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 جامعة الزػصل/ كلية اآلداب                         جامعة الجزجانية/ كلية الةخبية

 0201/ 3/ 1تاريخ قبػل البجث          0201/ 1/ 5تاريخ اسةالم البجث 

 
      بجث :الملحز 

: مقاربيية فيييي قريييجة السفتيياح لمذييياعخة بذييخى البدييتاني)بمممم بجممث الزػسممػم ال يةرممزغ       
نت /الفعل التجخيج ولعبة األنا واأل  الذخريات // )العشوانىي:  ةيجمجاور عج (ويل والتجخيجاليتأ

 . في مجاولة مسا لخصج الثانب الةأويلي والةثخيجي في ىحه الزجاور (البحخ الذعخي ونتيجتو /
خيج وفاعليةو ضفت الداعخة الخخد والجػار والدحذيات واألفعال على وفق مسصلق الةثلقج و       

خ شممكل ىسمما الخمم وقممجيةثممدأ مسممو،  بممالسز ويدممكل جممد ا ا العمممسػان يممختب ، إذ الزةساميممة فممي الممسز
أو الزكان الزفةقج الجخية، إنو البماب  مكان غيخ واضح الزعالع،ا  انةدال الدحػص مغ الحفي ور 

 (السفتيياح)ا و خيممة وعقالنيممة. وبممحلظ شممكل إلممى مكممان  خممخ، أو عممالع أ تممخ وضممػ   ؼيممو الممحي يلمم  
مممم بػصممممفو عةبممممة قخا يممممة أولممممى مممممفةا   وجمممما ت الممممسز ومعخفممممة خبا مممماه .ا للػلممممػج إلممممى عزممممق ا خاص 

سمخدي سمخيا الةزتمل بمالة تيق القمػلي تدحيذمي و القذميجة بأسملػب فمي ةزتل الحي يالدحذيات، 
: الدممحػص الخ يخممة بعبممارات عجيممجةتخسممع ليمما  ممج ا  الدممعخية ىسمما ةوالقذمم ممما تعممجد الدحذمميات،

./ الفعممل أو الجممجث )السفتيياح(/ األداة الزةجكزممة فممي القذممة  )أنت/أنييا(ا زممة باأل ممجاث الزمم  خة الق
ىػ فعل الخخقة، والسةيثة الجةزية و الجاد ة، أو الفعل الز  خ في خلقيا، الخ يذ الزػصل إلى ىحه 

 الزةزتلة بالخثغ .
، إذ ال تيمخ ممغ المجاات العبمة سمخد ة ترمع فمي شياتيم فمي المسز )األنا واليي أنيت(وتةدكل لعبة  

ة فممي  المم )أنييا(لخممخقة، ومممغ قممام بفعممل ا )أنييت(فممي اللعبممة الدممعخية،  ا  زممميا  تزممارس الرممزا خ دور 
مما  ذمل، وتمخوي قذمة ؼيمو الخماردة  المحات جا  الجػار مغ شخف وا ج، لةجكميو ، سثغ وغياب

 . بأسلػب شعخي مكتف قا ع على اإل جا  واإل زا  والةخميد
فمي تسمامي  اا  فعم ا  ، وليما دور شمابا الجخكمة أو الدمسيمة علمى المسزفي إضمفا   ا  كبيخ  ا  لألفعال دور و 

 والدجن(.الدخقة/ ): الججث الفعل ونةيثةو
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ة شمعخ ججيمجة للدماعخة تثخبشكلت ،اذ في الزةغ فاعال   ا   رػر لثانب الذػتي والبجخ الدعخي، ول
فعلممو الفاعممل فممي عزليممة الممةالقح بمميغ الدممعخ  بجممخ الزةممجار ولالزبسى الخممخدي بمم امةممدج فييمما الدممعخ
  .والخخد في السز

 

The key poem of the poet Bushra Al-Bustani 

An approach to interpretation and abstraction 

 

P.A. D. Ikhlas Mahmoud Abdullah 

Mosul University/ Faculty of Arts 

The first researcher 

P.D. Khalil Shukri Hayas 

Al-Hamdania University/ Faculty of Education 

The second researcher 

 

Abstract 

Our research entitled "The Al-Miftah poem of the poet Bushra Al-

Bustani  An approach to interpretation and abstraction"  

 includes several axes :( abstraction , title , narration and characters 

, abstraction and the game of I and you , act and its result, the poetic 

meter ). 

The poetess has employed narration, dialogue , characters, and acts 

according to the base of abstraction and its growing effectiveness in the 

text  from a vision that every open place can be a close place one day for 

those who do not an effective tool for this transition and transformation 

.So, every freedom may be accompanied with its absence and being lost . 

This transformation which occurs on place according to the operation of 

(open and close ) occurs also on man for man’s self is the owner of 
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attribute and ability to change according to its internal vision and heated 

feeling .Al-Miftah ( the text title ) is that which possesses the secret of 

this operation .Here , it forms the invisible secret behind pulling 

characters out of uncertain  place or the place lacking freedom that does 

not  require self-absence or surrender to the problematic of hard life . It is 

the door through  which he can  go out to another place or a world of 

more clarity , freedom and reasonability . Thus , the key (Al-Miftah) has 

formed a special key to go into the depth of the text and recognizing its 

secrets . 

 السفييتييياح          القريجة    :

 ب ب -| -| ب ب - -                           :  قال الخجل السجمن)) 

 5 -- | - - | ب ب -                             سخقت السفتاح أنت

 5 -ب ب | - -| - -| -ب ب | -ب ب           ن وتخكت سكارى القاعة يختبكو

 -ب ب | - - | -|ب ب  - -                   والخاقرة السخسورة تبكي

 )  تجويخ (          |ب ب - - | - -ب ب|-                  ،   األخزخشتعل الزوء ا

 5 -| -ب ب | -                                      رتبك الديخاو 

 )تجويخ (            |ب ب  -ب |ب - -ب ب|-                   : جل السجمن يرخخوالخ 

 - - | - - | --| -                                ىات مفتاح القاعة

 - -|ب ب  - -| -|ب ب  - -                  فالخاقرة السخسورة تبكي

 - - - | -ب ب    ،                                      مدجون  وأنا

 - - |  - -|  - -                           (1) ((..الداعة  يحتى ىح

 
 :والتجخيج معشى التأويلفي 
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الزعخؼية  جل على عزلية معخؼية، وىػ مغ أ تخ العزلياتيالةأويل مذصلح قج ع ججيج إن 
والةأويمممل يةػجمممو إلمممى  الخ. مممما سمممػاه، فيمممػ يةمممجاخل مممما القمممخا ة والسقمممج والةفخممميخ والةجليمممل...تمممجاخال  

الججيث إلى ما ىػ ورا  المسز  ااصصال ي ، وتػجو مفيػموفيع ما ي ول إليوالسز في مجاولة 
علممى  ؿيقةممو بممل مجاولممة  و، لفيزمم(0)فيممع الممسز علممى فيممع مسةثممووبسمما   ،لفيممع الجالممة الزسةثممة لممو

نفمممخاد بمممالسز  جممماول بمممجأب اا يمممة معخؼيمممة ضمممزسية،عزلوىمممػ بػصمممفو  ،إلقاممممة تػاصمممل مممما المممسز
وسملصة القمار   ،فيةزةما بخملصةيغ فمي  ن وا مج سملصة المسز علمى قار مو ،يسو وبيغ قار وبا مةػسص  

 (3) اانعكاسية  ع يسصلق بيا باتثاه الزعسى الزصلػب.
وربصيمما  فجممز السذممػص داخليمما   ىممػالةأويممل  غي الممحي  دممةلل عليممو فممفممالجقممل الزعخ إن 

و يةزيمد ن مبمل إ ،و خاضا لزعاييخ  ابةة  طل بزػجبيما ىمػ نفخمون   عسي أمزا ، بخياقيا العام خارجيا  
ؼيذممصبب بممػعي الزةلقممي، ألنممو  كدممف رويةممو للممسز وىممي رويممة ليخممت  (4) مممغ مةلممق إلممى  خممخ.

 (5) كسسا أن نقذخ السز على تأويل وا ج.ز  مصابقة لزا أراده الداعخ، ليحا ا
ة جازمممممة، سممممزابممممات  اجعممممغ إ بجممممثتا  ال سيمممم ،لممممب الةأويممممل  ةخمممماوات الزخممممةزخةالتعممممج 
غاب عغ السز، إذ يةرح عزلو  قجلة ويرصخه الةخاول إلى البجث عزا لال   عغويةخا ل القار 

الجاخلية والعالقات الزةبادلة بيغ أجدا يا مغ جيمة وصملةيا بمخوح العذمخ ممغ  ةنزػ اللل مغ خالل
  (6) أخخى. جية

  رتفما مغ الزػجمػدات واا ذىسيا   تاـياالز سةحخاجا ":  بأنوخف الةثخيج فسيا نع   أنيزكغ و 
 تسفخد بيا قلة مغ الفسانيغ، وىي عزلية لةال لية والدام األمػر إلىوالثد يات بيا مغ الزجخػسات 

ىمػ تجليمل ذىسمي والفمخن بيسمو وبميغ  فالةثخيمج (7) "الةعزيمة و ا ممغ اللزمػ  نػع    ارىع وتخبب على 
نممو ا أعلممى  ممج سممػا  فممي  مميغ  جزيعيمما ي ت الدممصممفا إلممىالف ممخ يسطممخ فممي الةجليممل  أنالةجليممل 

تثمخد و العميغ اللمػن وتثخد  ،تجخيج( آالت) الحواس صفة وا جة ، وقيل  إلى إايسطخ في الةثخيج 
سممةجال واا (8) .وتأخممحىاأي كممل  اسممة تسةممد  صممفة مممغ صممفات الثخممع  ،الذممػت .....الممخ اإلذن

تجقق تلظ السةا    إلىتسطخ  أندون  مغ بيانةا   بعس الزباد  الزخلع تخةحخج  نأ بالةثخيج ىػ
 .(9)في الصبيعة 

السدعممة ا تةدممكل  فممي ىممحه األف ممار إذ ،ىممحه السدعممة فممي الدممعخ ىممػ) بممػدليخ( أعلممغومممغ 
،  خمخلمى واقما عليجيلمو  ، ثخد الػاقا بػضمعو فمي خيالمو أنوعلى الداعخ فييا  ،والػاقا ا يةجقق
تةجممممخ   خكةيمممما  أنالحيممممال الزصلممممق ليةمممميح لللممممة  ييمممماإلالةممممي  خممممةسج  اآلليممممات ممممج أفالةثخيممممج ىممممػ 

  (12).اإلبجاعية
مفيممػم  إلمىللػصمػل الةثخيمج ندعمة نقج ممة فمي مسطػممة الججا ممة يةلبخميا الزثيمػل الزصلممق و 

 أو ،كل ما ىػ واقا على الػيماب إ الةىػ عزلية  األشيا فةثخيج  ىحا الزسجى. ػجيسللدعخ الحي 
( 11).مألػفمةداات ججيمجة لل لزمات غيمخ  وإضمفا ، اكان غا ب  الجاضخ كزا لػ  عغ الدي الةعبيخ 
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وعلمممى  (10)،والةأويممملال دمممف  إلمممىنديممماح والدممماعخية الزثمممخدة الةمممي تجةممماج  عةزمممج علمممى للمممة ااإذ 
فمممي والفعمممل الدمممعخي فمممي الةثخيمممج يةحمممح وضيفمممة بسا يمممة  ،وإ ااتمممومسيثيمممة الزةلقمممي ورويمممة الدممماعخ 

 إلمممى ونطختمممو الدمممزػلية ،لألشممميا الفلخمممؽية  تأمالتممموثخيمممج ويجقمممق الدممماعخ فمممي الة ،يمممات المممسزلمةةا
   .(13)الجياة 

ليعزمق  ،ا ليمامغ الةثخيمج فمي ىمحه القذميجة مسصلق م (بذخى البدتاني)تححت الداعخة القج و 
 :األول. (14)ة القا زممة بمميغ واقعمميغ قممار فبالزعانمماة السفخممية الةممي تممةلحز فممي الز اإل خمماس الةثخيممج

الجيمماة فممي  ذممار  –علممى الممحات وىممػ واقمما الخممثغ  اآلنمميرممػره واقمما  اضممخ  فممخ  سممصػتو بج
 فةح ىحا الخثغ.لالخغبة في  إاواقا غا ب ا تختب  بو الحات  :انيتوقزا، وال

 
 :شوانيالع

القخا يممة  فاعليةمموفممي أىزيةممو يةثلممى  وىممػ بزتابممة الممخأس مممغ الثخممجيممختب  العسممػان بممالسز، 
الزفةمماح  (يكييوإ) قممػل  فيممػ كزمما ،أل جا ممو األسمماسلزجممخ  الفاعلممة وا األداة ، بممل  عممج ىسمما الةػجيييممة

فمي القذميجة قيمج وىمػ  الللمػي والمجالي.عزقو و  للسز ملداه يعصي و  لةدكل دالةو، الةأويلي للسز
ىمممحا السمممػ  ممممغ  دمممةلل بصاقمممة تأويليمممة كبيمممخة، ألن  ،)السفتييياح( كلزمممة وا مممجة المممجرس وال مممامغ فمممي

عممغ رسممالة الممسز  اإل رمماحدون  إ جمما ي مممغخة بدممكل الزفممخدة  عممخ  الزػضممػ  والف ممػانممات العس
 .(15) للةأويلمفةػ ا  أمام القار    املة، ليةخ  السز

، وممما ا  وواضممج ا  فمممعخو  ا  نممو مفةا ممأعسممي ت ،اذ (يييييلأ)م معخفممة بمم السفتيياح(كلزممة العسممػان ) تعممج
إذ  ،جاليكلزممة مجممجدة علممى الذممعيج المم أنيمما، ليسفممخد بجالممة ممما خاصممة، كزمما فممخادهإغ ذلممظ ممميديممج 
 خمخ هللا لمو  مما يوىم ،، وكمل مخمةللق، ومفماتيح ال مالمفمةح بمو الدمي ما مفةاح الباب وكل  تعسي:

، ويقممال فممةح عزليمما أ، وفممةح الثلخممة بممجإغالقممو أزالويقممال فممةح الزللممق  (16).مممغ البالغممة والفذمما ة
ة الزما  جزما مفماتح،  فمةح ليما الفمع، والزفةماح قسما، والفةح نػ  مغ الجخكة لقسو ما نخيو على القار  
 .(17)الفةح جزا مفاتيح ومفاتح   لةوالزفةاح 

الزكمممان دااتمممو الػجػد مممة  إلعصممما جممما   إذ الجخيمممة، بفقمممجان لعسمممػان الدمممعػر عزمممق اوقمممج 
 أوالبماب ب المةجكع مغ الزفةاح أىزيةتسبا و  ،يذبح الزكان ب رة للعثد تسعجم ؼيو الجخيةل والسذية،

 اإلغممالنجخكممة ب واآلخممخيغالةممي تممةجكع بزذمميخ الممحات  األداة  أو ،الخمممد عممج فةجممو، ومممغ ىسمما فيممػ 
 .(18)فقج ا ةخب وضيفة رمدية مغ  ثب عالع الجخية لحا والفةح، 

 (19)"، ن  زتممل دالممة مخجعيممة ميزممةألقابممل " إن العسممػان بزمما  جزلممو مممغ مػجيممات قخا يممة 
 ،الخممخدي أوبسممى الجكمما ي الز أووبمميغ الممجاخل مممةغ الممسز  العشييوان()عزممق الةممجاخل بمميغ الحممارج وي

 (02)".الجالية إنةاجيةياة في لمخسلة كاملة ومخةق "بػصفو  للسز  عزل  محةدا  وبحلظ  دكل عزال  
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 إاالمحي ا يةجقمق فعلمو  األدا ميالزفةماح ىسما ىمػ العسذمخ  زا يةجقق فمي العسمػان قيمج المجرس، إذم
الزمممختب  بةلييمممخ  أو ،خمممخآلممممغ مكمممان  نةقمممالالب ريمممة لال دمممكل السمممػاة  إذ ،الفاعمممل بليمممخه أو ،بليمممخه

 أنالمحي  فةمخ   ،ل غ ىحا العسػان الزعخف والزةخبا علمى قزمة المسز، خخآلمغ وضا  األوضا 
ممم نأ دمممف بعمممج قمممخا ة المممسزةن  أنفمممي الزمممةغ مممما نلبمممث يبمممث دالةمممو  ا تعخيمممق الزفةممماح كمممان تعخيف 
 الزةغ. أعزانلةسقيب في وضا ا اليػية  ةى بعج الجفخ وا ن العسػان ضل مثيػا  تزػيييا، أل
القممممخا ة الصػافممممة بمممميغ العسممممػان وبمممميغ مثخيممممات الزممممةغ عممممغ تلممممظ العالقممممة القخا يممممة ت دممممف و 

يممميزغ  يزممة الزفةممماح بةزطيخاتيممما الزحةلفممة علمممى كاممممل الممسز، ولعمممل أبمممخز ت ذإ ،الزةال زممة بيسيزممما
 ه  خي ومما ول مجأخمح ييميزغ علمى الزدميج الدمعداات الزفةاح في ىحا السز ىػ دالة الخثغ المحي 

مغ  الة إربا  كبيخة ل ل مغ كان في القاعة، وما القاعة ىسا إا رمد لجياة أصبجت سمثس ا كبيمخ ا 
مقاليمجىا بأيمجي متممل بزفةماح يمةجكع ؼيممو الخمكارى والزحزمػرون، فأ ممة  يماة ىمحه الةمي سمملزت  تأقفلم

  .الةخاول ال بيخ الحي  صخ و الزةغ الدعخي بزعية العسػان ى ا ، ىحا ىػ
 

 :الذخريات
الزكمممممػنيغ  ػصمممممفيزاب  مممممجاثواأليقمممممة بممممميغ الدحذممممميات ػ  عةزمممممج الخمممممخد علمممممى الذممممملة ال

ن أل ،الدحذميات إلىالةي  خسجىا الخخد  األ جاثعلى و جة  العالقةتةخكد إذ للخخد،  األساسييغ
 . (01)في الخخد  األ جاثا غسى عسو لفيع  الدحذية تدكل مخةػى وصؽيا  

 أبعمادويجمجد الججث ويخيع في ال دف عغ معالع الدحذيات  في خجمة " الخخد يذبحو 
علممى  معةزممجا   (00)"، األ ممجاثفممي تصممػيخ  أىزيةيمماداات معيسممة ليمما  إلممىويخمممد  ،الزػقممف الممجرامي

     . الزكتف بيغ العساصخ والػسا ل والخوى  ةفاعلال

ػب وبأسمممل سمممخدي تةسمممامى ؼيمممو األ مممجاث علمممى نجمممػ دراممممي سمممخيا بسممما بالقذممميجة تةزيمممد و 
لخسمالة با لةبجأ ،قال()الفعل ب،  يغ تعلغ عغ قذةيا لدحذيات رػر مةعجد لما  ي كبيخ،ت تيف

الةممي الممحات الخمماردة  نأأي  ،ا  يلممو بجا ممة ل سممو لممع يسةممو  ممج  الخممخد كممان أن، كزمما الةممي تبتيمما الزخسمملة
مفارقة فمي كلت وش ،للةأويلا تخكت الزثال مفةػ   لحا لع ترا كلزةيا السيا ية،  األمػر تزةلظ زمام

نقصمة المحروة ضلمت  أن للجمجث فمي  ميغ خخن الزسثد الجرامي الحي  ديخ بػجػب نيا ة تزتل  مال  
 .ةووقساعقار   خب رويةو ، لي ول كل للةأويل ا قابال   ثعل مغ السز شيف   مزا، (03)قا زة 

ا فاصممال  بممي ،)قييال( الفعمملفممي الجخكممة الخممخد ة  الممحات الخمماردة تقممػد و  غ الممحي  جممجث  ممج 
صػت الخاوي وبيغ بؿية العساصخ الخخد ة وا سيزا الدحذيات الةي تةزخخح على الزةغ الدمعخي 

ممممما فمممممي الةذمممممعيج المممممجرامي،                            /قيييييال الخجيييييل السيييييجمن:) علمممممى نجمممممػ دراممممممي  كمممممػن للجمممممػار دور ا ىام 
 وممغ خمالل(، كييوالخاقرية السخسيورة تب/ وتخكيت سيكارى القاعية يختبكيون  /أنيت سيخقت السفتياح
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                  /اشييتعل الزييوء األخزييخ)  تقانممة الػصممف الممحي جمما  ليجممجث فرمما  واصممال  بمميغ العةزممة والرممػ 
                                /ىيات مفتياح القاعية /والخجيل السيجمن يريخخ:)إلى الجمػار  ومغ  ع العػدة  انية(، وارتبك الديخ

 رمػر فاعمل للدحذميات  الجخكة الخمخد ة بزما  زلةيما ممغىحه  تةػجو ( فالخاقرة السخسورة تبكي
للمحات الخماردة وىمي تخسمع نيا مة ليمحا الزدميج فمي بسيمة خةاميمة تمخب  ماضمي  في الججث، بجرػر

 األ ممجاث علممى مخممخح الجيمماة/ الممسز بجاضممخىا الزأسمماوي الممخازح تجممت وشممأة ذا  الخممثغ ال بيممخ
                                      ػرة قاتزة للجياة ا أ ج ناٍج مسيا.بحلظ ص لةعلغ( حتى ىحي الداعة /وأنا مدجون )

الدحذميات ويرمزغ  ؾيزمة بسا يمة تحمجم المسز، فةرمي مزارسة الخمخد والجمػار   ةخبوت
 دممف عممغ مخممةػيات الدحذمميات ت (04) ،والسزمما  ببمم رة سممخد ة مدممجػنة بالممجااتليمما ااسممةزخار 
 . بعادىاأو ويججد وضا فيا 
 : بعبارات عجيجة ا  ج   الدعخية  لقذةا تخسع

 .(أنا/أنت)الز  خة  باأل جاث الةي تقػم الدحػص الخ يخة .1
 .)السفتاح(الزةجكزة في القذة  األداة  .0

الفعل الزم  خ فمي  أو ،ىحه الجاد ة إلىالججث الخ يذ الزػصل  أوالفعل  .3
 والسةيثة الجةزية الزةزتلة بالخثغ . ،لخخقةىػ فعل ا ،خلقيا

 ة:شحػص القذ
 واألوصماف األفعمالوتخجزةيما ووصمف  ،قام بسقل جػانب القذةالحي الخجل الزجمغ: . 1

 .لباقي الدحذيات

.  (05)ب لممع  قلمما عسممو االدممخ  وأدمممغ ،الممجمغ والممجمان ىممػ فخمماد التزممخ : الجالممة الزعثزيممة
وىممػ سممثغ للممخوح واسممةيةار للثخممج، وربزمما  ،فممي سممثغ الجيمماة علممى كممل شممي  اإلدمممان إلممى إشممارة
 علييا. وأدمغواندلل بالديػات  ،العلع في عذخ العػلزة أضا ا للخجل العخبي الحي ن رمد   كػ 

 ياتووصمف  مال الدحذم ،وضيفة ىمحه الدحذمية فمي نقمل جانمب الجمػار والجمجثوتزتل 
 . تقييج الجخية وىي مصلقة ل ل فخد إلى إشارةومغ  ع الخثغ  ،داخل القاعة
يةزتممل فممي سممخقة  وعزلممو،  ةلممظ الخممخد وممما ورا هز لممحا : ىممػ مممغ  زةلممظ الزفةمماح،  أنممت. 0

 الفعلي على مثخى الججث. والةأ يخ ،الزفةاح
الممحات وتةجممجث  ،داخممل الممسز أخممخى ويمةع ال دممف عممغ ىممحه الدحذممية بػسمماشة شحذمية 

إذ  ،محاشممب إلممىذاتممو تةػجممو بجممجيتيا  اآلنىممي فممي  األولغ نفخمميا برممزيخ الدممحز عمم الخمماردة
 (أنمادحذمية ألمم )ب (أنيت)ليةع ال دف عمغ شحذمية  ، (06) (أنت/ناأ) ضزيخيغ السز  امال    أتي

  .والعكذ صجيح ،
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ىمممممممي تجزمممممممل و  ،: ىمممممممي الةا يمممممممة فمممممممي الجيممممممماة واسمممممممةبا ة ؾيزيممممممما الخاقذمممممممة الزحزمممممممػرة .3
ىاربممة مممغ الجيمماة  سممثسيا إشممكاليةفممي  مليبممة عقليمما  ألنيمما فمحزممػرة أممما ، صفةيغ)راقذممة/محزػرة(

 بكا .ومدا ليا، ووضيفةيا في الججث ال
الدممخاب  وأسممكخه ،سممكارى القاعممة: الخممكخ نؿمميس الذممجػ والخممكخان خممالف الذمما ي. 3

ْ  ِبُديَكاَرى وقػلو تعالى )) ،والثزا سكارى  أي تمخاىع سمكارى ممغ  (07)((َوَتَخى الشَّاَس ُسَكاَرى َوَما ُىي
 . (08)العحاب والحػف وما ىع بخكارى مغ الدخاب 

 ،إليمو أىمػ نمػ  ممغ اليمخوب قمج يلثم أوجيماة، ال وإشمكالياتأي ىع سكارى مغ شجة الزجمغ 
تيمو  ليعيدمػا فمي ، خية زا فة تليب الجيماة الفعليمة الزم  خة إلىا  و  يسزا يلث ،سةيةارنػ  مغ اا أو

وىمحا مما ي كمج السدعمة  ،ليمع أسمزا مبيزمػن ا  أشمحاصىسما ىمع  وعجم. فالدحػص الزةعاممل معيما
 الةثخيج ة الةي تللف الججث.

لجالممممة رجممممل  صلممممب الخممممخ ال ممممامغ ورا  ة لقصممممة صممممػرية تلحممممز  ممممج ا ىممممحه القذمممميج تعممممج
 ألمممم فةةدممكل لعبممة ،خممح الزفةمماحأوعممغ سممخ الحممالص الزفقممػد عبممخ البجممث بممل الخغبممة فممي  ،الزفةمماح

ممغ قمام بفعمل  (أنمت)علييا نذػص الدماعخة_ دي ت ا ما_الةي كتيخ  (. (ىْ) ممموال (أنت) مممملوأ (األنا)
 أقذمىالدحذمية الزقػلمة  وتأخمح ،فمي  المة سمثغ وغيماب (أنما)و ،بكمػن الخخقة وتخ  الخكارى يخت

ل سسما ا نثمج أي جمػاب  ،(أنيت)ممم مةزتمل بالحي ي اآلخخ مغجػاب  أودون رد مغ  خيةيا في القػل 
 (أنيت) مألمعسذمخ  إلمىويفةقمخ  ،لة زل مخيخة الجػار الجا خ، فيػ لمع  كةزمل ولمع تةجمجد معالزمو ،ليا

وتممخوي قذممة  ،ممما  ذمملؼيممو الخمماردة  الممحات يكمملةج ،ار مممغ شممخف وا ممجالزجمماور، فقممج جمما  الجممػ 
 محةذخة.

 :ىي لقصات أومػاقف  أربعة إلىل سو يةفخ   ،غ مػضػ  وا جعىحا الزديج يةججث 
المجال علمى الزاضمي  )قيال( مممب وتبمجأ ،سمصخ لةقخيمخ واقما  مجثأ: لقصمة ترمع أربعمة ىاألول

، ل ممغ الفعممل ووقعممو ؼيمموى ما للدحذمميات تةسمماشممةى، ويخسممع مخممار  رمممػز  أممماملخممخد  ممجث  رممعسا 
ا رمممد   تممأتيسممخده، فيممي  إشممارضممزغ  )الخاقريية(لةة ممػن شحذممية  ،)الخجييل(علممى شحذممية  يةخكممد
 ا .في كػنو محزػر   الخجل إلدمانل سو رمد م ازر   انػيا  

اشييتعل الزييوء ) خممصخيغبالزممػقفيغ وت ممػن  أو ،ىممي بزتابممة قصمما بمميغ اللقصةمميغ الثانييية:
، فييمما نممػ  مممغ الطممل كالرممػ  فممي اشممةعالو وانصفا ممويممي لقصممة خؽيفممة ف، رتبييك الديييخ(ا/ و األخزييخ

 (09)،، فيي تزيج الصخيق ا ةدماف عالقمات ججيمجة فمي المسز مفاجاا  الزفارقة تزسح الزةلقي انفعاا  
كارىا حواسممة ،عالمممات الزممخور إلممىالقصمما يدمميخ وفذممل تخلخمملو، و  فثممأة ثعزلممت علممى قصمما الجممج

 إشممممارةلبممممج  الةجممممخ ، وىممممي  للجالممممة علممممى الزممممخور األخرممممخوخذممممت الرممممػ   ،فمممي ىممممحا الزػقممممف
 ،الرمػ ية  خكمة الخمميخ اإلشمماراتوتمسطع  وشمجتيا، األمممػررتبما  وتمجاخل علممى االلجالمة سميزيا ية 

 . إربا ياعلى  ل سيا ىسا تعزل
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 إلممى لفممظ الزجسممة والػصممػل ،خممح الزفةمماحأالخغبممة فممي عممغ تعلممغ  الةمميىممي اللقصممة  الثالثيية:
وفمق علمى  (أنمت)ودا خة الفعل تسبسي علمى  ،سصخ ت كج لقصة البج أ بتال ة اللقصة ةأتيفلحالص، ا

 لججث والفعل.لتجرج 
 ،القا ع علمى الفعمل )ىات(بخصخ يبجأونلزح الةجرج في الخصػر على مخةػى سصح الػرقة 

مممم ػصممممفوب وكةممممب فممممي بجا ممممة الخممممصخ  زمممممةاألالخممممصػر الزةجرجممممة الةممممي تلحممممز  إلممممىا للػلممممػج مفةا  
، لةجكمي الةمجرج األسمفل إلمى األسصخوتةثو  مسةياه، إلىالةجرج في الججث  إلى إشارة أو ، جا ياأو 

  .الجاضخ إلىالةجرج بالدمان مغ الزاضي  أوالةي تػ ي بجنػ ىحا الزكان، في الدحذيات 
 أنيا)لقصمة  رمػر المحات الخماردة الةمي أسمجلت الخمةار علمى المسز ببسيمة خةاميمة  الخابعة:

للجالمة علمى غيماب الجخكمة  ،يغ تفذمل بيسيزما الفماررزةفمي سمصخ  (حتى ىحي الدياعة .. مدجون 
 .والقيج الزفخو 

 
 القاعة                   الزكان           

 
         ما        قال                                                   

 الزجمغالخجل                                   
 

 سكارى                          الدحذيات
 

 الخاقذة الزحزػرة                                
 

 مخثػن  أنا                                   
 

  اضخ                  ةى ىحه الخاعة                       الدمان
 

  ممجاثإالخممبب ورا ه فممي يكزممغ و  ، حالقذممة تممجور  ممػل سممخقة الزفةمما أنمممغ ىممحا  نلجمم 
، لةسةيمي الجيماة والمدمغ أىزيمة إلمىنةبماه نجخاف عغ نخق الؿميع، واامغ اا لإلفاقة ،نةقالصجمة اا

مم )..(ىممحه اللقصممة بةممخ  نقمما   مممق أوا تممجل علممى تممخ  الزثممال مفةػ   ممصػع  دون الخغبممة  مممغ ا،ا معلق 
 الةأويملوفمةح بماب  ،خ  لسما الزثمال للزدماركةالزخسػم كزا ىػ، لةةمرغبة في تعليق الزديج  بإتزامو

ىل  ،جػاب لفعل القػل إعصا سا ةة عغ  مةأرججةتةخ  الحاتزة والسيا ة و  ،لل الم الزخكػت عسو
مما بميغ  مةأرججمةترما السيا مة ؟  تخكةمو فمي دا مخة الخمثغ الزقفمل أمالزفةاح  إعصا ت رغبةو في ب  ل
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وتم ول الجيماة  ،زتل بالزفةاح، ليعمخف شعمع الحمالصالخخ الزة أعصةوفيل   !!! سةثابة وعجميااا
 ى الةػازن واانخثام الزصلػبيغ.لإ

 
 :وأالنت األناالتجخيج ولعبة 

مما الرزا خ دور   زارست ممغ  أ تمخفمي القذميجة ليخمت  فالزحاشبمة ،ا فمي اللعبمة الدمعخيةيز 
وتثعمل ، (نيتواأل  ااألني)عمغ شخيمق تمجاخل العالقمة بميغ بالحصماب إلييما الدماعخة الةمي يةػجمو  (أنا)

تعممممير الجممممجث ممممم  خة  ومةممممأ خة  إذ مجممممػر ا جػىخيمممما  فممممي الممممسز،  (أنييييا)الممممحات الخمممماردة فممممي نفخمممميا 
 وال لزة الجاضخة عبخ السز والػجػد. نيا الذػت الزعبخأل ،باأل جاث

 سخقت نتأ                    أنت

 تخكت....                         

         يختبكػن  ...   خكارى() الىع               

 األفعال                       الخاقذة ...تبكي                  

 الخجل.... ذخخ                      

 ىات مفةاح القاعة                      

 مخثػن  أنا                     أنا

  )ىْ( موال (أنت) موال (أنا)م لعبة ال
 )الزخثػنة( أنا=  ةالخاردالحات 

  =    ىػ قال = الخجل الزجمغ  -1 الحوات الزخخودة:
 سارن الزفةاح =            أنت – 0                  
 ىي       الدحذية الخاقذة =  -3                  
 ىع                 الخكارى =  -3                  

 :األفعال
وليمما دور فعممال  ،الدمسيممة علممى الممسز أوشممابا الجخكممة   إضممفا فمميدور كبيممخ  لألفعممالإن 

ىمممجفيا المممحي تذمممجر عسمممو  أو ،:)) بممم رة الجيممماة السفخممميةبأنمممو عمممخف الفعمممل  إذ ،فمممي تسمممامي الجمممجث
 :  أتي على وفق ما األسصخفي  األفعالخ  سيخ ثج لحا ن (32).(( األ جاث
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 ورودىا في الدطخ وداللتيا األفعال تدمدل الدطخ الذعخي 
 بجا ة الخصخ / ما  قال -1
 في الػس  سخقت / ما  -0
 في البجا ة تخكت / ما  -3
 في السيا ة يختبكػن / مرار  -4
 في السيا ة تبكي / مرار  -5
 في البجا ة اشةعل / ما   -6
 في البجا ة ارتبظ / ما  -7
 في السيا ة  ذخخ / مرار  -8
 في البجا ة أمخىات /   -9

 ي السيا ةف تبكي / مرار  -12
11- X  
10- X  
 

 أو كا مممة  إيمممخاديةزتمممل فمممي  إ جممما القذممميجة ممممغ  إليمممو أزممممغ الفعمممل الجالمممة ومممما تلثممم حمممجم 
سزية، نلج  ذلظ في البج  بالفعل الزاضي الجال على القػل وانةيا و بالثزلة اإللقصات مذلخة . 

مم اتأ يممج   يممو مممغ سممكػن فممي علممى ممما ىممػ عل يفممالزػقف بقمم ،اعلممى  رممػر الزاضممي والجاضممخ مع 
والسيا ممة بممالدمغ الجاضممخ،  الممة ماضممية زمسيممة  لةقخيممخ ،جمما ت البجا ممةفممي  مميغ خاتزممة الزصمماف، 

 ،مغ ممادة الفعمل نفخمورتبظ( انلج  الثزا بيغ صيلةي ) يختبكػن/ كزا  غياب الجخية ؼيو. لةأ يج
 ت/) تخكمممموالثزمممما بممميغ فعلممميغ فمممي سمممصخ وا مممج  لعمممخ  ممممػقفيغ مةدمممابييغ فمممي الجمممجث والخمممخد،

 الثزاعة والزكان. ألىزية اتأ يج  و ذخ الثزلة بيسيزا  ،يختبكػن(
ل سممو  جزممل  ،مممغ الجخكممة ومممغ   ممع  خلممػه مممغ الفعممل،  إلممىوممما قبلممو  األخيممخالخممصخ  يدمميخو 

ماضمية  جالمة فعليمة  ػاريمةل اج  يذ جا ت البجا مة تثخمإبالػقت الجاضخ، ةي تةزتل الالجالة الدمسية 
ا لخسممع ،تممػ ي بجخكيممة فعليممة الثزلممة تةزتممل ب ،لجممجث والفعمملة علممى االزصبقمم الخمما سةالسيا ممة  تزييممج 

 ةعصمى معسمى  ةزيما  ل (حتى ىحي الداعة /وأنا مدجون،) القابعة في الخصخيغ األخيمخيغ سزيةاا
بكل سكػنيةو واسةخمالمو للزذميخ الزجةمػم بالخمثغ جمخا  مما الجاضخ الدمغ  على  رػر، اوأ يج  

، فالبجا ة الفعليمة سةزخارية، ولةختب  البجا ة بالحاتزة في الجالة واا جاثجخى في الزاضي مغ األ
عممغ غيمماب الفعممل  فرممال   ،فممي الجاضمخ ةيالخممثسسممزية ت ممػن نةيثةيمما السيا مة ااتياميمة بالخممخقة اا
 إلممىتيممام بممالقػل واا أشممارنممو أفزمما الممحي فعلممو الخجممل سممػى  ،الزفممخدات الجالممة علممى الجخكممة يممابغو 
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ضمل فمي دا مخة الجثمب  (أنيت) ألممم وما فعلو ،، والذخاخ وشلب الزفةاحالزػاجية الفعلية عبخ (أنت)
 ب!!!يوالةلي

 
 الفعل ونتيجتو: ) الدخقة/ والدجن(

والسةيثممة ليمما  ،سييخقت( أنييت )فمميالخممخقة  ممما بمميغ الفعممل الزمم  خ فممي الجممجث الةممأرجحنلزممح 
ويمةجكع فمي  ،المجاخلعلمى ممغ فمي ىسما يمةجكع ويبخم  سميصختو  (أنيت) فمممم ،مديجون( وأنا)الخمثغ 
الجخيمة وىمي  زةلمظ سمبيلألنمو   ،الزم  خة علمى ال ملىمي الؿيزمة  (أنيت)ممم ف مةال  الزفةماح،ابالزكان 

 واألداة مسيممما ماد مممة تةزتمممل فمممي سمممخقة الجخيمممة  أ تمممخسمممخقة معسػيمممة  إنيممما خيمممة مخمممخوقة ومسةدعمممة. 
 إدممممانلمممى الحمممالص ممممغ لمممى فعمممل الزثابيمممة المممحي  عزمممل عإو  ،الصخيمممق الذمممجيح إلمممىالزػصممملة 

 إلمىوكل فعل سلبي ، ليةجمػل الزكمان  ،العذخ إشكاليات ا مغىخب  الليبػبة  إلىوالخكػن  ،اليخوب
 أفعماليع، ل مغ اآلخمخون  تأ يخىماؿبما تجمت الةمي ت (أنيت)شحذمية  إاعغ سيصخة ال مل مللق خارج 

 اإلشممكالي بكممان نةيثةيمما ىممحا العقمما )مجمن/مخسور/راقريية /سييكارى(مممغ صممفات وممما  زةل ممػن 
فالسةيثمة الجةزيمة إذن المجا ع،  إقمامةيعمكمان  ومعسػيا   وجعل مغ الخثغ ماد ا   ،الزفةاح أضا الحي 

عقػبممة الخممثغ لممع  زممذ الخممارن !!! فممي أن فعممل الزفارقممة تةدممكل ل ممغ  .الخممثغ إلممى أدتللخممخقة 
ىممي مممغ  بممل ،سممخقةيالممع تعاقممب علممى  ، والممحات الخممارقةلزممغ  خممخن يعممي فالخممثغ ىممػ الزكممان الصب

مبل  ،بخثسو اآلخخالعقػبة على  بإندال تقام !!! سملبيا   أم  ثابيما  فيمل كمان فعليما إ ،اوسمثسيع جزيع 
 علممى القممابعيغ ؼيمممو  ةممى إغمممالن وضممل الخممثغ مقفمممال   ،ضلممت مليبمممةدوافمما فعليممما للخممخقة  أنعلممى 

 .القذيجة السيا ي 
بػصممفو  إليمموالسطممخ  فةجممو ؼمميزكغ أممما ،البمماب إغممالنفممي  األساسمميةالزفةمماح  أىزيممةت زممغ و 

ماد ممة، ل سممو يممختب  بالجالممة الزعسػيممة  أداة ن كممان إوالزفةمماح و  ،عممالع مللممق إشممار خكممة تممجور فممي 
كمحلظ ليخمت عاد مة بمل ىمي والخمخقة  ،وإغمالنممغ فمةح  ث، فيػ  زةلمظ دالمة ضمج ة فمي الجمجأ تخ

 !!!وؾيزة الجياة و خيةيا األسخاربزجخ   أو ،باألسخاريختب   معسػية لدي 
مميأخممح و   أدواتللخمميزيا يات والزلفػضممات الخممخد ة بذممفةيا  ا تجػيليمما  مخممةػى العالقممات شابع 

 إذ ،داخممل الزبسممى الجكمما ي جزيعيمما الممحي  خممةتزخ شاقممات ىممحه الزلفػضمماتفاعلممة تةزيممد بزػقعيمما 
 :نةعخف على بسية الةجػات لحا ، زسح الخخد  يػيةو

 الةجػات  :       
 / سثغ مللق       إلىيةجػل                      . الزكان الزفةػح1
 الذخاخ واانفعال  . اليجو  والقػل                     0

 ) والخجل السجمن يرخخ(                )قال الخجل السجمن(                  
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 يختبكون/ ارتبك()رتبا  اا                              . فعل ااشزاسان واليجو  3
 البكا  بجل الرجظ واللسا                     . فعل الخاقذة  جزل دالة ضج ة4

 ل بليخ صفة الفعل الزةػقا  جو و.الفع أوااسع  أودالة الػصف في أي البسية الرج ة للججث 
 لزاضيا ت بذيلة خبخية شبو م كجة لج ألنيا      تيام اا أوسةجال . صيلة اا5
 ىات مفتاح القاعة()تسة  شلبا            سخقت السفتاح( أنت) 
 السيا ة                                           . البجا ة 6

 بسية الدمغ وصيلةو                                  بسية الدمغ وصيلةو                
           مرار  )تبكي(                                  ما    )قال(    
 جزلة اسزية في نيا ة السز  إلى                                          . تليخ الفعل7
 حتى ىحي الداعة()مخثػن  وأنا                 في البجا ة               )قال الخجل(  
 للجالة على الجاضخ                          للجالة على الزاضي            
 الجخكة اا ثابية         . الجخكة الخلبية الرج ة                    8

 (الخغبة في الفتح)                                      (اإلغالق)        
 

 :ي البحخ الذعخ 
جمممخ الزةمممجار  فمممي خلمممق ذات الزبسمممى الخمممخدي شاقمممة ب فمممي ىمممحه القذممميجةالدممماعخة  وضفمممت

خمممجم المممػزن مػضمممػ  الجمممجث لمممحا . (31) الةمممي تذممملح للةف يمممخ األوزان البخممماشة والةةمممابا، وىمممػ ممممغ
تعكممذ  ؿيقممة الةثخبممة الدممعخية علممى مخممةػيات الممسز  اإل قاعيممةفالبسيممة  ،وسمماعج فممي بسمما  الخممخد

 ،(30) ".زعسمممىيسبعمممث عسيممما ال األصمممػاتسلخممملة ممممغ  "بػصمممفيا  جزيعيممما السفخمممية والجاليمممة والفسيمممة
ممموالخمممبب الزةمممػالي )فمممال( لةجقمممق  دن ممم األسمممصخفمممي نيا مممات وجممما ت الةفعممميالت   وممممغ   مممع   ،اا عزيق 

مما شبيعةمو الةمي تةثمو الحبمب تدمكيلة  رتفما اويةساسمب لجعع الزرزػن،  وتعبيخيا   إ قاعيا  ساعجت 
لة المممحي يةساسمممب وتدمممكي وجمممػد لمممػن ممممغ الثخيمممان العخوضمممينجمممػ الخمممخد، وممممغ خذممما ز الخمممخد 

الخمزعي بمالػقػف علمى  مخف  اإلشمبا في سياقات تفةح الجكا مة، واسمةحجام  تتأالزدعتة  )فاعل(
مالممح الدحذميات الةمي تةمجرج فمي  نةأمملزما جعلسما م (،o-uu) فعيالن /سا غ نمة  عسمو تدمكيلة 

 عخضيا، وتدعخنا بالدمغ الجديغ الحي  صلى على الثػ العام للسز.
 األدا  خكة تال زت مما شبيعمة  إضفا دور في  ،والحبغارتفا  نخبة تفعيلةي الةدعيث 

سميصخة مفمخدات  في الللػي مةال زة ما شبيعة السز الةي تةثو نجػ الخخد، ليقجم فلخفةو الحاصة
مممزمما  ،الزاضممي والجاضممخ إلممىالةممي تجيممل  األفعممالد و ر و  قيلممة الػقمما ممما  ا مممغ الفاعليممة ترممفي نػع 

 .األدا الػا بة في  والجخكية الجرامية



545 

 

  التكخار:
السفتيييياح( )ت مممخر ورود  إذ ،القذممميجة ت مممخار العسمممػان بثممممػىخيممممختب   :تكيييخار العشيييوان. 1

حلق نػع ا مغ القمخا ة الصػافمة إذ  خاصة لجوره الفاعل في الججث،  أىزيةن ليحا الة خار أو  مختيغ،
غ عممغ ذلممظ فممي  ممجيتسا عمم وقممج تجممج سابمميغ العسممػان ومةسممو علممى نجممػ أفذممح عممغ مكسػناتيزمما معمما 

 العسػان. 
ت مممخرت ممممختيغ فمممي  )الخاقرييية السخسيييورة تبكيييي(: نثمممجىا فمممي ت مممخار تكيييخار العبيييارات. 0
، ولعمل فمي ية مخر فمي الزقصما الةفخميخي التماني، لتيام بالخمخقةالحي وقا ؼيو نبخة اإل األولالزقصا 

، فزممغ ىممي الخاقذممة الةممي تبكممي وكيممق البكمما  جممػ الجممدن بفعممل إشمماعةذلممظ ممما  دممي بالخغبممة فممي 
والةيممارات  األىممػا سمميزيا ية لةرممارب  إشممارةو أ إنخممانياكممػن بكمما  الزحزممػريغ؟! ربزمما ت ممػن رمممدا  

 إلمىلةعيمج  ،الخماردة المحات بمل ىمي رممد اخةخعةمو .ىحه الجنيا الةمي ا تبقمى علمى  مالفي  واألمػر
لييممب فممي دا ممخة الة أدخلسمماهىممػ الفعممل الممحي  أو ،)الييخقز(الفعممل الممحي وقمما عليممو الةجممخيع  أذىانسمما
ا لةجمحرنا الػقمػ  ؼيمو كل فعل سلبي اتححناه سابق   إلىتديخ  وكأنياكػنو مغ الزجحورات،  ،والػياب
ا. ومممما عيمممجناه لفعمممل المممخقز قمممج  قةمممخن بمممالفخح ا البكممما  !!! فزممما اللا مممة ممممغ جزعيممما بممميغ  اضمممخ  

ة يمممعكمممذ الذمممػرة الجاخلفيمممػ   ،ا للفمممخحب  المممخقز والبكممما  !؟ لممميذ كمممل فعمممل للمممخقز  كمممػن مذممما 
ن أ بمممخ ممممغ أىسممما  والبكممما  الفمممخح الزمممالزم للمممخقز سا يمممة  مممما تتيمممخهالسفخمممية الةمممي تػلمممج ىمممحا الفعمممل و 

فعمل  فذمح عمغ الثمػارح ومما تجزلمو، ليةثخمج  ىميبمل  ،أ مدانتحفي ما بمجاخليا ممغ  نياإ  قال!!!
 .والفخح لسا ضاىخيا بالبكا 

القذمة جلبمت ومما  ،والزكمانيةساسب ما الزػقمف ل ) الخجل السجمن(مم ل اآلخخجا  الة خار 
 إلمى بذميلة ااتيمام الزقةخنمةليزا مغ جػ و جث، ونلزح ؼيو دالة الةجػل ممغ الذميلة الزاضمية 

فممي  للفعممل الفعممل  ذممخخ مقةخنممة بالذمميلة الصلبيممة، ونثممج تجممػا  بصمميلة الزرممار  الدممجيجة الػقمما 
 إلممىالجةزممي، والزػصممل ، لمميعلغ نيا ممة الفعممل نيا ممة الخممصخ إلممىمػقعممو فممي بجا ممة الجممجث والخممصخ 

 . لفعل الخخقة ا  شبيعي افقج جا  رد   ،الذخاخ
 والخجل السجمن يرخخ()                        قال الخجل السجمن( )

 خمميع الزػقممف فممي تذممعيج  ،جممحور الجممجث بالزاضممي وبةممجاخل الزاضممي بالجاضممخ تممختب 
 صخاخ الخجل. إلىالدجسة الدعػرية الزػصلة 

تةزطيمخ فمي ت مخار  ،على مخافات زمسيمة مةباعمجةةع ت خار الجخوف ي تكخار الحخوف:. 3
   خوف على مخةػى السز ككل متل:

 مخات )ميزػس( 5. ت خار  خف الخيغ                     1
 مخات ) مثيػر( 6. ت خار  خف السػن                      0
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 مخات )ميزػس( 5    . ت خا  خف القاف      3
 مخات )ميزػس( 5. ت خار  خف ال اف                     4
 مخات ) مثيػر( 9. ت خار  خف الزيع                       5
 مخات ) مثيػر( 12. ت خار  خف الخا                       6
 مخة )ميزػس( 19. ت خار  خف الةا                       7
 

 األساسمميفممي عممجد الة ممخار ل ممل وا ممج مممسيع . والة ممخار  )س/ك/ق(وف نثممج تخمماوي الجممخ 
لممحا يبممجو  ،الزيزػسممة والزثيممػرة األصممػاتةقابممل بمميغ ل ()التيياء/ الييخاءوالزخمميصخ ىممػ ت ممخار  خفممي 

 .)السيْ/ الخاء(تقارب عجدي في ت خار  خفي 
 

 (األولعلى صعيج الزقاشا: )الزقصا 
 شجيج ميسوس()مخات  9   . ت خار  خف الةا                  1
 )مجيور متوسط( مخات  7. ت خار  خف الخا                    0
 ميسوس + مجيور()مخات  3) /ر(                  . ت خار  خفي3

 في سصخ شعخي وا ج وىي للثزا بيغ صفة الثيخ واليزذ.
 ) الزقصا التاني(                   

 مختيغ 0            . ت خار الةا            1  
 مخات 3     . ت خار الخا                   0  

 )الزقصا التالث(                    
 مجيور/ متوسط()مخات   4      . ت خار الخا                    1
 شجيج ميسوس()مخات   8        . ت خار الةا                   0
 مجيور متوسط بين الذجة والخخاوة()مخات    6                        . ت خار الزيع 3

 السجمن/السفتاح/السخسورة/مديييجون()اآلتيمممة  ال لزمممات بمممو الزممميع ىمممػ الجمممخف المممحي يبةمممج 
ناسب الجارسػن بيغ تمخدده وبميغ  ، إذالدجيج اانفثاري  )التاء( ونثج مغ خالل ذلظ ـيزسة صػت

 اإل جمما ذممػتي الممسز بةخكيبممة صممػتية شممجيجة للممخ  ىممحا الةممخا ع الوسممع  (33).معسممى القممػة والةممػتخ
خممميع فمممي تيياةسممما للمممجخػل فمممي تالميزػسمممة الةمممي لا األصمممػات عمممغ ت مممخار بعمممس فرمممال   ،بمممالزػقف
 ،الزيزػسممة األصممػاتمممغ  إل تممارلمممغ اليممجو  فممي بجا ممة الممسز  وفممي بممث شممي  ،ال لزممات أعزممان

 (34)ودالة بعس مسيا على معسى الخكػن واليجو .
فاعليممة فممي  أ تممخلةبممجو  ،بيممحا الدممكليمما تفن ت أو  ،ن تعممخ  تثخبةيمماأعخة سممةصاعت الدمماا

ممسجت السز روية ججيم إذ ،والدحذيات األفعالتػضيق الخخد والجػار و خكة  مجة وشابع  ا ا خاص 
 .يةخع بالةثخيج
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ممماأ زفةمممػح  زكمممغالزكممممان ال أنتعصمممي القذممميجة دالمممة   األداة لزمممغ ا  زةلممممظ  .ن  ذممممبح مللق 
 جخية قج تذا ب بػيابيا وتفقج يػما ما.وال نةقال والةجػل!!!الفعلية ليحا اا
و أ ،الدحػص ممغ الزكمان غيمخ واضمح الزعمالع انةدالىسا الخخ الحفي ورا   الزفةاح  دكل

الجيممماة  إلشمممكالية ااسةخمممالم أو ،لجخيمممة الجقمممة الةمممي تةصلمممب عمممجم تلييمممب المممحاتالزكمممان الزفةقمممج ل
 وضػ ا و خية وعقالنية. أ تخعالع  أو ، خخمكان  إلىؼيو نو الباب الحي يل  إ ،الذعبة
 جةرممغ مكػنممات الخممخد  أن اسممةصا إذ شممجيج  بإ ثممازتخممع االممسز ىسمما  أن للسطممخزلفممت وال 
الةممي الدحذمميات ومسيمما العساصممخ الخممخد ة كليمما   ةممػى او : الممخاوي، الزممخوي لممو والزممخوي، ايممجزيع

الػسمممما ل الخممممخد ة الجممممػار  أىممممعسمممما يأوقممممج ر ، يجخيمممثت أتخممممع ببعممممج ا  شممممعخيفرمممما   رسمممزت بةجخكاتيمممما
 .األ جاثفي تدكيل مةآزريغ  والػصف

 
 اليوامر

                                                 

 .15البحخ يرطاد الزفاف، بذخى البدتاني: ( 1)
 .9-8: ل، عبج الواحج عموانيمغامخة التأوي(  2)
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