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Abstract 

 

This research aims to reveal the image of Jerusalem in the poetry of Palestinian poet Samih Al-Qasim, 

through "al-quds book", and to show his vision and multiple positions from the city under Israeli occupation, 

and to investigate the Jerusalem's countenance by imaging its various dimensions in this book such as historical, 

religious, Political dimension, ... etc. that are considered the first supporting evidence of Jerusalem's identity, 

through three approaches: (1) The symbolical approach. (2) The resistant approach. (3) The social approach. 
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َهاُت "قَصيدة اْلقُْدِس" فِي ِشْعِر )َسِميحٍ القاِسم(: "ِكتاُب اْلقُْدِس" أُْنُموذًَجا  تََوجُّ

 د. أَْسماء جادهللَا ُسلَْيمان َساِلم 

 

 اْلُملَخَّص

ِ َاناَِم الدلِانلِ ِ ن   ن ِ    َهدَُف هذا البَْحِث الكْشُف عن  ونةِ ِ الدُنْدِف شنع ِرنْاِش الش نلعِش الي ِّنسَمع 

ِ َ نَ  الَكْشنِف "كتلب ا ؤيِة الش لعِش وَ ةاقِِيِه الُاتاد د ِ ِ َ  الاديمةِ تَْحَت االحت ِ  اإلانشايَ ع  ُِ لدُدف"ِ وتَبَُُّ  

ِ والِّ َلانع    ّلي  ال تنع تُاندُّ أُولَن   ِ والند يمع  َعْ  َ  ِ ِحهلِ وأَْبالِدهل شع هنذا الِكتنلِبِ ِ َنَ ل البُانِد الت نلِيوع 

كليِِز ِّثبلِت هُ  هلتم بَلِز لَِ  ةيَّتِهلِ ِ     ِ  ثَ ثِة تَةجُّ

ه الش  ـــــــــــــــــزي   1)  ( الت ةجُّ

ه الُادـــــــــــــــــلِوم 2)  ( الت ةجُّ

ه االجتالعـع  3)  ( الت ةجُّ

 ل "كتلُب الدُْدف"ِ الدَدَاَاةِ الُادلَوَ ةِ الُهةي ةِ اآلَ ش  الكلمات الدّالّة

 

                                                 
1 It is an enlarged version of the text presented in the "Jerusalem Symposium in Modern World Literature" held at the 

University of Jordan from 21-23 March 2017. 
 Corresponding author: Universty of Jordan, moonlight00666@gmail.com, +962786760872. 
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مة :  الُمقدِّ

ِ َوَعظننَِل حَ  ِظََننْت َ ديمننةُ الدُننْدِف بَِكبَننِش ِعمليننةم

َِْ  الاَشبَ ننِة واإلانن  َ ِةِ  تنن اْهتاننلمم ِ ننْ  أبمننلِم اُْ  

 ِ ننننن حع  والانننننََّال ُرننننناشاَمُهالِ ُ منننننذُ اليَنننننتِِْ ال َّ

َوتَحشيِشهننل ِ ننَ  الِيش إننِة ّثْننَش َوقاننِة ِحس ننَ ِ شَاننل 

َع بللدُداَ لتِ حت   َعْ ِش ل هذاِ ال ن ذي وقاَنْت ُاا ِ

ِ ذلَك االحت ُ   شَِه شع قَبضِة االحت ِ  ال  هَة ع 

إ وحضنلِ إ  إ وّ ِّنل ل ال ذي رد دَ ع َهنل الم كَنَش أًِنل

ا َنننِة ّلنن  تََََننِش  لبَِاهنننل  وُهةي ننةِإ بُاحلوالتِننِه الش 

ِِ وَعا ََّلتِِه الت هةيدي ِة الُاَوسَِّط لَهل   التلِيوع 

ُّ الش نناشاِم الُاالِونن شيَ  عنن  وقننْد عب ننَش بانن

ونننةِ ِ الدُنننْدِفِ َكانننل ُوش ِنننَا بَاُضنننُهل اآلَ نننُش شنننع 

ننهَة ع  وجشايِاننِهِ  ِ ال   الت ابَننِش عنن  بشننلعِة الانندو 

ننةم  وِ ننْ  ُجا ننِة هننءالِم ُرنناشاُم  خ  لو  ؤإ ُِ ننْاَ   ًِ
الننَةَ ِ  اْلُاْحتَنن  ِ )ش ِّننسَ (ِ وِ ننْ  أَبننشِزِهل َوننْةتإل 

ِا الدل ِانُل(ِ وهنة الش لعُش الي ِّسَمعُّ الُادنلِوُم )اناَ

غمعٌّ عِ  التَّاشيفِ شامذُ أْن أبدَع )الدلاُل( أعاللَنهُ 

 ِ نننننناشي ةَ اْاننننننتسلَع ااننننننتَالَب اْلهننننننل ِ الاشبننننننع  الش 

ِ والدَضننََِّة الي ِّننسَمََِّةِ َوَ ْشَحُهاننل شننع  الي ِّننسَمع 

ل يُاَ ُزهُ عن  ِانةاهِ ويدنةُم  ِراِشه بيمَ  ةم َعللَةم َ ْشحإ

ِم ِ م َج ننننع  ّم ل حننننت ِ  ع نننن  بُْانننندم ّ ِّننننل ع  اشنننن

واإلِهننلِب والدَْهننِش والانندوان شننع كنن  ِ َ كننلن  شَدَننِد 

نل   حة إنلِ  اْهتَلَّ بَِإنْةَهِش الدَضنَ ِة )الدُنْدف( اهتال إ

شنننع الكََنننِش ِ ننن  ِرننناِشِهِ ُ ْمنننذُ ِانننتَمَ لِت الدننننشِن 

الُامَ نننِشِم حتَّننن  َهنننذا الزَّ نننلنِ وُثنننَش البَْحنننُث أْن 

شننع ديةا ِننِه "كتننلب  يَتمننلَوَ  وننةِ َ بَننِت الَاْدننِدِف 

َِ شنننع ِانننَلِ   الدننندف"ِ وهنننة دينننةانا جنننلِ  ا َوننندَ

االحتيللَ ننِة بللدُننْدِف َعلِونناةإ ل َ دلشننِة الاَشبَ ننة عننلَم 

ِ  وزاِ  م2009 ِ عننننْ  بَننننِت الش نننناِش الِي ِّننننسَمع 

 الَدلشة الي ِّسَمَ ة شع ِام هللا 

إ َواِحنننداِإ  إ  ََشيَّنننل نننل يَضنننلُّ "كتنننلُب الدُنننْدف"  َ  

ِ )َحِّْنننش  هة) ََنننلُ   نننشي  الدُنننْدف(ِ ِ ننن  كتلبِنننِه المَ 

ِِ عننلَم  ننلِد لننزا ( ال   ِ كاننل يَضننلُّ َاننْبَ  م2000الز 

 م1968َعشننش َ قَ نننَد إ َكتَبَهننل )الدلِانننُل( ُ مننذُ عنننلِم 

ِ وهعل َز لبُِا ِلَازهشي ة شَنشوزِ م2008حت   علِم 

ننننةِ وَ زا َننننش ًَ ِ نننن   67-6-5والَاذل ننننةِ واال تيل

ِِ عنننلم دينننةان )دُ نننلُن البنننشاكَ  نننلد ِ م1968( ال  

و)ّذا  َِّننَت الدُننْدَف( ِ نن  ديننةان )الاننةُت الَكبَِننش( 

ننننلدِ عننننلم  ِ و)أِخ( ِ نننن   إاةعننننة م1972ال َّ

)الإل ُِب الُااتُِل  َ  التُّيَّلحِة  الإل ُِب الُاضعُم  نَ  

مِ و) تن (( و)اانِاَع الدُنْدُف( 1981الدَْ ِب( عنلَم 

ِِ عنلَم  َِْيِّنلما مِ و)شُ 1983ِ   )ُكنةال(( الامشنة َِّ

ننوش ِ( ِ نن  )بشاننة ل  ننةن غشاتننلل  َع نن  قُبَّننِة ال َّ

ِِ عننننلَم  رننننويا غَننننش َ شغننننةبم شَننننه(ِ ال ننننلد

مِ و) لشننذ ا أُْ ننَشخ( ِ نن  )ال أَْاننتََِْذُن أََحننداإ( 1986

ِِ َعننلَم  مِ و)أْ ننذ  اْ َننش ِ يَبننةَف( 1988الَامشننة

مِ 1990ِ نن  ديننةانم بننللامةاِن  يِِّننِهِ  ُِشننَش عننلَم 

وبشينننت(ِ و) َشنننَدُ الِوتنننلم( ِ نننْ  َ إ  نننِة والبَنننُت )أ

ا ننننِة عننننلَم  ننننلباةُ( ِ نننن  1992الش  ؤيننننل الِّ  مِ و)الش 

نندم ِلننُشؤخ  ةاتشاانناَحدا ةف(  )ُ دد  ننةُ ابننِ  ُ حا 

مِ و)اانننُاِك الدُنننْدُف( الَامشنننةِ ُ شنننع 2006عنننلم 

ا ننِة عننلَم  مِ 2008َوننحَيِة )ُكنن   الاَننَشِب( شننع الش 

ِ (  و)َ ةِعظنننةا ِلُإْااَنننِة اْلَوننن ِ ( ِْ ْْ و)قُنننْدُف ا

ا ِة علَم  إ 2008الَامشةِتلِن شع الش   م أيضل

َوِ نننَ  الُا َحنننِ  أنَّ َهنننذِه الد نننليِدَ واْْعانننلَ  

الش نناشي ةَ ُعمَننْت بت ننةيِش الَاديمننةِ وَكشننيَْت َعنن  

خ ُ تاننند د م ل ش نننلِعِش تِإلَههنننلِ وعنننْ  َ ةاقننننَف  ؤإ ُِ
ِ بلإلًلشِة ّل  التَّ ذُِّذ بِتشديندِ  عةم اْانِل الدنْدِفِ  ُ تمة 

ُّ َعملِويمِهننلِ  َنن ل ّذا  َِّننَت  مَتْهُ بَانن الَّننذي تََضنناَّ

الدُننْدفِ وااننِاَع الدُننْدفِ وااننُاِك الدُننْدفِ وقُننْدف 

ِْ ِ وهنننذا يننند    َ َانننل يننند   عمنننةاُن الكتنننلب  اَْ

"كتننلب الدنندف" َع نن  كبَننِش ِعمليننِة الش ننلِعِش بِهننلِ 

اننلِلَل تُْ دننع واهتالِ ننِه بِاننل شَهننلِ وبِاننل َحْةلَهننل ِ نن   َ 

َّة   ِ  الإ وّيحلَمات ع   ُوةِتِهل اليَمَ 

ُ  ِذْكَش الدُْدِفِ  َولَئِْ  كل َْت ت َك الد ليدُ تَتضا 

وتُاب ِننُش عننْ  ُوننةِتِهلِ ِّالَّ أَ  ننهُ يَْ نندُُ  الدَننْةُ  ّنَّ 

قَ ننليِدَ الدُننْدِف ثَنن ،ا شدننطِ ِهننَعل ااننُاِك الدُننْدفِ 

ِْ    َوَ ةعظننننةا ِلُإااَننننِة اْلَونننن  ِ وقُننننْدُف اَْ

ُِ شَهننننل ُك ُّهننننل َهََامَننننةُ ُوننننةِ ِ الدُننننْدفِ  نننن ًِ شللةا

هل البنننننننلُِز بََِليلِ هنننننننل  ُِ َِ زي تهنننننننلِ وُحضنننننننة و

َوِدالالتِهننننلِ َو لًننننَهل وَحلًننننِشهلِ وتلِيِوهننننل 

وُهةي تِهلِ َوُجزيِهل بُِك  ِهنلِ َوانليِِش َحََةاتِهنلِ وغَنش 

 ذلك  

لننننََّ َ، وع َننننِه َاننننَتملَوُ  البَحننننُث الدَ ننننليِدَ ا

الَاذكةِ َِ لتَبََُِّ  وةِ ِ الاديمةِ وِؤخ الش نلعشِ 

ول كْشننف عنن    ِ ِحهننل البننلِز ِ وّلحلِحهننل َع نن  

َِ  َْيِِّنِهِ َحتَّن  اْ تندَّْت  ل َ ََلَ َع َنِه أَقسنل ِذْهمِِه ِّْلَحلحإ

يحلت  ؤية( ع   ال    (  َ  الد يةان 92–67))الش 

َع ت نَك الدَ نليِدَ شنع َولَئِْ  َكلَن )الدَلِاُل( قنْد أْبندَ 

علمم واِحدم ِّالَّ أنَّ ُك ا ِ مهل يَْبُشُز بُِح  ةم تَُاَ ُز ِّحنداهل 

َِْ ِ ع و إ َع   أ  هل كل َْت ُ تيلِوتَةإ ِ ْ   ع  اُْْ َشيَ

َُْث السُّةُ  والِدَ ش  شلْول  أ ةلُهلِ واَْ َش ُ  َح
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 شنننع أَقَ نننُشهل  ًِّنننلشةإ ِّلننن  تبنننليُِ  تِ نننَك اْلد نننليِدِ 

اشي  ِلكن  م ِ مهنلِ شةاحند ا وهنع )اانُاِك  ِه الش ِ الت ةجُّ

ِ والَل َِنننننةُ وهنننننع  َِ نننننزي  نننننهم  الدُنننننْدف( ذَاُت تَةجُّ

هم ُ دلِوم وبُْادم  )َ ةِعظةا ِلُإْااَِة الَو  ( ذاُت تَةجُّ

َ َنننش ُ َوهنننع )قُنننْدُف اِْ ( ذَاُت  ْْ ِ وا  َِضنننللع 

زم  ِِ م بَل هم اجتالِعع   تَةجُّ

 

لً  هُ الّرمزيّ ال: أوَّ  تّوجُّ

ال َرنننكَّ شنننع أَنَّ كََنننشاإ ِ نننَ  الشُّننناشاِم قَنننْد  

ِو َه  َغَششنننةا ِ ننن  َواقِننن ِ الَاديمنننِةِ شََ نننذُوا يُ نننة 

إ  ننل دََعننل ّلنن  االت إننلِه ات إلهننل ُ تمننلِولََ  ُ اسَلتِننِهِ  ا 

ُ َنننليشاإ يَاَنننُ  شَنننِه بَاُضنننُهل ِّلننن  الت إدينننِد وَ ْ نننِا 

عِ بِتة َِف الش  ةِز  وتكََِيهلِ  ل أًَي  بُْاداإ الت مةُّ

إ َع نننن  وننننةِ ِ الَاكننننلن ينننندَعُل الَااننننل ع  َجاللَ ننننل

 ِ بِاننللَلم  أََ نن إ والنند الالِت ال تننع يبَ هننل البُانندُ الننةاقاعُّ

ِ ُك ُّننهُ ا ِّننإلما  أشضننَ  ل اديمننِة وّ ِّننل ِهل الَادداننع 

ي ةِ وتَةاشُناا وَعدالنةا اجتالعَ نةِ عنللَلم  وَجال ا وُحش 

وال ُعدواَن وال قَِّنة َ وال بَشنلعةَ وال  ال ُ ْ َل شَِهِ

تَششذَُم وتَشةيه كال شع الةاق ِ الَااَشِ تبنشُز شَنه 

الاديمةُ بددااتهل الت لِيوَ ِة واإلا  َ ةِ شنع ِؤينةم 

وحل َ لتِنننِهِ  ُِ  وتََكَننندإاَجاللَ نننةم ل اكنننلِن الُادننند ِف َو

ننننننل ْشاننننننلِ  الانننننندو   شضإ َِ ِلُهةي تهننننننل الاشبَ ننننننةِ و

ِ بِ  ننهَة ع  للنند الالِت ال تننع تُننةِحع بهننل الش  ننةُز ال  

 واْال َُش الُاة  ية 

وّْن كل نننِت الش  نننةُز الُاة  ينننةُ شنننع ِرنننْاِش  

هلِ ّال   ُِ عةِإ ِ   حَُث َ  نلد الددف الش  زي  ُ تمة 

 ِ ننناشي  أ َّهنننل قَنننِد اْ َِّنننَإَاْت شنننع ِانننَلِ  الاََانننِ  الش ِ

ننننةإ  ا ننننوْت ُوننننةِ إ ك َ  ننننةإ َعننننِ  الدُننننْدِف  لو  َِ و

دَ وشِ  ل لَْل تَُكْ   ديمنةُ الدُنْدِف ُ إنشَّ ةإ  ولا  ِّسََ  َعل  

اننل–بُْداَننةم ُجَشاشَ ننةم اننلكمةِ شدنند َكل َننْت  َ ديمننةإ  -شمَ 

شلِع ةإ وَحَ ةإ وبُءِ إ َجلِذبنةإ ِلَكََنشم ِ نَ  الشُّ نةِز ِ ن  

ِجهنةِ َوَ  نندِاإ ُْ نشخ ُ ِّننتادَّ م ِ ن  واقِِاهننل ِ نن  

دَ اْالم يَنشتبُط بَاكنلنم ِجهةم أُ شخِ كال لْل تَُكْ    إش 

ِِ  ننل كل َننْت  كل إننل يننشتبط بلإل ِّننلِن  ِم بِدننْد تننلِيوع 

ْ نزاإ ِ ن  ِ نةِز الدَداانِةِ  َِ ِ ووجةِدهِ و الي ِّسَمع 

والت لِييِِ والادَد ِِ والَ ةِ ِ والُادلَو ِةِ والَةَ ِ ِ 

 والُهةي ة 

إ الدلانننَل   َولَا  نننهُ يَ ننندُُ  الدَنننْةُ  ّن  اننناَحل

ننهِ شَدَننْد أََ ننذَ يَحتنن   َ ش تبننةإ ُ تدد  ننةإ شننع هننذا الت ةجُّ

يَمُِّج الشُّ ةَز بَِاهنلِ م شَليدنةِ لَاب نَش بهنل عن  واقن م 

هننل  ِلَدننةَ  ّن   ِِ ُ هتننِش ِ ُ حننلِوالإ بِننذلك لَا َاننةَ  َِل

ننِشِ  ًِ الالًننَع يُشينندُ أْن ي ننمَ  َوننمَاَهُ شننع الَحل

ِا بُِش نةِزِه َوأانل  َِشِه َع ن  َوأ  هُ ُ تاَ ِ ا شَنه  َوقنلِد

َعكِس ُوةِ م ُ اب ش م َعِ  اْلةاقِ ِ اْلَاَْزوِم  ِّْذ  َِإندُهُ 

ُِ َ ديمةَ الدُْدِف شع قَ نَدتِِه "اانُاِك الدُنْدف"  يُ ة 

د     الةاقن   بش ةزم تلِيوَ ة قدياة وأ شخ ُ ِّتا 

نل تَََنيُّ بِنِه  وثللَة    الديل ة الاَِّحَ ة  ِلَُاب َش َعا 

اجتالعَة قلاَة و َانلوي ةِ ِ ْ  ُ شوفم اَلاَ ة و

و نننل يَاتشيهنننل  ننن  ُالمم وُ ال نننل ِ َوقَْهنننشم َوُهانننةمم 

َوَ َانننل ِ بَ نننْةتم الُاِّنننتمِكِش والُاِّْتَْ نننِش ِِ شنننع 

 قةِلِهل 

شنناهدةً     "َمننر ها ننا ى ونننا انكلنناِه التّننرانيمِ 

 داميْة؟

 َمر هأى ط لتي الباكيةْ 

 في ان جاه الدهوب، وما ِمر دهوْب.

ماِلها الحانيْة. فَوَق َجْمِر الهروْب َمر ها ا ىأس

 ؟...

 َمر هأى ط لتي الّضائعْة؟

 دوَن أّمٍ تحرُّ َودُوَن أبٍ 

 تَدّعيِه ُخطاً َهاجعةْ 

 ِمْر ىالِد الدِّم الواسعْة ؟...

 يا اىنتي

 يا يَبوُس، ويا قُْدُس. يا إيِلياُء. ويا أُوْهَشِلمْ 

 َنيّعتِْك الخطايا، فَهْل أسع تِك الذّنوْب؟ 

 يا اىنتي 

  ل أنا ما يشاُء الّصليُب؟ 

 وَ ْل أنِت ُجلُجلتي 

 اخِ يا وهدتي 

 أنِت يا َحلرتي 

 . (1)اخِ يا أنِت يا جمرتي "  

 

شانننننل يبنننننةُف وّي َنننننلُم والدُنننننْدُف وأوِرننننن َل  

د ُ والَحِّْننش ُ والَإْاننش ُ  ِْ نن َُب والُإْ إ ننةُ والننة وال  

دسن  والسْي ة ّال  ِ نةزا تَمِّنإُل شنع ِانَل  هنذا الا

الشاشي  لتاب نَش َعن  ونةِ  الاديمنِة الُاءلانِة ال تنع 

تُةِحع بِِدالالتم تَلِيوَ ة وديمَ نة قديانةِ َكانل تَشنع 

بللُاال ننننننل  واآلالمِ وكننننننذلك الةعَنننننند بننننننللَ ةِ  

نننناَف واليَْدنننندَ  واال تدننننلمِ أًننننف ّلنننن  ذلننننك الض 

والةحننند ِ والحلجنننة ّلننن  الانننْةن والدنننة  ِ وبنننذلك 

 تَامع اْلَكَََش لَدخ الش لعش   كل ِت الدُْدُف و ل تزا 

َولَئِْ  كل َِت الَاديمةُ تَتَإ    شع ق نَدته "قُنْدف 

اِْ " قُْدَف الحَل  الشابَ ِة البََِّسة واإل ِّل َ ِة 
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إ  ِ نن  ِجهننةِ شدننْد كل َننْت و ننل تننزا  ِ ننزاإ تلِيوَ ننل

إ ينشتبط  إ ّان  َ ل ِإ وِ زاإ عدليندي ل إ ُ ددَّال وحضلِي ل

اانشا(  ن  جهنةم أ نشخِ كانل بحلدثة اإلاشام وال

أ َّهنل قُنْدُف تَةحَنِد الند يل لِت الِّ نالوي ة )اإلانن  َ ةِ 

والاَِّحَ ةِ والَهةدي ة(ِ وَ ْهندهلِ و شينا اآلالم 

والاال ننل ِ التننع تمتظننُش الُاو  ننيِ وكننذلَك قُننْدُف 

هننةُ بَوننللَتِهل وتلِيِوهننل وقدااننتِهلِ  الِّ ننالم الُامَزَّ

ِه وال َاشيننش ّلنن   ننل شَةقَننهُ  شهننع َعننِ  الةاقنن ِ الُاشننةَّ

 أُِ  اْ بَلِم الس لهش  جاَاإل 

ويمس ننننُا )الدلاننننُل( شننننع ذلننننك  نننن  ِؤيتِننننِه 

وحل َ ننة والإاللَ ننة ل َاديمننةِ وِ نن  ّياننلنم بَ  هننل  الش 

عدَنننند ُ الُاِّنننن اَ  الاشتبسننننة بحلدثننننِة اإلاننننشام 

والِااننشا(ِ ُ ءك ننداإ قدااننتَهل الد يمَ ننة لَنندخ ُ وت ننف 

م  نند ي ةل  الس ةايننفِ شننع جننة  وننلِ ِب بللَ مليَننلت الض 

جل  والم ِّلم   ِ و ءك نداإ أ  هنل  اليشح والبُكلمِ والش 

قندُف الِّ نالم  -شدنط-الُحب  والَاح   والُح ُنل  ْ  هنل 

ننننلتِ والَونننن  ِ والم إننننل (ِ  )الس هننننلِ ِ والت إ َ 

 يدة ل 

 "مثلَما  ي قْدٌس ىإسرائِها وىِِمعراِجها

 ...لَُّوهْ وال ىِمزامير ا... وأناجيِلها

 ومليحٍ علا ىاىِها ُمنتَظرْ 

  ي قُْدُس الّلمـــــاء 

  والّرسالِت واألنبياء

 قُْدُس القَصائِد  وْ ي قْدُس المواليِد والُحلم.

 قُْدُس األَغاني... وقُْدُس البُكاء 

ؤى والَمعاىد  والرُّ

 . (1)وْ ي قُْدس الّرجاِل، َوقُْدُس النِّلاء..." 

 

ننل كل َننِت الدنندْ  إ بللحَننل ِ ولا  إ ُ ياَاننل ُف َ كل ننل

إ بللت نننلِيي والُةجنننةد والبِداينننة والُهةي نننةِ  ولَ نننَدل

والدَدااة ال تنع تُنةِحع بَِاانلنم كََنش ِ شنلن  الشنلعَش 

لهُ  يَت ذ ذُ بِِذْكِشهل بلْاِل ُك  ِ َرْعمم شنع الُةجنةد قَند َانا 

ننننننل اِتننننننبَط بددااننننننتِهل وتلِيِوهننننننل  َِهِ  ا  َويَُِّننننننا 

هل وَجالِلهننننننلِ وكة َ ننننننة وحضننننننلِاتِهلِ وَانننننن  ِ 

ِ بِانل َحلَزتْنهُِ  ُوجةِدهلِ ْ  هل تََظ   الدُْدَف وَانتَظ  

و ل ارتََا ْت ع َِه ِ   َ النم وتَملقُضلتم ُ مِّنِإاةِ 

تَبُثُّ الد هشنةَ واالانتَشابِ وتََُنُش  نل ُعششنْت بنِه  

وَح والِّ نشَّ والش ناَش  كل ِت النةْحَع والَاِّنشخ والنشُّ

وغل ضننة(ِ ولننذلك لننْل تكننْ  )وهننع َ اننلنم جاَ ننة 

نننننل بللحَنننننل ِ وجالِلهنننننل  ِإ بنننننْ   لبضإ غنننننل ِِ إ شل  كل نننننل

                                                 
   91الدلالِ كتلب الددفِ   (1)

إ  ا ِلاكل تهننل وّعإلبننل هل وعإليبهننل  ّبننشازإ ِِ وأاننشا

ل  ِدهل  ّذ اِتبسْت لدينِه بكن  ِ شَشيندم بهلِ وتَكَداإ لتَيشُّ

و ننل تش ننز ّلَننه  نن   اننل ع الت د ُّننِب بننََ   ال صننول

ننننل  الَإننننْدب والَوْ ننننبِ والَاننننْةِت والحَننننل ِ  ًإ أِ

وااننتاشاِهل ِغننل اننسة   والُمعجننزاتوّ ِّننل إلِ 

و) امنننننن   والبنننننندايات والنّهاينننننناتاالحننننننت  ِ 

 والحياةِ والدّيانات واألنبياء والبركاتالةجةد(ِ 

د البَدلم(ِ  ِْ  والثّقافاتوتإد دهل)املب  الاَسلمِ وَو

بنننة  والطبيعنننةوتاننند دهل و زايمهل)ال َنننلت(ِ  الَو  

 ِ ّذ يدة ل المواللّ  والحْربباظلِهِشهلِ 

 " أقوُل لَِك اآلَن ىاْسِم ال صولْ 

 وىاْسِم النّبوءاِت. ىِاْسِم الِولداِت. ىِاْسِم اأْلَناِشيد.

 ىِاْسِم البداياتِ 

ُسولْ   ىِاْسِم الَمليحِ َوىِاْسِم الرَّ

َوىِاْسِم الّلناىِل واْلَوْهِد. ىِاْسِم اللُغاِت وىِاْسِم 

 الُحقولْ 

اْسِم الِجباِل وِوديانِها وىِاْسِم الّشواطِئ . ىِ 

 واللُّهــولْ 

 :وىِاْسِم الُحروِب أَقُوُل . َوىِاْسِم اللَّالِم أَقولْ 

 ِ َي القُْدُس. ُهوٌح، و اجُس ِسّرٍ وِشْعٍر َوَمْعنا

 ً ِة ُحْلما  َوُجْغرافِيا تَحتَ ي ىالمجرَّ

 َويَلري إِليها نَبي  

ُج في ُزهقِة هللاِ والُمْنتَها   (2)"َوَوْحٌي يُعّرِ

ََْ  َ لًننع الدُننْدف  ولكنن   الُاحتنن َّ َول نندَ شَإننة إ بَنن

هَ الَ نننل ع  ِلنننذا يُدِِّنننُل الش نننلعش  َوَحلًنننِشهلِ شََشنننةَّ

ا  ب ننةتِِه الدَننْة ع  الاََشبننع  والُادننلِومِ ُ ة  يإننل ِ ننزإ

إ بََةِ م تَكِّنش رنةكة  ِ وُ تَ  ِ إ وَحلِلال تلِيوَال داالا

ِ  الاحتنن   )ِيتشننلِد( باننل يش ننز ّلَننه  نن  َحْانن تم

إ بهننذا  كننلن الهنندُف ِ ْمهننل احننت َ  الدُننْدفِ ُ توس َننل

الِوسنننلِب الُاياَنننِل بللننند الالِت حللنننةَ االحتدنننلِن ّلننن  

َِْش والَإال ِ حَ  قل ل   الد فِم والمَّاالِم والَو

 "وأقلُم. أقلُم. هيتشاْهد

َعلا صخرِة القُْدِس أُقِلُم أْن يتكلََّر ِحْقدُ 

 الّليوفِ 

ماحِ وأَْن يَتَحطَّ   َم َطْيُش الّرِ

 َوَوْعداً. َوَعْهداً. سنخلُق منها المناِجَل،

 نَصنَُع منها الَمحاهيَث. كيف نشاُء. َونُبِدُع ِمنها 

 الَمطاِهقْ 

وفي ِسّرِ أنهاِه ا نحُر نط ُئ َوْ َم اْلَحرائْق"
(3). 
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ويُدِّننل الش ننلعُش ع نن  ُعاننةِم الت حننلب  واإِل ننلِم 

ِ ب ّ  المََّظنِش َعنْ  ديل نلت شع الُاإتا ِ الَاددانع  َن

م  ننن  الت ِّنننل ِ النننديمع   ّْذ أحَِّنننَ   أبمليِنننِه شنننع جنننة 

تة َننننَف الش  ننننةِز الد يمَ نننننِة الت لِيوَ ننننِة الََّ ثنننننِةل 

نن َبِ والِهنن  ِ و َْإاننة داوودِ لتَكَننِد ذلننكِ  ال  

 حََ  قل ل 

ْل. ول تتمهَّلْ   " تََلهَّ

 أَنَا َمِلُك القُْدِس. دَْع ِلي الّصليبَ 

 .(1)ْع ِلي اْلِهالَل، َونَْجمةَ دَاوودَ، واهَحْل"َودَ 

كَّننَزْت ق ننَد  "ااننُاِك الدُننْدف" ع نن   َِ َْمَاننل  بَ

ِ ال  ننذْي  اِتبسننل أرنند   البُانندَْي  النند يمع  والت ننلِيوع 

ِ بِنننللت شكَِز ع ننن   االِتبنننل ِ بِبُْاننندم واقانننع  َج نننع 

ُوننةِ ِ اآلَ ننش وِونن َتِهل بُ ننةِ ِ الَاديمننة  َويَبننُشز 

ِّ اْحنداِ، البُاْ  دُ الت نلِيوعُّ ل اديمنة بتَْة َنِف بَْان

الت لِيوَ نننةِ أو تَة َنننِف الت ننننشاِ، بشنننت   أ ةاِعننننِه 

ُِ ننننةِزِهِ بِاننننل يءك نننند دالالِت الةاقنننن  الَااننننَشِ  و

ِ والَُنن م الدَتَنن   ننَ ِإ للت شا،  اْدبننع  كنن ي  ل الااننش 

َكاَننلدِ وثَاننةدِ بِاننل يءك دا ِننِه ِ نن   الت ننشا،  النند يمع  و

ة الاكنلنِ وكللِدب نِة اْولن ِ وحلدثنة اإلانشام أزلَ  

حنلِ  ّلن   ِّنإِدهلِ و الت نشا،  والِااشا(ِ ورند ِ الش ِ

ْ ِب  اُْاسةِي   كَاسةِ  الَاَِِِّ والُإْ ُإ ِة وال َّ

 وال َّ َب     

و نن  همننل بَنندَِت الدنندُف لنندخ الش ننلعش ِْ ننزاإ 

إ أثَننشاِإ  ننَ  ُحِّْنن  تابَننشه عنن   اسَننلت  تلِيوَ ننل

ادداع  بال يءد ي ِؤيته اليمَ  ةِ ويَدَعُاهلِ الةاق  ال

هننننذا َ ننننَ  اال تننننزا(ِ البننننَ ِِ  بللبُانننندْيِ  الت ننننلِيوع  

وحع  الُادد ف شع قَ َدتِِه الُاكة  نة ِ ن  ث ثنةَ  والش 

إ تَيلوتَنْت ِ ن  حَنُث السُّنةُ  والِدَ نشِ  عشَش  دسال

ُع  وِ ْ  حَُث الدَلشَِنةُ البنلِز   وال شنُت ل م ظنش تمنةُّ

ش  نننةِز الُاة َّينننة شَهنننلِ كللَاِّنننَِل وهنننة ِ نننز ال

إ شَاننل  ِ   ةوننل ُ ِّننتَادٌّ  نن  الاننةِو، الاِّننَحع 

نننْ بِ واليننندامِ والحَنننل   ننن   ننن    يتا  نننا بلل  

  وكذلك ال   َب  لتَكَد الظ ل والاال نل  (2)الاْةت

ِا حنننننََ  يُشنننننََُ   والاننننندوان واآلالمِ شنننننـ "اننننناَ

بلْاننننسةِ ِ ال يشينننند الَاننننة     بنننن  تااَننننا 

لشؤيننننة الإدينننند ِ والباننننث الإدينننندِ واإل ِّننننلن ا

                                                 
   88الدلالِ كتلب الددفِ   (1)
ننننناش  (2) ِ حِّننننن ِ "ال تمنننننل   شنننننع الش  ا ظنننننشل البمنننننداِي 

(ِ 11االونننش"ِ  إ  نننة جل انننة اْزهنننشِ م)الي ِّنننسَمع  ال

 م2009ِ(ِ امة2ع)

   241-302   

  (3)الإديننندِ بز نننلن جديننندِ وشنننع  كنننلن جديننند"

نننناةد  وكننننذلك َ ننننْشيَل  ل د اللننننة ع نننن  اآلالم وال  

والت الُاننننك ِغننننل الا اننننعِ وهننننع ِ ننننز ثدننننلشع  

ِ يُشننَُش ّلنن  الددااننِةِ والِاي ننِةِ  ّانن  ع  و ِّننَحع 

عندام  والم دلِمِ وال   بِةِ والدنة  ِ شنع َ ةاجهنِة اْ

ن ةُِ  ًِ ْ زا لةجنةهِ أبشُزهنلل الَانشأ ُ الُامل َِ َكال أ  هل 

والَ ننةِ ُ الات حنند ُ بننلِْ  والنند م ِ وأمُّ الش ننهدامِ 

حةُ الي ِّسَمَ ة    (4)والي  

نننْف ّلننن  ذلنننك  نننل أد اه التَّكنننشاِ شنننع هنننذه  ًِ أَ

 ِ الد َد ِ    تَكَنِد تلِيِوهنل وَعَشاقتِهنل  شدند تكنش 

إ  وعشننشي   ننش  ِ  ننَ  تَكننشاِ ليننُ  "الدُننْدف" أِباننل

اْليل  الد ال ة ع َهلِ َكََبُنةفِ وّي َنلمِ وأوِرن َل 

ات  وهنع ِ نةز لهنل داللتهنل التلِيوَ نة  َعْشنَش َ نش 

ننش  والُاتننةاتِش  شننع  ًِ الددياننةِ وكننَن  الدُننْدَف الحل

ثمليل الد َد ِ بلتْت لُحاةِإ تَِّبُِك ُ َةَ هلِ وتشت ُب 

تَهل الت لِيوَ ة بشؤية ز  ل َ ة ل اكنلن  شنللت كشاِ قِ  

يحان  " لقنلت تابَشي نة توي نف ِ ن  أعبنلم الةاقنن  

ش الُةجدان  َ  ِ وتدةد ّل  تَيإُّ الُاشتِا  بحشكة الز 

الش نناشي  الُامتَشننع بابَننا الاكننلن وجاللَ تننه   "
(5) ِ

 َ  ّلالحنةم ذكَ نةم ّلن  تحشينِش الاديمنِة شنع ِحس نَ ِ 

 ننن  أج هنننلِ وتةاُونننِ  الشَّنننهلد ِ شَهنننلِ والَ نننةِ ِ 

وال  اةدِ بتة َف ِ ةزم دل ت ع   ذلك شع هذا 

ننننش ِ  َْ ننننَل  كللإ َننننِدِ والَنننن م الدتَنننن ِ والبَ الِّ 

 والاُميةانِ وقِبلب الم وَ ِ ويشهد ع   ذلك قةلهل 

 "ِمر َنالِل الّلبيلْ 

 َوَ واِن الَهوانْ 

 وَجحيم التُّراِب الذَّليلْ 

ة  نََهَضْت قُدُسنا َمرَّ

 ليدُ الَجبانْ وِمراهاً يَذوُب الجَ 

 َعر تُراٍب َجميلْ 

أَتْهُ ِدماُء الغاُلِم القَتيلْ   َونَّ

                                                 
أبة زيدِ رةقعِ "الت ةاو  التشاثنع  شنع أعانل  اناَِ  (3)

الدلال اْدبَ ة"ِ ِاللة  لجِّتَــش غَش  مشنةِ ِ الإل انة 

 اِْد َ ة ِ 

لنِ        145مِ  1992عا 
ا ظشلالَلاَ ِّبشاهَلِ"تة َف ع لِ  الاةِو، شع  (4)

راش عز  الد ي  الاملوش "ِ شع عز  الد ي  الاملوش لغلبة 

 اْلةان 

نننلنل داِ الَنننلزوِي  الا اَ نننة ل م شنننش      واْونننةاتِ عا 

  183-157مِ  2006والتةزي ِ 
نننننننناش  (5) نننننننناةِِعالدِاإلبداع الاكننننننننل ع  شننننننننع الش  الض 

ننلن  لنلأ ل ننة عا  لدِااننة شننع  اننلذ(  وتننلِ ِ عا  اِْد ع 

  26م2011ِالكبشخِ
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 تَحَت ىَْيرقِنا العُن وانْ 

 ِمر أَعالي اْلَجليلْ 

َوإلا ُكّلِ أُْفٍق تَُشبُّ َعليه قِباُب النَّخيْل"
(1) . 

َوِ ْ  ُهمل تَبُشُز الاديمنةُ لندخ الش نلعش ّان  َ ةَ 

وحِ ال يهةدي ننةِ وّْن كل َننتْ  ننش إ بَانناليِهلل الننشُّ ًِ  حل

رنن َل وّيِ َننلمِ ُ ِّننتيَداإ " نن  ثدلشتننه  ِْ يَبننةف وأو

التلِيوَ ة واْاسةِي ة والش  زي ة   ِ ل ت ابَنش عن  

ذلننك التَّشننلبُك الننةاعع بننََ  الَالًننع والَحلًننش  

ِلَُننماَش ذاكشتَمننل بننللت شاِ، الَحضننلِي  والُةجننةدي  

ِ واال يتلح اإل ِّل ع  الون   " والِيكشي 
وكَ  نه ِ (2)

يَهتُِف شع وْجِه االحنت  ِ ال َوْحندَهُِ بن  والت نلِيي 

وكنننن   الكننننةن  أن  الدُننننْدَف حلًننننش ا ع نننن   ننننش  

اْز لنِ بَاناليهل التلِيوَ نة الولِلند   منذُ اََْز ِ 

حنَعِ ولن  يَإنُشَؤ الَهنةدُ بَانل يَندَّعةَن ع ن   ولْ  تا 

 الابَِث بُهةي تهل الت لِيوَةِ يدة ل 

 «يَبوسْ »يوماً... ويوماً « سُ القُدْ »" اسُمها 

 واسُمها أُوْهَشليمْ 

 في كتاٍب قديٍم قديمْ 

 .(3)طافحٍ ىاغتراِب المزاميِر عر هوِحهـــا"

 

إ لمَْشنِش  وتي َُ  ذلنك أن  الدُنْدَف ُوجندَْت أَالانل

الت ِّلُ ِ الد يمع  بََ  الُاِّ اَ  والاَِّحََ  ِ "و   

 هنننلِ همنننلِ شنننلن   ِّنننَلة الت ِّنننل ِ الننند يمع  والتحل

وتاليُشنننهل الِّ ننن َلِ  ننن   ننن   قضنننَ ة اال تاننننلم 

ز  َِّلة اال تالم  ِإ تَتع لتاز  ِ لَُةإ وتلِيول الاشبع 

ِ وتنَتع ]ال نهَة ع  [الدة ع  شنع  ةاجهنة الكَنلن 

إ و بلِرنشاإ ع ن  أانللَب  شع الةقنت ذاتنه ِد اإ عمَينل

ِِ الت يشقِة  ع بُذو ِْ الادو  ال ذي يِّا  ع   الد وام لَز

ِ بلإلًنننلشة ّلننن  تَكَنننِد َ اللاهانننلِ (4)الس لييَ نننة"

والت شكَننننز ع نننن  ّانننن  َ ة الاديمننننة  نننن   نننن   

االاننتيهل لت الُاتتلبِاننة ال تننع تََننش الننذ ْه ِ وتءك نند 

 تََحدَُّا قدااتهلِ ًا  ّيدلع دا  ع  ُ تملِغلل 

                                                 
   68الدلالِ كتلب الددفِ   (1)
ننناش الي ِّنننسَمع   (2) شنننلعةِِ ّبنننشاهَلِ "البسنننةلع  شنننع الش 

الادلومل دِااة جاللَ ة"ِ ِاللة  لجِّنتَش غَنش  مشنةِ ِ 

 جل اة ح ـبِ 

  128 ِ م2008ح ـبِ    
  69-68الدلالِ كتلب الددفِ   (3)
ية سِ جال ِ لَة الشاش عمد ااَِ الدلالِ د شال  (4)

ِ  ءاِّة الم ةِ    36مِ  1991ي 

 " لزواهيبها نكهةُ الُخْبِز والُمْعجزاتْ 

 ومآذنُها ىَْلَمالتْ 

ّبِ في الكائناتْ َوأِلَْجراِسها َ يبةُ ا  لرَّ

 والقباُب ُخشوُع النَّبيِّيَر في َحضرِة هللاِ 

 قبَل الصَّالةْ 

َوَهنيُر ُخطا األولياِء، وهْجُع الّصدى ىاىتهاِل 

 البالطْ 

 َصْوَب اياتِِه البيِّناتْ 

راطْ   صوهةٌ لنبالجِ الَمدى، واْىتِداِء الّصِ

 أَتُرا ا اسُمها القُْدُس. مملكةُ األُْحجياْت؟

 ِ َي القُْدُس؟ أمْ 

 ماذا تكوُن سوى القُْدِس... ىوصلَةً للِجهاْت؟

  ل ِ َي القُْدُس؟ ماذا تكوْن؟

 .(5)َوَعلا دَِمها يُنِشدُ الُمْنِشدوْن"

ؤيةُ )الدلِانل( الت لِيوَ نة ل اديمنة  ُِ َولَْل تَْدتَِ ْش 

وحع  الاَبِا شع تَ شَِف الز  نلنِ  ع   ا تدادهل الش 

كَد ع   ا اتدبلِلهل ِلَلَُ ِل  منذُ عنلدم وثَانةد ب  وبللتَ 

)اَُْ ننل اْولنن  والبلينند (  ل ت شكَننز ع نن  أ  هننل َ ْهنند 

النند يل لتِ بِِاننْ ِم شَِننِه ووننْةتِِه  ُ ةاَجهننةإ وَحِّْننش إ 

إل  إ وُحْز ل  وأَلَال

 "قَْبَل أحالِم عاٍد وُهؤيا ثمودْ 

عْت قَْلَب أَىواىِها  َشرَّ

 َوَهَعْت ُحبَّ أَحباىِها

 وهاَء العُهودْ  وُعهوداً 

 عبَر أَعتاىِها

 دََخَل النَّاُس أحضانَها امنير

 لَْم تُعاِد اليَهودْ 

لَْم تَُصدَّ النّصاهى، ول َهدَّت 

 .(6)الُملِلمير..."

 

َ نننَ  ُوًنننةحِ  َْينننعِ اْانننل َش الَهةدي نننة و نننل 

ا ّل  زييهلِ والت اشيّ بلالد علمات  تَد عَه  ُ شَشإ

نننهليمة  واالشتننشامات ال تنننع يَبَنننع ِ نن  ِ  لهنننل ال  

)الَهننةد( تَكَنند اْحدَ ننة بهننلِ ُ َبِتإننل بننذلَك ُهةي تَهننل 

الاشبَ ة واإلا  َ ة بَشت   َ  ِ ِحهنل وَ اللاهنل ِ ن  

غننَل ُ حننلوالِت  ُِ  نن   وننةته ووننةت قة َ تننهِ 

 تَزويِشهل وتزويش الت لِييِ حَ  قل ل 

 "أنِت لم تُْنِص ي

 ايا األساطيُر، لم ترفعي أنِت أىراَجه

 يا األساطيُر فاعتَِرفي
                                                 

   69الدلالِ كتلب الددفِ   (5)
   71الدلالِ كتلب الددفِ   (6)
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 ىِيَديَّ أنا اهت عْت أوهشليم

 منزلً منزلً.

 ىيديَّ أنا... وىُِحبِّي الجميِل البَليِط العَظيم

 قُْلُت أىواىَها وشباىيَكها

 َوىُِروحِ النَّشيِد ىَنْيُت َعلا اْلَكوِن أَدهاَجها

 يا األساطيُر لَْم تَرفَعي أْنِت أىراَجها

 ِرمي ُهوَحنا واْسَمنايا األساطيُر فاْحتَ 

 .(1)واتُركي ُحلَمنا..."

 

وقد لإَ )الدلال( ّل  تازينز ّان  َ ة الاديمنة 

بََنننِش  شيدنننةِ  مهنننلل تة َنننُف حلدثنننِة اإلانننشام 

انة   ُِ أْ نِش الش  بشنند   والِاانشا(ِ وااتحضنل

حننل  ّلنن  َ ِّننإِدهل وغَننِشهِ بلرننلِاتل )عْهنند  الش ِ

 (ِ حََ  قل ل الُِّّشخ(ِ و)أم  الدُــشخ(ِ و)قِب َتع

 "واقٌع. أْم تُــــــــرى

 ُحلٌُم في الَكـــــــرى

 عادَ عْهدُ اللُّرى

 دوَن أُّمِ القُــــــــرى

 وجرى ما جرى...

 طاَف ىي طائٌف شدَّني للّصالِة. َشدَْدُت ِهحالَ 

 الَحنيرِ 

 إلا القُْدِس. ِلي َمْعبدٌ أََزلي  ُ ناكْ 

يِب في  أْوِجها قِبلَتي غيمةُ الِمْلِك والّطِ

 .(2)ودَليلي مالْك"

ويَوننتُُل الش ننلِعُش ق ننَدتَهُ هننذهِ وهننع ق ننَد ا 

نندُ  ننِِ بَادَسنن م يَُاإ  ًِ َِ ننزي  تَننلِيوع  وا ذاُت بُْانندم 

إ تنننلِيَي الاديمنننة ال ُ تمنننلهعِ ُ ءك نننداإ  شَنننه أيضنننل

د ي ةِ وبِلْاِاهل  ًِ هل بِال تَحا ُهُ ِ   ثُمليَ لت  َِ ُحضة

ِه اثمتَننْع عشننش َ "الدُننْدف" ال ننذي َاننََظ   َ نن َ  ِِ  تَكننشا

ْغنَل ُكن  ِ  ُِ شاإ ع   الد وام  شَللدُنْدُف قُنْدفا  ًِ  ش  إ حل

ْغنَل تَنزاُحل التَّملقُضنلت  ُِ َرْعمِ وشع كن   رنعمِ و

ناش  نْ ل والَحنـْشبِ والش ِ إ شنع الِّ ِ اتظ   الدُْدف قُْدانل

 ِ ننننش ِ والَإْهننننشِ والِحْدنننند والُحننننب  ــننننـشِ والِّ ِ والمَ 

ِ والاُِّْش والَُِّْشِ  ِ والبَنْشد والَحنش  َْنش والشَّنش  والَو

احننن  واآلتنننعِ والالًنننع والاِّنننتدبَ   تبدننن   والش 

الدُننننْدف عشبَ ننننةإ بِلْاننننِاهلِ وّانننن  َ ةإ بَا ِ ِحهننننل 

 البَلِز  شع ك   حل م وحَ ِ حت   أبد اآلبدي ل 

  "اسُمِك القُْدُس في َصلَواِت اللنير

  تحَت كاىوِس ليٍل َ جير

                                                 
   73-72الا دِ  يِّه ِ   (1)
   74-73الدلالِ كتلب الددفِ   (2)

  كّلِ حاٍل وِحير واْسُمِك القُْدُس في

ْلــِم والَحْربِ    واْسُمِك القُْدس في الّلِ

ّرِ والنَّثْرِ  ْقِص والّلِ عِر والرَّ  والقُْدُس في الّشِ

  واْلَجْهِر، والقُْدُس في القمحِ والَوْهِد والعُْشــبِ 

  والقُْدُس في الِحْقِد والُحّبِ، في الُحْلِم والّرسمِ 

 لقُْدسُ وا والقُْدُس في اْلعُْلر واليُلر

. في البَْرِد والَحرِّ    في الَخْيِر. والقُْدُس في الشَّّرِ

احليرْ    في َوْشِم أَىنائِِك الرَّ

 في َخاليا الَجنيرْ 

 في تَقاطيعِ أَح اِدِك الوافديرْ 

  أنِت لي. واسُمِك القُْدُس. ِلي. واسُمِك القُْدسُ 

 .(3)والقُْدُس والقُْدُس في كّلِ حاٍل وحير..."

 

هُ الُمقَاِوم: ثَانيًا  التّوجُّ

ِه الُادلِوِم شع الند عة   يَكلدُ يمح ُش ِراُش الت ةجُّ

ّل  الم ضلِ  والَ ةِ ِ والإهلِدِ وال  اةِد والَ بلتِ 

ننهُ  ًُ ِّ وجننةِد الُاحتنن  ِ شننع الدنندفِ و ننل يَيش ْشنن َِ َو

َع َهل ِ   واق م َ َالوي   شدَْد "أغمْت  َال ُ الدُدف 

نننننناَش الاَشبننننننعَّ  ]ش ِّننننننسَ [ د الش ِ  بننننننُشوحِ الت اننننننش 

واال سنننن   ِ نننن  الةاقنننن ِ الُامكِِّننننش ّلنننن  الَ ننننةِ ِ 

إ ِلْ ةاقننن ِ (4)ع َنننه" ْشضنننل َِ نننل كل َنننِت الُادلَوَ نننةُ  ِ ولا 

ِْ أَ ننلَم أُشُننام َ ِّنندودِ  وُ ْاسَلتِننِهِ شل َّهننل لَننْل "تَتَننََِج

إ" ]ب  ا تد ت[   (5)ّل  الاِّتدب  ا تداداإ ال  هليَل

ِا الدلِاننننُل( واحنننندا ِ ننن ْ  ُرنننناشاِم هننننذا  و)اننناَ

ْدعِ الُاحتنننن    َِ وَن ع نننن   ننننهِ ال ننننذي  يُ ننننش  الت ةجُّ

ننهَة ع  ِ ننَ  الدنندفِ وُ دلو تِننِه بِكلش ننِة الِّ ننب ِ  ال  

ْشّ ُوجةِدِه ع   أًِهلِ كانل ياز نةن ع ن   َِ َو

تحدَا ذلنك  "ّذ أًنَحْت أِ  الدندف شنع رناش 

الادلو ننة ِ ننزاإ ل ُهةي ننة الي ِّننسَمَ ةِ كاننل أوننبِ 

إ  ننن  وجنننةه الم ضنننل "االلت نننل  بهنننل وجهننن   (6)ل

نناةدِ  يُضننلُف ّلنن  ذلننك النندعة ُ ّلنن  الَ بننلت وال  

ة ع ن  الدتنل  والم ضنل   ثنَِاإ ل اديمنِةِ  وَحثُّ اْ  

ًنل بظشوشهنل الااَشنة  ّذ "تنشتبط كن    ولادم الش 

                                                 
   81-80الا دِ  يِّهِ   (3)
ل دِااة  (4) الض اةِِ اإلبداع الاكل ع شع الشاش اِْد ع 

   164شع  الذ(  وتلِ  ِ  
فِ "جد  الشاش والةاق ل قشام  شع  ةِيِ ّلَل (5)

الش اش الي ِّسَمع  الُاالوش"ِ  إ  ة رءون ش ِّسَمَ ة ِ 

 (ِ 19(ِ ع)1م)

  149م ِ  1973   
الدلًعِ  حادِ اِْ  شع راش الادلو ة  (6)

 88مِ  1982الي ِّسَمَ ةِ لَبَلل الداِ الاشبَة ل كتلبِ 
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ق نننَد   ننن  ق نننليدهل ب حظنننة  ال نننل   ننن   نننةع 

 ننل   تت  نن  جننذوِهل بننللةاق  الم يِّننع  ل ش ننلعشِ 

ل ِ الُاتسةِْي  شنع تَنةازم َوتَ ُحنل"وبةاق  الحَ
(1) ِ

ُِ ّياننلُن هننءالِم الش نناشام بننَن  الش نناَش  وبننذلك يت ضنن

ِ ولَننةِا وَرننشيكا أاننلفا شننع الَحنندَ،"   (2)" ةقننفا

وال ننذي يتبنند خ أن  هننذا الش نناش قنند ا بَننا ِ نن  ِؤيننة 

تيلع َ ننة وحشكَ ننة ل اكننلن الُادنندَّف ال ننذي كننلن دايننل 

ُع إ يننءث ش شننع اْدَبِ الت يلعنن   ننَ  اْحنندا،ِ تيننل

إ شنننع تَََنننش الَاِّنننلِاتِ بَْحَإنننل َعنننِ   شَبننندو ِاغبنننل

 اْشض  

َويُاننندُّ ِرننناُش الدُنننْدف الُادنننلِوم شنننع تَإِشبنننة  

ا ِاَلاَالِ واجتالعَال شنع اآلِن ذاتِنه   )الدلال( راشإ

خ غلراةم  شدد اوسدَم  إتا  الددف ببِّل تهِ بدةإ

هننل االًننسهلد والانندوان وا إلشِّننلدِ و للاننةِ هاُّ

نُ ِ  ننل دعنل اْدَب )الش نناش( ّلنن   ًْ ولنل يِّننتدش  الة

قَلد ِ الَ ةِ ِ بسشيدته   ِ و   همل أَحََِّ  )الدلانل( 

تة َنَف الت نلِييِ وِ نةِزِه شنع ق نَدته " ةعظننة 

إ  ننل شننع  يِّننه ِ ننْ  حمَنناِ  لُإااننة الَونن  "ِ بلث ننل

إ الانندو  ب ِّننلن الإالعننةِ وبكنن    ننل أوتننع  وُ ول بننل

 ِ وِّاد  وِحد  ِ وُع ة   ْبنش ِ ِ ْ ُءهنل    َعْزمم وقة  

 الََِّّوط والت حد ي والادلَوَ ةِ شع قةلهل 

"علننا َمننأ هللا أُعلننُر ُهوحنني َوَنننوئي. وأشننهدُ. 

 فاشهْد 

 أنا مِلُك القدِس. نَْجُل يَبوَس. َوهيُث ُساللِة َكنعاَن 

 َوْحِدي 

دْ   خلي ةُ ُهوحِ النَّبّيِ اْلقَديِم اْلَجديِد ُمحمَّ

 نا َمِلُك اْلقُْدِس أ

 ل أنَت، هيتشاهْد!

 أنا مِلُك القدِس، فاسَحْب فلولَْك 

 ِمراسَي صْعٌب. ولحمَي ُمر  

... 

 تَجاوْزَت كلَّ الُحدودِ 

 ىاَلطي ِمَر النّاِه والَجْمِر،

 .(3)أيَر تَُجرُّ ذُيولَْك؟"
                                                 

شل ّاالعَ ِ عز  الدي ِ الش اش الاشبع  الُاالو (1)

ِ الدلهش  ل داِ 3قضليله و ةاهشه اليمَ ة والاامةيةِ  

 اليكش الاشبعِ 

   401م ِ  1978   
حالديِ  حادِ الشؤيل واالاتششاف شع راش وشكش  (2)

و ةاقف الا  ة الدكتةِ زيلد  إَبِ بَشوتل داِ 

 مِ 2000الحداثةِ 

    146   
   82الدلالِ كتلب الددفِ   (3)

 

وهننة بننذلك يءك نند ُعشوبننةَ الدنندف بَ ننْةته 

(ِ وتلِيوَ  َِ )اليننشدي  الإاننلعع  هننل الاشبننعَّ الاتإننذ 

ننة والي ِّننسَمع   ِ نن  َعْهنند كماننلن  شللادداننع   لو 

ننة ) إنن  يبننةفِ وِيننث انن لة كماننلن(ِ كاننل  عل  

إ أيَّ َع قننةم ل انندو   ِ  لشَننل يءك نند تلِيوهننل اإلانن  ع 

م شنننع ُ ْ ِكهنننل  ( بهنننلِ أو َحنننا  نننهَة ع  اْجمبنننع  )ال  

واالاتَسلن شع أًِهل )أ نل   نك الدندف  ال أ نت 

د!(  ولذلك يتحد اه كانل يتحند اه كن ُّ عشبنع  ِيتشلِ

 وُ ِِّ ل 

وْن  الدُننْدَف كل ننْت و ننل تننزا  ِ ننزاإ ل ت ننلِيي 

إ -والد ي  عمد الش نلعشِ شهنع  قنْدُف اإل ِّنلن  -أيضنل

والإانننل  والحَنننل  البِّنننَسة شنننع ق نننَدته "قُنننْدف 

اِْ "ِ وّْن كننننلن لََءك نننند شَهننننل تبنننندَُّ  الةاقنننن  

ُِّ ع ن  الانةد ِ الااهةد ّل  واق  ُ ش  كانل أ   نه يُِ ن

ا  ّل  الاديمة وتو َ نهلِ بَِةْونِيهل عشبَ نةِ ُ  نشا

ع   تَكَِد الةجةد الاشبع  شَهنلِ  نْ َم كن   رنعمِ 

ِ حَ  قل ل  ّم كلي م  وِغل ك   تملقُ

"وأنا عائدٌ. عائدٌ. ِمْلَء َشْعبــــــــي وَشْوقِي 

 وُحبّــــــي

. ِشتائي َوِعْشقي َوقَْلبي. وِسّري وَجْهـــــري

  وَصْي ي

َحنيني وَخْوفي. وقّوة ُهوحــــــي وُنع ي... 

 وعائـــدْ 

 عائدٌ. قُْلــــُت: عائدْ 

 .(4)عائدٌ. ألُف عائْد!!"

 

ا شَهننلِ ّال   َولَننئِْ  كننلَن كنن ُّ هننذا التَّمننلقُّ بننلِزإ

ال شع ثملينل هنذا الاََان  ا ناشي  أ  هل بحضةِهل شمَ  لش ِ

 ِ إ ِ نَ  اال ِّنإلمِ شكل نْت َهانَز َ َوْون م َ  َدَْت  ةعنل

ِم َج ع  ِل َْيظة )الددف(   وأالَف ت لُفم بَمهلِ بتَكشا

 

َو َِإنندُ الش ننلعَش شننع ق ننَدته " ةعظننة لإااننة 

الوننن  " يَُنننِشُ  شنننع تَكَننند عشوبنننة الاديمنننةِ 

–واإلونننشاِ ع ننن  الم ضنننل  والادلو نننةِ ُ اتمَإنننل 

ا ز بننذلك هةي تهننل بُهةي تهنن -كََننشإ ل الاشبَ ننةِ  ننل يُاننز 

اإلا  َ ةِ بلاملد الك م عن  الاديمنة ّلن  الانتك  ل 

)الننننذ ات والإالعننننة( الااَ نننن  ل ش ننننلعش والاننننشب 

والاِّ اَ ِ كال شع )بَتعِ بن دي   (ِ واانتودام 

ِ ُ ِّمَداإ ّل   ًاَش اْ ل ال ذي يد   ع   ك   عشبع 

                                                 
   92-91الا دِ  يِّه ِ   (4)
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)وحدي(  )  ك الددف(ِ و       هَامة التابَش

ل  وتِّ  سه ع   اسش راشي  كل  ِ هذا وغَشه  ا 

دهل  يءك نند حننا  الاننشب والاِّنن اَ  بللاديمننة وتيننش 

إ  سلبَنننه ّلننن  الش و نننَ ة الت لِيوَ نننة  هنننل بهنننلِ ُ ةج 

)ِيتشننننلِد( ال تننننع تاَ نننن  ِأف الَننننْشب الَننننلزي 

ْبَط بنَ   ل اديمة َزَ   حشوب الِيِشْ إنةِ قلِونداإ النش 

د ع َنننننه التنننننلِيي  لًنننننع الاديمنننننة ال نننننذي يشنننننه

َ ننش الاننَ ة ِ  وحلًننِشهل اآل ننع واآلينن  ّلنن  التَ 

والااننننزوم ع َننننهِ بإهنننننةد الادلو ننننة والَنننننةِ  

 والتحد ي ال غَش 

وْن  الددف عشبَ ة شل  ه يتحد خ الادو  الَلرلِ 

إ ل  ِّننل َ ة جااننلمِ  إ بننَع   وننةتهِ ُ ا مننل وننلِ ل

إ ل اننللل ك  ننهِ ب ننةته الحننلدِ  أن  ُهةي ننة  حل و  ننش 

ديمة الَلبتة تءك د حد ه شَهلِ وتميع اد علم غَشهِ الا

وبللِيانن  كننلن هننذا  ننل انن  ط ع َننه )الدلاننل( ُجهنندَه 

اليمنننع  ع ننن  ا تنننداد انننسةِ الد نننَد  بلرنننلِاتِ 

ِ ع ن  َ س ن    مهلل دوِان وْةت النذ ات الإاانع 

غَننننش اننننسش رنننناشي  )أ ننننل( ِ وُحِّنننن  التابَننننش 

َنش بلاتودام الإا نة االاناَ ة )أ نل   نك الدندف( غ

إ - ننش    و ننل أد اه هننذا التابَننش  نن  تشاننَي  -أيضننل

 الد الالت وّثبلتهل  

ُِ الاحتنن   بِحِّ نه الُادننلومِ  ويبندو أ  ننه يُحنذ 

والَ ننليش ع نن  أشاللننهِ وبكنن    ننل أُوتِننَع ِ نن  َعننْزمم 

وقننة  ِ وِّاد  وحنند  ِ وُع ننة   ْبننش ِ ِ ْ ُءهننل الَِّّننَوط 

ِِ كنن  م   نن   والت  نند ي والاةاجهننةِ واإلياننلن بنندَْو

الََضننب والَ ننةِ  وأثشهاننل  شاَِ ننعٌّ ع نن  الانندو  

ال ننهَة ع  أْن يةاجهننهِ وّْن كننلن شننع ثمليننل ذلننك 

يَاش  َ شلهدَ  ن  الةاقن  الَاانَشِ تحنَت انسة  

الاحتننن   ِ ننن   ْهنننب الوَنننشاتِ واالعتننندام ع ننن  

 اْبملمِ شع قْةلهل 

"أنننا مِلننُك القنندِس. نَْجننُل يَبننوَس. َوهيننُث ُسنناللِة 

 كنعاَن 

 ِدي َوحْ 

دْ   َخلي ةُ ُهوحِ النَّبّيِ القَديِم اْلَجديِد ُمحمَّ

 أنا َمِلُك القُْدِس. ل أنَت، هيتشاهْد!

 أنا َمِلُك القُْدِس، فاسَحْب فُلولَْك 

 ِمراسَي َصْعٌب. ولَْحِمَي ُمر  

 فأطِعْم قطيَع جيوِشَك لَْحَم الكالِب،

 وأطعْم قطيَع الكالِب ُخيولَْك 

َنننلَْلَت َسننبيلََك أنننَت... َوأَْخطننأَْت  َنننلْلَت اللَّننبيَل،

 أنَت 

 تَجاوْزَت ُكلَّ اْلُحدودِ 

 ىاَلِطي ِمَر النّاِه واْلَجْمِر،

 أَْيَر تَُجرُّ ذُيولَْك؟

، وُمْلِكي َعِصي  َعلْيَك   َوَعْرشي قَِصي 

ُر خدًّا َوجيعًا؟"  .(1)فََكْيَف تَتيهُ؟ وكيَف تُصعِّ

 

ل وشننننع  ةًنننن م ُ ننننَش  نننن  الد ننننَد  ذاتهنننن

ؤيننننة   يِّتشننننشف الاِّننننتدب ِ ويةا نننن   ملشننننذ الش 

شللددف وّن كل ت بدانة جَشاشَ نة  دد انة و حند د  

الاِّننلحةِ ّال أ  هننل تامننع لديننه الكََننش  شهننع ِ ننزا 

ل ننة   الُاتشا ننع والاحتنن   ك  ننه )ش ِّننسَ ( ِ نن  

جمةبه ّل  راللهِ ِ ن   َدَبنه ّلن  َج َِ نه  شنلن كنلن 

غضنننبْت  هنننذا رنننَ هل شنننللة ُ  ك  نننه كنننذلكِ وّن

تننهِ بُِكنن   ُ دُ ِننهِ ويََننةِ  نن  أجنن   شََِّضننُب بُش َّ

 الو   والت حشيشل 

 "ول تَْنَس. ِهيتشاْهد

ِل النَّْقِب حتَّا أعالي  أَنا َمِلُك القُْدِس. ِمر أوَّ

 الَجليِل،

 .(2)فأيَر ستُش ي غليلَْك؟ "

ويِّنتدعع الم َظننش أن   سنلب الش ننلعش ل احتنن   

ضننِ  ذلننك الامننف  سننلبا عمَننفا ورننديدِ وقنند ات  

باننند   ّرنننلِاتِ كلانننتودام شِاننن  الس  نننبِ  َننن ل 

ْ    ِ وال الملهَة    اليا  الاإنزوم   ْ ِ تِّه  تيض 

إ ل اننندو  عننن  جشايانننه اآل َنننةِ وتحنننذيشاإ ِ ننن    ْهَنننل

تالديهِ  َ ل وال تمَس ِيتشنلِدِ شن  تتةع ندِ وال 

نن ِ شنن  تتَسننشْفِ وال تتننةه ْل    ّلنني  و نن   تتاه 

ت )الكلف( الِّ نلك  شنع  سلبنهِ     تِّ  ط وةْ 

ننل يءك نند دالالت الت دشينن   ننةِإ  ا  وشننع الدلشَننة  لو 

ننه ل كننلي  شننع الدنندف  ننشيِِ والاةجَّ الابلِرننش وال  

نننع بنننذوِ  شنننع النننز    الحلًنننشِ بنننميَس حنننلد  يما 

الاةاجهة والتحد ي والَضنب والت ند ي عمند كن   

 ُ ت َام عشبع  

ننل إ  ا  يتا  ننا  وّْن كل ننِت اْليننلُ  اْكَننش دوِا ننل

بهننذا الشننَن شننع هننذه الد ننَد ل الدنندف  أ ننل  أ ننَت  

ننننشاعِ  تشحنننن ِ شننننلن  ذلننننك ينننند   ع نننن  حنننند   ال  

واحتدا ه بَ   ششَ ِ هال )أ ل وأ نت(ِ  ن  أجن  

الاكلن )الددف(ِ ولذلك ال بند  ِ ن  زوا  أحندهالِ 

وهنننة الس نننلِ  والدنننلدم ّلننن  الاديمنننة )الاحتننن    

 اشبَ ة ِيتشلِد(ِ  ءك داإ بذلك الُهةي ة ال

بَماننل تبننشُز الاديمننةُ شننع ق ننَدتِِه "ااننُاِك 

 ِ الدُْدف" جنديش إ بلليندام أبندَ الند هشِ ش هنل كن ُّ حنع 
                                                 

   82الدلالِ كتلب الددفِ   (1)
   85-84الا دِ  يِّه ِ   (2)
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ولهنننل كننن ُّ وقنننتم يُِّنننتميَدانِ وكَ  نننه يننندعة ّلننن  

ب الش ننننهلد  ع نننن   ِْ ااننننتَ   ذلننننك باةاونننن ة دَ

أًِهلِ ال تع بلتنْت َحِّنش إ شنع كن    ينسم عشبَ نةِ 

ت ِعبنش إ ال تُمِّن  أو تولذلْت شضَ اْتِ وال تع كل ن

تَا حع ِ َ  الذ اكش ِ بلإلًلشة ّلن  اإلونشاِ ع ن  

َ مزلتهننننلِ وِشاننننة َ دل هننننلِ واِتبل هننننل بااننننل ع 

الم ْ ش والت إدُّد والحَل   شهع أِ  الشهدام ال تع 

تَِانندُ بللبدننلمِ وهننع الاُننْشف الامشننةد والامتَظننشِ 

إ يء  نب الادنة ِ  شكَف شُش ِ  بهل حت   ونلِت ذْ بنل

كنندِ  وننْيَة الحَننل  حت نن  شننع الامننلم )يننل عننذاب وي

ؤخ شع كةابَِّمل وقةا َِّمل وتضلِيِّمل((   الش 

 

ِ  ع ن   وال ذي يت ضنِ أن  الاديمنة بلتنت تُ ن

دهنننننل و  ةونننننَ تهل  نننننلعش لَاب نننننش عننننن  تيش  الش 

ِ و نل حةلَهنل شنْشعِ  الم ضللَ ة  شهع الك   شنع الكن  

ووجنننةدُ كننن   رنننعم وكننن   أِ   تشت نننبا ع ننن  

دواِ هل  ديمةإ عشبَ ةإ ول د ِ وأ ُ  كن  ِ وجةِدهل و

عشبننع  شننع البدننلم  ِّننتَادٌّ  نن  أََ  هننلِ وأوننللتُهل 

  اتد ا وبلقَةل 

 "يأخذُ الوقُت ما يشتهي الوقُت ِمر وقتِنا  

 ولها َوْحدَ ا كلُّ ما ظلَّ في موتنا

 ولها َوْحدَ ا كلُّ ما فاَض عر َوْقتِها

 والَّذي َنجَّ في َصْمتِها

 برةُ اْلَمْوِت في عبرة البَْعِث ِمر َموتِهاَولَنا عِ 

وحِ في صمتِنا؟  َمر تكوُن سوى حلرِة الرُّ

 َمر تكوُن ِسوى َشمِلنا؟

 وِسوى ُعرِسنا

 وِسوى قُدِسـنا

 َمر تكوُن إذا أنشدَ الُمنِشدون؟

 َمر تكوُن؟

يا عذاَب الّرؤى في كواىيِلنا وقواميِلنا 

 وتَضاهيِلنا

 يا ُجنوَن الُجنون

ا قَمُر اللَْيِل ِمر ناِه َجدّي الّشهيِد علا ليلُه

 ُسوِه ا

 ونَهاهي القَصير

 نوُههُ َشبَّ ِمْر نُوِه ا

ْفِء ِمْر دُوِه ا  قاىلاً فكرةَ الدِّ

 .(1)في الّصراعِ األخيِر األخير!"

 

                                                 
   71-70الدلالِ كتلب الددفِ   (1)

ننل كننلَن واقننُ  الاديمننة شننع ق ننَد  "قُننْدف  ولا 

اِْ " غَنننَش الةاقننن  الكنننلي  شَهنننلِ شدننند كشنننف 

قنلتِ تتإ  ن  شنع الش لعش عا   َِ ل شنع اْ نش  ن  ُ يل

 ةاجهته لآل ش وتاشيتهِ وقد بشز ذلنك بةًنةح 

شع ق َدته " ةعظنة لُإاانة الون  "   شك نزاإ 

ةَ أه ا ل دُْدف وُهةي ةِ وُ شَشاإ شع  نع   ع   أ  ه ثا 

ننننهَة ع  الُاِّننننبَا  ذلننننك ّلنننن  توسننننَط الانننندو  ال  

إ  والدننديل  ولكنن   الَننةِ  اننتكةن وتحننَ ِ ُ حِِّننمل

بننذلك تة َننف تننلِيي االحننت   ِّثْننش وقاننة حس ننَ  

ِ ّذ يدة ل   ز َ  الدليد و ح الد ي  اْي ةبع 

 "َجِهلَت كتاىي،

 وتاهيَخ َوْجهي َوَك ِّي َوىَاىي

 وَعلََّمَك اْلَحْرَف َسي ي

 ِلتَْقَرأَ تَْحَت الّرماِد ُطلولَكْ 

 لعلََّك تُدهُك أنَّ القديَم ُحلولي

 وأنَّ الجديدَ َعذاىي

 ل ِّهُ فِيَك فُضولَكْ يُ 

 ويَْرفُُض في إِْهِث أَْ لي ُحلولَكْ 

َوأنَّ ىُزوَغ دَِمي اْلُحّرِ والَحّيِ يَك ي أُفولَْك"
(2). 

 

وشع أثملم ت ةيش الش لعش ل ادو  تإ  ت "لدينه 

الددِ ُ ع   ااتودام ال َةِ بال ينت مم و شنلعشهِ 

شننع ينندهِ رننك  هل بسشيدتننه  ] َ اننة[شإننلمت لَتننه 

نننن   ّذ كل ننننت اننننل سةإ  تملاننننبةإ  نننن  (3)ة"الولو 

 شننلعشه الحل دننة والشاشضننة والَننليش   شهننل هننع 

ِ كدةلننه  تبننشز  َ اننة بننَ  يديننه وشننع  ِّننَإه اليم ننع 

ِاإ اليان  )تَْشَحن (ِ ال نذي يحان  دالالت تََنش  ُ كش 

هننه ّلنن  ًننشوِ  الادلو ننة  ذهنن  الدننلِ ِ وتةج 

ِ و َْيَه    الددفل   والَةِ  ع   الاحت  

  حيًّا َستَْرحـــْل "إذا شئتَ 

 وإْن ِشئَْت َمْيتاً ستَرحلْ 

 ت ّضْل... ِلترحْل... 

 َستَرحلْ 

 إلا حيُث أْلقْت... 

 . (4)سترحْل، وتَرَحْل، وترحْل..."

 

ه الجتماعيّ : ثاِلثًا  التّوجُّ

                                                 
   83-82الدلالِ كتلب الددفِ   (2)
 شقةِ ّيالنِ "الاديمة شع راش ااَِ الدلال"ِ ِانللة  (3)

مِ 2006 لجِّتَش غَش  مشنةِ ِ جل انة الو َن ِ الو َن ِ

 26  
   89-88ددفِ  الدلالِ كتلب ال (4)
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ات ضِ بلاتدشام ِرناِش الدُنْدف االجتانلعع  شنع 

ا تَإِشبِة )الدلال( أن  الاديمةَ بنشزْت  ن   ن   هنذ

ه شنع ّ نلِ  ن  الاال نل ِ  ن  الت شكَنز ع ن   الت ةج 

الاننندوان ع ننن  أه هنننلِ وت نننةيش تاننندُّد الاملونننش 

االجتالعَ نننة شَهنننلِ كانننل بنننشزت الدننندف  َزو نننةإ 

 تَإنننةَ الاننندوان ع ننن  الاكنننلن بللت هةيننندِ وع ننن  

ننننننننْإ ِ والت هاننننننننَشِ  اإل ِّننننننننلن بللدتْنننننننن ِ والَِّّ

ن ِ نننن   والِح ننننلِ   ِ شننننع  نننن    إتانننن  ُ كننننةَّ

َْ ل عشبَ نةِ رشيحتَْ  َْ  ُ وت يت   تمتاَلن ّل  قة َ ت

وأ شخ َهإَمة    أتبلع الد يل نة الَهةدي نة  ُ حت َّنة 

وُ حت  ننةِ شدَننش  وغمَننةِ ُ ضننسَهد  وُ ضننسِهد ِ 

 جلياة وُ كتيَة     

كال اانتسلع هنذا الش ناش ت نةيش تينلُوت 

ننشاع الاشبننع   اإلاننشايَ ع  ِ ننْ  حَننُث أدواُت –ال  

َْ  واإل كل نن لت  شبَماننل الاننشب شننع الدنندف الس ننشش

إَ   ُعنننزَّ ِ كنننلن اإلانننشايَ َ ةن و نننل زالنننةا ُ ننندجَّ

بلْانن حة ع نن  ا ت شهننلِ وأهنن  َحننْشب وَكننْشب  

أًْف ّل  ذلك ت ةيَش تَنشد ي اْحنةاِ  الااَشنَ ة 

نننننننشوف الِّ َلانننننننَ ة واالجتالعَ نننننننة   تَإنننننننة الظ 

واالقت ننلدي ةِ شاننل لِّننلُن ذاِت الش ننلعش شننع الاََانن  

ال  لِّنننلُن ت نننك الإالعنننلت الاضنننَسَهد  الش ننناشي  ّ

ًنننْت ِلُِّنننةم  والُااتننندَخ ع َهنننل  ّذ كََنننشاإ  نننل تاش 

الُاالَ  َننةِ والدتْنن ِ وشَْدننِد اْْ نن  واْ ننلنِ وغَننش 

 ذلك 

وال نننذي تبنننَ   أن  هنننذا الش ننناش الانننَ ال  

"كتلب الددف" قد واَكنَب ُجا نةإ ِ ن  اْحندا،  منذ 

إ وننةِ  انن  بَ ة عنن   س نن  اْليَ ننة الَ للَننةِ علكِّننل

الاإتانن  شننع الدنندفِ و اب ننشاإ عنن  قِّننة  الةاقنن  

الاشبننع  الَااننَش همننل ِ و نن  همننل تإ  ننت ع قننة 

 ديمة الددف بلآل ش ال  هَة ع  شنع راش)الدلانل( 

 نن   نن   ت ننةيش الحَننل  االجتالعَ ننةِ وكْشننف 

الُحُإننب عنن  الةاقنن  باننل يَشننع بدِّننةته  وأكَننش  ننل 

ذ يمتد  يت ضِ ذلك شع ق َدته "قدف اِْ "  ّ

الش ننلعش شَهننل ّلنن  ت ننةيش َ شننلهدَ حَ ننةم ورننابَ ةم 

إ بنذلك تإشبتنهِ  َ اَشةم ع   أِ  الاديمةِ علكِّل

بملمإ ع ن  ّحندخ زيلِاتنهِ شنع ز ن  قند تنةل    ّذ 

ِ هنننذه الت إِشبنننة حَنننل  الاإتاننن  الاددانننع   ت نننة 

ببِّل ته وِ َب أبمليه وردليهل وأح  هل  وال نذي 

تالعَ ة الايةي ة والبِّنَسة تبد خ أن  ت ك الحَل  االج

قند بُةِغتَنْت بنَ شخ أكَننش تادَنداإ و نشاِ  وقتل ننةِ 

بنن  أكَننش ّيننذامإ بحَننث ا اكننَس ذلننك ع نن  الننذ ات 

نبلح  الُابدعة شاب شت عن  حِّنشتهل وُحز هنل  شلل  

الادداننع  بسبَاتننه  اَ ننز ب ننَوب الحَننل ل أاننةا  

اِ  و  وحَشكة وَج َبةِ و سلعل قدياة تِّد  حلجة النز 

لحِ بال يشَش ّرلِات علبش  ودقَدة ّلن  أن  والِّ َ  

أِ  الاديمننة  َ بننة وِ اسننلم وِ شحلبننةِ تتو   هننل 

الاحب ننة والبِّننل ةِ وياننل  الوَننش أشننشاد  إتااهننل 

ك  هِ كال أ  هل أِ  تكشنف عن  الكنْدح والُاكلبَندَ  

نل ِ     أج  الحَل   ن   ن   ت نةيش  بدنة الاا 

 نننة  ّلننن  جل نننب الكْشنننف عننن  أحننن م اْبمنننلم لب

ِ الش ننلعش حَننل َ  الانن ِب والاسننل ِ  وع َننهِ وننة 

الاديمننة حَننل إ ك  هننل أ نن  وااننتدشاِ و حبننة وأ ننلن 

وُ نل ِ وتس ُّنن  ّلنن  تحدَننا أ مَنلت شننع  نن   تننةاد  

ِ شع أدام الابلداتِ  وتشاُحلِ وتِّلُ ِ ديمع  وتحش 

 شـ ل 

 "قَْبَل َطْقِس التّرانيِم يلتيقظ النَّاُس ِمر نْوِمِهْم 

لنننا اللُّنننوق ىنننْيَر التّحيّنننِة والنننّردِّ ىال نننّلِ ينزلنننون إ

 والَوْهدِ 

يْلتْبشننروَن ىننأفرانهم، ح لننة الُخبننز والكْعننِك فنني 

 أْوِجها 

)َمْر يَنذُْق كْعَكهنا الَمقدسنيَّ الّشنهيَر يُِعنْدهُ الحننيُر 

 إليها... 

كَمر يشرُب الماَء ِمْر نِيِل ِمْصنر... فلنوف يعنود 

 إليها...( 

  الَمواِسِم واألهض. أط الُها ُ نا القُْدُس. قُْدسُ 

 في زواهيبها وقناِطِر ا 

يَْصننننعَدوَن إلننننا اْلُحْلننننِم فنننني دََهجٍ ِمننننر ُصنننن وف 

 المداِهِس 

 والدّكاكير جاِ زة... دوَن حاهْس 

 .(1)وأذاُن جواِمِعها نكهةٌ لرنيِر الكنائس"

نةِ   وكَ  ه يشيد أن ياكس        هذه ال  

تْهنننل ُ وَ  تنننهِ أن  ال تنننع قباَنننْت شنننع ذاكشتنننهِ وحلكَ 

الدندف لننل تَاُنند كاننل كل نت بحَلتِهننل البِّننَسةِ حَننل ِ 

الش شاكة واإل ِّل َ ة والاَا  والبحث ع  اْشض ِ 

ِغل قِّة  الظ نشوفِ كانل لنل يَاُند بادندوِ الَانْشم 

ا دو ال عةايا  ّذ  ِإ )الش لعش وغَشه( زيلِتهل ِ شا

َِ زينننلِ  لهنننل شَانننل  ضننن ِ وقننند دب نننت شَنننه  ونننة 

الز ه الحمَ ِ  تنَ   إ ّعلدتهنل شنع كن   اْرةا  و

ِ  الدننة ل حَننل  الددااننة والاَشاقننة  حننع   وقنند ي نن

يننننلِ  الد يمَ ننننة  والَكيننننلف والم ننننلف البِّننننسلمِ والز 

الإلذبننةِ ولننذلك ي ننش  الش ننلعش شننع ُ ننش ق ننَدته 

ع ن  زينلِ  أ ننشخ ل اديمنة كانل كل ننتِ ِغنل كنن   

                                                 
   90الدلالِ كتلب الددفِ   (1)
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نننشاعلت والت ملقضنننلت شَهنننلِ وباننند كننن   هنننذا  ال  

ِ الش نننلعش أن  الدننندَف قُنننْدُف الت   ِ يدنننش  دنننديل النننذ كع 

َ حب ننننةِ وقُننننْدُف كنننن  ِ البََشننننشِ وقُننننْدُف الكننننلدحَ  

شة  ل  الُاشَهدَ ِ والسبدلت الاها  بال يَشنع -والاا 

وقُننْدُف َرننة  وحمننَ ِ  -بَيديةلةجَتننه االرننتشاكَ ة

 وقْدُف ك  ِ ّ ِّلن )أ َ  وذَكش(ِ شع قةلهل

  ر" يذي القْدُس. قُْدُس البَشَ 

  قُْدُس شغّيلٍة ُمر قيرْ 

  ونحايا الَحنيرْ 

 في صالِة الَملاء الَحزيرْ 

 .(1)قُْدُس أُنثا. وقُْدُس ذََكْر"

 

و ن  همنل تبنشز الَ مليَننلت الضند ي ة التنع تءك نند 

ال  شاع واحتدا نه شنع هنذه الد نَد ِ بانل ياكنس 

ونننةِ إ عننن  الةاقننن ِ ويءك ننند وجنننةدَ اثمنننَ  شنننع 

ِ ُ تمننلش شي  وغَننش ُ مِّننِإَاَ ِ الاإتانن  الادداننع 

 كال يَتعل

اآلخر = القدس   Xأنت = العرىيّ  Xأنا )) 

 ( ((مراهة X)حالوة 

أًف ّلَنه وًنةَح ونةِ ِ اآل نش ال نذي أث نش 

  ُ ِ والاملية بهل  شهة ُ حنش ِ ع   الاإتا  الَادداع 

 ِ ِ وغشيننبا ِ وُ شيننبا ِ وُ اتنندم اْحنندا،ِ و إمننةنا

ِ وزاي ا ال  حللةل   وُ إِشماِ وقلتِ ا

،  "...واْجَمْع َشظايا ُجنونك مر تحِت ُخ َّيَّ

ْس َح اَء  زائِمَك اللُّوِد. لُذْ   َكدِّ

بْ   ىشراعِ القراصنِة الّطاهئيَر. وغّرِ

 .إلا حاِل َغْرىَك، هيتشاهد

 تزوُل جرائُمَك الدّامياُت. وأنَت تذلُّ. وأنَت تزولُ 

 .(2)وكم ان لي أَْن أُِذلََّك. كم اَن لي أن أُزيلَْك"

 

 ِ هُ َجبل إنننلِ وُ ننند ِعَإل ل دنننة  ِ وَجهنننةالإ ُِ كانننل يُ نننة 

 و ليِشإلِ وَحدةدإا  وحدَدتُهُ تةحع بََش وةِتهل 

 "فأيَر ستُش ي غليلَْك؟

 ويا أَسداً ِمر دُخاٍن وقَّشٍ 

 وناٍه وىَْطٍش 

 وِحْقٍد وَجْهٍل وطْيٍش 

 تزوُل إذاً أيُّها الَّتيُس هيتشاهد

 .(3)وقد اَن لي. اَن لي أْن أُزيلَْك"
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-وال ننذي يءك ننده )الدلاننل( شننع الد ننَد ِ عَمِهننل 

هنننة أن  غلينننلت ذلنننك الاننندو   ننن  احنننت    -حدَدننةإ 

الاديمننة واًننحةا تتاَ نن  شننعل تَشيبهننل عنن  أه هننلِ 

وتبدي   اللل حضلِتهلِ وتَاَس انة  أوِوبَ نة 

اانننته كَ ة شنننع ق نننب النننة   الاشبنننع  وشنننع ذلنننك 

ع الَ لينلتِ الاةً  الادد فِ وهذا يد   ع ن  تينشُّ

وبُْاننند َ نننداهل و سةِتهنننلِ تحنننت  ِّنننا   الننند ي  

الَهننةدي  ) إاننة داوود(ِ بتة َننف باننّ ِ ننةز 

 الد يل ة الاَِّحَ ة والش  ةز التلِيوَ ة  ّذ يدة ل 

 "ِ َي اْلقُْدُس هيتشاهدْ 

وأنَت تُدا ُمها ىالّصليِب، وتخلُع أىواىَها 

 ىالمطامـــــــعْ 

لمليحِ . وتجهُل ِسرَّ الّصليِب. وحلَم يلوع ا

  َمْريَمْ  وأحزانَ 

 وِظلَُّك يَرُسُم ُسوَق أوهوپا وتّجاَه ا والبضائعْ 

 وأو اَم شاٍه، وأحالَم ىائعْ 

 .(4)ويرسُم ِظلَُّك نجمةَ داوودَ، هيتشاهد"

 

وهنننذا ك  نننه يننند   ع ننن  أن  ق نننَد  " ةعظنننة 

لإااننننة الونننن  " تدننننةم شننننع ونننناَاهل ع نننن  

ي ننننة ل تَكَنننند ُهةالمحننننوه األّول حننننةِْي  اثمننننَ ل 

 ِ الاديمةِ وتازيز الةجةد الاشبع  شَهل ال اْجمبنع 

ع نن  ت ننةيش دقَننا  المحننوه الثننانيبَماننل يدننةم 

يإتذب ّلَه ز نش  ِ ن  اإلرنلِات التي نَ َ ة ال تنع 

كاننل -تاكننس وننةِ  ل ةاقنن  شننع الاديمننة ِ شهننع 

نند ي ةِ  -أرننْش ل تَننش  شننع بْحننش  نن  الَمليَ ننلت الض 

  الاحتن   أن وتاد د الد الالتِ و   همنل يإنب ع ن

يشحنن  حت نن  تحظنن  بةحنند  كنن   رننعمِ ووحنند  

 الد اللةل جال  وحا  و َش وعدالة 

ِإ  نننشا حضنننةِاإ واًنننحل ًِ َِ حل ثنننل  ّن  التَّكنننشا

ُِ ليظننة  وأد خ و َيتَننه شننع تَكَنند النند الالت  شتكننشا

الددف اب  عشنش   نش  ِ أك ند ّلحلَحهنل ع ن  ِذْهن  

لِ وكنذلك الش لعشِ وُرَ َهل له  َ  هَامتهل وأهاَ ته

َِ الش  ننز )ِيتشننلِد( عشننشي   ننش  أك نند  شننلن  تكننشا

ااتاشاِي ة ُ ال لتِهلِ وا تداد اْ الع شَهلِ ورد   

( شنننع الز  نننلن  أثنننش الاحتننن   )الاننندو  ال نننهَة ع 

الحلًننش ع َهننلِ واالرننتشا  الةاًننِ بننَ  هننذي  

 الاحت َ   شع الَليلت واْهداف والُاوس سلت   

نننْف ّلننن  ذلنننك أن  الش نننلع ًِ َش شنننع ق نننَدته أَ

اه  شنع  ِ  ْشف الاديمة الش  "ااُاِك الدُْدف" ي ة 
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ِ و ننل تتاننش   لننه ِ نن   ننهَة ع   نن   االحننت   ال  

تَهةيننندِ ب نننةِ   نننءث ش  يول نننب بهنننل اإل ِّنننل َ ة 

إ كل ننت  شللدنندُف  ي ننةا ال حننةَ  لهننل وال  جااننلم أي ننل

قة  ِ وال ُ انََ  وال ُ اَن ِ تشنلَغَ  عمهنل الإاَن ِ 

عنن ْهبننةِ  ي ننةا رننلِد  ش حدَهننل الش  بِ و َلَتْهننل الش 

جشيحة وتليهةِ وحزيمة وبلكَة وشدَش  تِّا  ّل  

ِ ولا  ه أحََِّ  شع هذا  اليشاِ ِ   واقاهل الاَالوي 

الت  ننةيشِ وشننع تتننلبُ  الت ِّننلؤالت بننـ)َ ْ ( ل القنن  

ال ذي يِّتحَ ه ع ن  تحكنَل الادن  شنع ذلنك الَاشنهد 

  شنننع الُاشينننب لب ننند ُ حتننن   وحبَنننبِ كانننل أحِّننن

ااننتَ له لننـ)ِأخ( الب ننشي ةِ  ننل أد خ ّلنن  تِّنن َط 

الض ةم شع هنذا الِّ نَل  ع ن  واقن   شنهةد وحنع  

شنننع الاديمنننةِ َ نننَ  تَكَنننِد ُ اسَنننلت هنننذا الةاقننن   

شللددف وحدَهل شنع قبضنة الاندو  الَلِرنل والظ نلللِ 

لننننذلك يَ ننننش  الش ننننلعُش بِِاننننْ م شَِننننهِ أن  الدنننندَف 

ِ ش كَف ييش   بهلِ وهنع عشبَ ةِ وابمةإ لك   عشبع 

د  د  والحِّْنننننش  والإْانننننش ِ وَ شتننننن  التينننننشُّ ِْ النننننة

والإاننل  والددااننة( وكَننف يَننءو  وًنناُهل ّلنن  

ًْاف وًَلع وأاإ  يباُث ع   الحْدِد واْلََضب 

 والَ ةِ ( ّذ يدة ل

 "َمر ها ا ى ونا انكلاِه الترانيمِ 

 شاِهدَةً داميْة؟

 َمْر َهأى ط لتي الباكيةْ 

 دُّهوِب، َوما ِمر دُهوْب؟في اْنِ جاِه ال

 َمر ها ا ىأسمالها الحافيةْ 

 فوق جْمِر الُهروْب؟

َوهْ   َمر هأى ط لتي في اْحتراِق الصُّ

 تحَت َسْقِف اللَّماءْ 

 دوَن زاٍد َوماْء؟

 َمر ها ا وهاَء صروِف القدَْه؟

 يا ىََشرْ 

 َمر هأى ط لتي الضائعةْ 

 دوَن أّمٍ تَحرُّ ودوَن أَبٍ 

 عةْ تدَّعيه خطاً هاج

 ِمر ىالِد الدَِّم الواسعْة؟

 َمر هأى ط لَتي؟ َمر هأى يا ىََشْر؟

 في اللُّدى ِمر َصدى صرختي...

 يا اىنَتي

يا يَبوُس، ويا قُْدُس، يا إيِلياُء، ويا 

 .(1)أوَهشليْم"
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َِ الش ننننلعش ل يظننننِة  وال  َُشننننك  شننننع أن  تَكننننشا

)الِح لِ( شع الد َد  ذاتِهل ِ شاِاإ ي يت اْ ظلِ 

أن  الاديمة تال ع    أز ةم حدَدَ نة شنع ز ل ِمنل ّل  

الحلًشِ أَز ِة َ اَشةِ وِوشاعم    أجنِ  البدنلم  

َاننَل الش ننلعش بك التننه الِّ ننل سة ال تننع تننء    َِ وقنند 

ّيالَن ولحبِهل بللَ ةِ ِ وال تع تِّا  جلهند إ  حنة 

تَََش ّيإلبع  وَ  اةف ياس  الاديمة ك  هلِ ُ شنَشاإ 

 نلِ ّلن  الاَِّْنَكش والَُنزا  شنع  نع  ت نةيشه ل حِ 

وأثشهلِ ب َة  لواة وبِّنَسة وواًنحةِ تاكنس 

وًةح ت نك اآلثنلِ  ن  قتْن  وتإةين  واانتَ  ِ 

تنَ  الاشبَ ننة  شنع حنَ  يت ينا الاحتنن    ن  أبمنلم اْ  

ننننل االاتِّنننن م بِلْاننننِل  ِم ّ   واإلانننن  َ ة ع نننن  قننننشا

ل الحْكل بللاْةتل  الِّ  مِ وّ  

 ُخَوِذ اْلعَْلَكر اْلغَُرىاءْ "َوتَهاوى اْلِحصاُه َعلا 

 َوُجيوُش اْلغُزاِة وقادتُها األقوياءْ 

 َغِرقوا في اْلَحلاءْ 

 واْختَ َْوا في قَراهْ 

 َصْحِر فاصوِلياْء...

 َويَجوُع اْلِحَصـاهْ 

 َويَُموُت اْلِحصاهْ 

 َولَدى النَّاِدِل اْل َذِّ ِحْكَمتُهُ:

 اْلِحصـــاُه اْنتِحاهْ 

 .(2)واْلِحصاُه اْنتِحاْه"

 

ولننئ  كل َننِت الاديمننةُ ع نن  قَننْدِ ِ نن  التلِيوَ ننة 

ِهل الش نلعش  والِّ اة  والددااة اإلا  َ ةِ شدد وة 

  َ شنننع ق نننَدته "اانننُاِك الدُنننْدف"ِ ُ ءك نننداإ تانننشُّ

الانندو  الَلونننب لهننلِ بنننللَحْشب وأدواتهننل  ولكننن   

وح الاشبَ ننة واإلانن  َ ة تظنن   أقننةخ وأقنندِِ  الننش 

إ بننذلك ا تَننلِ  َوننةتْع الدننلف والكننلف شننع ُ حِِّننمل

اننَل  ُ ننء   بننللَ ةِ  والَضننب  نن  ثننةِ  الننم ْيس 

و دلو تهل ل ت الدي والس ََلنِ  َ  الةقةف ع َهال 

)الت ِّكَ (ِ بال يءك ند قنة   الت اكنَ ِ والدندِ  ع ن  

 الت  د يِ حَ  قل ل 

 ً  "وتَصدَّى لَنا غاِنباً َصاِخبا

 َسيِّدُ اْلحْرِب والّريحِ واْلِهْليِكوىتر

 أيُّ شْيٍء ُمقدَّهْ 

 في ُجنوِن اْلغزاِة وفي َعرىَداِت الطُّغاِة،
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 ولْؤِم اْلِ خاخِ، وُخْبِث الّشراْك؟

 أيُّ شْيٍء ُ ناكْ 

 يا َهفيقي اْلَمالْك؟

دى  أيُّ شيٍء سوى ما يتيُح الرَّ

 في َمهاوي اللُّدى، واْلَهالْك؟

 يا صديقي اْلَمالكْ 

 هْ خْ قةٌ ِمْر َجناحْيَك أَْقوى َوأقدَ 

باكْ   َوَمعي عاِلقاً ىالّشِ

ِب اْلِهْليِكوىتــــر  أدِّ

 أنَت أعلا وأكبَــرْ 

 عاقِِب اْلِهْليِكوىترْ 

 .(1)يا هفيقي المالْك"

ُِ شع هنذا الَادَسن ِ واآلتنع تشكَنُز  وال ذي يت ض

نهَة ع  ت نةيشاإ  الش لعِش َع   تَ ةيِش اآلَ نِش ال  

ننل تَشننهده حَلتُهننل االجتالعَ ننةُ ِ نن ْ   َرننْش م  ياب ننش عا 

شَهة اَ دُ َحنْشبم ال َان م وأَ نلنِ وُ حتن   وغنلِدِِ 

ال يُننءَ ُ  شننع الاكننلنِ ولئننَل وعشبَنندِ تَدنندََّم ّلنن  

ِ نَ  الَاإهنةِ  والبَاَندِ  -ع   حنَ  ِغنش  –الاديمة 

  ِْ َ ْْ وَ س َط شَميَّذَِ و َنلشََا َوتَِّن ََّطِ َوأَقنلَم َع َن  ا

إ بِلْانننِل اإِل نننلِم والتَّحنننلب     شَيُةِجئَنننْت بِنننللمَّْيعِ َكنننِذبل

ِِ والدَْا ِ والِح لِل   والِإدا

 "قَِدموا ِمر ىَعيدْ 

 وَهَوْت ناُهُ ْم أنَُّهم َطلعوا

 ِمر هماِد الجليدْ 

 وىُحزٍن شديٍد شديدْ 

  جموا ىاْسِم غاياتِِهمْ 

 تحَت هاياتِِهمْ 

 َ َجُموا ىكالِم اْلَحريِر وَصْمِت اْلَحديدْ 

 ْلَهّشِ َمملكةً ىاْلبَريدْ َوأَقاُموا علا َجَلِدي ا

 ً  قُْلُت ما قالِت اْلقدُس... ل ىأَْس نَحيا معا

 جثّةً... وَك َرْ 

 َوَمعاً... نَْحُر نَْبنِي قُُصوَه اْلَوَطرْ 

 ثمَّ نَبني قُبوَه اْلَوَطرْ 

راِز اْلَجديدْ   ىالّطِ

 فَِلَماذَا إِذاً يَضرىُوَن اْلِحصاهْ 

 َحولَنا

 ِجــــداهْ ويُقاُم اْلِجداُه َوهاَء الْ 

 .(2)حولَنا؟"

 

                                                 
   74الدلالِ كتلب الددفِ   (1)
   75  الدلالِ كتلب الددفِ (2)

وهذا الإزم    الد َد  يِّشدُ حكليةَ الاكلن 

َِ ك      الاشبع   ِ ودَْو    اآل ش ال  هَة ع 

ِ وأثشه شع أًِهلِ  الادداع  واآل ش ال  هَة ع 

ثل  ّن  ّرلِته ّل  قدوم ال  هليمة ّلَهل دلَ ا ع   

تَكَد عدم االِتبل  بهل  شُهل  إهةلة الُهةي ة 

  والَةَ  ِ شكَف يَد عةن أن  الدُْدَف واِْ

ِْ ا لهل(! وبذلك تإ     ةقيه    اآل ش  أ

الاحت   وِْشضه لهِ  َ  الَكْشف ع  أوجِه 

ال  شاع والت ملقّ الدليل شع الاإتا  الادداع  

إ شع تَضلعَف ذلك ّل  الَ ةِ ِ  َْ ِ داعَل بَ  شئت

واال تيل  ع   الةاق ِ ال ذي تةل د ع  اآل ش  

كلَن الت إل س بَ  ليظتع الحشيش والحديد  وّن

ِإ ششت لن  ل بَمهالِ ّال  أن  الش لعش قد حا  هال  ج َ ل

هليمة  ّرلِات ودالالت واًحة  شدد جا  ال  

بدهليهل ِ َ  الَ ل َة )الحديد( واَ ةإ ل اتدشاِ شع 

ِ وأدا إ لاْحِة  الاكلن والتَ  َ  شَه بََش وجه حا 

ة  ِّتة ملتهلِ بَمال حدَدته وحضلِتهِ وإلقل 

كل ت اْول  )الحشيش( بللُا امةِ والت مظَش 

إ  ل اتدشاِ ع    بوسلبلتم زاييةِ واإلقملع  يلقل

أًَِ ة و بةِ وِ   ثَلَّ يتل  تميَذ الُاوس سلت 

 بشت   الاا َ لت 

 

 :الخاتمة

و ننن  هنننذه الدنننشام  الم ددي نننة االجتالعَ نننة 

ف  مننذ  شح ننة يت ضننِ أن  )الدلاننل( َحَاننَ  هننلَّ الدنند

 تدد  ة    حَلته اْدبَ ةِ وب غ اْْو( شع الاشح ة 

مِ بننللت شكَز ع نن  2010و 2000الااتنند    ننل بننَ  

اهمننة ت ننةيشا  ت ننةيش الاديمننة شننع  شوشهننل الش 

اننلِ شكننلن  رننهلد  ّثبننلت لننذلكِ  "كتنناب القنندس"شمَ 

وال انننننَ ال الد نننننليد النننننَ ،ل ااننننناك الدننننندفِ 

ِ   وشَهل و ةعظة لإااة الو  ِ وقدف اْ

يتية   ع ن   لًنَه الشناشي   ن   ن   تة َنف 

ِ وتكََنننف الت كنننشاِِ  التنننشا،  الت نننلِيوع  والننند يمع 

ِّ بننننللش  ةز والُاشنننن    والت  ننننةيش اليم ننننع  الم ننننلب

بللد الالت والحع   شهة يول ب ك   اْ ل باوت ف 

الس ةاينننف والاِّنننتةيلتِ ِانننةالإ ل حنننا  والوَنننش 

ة شع الاديمةِ  ءك داإ أن  والادالة الاَ ال االجتالعَ  

ِوح الادلو ة والَ ةِ  لل تَُاْتِ وأن  الددف كل ت 

ِإ وِْ ننزاإ  ِإ وِْ ننزاإ ديمَ ننل و ننل تننزا  ِْ ننزاإ تلِيوَ ننل

إ وثَةِيال    و مَ ل

 

 :المراجع 
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ّاالعَ ِ عز  الدي ِ الشاش الاشبع الاالوشل  -

ِ الدلهش ل 3قضليله و ةاهشه اليمَ ة والاامةيةِ  

 داِ 

 م  1978اليكــــش الاشبعِ    

ننننناش  - ِ حِّننننن ِ "ال تمنننننل   شنننننع الش  البمنننننداِي 

الي ِّنننسَمع  الاالونننش"ِ  إ  نننة جل انننة اْزهنننشِ 

 م 2009(ِ 2)11

ؤيل واالاتششاف شع راش  - حالديِ  حادِ الش 

وشكش و ةاقف الا  ة الدكتةِ زيلد  إَبِ 

 بَشوتل داِ  

 م 2000الحداثةِ    

ش والةاق ل قشام   ةِيِ ّلَلفِ "جد  الشا -

شع الش اش الي ِّسَمع  الُاالوش" ِ  إ  ة رءون 

 ش ِّسَمَ ةِ 

 م 1973(ِ 19)1   

أبة زيدِ رةقعِ "الت ةاو  التشاثنع  شنع أعانل   -

انناَِ الدلاننل اْدبَ ننة"ِ )ِاننللة  لجِّتَننـش غَننش 

  مشةِ (ِ 

    ِ لنِ اِْدن   م 1992الإل اـة اِْد َ ةِ عا 

نناةِِ عاننلدِ اإلبنند - اع الاكننل ع  شننع الش نناش الض 

لنل أ ل نة  ل دِااة شع  الذ(  وتلِ ِ عا  اِْد ع 

لن    عا 

 م  2011الكبشخِ    

شلعةِِ ّبشاهَلِ " البسةلع  شع الش اش  -

الي ِّسَمع  الادلوم ل دِااة جاللَ ة " ِ ) ِاللة 

  لجِّتَش غَش 

 مشةِ (ِ جل اة ح ـبِ ح ـبِ اةِيلِ    

 م 2008

لب الددفِ ِام هللال بَت الدلالِ ااَِِ كت -

 ِ  م  2009الش اش الي ِّسَمع 

دِ اِْ  شع راش الادلو ة  - الدلًعِ  حا 

 م  1982الي ِّسَمَ ةِ لَبَلل الداِ الاشبَة ل كتلبِ 

 الاديمنة شنع رناش اناَِ الدلانل  شقةِ ّيالنِ " -

)ِانننللة  لجِّنننتَش غَنننش  مشنننةِ (ِ جل انننة  " ،

 الو َ  ِ 

   م2006الو َ ِ ش ِّسَ ِ    

الَلاَ ِ ّبشاهَلِ "تة َف ع نلِ  الانةِو،  -

شننع رنناش عننز  النند ي  الاملوننش "ِ شننع عننز  النند ي  

 الاملوش ل 

لنل داِ الَلزوِي     غلبة اْلةان واْوةاتِ عا 

 م 2006الا اَ ة ل م شش والتةزي ِ 

ية سِ جال ِ لَة الشاش عمد ااَِ الدلالِ  -

 ِ  م 1991د شال  ءاِّة الم ةِي 

 

 


