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التشكول ىالموسوقي ىفي ىدووانى
مغذيىاألرواحىومسليىاألشباح ى
للشاصرىالتوميىسعودان ى
د،ىشلبيىفاطمةىالزهراءىى ى
جامعةىباتنة 1ى
اإلاخلصق:
مً اإلاّشوف ؤن الؽّش مً ؤؼهش الفىىن
ألادبُت و ؤكذمها وؤهثرَا رًىِا واهدؽاسا رلً ؤهه
الىظُلت التي جىـل إليها ؤلاوعان لُّبر بها ِما
ًخخخلج بىفعه وٍجىٌ بخاوشٍ ،وبما ؤن الؽّش
الؽّبي مشله مشل الؽّش اإلاّشب حاء لُّبر ًِ
ألاخاظِغ فئهه ال ًخخلف ِىه في بىاء اللفُذة ،مً
ألاؼىاس وألابُاث واإلالاوْ ،والشوي ،وفي ألاغشاك،
والّىدة إلى ألاوالٌ،فلذ وان الؽّش الّشبي مىدؽشا
بحن اللبائل الّشبُت ،وٍخمشل في ألاَاححز وألاساححز
التي وان الّشبي ًشججلها لُيؽذَا وساء إبله وٍدذوَا،
هما وان لهم ؤغان وؤهاؼُذ ًخغىىن بها في ؤفشاخهم
وفي ؤخضانهم ،وَزٍ ألاؼّاس الّشبُت الؽّبُت ال جخلىا
مً إًلاُ مىظُلي ًىعبها وابّها الؽّشي ،وكذ
ٌهشث ِذة ؤؼياٌ فىُت مً الؽّش الؽّبي
ؤَمها:اللشٍن ،اإلاىشح ،الذوبِذ ،واإلاىالُا ،والضحل
واليان وان ،واللىما ،وجىذسج الفىىن الشالزت ألاولى
جدذ الؽّش اإلاّشب الزي ٌعحر وفلا لخلالُذ الّشبُت
وٍدافَ ِلى ظالمت اللغت وجىىىي الفىىن ألاخحرة
جدذ الؽّش الؽّبي.
إن الؽّش الؽّبي ِمىما لِغ له كىالب فىُت
وؤوصان مىظُلُت والتي وّشفها في الؽّش اإلاّشب،
وغالبا ما ًىٍم الؽّشاء الؽّبُىن كفائذَم وفم
ؤلاًلاُ اإلاىظُلى الزي جملُه ِليهم ججاسبهم
ؤلابذاُِت ،ؤو ًىٍمىن وفم همىرج مّشوف لذيهم
وَزا هشحر في ألاوظاه الؽّبُت ،رلً ؤن بّن
الؽّشاء ًخخزون ؤؼّاس الؽّشاء اإلاؽهىسًٍ همىرحا
إلاىٍىماتهم .
إن الذساظت اإلاىهجُت اإلاخياملت للدؽىُل
اإلاىظُلي إلاذوهت مً الؽّش الّامي لؽاِش جلخض ي في
سؤًىا الظخفاء ؤبّادَا اإلاّشفُت الفىُت الجمْ بحن
اإلالاسباث الخاسٍخُت والىٍشٍت والىـفُت الخىبُلُت .

اإلالاسبت الىٍشٍت  :ظىّخمذ في َزا اإلالاٌ ِلى
دساظت الذهخىس مّمش حجُج خىٌ اللماًا
الىٍشٍت إلاىظُلى الؽّش 1خُث ًلىٌ في َزا
الفذد" :إن خمىس مفىخلح الىٍام في
اإلالىالث اإلادذدة إلااَُت ألاوعاق اللغىٍت
ؤلاًلاُِت لألوصان اإلاىظُلُت ألي مذوهت
ؼّشٍتٌّ ،ني ال وحىد للؽّش الخش باإلاّنى
اإلاىلم ألن الخشٍت في ألاوعاق الؽّشٍت لً
جىىن إال وعبُت لىىن الخدشس ،ؤو الاهضٍاح
اإلاىظُلي لً ًىىن إال مما َى مدذد
ومخىي ظلفا ،ومً زم ًإخز ـفت اإلاُّاس في
البيُت الفىجُت ألي ؼّشٍت كائمت ،وما ًبذو
مخدشسا ظُفبذ في خىم اإلاُّاس لىٍام إًلاعي
2
مىظُلي ؼّشي الخم ".
زم ًداوٌ وشح جىالذ ألاوعاق
اإلاىظُلُت ؤلاًلاُِت وجىاجشَا ودًمىمتها في
الؽّش مً خالٌ ؤسبْ افترالاث هٍشٍت هي
واآلحي :
1ـ ؤؼياٌ مىظُلُت ؼّشٍت ِلُمت جىلذ
مشة واخذة مً مضاج خاؿ فشدي ؤو مؽترن،
وجخخفي ،وَزٍ الٍاَشة هشحرة في الؽّش
الؽّبي ،وهادسة في غحرٍ ،و جلخض ي جفعحرا
خاـا سبما ٌّىد إلى هىن َزا الىىُ مً
الؽّش ًبّث به إلى الخُاة دون ـاخب
ًدشؿ ِلى ـىن ؼيله لُخللفه اإلاخللفىن
فُخفشفىن فُه هُفما ؼاءوا بالضٍادة ؤو
الىلفان.
 2ـ ؤؼياٌ جخىالذ وجخىشس ِلى معخىي
مدذود زم جخخفي ،وَزٍ ؤًما مً ممحزاث
الؽّش الؽّبي.
 3ـ ؤؼياٌ جخىالذ وجخىشس ِلى معخىي
مدذود زم حؽُْ ؤهثر ِىذ الىاط إبذاِا
وجذاوال غحر ؤن مذي ؼُىِها ًخفاوث؛ فهى
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ؤكل في ججاسب الؽّش الؽّبي ،وؤهثر دًمىمت
في بّن ججاسب الؽّش ألاخشي.
 4ـ ؤؼياٌ جإخز ـفت اللذاظت وٍخدشج
مً الصشوج ِليها ،وَزٍ الٍاَشة لً جىىن إال
في ؤؼّاس جمخمذ ًِ روق حماعي اجفاقي
3
إبذاِا وجذاوال "
ومً َزٍ الافترالاث الشالزت ًفل
الباخث إلى جفيُف ًمازل اإلاىجض الؽّشي
الؽّبي وغحرٍ وهي في سؤًه ؤسبّت ؤهماه
حؽىُلُت" :الىمي ألاوٌ ًمشل واكّت ؤظلىبُت
ـىجُت واخذة مّضولت في الىٍام الّام لىخلت
ؼّشٍت ما ،وَزٍ لً جخدىٌ إلى هٍام ؼّشي
ِام ،ومً زم ًفّب جفيُفها وإدساحها في
همىرج مّشوف ،وجبلى معخّفُت إلسحاِها
إلى هٍشٍت مّشوفت ؤو حذًذة ...وَزٍ جىثر في
الؽّش الؽّبي ...اإلاّخمذ ؤظاظا ِلى الخذاوٌ
الؽفىي ،واإلادعم بالخشٍت اإلاؤدًت إلى خذ
الخخلق مً ؤي خشج فني ؤو ؤخالقي هدُجت
جىفله مً مبذُِه وهلادٍ ،وظشٍاهه بحن
الىاط وألاحُاٌ والهىاء والىىس دون سكُب ؤو
ِائم مً ؤًت حهت واهذ.
و الىمي الشاوي ًمشل ملىْ ؤظلىبي
ؤهبر ؤو ظُاق ؤهبر ِلى معخىي مجمىِت
ؤِماٌ ؼّشٍت ،ومً زم ًمىً إخماِه إلى
هٍشٍت خاـت به ،والخجاسب مً َزا الىىُ
جمشل كمت اإلاغامشة والغشابت الهتهاهها ألوصان
الىٍام ؤلاًلاعي الؽّشي الزي اظخدعىه
الزوق الّام لخلجماِت.
و الىمي الشالث َى الزي ًإخز ـفت
الىمىرج و اإلاىىاٌ 4هما ًلىٌ ابً خلذون في
بىِخه الفىجُت ،وٍفشك هفعه ِلى الؽّش في
مذي ؤحُاٌ وِفىس ،وٍمىً ؤن ًخمْ في
هٍامه إلى هٍشٍت ؤهثر ؼمىال وجماظيا وجىىِا،
وَزٍ ألاهىاُ الشالزت جدذر في الؽّش الؽّبي

بخفاوث ،هما جدذر ؤًما في بّن ألاؼياٌ
الؽّشٍت الجذًذة ،وولما واهذ ؤكل اهخٍاما في
جىاجش همارحها واهذ ؤهثر خمىسا وبخاـت في
هٍام مىظُلى اإلاىشخاث وألاصحاٌ ...وَىزا
ًبذو بإن الىصن الؽّشي الؽّبي ًخدىم فُه
اإلاخلخىىن ألن هفىـه جٍل مفخىخت صماهُا
ؤي مىظُلُا بىىنها جدىاكل ؼفىٍا ومفخىخت
داللُا بالىبْ ،ومً زم فئن وصنها الخلُلي
ًىخمل ِىذ آدائها غىائُا ،ومً زم فاإلاخلخً
والىابْ الغىائي ،وهٍامه وآالث الىشب
اإلاىظُلُت اإلافاخبت له هي اإلاخدىمت في
ـىسجه وؤوصاهه ؤلاًلاُِت اإلاىظُلُت النهائُت،
وٍمىً ؤن جخغحر بحن مخلخً وآخش.
والىمي الشابْ هادس الىكىُ ،وال ًىىن
إال في آداب جىىن هفىـها الؽّشٍت ؤؼبه
بىفىؿ دًيُت ،و حعخمذ كذاظت هٍم
إًلاِها مً لغتها اإلالذظت ،وٍشحْ إلى الخىافم
الجمعي لُإخز -هما ًلىٌ سوظى -ـفت
(الّلذ الاحخماعي اإلالذط ،ولىىه فني؛
وَعخلضم مدشماث ومباخاث وواحباث
وسخق ،وَزا الىىُ مً الؽّش زابذ في
ماَُخه مدذد في هٍشٍاجه ـاسم في مىْ ؤي
اهضٍاح ًمغ بىِخه الّمُلت اإلاىلذة لبيُاجه
العىدُت ،وولما وان الؽّش بهزٍ الففت وان
ؤهثر دًمىمت في بىِخه ؤلاًلاُِت ِبر ؤحُاله
وِفىسٍ اإلاخالخلت ،5".و َىزا فئن دساظت
ؤي ؼّش ال جىخمل إال إرا جىاولذ هٍام حؽىُل
ألاوعاق الفىُت التي ًبنى بها الؽّش لمً
لّبت اللغت في حؽىُلها اإلاياوي والضماوي،
وَىذظت إًلاِاجه الىفعُت اإلاخلىهت بإلىان ال
خذود لها ،وٍخم َزا بفمل كابلُت اللغت
لخىلُذ ؤهٍمت غحر مدذودة مً ِملُتي
الخىصَْ وؤلادماج في اإلاعخىي الفىحي اإلاىفخذ
ِلى اإلاعخىٍاث ألاخشي المخفاؿ ما في إًلاُ
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اليلماث والتراهُب وكابلُتها للصخً بإحىاء
إًدائُت وحذاهُت سوخاهُت " ..ألن ألاـىاث في
الىق ألادبي ،ؤو في اللغت الؽّشٍت ،هي غاًت
بزاتها ولِعذ واظىت لغاًت ؤخشي هما َى
الخاٌ في الىالم الّلمي اإلاُّاسي…" ،6هما ؤن
دساظت البيُت الفىجُت لإلًلاُ اإلاىظُلي
الؽّشي جىؽف ِىه ؤسبّت حىاهب هي
ألاؼياٌ واللىالب البىائُت الشابخت واإلاخغحرة ،و
ألاوعاق ؤلاًلاُِت اإلاىظُلُت الىبري
ألاظاظُت اإلالُذة (ألاوصان  ،هُفما وان
هٍامها ،واإلاىىهاث ؤلاًلاُِت الفغشي
ألاظاظُت (اللىافي  ،واإلاىىهاث ؤلاًلاُِت
اإلاخممت الخشة (حمُْ الخيعُلاث والهىذظاث
وؤغلبها ًذسج لمً اإلاىاصهاث البالغُت
اللذًمت .
وإرا وان الؽّش الّشبي الففُذ ؤو
اإلاّشب يهُمً ِلُه الىصن فئن الؽّش الؽّبي
جىىن الغلبت فُه لللالب الؽّشي الىلي
الخلخني ،واإلاىاصهاث الفىجُت واللافُت
اإلاخدىمت في الىابْ ؤلاًلاعي اإلاىظُلي هما
ظجري الخلا ألن جفُّالث الىصن جىىن غحر
واضخت في هٍامه ،ومً زم ال جخدىم بففت
حىَشٍت في خفائفه اإلاىظُلُه بخالف بلُت
اإلاىىهاث التي جىغى ِلى الىابْ ؤلاًلاعي
اإلاىظُلي لهزٍ ألاؼّاس. 7
وما ًذِم َزا الخفىس ؤن الؽىالهُحن
الشوط خاولىا اظدُّاب َزٍ الٍاَشة في
ألاؼّاس بإن ولّىا ألاوصان ولّا حذًذا
جماما فاظدبّذوا في وـفهم إلاىظُلى الؽّش
مفىخلح الخفُّلت لىىهه غحر مالئم لها ،ومً
زم واهذ "الىخذة ألاظاظُت في ؤلاًلاُ لِعذ
الخفُّلت وإهما هي البِذ وله ،وهي هدُجت جإحي
مً الىٍشٍت الّامت للغؽخالذ التي اِخىلها
الشوط ...لىخذة الخىٍُمُت في الؽّش جدىىُ

في مخخلف اللغاث ومخخلف هٍم الىصن"،8
ودساظت الدؽىُل اإلاىظُلي للؽّش الؽّبي
وَىذظخه ؤلاًلاُِت الصاسحُت والعُاكُت ال
جخم إال مً خالٌ جدذًذ ألاهٍمت الفىجُت،
وؤهماه البىاء ؤلاًلاعي لألوصان في َزا الؽّش
الزي ًمشل بّذا مً ؤبّاد هٍام الؽّشٍت
الؽّبُت الجضائشٍت ،وبيُاتها ؤلاًلاُِت في
مخخلف مشاخلها.
إن ؤي دساظت للبيُت الجمالُت
ؤلاًلاُِت الؽّشٍت الّامت اإلاىجضة
وخفائفها جىىلم مً جدذًذ إواسَا
اإلاىظُلي ،وؤوصانها اإلاؽيلت لألوعاق الضماهُت
ؤلاًلاُِت اإلاىظُلُت بىٍام واخذ مً ألاهٍمت
اإلاّشوفت ؤو بإهثر مً هٍام؛ َزا ًشحْ –
بدعب ما ًشي ًاهبعىن( R.Jakobsonبإن "
ٌّ،ذ رلً ِملُت ؤظاظُت في جفعحر ٌاَشة
ألاظلىب الؽّشي ووبُّخه وداللخه ،وؤهماوه
9
البالغُت وحمالُاجه.
هما جىاوٌ إدواسد ظابحر (D.Sapir
ؤًما كمُت اخخالف هٍام الدؽىُل
اإلاىظُلي في الؽّش بحن اللغاث" ،فالؽّش
الالجُني وؤلاغشٍلي ٌّخمذان مبذؤ اإلالادًش
اإلاخلابلت ،والؽّش الفشوس ي ٌّخمذ مبذؤ الّذد
والفذي ،و الؽّش الفُني ٌّخمذ مبذؤ الّذد
والفذي والىبلاث اإلاخلابلت .وٍيبّث ؤي مً
َزٍ ألاهٍمت ؤلاًلاُِت مً الّادة اللغىٍت
الفاِلت الالؼّىسٍت ،التي ظادث الىاولحن
10
باللغت.
وِلى الّمىم فهى ًشي بإن َزا
الاخخالف وبُعي وٍشحْ إلى حمالُاث ول لغت
وخفائق ؤظالُبها الفىجُت والترهُبُت
والذاللُت ،وبهزا ال جىىن خلائم ألاظلىب
مىللت في حمُْ اللغاث بل ال ًفشك ِلى لغت
ما اظخّاسجه همارج لغاث ؤخشي ،وإن الجمُل
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واإلاؤزش في لغت كذ ًىىن ُِبا في لغت ؤخشي،11
وَزا ش يء وبُعي ألن كىاِذ الّشوك ال
ًمىً ؤن جىىن ؼِئا آخـش مىاكما لصفائق
جلً اللغت الفىاجت هما ًفهم اإلاىىن
اإلاىظُلي في الؽّش بىـفه ججاوصا
لالظخّماٌ الىثري للغت ،ومً زم جفبذ
ألالفاً جخممً داللت إلافُت وعميها
الذاللت الؽّشٍت اإلالشوهت بالىٌُفت الؽّشٍت،
وبهزٍ الذاللت الىىُِت جفحر البيُت اللغىٍت
الؽّشٍت ظُاكا ؤـغشا خالشا في خالت
الخجاوص الىلي للبيُت اللغىٍت الىثرًت الغائبت
التي حؽيل العُاق ألاهبر ،وفي لىء َزٍ
اإلافاَُم ًمىً إسحاُ البيُت الّمُلت في هٍام
الىصن الىمي إلى ألاظباب وألاوجاد  ،وكذ
وعخخذم مفىخلح هماٌ ؤبى دًب الزي ؤولم
ِلُه حعمُت الىىي الشالزت ؤو الىخذاث
ؤلاًلاُِت بدعب ِذد مىىهاتها التي جىىن
واآلحي ، 12 0///( ، 0//( ، 0/(:لىً في الؽّش
الؽّبي ًىثر دوسان الىىاة ألاولى وجىذس الشاهُت
وجىىن الشالشت في خىم اإلاّذومت ،هما ًمىً
إلافت ملاوْ ؤخشي جىاظب الىبُّت
الفىجُت للغت الّامُت ؤو اللهجت اإلادلُت مشل
الابخذاء بالعاهً وجىالي ؤهثر مً ظاهً (، /0
( ، 000/( ، 00/والاهتهاء في الغالب بملىْ
ؿ الخاسٍخ ِىىان اللفُذة مىلىِها
ووني+كىمي+جدشسي
 1952 15هذاء

ؼذًذ الىىٌ هٍشا لىثرة اللىافي اإلالُذة في
َزا الؽّش اإلاىاظبت لىٌُفخه الغىائُت
وبذائُت ؤؼياله؛ ألن الؽّش هما ًلىٌ ابً
خلذون" :مىحىد بالىبْ في ؤَل ول لعان ألن
اإلاىاصًٍ ِلى وعبت واخذة في ؤِذاد اإلاخدشواث
13
والعىاهً وهخابها مىحىدة في وباُ البؽش"
.
وما دامذ َزٍ ألاؼّاس الؽّبُت حّخمذ
ؤهثر ِلى جىشاس الىىاة ألاولى اإلاخىىهت مً خشهت
وظىىن ألامش الزي ًىشف مً دوسانها في
ألاؼّاس ،وال ًفخلح جذاولها إال للغىاء هٍشا
لصفائفها الترهُمُت الخىغُمُت الصفُفت
14
الشاكفت.
 .2الذساظت الىـفُت الخىبُلُت :
إن ؤي دساظت للدؽىُل اإلاىظُلي ال بذ
ؤن جدىاوٌ ؤسبّت حىاهب هي :البيُت الفمائُت
للىخابت الؽّشٍت ؤو ؤلاواس الّام والىصن
واللافُت واإلاىاصهاث الفىجُت.
ؤ ـ البيُت الفمائُت للىخابت الؽّشٍت:
جدىاوٌ البيُت الفمائُت للىخابت
الؽّشٍت ؤو ؤلاواس الّام وبُّت الدؽىُل
وحجمه بدُث ًىىن إما مخُّىا معبلا
ومغللا 15وإما مفخىخا،
ِذد ألابُاث
17

وبُّت الدؽىُل
حؽىُل ؤخادي الؽىش
ومىخذ الشوي+سائُت

18

 1953الففل
ِهذًً

بحن إظالمُت  +ووىُت

17

مشلشت الؽيل و زىائُت
الشويً+ائُت +سائُت

21

 1953ؤلاظالم والشحُّت إظالمُت  +ووىُت

30

مشلشت الؽيل و زىائُت
الشوي +المُت +هىهُت +مْ
اخخالف الؽىشًٍ في اإلاشلث
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صمضٍت
الخشٍت
إظالمُت
+ووىُت

ملىّت

28

 1953الفىشة

32

 1953الخب واإلاادة

42

 1954مً وحي البفائش إـالخُت +ووىُت

ًِ 41

+احخماُِت 85

43

+ووىُت59 +

48

20

52

(د.ث مغزًت ألاسواح إـالخُت
ومعلُت ألاؼباح زىسٍت
 1954جإزحر الّلماء ِلى إـالخُت +ووىُت
الاظخّماس
سزائُت
 1955دمّت ِلى خذ

10

سزاء

58

(د.ث

64

 1956دون ِىىان

ابتهاٌ إلى هللا

67

 1957جدلُم خلم

ووىُت +زىسٍت

78

 1962الاظخّماس
ًدترم الّهىد

86

 1962الىاولىن بالماد خغ خماسي +ووني

49

سزائُت

22
7
70

ال ووىُت +زىسٍت

30

89

 1962خضب
الخدشٍش

97

 1963ؤرهاب الاظخّماس ووىُت +زىسٍت+جدشسٍت 26

 1963 99دظخىس
ألاوٌ
ُِ 1963 103ذ
والؽُخ

حبهت ووىُت +ظُاظُت

112

34

الجضائش ووىُت +ظُاظُت

28

الّلم إـالخُت +ووىُت
ابً

40

ألاوٌ وألاخحر
مضدوحت الدؽىُل و زىائُت
الشوي+هىهُت +المُت
حؽىُل جمافشي ؤخادي
الؽىش و زىائي الشوي+هىهُت
+المُت
حؽىُل ؤخادي الؽىش
مخّذد الشوي
مضدوحت الدؽىُل و زىائُت
الشوي+سائُت +المُت
مضدوحت الدؽىُل و مىخذة
الشوي اإلاماِف+هىهُت
مضدوحت الدؽىُل و زىائُت
الشوي+هىهُت +المُت
مضدوحت الدؽىُل و زىائُت
الشوي+هىهُت +المُت
مضدوحت الدؽىُل و مىخذة
الشوي اإلاماِف+دالُت
مضدوحت الدؽىُل و زىائُت
الشوي+سائُت +المُت
حؽىُل سباعي الؽىش
الشوي3+ؤؼىش
ومخلىهت
هىهُت +وؼىش واخذسائي
مضدوحت الدؽىُل و زىائُت
الشوي+دالُت +هىهُت
حؽىُل جمافشي زىائي
الؽىشًٍ ،و زىائي الشوي
هىهُت+سائُت
مضدوحت الدؽىُل و زىائُت
الشوي+سائُت +هىهُت
مضدوحت الدؽىُل و زىائُت
الشوي +هىهُت  +سائُت
مضدوحت الدؽىُل و زىائُت
الشوي+سائُت +المُت
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بادٌغ
 1969 106وعي مىالي حلىٌ سزائُت +ووىُت
 1970 109ؤوٌ
اخخفاٌ ووىُت+زىسة البىاء
اكخفادي بّحن
ـالح
اللىمُت كىمُت+جدشسٍت
 1970 112سائذ
الّشبُت
 1973 115الشىسة الضساُِت زىسة البىاء

الىخذة زىسة البىاء

40

مضدوحت الدؽىُل و زىائُت
الشوي+سائُت +المُت
مضدوحت الدؽىُل و زىائُت
الشوي+سائُت َ+ائُت

27

مضدوحت الدؽىُل و زىائُت
الشوي+سائُت +دالُت
حؽىُل زالسي ألاؼىش مخلىن
الشوي :ج+ف+ن
ؤو :ن...ٌ+ٌ+الخ
مضدوحت الدؽىُل و زىائُت
الشوي+هىهُت َ+ائُت
مضدوحت الدؽىُل و زىائُت
الشوي+مُمُت+وافُت
مضدوحت الدؽىُل و زىائُت
الشوي +هىهُت  +المُت
مضدوحت الدؽىُل و زىائُت
الشوي +هىهُت  +المُت
مضدوحت الدؽىُل و زىائُت
الشوي +سائُت  +المُت

38

40

 1973 118وشٍم
ؤلافشٍلُت
 1973 120خشب سممان

كىمُت +جدشسٍت

20

 1973 122الّبىس

كىمُت+جدشسٍت

36

 1975 128فلذان فىان

سزائُت+ووىُت

40

 1975 131الذظخىس

ووىُت+ظُاظُت

44

اإلاج
مىُ

 28كفُذة

ًالخَ الدؽىُل الامخذادي اإلافخىح
للىفغ الؽّشي ًضٍذ في َىذظت البيُت
الفمائُت الىفُت في الىفىؿ راث الؽىش
ألاخادي لُفل إلى الذسحت اللفىي
( ، 112،85زم يهبي إلى الذسحت ألادوى(17
 ، 10،و مً خالٌ َزا الجذوٌ هالخَ
وغُان هٍام الؽيل الخىاٌشي في الىخابت
الؽّشٍت وهٍام وخذة الؽىش الؽّشي بالىٍش
إلى جىصَْ هٍام اللىافي بهزا الؽيل :
ـــ ط ـــ ؿ

36

913
إبجاٍ

الفىشة ًا ؤختي ؤهتي خشبتي دًىاوي *
16
سبي ًا وفلت خاوشي ؤمهىٌ
وَزا الىٍام اإلادافَ ِلى زىائُت الؽىشًٍ
في البيُت الفمائُت للىخابت الؽّشٍت وفي
الىكذ هفعه ِذٌ ًِ الىٍام الهىذس ي
ألاخادي الصاجمي اللافىي ألاخادي إلى هٍام
زىائُت الصىاجم اللافىٍت ِلى معخىي ول
ؼىش،وجخىاجش َزٍ الهىذظت البيُىٍت
للىخذاث الّشولُت الىبري بيعبت 70 ،3
17
%
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والىٍام الشاوي بدعب دسحت جىاجشٍ كذ
اخخاس له حؽىُال مياهُا لمً اإلادافٍت ِلى
الىٍام الخىاٌشي لؽيل الىخابت الؽّشٍت ؤو
الىخابت بؽيل اإلاشلشاث واآلحي :
18
الؽيل ألاوٌ :
ــ ؤ ــ ب
ــ ب
ما حبرحؾ خشوىػ مجشب الشيُت
اللي ٌّبرِلى مزغت ظاهً الفذس
19
اـذس خيامىا ِني كذ ماكذس
والىق ًمم ظبّت ِؽش وخذة هفُت
ولها حعحر بهزا الىٍام الشالسي ألاؼىش بدُث
ًخفم الؽىشان الصحران وٍخخلف ِنهما ألاوٌ.
20
والؽيل الشاوي للمشلشاث ًىىن واآلحي:
ــ ؤ ــ ب
ــ ج
ولم ًخىشس َزا الىٍام إال مشة واخذة
والؽيل الشالث ال ًخخلف ًِ ألاوٌ إال
في جىشاس الؽىش هالصمت بهزا الىٍام :
ــ ؤ ــ ب
ـــ ب
وان بغُذ خالىا والْ بالشظىٌ
خب الىابي ؼشق الذواخل
وؤظىً دخالوي ؤظغي للمّاوي
وجخىشس حملت الؽىش الشاوي راث
الفُغت الىلبُت ؤلاهجاصٍت مً الىحهت
الخذاولُت في ول ألابُاث لخجّل منها جٍاما
مشلشا.
والؽيل الشابْ:21
ـــ ؤ ـــ ؤ
ـــ ؤ ـــ ب
ــ ؤ ــ ب ــ ج
ــ ج ــ د ــ د
باًذ وؽّش ِلى البهجت

مضغىه ِاـمت ؼشٍفه
ؤبالد الصجّان
كعىىُىت وصٍذ وَـشان
هشامه هإهً وع ـىٌ
22
هجُبىا سحاٌ
ب ـ هٍام ؤوعاق ألاوصان الّشولُت :
ؤما ؤوصان َزا فهي لم جلضم البدىس
الصلُلُت اإلاّشوفت التي ال جخفم مْ وبُّت
اللغت الّامُت التي جخشق اللىاِذ الفىجُت
للغت الففُدت وبخاـت في هثرة بذاًت ولماتها
بالعاهً وجىالي ؤهثر مً ظاهىحن في خؽى
ؤبُاث ؤؼّاسَا ،ومً زم فلذ خاولىا
اظخّماٌ هٍام آخش ًمىً ؤن هفف به
مىظُلى َزا الؽّش ،وظىداوٌ الاِخماد ِلى
الىخذاث ؤلاًلاُِت الّمُلت الىٌُفُت
للىـىٌ إلى جدذًذ ألاهماه اإلاىظُلُت
العائذة في َزا الؽّش  ،ولهزٍ الىخذاث
الدؽىُلُت ؤسبّت ؤهماه :همىان ففُدان
َما ظبب خفُف وظبب زلُل
( ، //،0/ووجذان :ملشون و مفشوق
( ، /0/،0//وهمىان داسحانَ :ما ظبب داسج
خفُف وداسج زلُل ( ، 0//00،0/ووجذان
داسحان َما، 23 /00/،00//( :وفي معخىي
الخفاُِل فلذ اظخخذم الؽاِش بىثرة ألاحضاء
آلاجُت(:فاِلً الصخُدت،وفّلً اإلاخبىهت
ومعخفّلً
اإلالىىِت
الصخُدت ،ومعخفّالٌ اإلازًلت ،ومفّىلً
اإلاىلىلت مً معخفّلً اإلالىىِت ،وفّلً
الصخُدت ،وفّىٌ اإلاممشة  ،وَزٍ ألاحضاء
ال ٌعخخذمها ـافُت ؤبذا بل ًمضج بُنها
بخلىًٍ ِذدي خش في الخىاسد والّذد في
ألاؼىش ،وكلما جدعاوي ألاؼىش ،وٍدىٌ في
بّن ألاخُان الالتزام بىصن واخذ في
الّشوك والفشب ،وهىخفي باالظدؽهاد بهزٍ
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الىمارج التي حّىغ الفىسة الّامت الخخُاس
ؤهٍمت ؤوعاق ألاوصان :
ًا لفهما خىحي ِبروا ِلُه *
24
احشخىا اإلافاـل واللب ما اـبر
00//0/0/،0/0/، 0//0/0/
0/0/0/،0//0/،0//0/
وهمىرج آخش مً مشلشت بالصمت :
معخفّالن
معخفّلً/فّلً/
فاِلً  /فاِلً /مفّىلً
جمىْ مً ـهذ الىاس ؤجفىص بيافاث
ألاِماٌ*إًيافًُ هللا مشجحن وخذٍ بذخىٌ
25
لجىاوي
ؤظغي للمّاوي
0/0/0/0/0/0// 0/0//0//0/0/0/0/
ــ0/0/0/00///0/0/0//0/0/0/0/0/0/
فّلً
/
فّلً
فّلً
/مخفّلً/فاِلً/فّلً/فّلً
/فّلً /فاِلً /فّلً/فّلً/مفّىلً
0/0/0//0/0/
معخفّلً /فّلً
وهمىرج آخش مً مضدوحت :
الفىشة ًا ؤختي ؤهتي ؤخشبتي دًىاهـي
إبجاٍ سبي ًاوفلت خاوشي مهىٌ
0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/
0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/
فّلً/فّلً /فّلً /فّلً/فّلً/فّلً/فّلً
فّلً/فّلً /فّلً /فّلً /فّلً /فّلً
وَىزا هىىن كذ كذمىا همارج مً هٍام
ألاوصان الزي اخخاسٍ الؽاِش للفائذٍ
وهخلصفه في مجمىِت مً اإلاالخٍاث هي:
ـ إن الؽاِش كذ ًلتزم بّذد الخفُّالث
في الؽىشًٍ ؤو ألاؼىش وكذ ال ًلتزم .
ـ إن الؽاِش ًمضج بحن َزٍ الخفُّالث
بدشٍت واضخت ولىىه ال ًخشج ًِ الخفُّالث

التي رهشهاَا والتي جىاظب بعاوت ألاسحاص التي
جفخلح للترهم بها والغىاء.
ـ إن الؽاِش ال ًلتزم بىٍام واخذ في
حمُْ ؤبُاث اللفُذة بل َى ًيخلل مً هٍام
إلى آخش دون ؤن ًِ هىُ الخفُّالث اإلاخىاجشة
في ؤوصاهه الؽّشٍت.
ج -هٍام ألاوعاق ؤلاًلاُِت لللىافي:
إن اللافُت "جىىٍش لخلىُت ـىجُت
ججمْ بحن ٌاَشة الجىاط اللفٍي والسجعي
و الترـُعي ،وولها ٌىاَش جدذر وغما ًخىشس،
وٍخلىن بدعب الاهفّاٌ ألاظاس ي للخجشبت
الؽّشٍت التي جدذر ـشاِا مً الذسحت ألاولى
بُنها وبحن إمياهُت الاخخُاس والخىصَْ والخيعُم
لىظائل لعاهُت مدمت جخىلذ ِنها مخىالُت
ـىجُت جخألف مْ بلُت اإلاخىالُاث وجخخلف
مّها في الىكذ هفعه بمىكّها ،ووٌُفتها؛
ألنها ال جخمْ في جلىُتها ألاظلىبُت الفىجُت
التي حّذ ؤخذ ؤسوان الؽّش إلى هٍام اللغت في
معخىاَا الترهُبي فدعب بل جخلُذ ؤًما
بلُىد الىصن ،وهٍامه في خحز مىه كذ ًخممً
ً
ملىّا ؤو ؤهثر مً الجضء ْؤو الجضؤًً اللزًً
ًلّان في آخش البِذ،26".وفي الخلُلـت فئن
ٌاَـشة" اللافُـت جمشل مفـذس الخىالذ الفىحي
اإلاىىن للٍىاَش ألاظلىبُـت اإلالىٍت للخفىٍـش
الذاللي الفىحي اإلاداواحي ،اإلاّخـمذ ِلى
ال ِخىـشاس لصلـم جىاصهـاث ،وجيعُلـاث ،وَىذظت
ـىجُت جىشٍضٍت ،وولها حّمل ِلى إبشاص
الىٌُفـت الؽّشٍـت باإلاىىن الفىحي ؤلاًلاِـي
لدعخلبله ألارن ؤوغاما مىظُلُت حّبحرًت
جإزحرًت جخجـاوب بإلخانهـا الهشمىهُـت مْ
الاهفّاٌ والشوح الىحذاهُت العائذة في
27
الصىـاب الؽّشي.
وال ًمىً ؤن هىبم َزا الخّشٍف "في
دساظت ؤؼياٌ اللافُت وؤهماه بيُاتها في
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إرا واهذ اللافُت اإلالُذة جمشل وعبت
الؽّش الؽّبي دون جدذًذ ِىاـش مىىهاتها
ال جخجاوص  %10في الؽّش الّشبي فئن َزٍ
الشابخت واإلاخغحرة ،ومً خالٌ احخماُ َزٍ
اليعبت جىللب في الؽّش اإلاذوهت إلى ،%55
الّىاـش مّا ،ؤو غُاب بّمها جخدذد ؤؼياٌ
وٍفعش َزا الاهضٍاح إلى هىن َزا الىمي مً
َزٍ اللىافي وكىالبها ،وهي بالمشوسة جبنى ِلى
ًمشل الؽيل ألاـلي البعُي للؽّش هما وان
سوي ًىىن ظاهىا ؤو مخدشوا ،فئرا وان ظاهىا
ِلُه خاٌ الؽّش الّشبي في وفىلخه خحن وان
فخلً هي اللافُت اإلالُذة التي لها كىالب
ؤسحاصا جشدد وٍترهم بها في مىاظباث ومىاكف
جٍهش بها ،وإن وان مخدشوا فخلً هي اللافُت
مُّىت مً خُاة ؤلاوعان في خله وجشخاله ،في
اإلاىللت التي ًخلخلها مجشي ًؤدي إلى الىـل
خشبه وظلمه ،وهزلً ما صالذ جؤدي الذوس
ًدبّه خشوج ؤو ال ًدبْ ،وٍإحي كبل الشوي سدف
هفعه فبلُذ ِلى فىشتها في مممىنها
وجإظِغ ودخُل ،ومً َزٍ الّىاـش الشابخت
وبعاوتها و ؤؼيالها.
واإلاخغحرة جدؽيل ؤهىاُ اللىافي بدعب كىالب
* ـ ؤؼياٌ اللافُت :
مُّىت ًمىً الىؽف ِنها بيل ٌعش في اإلاذوهت
28
إن الؽاِش اظخخذم ألاؼياٌ اللافُت
التي اخترهاَا بففت ِؽىائُت" .
الشالزت اإلاّشوفت :اإلاجشدة واإلاؤظعت واإلاشدوفت
* ـ اللافُت اإلالُذة واإلاىللت :
بيعب مخخلفت ِلى الىدى آلاحي:
دسحت الخىاجش
ِىاـش الدؽىُل
ؤهىاُ اللىافي
 24مشة
باأللف اللُىت
اإلاشدوفت
 3مشاث
بالُاء والىاو
اإلاشدوفت
11مشة
//////////
اإلاجشدة
 5مشاث
لً جدؽيل إال باأللف اللُىت
اإلاؤظعت
وٍمىً لىا رهش بّن اإلاالخٍاث مً
خالٌ َزا ؤلاخفاء:
ـ إن َزا ؤلاخفاء جم ِلى معخىي
ألاؼىش ولِغ ِلى معخىي ألابُاث ،والؽاِش
ًلىن بحن ألاؼىش في حؽىُله لللىافي ،فهى كذ
ٌعخخذم اإلاجشدة في الؽىش ألاوٌ ؤواإلاشدوفت
بالُاء ؤو الىاو واإلاشدوفت باأللف اللُىت ،هما
ًمضج بحن اإلاشدوفت واإلاؤظعت في ألاؼىش راتها،
وَّني رلً بإهه ال ًلتزم بما ًىحب في الؽّش
الففُذ ،ولىإخز َزٍ الىمارج لخىلُذ
ظلىهه الفني في اخخُاس ؤهماه الدؽىُل
اللافىي:
ًا خفشاٍ ِلى اللي ًخفىش

29

ال ًفهم الىالم وال ًفهم اإلاّاوي
مجشدة
(
(مشدوفت
ؤو الّىغ :
ًاِمذة وي اهذًش هبيي ملىاوي
30
مً افشاق ؤمي ًا وِذي كشٍب نهبل
(مشدوفت
(مجشدة
ؤو الجمْ بحن اإلاؤظعت واإلاشدوفت واإلاجشدة في
الىق الىاخذ في ألاؼىش اإلاخخلفت:
ًامالً اإلالً جلبل ملاـذ
31
ولبذ مىً ملخلا كبل الفلذ
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إن اخخُاس بّن الخشوف سوٍا دون
(مؤظعت
ؤخشي ،ؤو جىاجش بّمها بؽيل مىشف ًمحزَا
(مجشدة
ًِ الباقي جفعشٍ خفائق َزٍ الخشوف
زم ًإحي البِذ الشاوي في الىق هفعه
وولماتها التي حّىد في مجملها إلى الىبُّت
بهزا الدؽىُل  :بالعاداث الفمالء
الفىجُت واإلاعجمُت واإلاىلىِاث واإلاىكف
ؤَل الّشفان وؤصخاب
والفىذًذ
الفني والىفس ي لهزٍ ألاؼّاس.
اللىاِذ
ؤما ما ًشحْ إلى اإلاعخىي الفىحي فئن
(مشدوفت
ؤغلب الخشوف التي حاءث سوٍا هي( 20خشفا
(مؤظعت
باليعبت لشباُِاث اللهجت الّشبُت الّامُت،
هما ؤن الؽاِش ال ًلتزم بما ٌّشف ِىذ
و( 18خشفا باليعبت لشباُِاث اللهجت اإلادلُت
الّشولُحن بُّىب اللافُت وبخاـت
هما َى واضح في َزا الجذوٌ :
* ـ الشوي:
اإلاجمىُ
دسحت الخىاجش (الّشبي دسحت الخىاجش
الشوي
(الّشبي الففُذ
الّامي
 -1الىىن
 17مشة
0
17
// 14
0
14
 -2الالم
// 10
1
9
 -3الشاء
// 5
3
2
 -4الذاٌ
// 1
0
1
 -5اإلاُم
// 1
0
1
 -6الياف
// 1
0
1
 -7الهاء
// 2
1
1
-8الُاء
//1
1
-9العحن
//1
1
 -10الباء
//1
1
 -11الصاء
//1
1
 -12الخاء
ؤما اإلاجمىِت الشاهُت فخخىىن مً ؤسبّت
وٍمىً خفشَا في اإلاجمىِاث آلاجُت
خشوف هي :الذاٌ واإلاُم والياف والهاء والُاء
مشجبت بدعب دسحت جىاجشَا:
 -1اإلاجمىِت ألاولى :وجمم الىىن
وما ًجمْ بُنها مخخلفتو اإلاجمىِت الشالشت
فهي جمم ألاـىاث الؽفىٍت وهي:
والالم ،والشاء ،وهي مجمىِت فشُِت مً
 العحن و الباء و الصاء و الخاء.مجمىِت هبري جخلاسب مخاسحها ،32وٍشحْ
ووعخخلق هدُجت مً خالٌ َزا
رلً إلى خفائفها الفىجُت ،فهي "مً
الخدلُل ألاظلىبي ؤلاخفائي مفادَا ؤن
ؤوضح ألاـىاث العاهىت في العمْ،ولهزا
33
اظخّماٌ بّن الخشوف بذسحت كلُلت ؤو
ؤؼبهذ مً َزٍ الىاخُت بإـىاث اللحن"
هادسة ؤو ِذًمت الاظخّماٌ كذ ًخفم إلى خذ
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ما مْ ما كام به الذهخىس إبشاَُم ؤهِغ في
دساظخه للىافي الؽّش الّشبي اللذًم ،وهي
هزلً في َزٍ اإلاذوهت ِذًمت الخىاجش ومنها
خشوف الضاي ،والجُم والشاء والىاء والصاء
والغحن والفاد والزاٌ والماد.
د -ؤؼياٌ ؤولاُ الشوي وَىذظه:
إن الجىاهب التي لها دوس واضح في
اخخُاس الؽاِش لألوغام ،وألالخان ًىؽف ِلى
ؤن وبُّت اإلاىلىِاث في بّن ألاخُان
جخدىم في حؽىُل مىظُلاٍ وصها وكافُت،
وَزا ما هالخٍه في َزٍ اإلاذوهت ،وجىشاس ؤي
ٌاَشة ًجّل جفعحرَا ًىإي بها ًِ الفذفت،
هما ؤن حؽىُل اللفائذ ًخمْ لىٍام جىصَْ
خشف الشوي بحن ؤؼىشٍ وَزا الخىصَْ ًخم
بغشك فني ؤو ًخجاوب مْ وبُّت الخجشبت
الؽّشٍت ،ومىىلها الؽّىسي اإلاخلىن الزي
ًدعْ لخلجهش والهمغ والصىابت واإلاىاحاةِ ،لى
الشغم مً ؤن َزا الدؽىُل ًمغ حىَش
البيُاث ألاظاظُت ومٍاَشَا الفىجُت
الصاسحُت ،فهزا الخغُحر العىحي ألافلي ًبذو
في الغالب في هٍام زىائي ًجمْ بحن الىىن و
الالم وجىاجش بإهبر دسحت بدعْ مشاث ،وِىعه
بمشة واخذة ومً همارحها :
صادث خشكت ِلى المحري ملىاوي *
34
لفلُه بً ِبذ هللا ًا خىاوي جدىٌ
وِىعه :
حاء لألمت مشظىٌ بالىخاب ؤمّاٍ
ألاكىاٌ * ؤبجاٍ هللا جبّىا بعيخى جىحذ في
35
الفشكاوي
وٍإحي في الذسحت الشاهُت الشىائي الزي
ًجمْ فُه بحن الشاء و الالم بإسبْ مشاث ومً
ؼىاَذَا :
ِام حعّت وظخحن حذدها رهشي * ابً
36
بادٌغ ؤخاوحي هىن ألابىاٌ

زم جإحى بّذَا زىائُت الشاء و الىىن ؤو
ِىعها الترجُبي الىىن زم الشاء ومً
ؼىاَذَا:
ًا خفشاٍ ِلى اللي ما ًخفىش * ال
37
ًفهم الىالم وال اإلاّاوي
ؤو الّىغ :
ِام زالزت وظخحن صاد ًفُىا باالخىان *
38
بؽشها باإلابذإ الصخُذ ؤجدلم باالخشاس
وألاهماه ألاخشي ال جخىشس إال مشة
واخذة في الشىائُاث آلاجُت( :ن+ن ( ،ن، ٌ+
(د+ن ( ،س( ، ٌ+س+د  ،ومً ؼىاَذَا :
الخمذ هلل ًاسبي صدها الُلُـ ـً * والفالة
39
والعالم ِلى الهادي هىس الّاإلاحن
بشئِعـ ـىا *
مشخبخحن وظهلحن
40
والمُىف اللـي حاو مّـ ـ ــاٍ
الىاوم بالماد حان وكذ الخفاد *
41
حان هخـب الفشكـ ـ ـ ــاوي
َزا الّام اإلابرون باهى سٍ خمشٍ *
42
والخاًي اللي ه ـان واًذ حذده ــاٍ
ًا سبي ظُذي جبرد الجم ــشٍ * ورا
43
اإلافِبـت كاظُـت حشخذ ألاهب ــاد
وهٍام مخفشد في مضوحت اجبّه الؽاِش
وٍىمشل في حّل الؽىش الصمت مخىشسة في
اللفُذة ولها ِلى َزا الىدى :
بالىشامت بالىشمت ؤبىاٌ ظاَشة
وجخىي بّلىلهم ًشؼذون (الصمت مىشسة
هما اظخخذم الؽاِش َىذظت الخمافش
وَىذظت الخلىًٍ اإلاخخلف في هٍام اإلاشلشاث ؤو
اإلاشبّاث وَزٍ ؤكل جىاجشا مً الىٍام ألاوٌ
لبعاوخه ومداواجه لألسحاص الّشبُت في إصواحُت
هٍامها اللافىي ِلى معخىي ألاؼىش ،ومً
همارج الىىُ الشاوي مً اإلاشلشاث (ٌ+س+س ،44
وكذ ال ًىخمل إال اإلاشلث بالصمت مخىشسة في

94

2018

الىق بيامله ِلى َزا الؽيل (ٌ+ن+ن
وألاخحر َى الالصمت ِلى َزا الىدى :
وان ابغُذ حؽىف خالىا والْ بالشظىٌ
* خب الىابي ؼشق الذواخل واظىً دخالوي
45
اظغي إلاّاوي (الصمت
ولم ًىٍم إال سباُِت واخذة حاءث بهزا
الىٍام (ن+ن+ن+س  ، 46وهزلً ممفشة
واخذة حاءث بهزا الخذاوٌ (ن ن+سس+ن
ن+سس...الخ .47
وٍمىً جفىس بلُت ألاؼياٌ ،وجفعحر
َزا الىىُ مً الدؽىُل باإلاشاوخت في
الصخىاث ؤلابذاُِت اإلاخجاوبت مْ ألامضحت
واإلاؽاِش بئلفاء مسخت صخشفُت مً خالٌ
الجمالُاث الىالظُىُت في الخىاظم والخىاصي
والخىاصن والاخخالف والخذاوٌ ظىاء واهذ
بفشٍت ؤم ظمُّت ،وَى ما ًذخل لمً
حمالُاث اإلايان والضمان في الترهُب
والدؽىُل للبيُت ؤلاًلاُِت.
خاجمت وهخائج :وٍمىً في نهاًت َزا
الذساظت جخلصُق بّن الٍىاَش اإلاعخيخجت
مً الدؽىُل اإلاىظُلى لهزٍ اإلاذوهت :
 -1إن الذساظت الىـفُت جىؽف ًِ وعم
البيُت الّمُلت اإلاىلذة لهزا الىم مً الؽّش.
 -2إن فترة الغمب الشىسي ؤهثر جدشٍيا
ألمىاج الخاسٍخ و الالؼّىس ،ومً زم ًفبذ ما
وان في ألاِماق ًىفى ِلى العىذ.
 –3إن اللغت هي الخاملت لهزٍ ألاـىٌ حّبر
ًِ شصفُت الجماِت وِبلشٍتها.
 -4إن اإلاذوهت التي اخترهاَا جمشل همارج مً
الؽّشٍت الّامُت اإلاّبرة ًِ خفىـُت َزٍ
اإلاىىلت وبخاـت إرا واهذ هفىـا ِفىٍت ال
جدذَا خذودا وال جلُذَا كُىد ،لىً
الصفىـُت اإلادلُت ال جمىْ مً وشح إؼيالُت

الخذود بحن ما َى إوعاوي وماَى ووني وما َى
كىمي.
5ـ إن الؽّش الّامي في هٍامه ؤلاًلاعي ًمشل
وفىلت ؤي ؼّشٍت ،لهزا واهذ حؽبه إًلاِاجه
إًلاِاث الشحض الغىائُت الّشبُت ؤو الصبب.
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