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 الخىاؿ ألاحىاس ي في اللفيذة اإلاػاـشة
 

 بىغيؽــت بىغمـاسة

ان ٖاقىع  ٢ؿم اللٛت وألاصب الٗغبي، ٧لُت آلاصاب واللٛاث،، ؤؾخاط مدايغ .ؤ.  الجؼاثغ ،الجلٟت، ظامٗت ٍػ

 

 جلذًم  

٣ض ْهغ مهُلر الخىام في ألابدار ألاصبُت والضعاؾاث الى٣ضًت الخضًشت والٛغبُت، وؤزظ م٩اهخه مً ل
ت في اإلاداًشت التي ؤ٦ضث اوٛال١ الىو »الؿاخت الى٣ضًت الٗغبُت اإلاٗانغة، وظاء  عصا ٖلى اإلاٟاَُم البيٍُى

ىاهج اههبذ ٖلى صخٌ ؤؾُىعة ٖلى هٟؿه بذجت ا٦خٟاثه بظاجه، وؤهه ٢اثم بىٟؿه ... بط بن الضعاؾاث واإلا
ىم ؿدُٟا" 1«)اوٛال١ الىو واؾخ٣الله اإلاٖؼ اع ْهغ مٟهىم الخىام ٖلى ًض الباخشت "ظىلُا ٦َغ (. وفي َظا ؤلَا

ت ؤو الهىث اإلاخٗضص" الظي اظترخه الىا٢ض واإلا٨ٟغ الغوسخي "مُساثُل  التي َىعث اإلاٟهىم ًٖ مٟهىم "الخىاٍع
م ؤهه لم ٌؿخسضم َظا اإلا ٦ما الخىام خىاع بحن الىو و٧اجبه،  هُلر ؤو ؤي ٧لمت عوؾُت ج٣ابله.بازخحن" ٚع

ؿدُٟا: ؤهه خىاع بحن الىو ومخل٣ُه ًدك٩ل ٧ل هو مً ٢ُٗت مىػاًُ٪  »، وفي َظا الهضص ج٣ى٫ ظىلُا ٦َغ
ل ٖىه  ، وبضال مً اؾخسضام مٟهىم Trasformationمً الكىاَض، و٧ل هو َى امخضاص لىو آزغ، ؤو جدٍى

ٞلما وظضث  .(2«)شسهحن ؤو ؤ٦ثر( ًترسخ مٟهىم الخىانُت، وج٣غؤ اللٛت بهىعة مؼصوظت )الخىاع بحن
ل) ؿدُٟا قُٕى َظا اإلاهُلر "الخىام" ًٞلذ ٖلُه مهُلخا آزغ َى اإلاىا٢لت ؤو الخدٍى (، ٩ٞل هو ٦3َغ

ل لىو آزغ»ًيبجي مشل  ٗٝغ "عوال  .(4«)ٞؿُٟؿاء مً الاؾدكهاصاث، و٧ل هو بهما َى امخهام وجدٍى ن َو
وؿُج مً الا٢خباؾاث وؤلاخاالث وألانضاء مً اللٛاث الش٣اُٞت الؿاب٣ت ؤو اإلاٗانغة، »باعر" الخىام بإهه 
اؾدبُان ههىم ؾاب٣ت في ؾُا١ هو الخ٤، مما ًىلض  -بهظا اإلاٗجی –(، ٞالخىام 5«)التي جستر٢ه ب٩امله

في خ٣ُ٣خه ويمً بَاع عئٍىي صالالث ظضًضة ٩ًىن لها خًىعَا اإلامحز في الىو الالخ٤، ؤي بن الخىام 
ت مً آلُاث ؤلاهخاط ال٨خابي لىو بخٟاٖله م٘ ههىم ؾاب٣ت ٖلُه ؤو متزامىت مٗه.  زام َى مجمٖى

ي ٨ٞغجه مخ٨ئا ٖلى مبضب 
ّ
جل ضا" ٞةهه ٣ًى٫ باهخٟاء وظىص خضوص ؤو ٞىانل بحن هو آزغ، ٍو ؤما "ظا٥ صٍع

ى ًغي ؤن ٧ل هو َى  زالنت جإل٠ُ مً ال٩لماث، وال٩لماث َظٍ الا٢خباؽ، ومً زم جضازل الىهىم، َو
سها ال٣ضًم واإلا٨دؿب) (، وعبما 6ؾاب٣ت للىو في وظىصَا ٦ما ؤجها ٢ابلت لالهخ٣ا٫، وهي بهظا جدمل مٗجی جاٍع

ال٩لماث لها طا٦غة زاهُت، جمخض بٛمىى وؾِ صالالث »َظا َى ما طَب بلُه "عوالن باعر" ٖىضما ٢ا٫ 
ً، والىو حك٨ُل لىهىم ؾاب٣ت ؤو مٗانغة ؤُٖضث  ٞاألصب ًىمى في ٖالم. (7«)ظضًضة مليء ب٩لماث آلازٍغ

                                                           
 .ٔٔ، صٕٚٓٓ، ٔأمحد ناىم، التناص ُب شعر الركاد، دار اآلفاؽ العربية، القاىرة، مصر ، ط    (ٔ)
)نقػال عػن: زلمػػد عػزاـ، الػنص الغائػب، احتػاد كتػاب العػريب، دمشػق، سػػوريا،  ٘ٛ، صٜٛٚٔجوليػا كريسػتيفا، مػدخل السػيميولوجيا، سػوم، بػاريس،     (ٕ)

 . ٖٚ-ٖٙ، صٕٔٓٓ
 .ٖٚ-ٖٙادلرجع نفسو، ص   (ٖ)
 .ٖٚ-ٖٙادلرجع نفسو، ص   (ٗ)
 .٘ٔٔ، صٜٜٛٔ، بَتكت، آذار ٕٛركالف بارث، من األثر األديب إىل النص، تر: عبد السالـ بن عبد العايل، رللة الفكر العريب ادلعاصر، عدد   (٘)
 .٘٘ص ،ٜ٘ٛٔ، ٔعبد اهلل الغذامي، اخلطيئة كالتفكَت، النادم األديب الثقاُب، الطائف، السعودية، ط   (ٙ)
 .ٖٛ، صٜٔٛٔ، ٔركالف بارث، درجة الصفر للكتابة، تر: زلمد برادة، دار الطليعة، بَتكت كالشركة  ادلغربية للناشرين ادلتحدين، ادلغرب، ط   (ٚ)
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ؾاب٣ت –نُاٚتها بك٩ل ظضًض، ٞلِؿذ َىا٥ خضوص بحن هو وآزغ وبهما ًإزظ الىو مً ههىم ؤزغي 
ُٗحها في آن مٗا. -ٖىه ؤو مؼامىت له ه  َو ا٦ض َظا الخىظه الباخض ؤلاًُالي "ؾُجٍغ " خحن ٌٗخبر ؤن  Segreٍو

ذ ؤو ٌكم »الخىام  ل ٖلى مجاالث ٖمل ٖضًضة في الىو ألاصبي هي: الخظ٦غ ؤو الاؾخٟاصة ؤو الاؾخٗما٫ الهٍغ
ؿخسضم "مدمض بىِـ" مهُلر: "الىو  .(1«)اإلا٣ى٘، الؿازغ ؤو ؤلاًداجي لؤلنى٫، واؾخٗما٫ الكىاَض َو

غي ؤن ٧ل هو َى  لىو ( ؤزغي ٚحر مدضوصة، ٣ًغؤَا ا2«)قب٨ت جلخ٣ي ٞحها ٖضة ههىم»الٛاثب"، ٍو
ُٗض ٦خابتها، لِك٩ل َظا الىو الٛاثب  جدؿلر بها ٧ل ٦خابت؛ بط وبمجغص ؤن ًُل٘ « طزحرة ز٣اُٞت»الخايغ َو

ا صوما ٖلى الُٗاء اإلاؿخمغ باٖخباع الىو الجضًض ٢اصع »ظضًضة ال٩اجب ههه الجضًض ًضزل في ٖملُاث جىام 
في آن، ٦ما ًٓل ٞاٖال ومىٟٗال، ل٣غاءاث مخٗضصة. ومً َىا ًٓل الىو مىٟهال ًٖ ال٣اعت ومخهال به 

ا ألاصواث  ومازغا ومخإزغا، وجهبذ ٖملُت بهخاط الىو اإلاازل ٖملُت حكتر٥ ٞحها الىهىم الٛاثبت، باٖخباَع
له(  (.3«)ألاؾاؾُت لئلهخاط م٘ الىو )اإلاازل( باٖخباع ال٣اعت َى ألاصاة الشاهُت في )جٟؿحر( الىو و)جإٍو

الكٗغ ٣ًىم ٖم٣ُا »بياٞت َا٢ت بًداثُت حٗخمض زلُت مً الٗال٢اث، ألن بن الخىام ًٟجغ الضالالث، ل٩ىهه 
اصي بلى وظىص اخخماالث مخٗضصة للىو ألاصبي ٖلى  ٖلى مٟهىم للخٗضصًت والدكاب٪ والالمدضوصًت، ٍو
اث والٗال٢اث حك٩ل في جٟاٖلها  بُت، وبن َظٍ الاخخماالث جمشل قب٨ت مً اإلاؿخٍى اجه الضاللُت والخجٍغ مؿخٍى

ي بيُت الىو، وبن بزٟاء ؤي مجها ؤو بلٛاءٍ َى ب٣ٞاع للىو، بل جضمحر لٛجي بىِخه الضاللُت والؿُمُاثُت ال٨ل
ت، وللخجغبت التي ًٌُٟ مجها في الى٠٢ هٟؿه (، والىو الكٗغي ججؿُض لهظٍ السلُت مً الٗال٢اث 4«)والغمٍؼ

ٌؿخُُ٘ السالم مً الى٢ٕى في قغ٥  التي ٨٨ًٟها ال٣اعت، ومجها جخم ٖملُت ال٨ك٠ ًٖ الخىام، لظا ٞهى ال 
لجضًض ٣ًىم بهًم الىهىم بّن الىو ا ال٨خابت، التي حٗخبر مغظُٗت ؤلاهخاط الىصخي. –ظضلُت ال٣غاءة 

" ؤن مً بحن اللىاثذ التي ًم٨ً ويٗها لضي صعاؾدىا هها مً الىهىموجمشُلها الىو  .، بط ًغي "جىصوعٝو
ت ٦ُُٟت بهخاظه. لِـ بال بخالت، والخىام مٟخاح ل٣غاءة الىو همه وجدلُله وج٨ُ٨ٟه وبٖاصة جغ٦ُبه إلاٗٞغ  ٞو

 الخىاؿ ألاحىاس ي

ت وه٣هض به طل٪ الخضازل الظي ًدضر بحن ألاظىاؽ ألاصبُت اإلاسخلٟت، ٦خضازل الكٗغ م٘ ًٞ ال٣ه
ت وألاصبُت والٟىُت، ٞهى  واإلاؿغخُت والسُابت والؿحرة مشال. ٞمٟهىم الىو ًخجاوػ خضوص ألاظىاؽ الكٍٗغ

ٞهى  ِـ مك٨ال مً ظيـ واخض ناٝ مٛل٤ ٖلى هٟؿه، بهه هو مٟخىح ٖلى ًٞاءاث ؤظىاؾُت مسخلٟت ل
ا– خال٢ذ مً الترار بإق٩اله » -قٍٗغ ى مٟخىح ٖلى الىثر، ٌؿخُٟض ٍو مٟخىح ٖلى الكٗغ الضعامي واإلالخمي، َو

خىالض الىو مً بيُاث ههىم ؤزغي في ظضلُت جتراوح بحن َضم وبىاء، وحٗا عى وجضازل، وجىا٤ٞ ظمُٗها، ٍو
ظا ما ٌؿمُه "ظحراع ظُىِذ" . (5)«ُضة الٗغبُت اإلاٗانغة اإلاخ٩املتوجسال٠، بلى ؤن ًخم حك٨ُل بيُت ال٣ه َو

ؿمُه ٖال٢ت الخضازل التي ج٣غن الىو بمسخل٠ ؤهماٍ السُاب.  بالخٟاٖل الىصخي الٗام، َو

ا مً ٨َظا ؤنبذ بىاء ال٣هُضة الٗغبُت الخضًشت ٖلى ٢ضع ٦بحر مً التر٦ُ ب والخ٣ُٗض ٣ًخطخي مً ٢اعئها هٖى
ت اإلاىعوزت، وال ختی  الش٣اٞت ألاصبُت والٟىُت الىاؾٗت، التي ال ج٠٣ ٖىض خضوص ؤلاإلاام بالخ٣الُض الكٍٗغ
ت ٖلى الؿىاء مً مؿغخُت وعواًت و٢هت بلى  ت والىثًر بالخ٣الُض ألاصبُت الٗامت، التي جد٨م ألاظىاؽ الكٍٗغ

ا مً ؤلاإلاام بالٟىىن ألازغي ٚحر ألاصب، ألن ظاهب ال٣هُضة، وبهما البض  ؤن جدؿ٘ َظٍ الش٣اٞت لدكمل هٖى
                                                           

ىرة، مصػػػػر، ، اذليئػػػػة ادلصػػػػرية العامػػػػة، للكتػػػػاب، القػػػػاٜٚ، صػػػػيف ٔٓ، عػػػػددٙٔشػػػربل داغػػػػر، التنػػػػاص سػػػػبيال إىل دراسػػػػة الػػػػنص الشػػػػعرم، فصػػػػوؿ، مػػػػج    (ٔ)
 .ٕٛٔ-ٕٚٔص

 .ٕٔ٘،صٜ٘ٛٔ، ٕزلمد بنيس، فاىرة الشعر ادلعاصر ُب ادلغرب، دار التنوير، بَتكت، لبناف، ط   ( ٕ)
 .ٓٔ-ٜٓ، ص ٕٔٓٓزلمد عزاـ، النص الغائب، احتاد كتاب العريب، دمشق، سوريا،    ( ٖ)
 . ٖٗ، ص٘ٔ، مجٕٓالنص كالعامل، فصوؿ عددادلتعدد البنية ادلعرفية كالعالقات بُت  –كماؿ أبو ديب، الواحد    (ٗ)
 .ٕٖٛ، ص ٖٕٓٓخليل ادلوسى، بنية القصيدة العربية ادلعاصرة، منشورات احتاد كتاب العريب، دمشق، سوريا،    (٘)
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تال٣هُضة الخضًشت لم حٗض ج٨خٟ حؿخٗحر مً »، وبهما اهُل٣ذ بلى الٟىىن ي باالج٩اء ٖلى الخ٣الُض الكٍٗغ
ت بما ٞحها مً جغ٦ُب وح٣ُٗض ...  ٧الؿِىما ؤصواتها وج٨ى٩ُاتها الٟىُت ما ٌؿاٖض ٖلى ججؿُض الغئٍت الكٍٗغ

غ واإلاىؾ٣ُى في  –، ختی ؤنبذ مً اإلاإلٝى زل بحن الٟىىن ؤزظث بٗضا صًىامُاٟٞٗالُت الخضا .(1«)والخهٍى
ت ... مما ؤظاػ  –الى٣ض الٗغبي ؤن حؿم٘ مهُلخاث ال٣هُضة ال٣ههُت، ال٣هُضة الضعامُت، ال٣هت الكٍٗغ

َظٍ الٟىىن بلى خ٣ى٫ ٞىىن ؤزغي، بل جغخُل ال٨شحر مً اإلاٟاَُم واإلاهُلخاث وألاؾالُب السانت بًٟ مً 
بُُٗا، ًد٤٣ ظضوي َظا الخضازل و٢ُمخه ومٗىاٍ. ا َو ؼ اإلا٣الر" ًٖ  ناع َظا ألامغ يغوٍع ٌٗبر "ٖبض الٍٗؼ

ه، »طل٪:  ها، واإلاؿغح ًيسخی هٖى ه، وال٣هت جيسخی هٖى ٨َظا ًبضو ألامغ آلان في جهاًت ال٣غن، الكٗغ ًيسخی هٖى
ه، وبضؤها  –ووكاعة السكب  ي اإلامخلئ باإلاؿامحرَظا السبر الُىم –ختی اإلا٣ا٫  يسخی هٖى بضؤ َى آلازغ ًخٛحر ٍو

ت") ً اإلاؿغاٍو ً ال٣هت "الكٗغ"، ٖو  ( اإلاؿغخُت الغواًت.2ه٣غؤ ًٖ ال٣هُضة "الىثر" ٖو

 ( جىاؿ الؽػش واللفت:ؤ

لؿغصًت بىاء الىخضاث ا»لم حٟٛل ال٣هُضة الخضًشت ؤَمُت البىاء ال٣هصخي بط ًىهب ظهت اإلابضٕ ٖلى 
ت، ًخجاوػ مؿخىي الخ٩اًت، لخ٣ُم جٟاٖال صًىام٨ُُا ٖبر بىاء اإلاىٓىع بدض٢ه الكاٖغ ال  ٣ت قٍٗغ بٍُغ

ٗت في جدضًض الباعة وج٨ش٠ُ الغئٍت، بياٞت اإلاٗجی ٖلى الخضًض بط ًم٨ً  .(3«)ال٣هام، وهي خض٢ت ؾَغ
خمضة ٖلى خُل الؿغص وؤؾالُبه جلمـ البيُت ال٣ههُت في بٌٗ ال٣هاثض الىاًَت ٖلى ج٣ىُت ال٣ىإ، واإلاٗ

ت  ًمى٘ ألا٩ٞاع وألاخاؾِـ ٞحها مً ؤن ج٩ىن ؤ٩ٞاعا »لبىائها ٞىُا، ألن ججؿُض ٖىهغ الؿغص في ألاق٩ا٫ الكٍٗغ
ى بظل٪ ًٟخذ اإلاجا٫ واؾٗا ؤمام الخغ٦ت الضعامُت في الىو الكٗغي، ل٣ُام الخ٨ٟحر  وؤخاؾِـ مجغصة، َو

ٞالؿغص ٌؿخٗمل لغؾم بَاع ٖام ًهٙى الصسهُت والخىاع وحٗضص  .(4«)الضعامي ٖلى زانُت الخجؿُض ؤؾاؾا
خضازل ؤؾلىبا السُاب  ألانىاث للمؿاَمت في بخضار الغئٍا، مما ًجٗل بىاء ال٣هُضة ًمُل هدى ال٣هت، ٍو

خ٣اَٗان »الؿغص" في ال٣هُضة الخضًشت  –الغواجي: الٗغى  ٞد٩ي ألاخضار ... وخ٩ى ألا٢ىا٫ ًخضازالن ٍو
 .(5«)ً الخضًض ًٖ "هو الغاوي" و"هو الصسهُاث" ؤو الؿغص والٗغىبدُض ال ًم٨

ٞخهبذ بظل٪ ال٣هُضة ؤقبه بال٣هت ال٣هحرة ٧ىجها ؤ٢غب ألاق٩ا٫ ألاصبُت مً الىاخُت الٟىُت لل٣هُضة 
ت  بمٟهىمها الخضًض، وبما ؤن ال٣هت جىظض في ٧ل ألاظىاؽ ألاصبُت، ٦ما جىظض في ٧ل ؤق٩ا٫ الخٗبحر الكٍٗغ

ت غ في نىع مسخلٟت مً بىاء ال٣هُضةوالىثًر ( للؿُاب مً بحن جل٪ 6وحٗض ٢هُضة "ؾٟغ ؤًىب")،  ، ٞةجها جخٞى
جل٪ ال٣هاثض التي جدىي بيُت ٢ههُت، والتي ٖبرث ًٖ ٖم٤ اإلاإؾاة التي مغ بها الكاٖغ بٗض ؤن ؤ٢ٗضٍ 

لى م٣ىماث البيُت ( للبُاحي ٦7ٖما ججهٌ ٢هُضة "صً٪ الجً")،  اإلاغى وؾبب له ؤإلاا هٟؿُا وبإؾا مخهاٖضا
البيُت ال٣ههُت، وحٗخمض ؤؾلىب الؿغص في نُاٚتها الٟىُت، مؿخلهمت الخاصزت اإلاكهىعة لضً٪ الجً م٘ 

المه. خه ٚو ٟٞي ٢هُضجه "ؾٟغ ؤًىب" ٖمض "الؿُاب" بلى جمهُض ٖام ظٗله مضزال لل٣هُضة، ًىم ًٖ  ظاٍع
 عياٍ ب٣ًاء هللا و٢ضٍع ٣ًى٫: 

 ل٪ الخمض مهما اؾخُا٫ البالء

 اؾدبض ألالمومهما 
                                                           

 .ٕٗ، ص ٕٕٓٓ، ٗعلي عشرم زايد، عن بناء القصيدة العربية احلديثة، مكتبة ابن سينا للطباعة كالنشر، القاىرة، مصر، ط   (ٔ)
 ، حاكؿ أف يزاكج فيها بُت تقاليد ادلسرح كالركاية.ٜٙٙٔادلسراكية : مصطلح أطلقو توفيق احلكيم ألكؿ مرة على زلاكلة أدبية تسمى "بنك القلق"      (ٕ)
 .ٕٜ، ص ٜٜ٘ٔ، ٔصالح فضل، أساليب الشعرية ادلعاصرة، دار اآلداب، بَتكت، لبناف، ط    (ٖ)
 .ٕ٘ٓ، صٜٚٛٔ، ٔدلغربية ادلعاصرة بُت الشهادة كاالستشهاد، الدار البيضاء، ادلغرب، طعبد اهلل راجع، القصيدة ا    (ٗ)
 .ٜٙٔ، صٜٜٛٔ، ٔسعيد يقطُت، حتليل اخلطاب الركائي، ادلركز الثقاُب العريب، الدار البيضاء ، ادلغرب ،ط   (٘)
 .ٛٗٗ، صٔبدر شاكر السياب، الديواف، ج   (ٙ)
 .ٚ٘ٔ، صٕاف، جعبد الوىاب البياٌب، الديو    (ٚ)
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 ل٪ الخمض بّن الغػاًا ُٖاء

 وبّن اإلاهِباث بٌٗ ال٨غم

 خُض ٌٛلب ٖلى َظٍ ألاؾُغ ؤؾلىب ؤلازباع وال٣و زم ًىانل: 

 ؤلم حُٗجي ؤهذ َظا الٓالم

 وؤُُٖخجي ؤهذ َظا السخغ؟

 ٞهل حك٨غ ألاعى ٢ُغ اإلاُغ

 وحًٛب بن لم ًجضَا الٛمام؟

هىع ؤإلاه وؾهٍغ وؾهاصٍ وظغاخه َىا٫ اللُل، بل بجها لُخدى٫ بٗضَا بلى ؾغص ٢هخه بخٟانُلها وم٩ ىهاتها، ٍو
 ال جٟاع٢ه نباح مؿاء.

ظي الجغاح  قهىع َىا٫ َو

ضي
ُ
 جمّؼ١ ظىبيَّ مشل اإلا

... 

 وال حهضؤ الضاء ٖىض الهباح

 وال ًمسر اللُل ؤوظاٖه بالغّصي

 ؤن ع 
ّ
٠ُوعٚم ؤن خىاع الكاٖغ ال ًسغط ًٖ صالالث اإلااضخي الظي جدمله "لم" بال ول٨ً  » بُها بٗماص الخْى

 ًضزلها في ؤؾلىب الؿغص ال٣هصخي ب٩ل ويىح. «  ؤًىب بن ناح ناح

بن بىاء ال٣هُضة ًخم في ق٩ل خ٩اجي، بخاب٘ ؤخضازا و٢ٗذ زم ًغؾم نىعة اإلاٗاهاة والؿهغ وألالم والجغاح، 
ال٣هُضة،  لُخطر ؤؾلىب الؿغص ال٣هصخي ب٩ل ويىح وجبرػ ؤَمُت جل٪ الخ٨م واإلاىأٖ التي جهضعث

 ٞخٗىص زاهُت ابخضاء مً ٢ىله: 

 ول٨ً ؤًىب بن ناح ناح

 ل٪ الخمض بّن الغػاًا هضي

 وبّن الجغاح َضاًا الخبِب

 وبْن ناح ؤًىب ٧ان الىضاء

 ل٪ الخمض ًا عامُا بال٣ضع

ا ٧اجبا بٗض طل٪ الكٟاء!  ٍو

ى ما ًا٦ض اٖخماص الؿغص في بىائها، خُ ض ًدب٘ الكاٖغ ؤؾلىب اإلاىهخاط لخ٨ثر الخٟانُل في بىاء ال٣هُضة، َو
ٟهل في م٩ىهاث اإلاكهض زم ًىانل الكاٖغ ؾغص ، الؿِىماجي، ِٞؿخسضم طا٦غجه وخالخه الكٗىعٍت ٍو

جٟانُل ال٣هت التي هالخٔ ؤن ٢ُامها ٖلى السُِ الؿغصي اإلاباقغ للى٢اج٘ الخؿُت َى الظي ٌك٩ل ٢ىام 
 الىو ُٞخدضص اإلاى٠٢ والخجغبت بك٩ل ؾغصي مباقغ.

ت الؿُاب ج٣ىم ٖلى وعبم ضان" ًغي ؤن قٍٗغ جل٪ الؿغصًت التي ٌؿدىض  »ا ؤن َظا ما ظٗل "ص.ؾامي ؾٍى
ُٗت ؤلابضاُٖت  -بلحها، والتي ججٗل البيُت التي ج٣ىم ٖلحهما ٢هاثضٍ  بيُت جدىلُت، ًٓهغ  -وزهىنا جل٪ الٞغ

ت الىو ٚحر مى٨ٟت ًٖ َظٍ البيُت ُٞه، َظا بن لم ج٨ً ا حن َغصًت ألامغ َىا و٦إن قٍٗغ لٗال٢ت بحن الُٞغ
واإلا٣هىص بالبيُت الخدىلُت َىا جل٪ البيُت التي حكحر بلى جدى٫ ؤو حٛحر  ج٣ىي ألاولى بم٣ضاع خًىع الشاهُت.

ضٞ٘  َاعت في ؾُا١ الىو ... ًضٞ٘ بالكاٖغ بلى اٖخماص الؿغص إلا٣ىم باعػ في م٣ىماث الخٗبحر وألاصاء لضًه، ٍو
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ً الىو الكٗغي ٖىض الؿُاب، زهىنا ما بالباخض بلى ؤن ًإزظ بٗحن الٖا خباع الىيُٗت السانت لخ٩ٍى
ت اإلامحزة لهظا الىو خجلى َظا  .(1«)ًخٗل٤ مجها بخضاو٫ الًماثغ وجغجِب الى٢اج٘، في مؿٗاٍ لخدضًض الكٍٗغ ٍو

ٟا٫  ؤ٦ثر في مُىالث الؿُاب، ٦ما َى الخا٫ في ٞجغ الؿالم، خٟاع ال٣بىع، اإلاىمـ الٗمُاء، ألاؾلخت وألَا
ا مً الغواج٘.  حَر  ٚو

ت "نالح ٖبض الهبىع") غي "نالح ًٞل" ؤن مً مالمذ قٍٗغ (: "حكٗحر الؿغص" خُض ًخمشل في بىاء 2ٍو
ت جخجاوػ مؿخىي الخ٩اًت ببيُتها الؿببُت واإلاى٣ُُت، لخ٣ُم بُجها جٟاٖال  ٣ت قٍٗغ الىخضاث الؿغصًت بٍُغ

ٗت في جدضًض الباعة، وج٨ش٠ُ الغئٍت صًىام٨ُُا ٖبر بىاء اإلاىٓىع بدض٢ت الكاٖغ ال ال٣هام،  وهي خض٢ت ؾَغ
وبيٟاء اإلاٗجی ٖلى الخضًض؛ َظٍ الغئٍت ال٣اصعة ٖلى ا٢خىام ال٩ىن في مكهض ومٟاظإة الخُاة وهي جيبٌ 

ً ألاؾلىب. ٞالؿغص في قٗغ  وال٣بٌ ٖلى خغ٦تها وخغاعتها مٗا في ؤصاة الكٗغ في جىُٓم ؤويإ اللٛت وج٩ٍى
ت ال  "نالح ٖبض الهبىع  ٍغ ا٢ه ألا٢غبحن، وبهما ًمشل ؤصاة جهٍى ًمشل "عئٍخه"، ٦ما ٣ًى٫ بٌٗ ألاصباء مً ٞع

٤ ؤلا٣ًإ ٞدؿب، وبهما ًٖ  ى ؾغص ط٧ي وزام ًخم حكٗحٍر صاثما، ال ًٖ ٍَغ ا، َو َغ ت في ظَى لغئٍت قٍٗغ
٤ الازتزا٫ اإلاًبٍى لٗىانٍغ والتر٦ُب اإلاىٓم لخغ٦خه.  ٍَغ

 ( جىاؿ الؽػش واإلاعشخيت:ب

، »ت هي اإلاؿغخُ ا ٦ما وٗٝغ ؤوز٤ الٟىىن ألاصبُت نلت بالكٗغ، ٣ٞض بضؤ الكٗغ مؿغخُا، ؤو بضؤ اإلاؿغح قٍٗغ
ل ٦ظل٪ ختی بضؤث  و٧ان مهُلر "الكٗغ" في الترار الُىهاوي مدهىعا في بَاع اإلاؿغخُت واإلالخمت، ْو

لخضر والخغ٦ت، بل (، ٞاؾخلهمذ ال٣هُضة الخضًشت مً م٣ىماث َظا الًٟ )اإلاؿغح( ا3«)ال٣هُضة الٛىاثُت
وحٗضث طل٪ بلى اؾخلهام ؤٚلب ج٣ىُاث اإلاؿغح:، مً حٗضص ألانىاث واٖخماص ؤؾلىب الخىاع بلى ج٣ضًم 

ا. حَر وبطا ٧ان الهغإ ًٓهغ مً  السلُٟت الؼم٩اهُت، واإلاازغاث الساعظُت اإلاهاخبت ٧األنىاث والجى٢اث ٚو
مً زال٫ الصسهُاث، ٦ما ؤن الصسهُاث الخغ٦ت جدبضي »زال٫ الخغ٦ت الضعامُت في اإلاؿغخُت، ٞةن 

بالخالي جخ٨ك٠ مً زال٫ الخىاع، ٞالخىاع َى ألاصاة الٟاع٢ت، ؤو َى الؿمت الجامٗت اإلااوٗت اإلاىٓمت لبيُت ؤي 
ٖمل مؿغحي ... ٞالخىاع لِـ ٦الما جى٤ُ به الصسهُت ٞدؿب، بل َى مى٣ُها ال٨ٟغي ومىٓىعَا الٟجي 

 .(4«)صازل بَاع البىاء اإلاؿغحي

ُه الضازلي والساعجي ٌٗض ع٦حزة ؤؾاؾُت بلى ظاهب الصسهُت التي جاصًه، ٞالخىاع و  ٍبضو ؤن الخىاع بىٖى
ؤما الخىاع الساعجي ٞهى  -في وظىص اإلاؿخمٗحن ؤو ُٚابهم –الضازلي خضًض مىٟغص ٣ًىم به شسو واخض 

ًثهما )َم( ؤبٗاص ٌكتر٧ان مٗا في مكهض واخض، هدبحن مً زال٫ خض  -ؤو ؤ٦ثر–نىجان لصسهحن مسخلٟحن
طو ؤَمُت، ٞهى ًضٞ٘ الٗمل الضعامي بلى  –ٖلى ألا٢ل وظىصٍ في ال٣هُضة  Dialogueٞالخىاع الساعجي  اإلاى٠٢.

٩ىن ؤخُاها عق٣ُا وظمله ٢هحرة، ومىه ما ظاء في ٢هُضة "عخلت في اللُل" لهالح  سل٤ الخىجغ، ٍو الظعوة ٍو
 في مجلـ ؾمغ: ٖبض الهبىع"، خُض ه٣ل الكاٖغ خىاٍع م٘ ؤنض٢اثه

ٌّ مجلـ الؿمغ ُ
ا١، ٞ  حهبُّ زلت الٞغ

 )هلخ٣ي مؿاء ٚض( –واٞتر٢ىا  –)بلى الل٣اء( 

 ٞاخترؽ، الكاٍ ماث!( –)الغرُّ ماث 

ب زُحر  لم ًىجه الخضبحر، بوي اٖل

                                                           
 .ٕٕ، ص ٕٕٓٓ، ٔسامي سويداف، بدر شاكر السياب كريادة التجديد ُب الشعر العريب احلديث، دار اآلداب، بَتكت، لبناف، ط (ٔ)
 .ٖٜ-ٕٜصالح فضل، أساليب الشعرية ادلعاصرة، ص (ٕ)
 .ٜٗٔعلي عشرم زايد، عن بناء القصيدة العربية احلديثة، ص (ٖ)
 .ٕ٘ٔ، ص ٜٜٛٔ، ٕقصيدة ادلعاصرة، دار ادلعارؼ، القاىرة ، مصر، ططو كادم، مجاليات ال (ٗ)
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 (1)هلخ٣ي مؿاء ٚض() -واٞتر٢ىا –)بلى الل٣اء( 

ا وؤعق٤ ٖباعة، ًاصي ُُٟت وؤَى٫ هٟؿ  صوعا عثِؿُا في بىاء ال٣هُضة، و٢ض ًمخض  و٢ض ٩ًىن الخىاع ؤ٦ثر ْو
ا.  حَر ت"، ٚو ل، ٦ما في ٢هُضحي ؤمل صه٣ل: "ًىمُاث ؤبي هىاؽ" و"مُخه ٖهٍغ  ٖلى مؿاخت م٣ُ٘ ٍَى

ى ألاَم في بىاء ال٣هُضة، ومً ؤمشلخه: خٟاع ال٣بىع، Monologueؤما الىٕى الشاوي ٞهى الخىاع الضازلي ) (، َو
ىامل وكىء َظا الخىاع ٦شحرة، ، 1962 اإلاىمـ الٗمُاء، اإلاسبر، لٗاػع  ا مً ال٣هاثض التي خٟلذ به، ٖو حَر ٚو

ُت "إلاً ؤخؿً بلحها في نغاٖها الىٟسخي  مجها ما َى اظخماعي ؤو ؾُاسخي ؤو خًاعي ؤو طاحي. ٞها هي اإلاىمـ ٞو
 َظا:

جي مً عخلت الكإع
ّ
 لُخه ما إلا

 ما ّٖىصوي صٝء البُىث

ضا جمسر ٖاعي وشخىبي  ٍو

ٟ
َّ
 جي زىبا و٢ىث...لُذ ما ؾل

 ووٗمىا بٌٗ لُالث ... جالَا

ب، ؾ٩ىث  َظًان، ؾإم، ٖع

خه  الغئي الؿىصاء، عّبي، نٖغ

ٟخه باعصا مغا م٣ُذ
ّ
 زل

 لُذ َظا الباعص اإلاكلى٫ 

 (2ًدُا ؤو ًمىث)

ؤما في ٢هُضة "خٟاع ال٣بىع" ٞاإلاىهىلىط الضازلي حهُمً ٖلى ؾاخت واؾٗت مً ال٣هُضة: خُض اؾخُإ 
ت الخسُُلي( بالخضًض ًٖ هٟؿها ٖلى مؿاخت ج٣اعب الؿب٘ الكاٖغ ؤن ٩ًل ٠ شسهِخه )خٟاع ال٣بىع الغاٍو

اتها وؾماتها، ٞهي شسهُت جضع٥ ؤن  نٟداث جخجلى ٞحها مالمذ َظٍ الصسهُت ب٩ل ؤبٗاصَا ومؿخٍى
ً، وؤن اإلاجخم٘ ٢ض ٢ؿا ٖلحها ٢ؿىة ٖاعمت، وؤجها حِٗل يمً ٢ىم ٖهاة  وظىصَا م٣ترن بمىث آلازٍغ

ىن ٢ىم ٖاص الظًً ٖهىا عبهم ٞٗا٢بهم ؤقض ال٣ٗاب، ولظل٪ ًغظى خٟاع ال٣بىع عبه ؤن ًبُض َاالء ٌكبه
ال٣ىم ٟٞي بباصتهم خُاٍ له، ٦ما ًٓهغ َظا اإلاىهىلىط قهىة الخٟاع بلى الجيـ والسمغ والاجها٫ باإلاضًىت التي 

ٞةهه لِـ م٣هىصا لظاجه، وبهما َى  وبطا ٧ان الخىاع ْاَغة باعػة في بيُت ال٣هُضة اإلاٗانغة، ؤبٗضجه ٖجها.
غ  جها، وصٞ٘ الهغإ بلى ألامام، واإلاؿاَمت في جٍُى وؾُلت لسل٤ الخىجغ وحٗم٤ُ الخغ٦ت وجىيُذ اإلاىا٠٢ وجلٍى

ُت ؤن ٩ًىن َظا الخىاع طا ؾماث ؤَمها: ؤلاًجاػ، الؿهىلت، مُاب٣ت وا٢٘ الصسىم.   الصسهُت، قٍغ

ظا اهخداع الٗاق٤"، ومً الىماطط الىاجخت للخىاع ٢هُضة َى  ٍلت "إلادمىص صعوَل" ٖىىاجها: "جل٪ نىعتها َو
ان:  لخ٣ي ٞحها مؿخٍى  والتي ج٣ىم ٖلى ٨ٞغة الاؾدكهاص، ٍو

 اإلاىايل( –مؿخىي الٗاق٤ )الكاٖغ 

 ٞلؿُحن( –مؿخىي اإلاٗكى٢ت )ألاعى 

ل شخيء مُل٤ وال٣هُضة خىاع صازلي ًخىخض مً زالله الٗاق٤ بالكاٖغ اإلاىايل في شسو واخض )َى يض ٧
 ٣ًى٫ الكاٖغ ال ًخٛحر(.

                                                           
 .ٛٓ-ٚٓ، ص ٖٜٜٔ،  ٔ، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، القاىرة، مصر ، طٔصالح عبد الصبور، الديواف، ج (ٔ)
 .ٚٗ-ٙٗبدر شاكر السياب، الديواف، ص (ٕ)
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ضَا:  وؤٍع

 مً ْل ُٖىحها بلى اإلاىط الظي ًإحي مً ال٣ضمحن

 ٧املت الىضي والاهخداع

ضَا:  وؤٍع

 شجغ الىسُل ًمىث ؤو ًدُا

 وجدؿ٘ الجضًلت لي

 وجسخى٤ الؿىاخل في اهدكاعي 

ضَا:  وؤٍع

 مً ؤو٫ ال٣خلى وطا٦غة البضاثُحن

 ختی آزغ ألاخُاء

ت  زاَع

 َل٣ها ٖهاٞحر وؤشجاعاؤمؼ٢ها وؤ

 (1وؤمكحها خهاعا في الخهاع)

ٞالىو ٣ًىم صاللُا ٖلى اإلاكابهت الؿُا٢ُت بحن الٗاق٤ واإلاٗكى٢ت مً زال٫ الخىانل الخي ال٣اثم بُجهما،  
ضَا"، لُخضعط الؿُا١ في ون٠ اإلاٗكى٢ت )ألاعى/ٞلؿُحن(  طل٪ الخىانل الظي ًستزله جغصًض ٖباعة: "وؤٍع

اث )الكاٖغ وألاعى( وحٗاه٤ الخىاع م٘ ظملت مً الخ٣ىُاث ألاؾلىبُت بهٟاث ٖضة، وبخضاز ل اإلاؿخٍى
ا اإلاًاٝ واإلاًاٝ بلُه ... (  ضَا في ٧ل مغة، واؾخسضام "مً" الجاعة م٘ مجغوَع اإلاسخلٟت )ج٨غاع لٟٔ وؤٍع

ٖلى  ٞباه٣ؿام نىث الكاٖغ  اؾخُإ "صعوَل" ؤن ٣ًُم بىاء مخالخما لل٣هُضة ًىلض صاللت "الاؾدكهاص".
حك٩ل نىجان: نىث الكاٖغ اإلاىايل بهىث الكاٖغ الٗاق٤ مما زل٤  -في َظا الخىاع الضازلي–طاجه 

باجه ونٟاجه، ولّٗل الٗال٢ت ؤلاًجابُت الخىا٣ُٞت الخمازلُت بحن الهىجحن ظٗل  مىازا مالثما لغنض ٚع
اتها. ض اهخهی ألامغ ببٌٗ ال٣هاثض بلى ول٣ ال٣هُضة حٛضو حٗبحرا ًٖ الظاث الٟغصًت بٗال٢اتها وؤبٗاصَا ومؿخٍى

اؾخٗاعة ال٣الب اإلاؿغحي ب٩ل م٣ىماجه، مما ًًٟي ٖلحها الُاب٘ الضعامي، ألن الكاٖغ اؾخٗاع الصسهُاث 
ا مً ج٣ىُاث اإلاؿغح، لخخهإع ألابٗاص اإلاسخلٟت وجخٟاٖل، ٞخ٨ؿب ججغبت  حَر والخىاع والخضر والهغإ ٚو

اٍ ٖم٣ا وزغاء.   الكاٖغ وعٍئ

 :(2)اؾخٗاعتها ال٣هُضة مً اإلاؿغخُت ٩اث التيومً الخ٨ىُ

ت الٗاع" لؿمُذ ال٣اؾم.   حٗضص ألانىاث وألاشسام:  -1  "خىاٍع

 "ًٖ الخؿً بً الهُشم" إلادمض ُٖٟٟي مُغ                                               

جي" لؿمُذ ال٣اؾم -2 ت م٘ عظل ٨ًَغ  الخىاع: "خىاٍع

 عجُب بً السهِب" لهالح ٖبض الهبىع. ال٩ىعاؽ )الجى٢ت( "مظ٦غاث اإلال٪ -3

 الىزاث٤ الدسجُلُت: "٧ىابِـ الجهاع واللُل" لٟضوي َى٢ان. -4

 ال٣الب اإلاؿغحي ٩٦ل: "جهاصم ألا٢ضاع" إلادمض ُٖٟٟي مُغ. -5

                                                           
 .ٚٔٗ-ٙٔٗ،ص ٜٓٛٔ، ٖط ، دار العودة، بَتكت، لبناف،ٕزلمود دركيش، الديواف، ج    (ٔ)
 كما بعدىا. ٜٗٔينظر: علي عشرم زايد، عن بناء القصيدة العربية احلديثة، ص    (ٕ)
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اع  ت الالٞخت لخهبٜ قٍٗغ بهبٛت صًىام٨ُُت جخجاوػ ؤلَا ٠ َظٍ الخ٣ىُاث الخٗبحًر ٞالكاٖغ اإلاٗانغ ًْى
ظاباجه الىظىصًت والاظخماُٖت.الظاحي اإلادضوص، لخلخ مً ؤمشلت  دم بالخجغبت الكاملت لئلوؿان في ج٣لباجه ٖو

جضازل ألانىاث ٢هُضة "مغزُت بال مىث" ألصوهِـ، خُض ًخضازل ٞحها نىث الكاٖغ م٘ نىث الٟاعؽ في 
ً اإلاسجىن              ٢ىله:       ؤع٦ٌ زل٠ الَى

غاؽ ف                           ي َٟىلت ألاظغاؽفي ٚابت ألٖا

 اؾدىٟغ ألاَضاب والٓىىن                          

غ الٗكب والخهاص                           خى٫ ؾٍغ

 وؤؾغح ألاٞغاؽ                         

 هدى٥ ًا بالصي                         

ً الشلج ًٖ الجٟىن)                           (1ًا َو

م٨ً الخمشُل ل  هظا الخضازل الهىحي ٨َظا:ٍو

 نىث الكاٖغ                          

 نىث الٟاعؽ      

وبمؼط ألانىاث ًخهاٖض الخ٨ش٠ُ مما ًضٞ٘ ال٣اعت بلى ٞ٪ الخضازل الخانل بُجها وبصعا٥ الخٟجغاث 
٣ت لخلبـ ألا٢ىٗت وبخٗضص ؤلاًٞاءاث ؤلا  ًداثُت صازل الضازلُت، طل٪ ؤن البيُت الضاللُت جسخٟي، و٦إجها ٍَغ

الدك٨ُل الٟجي ًىٟخذ ُٞه الًٟاء إلاسخل٠ ؤلاًداءاث التي جشحر ال٣اعت وجضَكه، بياٞت بلى ٧ىجها جُب٘ 
ت. ٦ما َى الخا٫ ، ٦ما ٢ض جخضازل ٖضة ؤنىاث في ٢هُضة واخضة الىو بالدك٨ُل الضعامي والٟاٖلُت الغئٍٍى

٠" و"ُٞي٤ُ" وهىح و"ؤ»خُض ، في ٢هُضة "مهُاع" ٌـ" و"ب٩ًاع" و"السًغ" و"بكاع" صو ًضزل "ؾحًر
م ما بحن بٌٗ َظٍ الصسهُاث مً جباٖض وجىا٢ٌ ؤخُاها )بكاع 2«)و"الخالط" في وؿُج "مهُاع" (، ٚع

جدمل في »و٢ض ؤ٦ض "مدمض لُٟي الُىؾٟي" َظا خحن اٖخبر ؤن ٢هاثض ؤصوهِـ :  والخالط(، ) ب٩ًاع وهىح(.
م في ؤ٦ثر مً مىي٘ بإجها خكض ٦بحر مً نلبها ؤ٦ثر مً هبرة وجيبجي ٖلى ؤنىاث ٖضًضة  مخضازلت، بل بجها جَى

 .(3«)ال٣هاثض

 ( جىاؿ الؽػش والخىابت:ج

ى لٛت جساَب بحن ؤلاوؿان وزال٣ه، ًهضع  ؤٞاص الكٗغ ٦شحرا مً ًٞ السُبت، والؾُما مً ؤؾلىب الضٖاء َو
َظا السُاب بلى ههىنهم مً ؤلاوؿان َلبا ل٣ًاء خاظت ؤو للمٟٛغة، ٞٗمض الكٗغاء بلى ه٣ل ملّٟى مً 

٤ ج٣ىُاث ٖضة  ومً هماطظه ٢ى٫ "البُاحي" في ٢هُضجه: "ُٖىن ال٨الب اإلاُخت": ،  ٞو

 عباٍ ؤزغظىا مً الٓلماث 

 مً قغ٥ اللهىم

 ومً مسالب باٖت ؤلاوؿان في الكغ١ ال٣ضًم

 مً صواع البدغ والصخغاء

 مً ٢إ الجخُم

                                                           
 .ٖٓ٘، صٜٔٚٔ، دار العودة، بَتكت، لبناف، ط ٔأدكنيس، األعماؿ الشعرية الكاملة، مج   (ٔ)
 .ٕٕٔ، صٜٜٚٔ، ٔ، بَتكت، لبناف، طخالدة سعيد، حركية اإلبداع، دراسات ُب األدب العريب احلديث، دار العودة   (ٕ)
 .ٜٜ، ص ٜ٘ٛٔ،  ٔزلمد لطفي اليوسفي، ُب بنية الشعر العريب ادلعاصر، ، دار سراس، تونس، ط   (ٖ)
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 لِؿمذ الشلج الغخُم

 خحنوالٗكب وألاهضاء: وظه اإلاُ

 (1وال٣ٗم وألاوؾار والٗاع اإلا٣ُم)

ى لٛت ًساَب   ٞالبُاحي ًبضؤ بالضٖاء الظي ٌٗض ظؼءا مهما مً السُبت الضًيُت، َو
بها الٗبض عبه، ل٨ً الكاٖغ ًيخ٣ل بٗض الؿُغ السامـ بلى ألاؾلىب الكٗغي السام به، و٦إهه ٢ض اؾخسضم 

ى بظل٪ ٢ض ظم٘ بحن الكٗغ و   السُابت في ٢هُضة واخضة.الضٖاء مٟخاخا ل٣هُضجه، َو

 :        الخاجمت

 ًم٨ً اؾخجمإ هخاثج البدض في الى٣اٍ آلاجُت :

بن الىو الخضاسي ناع ؤ٣ٞا مٟخىخا بال جهاًاث مٗلىمت، ًدؿ٘ لٗىانغ بىاثُت ٖضة، مؿخمضة مً ؤهىإ  .1
ت، مشل  ىُت مخىٖى ٢هض امخال٥  والؿِىما واإلاىؾ٣ُى، وطل٪والسُابت اإلاؿغح ال٣هت والغواًت و ؤصبُت ٞو

٦ٟاءة ؤؾلىبُت مخُىعة ج٣ىي ٖلى ججؿُض الخجغبت الخضازُت، وفي اؾدُٗاب البيُت ألاؾلىبُت لهظٍ 
الٗىانغ اإلاخباًىت اإلاؿخٗاعة مً ٞىىن ؤزغي، بهما حٗبر ًٖ هؼوٕ ٢ىي وصاثم هدى الاؾخٟاصة مً ؤلاهجاػاث 

 ألاؾلىبُت اإلاٗانغة، للخٛلب ٖلى نٗىبت الخجغبت وح٣ٗض الٗالم.

٣ًضم بىاء ٢هُضة الخضازت ق٨ال ملخمُا ًجتهض في ؤلاٞاصة مً مُُٗاث الؿغص والدك٨ُل واإلاىهخاط  .2
ت ال٣ههُت  ت ظضًضة ممتزظت بالجٖز والخىاع، خُض بغػث في الكٗغ الٗغبي الخضًض ؤق٩ا٫ خىاٍع
الضعامُت، لخخضازل ألانىاث، وجدىاٞغ ؤمكاط مً الخىاع، وج٣خدم ال٣هُضة شسىم ظاهبُت ج٠ًُ 

  .بٗاصا َامت في بيُت الدك٨ُل الضعامي لل٣هُضةؤ

ا ظضًضا في  .3 بن ال٣هُضة اإلاٗانغة حؿمى بما ٞحها مً ٖىانغ ٚىاثُت وصعامُت مخٟاٖلت لخسل٤ ظيؿا قٍٗغ
ُل٤ ٖلى َظا الجيـ الىلُض مهُلر:  سىا الكٗغي، ًخ٩امل بم٣ضاع جٟاٖل َظٍ الٗىانغ، ٍو جاٍع

 ال٣هُضة اإلاخ٩املت.

، طل٪ ؤن صزى٫ الصسىم وألا٢ىٗت اإلاٗانغ زىعة ٞىُت في الكٗغ الٗغبي٩املت اإلاخحك٩ل ال٣هُضة  .4
لها مً ٢هُضة بخؿاؽ بلى ٢هُضة مى٠٢، وجدى٫ الخٗبحر ًٖ ؤلاخؿاؽ مً  وألاخضار الترازُت خىَّ
يمحر اإلاٟغص اإلاخ٩لم "ؤها" بلى يمحر الٟغص الٛاثب "َى"، لخخىظه ال٣هُضة بظل٪ بلى مساَبت ؤلاخؿاؽ 

 ا .وال٣ٗل مٗ
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