت وماوي يالغ  صب ألا  لٛت ا:عاشز  
 

٣ٗل. لظل٪ ال لٛتٗىع وليـ الك

ول٨جها ٢ض جإحي م٣ٗضة في  ،خيانؤفي  بؿيُتمعا يتجٗلها  ،حٗبح  بك٩ل جل٣اجي وطاحي لٛتيي 

 الفي  ىحىصةاملخالم ألا خيبا واللٛت  ألنهازغي. ؤخيان ؤ
 
 . بيٗتُ

بيعت عىذ الّزوماوطيين
ّ
 الط

 ال"
 
ًال ،عىألا  ،بيٗتُ ٗ   ،َى بحن  وعي الالمؿخىي  ٞهىا٥ ٖال٢ت وزي٣ت ٖل  ،مألا ا يي حعي

 ال
 
 ،ضٝءال ،ٛظاءال، مىيتألا عة هى الو  ٣ٖالهيت الال ،ىحىصاملخي ي مً العِ الى   ،بيٗتُ



ـشعت الّزوماوطّيت في شعز فذوى 
ّ
 طوكان الى

ت  111 الثالث، الجؼء الخضيث، الٟلؿُيني ألاصب في وصعاؾاث ؤبدار مىؾٖى

 الوسجام م٘ لا
 
 الم ألا ٧لها حٗبح  ًٖ نىعه  ،دح ةالعى ألا  ،بيٗتُ

 
خب الىي حُٗي ال يبتُ

 خياة. الخليب مىظ ٞتجغ الضٝء م٘ الو 

 الٖىضما حُٗي 
 
و ؤ اصيتامل اخيتالى  ليـ ٣ِٞ مً  ،وؿانلاؿغوع ٖل  الجضزل  ٞةنها بيٗتُ

ً  ؤبل  ،ٞدؿب ٢خهاصيتلا  تجتجغب ،مألا م٘  ٗال٢تال٫ في و  ألا خب البزاعة جتجغبت  ٫الا مً زي

ا١ م٘ ال  . ضازليتال ؿ٨يىتالبعكاٖغ  ،مًألا  ىي جعض بعكاٖغالخياة الٞى

 بٌٗ  عوماوؿيتوما 
 

 البصباء وحٛىحهم ألا ٗغاء والك
 
  جتجغبت ىبخالم ٖىصة ؤؾىي  بيٗتُ

 الهضماج لا 
 
 .(1)"ُٗاء...املخىىن الم ألا ٟلي م٘ ُ

 الٖك٤  تًٖ ٖال٢ ٟؿيتالى   ٨ٟغةال اؾتهل بهظه
 
 الب بيٗتُ

 
 ن  أل  ،مألا واهتجظابها هدى  ٟىلتُ

 ال خب  
 
 ال وماوؿيحن يىاػي خض  الغ   (2)بيتالٖىض ٚ بيٗتُ

 
في ٖك٤  ؿظاحتالو  ب اءةالو  ٟىلتُ

 ؤوؿان م٣هىع بوماوي ي الغ   ن  وأل  ،مألا 
 

ٌ جغ٦يب وخياة متجخعٗه ويبدث  ،نال مٓلىم يٞغ

 بًٖ بضيل ٞال يتجض 
 

 الخًان ؤا بحن  ٖؼاء ٚغيب  ال
 
٦عا يدضر للُٟل خحن يؿخل٣ي في  ،بيٗتُ

 ال وعصػوعرويليام ؽ ل٣ض ٢ض   ه.املا ْمه با٦ي  ؤخًان ؤ
 
 ال٦خ٣ضيـ  بيٗتُ

 
وهى  ،ٟىلتُ

 الوؿاوي للعتجهى٫ في لاوماوؿيحن الغ   ج٣ضيـ
 
 . بيٗتُ

 :(3)وردسوررويليام ي٣ى٫ 

 ما سل/ جوالرى كوص كشح في أًثب كلبي حين "
 

شعز أوضأبلى  -ذ طفل

 .. ال إو / شيخأبلى هكذا حين أن أجمنى أ/ يوم رحلالهني أرغم / هكذا...

 "وث خاجمتياإلافليكً 

                                                           

ف الاحخماعي"_ مذخل مهُٟى حجاػي، " 1
ّ
خل

ّ
. بح وث: مٗهض لاهعاء ضيكولوحّيت ؤلاوطان اإلالهور  إلىالخ

 .311، م 3113الٗغبي، 

بيٗت مثل ؤلٟغص صي ٞيني، بط خ٣ض ٖلحها ولم يٟٛغ لها ألنها لم  2
 
حن ؤبًٛىا الُ وماوؿي  ت مً الغ 

 
هىا٥ ٢ل

ٟانيل اهٓغ: مدعض ٚىيمي هال٫، ج٨ت ر به   .311 -311. م الّزوماهديكّيتوبكبابه الضاثم. للخ 

ؤبيب: -. جغحعه مً ألاملاهيت: ؤ. عئوبيني. جلياراث ألادب في اللزن الخاضع عشزسعماء جحىعج بغاهضؽ.  3

 بالٗب يت() .11، م3198-3199بنضاع مدؿاصا، 



 خالذ ضىذاوي 

ت  131 الثالث، الجؼء الخضيث، الٟلؿُيني ألاصب في وصعاؾاث ؤبدار مىؾٖى

 الل٣ض ٧اهذ 
 
٨الؾي٩ي الن ٧ان ؤٞبٗض  ،صدبالو  ضيىتاملوماوي ي ومهغبه مً الغ  ملجإ  بيٗتُ

 الخًان ؤ في ال بوماوي ي ال يتجض ٖؼاءه الغ  ناع  ،اؽالى  يتجض ٖؼاءه بحن 
 
هضوء الخيث  ،بيٗتُ

خالم جاع٦ت ألا   صهيا ىبٟـ الى  ب اءة واهُال١ الخٗبض و الهٝى و خ  الو  ٣ضاؾتالو َعئىان لا و

 ٣ت ٖاليم وعاءها.. زلألاىا٢٘ ال
 
شجاع ألاً خٟي٠ دغي٠ ومالوعا١ ؤا مً هعـ ا حضيض  امل

 جضاو٫..الوزغيغ  يذ..الغ  هبذ وهباث الووؿاثم 

مام ؤٛاباث و الا في قهغ  ؤا و يام  ؤلي٣ض ي ؾاٖاث و  ضيىتاملت ٥ وماوي ي يالغ  ا ما ٧ان لظل٪ ٦ثح   

 ال ٫حال
 
 .(1)ىحىصالٟـ وخ٣ي٣ت الى   تٗب  ملً يبدث ًٖ خ٣ي٣امل٩ىن الونعذ  بيٗتُ

 البغػ محياث ؤووؿخُي٘ ؤن هتجعل وه٣ى٫ بن  
 
 :ييوماوؿيحن الغ  ٖىض  بيٗتُ

 أ
 

 الوماوؿيىن في الغ  : عؤي وال
 
 الٞلٗىاَٟهم.  هم ووكىةالا لديهام  لب بيٗتُ

 
٩ان امليي  بيٗتُ

 اث و لع  املا و٢ذ زهىن   ،اؽالى  ن يٗتي٫ ؤوماوي ي   ٞيه للغ  ظي يدؿن  الىخيض ال
 

ن ؤضاثض و الك

 لىان..ؿ  الٗؼاء و الا   هٟؿه هاقض  ىبيسلى 

 الخًان ؤبحن  -خيث يتجض
 
 ا ٞيؿخلهم ت وسخغ  ي  مخٗت وحاطب بيٗتُ

 
ن أل  ،افيه  الٗغ الك

 ال
 
 ييبٕى  بيٗتُ

 
 .(2)خالمألا ومىي٘  خيدتص  ال تدل٣ي  الخياة الخ٤ ومهضع لاٗغ الك

 النبدذ ؤوه٨ظا 
 
 .(3)ٗاصةؿ  ال ا٫ُل٤ ويىاملوماوي ي الغ  يٗاه٤ ٞحها  "يىجىبيا" بيٗتُ

 الخًان ؤ  ىبوماوؿيىن الغ  هغب  :ازاهي  
 
ٖ   الال هاصثتال بيٗتُ  ضيىتاملا مً خياة مخٛح ة ٞؼ

صبهم مً ؤ ا٫بُؤي٠ وازخاعوا الغ  ىا خب  ؤظل٪ ل (1)نخعض  املوؿان لاومً ٢ٝغ  تاح  ً  ال

                                                           

ٖل  قاَئ  3111ج خحن ٢ًيا ني٠ ٖام ه٨ظا ٞٗل ويليام وعصػوعر ونضي٣ه نعىثيل جيلىع ٧ىلغص - 1

زان وخضهعا بتجعا٫ وحال٫. للخٟانيل اهٓغ: ا ويخدض  هان يىمي   اءعمس  ؽ،هضغاب ؾىمغؾذ قح ، ٩ٞاها يخجي 

وهظا حان حا٥ عوؾى ي٣ى٫: " ٦ىذ ؤيغب ٖل  ٚح  هضي  ،99م .زعشع اضالخن للز ي اف دبألا  راثياج

ٟانيل اهٓغ: مدعض ٚىيمي هال ت. م في الٛاباث والجبا٫." للخ  وماهدي٨ي   .٫311، الغ 

 .318، 311، 313. م الّزوماهديكّيتمدعض ٚىيمي هال٫،  - 2

عز العزب  الحذًثٖيي   بالَت،  - 3
ّ

٣اٞت، الّزومىطيلّيت ومعاإلاها في الش
 
 .91، م 3131. بح وث: صاع الث



ـشعت الّزوماوطّيت في شعز فذوى 
ّ
 طوكان الى

ت  133 الثالث، الجؼء الخضيث، الٟلؿُيني ألاصب في وصعاؾاث ؤبدار مىؾٖى

ؤخبىا ىصٖاء. و الٖاة و الغ  بؿُاء و الخىخكحن املظج و ؿ  اليٟيحن الغ  ىا خب  ؤط ب ،ٟالخحنال

٣هىع الو  امخته  ال صيغةألا و ،ت اميتاملبدغ المىاج ؤٗىان٠ و الخ٣ى٫ ومىاْغ الشجاع و ألا

 .(2)زاعلاو ٫َالألا وب٩ىا ٖل   ،جهجىعةامل ٗخي٣تال

 الز
 
 وعا١ ؤ٦دؿا٢ِ  يةخعح  امل هوعوبي بعٓاهغ ألا  خزيفالوماوؿيىن الغ  خب ؤ: اث

 
جغ ونٟح  الص

 خ...الياح الغ  

يم  ،تؾي  ألا ٤ٟ وهٟىؾهم يخ   ألهه يُل٤ ٖل   فكخور هوحوت ٟغوؿي  الوماوؿيت الغ  وهظا ٖػ

 خض صواويىه ؤ
 

 .(3)"دغي٠الوعا١ ؤ" ٗغيت اؾم :الك

خ٣اث٤ ال ن  وأل  ،حلمألا مثاع  وألهه ،ىي ال جضع٥ال ؾغاعاأل بيء مل ليلال ن  ليل أل الؤخبىا : ارابع  

 ال
 
م اليعدى خضوص ومٗ ألهه ،دغع خ  الهُال١ و اال ليل يىحي بالخالم. و ألا   في ْلعاث ٨ب ي جختجل

يت خ  الوهظا  ،خالماأل بٟـ الى  هاع وحكغ١ صزيلت الج   ت نٞى ٝ ٣ابل جُى املوب –تجلي ي٨ك٠ هٖؼ

 القباح وحٗب٤ ألا ، وجخدغ٥ (4)٣بىع الليل خى٫ الح في عواألا 
 
 . (5)عيجاأل بضة الدالبيٗت ُ

 ال: لظل٪ ٧ان بًٗهم يخسيلىن في مىاْغ اخامط  
 
ـ  ا عواخ  ؤبيٗت ُ مثلهم ٞخدب وج٨غه  جد

 الوجدلم. ومجهم مً يًٟي ٖل  
 
م  ،  ٖباصةىبه ٫ خب  ه ٞيخدى  هي  لببيٗت مٓاهغ ُ  ؤٞحٖي

 
ه يغي ه

                                                                                                                                             

ا، ويكٗغ لٗل  مً الجضيغ باإلقاعة هىا ؤن  لىعص بايغون في "صون حىان يٗلى ٖل  ج٣اليض ا - 1
 
ملتجخع٘ هاػث

ٓاهغ وال٨ب ياء، واملتجض الٟاوي.  ٖاء والخ  بيٗت وخ٣اعة لاوؿان الظي ييسج ؤوسجت زاصٖت مً لاص 
 
بٗٓعت الُ

ٟانيل اهٓغ: ن.م. م   .13للخ 

 .91ن.م. م - 2

 املىي٘ هٟؿه. ن.م. - 3

غة ٖى - 4
 
ت بضؤث مب٨ ٖي

 
يل وال٣بىع بل بن  هظه الج

 
ا في الل ض ال٨ثح يً مً مثل ٢هيضة لظل٪ هٓعىا قٗغ 

ِكغث بحن ٖامي 
 
.للخٟانيل 3111 -و٢هيضة بلح  "امل٣ب ة" 3111 -3113بصواعص يىج "ؤ٩ٞاع املؿاء" الىي و

انغة: بنضاع املىا٦ب،  ت في قٗغ ببغاهيم هاجي. الى  وماوؿي  تجضيض والغ   318، 3188اهٓغ: ٞىػي ٖبض هللا، الخ 

 .38مالخٓت ع٢م 

 331، 319 -311. تالّزوماهديكيّ هال٫،  - 5



 خالذ ضىذاوي 

ت  133 الثالث، الجؼء الخضيث، الٟلؿُيني ألاصب في وصعاؾاث ؤبدار مىؾٖى

 ال هى هللا ن  ؤو ؤخ... لبصدىع و الياح و الغ  شجاع و ألا في هللا
 
حىعج ٚىعصون  ا٫مثؤبيٗت مً ُ

 .(1)قليعس ي بيل پبح ون و

 الهم في ٖال٢تهم باملو 
 
 ،خؿيتالٓاهغة ال٨الؾي٩ي بعٗن  النهم ال يغونها ٦عا يغاها ؤبيٗت ُ

وماوؿيىن الغ  خالمهم. ٞؤهم و الٖىاَٟهم ومكاٖغهم و٦عا جبضو في زي ٫هعا يغونها مً زالب

هٟىؾهم وال تهعهم  ت  صزيلىب٦عا يٗىصون  ،  ْىاهغهاىبقياء ال ألا ً   بىاَىبيىٓغون 

 الداعحيت. ٞالٓاهغ امل
 
 الليؿذ  .."بيٗت ٖىضهم ُ

 
داعحيت ب٣ضع ما يي في نىعتها البيٗت ُ

م الٗالسخٟي وعاء هظا املباًَ الم الٗاليداولىن ا٦دكاٝ ". ٣ٞض ٧اهىا "(2)يت ٖىضهم..الديال

خىاؽ الظي يختجاوػ هُا١ الٟني الخضؽ الىحىص ًٖ َغي٤ الىهغ   حاىٟاط الى  و ؤ ،ٓاهغال

ليام و و  ،٧ىلغصج يلغنعىثيل ج ،قليبيل  عس يپا ٦عا ٧ان ي٨ٟغ ضوصها. جعام  خوي٨ؿغ 

 .(3)وعصػوعر...

ٖىض  ا٫خالخؿاؾهم به وليـ ٦عا هى بوماوؿيحن ًٖ الغ  ىا٢٘ ٖىض الوه٨ظا يسخل٠ 

ًٖ مٟهىمهم له وليـ ًٖ  –طا ازخل٠ ب –ىا٢٘ ٖىضهم الظيً يسخل٠ ال٨الؾي٨يحن ال

 . (4)خؿاؾهم بهب

 بضإ لا   ىب ومً زم   ا٫هٟٗلا زاعة ولاضهكت وال  ىبزخالٝ ياصي لا وهظا 
 

 ٗغي. الك

 وماوطيت في شعزهاالزّ فذوى طوكان و 

 جإزغث  
 

ا في قٗغها ت ٢ىي  وماوؿي  الغ  ، و ْهغ ؤزغ (5)وماوي يالغ  ظهب املاٖغة ٞضوي َى٢ان بالك

 في صواويجها  تقٗغها زان  
 

 وى .ألا ٗغيت الك

                                                           

 .311-318ن.م.  - 1

كغ أضفار أحشيلذ هارولذلىعص بايغون،  - 2
 
باٖت والي

 
. جغحعت ٖبض الغ خعً بضوي. صمك٤: صاع املضي للُ

ىػي٘،   .3111والخ 

حليليمدعض ٖىاوي،  - 3
ّ
لذ الخ

ّ
 .13. ال٣اهغة: م٨خبت ألاهتجلى، ص.ث. م الى

 .11، 13ن.م؛ م  - 4

 .933، م دًوان فذوى طوكان - 5



ـشعت الّزوماوطّيت في شعز فذوى 
ّ
 طوكان الى

ت  131 الثالث، الجؼء الخضيث، الٟلؿُيني ألاصب في وصعاؾاث ؤبدار مىؾٖى

 ؤما ب
 
 الي

 
 غ ؿبت لضواعي جإز

 
في  (1)ىاٞح ي ؿ  الوماوي ي، ٣ٞض ؤحعلها ٧امل الغ  ظهب املاٖغة بالك

 ة ه٣اٍ يي:ٖض  

 جإزغ  ؤ.
 

 اٖغة بالك
 

 جهجغي وبعجابها به، ٣ٞض ٢غعث املٗغ الك
 

ؤصب  اٖغة ٞضوي َى٢ان، ؤن  الك

 الي مثله ؤنٗغبالصب ألا لم يٗٝغ  ،ؤنيل بوؿاويجهجغ ؤصب امل
 
ا، ول٣ض ت وبوؿاهيت ونض٢

 ال٣ى٫ الؤنبذ مً لٛى 
 
باقغ في ؤصبىا املوجإزح ه  ،عخاػةاملصب وم٩اهخه ألا مً ٢ضع هظا  خِ

 ال٣يىص الٗانغ وجدغعه مً جل٪ امل
 
ٗغبي وجدى٫ صون الصب ألا ل ىي ٧اهذ ج٨ب  ال٣يلت، ث

ا، وخحن ا َلي٣  ٪ خغ  الىخيث يدىٟـ ه ،ىاؾٗتالخيبت الغ  حىاء ألا جدلي٣ه في و اوٗخا٢ه 

 جبضي 
 

: اٖغة في نغاخت ونض١ بعجابها بإبي ماض ي وحٗتٝ  بخإزغها بكٗغه في ٢ىلهاالك

 ؤبا ماض ي مً ؤ٢غب  "بن  
 

  ،  هٟي يىبٗغاء الك
 
ٗه وبه ً  ٣عت صاثع  ال  ىبني ؤٞع ل ٖليه ا، وال ؤٞ

ٖغ لم يٗٝغ ؤبا ماض ي قا خضيث، ؤحل بهني ؤٖخ٣ض ؤن  ال٣ضيم و الا آزغ في ا ٖغبي  قاٖغ  

 
 

وؤها ؤ٢ى٫ م٘ ؤبي ماض ي  ،هظا هى اٖخ٣اصي ؤحهغ به بةيعان وز٣ت ،ا لهٗغبي هٓح   الٗغ الك

 هٟؿه:

 
 
 ما اٖخ٣ضا للىاِؽ  ل  لم ي٣ ا          بن  مٗخ٣ض   وؿاِن لا ما ٢يعت

عوحي و بخؿاس ي، ومهعا ٢غؤجه وعا٣ٞخه ال ؤخـ ؤهني ؤقب٘ مىه  ِالٞكٗغ ؤبي ماض ي يس

غ  ،سخغالا، ويٟٗل ٞحها مثل ٟىؽ هؼ  الى  خإزح  ما يهؼ ال٢ىة  ا، ألن له مًؤبض   ٣ٞض جٞى

 ت ما ال ؤْى  هام  الٗىانغ الدهاثو و اللكٗغه مً 
 
 .(2)غ لكٗغ ٖغبي ٚح ه"ه جٞى

 جإزغ  ب.
 

 هتجلحييت بىحه ٖام، وبلا ث٣اٞت الاٖغة بالك
 

وماوؿيحن بىحه زام، الغ  ٗغاء الك

 جإزغث و ٦يدـ،  ،قيلي ،بايغون :ا٫ؤمث
 

ظيً جإزغوا البكٗغاء لبىان  ٦ظل٪ ةاٖغ الك

ويىؾ٠ ٚهىب،  ،دىعيالؤبي قب٨ت، وبكاعة ياؽ بل :ا٫ٗغبي ؤمثالوماوي ي الغ  جتجاه االب

ٖلي مدعىص َه،  ا٫وماوي ي مً قٗغاء مهغ، ؤمثالغ  جتجاه االخإزغيً باملا وبعجابها بجإزغه

 وببغاهيم هاجي، ومدعىص خؿً بؾعاٖيل.

                                                           

تؤبى بنب٘،  - 1
ّ
عزيت في فلططين اإلاحخل

ّ
 .331 – 331، م الحزكت الش

 .911، م دًوان فذوى طوكان - 2



 خالذ ضىذاوي 

ت  131 الثالث، الجؼء الخضيث، الٟلؿُيني ألاصب في وصعاؾاث ؤبدار مىؾٖى

  ج.
 
 إل اَ

 
 خضيث.الصبي ألا ٣ض الى  عاث اٖغة ٖل  جياالك

 يإ.ً  الٛغبت و الغص ؤبىاء قٗبها وبخؿاؾهم بكوح 3118خغب ؾىت  ص.

 الىي زيعذ ٖل  بالصها بٗض الس   ألاعوح  هز.
 
  ؾىت بى ٨3113ب ي مً ؾىت الت ٗغبي  الىعة ث

ىيت.الب ٞلؿُحن الهخضاب لم حؿختجب ملُلا ألن خ٩ىمت  ،3111  َى

ت ن  ؤوؤٖخ٣ض  ٫ قاٖغجىا  في حن هامحنؾبب   زع   وماوؿيت وهعا:الغ    بىجدى 

  ؤ.
 

اة ق٣ي٣ها ببغاهيم ؤوال ا ٞحها جإزح    -زانت  -ا، ٣ٞض ؤزغ مىث ؤزحها ببغاهيم ، و هعغ زاهي  ٞو

 ىحىص هٓغة ؾىصاويت واؾدؿلعذ للخؼن.ال  بىا، وهٓغث ٦بح   

 الىخضة الٗؼلت و ال ب.
 
 خان ٖاهذ مجهعا ل

 
اٞٔ وؤؾغة اٖغة، ل٩ىنها حٗيل في متجخع٘ مدالك

 يض.الخ٣الو  ٗاصاثالمداٞٓت ٖل  

اث املٗغ ٞضوي َى٢ان في قوماوي ي في الغ  جتجاه لاو ٢ض او٨ٗـ جإزح    يت:الخالىيٖى

  ؤ.
 

 ٛؼ٫ و الي، وقٗغ ي وماوالغ  خب الظي جعثل في الظاحي، الىحضاوي الٗغ الك
 

٩ىي، الك

اث الى  خىحن و الو   خؼيىت.الزٖؼ

 الون٠  ب.
 
خعاؽ الماج ٞحها وحصديهها وا٦خىاه ؤؾغاعها و هضلا ظي جعثل في البيٗت ُ

 ٗؼاء لضيها.ال

 .اض ياملط٦غياث  ج.

 تجهى٫.املهخعام بلا  ص.

  هز.
 

٨ٟاح مً ؤحل ال  بىٖىة ض  الو  ٫ؾخ٣اللا وخغيت الٛني بخ  الي وجعثل في ٣ىمالٗغ الك

ً ومٓاهغ الٛني بدب خ  الخهى٫ ٖلحها، و ال  ٞيه. ا٫جعالٟخىت و الَى

 جهىع  (1)"عا١ألٖا مً "ٟٞي ٢هيضة 
 

ظي اللل املخياة و الٗعغ وجيه الاٖغة وخضتها في ٚغبت الك

ي٤ و ال ناخب ٚح  يإؾها الىخكت و اليىاؾب في نعيم عوخها وقٗىعها ب خح ة، خيث ال ٞع

                                                           

ىياث ؤ٦ث  مً بدغ  ،911اهٓغ زعـ ؤٚىياث للٟاثيحن الضيىان م  - 1 اٖغة هظه ألٚا
 

خيث حؿخسضم الك

ب. خ٣اع 
 
 مجها الغ حؼ و امل



ـشعت الّزوماوطّيت في شعز فذوى 
ّ
 طوكان الى

ت  139 الثالث، الجؼء الخضيث، الٟلؿُيني ألاصب في وصعاؾاث ؤبدار مىؾٖى

 ا٫حع خب  الوؾٗاصتها بٗض ؤن جظو٢ذ ب ،دب  جعً بووخضتها وقغوصها، ٢بل ؤن جلخ٣ي 

تها وسخغها. وي٣ى٫ مدعض ٚىيمال  وماهدي٨يحن ؤن  الغ  "يا١  :هضصالبهظا  ٫ي هالخياة وعٖو

 ؿ  اليي  خب  الاص٢ت في ه  الٗاَٟت ال
 
ٗاصة مً ؿ  ال  وكضان هظه بى بيلؿ  اله ٗاصة، وؤه

 .(1)خبيب"الهىيئت م٘ الدلىة الاؽ، بل في الى  زخالٍ بلا 

 و 
 

و٢ل٤ عوخها مً  ،٣هيضة ال ج٠٣ في ٚؼلها ٖىض جهىيغ ٖظاب هٟؿهاالهظه  ياٖغة فالك

غختها مً جدب   حلؤ تها وخغ٢تها لٗباصة مً تهىي، ٞو ، وال ج٣هغ ٢هيضتها ٖل  ون٠ لٖى

 الٛؼ٫ بىن٠ الول٨جها جعؼج  ، ٠ُٗالىنل و الوبجهجتها ب
 
ت بيٗت وحصديهها وحٗلها خي  ُ

ـ    م وحكاع٥ إلوجخ جد
 

 اٖغة في ٖىاَٟها.الك

  وألن  
 

 الك
 
ل خياة مٛل٣ت وحٗي ،م ٚامٌال٤ في هعىم عوماوؿيت وجدلم بٗاٖغة ٧اهذ جدل

عجؼة، و٦ظل٪ املعاء في لخٓت ٧ؿ  اليىزؼ٫ ٖلحها مً  خب  الىاٞظ ٦عا جخهىعها، هتجض ؤن الى  

ي ال يعخل٪ ٖىانغ ب٣اثه، ؤؾاؾه مهضٕ، وحىهغه زاو، اىزي ييخهي في لخٓت، ألهه خب  

يت خ ى٫ ديخىاعي في لخٓت و يخ -عجؼة امل -خبيب الولظا هغي وحه  ،تاملمٛغ١ في تهاويم نٞى

 املبها ٢ل
 
 غه

 
 خؼيً.الىصإ الؤقالء ٖل  عاخت  بى ا ا وخب  ذ قى٢

٨بىث املوهىاي / ؤخاؾيـ هاثعاث خياعي  -لى جضعي  -واٞت ٢ىا وملء هٟي ي 

ه ؤقٗاعا  ذلاءؾ، ٦م غ  امل٦م شجاوي وصاٖ٪ / يتجهل في نعذ وتهمي صمٖى

ٟغا١؟ ٦ي٠ اهزؼوي، وحه٪ ٖني في لخٓت ال٦ي٠ ٧ان / ؿخُاعااملعؼ١ امل٢لبي 

 وجىاعي؟!

 ٖىض  خب  اله٨ظا ييخهي 
 

ىخضة اليإؽ و الخب مً الاٖغة ٞتجإة، ألهه بضؤ ٞتجإة، ل٣ض ه٣لها الك

خياة الظي بٗث الخبيب الخ٣ذ بالصون ؤن حعي ٦ي٠  ،ؿٗاصةالي٣ٓت و المل و ألا   بىجعىص الو 

ان ما جدُم وزبذ ٞيه حعغة الهٟؿها  في  ت و الياجؿت، زم هغي ؤن خبها ؾٖغ  .(2)ٟغا١اللٖى

 وماوؿيت لضي الغ  ً مٓاهغ وم
 

 املخالم ألا خؼان وألا اٖغة الك
 
 ٣ت، ٞدل

 
ا خؼيىت اٖغة ؤخياه  الك
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 خالذ ضىذاوي 

ت  133 الثالث، الجؼء الخضيث، الٟلؿُيني ألاصب في وصعاؾاث ؤبدار مىؾٖى

ىا٢٘، الخياة مخب مت مً الا مدل٣ت وجخعغ٦ؼ خى٫ طاث، ياجٗت ٦ئيبت مً جدلم ؤخالم  

 ا مً قٗغ ا ٦بح   خياة جعحي ٢ضع  ال٨أبت مً الًيإ و الوؤنبدذ نىع 
 

خى  في  ،اٖغةالك

 ال ة حخاليُغاب و لا ٣ل٤ والمل، وهغاها مً ألا كغا١ خٟائ٫ واؾداللخٓاث 
 
ت ح٨ٗـ ٟىلي  ُ

لىن، و بإ٩ٞاع ؾىصاويت، و٦إنها ال الٗظبت، وجخٗب ٣ٖلها بإؾئلت خؼيىت ٢اجعت املهٟؿها  ا٫خ

 .(1)٣اؾيتالٗاهاة املم و ألالخياة ٚح  الجضع٥ في هظه 

 الخح ة خاثغة ٢ض ز
 
غي ىص ٖل  ٨ٞؿ  الىانها ؤل٨ٖؿذ / ذ ْني وهجي يُ

 / يوخي   
 
  بىٛيب الول٨م هاصيذ ب/ بخضاجي؟اٗذ و٦م ؾاءث مً ؤيً ٦م جُل

 ٢ل٤ قىف في هٟي ي َعإهيىت هٟي ي/ ؤيً اهتهاجي؟

 هغي 
 

اة ؤزحهال  بىاٖغة هىا جىٓغ الك  ،ا ببغاهيمىحىص هٓغة ؾىصاويت، وعبعا بؿبب ٞو

ؼلها ًٖ لا بى  خؼن ٖليه الٞإؾلعها  ٞٓلذ جلى٥  ،اةًيئت للخياملهىع الخ٣اٍ الهُىاء ٖو

ىحىص ٧اهذ ٖالمت معحية ال  بىٓلعت املٓغة الى  ًغوعيت وخضها، وهظه المها وؤوحاٖها آال 

 ٟت ة.الملٗٓم جتجاعبها في هظه 

 ًٟاء خى٫ ال ، هغي بإن  (2)"ا٫ؾٟذ ٖيب"و في ٢هيضة 
 

دبىب امل٩ىن ٖك٤ و الاٖغة ٚؼ٫ و الك

يجها ىي الع وخضتها ومٗها نبىتها ى  وجه ؾم،ء لها هدى ٚض مكغ١ باييىم ،عوح في ٢لبها ٖو

ؾعٗذ  ،ًٖ خبها ٫إو٧لعا هخٟذ مً ٞغختها حؿ ٟي حىاح،إلشدهيتها جٝغ في نضعها ب

 ىحىص.الدلىص وؤهه نضاه ٖب  الخبها وكيض  ياح جتجيبها بهعـ بإن  الغ  

  ا٫زي ٣هيضة هغي ؤن  الوفي هظه 
 

اَٟتها خاصة ومخ  الك  ٣ضة، ٞاٖغة َلي٤ ٖو
 

اٖغة الك

اَٟتها، وهديتجت لظل٪ حؿبذ في حعمؿدؿلعت ملكاٖغ   ال ا٫ها ٖو
 
وتهيم بها وجه٠  ،بيٗتُ

  ا٫، ويى٨ٗـ زي(3)ٗؼلت بحن ؤخًانهاال، وجدب مىٓغ ٞحها مىاْغها وزهاثو ٧ل  
 

اٖغة الك

 ٣هيضة في اٖت ائها هًٟت مً الفي هظه 
 

و٦إنها لخً مض يء  ،ٛبُت جعأل خىاياهاالٗىع بالك

                                                           

 .383 ،31 ،31، دًوان فذوى طوكان - 1

 .18، م دًوان فذوى طوكان - 2

اص،  - 3 عز العزب ٖي 
ّ

 .313، م موضيلى الش



ـشعت الّزوماوطّيت في شعز فذوى 
ّ
 طوكان الى

ت  131 الثالث، الجؼء الخضيث، الٟلؿُيني ألاصب في وصعاؾاث ؤبدار مىؾٖى

ا خغوٝ لثع  الدبىب، وحكب٘ املصدىع اؾم الٞى١ ًٟت جتجٗلها جدٟغ الى  ٛم، وهظه الى  

 ٨بح  تهضع مىؾي٣اه في ٢لبها.الٟغح الو ا وقع  

 وماوؿيت لضي الغ  وفي 
 

ـ  الك ٛغبت الس   و ألاخؼن والووؿع٘ وٛعاث  ،هغوبالخح ة و ال اٖغة هد

 م و األلخؿاؽ بلا و
 

ىا٢٘، الهغوب مً ال، ومً زم (1)يمألالخايغ الو  غ  املىا٢٘ ال٩ىي مً الك

 الو 
 
م آزغ، ال  ٖاىىا٢٘ التهغب مً  ،م مً خياتهالاال خاٖب واملو معا ج٣اؾيه مً خسل

ظي تهغب الم الٗاليت، ويخعثل هظا الثاملو  خ٤  الت و الٗضالها مً امليد٤٣ لها ما اٞخ٣ضجه في ٖ

ه لظي ٧اهذ جىٗم في ْالالاض ي املا في خياة، وبم  الىث لح يدها مً امليه، بما في جعني بل

 البجهجت وبما الو  ؿٗاصةالب
 
  بىخـ الم الخيان جيخ٣ل بغوخها مً ٖألا بيٗت، وهغاها في بٌٗ ُ

 .(2)ثلاملم ال  ٖبىاصة املم الوح ؤو مً ٖالغ  م الٖ

 ع جهى   (3)"هغوب"وفي ٢هيضة 
 

اؽ، وهيامها بإوهام صهيا الى  اٖغة ٦غاهيتها لخ٣اث٤ صهيا الك

 الئي، وسخغ الغ  م ال ٖبال اها ٞعا يخهب   ،ا٫ديال
 
 اليٝى و ُ

 
عى هى٫ ألا ول٣ض ؤه٨غث في  ٫الٓ

لم وحىع ال  ت.الٗضال ا٫ؼمان، واٞخ٣ضث ٞحها حعالٟىاء، ْو

يت"  جىاجي  (4)وفي ٢هيضة "تهىيعت نٞى
 

 ،ها ٢اثلت٣هيضة عب  الزح  مً ألا ٣ُ٘ املاٖغة في الك

 بنها ٢ُغة مىه جاهذ ٞى١ ؤعى 
 

ؾم ، ألا   مىبٗها بىيت ؤن تهخضي ٗظاب، مخعى  ال٣اء و الك

ت الؾغ وباأل عى، وباأل عوخها ب ذيكىص ٞل٣ض يا٢املجٟن  في ٞيًه و  ها ؤن   عب  بى٣يض ياٖع

ٟىاء ؤمىيت مً الوؤنبذ  ،عىألا حكغيضها في  ا٫ها ٖىه، َوالهاهٟ ا٫يه خيث َبلها يًع  

 .ٗاصةؿ  الاخت و الغ  ماهحها يد٤٣ لها ؤ

 ونٟذ 
 

 الاٖغة الك
 
 وماهدي٨يحن "ٞالغ  بيٗت ٦ظل٪، ٖل  ٚغاع ُ

 
وماهدي٩ي ييكض في الغ  غ اٖالك

 ال
 
ن ي٩ىن قٗغه ؤو  ،غيض ؤن يؿخلهعها ويؿخىحي ؤؾغاعهايبيٗت وفي حعي٘ مٓاهغها، ٞهى ُ
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 خالذ ضىذاوي 

ت  138 الثالث، الجؼء الخضيث، الٟلؿُيني ألاصب في وصعاؾاث ؤبدار مىؾٖى

 يخعثل ون٠ . (1)هاص١ بعا يىتجلي إلخؿاؾه مً مىاْغالنىعة نض١ للكٗىع 
 

اٖغة الك

ذ ٣ٞض حٛى   (2)حهالبٗؼاء الخعاؽ الهضماج ٞحها وحصديهها وا٦خىاه ؤؾغاعها و لا للُبيٗت في 

 
 

 الاٖغة بعٟاجً الك
 
تها وآياث ببضاٖها وسخغها مخإزغة الدالبت  ومٓاهغ حعالبيٗت ُ ها، وعٖو

ىا مً العوؾى وجالمظجه، تجان حا٥ ب   ىبضن وما ٞحها مً مٟاؾض ومباط٫ املظيً اههٞغ

 الو  ا٫جعالٟخىت و الخيث  ،ي٠الغ  
 
هىٗت، ومً هاالء الؼي٠ و البٗض ًٖ البؿاَت و الهغ و ُ

 
 

صي مىؾيه ٟغص لؤ ،ٞي٨خىع هىحى ،ماعجحنٟىوـ صي ال الحن: ٛغبي  الوماهدي٨يحن الغ  ٗغاء الك

٦يدـ حىن و  ،قيليعس ي بيل پ ،بايغونحىعج ٚىعصون  ،عصػعوريليام ٟغوؿيحن، و المً 

  ث ث٦ؤهتجلحي. لا مً 
 

 الاٖغة مً ون٠ الك
 
غوج" امل٣هاثض يي "م٘ البيٗت في ٖضص مً ُ

" 
 

٩ىن ال"في  ،"ا٫"في ؾٟذ ٖيب، ٣عذ" الخىن" "م٘ ؾىابل ؼيالٟغاقت " "ؤوهام في الاٖغة و الك

ح ها مً  ،جؼيغة"ال"ؾاٖت في  ،سخىع"امل  ٣هاثض.الٚو

 جىضمج  (3)غوجاملٟٞي ٢هيضة م٘ 
 

 الاٖغة م٘ الك
 
ا، ٢اثلت ا خي  جعثلها ٧اثى   ،بيٗت وحصدههاُ

مً  حغػيم عوي ٢لبها وؾ٣اه ،ا٫جباليي بيذ  ،ؿٟذ مثل٪الٛاثب يي يا مغوج البًعح  

ا جٟخذ للُبيٗت عوخ   ٫ٓالالىاب٘ و املدًح  ٖل  ال، و٢ض صعحذ ٖل  ؾٟده ا٫ديالزعغ 

 . هغي ا٫وللجع
 

الم جلخعـ ٖىضها املحها مً وا٢٘ خياتها لبغوج وتهغب املاٖغة جلىط بالك

خيم الغ  غوج، ٢ض حئذ ٞاٞخخي ٢لب٪ املبجهجت، ٞخ٣ى٫ مساَبت الؿٗاصة و الاخت، وجيكض الغ  

اه٣يني ؤؾىض هعذ ومً هب٘ الخىىن، وؤْل ؤنهل مً ه٣اء ال  نضع٥ ىبا هىا عؤس ي ه ٖو

 سخىع حى  امل٥ وهىا في حى ِ  ،ىحىصالؤٚيب ًٖ  ٞهىا ؤؾت يذ بإخًاه٪، ،ؿ٩ىن ال

 
 

 الهٟاء، وؤع٢ب َلٗت الاٖغيت، ٦م عخذ ؤؾخىحي مً الك
اعي الغ  ٢لبي ل٩ى٦ب  ٣عغ، و٦م ع١ 

 ال  ىبتجىم الى  ظي ؾب٤ ال
 
، وهى يهػي ٦عا جُ  ،ٗعي٤الهعذ ال  ىبهذ معي ؤهٛحن لٕى

 ال٩ىن الوهظوب مىضمتجحن في 
 
 وماوؿيت لضي الغ  لي٤، ومً مٓاهغ ُ

 
هخعام لا  ،ة ٦ظل٪اٖغ الك
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ـشعت الّزوماوطّيت في شعز فذوى 
ّ
 طوكان الى

ت  131 الثالث، الجؼء الخضيث، الٟلؿُيني ألاصب في وصعاؾاث ؤبدار مىؾٖى

  طل٪ ؾٗحها ىبوماهدي٨يحن، ٣ٞض بدثذ ٖىه، وصٞٗها الغ  بدث ٖىه ٖل  ٚغاع التجهى٫ و املب

هتجضها جهىع ومً زم  ،٨ك٠ ًٖ زٟاياهال٩ىن ومداولت ال  ؤؾغاع ىبٗٝغ ضاثب للخ  ال

ىاَٟها املتها االوخح تها واهٟٗ ٢ل٣ها، عىىاملخٗضصة ٖو ظاب هٟؿها، ٚو  سخلٟت ٖو

 امل  ىبويضٞٗها قى٢ها  ،ؤخاؾيؿها
 
ت ؤؾغاع ىبكها تجهى٫ وحُٗ   جهىيغ ؤص١ ىب٩ىن ال  مٗٞغ

ٟٞي ٢هيضة  (1)ىاٞح ي ؿ  الحٗبح  ٧امل  ٟىؽ ٖل  خض  الى   زلجاث ٢لبها في قٗغ ناٝ يهؼ  

 هغي  (2)"ؤقىا١ خاثغة"
 

ـ  الك في ؤٖعا٢ها ٞت جج مىه ؤهىائها وؤقىا٢ها،  اٖغة جدؿاء٫ ٖعا جد

ـ   ٠ ٖاَٟت مدعىمت بضمها لؤ، ا٠٫ اهٟٗلؤ ٠ بخؿاؽ يدغ٢ها،ؤلو  ويي ال جٟصح ٖعا جد

ـ   ،وبٗغو٢ها ٟ   جد ٟ   ،ا خح ان يٛعغ ٧ل آٞا٢هاا ٖاعم  له ٢ها اذ له قٟخاها واعحٗكذ بإخضح

تجهى٫ امل  ىبٛامًت، قى١ الت مٗظبت بدىيجها، بلهٟتها ُٖٗش  ، ٞىٟؿها مىػ  ال هلْال

 الؤيي  ،  ما ليؿذ جٟهعهىبيضٞٗها، 
 
خياة تهيب بابىتها؟ بهه البيٗت ناح هاجٟها؟ ؤيي ُ

 ٛامًت.القٗىع خاثغة جائهت ًٖ هٟؿها حك٣حها خح تها وحٗظبها ؤخاؾيؿها 

ٞ 
 

بهعت وخح تها امليؿها ٟي ي، وؤخاؾالى  وحي و الغ  ٣هيضة جهىع ٢ل٣ها الاٖغة في هظه الك

ظابها في قٗغ ناص١ تجهى٫ امل  ىبعث قى٢ها ٣لب، ونى  الٟـ وؤٚىاع الى  هاب٘ مً ؤٖعا١  ،ٖو

ه و ال  ظي ال جٟهعه ؤنض١ جهىيغ.الٛامٌ الظي ال حٗٞغ

 ي  وماوؿالغ  وبٗض ؤن عؤيىا مٓاهغ 
 
   لضي ت جختجل

 
 اٖغة في الك

 
ٗاَٟت الو  ،تجهى٫ امل  ىبى١ الك

 ال ا٫ديالة و خاص  ال
 
ظي حٟذ له قٟخا الو  ،خح انالظي جعثل في جهىيغ بخؿاؽ ال ،ي٤لُ

 
 

 ه في ؤخضا٢ها، وفي لاٖغة واعحٗكذ ْالالك
 

ظي ج٣دم ٖليه حضعان التجهى٫ امل  ىبى١ الك

 "٦عا هلعـ طل٪ في ٢هيضتها  (3)ةخاص  الٗىا٠َ الٖؼلتها وفي 
 

 خيث، (4)"ٟغاقتالاٖغة و الك

 جبضو ٖاَٟت 
 

سظاٖغة ع٢ي٣ت، الك صي وؤزظث الغ  ا ههغتها يض ما ٖىضغاقت ؤزخ  ٟالمً  جخ 

 ول٨ً جىاس ي  ،وىالغ  بى وال ب٩اها الغ  ٗتها جب٨حها، وجب٩ي ٣ٞضها وخيضة ال قي  
 

اٖغة هظه الك
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 خالذ ضىذاوي 

ت  131 الثالث، الجؼء الخضيث، الٟلؿُيني ألاصب في وصعاؾاث ؤبدار مىؾٖى

  ،جىاححهاو ٟغاقت ال
 
ي٣ت و تلوج٣ى٫ لها بٗض ؤن شدهتها وجعث ٢هت "وفي ٢هيضة  نضي٣ت،ها ٞع

ض  ؤقىا١  هالخٔ بإن   (1)"مٖى
 

 ىثخاب َوس  الذ حعىخها ؤنها ق٣   اٖغة حامدت بلٛذ مًالك

 ىي جعىث وعاء الٗظاب الي اىولي ،عاءؿ  ال
 

ؿاثلها حىي جٝغ ؤمامها و الهىاء الي اىاٖغة ومتجالك

ع  الؤم ؤنها هتجم يتجىب  ،ا بطا ٧اهذ يي طاتهاٖع   ٢ىة زل٤ جديل  خب  الا بطا ٧ان في ًٟاء، ٖو

ها ٦املهٟىؽ  َلي٤ هاش ئ ًٖ  ا٫خضٖها زيا حؼثيت ابا جغيض نىع  عدبحن ٦ي٠ حكاء، وجهٚى

 ة.ٖاَٟت خاص  

  (2)"ا٫ؾٟذ ٖيب"وفي ٢هيضتها في 
 
 في نضع  هتجض نبىة جٝغ

 
وحؿع٘  ،ٟي حىاحلإاٖغة بالك

 هًٟت دلىص وبنها نضاه و الها وكيض خب   ن  ب٣ضع، الياح ج٣ى٫ في مثل هعـ الغ  
 

ىي الٗىع الك

 ا.ا وقع  لثع   خٝغألا خبيب وحكب٘ الصدىع، جدٟغ اؾم الحٗت يها واهثىائها ٞى١ 

اعزة فذوى طوكان
ّ

عزي الّزوماوس ي لذى الش
ّ

 اإلاعجم الش

 خحن ٧ىهذ 
 

 وزانت في مغخلتها  -اٖغة ٞضوي َى٢ان الك
 

ٟت ة الؤي  -وى ألا ٗغيت الك

 ىي ق٩لذ نىعها الدانت الوماوؿيت، لها لٛتها الغ  
 

ىي ٖب ث بها ًٖ مى٢ٟها مً الٗغيت، و الك

 الخب و الظاث و ال
 
 حخعاعي، ٣ٞض اٖخعضث لا ىا٢٘ ال٩ىن و البيٗت و ُ

 
 لؤاٖغة الك

 
ا حك٩لذ ٟاْ

 مً جىٓيعها في 
 
 ؿيج الي

 
 الٟاّ، لألا، و٧اهذ هظه (3)ٗغي في ٢هاثضهاالك

 
مجها  لىي حك٩

ال٢تها بالب ِجغجب توماوي ي زان  الغ  معجعها  داعجي ٦عا يى٨ٗـ الىا٢٘ الخٗبح  ًٖ طاتها ٖو

 ٖل  طاتها، ومً هىا ٣ٞض ؤ٦ث ث 
 

 الغجبُت باملٟاّ لألا ا٫خٗعاٖغة مً اؾالك
 
بيٗت، ُ

 ث ال ضالاللت بٟاّ جإحي مدع  لألاوحي، و٧اهذ هظه الغ  جى  الخهلت باملٟاّ لألاو
 

ٗغيت الك

اتها ٦ث  جىاجغ  ألاٟغصاث امليت جت صص في ٖباعاتها، هظه الجعالو   ا في متجعٖى
 

وى  ألا ثالر الٗغيت الك

                                                           

ىيهي في ٦خًٖ م٣الخه مىؾ -1 ٗغ الىي جغحعتها الض٦خىع مدعض الى 
 

ٗغ الجضيض، ي٣ى الك
 

ابه ٢ًيت الك

  .31، م 3113، ال٣اهغة

ٗغ الٟلؿُيني ولاػصواحيت اللٛىيت"، ال٨غمل، الٗضص  - 2
 

، 3183بنضاع حامٗت خيٟا،  ،1خىا ؤبى خىا: "الك

 .38م 

وماوؿيت في مهغ، ال٣اهغة: ال - 3 ت لل٨خاب، يؿغي الٗؼب، ال٣هيضة الغ  ت الٗام   83، م 3183هيئت املهغي 

 وما بٗضها.



ـشعت الّزوماوطّيت في شعز فذوى 
ّ
 طوكان الى

ت  133 الثالث، الجؼء الخضيث، الٟلؿُيني ألاصب في وصعاؾاث ؤبدار مىؾٖى

 غخلت املىي حُٛي ال
 

بت يعً -وى  ألا ٗغيت الك
 
 :(1)تلجؼثياث وطاث صالالٞهاثل مخ٣اعبت  مغج

، متجهض.  ؤ. شجً، يإؽ، قى١، ٦ئيب، ط٦غياث، ججهض، جىح٘، صمٕى

ٚغبت، وخكت، ٖؼلت، وخيض، مخىخض، مىٟغص، جىخض، اٚت اب، ييإ، جىخل، وخضي،  ب.

 مىخش ي، ياج٘، ٖؼلت، ٚغبت.

ب، ازخىا١. م٨بىث، ٢ل٤، ٦بذ، ج. ، ٖع ، زى٤، طٖغ، زٝى  مدغوم، جهإع

ض، يسجً، َى١، سجحن، ٢ٟل، ؤنٟاص، وزا١، . ٢يىص، ؾضوص، خضوص، سجً، ي٣ي  ص

 ، ؤَىا٫.١خبيـ، خبـ، مىنض، مكضوص، ملجم، ؤؾغ، ؤونض، ؤٚال

هز. خاثغة، خح ة، جيه، جائهت، مؿخبهم، ٚامٌ، خياعي، جىهان، ٚحهب، ٚعىى، زٟاء، 

 ، مبهم، يسخٟي، يٛيب، يخىاعي.حهل، متجهى٫، لٛؼ، ؾغ  

 ىم، وحىم، ؾ٩ىن، جسك٘، قغوص، ب٨عاء، زغؾاء، ؤنم، نعىث، ؾ٩ىث.و. نعذ، ؾه

 ٛىاش ي، مضلهم، مٗخ٨غ، يٗعيني، يسٟي، ْالم، ؤؾىص.الػ. ْلعت، ليل، ليلت، 

تح. ْعإ، ُٖل، ْامئ، 
 
 اٖغة.ؿ  ال الٛل

 صخاعي، يبٗض، جباٖض، ال، نضي، هىا٥،  ضٍ. بٗي
 

 بٗض. ،ىاؾ٘، ٖىصةالك

، ز ، جىاي ٨ب ي، جالش الي. مىث، ضجٗىي   ، يعىث، ييخهي.ا٫، ٖضم، ٞغاٙ، ٞاٙع

  ً  ا في معجعها و٢ض يالخٔ ؤي
 

 خاخها لب، وماوي يالغ  في قٗغها ٗغي زانت الك
 

ضيض ٖل  الك

يخحن )مؼاوحاث لٟٓيت( حك٨الن الىي جخ٩ىن مً لٟٓخحن مخخالٗابح ، خ  الاؾخسضام بٌٗ 

ٗن  وزل٤ املببضإ ا في ط هجخذ ٞضوي ؤخياه  ب، ا٫ديالنىعة حضيضة مً خيث مهضع 

يحن مسخلٟحن ٖل  هدى للٟٓيت بحن اؾعحن مً خ٣لحن صالالؼاوحت املهىعة ًٖ َغي٤ ال

ت، ٞةن  لإامل٧لعت مؼاوحاتها  طا ٧ان ل٩ل  بحضيض ومبخ٨غ، و    ا٫ديال ٞى
 

 ٗغي يسغج الك
 

اٖغة الك

  ىي ال جت ابِالٟاّ لألات حضيضة بحن   عئيت ٖال٢اث خخعي  ىبلٛت، الا ًٖ ٖٝغ خياه  ؤ
 
في  ٢ِ

 ٗال٢اث في قٗغ ٞضوي َى٢ان ؤعب٘ نىع مسخلٟت يي:الٗاصي، وجإزظ هظه ال ا٫ؾخٗعلا 

                                                           

ان" يىؾ٠ ؾامي اليىؾ٠، - 1 ع الٟى  ٟاٖل م٘ الخياة املٗيكت جىى  شؤون  ،"جتجغبت ٞضوي َى٢ان: الخ 

 .313 -319م  ،3183، خؼيغان، بح وث، 339، الٗضص فلططيييت



 خالذ ضىذاوي 

ت  133 الثالث، الجؼء الخضيث، الٟلؿُيني ألاصب في وصعاؾاث ؤبدار مىؾٖى

 ؼاوحت.املؤ. زل٤ مؼاوحت مىاؾبت بحن َغفي 

.لإاملؾم في ٚح  مىيٗه لا ب. وي٘   ٝى

 حؿعيت  ج.
 

 ظي يُل٤ ٖليه ٖاصة.اليء بٛح  اؾعه الش 

 ص.خًاالا ٖل  ٖال٢ت خياه  ؤٗن  املٖخعاص في ببضإ لا  ص.

 الؼاوحت املفي ؤن مثل هظه  وال ق٪  
 
لٟٓيت الؼاوحاث املحها ؤخض، و لبى٢اهيت ب٨غ لم يؿب٤ ُ

، ا٫ديالص مثل ٢ىلها: زعغ ٞخخ٩ىن مً مدؿىؽ ومتجغ   ،لضيها جبن  ٖاصة مً اؾم واؾم

اث الهىي، عخي٤ العياى  ٩ىن، ؿ  الدغي٠، هب٘ الضيم، قعـ خياحي، ؤيضي ؿ  الخياة، قٞغ

ح هاال٦ه٠   . ٟىاء ٚو

يٟخه املت، ي٣ىم لٟٓي  الؼاوحاث املٕى مً الى  وفي هظا  يت في حصديو لالض  الدؿىؽ بْى

 تجغص.امل

 و٢ض جبني 
 

ٕى الى  ؼاوحت مً هظا املت مً مدؿىؽ ومدؿىؽ، و لٟٓي  الؼاوحت املاٖغة الك

ت مثل ٢ىلها: هي٩ل لإج٩ىن ٖاصة م ، زُى ؤ٢ضامي عاالى  جً، عماص س  الليل، ٢يىص الٞى

ح ها... وهظ  ا هغي ا، وؤخياه  ٛغابت ؤخياه  الة و جض  الؼاوحاث ال يسلى مً املٕى مً الى  ا ٚو
 

اٖغة الك

ٟت مثل ٢ىلها: ػيخىهت ملهعت، ؤوٛام ه  الؾم و لا بخ٨غة بحن املت لٟٓي  الؼاوحاث املجسل٤ 

ح ها...  ْاميت، ٢ًاء ٚامٌ ٚو

١ َاٚيت، ؤوهام ؼاوحاث مثل ٢ىلها: ؤقىااملٛغابت في بٌٗ هظه الدل٤ و البخ٩اع و لا ويبضو 

ح ها، وجبلٜ  يت مً اللٟٓيت صعحت ٖالؼاوحت املٟت صازل ه  العاٖكت، ؤخالم ُٖش   ٚو

ت بٌٗ نىعها قٗغ ٞضوي َى٢ان وزان   ن  بخ٣ي٣ت البخ٩اع. وفي لا ٛغابت والصهاف و لا 

 
 

 البخ٨غة و امللٟٓيت الؼاوحاث املٗغيت، ٢ض اخخىي ٖل  بٌٗ الك
 

  في ىي ال هتجض لها مثيال
 

ٗغ الك

غابت وحض  لٟٓي  الؼاوحاث املمً ؤ٦ث   ٣ضيم، ويي حٗض  الٗانغ و امل ة ت في قٗغها بزاعة ٚو

 
 

 ا.وبصهاق

  



ـشعت الّزوماوطّيت في شعز فذوى 
ّ
 طوكان الى

ت  131 الثالث، الجؼء الخضيث، الٟلؿُيني ألاصب في وصعاؾاث ؤبدار مىؾٖى

 زاحعاإلاصادر و اإلاكائمت 

ت ،"ألايام م٘ وخضي صيىان. "ٖلي ببغاهيم، (3
ّ
 م ،3193 الٗاقغ الجؼء ،الِعزفان مجل

3333 – 3333. 

كبت أدب في دراضاث. ال٨غيم ٖبض ألاقت ، (3
ّ
 .3119 ل٨ٟغ،ا صاع: صمك٤. الى

عزيت الحزكت. نالح بنب٘، ؤبى (1
ّ

ؿت ميكىعاث: بح وث. اإلاحخلت فلططين في الش  املاؾ 

ت كغ، للضعاؾاث الٗغبي 
 
 .3111 والي

ٗغ. "خىا خىا، ؤبى (1
 

 :خيٟا ،1 الٗضص ،الكزمل ،"اللٛىيت ولاػصواحيت الٟلؿُيني الك

 .31-1م ، 3183 خيٟا، حامٗت

. جغحعت ٖبض الغ خعً بضوي. صمك٤: صاع املضي أضفار أحشيلذ هارولذ بايغون، لىعص. (9

ىػي٘،  كغ والخ 
 
 .3111للُباٖت والي

اع، (3
 
 .3181 ألاهضلـ، صاع: بح وث. هلذًت كزاءاث. خؿحن يىؾ٠ ب٩

عز في ومعاإلاها الّزومىطيلّيت. ٖيي   بالَت، (1
ّ

٣اٞت، صاع: بح وث. الحذًث العزب  الش
 
 الث

3131. 

 الثاهيت الؿىت ،93 ٖضص .العزاكيت الحارص" يامألا  م٘ وخضي. "الضيً وخيض الضيً، بهاء (8

 .3193 الثاوي، حكغيً 31

 للُباٖت بح وث صاع :بح وث قٗبان، بهيج جغحعت. الّزومىطيليت: ٞان ٞيليب حٛيم، (1

كغ،
 
 .3193 والي

ف. "مهُٟى حجاػي، (31
ّ
خل

ّ
. اإلالهور  ؤلاوطان ضيكولوحّيت إلى مذخل -"الاحخماعي الخ

 .3113 ،الٗغبي لاهعاء مٗهض: بح وث

اٖغة بها خ٣٣ذ الىي.. الٗعلت وحها والٗعل لاعاصة. "ؤٞىان صعوػة، (33
 

 َى٢ان ٞضوي  الك

ٗغيت ؤمىيتها
 

 ،3138 بح وث، ؤو٫، ٧اهىن  ،3189. 3.31 ٖضص ،اللذص صحيفت ،"الك

 .31 -33 م

 ما املدخلت املىا٤َ في ألاصبيت الخغ٦ت لىا٢٘ صعاؾت: املىاحهت في ألاصب. ٖٟي٠ ؾالم، (33

 . 3183 ،.ن.ص :هابلـ. 3111 – 31 ىاثالؿى بحن



 خالذ ضىذاوي 

ت  131 الثالث، الجؼء الخضيث، الٟلؿُيني ألاصب في وصعاؾاث ؤبدار مىؾٖى

عغة، (31 هغ، ٦خاب ه٣ض." مدعىص الؿ 
 

 ماعؽ ،الكويديت العزب  مجلت ،"اخب   ؤُٖىا الك

 . 391 - 318 م ،3133(. آطاع)

عزّيت الّصورة. زالض ؾىضاوي، (31
ّ

 .3111 ش يء، ٧ل   م٨خبت: خيٟا. طوكان فذوى  عىذ الش

ي   َى٢ان ٞضوي . "ٞسغي  نالح، (39 ٗ لٗاملها تٞو
 

 ٖضص ٢ب م،. الفلططييّيت ألافم ،"غي الك

1.31 .3181. 

 ،119 الٗضص الخؿىاء، متجلت ،"ألابُا٫ جهى٘ قاٖغة َى٢ان ٞضوي . "ؾعح ة نايٜ، (33

عب ) الثاوي حكغيً 33 الجعٗت  .31-9 م ،3119 بح وث، ،(هٞى

يً مديي ي،نبخ (31 عز في جحليليت دراضاث. الض 
ّ

 وػاعة: صمك٤. اإلاعاصز العزب  الش

٣اٞت،
 
 .3113 الث

عز في فصول . قىيي يي٠، (38
ّ

 .3113 بعهغ، املٗاٝع صاع: ال٣اهغة .3ٍ. وهلذه الش

 .ث.ص ألاؾىاع، صاع ميكىعاث: ٩ٖا .الذًوان. ببغاهيم َى٢ان، (31

 .3188 الٗىصة، صاع: بح وث. الذًوان .ببغاهيم َى٢ان، (31

 .3189 ألاؾىاع، صاع: ٩ٖا ،حبلّيت رحلت صعبت رحلت. ٞضوي  َى٢ان، (33

ت املُلىبت، ؤوعايي مً. "ٞضوي  َى٢ان، (33 انغ ٖبض حعا٫ م٘ ل٣اجي ٢ه   ،"3138 ؾىت الى 

 .31-31 م ،3183 يىايغ ،اللطزيت الذوحت مجلت

 .3188 الٗىصة، صاع: بح وث. الّذًوان. ٞضوي  َى٢ان، (31

يء جموس . ٞضوي  َى٢ان، (31
ّ

غو١، صاع: ٖعان .آلاخز والش 
 

 .3181 الك

حً. ٞضوي  َى٢ان، (39
ّ
ان .ألاخير الل غو١، صاع: ٖع 

 
 .3111 الك

عذ، وٗعت مً جسغج َى٢ان ٞضوي . "مدعض الٓاهغ، (33  عوايت ػمً الٟلؿُيني الؼ مً اله 

 .11 -18 ،3181 ال٣اهغة،( الثاوي ٧اهىن )يىايغ 31-31 ،133 ٖضص ،اإلاجلت ،"قٗغ ػمً ال

خاع، ٖبض (31  لازاء هاصي: خيٟا ،اللومّيت زورتها في العزبّيت فلططين شعزاء. ببغاهيم الؿ 

 .ث.ص الٗغبي،

جذًذ. ٞىػي هللا، ٖبض (38
ّ
انغة. هاجي إبزاهيم شعز في والّزوماوطّيت الخ  بنضاع: الى 

 .3188 ،"املىا٦ب"



ـشعت الّزوماوطّيت في شعز فذوى 
ّ
 طوكان الى

ت  139 الثالث، الجؼء الخضيث، الٟلؿُيني ألاصب في وصعاؾاث ؤبدار مىؾٖى

ت ؾعاث. "مدعض الٗبض، (31 بىع  ٖبض نالح قٗغ في ؤؾلىبي   ألاو٫  الٗضصان. فصول  ،"اله 

اوي،
 
 .319–81 م ،3183 ال٣اهغة، ؤ٦خىبغ، والث

 مجلت ،" اخب   ؤُٖىا ن،َى٢ا ٞضوي  صيىان في والدهب الخب  . "مل٪ الٗؼيؼ، ٖبض (11

 .11-81 م ،31-1 م ،3133 بح وث، الثاوي، ٧اهىن  ألاو٫، ،البيروجّيت آلاداب

ت الهيئت: ال٣اهغة. مصز في الّزوماوطيت اللصيذة. يؿغي  الٗؼب، (13 ت املهغي   الٗام 

 .3183 لل٨خاب،

تها في َى٢ان ٞضوي . "اللُي٠ ٖبض ٣ٖل، (13 ٗغيت متجعٖى
 

 الضهيا ٢عت ٖل  الؿاصؾت الك

 .31-39 م ،3111 خيٟا، ،1 ٖضص ،الجذًذ ،"ايض  وخ

لذ. مدعض ٖىاوي، (11
ّ
حليلي الى

ّ
 .ث.ص ألاهتجلى، م٨خبت: ال٣اهغة. الخ

اص، (11 عز موضيلى. ق٨غي  ٖي 
ّ

ت، صاع ميكىعاث: ال٣اهغة. العزب  الش  .3138 املٗٞغ

عز في وأعاصير وطماث. عوػ ب،ٚغي   (19
ّ

طائ  الش
ّ
ؿت: بح وث. اإلاعاصز العزب  الي  املاؾ 

تالٗغب عاؾاث ي 
كغ، للض 

 
 .3181 والي

اث ًٖ والبدث َى٢ان ٞضوي " .مدعض مهُٟى الٟاع، (13
 
 ،ألاردهيت الّذضخور  حزيذة ،"الظ

 .3183. 33. 25 ٖضص

اص ٞغاٖىت، (11  .3111 .1. 38 ٖضص ألاعصهيت الضؾخىع  صخيٟت ،"الٟغؾان و الليل. "خع 

عز خصائص .وٗعاث ٞااص، (18
ّ

 . 3181 الٗغبي، ال٨ٟغ صاع: ال٣اهغة ،الحذًث الش

 ال٣اهغة، ؾبخعب ، ،331 ٖضص ،اإلاجلت ،"والٟغؾان الليل. "خلمي مدعض ال٣اٖىص، (11

 .313 -311م ،3113

عز هلذ. حٟٗغ بً ٢ضامت (11
ّ

 الداهجي، م٨خبت: ال٣اهغة مهُٟى، ٦عا٫ جد٣ي٤. الش

3131. 

 م ،8 ٖضص ،3119 خيٟا، ،الجذًذ ،"َى٢ان لٟضوي  والٟغؾان الليل. "خؿً ٢ٟيكت، (13

 . 19 - 13 م ،13 - 11

ابلي ي، (13 عز طوكان فذوى . قا٦غ الى 
ّ

اع: ال٣اهغة ،اإلاعاصز ألاردو  والش ت، الض   ال٣ىمي 

3131. 



 خالذ ضىذاوي 

ت  133 الثالث، الجؼء الخضيث، الٟلؿُيني ألاصب في وصعاؾاث ؤبدار مىؾٖى

٣اف، (11  .3131 الهال٫، صاع: ال٣اهغة. اإلاحخلت ألارض شاعز درويش محمود. عحاء الى 

٣اف، (11 زق  حزيذة ،"مٗغوٞت لكاٖغة متجهىلت بضايت.  "عحاء الى 
ّ

 ،اللىذهّيت ألاوضط الش

 .3183 .8. 31 لىضن،

ىعي، (19  صحيفت ،"اوخيض   الضهيا ٢عت ٖل  صيىان في َى٢ان ٞضوي  م٘. "حىاص مدعض الى 

 . 3181. 33.31 ٖضص ،اللذص

ىيهي، (13 عز كظّيت. مدعض الى 
ّ

 .3113 الداهجي، م٨خبت: ال٣اهغة. الجذًذ الش

لذ. ٚىيمي مدعض هال٫، (11
ّ
 .3111 الٗىصة، صاع: بح وث. الحذًث ألادب  الى

 .3111 الٗىصة، صاع: بح وث. الّزوماهديكّيت. ٚىيمي مدعض هال٫، (18

ٗيض الىعيي، (11 : ال٣اهغة .3ٍ. ؤلابذاعّيت وطاكاتها الفىّيت وملوماتها الحذًث للغت. الؿ 

هًت صاع ت، الج   .  3181 الٗغبي 

اب٘ البدىر مٗهض: ال٣اهغة. اإلاحخلت ألارض شعز في دراضاث. الغ خعً ٖبض ياغي، (91  الخ 

ت، للجامٗت  .3131 الٗغبي 

 لاٞا١ صاع: بح وث .3ٍ. الحذًث الفلططيني ألادب حياة. الغ خعً ٖبض ،ياغي (93

 .3183 الخضيثت،

. فلططييّيت شؤون ،"ألاوى  املغخلت َى٢ان ٞضوي  جتجغبت. "يىؾ٠ ؾامي اليىؾ٠، (52

 بح وث، جعىػ، ،333 ٖضص و٦ظل٪ 331-311م ،3183 بح وث، خؼيغان، ،339 ٖضص

 . 318-331م ،3183

-. جغحعه مً ألاملاهيت: ؤ. عئوبيني. جلياراث ألادب في اللزن الخاضع عشزسعماء ج. حىعج ،بغاهضؽ (91

 .3198-3199ؤبيب: بنضاع مدؿاصا، 

. جغحعه ًٖ لاهتجلحييت: يىها قاخغ 8181-8181أوروبا  "الزوماوطيت والعصيان". ي٣ٗىب ،َلعىن  (54

يض، ٖابنضاع ؤبيب: -ليٟي، جل  .3111م ٖٞى

 

 


