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اندجام الخطاب الذعري في قصيدة
"الحروف" للذارر أحمد المجاطي
مصطفى رجوان وربد الرزاق التجاني
جامعة الدلطان موالي دليمان،
بني مالل /المغرب
اإلاخلصظ
ًهذم هزا البحض هكعه يمحاولت مىهجُت
مهاسبت الىظ الشػشي غىء الخؿىس الزي
غشقخه العاحت اللعاهُت جحذ معمى
"لعاهُاث الىظ وجحلُل الصؿاب" ،وجأحي
هزه اإلاهاسبت يذساظت غلمُت محذدة الهىاغذ
واإلاكاهُم مً أظل وغؼ الىظ الشػشي جحذ
الذساظت الػلمُت لخلصؿاب ،ومهاسبخه مهاسبت
شمىلُت ودون هكي أي ؾشف مً ألاؾشاف أو
غىطش مً الػىاضش اإلاشاسيت في جٌىٍىه.
أما دًىان "الكشوظُت" ،الذًىان
الُدُم للشاغش أحمذ اإلاجاؾي ،قهى أزش شػشي
غظُم لم ًىل حهه مً الذساظاث ،وهى مجاُ
خطب لخحلُل الصؿاب الشػشي ،ونذ اخترها
نطُذة "الخشوف" خاجمت الذًىان وآخش
نطُذة نبل أن ًطمذ ضهُل الهطُذة
"اإلاجاؾُت " ئلى ألابذ.
الٍلماث اإلاكخاحُت لعاهُاث الىظ،
جحلُل الصؿاب ،الاحعام ،الاوسجام،
الخؿشٍؼ ،البيُت الٍلُت ،مبذأ الدشابه ،بإسة.
مهذمت
ؾشحذ اإلاهاسباث اإلاىخمُت ئلى
لعاهُاث الىظ /الصؿاب الٌشير مً
اإلاهترحاث التي حشٍل مبادب للىطُت .ومً
أهم هزه اإلابادب جلَ اإلاخػلهت باحعام
الصؿاب واوسجامه.
وأمال في نُاط مذي قػالُت بػؼ
اإلاهترحاث اإلاهذمت في هزا ؤلاؾاس ،ظىحاوُ

البحض في اوسجام الصؿاب مً خالُ نطُذة
"الخشوف" للشاغش الشاحل أحمذ اإلاجاؾي.
والعإاُ اإلاىؿلو في هزه الخجشبت الخؿبُهُت
هى ما مذي اوسجام هزا الىظ الشػشي؟
ئن اإلاذاخل الٌكُلت بالبحض غً
ججلُاث الاوسجام في الصؿاب الشػشي
مخػذدة بخػذد اإلاهاسباث الىطُت التي حػنى
بهزا الجاهب .لزا قاإلاىغىغُت جلضمىا
بمماسظت هىع مً الاهخهاةُت ظدعاغذها في
اخخُاس اإلاكاهُم وألادواث اإلاالةمت الخخُاساجىا
اإلاىهجُت .وغلُه ،قان الاخخُاس اإلانهجي الزي
ظىػخمذه ال ٌػني بأًت حاُ مً ألاحىاُ ؾُاب
مهترباث مىهجُت أخشي بامٍانها البحض في
اوسجام الصؿاب الشػشي ،وهزا أمش بذهي
بالىظش ئلى يىن الصؿاب مجاال مكخىحا
الشخؿاُ الٌشير مً اإلاهاسباث واإلاباحض.
ومً ظماث ؾمىحىا اإلانهجي ظػُىا
ئلى مهاسبت ساتػت اإلاجاؾي مهاسبت ًلُت ،أي
مهاسبت جؿمح ئلى ؤلاحاؾت بالىظ مً خالُ
مالحظت مإششاجه الىطُت وألاًهىهُت ،ووغؼ
قشغُاث لهشاءجه ،وغبـ معخىٍاث
جمكطالجه الذالُت والذاللُت والخذاولُت ،..أي
ئهىا هؿمح ئلى ججاوص الهشاءة الصؿُت هحى
ئسظاء نشاءة وشُؿت ،مىكخحت غلى مخخلل
اإلاهاسباث الىطُت.
ئن مً مهىماث الىطُت جأيُذها
الاظخمشاسٍت والاؾشاد داخل الىظ ،أي غشوسة
جشابـ ألاظضاء اإلاٌىهت للىظ .قالىظ يما أيذ
الػذًذ مً الباحشين وحذة داللُت جدشٍل مً
أظضاء مخػذدة وقو هظام هحىي أقهي وآخش
داللي غمىدي ،قاإلاعخىي ألاقهي غباسة غً
وحذاث هطُت مترابؿت قُما بُنها بػالناث
الىحى وأظالُب اللؿت اإلاخذاولت غلى ألعىت
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أهلها ،أما اإلاعخىي الشأس ي قهى ًمشل
1
الػالناث الذاللُت وخُىؽ اإلاػنى اإلاىؿهُت.
ئن الاحعام مخطل بخحهو الترابـ
اللؿىي الشٌلي غلى معخىي ظمل الىظ ،قال
ٌشػش الهاسب باههؿاغاث أو قجىاث حػشنل
اظدُػابه إلاػمىن الىظ .أما الاوسجام،
قُػنى بٍل ما مً شأهه أن ًحهو جشابؿا بين
اإلاكاهُم والػالناث الذاللُت بشٍل مىؿهي
داخل الىظ ،بحُض ال ًخػزس هزا الترابـ وال
ًىهؿؼ ،مما ٌعبب ضػىبت الكهم والخكعير
والخأوٍل .والاحعام جماظَ هص ي ًخىلذ غً
غالناث مخخلكت جيسج بين مػاوي الجمل
والكهشاث داخل هظ ما .في حين أن الاوسجام
وزُو الطلت باالظخمشاس الذاللي والػالناث
الصكُت التي جىظه اإلاخلهي لخلخكش في أغمام
الىظ .وجخأظغ هزه الػالناث بهىة غلى
قػل الخأوٍل ،يما أنها مشجبؿت بالٌكاًت
الىطُت واإلاىظىغُت للهاسب
جهذًم اإلاتن
ًخمحىس اإلاتن الصاص بهزه الذساظت
حىُ نطُذة الخشوف للشاغش أحمذ
حشوف
جمـ ألعنها الخشوف
وجنهمش الخشوف
البيُت الٌبري /مىغىع الهطُذة
ًهطذ بها أن ًٌىن للىظ "ظامؼ
داللي ،ونػُت مىغىغُت ًخمحىس الىظ
2
حىلها ،وٍحاوُ جهذًمها بأدواث مخػذدة".
ومػنى هزا أن الترايُب والػىاضش الجضةُت
ؾير ًاقُت لخحذًذ الصىاص الىىغُت للىظ،
ولهزا "ال ّبذ أن ًبذأ الخحلُل الىص ي مً
البيُت الٌبري في الػمل ألادبي ،وششح ما في

اإلاجاؾي .واخخُاسها لهزه الهطُذة مشجبـ
بمعىؾاث منها
 حشٍل الهطُذة أخش ئهخاط ئبذاعيللشاحل ،وبزلَ قهي جمشُل إلاشحلت
هطج ججشبت الشاغش ،وهي حػبير غً
سؤٍخه للشػش ئهخاظا ووظُكت؛
 هذسة الذساظاث التي اشخؿلذ غلىهزه الهطُذة....
قشغُت الهشاءة
ً
َ
ُ
الشػش خؿابا مخميزا غً
ئرا ًان
الصؿاباث ألاخشي قاهىا وػخبر الخهابل بين
زىاةُاث ظذلُت مً أهم هزه الصطاةظ
اإلاميزة لهزا الصؿاب .ومً الكشغُاث التي
ظيععى ئلى جمحُطها وهحً ههاسب الاوسجام
في نطُذة "الخشوف" هُمىت ظذلُت
حشوف/أحشف غلى هزا الىظ ،ويىنها الىىاة
التي جمعَ بخُىؽ ّ
ًل الػىاضش واإلاٌىهاث
التي حشٍل هطُت الىطُت ،وحػضي هزه
الكشغُت ئلى وسود ظمؼ حشف بطُؿتي ظمؼ
الٌثرة والهلت (حشوف/أحشف) مما ظُحكضها
غلى البحض غً معىؾاث هزا الخىظُل
وداللخه
أحشف
هي ًلمت خكهذ بعبػت أحشف
وظذلذ العشاًا غبر أحشقها
اإلاخىالُاث الىطُت مً جماظَ واوسجام".3
ومً الػىاضش اإلاعاغذة غلى جحذًذ البيُت
الٌبري للىظ
 الػىىان
ٌعاهم الػىىان بشٍل يبير في جحذًذ
مىغىع الىظ ،قهى هظ مىاص ًيخمي ئلى
خؿاب الػخباث ،وهى غىطش مهم في غملُت
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الخأوٍل ،ئر ٌعهم في حشٌُل أقو الاهخظاس،
وٍإظغ للخؿشٍؼ يما أشاس ئلُه ًىُ وبشوان.
ئن الػىىان والجملت ألاولى في الىظ
مشال مً الػىاضش اإلاعاغذة غلى ئدساى
الاوسجام ،ئر نذ حشٍل مشيض ظزب أو هىاة أو
بإسة لخلصؿاب .وهى – يما ًهىُ محمذ مكخاح
– "ًهذم لىا مػىهت يبري لػبـ اوسجام
الىظ وقهم ما ؾمؼ مىه ،ئر هى اإلاحىس
الزي ًخىالذ وٍدىامى وَػُذ ئهخاط هكعه ،وهى
4
الزي ًحذد هىٍت الهطُذة".
وبخأمل غىىان الهطُذة مىغىع الذساظت
هالحظ أهه ظاء في ضُؿت ًلمت واحذة ،وهى
ُ
ٌ
مبخذأ ًحخمل أيثر مً خبر الخشوف ظزابت –
ُ
ٌ
ٌ
الخشوف يشيرة/نلُلت  ...ومً الىاحُت
الطشقُت نذ ظاءث ًلمت الخشوف غلى ضُؿت
ظمؼ الٌثرة .قما هي هزه الخشوف الٌشيرة ؟
ئن غىىان الهطُذة "الخشوف" ًخٌشس في
الػذًذ مً ألاظؿش الشػشٍت والىاسدة في ؾُاث
الهطُذة ومكاضلها وهزا مإشش نىي غلى
ً
محىسٍخه ،ويىهه غىطشا هىاة مىه جدىاظل
مٌىهاث الهطُذة ورساتها .وٍمًٌ الخمشُل
لىمى الػىىان وجىظػه في ؾُاث الىظ غبر
هزا.
ُ ّ
ئن الخشوف هي محىس
ًمًٌ الهى
الهطُذة ،الخشوف باغخباسها حػبيرا غً
اإلاماسظت/الٌخابت الشػشٍت .وهزا مىغىع
لِغ ؾشٍبا غً الشاغش الزي غشف غىه
اوشؿاله بهػاًا الخذازت الشػشٍت وئشٍاالتها.
وًل اإلاإششاث العابهت ّ
حعىؽ اغخباس نطُذة
"الخشوف" حػبيرا واضخا غً سؤٍت الشاغش
للىانؼ الشػشي الػشبي غمىما واإلاؿشبي غلى
وظه الصطىص .قما هي مالمح هزه الشؤٍت؟

ويُل بلىسها الشاغش مً خالُ هزه
الهطُذة؟
اإلاعخىي الخُمي
حعمح نشاءة الهطُذة بخطيُل اإلاعجم
حعب اإلاحاوس آلاجُت
 oالجيغ أساود – نهذ – ابدعمذ
سبابت – خاضشة – العالقت –
جكخػها.
 oاإلاهذط أؾىف ظبػا – داهُت
الهؿىف – البحىس العبؼ – اخلؼ
وػالَ – ًلماث سبَ – آلهت
الشماهِىاث – آوعتها هاسا( .ظبؼ
ًلماث).
 oلؿت الترار شاسدة – حماها – آبذة
– ّ
أؾىف – العلُهت – أنعى –
العالقت – أظاصها – ظذلذ العشاًا
– ألىٍت.
 oلؿت الهشآن داهُت الهؿىف –
حصخطذ – اخلؼ وػالَ – ًلماث
سبَ – خطاضتها – آوعتها هاسا.
 oاإلاهاومت ضلُل -مالحم الخكخِش -
الذم – العشاًا – ظباُ الشٍل –
خُل ؾاسم – ألىٍت الشقام – غهبت
– الكشظان – البىادم.
 oلؿت الُىمي جمـ ألعنها – اخلؼ
وػالَ -اظخكو – هٌهت الضٍذ اإلاخلل
– الخمخماث – الخىابل – أسضكت
البُىث – مٌيعت.
 oمماسظاث مبخزلت عي بانل – بشط
بابل – مشاظُم الٌخابت – قَ
أحجُت.
 oالصُاهت اإلاابين -الطخُت –
العهىؽ -الاهخظاس – بلهىت الهػُت
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اإلاخهابالث اإلاعجمُت

– الشٌىى – أنعى – البىىى –
العبؼ الصؿاًا.
ًمًٌ ججمُؼ هزه الخهىُ في
الجذوُ ألاحي بشٍل ًبرص لىا ظىاهب
مً بيُتها الٌبري
ألاحشف
اإلاهاومت
لؿت الهشآن – لؿت الترار
الؿهىط اإلاهذظت
حهل الجيغ الخجشبت الشػشٍت لزة خاضت.
حعمح مػؿُاث هزا الجذوُ
بمالحظت الخىاشج بين ألاحشف ومعجم مشبؼ
بالترار ،يما أن ئبذاع هزه ألاحشف غباسة غً
ؾهىط مهذظت ،ملتزمت بهػُت ًذاقؼ جهاوم
مً أظلها ،أما الخشوف قهي حعتهلَ لؿت
الُىمي الخاقهت ،جحترف الصُاهت ومماسظاجه
مبخزلت.
معخىي الاوسجام الىص ي في الهطُذة
ال مشاء أن ًل هظ "ًٍاد ًبخٌش
وظاةل جماظٌه الذاللُت " . 5ئن هزه
الصطُطت الىطُت جحخم غلى الهاسب غهذ
ألكت حمُمت مؼ الىظ بؿُت ايدشاف مىؿهه،
وقهم ضُـ حشٍله ،وآلُاث اوسجامه .ولػل
مً ألادواث التي حعاغذ اإلاخلهي غلى الخكاغل
مؼ الىظ غمىما ،وهظ اإلاجاؾي مىغىع
الخؿبُو
العُام
ًهىُ ألاظخار محمذ غضام "ال وظىد للىظ
خاسط ظُانه" ،6ومػنى هزا أن العُام غىطش
أظاط في قهم الىظ الشػشي ،ئر ًهذم لىا
مػؿُاث حعاغذ غلى جأؾير الىظ،
واظخحػاس "ًل خطىضُاجه وغبـ مخخلل
غالناجه ،مً خالُ ججاوص الهشاءة الىطُت

الخشوف
الصُاهت
لؿت الُىمي
مماسظاث مبخزلت

اإلاؿلهت ئلى نشاءة مكخىحت جمًٌ الهاسب مً
الىنىف غلى الىظ الشػشي في ظيروسجه
الخىاضلُت 7.مً هىا ،قاهىا ظىػنى بعُام
نطُذة الخشوف للمجاؾي ،بالىنىف غلى
ظملت مً الػىاضش التي نذ حعاغذها في
الٌشل غً مهىماث اوسجام هزا الىظ،
َ
بمكاجُح لكخحه وئدساى أبػاده .ومً
والتزود
أهم مٌىهاث العُام
أ .هىع الىظ ًخكو الذاسظىن غلى أن
الجيغ ألادبي مإظعت لها أغشاف
ونىاغذ جكشع غلى الهشاء همؿا
خاضا مً الكهم واظتراجُجُاث
محذدة في جأوٍل الىظ ألادبي ،رلَ
أن هزا الجيغ ًجػل الهاسب ًشجح
قشغُاث غلى حعاب قشغُاث
أخشي ،ألن ظيغ الىظ غالمت
مخػاسف غليها بين ظماغت لؿىٍت،
وبىِخه بيُت وظُكُت جحمل ظماث
الدشٌُالث الاظخماغُت والصؿابُت.
والجيغ ألادبي ًمًٌ أن ًحذد لىا
غالنت الىظ باإلاىنل الاجطالي.
ّ
ئن نشاءة مسخُت للهطُذة جٌشل غً
يىنها هطا شػشٍا ٌععى ظاهذا لٌُدعب
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مٍاهخه بين هطىص الخذازت الشػشٍت .ومً
اإلاإششاث الذالت غلى هزا الاهخماء
 لػبت البُاع والعىاد (الدشٌُلالبطشي)
 -هظام الخكػُلت (مخكاغلً وظىاصاتها)

 اللؿت والشؤٍا ...وهزا الخجىِغ ًحخم غلى اإلاخلهي اظخحػاس
مجمىغت مً الصطىضُاث واإلاهىماث التي
ًنهؼ غليها الشػش الخذاسي ،وبذون هزا
الاظخحػاس نذ حؿذو الهطُذة غاإلاا مىؿلها
غلى الشاغش وحذه.
ب .الزاث الشاغشة
 هى الشاغش أحمذ اإلاػذاوياإلاػشوف بأحمذ اإلاجاؾي.
 ولذ ظىت  1936بمذًىتالذاس البُػاء.
 بػذ حطىله غلى شهادةؤلاظاصة في ألادب مً ًلُت
آلاداب مً ًلُت آلاداب
بذمشو  1962حػش سظالت
لىُل دبلىم الذساظاث
الػلُا الزي حطل غلُه
ظىت  1971حىُ مىغىع
"ظاهشة الشػش الخذًض" زم
غلى ديخىساه الذولت ظىت
 1992حىُ مىغىع "أصمت
الخذازت في الشػش الػشبي
الخذًض".
 اشخؿل مذسظا ظامػُا بٍلمً ًلُت آلاداب بكاط
وًلُت آلاداب بمذًىت
الشباؽ.

 وشش مجمىغت مً الهطاةذفي مخخلل الصخل
واإلاجالث اإلاؿشبُت.
 جىفي الشاغش في شهش أيخىبشظىت .1995
 له دًىان ًدُم جحذ غىىان"الكشوظُت" الطادس في
غً
ألاولى
ؾبػخين
ميشىساث اإلاجلغ الهىمي
للشهاقت الػشبُت ،ظىت
غً
 ،1987والشاهُت
ميشىساث اإلاذاسط ظىت
.2001
 قاص هزا الذًىان بجاةضة ابًصٍذون للشػش التي مىحها له
اإلاػهذ ؤلاظباوي الػشبي
للشهاقت بمذسٍذ ألحعً
باإلظباهُت والػشبُت ظىت
.1985
مالحظاث غلى هامش العيرة
 مً خالُ الاؾالع غلى غىىاويألاؾشوحخين ألاًادًمُخين الخين
أهجضهما الشاغشً ،خطح أهه ميشؿل
اوشؿاال يبيرا بالبحض في نػُت
الخذازت الشػشٍت ،قهذ اغخبر الشػش
الخذًض في البذاًت ظاهشة ،وبػذ أيثر
مً غششًٍ ظىت غادة لُطل هزه
الظاهشة ب"ألاصمت" .ال شَ أن هزه
الخىضُكاث هي خالضاث ما ايدعبه
مً خبراث وهى ًهاسع الشػش جلهُا
وجذسَعا وئهخاظا وجىظيرا .قهل حػٌغ
نطاةذ الشاغش غمىما ونطُذة
الخشوف غلى وظه الصطىص هزا
الخٌم غلى شػش الخذازت بمطؿخلح
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ألاصمت ،خاضت أنها نشٍبت صمىُا مً
جاسٍخ ئهجاص ألاؾشوحت؟
 ما ظش هزا التردد وجهشل هزاالشاغش في يخابت الشػش ووششه غٌغ
أظماء شػشٍت أخشي ظاًلخه؟
 أال ًحخمل أن الشاغش غبر غً مىنكهمً الشػش في هطىضه غلى نلتها،
وخاضت في هزه الهطُذة /الخشوف
ّ
"التي لهجذ بها ألالعً وجملتها
ألاقئذة ،وال جضاُ ،وحشٍل معَ
خخام الذًىان ولخً نشاسه ألاخير".8
هزه غُىت مً ألاظئلت التي ًمًٌ أن
نهخذي بها في البحض وهحً هحاوُ الخؿلؿل
بين ؾبهاث الىظ لخمحُظ دسظت اوسجامه.
 ظُام الهطُذة في ججشبت الشاغش
يخبذ نطاةذ دًىان الكشوظُت – يما
حشير ؾبػت اإلاذاسط – بين ظىتي 1962
و 1711باظخصىاء نطُذة الخشوف التي يخبذ
ظىت  ،1985وبػذها لم ًٌخب شػشا ئلى ألابذ.
قهـ ّ
أغذ أؾشوحت ديخىساه جحذ غىىان
"أصمت الخذازت في الشػش الػشبي الخذًض" .قما
هي وغػُت الشػش الػشبي (الخشوف) في
العُام الضمني إلاىخطل الشماهِىاث ،وفي
العُام الخاسٍخي والاظخماعي اإلاؿشبي؟
 مىنؼ الهطُذة في ظيروسة الذًىان
اظدىادا ئلى الخؿىس الضمني للهطاةذ
وغىاوٍنها ًمًٌ أن هلخهـ ئشاساث مهمت
حعػكىا في مهاسبت نطُذة الخشوف .وٍمًٌ
الخػبير غً هزا اإلاعاس الخؿىسي بخمشُل شبُه
بالصؿاؾت العشدًت
 بذاًت الشحلت قاجحت الذًىان وأوُنطُذة قُه جخحذر غً "الٍلمت
الطؿيرة" جحذ غىىان الصىف ،ئنها
9
مجشد" ًلمت ضؿيرة جٌبر في الهىاء"

حعب حػبير الشاغش ،وئهه الصىف
الزي شػش به الشاغش في بذاًت
الشحلت ،خىف ًترظم وغُه
باإلاعإولُت الٌبري اإلالهاة غلى
غاجهه ،معإولُت ؤلاظهام في
الخأضُل للمماسظت
 الشػشٍت ألاضُلت ،مماسظت جؿىسالشػش ئًهاغا ولؿت وسؤٍا دون أن
جىحشف غً سظالت الشػشاء /ألاهبُاء.
ًهىُ الشاغش في نهاًت الهطُذة
أمهتها ًلمت
ْ 10
نُلذ لؿير اإلاذح والهجاء ..
واظخحػاسا للشىاةُت الجذلُت التي
اهؿلهىا منها باغخباسها قشغُت للذساظت وػُذ
العإاُ أال ًمذح الشاغش ألاحشف وٍهجى
الخشوف؟
 ظيروسة الشحلت سحلت الشاغش فيالٌخابت الشػشٍت مىظىمت بػالماث،
ئنها سحلت ملُئت باالهٌعاساث والهضاةم
باظخصىاء (الكشوظُت)ً ،ان آخشها
خل حىين أي الصُبت .بػذ هزه
ً
الصُبت ظِعٌذ الشاغش ؾىٍال
ُلُذوي بهطُذة الخشوف وَعٌذ
لألبذ.
 نهاًت الشحلت ئن الػباسة  /الهكلحؿظ بالذمؼ البىادم ،ئغالن
قجاتعي غً سحلت الشاغش في دسوب
الٌخابت الشػشٍت .هي بىح ًترظم
حجم الكاظػت التي أإلاذ بالشاغش
الشػشٍت
قأظخلخخه
والشػش،
(البىادم) مىغىغت سهً ئشاسة
الشػشاء/الكشظان لُخػلمىا مماسظت
الشػش الخو.
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وغػُت البذاًت
الهضٍمت
الاهٌعاس

الٍلمت
جهاُ ...

الطؿيرة

الُأط

ظيروسة الهطاةذ
غىدة اإلاشظكين
يبىة الشٍح
الهذط
العهىؽ
ظهىؽ الخٌمت
الصماسة
مً يالم ألامىاث
خل حىين

ؤلاًهاع
هى "مادة جدشٍل بحعب مهطذًت
الشاغش واظخماغُخه ،قُأحي بؿُئا أو ظشَػا،
ؾىٍال أو نطيرا ،وبحعب مهطذًت اإلاحلل
11
(واظخماغُخه أًػا)"
 في اإلاشهذ/اإلاهؿؼ ألاوُ هالحظ
حػىس اإلاهاؾؼ والجمل الؿىٍلت
وأها أساود ًل شاسدة ألظًٌ في حماها
الهؿىف
وأؾىف ظبػا حىُ داهُت
ِ
جمـ أظلنها الخشوف بما حشابه مً ضهُل
مالحم الخأظِغ حُض الشؤٍت ايخملذ
وحصخطذ البذاةل في مذاها
.....
حػٌغ هزه الجمل الؿىٍلت حاُ الشاغش
ً
شاسدة،
الزي ًؿىف ظبػا ،وٍشاود ًل
ٍ
قالشاغش ًماسط الٌخبت الشػشٍت باغخباسها
سظالت مهذظت حعخلضم مً ضاحبها الٌشير مً
ألاهاة واإلاشاودة الزيُت .ومً هىا ظش بـء
ؤلاًهاع اإلاخىاؾم مؼ ئحعاط الشاغش بجعامت
اإلاهمت ،وغشوسة ئهخاط هظ له ظلؿخه بخػبير
باسث.
 في اإلاشهذ/اإلاهؿؼ الشاوي ًدعاسع
ؤلاًهاع مً خالُ حػىس ظمل
ً
نطيرة حػٌغ جحىال في الصؿاب وفي

وغػُت النهاًت

َ
حؿظ بالذمؼ البىادم ...

الخالت الشػشٍت للزواث ألاخشي التي
ُ
جهبل غلى يخابت الشػش بٌشير مً
الاسججاُ والاظدعهاُ .وألامشلت غلى
رلَ مخػذدة منها
نمش
هكـ غلى ِ
نهذ غلى حجش
مؿش
نُذ غلى ٍ
ْ
ُ
وجنهمش الخشوف
ً
وأًػا

ْ
والتهب
حشف جىهج
ْ
ّ
الؿػب
ضب العلُهت في

َ
وغىذ
 في اإلاشهذ/اإلاهؿؼ الشالض
الػىدة ئلى الخذًض غً الزاث
الشاغشة في اإلاهؿؼ ألاخيرٌ ،ػىد
ؤلاًهاع للخباؾإ ،مما ٌػٌغ
اوسجاما بين ئًهاعي اإلاهؿػين ألاوُ
وألاخير اللزان ًخمحىسان حىُ
الزاث الشاغشة ومماسظتها اإلاخأهُت
للشػش.
هي ًلمت خكهذ بعبػت أحشف وأظاصها الذم
نبل أن جكخػها العبؼ الصؿاًا
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وأها الزي آوعتها هاسا وظذلذ العشاًا غبر
أحشقها لخهخحم العشاًا
غالوة غلى ما هى مػشوف وغام ألدواث
الاحعام والاوسجام في الىطىص ًلهاً ،حظى
الىظ الشػشي – باغخباسه ظيعا مخميزا –
بأدواث حعهم في احعانه واوسجامه ،ومً هزه
ألادواث
 الخذوٍش
باإلغاقت ئلى الشوابـ الىحىٍت والذاللُت،
ًلػب جذوٍش بػؼ ألاظؿش دوسا في احعام
نطُذة "الخشوف" قهى ًجػلها مخطلت،
وبالخالي قالشابـ هىا سابـ ئًهاعي وٍحظى
بمهبىلُت لذي اإلاخلهي وَػؿي اوسجاما للىظ.
 الخىاصي
ٌػذ الخىاصي مً بين اإلاكاهُم اإلاشيضٍت في
جحلُل الصؿاب الشػشي ،بػذ اظخػاسجه مً
اإلاجاُ الهىذس ي يٌشير مً اإلاكاهُم ،وٍلػب
ً
الخىاصي في الهطُذة الخذًشت دوسا ظىهشٍا في
ضىاغت هىذظتها الصاضت وظعذها الصاص.
ويخػشٍل غام له ،قهى الدشابه الزي هى
غباسة غً جٌشاس بيُىي في بِذ شػشي أو في
12
مجمىغت أبُاث شػشٍت
وال ّ
شَ أن الخىاصي غىطش ظمالي ٌعهم
في حشٌُل ؤلاًهاع ،وفي الدشٌُل الىص ي
للهطُذة الخذًشت ،لٌىه أًػا غىطش مهم في
خلو هطُت للىظ/الصؿاب واوسجامه.

ّ
قالخىاصي جٌشاس مشيب مخػذد ،حػىسه ٌػني
وظىد غالةو بين ألاظؿش أو اإلاىانؼ الىاسد قيها
آبذة
وأها أساود ًل ٍ
...
شاسدة
وأها أساود ًل
ٍ
...
بشٍل ضىسي ًمًٌ أن ههشس أن
هزًً اإلاهؿػين مدعهين ،بؿؼ الىظش غً
غىاضش الاحعام ئن وظذث أم ال .وفي مشاُ
آخش
نمش
هكـ غلى ِ
نهذ غلى حجش
مؿش
نُذ غلى ٍ
ْ
ُ
وجنهمش الخشوف
بؿؼ الىظش غً وظىد سابؿت هحىٍت،
قالخىاصي غلى اإلاعخىي الطشفي ًجػل مً
ً
هزه العؿىس وعُجا ،وهى ًحُل غلى وظىد
جشابـ ًمًٌ حػشقه غبر اظخهطاء الذاللت أو
الخأوٍل.
ًهىُ محمذ مكخاح لهذ "خالكىا
الخىاوُ اإلاػشوف في هظشٍاث لعاهُاث
الصؿاب ،وفي هظشٍاث جماظَ الىظ ،جلَ
الىظشٍاث التي ال حشير ئلى خاضُت الخىاصي ئال
غابشة مذمجت ئًاها في خطاةظ أخشي .ونذ
ًٌىن معىؽ جلَ الىظشٍاث أنها جىظش ئلى
ً
الصؿاب والىظ بطكت غامت وال جىظش ئلى
13
الصؿاب الشػشي خاضت".

الكػاء
الزاث الشاغشة
في حماها
حىُ داهُت الهؿىف
اخلؼ وػالَ (وادي ؾىي)
مً ظباُ الشٍل

الزواث ألاخشي
في اإلاابين
بين العهىؽ والاهخظاس
غىذ مىػؿل الؿشٍو ئلى البىىى
خلل مٌيعت
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جحذد الزاث الشاغشة جىاظذها في
أمٌىت راث ؾابؼ مهذط ولها خاضُت العمى
والخػالي ،وهزه الصطاةظ جىػٌغ غلى
ؾبُػت مماسظتها التي حؿذو مماسظت شػشٍت
ّ
(مهذظت مدعامُت) ،وفي اإلاهابل ،قان
الػباساث اإلاٍاهُت اإلاشجبؿت بالزواث ألاخشي
حػٌغ دالالث التردد (اإلاابين – بين) والاسجضام
وقهذان الهُمت.
العؿش الشػشي
وأها أساود ًل شاسدة
وحصخطذ البذاةل
واخلؼ وػالَ

الخىاس الصاسجي
مً مبادب الىطُت غىذ بىظشاهذ ودسَعلش
مهىلت الخىاص ،الزي ٌعهم في جماظَ الىظ
واوسجامه لذي اإلاخلهي .وٍمًٌ جمشُل
الىطىص اإلاخػالهت مؼ هزا الىظ ًالخالي
 الىظ الهشآوي

الىظ اإلاشاس ئلُه
َ
ظ ْال َخ ُّو َأ َها َ َاو ُّدجهُ
(ن َالذ ْام َشَأ ُة ْال َػضٍض ْآلا َن َح ْ
ص َخ َ
س
ِ
ِ ِ
َ 14
َغً َّه ْكعه َوئ َّه ُه َإلا ًَ َّ
الط ِاد ِنين)
ِ ِ ِ ِ
ّ َ َ َ ُّ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ َ ْ
َُْ
َّ
َ
ط
ِ(ئ ِوي أها سبَ قاخلؼ وػلَُ ۖ ِئهَ ِبالى ِاد اإلاهذ ِ
ُ
15
ؾ ًىي)
ْ َ َ َْ ُ
َ َ َ
ْ َ َ َ ٌ 16
َ(و ٍُإ ِز ُشون َغلى أهك ِع ِه ْم َول ْى ًان ِب ِهم خطاضت)
وبه اؾخيذ ًلماث سبَ في خطاضتها
ُ ْ َْ َ َ َْ ْ ُ َ ً َ
َ ّ َ َ َ ْ َ ْ ُ 17
َ
اث سِبي لى ِكذ البحش)
حشف جىظم في اصسنام البحش محبرة وفي (نل لى ًان البحش ِمذادا ِلٍ ِلم ِ
الصجش اإلاعاقش في شهىم الؿُم أنالما

 الترار الشػشي
العؿش الشػشي
أؾىف ما أؾىف

الىظ اإلاشاس ئلُه
ّ ُ
ُ ّ ُ
أؾىف زم ِآوي
ما
ف
ؾى
ِ
أ ِ
ُ
لٍاع
ئلى ٍ
بِذ نػُذجه ِ
ُْ
َ َ ْ ُ
َ ّ ْ َ
قهجخه،
زم أنعى
غىي زم أنعى ،واسججضثِ ،
َْ َ ْ
الش ْغذُ
مش َل َ
الب ْرم ًَ ْد َب ُػ ُه ّ
قأنبل
ِ
جطب الصل في الضٍذ
هٌهت الضٍذ اإلاخلل مً أهاملها ئرا ابدعمذ سبابت سبت ُ البِذ
ودًَ حعً الطىث
دظاظاث
لها غشش
سبابه
ٍ
 الترار ؤلاوعاوي
العؿش الشػشي
َّ
عي بانل
بشط بابل

 الخىاس الذاخلي
مً أمشلخه:

اإلاشاس ئلُه
ًػشب ببانل اإلاشل في العي وخكت الػهل.
ظلب البابلُىن أظشي مً ظمُؼ بهاع ألاسع لُبىىا
بشط بابل ،ولم ًحذر جكاهم وجبلبلذ ألالعىت.
ً
ّ
يىا هلكو أحشقا وهبُؼ أشػاسا
ّ
ولم ْ
هكخلح (خل حىين)
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مضط العالقت بالػباسة (الصماسة – العهىؽ)
ّ
ّ
ًطب في مبذأ
ئن الخىاس الذاخلي
الدشابه وهى أحذ مبادب الاوسجام ،قالهاسب
نطُذة الخشوف ظُكخح هىاقز ظذًذة أزىاء
غملُت الهشاءة وَعخػين بىطىص ظابهت في
الذًىان لٍي ًحطل الاوسجام في هزا الىظ.

 16الخشش.9 ،
 17الٌهل.107 ،
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