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 :فماء الىق ألاظىىسي واإلايثىلىجي في فماء الىق الؽػشي الػشبي اإلاػاـش

 مفاهيم هظشيت

 ؤ. د. مدمذ غبذ الشخمً ًىوغ 

 َىلىضا ، ظامٗت ابً عقض، ٖمُض ٧لُت اللٛت الٗغبُت

 

٠ُ ألاؾُىعة في الىو الكٗغي الٗغبي اإلاٗانغ مؿإلت في ٚاًت ألاَمُت، ٞم ا مً قاٖغ ٖغبي مٗانغ جْى
ُٟٟت ال ٣ًاؽ ٖلحها. ىا٥ خاالث اؾخصىاثُت َو بن ألاؾُىعة  مٗغوٝ بال واؾخسضم ألاؾُىعة في ؤٖماله، َو

ل هٓاما زانا
ّ
افي بيُت السُاب الكٗغي الٗغبي اإلاٗانغ، و  حك٩ ُّ ٖلى الًبِ  ٢ض ًبضو َظا الىٓام ٖه

غاص َغخها في الى
ُ
 جضازال و  ل٨شاٞت ألاؾُىعة هٟؿها ٚمىياو الكٗغي، و والخدضًض، وطل٪ لًبابُت الغئٍت اإلا

ت ؤزغي. ٞٗىضما وؿخدًغ ألاؾُى  ُّ ش مخضازال م٘ خ٣ى٫ مٗٞغ م٘ اإلاُشىلىظُا  عة ٞةهىا وؿخدًغ الخاٍع
ت ؤوظهها ٧املت، وطل٪ لخىاّنها م٘ َظٍ الخ٣ى٫  ىا ًهٗب ٖلُىا مٗٞغ والسغاٞت، والخ٩اًت الكٗبُت، َو

ت ألازغي، ٞهل ألاؾُى  ُّ ش ؤم الٟل٩لىع ؤم هي الخ٩اًت الكٗبُت ؤم هي ظؼء اإلاٗٞغ عة هي السغاٞت ؤم هي الخاٍع
ٗىب وعوخاهُاتها 

ّ
ت ٖم٣ُت، جخٗل٤ بمٗخ٣ضاث الك ُّ ت، الجؼا٫ بىنٟها بيُت مٗٞغ ُّ مهم مً ازىىلىظُا ونٟ

ت ٖلى الًب ُّ ج مً َظا وطا٥، ولظا ٞهي ٖه ِ وج٣الُضَا، جٟٗل ٞٗلها في خُاجىا اإلاٗانغة؟. بّجها مٍؼ
ذي، واإلا٩ان ألا بت في بيُت الؼمان الخاٍع ّٗ  زىىظغافي، وجهبذ ألاؾُىعة ؤخُاهاوالخدضًض. بجها عئٍت مخىامُت مدك

سُت»و ش، «وا٢ٗت جاٍع ٖلى خض حٗبحر ، ٞهىا٥ مؿخىي مً الٗال٢ت الىؾُُت اإلاكتر٦ت بحن ألاؾُىعة والخاٍع
سُا،  ،(٧1لىص لُٟي قتراوؽ) م٘  جهبذ زغاٞت، وجضازلهابٌٗ ألاخُان  فيووبالخالي ٞهي جغوي خضزا جاٍع

مىيا ضَا حٗمُت ٚو ش هٟؿه ًهبذ لضي ظُل مً ألاظُا٫ ؤؾُىعة. ٞبٌٛ الىٓغ ًٖ السغاٞت ًٍؼ ، والخاٍع
اع ش ؤو ألاؾُىعة، ٞةجهم )بُلي خ٩اًاث ؤل٠ لُلت ولُت(٧ىن شسهُتْي قهغػاص و قهٍغ ا ًب٣ُان في مً الخاٍع

ش واإلاُشىلىظُا وال٨ٟغ والًٟ في آن.مً السخغ وألاؾ بيُتهما الٗامت ظؼءا  ُىعة والسغاٞت والخاٍع

سُا ٧اهذ  ؾُاؾُا٧اهذ ألاؾُىعة هي مالط ؤلاوؿان ألاو٫، لالهخهاع ٖلى زُباجه، ولخسُي ٞىاظٗه، و  وجاٍع
، بجها الىاٞظة التي ًغي ؤلاوؿان الٗغبي مً زاللها الىىَع وظماال ولت لسل٤ بضًل ظضًض، ؤ٦ثر بقغا٢امدا

ل،  ألجها جسل٤ له خالت جىاػن هٟسخي م٘ مدُُهوالٟغح،  ُّ ومجخمٗه، ٞبىؾاَتها جخم ٖملُت الخلم والخس
، وؤلاوؿان ُٞه ٚحر ٢اصع ٖلى جد٤ُ٣ ؤبؿِ مخُلباجه، هدُجت ومّغا ،ؾخظ٧اع، ٞةطا ٧ان الىا٢٘ ٞاؾضا ْاإلااوالا 
غة بوؿاهُالؿل ان الىخُضجان لخسُي َظا الىا٢٘، ، ٞالخلم والشىعة َما الىؾُلخؤزال٢ُاو  ُت َظا الىا٢٘ اإلاضّمِ

ب، ل٨ً الخلم صاثما٢ض جخإزغ الشىعة، و٢ض جلػى، و  َُّ َٛ
ُ
مَى٘ مً الخلم» ًدًغ، و ٢ض ح ًُ ًُّ الاوؿان خُىما  َج ًُ »

ض) وي لى اؾخُٗىا ؤن هغ »(، و2ٖلى خض حٗبحر بىصلحر. بنَّ الخلم َى الىظه آلازغ للكٗغ ٦ما ًغي َغبغث ٍع
 «. قٗغا مخىانالؤخالمىا ألم٨ىىا ؤن هغوي 

                                                           
 دار الشؤكف الثقافية العامة، بغداد، . عزيز محزة، سلسلة ادلائة كتاب، مراجعة د األسطورة كادلعٌت، ترمجة د. شاكر عبد احلميد، كلود ليفي شًتاكس:     ٔ

 .ٕٙ - ٔٙ، ص ـ ٜٙٛٔ
2    N.Frye, The Archetype Of Literature, In: D. Lodge (Ed), 20th Centuary Literary Criticism: A Reader (London). 

Long Man, 1972, P.No.430             
، ألف، رللة البالغة ادلقارنة، العدد احلادم عشر، القاىرة، اجلامعة ُب شعر السبعينات مبصر(  لغة احللم ك األسطورة :)حلميدعن / د. شاكر عبد ا
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م مً الخدلُالث الاظخماُٖت التي جا٦ض ؤّن اللجىء بلى ال٨ٟغ ألاؾُىعي، َى َغوب مً مىاظهت الىا٢٘،  وبالٚغ
)...( ٞال٨ٟغ ألاؾُىعي ال٣اثم ٖلى ؤؾاؽ ُٚبي ال ٣ٖالوي»و َى صٖىة لؿُاصة الٓلم، وصٖىة بلى بلٛاء ال٣ٗل 

٣ُُه اإلاسخل٠ جماما ُِ هت لهظا ال٨ٟغ ججٕز صاثماىيىعي. وألاؾُىعة ًٖ مى٤ُ ال٨ٟغ اإلا له مى بلى بيٟاء  اإلا٩ِىّ
ت ٚامًت ٖلى مىايُٗها وؤقُائها وؤشسانها. و  ُّ ، ال مكاخت ؤن ألاؾُىعة لها، ٖملُانٟاث ٢ضؾ

لى الؿلى٥ الؿُاسخي، الُب٣ي  ت حؿدىض بلحها في الىا٢٘، وجى٨ٗـ بىاؾُتها ٖلى اإلاجخم٘ ٖو ُّ مؿخلؼماث ُٚب
ضة لبًٗها، جخدى٫ في اإلاجخم٘ بلى ؤصواث بياُٞت ُٞه. ٞالىؾاثل اإلا

ّ
خىلضة مً ظّغاء ألاؾُىعة ؤو اإلاىل

ـ 1«)للؿُُغة ـ مل٨ُت َب٣ت مدضصة لىؾاثل اإلاماعؾت ألاؾُىعٍت بطا ظاػ الخٗبحر والاٞتراى ى ج٨َغ (، َو
ؾُىعي بط غ ألا ال٨ٟ»الؾخمغاع ؾلُتها، ٞـ  خمض ٖلحها الؿلُت الؿُاؾُت يماهاللٗبىصًت الاظخماُٖت التي حٗ

م لئلوؿان مشاال  ٣ّضِ غحٗب مً  ًُ
ُ
ىضَل، اإلا

ُ
ت، ًًٗه في هٟـ الى٢ذ في وي٘ )الٗبض( اإلا ُّ ًٖ بعاصة ال٣ّىة الُٛب

لىجها ؤو ًى٣ُىن باؾمها
ّ
م اإلاؿدبضون ؤّجهم ًمش ُٖ  (. 2«)ؾلُان َظٍ ال٣ّىة، التي ًؼ

م مً َظٍ الخدلُالث، ىّ  وبالٚغ ل زُاباٞةن ألاؾُىعة مً خُض ٧ىجها ٨ٞغا ٞو
ّ
سا، ٞةجها حك٩ ًم٨ً ؤن  ا وجاٍع

ش و  ه ؤصبي ًدىاّم م٘ الخاٍع
ّ
٣ا٫ ٖىه به ، ٢ضعتها ٖلى جىؾُ٘ ا ًجٗل ألاؾُىعة زُابا ؤصبُاماإلاُشىلىظُا. و ًُ

ل، وما ألاصب في بىِخه الٗم٣ُت بال هٓام عمؼي ٢اصع ٖلى ؤلاًداء  ُُّ ٤ الخلم والخس لت ًٖ ٍَغ ِ
ُّ آٞا١ اإلاس

ل، ومً زمَّ ٦ك ت وهٓام ٢ُمها، وختی لى والخإٍو ٠ وبصاهت الالبوؿاوي والالؤزالقي في عئٍت اإلاجخمٗاث البكٍغ
اآمّىا  ما جغاظ٘ اإلاجخم٘ خًاٍع

ّ
 ز٣اُٞاو  بإهه ٧ل

ّ
بالُٛبُاث والكٗىطاث والسخغ، ػاصث ؤؾاَحٍر  ٟا، وب٣ي مٛل

لل٨ٟغ ؤلاوؿاوي. ًىمى  ٩ّىهاقإن ألاؾُىعة، ألجها جب٣ى ٖىهغا بىاثُا م وزغاٞاجه، ٞةّن طل٪ ال ٌٗجي الخ٣لُل مً
ًّ طل٪ ال ًمى٘ ٖىه خالت الخلم  ؼصاص ٣ٖالهُت م٘ جُىع اإلاٗاٝع والٗلىم، ل٨ خدغع، ٍو ال٨ٟغ ؤلاوؿاوي ٍو

لُت. ُّ ت جس ُّ ل. وألاؾُىعة في ؤَم زهاثهها ؤجها عئٍت خلم ُّ  والخس

ه و 
ّ
ا عمؼا مًِئاوجغا٤ٞ ألاؾُىعة ؤلاوؿان في ِخل اث َظا الغمؼ، ل٨ّىه ، و٢ض جخٗضص جغخاله باٖخباَع مؿخٍى

ْل َب٣اجه الاظخماُٖت، وخُىما ٌؿىص ال٨ٟغ ألاؾُىعي
ُّ
٩

َ
ك

َ
ش، وح ت بهحروعة الخاٍع ا  ًب٣ى ٖلى نلت ٢ٍى ٢ٍى

اٖال  ـ بخٗضص ؤوظههاـ جمى٘ قغاثذ مجخمٗها مً الِٗل ألامم، ٞةّن طل٪ ٌٗجي وظىص ؾلُت لضي ؤمت مً ٞو
ًَّ ألاؾُىعة  مإهِىت وؾالم عوحي، ل٨ ٟت خال ظمالُاجبإمان َو ِ

ّ
ٌ خاالث  ب٣ى في اإلاجخمٗاث اإلاخسل لٞغ

ا في الاؾخالب والسُبت التي ًمّغ بها بوؿان َظٍ اإلاجخمٗاث، اإلاٟجٕى واإلا٣هىع في جىظهاجه وجُلٗاجه. ؤّم 
ا ها ؤلاوؿاوي، ج٨ىىلىظُاو  اإلاجخمٗاث اإلاخ٣ضمت خًاٍع ، اإلاتراظٗت ٖلى مؿخىي الٗال٢اث الاظخماُٖت بكَغ

(. وهي في آن مغى مً ؤمغاى لىزاث الٗهغ 3، ٖلى خض حٗبحر ما٦ـ ملغ)«ً ؤمغاى اللٛتمغى م»ٞةجها 
 مً اؾخالب و حكُا.

 
 بخ٣ُٗضاجه، و ما جٟغػٍ الخًاعة اإلاخ٣ضمت نىاُٖا

عجب بإؾُىعة مؿخ٣بالو  ، ٢ابٌل ألن ًمخّض خايغاMythopoec  Ageبّن ٖهغ جىلُض ألاؾاَحر  ٌُ ًْ مىا لم  . ّم
عجب بخهمُم ظلجامل ٖلى ظلجامل وؤه٨ُضو وج ٌُ ًْ مّىا لم  ى٢هما اإلاُل٤ للضٞإ ًٖ ٢ًاًا ؤلاوؿاهُت؟. وَم

لت للبدض ًٖ الىبخت اإلا٣ضؾت التي حُُٗه َى و٢ىمه في  ؾّغ السلىص « ؤوعو٥»٢ُ٘ ٚاباث واؾٗت، وبداع ٍَى
ىبخت اإلا٣ضؾت خُىما ؾغ٢ذ ألاٞعى ال ٦م ٧ان مدؼهاألابضي، والخدى٫ مً َب٣ت البكغ بلى َب٣ت آلالهت؟. و 

عجب بصجاٖت ظلجامل وؤه٨ُضو خُىما ٢خال الشىع الؿماوي الظي ؤعؾلخه  ٌُ ًْ مّىا لم  التي خهل ٖلحها!. وَم
 ؟.«آهى»آلالهت ل٣خل ؤه٨ُضو، بٗض ؤن َلبذ ٖكخاع طل٪ مً ؤلاله 

 ل٣ض ؤمؿ٩ا بالشىع الؿماوي و مؼ٢ا ٢لبه .. » 

ىا اٖخلذ الغبت ٖكخاع ؾىع ؤوعو٥ طاث ألاؾىاع  َو
                                                           

 .٘ٚـ. ص  1986، ، الطبعة الثالثة الطليعة، بَتكت د. خليل أمحد خليل، مضموف األسطورة ُب الفكر العريب،، ، دار    ٔ
 .ٙٛنفسو ، ص     ٕ
3

 .ٚٔـ ، ص  1981األساطَت كاخلرافات عند العرب، الطبعة الثالثة، دار احلداثة، بَتكت،  :عن / د.زلمد عبد ادلعُت خاف    
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اث الؿىع و ناعث جُل٤ اللٗىت مىاصًت:  و نٗضث ٖلى قٞغ

ل لجلجامل الظي ؤَاهجي و ٢خل الشىع الؿماوي   الٍى

 و ؾم٘ ؤه٨ُضو ٦الم ٖكخاع َظا

 ٣ُٞ٘ ٞسظ الشىع الؿماوي ألاًمً و عماٍ في وظهها

 و ؤهذ ؾٝى ؤنل بلُ٪ مشله )ؾُهِب٪ مجي ما ؤنابه(

٤ ؤخكاءٍ بلى ظىب٪.
ّ
 و ؤٖل

ّبت  ٖكخاع ال٩اَىاث اإلاىظوعاث  و ظمٗذ الغَّ

 و ال٩اَىاث الخبِباث و البٛاًا اإلا٣ّضؾاث 

ىع الؿماوي ألاًمً 
ّ
 (.  1« )و ههبىا الىىاح ٖلى ٞسظ الش

وخىحن لها، وجى١ لؼمً  بّن اللجىء بلى ألاؾُىعة في ال٨ٟغ الٗغبي اإلاٗانغ َى اؾخدًاع للبُىلت الٛاثبت،
 
َ
ل
َ
ش ٚحر ملّىر بالُٛاة والٓ ذي ٖبر ػمً ال٣هُضة ه٠ُٓ، وجاٍع ىضما وؿخضعي البُل ألاؾُىعي والخاٍع َمت. ٖو

ل خاالجه، باٖخباٍع اإلاٟضي و  قٟاُٞتها، ٞةّن جى٢ا قضًضاو 
ُّ
و والكٗلت ًضٞٗىا لخ٣ّمو َظا البُل، وجمش

ّ
اإلاسل

٣ا مٓلما لم بن جىلُض ألاؾُىعة وزل٣ها، وبٖاصة نُاٚتها ٖملُت ظمالُت، تهضٝ للبدض ًٖ ٖا .التي جىحر ٍَغ
ؾلُت ال٩لمت، وؾلُت اإلاجخم٘، ل٨ً و ظمُل ومطخيء لم ج٣خله بٗض ؤًضًىلىخُا الؿلُت: ؾلُت الؿلُت، 

ضَا لِـ ٖهغا مًِئاالٗه
ّ
ىل ضَا ٍو

ّ
ت ْلمخه، ٖلى غ الظي ول سل٤ وجىلض لخمى٘ ػخ٠ ْالمه وؾىصاٍو

ُ
، ٞهي ج

لي.  والقى الٓلم و  اإلاؿخىي الخسُلي والخإمُّ
ّ
 وؿاويهاهت، مما ٦ؿغ قمىزه ؤلااإلاما مً قاٖغ ٖغبي مبضٕ بال

ًِئت
ُ
ت اإلا ُّ س ت والخاٍع ٍّ ل واؾخسضام الغمىػ ألاؾُىع ُّ  اإلاىخُت.و  وقّغصٍ، ٞلجإ بلى الخلم والخس

٠ُ ألاؾُىعة في  بلى الترار واإلاُشىلىظُا، ٞةهه عئٍت  الىو الكٗغي الٗغبي اإلاٗانغ ٖىصةو٢بل ؤن ٩ًىن جْى
ش واإلاُشىلىظُا والىا٢٘ ٧لها م٩ّىهاث لل٨ٟغ حؿخمّض م٩ّىهاتها مً الىا٢٘، واججاَاث َ ظا الىا٢٘ وعئاٍ، ٞالخاٍع

ت ٖال٢اجه وماؾؿاجه لهَى ؤٚغب مً  غاثبِخه، وؾىصاٍو ألاؾُىعي، ٞالىا٢٘ الٗغبي الُىم بخ٣ُٗضٍ ٚو
 و ٖاوى مً 

ّ
ل والىن٠. وما مً قاٖغ ٖغبي مبضٕ بال ُّ ألاؾُىعة، بهه السغاٞت ُٖجها التي جٟى١ خّض الخس

 لهظا الىا٢٘. اٚخُا٫
 
ًا ت ٢هُضجه، ٩ٞان اللجىء بلى ألاؾُىعة ٞع غخه، وخٍغ ٧ان  َظا الىا٢٘ ألخالمه ٞو

سُت ّم ٢هُضجه، وعمىػٍ الخاٍع دمل َّمه َو ى خّل ٧ان ًيكض الٟغح  الكاٖغ الٗغبي ًغجدل ٍو
ّ
وألاؾُىعٍت، وؤو
ت، ٖبر صالالث َظٍ الغمىػ، ٞسلُل خاوي طَب بلى لىضن و٦خب ؤظمل ٢ها الؿىضباص في عخلخه »ثضٍ والخٍغ

اب ؤزظ «الشامىت ُّ ذ.  اإلاًّغط بضماثه، مخى٣ّال « ؤصوهِؿه»، وبضع قا٦غ الؿ مً مكافي بحروث بلى لىضن زم ال٩ٍى
اب البُاحي خمل  بض الَى ظه»ٖو

ّ
ؼ اإلا٣الر ؤهاعث « خال بض الٍٗؼ ض، ٖو ٖبر عخالجه مً بٛضاص بلى بحروث بلى مضٍع

ٟت، ٖا٢هت، ٖحروى)له عمىػ بالصٍ: ؾ٠ُ بً طي ًؼن، ويّ  لُالُه  (2اح الُمً، بل٣ِـ، مىُت الىٟىؽ، ٍَغ
با الب ص٦خىعاٍ زاعط بالصٍ. اإلآلمت ٖىضما ٧ان ٍٚغ ت هامُت  َو بّن جىاجغ ألاؾُىعة وجىا٢لها ٖبر مشا٢ٟت خًاٍع

باٖخباع ، لضلُل حي ٖلى ٢ضعتها ٖلى الىٟاط  بلى ؤٖما١ الغئٍت اإلاٗانغة، خضًشاو  الخًاعاث ٢ضًمابحن ألامم و 
 ٖلى الخدضًض الؼماوي وإلا٩اوي، بجها ممخضة مً اإلااضخي بلى الخايغ.

 
ا ُّ  ٖه

 
 َظٍ الغئٍت وؿ٣ا

غ الترار في حك٨ُل َظٍ 
ّ
بّن بيُت السُاب الكٗغي الٗغبي اإلاٗانغ ال حٗجي الاه٣ُإ ًٖ الترار، ٣ٞض ؤز

ار ؤلاؾالمي والٗغبي مؿاخت ٢ض قٛل التر »و البيُت، وال ًؼا٫ ًازغ بضعظاث مخٟاوجت، مً قاٖغ بلى آزغ
ش ؤلاوؿاوي، واؾخُإ الضاعؽ بٗامت والكاٖغ الخضًض بسانت ؤن ًجض ُٞه ؤمضاء  عخبت  واؾٗت مً الخاٍع
مت ٌؿخُُ٘ ؤن ًخٗامل مٗها، و ٌٛجي بها ٞىه. و مً َظٍ اإلاُُٗاث ما ًخمشل في اإلاىعوزاث ألاؾُىعٍت  ُّ ومىاص ٢

                                                           
 .ٖ٘ٔـ، ص  ٜٗٛٔملحمة جلجامش، ترمجة د. سامي سعيد األمحد، دار الًتبية، بغداد، كدار اجليل بَتكت، طبعة       ٔ
   ٜٙٛٔديواف عبد العزيز ادلقاّب، دار العودة، بَتكت،  :عبدالعزيز ادلقاّب ُب أعمالو الشعرية اليماين  ية ك أسطورية كففها الشاعرىذه رموز تارؼل      ٕ
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ا وجىا٢لىا ؤخضاثها مشل واصوالسغاُٞت التي اهتهذ بلى خُاة الٗغب ف  ي ٖب٣غ والٛى٫ ي الجاَلُت، ٞخضاولَى
  ً طل٪ ؤًًاموالٗى٣اء )...( و 

ّ
ٚىُت بالصسهُاث ألاؾُىعٍت  ل زغوةألامشا٫ والترار الكٗبي الظي ًمش

سُت م مً عئٍت بٌٗ الكٗغاء والباخشحن ٖلى مؿخىي الخىٓحر  (.1«)والخاٍع بإن اللجىء بلى الترار لِـ  وبالٚغ
، ٞةّن طل٪ لم ًمىٗهم مً الغظٕى بلى الترار بكتی جىظهاجه، بل ؤّن الترار لِـ هبٗا وال مغ٦ؼا، و ببضاُٖاٞٗال 

ا قٟاُٞت و  ٟخه. ٣ًى٫ ٖم٣ا بوؿاهُا٧اهذ ؤظمل ٢هاثضَم و ؤ٦ثَر
ّ
، هي التي جهلذ مً َظا الترار ووْ

ها ؤلاوؿاوي َى اإلاغ٦ؼ و الىب٘، وما ولِـ صاثغة جدُِ بىا. خًىع  لِـ الترار مغ٦ؼا لىا. لِـ هبٗا(: »2ؤصوهِـ)
ضوهىا بطن ؤن هسً٘ إلاا خىلىا؟ لً هسً٘. ؾىٓل في جىاٍػ  ؾىاٍ والترار مً يمىه ًضوع خىله. ٠ُ٦ ًٍغ

ؾى٩ىن ؤمىاَء له ٢بل ؤن ه٩ىن ؤمىاء لترازىا. بّن الكٗغ  خحن ه٨خب قٗغامٗه، ؾىٓل في مداطاجه و٢بالخه. و 
زىا لكٗغها هدً. لخجغبدىا هدً. ال حهمىا في الضعظت ألاولى جغازىا بل وظىصها ؤمام الترار ال وعاءٍ. ٞلُسً٘ جغا

ش، و ؾىٓل ؤمىاء لهظا الىظىص. مً َىا الٟغ١ الخاؾم بُيىا و بحن ؤلاعزُحن:  الكٗغي في َظٍ اللخٓت مً الخاٍع
 «.ال ٣ًّضم هخاظهم بال نىعة الهىعة. ؤما هدً ٞىسل٤ نىعة ظضًضة

ت، بٗض ؤن ح ال٣هُضة الٗغبُت اإلاٗانغة ظؼءا ناع الترار ألاؾُىعي في ُّ ٗامل مٗه الكٗغاء مً عئٍت ظمال
٣ا مً الغمىػ الترازُت ٢اصعة ٖلى الاؾخمغاع في وؿ٤  خًاعي، بط ؤن ٦شحراإلاىٓىع بوؿاوي و  اإلاٗانغون ٞو

سُت وصاللت َظٍ ؤلاياءة ٖل ى اإلاؿخىي الىا٢٘ اإلاٗانغ، وبالخالي الخدٍغٌ ٖلى حُٛحٍر بٟٗل بياءتها الخاٍع
للغئٍت الترازُت، وال ًم٨ً ؤن  ٞالكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ لِـ ولُضاؤلاوؿاوي والاظخماعي والؿُاسخي. وم٘ طل٪ 

ذي والخًاعي، وامخضاص َظا  ه الخاٍع م مً الاؾخٟاصة مً م٩ّىهاث َظٍ الغئٍت، ألن له قَغ ٩ًىن طل٪ بالٚغ
ىاظٗها في آن.الكٍغ صازل بيُت الخُاة اإلاٗانغة، بدكٗبها و جىامحها،   واهخهاعاتها ٞو

ذي وألاؾُىعي واإلاٗانغ وال٣ٗالوي، ٢ض ًى٣ُ٘ السُِ، و٢ض  الغئٍت الترازُت زُِ ق٠ُٟ ًغبُىا بالخاٍع
في الغئٍت الٗغبُت اإلاٗانغة. الغئٍت الترازُت بياءة لؼمً ال٣هُضة،  ال ٌٗجي اه٣ُاٖه ٞكال ؤو ٢هىعاًمخّض، و 

، ل٨ىىا وؿخُُ٘ حك٨ُل بضًل مجها، بجها الغئٍت للٗالم ىٟغ ُبٗضا ظمالُالِؼَمت، بجها عئٍت حؿدل٨جها لِؿذ ُم 
Vision Du Monde  خايغا و  بامخضاص َظٍ الغئٍت مايُابخدضًض لىؾُان ٚىلضمان إلاٟهىم عئٍت الٗالم، و

ُت ، وب٣ضعة َظٍ الغئٍت ٖلى الخٗامل م٘ م٩ّىهاث ال٨ٟغ ؤلاوؿاوي الش٣افي وم٘ م٩ىهاث ألاظىاؽ ألاصبومؿخ٣بال
ت اإلاىعوزت، في الك٩ل الكٗغي، في ال٣اُٞت  ُّ  ٧اٞت. بّن مهمت الغئٍت الخضًشت بخضار زلل في ألاهٓمت ال٣ىالب

 والىػن، وبالخالي في اإلاًمىن هٟؿه، و لها صوعَا في حك٨ُل ػمً ظضًض زهب ومخىاٍم.

مٟاَُم « ألظل الًٟ الًٟ»، و«ؤلابضإ ألظل ؤلابضإ»ل٣ض ؤصزلذ الغئٍت الخضًشت في الكٗغ ٖلى م٣ىلتي 
للبىاء الجضًض. وال ٢ُمت للتٝر  ما خغ٦ُت الخُٛحر والهضم، جإؾِؿابلحه الًٟ ُمًاٞا ظضًضة، ٞاإلبضإ وظمالُت

ت  الُت، التي َٛذ ٖلى بٌٗ الىهىم الكٍٗغ غا١ في الخلم، والهظًاهاث الؿٍغ الك٨لي والؼزغفي وؤلٚا
 بطا ٧ان الهضٝ مً طل٪ جإؾِـ عئٍت

ّ
ت ػمً الُُٛان، َُٛان اللٛت،  اإلاٗانغة، بال بوؿاهُت ٢اصعة ٖلى حٍٗغ

ُت بُٗجها،  ُٛان ؾلُت مٗٞغ و٢ض ؾاٖض ٞخذ ألابىاب ؤمام ؤلابضإ الكٗغي الجضًض ٖلى وظىص َظٍ »َو
ت ال جيكغ ؾىي   الخُاعاث وحٗضصَا صازل خغ٦ت الكٗغ الجضًض، ووكإ ًٖ طل٪ اظتهاصاث و جُاعاث مىدٞغ

ت ؤجها َظًان ال ٖال٢ت له بالكٗغ ؤ و بالًٟ وال ٖال٢ت له بالخجضًض ؤو الابخ٩اع، وزُغ َظٍ الخُاعاث اإلاىدٞغ
ت و هدى الال مباالة ال٣ٗلُت  (.3«)جضٞ٘ الجضًض هدى الال مباالة اللٍٛى

 حٗبحرا ولم ٨ًً َُٛان الهظًان في السُاب الكٗغي الٗغبي اإلاٗانغ،
ّ
ًٖ ٞكل بوؿاوي ٖام، ُمؿخمّض  بال

ت بالضعظت ألاولى مً بي َُ ؼاثمه. وبٌٛ الىٓغ ًٖ ٧ىن الهظًان ْاَغة َمَغِي ُاث اإلاجخم٘ ال٣اجمت، وجغاظٗه َو
                                                           

 . ٖٔـ، ص  ٜٚٛٔ ُب شعر أمل دنقل، دار ىجر للطباعة كالنشر، القاىرة، الطبعة األكىل اإلنساينالًتاث  :د. جابر قميحة       ٔ
 .ٕٕٛـ، ص  ٖٜٛٔزمن الشعر، دار العودة، بَتكت، الطبعة الثالثة،  ) علي أمحد سعيد(: سأدكني       ٕ
 .ٖٖٗ - ٕٖٗـ، ص  ٜٗٛٔالشركؽ، بَتكت،  د. عبد العزيز ادلقاّب، من حوار أجراه معو جهاد فاضل ُب كتابو: قضايا الشعر احلديث، دار      ٖ
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 ؤهه ٌؿخمّض ٦شحرا في الكٗغ الٗغبي
ّ
مً م٩ّىهاجه، مً بيُت ألاؾُىعة والسغاٞت وألاخالم، والخ٨ٟحر  اإلاٗانغ، بال

ت ٦شحرااإلاُشىلىج ، وخُىما ًخضازل ػمىُاو  ُاا جغجبِ بامخضاص ألاؾُىعة مٗٞغم ي، ألّن الهظًاهاث الكٍٗغ
خان َما الٛمىى وؤلابهام.  الُت، جيكإ ْاَغجان قٍٗغ الهظًان م٘ الخلم وألاؾُىعة، وؤلاًداءاث الؿٍغ
ٞالخضازل الٗكىاجي الال مىٓم، اإلاًُغب، واإلاخىجغ ًسل٤ خالت مً ؤلابهام، التي ٌؿخدُل ّٞ٪ َالؾمها، 

ل خالت قُٟٟت مً وا٦دكاٝ ما وعاء يبابُت َظٍ الُالؾم. ؤّما الخض
ّ
ازل الجمالي الغئٍىي، ٞةهه ٌك٩

ت الٗغبُت اإلاٗانغة.  َغّمؼ. والٛمىى َى مٓهغ مً مٓاَغ الخضازت في الخغ٦ت الكٍٗغ
ُ
الٛمىى اإلاىحي واإلا

َا مً » والخ٣ُ٣ت ؤّن لٛت الكٗغ بالٟٗل ٚامًت، ل٨ً ٚمىيها ال ًغظ٘ بلى ٖضم ٢ابلُتها للٟهم، ؤو زلّىِ
٨ـ، ٞلٛت الكٗغ ٚامًت ألجها مصخىهت باإلاٗاوي، اإلاٗجی الكٗغي مٗاٍن بًٗها ٞى١ اإلاٗجی، وبهما َى الٗ

، ومجها ما َى باًَ ًدخاط بلى ال٨ك٠ والخٗم٤ ختی جهل  بٌٗ ٦ُب٣اث ألاعى، مجها ما َى ْاَغ م٨كٝى
ٛمىى جغجبِ خاالث ؤلابهام وال ٖمىما(. و 1«)بلُه ب٣غاءة جلى ؤزغي و بإصواث ٦شحرة و بضحهت ٣ًٓت و٢لب حي

 بالظاحي واإلاىيىعي في خُاة الكاٖغ صازل خ٣له الش٣افي واإلاٗغفي ووؾُه الاظخماعي وؤلاوؿاوي.

ل الخلم ب
ّ
غ  اليؿبت ل٨شحر مً اإلابضٖحن مٟخاخاو ٌك٩ ت، بهه ؤؾاؽ الٟٗل الكٗغي وظَى للغئٍت الكٍٗغ

ىا ٌكتر٥ الخلم م٘ ألاؾُىعة في ٧ىجهما ٖمل ت جخسُى خضوص الٗملُت ؤلابضاُٖت باليؿبت لهم، َو ُّ ُت جسُل
 زالٞا(: »2و الؼماوي. ٣ًى٫ الكاٖغ ؤوسخي الخاط) الىا٢٘ اإلام٨ً، بلى ؤ٤ٞ ؤ٦ثر عخابت في بيُت الًٟاء اإلا٩اوي

غ  ت، ؤها ؤئمً بالخلم، مً ال ًدلم ال ًٟٗل، الخلم ٌؿب٤ الٟٗل، ٦ما ٌؿب٤ الُٛم اإلاُغ ... الخلم ظَى لؤل٦ثًر
، الخلم ٞى١ الجمُ٘، ه الٟغصوؽ اإلام٨ً ... الخلم ؤوالل والغوح والسُا٫. بهٚحر ؤهه وظىص ... والخلم َى ال٣ٗ

هبه، الخلم الظي َى الىبي و الكاٖغ. ٣له ٖو بّن الخضازل  «.الخلم الظي َى مدغى الىا٢٘ وعوخه ٖو
االجمالي  با قٍٗغ ، ، جبضو ؤَمُخه في ببضإ اإلاخمّحز، مً زال٫ اؾخسضامه للترار ألاؾُىعيًٟغػ بضوعٍ ججٍغ

مً قاٖغ ُٖٓم ؤو عواجي ُٖٓم »واؾخدًاع البيُاث الجمالُت ألاؾُىعٍت الٛاثبت ًٖ وا٢ٗىا اإلاٗانغ، وما 
 و 

ّ
ب ُبٗضا ظضًضابال حر  ٢ض ؤياٝ مً زال٫ الخجٍغ بلى الًٟ الكٗغي والغواجي، وؤزبذ ؤهه ٚحر زاي٘ ٚو

ب بطن ومداولت ؤلاياٞ ت. الخجٍغ ت في ٧ل مؿدؿلم ل٩ل اإلاىانٟاث الؿاثضة و اإلاإلٞى ت ويغوٍع ُّ ت صخ ت هٖؼ
ض ؤن ٠ًًُ بلى الترار وال ٨ًغعٍ ؤو ٣ًلّضٍ ىب وفي ٧ل قاٖغ ًٍغ  (.3«)ٞىان ؤنُل وفي ٧ل ٧اجب مَى

ب الجمالي، ٢بل  ش في السُاب الكٗغي الٗغبي اإلاٗانغ هٕى مً الخجٍغ بّن اؾخسضام ألاؾُىعة والغمؼ والخاٍع
ب الجمالي في بىِخه الٗم٣ُت ًيبػي ؤن ًا٦ض ؤن ٩ًىن ٖىصة بلى الترار، والخإ٦ُض ٖلى خًىعٍ ظا الخجٍغ . َو

ها. ٞـ
ّ
ؿخدًغ ؤٖم٤ مكاٍٖغ ؤلاوؿاهُت وؤص٢ ٖلى الكٗغ ؤن ًجىؽ »م٩اهت ؤلاوؿان، وصوعٍ الخًاعي، َو

، والظًً ٢ض  الضًاظحر ختی ًلخ٣ي ب٣لب الغظل، بُٗجي اإلاغؤة، بهاالء اإلاجهىلحن الظًً ٌٗبرون الكىإع
ب ز4«)ُٟت ؤو في لُلت طاث هجىم بلى بِذ قٗغ واخض ٖلى ألا٢ل.ًدخاظىن في ؾاٖت قٟ ١ (، و٧ل ججٍغ

ّ
ال

ب ٖلى مؿخىي الك٩ل الكٗغي ومًمىهه، بطا ا٢خهغ ٖلى مبضٕ ًيبػي ؤن ٩ًىن بوؿاهُا ، وال ٢ُمت لخجٍغ
ب ٖلى مؿخىي بيُت الك٩ل الجمالي، وبياٞت الٓىاَغ الجمالُت  ت، الخجٍغ ُّ الٓاَغة الك٩لُت والؿُد

لخد٤ُ٣ َغفي الٗملُت ؤلابضاُٖت، ٞالٗملُت ؤلابضاُٖت  الك٩ل ؤمغ يغوعي، ل٨ىه لِـ ٧اُٞاٛاًغة بلى َظا واإلا
ت بوؿاهُت وؤزال٢ُت، و  ً وهٖؼ ضا٨ٞغ ٞو ٌ جمهُضا هي جدمل مٍؼ ِـ ؤصب للهضم واإلاٛاًغة، لخإؾ مً الٞغ

٘ ؤلاوؿان عاًت ت ٞٗلُه)...( ؤن ٌكٛل بطا ؤعاص ألاصب الٗغبي ؤن ًضزل مجا٫ »، وَضٞاو  بوؿاوي ًٞغ ُّ الٗاإلا
ً، وما ًدُِ به وما ج٣٘ ٖلُه ُٖىاٍ  هٟؿه ب٨خابت ؤصٍب بوؿاوي ناص١ مغجبِ بهمىم ؤلاوؿان في َظا الَى

                                                           
 .ٖٕٛـ،  ص ٕٜٜٔاخلزندار، ّجدة، الطبعة األكىل،  أسئلة الشعر، منشورات :أمحد عبد ادلعطي حجازم   ٔ
 ـ.  ٜٛٙٔ-ٗ-ٕٛتاريخ  لبناف،  ملحق جريدة النهار األسبوعي، بَتكت،   ٕ
 .ٖ٘ٗقضايا الشعر احلديث، ـ، س، ص  ُب كتاب : د. عبدالعزيز ادلقاّب،   ٖ
 .ٖٛٚـ، ص ٜٛٚٔ، يوليو، ٕة للدراسات كالنشر ، بَتكت، الطبعة بابلو نَتكدا: مذكرات بابلو نَتكدا، ترمجة د. زلمود صبح، ادلؤسسة العربي   ٗ
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ت، اؾخُإ السُاب 1«)مً مٓاَغ ألالم وألامل (. وج٨خجز ألاؾُىعة في بيُتها الٗم٣ُت صالالث بوؿاهُت وخًاٍع
كحر بها بلى الكٗغي الٗغبي اإلاٗانغ ؤن ٨ًك٠ َظٍ  الضالالث، بإٖم٤ خاالتها ؤلاوؿاهُت والىظضاهُت، َو

ا»غة، ٞـ خاالث بوؿاهُت مٗان إلاٗجی ؤو قٗىع بالظاث ٖىض  زانا ًدمل جٟؿحرا ألاؾُىعة لِؿذ بال جغازا بكٍغ
قٗب مً الكٗىب. وألاؾاَحر جدمل بال ق٪ صالالث بوؿاهُت لم ج٣ٟض ٢ُمتها زال٫ الخُىع الخًاعي. ول٣ض 

ألاصباء والٟىاهىن ٖالط ال٨شحر مً َظٍ ألاؾاَحر، وطل٪ لخىيُذ صاللتها ؤو جدمُلها صالالث وجٟؿحراث خاو٫ 
 (.2«)ظضًضة جخ٤ٟ م٘ عوح الٗهغ

م٨ً ال٣ى٫  ا٢اتها ؤلاوؿاهُت والجمالُت، ٞالجما٫ والًٟ ٍو بّن اؾخسضام ألاؾُىعة ٌٗجي اؾخدًاع صالالتها َو
لىظُا ؤمىع باجذ مهمت لخإ٦ُض ظمالُاث السُاب الكٗغي الٗغبي مً ؤلاًضًى  الضاللت ؤلاوؿاهُت بضال و 

 
ّ
 اإلاٗانغ، ومً َىا ٞةن مهمت ال٣هُضة جخجل

ّ
ّم ى في ٢ضعتها ٖلى جسل غصًتها َو ها الضازلي، هها مً آهُتها ٞو

لِـ مً مهمت لخهبذ في اإلادهلت الض٣ٞت الكٗىعٍت وؤلاوؿاهُت التي ًدّؿها ٧ل مىا بػاء ال٣هُضة، و 
ل خالت قٗىعٍت واخضة لضي ٧ّل  اال٣هُضة ؤًً

ّ
ال٣ّغاء، ٢ض ج٩ىن مخباًىت ومهمتها ؤن ج٩ىن مخباًىت،  ؤن حك٩

٪ َا٢اجىا  ى ؤن جشحر ُٞىا خؿال٨ً ال بّض ؤن ج٩ىن ٢اصعة ٖل ض مً جدٍغ بالجما٫ واإلاخٗت. وجضٞٗىا بلى مٍؼ
 
ّ
سُت، وال جتر٦ ت والخسُلُت، وألاؾُىعة لِؿذ خاصزت جاٍع سُؼ ٢ُمتها في ٧ى ال٨ٍٟغ ت، بل في ٢ضعتها جها عئٍت جاٍع

ٟها ال بّض ؤن ًغاعي ٞحها َظا الجاهب الٟجيظماالو  ٖلى ؤن ج٩ىن ٞىا  .والجمالي ، وبّن مً ًْى

ما ٨ًؿب ال٨ٟغ ألاؾُىعي ؾمخه ٖلى السلىص ٢ضعجه ٖلى ؤن ًلػي الخدضًض الؼماوي واإلا٩اوي، ؤي  ؤَّم  بن
ِلُذ ًٖ بيُت الؼمان و ٢ضعجه ٖلى ؤن ٌك٩ل ُبٗضا صالا بوؿاهُا جدضًضا

َ
ْىٟ

َ
اإلا٩ان . و َظٍ الضاللت ؤلاوؿاهُت بهما ج

. طل٪ ؤّن وعاء هدً ال وٗٝغ ألي ؤؾُىعة مالٟا واخضاألاؾُىعة هخاط ظماعي. و »، ٞـ ثماصا لخهبذ خًىعا
ت التي جضًغ ال٩ىن،  ُّ ّٟؿٍغ لُهل بلى ال٣ىاهحن ال٩ل ٧ل ؤؾُىعة عئٍت قٗب ٧امل، خاو٫ ؤن ًضع٥ اإلاجهى٫ ٍو

مؿ٪ بالخ٣ُ٣ت لخٓت اهبشا٢ها وجىّهجها. مٗجی َظا ؤّج  ٣ٖلُا بل هي هبىءة، هبىءة ؤلاوؿان  ها لِؿذ وكاَاٍو
 متی ؤٞلخذ مً قٍغ الؼمً

ّ
ش بال  (.3«)ألاّو٫. ٚحر ؤّن الىبىءة ال جخد٤٣ ٦غؾالت جماعؽ ٞٗلها في الخاٍع

ؿخُٟض الكاٖغ اإلاهغي ؤمل صه٣ل، مً اإلاٛؼي ألاؾُىعي لضالالث اإلا « الٗماص طاث  بعم»٩ان ال٣ضًم َو
 
ّ
ؿ٣ُه ٖلى الىا٢٘ اإلاٗانغ، بط ًْى دّىعٍ َو ًًمُّ الًٟاءاث الٗغبُت  وقمىلُا ٟه لُهبذ م٩اها مخىامُاٍو

ُىحن والسىاء، ٣ًى٫ في ٢هُضجه والٛاع٢ت بال ًهل خّض اإلاىث، اإلاؿخ٨ُىت ؾ٩ىهااإلاهؼومت والًاجٗت، و 
 «:ٖلى ما خضرحٗل٤ُ » ، مً صًىاهه «الهجغة بلى الضازل»

 البلِض اإلاهؼوْم ..» 
َ
 ؤنُُذ: ًا بؿاٍ

 ال جيسخب مً جدذ ؤ٢ضامي ..  ــ ٞدؿ٣ِ ألاقُاء ..

ش، ها الؿا٦ً في زؼاهت الخاٍع ِ
ّ
 مً ٞع

ُاث و ألاؾماء !  حؿ٣ِ اإلاؿمَّ

ِهُل الهىُث  ًَ  ؤنغُر .. لِـ 

 ؤنغر .. ال ًجُُب بال َٖغ١ُ التربِت و الؿ٩ىُن و اإلاىُث 

 سخَي الُىحُن،و ٌؿخضًغ خى٫ عؤ

م الهىاءْ   و ًضّوِ

                                                           
 .ٖٚٗد. عبدالعزيز ادلقاّب، ـ، س، ص    ٔ
 .ٕٔـ، ص  ٜٛٙٔ، ٔ، القاىرة، الطبعة كالعلـو الكاتب العريب كاألسطورة، اجمللس األعلى لرعاية الفنوف كاآلداب :زلمد عصمت محدم   ٕ
 .ٗٗٔـ ـ، س، ص 1985تونس،  الطبعة األكىل، دار سراس،، لشعر العريب ادلعاصرُب بنية ا :زلمد لطفي اليوسفي د.    ٖ
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 .. و زاثٟا

 
 ................ ؤؾ٣ِ وا٢ٟا

 ؤب٩ي بلى ؤن ٌؿخضًغ الّضم٘ في الخٟغة

ىعة 
ّ
 ؤب٩ي .. بلى ؤن تهضؤ الش

 في طا٦غة التراب
ُ

 الخغوٝ
َ
 ؤب٩ي بلى ؤن جغسخ

 .. 
 
 ؤٖىص ياال

٧ام، ُ٘ ألاؾال٥َ، و الضَم الغُّ َب
ْ
ج
َ
 ؤ

 و الضَم اإلايؿاْب 

 ضًىتي التي هجغُتهاؤبدض ًٖ م

 ٞال ؤعاَا !

 ؤبدض ًٖ مضًىتي: ًا بعم الٗماْص  ــ  ًا بعم الٗماصْ 

اِص و ألامجاصْ   ًا بلَض ألاٚو

 
ْ
: نٟدت ال٨خاْب ـ و ٢ضَح ال٣هىِة .. و ايُجاٖتي الخمُمت ي بليَّ  ُعّصِ

:
ْ
 ٢ضًمت

ٌ
ُ٘ الهضي .. ـ ٦إهه ؤؾُىاهت  ٞحرظ

 (.1«)ًا بعم الٗماْص ـ ًا بعم الٗماْص 

ل ؤو ٚاجيب َٗ َخ ْٟ حر ُم ٠ بك٩ل ّٞجي ومٗانغ ٚو
َّ
َىْ ًُ ُٟي ّن الغمؼ ألاؾُىعي خُىما   ه ٌكُض ٖاإلااْو

ّ
مً  ، ٞةه

ت و  ٟخذ الهُٛت اإلاايٍى ال الخسُلي والجمالي، بٗض ؤن حهضم ٍو ُّ في طا٦غة  ٍخجاوػَا لُبجي مؿخ٣بال مخس
٤ اؾدشماع بم٩اهُاث َظا الغمؼ، وججّؿض ىُت و الجماٖاث ؤلاوؿاهُت، ًٖ ٍَغ سُتٍ في عمىػ َو ظّؿضتها  ،جاٍع

ش ؤلاو شسهُاث مُٗىت لٗبذ صوعا َاما ساو  ؿاهُت، ختی اؾخُاٖذ ؤن ج٩ىن خلمافي جاٍع الم مًِئا جاٍع ، ٖو
 
ّ
ذي وألاؾُىعي، به ش وألاؾُىعة والىا٢٘، ل٨ىه ؤلابضإ الكٗغي لِـ ٖالم الىمىطط الخاٍع ه ججاوػ للخاٍع

حر زاي٘ لل٣ىاهحن، و٧ّل  مؿخُٟض مجها في آن، ٞالسُاب الكٗغي  ت، ٚو مداولت ل٣ىلبخه  مىٟلذ نىب الخٍغ
في  َمىخه ألن ٩ًىن ٞٗال ز٣اُٞا مٛاًغا ومّٛحراصازل ؤَغ و٢ىاهحن مُٗىت، هي مداولت آهُت لخُِٛب ببضاٖه، و 

سُا اظخماُٖا» َى:  الٗمل الٟجي وؤلابضاعيو آن.  . حك٨ُل ًىاظه حك٨ُال، حك٨ُل ظمالي ًىاظه حك٨ُال جاٍع
، والٗمل الٟجي َى حك٨ُل ظمالي إلاى٠٢ مً َظا الىا٢٘. بّن ء. بّن الٟىان ًضع٥ وا٢ٗه ظمالُاىاء ًىاظه بىاب

االٟىان ًىاظه و  ُٗض بىاء الىا٢٘ الخ٣ُ٣ي. ولظل٪ ٞةّن ا٢ٗه بدك٨ُل م٣ابل، ٣ًهغ ـ عمٍؼ ذي، َو ـ الدك٨ُل الخاٍع
–٘ مً اإلاشى٫ والشباث والجمىص، ألهه ٣ًهغ ًدغع الىا٢ -ؤ٦ثر مً ؤي يغب آزغ مً اليكاٍ البكغي  -الًٟ
ا الُهل بهظا الىا٢٘ بل .الًغوعة في الىا٢٘ ـ الُبُٗت واإلاجخم٘ -عمٍؼ دغع ظمالُا وعمٍؼ ت. بهه ٣ًهغ ٍو ، ى الخٍغ

ت لخ٣هغ وجدغع  ما٫ وألاوكُت البكٍغ ُٟها في الىو  (.2«)ٞٗلُا زم جإحي ٧ل ألٖا بّن بٖاصة بىاء ألاؾُىعة وجْى
٤ ع  والٗالم، ٖملُت ظّض مهمت للخسلو مً الىمىطط اإلاايىي اإلاخٗاٝع ٖلُه.  ئٍت ظضًضة للخُاةالكٗغي ٞو

و٢ُمت الخجغبت ؤلابضاُٖت ج٨مً بالضعظت ألاولى في لخٓت جىاظضَا واهبشا٢ها، وفي ٢ضعة َظا الاهبشا١ ٖلى 
 مً الخايغ. إلااضخي لبىاء مجخم٘ الٛض، اهُال٢اججاوػ ا
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