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 تخلص :المس

عللى اللط ب  لوج ههلجي ك ولطو ولج ههلجي الح لت     -فى كل  وجهاتول  -يحض النص 

الح و للى الحللى الجمتلوللو هاسانللتاوو هالجهجويللو هال وموللو ال،وونت وللوك هوللج  نللت كللت  ال للج 

قطعو وج رهح الحوتو ا ناتك قطعو وجمع  وج الطا نى هالوجطيبى هالمنو بلى وفعو هاحلةو 

 ومت يةفع  تلجعى الجمتلى هالن ةى إلى أقتصو  المعطفوو هالوخوولوو البعوةو. 

هفلل  ونطلل  هل للة وستنللا همتلوللتص  ال اللو اليللتعطو  فومللت رأينللت فللى  لل ا البحلل  

ولت اقوطحنلتي  نلت فلى والطلحنت اخ ك أه  وعبوط آخلطك وستنلا هفل  الطحت و هالوع وة هالوة

ألو ولتص الجةيلةو وحتهلو وستوس و اجم هةيلة له الجةية) الخوتل البونى المنظجوى الوعةوى(

المعتصطوك  مت ين لات وج فكطو الع،قتص المجتزيلو ال نت ولو  الخطولو هالوعتقبولو إللى و الجم 

يللو هالكجكبوللوك ونللوبةلوج فكللطو الع،قللوك   كللطو الننلل ك الع،قللتص اليللبكوو الننلل وو هالوعةو

هفكطو البنتء ال نى الةينتوى الجاحة لللنصك   كلطو البنلتء الويلعبى اليلبكى المولةاخ  ال لتور 

عللى رصلة خولتل الحطكلو هالالجرو هالالجص هالملتوو هالنلطعو وفعلو هاحلةوك هولت الو  

لونلنل  هالوعتقلا الوخووللى فلى هطاء ذلك كلل  ولج ويوولط اواملجذج الجملتلى ولج و لت و  ا

رصللة ع،قللو الللنص  و تلوللةي الجمتلوللو المجرهرللو هالمعتصللطو وعللت إلللى اوامللجذج الجمللتلى 

البونى الوعةوى ال ت   على الوةاخ  هالويعوا هالوي يطك هالولااوج هالوالتوى الجمتلىك ملت 

ا ن  وج هاوك  أحةث وع  ويوطا ه ريت كو وت فى و اجم الع،قتص المجتزيو فى  نوو الخوتل

 هو اجم ع،قو ال ترىء  تلنص وج هاو رتاوو.

 ال او اليتعطو -الوجطيا -الجمتل -البونوو –الخوتل الكلمات المفتاحية: 
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Abstarct: 

In all its orientations, the text urges the connection between 

many aspects of aesthetic, human, existential and infinite value 

realities, hence true, living art was a piece of the spirit of life itself, 

a piece that combines the present, the experimental and the future 

at once, thus pushing the aesthetic and critical awareness to its 

cognitive and imaginative ends. Distant.The aesthetics of the 

(Alkesa Alsha'era) was established in what we saw in this research 

according to the logic of spaciousness, complexity, and overlap, or 

in other words, it was established according to what we have 

proposed here in our new term (plural systemic interpenetration) 

and an attempt to establish a new concept of contemporary new 

literature, which conveys it from the idea of binary linear 

metaphorical relations. And the succession to the concept of 

systemic, plural, and planetary network relations, replacing the 

idea of relationship, with the idea of system, and the idea of a 

single dynamic artistic structure of the text, with the idea of an 

intertwined network hyperstructure capable of monitoring the 

imagination of movement, image, sound, matter and velocity at 

once, and what resulted from all this of changing the aesthetic 

model of Concepts of imaginative hierarchy and succession in 

monitoring the relationship of the text with its aesthetic traditions 

both inherited and contemporary to the aesthetic pluralistic model 

based on overlap, bifurcation and interlacing, synchronization and 

aesthetic resonance, which resulted in a radical qualitative change 

in the concept of metaphorical relationships in the structure of the 

imagination itself on the one hand, and the concept of the reader's 

relationship to the text from Second hand. 

Key words: imagination - interstitial - beauty - experimentation -

Alkesa Alsha'era 
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 فى النظرية األدبية وحد النوع:

 انهيار فكرة الحد العلمى:

احج اعوش عاطا وطكبت وع ةا ووةاخ، اااةوا فو  الحةهو  وج المعترف هالعلجم 

هالواجراص هال  تفتص هصطات اعوش آلوتص هةيةو على ونوجى الجعى هاسوراك 

هالممترتوك فعتل  البوئو و ، الوجم ل  يعة يكو ى فى فا  وخاا  أ  يعكف على علجم 

النظتم الوخااى الجاحة إلى الوخااتص البوئو ف بك    ال ة ل  أ  يوجتهز حةهو 

العلموو اوخطى الوى وجتهري وج قطيا أه  عوة أه ووةاخ  وع ك فإذا أراو أ  يعى  ح  

اخو،الص اواظمو البوئوو  هاضططا توات فعلو  أ  ي ف  ةقو على علجم الحوجا  هالنبتص 

لمعتصط  اجرو هاوحوتء هال وايتء وفعو هاحةوك ل ة ويوطص فكطو الوخاص العلمى ا

ه ريو عج الوخاص العلمى الك،توكىك فتلوخاص العلمى الوجم  ج  جطو علموو 

ونومطو ال فكطو وطكبو ونو طوك  جطو إلى عجال  وعطفوو  ونوو وعةويو ووبتينو ووحطكو 

ووالوك وجمع  وج النن  هخترج النن ك المجضجعي هال،وجضجعي فى لحظو ع لوو 

إراوو المعطفو  إراوو الحوتوك ل ة صتر الم اجم و اجوت وعطفوو هاحةوك حو  ووةاخ  

وويعبت هوونتووت وج هاوك هووةاخ،  وج ك  ألجا  المعطفو هالجعى وج هاو أخطىك 

ل ة ااو ا فكطو اوحتويو هال نت وو  هووطاووت وع ونوجةاص الحوتو هالجاقع وج هاو أخوطوك

و أه  نوو الناجص أه  نوو اوفكتر المناجوو تجاء فى  نوو العلجم الوطبو وو الوجطيبو

 SYSTEMSالن ةيو الوى وعتل  الناجصك هحلا وحلات فكطو الوحلو  المنظجوى )

ANALYSIS   الوى و جم على و اجم الو كوط اليبكى المنظجوى البونى الوعةوى ال ت )

ميل و على فكطو الع،قتص المويت كتص الموةاخ،صكال الو كوط الجا ى ال ت   على البنوو ال

هاالتو ،ل هاالاعاالك هشوت   وج وناجوو الو كوط اليبكى الةينتوى البونىك هوناجوو 

الو كوط البنت ى اوحتوىك فتلو كوط الجمتلى هالن ةى اليبكى ال ى اةعج إلو   نت قت   على 

فكطو الك  البونى الةينتوى الحوجىك ال فكطو العناط الجا ى المنعال المنو  ك هفى 

يوخ  الجا ى قومو  وج الك  الةينتوى الحوجى  systematicليبكى المنظجوى الو كوط ا

هلوس العكسك كمت اجة ونظجوو الو كوط ووجتهز فكطوى: الاحو هالخطس اليلوظووج 

الحتوووج إلى قجو الح و و االتويطافوو الويعبوو الحوو الملوحمو  امجم الجاقع هالمنو ب  

ى البونى ونل   منط  الحطكو الموعةوو الموحطكو ف، وعتك كمت أ  ونظجوو الو كوط اليبك

و نع  مجطو فكطو البنوو الحةيو المنو طوك فحطكو اليىء  ى المجه  هالمنطل  هلوس 

وجطو  نوو  ال ترو هوطكوب  الجا ى المنعالك إذ وا مت وت يكنط الجاقع   ي البنوو الحةيو 

وحتوى المنعال وج فكطو الحة هييوط ت على الةهامك فعلى حوج يوخ  ال كط الخطى ا

ونو طا ه ةفتك يوخ  ال كط اليبكى المنظجوى وج ال كط البونى الوةاخلى الةينتوى  ةفت 

حوجيت هةلوت و وجحتك ي جم على شبكو ووعةوو وونعو وج الع،قتص الوخوولوو البونوو ك فتوحت 

ت هو اة ت ـ همتلوو اآلفتق على إوكت  الجاقع هالحل  هالخوتلكحو  الظت طو أيت كت  لجاا
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ــ وعطفوو ــ ر تفوو ـــ أيةيجلجهوو ــ وتريخووك ومت ي ع فى المجتل اسايت ى الوخوولى 

الجاتع الموطاوي ال الحوا الخبطي الجاقعى الضو ك فمناجوو المجتالص الجمتلوو المعطفوو 

قوات الكلوو البونوو و جم على الو تع  هالوعةو هالوةاخ  الةينتوى الموطاوى ال عتل فى ع،

الي ريو الويعبوو  ك  أشكتل الجمتل فى   ي الحوتوك فتلمعطفو  نت وعطفو وعةويو ووطاووو 

و وجحو على وطل  وةاخ  اوشكتل وفعو هاحةو حو  النص يحض فى ك  وجهاتو  على 

الط ب  وج ههجي ك وطو وج ههجي الح ت   الجمتلوو هاسانتاوو هالجهجويو هال وموو 

هوج  نت كت  ال ج الح و ى الحى قطعو وج رهح الحوتو ا نات ووس ى على ك   ال،وونت ووك

و نوط أهوسطوط أهوانوفك قطعو وجمع  وج الطا نى هالوجطيبى هالمنو بلى وفعو هاحةو 

ومت يةفع  تلجعى الجمتلى هالن ةى إلى أقتصو  المعطفوو هالوخوولوو البعوةو.
(1)

 

 من صرامة النظريات إلى طالقة اإلبداع

إ  ح و و ال ج أعلى وج واجراص النظطيوك هال ج اوصو  الجتو قتور على وكووف 

النظطيو الن ةيو أك ط ومت وكو     ي اوخوطوك فتلليو إذ ونوجوا لحطيو الجمتل هالخوتل 

وج الحوتو النت ضو الخ،قوك هوج  نت كت  ال ج  وو جق على طبوعوات النت  وك ونوايةو

اوصو  الجتو تبو، وج تب  الحطيوك هل ة وستنا همتلوتص ال او اليتعطو فومت رأينت 

وت اقوطحنتي  نت فى واطلحنت هف  ونط  الطحت و هالوع وة هالوةاخ ك هف  فى   ا البح  

ألو وتص الجةيةو و اجم هةية ل وحتهلو وستوسه الجةية) الخوتل البونى المنظجوى الوعةوى(

المعتصطوك  مت ين لات وج فكطو الع،قتص المجتزيو ال نت وو  الخطوو هالوعتقبوو إلى و اجم 

الع،قتص اليبكوو النن وو هالوعةويو هالكجكبووك ونوبةلوج فكطو الع،قوك   كطو النن ك 

ى اليبكى الموةاخ  ال تور هفكطو البنتء ال نى الةينتوى الجاحة للنصك   كطو البنتء الويعب

على رصة خوتل الحطكو هالاجرو هالاجص هالمتوو هالنطعو وفعو هاحةوكهوت او  

هطاء ذلك كل  وج ويووط اوامجذج الجمتلى وج و ت و  الونلن  هالوعتقا الوخوولى فى 

رصة ع،قو النص  و تلوةي الجمتلوو المجرهرو هالمعتصطو وعت إلى اوامجذج الجمتلى 

الوعةوى ال ت   على الوةاخ  هالويعوا هالوي يطك هالوااوج هالواتوى الجمتلىك  مت  البونى

أحةث وع  ويوطا ه ريت كو وت فى و اجم الع،قتص المجتزيو فى  نوو الخوتل ا ن  وج هاوك 

هو اجم ع،قو ال ترىء  تلنص وج هاو رتاوو.
(2)

  

و هال  تفوو البونوو الموجتولو هحوى اومكج وج اسونتك  ا ي اليبكو المعطفوو هالجمتلو

الموةاخلو ال ة وج وناجوو ا ةيو وعةويو  ونوو وةاخلوو و لاتك إ  ك  هضع ر تفى ختص 

يحوتج إلى  وجطو ت همتلوو ختصو   ك هوج ر  كت  علونت أ  انل   اعج و هأ موو وت 

ص اططح   نت  وج فكطو )المجتل الجمتلى هالمعطفى المجتع( لووبع أشكتل اليعطيت

هوج  نت اقوطحنت فكطو المناجوو المنظجووو  العط وو الجةيةو عبط وتريخنت اوو ى المةيةك

الوعةويو البونوو الوى و ع فى العم  وج ح جل وعطفوو  ونوو وةاخلووك ه ا ي الم ت و المناجوو 

يجا أ  انل   س  الخجض فى   ا المجتل ـ وجتل الوسريخ لاطاع اوشكتل الجمتلوو 
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هوطجر ت فى اليعطيو العط وو ــــ  وجتل هة وطكا هعنوط هل  ع،قتو   هالمعطفوو

المناجوو الجرو و  إشكتالص وعطفوو هاظطيو هر تفوو عةيةو وونتهب فو  ال ع  هرو ال ع  

 وج وجتالص ر تفوو ههمتلوو هوعطفوو هتوتتوو عةو وو ترب هووبتعة هووةاخ  فى اللحظو 

ارس العج،  أ  ال ع،قو لات  وتريخ اووب هوطجر الجمتلوو الجاحةو ر مت يظنات الة

أشكتل  هواجراو  هوضتوون ك لكننت اظج أ  حطكو الع   العط ى كتاا حطكو وع ةو 

ووحطك حطكتص عةو ظت طو هوضمطوك ووجازيو هوو تطعو هووةاخلو هف  ونوجيتص 

وبك هطبوعو همتلوو هوعطفوو هحضتريو هر تفوو ووعةوو ووبتينو وواتويوك و  وتريخ او

اليعطيوك ي عت  فى العم  وج طبوعو الع   العط ى ا ن ك هكو وو ول و  العتل  المحوب    

وج  نت ف ة وعجص فى وعظ  كوبى  هأ حترى إلى  ضطهرو وج هاتص ر تفوو عةو. ه

وستوس ونا  ا ةى وعطفى و نوطى هةية يكج  قت مت فى إهطاءاو  الوطبو وو على 

وناجوو وخوولوو وعطفوو ويو  ونوو وةرهوو وةاخلوو وفعو هاحةو(ك )اتوطاووجوو وناجوو وعة

ونظجووو و جم على ونا  الو كوط المعطفى اليبكى المنظجوى ال ت   على فكطو الع،قتص 

البونوو الحوو المويت كو الموةاخلوك ال الو كوط العلمى الجا ى ال ت   على فكطو الحة هالبنوو 

 المنو طو.

 ديدنحو تأسيس تخييلى ج

 فى  التخييلية البينية:

الأعو ة أ  هنس ال او اليتعطو أه غوط ت وج اوشكتل الجمتلوو الوجطيبوو الجةيةو 

 حتهو إلى وفتع ا ةى سربتص ههجو ت وج عةو  ال واات فطضا همتلوتوات على المياة 

المعتصط هلكج و  ال ج وا مت ا ج الحوتو هالوجطيا هالوجةيةك اس ةاع  الجمتلى العط ى

تت   على النظطيوك هالحوتو تت  و على ال جاعةك الحوتو ال وعطف ال جاعة هال جااوجك هلج 

اومكج وج رؤيو اليعطيتص العط وو الوجطيبوو الجلوةو فى غوتب فلن و همتلوو للاوت  

طفىك هذهقات الجمتلىك ههاتز ت الن ةي  طوو  ل لن و العط ىك فلن و ووطك ع لات المع

ال،اات وو الجمتلوو المحتي و للحظتص الاوت ك اسصيتء الخ،ق لوةف تص اللحظو الطا نو 

يظ  ال ترق  ت ،  مت  ى قةرو ههجويو الوونت وو للوك ط هالوجالة هالمبتينو هاالخو،فك ه

متلوو المع ةو ه وج أ  اطاي كمت لج كت   وج أ  اطى الجةية فى حو وو  الوتريخوو الج

وجضجعت قت ، للوحلو  هالويطيح أه فع، وج أفعتل المتضى هكسانت اطجر اليعط هالليو 

هالوتريخ  سرط رهعىك هالح و و أ  الحتضط ال ينبع وج المتضى     المتضى  ج ال ى 

تلى العط ى ضو  اوف  المعطفى هالجم ينبع وج الحتضط هالمنو ب  وعت. هر مت كت 

راهع فى وعظم  إلى ضعف الع   الن ةى النظطى العط ى فى وستوس فلن و همتلوو 

للاوج العط ى واخ  وتريخوو  الجةلوو الختصوك حو  الاوج أزونو ك تفت ووعةوو وجارو 

 تلوةف  هالحوجيو هاالاويترك أه ق  إ  وعظ  اوشكتل اوو وو الجمتلوو العط وو ل  ووستس 

لاوج العط ى هحطاك  المع ة  اجرو وجطيبوو هتووك حوى ونب  المنببتص واخ  ك تفو ا
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الوجطيبوو المنببتص الليجيو اسايت وو فونبع ال كط وج رح  الوجترب ال وج رح  الليو 

المنب و هال  تفو الجت اوك حوى ينب  هنة الحوتو هنة الليوك فونمج عظ  الوجطية النظطى 

 .وج لح  هوم الوجنوة اس ةاعى

  اسحنتس ال على   يطهط اللحظو الجمتلوو هالمعطفوو المعتصطو هال ةرو على إ

الويكو  الجمتلى لات ال ى  ج أشك   تلة طك هألا   طهح العاطك كت  ختفوت  ت وت فى 

وعظ  الخطتب الن ةى هاس ةاعى العط ىك هل  ينل  الع   الن ةى العط ى  عة   كطو وعةو 

هال   كطو الويعبتص اليعطيتص الموبتينوك هال  توخولوو البونوو  اوزونو الجمتلوو هوةاخلاتك

المنظجوووك هال  كطو الحطاك الجمتلى المعطفى الوعةوى الك وف ال ى الينى فو  ينبع 

الخترج وج الةاخ  هالةاخ  وج الخترج فى لحظو هاحةوك هوت يوجالة عج ذلك وج 

كج  أك ط أصتلو هصةقت هااا و وج هلع    ا الواجر ي حنتتوتص فنوو ووعةوو ووةاخلو

أي واجراص ا ةيو وعطفوو قبلوو تت  و على اس ةاع ا ن ك هاوهةار  نت أ  اايى 

ل،اات وو أشكتل اس ةاع اللاو و  ،اات وو أشكتل الاوت   هوحتي و الجهجو الجمتلي في 

هالوخوو   ذاو ك  ه تلوتلي ال ةرو على اسصيتء الحى الخ،ق لخلجتص الجمتل هالمعطفو

الوي وعوم  في حنتيتي هطجايتي الخ وو هالمعلنو هالمنيطفو. عوةا عج صطاوو الجنس 

 هالنجع اوو ى هوحةواو  النت ةو المنب و.

إ  وجةية قجو هحوجيو الع   الجمتلى العط ى المعتصط كتونو فى قةرو   ا الع   على 

أشللكتل اوصللجل ال ةيمللو وستللوس أشللكتل الاللجاوش الوجطيبوللو اس ةاعوللو هنبللت إلللى هنللا 

الطاتللخوك حوللى يوجللتول ال،انلل ى  تلننلل ىك هال،وجضللجعى  تلمجضللجعىك فللتلاجاوش 

المبةعلو قلتورو عللى وجلتهز اايل،ق الننلل  الجاحلةك إللى وينتوولو اوانلتق الموالتويوك  مللت 

ي وح  تب الجةل على الليلو هالجاقلع هالحولتو هالجهلجو  م ل  اا وتحل  عللى ال  تفلو هالملنا  

يك ك هاحج ا لط  نلت  ضلعف الع ل  النظلطى العط لى  ال و عتولو فلى وستونل  لطؤيلو هال

العتل  هالجاقع هال اص هالوتريخ هال  تفو هالجمتل هالخوتل رؤيو ش ريو  ونوو وعةويلو  نلبا 

غوتب   ا الجةل الجهجوى هالمعطفى ووعةو النوتقتص المعطفولو هالجمتلولو هالوتريخولو  ملت 

العط لى عللى إعلتوو  نلتء اوتلئلو الجج طيلو الج ريلو الولى وخلص  ي وح أفل  الع ل  الن لةى

هوج  نت كنت اظج أ  وجةية اوشكتل اوو وو فعل  اس ةاع هالاجيو هالجاقع هالوتريخ هالليوك 

وج أفعتل اسيمت    جو الحوتو ه حطيو النظط فوات هالونلو   جنترو الجةل حجلاتك هك   ل ا 

لللى خلخلللو اسهت للتص الجمتلوللو النللت ةوك هزعاعللو وجقللجف علللى قللجو النللتال هقةرولل  ع

 ال نتعتص المعطفوو هال  تفوو الماومنو.

لج انوطوع ضبب الحةهو الموعةوو هالموةاخلو  وج ال نج  فى غوبو الع   النظطى 

العط ى اوصو  فى واجري للطا نوو الاونوو الجمتلوو المحتي و للجهجو فى ذاو  هل او ك 

واجر و ت و  اليعطيو هوعووج أشكتل ال ج هواجرات لم ت و  ف مو ع،قتص هر ى  وج 

الاوت  هالليو هالخوتلك ه مت المعوتر الجمتلى الوجطيبى ال ى ووحتك  إلو  المعتيوط هموعتك 
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حو  ونبع و جالص الن ة هالجمتل هال  تفو وج هنة الحوتو ا نات ولوحمو  حوجيو  زوتاات 

رمو توكج  وناجونت فى   ا البح  وناجوو قب  هوج هو لبتوات ال،وونت وو الخ،قوك 

وعطفوو ه عة وعطفوو وعتك أه ق  تجف يكج  ونطل ي الجمتلي هالمعطفى إح،ال لمنط  

الجهجو وح  ونط  ال  تفوك هلمنط  العبجر هالوجالة هالوعةو وح  ونط  النظتم 

ج وجطو الويتيط هالممت توك هلمنط  الوعةو الوخوو  هال  تفى ـ ه مت شىء يخولف ك وطا ع

ال  تفى  ـــ وح  ونط  الجحةو ك هونط  الحطكو وح  ونط  ال بتصكهونط  العبجر 

الوخوولى هالجفطو الويكولوو هالاجطاص الجمتلوو هالمعطفوو ال،وونت وو وح  ونط  الوطت   

 هالاجيو هاالانجتم.

ات ال  تفوو هلعلنت لج وسولنت قلو، و اجم ال او اليتعطو هكو وتص  نت ات هوالالو

هالحضتريو فى الخطتب الن ةى العط ى المعتصط لوبوج لنت اخو،ف ك وط وج الن تو حجلات 

 جيو ه نتء ههظو و.هوه  أ  أقف على   ي االخو،فتص هالو او،ص الن ةيو الك وطو 

حجلات هلات وظتاات الختصو  ات أفض  فى   ا البح  أ  أرى إلى ال او اليتعطو وج 

ا ةى وخولف ه ج ونظجر )الخوتالص البونوو الوعةويو الويعبوو(ك ل لك لج ونظجر همتلى ه

يامنى ك وطا أ  أقطر أ  ال او اليتعطو غوط ال او اليعطيو أه ال اوةو ال او أه 

الطهايو أه الطهايو ال اوطو أه ال او ال اوطو أه ال او ال اوطو هةا أه الي رو 

وك    أفض  أ  أرى اوشكتل ال نوو الجةيةو اليعطيو الوسولوو أه قاوةو الجوضو اليعطي

المحتي و لنبض اللحظو الجمتلوو المعتصطو هعلى رأتات ال او اليتعطو وج خ،ل  نوو 

الخوتالص البونوو ال ت مو على الوعةو هالوةاخ  هالوطاوى   عوةا عج ا تء فكطو الحة الجمتلى 

جوو هوعطفوو ك وطو  وج فكطو أه حوى فكطو وةاخ  حة ال او  حة اليعط. ف مو فطهق ونا

ال وة هفكطو الحةك ال وة ولو  النجج الع و  أوت الحة فةلو  ال ةرو على صنتعو الحطيو 

واخ  حةهو الوتريخ هخترهات على النجاء. الحة يحطض المبةع هاس ةاع على الطقص 

فكطو  واخل   جةارو ووجةووك ل ا كتاا ال او اليتعطو وعلج على ك  قوة  وييجلو  وجتوع

الحةك فاى همتلوو اجعوو هةيةو ال ونومة شطعووات الجمتلوو هالمعطفوو وج خ،ل وسطوط ت 

ضمج أشكتل ال ج النت  وك أه حوى ونتهروات الويكولوو ضمج حةهو   ي اوشكتلك    

اطا ت وتتس ليطعوتص تطويو شعطيو وحتي و لاونووات الجمتلوو الوجطيبوو خترج اطتق 

لوو النت ةوك فاى ال وعة اووةاوا وطجريت وشكتل تت  و علواتك حةهو اوشكتل الجمت

هالواجونت ويكولوت  ونات ه وج غوط ت وج ال نج  اوخطى   ةر وت وم   قطعت همتلوت 

هوعطفوت  ة وت وع   ي اوشكتل لونو    كونجاو ويكولوو وجطيبوو ختصو  ات خترج اوشكتل 

ونات أه وةاخلا وعات هفوات. إ  الماطلح  النت  و علوات أه المجتهرو لات هإ  ابعا

هالم اجم الن ةى وامت كت  وقو ت هوجضجعوت توظ  ونحتزا هإقات وت إلى حة كبوط. هلع  

  ا ي كطات  تلاطاع الجمتلى هالمعطفى الةاوى  وج صطاوو النظطيو هط،قو اس ةاع عبط 

هالاجيو هالليو هالجاقع صجرو وياةيو وي يطيو و وح أف  الاوج الوتريخك فتس ةاع يجنة 
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على هنة الحوتو ا نات  عوةا عج أى حة أه وسطوط أه ان  ييل  الوعةو ال،اات ي وشكتل 

الحوتو الموةف و )حو  اكج  فى كونجاو العتل   م ةار ظاجريك أى أ  ظاجريو العتل   مت 

 جهجو  ج احومتالص حةهث الاات ووك  ى الوى ويك  كونجاو ك ه  ي الظاجريو الووموع 

ووعتلك     ى الووسوى إال وج خ،ل احومتل هنةى وحةث وج خ،ل  عملوو الظاجرك كمت 

أاات الوحةث كتوو،ء ووطت   فو  وع ا ناتك فواةر كجحةو ذاص  جيوك واات الووستس إال 

وج خ،ل ومجقع االحومتالص الجنةيو الوى  ى ووعةوو ويووو هوبع طوك... ه تلوتلى 

عملوو ويووو فى تو،  هك طوك هذلك وبعت للوعةو الجنةى ال ى ي ع  فظاجريو العتل   ى

وج خ،ل ك هال ى  ج احومتالص حةهث يخوطقات االخو،ف المكتاى هالاوتاى(
(3)

 

ههف  الواجر ال لن ى النت   لمعنى الاوج اطى أ  رمو أشكتال فنوو الاات وو  

الاطاع اس ةاعى الخاوا  وج وجازى الوةف  ال،اات ى لاونوو الجهجوك هوج خ،ل   ا 

ط،قو الاوج هصطاوو النظطيو ههنتراص اس ةاع ووخل  أشكتل هةيةو وهوت خترج 

المتتنو الطتموو للن ةك إ  إوكتاتص الجهجو هالحوتو الوونت وو هك لك يجا أ  وكج  الليو 

عظمو الوونت وو الوجةو هاال وكتر: وت وو ههظو و هحوتو هأصجاوت هوطاكوا هقجااوج و  

الليو فى أ  وكج  عافت ون طوا عمت ي ف  نتك ووكومت حوت فى اليوتب هال يلمس فى 

الجهجوك حوى وةرك الليو وت ال يحسك هأ  وجنة وتيو،شى  فونت هحجلنت  تتومطارك على 

الليو أ  و وح أف  الجهجو هالحوتو وطو  عة وطو حوى وو وح لنت واجراص  هأخولو 

تف كت  حس ال بتص غتلبت على وعظ  الخطت تص الن ةيو هإوراكتص هةيةو. لكج لأل

هاس ةاعوو العط وو حوى هإ  اوعا الحةارو هالوجطيا هاهوطاح حنتتوو الميتوطو لكنات 

كتاا فى وعظمات حةارو شك،اوو وو تفا خترج و وضوتص الوتريخ هإكطا تص الليو 

اةفع عنت الخجف وج اليجتعو هالجاقع. ل لك اعوةات أ  ااتور على الجةية المبوكط هكسانت 

هالحطيو هال ل  وج الجنترو هاهوطاح ابض الجهجو وج هةيةك ي جل الةكوجر وحمة 

الجاارك) إ  الوعترض قت   على ونوجى طبووعو الجنس كمتتنو ... هالنص كممترتو 

ه ج الوعترض ال ى ينوحضط الميوا هالمنكجص عن )النلطو(ك إ  ع،قو النص 

لا ـ فى أغلا اوحوت  ـ ووجيوك إذ إ  النص ياةف إلى ذاو  أى  تلنلطو كتاا هالزا

اوو ووك  ونمت واةف النلطو إلى هعل  قطعو وناتك إاات وطية أ  وجع  وج اووب وطآو 

حوى ومطر عبطي وجمجعو وج الجقت ع الاا  وك لكج اووب يوستس و   و تهسو و   

خضجع الم نج  ونمت يوستس النص و   )وكنوط للمطآو( فمج طبوعو النلطو وا مت الةعجو لل

حطيو وكونا ضة ال وجو المتتنتووو هكتتو ،ل عج اوعطاف الليجيو الموةاهلوك تجاء 

على ونوجى اوشكتل هالمضتووجك... هكسامت رمو شططت وحتي ت لألوب هختصت  سو وو  

آخط  يوم   فى وطل وو حطيو  شك، هوضمجاتك  معنى أ  وستوس أو وو اووب  ج  معنى

 ةم ويو قتاجاوو على ومترتتو  فى و تر و العتل  همتلوتكهوج رمو الونحاط واتم اووب 
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فى االتو ،ل عج اوعطاف الليجيو    هكتفو اوعطاف هونات اوعطاف الونظوطيو ل   ج 

ذاو ك هوج أ مات أعطاف اوتلجب(
(4)

 

ع  هالعتل  وج حجل ك إ  المبةع شخاوو ووموع  حنتتوو وينتووو حتوو وجتي ذاو  ههاق

شخاوو قل و ووجوطو حتلمو الواةأ هالي ط لات قطار حوى وطى العتل  كمت يجا أ  يكج ك 

ك  وبةع يمولك حجاتت هخوتال فطيةا قتور على الو تط اليطهخ هال ججاص الكتونو غوط 

المنظجرو فى النن  ال  تفى هالجمتلى هاالهومتعى المحوب   كل لك يحتهل وا مت  تل ج 

اس ةاع هاال وكتر أ  ينوطط على ال جضى هالونتقض  تتوعتوو  الوجاز  هاالانجتم وج ه

ل لك خ،ل الويكو  ال نى الجنجر ال تور على اخوطاق  نى الليو هال اص هالجاقع هال  تفو 

كنت اطى أ  ال او اليتعطو ووخل   تونو فجارو وج رح  اجاهيط الجهجو المو لوو  طبعات 

حو  ال يوعطف العتل  هالجاقع على شكل  الجمتلي هالمعطفي المنتتا  عج اسونتك  اتك

إال وج خ،ل شكل  الحني الوجوي في ذاو  هل او ك ف، وعطفو همتلوو ونب و أه تت ةو 

يوعطف فوات الجاقع الجمتلى على  ا ن  وامت كتاا وقو هرحت و   ي الجمتلوتص ف،يوعطف 

الحوتو إال الحوتوك هأخيى أ  ي ا  وج   ا أ  الجاقع على ا ن  إال  ن ن ك هاليعطف 

ال او اليتعطو ضة المجاري  الجمتلوو هالمعطفوو المنب و أه حوى ال،ح و  اجرو 

وطل و ك    ك  وت قاةو  أاات الووطكا ومت اواجري قب،      ي ومولك االقوةار 

حت و ال،شك  وعت الويكولي ال تور على الجمع الجةلي البونى الم وجح  وج  نوو اليك  هر

هالطلجع وج عم    ا الحطاك الجمتلي هالمعطفي المجار في العوني هاليوئي هالوجوي 

المطكجم  وج أقتصي حةهو اليك ك هأقتصى حةهو ال،شك  علات وخل  هو ونص وت  ج 

 طبوعو  ووس وت على الخل  هالويك  هالعت ط وهوت فى المجاجل المعطفى هالجمتلى عبط 

الليو هوننوتص اوشكتل هالنظطيتص حو  يويك  الوخوو  هالبنتء هاسي تع ومطاص الهعى 

فى ال او وج ع ه و اليبطو  سشوتء الجهجوك هططافو حنوتص الجاقع فو هب الوع   

هالومنا  هص، و المجاري  هاوشكتل في أوج  الجنج  النطوى اليعطى الم كك لك  

اويتراص الجمتلوو هاليكلوو ال،اات وو ص، و وعطفوو ونة أف  الومةواص المعطفوو هاال

 لإل ةاع.

إ  اوشكتل الجمتلوو المعتصطو هعلى رأتات ال او اليتعطو ومو  إلى خل  وتاطل  

علو   نت )الجمتلوتص الوخوولوو المنظجووو البونوو( هاعنى  ات ال ةرو على خل  تعو ويكولوو 

الجمتلوو الموعترضو حةا هاجعت  وعةويو و ططو قتورو على وجتهز هموع رنت وتص اوشكتل

ههننت في فكطات الن ةي ال  تفي  خاجص ال او اليتعطو اه تت ط اليكجل الجمتلوو 

الوجطيبوو الجةيةو. فمعظ  ا توات حطياج  على وعطيف ال او اليتعطو  تالخو،ف عج 

 ال او ال اوطو وترو هال او ال اوطو هةا وترو أخطى هالطهايو هال او ال اوةو وترو

رتل و. ه عض الن تو حطيص على إربتص حة ت الجمتلى وج هاو ضطهرو العطهض 

المجتو ى الوةهيطى الو عولى فى ال او  مت أاات وةهيط تطوى وك فك ه عضا  حطيص 
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على إربتص روايوات الك و و هوراوووات المطكاو. ه عضا  حطيص على إربتص  جنوات 

ح و و أ  ال يج أ ةعجا ال او اليتعطو لج كتاجا اوتلج وو  وج اليعط هالنطو هالةراوت. هال

قطأها ك،م  تالء الن تو قب   إ ةاعات وت أ ةعج ت على   ي اليتكلو الوجطيبوو الجةيةو! 

فتس ةاع واوجى ووجةو قطيج الحوتو ه ى  طبوعوات خ،قو هلجوك هقجو وجةو أشكتل اووب 

موجةوو على الةهام ونبا  نتك فى هفنجا  أتب  وج قجو النظطيوك فتوشكتل الجمتلوو ال

)ال، نتك(: فى الاحتم الاونى الك وف ال،ونواى  ك  وت يمجر فو  وج ونتقضتص 

هو ترقتص هوبتغوتص ونة عج الحاطك  عوةا عج فكطو الحة هالاجيو هالمنط  هالنبا 

اا هالنووجو.  ونمت النظطيتص الن ةيو و بع  تتومطار واخ  اوانتق هالواجراص حوى لجكت

هةلوو  توووتز. فتلح و و  أانت احوت  مت اجا  أك ط ومت احوت  مت اعل ك هاو ةم  وسولنت 

للمجاجل ال ى يةفعنت إلى الوو  الخ،ق ال ى ياا ونلمتونت الجمتلوو هالمعطفوو النت ةو  عوةا 

عج اتو طارات الج مىك هطمساونونت الاا  و. هلع  ذلك يعكس الع،قو الجرو و  وج وجةو 

كتل اووب هحطيونت اسانتاوو الخ،قو حتل هةلات  سانتق الضطهراص االهومتعوو أش

هالنوتتوو هاسكطا تص الطوايو هال  تفوو العتوو. هالح و و أ  ال او اليتعطو كتاا 

وجطيبوو  توووتز ااض ط فى  نووات ك  الحةهو النجعوو النت  و وج تطو هشعط هوجتو ى 

راوت. إاات اليك  الجمتلى الجهوا الاترم للحوتو الينوو هفلن و هوسو  هروا هك تفو هو

 الك و و. 

ه ا ي الم ت و الن ةيو الوجطيبوو الجةيةو تجف اخولف فى رؤيونت لل او اليتعطو عج 

وعظ  الن تو النت  وجك فتل او اليتعطو الاطا ت حةا همتلوت أحتويت أه رنت وت أه حوى ر،روت 

المعطفى الوةاخلى المع ة ال ت   على الخوتالص البونوو    اطا ت صةى للجاقع الجمتلى ه

الةراووو الويعبوو فى عتلمنت المعتصط. حو  ووستس اجعت همتلوت  ونوت يعلج على فكطو 

الحة هالنجع حوى لج وطكا وج حةهو همتلوو وخول و و   : النطو هاليعط هالةراوت 

مت كمت في الجةل الاوجلي هاسي تع فى وطكا هةلى هةية يجمع  ونامت ر  يعلج علوا

الضو ك لكننت اواجر   ا النص الوجطيبي المنو بلى  وج خ،ل وناجوو وعطفوو هوخوولوو 

 ونوو وةاخلوو الوجتهريوك وناجوو ال و جم على الوجتهر هالوحتهر  وج حةهو اواجاعك    

ا اخوطات ون  على الوةاخ  هالويعا هالواتوى البونى النيب للاجيتص الجمتلوو الموعةووك ل 

البةايو أ  اكج  وخلاوج لطهح ال ج هأصتلو زونوو الجهجو أك ط وج إصيت نت لوحةيةاص 

النظطيو الن ةيو حجل ال او اليتعطوك هلع    ا وتهعلنت انحتز لليك  الوخوولى البونى 

لل او اليتعطو ال ت   على وت أطل نت علو  )الخوتالص المنظجووو البونوو الوةاخلوو(
(5)

. 

، يكج  الحة الجمتلى هالمعطفى لل او اليتعطو  نت وحاجرا فى خوتلات النطوى ف 

هك ى أه خوتلات اليعطى هك ى أه هةلات الجمتلى  وج اليعطى هالنطوى هك ىك هالحة ت 

اسي تعى اليعطى الو عولى الوةهيطى ولوحمت  تلنطوى هك ىك أه حة ت الوطوواى الوك و ى 

هز هك ىك    ال او اليتعطو  ى ك   تالء الحةهو هأك ط ال ت   على الم ترقو هالوجت
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وناتك إاات همتلوو زونوو ههجويو و ططو وجوضو  وج الحضجر هاليوتب و وجحو على 

كتفو اوشكتل الجمتلووك وسخ  وج ك  حة همتلى  ططف ر  وعلج علوات هموعت  حة ت 

قت   اويتم على  الجمتلى هالمعطفى هالوخوولى الختص  ات هحة ت. هلعلنى أعكف فى

كوتب ونو   أرصة فو  ههجي   ي الخاجصوتص اوتلج وو هالةاللوو هال  تفوو الوى وحة 

  ا الجنس الجمتلى الوجطيبى الجةية فى ذاو  وج هاوكهوةاخ،و  الويكولوو البونوو  يوطي 

 وج الجنتس الجمتلوو اوخطى.

يةو للعتل ك هر مت يطهع إ  ك   جيطو ت وجطيبوو هةيةو  ى هلوةو رؤيو فلن وو هة

)اليك  البونى الي رى الجهوا( لل او اليتعطو إلى أاات هلوةو العاط الطقمى 

الوكنجلجهى الطواى الك وف ه ج عاط وعطفى شبكى  ونى قت   على الوةاخ  هالبونوو 

يطى العتل  هالليو هالجمتل هالمعلجوتووو الوعةويو هاوخولو المنظجووو الويعبووك عاط 

ل هالجاقع وج خ،ل عجال   ونوو وعةويو ووةاخلو ك و و و ططوك ل ة ااواى عاط هالخوت

العنتصط الجمتلوو الجةلوو المطكبو ها وةى  عاط اواظمو المعطفوو هالوخوولوو اليبكوو 

المع ةوك هقة أوى   ا إلى أ  ووخل  أشكتل همتلوو هوعطفوو هةيةو أقطب إلى ال جرو 

رأس   ي اوشكتل الجمتلوو الجلوةو هنس ال او  هالوجةية هالوجطيا هو ع على

اليتعطو.ل لك كنت اطا ت فج وخجم ال فج حةهوك هأقاة   ج الوخجم أاات و ع على الحةهو 

الوخوولوو هالمعطفوو البونوو ال اجى  وج أهنتس همتلوو ووعةوو ووعترضوك فاى أشب  

هالوخوو  هالوع وة   كطا تل همتلى شبكى وعةوى يمجج   تلاجر هالةراوت هاسي تع

هالويت ك هاليمجض هاالتويطاف.إاات فج الوك وف الطاوا المجوض ال ى ي،   تطعو 

 العاط هك تفو  هغنت وو  هوراووو .

فى   ا النوتق الجةية ووجتهز اليعطيو فى ال او اليتعطو الواجر الو لوةى للخوتل 

 وو واخ  المنظجوو الجمتلوو اتقلو حةي الجمتلى هالمعطفى وج الوطكوا على العنتصط الجا

الجاحةوك إلى فكطو الوةاخ،ص المنظجووو الموآذرو الوى وط ب  وج أاظمو همتلوو هوعطفوو 

ووعةووك عبط حةهو همتلوو اجعوو ووعةووك ه  ا الوجتول الوطكوبى البونى لألاظمو 

إلى فكطو  المعطفوو هالجمتلوو الموبتينوك ا لا حةهو الخوتل وج فكطو العنتصط المو تعلو

العجال  هاواظمو الموةاخلوك ها لا حةهو الواجيط اليعطى وج فكطو الونلن  الوعتقبى 

فى  نوو النظتم الناى الجاحة أه حوى المونتصك إلى فكطو الوااوج الوخوولى هالجمتلى 

الي رى الك وف  وج أاظمو ااوو وع ةو هووبتينوك هااو ا النببوو هالمنط وو البنت وو وج 

لنص هوهرااات حجل و اجم الجحةو العضجيوك أه حوى العضجيو البجلجفونووك هحلا  نوو ا

وحلات وت اطل  علوات  نت )البنت وو البونوو الةهريو الي ريو( الوى وطى النبا هالنووجو 

ووةاخلوج ووجتولوج فى هقا هاحة هفى وكت  هاحة  مت ين ى رنت ووامتك هين ى فكطو 

نمح  خل  وطاكا همتلوو ش ريو وعةويو وجتولوك  مت ين ى الونلن  المنط ى  ونامتك هي

فكطو المطكا الجمتلى الجاحةك هوج  نت ف ة ا لا ال او اليتعطو  نوو الخوتل اليعطى 
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ا ن  وج الكولوو إلى ال،كولووك هوج العضجيو النتووو إلى الي ريو الم وجحوكهوج الوعتقبوو 

لمنظجوووك هوج الو تع  الوجتهرى الوطاكمىك إلى البنت وو العضجيو إلى الوااونوو البونوو ا

الوةاخ  المنظجوى الكو ىك و وةو وج واجراص همتلوو حةاروو وعتصطو و  : فكطو 

ال،ومطكا هاليبكو الو تضلوو لةى هتك وريةاك هوج فكطو وعةويو اوصجاص هالليتص لةى 

رهال   ترصك ووخت و   تخووجك هوج فكطو النص الكوت ى هاص اليبطو هالل و لةى 

هالنص الم وجح لةى إوبطوج إيكجك كمت أفتوص وج الو نوتص الويكولوو هالبنت وو الموعةوو فى 

الخطتب اليعطى هالنطوى المعتصط   مت وطاوا إلو  وج  آفتق الويت   هالوضتوك الوعةو 

هالوةاخ ك المعنى هال،وعنىك الاجص هالاماك وعوةو وطكوا هونظو  وت هة على 

اى اليعطي وج و نوتص أتلج و  ووعةوو كتللبس هاليمجضك هأتلجب النص ال ا

الونتقض الظت طيك هاالاايتحك هالونتصك المنتحتص البوضتءك إليتء أوهاص الط بك هخل  

شعطيو الحتلوك الوطكوا الواجيطيك هالاجر الموطاتلوكهخل  و اجم ال ججوك هويوط أف  

وتص الحل ك و بوا الةال هوعجي  الةاللوكالوطووا الوجقع هاالاوظترك الوك وف هالوبئوطك  وةاع

هاوتططوك أتلج وو المجقفكهأتلج وو الم تمكوةاخ  المع جل هال،وع جلكومت أوخلنت فى 

النص البونى الوي رى الةينتوى الكلى هل ة كت  على النتقة الجتو أ  يوخلى عج هموع 

طوع االقوطاب المناجى الخ،ق وج قنتعتو  ال  تفوو هالجمتلوو هالمعطفوو المنب و حوى ينو

 النص.

 القصة الشاعرة وهموم التلقــــــــــــــى المعاصر

أغلا الظج أانت فى عاط وعطفى هةية يحوتج  ةهري إلى همتلوتص ه ،غتص ول  

هآخط ه وج  وجتهز وعظ  الواجراص الب،غوو ال نت وو النت ةو  وج هنس همتلىهةيةو و

وبةع هوول  إلى  ،غتص وجاصلوو هةيةو وبوكط فضتءا ر تفوت  ونوت إانتاوت ويوطكت يونتزل 

فو  ك  حة همتلى وخاجص عج هاء وج وعجم  ال  تفى هالجمتلى الختص    لووةاخ   

وع  تقى الحةهو هاواجاع هاوشكتل الجمتلوو اوخطى  مت يجعلنت اوخلى عج اوعتء كجاوو 

هلع  وطكايو النظطيو إلى وعةويو اوشكتل هإانتاوو الجعى هويعبوو المنظجركالحة أه 

الوحتم الوخوو  النطوى  تلوخوو  اليعطى  تلوخوو  ال لن ى الوسولى فى ال او اليتعطو 

يخل    ي الحتلو الويكولوو البونوو وج الخوتل البونى الي رى الوعةوىككس  الم طوص 

عجال  وطووايو وونت وو الك تفو اسيحت وو هالجهتزو هالجم  هاسي تعتص هالمجتزاص 

الوطكوبوو هالو طوط الويكولى  مت يجعلات قتورو على الوطاوى إلى عجال  واجيطيو هإيحت وو 

 ونوو ويوطكو. هلع    ا وتهع  وج الوةهيط اسي تعى أه الوطوواى فى ال او اليتعطو 

وعتكواخ  حةهو اليك  هختره   نوو وخوولوو ش ريو وعةويو وجضجعوو هالوجضجعوو 

أيضت. ف، ولوام  تلوةرج الاونى النببىك هال  تلوطاكمى البنت ى الحةى الجاضح هال 

 تلوطكوا الواجيطى المجحة الةينتوىك هال  تلوةهيط الواجيطى هاسي تعى الجا ى أه 

 تورو الكلىك   تووخل  ال او اليتعطو على الوخجم الجمتلوو البونوو لل نج  هاوفكتر 
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وي رو ووعةوو ووبتينو وونجعو ووةف  كولو  هاحةو ضتهو   تسحتالص هالواتويتص 

هالونتصتص هالوطت  تص هالم ترقتص وفعو هاحةوك  مت يكنط أف  الول ى تجاء على ونوجى 

 النظطيو الن ةيو هالول ى الجمتلى وعت.

ا وو انبوو أه حوى علونت أ  انل   س  اوشكتل الجمتلوو الجةيةو لونا ااعاالوو أه ه

وطكوبوو هةلوو كمت  ج شت ع فى اوو وتص الب،غوو هال  تفوو العط ووكلكنات أشكتل وجطيبوو 

وخوولوو  ونوو وطل و الوجلوةاص هاسحتالص هالواتويتص هالوةاخ،ص هالوطاووتص 

هالوطت  تص هالم ترقتصكالح ت   الجمتلوو فى ال او اليتعطو ووكتو   طتقو ال،وكتو  

لم وجح على الليو هالوتريخ هالحوتو هاسانتاوو الميوطكوكحو   وكج  الح و و أف ت همتلوت ا

 ونوت و وجحت لوجلوة الم ترقتص ولج الم ترقتصكهلع    ا ينوةعى  تلضطهرو رؤيو الططق 

المعطفوو هالجمتلوو عبط ونظجراص هططا   احومتلوو وعةويو وةرهوو حو  ال و ع الليو 

  ي ع الجاقع هالوتريخ هالجهجو أوتم الليو هالنظطيو هالنن كه  ا يتتس أوتم الجاقعك  

لب،غتص الوعةو هالوي يط اسانتاى ال،ونواى إلى هجار  ،غتص الوطكوا الجةلى 

المجضجعىكه ج اليعنى الاةم هالوةووط المجتاى ـ كمت يةعى  عض ووج مى الحةارو    

هالوك وف الةاللىك هالوخاوا الوخوولى فى يعنى الوجتوع الم اجوىكهالوح و  المعطفىك

ال نج كها ى الوعمو  هالوجطية هاسط،ق هالجضعوو المنط وو فى النظطيتص الن ةيو 

 جص ات آلوتص  شمجلوو ونلطوو وحاط الجاقع هالكت ج هالليو هاوشكتل هالجقت ع الناوو 

تص هعةية الجةيةو هو اى االخو،ف اسانتاى الم    ال تهى فى وخولف ال  تف

الاجيتص.هوج  نت كتاا حتهونت الجمتلوو ولحو اآل  أك ط وج أى هقا وضى إلى وستوس 

الب،غتص البونوو  الوعةويو  الوى ووكتو   طتقو ال،وكتو  الم وجح على الوتريخ هالجاقع 

هالعتل ك ه ى  ،غتص  ونوو وعةويو ش ريو الون ى الاجيو هالعلوك هالحةك هال اة هالمعنى 

ت و وح ليونت هأخولونت وج هةية على حوجيو الوجاريخ هوعةويو الممكج هالاات وو لكنا

 المحوم كهاتويطافوو الوجطيبى.

احج الاطى فى ظت طو ال او اليتعطو وجطو ويكولى همتلى فنى هك ى    اطا ت 

 وهوت وستونت همتلوت هإص،حت ر تفوت هويووطا توتتوت وفعو هاحةوك فتلجمتلى فوات الين ا 

عج ال  تفى عج ال ومى عج اويةيجلجهى شس  ك  عم  فنى أصو كفتووب إذ يبنى عجالم  

الليجيو الجمتلوو ال طيةو ينتهر الجهجو هال اص هالليو هالاوت  هالحطيو هالوتريخ هاسراوو 

هالحوتو هالمجص وفعو هاحةو. ينتهر هموع ذلك وج خ،ل ونتهرو هنة الليو ذاو  ونتهرو 

كوك هوطكوا؛ عنة   وابح ليو اس ةاع هوجتزاو  أواو للوحةي  ال  تفى كيف هفحص هو 

 هالجهجوى هالحضترى قب  أ  وكج  أواو للوحةي  الجمتلى فحنا.

هوج رمو ف ة اوكئنت فى  ح نت عج همتلوتص ال او اليتعطو على وناجوو هص وو 

متلى هالمعطفى وحلولوو ر تفوو ونظجووو وج خ،ل الجقجف على وخجم الجةل الن ةى هالج

هالمناجى  وج ح جل وعطفوو ووعةوو ووةاخلو يحكمات النن  الجمتلى هالمعطفى هالمناجى 
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الجةلى المطكا الم وجحك  مت يمكننت وج الوجقف على ظت طو ال او اليتعطو وج 

هاوكهالظت طو الن ةيو الةا طو حجلات وج هاو رتاووكهالظت طو ال  تفوو هاالهومتعوو 

الملوحمو  امت وج هاو رتل وكههف    ا الواجر ال ة وج إعتوو وطووا )أف  هاويةيجلجهوو 

ال بجل العط ى( ضمج   ا النن وو المناجوو المعطفوو البونوو الم وجحوك يوو إعتوو وح وا 

وناجى هةية للظجا ط الجمتلوو الحةي و هالمعتصطو هعلى رأتات ال او اليتعطوكفمج 

الجةلى  وج النظطيو هاس ةاع  يوبوج للنتقة هاوبوج وع   خ،ل االشوبتك الجمتلى هالمعطفى

شطهخ النظطيتص فى ضجء ط طاص اس ةاعكومت يجلة   ا الاةام الخ،ق الات    وج  

حطيو اس ةاع هصطاوو النظطيتصك فتس ةاع قت   على  هنترو الم ترقتص ال روت و 

نظتم هال،اظتمك المجضجعى المطت  تصكهقجو الوعةو المنط ى ال،ان ى الموطاهح  وج ال

هال،وجضجعىكالع لى هال،ع لى وعت هفى هقا هاحةكومت يكنط النببوو الوطاوبوو 

للوعتقا الجمتلى هالمعطفى هالوتريخى النلس فى  نوو الم ت و  هالواجراص هالجعى 

 هالليو هالجاقعك هومت ين ى البةا تص الجمتلوو هال لن وو هالمعطفوو ال بلووكهي وح اوف 

المعطفى وج هةية سح،ل المخولف فى المتولفكهال،وننج  فى المننج كهالننبى فى 

المطل كهإوختل وتل  يوع    عة فى  نوو وت و  وع ل  وج قب !! هالعكس أيضتكه  ا كل  

ين ى وج اوتتس فكطو الوطت   هالنظتم هالممت تو  وج النظطيو هاس ةاع   مت ين لنت وج 

ن،وى اليترحك إلى الع   الن ةى الو كوكى اليترخك ال تور على الع   الجمتلى االتو

و كوك الع،قتص الوطاوبوو الحةيةيو  وج النظطيو هاس ةاع.هوج خ،ل هقجفنت على وعةو 

اوشكتل الجمتلوو الجةيةو تنوجقف  تلضطهرو على وعةو آفتق ال بجل العط ى وج خ،ل 

آفتق االاوظتر  س عتو ت الجمتلوو هالمعطفوو توتقتص: ال ا  هالو نوط هالوسهي كهتوتقتص 

هال  تفو الموعةوو الوى وواتوى و  :)امطوو اوف  ـ ويووط اوف  ـ وعةي  اوف  ـ إعتوو 

وستوس اوف (
 (6)

ك ه ى آفتق هةلوو وعةويو وواتوى وج خ،ل هةلات الجمتلى المطكا 

يمكج فا  ال اص اس ةاعوو  وج الظت طو الجمتلوو هالنوتق ال  تفى العط ى العتمك ف، 

العترفو عج وجضجع وعطفوات عج النوتق الن ةى ال  تفى العتم ال ى أاوجات  حتل. هوج 

الويعبوو    نت فنجف اوخ  وج فكطو الو كوط اليبكى البونى المنظجوى ال ت   على فكطو

  شبكو وعطفوو هالبونوو هالوةاخلوو ونطل ت وناجوت سعتوو  نتء آفتق ال بجل العط وو الوى وم 

وع ةو و وجحو وج الع،قتص هاسوكتاتص هاالحومتالص هالوةاخ،ص ال ت مو على النوطهرو 

هال تعلوو هالوح   هاليبكوو هالبونووك هحوى اوح   وج   ا ال كط الجمتلى اليبكى 

المنظجوي الجةية ال ة وج إحةاث ط طو رجريو هةيةو فى الجعى هال ا  هالممترتوكاحةث 

 و فى هعونت  ستتلوا الكوت و هاوواء  مت يجاكا ونوجةاص ال ج فى أتتلوا رجرو عمو

الجعى هالممترتو هوعةو واتري ات هويعا  ،غتوات هعلى رأس هموع ذلك   ا الجنس 

 الجمتلى الجةية ال او اليتعطو  مت أاات وم و  للعتل  هال و  هالجاقع هالخوتل.
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 فى النقد التطبيقى للقصة الشاعرة

لطغ  وج ومكج ال او اليتعطو فى عتلمنت المعتصط غوط أ  كوت ات الح و ووج على ا

اتوره  لليتيوكف،يج منك  نتطو   ا ال ج أا  تا  ينوطك     ى البنتطو المع ةو 

الممونعو.واات خ،صو الجعى الجمتلى هالمعطفى الم طط  تل اص هالعتل كي طط فوات كتوبات 

و  و   هرقو اليجطو الوى وخوا  رهح اليت و كلات أه  مجم العتل  فى صجر تطيعو وك  

قططو المطط الوى وخوال النمتء كلات.إاات فج الطقص او ةى فى أضو  ونتحو 

ومكنو.هل ة قطأص ك وطا وج ال اص اليتعطو فل  أهة غوط النتور ونات وج يتوى الح جق 

  أوتم أامجذج فنى ال نوو اوصولو لا ا ال ج المط ف المع ة الك وف.هتجف  أوجقف اآل

اتض  ه ى قاوةو ) إل   ، قةووج ( لليتعط وحمة اليحتص وحمة علنى أوح   وج 

 :فطضوتوى الجمتلوو هالمعطفوو النت  و

قصيدة ) إله بالقدمين(
(7 )

 

 على طجر تونتء رهحت ونترطص اوونوتصكه با خمتتوج تونت..ك

 إل   ،قةووج  جىكارو عا شعلوك

 الطهضوكاشوبكا كلمتص الخطواصطخ النتس فى ونجة 

 هطل تص غةرككنت س وقاكوعت ة راحا والىكطجى الاوك  النةروك 

 احو  فى وجلس اووج..ك

 عتو الا وع وع )المجلة النبجى(كهحلجى الط جلو غت ا..ك

 وةاخلا ال طقكااي ا اورض

 أعلج  ةر ابجؤو قتعةو اوحمط ال جضجى..ك

 وط عا اليمسكهاوخ  المنوحو  ال طار

فى   ا النص ووح   اليطهط الجمتلوو المع ةو لا ا ال ج البنوب الختوعكحو  اجة 

الخوتالص المنظجووو البونوو ووطاوى إلى خوتالص النطو هاليعط هالوسو  هال كط هالةراوت 

هالمووتفواي ت وفعو هاحةو عبط صجر تطويو أشب    طع رهحوو ولوابو وووتلوو ووجالة وج 

تء( الوى ونترطص واقت  مت ونوةعو  وج ونترط الطهح هاابوتص رهح الاجرو اوم )طجر تون

اورض عج رهح النمتءك اووط ال ى اتوةعى ريتح الخمتتوج وعاف  م ةتتص الكج  

كل .فانت يوحط ) إل   ،قةووج(.هالحظ صجر   ا اسل  المحط  ال ةووج ه ج يعجا عج 

جر االغوطاب هالوماق غطس خطتي فجق وطاب اورض هوتتوةعو  هموع ذلك وج ص

هال جضىك نت ووةف  الاجر اليعطيو النطويو عبط اتوعتراص ش ريو وكوظو  تلوك وف 

هاسيجتز هالوطكوا العتلى الم طط حو  الم ترقو  هالعم  هاالاخطتف الوخوولى ال ى 

يسخ ك   ضك هقضوضك لعتلم  المو جط  تلةالالص هالطؤى هاالتويطافتص هكس  ال او 

وجنة حتلو ال وجط وكحتلو  ى أقطب إلى اليطحو الاجفوو الخ،قو الوى  اليتعطو  نت

وبطق كتلطعة المالال خترج أف  النوتق الطواى الطتمى العتمك.إا  االغوطاب الحايج 
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النكة  وج وتريخ اورض هوتريخ النمتء.  ا الحطتم الكجاى اطاي يموة إلى ك  صجر 

ويوعلو  ج   اليعط هالوسو  المووتفواي ى  الحوتو فى ال اوك ه نت ووحطك وراوت النطو

النتف  فى أحجال البيطكيوجلى ذلك فى   ي الاجر النطويو الجص وو الوى وضطلع  ةهر 

الةروت اليتعطو الاتعةو وج خ،ل الوطاك  الجص ى النطوى الةاروى المواتعة : صطخ 

عت ة النتس فى ونجة الطهضوكاشوبكا كلمتص الخطواكهطل تص غةرككنت س وقاكو

راحا والىكطجى الاوك  النةروكحوى اا  إلى صجرو االحوجتج العةوى فى وجلس 

اووج..ك ووبجعت  ن تط فطاغ وجنة العةم الجهجوى هعةم الجةهى فى   ا البوتض ال تو  

فجق الا حوكه نت ووجمة رهح المجلة النبجى روا النجر هاالرو تء هوو،شى حلجى 

ل و) عتو الا وع وع )المجلة النبجى(كهحلجى الط جلو اوط تل روا الط جلو الحوو الخت

غت ا..ك(ك ه نت ين طط ع ة الطهح اسانتاى المون  هووةاخ  فطق المجص فوني  اورض 

 تلجي  هال بجر)وةاخلا ال طقكااي ا اورض( هيبةأ ونلن  العةم هالمجص اوحمط 

ال جضجى..ك(.ووجالى  ال جضجى فى ك  وكت  فى الةاوت )أعلج  ةر ابجؤو قتعةو اوحمط

الاجر النطويو ختل و اوحةاث المةوطو وجنةو المجاقف العةووو هالطؤى الكتش و عج 

خطاب العتل  هزي   هو،شو كحو  ووط ع شمس قتولو هينوحو  ك  شىء فى العتل  إلى 

 فطاغ ونوحو .

هال او ال تاوو الوى تن ف علوات فى   ا البح   ى قاو )اخواال( لليتعط وحمة 

 اليحتص:

 اختزال

كي ا  هيكي  وحطتص ااهل النتس  عة الجمعو اوهلى وج اتوا،ك اجاب 

النطايتك تحا المجلس ويطهع قجااوج اخوطاق النةك لجال روي اتوججاب فوطهس عةي  

اووب العط ي؛ اخوال المنا  في تل  ووطه ا   الوسهي ..ك رترص وطهعوتص على قيطو 

تطح الطكتب في إع،   طاتو  وةهيط  الاكطز  ..إلواتوجزك كتاا  المومجاو  اشوتقا 

!هيلكجم شمنةي ..ك رفعا هلنو واجيا ال وتهى
(8)

 

قلا آا ت إ  ال او اليتعطو  ى فج اوخولو البونوو الويعبوو  توووتز واات ا نو عاط 

وعطفى  ونى وعةوىكعاط الك تفو هالوع وة هالوةاخ  هالو طوط تجاء على ونوجى العلجم 

طيبوو هاسانتاوو وعتكهوسوى ال او اليتعطو النت  و )اخواال( لليتعط وحمة اليحتص الوج

لوجنة لنت   ي اللحظو الجمتلوو المعطفوو الطا نو  ك  وع ةيةاوات هويعبتوات هك تفوات 

 الطوايو الميعو.

لكج اوعجا فى ال او النت  و )اخواال( أاات وكيف لنت عج الجه  اآلخط المظل  

لحضجر الحضترى المعطفى الطقمى المعتصطكهه  الضمجر هاالاح،ل الميوطب ل

هاالخواال اسانتاى الم واك فتل او  نت ال وجنة حس الوع وة هالطحت و هالوك وف هالوعةو 

فى حوتونت المعتصطو    وجنة آفو كبطى وج آفتص عاط الوكنجلجهوت ه ى آفو االخواال 
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ط.هلع  رمو ع،قو هر ى  وج غجل الطهحى هالجنةى هالجهجوى لإلانت  المعتص

ال ةراص الوكنجلجهوو البتذخو هطتقتوات اآللوو ال ت  و ه وج اخواال اسانت  المعتصط إلى 

ورهو فتهعوك  ا وتول ونت إلو  الاو   جو ف ة اكويف وحمة اليحتص أ  حضترونت حضترو 

ت  تمنطو هإقاتء هاغوطاب هو وا هو،شكهااظط وعى كوف يكويف اليتعط ال ن

 اليوتب المةوط فى الحضجر الاا ف وج خ،ل ال او النت  و: )اخواال(:

وبةأ ال او أهل كلمو   ع  الكيف )كي ا(كهوا مت ال او اوصولو الخ،قو كيف 

هاكويتفكر  يسوى ال تع  )هيكى( ه ج ات  وجاجل تتخط وطل   العتوو على ال تعلوج 

 نت لوس فتع،    و عجال   كلكج اكويتفات كت  الج مووج ال،فعلووج فى حوتونت الوجووو. إا  

ح ت واات قتلا لنت أانت لننت فتعلوج    و عجال  نتكه نت وكمج رهعو ال ج إذ يكيف لك 

 اليوتب اوصو  فى الحضجر الاا فكهلكنك إذا تسلا  نت هوتذا اكوي ا )هيكى(؟

وحطتص ااهل النتس اكوي ا الع،قو الخ وو ال،وط وو الوى يكوي ات ال ج الجتو  وج 

وج قطتراص حوتوا  الوى اتو لج ت لوح و  ذهاوا  ه وج اتوا،ك اجاب تطايت   يجم 

الجمعو الم ةس. نت اكويف المةاس  يلف الم ةسك اكويف أ  البيط فى  ،وات ـــ أه أى 

 ،و أخطى فتل ج الجتو يحل  إذ يحةق ـــ عنةوت ينو لج  رح،ص ت ط   إلى وح و  

لج  هال يالج ك يوطاهعج  هالياعةه ك يوطاهعج  هاليالج ؛ واا  ههجو   ينا

يعويج  فى  ،و النطايت هالعبوة هالوماق الاوتاى هالمكتاىك فا  ونوالكج  فى ك  

شىء.ف، وجاص   ونا  هال وطهعوتص قوموو ههمتلوو هأخ،قوو وط طا   سزونوا  هأوكنوا  

ال ااى ا ن  لوجصلنت  الاوبانت إلى قةرو الوى يعويج  فوات.هلعلنت لج وسولنت اليك  

اليتعط فى  نتء الةالالص هالطؤى هاوخولوك ف ة صمما ال او على االا طتع هالوماق 

هعةم الونلن  المنط ى لألحةاث هالمجاقف هتطيتلوو الاجر هاالاو تالص الةاللوو 

سانت فى حتلو المماقو المبع طوكهاسي تعتص المخوالو المخون وكهالاجر ال،وع جلو.فك

وهرا  عب ى الونط ى اةهر فى عجال  شبحوو غتضو وجحيو  مت يوجازى هشك  الحوتو 

 العةووو الوى احوت ت فى تلنلو وج الوآهي  الو  وو المظلمو.  

كي ا  هيكي  وحطتص هوسو  وعى اا طتع المعنى  وج الجملو النت  و فى النص )

جاب النطايت( هالجملو ال،ح و فى النص  ااهل النتس  عة الجمعو اوهلى وج اتوا،ك ا

)تحا المجلس ويطهع قجااوج اخوطاق النةك(كفإذا تسلا هوت الجتوع  وج المعنى 

هالمعنى؟ ههةص ال،شىء هترمت!! وانت اعوش فى عتل   ،وعنى هالوطووا هال 

ااوظتمكعتل  تةيمى ويوطبكعتل  االخواال الم واك هالما   نت أ  شك  الليو  ج شك  

الحوتو الوى احوت تك ليو الوع جلو غوط ووطا طو هالونظمو هال  توفو هال والوك إ  شك  

ال او  نت  ج شك  العتل  ا ن  الوى وجنةيك ه نت همتل ال ج هأصتلو ك فإذا فويا عج 

شك    ا المجلس المجقط فلج وجة ل  شك، هال جيو وا  هتء ونكطا وخواال حوى هإ  

كنات المعطفو الوسهيلوو الج موو المنكطوك ف ة هتءص و طوو وبةى فى شك  المعطفو ل
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)المجلس(  ك ا فى ال او وعطفو ك لكج اوعجا أ  وسوى و طوو المجلس  سلف الم 

الوعطيف  ونمت  ى فى الح و و وجغلو فى ظلمتص الونكوط هاالخواالك وت أعجا ال ج 

ك لكج   ا المجلس المنكط انو   الجمو  إذ يطينت اليطا و فى اول وك هالونكوط فى الوعطيف

وع   إلى الجملو ال،ح و فى النصك فنجةي يمترس فع  اسقاتء لألوب العط ى إذ يطاي 

وطى لمتذا حةث وتحةث؟ أغلا الظج فوطتت ومووتك نت الحوتو واوط  طع  المطض المطك 

هاقع حوتونت العط وو المماقو المبع طو واات  لج وجة إهت و هاحةو هاضحو وحةوو اتهعو فى

قت مو على االخواال هالوماق هال جضى هاالغوطاب. النتس فى  ،وات ينو لج  قطتراص 

الناهل إلى المجص ال قطتراص الاعجو إلى أشجاقا  فى الحوتوك احج امعج فى ا   طجي  

احج تتوره  فى ليو  وج الوسهي  الممووو المظلموك احج احوت العمى على أا   اوطوك

وضتوو لجهجوات هحوتونتك احج انو   ووطه أا تق اسخواال هالطعا هالبع طو هال جضىك 

احج ونتفطه  فى ظلمو أا تق اليط و هلننت صتعةيج فى هلجاص الحوتوك وطهعوتص ليونت 

 يو ف وطو فوطاات ا وو  حجل قيطو وجزك ا و  الةاوت هال ا عة ت حجل ت تتف هواتوطاص 

كتل وماقو واوط وك ضتقا ليونت فضتق ههجوات هه ا أشجاقنت هضمطص هأش

حوتونتكصطات اطوع فى تجج  روايو الوط وو اتعمو ويوتل هعونت هالهعونت على النجاء 

هاظج أانت احوتك  ونمت احج احوت المجص هالاطاء هالخةيعو الكبطىك فبعة أ  ف ة اسانت  

ولو يةلف  اجرو هاعوو هالهاعوو وعت إلى ا   وطهعوتو  ال  تفوو هال وموو هليو  اوص

الوسهي  العةوى  هالوبطيط الجبت  المنوخ ى فووحجل الجهجو إلى وجطو ونلووك ه نت وكمج 

الةالالص العمو و لنص ال او عنةوت و جل) اونلى هانطح فى إع،اتص  طاو  ال وطتو 

وو لا ع جلنت هليونت  وج هالاكطز ههيلكجم شمنةى(ك احج اعوش  عجال  اسلاتء الميوط و 

ونموتص ه موو و  ةات هج ط اوتمتء الح و و الةالو ال تعلوك هإذا غت ا الليو غت ا ح ت   

المنموتص عج إوراكنت هعينت أه تم الحوتو  ةي، عج ح و و الحوتوك فنطى الج    ةي، عج 

، عج هةلوتص الح ك هالمجص  ةي، عج الحوتوك هالك ب  ةي، عج الاةقك هالخطافتص  ةي

الوتريخ المتويو ال علووك إا  االخواال الجهجوى ال تو ك فعنةوت وخوال الليو يخوال الجهجو 

هوضمط الطهح هيضمح  الخوتل.هلع  فطاغ الون وب الطبتعى ال ى أوى فى ال او  عة أ  

م الاكطز هيلكج لغ االخواال وةاي  يملت أرهاحنت  طا حو المجص هالعةم ختصو يعة عبترو )

( إ  النص يكوا لنت وج خ،ل ال طاغ المجحش أانت احوت فطاغتص الحوتو  ةي، شمنةي ..ك

عج ح و و الحوتوكهعنة   ال ة أ  وطفع هلنو   ا المجلس ال،وتريخى ال،وجقطكوجلس 

 اسقاتء هالضمجر هالو،شى هال طاغ هالمجص.

قةرو اليتعط على  نتء هلع  الموسو  فى أشكتل البنتء ال نى النت  و فى ال او يجة 

  ي اوخولو الويعبوو البونوو  وج والالص خوتالص الون وب الطبتعى هوالالص خوتالص اسي تع 

المخوالك هخوتالص الاجر النطيتلوو ال،وع جلوك هخوتالص الو طوع الاونى ال،تببىك 

جتهز هالةهار  العب ى ال،   فى أحةاث هوجاقف ال،هةهى. ك  ذلك و  فى قاو ال وو
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الخمنو أتطط. أل  أق  لك إ  فج ال او اليتعطو الجتو  ج فج الو طوط الويكولى هالو يف 

 الليجى هالخوتالص البونوو الك و و الةالو!!
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 المصادر والمراجع

و. أيمللج وعولللا: وجللتزاص العبللجر هتللطويو ال ضللتءاص البونوللوكاحج وستللوس وجطيبللى  .1

هل  كلولو اآلواب  تالتلمتعولووكهتوعو قنلتو للخوتل النطوى الجةيلةكالمتومط اللةهلى او

كهااظلللط 2008أ طيللل      3ــلللـ  29النجيسك عنجا )النلللطويتص هالعللللجم اسانلللتاوو( 

للبتحلل  أيضللت: احللج همتلوللتص وعطفوللو هةيللةوكالمجتز هوستللوس الحطيوكوجلللو كلوللو 

 .2015اآلواب  تلنجيسكالعةو اوهلك عةو يجلوج 

الخطلتب الن لةي المعتصلطكوتومط كلولو اآلواب و. أيمج وعوللا: اظطيلو الوجطيلا فلي  .2

هتوعو ال لت طوك فلطع  نلى تلجيفك  عنلجا ) احلج  نلتء اتلوطاووجوو للونمولو المعطفولو( 

.هااظللط 2004 4 6ـ  5وجللو كلوللو اآلواب هتوعللو ال لت طوكفطع  نللى تللجيف. ولتريخ

أيضلللللت للبتحللللل : االتلللللوبةاو المناجلللللى هتلللللطويتص الع للللل  الجلللللتوعى: ا لللللة الع للللل  

ىكالمتومط الةهلى الختوس للجمعوو الماطيو للنطويتص  تالشلوطاك ولع كلولو اوكتويم

ـ  11ـ  9اآلواب  تستلمتعولووك عنجا  )النلطو هالكوت لتص الجةيللةو( فلى ال ولطو   ولج 

 . 2013أ طي   

و. عبللة الاللمة الكبللتصكالمجطى اواطجلجهىكأ حللتث فلن ووكتلنلللو ييللطف علواللت  .3

 .65كص 2006ك 1وار أفطي وت اليطقكط وطكا او حتث ال لن وو  تلميطبك

و. وحمللة فكللطى الجااركف لل  االخللو،فك و ةوللو وستونللو فللى اظطيللو اووبكتلنلللو  .4

 .132ـ  131كص1999ك 87كوت تص ا ةيوك وئو قاجر ال  تفوكال ت طوكع 

و. أيمج وعولاكال جراص العلموو المعتصلطو ه نولو الوحلجل المجلتزى فلى اآلواب )احلج  .5

مط كلوو اآلوابك هتوعو  نى تجيفك   عنجا ) االوجت تص الحةي لو اظطيو للخوتل(كوتو

إعلتوو  نلتء و الجم  .هااظلط للبتحل  أيضلت)2006ولترسك 5ـ  3فى العلجم اسانلتاوو( 

الع ل   لوج اليااللى ها للج رشلة فلى ضلجء ال لنلل تص المعتصلطو(كوجلو كلولو اولاوللتص 

حلل   للمجلللو فللى  عللتم  جتوعللو أهلجواغكوةينللو  جرتللوكالجماجريو الوطكووكهصلل  الب

 .2011. هايط عتم 2010ك

و. أيملللج وعوللللاك ولللج و لللةي  كولللتب اللللةكوجر يجتلللف اجف كاليلللعط هالمطايت:وطايلللت  .6

ـلـ  1.ص 2016كالاوئو العتوو ل الجر ال  تفلوك234الول ىكتلنلو كوت تص ا ةيوكالعةو 
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