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الملخص
تحتَٕ ّزُ خلوقدلٔ ؾلٖ بٗؿدح للوزّر خلشهضٕ فٖ ضؿش زذس ضدكش خلس٘دذ خلطدؾش خلزٕ
كدى لِ دٍس ؤسدسٖ فٖ تؿ٘٘ي ختزدُ خلطؿش ،فٖ خلخوسيٌ٘٘د ٍخلسيتٌ٘٘د فيٖ خلؿيشخ
ٍخلؿدلن خلؿشزٍٖ ،زٌّ٘د ؤى خلس٘دذ ك٘ف ؤلسس خلطؿش سدخءً رذٗذخً قذ خستلْوِ هي خلطيؿشخء
خلشهضٗ٘ي فٖ ؤٍسٍزد زؿذ هد تؿشف ؾلٖ آحدسّن خألدز٘ٔ هي خالل قشخءتِ ٍتشروتِ ألدزْين،
حن خستطدؼ ؤى ٗطَس ّزخ خلوزّر خإلٗحدٖٗ ؾلٖ طشٗقتِ .للشهضٗٔ خلتؿس٘شٗٔ ؤٍ خإلٗحدج٘ئ
خػدجع ٍسود ؛ ًشٕ خلكخ٘ش هٌْد فٖ قػدجذ خلس٘دذ؛ كدإلتزدُ ًحَ خستخذخم خلوفيشدخ
خلذخسرٔ ٍخلكالم خلؿدهٖ ٍخالستؿدًٔ زلغٔ خألغدًٖ ٍخألهخدل خلطؿس٘ٔ فٖ خلطيؿش .حين ٌّيد
هػْش هي هػدّش خلشهضٗٔ خلغشز٘ٔ ؤال ٍَّ خلذقٔ خلفدجقٔ فٖ خستخذخم خلٌؿَ  ،فْيزخ هسيذؤ
سهضٕ بٗحدجٖ قذ ٗطسقِ خلطدؾش تطس٘قدً ؤهٌ٘دً فٖ ضؿشُ .خستخذم خلس٘دذ تقٌ٘ئ تشخسي
خلحَخس (فٖ خإلزذخؼ خلطؿشٕ) ؤٍ هضد خلحَخس خلوختلفٔ ٍّٖ ،هْدسٓ سهضٗئ ؤخيشٕ قيذ
غْش ؤٍالً فٖ ضؿش سٍّخد خلشهضٗٔ فٖ فشًسد.
الكلمات الذليلية :خلشهضٗٔ ،تشخس خلحَخس ،خلتؿس٘ش خلغ٘ش خلوسدضش ،خإلٗحدء.

* ؾؿَ ّ٘حًِْ خلتذسٗس ززدهؿًِْ ضْ٘ذ چوشخى زإَّخص.
** خشٗذ ردهؿًِْ ضْ٘ذ چوشخى زإَّخص.
خلكدتر خلوساٍل :ق٘س خضخؾ
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المقذمة
حؤ خػدجع ؾذٗذٓ هي خلشهضٗٔ ًزذّد فٖ خلطؿش خلؿشزٖ خلوؿدغش زخدغٔ فيٖ خلو٘ي
خلَخؾح ،ؾلٖ خستخذخم لغٔ رخ هؿده٘ي تحَٕ فٖ خلغدلر ًسشٓ تكيشٗس سٍحيٖ ٍتيَّذ
غَفٖ .فلغٔ خلس٘دذ،تٌطَٕ ؾلٖ ؾٌدغش كخ٘شٓ هي ّزخ خلٌَؼ ٍؾلٖ ؾدطفئ ؤكخيش تَّزيدً
هود ٗولكِ سدجش خلطؿشخء خلطل٘ؿ٘٘ي.
بى خإلت٘دى زدلػَس خلوتالحقٔ خلوتالغقٔ ،سؤ هي سود خلشهضٗٔ خلغشز٘ٔ ٍّٖ غيدّشٓ
قذ ٍسد فٖ كخ٘ش هي قػدجذ خلس٘دذ هود رؿلتٌيد ًؿتسشّيد قػيدجذ هَح٘ئ رخ هٌحيٖ
سهضٕ غشفٍ ،لَ لن ٗكي خلس٘دذ زدلطدؾش خلشهضٕ خلػشف فٖ رو٘ؽ ضؿشُ .ؤهيد خلػيدّشٓ
خلخدً٘ٔ خلتٖ ًستط٘ؽ لوسْد فٖ دَٗخى خلس٘دذ ّٖ خالقتشخذ هي خلكالم خلذخسدٍ ،خستخذخم
ؾٌدغش هي خللْزٔ خلؿده٘ٔ ؤٍ خألدذ خلطؿسٖ خلتٖ غشح زْد ؾذد هي ضيؿشخء خلشهضٗئ فيٖ
خلغشذٍ .خستخذهْد زؿؽ خلطؿشخء خلطل٘ؿ٘٘ي فٖ خألدذ خلؿشزٖ خلحذٗج ،كدى خلس٘دذ هيي
ؾوٌْن.
حن ٍرَد خلوَس٘قٖ ٍخخت٘دس خلطؿش خلحش للتؿس٘يش ؾيي خلتزيدسذ خلطيؿشٗٔ هيي قسي
خلس٘دذ َّ ؤٍؾح دل٘ ؾلٖ ًضٍؼ خلس٘دذ ًحَ ّزخ خلوزّرٍ .تشخس خلحَخس (فٖ خإلزذخؼ
خلطؿشٕ) ؤٍ هضد خلحَخس خلوختلفٔ كدى هي ؤٍل هد زطّش زِ خلشهضَٗى خألٍخج فيٖ فشًسيد،
ٍخلس٘دذ ؤٗؿدً خستخذم ّزُ خلتقٌ٘ٔ ل٘ؿفٖ ؾلٖ ضؿشُ هسحٔ سهضٗٔ ؤخشٕ.
خستؿودل خلػفد ال ٗزَص بال ؾٌذهد تؿ٘ف ض٘حد هْود بلٖ خلوؿٌٖ ،فْزخ هسيذؤ سهيضٕ
بٗحدجٖ ،قذ ٗطسقِ خلس٘دذ زوْدسٓ تقٌٍ٘ٔ .ك ًؿَتِ كدًت ضيذٗذٓ خلتؿس٘يش ؾيي خلوؿٌيٖ
خلوقػَد ال تطكَ هود قذ ٗؿتشٕ خلٌؿَ فٖ خفتقيدس بليٖ خلحَ٘ٗئ ٍٗ ...سيذٍ للويشء ؤى
حتو٘ٔ ًؿَتِ ٍدقتْد تٌسؿدى هي حدرٔ خلطدؾش بلٖ خلَغف خلذق٘ق لػَسٍٓ ،لذ فٖ رٌِّ
ًت٘زٔ للوضد خلفَسٕ ز٘ي خلفكشٍٓ ،خلخ٘دل فٖ لحػٔ خإلزذخؼ خلفكشٕ.
خصائص الرمزية وآراء روادها
خلشهضٗٔ خإلٗحدج٘ٔ ؤٍ خلخدلػٔ ّٖ خألسلَذ خألسدسٖ خلزٕ هدسسِ ضؿشخءٍ ،هاسسَ ّزخ
خلوزّر خألدزٖ فٖ خلغشذٍ .خإلٗحدج٘ئ فيٖ خلَخقيؽ طشٗقئ خإلت٘يدى زدلػيَس خلالهتالغيقٔ،
ٍخالستؿدسخ ٍخلتطسْ٘د خلوتالحقٔ ٍّٖ ،طشٗقٔ ًسذ خلكلود ٍ ،خلتشخك٘ر خلغدهؿٔ خلتٖ

خلشهضٗٔ خإلٗحدج٘ٔ فٖ ضؿش زذس ضدكش خلس٘دذ 93 /

ٗادٕ سزطْد زسؿؿْد بلٖ خلق رَ هي خإلزذخؼ خلطؿشٕ هؽ خلغوَؼٍ ،خلؿسدز٘ٔ فٖ تطك٘لٔ
خلوقدطؽٍّ٘ ،ك خلقػ٘ذٓ.
زٌ٘ود رّر تطددٍٗك (فٖ كتدزِ سوسَل٘سن) بلٖ ؤى خلشهضٗٔ تؿس٘ش فٌٖ ؾي خلؿَخطف
ٍخألفكدس زإسلَذ بٗحدجٖ زقَلِ« :خلشهضٗٔ في خلتؿس٘ش ؾي خألفكدس ٍخلؿَخطف ،لي٘س زَغيفْد
هسدضشٓ ٍال زطشحْد هي خالل هقدسًد غشٗحٔ هلوَسٍٔ ،لكي زدلتلو٘ح بلٖ هد ٗوكي ؤى
تكَى ؾلِ٘ غَسٓ خلَخقؽ خلوٌدسر لْزُ خألفكدس ٍخلؿَخطفٍ ،رلك زةؾددٓ خلقْيد فيٖ رّيي
خلقدست هي خالل خستخذخم سهَص غ٘ش هطشٍحٔ»(تطددٍٗك385 ،ش.)11 :
حن خلتشخس فٖ خإلزذخؼ خلطؿشٕ قذ ٗكَى هي خػدجع ّزُ خلشهضٗئ ٍّيَ ؾسيدسٓ ؾيي
تسددل خلخطدذ ز٘ي حدسٔ ٍحدسٔ ،كإى تؿسش زدلوسوَؾد ؾي خلوشج٘د ٍزدلؿكس ،ف٘حي
خلخطدذ خلسػشٕ هح خلخطدذ خلسوؿٍٖ« .قذ خكتطف ؤّو٘ٔ خلتشخس فٖ خإلزذخؼ خلطؿشٕ
ضيدسلض زيَدلش فيٖ دَٗخًيِ ؤصّيدس خلطيش فؿسيش ؾيي خلوسيوَؼ زيدلوشجٖ ٍخلوشجيٖ
زدلوسوَؼ»(خلؿػؤ2007 ،م.)36 :
«بىّ خٍلَّ هد زطّش زِ خلشهضَٗى برشخء خلفَؾٖ فٖ هذسكد خلحَخس خلوختلفٍٔ ،هحدٍٓلئ
خلَغَل زدلطؿش بلٖ خلالهحذٍدٗٔ خلتيٖ ٍغيلْد خلفيي خلوَسي٘قٖ»(خَسضيد)210 :1381 ،
ٍؤٗؿد كدًَخ ٗؿتقذٍى «زإى خلَغَل بلٖ خستطشخف آفد خلوزَْلٍ ،خستكٌدُ ؤسشخس خلكيَى،
الٗوكي تحقّقِ زدألدٍخ ِ خلتقل٘ذّٗئ هيي حيَخس ،زي ال زيذّ هيي خالؾتويدد ؾليٖ خلفٌيَى
ٍخلتزشزٔ خلطؿشٗٔ خلتٖ تطسِ خإلزذخؼ هؿتوذٓ ؾلٖ خلوذسكد ِ خلخدغٔ خلتٖ ؤٍدؾْٓد خهللُ فيٖ
خإلًسدى؛ هخلود ٗستط٘ؽ خلشخّرٔ فٖ هؿسذُ ؤى ٗطؿش زٌطيَٓ سٍح٘ئ ال حيذٍدٓ لْيد»(ى.م:
.)211
ٗقَل .ب ّ.دلن« :ل٘س خلطؿش زإكخش هي سقص زدلكلود ٍ ،خلذقئ خلالهتٌدّ٘ئ ،ليزلك
فْٖ هطلَزٔ فٖ ك كلؤ ٍؾلٖ خلطؿشخء ؤى ٗسحخَخ دخجودً ؾي خلكلوئ خلػيلسٔ ،خلوحيذدٓ
ٍخلطخػ٘ٔ»ٍٗ .قَل ؾضسخ پدًٍذ« :بٗد ؤى تستخذم ؤٕ كلؤ صخجذٓ ؤٍ غفٔ التتكطف ؾي
هؿٌٖ»ٍ ،قدل .س .بلَ٘ « :ك حَسٓ فٖ خلطؿش ٗوكي ؤى تكَى ،زي قيذ تؿليي ؾيي
ًفسْد ؤح٘دًدً ؤًْد ؾَدٓ بلٖ خلكالم خلذخسد»(خلزَ٘سٖ2007 ،م.)731 :
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فدلشهضٗٔ خإلٗحدج٘ٔ قذ تػش ؾليٖ خالسيتقطدس ٍخالًتقدج٘ئ فيٖ خسيتؿودل خلكلويد  ،حين
خلَغَل بلٖ خلتَّذ خلػَفٖ ؾي طشٗق خستخذخم لغٔ رخ هؿيده٘ي ه٘تدف٘ضٗق٘ئ ،تيادٕ
بلٖ خإلزذخؼ خلطؿشٍٕ ،خستطشخف آفد خلوزَْلٍ ،خستكٌدُ خسشخس خلكَى.
رمزية السياب
«فخؤ خػدجع ؾذٗذٓ هي خلشهضًٗٔ ،زذّد فٖ خلطؿش خلؿشزيٖ خلوؿدغيش ،زخدغئ فيٖ
خلو٘ خلَخؾح ؾلٖ خستخذخم لغٔ رخ هؿده٘ي تحَٕ فيٖ خلغدلير ًسيشٓ تكيشٗس سٍحيٖ
ٍتَّذ غَفٖ»(خلزَ٘سٖ2007 ،مٍ .)731 :هي ز٘ي ضؿشخء خلطل٘ؿئ خلوؿدغيشٗي تَغّي
ضؿش خلس٘دذ بلٖ ًقطٔ خًسزدم ز٘ي خلقذٗن ٍخلحذٗج ،ح ّ فْ٘د خلػشخؼ خلقيَٕ بليٖ حيذّ
كس٘ش .فلغتِ تٌطَٕ ؾلٖ ؾدطفٔ ؤكخش تَّزدً هي لغٔ ؤدًٍ٘سٍٗ .تو٘يض خلسي٘دذ زقذستيِ
ؾلٖ خخت٘دس خلكلؤ خلذق٘قٔ خلتٖ تفَ سَخّد فٖ تؿس٘شّد ؾي خلوؿٌٖ خلوؿ٘ي .كيإى كي
كلؤ ّٖ خلكلؤ خلَح٘ذٓ خلتٖ تٌدسر خلس٘د »(ى.م.)738 :
ٍخ٘دلِ ٗستقٖ بٗحدءُ هي خلؿٌدغش خلسذج٘ٔ فيٖ خلشٗيف خلؿشخقيٖ ،هيي هٌيدغشُ ٍهيي
ؤغَختِ .فدلخ٘دل خلسوؿٖ ٍخلطشٗقٔ خلتٖ ٗحس زْد خألغَخ خلتٖ ٗػفْد ،كدًت قَٗٔ ؾٌيذ
خلس٘دذٍ« .خلَخقؽ ؤى قدست ضؿشُ سشؾدى هد تٌتق بلِ٘ ّزُ خلحسدس٘ٔ خلسوؿٍ٘ٔٗ ،تفدؾ
هؿْد ٍ »...خلػَس خلسوؿ٘ٔ قذ تغذٍ ؤسْ ؾلٖ خلتلقٖ ٍخلتزكش .فدلطيدؾش خليزٕ ٗوتليك
حسدس٘ٔ خدغٔ تزدُ ؤغَخ خلح٘دٍٓٗ ،ستط٘ؽ توخ٘لْد فٖ غَس سوؿ٘ٔٗ ،كَى فٖ هَؾؽ
هتو٘ض دخجودً .فػلػلٔ خلوؿَل خلحزشٕ خلزٕ "ٗضحف" ًحَ خلطدؾش خلوحتؿيش فيٖ ّيزخ
خلس٘ت للس٘دذ ال ٗوكي ًس٘دًِ« :سً٘ي خلوؿَل خلحزشٕ ٗضحف ًحَ ؤطشخفيٖ» ٍتطيتو
خلكلود خلػَت٘ٔ فٖ قػ٘ذتِ «ؤًطَدٓخلوطش» هد ٗلٖ :تٌسؽ ،كشكش ،هطش ،تْدهسٌٗ ،خيش
خلغالل ،تٌطذ ،ؤغ٘ح ،خلػذًٕ ،ط٘ذ ،ؤسوؽ ،خلشؾَدٗ ،شىّْٗ ،ط  ،تطحي»(ى.م.)738 :
ٍبى حر خلس٘دذ خلشٗف خلؿشخقٖ ٗشتسط دخجودً زدلتزشزٔ خإلًسدً٘ٔ ،فقيذ كيدى ٌٗفيش هيي
هزشّد رودل خلطس٘ؿٔ خلشٍهدًسٖ خلغدهؽٍ ،قذ كدى كشِّ خلغوَؼ َّ خلزٕ سدؾذُ ؾليٖ
ؤى ٗكَى دخجودً دق٘قدً فٖ لغتٍِ ،غَسُ  ...ؤهد خلٌؿَ فقذ كدى ٗستؿولْد فيٖ حيزس (هيد
كدى ٗزؾي زِ ؾضسخ زدًٍذ ؾي خلشهضٗٔ)ٍ ،ك ًؿَتيِ كدًيت ضيذٗذٓ خلتؿس٘يش ؾيي خلوؿٌيٖ
خلوقػَد ،التطكَ هود قذ ٗؿتشٕ خلٌؿَ فٖ خفتقيدس بليٖ خلحَ٘ٗئ ٍٗ ...سيذٍ للويشء ؤى
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حتو٘ٔ ًؿَتٍِ ،دقتْد تٌسؿدى هي حدرٔ خلطدؾش بلٖ خلَغيف خليذق٘ق لػيَسٓ ٍليذ فيٖ
رًٌِّ ،ت٘زٔ للوضد خلفَسٕ ز٘ي خلفكشٓ ٍخلخ٘دل فٖ لحػٔ خإلزيذخؼ خلفكيشٕ .فدسيتؿودل
خلػفد الٗزَص بال ؾٌذهد تؿ٘ف ض٘حد هْود بلٖ خلوؿٌٖ ،فْزخ هسذؤ سهيضٕ بٗحيدجٖ ،قيذ
ٗطسقِ خلس٘دذ زوْدسٓ تقٌ٘ٔ.
«ٍلغٔ خلس٘دذ  ...زؿ٘ذٓ خلززٍس فٖ خلقذٗن ٍَّ ...ال ٗتحدضٖ خستؿودل كلوئ ؾيدزشٓ
هي خلؿدهٌٍّ٘ٔ .د كزلك ٗحس خلويشء ؤى خلسي٘دذ ٗسيتؿو كلوئ ال غٌيٖ ؾٌْيد ألدخء
خلوؿٌٖ .كود ٗؿسش بلَ٘ ؾي خلؿَدٓ بلٖ خلكالم خلذخسد ،هخالً ّ ٗسؽ خلوشء ؤى ٗفكش زإٕ
كلؤ قذٗؤ كدى زَسؽ خلس٘دذ خستؿودلْد هي دٍى فزلكٔ ؤٍ تقؿّش زذل "خلذسخزك" فٖ ّزخ
خلس٘ت:
ٗتسيييييدقط هخييي ي خلخويييييدس
كدى ًقشُ خلذسخزك هٌز خألغي٘
(خلزَ٘سٖ2007 ،م)731 :
فقذ خستطدؼ خلس٘دذ ؾي طشٗق خإلت٘دى زدلتفدغ٘ خلَ٘ه٘ٔ خلتٖ تتحَل بلٖ سهيَص رخ
ؤزؿدد ٍدالال ؤى ٗخلق غلٔ ز٘ي خلقػ٘ذٓ خلؿشز٘ٔ ٍخلٌدس« .فيدلوَهس خلؿو٘يدء» ٍ «حفيدس
خلقسَس» ٍ «خلسدجؽ خلوتزَل» خلزٕ ٗطتشٕ خلحذٗذ خلؿت٘ق ،تحَل هي زؿؽ رضج٘يد فيٖ
خلح٘دٓ خلَ٘ه٘ٔ بلٖ سهَص لقَٓ خلح٘يدٓ ٍحشهدًْيدٍ ،ؤًدً٘ئ خلفيشد خليزٕ ٗتوٌيٖ ؤى ٗويَ
خٙخشٍى ل٘ؿ٘ص.
ًستط٘ؽ ؤى ًالحع زذخٗد دخَل خلشهضٗٔ خإلٗحدج٘ٔ فٖ ضؿش خلسي٘دذ ٍخلتؿيدز٘ش خلغ٘يش
هسدضشٍٓ ،خهتضخرْد ض٘حدً فط٘حدً زٌضؾتِ خلشٍهدًس٘ٔ ،هي خالل قػ٘ذٓ «فٖ خلقشٗٔ خلػلودء»
بر زذؤ خلس٘دذ «ٗستخذم خلػَس خلشهضٗٔ ،خلوشكسٔ خلوَح٘ئ ،خلتيٖ تخ٘يش فٌ٘يد ؤكخيش هيي
تسدئلٍ ،تزؿلٌد ًلزإ فٖ هد سهٖ بلِ٘ ؤح٘دًدً هي زؿؽ ّزُ خلػَس بلٖ تفس٘شخ هتؿذدٓ،
ٍّٖ زذخٗٔ ط٘سٔ ؾٌذ خلطدؾش فٖ تَرِْ ًحَ حَسٓ سٍهدًس٘ٔ ؾو٘قٔ ،زذؤ تإخز خلوٌحيٖ
خلشهيضٕ لطيذٓ تؿوقْيد ،السيتسطدى خػيدجع خليٌفس زغؿيستْد خلؿدسهئ ؾليٖ خلَخقيؽ
خلوشٗش»(خزَ خلطسدذ1988 ،م:)237 :
في القرية الظلماء
()1
خلكَكر خلَسٌدىٗ ،طفث ًدسُ خلف خلتالل
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ٍخلزذٍل خلْذخس ٗسسشُ خلػالم
بال ٍه٘ؿدً ،ال ٗضخل
ٗطفَ ٍٗشسر  ...هخ ؾ٘ي ال تٌدم،
ؤلقٖ زِ خلٌزن خلسؿ٘ذ
ٗد قلر  ...هد لك ،لست تْذؤ سدؾٔ؟ هدرخ تشٗذ؟
خلٌزن غدذٍ ،سَف ٗٔطش ُ هي رذٗذٍ زؿذ ح٘ي،
ٍخلزذٍلُ خلْذخس ٌّ٘..ن حن ًدم،
ؤهد خلغشخم ..دؼ خلتطَ ٗد فاخدٕ ٍخلحٌ٘ي!
()2
ؤؤؾ ؤركشّد ٍ ...تٌسدًٖ؟
ٍؤز٘ت فٖ ضسِ خحتؿدس ٍّٖ تٌؿن زدلشقدد؟
ضؿت ؾَ٘ى حس٘سْد خلخدًٖ
فٖ ًدغشْٗد خلوسسل٘ي ؾلٖ خلشئٕ _ ؤهد فاخدٕ
ف٘ػ ْٗوس ،فٖ غلَؾٖ،
زدسن خلتٖ خدًت َّخٕ ٗ...ػ ْٗوس فٖ خطَؼ.
بًٖ سإغفَ ...زؿذ ح٘ي سَف ؤحلن فٖ خلسحدس:
ّدت٘ك ؤؾَخء خلوشخفث ٍّٖ تلوؽ هي زؿ٘ذ
تلك خلوشخفث فٖ خًتػدس...
تتحش خألؾَخء فْ٘د  ...هخ ؤغذخء تُس٘ذ.
()3
خلقشٗٔ خلػلودء ،خدٍٗٔ خلوؿدزش ٍخلذسٍذ،
تتزدٍذ خألغذخءٔ فْ٘د هخ ؤٗدم خلخشٗف
رَفدء ..فٖ زطء تزٍذ،
ٍخست٘قع خلوَتٖ ٌّد ؾلٖ خلتالل ،ؾلٖ خلتالل
خلشٗح تؿَل فٖ خلحقَلٌٍٗ .ػتَى بلٖ خلحف٘ف
ٗتطلؿَى بلٖ خلْالل
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فٖ آخش خلل٘ خلخق٘ ٍٗ ...شرؿَى بلٖ خلقسَس
ٗتسدجلَى هتٖ خلٌطَس!!
ٍخٙى تقشؼٔ فٖ خلوذٌٗٔ سدؾُٔ خلسشد خلَح٘ذ.
لكٌٌٖ فٖ خلقشٗٔ خلػلودء  ...فٖ خلغدذ خلسؿ٘ذ
(خألؾودل خلكدهلٔ)77 :
قشٗٔ خلس٘دذ لْد طدزؿْد خلخدظ ٍلًَْد خلوو٘ض ،فْٖ قشٗٔ خدٍٗٔٗ ،ؿوْد خلػالم ،دسٍزْيد
تتزدٍذ خألغذخء فْ٘د ٍّٖ ،قشٗٔ ٗلفْد خلحضى ٍخألسًٖ ،دسْد ؤهَخ ٗست٘قػَى فٖ خلل٘
خلخق٘ ؾلٖ خلتالل ،تؿَل خلشٗح فْ٘د ،فيال ٗزيذٍى هيي حيَلْن سيَٕ خلػيالم خليذخهس،
ٍخلػوت خلشّ٘رّ .االء خلٌدس (خألح٘دء خألهَخ ) ٗتطلؿَى بلٖ خلْالل ،حين ٗؿيَدٍى بليٖ
قسَسّنٗ ،تسدجلَى هتٖ خلٌطَس ،بًِ ًوط رذٗذ هي خلٌػن خلشٍهدًسٖ خلزٕ ٗتسن زيدلؿوق
خلطذٗذٍ ،زدلزخت٘ٔ خلفشدٗٔ خلتٖ تٌطلق فٖ حَستْد زْذٍءٍ ،لكٌِ ؾٌ٘ف .لين ٗيإتٖ خلسي٘دذ
زْزُ خلػَس ؾسخدً ،ز خختدس هد ختفق ٍٍرْد ًػشُ خلزودل٘ئ خلتيٖ ضيشحْد فيٖ دسخسيدتِ
خلٌقذٍٗٔ ،رلك حتٖ ٗؿطٖ خلوطدّذ غَسٓ ؾي ؤى خلفي َّ”خلخ٘يدلٖ “ٍ”خلغشٗير“ ،خليزٕ
قذ ٗتؿوي غَسخً ال ؤخالق٘ٔ ؤح٘دًدًٍ ،ال ٗتطدزق هؽ خلَخقؽ ،لكٌِ ٗؿسش ؾي رويدل رذٗيذ،
ٍّزخ خلفي ٗؿطٖ للوتزٍ فشغٔ ؤكسش ل٘تزٍ ٍٗستؿ٘ي زخ٘دلِ كٖ ٗتزٍ .
خلطدؾش ٗشٕ زدلسطش فٖ قشٗتِ خلوػلؤ رخخد هحٌطٔ كإى زيدطي خألسؼ ٗيش لْين هيي
غدّشّد ،لود ٗزذ هي خلػلن ٍخلؿسف ٍخالؾطْددٍ ،لكٌِ الٗزذ هي ٗتحش ل٘قف فٖ ٍرِ
ّزخ خلػلن ٍخلؿسف ٍخالؾطْدد .ؾٌذهد ٗتحذث ؾي خلحر ،ال ٗزذ فِ٘ خلخ٘ش ؤٍ خلػيذ ؤٍ
خلَالء ،فحس٘ستِ هتؿلقٔ زغ٘شٍُ ،لكٌِ ٍزحضى ؾو٘ق الٗإسف ؾلْ٘دٍ ،الْٗيتن لْيدٍٗ ،طلير
بلْ٘د ؤى تحر سَخٍُ ،كإًِ ٗػش ؾلٖ ؤى تخًٍَِ ،ال تذٗي لِ زإٗٔ ؾدطفٔ ؤٍ ضؿَس زدلحير
ٍخلَالء ،ألى خلَفدء خًؿذم فٖ خلوزتوؽ.
ٍخلطدؾش فٖ قشٗتِ خلػلودء لطذٓ حضًِ ٍٗإسِ الٗشٕ ؤهال فٖ تغ٘٘يش بليٖ خألحسيي ؤٍ
بلٖ تحش ًحَ خألفؿ ٍ .قذ تحشس خلطدؾش هي خلقدفٍ٘ٔ ،زذؤ َٗصؼ تفدؾ٘لِ ٍزخدغٔ فٖ ّزُ
خلقػ٘ذٓ ؾلٖ ؤسطش هتفدٍتٔ فٖ ؾذدّد ،فقذ ٗستخذم ؾلٖ خلسطش تفؿ٘لت٘ي ،ؤٍ حيالث ؤٍ
ؤسزؽ ؤٍ حتٖ خوس تفدؾ٘  ٍَّ .بًود ٗقسن ّزُ خلتفدؾ٘ ؾلٖ خألسطش كويد ًيشٕ هيي
ؤر ؤى ٗسشص روال هَس٘ق٘ٔ ّددجٔ ،سق٘قئ ،تتسين زيدلتٌَٗؽٍ ،خلتزذٗيذٗ ،سيؿفْد غيَس
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رذٗذٓ هَح٘ٔ ،تٌن ؾي رٍ خلطدؾش ٍقذستِ ؾلٖ خلق خلػَس خلوخ٘شٓ هي ؤر ؤى ٗؿسّيش
زْزُ خلػَس ؾي ّذفِ خلزٕ ٗػسَ بلِ٘ ٍَّ ،فٖ ؤلفدغِ خلوتَخجؤ ،خلوَس٘ق٘ٔ ،بًود ٗػيذس
ؾي خقتٌدؼ زإى خللفػٔ تكسر ؤّو٘تْد زود تحو هي هؿٌٖ ؤٍ هؿدى زؿذ ؤى تإخز هكدًْد
ز٘ي غ٘شّد هي خأللفدظ.
فٖ خشٗف ؾدم 1955م روؽ تشرودتِ هي خلطؿش خلوؿدغش ًٍطشّد فٖ كتيدذ «قػيدجذ
هختدسٓ فٖ خلطؿش خلؿدلوٖ» ،كدى هحتَٕ ؾذد هي تلك خلقػيدجذ قيذ ؤحيدس خست٘يدذ سريدل
خألهي فٖ خلؿشخ  ،الس٘ود تلك خلتٖ تذٍس حَل خلوسدر٘ي ٍخليَطٌ٘٘ي ٍخلؿويدل ،ؤٍ حيَل
خالؾطْدد ٍخلفقش ٍ ...فإٍقفتِ ضشطٔ خلكدغو٘ٔ هذٓ سسؿٔ ؤٗدم ٍحكين ؾل٘يِ فيٖ خألخ٘يش
زغشخهٔ قذسّد خوسٔ دًدً٘ش ،ألًِ لن ٗزكش خسن خلوطسؿٔ فٖ خلكتدذ(زوقتؿٖ ؤحكدم قدًَى
خلوطدزؽ خلؿخودًٖ).
«ٍقذ خدفت خهشؤٓ زذس ؾلٖ صٍرْد ًٍػحتِ ؤى ٗكيَى حيزسخً فيٖ خلوسيتقس  .فكدًيت
قػ٘ذتِ خلتدل٘ٔ هَغلٔ فٖ خلحزس غدهؿٔ فٖ سهضٗتْد حتٖ بًْد كيدد ؤى تكيَى هسْوئ.
ٍكدى ؾٌَخًْد "تؿت٘ن" ٍ .قذ ًطشتْد هزلٔ «خٙدخذ» فٖ ؾذد كدًَى خألٍل 1955مٍ .فْ٘يد
قدل زذس ٍَّ زوٌزٖ هي خلؿقدذ ك هد كيدى ٗشٗيذ ؤى ٗقيَل ؾيذ خلحكين خليذكتدتَسٕ
خلسدلر للحشٗد  .فإضدس بلٖ هخ ّزخ خلحكن زدلػالمٍ ،ؤضدس بلٖ ؾوالجِ زدلٌوَس.
ؤهد خلشردل خلزٗي ٗحدسزَى هخ ّزخ خلحكن فإضدس بلْ٘ن ٍبلٖ كفدحْن زدلٌدس ٍخلٌَس .ؤهد
خلتٌَّس خلزٕ ٗػٌؽ فِ٘ خلخسض خلس٘تٖ فٖ خلقشٕ فَْ ٗشهض فٖ خلقػ٘ذٓ بلٖ خلح٘دٓ خلسيؿ٘ذٓ
خلحشٍٓ ،تؿت٘وِ كدلتؿت٘ن فٖ غدسٓ رَّٗٔ بًويد ٗؿٌيٖ ؾويال هَقتيد ٌٗدسير لحػتيِ ،فْيَ
ؾشٍسٕ بلٖ ؤى ٗختسض خلخسض خلودًح خلح٘دٍٓٗ ،وكي تزٌر خلٌوَس ؤؾذخء خلح٘يدٓ ؤٍ زؿسيدسٓ
ؤخشٕ بلٖ ؤى تٌؿذ خلػشٍف خلتٖ تاٍل بلٖ حَسٍٓٗ ،ح٘ي هَؾذ خلسؿج خلس٘دسٖ.
بى خلقػ٘ذٓ كإًْد هؿسذ قذٗن ،ؾلِ٘ كتدزيد غشٗسئٗ ،لفْيد خلغويَؼ ٍخلشهيَصٍّ ،يزُ
خلشهَص ّٖ خألغَخ ٍخلٌػشخ  ٍّٖ ،ؤغذخء تإتٖ هي خلسؿ٘ذ ٍتخيتلط فيٖ ٍحيذٓ تخيتلط
فْ٘د خأللَخى ٍخألغَخ ٍخلٌَس ٍخلػلودء.
ًطدّذ خالفتتدح خلشهضٕ ؾلٖ خلطشٗقٔ خإلٗحدج٘ٔ فٖ ّزخ خلوقطؽ هي زذخٗٔ قػ٘ذٓ «ل٘لٔ
فٖ لٌذى»:
كود ٌٗس ًَس خدجف هي فشرٔ خلسدذ
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بلٖ خلػلودء فٖ غُشفٔ
سوؿت ّٔتدفِ خلوزشٍح ٗؿسّش ًحَٕ خلطشْفِ
ل٘شفؽ هي سودٍٓ لٌذى خلل٘ خلؤط زلًَِ خلكدزٖ
ؾلٖ طشقد تشقذ فٖ دحدس خلخلذ هلتفِّ
(خألؾودل خلطؿشٗٔ)322 :
فْزخ خلوقطؽ هطحَى زدلػَس خلتٖ سزود ٗؿزض خلقدست ؾي بدسخكْد سشٗؿدً ،فتشزك خلؿق
فٖ زذخٗٔ خألهش ،خدغٔ ٍخلطٖء خلزٕ َٗغفِ زذس فٖ ّزُ خلػيَس قيذ ٗكيَى غدهؿيدً زي٘ي
غَسُ خلوتالحقٔ خلوتالغقٔ .ألًِ ٗتؿوّذ خلتقػٍّٖ ،خإلٗحيدءٍٗ ،تزٌير خإلضيدسٓ خلػيشٗحٔ.
ٍخلوَغَف ٌّد َّ خلوَ خلزٕ ٗؿسش خلطشفٔ ًحَ خلطدؾش.
حن ٗوضد خلحَخس فٖ خألز٘د خلتدل٘ٔ ًٍؿلن ؤى هضد خلحَخس ٍتطؿ٘خْد َّ هي ؤسيس
خلشهضٗٔ خإلٗحدج٘ٔ خلزٕ ردء زِ خلطدؾش خلفشًسٖ خلشهضٕ (سٗوسَ):
خفتص ؾي ؾَ٘ى خلودء ،ؾي بضشخقٔ خلغسص
كإؾوٖ ًدل هٌِ خلسُّكش غدحٍ ،سفشفت كفدُ ز٘ي هسدًذ خلودحَس
ل٘سحج ؾي سف٘ق :ؤٗي ردسٕ؟ ؤٗي دخسٕ؟ ؤٗي -ؤٍّخّد-
ؤه٘شتٖ خلتٖ كدًت تٌدٍلٌٖ كاٍس خلٌَس؟
ف٘سػش قلسٖ خلذً٘د ٍٗلقدّد؟
(خألؾودل خلطؿشٗٔ)322 :
هشٓ ؤخشٕ ٗزكش لٌد خلس٘دذ خألسٍٖ ،لكي فٖ ؤسلَذ بٗحدجٖ هختلف ؾود سسق:
زإسٖ خلل٘ زدحتشخ خلفشخضد
زذهؽ هي خلٌفَس خلػَخهث
زسْدد خلفتٖ زود ز٘ي رٌسِ٘ زود للٌزَم هي آالم
ٗشسن لٌد خلػَس ٍخلوؿدًٖ ؾلٖ ضك هتتدزؽ ،فك غيَسٓ ّيٖ زوخدزئ لػْيَس خلػيَسٓ
خألخشٕ ،ف٘ستذؤ زإسٖ خلل٘ حن ٗػَس خحتشخ خلفشخضد حَل خلطوَؼ خلتٖ تؿدء فٖ خلل٘
حنّ ٗزؿلٌد ًقدسى رٍزدى خلطوؽ «زذهؽ هي خلٌفَس خلػَخهث» ٍزؿذ خلحيضى ٍخلسكيدءٗ ،يإتٖ
خلسْدد ل٘إخز ًػ٘سِ هي ؤحدس٘س خلطدؾش فتحشكِ خلوطدؾش خلتٖ ز٘ي رٌسِ٘ حتٖ ٗتػَس
-خلفتٖ  -ؤى خلٌزَم لْد آالم كأالهِ.
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ٍهٌز خلسذخٗٔ كدى خلطدؾش زْزُ خلفكشٓ ٍخلػَسٗ ،شٗذ خلتَغ بلٖ تؿوي٘ن آالهيِ زح٘يج
تتؿذٕ حذٍد خألسؼ ٍخإلًسدىٍ ،ؤخ٘شخً تاحش حتٖ فٖ ًزَم خلسّودء .ك رلك ٗحذث فٖ
ؤٍخى خلل٘ ٍ ،غَسٓ خلل٘ سزّود هقشًٍٔ زدلػوت ٍخلحضى ٍخلتإه  ،فدستطدؼ خلطدؾش هي خالل
ّزخ بٗحدء ؤى ٗخلق لٌد هطدؾش كوطدؾشٍُ ،آالم كأالهِ.
ٍخستؿو خلس٘دذ زطك هتَختش حشف "خلسيدء" خلزيدس دٍى ؤى ٗؿطيف خلزوي زحيشف
ؾطفٍ ،رلك ؾددٓ ٗحػ لتسْ٘ بلقدء خلػَس فٖ رّي خلقيدستٍ ،تسيشٗؽ خلَغيَل بليٖ
غدٗتِ خلطؿشٗٔ:
زإسٖ ...زدحتشخ ...زذهؽ ...زسْدد ...ٍ...
ٗط٘ش خلذكتَس ؾ٘سٖ زالطِ بلٖ ّزُ خلٌَؼ هي خلشهضٗٔ فٖ ضيؿش خلسي٘دذ ٍّيَ قيدجالً:
«بى غَس خلس٘دذ تتإلف هي خلتطسْ٘د ٍ ،خالستؿدسخ ٍ ،خلتوخي٘ال ٍ ،خإلضيدسخ خألدز٘ئ،
ٍخلشهَص ٍّٖ .تتإلف ؤٗؿدً هي خًطسدؾد حَ٘ٗٔ قػ٘شٓ هشتسٔ زتسلس حدر ٗتيش ؤحيشخً
فٖ خلزّي .ؤًػش بلٖ ّزُ خلوزوَؾٔ خلتدل٘ٔ هي خلػَس فٖ قػ٘ذتِ «فيٖ خلسيَ خلقيذٗن»
خلتٖ قلّذّد كخ٘شٍى هي هؿدغشِٗ:
خلل٘ ٍ ،خلسَ خلقذٗن
خفتت زِ خألغَخ بال غوغود خلؿدزشٗي
ٍخطٖ خلغشٗر ٍهد تسجّ خلشٗح هي ًغن حضٗي
فٖ رلك خلل٘ خلسْ٘ن.
خلل٘ ٍ ،خلسَ خلقذٍٕ ،غوغود خلؿدزشٕ،
ٍخلٌَس تؿػشُ خلوػدزٖ خلحضخًٖ فٖ ضحَذ،
 هخ خلؿسدذ ؾلٖ خلطشٗق-هي ك حدًَ ؾت٘ق،
ز٘ي خلَرَُ خلطدحسد  ،كإًِ ًغن ٗزٍذ
فٖ رلك خلسَ خلقذٗن
بى هدٗؿطٖ ّزُ خلوقطَؾٔ قَتْد خإلٗحدج٘ٔ ل٘س تطسْ٘دتْد ؤٍ خستؿدسختْد ،ز ًػن ّزُ
خلتطسْ٘د ٍخالستؿدسخ فٖ ًس٘ذ خالًطسدؾد خلػَسٍٗٔ .قذ كشّس خلسي٘دذ خسيتؿودل ّيزُ
خلطشٗقٔ خلفٌ٘ٔ فٖ كخ٘ش هي قػدجذ دَٗخًِ «ؤسدط٘ش»ٍ .زق٘ت هؿِ فٖ هزوَؾدتِ خلالحقئ
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ؤٗؿدًٍ ،لكٌْد ؤغسحت ؤحز ٍ ،ؤكخش تؿق٘ذخً .ؤًػش بلٖ خلوطيْذ خالفتتيدحٖ هيي قػي٘ذتِ
خلطَٗلٔ «حفدس خلقسَس»:
ؾَء خألغ٘ ٗغ٘ن ،كدلحلن خلكح٘ر ،ؾلٖ خلقسَس
ٍخٍُ كود خزتسن خل٘تدهٖ ؤٍ كود زْتت ضوَؼ
فٖ غْ٘ر خلزكشٕ َّْٗٔم غلْيّ ؾلٖ دهَؼ
ٍخلوذسدٔ خلٌدجٖ تْرّ ؾلِ٘ ؤسشخذ خلطَ٘س
كدلؿدغفد خلسَد ،كدألضسدح فٖ ز٘ت قذٗن
زشص لتشؾر سدكٌِ٘
هي غشفٔ غلودء فِ٘
ٍتخدءذٓ خلطل ُ خلسؿ٘ذٔٗ ،حذّ خلل٘ خلسْ٘ن
هي زدزِ خألؾوٖ ٍهي ضسدكِ خلحضذ خلسل٘ذ
ٍخلزَ ٗوألُ خلٌؿ٘ر...
فتشدد خلػحشخء فٖ ٗإس ٍبؾَخل ست٘ر
ؤغذخءُ خلوتالض٘د
ٍخلشٗح تزسٍّيّ فٖ سإم ؾلٖ خلت خلسؿ٘ذ
بى خلتفدغ٘ خلتٖ خرتوؿت ٌّد لتالف خلػَسٓ قذ خخت٘ش زذقٔ ؤكسيش هيي رٕ قسي ،
ٍّٖ رو٘ؿد تسدؾذ ؾلٖ خإلؾدفٔ بلٖ رَ خلػَسٓ ٍقذستْد خإلٗحدج٘ٔ(زالطٔ2007 ،م.)249 :
ٍٗشسن زذس فٖ قػ٘ذٓ «حفدس خلقسَس» غَسخً هشؾسٔ للقسَس ّٖ ،غذٕ لود ٗؿتو فيٖ
ًفسِ هي خَف بصخجْدٍٗ ،خ٘ بلٖ خلقدستٗ ٍَّ ،قشؤ خلوقذهٔ ،ؤًِ فٖ «رح٘ن» دخًتٖ ؤٍ
فٖ «خألٍدٗسٔ»:
ٍكإىّ زؿؽ خلسدحشخ
هذّ ؤغدزؿْد خلؿزدف خلطدحسد بلٖ خلسودء:
تَحٖ بلٖ سشذ فٖ خلغشزدى تلَِٗ خلشٗدح
فكإى دٗذخى خلقسَس
فدس لتلتْن خلفؿدء ٍتطشذ خلؿَء خلغشٗق
ٍكإًّود ؤصف خلٌطَس
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فدست٘قع خلوَتٖ ؾططٖ ٗلْخَى ؾلٖ خلطشٗق
ٍتضدحن فٖ خلقػ٘ذٓ غَس خلشؾر ٍؤلفيدظ خلويَ ٍخلقسيَس ٍخلويَتٖ ٍخلل٘ي ٍخلغشزيدى
ٍخلذٗذخى ٍخألضسدح ٍخألً٘ي ٍخلٌَخح ٍسَخّد.
كدى خلس٘دذ زدسؾد فٖ خخت٘دس خلتفدغ٘ خلتيٖ تاليف غيَسُ خلوَح٘ئ ٍتيذؾن قيذستْد
خإلٗحدج٘ٔ فٖ خلقػ٘ذٍٓ ،لكي «ٗحذث ؤح٘دًدً ؤى ٗلحق ٍخحذخً هي ّيزُ خلتفدغي٘ ًويَال
ٗتٌدسر هؽ ؤّو٘تِ فٖ خلػَسٓ كك ٍ .رلك ح٘ج ٗيزّر خلسي٘دذ هَخسزيدً ف٘تَسيؽ فيٖ
تطسِ٘ هد ؤٍ خستؿدسٓ تَسؿدً الٗس٘غِ خلوقدمٍٗ .ػحّ ّزخ خلقَل ف٘يِ ؾليٖ ٍريِ ؤكسيش فيٖ
ح٘دتِ خألدز٘ٔ خلوتإخشٓ ،ح٘ج ٗو٘ خلس٘دذ بلٖ خالستؿدسٓ حتيٖ زػيفٔ خؾتشخؾي٘ٔ ؾليٖ
حسدذ خلقػ٘ذٓ كلْد كود فٖ «هشحٖ غ٘الى» ٍ «ضٌدضي٘ خزٌئ خلزلسيٖ» ٍ«ؤحسٌ٘يٖ»
ٍغ٘شّد هي قػدجذُ.
ففٖ قػ٘ذٓ «ضٌدض٘ خزٌٔ خلحلسٖ» ٗػف خلس٘دذ َٗهدً هدطشخً هي ؤٗدم طفَلتِ ف٘قَل:
ٍتحت خلٌخ ح٘ج تػ توطش ك هد سؿفٔ
تشخقػت خلفقدجؽٔ ٍّٖ تفزشُ بًِ خلشطرٔ
تسدقط فٖ ٗذ خلؿزسخء ٍّٖ تْض فٖ لْفِ
زززؼ خلٌخلٔ خلفشؾدء تدد ٍل٘ذ خألًَخسٔ ال خلزّرٔ،
س٘ػلر هٌِ حر خٙخشٗي ،س٘سشت خألؾوٖ
ٍٗسؿج هي قشخس خلقسش ه٘تدً ّذُّ خلتؿرٔ
هي خلسفش خلطَٗ بلٖ غالم خلوَ ٗ ،كسَ ؾػوِ خللحود
ٍَٗقذ قلسِ خلخلزٖ فَْ زحسِّ ٗخرٔ
ٍؤزشقت خلسودء...
بى غَسٓ فقدق٘ؽ خلوطش ٍّٖ تتشخقع ٍتٌفزش تحت خلٌخ٘ ؤٍحت بلِ٘ زػَسٓ هيشٗن
خلقشآً٘ٔ ٍّٖ ،تْض زززؼ خلٌخلٔ لتسيدقط ؾلْ٘يد خلشطير ؾٌيذ هي٘الد خلوسي٘حٍ .خقتيشخى
خلػَست٘ي الجق ،فدلوطش هػذس ح٘دٓ لألسؼٍ ،كزلك خلشطر خلوتسيدقط ؾليٖ هيشٗن فيٖ
ؾضلتْد .لكي خلس٘دذ خستطشد بلٖ تلك خلفكشٓ خالؾتشخؾ٘ٔ خلتٖ ٍؾؿْد ز٘ي خلقَس٘ي ٍؤضدس
فْ٘د بلٖ خلوس٘ح .فْزُ خإلضدسٓ زود ختػفت زِ هي طَلٍ ،هي تذخ غ٘ش ؾشٍسٕ ،رؿلت
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خلػَسٓ خلزو٘لٔ خلسدزقٔ هْضٍصٍٓ ،ؤدخلت بلْ٘د ؾٌػش بطٌدذ ٍخهتذخد ،ح٘ج كدى خإلٗزيدص
ؤل٘ق(زالطٔ2007 ،م.)251 :
نتيجة البحث
ٗتؿح هود تقذم ؤى خلسي٘دذ خسيتطدؼ ؤى ٗغٌيٖ ضيؿشُ زدألسيلَذ خلشهيضٕ خإلٗحيدجٖ
ٍزَخسطٔ تطس٘قِ خلذق٘ق لكخ٘ش هي ؾٌدغش خلشهضٗٔ خلخدلػٔ كود غْش فٖ خلقشى خلتدسيؽ
ؾطشٍ .سغن ؤى خلوذسسٔ خلشهضٗٔ زإسلَزْد خلفٌيٖ قيذ تكيَى طشٗقئ دخ٘لئ ؾليٖ خألدذ
خلؿشزٖ ،لكٌِ ؤردد فٖ خستخذخم خللغٔ رخ خلتؿس٘ش خلشهيضٕ لس٘يدى هقدغيذُ خلكدهٌئ فيٖ
ًفسٍِ ،خستؿو خلطؿش خلحشٍ ،ؾٌػش خلوَس٘قٖ فيٖ ضيؿشُ هويد قشزيِ كخ٘يشخً هيي ّيزخ
خلوزّر ٍؤغَلِ.
سغن ؤى خلس٘دذ كدى زدسؾدً فٖ خخت٘دس خلتفدغ٘ خلتٖ تاليف غيَسُ خلوَح٘ئٍ ،تيذؾن
قذستْد خإلٗحدج٘ٔ فٖ خلقػ٘ذٓ لكٌِ كدى ؤح٘دًدً ٗستخذم ؤسدل٘ر خلوَخسزٔ فٖ ضؿشُ زطك
هؿقذ حتٖ ٗتَسؽ فٖ خلتطسِ٘ ؤٍ خالستؿدسخ تَسؿدً ٗؿشّ زػَسُ خلشهضٗٔ ،هود ٗزؿ هيي
خلتؿق٘ذ ٍخلغوَؼ ؾرءً ؾلٖ فْن خلقدست.
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ؾسذخلَخحذ لالآ ،خلطسؿٔ خلخدً٘ٔ ،ز٘شٍ  :هشكض دسخسد خلَحذٓ خلؿشز٘ٔ.
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