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تــكثيف الدّاللة في قصص"صورة من
األرشيف"لـــ"حسن برطال"
أ ،سندس أحمد شاوش
جامعة تبسة
اإلاخلصق:
ّ
حععى هزه اإلاذاخلت الّلمُت ئلى البدث في
ّ
اللففُت اللفحرة ً
ّ
حذا اإلاّاـشة،
أخذ الخجاسب
وٍخّلم ألامش بمجمىِت ـىسة مً ألاسؼُف لللاؿ
ّ
ّ
هُفُت حؽىُل
اإلإشبي"خعً بشواٌ" ،مً صاوٍت
ّ
ّ
شدي .واخخُاسها لهزا ّ
الخىثُف ّ
الع ّ
العبُل
الذاللت ِبر
في البدث ًجّلىا هالمغ معخىٍحن مّا :الذاللت،
ّ
والدؽىُل ّ
الع ّ
شديِ ،لى هدى ٌعخذعي ألاوٌ منهما
ّ
ً
الثاوي ،فاللفت اللفحرة حذا جخىلب جىثُفا ليل
ّ
الع ّ
ّ
ّ
ً
والضمً،
بذءا بالفماء
شدًت،
اإلاىىهاث
ّ
ّ
ّ
والص ّ
صفُاث  ،واللٕت ،وهى ما إلاعىاه لذي اللاؿ
ّ
ّ
لىعي حذًذ في الىخابت
ججشٍبُت جإظغ
ِبر مٕامشة
ً
ّ
والزاةلت اللشاةُت مّا ،فهل احعّذ سؤٍت الياجب في
ّ
ألاظاظُت في اللفت اللفحرة حذا
ٌل جدلُم العمت
ّ
وهي اللفش الؽذًذ؟ وئلى أي خذ اظخىاِذ اللفت
ّ
الىـىٌ ئلى مشاميها بخىٌُفها لّىفش الخىثُف،
ّ
اللفت اللفحرة حذا؟
باِخباسه ِىفشا مهما في كُام
ّ
ّ
ّ
ؼّشٍت في اإلاجمىِت اللففُت
وهل خلم الخىثُف
ّ
التي بفذد دساظتها؟.
ّ
اليلماث اإلافاجُذ :الخىثُفّ ،
الذاللت ،الدؽىُل
ّ
ّ
الع ّ
حذا ،ـىسة مً
شدي ،اللفت اللفحرة
ألاسؼُف...

ّ
اللفت اللفحرة حذا ،مً اإلاماسظت ئلى
ّأوال:
الىعي.
ّ
ّ
سواًت،
حؽترن ألاحىاط العشدًت مً:
ٍ
وملامت في مجمىِت مً
وأكفىـت،
وكفت،
ٍ
ٍ
ٍ
اإلاىىهاث وجخخلف في أخشي ،ولّل مً أبشص
مىاوً الاخخالف ًىمً في وىٌ حيغ ًِ
ّ
اللفت اللفحرة حذا مخمحزة
آلاخش ،وجبلى
ببىائها ًِ ّ
بلُت ألاحىاط ألاخشي ،وكذ ّ
مشث في
ّ
معمُاث
سخلتها هدى الاهخماٌ بمشاخل وجدذ
ئلى أن اهتهذ هجيغ كاةم بزاجه.

ّ
ّ
ّ
حذا"فً خذًث
"اللفت اللفحرة
ئن
ّ
ّ
ّ
الّشبي ما ًمثل
اليؽأة ،فلذ ٌهش في الترار
ّ
ألادبي،
البذاًاث ألاولى لٍهىس هزا الجيغ
ّ
ّ
ّ
ألاحجُت،
والىشفت ،الىادسة ،الخياًت،
الفياهت ،...ئر جمثل هزه اإلاشخلت باليعبت
اللفت اللفحرة ً
ليؽأة ّ
ّ
حذا ،مشخلت
فً
ّ
الواُِت ،فهي بمثابت ئسهاـاث ومماسظاث لم
َ
ّ
ألادبي اإلاىخمل
جشق ئلى معخىي الجيغ
الّىالم .وهجذ-أًما-مجمىِت مً اللفق
ّ
جبخذب مً«بذاًت اللشن
لذي هخاب الفترة التي ِ
الّؽشًٍ ،وجمخذ ختى ظىىاث الدعّحن في
ّ
بّن الذوٌ
الّشبُت واإلإشب-مثال-أو ختى
ّ
ألالفُت الثالثت في دوٌ ِشبُت أخشي
ظىىاث
1
ولُبُا ،والجضاةش ،ومىسٍخاهُا ،وجىوغ»  ،مً
ّ
ّ
أدبُت ،ـىفها الىلاد
وؽشث لهم أِماال
ً
ّ
اإلاّاـشون في خاهت اللفت اللفحرة حذا،
ّ
ّ
جللاةُت ،لم جىً
ِفىٍت
لىً واهذ مماسظتها
ّ
ملفىدة لزاتها؛ أي لزاث اللفت اللفحرة
ً
ّ
أدبي حذًذ .فلم ًىً
حذا هجيغ
ّ
بلمُت الخجىِغ ،بأهه-فّال-
لفاخبها«وعي
ًىخب كفت كفحرة حذا ججىِعا وجىمُىا
وجىىَّا ،هما هلفي رلً ِىذ حبران خلُل
حبران في هخابُه(الخاةه) ،و(اإلاجىىن)في الّلذ
الثاوي مً اللشن الّؽشًٍ ،وما هجذه مً
هفىؿ كفحرة حذا ِىذ هجُب مدفىً هما
في هخابه(أخالم فترة الىلاهت)/.../ومدمذ
ابشاهُم بىِلى ـاخب مجمىِت (خمعىن
أكفىـت في خمعحن دكُلت)1983م».2
ّ
الش ّ
واتي ،واللاؿ
ٌّخبر الياجب،
ّ
ألامشٍيي"آسوعذ مُلش همىٕىاي" " Emest
.]1961-1899["Miller Hemingway
اللفت اللفحرة ً
ّ
حذا
ّأوٌ مً أولم مفىخلح
ِلى ئخذي كففه ِام1925م ،لُفل
ّ
ّ
بذاًت باإلاؽشق
الّشبي،
ـذاها ئلى الىوً
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ّ
ّ
الّشبي ،فلذ اصدهش
الّشبي ،وـىال ئلى اإلإشب
اللفت اللفحرة ً
ّ
ّ
حذا في اإلإشب وهثر
فً
ّ
ّ
وجىىِذ هخاباتهم ،فمً بُنهم هزهش:
هخابها
خعً بشواٌ ،مفىفى لٕخحريِ ،بذ هللا
َّ
اللاـاث:
اإلاخلي ،حمُل خمذاوي ...ومً
فاومت بىصٍان ،وفاء الخمشي ،وظمُتّ
البىٔافشٍت....
وكذ وكْ اخخُاسها ِلى مجمىِت
ّ
ّ
اللففُت
كففُت مً بحن اإلاجمىِاث
اللفحرة ً
ّ
ّ
اإلإشبي"خعً بشواٌ"
لللاؿ
حذا
"ـىسة مً ألاسؼُف" .باِخباسها«فً ابذاعي
وحيغ أدبي ولىن هثري فني له أظعه ومبادةه
ّ
وجلىُاث خاـت ًخم
هما أن له آلُاث مُّىت
ّ
ألادبي ولّل
جىٌُفها في خذمت هزا الجيغ
ّ
ًجعذها هزا اللىن اللفص ّي
أهم ظمت
ّ 3
اللفحر هى الخىثُف »  .الزي ًخجلى في
مجمىِت مً اإلاىىهاث ظىّمل ِلى بُانها
ومداولت الخففُل فيها.
*اللفت الصاوشة:
ّ
كبل بُان ٌاهشة الخىثُف في بيُت
كفق بشواٌ إلاعىا خمىسه في حجم
اللفق راتهاِ ،لى هدى خفل فُه جلاسب
أحىاس ّي ،بحن ألاكفىـت والصاوشة ،ففي
ّ
كففُت،
أكاـُق"بشواٌ"هدً ئصاء خىاوش
ّ
خُث أبلى ِلى ّ
العشد بىـفه الصُي الىاٌم
الع ّ
للففه لمً ألاحىاط ّ
شدًت ،لىً في
ؼيل خىاوش جلىم ِلى اختزاٌ ألاخذار
والفماءاث ،وألاصمىت ومىىهاث أخشي
ظىّشلها في هزه الىسكت الّلمُت.
ّ
*الخىثُف.
ّ
ّ
اإلالفىد بالخىثُف :هى الخىثُف
ّ ّ ّ
اللي ،الزي ًيخج ًِ جمافش مجمىِت مً
الذ
ّ
الّىاـش والخلىُاث ،فُفترك«بدمىسه ِذدا
ّ
مً الّىاـش والخلىُاث ِلى معخىي اللٕت في

ّ
الترهُب واإلافشدة والجملت ،وِلى معخىي
ّ
اإلاىلىُ اللفص ّي ،ووشٍلت الخىاوٌ،
واخخُاس الفىشة واإلادافٍت ِلى خشاسة
اإلاىلىُ واللبن ِلى هبن الخذر وهى
خالت جىهج واهبثاق ،ئلافت ئلى ما ًخىلبه مً
ّ
والعببُت والخّلُل ،ودِىة ئلى
سفن للؽشح
4
ّ
ِذم حؽثِذ الخذر»  .فُخلجأ اللاؿ ئلى
ّ
الخلىُاث ،والخىاؿ،
جىٌُف مجمىِت مً
الترمحز ،ألاوعىت ،واإلافاسكت .فمال ًِ جىثُف
ّ
الع ّ
ّ
ّ
والضمً،
شدًت الفماء
اإلاىىهاث
ليل
ّ
ّ
ّ
والص ّ
فُمخذ«وَعخىُل،
صفُاث ،واللٕت
لُىىن جىثُف في الخذر واإلاىلىُ والفىشة
ُ
ّ
اللفت اللفحرة
ئلافت ئلى اللٕت» .5فخبنى
ً
ّ
الجزسٍت ،وجخلى مً
حذا ِلى الىٌاةف
ّ ّ
الىـفُت التي حُّم أو جبىئ صمً
اإلالفىٌاث
ّ
ّ
العشد فُيبغي«أن جخداش ى اللفت اللفحرة
حذا(الىـف)فلٕتها فاِلت ال ًىاظبها
الىـف ّالزي ًجّل اًلاُ ّ
العشد بىُئا».6
ّ
فُدخاج ّ
الخشهُت ال الجمىد،
العشد ئلى
ّ
الفّلُت اللفحرة
فُىٌف اللاؿ«الجمل
والعشَّت واإلاخّاكبت ،أو الجمل الاظمُت راث
ّ
الفّلُت ،رلً أن الخذر الزي
الىاكت
جلذمه ال ًدُذ اإلاجاٌ لخلذًمه ِبر الىظاةل
ٔحر اإلاباؼشة والخىاس اإلاىىٌ الزي ًىؽف
الصصفُت أو اإلاىىلىحاث ،ومً هىا جيؽأ
ّ
الفّلُت أو ما ٌّىك ما
الخاحت ئلى الجمل
7
فيها مً خشهُت وفّل» .
ّ
الع ّ
الخلىُاث ّ
ّ
ّ
اللفت
شدًت في
زاهُا:
اللفحرة حذا.
ّ
الع ّ
جدىىُ وجخخلف الخلىُاث ّ
شدًت في
ّ
ّ
ظيخىشق
اللففُت الىاخذة ،لزا
اإلاجمىِت
ّ ّّ ّ
ّ
الخلىُاث العشدًت ،التي هلمغ
ئلى حملت مً
ّ
لها خمىسا في اإلاجمىِت اللففُت"ـىسة
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مً ألاسؼُف" .كفذ ئِىائها ً
ّ
جأوٍلُا،
بّذا
وحمال ُّا.
ُ
/1اإلافاسكت.
ّ
ّ
جىثُفُت« ،فهي
جلىُت
حّخبر اإلافاسكت
حعاهم مثل ٔحرها مً الخلىُاث(بأظلىبها
الصاؿ)في كىٌ اإلاىلىِاث الجشٍئت بىشٍلت
ّ
فىُت » ، 8ووعدؽفها في
جىثُفُت
هفىؿ"خعً بشواٌ"بذاًت باإلالذمت ًلىٌ:
هلف دكُلت(ـمذ) ..وفي دكُلت وّىد
و(هلىٌ) ولمت في خم اإلاُذ..
اإلافاسكت التي هبىيها ِلى زىاةُت الخلابل
9
ال حعخدم الخُاة/..
ّ
ًفشح الياجب في ملذمت كففه
اللفحرة حذاِ ،لى وحىد مفاسكت بحن
ّ
الفمذ/الىالم .فاالخخالف بُنهما
زىاةِخحن،
ّ
ًلفذ هٍش اللاسب ،وٍبني ِىالم هفُت .وٍذِم
اللاؿ اإلافاسكت بخىثُف آخش ًٍهش ِلى
معخىي الضمً(دكُلت) ،وجىثُف لٕى ّي في
ّ
كىله(ولمت) ،الزي ًمثل مجاصا ،فاإلالفىد
ّ
ّ
جىثُفُت
هخلىُت
منها ولماث ال ولمت .واإلافاسكت
ّ
اللففُت
مبثىزت ِلى معخىي اإلاجمىِت
اللفحرة حذا ،ظىاء أواهذ ٌاهشة؛ أي مّلىت.
ّ
الى ّ
ق ،مثل كىله في
أو ٌعدؽفها اللاسب مً
ّ
واخذة مً كففه التي ِىىانها"كشخت
اإلاّذة":
جمْ جدذ سأس ي(خبزة)وي ال أؼّش بألم
الجىُ
وأها هاةم..ؼىشا لً أمي ،للذ أولذ في
الخلم ّ
ول
10
(وظاداث)ألامشاء/..
فخخجلى اإلافاسكت بحن زىاةُتي:
الفلش/الٕنى ،فحرًذ اللاؿ جفىٍش الىاكْ،
ّ
ّ
الث ّ
ىاةُت بحن
مىضخا اإلاعافت التي جخللها هخه
ّ
الٕني .فخىّىغ ول هاجه
هىم الفلحر ،وهىم

الشٔباث اإلاىبىجت-مثلما ًفعشها الىبِب
الىمعاو ّي"ظُٕمىهذ فشوٍذ" ،-ومخاوف
الِّؾ ،ئلى أخالم .فما ًفّب جدلُلت في
الىاكًْ ،مىً جدلُله في الخلم ،في لخٍت
ّ
ّ
الالؼّىس؛ ألن الخلم في حىهشه جمثُل للشٔبت
َ
اإلاخدللت ،بأن ًُترحم الىاكْ ئلى ـىس .فما
ٌِّؽه ألامحر في ًلٍخه ٌِّؽه الفلحر في هىمه،
ّ
الىعي ،فخخلم اإلافاسكت هىِا
في لخٍه ُٔاب
ّ
مً الخماد.
ّ
اللفت
ووعدؽف-أًما-مفاسكت في
بّىىان "دِاء معخجاب":
ولبذ هفُبي مً(ألاسك)فٍلمني
الخاهم..
وإلاا هٍشث ئلى ألاِلى وولبذ هفُبي
مً(العماء)
أمش لي بجضء مً هزا الفماء
11
ألاصسق/..
ّ
اللفت ِلى
جلىم اإلافاسكت في هزه
ّ
ّ
فُفىس
زىاةُتي :الٍلم/ؤلاهفاف أو الّذٌ،
ّ
لىا اللاؿ ـىسة الٍلم ،وظلب خلىق
ّ
البؽش مً بؽش .الزي خشمهم مً هفُبهم في
ّ
الله حضءا مً ّ
العماء ،وهزا
ألاسك ،لحرصكهم
َ َ َ ََ
َّ
َ
َ
ئزباث للىله حّالى ﴿:و ِئرا ظألً ِِب ِادي ِ ِني
َ
ُب َد ِْ َى َة َّ
َفا ّوي َكشٍب ُأح ُ
الذ ِاُ ِئرا َد َِ ِان
ِِ
ِ
ِ
َف ْل َِ ْع َخج ُُبىا لي َو ْل ُُ ْإم ُىىا بي َل َّ َّل ُهمْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َْ ُ ُ َ
ًشؼذون﴾[ظىسة البلشة ،آلاًت .]186:وهما
ّ
ًلىٌ"ِبُذ بً ألابشؿ"في مّللخه:
ـاط ًَ ْـدش ُم ُ
َم ْـً ٌَ ْـعــأٌ ال َّـى َ
ىه وظ ــا ِةـ ُـل
ِ
ِ
ُ 12
هللا ال ًَ ـخ ـُــب
ِ
ّ
/2الخىاؿ:
ّ
ّ
جىثُفي للى ّ
ّ
ق،
الخىاؿ هى مّىى
ٌؽيل«أخذ أهم الخلىُاث اللففُت
اللفحرة حذا ،ئر بما ًمخلىه هزا الّفش مً
امياهُاث ًدُذ لللاؿ خشٍت في الخشهت
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ّ
واللىٌ ال ًخاخان له جماما خاسج الخىاؿ لزا
فاهىا هجذ ِذدا هبحرا مً هفىؿ ق.ق.حذا
جخلجأ للخىاؿ بل وجبنى ِلُه ...وٍجّل الخىاؿ
ّ
مً الىق خمالت دالالث جمىس باإلاّاوي
وألافياس وهى بفىسجه الخعىت أخذ أهم
ِىامل أدبُت الىق اللفص ي» .13فُيبغي
ّ ّ
لللاؿ أن ًدعً جىٌُفه ،ألن الخىاؿ ًفخذ
ّ
الى ّ
ق ِلى ِىالم أخشي داخله وخاسحه،
فخخّالم و«جخلاوْ وجخالقى ملفىٌاث ِذًذة
مْ هفىؿ أخشي » . 14وٍفخذ-أًما-باب
ّ
ّ
حمالُت
الخأوٍل لذي اللاسب ،فحزًذ مً
ّ
الى ّ
ق«وَعاهم في جىثُفه ومىده الىثحر مً
الصفب والاًداء ما واها لُخاخا له خاسج
ّ
الخىاؿ..ومْ الخىاؿ جضداد أهمُت الىق،
وٍفحر فّال خازا باِثا».15
أفاد اللاؿ"خعً بشواٌ"مً
ّ
ّ
ّ
وظُاظُت،...
وأدبُت
كشآهُت
هفىؿ ظابلت،
ّ
وهزا ما أزشي مجمىِخه اللففُت،
ًلىٌ"خعً بشواٌ"في كفخه اللفحرة حذا
بّىىان"دساهُال":
ْ
ظشكذ(كلبه)ومْ رلً جبدث ًِ دم
16
الشحىلت في حعذه/..
ًمثل ِىىان اللفت جىاـا مْ
سواًت"دساهىال" ،وهي سواًت سِب مً جألُف
ّ
الشواتي الاًشلىذي "بشام ظخىهش" "Bram
ّ
شصفُت
"  ،Stokerفأظلي اللاؿ
"دساهىال" ،مفاؿ ّ
الذماءِ ،لى شصفُتّ
ّ
بالسصشٍت مً حهت ،ومً
اإلاشأة ،فخىحي ولماجه
حهت أخشي باالظخٕشاب .فلذ لاِذ ّ
الشحىلت
في صمً جدىلذ فُه اإلاشأة ئلى دساهُال هما
ّ
ٌؽبهها اللاؿ .ؤحرها مً مٍاهش الخىاؿ.
/الش ُ
ّ 3
مض.
ً
ّ
ّ
أهمُت ّ
الشمض أهمُت في الخىثُف
ال جلل
ّ
ّ
الع ّ
شدي ًِ بلُت اإلاىىهاث ألاخشي ،ففي

ّ
ّ
مالُت بيل ما جدمله
الشمض اختزاٌ لخجاسب
مً مّان ودالالث هبرومُثُىط ،وجٍهش
ّ
حلُت في اللفق اللفحرة حذا
بفىسة
"ـىسة مً ألاسؼُف" ،فلذ وٌف اللاؿ
ّ
ّ
جلىُت الترمحز ،بهذف حؽفحر الىاكْ .لُفً
ّ ّ
الى ّ
ق،
اللاسب ؼفشاجه ،لللبن ِلى حمالُت
وداللخه .وِلى ظبُل اإلاثاٌ ال الخفش كفت"
العلف الىاخذ":
ًا (ؼمس ي) الّضٍضة ...إلاارا ال هفىش في
اظخلشاس
هزا (الٍل) الزي أهجبىاه..؟؟ وهلغي
ُ
الخىم
الفادس ًِ مدىمت ألاظشة:
ّ
17
مًّ/..
بالنهاس ًىىن معي ،وباللُل ِ
أوعً اللاؿ ألاؼُاء الجامذة،
ّ
ّ
والؽمغّ ،
النهاس ،اللُل ،والٍل .فلذ أِىاها
ّ
ً
الل ّ
ًّ
ّ
بالشمىص
ٕىٍت،
ئوعاهُا ،واهخفى
بّذا
ّ
الخىثُف .لِعدؽف اللاسب
لُدلم ظمت
َ
ّ
الى ّ
ق ،بّذ ف ًّ ؼفشاث هزه ّ
الشمىص
خباًا
ّ
ّ
الى ّ
كمُت
بُُّت ،وسبىها بالىاكْ .فخّىغ لىا
ّ
َْ
ّ
ومى ِذ كاهىن ألاظشة
احخماُِت وهي الىالق،
ّ
خماهت الابً(الٍل) لألم التي ٌؽبهها الياجب
ّ
ّ
بالؽمغ ،الزي ال ًىىن ِادال في هثحر مً
ّ
ألاخُان .فُىلب اللاؿ مً الؽمغ أن
جخالف كاهىن ألاظشة ،بأن ًبلى الابً في ّ
النهاس
ّ
مّه وفي اللُل مّها.
وكفت"أهذ كمش وأها بؽش":
جً لىةُت
هٍشجً لىةُت وئؼاس ِ
وهزا ما ًخُفني..سبما أن اإلاعافت
بُيىا
ظخىىن أًما (بالعىت المىةُت)/..
18

ّ
الترمحزّ ،
للذاللت ِلى
ًىٌف اللاؿ
ٌ ّ
اظخدالت الىـى ؛ ألن ظىىاث كىْ معافت
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ّ
الم ّ
ّ
ىةُت
العىت
الاخخفاؿ-خىالي
معخدُل .فُفبذ
ال مداٌ.
وكفت "هىظىالجُا"ِ :ادث ئلُا بؽّش أبُن
والثخلج ،وُِىن دامّت والُىابُْ
ُ
ومْ رلً وحذث مخّتي في كمت هزا
19
الجبل/..
ًشمض لىا الّىىان "هىظىالجُا" ئلى
الخىحن ئلى اإلااض ي ،بصصفُاجه وأخذازه.
لُجذ ساخخه ومخّخه مْ مً وان ًمثل ؼِئا
ّ
ّ
فُخدىٌ مً
مً اإلااض ي ،الزي ًد ًّ ئلُه.
ٔاةب ئلى خالش.
ّ
ّ
ئلافت ئلى سمىص الص ّ
صفُاث ،التي
ّ
اللففُت ،وما
جٍهش ِلى معخىي اإلاجمىِت
ّ
داللُت ،ظىّشلها في
جدمله مً أبّاد
الّىفش اللادم.
ّ
ّ
ّ
ّ
زالثا :اإلاىىهاث العشدًت في اللفت
اللفحرة ً
حذا.
جلىم اللفت اللفحرة حذا ِلى مّاًحر،
ومجمىِت أسوان خاـتّ ،
جمحزها ًِ ٔحرها مً
ّ
اللفت
ألاحىاط ألاخشيً ،مىً أن هجذ في
ّ
اإلاىىهاث مجخمّت،
اللفحرة حذا حمُْ
وٍمىً أن هجذ ِىفشا واخذا ،فُىفي أن
ًلتزم اللاؿ بّىفش واخذ ،لُيخج كفت
كفحرة حذا هاجخت.
ّ ُ
 :1اللٕت.
ّ ّ
حّذ اللٕت الّىفش الشةِغ في ول
ّ
اللفت ،ئر ال جىثُف
مداولت الختزاٌ ِىالم
خاسج ًِ أوشها ،وخُىما هلىٌ اللٕت هىا ال
ّ
ًىفشف الزهً للٕت اإلاىخىبت فدعب؛ بل
ّ
الٕشافي مً
ليل ألاهماه التي ًدُدها الخالِب
بُالاث ،وهلاه خزف ،وجىصَْ ال مألىف ،أو
اؼخٕاٌ ِمىدي للىخابت ،هما جمخاص لٕت
 هما ًلذسها أهل 221ملُىن ظىت ،وهزا
الللاء ٔحر ممىً ،وـّبا

ّ
باالًداةُت ،فدعخفض
اللفت اللفحرة حذا
ٌ ّ
اللاسب لذخىٌ ِاإلاها ،فهي ال جلى ئهما تهذد
لخلىٌ ،فبلذس ما جٍهش بلذس ما جخفي وجممش.
فخجزاح ًِ مألىف الّادة ،لخخلم لىفعها
ّ
بشواٌ"اهضٍاخُت
ِاإلاا خاـا .ولٕت"خعً
بامخُاص ،وِلى ظبُل اإلاثاٌ ال الخفش
كفت":هاكالث الٕاص الىبُعي":
ُ
إلاا وـلذ ئلى أهفي ساةدت ظامت واهخبهذ
ئلى ِباسة (الخذخحن ممىىُ) داخل اإلالفىسة
ُ
أدسهذ أوي ئلى حاهب كىِىت ٔاص بلباط
20
آدمي/..
ما ًشٍذ الياجب جفىٍشه ،هى ُٔاب الىعي
ّ
ّ
آلادمي بلىِىت
الاحخماعي ،فؽبه لىا الاوعان
ّ
الشاةدت ّ
الٕاص ،فِؽتروان في ّ
العامت التي
جخشج منهما .وَؽتروان في ش يء آخش ّأنهما
ّ
حماد؛ ألهه لى وان ئوعاها إلاا دخً في
اإلالفىسة.
ّ
ئلافت ئلى البُالاث التي ظشِان ما
ًدىلها اللاسب ئلى لٕت ،فال جخلى كفق
"خعً بشواٌ "مً بُالاث ،أو هلاه خزف،
ّ
التي حعخذعي مً اللاسب مألها .فاظخّان
الياجب «بخلىُت الدؽٍي ،والاهثاس مً هلي
الخزف ،وحعشَْ الضمً...واإلاُل ئلى الاختزاٌ
والخىثُف والاكخفاد ،وجخُب أفم الاهخٍاس،
والاظخفادة مً الفاهىاظدًُ ،والؽاِشٍت،
وألاظىىسة ،والشمض ،والخىاؿ.21»...
ّ
الفّلُت ،إلاا
وٍىٌف اللاؿ الجمل
ّ
ًفشله ّ
خشهُت ،فأٔلب اإلالفىٌاث
العشد مً
ّ
العشدًت ّ
فّلُت .مثال كفت "لّبت البُادق" :
ُ
بلي منهم زالزت وبلُذ وخذي...وإلاا خاـشووي
ُ
ُ
ظلىذ في (الىادي) وهجىث مً
(الخمام).22/..
ّ
جخممً مجمىِت مً ألافّاٌ :بلي ،بلُذ،
خاـشووي ،ظلىذ ،هجىث.
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وَعلي اللاؿ ّ
المىء ِلى مجمىِت
مً اليلماث ،فُمّها بحن كىظحن ،وهزا ما
ًضٍذ مً ِمم ّ
الذاللت ،فُفبذ لها خمىسا
أكىي مً خمىس ّ
بلُت الّىاـش ،مثل :ولمت
اللمش في كفت"الىىهب الذسي" ،...وجٍهش
ّ ّ
ّ
خاـُت الخذوٍش ،خُث ال
خاـُت أخشي وهي
ّ
ًىخمل مّنى العىش ئال بلشاءة العىش الزي
ّ
خاـُت باسصة في هزه اإلاجمىِت
بّذه ،وهي
ّ
اللففُت ،مثل كفت"بِذ الىاس":
في الذاخل جىىن هادةت و(باسدة) وإلاا جخشج
ٌعبلها اللهب...ئنها اإلاشأة (اللشواظت) التي
ُ
أخب.23
ّ
خاـُت
جىضح لىا هزه اللفت
ٌ ّ
الخذوٍش ،فال ًىخمل مّنى العىش ألاو  ،ئال
ّ
ّ
خاـُت معخىخاة مً
بلشاءة الثاوي ،وهي
ّ
الؽّش ،هما ًٍهش في اللفت هلاه الخزف،
ّ
واليلماث التي ولّذ بحن كىظحن.
ّ
 :2الصصفُاث.
ّ
شصفُاث اللفت اللفحرة
جخفف
الٕاةبُت الافتر ّ
ّ
الُت ،فخخخلق
حذا بففت
مً«هزه ألاظماء الصصىـُت الّلمُت
اإلاّشفت ،فخفبذ رواجا مجهىلت هىشة .وبالخالي،
جخدىٌ هزه الصصفُاث اللففُت ،في ِفش
الّىإلات ،ئلى واةىاث مّلبت ومعخلبت ومؽُأة
ومشكمت بذون هىٍت جدذدها ،وال هُىىهت
وحىدًت جخففها ًِ باقي الزواث الخخُُلُت
ألاخشي .وبالخالي ،جبلى أًما دون خمىالث
ئوعاهُت جمحزها ًِ باقي الصصفُاث
ّ
ألاخشي» .24وجخلم ـفت الخىىحر اوسجاما مْ
اللفت اللفحرة ً
ّ
حذا ،وخاـت
باقي ِىاـش
ّ
ظمت الخىثُف .فُخلجأ اللاؿ ئلى اخخُاس سمىص
ّ
معخىخاة مً ِالم الىبُّت ،أو مً ِىالم
ّ
ّ
أخشي
مخخُلت .وهزا ما هجذه في
خلُلُت أو
ّ
اإلاجمىِت اللففُت"ـىسة مً ألاسؼُف"،

ّ
العماث الى ّ
واخخُاسه لبّن ّ
بُُّت ،التي
ّ
اوعاهُا ،مثل كفت"العلف
جدمل بّذا
الىاخذ":
ًا (ؼمس ي) الّضٍضة..إلاارا ال هفىش في
اظخلشاس
هزا (الٍل) الزي أهجبىاه..؟؟ وهلغي
ُ
الخىم
الفادس ًِ مدىمت ألاظشة:
ّ
25
مًّ/..
بالنهاس ًىىن معي ،وباللُل ِ
ّ
الابً
الٍل
ّ
ألام
الؽمغ
ّ
اللففُت
ًخطح مً خالٌ اإلاجمىِت
ّ
ّ
للصصفُت بممحر.
اللفحرة حذا ،أهه ًشمض
جاسة بممحر اإلاخيلم ،وجاسة أخشي بممحر
اإلاخاوب أو الٕاةب.
كفت"مفترق الىشق":
إلاا اظخدالذ خُاتهما خىجشا مً لهب
وهاس..وان اخخُاسه المشأة
زاهُت هى الزي دفّها ئلى الخفىحر في
(فعخانها ألابُن) والشخُل
مْ ٔحره..وإلاا كشس ول واخذ منهما
اخخُاس وشٍلا مّاهعا ،هى
هبي العلم في اججاه الباب أما هي
ففّذث ئلى العىذ......
ِىذ خشوحه وحذها في كىّت كماػ
(أبُن) وهي حعخّذ الشخُل مْ
26
اإلاىث/..
جفهم مً مجمىِت المماةش اإلازهىسة
ّ
الى ّ
ق ،وحىد زىاةِخحن :الشحل/اإلاشأة،
في
هى/هي .فاخخُاس الشحل المشأة أخشي ،دفْ
ّ
بالضوحت أن جخخاس-أًمأ-حره ،لىً ًخخلف
اخخُاسها ًِ اخخُاسه .هي اخخاسث
اإلاىث(الاهخداس) ،والىفً ألابُن ،وهى اخخاس
امشأة زاهُت.
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كفت"ظمً مىس ى":
ظبدىا مّا في اججاه البدش،وإلاا اهخفخ
بىنها وخان وكذ الىلْ
ْ
جشهخني وظبدذ لذ الخُاس ِاةذة ئلى
معلي سأظها ،فىدِتها
مىشها  ،هادما ِلى اخخُاسي ِاةلت
27
(العلمىن)/..
ٌعخّمل اللاؿ لمحر اإلاخيلم،
ّ
والممحر أها(هادما) ،ولمحر
هدً(ظبدىا)،
ْ
الٕاةب هي(ظبدذ) ،وٍىحذ في اللفت
ّ
ّ
شصفِخحن ،اإلاخيلم الزي ًمثل ألاها ،واإلاخيلم
ِىه جمثل آلاخش .فاخخُاس اإلاخيلم المشأة ٔحر
حيعِخه ،هما ًلىٌ اللاؿ مً
ّ
ّ
ِاةلت(العلمىن) دفّه الثمً ،فترهخه وِادث
ئلى معلي سأظها.
وهما للمشهض سمىصه فللهامؾ سمىصه
أًما لذي بشواٌ ،فىجذ "مِس ي" و"ِِس ى
مماجى"وفي ألاـل (خُاجى)ً ،...لىٌ في
كفت"خزاء مِس ي":
وأها أمص ي في الؽاسُ خافي اللذمحن..
ألاكماس الفىاُِت جشـذ اللاِذة
الخشبُت
مً خُث واس الخزاء وأـاب وحه
الشةِغ.28/..
ّ
ًزهشها اللاؿ بدادزت وكّذ ظىت
ّ
الصخفي"مىخٍش الضٍذي"،
2008م .اإلاشاظل
ّ
الزي كزف صوج خزاةه ـىب الشةِغ
ألامشٍيي"حىسج بىػ" .فاظخدمش اللاؿ
ّ
شصفُت"مِس ي"إلاا اؼتهش به مً بشاِاة في
ّ
اللّب وكزف الىشة ،وئـابت الهذف .وسبي
فّل اإلاشاظل الصخفي في اللزف داخل
ـالت اإلاإجمش ،بلزف مِس ي في اإلالّب.
ّ
 :3الفماء والضمً.

ّ
ّ
مىىهحن مً
والضمً
ٌّخبر الفماء
ّ
مىىهاث ّ
العشد ،وِىفشًٍ ّ
ِملُت
هامحن في
اللق .وما ّ
ّ
ًمحز«الفماء في اللفت اللفحرة
حذا هى محزة الخىثُف والاختزاٌ اإلافمُاث
ئلى خمُمت الفماء والاوسجام والخىأم مّه،
فٕالبا ما جىىن الفماءاث فيها مٕللت أو
مّضولت وئن واهذ في أخاًحن
مفخىخت فانها جىىن مفخىخت في ئواس
لُم ال ًخّذي مشأي البفش» .29وجىمً كذسة
ّ
اللاؿ في هلل اللاسب مً فماء الىاكْ ئلى
ّ
اللفت ،فُخلم فماء لللفتً ،ىاظب
فماء
ّ
ألاظاظُت اللفش الؽذًذ ،واإلاالخَ في
ظمتها
"ـىسة مً ألاسؼُف" ،امتزاج الفماء
ّ
اإلاخخُل ،وهزا ما صادها
الىاكعي بالفماء
ّ
حمالُا.
بّذا
ٌعخذعي فماء اللفت اللفحرة حذا
ّ
جأملُا ،وكشاءة مخّملت
مً اللاسب بّذا
الهدؽاف داللخه .واظخىاُ اللاؿ"خعً
ّ
الىاكعي وهلله،
بشواٌ" جفىٍش الفماء
ّ
جىثُفُت ،وما ٌؽّش به كاسب
بفىسة
ّ
كفق"ـىسة مً ألاسؼُف"أن فماءها
مٕلم ًفّب دخىٌ ِاإلاه ،فهي جدخاج للاسب
ًلشأ ما خلف الّباساث .لُفل ئلى بيُتها
ّ
اللفت أخذازا.
الّمُلت .فُىلل لىا فماء
ّ
ِلى ظبُل اإلاثاٌ كفت"الشكم العشي":
في حُبي ساجب ؼهش واخذ وفي بىني
(حّب) الّمش..
كاوْ الىشٍم وان سخُما خُىما اخخاس
30
ما في بىني و(أساخني)/..
ٌؽحر فماء اللفت ئلى اإلاّاهاة والخّب.
ّ
ففىس لىا اللاؿ واكْ الىاط ،ومّاهاتهم،
وحّبهم وُلت الّمش .فخمثل لهم اإلاىث ساخت
مً مخاِب الّمش.
وكفخه" :هشة (الللم)".
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ُ
خلمذ بميافأة و (حضاء) خُالي
فلّبذ هشة كذم..
لم(أكزف)،
(أساوٓ)،
لم
لم(أجداًل)..وان اللّب هٍُفا
لىً ،بلمعت واخذة بُذي لليلمت أِلً
31
الخىم ًِ (حضاء) خُالي/..
اظخمذ اللاؿ لٕخه وألفاٌه مً فماء
هشة اللذم ،لُّبر ًِ فماء الىخابت .فلذ
حمْ بحن دالحن ،مً فماءًً مخخلفحن وهما:
هشة و الللم .ففىُاث الىخابت ؼبيهت بفىُاث
هشة اللذم .ئلافت ئلى الاًلاُ بحن:
ّ
اللذم/الللم ،الزي خلم اوسجاما.
وٍالخَ اللاسب أن ّ
الضمً في اللفت
اللفحرة حذا ،كذ جللق ،فخختزٌ ألاِىام
لخفبذ ًىما واخذا ،فُخلجأ اللاؿ ئلى
الخزف ،والصالـت .وٍبخّذ ًِ الىـف ،أو
الىكفت  .وٍٍهش هزا في مجمىِت"خعً
بشواٌ" "ـىسة مً ألاسؼُف" ،مثاٌ رلً
كفت"بحن ِؽُت وضخاها":
ِىذ الفجش ،ظشق اإلاإرن (الفُاح)
الذًيي..
وفي اإلاعاء وحذ هفعه ِىذ الىبِب
32
بعبب (العّاٌ) الذًيي/..
ّ
ججاوص اللاؿ ألاخذار التي وكّذ بحن
صمً الفباح وصمً اإلاعاء ،فاهخفى بالخذر
الشةِس ّي ،الجزس ّي ،وهى خالت اإلاإرن ،وجخلق
ّ
ّ
ّ
خشهُت
الثاهىٍت ،التي حُّم
مً ألاخذار
ّ
الضمً.
ومثاٌ رلً-أًما-كفت"لبن بالتراب":
حعلل لُال ئلى الخٍحرة وظشق ألابلاس زم
33
خلب/..
جخلى اللفت جماما مً الىـف،
ّ
فِعشد الصبر الشةِس ّي وهى ّ
العشكت ،الزي

ّ
خذر في صمً اللُل ،دون أن ًزهش أو ًفف
وشٍلت دخىله ئلى الخٍحرة.
وكفت"هم مؽترن":
ْ
لالكتراب مً بّمهما أهثر ،خىذ له
ًِ هفعها فديى لها ًِ
ْ
هفعه..جيلمذ ًِ والذيها فخيلم ًِ
ْ
والذًه..كفذ ِلُه أحمل
كففها فلق ِليها أحمل
كففه..وبّذ ِام مً الضواج وان
اإلاىلىد مجمىِت كففُت كفحرة
34
حذا(مؽترهت).
ّ
ّ
اللاؿ ئلى ألاخذار التي
لم ٌؽش
ّ
خفلذ ،أو ئلى الىالم الزي كُل ،فعشد ما
وكْ في أِىام وأؼهش في أظىش؛ أي ّ
خىٌ صمً
ّ
اللفت ئلى صمً ّ
العشد.
ّ
الخلىُاث والّىاـش
ئلافت ئلى
ّ
ّ
ّ
فان اللفت اللفحرة حذا جخىىن
العشدًت،
مً بذاًت وِلذة ونهاًت ،وجدىىُ في اإلاجمىِت
ّ
اللففُت"ـىسة مً ألاسؼُف"وجخخلف.
ّ
العشدًت ،البذاًت
فمنها البذاًاث
الشمضٍت...وهجذ أهىاِا مً الّلذ والّلذة
اإلالخمبت ،والّلذة اإلاممشة...والنهاًاث
ّ
الصصىـُت ،النهاًاث
مخمثلت في النهاًاث
العاخشة ،النهاًاث اإلاممشة...
 .1الاظتهالالث.
ًىٌف اللاؿ مجمىِت مً البذاًاث
ّ ّ
الخذزُت ،التي جبذأ بدذر،
اإلاخخلفت ،والبذاًت
مثل كفت"العىىاث العجاف":
ًضسُ بالِعشي وٍىّم الىحر بالُمنى..
في الخلل ًمىث الضسُ وفىق أٔفان
الصجش
ُ
ول ِؾ ًمىث ًىبذ ظبْ ظىابل وفي
35
ول ظيبلت ماةت خبت..
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والبذاًت ّ
العشدًت ،مثل كفت"الؽمّت
ّ
ظشدًت ،مخمثلت
والفاهىط" فلذ بذأها ببذاًت
في الفّل(واهذ):
واهذ جط يء مىخبهِ ،لى لىئها حمْ
هخبه وأكالمه
زم ودِها ومْ رلً وِلى ملشبت مً
الباب الصاسجي
رهشجه كاةلت :ال (جيعاوي) ًا
36
خبُبي..اِخزسِ ،اد وأوفأها.
ّ
الىـفُت مثل كفت"ملخلى
والبذاًت
الىشق"ً ،بذأها اللاؿ بىـف الىشٍم
ًلىٌ:
اإلاذاس ِلى ؼيل خلىي الُّذ ،بأِمذة
الىىس والؽمىُ.
ُ
ْ
وإلاا هعشث (ظبّت)مفابُذ واهىفأث
ُ
زم أول الّؽب ألاخمش،
ِامل اإلاذًىت ًتهم وفال اخخفل كبل
كلُل بُّذ مُالده(العابْ).37
ُ
 .2الّلذة.
ّ
خمذاوي"الّلذة
ٌّشف"حمُل
ّ
بأنها«:الىلُّت العشدًت ألاظاظُت اللاةمت
ِلى الخأصم والفشاُ والالىشاب والخىجش
الذسامي» ، 38وكعمها ئلى مجمىِت مً الّلذ،
هزهش مجمىِت منها:
الّلذة اإلالخمبت:جلىم الّلذة اإلالخمبت ِلى الخىثُف
والاًجاص ،هما ًٍهش في كفت"خجزب":
فلذ راهشجه ،ظأٌ أهل الزهش وإلاا كام
39
للفالة وبحن الشهّخحن جزهش/..
ًخطح أن ألاخذار مىحضة ،مىثفت،
وملخمبت.
ّ
الّلذة اإلاففلت:ّ
ّ
اإلاففلت مثلها مثل الّلذة التي
الّلذة
ّ
هجذها في اللفت اللفحرة ،مثل

كفت"الفالة ِلى الجىاصجحن..حىاصة سحل
وامشأة":
وهي ِلى فشاػ اإلاىث ،ولبذ الىالق
مً صوحها..
جشهذ له دِىة خمىس خفل الضفاف زم
ماجذ..ظُاسة
هلل ألامىاث التي ولبها الضوج واهذ
جدمل حىاصة
40
سحل ولم صوحخه كبل الىفاة. /..
هجذ أهىاِا أخشي مً الّلذِ ،لى ٔشاس
ّ
العابلخحن ،والّلذة اإلاممشة،
الّلذجحن
والّلذة اإلامخذة.
ّ .3
النهاًاث.
جدىىُ ّ
النهاًاث ِىذ"خعً بشواٌ"،
ظىخخاس أهىاِا مً ّ
النهاًاث:
 ّّ
الع ّ
ّ
كفت"ولمت
شدًت :مثل
النهاًت
ّ
العش":
ْ
أوكفخه دوسٍت ألامً..ولمخه ًِ ظشواله
ْ
الهابي ،ظألخه ًِ(الخضام)
بيلمت
ًىىم
أن
وكبل
ؼذة
مً
هُب..هُب(اهفجش)اإلايان
41
الطخً/..
ّ
بذأث اللفت ببذاًت ظشدًت ،وجخالذ
ّ
ّ
ظشدًت.
العشدًت ،واهتهذ بنهاًت
ألاخذار
ّ
ّ
النهاًت اإلاممشة :وهي النهاًت التي جيخهيبىلاه الخزف وؤلالماس ،وهي واضخت ِىذ
اللاؿ"خعً بشواٌ" ،مثل كفت"مثلث
بشمىدا":
هدً الثالزت هىام ِلى ظشٍش واخذ..
أمي(مفباح)ِلى ًمُني..
أبي (واكت) ِلى ٌعاسي وأها بُنهما ..وإلاا
ُ
ُ
هبرث أدسهذ
ُ
هىذ (كاوْ الخُاس) ألوي لم َأس هىس
أوي
42
اإلافباح ولى لُلت واخذة. /..
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ّ
حّذ كفت"مثلث بشمىدا" واخذة مً
ّ
بحن اللفق التي جدىيها اإلاجمىِت
ّ
ّ
اللففُت"ـىسة مً ألاسؼُف" ،والتي اهتهذ
بنهاًاث مممشة ،بهذف ئلماس ما ًمثل
ّ
ّ
نهاًت
اللاؿ في
مدٍىسا ،فلم ًففل
ّ
اللفت ،بل اهخفى بىلاه خزف جاسوا لللاسب
ّ
اللاؿ في اإلادٍىساث.
أن ًىمل ،ليي ال ًلْ
ّ
ّ
وأال ًخّذي اللُم الاحخماُِت ،والذًيُت،
ّ
ّ
والعُاظُت .وئلى حاهب هزًً الىىِحن مً
النهاًاث جىحذ نهاًاث أخشي ،والنهاًت
ّ
ّ
والىـفُت.....
الاوؽاةُت،
اإلافاحئت ،والنهاًت
ّ
هخاجمت إلاا كذم ،هلف ِىذ
ّ
ملىلت"الىفش ّي"«:ولما احعّذ الشؤٍت لاكذ
ّ
الّباسة» .فعمت الخىثُف التي اسجبىذ
باللفت اللفحرة حذاّ ،
وظّذ وِذدث
ّ
ّ
فالذٌ/اللفت واخذ لىً
أبىاب الخأوٍل،
اللشاءاث مخّذدة ومخخلفتٌّ ،
ول ًلشؤها مً
ّ
الضواًت ّالتي ًشٍذ ،لُلبن ِلى داللتهاّ ،
وٍبحن
حمالُتها ،هما ًلىٌ سوالن باسرِ«:شط
ّ
ّ
ّ
اللففُت"ـىسة
وحّذ اإلاجمىِت
الذاٌ».
مً ألاسؼُف" كمُىت ّ
ّ
جخممىه
بالذساظت ،إلاا
ّ
ّ
ظشدًت ،فىلل الياجب
وجلىُاث
مً ِىاـش
ّ
ّ
الىاكْ بفىسة سمضٍت جىثُفُت ،حعخذعي كاسةا
ّ
ّ
مىظىُِا ،لُخمىً مً فً ؼفشاتها.
رهُا
ّ
ّ
اللففُت
وكذ خلم الخىثُف في اإلاجمىِت
ّ
ّ
ّ
أظاظُت في
حمالُت ،باِخباسه ظمت
ؼّشٍت
كُام اللفت اللفحرة حذاً ،فشك ِلى
اللاؿ اظخخذام ّ
جلىُاث مخخلفت والخىاؿ
ّ
والترمحز واإلافاسكت ،واِخماده ِلى البيُت
ّ
الالصمىُت ،...فُىىن اللاؿ دكُلا في اخخُاس
ّ
ألن ّ
أي
اليلماث ،وخزسا في الىكذ هفعه؛
ّ
اللفت اللفحرة حذا ًٍهش للُّان
خىأ في
لفٕش حجمها .وكذ جذاخل في فهم داللت
ّ
لٕىٍت ؤحر ّ
ق ِىاـش ّ
الى ّ
لٕىٍت ،وهزا ما

الخٍىاه خالٌ ملاسبدىا لللفت اللفحرة
حذا ،فهىان مإزشاث ٔحر لٕىٍت حعاهم في
ّ
جىحُه داللت الىق ،وهزا دلُل ِلى اهفخاح
ّ
الى ّ
ق ِلى ِىالم أخشي ٔحر لٕىٍت مً حهت،
ّ
الى ّ
ق مْ الّلىم
ومً حهت أخشي جذاخل
ؤلاوع ّ
اهُت ألاخشي.
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خشاء ،اإلإشب2013 ،م ،ده ،ؿ.4:
 :4أخمذ حاظم الخعحن :اللفت اللفحرة حذا،
ّ
دساظت جدلُلُت ،داس الخىىًٍ ،دمؽم،ظىسٍا،
،2010ده،ؿ.52 :
 :5أخمذ حاظم الخعحن :اللفت اللفحرة حذا،
ملاسبت جدلُلُت ،ؿ.51 :
ً :6ىظف خىُني :اللفت اللفحرة حذا بحن الىٍشٍت
والخىبُم ،مىبّت الُاصجي ،دمؽم ،ظىسٍا ،ه،1
 ،2004ؿ.25:
ً :7ىظف خىُني :اللفت اللفحرة حذا بحن الىٍشٍت
والخىبُم ،ؿ.25 :
 :8أخمذ حاظم خعحن :اللفت اللفحرة حذا،
ّ
جدلُلُت ،ؿ.52 :
ملاسبت
 :9خعً بشواٌ :ـىسة مً ألاسؼُف ،كفق كفحرة
حذا ،مىبّت وساكت حعلماظت ،الضٍخىن ،مىىاط،
ه ،2016 ،1ؿ.3 :
 :10خعً بشواٌ :ـىسة مً ألاسؼُف ،ؿ.6 :
 :11خعً بشواٌ :ـىسة مً ألاسؼُف ،ؿ.41 :
 :12أبي صٍذ ّ
مدمذ بً أبي الصىاب اللشش ّي :حمهشة
أؼّاس الّشب ،داس الفادس ،بحروث ،ده ،ؿ.174 :
 :13أخمذ حاظم الخعحن :اللفت اللفحرة حذا،
ملاسبت جدلُلُت ،ؿ،ؿ.60 ،59 :
ّ
ّ
 :14حىلُا هشظدُفاِ :لم الىق ،جش :فشٍذ الشاهي ،مش:
ِبذ الجلُل هاٌم ،داس جىبلاٌّ ،
الذاس البُماء ،ه،2
 ،1997ؿ.21 :

373

2018
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