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يف نكلو  ةدقعم ، بيلاسألا  هذه  ضعب  نوكت  نايحألا  ضعب  يف  .ام  دح  ىلإ  ةلممو  ةبعص  اهنأ  ركنن  نأ  اننكمي  ال  صرفلا ، نم  ريثكلا  ىلع  لصحنو  هديرن  امو  رثكأ  انسفنأ  نع  ريبعتلا  ىلع  انتدعاسم  يف  ادج  ةمهم  اهنأ  نم  مغرلا  ىلع  هنأل  اهتسرد ، يتلا  ةيبرعلا  ةغللا  يف  اديقعت  بناوجلاو  عيضاوملا  رثكأ  نم  ةدحاو  يه  تاينقتلا  هذه  لعلو  ةيوناثلا  ؟ ةسردملا  وأ  ةيوناثلا  ةسردملا  وأ  اريغص ، تنك  امدنع  ةغللا  طامنأ  يأ  تسرد  نأ  كل  قبس  له 
يتلا تاجتنملا  فصي  صن  ةباتك  ىلع  ًاريثك  كدعاست  نأ  نكمي  يتلا  ةيبرعلا  ةغللاب  ةينفلا  تاينقتلا  ضعب  نع  ثيدحلا  يف  ًاقح  انركف  عيمجلل ، ديج  وه  ام  لك  يطعن  نأ  ديرن  اننأل  قلقت ، نكلو ال  .اهتعجارمو  ةيبرعلا  بتكلا  ىلإ  ةعرسب  ةدوعلا  يرورضلا  نم  ناك  امبر  هنأب  روعشلاو  ةعجارملا  يف  ركفت  دق  دئاوفلا ، نم  ديدعلا  كل  بلجت  نأ  نكميو  كل ، ةبسنلاب  قرفلا  لك  ثدحت  نأ  نكمي  ةيوغللا  تاينقتلاو  تاينقتلا  هذه  نأ  فرعت  امدنع  عقاولا 
عون لك  نع  ثدحتنس  نآلاو  كتانالعإ ، وأ  كتاجتنمل  فصو  ةباتك  يف  كتدعاسمل  ةغللا  تاينقت  تءاج  دقل  .همدقت  امم  ةبيرق  تاجتنم  مدقت  يتلا  تاكرشلا  نيب  ةيسفانت  ةيقوس  ةزيم  بستكت  كلعجي  امم  فولأملا ،  نع  جورخلاو  فولأملا  عم  ضراعتت  ةقيرطب  هتلباق  كنأل  اًمودصم  هلعجت  نأ  نكميو  روهمجلا  مامتها  ىلع  كلوصح  نمضت  ةقيرطب  كلمع  ةدافإل  اهرايتخا  ليلحتو  ةلاقملا  هذه  ةءارق  ...ةخسن  ةباتك  وأ  ويديفلل  صن  ةباتك  وأ  اهعيبت ،
لوقن تالاحلا ، هذه  لثم  يفو  ىرخأب ، وأ  ةقيرطب  امإ  ليزأ : دق  نيبناجلا  دحأ  نكلو  امك  زاجملا  مهفن  نأ  اننكمي  .ةيمويلا   ةايحلا  يف  اريثك  مدختستو  لب  ةيبرعلا ، ةغللا  يف  ةمدختسملا  ادج  ةيبعشلا  ةيوغللا  بيلاسألا  نم  ددع  نم  ةدحاو  يه  ةراعتسالا  .مههابتنا 1 . بذجتو  كروهمج  بسانت  ةثيدحو  ةثيدح  ةقيرطب  اهتاجتنم ، فصو  وأ  كتانالعإ  ةباتكل  تاينقتلا  هذه  ضعب  مادختسا  ةيفيك  يف  ركف  هسفن ، تقولا  يفو  ةباتكلا ، يف  يبدألا  نفلا  نم 

ـ لا ليزن  نأ  يأ  سكعلا ، ثدحي  امدنع  ةنكيملا  وأ  ةلمتحملا .) ةيسوريفلا  تامجهلا  نم  رتويبمكلا  يمحي  يذلا  عردلا  لثم  تاسوريفلل ، داضملا  سايقلا  ينعن  انه   ) ةينورتكلإلا تامجهلا  نم  رتويبمكلا  يمحي  عرد  لاثم : .هباشتلا  نلعنو  رهاظم  ليزن  امدنع  ثدحي  ةراعتسا :  وهو  ناعون ،  هذه  ةراعتسا  .اغيلب  وأ  الماك  اهيبشت  اهيمسن  دعن  ملو  ةراعتسا ، انلكش  اننإ   like and رفويو ماعلا  لاوط  بلاطلا  ليلدلا  اذه  قفاري  لاثم : .اهلثم  ىلع  ظفاحنو 
 ، اهنع بتكت  يتلا  تاعوضوملا  ضعب  مهف  ىلع  فدهتسملا  كروهمج  ضارتقالا  دعاسي  نأ  نكمي  .اهميدقت  ديرت  يتلا  ججحلا  عيمج  معدو  ىوتحملا  ءارثإ  اهنكمي  ايديم  لايشوسلا  ىلع  ةلاسر  وأ  ويديف  يف  صن  وأ  ةنودم  ةكراشم  لثم  تنرتنإلا ، ربع  ىوتحم  يأ  ةباتكل  هذه  ةغللا  ةقيرط  مادختسا  كنكمي  .ةلاحلا ) هذه  يف  ةلازإب  انمق  دقل  هعبتي -  يذلا  ملعملا  وأ  بلاطلل  قفارملا  صخشلا  عم  ةلدألا  انيدل  انه   ) .ةربخلاو تامولعملا  نم  ريثكلا  هل 
نع ءيش  لك  فرعت  نأ  بجي   ) هتشقانم يرجت  يذلا  عوضوملاب  ةلماكلا  ةفرعملا  ىلع  ةغالبلا  دمتعت  .كعم  نوقفاوتو  هلوقت  ام  ىلع  نوفرعتي  ةقيرطب  هميلستو  كروهمج  عانقإ  اهنكمي  ًاديج  ةدعم  ةغيص  ينعي  امم  غيلب ، )  ) لكشو ةقيرطب  تامولعملا  ريفوت  ىلع  كدعاست  ةقيرط  يه  ةغالبلا  وأ  اروهبانأ  .نوملعت 2 . امك  لعافتلا ،  ساسأ  وه  مهفلاو  مهبناج ،  نم  لعافتلا  نم  ديزم  ىلع  لوصحلا  ىلع  كدعاسي  فوسو  ةثيدحلا ،  ايجولونكتلا  لثم 
وأ رعشي  ام  فصت  نأ  نكمي  ةقمنم  ةقيرطب  ججحلاو  تاملكلا  رايتخا  عقاولا  يف  كنكمي  ثيحب  كلمع ، ةيصخشل  ةبسانمو  ةيجذومن  ءالمعلا  صئاصخ  نم  امامت  ةنيب  ىلع  نوكت  نأ  ىلإ  جاتحت  كلذب  مايقلل  هل ) لوقأ  تنك  ام  نم  رثكأ  هعانقإ  عقاولا  يف  دعاسي  لماع  اهنا   ) ليمعلا وأ  صخشلا  ةلاح  عم  هبتكت  امل  اقفو  لمعلا  ةغالب  نم  ةدحاو  ةقيرط  .ةعنقمو  ةغيلب  رطأب  اهليكشتو  ةيقطنملا  كججح  ميظنت  يف  حجنتل  يلاثم ) لكشب  كتامدخو  كتاجتنم 
جهن  ) .اهب رمت  يتلا  ةلاحلل  تافدارم  ءافش  يف  كدعاسي  كغامد  نأب  رعشت  كلعجت  ةقيرطب  ةيزيلجنإلا  ةغللاب  ريبعتلا  يف  كتاراهم  نّسح  لاثم : .ةمدخ  وأ  جتنم  اهمدقي  يتلا  دئاوفلا  فصو  لالخ  نم  ةقيرطلا  هذه  مادختسا  ىلع  زيكرتلا  كنكمي  كلذك ؟ سيلأ  نالعإلا ، يف  ريبك  بولسأ  وهو  هابتنالا ، بذجتو  نذألل  ةعئار  حبصت  ةقيرطب  لمجلا  يف  تادرفملاو  تاملكلا  رايتخا  نف  ىلع  موقيو  عئارلا  ملعلا  ةيوغللا  ةقيرطلا  هذه  نونف  نمو  .تاجايتحا 
يف تاملكلا  هذه  لثم  مادختسا  نأ  دقتعن  هسفن  تقولا  يف  نكلو  لاحلا ، ةعيبطب  ةجردلا ، هذه  ىلإ  لوصولا  نكمي  ةمدخ ال  وأ  جتنم  ثيح  يعيبط ، لكشب  اهيلإ  مترظن  اذإ  تاملكلا ، رايتخا  ىلع  بولسألا  اذه  دنتسيو  .نيلمتحملا   ءالمعلا  يف  مامتهالاو  ريثأت  قلخل  ةممصم  يهو  تاعيبملا ، يف  مدختست  ام  ابلاغ  يتلا  ةيوغللا  بيلاسألا  نم  ةدحاو  يه  ةغلابملا  . 3 .كب  ) ةصاخلا  لصاوتلا  تاراهم  لثم  ةيبيردتلا ، ةرودلا  ريثأت  ىلع  زكري  عنقم 
اهلو عملت  يتلا  رئافضلا  ىلع  لوصحلل  نيترم  ةغبصلا  هذه  مدختسا  رعشلا : غبص  جتنم  فصت  كنأ  ضرتفنل  لاثملا : ظحال  .نالعإلا  وأ  نالعإلا  ناكم  يفو  بسانملا  تقولا  يفو  بسانملا  تقولا  يف  حيحص ،  لكشب  همادختسا  مت  اذإ  نكلو  كلهتسملا ،  ىلع  ريبك  ريثأت  هل  يوغل  بولسأك  ةغلابملا  ةقيرط  ربتعن  نأ  اننكمي  مث  .اهب  فرتعملا  رثكأ  وأ  مكاحي  نأ  ةديفم  لقألا  ىلع  وأ  ةيداع  ريغ  اهنع  نلعملا  ةمدخلا  وأ  جتنملا  نأ  ىلع  ليلد  وه  فصولا 
ةدام وأ  ةنيعم  ةركفل  هباشم  ءيش  مادختسا  ىلع  موقي  يوغلو  يبدأ  بولسأ  وه  لياميسلا  وأ  هيبشتلا  .ءالمعلا 4 - عانقإ  يف  اماه  ارود  بعلت  حيحص ،  لكشب  مدختست  امدنع  ةغلابملا ،  .جتنملا  اذه  نع  ديزملا  ةفرعم  يف  ةبغرلا  ىتحو  ةبيرغ  نوكت  نأ  نكميو  ةعئارلا  ةقارب ، فيطل ، ةيسنامور ، ةيرعاش ، ةيسحلا ، نكلو  هيف  غلابم  بولسأ  .ةرظن   لك  لامجب  تنتفو  ميسنلا  عم  ليامتت  ةيبهذلا  خاخفلا  ودبت  ديعب ، نمو  ةراملا  هابتنا  تفلي  قلأت 
ىلع    ) ...ةخوخيشلا نس  يف  كيمحي  ميحرو  صلخم  سراح  وه  يحصلا  نيمأتلا  لاثم : .ةمكحو  ةمكحب  اهمادختساو  ةديجلا ، ةقيرطلا  هذه  ىلع  زيكرتلا  لواح  ببسلا  اذهل  .ةضماغلا  طاقنلا  نم  ريثكلا  لعجيو  ىنعملا  نسحي  سايقلا  مادختسا  نأل  كلذو  ةرانتسا ، رثكأو  ىوقأ  ةقيرطب  روهمجلا  عانقإ  يف  حاجنلا  كنكمي  ةيجيورت ، داوم  يف  ةيجيورت  داوم  مادختسا  دنع  عبطلاب ، .هباشتلا  وأ  ةيصخشلا  سفن  اهل  نيئيش  ترتخا  كلذل  .اهب  موقن  ةنيعم 

اذإ كلذل  ةلئسألا ، كلذكو  تاجتنملاو  ءايشألا  رهظم  اضيأ  يطعي  يقطنملا  بولسألا  اذه  .لصاوتلاو  رعاشملاو  رعاشملاو  عادبإلا  زيفحتو  تارارقلا  ذاختا  يف  دعاست  نأ  نكميو  لكاشملا  لح  يف  ًاماه  ًارود  بعلت  نأ  ةقيرطلا  هذهل  نكمي  .هباشتلا  لالخ  نم  رخآلا  ىلع  اهقيبطت  نكمي  نأ  ىرت  امدنع  ةغلل  ةلاعف  ةليسو  وه  سايقلا  . 5 .كيفظوم ) فادهتسا  ديرتو  ةكرشلل  همدقت  يذلا  يحصلا  نيمأتلا  ضرع  ىلع  لوصحلل  قوست  كنأ  ضارتفا 
ديدجت متي  ثيح  كغامد  يف  ددجتت  يتلا  ةركفلل  قيرطلا  يعادبإلا  زيفحتلا  جمانرب  دهمي  فوس  لاثم : ةلاقملا .) ةيادب  يف  اهنع  انثدحت  يتلا   ) ةراعتسالا ريغ  ىرخأ  ةلمج  يف  ًادوجوم  رصنعلا  نوكي  نأ  بجي  فيك  ليثمتلا ، ةقيرط  مدختست  امدنع  .ليمعلل  لضفأو  رثكأ  تامولعم  ريفوتو  ىنعملا  حيضوتل  لاثمألاو  تانراقملا  مادختسا  نكمي  .لضفأ  نوكتس  ةجيتنلاو  كب ، ةصاخلا  ةباتكلا  بيلاسأ  يف  سايقلا  ايجولونكت  مادختسال  لاجم  كانه  ناك 
عانقإ ةرادإ  كنكمي  كلذل  ةحضاو ،  بيترتلاو  مالكلا  تامس  ديدحت  ةدئاف  نإ  .هلخاد  اهكرتيو  ئراقلا  اهبحي  يتلا  ةفيطللاو  ةفافشلاو  ةفيطللاو  ةقيقرلا  تارابعلاو  تاملكلاو  تاملكلا  رايتخاو  مادختسا  ىلع  موقت  ةقيرط  يهو  ئراقلا ، وأ  عمتسملا  ىلع  رثؤت  يتلا  ةعئارلا  ةيوغللا  بيلاسألا  ىلع  لاثم  يه  ةفطلملا  ديمست  وأ  ريبعتلا  نييلت  وأ  مالكلا  سمل  ةداعإ  ةقيرط  نإ  .زيمم 6 - لكشو  ليمج  لكش  يف  ديدج  نم  دلوتو  ةرهزلا  يف  تالتب 

ىلع ظقيتستو  ربخلا ، اذه  نع  ىلختت  مث  أدب ، دق  ديدجلا  مويلا  نأ  كربختل  ريرسلا  ةذفان  لخدت  ةجزاط  ةيئاوه  ةيران  تاقشر  عم  ةيويحلاو ، طاشنلاب  هئلمو  قاهرإلاو  بعتلا  لك  فيفختل  ةيفاك  تناك  ةليل  نم  ظاقيتسالا  يف  غامدلا  أدبي  طاشنب ، قلأتلا  يف  سمشلا  نم  ىلوألا  طويخلا  ءدب  عم  ةوهقلا .) لوانتل  قوست  تنك  اذإ  : ) لاثم .قوسلا  يف  زيمم  كنأب  عابطنالا  ءاطعإو  كب  صاخلا  بيولا  عقوم  ىلع  هبتكت  ام  ةءارق  دنع  نيلمتحملا  ءالمعلا 
نم ةليمجلا  ةغلل  يباطخلا  بولسألا  .ليمعلا 7 . لبق  نم  انسح  الابقتسا  ىقلتو  ريمضلا  ىلع  ريبك  ريثأت  اهل  ةفيطلو  ةيقارلا  ةقيقد ، تاملك  الامج .....  رثكألا  حابصلا  ةكرش  مكل  ىنمتتل  بحلا  نم  ةعونصملا  ةوهقلا  نم  بوك  ةيويحلاو  طاشنلا  نم  بوك  عم  دعوم   Hyperbaton ، ةباطخلا. ضعب  هيف  سكعي  نأ  نكميو  رثكأ  سكعي  لب  ىنعم ،  يأ  ريغي  ال  كلذ ،  نم  مهألاو  مالكلا ،  يف  يقرلاو  مالكلا ،  يف  تايلامجلاو  عادبإلا  ىلع  لدي  امم 

عقوملا ريغن  اننكلو  سايقلا ، مادختسا  اننكمي  لاثملا ، ليبس  ىلع  .ةغلابم  رثكأ  ىنعم  لقنل  كلذ  دعب  يتأت  اهلعجو  ةيقيقح  ةملك  نم  ًالدب  ىرخأ  ةملك  مادختسا  وأ  ىرخأ  ىلإ  ةدحاو  ةملك  ليدبت  قيرط  نع  اذه  نوكي  نأ  نكمي  .لمتحملا  كليمع  نوكي  نأ  نكمي  يذلا  ئراقلا ،  هابتنا  بذج  كلذ ،  نم  مهألاو  ةءارقلا ،  ةيبذاجو  تاملكلا ،  نيب  ىقيسوملاو  تايلامجلا ،  لثم  ضارغأل  ةلمجلا ،  يف  تاملكلا  ضعب  عقوم  رييغت  ينعي  بلقلا  بولسأ 
يجوز اضرو  يتداعس  يعم  ترتشاو  تكرام  ربوس  يف  هتيرتشا  يدرو  قودنص  نم  رس  هنإ  يل  تلاق  تتأ ؟ نيأ  نمو  اهريرحت  مت  ةحئارلا  نإ  تلق  ةفرغلا ، ةحئار  يه  قئادحلا  تناك  ول  امك  ةأجفو ، بابلا ، تحتف  نأ  دعب  ءاميش  يتراج  لزنم  ىلإ  تلخد  ليسغلا ) قوحسم  نع  نالعإلل  هريوصت  متي  ويديفل  ةيقيوست -  ةصق  ويرانيس -  ًابوتكم -  ًانالعإ  بتكن  اننأ  ضارتفا  ىلع   ) .لامجلا ىلع  سايقلا  نم  ديزملا  فيضي  يذلا  سايقلا ، اذهل  يقطنملا 
ليجست ىلع  دعاسي  قيبطتل  قوست  تنك  اذإ  : ) يلاتلا لاثملا  ليبس  يف  لمأت  تنك  .بوتكم  وه  امل  مامتهالا  نم  ديزملا  ءاليإ  يف  أدبيو  لمتحملا ، ليمعلا  ىدل  ةأجافملا  ضعب  ىلإ  يدؤي  امم  ةضقانتم ، لمجو  تارابعو  رصانع  مادختسا  ىلع  موقي  ليمج ، يبدأ  بولسأ  ةقرافملا  .ةليمجو 8 - ةليمج  يه  بيلاسألا  هذه  .عئارلا  يغالبلا  يزاجملا  بلقلا  نم  ًاعون  ناك  انه  نكلو  قئادحلا ،  ةحئار  يه  ةفرغلا  ةحئار  نأ  يه  ةيقيقحلا  ةقيقحلا  ...يلزنمو 

؟ هابتنالا بذج  نكميو  عئار  ةلهذم ؟ ةيهاركلا  هذه  نأ  دقتعت  الأ  .ةنمآ  ءاقبلاو  ءيش  لك  ليجست  متي  ثيحب  كلذ ، لكو  تاعامتجالاو  ءايشألا  مظني  يذلا  قيبطتلا  ىلع  دمتعت  نأ  كيلع  تالاحلا  هذه  لثم  يف  نايسنلاو ، ءاطخألل  ةضرع  سانلاو  رشب  اعيمج  نحن  دودح ؟ هل  سيل  هنأ  دقتعيو  ةلئاه  تاردق  هيدل  غامدلا  نأ  فرعت  فيك  هركذتي ؟ نأ  بجي  يذلا  يرشبلا  لقعلا  ةمظعب  نمؤت  له  ميظنتلا ؟ ةيمهأ  يف  دقتعت  له  هجول ) اهجو  تاعامتجالا 
تافصلا اهيلإ  رظُنت  نأ  نكمي  ةيقالخأ ال  ءايشأ  ءاطعإ  ىلإ  فدهت  ةيوغل  ةقيرطو  ةزيم  يه  دسجتلا  ةقيرط  نإ  .ادج 9 - ةلاعف  اهنأل  ةسكاعم  ةقيرط  ىلع  ناهرلا  .ةأجافملا  نم  عون  ىلإ  تدأو  ةشهدمو  ةقينأو  ةيكذ  ةقيرطب  تادرفملاو  ريبعتلا  راتخت  هسفن ، تقولا  يفو  عيمجلا ، اهب  رمي  يتلا  ةيعيبطلا  ةاناعملاو  يلاحلا ، عقاولا  نع  تثدحت  ثيح  قيبطتلا ، اذه  يف  هل  همدقت  ام  نع  ديزملا  ةفرعم  ىلع  ليمعلا  عجشت  نأ  نكميو  لوضفلا  ةدايز 

، عالتقاو قيرفتل  ةملكلا  انمدختسا  امدنع  ببسلا  وه  اذهو  اهيف ، شيعن  يتلا  ةيلخادلا  ةينمضلا  ةلاحلا  مهي ، فوخلا ال  عقاولا ، يف  .كبلق   ناردج  نم  هيلع  ءاضقلاو  فوخلا  ميطحت  ىلع  كدعاست  فوس  يتلا  تاراهملا  ايجيردت  بستكت  فوس  ةرودلا  هذه  لالخ  نم  فوخلا ) نم  ةيرحلا  ملعتل  ةرودل  قوستت  كنأ  ضارتفا  ىلع  : ) لاثم .الامج  رثكأ  كفصو  يطعيو  ليمج  وه  طمنلا  اذه  .يسحلا  راطإلا  يف  لقنتو  ةيئرم  حبصت  يكل  ساوحلل  سمخلا 
سرادملا يف  اهانملعت  يتلا  ةيوغللا  بيلاسألا  نيب  ةلصلا  ىرتو  لاقملا  اذه  لثم  اهيف  أرقت  يتلا  ىلوألا  ةرملا  نوكت  دق  هذه  نأل  ًادج  ًاشهدنم  نوكت  دق  قيوستلا ! تاقيبطتو  تالالد  اهل  يتلا  ةيوغللا  تاينقتلا  نع  لاقملا  اذه  ةءارق  دعب  ةطقنلا  هذه  دنع  .كروعش  نيمخت  نأ  يل  اوحمسا  ئراقلا ،  يزيزع  تيأر ،  امك  جاتنتسالا ،  .عالتقاو  ريمدتو  ديلاب ، هيلع  ضبقلا  نكمي  ائيش  ناك  ول  امك  ةيداملاو ، ةيسحلا  تامسلا  عباطلا  اذه  انيطعأ 

كحنمت يتلاو  ةريخألا ،  ةلاقملا  عم  ككرتا  اًريخأو  ًاعم  ملعتلاو  ًاعم  ثدحتلل  صنلا  لفسأ  تاقيلعتلا  ةحاسم  لالخ  نم  كيأر  كراش  ىرت ؟ اذام  .تقولا  سفن  يف  لامعألا  نيسحتو  ءالمعلا  ىلع  لوصحلاو  عادبإلل ، صرفلاو  تالاجملا  نم  ديدعلا  كانه  لازت  هنأ ال  دقتعأ  ةينفلا ، بيلاسألاو  تادرفملاب  ةينغلا  تاغللا  نم  ةدحاو  يه  ةيبرعلا  انتغل  نأو  ةصاخ  عقاولا ، يف  نكلو  .تاجتنملا  فاصوأو  تانالعإلا  ةباتك  يف  ةثيدحلا  بيلاسألاو  تاعماجلاو ،
تنأ تنأ  كيلع ! وه  ملاعلاو  ةفيظو ،  رخآو  قولب  رخآ  يف  امنيب  .ديج  لكشب  ةباتكلا  ةيفيك  ملعتل  ةيكذ  ةحيصن  نم 17  رثكأ 
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