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الملخص
تمسم ًمس الٌػَظ األزت٘ٔ فٖ الًػط الحسٗج ٍتفطيت هٌِ الودساض ٍالوٌداّذ الٌمسٗدٔ
الًسٗسٓ ،هٌْا الوٌْذ الثٌَٕ٘ ٍالوٌْذ التفى٘ىٖ ٍالوٌْذ التلمٖ .لْصُ الوٌاّذ زٍض تداضظ
فٖ تحل٘ل الٌػَظ األزت٘ٔ إها ًػَظ لسٗؤ ٍإهدا الوًاغدطٓ .إى االثٌَ٘ٗدٔ التدٖ تلْ٘دا
األسلَت٘ٔ تطتغل تسضاسٔ و٘اى الٌع األزتٖ فٖ يسٓ هستَٗات هٌْدا ایٗماي٘دٔ ،اللغَٗدٔ،
التطو٘ث٘ددٔ ٍالثية٘ددٔ لٍ الس.ل٘ددٔ .تسددتْسم ّددصُ الومالددٔ لى تحلددل لػدد٘سٓ «الثحدداض
ٍالسضٍٗص» لرل٘ل حإٍ يلٖ لسا تله الوستَٗات .إى األتٌ٘ٔ ایٗماي٘دٔ ٍالتػدَٗطٗٔ
ٍاللغَٗٔ ٍالتطو٘ثٔ فٖ المػ٘سٓ تىَى فٖ ذسهٔ هؿوًَْا الوعزٍد ٍالوتٌالؽ الصٕ ٗطٗس
لى ٗلمِ٘ الطايط ًٍطاّس تٌاةواً لَٗاً ت٘ي تله الوستَٗات .الوٌْذ الوسدترسم فدٖ ّدصُ
السضاسٔ َّ الوٌْذ الَغفٖ – التحل٘لٖ.
النلوات الذليلية :ذل٘ل حإٍ ،األسلَت٘ٔ ،الثحاض ٍالسضٍٗص ،الطًط الحسٗج.

* األستاش الوسايس فٖ فطو اللغٔ الًطت٘ٔ ٍآزاتْا تزاهًٔ گ٘يى.
** الوارست٘ط فٖ لسن اللغٔ الًطت٘ٔ ٍآزاتْا تزاهًٔ الًيهٔ قثاقثاٖٗ.
*** قالة هطحلٔ السوتَضاُ فٖ فطو اللغٔ الًطت٘ٔ ٍآزتْا تزاهًٔ تَيلٖ سٌ٘ا.
الىاتة الوسؤٍل :همػَز ترطص

m.bakhshesh92@gmail.com
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المقذمة
األسلَت٘ٔ هَؾَو يلن ها اًفه٘ تىخط فِ٘ األلاٍٗلٍ ،ترتلد حَلدِ اٙضا ٍ ،تتفدطو يٌدِ
ایتزاّات ،حتٖ لغثح الراةؽ فِ٘ فٖ ذؿن يات٘ٔ لهَارًِ ،اة٘ٔ ضدهاًِ ،توعلدِ الح٘دطٓ
لَ .آهال تطاٍزٍُ ،قوَح ٗأذص ت٘سُ ،شله لى الىتة التٖ للفت فٖ ّدصا الوزدال وخ٘دطٓ.
اُسترسم هػكلح األسلَت٘ٔ هٌص الروسٌ٘ات ٍلضٗس تِ هٌْذ تحل٘ل لأليوال األزت٘ٔ ٗمتدطح
استثسال الصات٘ٔ ٍایًكثاي٘ٔ فٖ الٌمس التمل٘سٕ ،تتحل٘ل هَؾَيٖ لٍ يلوٖ لألسدلَب فدٖ
الٌػَظ األزت٘ٔ .هي الوًلَم لى ولؤ األسلَب لسٗؤ فٖ اللغدٔ الًطت٘دٔ فمدس ٍضزت فدٖ
ويم الًطب ٍرا ت فٖ هػٌفاتْا اللغَٗٔ ٍالوًزو٘ٔ لىي هػكلحاً لس اذتل هًٌاّدا فدٖ
الٌمس الحسٗج .ضه لى األسلَت٘ٔ تًٌٖ تاألسلَب؛ فْٖ «تحل٘ل لغَٕ هَؾَئ األسلَب،
ٍضطقِ الوَؾَي٘ٔ ٍضو٘عتِ األلسٌ٘ٔ» ٍّٖ .لٗؿاً «زضاسٔ اللغٔ وفي» .إشا لضزًدا التدسل٘ك
لوخط فْٖ «زضاسٔ الرػاةع اللغَٗٔ التٖ ٗتحَل تْا الركاب يدي سد٘الٔ ایذثداضٕ إلدٖ
ٍن٘فتِ التأحطٗٔ ٍالزوال٘ٔ».
إشا ًتكطق إلٖ السضاسات الحسٗخٔ فٌزس لى ٌّدان وخ٘دط هدي السضاسدات لاهدت يلدٖ
لسا الٌمس األسلَتٖ تسل هدي ضٍ.ى تداضت الدصٕ ترفد هدي حؿدَض الوؤلد فدٖ ًمدس
الٌػَظ تٌهطٗتِ هًًٌَٔ تد"هَت الوؤل " .تٌاٍل الثاحخَى تًس شلده إلدٖ زضاسدٔ الثٌدٖ
الوَرَزٓ فٖ الٌع ٍتوا َّ لفؿل قطٗمٔ لفْن الٌػَظ ًٍمسّا فْن ًٌَٗى إلٖ الٌع توا
فِ٘ هي ز.لٔ .إى التًاضٗ ٍاٙضا حَل األسلَت٘ٔ وخ٘طٓ رساً لىي األسلَت٘ي ٗتمفدَى فدٖ
تحسٗس هستَٗات التحل٘ل األسلَتٖ ،الووخلٔ فٖ الوستَٕ ایٗمدايٖ ٍاللغدَٕ ٍالوسدتَٕ
التطو٘ثٖ ٍالوستَٕ الس.لٖ .لس ٗتطتف رو٘ى ّصُ الوستَٗات هستَٕ الفىطٕ لٍ الٌفًدٖ
الصٕ ٗلمِ٘ الطايط فٖ الٌع األزتٖ .تستْسم ّصا الثحج إلٖ تحل٘ل تله الوستَٗات فٖ
لػ٘سٓ «الثحاض ٍالسضٍٗص» لرل٘ل حإٍ حتٖ ًػل إلٖ هؿوًَِ هي ذيل الٌع ٍزاذلِ
 .فٖ ذاضرِ.
فرضية البحث
ٗثمٖ ٌّا سؤا ً.ضة٘س٘اً :ها ّدٖ الو٘دعات الثداضظٓ فدٖ الوسدتَٕ ایٗمدايٖ ٍالتطو٘ثدٖ
ٍالتػَٗطٍٕ ،و٘ف٘ٔ تٌاسثْا هى الوؿوَى فٖ لػ٘سٓ «الثحاض ٍالسضٍٗص»؟
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افتطؾٌا فٖ الثساٗٔ لْصا السؤالٗ :تسك اللغٔ تالوؿوَى يٌس حإٍ إتسالاً لَٗاً ٍلن تىي
اللغٔ هٌفػلٔ يي الوؿوَى فئشى هًطفٔ الثٌٖ األسلَت٘ٔ فٖ المػ٘سٓ ٗسايسًا فٖ تزسد٘س
الوؿاه٘ي ٍالخ٘ وات الثاضظٓ يٌس الحدإٍ .الْدسم هدي زضاسدٔ لسدلَت٘ٔ ّدَ الَغدَل إلدٖ
الوؿاه٘ي الوَرَزٓ ٍالرف٘ٔ فٖ الٌع ٍالىط يي ظٍاٗا التٌاسة ت٘ي تلده الوسدتَٗات؛
يلٖ سث٘ل الوخال وط يي تٌاسة ت٘ي الوسدتَٕ ایٗمدايٖ ٍالتػدَٗطٕ؛ ٍفدٖ الٌْاٗدٔ
ٍغَل إلٖ هؿوَى المػ٘سٓ الصٕ تساّن رو٘ى الوسدتَٗات فدٖ إلماةدِ يٌدس السداهى لٍ
الوتلمٖ.
خلفية البحث
ها ٍرسًا زضاسٔ لسلَت٘ٔ لمػاةس ذل٘ل حإٍ ٍلػ٘ستِ الطْ٘طٓ «الثحداض ٍالدسضٍٗص»،
لىي ٌّان زضاسات يالزت ّصُ المػ٘سٓ هؿوًَا ًٍهي رْٔ ذاغ٘تْا الطهعٗٔ هٌْا وتداب
«الٌثؤ ٓ فٖ الطًط الًطتٖ الحسٗج»(( )2009ذل٘ل حإٍ ٍتسضضاوط س٘اب تزس٘ساً)؛ للفِ
السوتَض قيل الو٘ط ،تحسث الثاحج فٖ الثحج الطاتى هي الىتاب هًًٌَدٔ ب«لمدا الطدطق
الوحتؿط تالغطب الو٘٘ت» فٖ لػ٘سٓ «الثحاض ٍالسضٗص» .تث٘٘ي ٌّان الثاحج فىطٓ حدإٍ
الطهعٗٔ فٖ المػ٘سٓ ٍييلتْا تالمؿ٘ٔ الٌثَ ٓ ٍتأح٘طُ هي آٗات المطاى الىدطٗنٍ ،حداٍل لى
ٗسض المػد٘سٓ زضاسدٔ هؿدوًَ٘ ًا ٍفىطٗداًٍ .إى ًٗتثدط الدثًؽ الوسدتَٕ الفىدطٕ لحدس
الوستَٗات األسلَت٘ٔ لىي ًحي ً .تكطق إلْ٘ا فٖ ّصُ السضاسٔ ألى ٗتكطق إلْ٘ا الثاحدج
فٖ ّصا الىتاب .همالٔ «تٌ٘ٔ الطهع السٌٗاه٘ىٖ ٍز..تِ فٖ ضدًط ذل٘دل حدإٍ»(،)2009
للّفِ هحوس روال تاضٍت ،هزلٔ «ًعٍٕ» .فٖ ّصُ السضاسٔ ٗتحسث يي الطهدع الدسٌٗاه٘ىٖ
ٍلحس المػاةس التٖ زضسْا الثاحج ّٖ لػ٘سٓ «الثحاض ٍالسضٍٗص» توا توخدل الثحداض ف٘دِ
ضهعاً زٌٗاه٘ى٘اً ًٍطاّس فٖ المػ٘سٓ تًسز األغَات.
ٌّان ل ٗؿ ًا زضاسات يسٗسٓ تٌاٍلدت الٌػدَظ األزت٘دٔ زضاسدٔ لسدلَت٘ٔ فدٖ المػد٘سٓ
الوًاغطٓ هٌْا ٗ .وىي إحػاةْا فٖ ذلف٘ٔ ّصا الومال ،هي لّدن ّدصُ السضاسدات :ضسدالٔ
«زضاسٔ لسلَت٘ٔ فٖ زَٗاى لةاًٖ لفطٗما لوحوس الفث٘تَضٕ»( )2010للّفتِ ظٌٗة هٌػَضٕ.
فْٖ زضست ّصا السَٗاى فٖ حيث الوستَٗات الػَت٘ٔ ٍالتطو٘ث٘ٔ ٍالس.ل٘ٔ .لٍ ٌّان لٗؿاً
زضاسٔ تًٌَاى «الثٌٖ األسلَت٘ٔ ،زضاسٔ فٖ لًطَزٓ الوكط للسد٘٘اب»( ،)2002للمداُ حسدي
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ًانن .تحسث الثاحج فْ٘ا يي الوستَٕ الػَتٖ ٍالتطو٘ثٖ ٍالس.لٖ فدٖ لػد٘سٓ لًطدَزٓ
الوكط.
البنی األسلىبية فی قصيذة «البحار والذرویش»
إى الثحج فٖ األسلَت٘ٔ ٍو٘ف٘ٔ تًاهل هى الٌع األزتٖ ٗستلعم اتتسا ٖ ،تحسٗدس هفْدَم
األسلَت٘ٔ تَغفْا هٌْزاً ًمسٗاً ،توىي هٌص ظهي تً٘س ،فٖ و٘ف٘ات ها ،لى ٌٗثِ٘ إلٖ روال٘ٔ
اللغٔ فٖ الٌع األزتٖ ٍهىًَاتْا ٍذػاةػْا فٖ هستَٗاتْا الورتلفٍٔ ،شلده تغدطؼ إتدطاظ
الى٘ف٘ٔ التٖ استكايتت تْا ّصُ اللغدٔ لٍ األسدلَب تحسٗدساً هدي لزا ٍناةفْدا الزوال٘دٔ
ٍالتأح٘طٗٔٗ .حسز ضاضتالٖ ٍَّ هؤسس األسلَت٘ٔ ،األسلَت٘ٔ لٍ يلن األسلَب يلٖ لًِ الًلدن
الصٕ ٗسض الًٌاغط لللغٔ الوٌهؤ هي رْٔ ًهط هحتَاّا التًث٘طٗٔ ٍالتأح٘طٗدٔ .فالدساض
األسلَتٖ ٗزة لى ٗطايٖ فٖ زضاستِ ایقاض التالٖ الصٕ واى هًَْزٗ يٌدس الثاحدج ٍٗزدة
لى ٗحلل الٌع األزتٖ يلٖ لساسِ.
لػ٘سٓ «الثحاض ٍالسضٍٗص» هي لضْط لػداةس ذل٘دل حدإٍ ،فْدٖ تًتثدط هدي لضدْط
المػاةس األزب الًطتًٖ ،ططّا الحدإٍ فدٖ زَٗاًدِ األٍل اسدوِ «ًْدط الطهداز» .فدٖ ّدصُ
المػ٘سٓ «الثحاض» ٗطهع إلٖ الوغاهط الصٕ ٗسًٖ إلٖ اوتطام الوزَْل ٍٗؤهي تالًلن ٍّدَ
ٗوخل ایًساى الغطتٖ«ٍ .السضٍٗص» ٗوخل الوتسٗي العاّس الماتى فٖ هىاًِ ٗ .ثطحِ ٍٗوخل
ایًساى الططلٖ َّ .غطاو ت٘ي حؿاضت٘ي؛ ول حؿاضٓ تسدًٖ يلدٖ قطٗمتْدا إلدٖ هًطفدٔ
الحم٘مٔ ٍاوتطافْا؛ ٍلىي الطايط ٗؤهي فٖ لى الحؿاضت٘ي لس فطلتا فٖ اوتطدام الحم٘مدٔ
ٍلًْوا «ق٘ي فٖ ق٘ي» تو٘ل ّصا الثحج إلٖ زضاسٔ األتٌ٘ٔ األسلَت٘ٔ فٖ لػ٘سٓ «الثحاض
ٍالسضٍٗص» فٖ حيث هستَٗات ایٗمايٖ ٍالتطو٘ثٖ ٍالتػَٗطٕ ،هي ٌّا ًسدًٖ لى ًحلدل
المػ٘سٓ.
توا الَ٘م للطًط الوًاغط ٍن٘فٔ وثطٕ فٖ إلما الفىطٓ ٍٗزة لى لىل ضًط لى ٗحتدَٕ
يلٖ هؿوَى إًساًٖ لم فلسفٖ ٍالطًط زايٖ لث٘اى تله الفىطٍٓ ،الطايط الحسٗج ٗ .تطن
المػ٘سٓ إ .لى ٌٗحَّا إلٖ فىطٓ ها ٍٗسايسّا فٖ إلما الفىطٓ هزوَئ هي األسدال٘ة إهدا
الوَس٘م٘اٖٗ ٍإها التطاو٘ة ٍإها يثط إٗزاز غَض هرتلفٔ ٍلػسًا لى ًزس فٖ ّصُ السضاسدٔ
تٌاسثاً ت٘ي ّصُ الوستَٗات فٖ لػ٘سٓ «الثحاض ٍالسضٍٗص» ٍهستَاّا الفىطٕ.
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المستىی اإلیقاعی
زضاسٔ الثٌ٘ٔ لٍ الوسدتَٕ ایٗمدايٖ لمػد٘سٓ هدا ،تًٌدٖ زضاسدٔ هَسد٘ماّا تٌَيْ٘دا:
الراضر٘ٔ ٍالساذلٍ٘ٔ ،ول ها هي ضأًِ لى ٗحسث ًغواً فٖ األشى ٍ لحطاً فٖ الٌفس ،لٍ ٗلفت
إلِ٘ الفىط .ایٗماو «هػكلح إًزل٘عٕ اضتك لغيً هي الًَ٘اً٘ٔ توًٌٖ الزطٗداى ٍالتدسفك».
حن تكَض فأغثح «ول ها ٗحسحِ الَظى ٍاللحي هي اًسزام»ٍ .فٖ ّصا إضداضٓ إلدٖ اضتثاقدِ
تالطًط ٍالوَس٘مٍٖ .لس يطم لذ٘طاً تأًِ «الطرى الوكطّز فٖ السلسلٔ الوٌكَلٔ لإلًكثايات
السوً٘ٔ ٍالوتواحلٔ التٖ ترلفْا يٌاغط هرتلفٔ» ،لٕ َّ يثاضٓ يي تدطزز نداّطٓ غدَت٘ٔ
هًٌ٘ٔ يلٖ هسافات هحسزٍٓ« .ل٘ل إًِ ةالثاً ها ٗمػس تِ الَظى لٍ ها ٗتًدسٕ إلدٖ الزاًدة
الوَس٘مٖ لٍ الػَتٖ فٖ الطًط ،تٌ٘وا ایٗماو لين هي الَظى ٍاألحطٕ لى ًمدَل إى الدَظى
َّ لحس يٌاغط ایٗماو» .فَْ ٗكلك يلٖ الَظى ٍالماف٘ٔ(ایٗماو الراضرٖ) ووا ٗكلدك يلدٖ
الوحسٌات الثسًٗ٘ٔ والتىطاض ٍالزٌا ٍالكثاق(ایٗماو الساذلٖ).
إًوا يٌػط ایٗماو لس ٗتثلَض فٖ لػد٘سٓ «الثحداض ٍالدسضٍٗص» يثدط لضدىال هرتلفدٔ،
ف٘زة ًٌ .سٖ إىّ الفىطٓ ایظزٍار٘ٔ التٖ لاهت يلٖ لساسْا المػ٘سٓ لس تأحّط يلدٖ ًطدأٓ
ایٗماو ٍوخطٓ األغَات فٖ المػ٘سٓ؛ توا تزطٕ المػ٘سٓ هؿوًَاً تد٘ي الٌسدم٘ي فيتدس لى
ٗتثى اللفم ٍالػَت هٌْوا .فألرل ّصا ًزس لس ذطرت المػ٘سٓ هي الَت٘طٓ الَاحسٓ .تساٗٔ
ًسض األغَات حتٖ ٗتث٘ي زٍضّا فدٖ إٗزداز ایٗمداو .فْدل لألغدَات زٍضٗ لم ًً ..دطم
ٗتىَى ایٗماو هي األغَات فْٖ رع هي ایٗماو ة٘ط هٌفػل هٌِ.
لسن يلوا اللغٔ األغَات إلٖ« :الوْزَضٓ (ٍ )les sonoresالوْوَسدٔ()les souders
تحسة ٍؾى الَتطٗي الػَت٘ي ،ففٖ حالٔ الٌكك تالوػَت الوْزَض تٌمثؽ فتحدٔ العهداض،
ٍٗمتطب الَتطاى الَغَت٘اى لحسّوا هي اٙذط فتؿ٘ك ّصُ الفتحٍٔ ،لىٌْدا تسدوح تودطٍض
الٌفس الصٕ ٌٗسفى فْ٘ا ،فْ٘تع الػَت٘اى».
لها الحطٍم الوزْدَضٓ فْدٖ «الد /ب/ز/ش/ض/ؼ/ل/وٍ »/ٌ/الحدطٍم الوْوَسدٔ ٍّدٖ
« /ت/ث /ح/خ/ /ش/ظ/ـ/م/ق(»/ُ/حساى.)79 :1998 ،
تًتثط لػ٘سٓ «الثحاض ٍالسضٍٗص» هي لتطظ المػاةس ح٘ج تحتَٕ لغدَات ترتلد فدٖ
ٍؾَحْا السوًٖ التٖ تساّن فٖ ایٗماو ٍلسضتْا يلدٖ إتدطاظ الوًٌدٖ .ف٘ودا ٗلدٖ ًطداّس
ًواشد هي استرسام ّصُ الحطٍم لسٕ ذل٘ل حإٍ:
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«تًس لى ياًى زٍٔاضٓ الثٓحطٍ /الؿََٕ ٓ الوسارٖ يٓثٕطَ يٓتْوات الكطٗكٍ /هٓسى الوزَْل ٌٗٓطَكُّ
يي الوزَْل/يي هَٓت هح٘كٌٔٗ/ططُ األوفاىَ ظضٕلاً للغَطٗكٍ/توكَّت فٖ فدطاٌ األُفدك لضدساقُ
وَْم /لفَّْا ٍّذٔ اَلحطٗكْ/تًس لىْ ضاٍةِٔ الطٗحٔ ضهأُ/الطٗحٔ للططْق الًٓطٗكْ/حفَّ فٖ لضٕؼ حىى
يٌْٓا الطٍَّٓآْ/:حأًٌ وَسٕلى ،لساق٘ط...غيًٍَٓ /ر٘لٌ فاتط الهلِّ ضذُّٖ اَلٌْٕ٘ٓوداتٕ/هٓكْطَحٗ ضٓقدةٗ
ٗٔو٘ت الحسَّ/فٖ ليػاتِ الحٓطَّىٗ ،و٘ت الصوطَٗاتٍ/الػسى الٌاةٖ الوسٍٍِّٕ /ةَٓاٗات الوَاًٖ
الٌاة٘ات».
ووا هي الَؾَح لس تًسزت حطٍم الوس يٌس الطايط فٖ الفمطٓ السداتمٔ ٍلٗؿداً ًيحدم
ّصُ الىخطٓ فٖ رو٘ى المػ٘سٍٓ ،استرسام حطٍم الوس التٖ ًٌٖٗ تْدا اهتدساز الػدَت شٍ
ز.لٔ يٌس الطايط ،فْٖ تَافك فٖ حا.ت الوحعًٔ ٍاأللن لٍ الحالٔ الطًَضٗٔ .الطدايط ٗتدألن
زاةواًٍ ،غٌى ًفسِ هي األلن ٍّصا ٗهْط فٖ اًتحاضُ وألسم ضايط يطتدٖ اًتحدط فدٖ الًػدط
الحسٗج؛ ٍفٖ زضاسٔ إٗل٘ا حإٍ حَل «ناّطٓ األلن فٖ ضًط ذل٘ل حدإٍ» ٗهْدط وخ٘دط
هي لتًاز األلن يٌس حإٍ.
ووا ٗمَل الطايط ًفسِ فٖ همسهٔ المػ٘سٍٓ« :فٖ لػ٘سٓ «الثحداض ٍالدسضٍٗص» قدَم
هى َٗل٘س فٖ الوزَْلٍ ،هى فاٍست ؾحٖ تطٍحِ ل٘فتسٕ الوًطفٔ ،حن اًتْٖ إلٖ ال٘أ
هي الًلن فٖ ّصا الًػط ،تٌىط لِ هى ّىسلٖ فأتحط إلٖ ؾفام «الىٌذ» ،هٌثت التػدَم..
لن ٗطَ ة٘ط ق٘ي ه٘ت ٌّاٍ ،ق٘ي حاض ٌّان .ق٘ي تك٘ي » .فَْ ٗوخل ضح٘يً فٖ المػد٘سٓ
ٍ تًة هي ضحلتِ إشا اًتْٖ تال٘أ ٍتزطٕ المػ٘سٓ فٖ يَالن الفلسفٔ ٍالغوَؼٍ .ول هي
الثحاض ٍالسضٍٗص ٗتزسس يي الحم٘مٔ ٍل٘س الَغل إلٖ الحم٘مٔ لهط سْلٌ ٍّن َٗارْاى
تالوطاول يسٗسٓ فٖ هس٘طّوا .إشى ٗتث٘٘ي لٌا لواشا اسدترسم حدإٍ حدطٍم الودس تْدصُ
الىخطٓ فَْ تٌاسة هى هؿوَى المػ٘سٓ.
تىطاض تًؽ األغَات تساّن فٖ ایٗماو ووا ًطاّس فٖ الفمطٓ الساتمٔ إى تىدطاض حدطم
«ال » لس تسثثت إلٖ تَف٘ط تٌ٘ٔ ایٗماو الوحعىٍ .للتىطاض ز.لٔ ،ذاغٔ لحطم األل الصٕ
ٗتىطض توطات فٖ المػ٘سٓ فَْ ٗسل يلٖ حعى الطايط ٍللوِ.
هي ٌّا ًتٌاٍل إلٖ الوؤضطات األذطٕ ایٗماي٘ٔ فٖ لػ٘سٓ «الثحاض ٍالدسضٍٗص» هٌْدا
الَظىٍ :ظى المػ٘سٓ لتطظ ٍساةل ایٗماو فٖ الطًط ذاغٔ فٖ ّصُ المػ٘سٍٓ .الطًط الحسٗج
ٗوتله يلٖ الَظى الًطٍؾٖ لىي هى حصم تًؽ التفً٘يت لٍ هى قَل تًؽ الوػدطايات
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ٍ لػطّا« :بؼسٓ أى ػاًَى زٍاضٓ البحط(فاييتي فاييتُي فداوِ)ٍ ،الضَّوََٓ الووساجي ػٓبوط
ػٓتْواتِ الططیق (.تي فاييتي فاييتي فاييتٕ) ٍهسى الوجَْل یٌْٓشَق ػيِ الوجَْلِ
(فًيتي فاييتي فًٙيتي فاوِ) ػي هَتٍ هحيق (.تي فداييتٕ) یٌْشوط اكماواىَ ظٔضٕاَوا
للغطیق؛(فاييتيْ فاييتي فاييت) ٍتَوٓطَّتٕ في فطاؽِ اكُفْقِ أشوساُُ مْوَ ٍ (فًٙيتديْ
فاييتي فاييتي فًٙيتيْ) لَآَّْا ٍّٕٓجٔ الحطیقْ (فاييتيْ فاييت) بؼوسٓ أى ضاٍََؤِ الوطی ٔ
ضهأُ (فاييتي فًٙيتُيْ فًَٙيتدُ) الطی ٔ للشطُِ الؼطیقْ(ىْ فاييتيْ فاييت).
إشى المػ٘سٓ لًطست يلٖ تحط الطهل إى ٌّان تًؽ العحافات ٍالًللٍ .ووا ًًدطم إى
تحط الطهل هي الثحَض لوخط إٗماياً .تيحم يلٖ ّصُ الزولٔ الطًطٗٔ هي ذديل التفًد٘يت
الوػاحثٔ للٌع لى التغ٘٘ط ایٗمايٖ الصٕ قطل يلٖ ّدصُ الزولدٔ لٍ الوَردٔ ٗىودي فدٖ
تسٍٗط التفً٘يت ت٘ي األسكطٍّ ،صا ها رًل تٌ٘ٔ الومكى هَر٘٘ٔ هتػلٔ إٗماي٘٘اً حتٖ ًْاٗٔ
الزولٍّٔ ،صا ها لزٕ إلٖ الثٌا الْاضهًَٖ(تًس٘ز األغَات) فٖ تٌ٘ٔ المػ٘سٓ الوًاغطٓ.
إى حطم الطٍٕ هي هؤضطات لذطٕ الصٕ تساّن فٖ اٗمداو اللفدم .حدطم الدطٍٕ فدٖ
المػ٘سٓ هٌتملٔ ت٘ي حطٍم «ال » ٍ«المام» ٍ«ال٘ا » .لحطف٘ي لام ٍالد لوخدط زٍضاً فدٖ
اٗزاز الطٍٕ .تایلتفات إلٖ ایظزٍار٘ٔ فٖ الوؿدوَى ًطداّس لى الدطٍٕ لٗؿداً ٗىدَى فدٖ
اًتمال ت٘ي «المام» ٍ«ال »ٍ .األّن ٌّا اٗزاز ایٗماو تَاسكٔ حدطم «ق» .تودا ّدَ لفدم
ضسٗس شٍ غيتٔ لوخط تسثثت إلٖ تَف٘ط تٌ٘ٔ ایٗماو فٖ المػد٘سٓ .إشا ًٌهدط إلدٖ الومكدى
اٙتٖ سٌطاّس ایٗماو الراضرٖ الصٕ ٗساّن فِ٘ حطم «ق» فِ٘ تىخدطٓ« :طُطااتٔ اكضٕض
هْوا تتٌآَى /ػٌس بابي تٌَْتَْي ملُّ ططیوقٍْ /بنوَذي یسوتَطی ٔ التََٕأَهواى /:اهلل
ٍالسّطُ السٓحيقٍٓ /أضى ،هاشا أضى؟ /هَٓتا ،ضٓهازا ٍٓحٓطیقْ!ًَ /..عَلوتٕ فوي الشواط
الغَطبيِّ /حسُِّْ تَطَّٓا ..أمٕ ال تُطيقْ؟ (حاٍي.)45 :1333 ،
لس تؿ٘ ّصُ الفمطٓ يلٖ ایٗماو توا تحتَٕ هي الحطؤ ٍاألغَات وخ٘طٓ التدٖ تلْ٘دا
تًس حطم «ق» .هؿ٘فاً يلٖ حطم الطٍٕ ٗعزاز يلدٖ ایٗمداو الدَظى الًطٍؾدٖ لٕ ٌّدان
تٌاسة ت٘ي الطٍٕ ٍالطظى الًطٍؾٖ.
تًؿاً ًطاّس إى حطم الطٍٕ لس ٗأتٖ يلٖ حطم «ال٘ا » والومكى التالٖ:

 / :7دراسات األدب المعاصر ،السنة السابعة ،ربیع  ، 6839العذد الخامس والعشرون

«شَللٓ الغَلَ الصي یٔطَْي /فئطَي الطييُ هحوَهاٍ ،تٌْحٓنُّ اَلوَاًيٍٓ /إشا باكضٕض

حٔبلى تَتَلَََّى ٍٓتُؼاًي /فََٕضٓة في الطيي هي آى آلى /فََضٓة /ماًت أحيٌا حُنَّ ضٍهوا!/..
ٍّجٓ حوَّى حشطجتٕ في صٓسض فاًي(الوصسض السابق.)46 :
ٌّان تيحن ت٘ي الوَس٘مٖ ٍ الوؿوَى .الطايط ٗػ ةَٗ ً.طهع تْا تالحؿاضٓ الغطت٘دٔ،
فَْ ٗطٗس لى ٗمَل إى الغَل ٗرسط فَْ هسهطٌ ،إشى را حطم الدطٍٕ يلدٖ «ال٘دا » حتدٖ
ٗهْط هؿوَى إهتساز الرسطاى فٖ حطم الطٍٍٕ .الٌانط إلٖ حطم «ال٘ا » هوخل ضٍٗاً ٗزس
لًْا توتاظ لث٘اى ضسٓ حعى ٍاأللن ٍهي الثاضظ لى ذل٘ل حإٍ ٗحس تالثؤ ٍالًمن يٌدسها
ٍارِ تالحؿاضٓ الغطت٘ٔ .ف٘وا ٗلٖ ٗهْط تٌاسة ت٘ي الوؿوَى الطٍٕ تطىل لزق.
الطايط ذل٘ل حإٍ فٖ الثساٗٔ ٗتٌاٍل إلٖ الحؿاضٓ الغطت٘ٔ ٍ تدسه٘طّا ٍيدسم ًزاحْدا
يي حل لؿ٘ٔ ایًساى الوًاغط ٍالىط يي الحم٘مٔ؛ فٌطاّس رًل حطم ضٍٕ يلٖ حطم
«المام» فَْ حطم لَٕ شٍ غيتٔ ووا ٗمَل يثا حسي فدٖ وتداب «هًداًٖ الحدطٍم»
حَل حطم المام َّ« :ضسٗسٗ .لفهِ تًؿْن هزْدَضاً»ٍ ،تًؿدْن ٗلفهدِ هْوَسداً ٗػدفِ
الًيٗلٖ تأًِ«:للوفارأٓ تُحسث غَتا»ٍٗ .ػفِ األضسَظٕ تأًِ«:للوماٍهدٔ»ٍ .ودي الَغدف٘ي
ٗفؿ٘اى تِ إلٖ لحاس٘س لوس٘ٔ هي المسدآٍ ٍالػديتٔ ٍالطدسٍٓ ،إلدٖ لحاسد٘س تػدطٗٔ
ٍسوً٘ٔ ،هي فمائ تٌفزط ،لٍ فراضٓ تٌىسط.
ٍلىي ها ضلٕ الوًارن اللغَٗٔ فٖ ّصُ ایٗحدا ات؟ تدالطرَو إلدٖ «الوًزدن الَسد٘ف»
يخطت يلٖ هاةت٘ي ٍحواً٘ي هػسضاً تثسل تحطم المام ،واى هٌْدا احٌداى ٍيطدطٍى هػدسضا
تسل هًاًْ٘ا يلٖ لغَات .لىي يٌسها ٗطٗس الطايط لى ٗتحسث يي الحؿاضٓ الطدطل٘ٔ التدٖ
ٗسوْ٘ا «الططق الًطٗك» ٗثسل حطم الطٍٕ إلٖ الد اللٌ٘دّٔ ،دصا الحدطم ومدَل يثدا
حسي تًٌٖ تِ ایهتساز ٍالثما ووا ٗمَل« :إى األل اللٌ٘ٔ التٖ تمى فٖ لٍاسدف الوػدازض
لٍ لٍاذطّاٗ ،متػط تأح٘طّا فٖ هًاًْ٘ا يلٖ إؾفا ذاغد٘ٔ ا.هتدساز يلْ٘دا فدٖ الوىداى لٍ
العهاى».
لها الطًط؛ الومكى األٍل يٌسها ٗتحسث يي الحؿاضٓ الغطت٘ٔ ٗمدَل :بؼس أى ػاًى زٍٔاضٓ
البٓحطٍ /الضَََٕٓ الوساجي ػٓبٕطَ ػٓتْووات الططیوقٍْ /،هٓوسى الوجْوَل یٌٓشَوقُّ ػوي
الوجَْل /ػي هَٓت هحيقْ /یٌٔشطُ اكمااىَ ظٔضٕاا للغَطیقٍْ /توطَّت في فطاؽ اكُفوق
أشساُُ مَْ  /لاَّْا ٍّجٔ اَلحطیقْ /بؼس أىْ ضاٍَؤِ الوطی ٔ ضهوأُ /الوطی ٔ للشوطُْ
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الؼٓطیقْ» لها تًسُ ٗتحسث يي الططق ٍ حؿداضتْن« :حطَّ في أضٕض حنى ػٌْٓا الوطٍَّٓاة/

حاًةٌ مَسٕلى ،أساطيطًٌٍَ /...ريلٌ فاتط الظلِّ ضذيُّ اَلْٕيٌٓواتٕ /هٓطْطَحٌ ضٓطوٌٌ یٔويوت
الحسَّ /في أػصابِ الحٓطَّى ،یويت الصمطَیاتٍٕ /الصسى الٌائي الووسٍِّيٍََٓ /،ایوات
الوَاًي الٌائياتٕ.

توا ًحي ًطاّس اظزٍار٘ٔ فٖ الوؿوَى لس التحن ّصُ ایظزٍار٘ٔ ٍالتٌالؽ فٖ حدطم
الطٍٕ ،حٌ٘وا ٗتحسث يي الحؿاضٓ الغطت٘ٔ رًل الطٍٕ يلٖ «المدام» لٍ يٌدسها ٗتحدسث
يي الططق رًل الطٍٕ يلٖ حطم «ال ».
اإلیقاع الذاخلی
تًس٘ الوَس٘مٖ الساذل٘ٔ المسن الخاًٖ هي زضاسٔ هَس٘مٖ الٌع ٍهػدسضاً ضة٘سد٘اً هدي
هػازض ایٗحا فٖ الطًطٍ ،تْا ٗتفاغل الطًطا ٍتتزلٖ لسضاتْن يلدٖ ایتدساو هدي ذديل
الوَس٘مٖ الوٌسزؤ هى الوًاًٖ ٍالػَضٍ ،تآل األلفال ٍتزاٍظّا فٖ تطو٘ة سلس لً٘دك
ٗزًلْا تر ُّ يلٖ اللساى فً٘صب ٍلًْا فدٖ السدوى لدتيحم حطٍفْدا ٍحطواتْدا ٍقثً٘دٔ
األغَات الوؤلفٔ تْا هى هطايآ التَافك الػَتٖ ٍالَظًٖ ت٘ي ٍحدساتْا؛ ٍودأى للطدايط لُشًداً
زاذل٘ٔ ٍضا لُشًِ الهاّطٓ تسوى ولّ ضىلٔ هي حطم ٍحطؤ تَؾَح تام وًَْا تأتٖ ذف٘٘دٔ
هي اذت٘اض الطايطٍ .الحإٍ َّ هدي الميةدل الدصٗي ٗتزسدس فدٖ ضدًطُ ایٗمداو تدَرْٖ
الراضرٖ ٍالساذلٖ؛ ضاّسًا ایٗماو الراضرٖ فٖ الَظى ٍالػَت ٍالدطٌٍّٕ ،دا ًطداّس ّدَ
ٗلتفت إلٖ هؤضطات لذطٕ لٕ ایٗماو الساذلٖ؛ ٗتزسدس ّدصا ایٗمداو فدٖ هيهدح وخ٘دطٓ
وتزاًس األغَات ٍناّطٓ التىطاض ٍالكثاق ٍالتمس٘ن ٍضز األيزاظ يلٖ الػدسٍض ٍإلدد؛ ٌّدا
ًتحسث يي ّصُ الوؤضطات.
إى تزاًس األغَات ٗساّن فٖ تَف٘ط الوَس٘مٖ الراضر٘ٔ فٖ المػ٘سٓ فَْ ٗطافدك هدى
الَظى ٍالطٍٕ ٍساةط الوؤضطات ایٗماي٘ٔ ٍتسثة لتَف٘ط ایٗماوٌّ .ا ًط٘ط إلدٖ تًدؽ ّدصُ
التزاًسات فٖ لػ٘سٓ «الثحاض ٍالسضٍٗص» .ووا ضاّسًا فٖ ها سثك لى ْٗتن حدإٍ إلدٖ
تىطاض األغَات لتَف٘ط تٌ٘ٔ ایٗماو ٌّا ًطاّس ف٘وا ٗلٖ لًدِ ْٗدتن إلدٖ إت٘داى الحدطٍم لٍ
ألغَات الوتزاًسٔ ،يلٖ سث٘ل الوخدال ٌّدان تزداًس تد٘ي حدطف٘ي « » ٍ«ظ» فدٖ
الومكى التالٖ« :حطَّ في أضٕض حنى ػٌْٓا الطٍَّٓاة :حاًةٌ مَسٕلى ،أساطيطٌ ،صالة».
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لها ناّطٓ التىطاض تًس٘ هي لتطظ الهَاّط ایٗماي٘ٔ التٖ تسْن فٖ إحدطا الدٌع الطدًطٕ
تالتٌاةن الػَتٖ ٍالتٌس٘ك األهخل ت٘ي األلفال ٍالًثاضات ٍ وصله سدثه الث٘دت الطدًطٕ.
يس٘ تًؽ الٌماز التىطاض ٍس٘لٔ هي ٍساةل التًث٘ط التٖ ردٌح إلْ٘دا الطدًطا ل٘ؿد٘فَا يلدٖ
ضًطّن إٗماياً زاذل٘اً هًث٘طاً يي شات الطايط تورتل تزاضتدِ هدي ذديل تٌداٍب األلفدال
ٍإيازتْا فٖ س٘اق التًث٘ط.
ٗتزسس التىطاض فٖ لػ٘سٓ «الثحاض ٍالسضٍٗص» تٌَي٘ي :تىدطاض اللفدم ٍالًثداضٓ .وخ٘دطاً
ًطاّس وطض الطايط تًؽ األلفال الطة٘سٔ فٖ المػد٘سٓ تودا لْدا ز..ت تداضظٓ فدٖ تىدَٗي
المػ٘سٓ ،هخل ولؤ الوَت ٍالوزَْل ٍالطٗح .ف٘وا ٗلٖ ًط٘ط إلٖ تًؽ ّصُ التىطاضات:
بؼس أى ػاًى زٍٔاضٓ البٓحطٍ /الضَوََٕٓ الووساجي ػٓبٕوطَ ػٓتْووات الططیوقٍْ /هٓوسى
الوجَْل یٌٓشَقُّ ػي الوجَْل
لمس وطض الطايط لفم «الوزَْل» هطت٘ي ل٘ؤوس هًٌاُ فٖ شّي الساهى تأسدلَب ًغودٖ
لإلًتثاُ ،توا إى الثحاض لن ًٗول ضٖ إٌٗ َّ .طك الوْزَل هدي الوزْدَلّ .دصا التىدطاض
توخاتٔ تؤو٘س للفمطٓ الساتمٔ حٌ٘وا ٗمَل ًٗاًٖ الثحداض هدي ؾدَ الودسارٖ يثدطَ يتودات
الكطٗك .فَْ تأو٘ساً لث٘اى لى الثحط ومَل اهلل تًالٖ «لٍ وهلوات فٖ تحطٍ لزٖ٘ ٗغطاُ هَدٗ
هي فَلِ هَدٗ»(سَضٓ الٌَض /آٗٔ  .)24فئشى هي الوحتودل ٗ .طٗدس لى ٌٗطدك الثحداض فدٖ
الثحط إ .الوزَْل .لٗؿا تىطاض ولؤ «حلماتٗ» فدٖ الومكدى التدالٖ :زٍّذوتْن حلقواتٌ
الصمط /فاجتاظٍا الحياة /حلقاتٌ حلقاتٌ /حَل زضٍیش ػتيق.
لٍ يٌسها ًٌهط إلٖ الومكى التالٖ فتسّطٌا التىطاض اللفكٖ ٍالًثاضٓ .تتٌاةن التىدطاض هدى
الوؿوَى ٍالوَس٘مٖ الراضرٖ:
«لي تغاٍیٌي الوَاًي الٌائياتٕ /بؼضُْا طييٌ هحوَّى /بؼضُْا طييٌ هَاتٕ /آُ مون
أُحطاْتٔ في الطيي الوحوَّى /آُ من هتٔ هغ الطيي اَلوَاتٕ /لوي تغواٍیٌي الووَاًي
الٌائياتٕ /،ذلٌِّي للبحط ،للطِّی  ،لوَت /یٌشُطُ اكمااىَ ظٔضاا للغَطیقْ /هٔبٕحوطٌ هاتَوتٕ
بؼٓيٌَيِ هٌاضاتٔ الططیقْ /هاتٓ شاكٓ الضََ فوي ػيٌيوِ هواتٕ/الالبطَالت تٌجِّيوِ،
ٍالشلُّ الصالة
ووا ًطاّس ٌّان تىطضت ولؤ «ق٘ي» لضتى هطّات ،لٍ تىطا ولؤ «هَت» ٍ هطدتماتْا
-ووا تيحم – سثى هطات .لٍ تىطاض يثاضٓ «لي تغاٌٍٖٗ الوَاًٖ الٌاة٘دات» هدطت٘ي .هخلْدا

دراسة أسلوبیة فی قصیذة «البحار والذرویش» لخلیل حاوی 11 /

يثاضٓ «ق٘ي هحوٖ٘» .لٍ تىطاض يثاضٓ «ق٘ي هَ٘ات» هطت٘ي .لٍ يثاضٓ «ٌٗطط األوفداى ظضلد ًا
للغطٗك» لن تىطضت فٖ ّصا الومكى لىي تىطضت حيث هطات فٖ المػد٘سٓ .إشى وودا هدي
الوًلَم إى حإٍ استرسم ناّطٓ التىطاض وخ٘طاً ألةطاؼ هرتلفٔ هٌْا :ألى التىدطاض ٗسدايس
فٖ إضسال الوًٌٖ ٍالس.لٔ إلٖ الصّي الساهى لٍ الماضا ،لٍ یٗزاز لٍ تمَٗٔ الوَس٘مٖ فدٖ
الٌع ٍضًطا الحساحٔ ْٗتوَى إلدٖ الوَسد٘مٖ .لٍ ضتودا ٗدأتٖ التىدطاض لإلًسدزام تدالَظى
الًطٍؾٖ ٍالثٌا التطو٘ثٖ .تطلٖٗ األّن يٌس حإٍ فٖ ایت٘اى التىطاض َّ اًزسام ٍ إضسدال
الوًٌٖ تطىل ر٘س٘ .ٍ ،ةطؼ يٌس حإٍ فٖ تىطاض ولؤ «الوَت» إلٖ لى ٗط٘ط تْدا إلدٖ
الًمن ٍالوزائ فٖ الحؿاضٓ الغطت٘ٔ ٍتطىل يام يسم ًزاح لٕ هي حؿاضت٘ي فٖ إوتطدام
الحم٘مٔ ،تىطاض ّصُ الىلؤ ذاغٔ يثاضٓ «األضؼ الوَ٘ات» ٗطضدسًا إلدٖ تدأح٘ط حدإٍ هدي
تٖ ا إلَ٘ت فٖ لحطُ الًالوٖ «األضؼ ال٘ثاب».
ٌّان التىطاض الػَتٖ ووا تيحم فٖ الومكى التالٖ:
بؼس أىْ ضأٍَِ الطی ٔ ضهأُ /الطی ٔ للشطُْ الؼٓطیقْ /حٓظُّوِٕ هويْ هَٕٓسون الرصٕوٌ
الوسٍِّي /في الؼٔطٍُُْ /ضٔاَغٌ تَعْضٓعٔ بالعَّ اكًيقْ /جلسُٓٔ الطثَّ الؼٓتيق
فمس وطض الطايط حطم الطا هدطات وخ٘دطٓ ،اًسدزن ّدصا التىدطاض تدالوًٌٖ ٍالوَسد٘مٖ
الراضرٖ فٌطأ هَس٘مٖ زاذلٖ .لها هلوح آذط الصٕ ٗيحدم فدٖ المػد٘سٓ ٍٗسداّن فدٖ
إٗزاز الوَس٘مٖ الساذلٖ َّ الكثاق .فمس سواّا المدساهٖ تداضٓ تالوكاتمدٔ ٍتداضٓ تالكثداق
ٍهزاٍضٓ األؾساز ٍإلد .ووا ًًطم ّصُ المػ٘سُٓ لاهت يلٖ لسا ایظزٍار٘دٔ لٍ التٌدالؽ
ت٘ي الططق ٍالغطب ٍهي الثسْٖٗ لى تتن إزذال ّصُ ایظزٍار٘ٔ فٖ اللفم .الكثاق األغلٖ
ٗزطٕ ت٘ي لفم الثحاض ٍالسضٍٗص ٌّان قثاق تٌْ٘وا هًٌَٗأ ٍإى ًزدس ف٘دِ لٗؿداً قثالداً
لفهٖ .ف٘وا ٗلٖ ًأتٖ تٌوازد هي الكثاق الصٕ تيحم فٖ المػ٘سٓ «الثحاض ٍالسضٍٗص».
«ٍالضَََٕٓ الوساجي ػٓبٕطَ ػٓتْوات الططیق» ٌّدان قثداق تد٘ي لفدم الؿدَ ٍلفهد٘ي
السرٖ ٍيتؤً .وَشد آذط تيحم ت٘ي توكت ٍل ٘ ووا ٗلٍٖ« :توطَّت في فطاؽ اكُفوق
أشساُُ مَْ لاَّْا ٍّجٔ اَلحطیق».
ووا تيحم إى الكثاق ٍضز فٖ المػ٘سٓ هي ًَو ایٗزاب فٌزدس لى ّدصا الكثداق تد٘ي
األلفال ظاز يلٖ الوًٌٖ لَ٘ٓ ٍإٗماياً فٖ شّي الساهى.
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ًطاّس فٖ المػ٘سٓ لسلَب تيةٖ آذط فَْ التمس٘نٗ .وخل التمس٘ن لحس ههاّط ایٗماو
الطًطٕ ،إش تتؿوي وخ٘طاً هي غَضٓ ٍاستًوا.تِ التٖ تثٌدٖ يلدٖ التدَاظى اللفهدٔ ل٘وداً
غَت٘ٔ ٍإٗماي٘ٔ .ووا ٗمَل حإٍ فٖ المػ٘سٓ هطت٘ي ّصا التمس٘ن ف٘وا ٗلٍٖ« :بنوَذي
یستطی ٔ التََأهاى :اهللٍ ،السّطُ السحيق» لٍ فٖ هَؾى آذط ٗأتٖ تمسد٘واً آذدط:حوطَّ
ِ
في أضٕض حنى ػٌْٓا الطٍَّٓاة :حانة مَسٕلى ،أسواطيطٌ ،صالةة» .أٍ يٌدسها ٗتحدسث يدي
الدسضٍٗص :في هطاٍي جلسُ یٌْٓوَ طُايليُّ الٌباتٕ :طحلٌٌ شاخَ ػلى السّٕط ٍٓلَوبالٌٌ
صايقْ.
لسلَب تيةٖ آذط الصٕ ًٗس هي األسال٘ة ایٗماو الساذلٖ َّ ضز الًزدط يلدٖ الػدسض،
را ّصا األسلَب فٖ المػ٘سٓ ٍظاز يلٖ اٗمايْا ٍتٌاةوْاْٗ .تن المساهٖ تِ اّتواهداً ردسٗط
الصوط ووا را فٖ وتاب «الًوسٓ» یتي ضض٘ك ،فَْ ٗمدَل« :لى ٗدطز٘ إيزداظ الىديم يلدٖ
غسٍضُ ف٘سل يلٖ تًؽ ٍٗسْل استرطاد لَافٖ الطًطٗ ٍ ،ىسة الث٘ت الدصٕ ٗىدَى ف٘دِ
لتْ٘ٔ ٍ ٗىسَُ ضًٍماً ٍزٗثارٔ ٍٗعٗسُ هاة٘ٔ ٍ قيٍٓ» .ف٘وا ٗلٖ ًواشد هي ّصا األسلَب فٖ
المػ٘سٓ« :طُطُااتٔ اكضٕض هْوا تتٌآَى/ػٌس بابي تٌَْتَْي ملُّ ططیوقْ» لٍ وودا ٗمدَل:
«هاتٓ شاكٓ الضََ في ػيٌيِ هاتٕ».
ّصا الٌَو هي التىطاض ٗخ٘ط لسٕ السداهى حطودٔ شٌّ٘دٔ إش تتدسايٖ ٍتتَاغدل الوًداًٖ
تَاسكٔ الىلؤ الوىطضٓ فٖ الصّي .فتثًج فٖ ًفسدِ ًطدَٓ الحدس ٍ ،الترود٘ي ٍتدصله
تتزلٖ الوَس٘مٖ الساذل٘ٔ فٖ غَضٓ ًغو٘ٔ يال٘دٔ لدازضٓ يلدٖ تًكدٖ إلدٖ الوًٌدٖ لدًَٓ
ٍضغأًً.
إشى ووددا ضلٌٗددا فددٖ الثحددج يددي ایٗمدداو الردداضرٖ ٍالددساذلٖ فددٖ لػدد٘سٓ «الثحدداض
ٍالسضٍٗص» ٍزضاسٔ تٌ٘ٔ ایٗماي٘ٔ ٍرسًا إى حدإٍ ْٗدتن توَسد٘مٖ الدٌع يثدط زذدَل
األسال٘ة الورتلفٔ فْ٘اًٍ ،ؿ٘ الْ٘ا حسي إذت٘اض األلفال ٍالىلوات يٌس حإٍ ٍغد٘اةٔ
التطاو٘ة غ٘اةٔ رو٘لٔ.ٍ .ضه إشا ٗمطل الطرعٔ ّدصُ المػد٘سٓ ٗ .تطوْدا إ .لى ٗتوْدا
ٍّصا ٗىَى ًت٘زٔ تٌداةن ٍاًسدزام تد٘ي األلفدال ٍالتطاو٘دة ٍالوؿدوَى ٍالدطٍٕ ٍالدَظى
الًطٍؾٖ فٖ المػ٘سٓ ،الصٕ ٗسثة لى ٗتاتى الماضا المػد٘سٓ إلدٖ الٌْاٗدٍٔ .األّدن الدصٕ
ٍارٌْا يٌس زضاسٔ الثٌ٘ٔ ایٗماي٘ٔ َّ تٌاسة ت٘ي الوؿوَى ٍ ایٗماو.
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المستىی الترکيبی والنحىی
الوستَٕ التطو٘ثٖ ٗستٌثف هي ذيل الزولٔ الوٌكَلدٔ لٍ الوىتَتدٔ يلدٖ الوسدتَٕ
التحل٘لٖ لٍ التطو٘ثٍٖٗ ،كلك يلٖ ّصا الٌدَو هدي الس.لدٔ الَنداة الٌحَٗدٔ لٍ الوًداًٖ
الٌحٍَٗٔ .راًدة آذدط هدي الوسدتَٕ ٗوىدي لى ٗسدتٌثف هدي الوًداًٖ الًاهدٔ للزودل
ٍاألسال٘ة السالٔ يلٖ الرثط لٍ ایًطا ٍ ،ایحثات لٍ الٌفدٍٖ ،التأو٘دس ٍالكلدة وایسدتفْام
ٍاألهط ٍالٌْٖ ٍالًطؼ ٍالترػ٘ع ٍالتوٌٖ ٍالتطرٖ ٍالٌسا ٍالططـ تاسترسام السال يلدٖ
ّصُ األسال٘ة .ووا لى الثاحج فٖ ّصا الوستَٕ ٗتحسث يدي األظهٌدٔ الفًل٘دٔ ،وئحػدا
يسز تَاتط األفًال الواؾ٘ٔ ٍالوؿاضئ فٖ ضًط ها لٍ لػٔ إلد.
تزوى السضاسات فٖ هزال الحمل األسلَتٖ يلٖ ل٘ؤ «التطو٘ة» األسدلَت٘ٔ ،تايتثداضُ
فاييً فٖ يول٘٘ٔ الرلك األزتٖ؛ إش ٗىتول تِ غَضٓ التًث٘ط اللغَٗٔ ٍٗرطد هي ح٘٘ع الَردَز
تالمَ٘ٓ إلٖ ح٘٘ع الَرَز تالفًلٍ ،التطو٘ة َّ ههْط األزت٘دٔ؛ شلده لى الزودال فدٖ الدٌع
األزتٖ ،إًوا إلٖ الًٌاغط الثٌاة٘ٔ هتؿافطٓ ٍهتفايلٔ  .إلٖ يٌػط تًٌِ٘ هٌْا.
الْسم هي لطا ٓ لػ٘سٓ «الثحاض ٍالسضٍٗص» َّ الىط يي لتٌ٘٘ٔ هتؿافطٓ ٍ هتواسىٔ
فٖ الٌع التٖ تطٗس لى تلمٖ هفَْم الٌع يثط تله الوىًَات .يٌسها ًمطلّدا ًَاردِ تثٌدا
هستحىن التٖ للّوا ًطاّس ٌٗحَ ًحَ ایًعٗاح ٍ الًسٍل ٍإشا ها ٌٗحَ ًحَّدا فْدَ ألةدطاؼ
تية٘٘ٔ .إى التطو٘ثات لس تتطىل تًاز ً.فٖ الطًطّ ،صا التًازل ت٘ي التطو٘ثات سدثة إلدٖ
اٗزاز ایٗماو الوَظٍى ٍ السل٘س فٖ الطًط.
اإلنزیاح الترکيبی
فٖ الثساٗٔ ًط٘ط إلٖ استرسام ایًعٗاح التطو٘ثٖ فٖ المػ٘سٓ توا َّ ْٗوٌا فٖ التًدطم
يلٖ هؿاه٘ي الٌع؛ ًطاّس فٖ المػد٘سٓ تًدؽ الًدسٍ.ت لث٘داى لةدطاؼ هٌْدا التمدسٗن
ٍالتأذ٘ط ٍالحصم ٍایلتفات .استرسم ذل٘ل حإٍ ّصُ األهَض فٖ لػ٘ستِ ،ایًعٗاح اليفت
َّ ناّطٓ التمسٗن الصٕ وخ٘طاً ٗسترسهْا .يلدٖ سدث٘ل الوخدال حٌ٘ودا ٗمدَلٍ« :هٓوسى
الوجَْل یٌٓشَقُّ ػي الوجَْل» .را حإٍ تتمسٗن ولؤ الوزْدَل ألى ٗىث٘طّدا حتدٖ
ٗمَل إى الثحاض لٕ «الحؿاضٓ الغطت٘ٔ» ٌٗطك الوزْدَ.ت فمدف  .ضدٖ آذدط .ردا ّدصا
التمسٗن للتمطٗط هَؾَو «الزْل» تٌْ٘ن .لٕ ٗأتٖ تتمسٗن آذط حٌ٘وا ٗتحسث يي زضٍٗص
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ٗمَل« :حَٕٓلَ زضٍیش ػتيق /شطَّشَتٕ ضجالُ في الَٓحٕل ٍباتٕ /سوامٌا ،یٓووتَ ُّ هوا
تٌضَحِٔٔ اكضٕضٔ اَلوَٓاتٕ» .را تتمسٗن ولؤ «ساوي» ألّو٘تِٗ .طٗس لى ٗمَل لى األغدل
َّ زضٍٗصٗ ،طهع تْا إلٖ «الحؿاضٓ الططل٘ٔ» فَْ ساوٌاً ٗثمٖ يلدٖ األضؼ زاةودا حٌ٘ودا
ٗوتع٘ ٍٗأول األضؼ الوَات ولَّ ها ٗػةُّ لٍ ٗوتعُّ فْ٘ا ًطداّسّا سداوٌاًٍ .لد٘س ألحدس
لسضٓ يلٖ ًؿال هى األضؼ فٌحي ًطاّس زضٍٗص لاةواً فَْ ٗماتل هى الًمن ٍالوزائٍ .فٖ
تفس٘ط آذط الوطاز هي ولؤ ساوي الوتمسهٔ تًٌٖ تْا الوَت .الحإٍ ٗطٗدس لى ٗوخدل لى
الحؿاضٓ الططل٘ٔ ٗتسن تالوَت ٍيسم الحطؤ ألرل ّصا ًطاّس وخ٘دطاً ٗدأتٖ ٗتىدطض ولودٔ
الوَت يٌسها ٗتحسث يي السضٍٗص .لىي الوْن يٌسًا َّ تمسٗن ولؤ «ساوي» لغطؼ ها.
لٍ ووا ًطاّس التمسٗن فٖ يثاضات التال٘ٔ« :هطوطحٌ ضطوٌٌ یويوت الحوسّ»« ،فوي
أػصابِ الحطّي یويوت الوصمطیات»«ٍبنوَذي یسوتطی التَأهواى :اهلل ٍالوسّط
السحيق»« ،ال البطَالت تٌجّيِ ٍالشّل الصالة».
ّصُ الًثاضات تىَى تًؽ تله التمسٗوات التٖ را تْا حدإٍ .يديٍٓ يلدٖ هدا شوطًدا
وخ٘طاً ًطاّس لس٘م حإٍ ها حمِّ التأذ٘ط ووخل ّصُ الًثداضات ألّو٘دٔ الىلودات الومسهدٔ
ٍتأو٘سّا؛ يلٖ سث٘ل الوخال فٖ الًثاضٓ األذ٘طٓ فَْ ٗطٗس لى ٗمدَل لد٘س ٌّدان سدث٘ل
للٌزآ ٍإت٘اى التمسٗن سثثاً لتأو٘سّا.
لٍ ًطاّس ایًعٗاح فٖ التأذ٘ط فوخلِ يثاضٓ «طحلوٌٌ شواخ ػلوي الوسّط ٍلوبالٌٌ
صايق» تأذطت ولؤ لثيب فْٖ هًكَم يي ولودٔ قحلدة لؿدطٍضٓ حدطم الدطٍٕ .لٍ
ناّطٓ الحصم ،فوخلْا حصم ولؤ «ٌّان» فٖ يثاضٓ «ًٍر٘ل فاتط الهل ضذُّٖ الْ٘وٌات»
فْٖ تىَى فٖ لغلْا «ٌّان ًر٘لٌ فاتط الهل».
الىلوات ٍالًثاضات تتٌاسمت هى الوؿوَى تٌاسدماً ّاضهًَ٘داً ٍْٗدتن ذل٘دل حدإٍ تدِ
وخ٘طاً ،يلٖ سث٘ل الوخال فٖ الومكى التالٖ إشا ٗتحسث حإٍ يي السضٍٗص ًطاّس و٘د
ٗلمٖ ولوات يت٘مٔ ٍضسٗسٓ شات غيتٔ وخ٘طٓ ووحَض الوَؾَو الصٕ ٗسٍض حَل زضٍٗدص
ٍسو٘اُ حإٍ فٖ المػ٘سٓ السضٍٗص الًت٘ك:
آُ لَ یسؼاُِ ظّٕٔس السٓضاٍیش الؼٔطاة /زٍّذتُْن «حٓلقوات /...فاجتواظٍٔا َ
الح َيالاة/
حٓلَقات حلَقات /حَٕٓلَ زضٍیش ػتيقْ /شطَّشَتٕ ضجالُ في الَٓحٕول ٍبواتٕ /سوامٌا،
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یٓوتَ ُّ ها تٌضَحِٔٔ اكضٕضٔ اَلوَٓات /،في هطاٍي جلسُ یٌْٓوَ طُايليُّ الٌبات /:طحلٌٌ
شاخَ ػلى السّٕط ٍٓلَبالٌٌ صايق
ووا تيحم ٗسترسم الطايط ولوات شٕ غيتٔ ٍفراهٔ هكاتماً لىثدط الوَؾدَو ٍٗدعزاز
استرسام األفًال ٍاألسوا الوعٗسٓ وفًل٘ي «ضطّست» ٍ«ٗوتع٘» .لٍ فٖ لسدوا «قحلدة،
لثيب ،هكإٍ».
فٖ زضاسٔ لسلَت٘ٔ حٌ٘وا ًتحسث يدي الوسدتَٕ التطو٘ثدٖ ٗزدة يلٌ٘دا لى ًدسض
هىًَات الٌع التطو٘ثٔ والزول الفًل٘ٔ ٍایسدو٘ٔ ،الزودل الوٌف٘دٔ ،لٍ زضاسدٔ التطاو٘دة
ایًطاة٘ٔ واألهط ٍایستفْام ٍ إلد .لىي ٌّا ًْتن إلٖ تأّن ٍلتطظ الهَاّط األسلَت٘ٔ.
إى استرسام الزول الرثطٗٔ فٖ المػ٘سٓ لوخط هي رول إًطاة٘ٔ؛ للّوا ًطاّس ٗسترسم
حإٍ هي الزول ایًطاة٘ٔ ٍ .تتزاٍظ هي تًؽ يثاضات .لىي ٗتًسز يٌس حإٍ اسدترسام
الزول الرثطٗٔ ذاغٔ الزولٔ الفًل٘ٔ ٍایسو٘ٔ ٍالفًل٘ٔ لٗؿاً لوخط هي ایسو٘ٔ؛ وودا هدي
الوًطٍم تًٌٖ هي الزولٔ الفًل٘ٔ التزدسز ٍالحدسٍث؛ ٍالحدإٍ ٗطٗدس لى ٗخثدت لى ودي
حؿاضت٘ي الططل٘ٔ ٍالغطت٘ٔ فٖ هس٘طّوا ًحَ يسم اوتطدام الحم٘مدٔ ٌٗ .زحداى .لٌٌهدط
إلٖ الفمطات التال٘ٔ ٍزضاسٔ هىًَاتْا:
بؼس أى ػاًى زٍٔاضٓ البٓحطٍ /الضَوََٕٓ الووساجي ػٓبٕوطَ ػٓتْووات الططیوقٍْ /هٓوسى
الوجَْل یٌٓشَقُّ ػي الوجَْل /ػي هَٓت هحيق /یٌٔشطُ اكماواىَ ظٔضٕاوا للغَطیوق/
ٍتوطَّت في فطاؽ اكُفق أشساُُ مَْ  /لاَّْا ٍّجٔ اَلحطیقْ /،بؼس أىْ ضاٍَؤِ الوطی ٔ
ِ
ضهأُ /الطی ٔ للشطُْ الؼٓطیقْ /حطَّ في أضٕض حنى ػٌْٓا َّ
الر َواة :حانة مَسٕلى ،أساطيطٌ،
صالةةًٍَ /ريلٌ فاتط الظلِّ ضذيُّ اَلْٕيٌٓواتٕ /هٓطْطَحٌ ضٓطٌٌ یٔويت الحسَّ /في أػصوابِ
الحٓطَّى ،یويت الصمطَیاتٍٕ /الصسى الٌائي الوسٍِّيٍََٓ /ایات الوَاًي الٌائيواتٕ /آُ
ُ
العالراة /زٍَّذتُْن حٓلقوات  /فاجتواظٍٔا َ
الح َيالاة /.حٓلَقواتٌ
لَ یسؼاُِ ظّٕٔسٔ السٓضاٍیش
حلَقاتٕ /حَٕٓلَ زضٍیش ػتيقْ /شطَّشَتٕ ضجالُ في الَٓحٕل ٍباتٕ /سامٌا ،یٓووتَ ُّ هوا
تٌضَحِٔٔ اكضٕضٔ اَلوَٓاتٕ /،في هطاٍي جلسُ یٌْٓوَ طُايليُّ الٌباتٕ /:طحلٌٌ شاخَ ػلى
السّٕط ٍٓلَبالٌٌ صايقْ»
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ووا تيحدم ٗسدترسم حدإٍ الزودل الرثطٗدٔ فمدف ٍهدا ًطداّس الزودل ایًطداة٘ٔ
وایستفْام ٍالتوٌٖ ٍالتطرٖ .ووا هي الَؾَح لس تتًدسز اسدترسام الزولدٔ الفًل٘دٔ فدٖ
الٌع .اليفت الٌهط ٌّا يٌسها ٗتحسث الطايط يي الثحاض ٍَّ وودا ًدسضٕ ٗوخدل الحطودٔ
ٗىخط فٖ استرسام الزولٔ الفًل٘ٔ ذاغٔ األفًال الوؿاضو ووا ًيحم فٖ األسكط ایتتساة٘ٔ.
لها حٌ٘وا ٗتحسث يي السضٍٗص فَْ ٗوخل السىَى ٗملّ يي استرسام الزولدٔ الفًل٘دٔ .لٍ
ٗسترسم الفًل الواؾٖ .إشى تساّن لتٌ٘ٔ المػ٘سٓ فٖ إضسال هؿدوَى ایظزٍار٘دٔ .للّودا
ًطاّس ٗسترسم حإٍ هي الزول الوٌف٘ٔ فَْ ٗطرى إلدٖ ةدطؼ المػد٘سٓ فْدَ لًطدسّا
لإلحثات تًؽ األهَض لي للٌفٖ لهط ها.
المستىی التصىیری
ًٗطم الوستَٕ التػَٗطٕ تأًِ الوستَٕ الصٕ ٌٗتمل فِ٘ التًث٘ط هي األسلَب الوثاضط
الصٕ ًٗتوس التمطٗط إلٖ األسلَب ة٘ط الوثاضط ،الصٕ ًٗتوس التػَٗط هي ذديل إسدترسام
لسال٘ة الث٘اى والتطثِ٘ ٍایستًاضٓ ٍالىٌاٗٔ .لصا واى التًث٘ط التػَٗطٕ للدَٕ ز.لدٔ هدي
التًث٘ط الوثاضط إش الَغ الوثاضط ٗؿً الس.لٔ ٍَّ زٍى الػَض ایٗحاة٘ٔ لٗ٘اً وداى ههْدط
ایٗحا  .اًحػطت الػَضٓ لسٕ الثاحخ٘ي المسها فٖ التػَٗط الثيةٖ ،هدي هزداظ ٍاسدتًاضٓ
ٍتطثِ٘ ،فمس لػطٍّا يلٖ ّدصٗي األلدَاىٍ ،لةفلدَا لهدَض ًا ةاٗدٔ فدٖ األّو٘دٔ ،والتػدَٗط
تالحم٘مٔ ح٘ج ٗوىي لى ٗرلَ التًث٘ط هي الوزاظ ٍٗىَى فٖ الَلدت شاتدِ هطدطلاً تالػدَض
الفٌ٘ٔ الطاةًٔ.
ٍلس تزاٍظ الٌمس الحسٗج ّصا التؿ٘٘ك فٖ هفَْم الفٌ٘ٔ «فلن تًس الػَضٓ الثية٘ٔ ّدٖ
ٍحسّا الومػَز تالوػكلح تل لس ترلَ الػَضٓ هي الوزاظ لغيً فتىدَى الًثداضات حم٘مدٔ
ایستًوال هى شله تطىل غَضٓ زالّٔ يلٖ ذ٘ال ذػة».
لػ٘سٓ «الثحاض ٍالدسضٍٗص» تطدول يلدٖ يدسٓ التػداٍٗط تأًَايْدا الورتلفدٔ ،لوخطّدا
هًتوسٓ يلٖ الَالً٘ٔ ٍإى تيحم فْ٘ا تػاٍٗط ويسى٘ٔ هًتوسٓ يلٖ التطثِ٘ ٍایسدتًاضٓ.
ووا يطفٌا لى المػ٘سٓ لاهت يلٖ لسا تػَٗطٗي :تػدَٗط األٍل هوخلدٔ فدٖ الثحداض ٍهدا
ٗحسث يلِ٘ الصٕ ٗطهع تِ الحؿاضٓ الغطت٘ٔ ٍ ،تػَٗط الخاًٖ هوخلٔ فٖ الدسضٍٗص ٗطهدع تدِ
الحؿاضٓ الططل٘ٔ .لن ٗتطن الحإٍ الثحاض ٍالسضٍٗص فٖ حالتِ الطهعٗٔ الوثْؤ فمدف تدل
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غٌٔى هٌْوا يثط لزٍات التػَٗط األذطٕ والحطؤ ٍاللَى ٍالتر٘٘ل ٍالوطْس ٍإٗزاز الفؿا ،
تػَٗطاً تحتاًٗ .وىي ًًتثط ّصُ الػَض غَض ضهعٗٔٗ .تسك التػَٗط هى اللغٔ ووا ضاّسًا فدٖ
هستَٕ التطو٘ثٍٖٗ ،تسك تالوؿوَى الخٌاةٖ ووا سدٌطٕ .إشا ًٌهدط إلدٖ التػدَٗط التدالٖ
للثحاض ًًطم و٘ف٘ٔ غ٘اةتِ يٌس حإٍ ٍ توا لًِ ضايط حساحٍٖ ،الػَضٓ ّٖ الًٌػط اليفت
فٖ لضًاض ضًطا الحساحدٔ« :بؼس أى ػاًى زٍٔاضٓ البٓحطٍ /الضَََٕٓ الوساجي ػٓبٕوطَ ػٓتْووات
الططیقٍْ /هٓسى الوجَْل یٌٓشَقُّ ػي الوجَْل /ػي هَٓت هحيقْ /یٌٔشوطُ اكماواىَ
ظٔضٕاا للغَطیقٍ ،توطَّت في فطاؽ اكُفق أشساُُ مَْ ».
إى ه٘عٓ التػَٗط ّٖ ذاغ٘ٔ التوخ٘ل ٍالوطْس .ووا ًطاّس لس غَ٘ض حإٍ غَضٓ الثحاض
فَْ ٗكَم ٍٗسٍض حَل الثحط ٍياًٖ يي الكَام لٍ السٍاضٍ ،ل٘س ٌّان ؾَ ٗ فَْ ياًٖ هي
نلؤ الوَرَزٓ فٖ الثحطٍ ،ولؤ الًتؤ ،تًٌٖ تْا الهديم الطدسٗس ،تسدثة إلدٖ تطدسٗس
الهلؤ التٖ تلْ٘ا تمَٗٔ تٌ٘ٔ اللَى فٖ الػَضٍٓ .تستوط الػَضٓ ٍوأًٌا ًطداّس لهدام ليٌٌ٘دا
لى الثحاض ٌٗطك يتؤ الوزَْل تأٗسِٗ زٍى رسٍٕ ٌٍٗطط لوفاى ٍإلدٍ .اسدترسام الفًدل
الوؿاضو فٖ ّصا التػدَٗط ن«ٌٗطدك ٌٍٗطدطُ» لدس تدَفّط الثٌ٘دٔ التػدَٗطٗٔ .ألى ذاغد٘ٔ
التػَٗط َّ لى ٗزطٕ فٖ ظهي الحال ٍتساّن ّصُ األفًال الوؿاضئ فدٖ اٗزداز التػدَٗط.
ووا ًطاّس ًحي ٍلفٌا لهام تػَٗطٍ ٗرلَ هي التطثِ٘ ٍایستًاض ٍالىٌاٗٔ فَْ هًتودسٓ يلدٖ
األلفال الًازٗٔ ٍالَالً٘ٔ ٍالطايط الوًاغط ٗىخط فٖ استرسام ّصُ التػاٍٗط.
لها تػَٗط السضٍٗص ووا ٗلٖ :آُ لَ یسوؼاُِ ظّٕٔوسٔ الوسٓضاٍیش الؼٔوطاة /زٍَّذوتُْن
«حٓلقاتٔ /.فاجتاظٍٔا َ
الح َيالاة /.حٓلَقاتٌ حلَقاتٕ /حَٕٓلَ زضٍیش ػتيقْ /شطَّشَتٕ ضجالُ
في الَٓحٕل ٍباتٕ /سامٌا ،یٓوتَ ُّ ها تٌضَحِٔٔ اكضٕضٔ اَلوَٓاتٕ
ّصُ الػَضٓ تتسن تو٘عات التػَٗط لىي يلٖ يىدس الػدَضٓ الثحداض تتسدن تالسدىَى،
الخٌاة٘ٔ ٍایظزٍار٘ٔ فٖ الوؿوَى لس تأحطت فٖ الػَضٓ ًٍحي ًطاّس الخٌاة٘ٔ فدٖ الػدَضٓ
لٗؿاً ،ووا ٗمَل الثًؽ ٍؾوي ّصُ الخٌاة٘دٔ الؿدسٗ٘ٔ الودصوَضٓ ٗوىدي المدَل إى الثحداض
ٗثحج يي حؿاضٓ هتحطؤ هكًو٘ٔٗ ،طتطن فْ٘ا هًهن الطًَبٍٗ ،ىَى قطفاً فداييً فدٖ
تٌاةْا ،لها السضٍٗص ف٘حتؿي حؿاضٓ ٗحٌّكْا ٍٗحاٍل لكدى غديتْا تالحؿداضات األذدطٕ
ف٘ىَى قطفاً فاييً فٖ يول٘٘ٔ ٍلزّا .إشى ضاّسًا غَضٓ السضٍٗص فَْ ساوٌاً فٖ هىداىٍ زٍ٘خ
حَلِ حلمات وخ٘طٓ.
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يثاضٓ «ضطَّضَتٕ ضريُ فٖ الَٓحٕل ٍتاتٕ» الصٕ را تْا الطايط تساّن فٖ تمَٗٔ السىَى
الصٕ ٗتسن تْا السضٍٗص .تًٌٖ تىلؤ «ضطّضت» السىَى الوساٍم .ووا ضاّسًا را الطايط
تْصٗي التػَٗطٗي زٍى استرسام الػَض الثية٘دّٔ .اتداى الػدَضتاى وداى للدَٕ تزسد٘واً
ٍتزس٘ساً هي التػاٍٗط هًتوسٓ يلٖ الوحسٌات الث٘اً٘ٔ.
تًتثط غَضٓ الثحاض هي التػاٍٗط السٌٗاه٘ى٘ٔ ألى توتله هدي ه٘دعات حطو٘دٔ الػدَضٓ،
هٌْا :ايتوازّا إلٖ األفًال لوخط هي األسوا  ،ووا تيحم رو٘ى الزول فٖ غدَضٓ الثحداض
تىَى رول فًل٘ٔ .الخاًٖ األفًال الوَرَزٓ فٖ غَضٓ الثحاض تىَى هدي األفًدال الحطو٘دٔ؛
يلٖ سث٘ل الوخال فًل «رلس» هي لفًال السىَى ،لىي فًل «ؾطب» هي افًال الحطو٘ٔ
توا ٗحتَٕ الحطؤ ٍالتوخ٘ل .إشا ًطاّس إلٖ األفًال الوسترسهٔ فٖ غَضٓ الثحداض ًيحدم
لى لوخطّا لفًا ً.هتحطودٔ والفًدل «ٌٗطدك» ٍ«ٌٗطدط» ٍ«توكدت» لٍ اسدترسام هػدسض
«السٍاض» .لٍ واسترسام األلَاى؛ وودا ًطداّس اسدترسم حدإٍ لدَى «الدسرٖ» ٍ«الؿدَ »
ٍ«ظضلاً» فٖ غَضٓ الثحاض ،لٗؿاً لسلَب الوفاضلٔ فٖ «ؾَ الودسارٖ»ٍ .الوَسد٘مٖ المدَٕ
تطىل يام تمَٗٔ الثٌ٘ٔ ایٗماي٘ٔ فٖ المػ٘سٓ تسثثت إلٖ حطو٘ٔ الػَضٓ.
ًأتٖ تئت٘اى غَضٓ لذطٕ ز.لٔ يلٖ تدَف٘ط تٌ٘دٔ التػدَٗط فدٖ المػد٘سًَٓ :عَلوتٕ فوي
الشاط الغَطبيِّ /حسُِّْ تَطَّٓا ..أمٕ ال تُطيقْ؟ /شَللٓ الغَلَ الصي یٔطَْي /فئطَي الطييُ
َ
هحوَهاٍ ،تٌْحٓنُّ اَلوَاًيٍٓ /إشا باكضٕض حٔبلى تَتَلَََّى ٍٓتُؼاًي /فالى َرة في الطويي هوي
آى آلى
لس غَ٘ض الطايط الغَل الصٕ ٗىَى ًحَ ضاقب الغطتٖ ،غَ٘ضُ الطايط هطة٘اً هحوَهاً ،فْدَ
تٌحن الوَاًٖ ٍلس غَضّا ٗلت حَل ًفسِ ٍ ًٗاًٖ هي للوِ .لس را الطايط تْصا التػدَٗط
يثط الحطؤ فَْ ٗتسن تالراغ٘ٔ التسطٗى هكاتمٔ تالوؿوَى .ووا الغدَل هودخيً تالحؿداضٓ
الغطتً٘ٔٗ ،اًٖ ٍهي الثسْٖٗ لى ٗلت حَل ًفسِ هي ٗتألنٍ ،لًِ ٗس٘ط ًحَ الوَت تسطئ.
فألرل ّصا ًطاّس إى الطايط ظٍ٘ز التػدَٗط تالحطودّٔ .دصُ الػدَضٓ تًتثدط هدي الػدَض
السٌٗاه٘ى٘ٔ .ذاغٔ استرسام لفًال الوؿاضو هي ًَو األفًال الحطو٘ٔ تسثثت إلدٖ حطو٘دٔ
الػَضٓ ،وفًل « ٗطةٖ»« ،تٌحن٘»« ،تتلَٕ٘»ٍ .استرسام ولؤ الفَضٓ ها ٗسدتسيٖ ایضداضٓ،
ل٘س ّسمٗ لٌا فٖ التث٘٘ي حطو٘ٔ الػَضٓ ٍ هكاتمتْا تالوؿدوَى ،إ .لى ًىتطد تٌاسدة
الثٌٖ األسَلث٘ٔ ٍالوؿوَى ،ووا يطفٌا الْسم هي زضاسٔ لسلَت٘ٔ َّ الىط تله العٍاٗا.
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استرسم الطايط األسال٘ة الثية٘دٔ األذدطٕ وایسدتًاضٓ ٍالوزداظ ٍالىٌاٗدٔ ٍالتطدثِ٘.
األسلَب الوىخ فٖ المػ٘سٓ َّ ایستًاضٓ ٍالىٌاٗٔ ًٍحي ًط٘ط إلٖ ولْ٘ودا فمدف .تثدسٍ
ایستًاضٓ ٍاحسٓ هي لّن للَاى التًث٘ط الوزاظٕ ٌٍٗهط إلْ٘ا تدالوفَْم الزسٗدس يلدٖ لًْدا
«إيتسا ٍرطح لطدفطٓ اللغدٔ ،لٕ اًحدطام يدي اسدترسام الًدازٕ»(فؿدل.)238 :1992 ،
ایًحطام يي استرسام الًازٕ َّ الهاّطٓ الىثطٕ فٖ ّدصُ المػد٘سٓ ،حتدٖ ًسدتك٘ى لى
ًأذص المػ٘سٓ تىلْا استًاضٓ يي الًػط الطاّي هوخلٔ فٖ الثحاض ٍالسضٍٗص .الثحاض اسدتًاضٓ
لحؿاضٓ الغطت٘ٔ ٍالسضٍٗص لحؿاضٓ الططلًٍ٘ٔ .ط٘ط إلٖ ایسدتًوا.ت ایسدتًاضٗٔ األذدطٕ
يثط الٌواشد التالٖ:
ّات ذبِّطْ ػي مٌَظ سٓوَّطتٕ /ػيٌَيل في الغَيٌٕ الؼٓويق /لي تغواٍیٌي الووَاًي
الٌائياتٕ/بؼضُْا طييٌ هحوَّى /بؼضُْا طييٌ هَاتٕ/ذلٌِّي للبحط ،للطِّی  ،لوَت /یٌشُطُ
اكمااىَ ظٔضاا للغَطیقْ /هاتٓ شاكٓ الضََ في ػيٌيِ هاتٕ/ال البطَالت تٌجِّيٍِ ،ال شلُّ
الصةة
الىٌَظ ٌّا استًاضٓ لألهزاز الططق توا إى الططلَ٘ى ٗأذصٍى األهزاز لسَٓ لْدن .قد٘ي
هحوٖ٘ ٌّا استًاضٓ يي حمافٔ ةطت٘ٔ هتسؤ تالحطؤ ٍالٌطدَٓ والطردل الوحودَم .الكد٘ي
الوَ٘ات ٌّا استًاضٓ ٌّا هي الزْلٌّ .ان استًاضٓ هىٌ٘دٔ فدٖ شلّ الػديٓ .ضدثٔ الطدايط
الػيٓ تالطرل شٍاًم٘از ٍالوٌىسط ،حصم الوطثِ تِ ٍضهع تدِ تىلودٔ «الدصل» لحدس لدطاةي
الم٘از .لٍ ولؤ الوَاًٖ ٍالثحط ٍالثكدَ.تً .سدتك٘ى لى ًأذدص يثداضات «قد٘ي هحو٘دٖ»
ٍ«ق٘ي هَ٘ات» وٌاٗتاىٗ .ىٌٖ تْوا الغطب ٍالططق يلٖ التطت٘ة.
نتيجة البحث
زضاسٔ لػ٘سٓ «الثحاض ٍالسضٍٗص» تؤزٕ إلٖ الٌتاةذ التال٘ٔ:
 األسلَت٘ٔ واًت يلٖ غسز وط ييلات ذف٘ٔ ٍتٌاسثات الزعة٘ٔ ت٘ي الوستَٗاتایٗماي٘ٔ ٍالتطو٘ث٘ٔ ٍالتػَٗطٗٔ .فٖ المػ٘سٓ «الثحاض ٍالسضٍغش» إى الوستَٗات ایٗماي٘ٔ
ٍالتطو٘ثٔ ٍالتػَٗطٗٔ – للل لٍ لوخط -واًت فٖ ذسهٔ هؿوَى المػ٘سٓ.
 ایٗماو فٖ ّصُ المػ٘سٓ تٌاةن هى الوؿوَى ،يلٖ سدث٘ل الوخدال حٌ٘ودا لًطدسالطايط المػ٘سٓ تْارس األلن تتًس فِ٘ اغَات الوسٍ .لٗؿاً إى الَظى واى يلٖ تحدط ضهدل،
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ٗتًثط ٍظً ًا لضس اٗماي٘ ًا ٍهَس٘م٘اًٌٗ ،اسة ّدصا الدَظى تراغد٘ٔ التسدطٗى التدٖ تتسدن تْدا
المػ٘سٓ .للمام ٍالطا لوخط زٍضاً فٖ حطم الطٍٕ تٌاسة ّصاى الحطفاى لطسٓ ٍالل٘ي هكاتماً
لوؿَى المػ٘سٓ الصٕ ٗزطٕ ت٘ي ّصٗي الٌسم٘ي.
 تَرس تٌاسثات زل٘مٔ ت٘ي ایٗماو الساذلٖ ٍهؿوَى المػ٘سٓ ،تحسحٌا يي تًؿْاوالهاّطٓ التىطاض الصٕ تٌاسة هى ناّطٓ األلن ٍالتأس فٖ المػ٘سٓ .لٍ ناّطٓ التؿاز التٖ
ٗتًسز استرساهْا للوؿوَى ایظزٍارٖ فٖ المػ٘سٓ.
 إى التطو٘ة ٗىَى فٖ ذسهٔ هستَاّا الفىطٕ ٍرًل الطايط تٌاسدثاً تٌْ٘ودا .لدسلزأ الطايط إلٖ يسٓ ههاّط تطو٘ث٘ٔ لث٘اى هؿوًَِ ٍاسترسام يسٓ التمسٗوات ٍالتدأذ٘طات
ٍالحددصف٘ات لث٘دداى هؿدداه٘ي المػدد٘سٓ .إشى َٗرددس تٌاسددثاً لَٗ داً تدد٘ي األتٌ٘ددٔ التطو٘ثددٔ
ٍالوؿوَىٗ .تسك التطو٘ة وأسلَب هي األسال٘ة الث٘اًٖ تاللغٔ المػ٘سٓ ٍاسترسام وخ٘دط
هي الزول الفًل٘ٔ الصٕ تٌاسة هى ذاغ٘ٔ تزسزٗٔ الوؿوَى ز.لٔ يلٖ تله ایتساق.
 ٍرسًا تٌاسثاً زل٘ماً ت٘ي الػَضٓ ٍالوؿوَى ،لس تطدتغل الػدَض الًازٗدٔ هسداحاتٍاسًٔ هي المػ٘سٓ تسل هي الػَض الىيسى٘ٔ هًتوسٓ يلٖ الوزاظ ٍالتطثِ٘ ،وداى غدَضّا
هكاتمٔ لوَغَم الصٕ ٗػ الحإٍ ،هي لّن ّصُ الػَض غَضٓ الثحاض ٍالسٍضٗص ٍإى تلِ٘
غَض لذطٕ.
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