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حاولتتتتد الة اجتتتتا من جتتتتن ال تتتتذه  الكذجتتتتوي لتتتتن ةتتتت   الح اجتتتتا  تتتتن  تتتت ل الكذجتتتتا 
الج ةجا المن اذمهنها ال اوي، وط جقا ذجنه لكذائه ال طاكن، ومحلجل ة ا الكذاء 
ومقجتتج ه ىلتتث   نتت   تتن يتت ل كذجتتوي، نتتم مويتتجا  ةتتم النذائجتتاد ال م تتةة  المتتن 

كطهتا، و تن نتم    لتا قج تا اذ قةد حولها ملك الكذث الج ةجا وع قامهتا المتن م  
ملك ال  قاد ووظائفهتا، و جفجتا  تة مها للح اجتا، حجتت قا تد الة اجتا كمنجتجة 

نم قا د الة اجتا   لك لن نةول مويجحن جويا الكذجا و ا لجها  ن ع قاد.
ك ة  لك كم صجص  كحت للحةجت عن ال ؤجا المن مجت ث الح اجتا لك نهتا  تن 

الكؤ   المن اذك ند كجككها   ظم ال  قتاد  كاطن الذص، ملك ال ؤجا المن  اذد
 النذائجا لن الح اجا، وكالمالن جا د عذاص  الح اجا كامناةها.

و ن   ل ة ا ال كحتت مط قتد الة اجتا ك ت ض  توند للحتةجت حتول عذاصت  
الح اجا،  ن حجت ي صتجامها، و يت ال الحجتد، و جتء نتاء الد تان، و تا م جتد 

إجناد عن كذجا الح اجا اللغوجتا كصتفمها نجت ا   ا محةند الة اجا ك كه الحةت.
و  جت ا   و جطحا م ك  لوقه عذاص  الح اجتا، قكتل الوصتول ىلتث ذهاجتا  حلمهتا.

اجم  يد الة اجا ك ض الح اجاد الةا لجا المن ونةد ةا ل الح اجا ال لجتا، 
كصتتتفمها  حطتتتاد  ؤقمتتتا لتتتتن حجتتتا  الي صتتتجاد، قكتتتتل  ن جمكلتتتو   صتتتج   تتتتل 

 ي صجا لن الذهاجا.
النكتتتل ال طلجتتتم، كذجتتتا، التتت اوي، الجتتتا ة، النذائجتتتا  : ح اجتتتا،الكممااااتمالمحيا  ااا 

 اليةجا.
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Abstract: There is a revelation that should be disclosed 

when studying the stories narrated by the popular narrator, 

regardless of the method used in dealing with them and 

treating them, because if these narrative effects are a form 

of literary art, which has been stored in the collective 

unconscious memory for centuries for the purpose of 

enjoyment and entertainment, the narrator deliberately ,or 

intend,  violating the taste of the recipients, and 

disregarding the organism's senses and mind, by resorting 

to fabricating methods that meander towards fantasy, in 

order to realize its facts, or to invoking ladders that ascend 

towards the sky of tales and its insides,and without the 

narrator's own awareness, or even without the slightest 

protest by its characters, which leads to the conclusion that 

they are just stories told without language! 

   The study that is in our hands now is an attempt to 

discover the system on which the tale of the satanical 

Mountain is based, and perhaps invert the system of this 

tale to show the network of relationships that weave it, 

whether these relationships are homogeneous or discordant, 

and then to know the semantic nodes that control the story 

through the functions it has performed. 

   The study tried to experiment with the structural 

approach in this story through the narrative structure 

pursued by the narrator, the method of weaving it into his 

discursive construction, analyzing this structure and 

dividing it into more than one structural form, then 

clarifying the most important multiple  bilateral around 

which those narrative structures and their relations were 

held together, and then reach a knowledge of the value of 
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these relationships and their functions, and how they serve 

the story, as the study embodied that in an illustrative table 

that shows the structure and the relationships in it. 

   Then the study devoted a topic to talk about the vision 

that the story seeks to resurrect from the inside of the text, 

that vision that was the focus from which most of the 

bilateral relations in the story were emitted, and thus the 

elements of the story moved towards it. 

   Through this topic, the study dealt with a brief 

presentation of the conversation about the elements of the 

story, in terms of its characters, the forms of space, how the 

time came, and what distinguished the event.The study also 

briefly talked about the structure of the story linguistic as a 

bridge or a surface over which the elements of the story 

cross, before reaching the end of its journey. 

   Finally, the study reviewed some of the inner stories that 

were found within the overall story, as temporary stations 

in the lives of the characters, before the fate of each 

character is finally crystallized. 

Keywords: Fable, Talismanic mountain, Brown, Narrator, 

Oppositional dualism, Storyteller. 
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 تقديم
كته عذتتة ة اجتتا الح اجتاد المتتن ج وجهتا الجتتا ة اليتت كن جذكغتن افليتتاء  ن تا كتتو 

 ه ا  ان األجتلون ال مكتف لتن مذاولهتا و  النمهتا،  لتك  ن ملتك اسنتا  الجت ةجا 
األةكجا، والمن مم ا مداذها لتن  ا ت   ال وعتن ىن  اذد ي    ن  ي ال الفذون 

الن  تتتتن ق وذتتتتا طوجلتتتتا كهتتتتةء اف متتتتاع والمجتتتتلجا، م  تتتتة  و ج  تتتتة جتتتتا ةةا ىلتتتتث 
اذمهاك  ائقا ال ملقجن، واالجمهما  كحواس ال ائن وعقله، كتاللنوء ىلتث اصتطذاع 
 جالجن م  ج ذحو الفاذمادجا،  تن  نتل ىة اك وقائ هتا،  و انمت ا    تا ج مصت ة 

ةون ىة اك جتتتتا ةةا  امتتتته،  و حمتتتتث ةون  ةذتتتتث و جتتتت اء ال  التتتتا و جوكهتتتتا، ذحتتتت
احمنتتاج  تتن قكتتل ي صتتجامها،   تتا جفيتتن ىلتتث االجتتمذماج ك ذهتتا  نتت ة قصتتص 

 م وى كةون لغا!
ك  ذتتث  ذهتتا مجتت ث للوصتتول ىلتتث الذهاجتتاد المتتن  الكتتا  تتا م تتون جتت جة ،  تتن    

ومقذجتا، وااللمفتاد ذحتو    ل جج  ال حلا الج ةجا عك  ط قاد  جت    كتة  لذجتا
ليتتاءاد  جتت   كتت   ، و ك تتا ج  تتن االجتتمغذاء عتتن ال نجتت   تتن الحيتتو ال تتؤ ي 
لكذث ملك الح اجاد، وكالمالن ال م ون ة اجمها  نةجا الجمذطاق نتوة  عظتجم، 
  و ال مجتتتتتتتتان  هتتتتتتتتتا    تتتتتتتتتا،  و ىيتتتتتتتتتالا    لتتتتتتتتا نةجتتتتتتتتتة  للكاحتتتتتتتتتت وال ملقتتتتتتتتتن.

لتتث نتتل الح اجتتاد ال جتت وة  علتتث  ك تا ج تتون  تتن الظلتتم م  تتجم  لتتك التت  ي ع   
لجان ال اوي اليت كن، ل ذته  جيتا جذجتحن علتث ال نجت   ذهتا، و تن القصتو   ن 

ظتن  ن ة اجتتا  ي  نت  جتت ةي حجتتن  ي  تذه  ذقتتةي قتةجم  و حتتةجت، جتتم ون ج
 ا لتتتا م ا تتتا،  لتتتك  ن ال ذتتتاة  الذقةجتتتا  امهتتتا، لتتتم متتتدل لتتتن صتتت اع ةائتتتن حتتتول 

ة   موالتتتة ،   تتا ةتتن كتتاقن ال ذتتاة  األ تتت ى  ذاةنهتتاف لالكذجوجتتا  نجتت    و  م تتة
ال ذكنقتتتتتا  تتتتتن األلجتتتتتذجا،   تتتتتا  ن   ونجهتتتتتا  ذفجتتتتتهم   ملفتتتتتون لتتتتتن  يتتتتتا جذها 

 و ف ةامها و اةجمها.
ل لك لالذص األةكن  و األنت  الجت ةي   نت  نكامتا  تن ال ذتاة  المتن م النته،    

   ا  ن األن  األةكن ذفجه  مح ك اجمذاةا ل ا ذ جة اجمذطاقه  ذه.
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ى ن، للججتتتتد ةذتتتتاك ة اجتتتتا ذقةجتتتتا  التتتتة ،  و   النتتتتا ج  تتتتن  ن مذتتتتال  اجمهتتتتا 
القصوى،  ا ةا د الط ائق الذقةجا ذفجها قاص  ، و ل  ا جحتةت ةتو  حتاوالد 

 اجم ياء لن كح   ن المن جن.
لتم م تن  ويت ا للة اجتا  ن ةت   الح اجتاو  ا ين ذن علتث ةت ا اال مجتا ،     

 سلاق   ا ذا لم وج د عة .اليا لا الوالجا،   ا جفما ا
ككذتتاء ةتت   القصتتص  تتن حجتتت اصتتطذاع    تتا  يتت لا الكحتتت لإذهتتا متتمل ص   

األجتتالجن الفاذمادجتتا  تتن  نتتل الوصتتول ىلتتث ةتتةلها ال ذيتتوة، و ذهتتا متت وى كتتةون 
 الي كن. لغا علث لجان جا ةةا

 افناكا عن المجاؤالد المالجا: وحاولد الة اجا
  ا ةو الذظام ال ي مقوم علجه ح اجا النكل ال طلجم؟ -ٔ
 ذج  ال اوي الكذاء ال طاكن للح اجا؟ جء  -ٕ
 ا ةن  ةم النذائجاد المن اذ قةد حولها الكذث الج ةجا، و ا ةن ال  قتاد  -ٖ

 المن م كطها كك يها؟
  جء ناءد ال ؤجا المن مج ث الح اجا لك نها  ن كاطن الذص؟ -ٗ
الي صجاد والحجد والد ان والحةت ،  ن حجت الج ةعذاص   جء و ةد  -٘

 لن ة ا اللون  ن الح اجاد؟
  جء ناءد صو   كذجا الح اجا اللغوجا؟ -ٙ

مأمامبالنسب ملألهدافمفإننامنوجزهامباآليي:ممم
 كجان الذظام ال ي مقوم علجه ح اجا النكل ال طلجم. -ٔ
 ال طاكن.ذج  ال اوي لكذاء الح اجا كجان ط جقا  -ٕ
ال يتتتء عذتتت ةم النذائجتتتاد المتتتن اذ قتتتةد حولهتتتا الكذتتتث الجتتت ةجا، وال  قتتتاد  -ٖ

 المن م كطها كك يها.
 كجان ال ؤجا المن مج ث الح اجا لك نها  ن كاطن الذص. -ٗ
 الي كجا.اجا لن الح  الج ةال يء عن  جفجا كذاء عذاص   -٘
 ةاللا صو   كذجا الح اجا اللغوجا. -ٙ
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ة اجا  جمقلا له   الح اجا، لت لك  -لن حةوة    لمن –كاحت  ولم جف ة  ي   
 حاولد الة اجا  ن م كة الط جق حمث ولو كحن  واحة.

حجتتتن  –لتت لك لتتتم م تتن ةذتتتاك ة اجتتاد جتتتاكقا  كايتت   مذاولتتتد ةتت   الح اجتتتا    
ل تتتن ذتتت    ك تتتض الة اجتتتاد المتتتن  لتتتةذا  ذهتتتا علتتتث جتتتكجل ال نتتتال ال  -عل تتتن
)المف ج جتا وقت اء  األةن ال  كتن القتةجمد، وة اجتا  ة اجا جتا ن عكاكذتا الحص :

ة اجتتتتاد كذجوجتتتتا لتتتتن األةن ال  كتتتتند،  -عكتتتتة الفمتتتتا   جلجطتتتتو )األةن والغ اكتتتتا
 جائجا مف ج جتتا لح اجتتتا ة اجتتا جتتتج -عكتتة ال ل   متتتاض ) لتتء لجلتتتا ولجلتتاة اجتتا و 

  كو ذاي  )ىيا   اللغا وةاللا ال  مد. وة اجا  و جسح ال كغةاةد، 
 ن ةتت   الة اجتتا حا تتد التتذص كتتال نهوة الي صتتن التت امن   ن ذذتتو  ةذتتاكتتة وال 

 تن  -كتالطكف -قة  اف  ان، ةون االعم اة علث ال  انف ال نج  ،  ف االجتمفاة 
  لجتتا القتت اءاد ال م تتةة  حتتول الذقتتة األلجتتذن،   تتا  تتون لتتةجذا حصتتجلا نقالجتتا و 

 .ة ا ال ويوعلل وض لن 
لتتتن الة اجتتتا،   ن   ظتتتم االقمكاجتتتاد التتتوا ة   تتتا  ذتتته ال  ذةوحتتتا  تتتن افيتتتا   كتتت

 كلغا ال اوي ى  ئجا وذحوجا   ا جذ ى. -  ا ةن –ناءد 
، ول ذتن م تل  ن هو  ج ا.. ة ا ع لن ونهةي، وال  ةعن له ال  تال، لهت ا  حالت

 لن  وض   ا  ة ا ال ويوع. -علث قة  نهةي ال موايف-  ون قة ولقد 
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 مدخل
ىن الة اجتتتا المتتتن كتتتجن  جتتتةجذا اسن، ةتتتن  حاولتتتا ا ميتتتاء الذظتتتام التتت ي مقتتتوم    

علجتتته ح اجتتتا النكتتتل ال طلجتتتم، و ك تتتا قلتتتن ذظتتتام ةتتت   الح اجتتتا فظهتتتا  يتتتك ا 
ال  قاد المن مذجنه جواء  اذد ةت   ال  قتاد  ميتا لا  م  مذاكت  ، نتم    لتا 

 لمن قا د كها.ال قة الةاللجا المن ممح م كالح اجا  ن   ل الوظائء ا
لقتتة حاولتتد الة اجتتا من جتتن ال تتذه  الكذجتتوي لتتن ةتت   الح اجتتا  تتن  تت ل الكذجتتا 
الج ةجا المن اذمهنها ال اوي، وط جقا ذجنه لكذائه ال طاكن، ومحلجل ة ا الكذاء 

مويتجا  ةتم النذائجتاد ال م تةة  المتن نتم ، دٔ)ومقجج ه ىلث   ن   تن يت ل كذجتوي
ةجا وع قامهتا المتن م كطهتا، و تن نتم    لتا قج تا الج   الكذثحولها ملك اذ قةد 

ملك ال  قاد ووظائفهتا، و جفجتا  تة مها للح اجتا، حجتت قا تد الة اجتا كمنجتجة 
  لك لن نةول مويجحن جويا الكذجا و ا لجها  ن ع قاد.

المتتتن  جتتتاللحتتتةجت عتتتن ال ؤ   كحتتتتنتتتم قا تتتد الة اجتتتا ك تتتة  لتتتك كم صتتتجص    
مجتتت ث الح اجتتتا لك نهتتتا  تتتن كتتتاطن التتتذص، ملتتتك ال ؤجتتتا المتتتن  اذتتتد الكتتتؤ   المتتتن 

النذائجتتا لتتن الح اجتتا، وكالمتتالن جتتا د عذاصتت  اذك نتتد كجتتككها   ظتتم ال  قتتاد 
 الح اجا كامناةها.

مط قتتتتد الة اجتتتتا ك تتتت ض  تتتتوند للحتتتتةجت حتتتتول  ال كحتتتتتو تتتتن  تتتت ل ةتتتت ا    
و جتتء نتتاء الد تتان، الحجتتد،  عذاصتت  الح اجتتا،  تتن حجتتت ي صتتجامها، و يتت ال

 و ا م جد كه الحةت.
  تتتا محتتتةند الة اجتتتا كإجنتتتاد عتتتن كذجتتتا الح اجتتتا اللغوجتتتا كصتتتفمها نجتتت ا  و    

 ذهاجا  حلمها. ثعذاص  الح اجا، قكل الوصول ىلجطحا م ك  لوقه 
و  جتتت ا اجم  يتتتتد الة اجتتتا ك تتتتض الح اجتتتاد الةا لجتتتتا المتتتن ونتتتتةد ةا تتتتل    

 حطتتاد  ؤقمتتا لتتن حجتتا  الي صتتجاد، قكتتل  ن جمكلتتو  الح اجتتا ال لجتتا، كصتتفمها 
  صج   ل ي صجا لن الذهاجا.
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م:(2)ممخصمال كا  .م1
 تتتم متتت وي ح اجتتتا النكتتتل ال طلجتتتم قصتتتا اجتتتمج ء التتتودج  وال  لتتتوك علتتتث ح   

و لتتتك كجتتتكن  تتتجظ وحقتتتة لتتتن ذفتتتس التتتودج ، ىحتتتةى ال  التتتك ك تتتة ولتتتا  ال لتتتك، 
لج تتتوة وجذمتتتدع الح تتتم  تتتن التتتودج   و جفجتتتا ةتتت ون اكتتتن ال لتتتك لمتتت    تتتن التتتد ن،

وال  لوك، وج ة اعمكتا   و  ا مته ك تة  ن ميت ة وعتاذث الفاقتا والت ل والهتوان،  تل 
 لتتك ج وجتته الجتتا ة اليتت كن كلغتتا م متتدج لجهتتا ال ا جتتا كالفصتتحث،   تتا ن تتل لغتتا 
الح اجتتا لائيتتا كالهذتتاد الذحوجتتا واللغوجتتا، كافيتتالا ىلتتث لنوئتته ىلتتث  حاولتتا 

 ةجة  تن افجقاعتاد ال جتنوعا واليت  ، علتث لجتاذه الي صتن من جل ج ة  كال
 ما  ، وعلث لجان ك ض الي صجاد ما      ى.

مو مكنميمخ صم كا  مالجبلمالمطمسممعمىمالن وماليالي:
ج تتتتون ال لتتتتك ال حكتتتتون يتتتتغولا  تتتتن ن جتتتتف   الج تتتته ك  لتتتتوك واحتتتتة جم جتتتتد    

 ث ةتت ا ال  لتتوك كاليتناعا والقتتو    تم قتتكا  ذظتت  ، ولظاظتا طكاعتته، و تتان ججت
كت )ق اقشد، ولل لك ودج    لص جمفتاذث لتن  ة مته ل لج ته وال ججتمطجف  ن جت ة 
لتته طلكتتا، و تتان ةتت ا التتودج  جط تتا  ن جتتدوج اكذمتته الن جلتتا الوحجتتة  لل لتتك، نتتم 
جحتتةت  ن جطلتتن ال لتتك اكذتتا التتودج  ل  لو تته القكتتجا   جتت  الجتت  ،   تتا ججتتكن 

لتتتن  كتتته يتتتة ال لتتتك، وج طتتتط لل جتتتة صتتتة ا  كجتتت   للتتتودج  ن لمتتته جتتتو   صتتتة  
 الف صا ال وامجا.

جتتمم دواج اكذتتا التتودج   تتن ال  لتتوك القكتتجا )قتت اقشد، وجتتط اجتتمهنان الذتتاس    
وم جفهم ل صج  ة ا الن ال الت ي  تان  تن ذصتجن  تن ال ججتمحقه،   تا ن تل 
التتودج  لتتن وقتتد الحتتق جقجتتم الكذمتته ك تتة   امكمهتتا لتته علتتث  ن ج  تت   تتن ال لتتك 

ج لتتتكف ألذتتته  تتتان جتتتككا لتتتن ن تتتل ال  لتتتوك ج  تتت   ذتتته  عتتتد  تتتا ج لتتتك،  عتتتد  تتتا 
و ي   الودج   ن جن ل  لك ال  لوك القكجا جججط  علث الةولا ك  مها، حجت 
كتتة  كيتت اء ال تتةة وال  الجتتك وال جتتل جتت ا، وجقتتوم كمجتتلج ها لل  لتتوك حمتتث قوجتتد 

 يو مه وملد   ن    و  الةولا ىلجه.
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  قصتج  ، عذتة ا ج ت ض ال لتك وججتلم  قالجتة األ تو  جمغج  واقف ال  ل ا ك ة لم  
للتتودج  حمتتث ج كتت  الغتت م، حجتتت  قجتتم  كتتا   نتتال الةولتتا علتتث  لتتك، و تتا لكتتت 
ال لتتك  ن  تتاد ك تتة  لتتك، لججتتا ع التتودج  ىلتتث محتتجن الف صتتا لمذفجتت    ططامتته 
كاالجمج ء علث الح م لصالا ال  لوك، ولتم ج تن الغت م اكتن ال لتك جتة ك يتجئا 

 ةو  حولتتتته جتتتت ا، حمتتتتث اجتتتتم الد الةولتتتتا ن ج هتتتتا ىلتتتتث ناذتتتتن ال  لتتتتوك.  تتتتا جتتتت
نتتم ج لتتم اكتتن ال لتتك  تتن  حتتة ال تتةم  تتا جنتت ي  تتا ج قصتت  ،  تتن قجتتام التتودج     

علتتث  تتل  تتا ج  تتن كتتان القصتت ،   تتا ن تتل الغتت م حتتتائ ا وال  لتتوك كتتالقكض 
   مك ا، وكجذ ا ةو جمنول ةا ل القص ، ا ميء عن ط جق ىحةى ال دائن كاكتا
جتت جا جتتؤةي ىلتتث الكحتت ، نتتم ججتتمغل اذيتتغال التتودج  وال  لتتوك لجكتتة   حلتتا الهتت ن 
عك  الكح   تف ك تض  صتحاكه، كجذ تا الحظته التودج   تن جتطا القصت   هتةةا 

 ك طا ةمه، ل ذه لم جفلا لن القكض علجه.
مجتتتم    حلتتتا الهتتت ن والمجتتته يتتتهو ا طوجلتتتا لتتتن كحتتت  ال ذهاجتتتا لتتته، ىلتتتث  ن مكتتتة  

كالويتتو ، حتتجن جصتتاةء الهتتا كون نتتك  عظج تتا  تتا لكتتت  ن  األحتتةات ال  الجتتا
ن ن ال   ن ك حا امه و وقفه كتةون ى اة  ال  حتجن، ويتاةةوا لتن وجتط النكتل 
 ا ا عظج ا ككاكه صذم ذحاجن له  ء   مة  ك حا ا  الكحت ، و اذتد  فانت مهم 
  ةلتتتا عذتتتة ا ا ميتتتفوا  ن الصتتتذم جملقتتتث ال   تتتن ك فتتته، و ن ةتتت   ال تتتء محتتتوي 

ج ا  نهتوال، و ن  تل  تن  تان جصتل ىلتث  لتك ال  تان  تان جكقتث واقفتا ناكمتا طل
 حمث جهلك.

جكتتة  ال نتتال  حتتاوالد الصتت وة ىلتتث النكتتل والغتتا  ل جتت  الصتتذم، حمتتث ةلتتك    
 تتتذهم عتتتةة  كجتتت ، ىلتتتث  ن جتتتذ  الغتتت م اكتتتن ال لتتتك لتتتن صتتت وة الغتتتا  األ لتتتس، 

لمتن محتوي الطلجتم، وقجا ه كالحف  محد  نلن الصذم، حمث جقط علتث ال تء ا
  ا ن له جذ ج  وجطج  نم ججقط لن الكح ، وذمجنا ل لك لقة اذفصتل ال   تن 
ال مصل كالنكل كج عا   ةلا، ةون  ن جم  ن ال  حون  ن يكطه  و ىجقاله، 

   ا م ك اكن ال لك لن النكل وحجةا.
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مجم   الح اجا كج ة األحةات المن ن د الكتن ال لتك ك تة  لتك، حجتت جكقتث    
ائهتتا لتتن النكتتل ىلتتث  ن جصتتل ىلتتث كجتتامجن  نجتت   األيتتنا  واألذهتتا  ل تتة   جتتام، م

 لجصل ك ةةا ىلث كلة  ك جة  مي  كالحجا .
لجةلتتته صتتتاحن ىحتتتةى لتتتن ملتتتك الكلتتتة  عتتتن كجتتتد جتتت وي ىلجتتتهف  موجكحتتتت الغتتت    

   تتا ايتتط   ىعطتتاء ال تتاذنال اذتتاد علتتث كجتتد صتتغج   تتال  تتن  تتل يتتنء، 
 ام تتته الن تتتجن لجكج تتته وجصتتت ء  تتتن ن ذتتته، ىلتتتث  ن ايتتتط  لكجتتتف دجتتته ال ل تتتن 
 الكاةظ  له   ل عة   جام، نم جطلن ىلجه ال اذن  ن جكحت عن   ان م  .

جتتتة ل الغتتت م ىلتتتث  حتتتة ال جتتتانة  لم جتتتا ال كجتتتد ةذتتتاك حمتتتث صتتتكا  الجتتتوم    
كحنته عتن المالن،  ج   ن ال ؤ ن جط ة ،   ا  ةى ىلتث مت ةي حالمته، وجواصتل 

 ي   تتان ىلتتث  ن ج نتت  علتتث ) متتون وقتتاةد وةتتن  ح قتتا للدكتتل، وجقكتتل صتتاحن 
األمون  ن ج  ل الغت م عذتة  لتن حت ق الدكتل و جتاعةمه لتن يت اء حانامته  تن 

 الجوق.
وك تتة عتتام  تتن ع تتل الغتت م )اكتتن ال لتتكد لتتن األمتتون، جحتتةت  ن  تتان وحجتتةا    

 جتتلحجن جتتتة لون علجتتته وةتتتم  لتتن  حتتتة األجتتتام  ذيتتغ  ك  لتتته، وال  ك  ك تتتا  نتتتال
جقو تتتون كمهةجتتتة  نتتتم ج  تتتون الصتتتذةوق لتتتن الذتتتا ، وج حتتتظ جح لتتتون صتتتذةوقا، 

الغ م ك ة د ن قصج   ن الصذةوق لم جم ن  كالذا  الهائلا  ن حوله،   ا  نا  
عنكتتته وليتتتوله ف  انتتته  تتتن الذتتتا ، وعذتتتة ا لتتتما الصتتتذةوق ونتتتة لجتتته ق ايتتتا 

ةد وعجهتتتا لتتتم جتتت   ن تتتل  ذهتتتاف لجقتتتوم  تتت ةكا، ومحتتتد الق تتتاش مونتتتة نا جتتتا لقتتت
كإ فاء الق اش وج قا نواة  النا جتا وال فائهتا لتن حفت   كناذتن األمتون، وحتجن 
 لاقد النا جا اجتمغ كد ال  تان الت ي ةتن لجته، وج ك ةتا الغت م ك تل  تا حتةت، 

 و جء    نها  ن الذا ، نم ج ميء  ن ملك ال     ةن  ل ا ملك ال ةجذا.
لم جل  ل ا ال ةجذا  اة ها الجمةعاء الغ م ىلتث قصت ةا  ومموالث األحةاتف   

ك تتة  ن   تت د كمذظجفتته ويتت اء نجتتان نةجتتة  لتته، وجذتتةةش الغتت م   تتا جتت ى لتتن 
القص   ن ال تةم والحيتم وال وعتا، حمتث ذجتن  لتك  كجته و تا  تان لجته  تن  ل 

، وجقتتتام لتتته لتتتن القصتتت  ولج تتتا عظج تتتا، وةتتتوان، وةذتتتاك جقتتتف الغتتت م لتتتن حكهتتتا
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لهتتتو   تتته ومذاة تتته عتتتة   جتتتام، ىلتتتث  ن جتتت لمه عتتتن نجاكهتتتا المتتتن  اذتتتد ون لتتتد م
م مةجها حجن  لقاةا ال نال األ ك ا لن الذا ، كجة  ن الغ م  ذ ت     لمته كقصتا 
النجتتتتان، نتتتتم وعةمتتتته  ن م طجتتتته عيتتتت   مالء ةجذتتتتا  ىن ةتتتتو  حيتتتت ةا، وعذتتتتة ا 

م تتة ها   صتتكحد النجتتان كتتجن جتتةجها،   ك متته ال ل تتا  ن لتتن ةتت   النجتتان  تت د 
 ائا قكجلا  ن النن، و ذه لوال ونوة النجان علجها ل ا ذند  ن الذا ، و ن  لك 

 ةو ال ي  ذق ةا،   ا ةو لقة ذةم ل ةم عل ه كونوة ال  د .
نم قا د ال ل ا ك ة  لتك كاجتم ةام ال ت د ، حجتت اجتمةعد ن نتا  نتال  تن    

يت الهم الة ج تا النن عن ط جق ذطقها لك ض ال ل ادف لحيت وا  تن لتو ةم ك 
ال  جفتتتتا، و  تتتت مهم كإحيتتتتا  ال نتتتتال األ ك تتتتا التتتت جن   اةوا ح قهتتتتا لتتتتن الذتتتتا ف 

وقتتا وا كقطتتف  ؤوجتتهم كتتةون جتتجوء ك تتة  ن   تت مهم ل حيتت وةم  تت ل جتتاعا، 
ا، ئهال ل ا كت لك، نتم  ود للغت م قصتمها  تف  ولئتك ال نتال الت جن ن لتمهم ذتة ا

   جها لن الذا . ل ذهم   اةوا الفاحيا   ها، ىلث  ن ق  وا
ومحي  ال ل ا عي جن  لء ةجذا  للغت م علتث  ن جكتق ذتةج ا لهتا كتجن حتجن    

وم  ، ل ذه جطلن  ذها الكقاء عذةةا   ك جن جو ا، وجقجم  ل واحة  ن ال ج ون 
اس     ل ة   ال ة ، كجذ ا جحتاول الغت م اذمهتاد الف صتا ال ذاجتكا للحصتول 

  جتتا ون نتتون جو تتا ةون  ن جتتم  ن  تتن  علتتث ال تت د ، وقتتة  يتتث  تتن ال تتة 
 لكف ل ةن ىلث  حة ال طتا جن وايتم ى  ذته   تة ا، وويت ه لتن يت اكها  ت ل 
 ذاة مه لها لن القص ، و    جكحت عن ال  د  لتن نجاكهتا، وحتجن  تاة  ن جفتك 

لط تتا قوجتتا  تتن ظهتت   لتتم جتتة   تتن  جتتن  متتد! ال قتتة  المتتن محتتوي ال تت د ،    ذتته 
اقفتتا علتتث   جتته متت     كال هتتة التت ي عاةتتة كتته ال ل تتا ك تتةم وال ا كهتتا  تتن عنتتود و 

ال جاذا، ومح     ن  صتج   الت ي جتج ون  نتل  صتج  ال نتال األ ك تاف لجتةعن 
الغتت م  ن ال حكتتا واف نتتا   تتن اليتت ان ن تت   جف تتل  لتتكف لمم تتاطء ال نتتود 
النذجتتتا   تتته، نتتتم جغاللهتتتا وجكحتتتت عتتتن ال تتت د   تتت     تتت ى، ىلتتتث  ن ج جتتتك كهتتتا 

 ا لن ل ه.وجي ه
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وجم    الغ م ك ة  لك  ةله و  ل مه ال جلوكاف لج  ج ال  د  وججمحي  النن 
ىلث قص  كال ل اد المن ج  ها جاكقا  ن ال ل ا، وجطلن  ن النن  ن ج   و  

  ل متته، وال ا كتته ذتتادل  تتن جتتطا القصتت ، حجتتت ونتتة ال  لتتوك القكتتجا و  الج تته 
ونتوة  لتن القصتت ، وجظذتون  ذته  تتان ذتائ جن، وجقتوم كإجقتاظهم، وجذةةيتتون  تن 

   مكئا كه.
وجحتتاول ال  لتتوك وكتتاقن ال  الجتتك  ن جذهيتتوا وجمح  تتوا لن جتتاك كتته، ل تتن    

الغ م )اكن ال لكد ج    النن كإ جتا هم ومنكجتمهم ك  تا ذهم، وج كت ةم كت ن   ته 
اج ا ججمطجف  ن جهة كه النكالف لج اء ال  لوك، وجفهتم التودج  ك ذته  تان و اء 

ل  تتا حصتتل لل  ل تتا، وججتت ل الغتت م التتودج  عتتن جتتكن  جاذمتته لوالتتة  وجتتلن  تت
  ل مه؟ لج ك   التودج  كت ن  كتا  قتة   ت   ذته  عتد  تا ج لتك، وجقصتة كت لك اكذمته 
حتتجن طلكهتتا ال لتتك للتتدواج  تتن ال  لتتوك القكتتجا، لتت لك قتت   التتودج   ن جذتتمقم  ذتته 

  ال لتتتتتك )الغتتتتت مد ، وجتتتتت  ك  تتتتت    ل متتتتته ومجتتتتتلجم الجتتتتتلطا لجهتتتتتا لتتتتت لك ال  لتتتتتوك
 كحكجه ا، وج لن كجن الذاس عن  نوع الجلطان، وجف   الذاس ل لك.

نتتتم جقتتتوم ال لتتتك النةجتتتة )الغتتت مد كاجمحيتتتا  ال ل تتتا صتتتاحكا ال تتت د  كواجتتتطا 
النن، وج ك ةا كقصمه وجمدونها، وجمم صلن الودج  وال  لوك وم  جكه ا نوعتا 

 جة  ولتتم جفتت ق كجذه تتا ىال وعطيتتا حمتتث ال تتود، وج تتجش ال لتتك وال ل تتا حجتتا  جتت
 ال ود.

م:لراويموالبن  مالسرد  .ما2
ل تتل   نتت  الجتت اد المتتن طالتتد علتتث الجتتطا الح تتائن عذتتة الحتتةجت عتتن جتتا ة 

،   تتم  ذتته ولتت  دٖ)ةتتن  ذتته  علتتن عتتن ذفجتته  اوجتتا عال تتاح اجتتا النكتتل ال طلجتتم، 
، الت ي  ك تتا ةل دٗ)ىلتث الجت ة كاجتم ةا ه يت ج  الغائتتن"   وا و   علتم و  ت م"

 حجاذا علث  ذه   جن عن الح اجا، ل ذه محول لن  نج   ن   احل الج ة ىلتث 
الي ج  الحاي  علث  لجذا الي صجاد، و صكا   نت  عل تا و   لتا ك حتةات 
الح اجتتا  تتتن ي صتتتجامها، و ل تتتا كمفاصتتتجل األ تتو  وندئجامهتتتاف ل تتتان جتتت ة  لتتتن 
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 ن الحتتةت علتث ويتتك  ن ك تض األحجتتان  ذطلقتا  تتن ال ايتن ىلتتث الحايت ، و 
 .د٘)جحصل، و حجاذا    ى اذطلق الج ة  ن الحاي   منها ذحو الو اء

لقتتة  اذتتد ويتت جا التت اوي وحالمتته  ذتت  كتتةء القتتص م نتتل  ؤجتتا  تتن التتو اء، ى نف 
ىلث  ن اذةس لن  فاجا الي صجاد، حمتث صتا  ج ت ء  تل  تا م فجته ةا لهتا، 

جتتا، و ك تتا ن لتته  لتتك   نتت  و تتا ج تتو  لتتن ةوا لهتتا  تتن ةتتوانس  و  ذانتتا   ام
محجتتتتتدا فحتتتتتةى الي صتتتتتجاد علتتتتتث حجتتتتتان ي صتتتتتجاد   تتتتت ى، و متتتتتة   لتتتتتن 
 ن جتتاد األحتتةات ةون قجا تته كوظائفتته ةا تتل الح اجتتا ك تتا ةتتو  قذتتف  و  كتت  ، 
 ط جقتتا مذظج تته للحتتوا   و موصتتجل ال غتتدى التت ي ج جتتة ىلتتث ال ملقتتن،  و مكجتتان 

كتتتاط اة دائتتتة،  م ئتتتا علتتتث  صتتتة    لو امتتته، كتتتل  ذتتته صتتت ة األحتتتةات، ولن ةتتتا 
 صتتتء لغتتتوي ةتتتش،  تتتان جهتتتةء ىلتتتث الوصتتتول للغتتت ض ال طلتتتون كتتت ي ذجتتتج  

علث ال  م  ن ونوة ال  قاد واألجتكان المتن  كطتد لج تا كجذهتا، ح ائن  ان، 
  تتا يتت ل ال ةجتتة  تتن الم ا يتتاد والنذائجتتاد، ىال  ن جتت ة   نقتتل الكذجتتا ال ا تتا 

طالتتتا، لائيتتتجن عتتتن لتتته  تتتن  لتتتدومكالوصتتتء عتتتن ط جتتتق م لتتتء  تتتا ال  حيتتتو وال
 الحانا.

و ك تتا  اذتتد ال ذاصتت  ال ميتتاك ا للح اجتتا قتتة  نكتت د التت اوي علتتث اذمهتتاج  لتتك 
األجلون  ن الج ة،  و  ك ا ل يد علجته األحتةات ال م تةة  لتن  يت ال الحجتد 

 ال  ملفا  ن جج ث ل صء كذجمه الج ةجا ك ا اعمقة  ذه   ئم لها.
وج كينء  تن المفصتجل ىلتث الكذجتا الجت ةجا لح اجتا وج  ذذا االذمقال اسن للول   

 ة   الكذجا قة ام  د عة   ي ال علث الذحو المالن:ىن النكل ال طلجم، ى  
 . الكذجا الي  جا الطا ئا/ الندئجا.ٔ
 . الكذجا الحوا جا.ٕ
 . الكذجا ال  الجا.ٖ
 . الكذجا الة ا جا.ٗ
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م.مالبن  مالشعر  مالطارئ /مالجزئ  :1
لتتوحظ  ذتت   طتتواد الجتت ة األولتتث،  ن الجتتا ة  تتان  ذحتتادا لصتتالا ال ذظتتوم    

)الكذجا الي  جاد، حجت عةةا  علث ياذا  ن الكذجتا الذن جتا، و تان ةت ا االذحجتاد 
 م تتن   تتن  تت ل الكذتتث اليتت  جا الندئجتتا والطا ئتتا، المتتن اجتتم ة ها التت اوي لتتن 

ي صتتتتجاد،   لكهتتتتا الم كجتتتت  عتتتتن حتتتتاالد عتتتتة  اذطكقتتتتد علتتتتث  حتتتتوال ك تتتتض ال
وصتتتتء الن تتتتال والمغذتتتتن كال حاجتتتتن،  تتتتف حتتتتاالد قلجلتتتتا م  تتتتس  ذانتتتتا   امجتتتتا 

 ) وذولوجد ةا د لن ذفس الي صجا.
وذحن لتتن ةتت ا وج  تتن اجتتم  اض  تتواطن  لتتك ال ذظتتوم علتتث الذحتتو المتتالن:)   

 االجم  اض ذجم ج  لغا ال اوي كةون  ي م ةجلد.
 ) دلد:دٙ)ها  ول     . وصء ال اوي للنا جا اكذا الودج  ون ال

 تطيل على اذلجر إقدامها... وفينانة الفرع فتانة  
 فقبل يف ادلشي أقدامها ...تعجب من فعلها شعرها 

 :) دلددٚ)ن. وصء ال اوي الكذا الودج  لجلا دلالها  ن ال  لوك القكجا
 لبست أخضرا وماست من التيــه حتاكي القضبب يف األوراق

 مث وجه كالبدر يف اإلشراق ... ظ كالاارم العضب ررن  ذات حل
 :) دلددٛ)ج. ووصء ال اوي لها     نالنا لن اللجلا ذفجها

 ــف تثىن ودمع عيين جاريفبدت يف غاللة كدم اخلش
 جلنار عال على جلنار... فتأملتها وقد لبستها 

 نك ألفت بٌن ثلج ونار ...فتحًنت مث نادرت سبحا 
 :دٜ)الغ م/اكن ال لك لن  ة  ل له عذة ا علم كذواجا الودج  الي ج  ة. قول 

 وما ردررك أن أباك ذرب ...رضعت ببيتها وربيت معها 
ه. اجميتتتتهاة صتتتتاحن ال تتتتان للغ م/اكتتتتن ال لتتتتك ككجتتتتد يتتتت  ي جتتتتةعو  للمح تتتتل 

 :دٓٔ)والميحجا
 إال ردي األصل رعرى ورندم ...وما زالت الفتيان تعرى وتكتسي 
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ال اوي: ىن الغ م  ذية  م ن  ك كجاد ل لن كن  كن طالن،   ل كحنه و. قول 
 :دٔٔ)عن   وى وع ل وط ام لن الكلة  المن وصل ىلجها

 وحاد القتاد بال منجل...  لنقل الاخ ر مع اجلندل
 ورد الفررك إىل السنبل ...وخ ض البحار وكل الرمال 
 بلورد األس د عن األش...  وضيق القي د ومضغ اجلل د
 رذل السؤال على منزل ...أله ن من وقفة للفقًن 

د. وصتتتتتتتء التتتتتتت اوي للنا جا/ ل تتتتتتتا ال ةجذتتتتتتتا المتتتتتتتن عنتتتتتتت  علجهتتتتتتتا الغتتتتتتت م لتتتتتتتن 
 ) دلد:دٕٔ)الصذةوق

 يف قالب احلسن ال ط ل وال قار  ...كما اشتهت خلقت حىت إذا اعتدلت 
 .   جتت ا، نتتاء ةتت ا التتذظم علتتث لجتتان التت اوي لتتن وصتتء  ل تتا ال ةجذتتا عذتتة ا 

 :) دلددٖٔ)اجمةعد الغ م ىلث قص ةا
 سبحان سبحان ريب خالق الا ر ...دلا تبدت من األستار قلت ذلا 

 حىت رأرت ذلا أختا من البشر... ما زلت أحسب أن الشمس واحدة 
الجتت ةي  تتن  تت ل اللغتتا الذن جتتا ال جتتنوعا ال م لفتتا المتتن   تتا كتتةا االذحجتتاد    

ملتك الكذجتا الذن جتا  ذقولتا كلغتا الت اوي  مقم ن  تن ال وجتجقث، وقتة و ةد  تواطن
 ذفجه   ا جلن:

 . لتتتتتتتتن  طلتتتتتتتتف مقتتتتتتتتةجم التتتتتتتت اوي للح اجتتتتتتتتا، حجتتتتتتتتت اجتتتتتتتتم ةم   تتتتتتتتس لواصتتتتتتتتل 
 جتتتنوعا:"   وا و   علتتتم و  تتت م، و عتتتد و ح تتتم، و لطتتتء و  حتتتم، لج تتتا  يتتتث 

 .دٗٔ)ومقةم، وجلء  ن  حاةجت األ م"
:" اد حجتتتتن ن. وصتتتتء التتتت اوي الكذتتتتا التتتتودج  ك  تتتتس لواصتتتتل  جنوعا جيتتتتا
 .) دلدد٘ٔ)ون ال، وكهاء و  ال، وقة واعمةال، كنغ   نل ، وط ء  ةع "

ج. نتتم وصتتء التت اوي الكذتتا التتودج  كتتن ت لواصل:"جتتكحان  تتن  لقهتتا  تتن  تتاء 
 .) دلددٙٔ) هجن، ون لها لن ق ا    جن، عك   للذاظ جن"
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ن ولتتتتتتتتتد  ة. نتتتتتتتتتم  مك هتتتتتتتتتا كوصتتتتتتتتتفها كفاصتتتتتتتتتلمجن ة تتتتتتتتتا: "ىن  قكلتتتتتتتتتد لمذتتتتتتتتتد، وال
 .) دلددٚٔ)قملد"
  تتا نتتاءد ملتتك الكذجتتا الذن جتتا لتتن وصتتء النا جتتا اكذتتا التتودج ، و ة  ل تتل ه. 

الذتتتاس لجلتتتا دلالهتتتا، كقتتتول التتت اوي لتتتن لاصتتتلمجن  جنوعمجن:"ل لجتتتد القلتتتون، 
 .) دلددٛٔ)ونةةد علث الذاس ال  ون"

"كجذن وكجذتك   جتوم مذيتق جت اء عتن  و. لن عمان الفما  ذفجها ألكجها الودج :
 .دٜٔ)وجك د الحق لفصل القياء" ج اء،

"لل تا  صتكا الصتكا ، و يتاء كيتجائه  د. لن الجوم المالن لل ت س قتول الجتا ة:
 .دٕٓ)وال "

  ت   لمتدق كالجت اء، قتة "يتا   لتن الهتواء،  . وصء ال اوي للنكتل ال طلجتم:
 .دٕٔ)الفياء"

 ،   ض  نجت   األيتنا  واألذهتتا)ط. وصتء الكجتامجن المتن وصتل ىلجهتا الغت م:"
ذكامهتتتتا الدعفتتتت ان، )، د يتتتتنا ةا  و قتتتتا، و ذها ةتتتتا  مةلقتتتتا) ،دوالك كتتتتل واألطجتتتتا 
 ..)ن ال الطكج اددٕٕ)"دوم اكها ال ذك ان

ونتتتتتتةةا كلتتتتتتة  كتتتتتت ك اج عالجتتتتتتاد، وصتتتتتتو  )ي. وصتتتتتتء التتتتتت اوي للكلتتتتتتة  الك جتتتتتتة :"
 .)ن ال الطكج اددٖٕ)"دم جا القاطن، وم وج كالجا ن)، د مذاةجاد

"لل تتا  صتتكا الصتتكا ، و يتتاء  لتتن كجتتد صتتاحن ال تتان:ك.  تت ل ذتتوم الغتت م 
 .دٕٗ)كيجائه وال "

ل. وصتتتتتتتتتتء التتتتتتتتتت اوي للنا جا/ ل تتتتتتتتتتا ال ةجذتتتتتتتتتتا حتتتتتتتتتتجن ونتتتتتتتتتتةةا الغتتتتتتتتتت م لتتتتتتتتتتن 
و ة ) ،دكقوام  ال  ا، ونكجن  الصكا)، د  اججا القة، قاعة  الذهة)الصذةوق:"

 .) دلددٕ٘)"د ججل، وط ء  حجل، و ةء نقجل
"لحج د عقله، وجلكد لكه، و   د ك نتا ف  :قص ةام. عذة ا ة ل الغ م ىلث 

 .دٕٙ)قلكه"
ذ حتتظ   تتا جتتكق،  لكتتا وا مظتتاظ الجتت ة كملتتك الكذجتتا اليتت  جا المتتن نتتاءد    

طا ئا،  و ندئجا،   اد قلجلا  و ذاة   علث  لجذا ك ض الي صجاد، والغالكجا 
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  ال ظ تتث علتتث لجتتان التت اوي ذفجتته، ولجتتذا ةذتتا لتتن   تت ض ة اجتتا  لجتتذجا لهتت 
المقذجتتا الجتت ةجا، ىذ تتا نتتاء اجم  ايتتذا الجتتاكق ل تتواطن الكذجتتا اليتت  جا الطا ئتتا 

نذائجا ةذا ةن ال ونوة  لجها،  و النذائجا المن مميا لجهاف لال المياةادل يء 
ت وال ذنو د، المن ججط د علث ة   الكذجا  و  ج جذاةا كاج ها، نذائجا )ال ذظوم 

كط ة   النذائجا؟ و ا ةن قج مها ووظجفمها لن ول ن  ا ال  قا النوة جا المن م  
 ال ي المفد حوله ملك النذائجا؟ جاسكذجا الح اجا؟  و  ا ال حو  األ

لقتتة مقتتتاطف ال ذظتتتوم  تتتف ال ذنتتتو  لتتن الكذجتتتا الجتتت ةجا لج تتتةم القج تتتا الن الجتتتا    
الك تة النذتائن الت ي المفتد حولته  جتوط الذجتج  ال لجا، ومم موظجء  لك لصتالا 

 ال وةتتو الن تتال التت ي ةتتو يتتة القتتكا، وقتتة اذ يتتء  لتتك  تتن  تت ل  الجتت ةي،
جتتجط   االمنتتتا  ذحتتتو وصتتتء  حاجتتتن اكذتتتا التتتودج  والنا جتتتا  ل تتتا ال ةجذتتتا، لتتتن 
  لتتن ال قتتاطف ال ذظو تتا وال جتتنوعا، لجيتت ل  لتتك  حتتو ا  جاجتتجا ةا د حولتته 
الكذجتتا، كجذ تتا نتتاءد  تتواطن التتذظم والذنتت  األ تت ى لوصتتء  ةجذتتا  و كجتتمان  و 
طكج ا، وك يها كصجغا عمان  و  وذولوج ذفجن ةا لن، لمي ل ة   ع  اد 
ل عجا ةةء الجا ة  ن و ائها  ة ا ال حو  األجاس، ال ي ةو نذائجا )الن تال 

 ية القكاد.
م:(27).مالبن  مال وار  2

اليتت ل النتتاذن التت ي اعم تتة  الجتتا ة لتتن كذجتتا ح اجتتا النكتتل ال طلجتتم، ةتتو الكذجتتا 
وج  ذذتتتتا مجتتت جا  لتتتتك كالجتتتت ة النتتتاذن التتتت ي نتتتتاء علتتتث لجتتتتان ك تتتتض الحوا جتتتا، 

الي صتتجاد، وج حتتظ  ن ةتت   الكذجتتا الحوا جتتا قتتة  لغتتد نذائجتتاد يتتةجا  اذتتد 
 قائ ا و   جا لن واقف الح اجا.

و نتتتتال  لتتتتك: حتتتتوا  التتتتودج   تتتتف اكذمتتتته ك تتتتة دوانهتتتتا  تتتتن ال  لتتتتوك القكجا/  جتتتت  
جتا الصتا  ا للتودج ، ىلغتاء الفتا ق  و الج  ، ى  مكجن لذا  تن  ت ل الكذجتا اللغو 

اليةجا المن  اذد قائ تا كتجن ال لتك وال  لتوك والتودج ف لقتة  تان التودج  جط تا 
ىلث مدوج  اكذمه لل لك ذفجه، ل ن ال ي مدونها ةو ال  لوك كطلتن  تن ال لتك، 
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  تتتا  ةى الذقتتت ن  يتتتاع  التتتودج  ال مناذجتتتا منتتتا  ال لتتتك  تتتن )افجناكجتتتا ىلتتتث 
 ل  كا لن االذمقام.وا الجلكجاد،

 وجميا  لك  ن الحوا  المالن، كلغا ال اوي ذفجه، قول الفما  ألكجها الودج :"   
 ذتد  يتجق علجتك داوجتا  تن دواجتتا الكجتد؟  م  فتد  تن ط  متن حمتث اكملجمذتتن 
كه ا الظالم الغيوم، ال ي  ا لجه ع ق جفدع  ن   م الث؟ لقال: ال لك و  جا 

ن  ياي، ول ن  صكد كه وح م علن ال لك ك لك، ول ن كذجا  ا ك   ي وال ع
و  ألم  ن ة ا ال  لوك جمح م لن ذجاء ال لك وججكجهم، و ذدع ال لك  ن جة ، 
و جتتتلم لتتته  عتتتد  تتتا ج ل تتته ال لتتتك، ألذتتته جتتتلم ىلجتتته  عتتتد  تتتا   ل تتته، وأليتتت د ذكتتته 

 .دٕٛ) عةاء "
جميتتتا  تتتتن الحتتتتوا  الجتتتتاكق، ىلغتتتتاء اليتتتتةجا كتتتتجن الي صتتتتجاد كف تتتتل مغجتتتت     

 الحةت   ا جلن:
الحةت ال ي لم جحصل ةو دواج ال لتك  تن اكذتا التودج ، والحتةت الت ي حصتل 

 ةو دواج اكذا الودج   ن ال  لوك كطلن  ن ال لك.
ةذتتتاك ميتتتاة  كجتتت  كتتتجن   اذتتتا  تتتل واحتتتة  ذه تتتا)ال  لوك وال لتتتكد، والحتتتةت    
 تتواال  ال لتتك  ي حصتتل جتتكن اذق كتتا لتتن  لتتك الميتتاة، ومحتتول التتودج   تتن التت

 وحكه له، ىلث  واال  ال  لوك وحقة  علث ال لك.
تتتتتت   لوكد، م    امناةجن  م ا يجن، امناةا كذجوجا لغوجا ى ن، نذائجا ) لك ت   

تتتتتت )التتتوالن تت كتتتجن ) م ل ك تتتتتتتتتت وكتتتجن م م ل و كد، وامناةتتتا كذجوجتتتا ميتتتاةجا كتتتجن
النذائجتتا ال مناذجتتا وال تتوالند،  و كتتجن ) الجتتجة وال كتتة المتتاكف لتتهد، حجتتت محولتتد 

كجن الودج  وال لك  ن )  حكا+نقا تتتتتتتتتتتتتتت حقة+ جاذتاد، واذقلكتد لصتالا ال  لتوك 
ك ة ولا  ال لك، لم    االمنا  ال  ا س ال م نل كال  كتا لتن االذمقتام، الت ي ةتو 

التتودج ، و تتان  لتتك عتتا    جتتاعةا  و ةال تتا لمولتتة نذائجتتاد يتتةجا   تت ى،   اجتتا
م نلتتد كتتتتت ) القتتو  لتتن  قاكتتل اليتت ءد، ) اليتت  تتتتتتتتت ال جتت د، )الغذتتث تتتتتتتتتت الفقتت د، 
 نذائجتتتتاد ل عجتتتتا ميتتتت لد ذمجنتتتتا ال حتتتتو  النذتتتتائن األجاجتتتتن التتتت ي ةا د حولتتتته 

 قكاد.الح اجا، ال م نلا لن نذائجا )الن ال تتتت ال
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  تتا مكتتةو النذائجتتا اليتتةجا ال لغتتا   تتن  تت ل الحتتوا  التت ي ةا  كتتجن الغ م/اكتتن 
ال لتتك، وكتتجن صتتاحن ال تتان، وايتتط ا  اكتتن ال لتتك ل  منتتال ألقوالتته حتتول كجتتف 

 نجاكه الكاةظا.
"و ذتد علجتك قكتاء  طلتس نةجتة ججتوي  وجميا  لك لن قول صاحن ال ان:   

ك يتاش طكتف،  لك الياش كج ه وايم ي لء  ام، و ن لا، كج ه وايم ي لك قكا
و تت لك قكتتاء الصتتة  ون جتتف  تتا علجتتك، لقتتال لتته اكتتن ال لتتك: ال تتل  تتا متت ى لجتته 

 .دٜٕ) صلحا"
الحوا  جلغن الطكقجا كجن اكن ال لك وصاحن ال ان، ومحول اكن ال لتك  تن    

 صتتة  )القتتو  والنتت اء تتتتتتتتتتت ىلتتث  صتتة  لليتت ء والفقتت د، واذقتت ن  لتتك ل صتتلحا 
 صاحن ال ان كجكن الحانا والفاقا.

ووصتتتتلد ملتتتتك اليتتتتةجا ىلتتتتث   ومهتتتتا لتتتتن حتتتتوا  الغتتتت م  تتتتف الوقتتتتاة األجتتتتوة    
لم علجتته كاذ جتتا ، وقتتال لتته:"جا  تتوالي، ةتتل ممصتتةق صتتاحن األمتتون عذتتة ا جتت

ف حجت محول اكن ال لك ىلث )جائل دٖٓ)علن ك ن  كجد ة   اللجلا ىلث الصكا ؟"
 لجتتتل  ذ جتتت د،  قاكتتتل الوقتتتتاة األجتتتوة التتت ي ونتتتة ذفجتتتته لتتتن  وقتتتف )ال جتتتتجط  

 وصاحن األ  د.
م.مالبن  مالخراف  :3
ا  و   جد   جاججا اعم ةةا ال اوي ذ حظ  ن الكذجا ال  الجا مي ل  حو ا ةا    

لتتتتن ذجتتتت   جتتتتوط الكذجتتتتا الجتتتت ةجا لح اجتتتتا النكتتتتل ال طلجتتتتم، حجتتتتت  تتتت د ةتتتت   
 )ال  الجاد  قاطف  م ةة ، ذن لها  المالن،   ا و ةد كلغا ال اوي  نذاء الج ة.
 . عذتتتة كحتتتت الغ م/اكتتتن ال لتتتك عتتتن   تتت ج للهتتت ن  تتتن ةا تتتل القصتتت  عذتتتة ا 

"ع تتتتة ىلتتتتث  داذتتتتا لتتتتن صتتتتة  التتتتةا   جقتتتتول التتتت اوي:حاصتتتت   التتتتودج  وال  لتتتتوك، 
لفمحها، ل مةا لا  ا، ...  جت  كجتاط  كجوط،... يتء الكجتاط وال ا كطتاكق  تن 
ال  ام ولجته حلقتا كتوالة، ...وال ا كتة ج ذادلتا قتة  عيت جن ة نتاف لذتدل لجهتا وال ا 

 داذتتتا صتتتغج   ولجهتتتا ن نتتتا  نتتتال،...  كتتته كتتتان جتتت  ىلتتتث الكحتتت ف لفمحتتته لونتتتة
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  ال داذا لن  ل جوم مطلف لجهتا عتجن اليت س، منتن مقتء علتث كتان و اذد ة 
ال م د واقفا"  .دٖٔ)الج  لن ال ة اف لإن طلف ال لك لكها وذ  د، وال

لتتتن وجتتتط النكتتتل  تتتا  " ن. عذتتتة الحتتتةجت عتتتن النكتتتل ال طلجتتتم، جقتتتول التتت اوي:
عظتتجم، وال ا لتتن كتتان الغتتا  صتتذم عظتتجم  تتن الذحتتاس ولتته عجذتتان  تتن الجتتاقود، 

اجم حت اء الكحت  ال ج ل تون  تا لجته  جت   ن لته ذتو  جتاطف، للتم جتدال وله  ء قت
ال   ن جاج ا ىلث  ن حا ى النكل وحا ا  ء الصذمف لوقتء كقتة     ال جت و  

 .دٕٖ)وال جنن..."
 .دٖٖ)"وال ا كالصذم و فه جملقا ال   ن" وقوله:

"اعلتم جتا ولتةي ىن لتن ةت ا ال ويتف  هلتك عظتجم،  وقول  ئجس ال   ن للغ م:
وةتتو  ن ةتت ا الغتتا  لجتته ةتت   الصتتو   والصتتذم التت ي متت ا  وجتتة  قاج تتا لجهتتا طلجتتم، 

 .دٖٗ) ي    ن...حا ا  وقء ال ج و  وال جنن..."
"نلس محتد  نلجته وحفت  كالفتاس،  م لصوا  ن النكل، جقول ال اوي: عذة اج. 

ء ال قتتتةو  واأل تتتت  ال تتتةك ،  تتتان وقتتتتف وال ا كالصتتتذم  تتتذ س علتتتث ونهتتتته للقيتتتا
الصذم علث ال ء ال ي لجه الطلجم لاذ ج  وطا  ووقف لن الكح ف لل ا وصتل 

 .دٖ٘)الكح     ال   ن  الك ق ال اطء"
ة. عتتةم متت ن  الصتتذةوق ال لقتتث لتتن الذتتا ، التت ي ونتتة الغتت م لجتته النا جتتا  ل تتا 

متتون وال ا كالجتتل التت ي ال ةجذتتا، جقتتول التت اوي:" نتتم نلتتس جوقتتة لذظتت  لتتن عتتجن األ
 .دٖٙ)لن الذا   لقث والذا  ةاج   حوله ولم م  ل لجه يجئا"

اعلتم ىذ تا ة جتد ىذهتا عذتةك ىال كحتةجنك " قول النا جا/ ل تا ال ةجذتا للغت م:ه. 
ف ل ل تد  ن لتوال نجتاكن  اذتد علتن لن ىذك يلمذن  ن الذا  ولتم م  تل لتن يتن

ال  ذتتد لح تتا جتتوةاء، واعلتتم  ن لتتن نجكتتن ةتت ا  تت د  ج تتة ها  اجتتا قكجلتتا  تتن  وال
 .دٖٚ)النن،..."

و. ومكةو الكذجا ال  الجا   لك عذة اجم ةام ملك ال ل ا لل  د  واجمحيتا ةا    
ن جا  ةام ة   األج اء كحق  ا علث ةت   ال ت د   ت" النن عن ط جقها، كقولها:

اجتتتتم   األعظتتتتم ىال  تتتتا حيتتتت مم طتتتتائ جن،...طج وا  وجتتتتهمف ...لذظتتتت د وال ا 
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، لحيتتت وا  تتن لتتتو ةم، وطلكتتتد ىلتتتجهم ىحيتتتا  دٖٛ)كاأل ك تتا قتتتة طتتتا د  وجتتتهم"
 ال نتتتتتتتتال األ ك تتتتتتتتا التتتتتتتت جن   وةتتتتتتتتا لتتتتتتتتن الذتتتتتتتتا ف ل حيتتتتتتتت وةم  تتتتتتتت ل جتتتتتتتتاعا.

 ومظه  ال قاطف ال  الجا ال م لقا كال  د  لن كاقن الح اجا:د. 
 .دٜٖ)"ةلف   عذن ي ةم كك  اد ة   ال  د " ل ا للغ م:قول ال 

"لهتم  ن  وعذة ا  تان الغت م جكحتت عتن ال ت د  لتن نجتان ال ل تا، جقتول الت اوي:
جحل ال  د  وال ا كلط ا قة    مه  تن قفتا   لقمته علتث ونهته، وال ا ك نتود   ذهتا 

 .دٓٗ)الذج  واقفا علث   جه"
واجمةعاؤ  النن وقوله:"...ىال  ا صت د الجتاعا لتن  . اجم ةام الغ م لل  د  

ل تتتتتتا اجتتتتتتممم    تتتتتته حمتتتتتتث   ى  وحتتتتتته طتتتتتتاج   كتتتتتتجن الجتتتتتت اء  قصتتتتتت    ل متتتتتتن!
واأل ض،...جتتتتتاعا د ذجتتتتتا وال ا كتتتتته ذتتتتتادل  تتتتتن الجتتتتتطو  المتتتتتن لتتتتته ىلتتتتتث وجتتتتتط 

 .دٔٗ)القص "
ط. عتتةم قتتة   ال  لتتتوك و صتتحاكه علتتتث المحتت ك والمقتتةم لن جتتتاك كتتاكن ال لتتتك، 

 .دٕٗ)م للنن  ن جنكموةم   اذهمكجكن طلن الغ 
ي.   جتت ا،  اذتتد ال  التتا لتتن اجمحيتتا  الغتت م للنا جا/ ل تتا ال ةجذتتا صتتاحكا 

 .دٖٗ)ال  د  كواجطا النن ل ن جمدونها، واحمفاظه كال  د  ل وانها عةو 
 نت   لنتوء الت اوي جميا  ن اجم  اض  تواطن الكذجتا ال  الجتا لتن الح اجتا،    

ميتتتتكجهه ك  ذتتتتث  تتتتا كالفاذمادجتتتتا ال جتتتتم ة ا لتتتتن التتتتة ا ا ىلتتتتث  لتتتتك،   تتتتا ج  تتتتن 
 الحةجنا،  ن  نل ىة اك الواقف الحةنن ةا ل الح اجا.

ذ تا   اة الت اوي الوصتول     كجة  ن ة ا الموظجء ال  التن لتم ج تن  قذ تا  كتةا، وال
ىلتتتث  اجمتتته كتتت ي وجتتتجلا لغوجتتتا وكذجوجتتتا، ك جتتتةا عتتتن األةكجتتتا  و الفذجتتتا، وج  ذذتتتا 

ا  تتن النذائجتتاد ال  ملفتتا، المتتن ج  تتن المقاطهتتا  تتن ملتتك الكذجتتا ا ميتتاء  ن وعتت
 ال  الجا.

ىن  وء الغ م  تن الواقتف ال فتانل الت ي ا ميتفه، وال م نتل كاجتمج ء ال  لتوك 
والتتتودج  علتتتث الح تتتم، ن لتتته جكحتتتت عتتتن ال هتتت ن واأل تتتان عتتتن ط جتتتق ال  تتت ج 

ا عا ةتتتن الجتتت ي ال تتتؤةي ىلتتتث الكحتتت ف لمولتتتةد لتتتن ذفتتتس الغتتت م نذائجتتتا  مصتتت
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ىلتتتث  -، كجتتتكن اذقتتت ن ع تتتل التتتودج  وال  لتتتوك  تتتن )الجتتت جااأل تتتاند-)ال تتتوء
 ال لذجاد.

لتن  ن ال توء  تان ةال تا و اء ا ميتاء الغت م للكتان ى ن، مم موظجتء  لتك    
 ىلث    لاد. –الج يف لمحول )النهل 

وقتتتة كتتت دد نذائجتتتا يتتتةجا لدجتتتاة  الصتتت اع كتتتجن الي صتتتجاد واألحتتتةات،  تتتا كتتتجن 
 و االذمصتتتا  و تتتن نتتم الحجتتتا د، ومكتتجن  لتتتك عذتتتة  – تتا وكالمتتتالن ال تتود ) الهدج

وصتتتتء التتتت اوي للنكتتتتل ال طلجتتتتم، وجتتتت ن الهتتتتا كجن ىلتتتتث التتتتم لص  تتتتن الصتتتتذم 
الذحاجن ولك الطلجم، ى  قفدد نذائجا يتةجا ةتن ) الهدج تا ال م نلتا كال يتو  

  قاكتتتل ) المحتتتةي –لل صتتتج  وكقتتتاء ال   تتتن  لمصتتتقا كالنكتتتل و تتتن نتتتم ال تتتودد 
 و وانها ال وء واالذمصا  علث الصذم و ن نم الحجا د.

ولن الوحةاد الج ةجا المن ملد  لك، متم الموظجتء ال  التن لتن التةو  الت ي    
لتتن ال قتتاطف المتتن ممحتتةت عتتن الصتتذةوق ل كمتته ال تت د  ال ح وجتتا  تتن النتتن، 

ال لقتتتتتتث لتتتتتتن الذتتتتتتا ، ولتتتتتتن اجتتتتتتم ةام ال ل تتتتتتا صتتتتتتاحكا ال تتتتتت د  لملتتتتتتك ال تتتتتت د  
النتتن، وقتتةوم ال نتتود النذجتتا لح اجتتا ال تت د  عذتتة ا حتتاول الغتت م  واجمحيتتا ةا

ج قمها، نم لن الةو  ال ي  حتال )يت ء الغت م ىلتث قتو د، و)لقت   ىلتث  ذتثد، 
 و) له ىلث عدد، حجذ ا اجم اة  لك  كجه اليائف.

لفن الوقد ال ي  اذد مكةو األيجاء لجته  ك تة  تا م تون عتن المحقتق، وججتمحجل 
الوقتتتائف الحاةنتتتا ل تتت ، طفتتتد علتتتث الجتتتطا ميتتتاةاد  اذتتتد  ال تتت وج لجهتتتا  تتتن

ال  د  جككا لجهاف ) لالذنا  ال جمحجلا  ن الذا  صتا د    ذتاد، ) وال   قتول 
حيتتا ةم لل نتتال األ ك تتا، وقط هتتم  كتتةا   قتتوالد  تتن  تت ل اجمحيتتا  النتتن وال
 ؤوجتتتهم  تتت ل جتتتاعا وكتتتةون  ةا  قمتتتل، )والك جتتتة  يتتتحث ق جكتتتاد عذتتتة ا ةتتتكط 

م كل ا الكص   ن جطا قص    ل مته  ذطلقتا عكت  حجتد  فتن  تن قصت  الغ 
 ال ل ا صاحكا ال  د  لن الكلة  ال مذاةجا لن الك ة عن   ل ا الغ م.
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م.مالبن  مالدرام  :4
ح اجتتا ذ حتتظ الكذجتتا الة ا جتتا،  يتت ل  تتن  يتت ال الجتت ة التت ي اعم تتة  جتتا ة    

الذا جتتا ال مطتتو  ، واذقتت ن النكتتل ال طلجتتم، وجكتتةو  لتتك  تتن  تت ل الي صتتجا 
النذائجا ال ميتاة ، وجت   ذا ةت ا النتدء  تن الة اجتا كالكذجتا الحوا جتا المتن محتةنذا 
عذها لن الصفحاد الجاكقا،  ون الكذجمجن مم قجان ك  ذث  ا حوا جا،  جت   ذذتا 

 ةذا من ذا اجم ذا  ة   الكذجا الة ا جا كي ل  ويا.
ملكمبمغ مالراويمفيمال كا  :وهنا،منوجزمبعضماألمثم معمىمذممم

لن حوا  ال لك  ف الودج  عذة ا طلن ال لك اكذا الودج  لل  لتوك القكتجا، قتول 
لتتن عذتتتةك حانتتا ةتتتل  :لكجتتتك  جهتتا ال لتتتك الجتت جة! قتتتال :"جتتا ودجتتت ! قتتال ال لتتك:
و  لتتو  ذهتتا      جتتا  لتتك الد تتان :ل يتتء التتودج    جتته وقتتال :قتتال مقيتتجها؟

 وحن ألذدعها  ن كجن نذكن، قال له: نجمك  ا كا لن اكذمك، قال: لمهلتل ونته 
التتودج ،...، لقتتال: جتتا ودجتت  لججتتد ةتتن لتتن، قتتال: لنتتاش ةذالتتك صتتة  التتودج  
وقتتال: جتتا  لتتك لل تتن ةتتن؟ لقتتال: ل  لتتو ن   جتت  الجتت   التتوحجش ال ذظتت ،...ف 

ولتتم ج لتتم  تتا جصتتذف ىال  ذتته لتتم  لل تتا جتت ف التتودج   لتتك يتتاق صتتة   ومقجتتم ل تت  
 .دٗٗ)جقة   ن ج ة لن لم ال لك"

مكتتتتةو ي صتتتتجا التتتتودج  ةذتتتتا  ولتتتتث الي صتتتتجاد الذا جتتتتا  تتتتن  تتتت ل اذقتتتت ن    
ىلتتث حقتتةد، و تتان  لتتك جتتككا لتتن محتتول ع تتل  -منتتا  ال لتتك  تتن ) حكتتا  يتتاع  

ا تا ىلث الج د، وكةاجا المف ج  النادم كال ة علتث ال لتك اذمق -الودج   ن )النه 
 ذه لن الوقد ال ذاجن، حجت  ع ن الودج  عن اذق ن ة   ال  قا  ف ال لك 

القكتجا،  ىلث يةةا لن حوا  اكذمه   ه عذة ا عامكمه علث دوانها  ن ال  لوك
ألمتتت  ن ةتتت ا ال  لتتتوك جتتتمح م لتتتن ذجتتتاء ال لتتتك  "و  حجتتتت قتتتال التتتودج  الكذمتتته:

ج ل ه ال لتك ألذته جتلم ىلجته  عتد وججكجهم، و ذدع ال لك  ن جة  و جلم له  عد  ا 
 .د٘ٗ) ا   ل ه وألي من كه  عةاء "

محولد ال  قتا ةذتا  تن )منتاذس ومنتا ند ىلتث )ميتاة ومذتال د،  تن  ت ل    
ىلتتتث  جاذتتتاد لصتتتالا  -  لتتتوكد لتتتن ذفتتتس التتتودج ، ومحتتتول )اف تتت ص -) لتتتك
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وعكتةد، وميتاة كذجتوي لفظتن كتجن  –ال  لوك، ولن  لتك ميتاة ةاللتن كتجن )جتجة
 م م ل و كد. -)م ل ك

د، عذتتة ا  تتتان ايتتتناع -وجكتتةو ذ تتتو الي صتتجا ومطو ةتتتا حجذ تتا اذقلتتتن )النتتكن
ال نال جحاولون الص وة ىلث الغا  األ لس لن النكتل ال طلجتم  تن  نتل  جت  

  تتم ونتتوة  تتن ةتتو  جتتا افذقتتا الصتتذمف لقتتة  تتان الغتت م اليتت جء ةتتو كطتتل ع ل
 يتتنف و قتتوى  ذتته، ى نف لقتتة محولتتد ي صتتجا الفمتتث ىلتتث القتتو  واليتتناعا  تتن 

  نل  ة ا الهةء ال ي   اة  ال اوي لج ا ك ة.
ومكتتةو ي صتتجا النا جتتا المتتن عنتت  علجهتتا الغتت م لتتن الصتتذةوق  نتتاال م تت     

واليتتتة د،  ىلتتتث ال ذتتتء -علتتتث المحتتتول،  تتتن  تتت ل محولهتتتا  تتتن )ال قتتتا والذ و تتتا
و لتتتك عذتتتة ا اجتتتمةعد النتتتن وطلكتتتد  تتتذهم ىحيتتتا  ال نتتتال وقطتتتف  ؤوجتتتهم 
و  تتجهم لتتن الكحتت ، و اذتتد الغاجتتا  تتن ةتت ا المحتتول ةتتو النتت   ل  ا مهتتا وحفاظتتا 

 علث ذفجها وكقائها ح   ي جفا.
و  لك الحظذا عذتء ال نتود النذجتا المتن حيت د لح اجتا ال ت د ، ولط هتا    

حنته عتتن ال تت د  لتتن نجتان ال ل تتا، والحظذتتا م اطفهتتا قوجتتا  تت ل كللغت م لط تتا 
ىلتث لتجند    قتا  -واذحجادةا لصالا اللجن، حجت اذقلكد ي صجمها  ن )عذتء

  مياة   ة د الحوا  الن الن لن الح اجا.
و ك تتتتتا ج تتتتتون االجميتتتتتهاة األ جتتتتت    كتتتتت  ىيتتتتتا   علتتتتتث ا تتتتتم ء الي صتتتتتجا    

قتتا  تتن قة متته كجتتكن ا م  تته ومطو ةتتا، وةتتو  نتتوع الغتت م ىلتتث قصتت    ل متته وان
 لمفتان ت ل  ، دد ةذتا   نت   تن نذائجتالل  د ، وكالمالن طاعا النن لهف لقة ك

 ال  لتتتتتتتتتتوك القكتتتتتتتتتتتجا كونتتتتتتتتتتتوة الغتتتتتتتتتتت م لتتتتتتتتتتتن القصتتتتتتتتتتت  ك تتتتتتتتتتتة  جتتتتتتتتتتتان طوجتتتتتتتتتتتل.
)قتتو  ال  لتتوك  قاكتتل يتت ء الغتت مد،   تتا ج لتتم ال  لتتوك  ذتته   نتت  قتتو   تتن    

الغ م نجةجا وعج  جا، ل ذه لونل كا مفاء قومه الج جف  قاكل الظهتو  الجت جف 
عتت ن  لقتتو  الغتت م ال  الجتتا،   تتا  لتتق ع قتتا نةلجتتا م نلتتد كم انتتف ال  لتتوك وال

غلكا واالذمصتا  كجتكن علتا اذهدا ه كجكن ي فه ال فانل، ومقةم الغ م ذحو ال
 ال  د  وقو  النن.
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 لتتك  لتته اذحجتتادا لتتن الكذجتتا الجتت ةجا وموظجتتء ع قامهتتا ال م تتةة  وال موالتتتة     
ذحو نذائجا يةجا، ةن المن ي لد ال  م د األجاجن للنذائجاد،  ال وةن نذائجا 

أل تو   قاكتل القتكاد، وكالمتالن الجت اة  األكةجتا والذهاجتا المتن  عتاةد ا -)الن ال
 ىلث ذصاكها.

م.مجدولمالبن  مالسرد  :3
 

ال ظيفة )القيمة 
 النهائية(

الشخاية اليت  الغارة
 متثله

ثنائيات/عالقات  احلدث/السبب
 ت لدت عنها

الثنائية اجل هررة 
 األساسية

البنية 
 السردرة

 الرقم

ضد -اجلمال 
 القبح

ابنة ال زرر، ملكة  ــــــ
ادلدرنة، 

 الغالم،...

البنية  ادلنث ر -ادلنظ م ــــ ـــــــ
الشعررة 
 الطارئة

1. 

ضد  -اجلمال
 القبح

انتقام 
ال زرر من 

 ادللك.

طلب ادللك  ال زرر
تزورج ابنة 

ال زرر للممل ك 
 القبيح.

 عداوة -والء
 خيانة -ثقة
 ضعف -ق ة
 شر -خًن

البنية  ادلمل ك -ادللك
 احل اررة

2. 

تشرد الغالم  الغالم/ابن ادللك  
 وحاجته للمأوى

 والعمل.

 )طبقية( فقر -غىن
 -ابن ادللك

 صاحب اخلان
 -ابن ادللك

 ال قاد األس د

  

أ.اخلالص 
 /األمان.

 
 
 
 

 ب.احلياة.
 
 
 

ج.إعادة 
احلق/االن

أ.الغالم/ابن 
 ادللك.

 
 
 

ب.الغالم 
وادلالح ن 
 اذلارب ن.

 
ج.الغالم+اجلاررة 

 ملكة ادلدرنة.

 أ.اكتشاف
الغالم استيالء 
ال زرر وادلمل ك 
 على ادلملكة.

 
ب.خطر اجلبل 

 ادلطلسم.
 
 

ج.اخلرزة 
 احملروسة.

 ادلعرفة –أ.اجلهل
 
 

 
 

  -ب.التحدي
 االستسالم

 
 

 -ج.ادلستحيل
 ادلمكن
 القررب -البعيد

 -أ.اخل ف
 األمان

 
 
 
 

ب.اذلزمية)ادل  
 االنتاار -ت(
 
 

 -ج.الالمعق ل
 معق ل

البنية 
 اخلرافية

3. 
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 تقام.
 -أ.اجلمال
 القبح.

 
 

-ب.احلياة
 األمان.

 
-ج.اجلمال

 القبح.
 
 

-د.اجلمال
 القبح.

 
 
 

-ه.االنتقام
 احلق.

 
 
 

 أ.االنتقام.
 
 
 

ب.احلياة/
 األمان.

 
 

ج.الثأر 
 للكرامة.

 
 
 

د.مساعد
ة 

الغالم/احل
 ب.
 
 
 

ه.االنتقا
م/إعادة 

 احلق.

 أ.ال زرر.
 
 
 

ب.الغالم/ابن 
 ادللك.

 
ج.اجلاررة/ملكة 

 ادلدرنة.
 
 
 العج ز اجلنية.د.
 
 
 
 

 ه.الغالم.

أ.زواج الفتاة 
 للممل ك.

 
 

ب.حتدي اجلبل 
 ادلطلسم.

 
ج.إلقاء الرجال 
األربعة للجاررة 

 يف النار.
 

د.تعاطف 
العج ز اجلنية 
مع الغالم أثناء 
 حبثه عن اخلرزة.

 
ه.ع دة الغالم 
إىل مملكته بق ة 

 اخلرزة/اجلن.

 السر.-أ.اجلهر
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ه.ضعف 
ق ة -مل كادل

 الغالم.

 احلقد. -أ.احملبة
 -اإلخالص
 اخليانة.

 
-ب.اجلنب

 الشجاعة.
 

-ج.النع مة
 اخلش نة.

 
 

-د.العنف
 اللٌن.
 
 
 
 

ه.ق ة 
ضعف -ادلمل ك
 الغالم.

البنية 
 الدرامية

4. 

م.مالرؤ  :4
يتت الجامها، و تتا مولتتة لجهتتا  تتن ع قتتاد     جميتتا  تتن ة اجتتمذا للكذجتتا الجتت ةجا وال

ونذائجاد،  ذها  اذد م جل ىلث  ة ا ال حو  األجاس ال ي اذطلق  ذه الصت اع 
 لن الح اجا، وذ ذن كه  حو )الن ال ية القكاد.

لقتتتة  اذتتتد ةتتت   النذائجتتتا اليتتتةجا علتتتث األ لتتتن، ةتتتن جتتتكن  الكجتتتا  حتتتةات    
لتتن  ئججتتا الح اجتتا، وكالمتتالن  اذتتد النذائجتتاد األ تت ى  مولتتة  عذهتتا  ه تتا كتتةد 
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الح اجتتتا، ل تتتن ال ؤجتتتا المتتتن ج  تتتن اجتتتمذطاقها مصتتتن لتتتن  ة تتتا ةتتت   النذائجتتتا 
 القكاد. -اليةجا )الن ال

ك تا لجهتا الت اوي ذفجته ىلتث ةت ا الناذتن، وقة  الد عذاص  الح اجتا ن ج هتا    
 طتتن   ظتتم ال لتتوك الكذتتا التتودج  كجتتكن ن الهتتا، وعيتتقها ال  لتتوك حجتتت متتم 

للجتتتتكن  امتتتته، وقتتتتة اجتتتتمهنن الذتتتتاس دوانهتتتتا  تتتتن ال  لتتتتوك كجتتتتكن قتتتتكا  ذظتتتت   
وطكاعه، واذق ن ى  ص الودج  ىلتث  جاذتا كجتكن عتةم مصتو   ل صتج  اكذمته 

األحتتةات المتتن  عقكتتد  لتتك، نتتم األحتتةات المتتن  الن جلتتا،   تتا ةل تته لف تتل  التتا
ن د للغ م لن الكلة  الك جة  واذ قاة األل ال والذجاد حول ن ال النا جا/ ل تا 
ال ةجذتتتا، و  كتتتا ال نتتتال األ ك تتتا لجهتتتا كجتتتكن  لتتتك الن تتتال، ووقتتتوع الغتتت م لتتتن 
حكهتتتا، وم تتتاطء ال نتتتود النذجتتتا   تتته كجتتتكن حكتتته للنا جتتتا ودوانتتته  ذهتتتا لتتتن 

 الذهاجا.
كل م ةا  ىلث ن ال األ  ذا  نل كل ىن الن ال لم جقمص  علث الي صجاد    

القصتتو  واألذهتتا  والكجتتامجن والكلتتة  الك جتتة  المتتن وصتتلها الغتت م، ىلتتث  جتت   لتتك 
   ا جذحاد لصالا الن ال ية القكا.

وال ةاعتتن ةذتتا فعتتاة  م تتت ا  ال  قتتاد  و النذائجتتاد المتتتن  تتان ةتت ا ال حتتتو     
   ةتا لتن الصتفحاد الجتاكقا،  تون الح اجتا  لهتا م تة ةةاف لقتة متم جككا لتن مولت

جتت ةا ح ائجتتا اميتتا  تتن كذجمتته موظجتتء التت اوي لل  قتتاد ال ميتتاك ا لجتته ل ة تتا 
ةتت ا الهتتةء،  جتت   ذذتتا ذفيتتل الحتتةجت قلتتج  عتتن ال ذاصتت  المتتن ميتت لد  ذهتتا 

 الح اجا و ا لجها  ن ع قاد  و م ا ياد.
م.معناصرمال كا  :5
مص ات:.مالشخ1
الي صتتتجاد لتتتن ح اجتتتا النكتتتل ال طلجتتتم ي صتتتجاد   ملقتتتا، م تتتجش ةا تتتل    

حقجقجتتتتا،  و  م جلا/  الجتتتتا، جونتتتتة كجذهتتتتا ع قتتتتاد    تتتتا  الح اجتتتتا، وةتتتتن ى تتتتا 
 مناذجا  و  مذال  ، وججمم الحتةجت عتن  لتك ك تة    لمذتا للي صتجاد ال ئججتا 

  ن الي صجاد الف عجا.
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 وهي:أ.مالشخص اتمالرئ س موعددهامسبعم
 الرقم اسم الشخاية ن ع الشخاية

 .1 .ادللك األب .حقيقية
 .2 .ال زرر .حقيقية
 .3 .أمًن السالح /ادلمل ك القبيح .حقيقية
 .4 .اجلاررة ابنة ال زرر .حقيقية
 .5 .الغالم/ابن ادللك .حقيقية

 .6 .الانم النحاسي .خرافية )مجاد مسح ر(
صاحبة اجلاررة/ملكة ادلدرنة  .حقيقية

 .اخلرزة
7. 

مب.مالشخص اتمالحرع  مالمساعدةموعددهامعشرموهي:
 الرقم اسم الشخاية ن ع الشخاية

 .1 ادلماليك الاغار. .حقيقية
 .2 الشيخ رئيس ادلركب. .حقيقية
 .3 ادلالح ن يف ادلركب. .حقيقية
 .4 صاحب اخلان. .حقيقية
 .5 ادلؤذن. .حقيقية
 .6 ال قاد األس د. .حقيقية
 .7 الرجال األربعة أصحاب الاندوق. .حقيقية
 .8 العطار. .حقيقية

 .9 العج ز اجلنية. خرافية )تك رن آخر(.

 .11 ثالثة رجال من اجلن. خرافية )تك رن آخر(.
 .11 شخايات ثان رة كثًنة. _________

 
لي صتجاد ال ئججتا ج  ذذا اسن  ن ذ ميتء عتة   يت ال  تن الم تا ض كتجن ا   

الي صتجاد ى تا  ن م تون  لو تا  و   الجتك ونتوا   و  صتحان  والف عجاف لهت  
حواذجتتتد  قتتتل يتتت ذا،  و ي صتتتجاد  تتتن م تتتوجن م تتت   جتتت    ئتتتن وةتتتم النتتتان، 

 كافيالا ىلث ي صجا الصذم الذحاجن.
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ى ن، الم ا ض وايا وكجن، قائم علث الطكقجا االنم اعجا  ف  ل  ا جم لق    
 يتتتتوع  -لقتتتت د، )جتتتتجط   وقتتتتو  -ومد، )نتتتت اء ح تتتت -كهتتتتا  تتتتن نذائجتتتتاد )حتتتتا م

 وي ءد.
الم تتتتتوجند،  تتتتتن  تتتتت ل  -والم تتتتتا ض اس تتتتت  قتتتتتائم علتتتتتث )الذوعجتتتتتا ال لقجتتتتتا   

ي صتتجاد النتتن وال نتتود النذجتتا،  تتف الم ججتتد كتت ن ي صتتجا الصتتذم الذحاجتتن 
 ال  الجا ةن ي ل ن اةي  جحو .

ال  قتاد اذتد ف لقة    لك الم ا ض القائم علث الفا ق الطكقن ن  وعلث ال  م
ال لتتك األن  كتتجن  تتا علتتث المتتولء والمنتتاذس، ال مكاةلتتا كتتجن الي صتتجاد قائ تتا

 ل تتتا ال ةجذتتتا صتتتاحكا ال تتت د   وكتتتجن التتتودج  والغتتت م، وكتتتجنوالتتتودج  وال  لتتتوك، 
محولتد ملتك ال  قتاد ال مناذجتا  قكل  ن ج  وةتا لتن الذتا ، نتم وال نال األ ك ا

الم تتتا ض الم تتتوجذن )الي صتتتجاد نتتتوء ىلتتتث افلتتتاة   تتتن ىلتتتث اليتتتةجاف ل تتتان الل
 ن ال  قتا وج  ن افيتا   ةذتا ىلتث ، ومنكجمه الحق م  جسفعاة  د ا ج  الكي ج
و قصتتتتة كتتتته  - ل تتتتا ال ةجذتتتتا جتتتتاوكتتتتجن النا  ل لتتتتك، اكتتتتن اكتتتتجن الغتتتت م/  اليتتتتةجا
الغتت م  تتان  ف  تتونمنتتاذس كجذه تتا قتتة  تتان عا تتل -د ذنتتث-  تت )كتتجن الم تتا ض 
يت ل  األ   الت ي المولء والم اكط كجذه ا،  لق   اوال ل ا  ج   مدونا،  عدكا 

 ل تتتاد،   تتتا  ن الحتتتن التتت ي -نذائجتتتا  مقاط تتتا ك تتتة  لتتتك حجذ تتتا  صتتتكحا ) ل تتتا
لنذجتتتا، الي صتتتّجا  تتتن نهتتتا ال نتتتود ا  تتتن قكتتتل  تتتان  صتتتة  م تتتاطء ن  ه تتا
الغت م   ا جتاعة  ال ذء ىلث اللجند،حجذ ا محول جلو ها  ن ) ا/ ذوعج ال ياة

 لن  الحصول علث ال  د  .
 .مال  ز:2

   ا جلن: ىلث عة   ي ال ال طلجملن ح اجا النكل  الحجدج  ن مقججم 
ال  ل تتا و تتا لجهتتا  تتن قصتتو  وكجتتود و  تتا ن،  الحجتتد الظتتاة : وجم نتتل لتتن - 

الك جتتتة  المتتتن وصتتتل ىلجهتتتا والكلتتتة   األيتتتنا  والكجتتتامجن،  نجتتت  الواأل ض  والكحتتت 
 و ج   لك. وحواذجد لجها  ن قصو  و ا الغ م



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿ٕٜٙٓ﴾ 

ال تتؤةي ىلتتث الكحتت ، وال جتتالاد  ال هتت ن الجتت يلتتن  الحجتتد ال فتتن: وجم نتتل-ن
ال ل ا عذتة ا و ن ك ة   النن كواجطا المن ي د   ا ن ياج ا قط ها الغ م

 وال ائذاد  ج  الكي جا.و ا له ع قا كالنان  اجمحي ةا الغ م،
تتد: وجم نتتل لتتن  الحجتتد–ج  والغتتا  األ لتتس، ونكتتل )قتتاءد  ال طلجتتمالنكتتل الُ لغِّ

 ال طلجم.قكل  صاةلمهم للنكل      واحة  ال ي      الغ م
ظتتاة  كتتاة  كتتجن حجتتدٍ   تتاالحجتتد  ذهتتا  م ا يتتا  جًيتتا،  يتت ال   ال  حتتظ لتتن   

  اعاد حجتتوس، وم تت   فتتّن كتتاطن  جتت   حجتتوس،   تتا  لتتق ال ةجتتة  تتن الصتت
نتا  ىلتث مذفجت  واالم الي صجاد علتث االلمقتاءوالمحوالد وحاالد الم دم، وجاعة 

 ةا ل واقف الح اجا.  قاصةةا
م:(46).مالزمن3
اوي  حتة  ةواد مقذجتا الجت ة المتن  عاذتد الت   النكل ال طلجم ح اجاالد ن لن    
وط جقتتتا م تتتاطن  للتتتد ن حجا تتتا ذجتتتج  الح اجتتتا، وقتتتة الحظتتتد  تتتن متتت  لن علتتتث

 : صةةا   ا جلن ج  ن  ذه ج جل ىلث عة  امناةاد ال اوي   ه
وذ ذن كه: الد ن ال ي  يث علث الح اجِا قكل  ن ف الد ن الح ائن األجكق - 

 علتتث اعمكتتا   ن الح اجتتا حصتتلد ، وقتتص مفاصتتجلهاحتتةانها كجتت ة  جيتت ع التت اوي
وجتت ة   ججتتكق  د تتن  واجتتا التت اوي اليتتك التت اوي، وةتت ا التتد نقكتتل  نتتنء   جتكًقا

كةاجتتتا الح اجتتتا   ايتتتجا، وجمنلتتتث  لتتتك  تتتننًا اوي ججتتت ة  حتتتةاللح اجتتتاف ألن التتت  
، وج تتتتة ةتتتت ا التتتتد ن د ًذتتتتا  تتتتا ج دٚٗ)"التتتت ه  تتتتان  لتتتتٌك ......  ذتتتتو"  تتتت وا ... ،
 الح اجا.

كط جقتتتتتٍا  التتتتتد ن الُ ط ة/ال ممتتتتتاكف: وةتتتتتود ن كتتتتتةء األحتتتتتةات لتتتتتن الح اجتتتتتا -ن
 تتتت ل ظتتتت وء الد تتتتان ال  ملفتتتتا،  تتتتن  مماك تتتتٍا، وجتتتت ة التتتت اوي ال مجلجتتتتل لهتتتتا 
 تتن   التق ةتت ا الممتاكف الد ذتتن   تتم  تتاو كطهتا كالحتتةت، ومقتةم ال جتتا  الجت ةي، 

  و اجم ناع. قطف
جقتتاء الحتتةت  ن ال متت   ف وذ ذتتن كتتهالتتد  -ج : متت  ج  التت اوي لجتت ة  ال ممتتاكف، وال

 ت ل  ل ت ً  و  حتةانًا جتاكقًا للحتةت الحاصتل  لجؤ   الد نف  ن ججم نف وقائفَ 
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ج ة  عذة ا عن  الغ م/اكن ال لك علتث   لك: عذة ا قطف ال اوي لج ة، و نالا
الكان الج ي ال ؤةي للكح  عذة ا لما ال داذا، حجتت قطتف الت اوي جت ة  ل جفجتا 

عنجتن،  "و تان لهت   حتةجت :لجتمقص قصتا ال داذتا، كقولته اله ن، و  ت  التد ن
ال تتتتتةام ... و اذتتتتتد ةتتتتت     تتتتتان  يتتتتتغوًلا كيتتتتت ن  كتتتتتا الصتتتتتكن و لتتتتتك  ن ال لتتتتتك
 .دٛٗ)"ال ال داذا  ... 

ك تتة ىذقا ةتتتا  تتن الذتتتا ، ى   ُعجتتَة متتت  ج     تتا جم نتتل  لتتتك كحتتةجت ال ل تتتا للغتت م
 التتد نف ِلُم كِتت  الغتت م عتتن قصتتمها الجتتاكقا  تتف ال نتتال األ ك تتاف للتتم ج تتن الغتت م

  جتتتكان عتتتن الغتتت م ج لتتتم  لتتتك،   تتتا جم نتتتل متتت  ج  التتتد ن عذتتتة ا   كتتت  التتتودج 
  جاذمه لوالة  ال لك األن.

حجتتتوس،  و التتتد ن التتت ي من تتتة كجتتتكن   ن التتت التتتد  التتتد ن ال لغتتتث: وةتتتو -ة
 ن التتتت ي ُ لِغتتتتَن لحظتتتتا اذفتتتت د ال   تتتتن جتتتت عا الحتتتتةت، وج  تتتتن الم نجللتتتته كتتتتالد 

 جت   حجتوٍس،  -ةذا-الد نل ان لمصق كالنكل ال طلجم ك ة  ج  الصذمف ال 
جذتتاد لتتن الصتتذةوق التت ي ُ لقتتَن لتتن الذتتا ، وعذتتة ا اجتتمجقظد النا جتتا ) ل تتا ال ة
 ن ميتت  ، وحتتجن اجتتمةعد ال ل تتا النتتن ةون وا ميتتفد  ذهتتا  اذتتد لاقتتة  الوعجتت

ذتتتة القتتتةوم الفنتتتائّن لل نتتتود وعكجتتت عٍا  اطفتتتٍا،   ك تتتانتتتال األلجحيتتت وا لهتتتا ال  
من تتتة التتتد ن،  حجتتتتحتتتجن  تتتان الغتتت م جكحتتتت عذهتتتا،  النذجتتتاف لمحتتت س ال تتت د 

وطجتتت ان الغتتت م  تتتن قصتتت   ل تتتا ال ةجذتتتا الك جتتتة  ىلتتتث قصتتت    ل متتته كاجتتتم ةام 
 كوجاطا  النن. لل ل ا ذفجها ال  د ، و ن نم اجمحيا  

 و التتتت ي اجتتتتم ةم لتتتته التتتت اوي ظتتتت وء الد تتتتانوةتتتتالتتتتد ن  جتتتت  ال  تتتتمص:  -ةتتتتت
ن  اذتد ك تتض و كاعتةمها،  ال   ولتا  تن  نتتل مجتجج  األحتتةات ملتك األجتت اء وال

لتتتم م تتتن   مصتتتا  و  لتتتن الح اجتتتا  حتتتةوة  كتتتال فهوم الذحتتتويف ىال  ذهتتتا الد اذجتتتا
   تتن الد تتان، نتتم ىن  تتة علتتث  لتتك ... لصتتا قتتول التت اوي:"  حتتةة ، و نتتال  لتتك

 عذتتتة ال لتتتك د ذجتتا لتتتم جكتتق جتتتاعاك تتتة " ،وقولتته:دٜٗ")ال لتتك  تتت ض   يتتا يتتتةجةا
 ، وقوله:دٓ٘)" حة
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  تن   تون  ، و"حمتث يتن  الغت دٔ٘)""... للم ج ن ك تة جتاعا وال  كته قتة  قكتل
 لتج ً  ةتو و تن   ته جال " ، وقول ال اوي:دٕ٘)"لج  وذها ا  ة  ن نا  يه  الكح ِ 
وقولتته:  ،دٗ٘)"ن تتل جم يتتث لتتن النكتتل جتتاعا د اذجتتا"،دٖ٘)"واكم تتاً ا  تتةو ا ..وذهتتاً ا
 ...ىل . ،د٘٘)"ن ن ال امم ف ل ذفقاً ا ق ئل جل قام "
لالوايا  ن ملك افيا اد الةالا علث الد ن،  ذها  ج    مصتا م ا تا، وال    

مفجتتت  الوقتتتد التتت ي اجتتتمغ قه الحتتتةت، ىذ تتتا ةتتتن قفتتتداد  م حقتتتا عكتتت   جتتتالا 
ن ج ذجته التد ن كقتة   تا الج ة، مهةء للميوجق وافقذاع كصحمهاف لال اوي لم ج ت

 الج جة .م  جس الكطل، والوصول ىلث الذهاجا  ان ج ذجه 

 :.مال دث4
ن ح اجتتِا النكتتل ال طلجتتم،   تتا  تتان يتت ن التتد ن لتتالحتتةت عتتة   يتت ال  لقتتة   تت 

والحجد وا م ء  ذواع الي صجاد  جًياف لقة الحظذا مكاجذا لن الحةت  تا كتجن 
، و  نتتتتتتتٌد  تتتتتتتا ٌق، ، و تتتتتتتا ةتتتتتتتو حقجقتتتتتتتن، / فن، ، وذفجتتتتتتتن، ةتتتتتتتو  و تتتتتتتا ةتتتتتتتو جتتتتتتت ي،

 المالن:لصلذا  لك علث الذحو ... وقة  ، يط نٌ 
جقتتتوم كتتته   تتتان  تتتاو ويتتتا  نتتتال علتتث  لتتتك، الحتتةت  جتتت  الُ  لتتتن/ الجتتت ي:  - 

 األ تتو  ل جتتمج ء علتتث ال  ل تتا م هجتتةوال جتتل و  التتودج   فجتتا  تتن يتت اء الجتت  
 .وةون عل ه قكل ولا  ال لك األن

  تتتا جم نتتتل ةتتت ا الحتتتةت ك تتتا  تتتان جف لتتته ال لتتتك األن جتتت ا  تتتن  تتت ل الكتتتان    
 لتتتك ىال  كيتتت ن ال  تتت ، ولتتم ج تتتن ج لتتتم يتتتغوًلاى   تتان  فالجتت ي ال تتتؤةي للكحتتت 

ال تان عذتة ا  تان ج طجته ل  لك لن  تا  تان جقتوم كته صتاحن   ا جم ن ،الودج 
ال تان ججت ق  لجكج ها لهف لقة  تان صتاحن ونجاكه اكن ال لك    ايه الي صجا

ةان /اكتن ال لتك كالت قجتام الغت م ةت ا الحتةت لتن ل ج  ا،   تا جم نت ذصء الن ن
 صاحكا ال  د . لمح ج  ال ل ا ً ا ذه   ة لجيم ي ج ا طا ىلث ال 
 ، ىلقتتتاء ال ل تتتا ذهتتتا و  نلتتتا ةتتت ا الحتتتةت  م تتتةة  الحتتتةت الُ ْ ِنتتتد/ ال تتتا ق:-ن

كجتكن  عتةم م ن ةتا  تن الذتا الصتذةوق، و حكججتا  لن الذا  وةتن صاحكا ال  د 
 ال نتتتتال األ كتتتتفف حجتتتتت قملتتتتوةم فحيتتتتا  النتتتتن ال تتتت د ، وقجا هتتتتا كاجمحيتتتتا 
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  تت ل جتتجوء، وحيتتو  ال نتتود النذجتتا لح اجتتا ال تت د  كغجتت  وقط تتوا  ؤوجتتهم
لجهتتتكَط لتتتن  كحتتتت الغتتت م عذهتتتا، و حلتتتا الغتتت م المجطتتتا  لجهتتتا  تتتن قصتتت  ال ل تتتا

 تتت ل  حلتتتا الهتتت ن  ال طلجتتتمحتتتةت قكتتتل  لتتتك لتتتن النكتتتل  و تتتاقصتتت    ل متتته، 
 حةت ج مكط كالجح  والم فن. ل  ن الاألولث، وال  حظ  ن ة ا الي

وجمجتتتتتم ةتتتتت ا الحتتتتتةت كتتتتتالقلق والمتتتتتوم  ال تتتتتؤةي ىلتتتتتث  الحتتتتتةت ال يتتتتتط ن: -ج
المصتتتتاةم، و ويتتتتا   نلمتتتته، عذتتتتة ا طلتتتتن ال لتتتتك متتتتدوج  اكذتتتتا التتتتودج  لل  لتتتتوك 
القكتجاف لهتت ا الطلتن التت ي لانت  التتودج  والذتاس، و ةى ىلتتث القلتق والمصتتاةم لج تتا 
ك تتة، عذتتتة ا اذ  تتتس ك حتتتةات  حتتتةند االيتتط ان وال ذتتتء وجتتتلن الح تتتم،   تتتا 

   الكن ال لكف كجكن مفانئه وعةم موق ه للحةت.جكن صة ا  كج  
  تتا جم نتتل ةتت ا االيتتط ان والقلتتق عذتتة ا لتتونل الهتتا كون كالنكتتل ال طلجتتم    

و ط  ، واذف د ال   ن كج عا ك تة  جت  الصتذم، نتم  ةتول الغت م وايتط اكه 
عذتتة ا لتتونل كال ل تتا المتتن لتتن الصتتذةوق،   تتا جم نتتل ةتت ا الحتتةت عذتتة ا  عتت  

قتتتةوم الغتتت م ال فتتتانل ىلتتتث قصتتت    ل متتته، و تتتا  التتتق  لتتتك  تتتن ال  لتتتوك  تتتن 
 مةاعجاد.

م.مبن  مال كا  مالمغو  :6
 ك ا ج تون  تن الوانتن لتن  وا ت  ةت   الة اجتا،  ن ذتوند الحتةجت حتول الكذجتا 
اللغوجتا لح اجتتا النكتتل ال طلجتم،   تتم ك تتض افيتتا اد ىلتث  لتتك لتتن الصتتفحاد 

ةم لغا ميم ل علث  لتجط  تن الفصتحث األولث، ى  ج  ن القول ىن ال اوي اجم 
الهيتتا، وال ا جتتا ال ذفتت  ، و لتتك  ذتت  كتتةء الجتت ة حمتتث ذهاجمتته، و ك تتا ج تتون لهتت   
اللغتتتا  جتتتكان عذتتتة التتت اويف لإ تتتا للهكتتتوط كهتتتا ىلتتتث  جتتتموى النقالتتتا الن  جتتتا لتتتن 
د ذتتتته،  و  ذتتتته م  تتتتةةا لم تتتتون جتتتتهلا الفهتتتتم والوصتتتتول ىلتتتتث  جتتتتم  جه،  و   اة 

 جتتموى ي صتتجاد الح اجتتا، وكالمتتالن  متت ءموالم ا جتتن المتتن اجتتم ةام ال فتت ةاد 
 الم كج  عن الحةت ك ل اد  ذاجكا له ولحن ه.

 و  ك تتا م  تتس لغتتا الح اجتتا نقالتتا التت اوي ذفجتته، و تتن ال ذاجتتن   تت  ك تتض    
 ذحوجا ولغوجا وال  ئجا: قة م د  ماكمها   ا ناءدو األ نلا علث لغا الح اجا، 
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 .دٙ٘)ا  ا كا لن اكذمك"كنجمك  اطقول ال لك للودج : " -ٔ
 .دٚ٘)قول ال اوي: " و ي   الودج  لن ذفجه ال  اجة ال ةجا" -ٕ
قتتتول التتتودج  الكذمتتته: "و  ألمتتت  ن ةتتت ا ال  لتتتوك جتتتمح م لتتتن ذجتتتاء ال لتتتك  -ٖ

 .دٛ٘)"وججكجهم
 .دٜ٘)قول ال اوي: "ل حي  )ال لكد  ةل   ل مه وذة اجهوود اجه" -ٗ
 .دٓٙ)ج جذا وي اال وقةام وو ى" قول ال اوي: "لجذظ  -٘
 .دٔٙ)قول ال اوي: "ولم جدال جص ة  نل ك ة  نل" -ٙ
 .دٕٙ)قول ال اوي: "ن ل جم يا لن النكل" -ٚ
 .دٖٙ)"  ملا؟ قول اكن ال لك للنا جا/ ل ا ال ةجذا: "والك اذد  نذوذا -ٛ
 .دٗٙ)جا "احةنك ان احةنك كينء وكاجمحجاقول الغ م لل طا : " -ٜ

جهلا المذاول، جطحجا  ملك  نّ ة يواةة عيوائجا للغا الح اجا، وةن لغا اذد 
حتةند  الم ا جن، وجا نا ال ف ةادف وكجكن  لك ال لط كجن الفصحث وال ا جتا

 األ طاء ال م ةة  لجها، و لك عا ل  يم ك كجن ن جف ي صجاد الح اجا.
جتا لح اجتٍا  تا حتجن م تون كذ -لتوء  كال ةجتة  تن التّداّلد   و ن الوايا  ن لغتا 

 اويوالّميتّققادف لقتة   اة الت   وال جتو  مصتان كاليت ءلإّن ة   الكذجتا جتوء  -
الكذجتا اللغوّجتا لته  يّْ ل وججلاف ول لك لتم ميت   ن جصَل ىلث  ذمهث الح اجا ك ي

 يتتت جء، ولواصتتل  جتتتنوعا ةتتانس  و اةم تتتام، ل ذتته لنتتت  ىلتتث من جلهتتتا كتتذظم
 .دائة 
 ج  تتس قصتتةّجا التتتّ اويال الح اجتتا اللغتتوي م تت ، ذتت ى  ن جتتتطا و تتن ناذتتن   

 –كجذه تتا  -ف كجتتكن مقتتا ن الّذطتتِق و  كمتته كتتالمحول  تتن الفصتتحث ىلتتث ال ا جتتا
وكالمّالنف  -مذ اك  - قل الن  ّن غا اذ  اًجا لنقالا ال، ىذ ا  اذد ملك الل حجاًذا

ك علتتث لغتتا جتتحن  لتتذلالتتإن نقالتتا التت اوي ةتتن نتتدء  تتن النقالتتا الن  جتتا ملتتك، 
وج انا، حمث  ك ل لط   اللغا وكذجمها، حجت يّ ن ال اوي ح اجمه ملك  اجاالح

اذمجتتاكها ىلتتث ةتت ا اليتت ل  تتن  يتت ال  كتتةد الح اجتتا  الجتتا  تتن )الذن جتتاد،   تتم
 .اال ماكا األةكج
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 و نذائجتاد يتةجا لتن ملتك الكذجتا اللغوجتاف  م ا ياد اوال ا   ةذا ال يء عن  ج
لهذتتتاك ال ةجتتتة  ذهتتتا لفظتتتا و  ذتتتث،   تتتا  ن الح اجتتتا محتتتوي م ا يتتتاد  م لقتتتا 
ك   ةتتتا الح تتتائن التتت ي عايتتتمه ي صتتتجامها حجتتتن ةو   تتتل ي صتتتجا وحجامهتتتا 
ال اصتا، و تا اعمو ةتا  تن محتوالد ومذاقيتاد،  جتء اكمتة د؟ و جتء ملتد لتن 

 الذهاجا؟
ودج  وحجامتته م ا يتتد  ذتت   ن اجتتمولث علتتث الح تتم ىلتتث ل تتن ، ىن ي صتتجا التت

حتتتجن ىعتتتاة  ال لتتتك )الغتتت مد  لتتتك ال لتتتك ىلجتتتهف لمحولتتتد حجتتتا  التتتودج   تتتن )دةتتتو 
 وججط  __ ىلث  ل و يوعد.

و  لك وانه ال  لوك الم ا ض  امه م   ال طاء، وي صجا الغ م وحجامه    
) الم اجتا للجتت اة د،  ىلتتث ) نتوع واذمصتتا  ك تة الفتت ا  والهت ند، و تتناجتمحالد 

 و ا عةا  لك  ن ي صجاد  اذد عوا ل  جاعة  ل لك.
ولو   ةذا  ن ذمصو   ن الح اجا ةتن حقكتا د ذجتا  تا، نت د   لهتا  حتةات    

 اف لإن ة ا المصو  جقوة ىلث  ا ج  ن اجمذطاقه  ن  حوال   ملفتا، وذفجتجاد 
 ن ومقلكاد و يةاة. مصا عا، و جالاد  مكاجذا، و ا جمطلكه عال ها  ن  لوا

م.م كا اتمداخلمال كا  :7
عتتتالم  ميتتت ن  مفتتت ع، محتتتوي  د٘ٙ) ن عتتتالم الح اجتتتاد ال  الجتتتا تتتن ال  تتت وء   

الح اجتتا الواحتتة  لجتته علتتث   نتت   تتن ح اجتتا ةا لجتتا، كح تتم مطتتو  الحتتةت وذ تتو 
الح اجتتتاد الةا لجتتتا ك يتتتها كتتتك ض لم تتتون    لتتتا  الي صتتتجاد، وميتتتاكك ةتتت  

للح اجتتتا األصتتتلجا المتتتن   اة التتت اوي جتتت ةةا، وميتتت ل  التتتةا م تتت  لمغ جتتتا الجتتت ة 
طالا د ن الح اجا  جيا.  الح ائن، وال

وال ا   ةذتتتا اجتتتم  اج ح اجتتتاد   تتت ى عايتتتد ةا تتتل ح اجتتتا النكتتتل ال طلجتتتم،    
 ج  ذذا افيا   ىلث الح اجاد المالجا:

: ةتتتتن ح اجتتتتا ال لتتتتك األن لتتتتن   ل متتتته ال جتتتتمق   الجتتتت جة ، ا األولتتتتثالح اجتتتت  .
وحجامتته  تتف ذجتتائه و  الج تته وذة ائتته وود ائتته لمتت   طوجلتتا  تتن التتد ن، قكتتل كةاجتتا 

 األحةات ال مصاعة ، وقكل طلكه اكذا الودج  لمدوجنها لل  لوك.
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ل لتك، : ةتن ح اجتا التودج  ومذا جهتا  ذت  مغجت  ذفجتجمه منتا  ا. الح اجا الناذجتان
كجتتكن حتتاةت دواج اكذمتته لل  لتتوك، و تتا قتتام كتته  تتن  ع تتال جتت جا واجتتم ةاةاد 

لكتتة  التتودج  وال  لتتوك مذفجتت    ططامه تتا، ىلتتث ل ذمقتتام حمتتث  تتاد ال لتتك األنف 
  ن ة ن الغ م ك جةا، و صكا ال  لوك والودج  علث   س الجلطا لن ال  ل ا.

، وج  ةت ا النكتل قكتل  ن جصتل ةن ح اجا النكل ال طلجم :الح اجا النالناج. 
ىلجه الغ م و صحاكه الها كون، و ا حةت ةذاك  ن  غا  اد، و ا وانههتم  تن 

 اذمهد كاالذمصا  علث النكل والصذم.  اوء ومحةجاد 
: ةن ح اجا الغ م المائه ك ة ال  ص  تن النكتل، ويتجاعه الح اجا ال اك اة. 

صتل ىلتث الكلتة  الك جتة  وحجامته  جا ا طوجلا لن األ ض الغذجا ال صتكا، حمتث و 
 لن ملك الكلة ، و ا قام كه  ن  ع ال قكل لقائه كال ل ا صاحكا ال  د .

ةتتن ح اجتتا النا جتتا ) ل تا ال ةجذتتاد، المتتن ونتتةةا الغتت م  :الح اجتا ال ا جتتا ه.
لن الصذةوق ك ة  ن  ك ة  عن الذا ، وقصمها  ف ال نال األ ك ا ال جن حاولوا 

ف الغ م ذفجه لن  ةجذمها وقص ةا، حمث م  تن الغت م  تن ح قها، نم قصمها  
 ج قا ال  د ، وعوةمه ىلث   ل مه ظال ا.

: ةتتن ةتتت   الح اجتتاد ال  تتس  لهتتتا، وةتتن الح اجتتا ال لجتتتا الح اجتتا الجاةجتتا و.
و  اة  ن ج كطهتتا   تتا المتتن كتتة ةا التت اوي،  ذتت  الح اجتتا األولتتث وحمتتث ال ا جتتا، 

الجتتتتتم ةاة ل لمفتتتتتاء ذحتتتتتو ط جتتتتتق ال نتتتتتوع لميتتتتت ل  حطتتتتتاد  ؤقمتتتتتا لل كتتتتتو  وا
 واالجمق ا  الذهائن والج اة .

ةذتتتا  ن ذتتت     ن ملتتتك الح اجتتتاد الةا لجتتتا قتتتة اذمهتتتد  د اذهتتتا و حتتتةانها وجنتتتة  
و حوالها، كجذ ا الح اجا ال لجا المتن من  هتا ظلتد  جتم   ، حمتث اجتم اة الغت م 

   ل ا والة  وصا   ل ا وعاش  ف ال ل ا ك ة  ن مدونها.
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م(:الخايم م) صادمالب ثمونيائجه
جتتوء  جتتم ج  قتتولن التت ي    متته لتتن  قة تتا ةتت   الة اجتتا، و فتتاة   ن ال ونتتوة 
لل  النتتتتا الذقةجتتتتا ال ا لتتتتا، و ن  جتتتتا قتتتت اء  ألي  نتتتت   ةكتتتتن م ملتتتتء حجتتتتن  تتتتا 

 .ذجمذطقه ذحن  ن  لك األن ، حمث لو   ةذا مطكجق  ذه  ذقةي  حةة
ل لك  اذتد ة اجتمن ملتك،  حاولتا نتاة  لقت اء  كذجوجتا  جم لصتا   تا له مته    

ي صتتتتجا  تتتتن اط عتتتتن علتتتتث ال ةجتتتتة  تتتتن م اء الكذجتتتتوججن ، وعلتتتتث ال ةجتتتتة  تتتتن 
 الة اجاد المطكجقجا له ا ال ذه  لن حقلن الح اجا والي  .

التت ي ق تتد كتته لتتن ةتت   الة اجتتا، ةتتو لونتتةد  ن ةتت ا اليتت ل  تتن المطكجتتق    
ىلتتث له تتن الي صتتن ال موايتتف للكذجوجتتا،  تتف ال لتتم  ن كاحنتتا م تت  قتتة  األقتت ن

 جطكق ذظ جاد كذجوجا   ملفا لو   اة ة اجا ح اجا النكل ال طلجم        ى.
 ن ال اوي ول  ىلث الج ة كاجتم ةا ه  -  ا و ة–و ن ك ض  ا  لصذا ىلجه    

 ي ج  الغائن، ال ي  ك ا ةل علث  ذه   جن عن الح اجا.
  ا  ن الكذجا الحوا جا  لغد نذائجاد يةجا  اذد    جا لن واقتف الح اجتا،    

 والحظذا  ن )ال  الجاد   د  قاطف  م ةة  لن الح اجا.
وال كة  ن افيا   ىلتث النذائجتاد ال ةجتة  المتن ذمنتد عذهتا ع قتاد   ملفتا،    

لح اجتتا، ونتتاءد ال ؤجتتا لم تتةم ال حتتو  األجتتاس التت ي اذطلتتق  ذتته الصتت اع لتتن ا
 وةو  حو  )الن ال ية القكاد.

  ا اللغاف ل ك ا  اذد م  س نقالا ال اوي ذفجته، ألن لغمته امجت د كجتطحجا    
الم ا جتن، وجتت انا ال فتت ةاد،   تتا  وقتتف التت اوي لتتن ال ةجتتة  تتن التتدالدف لنتتاءد 
اللغتتتا يتتت جفا،   جتتتو  ،  ميتتتققا، لنتتت  ىلتتتث من جلهتتتا كتتتذظم يتتت جء، ولواصتتتل 

  جنوعا دائة .
  نو  ن   ون قة انمهتةد لتن ةت ا ال قتام،   تا   نتو  ن   تون قتة انمهتةد    

لج تا حاولتد ك نته  تن كتاطن الح اجتاف  م ائتن لن ةت ا ال قتال، و ن مصتا ك تض
 .لال ماكا   ي  جيا   ا ةن لن ون ال
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 :الهوامش
. اذظتتت  للموجتتتف:  كتتتو ذايتتت ،  تتتو جس، ىيتتتا   اللغتتتا وةاللتتتا ال تتت م،  ذيتتتو اد   متتتا اد، ٔ
 .ٛٗٗ -ٕٚٗ، ص ٜٙ٘ٔكج ود، لكذان،  .٘ٔ،ٙٔ، ص ٜٜٓٔ ود، لكذان، كج

   حظا: مم ون الح اجا  ن عي  صفحاد مم مل جصها علث ة ا الذحو.
ج ة  تن ال متان الكتا دجن لتن  نتال  ماكتا الح اجتا ال  الجتا، وج تة يتاع  ال امن ةذس وج : 

التتوطذن، و  تتم  وذتته  متتن لتتن   ملتتء حقتتول األةن  ال واجتتا، والتتذص ال جتت حن،  التتةذ ا ك
المن ك ع لتن  ماكمهتا لجحمتل  الح اجاد ال  الجاوالي   ىال  ن  وةكمه منلد،   ن  لن  نال 

  اذتتا كتتا د  لتتن ةتت ا ال نتتال علتتث  جتتموى ال تتالم، لح اجامتته م  تت   تتن ذاحجتتا اليتت ل قالتتن 
. )اذظ  للموجف: وج جكجةجا ال وجوعا لق  ن القصص ال  الجاالح اجا الي كجا، وك يها جذط

 الح  د.
 . اذظ  عن ال اوي:ٖ

-ٗ-ٕٔ . عتتتدام،  ح تتتة، التتت اوي وال ذظتتتو  لتتتن الجتتت ة ال وائتتتن،  قتتتال  ذيتتتو  ال م وذجتتتا، 
ٕٓٔٙ. 

ن. ال جتتة، ج ذتتث، مقذجتتاد الجتت ة ال وائتتن لتتن يتتوء ال تتذه  الكذجتتوي، ةا  الفتتا اكن، كجتت ود، 
ٕٓٔٓ. 
 جة، ج ذث، ال اوي ال وقف والي ل)كحت لن الج ة ال وائتند،  ؤججتا األكحتات ال  كجتا، ج. ال

 .ٜٙٛٔكج ود، 
. وج ، ةتذس،  متان الح اجتاد ال نجكتا واأل كتا  الغ جكتا، ح اجتا النكتل ال طلجتم،  صتة  ٗ

 .ٕٚٗجاكق، ص 
ح تتال ة اجتتا جتتج جائجا مف ج جتتا لح اجتتا  -. اذظتت :   متتاض، عكتتة ال لتتك،  لتتء لجلتتا ولجلتتا٘

 .ٕٓٔ-ٖٔٔ، ص ٜٜٛٔكغةاة، ةا  اليؤون النقالجا، كغةاة، 
. وج ، ةتذس،  متان الح اجتاد ال نجكتا واأل كتا  الغ جكتا، ح اجتا النكتل ال طلجتم،  صتة  ٙ

 .ٕٚٗجاكق، ص 
 .ٜٕٗ. ال صة  ذفجه، ص ٚ
 .ٜٕٗ. ال صة  ذفجه، ص ٛ
 .ٖٔٗ. ال صة  ذفجه، ص ٜ
 .ٖٚٗ. ال صة  ذفجه، ص ٓٔ
 .ٖٛٗذفجه، ص . ال صة  ٔٔ
 .ٓٗٗ. ال صة  ذفجه، ص ٕٔ
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 .ٕٗٗ. ال صة  ذفجه، ص ٖٔ
 .ٕٚٗ. ال صة  ذفجه، ص ٗٔ
 .ٕٚٗ. ال صة  ذفجه، ص ٘ٔ
 .ٕٚٗ. ال صة  ذفجه، ص ٙٔ
 .ٕٚٗ. ال صة  ذفجه، ص ٚٔ
 .ٜٕٗ. ال صة  ذفجه، ص ٛٔ
 .ٜٕٗ. ال صة  ذفجه، ص ٜٔ
 .ٜٕٗ. ال صة  ذفجه، ص ٕٓ
 .ٖٖٗ. ال صة  ذفجه، ص ٕٔ
 .ٖٙٗال صة  ذفجه، ص  .ٕٕ
 .ٖٙٗ. ال صة  ذفجه، ص ٖٕ
 .ٜٕٗ. ال صة  ذفجه، ص ٕٗ
 .ٓٗٗ. ال صة  ذفجه، ص ٕ٘
 .ٕٗٗ. ال صة  ذفجه، ص ٕٙ
. اذظ  للموجف عن الكذجا الحوا جا: عدجدي،  ذد ، كذجا الحوا  لن  واجا ) ك جاء وةوىد، ٕٚ

واقن، الن هو جتتا الندائ جتتا، نتتجن  وجتتمن،  جتتالا  انجتتمج ، نا  تتا ال  كتتن كتتن  هجتتةي  م الكتت
ٕٓٔ٘-ٕٓٔٙ. 
. وج ، ةذس،  مان الح اجاد ال نجكا واأل كا  الغ جكا، ح اجا النكل ال طلجتم،  صتة  ٕٛ

 .ٖٓٗ، ٜٕٗجاكق ، ص 
 .ٖٚٗ. ال صة  ذفجه، ص ٜٕ
 .ٜٖٗ. ال صة  ذفجه، ص ٖٓ
 .ٖٔٗ. ال صة  ذفجه، ص ٖٔ
 .ٖٖٗ،ٖٗٗ. ال صة  ذفجه، ص ٕٖ
 .ٖٗٗ. ال صة  ذفجه، ص ٖٖ
 .ٖٗٗ. ال صة  ذفجه، ص ٖٗ
 .ٖ٘ٗ. ال صة  ذفجه، ص ٖ٘
 .ٓٗٗ. ال صة  ذفجه، ص ٖٙ
 .ٖٗٗ. ال صة  ذفجه، ص ٖٚ
 .ٖٗٗ،ٗٗٗ. ال صة  ذفجه، ص ٖٛ
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 .ٗٗٗ. ال صة  ذفجه، ص ٜٖ
 .٘ٗٗ. ال صة  ذفجه، ص ٓٗ
 .ٙٗٗ. ال صة  ذفجه، ص ٔٗ
 .ٚٗٗ. اذظ : ال صة  ذفجه، ص ٕٗ
 .ٚٗٗ. اذظ : ال صة  ذفجه، ص ٖٗ
 .ٕٛٗ. ال صة  ذفجه، ص ٗٗ
 .ٜٕٗ،ٖٓٗ. ال صة  ذفجه، ص ٘ٗ
. اذظ  للموجتف عتن التد ن: كايت  ،  اجتمون، نةلجتا التد ن، م ن تا  لجتل  ح تة  لجتل، ٙٗ

 .ٕٜٜٔ، ٖال ؤججا النا  جا للة اجاد والذي  والمودجف، كج ود، ط
اجتا النكتل ال طلجتم، . اذظ : وج ، ةذس،  مان الح اجاد ال نجكا واأل كتا  الغ جكتا، ح ٚٗ

 .ٕٚٗ صة  جاكق ، ص
 .ٖٔٗ. ال صة  ذفجه، صٛٗ
 .ٖٓٗ. ال صة  ذفجه، ص ٜٗ
 .ٖٓٗ. ال صة  ذفجه، ص ٓ٘
 .ٖٔٗ. ال صة  ذفجه، ص ٔ٘
 .ٖٖٗ. ال صة  ذفجه، ص ٕ٘
 .ٖٖٗ. ال صة  ذفجه، ص ٖ٘
 .ٖٙٗ. ال صة  ذفجه، ص ٗ٘
 .ٖٚٗ. ال صة  ذفجه، ص ٘٘
 .ٕٛٗ. ال صة  ذفجه، ص ٙ٘
 .ٕٛٗال صة  ذفجه، ص . ٚ٘
 .ٖٓٗ، ٜٕٗ. ال صة  ذفجه، ص ٛ٘
 .ٖٓٗ.  ال صة  ذفجه، ص ٜ٘
 .ٖٖٗ. ال صة  ذفجه، ص ٓٙ
 .ٖ٘ٗ. ال صة  ذفجه، ص ٔٙ
 .ٖٙٗ. ال صة  ذفجه، ص ٕٙ
 .ٔٗٗ. ال صة  ذفجه، ص ٖٙ
 .٘ٗٗ. ال صة  ذفجه، ص ٗٙ
 . اذظ  للموجف حول ق اء  األةن القةجم:٘ٙ
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عكة الفما   جلجطتو ذ و نتا،  - . عكاكذا، جا ن  ح ة، المف ج جا وق اء  األةن ال  كن القةجم
 .ٕ٘ٔٓ، ٕٗ نلا ة اجاد لل لوم افذجاذجا واالنم اعجا، ال نلة 

ن.  جلجطتتو، عكتتتة الفمتتتا ، األةن والغ اكا)ة اجتتتاد كذجوجتتا لتتتن األةن ال  كتتتند، ةا  موكقتتتال، 
 .ٕٙٓٓال غ ن،  -الةا  الكجياء
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م:المصادرموالمراجع
، م ن تتتتا  لجتتتتل  ح تتتتة  لجتتتتل، ال ؤججتتتتا نةلجتتتتا التتتتد ن. كايتتتت  ،  اجتتتتمون، ٔ

 .ٕٜٜٔ، ٖالنا  جا للة اجاد والذي  والمودجف، كج ود، ط
عكتتة الفمتتا   -المف ج جتتا وقتت اء  األةن ال  كتتن القتتةجم. عكاكذتتا، جتتا ن  ح تتة، ٕ

، ٕٗلل لتتتوم افذجتتتاذجا واالنم اعجتتتا، ال نلتتتة ،  نلتتتا ة اجتتتاد  جلجطتتتو ذ و نتتتا
ٕٓٔ٘. 

،  قتال  ذيتو  ال م وذجتا، الت اوي وال ذظتو  لتن الجت ة ال وائتن. عدام،  ح تة، ٖ
ٕٔ-ٗ-ٕٓٔٙ. 
،  جتتالا ) ك جاء وةتتوىد، نتتجن  وجتتمن واجتتا، كذجتتا الحتتوا  لتتن . عدجتتدي،  ذتتد ٗ

-ٕ٘ٔٓ جا،  انجمج ، نا  ا ال  كن كن  هجةي  م الكواقن، الن هو جا الندائ
ٕٓٔٙ. 

، ةا  الفتا اكن، ، مقذجاد الج ة ال وائن لن يوء ال ذه  الكذجتوي. ال جة، ج ذث٘
 .ٕٓٔٓكج ود، 

،  ؤججتتتتا ، التتتت اوي ال وقتتتتف واليتتتت ل)كحت لتتتتن الجتتتت ة ال وائتتتتن. ال جتتتتة، ج ذتتتتثٙ
 .ٜٙٛٔاألكحات ال  كجا، كج ود، 

، األةن ال  كتتتنداألةن والغ اكا)ة اجتتتاد كذجوجتتتا لتتتن .  جلجطتتتو، عكتتتة الفمتتتا ، ٚ
 .ٕٙٓٓال غ ن،  -ةا  موكقال، الةا  الكجياء

ة اجتتتا جتتتج جائجا مف ج جتتتا لح اجتتتا  - لتتتء لجلتتتا ولجلتتتا، عكتتتة ال لتتتك،   متتتاض. ٛ
 .ٜٜٛٔ  اليؤون النقالجا، كغةاة، ، ةاح ال كغةاة

  ذيتتتتو اد   متتتتتا اد، ،، ىيتتتتا   اللغتتتتا وةاللتتتتتا ال تتتت م،  تتتتتو جس يتتتت كتتتتو ذا. ٜ
 .ٜٜٓٔكج ود، لكذان، 

، ةا  ال متتتتتان  متتتتتان الح اجتتتتتاد ال نجكتتتتتا واأل كتتتتتا  الغ جكتتتتتا، ، ةتتتتتذس.وجتتتتت ٓٔ
 .ٜٙ٘ٔ، ال  كن، كج ود، لكذان
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