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 تجليات البوليفونية في )نشيد أوروك( لعدنان الصائغ 

   قراءة في بوليفونية اللغات واألساليب 

Polyphonic manifestations in Adnan’s Al-Sayegh The Anthem of Uruk 

 Reading in Polyphonic Languages and Styles 

 م.د. حارث ياسين شكر
Harith Yaseen Shukur 

 كلية اآلداب –جامعة االنبار 

 ملخص البحث
لنىى لل،دبىى كمصىىحلأل ل،رغبوغيفونيىى  )لعلىىالرغىىمن لنىى ل   ل للمورًىى غل،لو صىى أليدًفىى   رغنثىىم)ُوغىىَ م

ا لممللىسلدىمدً   ل،لعلالوجى لرغصصىو للوغصيق  لغه  نى للنيماى عى للزاى ليى لاىارلرغب نى ميَِّلمُللكثيفى  للَبعىم َِّ
لإالل ل،رألجنىى الرألدبيىى لرأل ىىم ل ،لرألجنىى الللىىسب غنسىى  لغل،ي قىىايهىىول،ل غهىىلالزنىى   لونُلنىى لنهمىى لبىى رل  صىى 

لنصحلأل)رغبوغيفونيى  لينحلقلوإلث  تلذغسل.لي زشميك  لمف علي  لب ن للرغ  حثلن ليكمةلقورنه ل    نصىحلأ 
مثى لرغىا ل صى ألًُلل)رغشىعم ل:ف  إلضى ي لغلمورًى لانى  ل؛نصللفى  دبيى للل جنى اللحولرحلىور ينحولنللنح ط ل

نىى للرغلحىىو ،لودىى ع م لعلىىاليىى لنسىىيب لرغبنيىىو للود لىى إغيىى للممريىى تنقحىى لإالىىلالالنشىى يفلنصللفىى ل
ل ولرألدى غي لدلرغلغى تمعى  لدىور لعلىالنسىلو لل،دً إغالإط يلج ي لًسمألب غلع  لهيمن لرغمؤي لرألح دً لل

اىىارلرغلعىى دلنىى ل ىىال لرغ  حىىثلللمسلودىىي.ل ولنيماىى ل نمىى طلرغىىوع ل ورإليىى يوغوجي تللو صو لرغشىىلو 
لآغي تل يبع لا :لرغلهبي ،لرألدل  ،لرغلنضي لون لث لرغع  يرتلرغمسكوك .ل

لرغلغ ت،لرغمورً ،لرغشعم،لرغص الغ.د،ل،لرغحوريي ،لرغلع  لغبوغيفوني رالكلمات المفتاحية:  

Abstract 

Although polyphonic as a literary term was born with prose and 

became a synonym for and closely related to the novel in particular as it 

possesses a dense narrative that distinguishes it in this aspect from other 

literary genres, however, no matter how special and inherent in as it appears, 

it remains, for these species, an interactive partner par excellence. To prove 

that, the researcher starts from the idea that the term polyphony is a flexible 

term that tends to include different literary genres. As the novel,  poetry has 

become a point of alliance of different views that converged upon it and 
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entered into its structural fabric, and helped it shift from the dominance of a 

monolithic vision to a new framework that allows pluralism, whether at the 

level of multilingualism, styles, characters, ideologies, patterns of 

consciousness, or others.  The researcher will perceive this diversity through 

four mechanisms: hybridization, stylization, typesetting, and then minted 

phrases. 

Keywords: polyphonic, dialogue, plurality, languages, novel, poetry, Al-

Sayegh. 

 المقدمة
رغمورًىىى ،لاىىى لنثلمىىى لردىىىلف دتلل ولبىىى، م،لنىىى لرغمورًىىى ،لبشىىىك  للرغمع صىىىمة،ردىىىلف دتلرغقصىىىي ةل

رغمبىى فليىى لرغ حىىثلعىى ليغ ىى لل: امهىى لغعىى  للنىى لرغىى وري لكبيىىم للعىى د للذغىىسلبفعىى َللومىى  لل،نىى لرغشىىعملرأل ىىم ل
النىى ِّ ل  كثىىملمعبيىىم رللنقوغىى لرغلنمىىي ل ولرغمؤيىى لرغورحىى ة،لويكىىو ،ليىى لرغوقىى لنفسىى ،ل،نىى ل الغىى ،ليلصحىى 

لغلل لحي لإغالرغثمر لرغمعمي لورغثق ي لغلش عم.ب يفلرغحي مي لبمصللفلنسلوي مه ،لوب غل غ لًُلوممثيال 
لقصىي ةل)نشىىي ل ويو  لو غى رغمُللنى ل بىمزلرغقصىى ال غلشى عملعى ن  لرغصىى الغلُمعى   لنحىى رغلى للحو 
كونهى لقى لرنزرحى لعى لرغقورغى لرغكالدىيكي لرغلى لنيى زتلرغشىعملننىالعقىود،لدىور لعلىاللًى ؛دننحىالرغلع  ل

 لغقن عىىى تلرغسىىىلح لورغنمىىىوذ ل لإزرحىىى لحييييىىى لشىىىكَِّل،ليهىىى لمُلرغشىىىك نسىىىلو لرغمضىىىمو ،ل ولعلىىىالنسىىىلو ل
لورغممجعيىىى تلرغثق فيىىى حىىى رالورغشىىىصو لورغضىىىم الملورألبنيىىى لووجهىىى تلرغن ىىىملدلرألرلغلعىىى  لورغىىىنم ؛لن ىىىم ل

لع لم ر  لرغصيغلورألد غي لورغلغ تلورغلهب ت،لللونيما . لبم لًبعلهى ل نموذجى  لصى غح  لغل يردى .يضال 
لنحلعه ،ل"رألزنن لورألنكن ل ورألشص  لورألحى رالحيثلمل ر  لي لرغقصي ة،لكم لًكل لرغص الُغلُنايِّال 

يمملورغسىىىىحمل ورغبىىىىنسلورغعق الىىىى لورغفلسىىىىف تلورغلىىىىمرالرغفكىىىىم لورإلدىىىىلاك يرتلورغلىىىىوريييلورألدىىىى طيملورغسىىىىَ
َ ُ لاىىاً ن  لطىىويال لنلورصىىال " لنىى ليلصىىفحه ليلفىى لحضىىوي رلكبيىىم رلونلفلىى  لألصىىورتلل 1)رإلنسىى ن لبمىى لًُشىىه وإ  

لُمالزملرغقصي ةلننالرنحالقله لرألوغا.ل

كم لم نجلاىا لرألصىورتلبىي لثن ً اى ل نم طى  ل دبيى  لنلعى دة لك غسىمدلورغصح بى لورغمثى لورغقصى لل
لاىىا  لرألصىىورتلورألننيى لونيماىى ،لنمىى لًح ىى لرغقصىي ةلبحىى ب لبوغيفىىون لورضىىأ؛لإذلًبعلهى لمسىىلبم لكىى  

.لاىىارلرغملفىىوحلرألدبىى لرغورحىى ل ول لورحىى   ل دبىى  ِّ ورغلغىى تلورغلهبىى تلرالجلم ويىى لورألدىى غي لضىىم لنلفىىوح 
رغن لرغُمهب  لاولرغا لًُحي لعلالرغبوغيفوني لن ل ال لنزج لغصح ب تلرجلم وي لنل  ين لي لرغثق يى ل

لرغلغ لورألدلوفلومع دام .ورغوع لورغلفكيم،لوب غل غ لمكو لنل  ين ل ًض  لعلالنسلو لبن  ل
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 هدف البحث
ةلنحى ويل امهى :لرغلعىمالعلىالمبليى تلرغبوغيفونيى لون  اماى ل يلح ُدلا ُالاارلرغ حثلي لع  
لرغبوغيفونيىى لغيسىى لحكىىم رلعلىىالرغمورًىى لدو لنيماىى لنىى لرغفنىىو ل عنىى لرغصىى الغ،لونىى لثىى  لموكيىى لرغقىىو لبىىو  

لرألدبي ،لوننه :لرغشعم.

 منهج الدراسة
لرغا ليلضمُ لجم ملرغنصوَ لرغشعميَ ،لن ل لرغلحليل ِّ ًعلمُ لاارلرغ حثلعلالرغمنهَجلرغوصف ِّ

 رغسع لغلحليله ؛لبغي لرغوصو لإغالرغه الرغمنشود.

 مفهوم البوليفونية  
دلرألصىورت.لواى :ل"ردىلع يةللللالبوليفونية ردىلعمله لدريدىولرغكىالملوقى ل  ىاوا لنى لمعنى :لمعى  

لإذلاى ،ليى لرألصىَ ،لو ى يةلعى لعىىزال كثىملنى لل؛ 2)نبى  لرغمودىيقا" لورحىى   لُمسىم ليى لآ   لغحنى ِّ   ى ِّ 
لينيى  لذرلنسىيجلُنلشى بسلًُشىكَِّ لرنسىب ن  لصىومي  لبىي لنبموعى لرألصىورتلرغمعزويى  .ل 3)يلكوَِّ لباغسلعمىال 

 صىىورتلغينلقىى لبعىى لذغىىسلرغمصىىحلألنىى لنيىى ر لرغمودىىيقالإغىىالنيىى ر لرغنقىى لورألدف؛ليمىىز لعن صىىمل ول
لورح  ل لنوديق  ِّ دةلدر  لرغن لرغورح ،لًُش  لنز ل غح  لنصللف لي لعم   ل.ل 4)نلع َِّ

ويعىىوُدل صىى لرغمفهىىوملإغىىالنيص اليىى لبىى  لي لرغىىا لدياليورًىى تلدودلويفسىىك لنىى ل ىىال لل
لدودلويفسىىىك لاىىىولنىىى لشىىىك  ل ولر لىىىمفلرغمورًىىى لرغبوغيفونيىىى ،ل ول نبىىى  لرغحورييىىى .لحيىىىثلي  لبىىى  لي ل   

"دودلويفسك لاول  غقلرغمورً لبمعنالآ ملاوليرال لرغمورً لنلع دةلرألصورت.لوي لاارلًقو لب  لي :ل
رلبصويةلجوامي ،لوغهارلرغسىب لب غىارتلPolyphoneغملع دةلرألصورتللر ،لغق ل وج لصنف  ليورالي  لج ي  

لنىى لملىىسل ،لواىى لاللمىىاع لأل ِّ لنىىوف  دةلنىى ل  ِّ ل عم غىى لرإلب رويىى لاللًمكىى لحشىىما لدر ىى لُ طىىملُنحىى   يىىَّ  
ل. 5)وراملرغمورً لرألويبي "رغقورغ لرألدبي لرغل لُوَج تلعبملرغلويييلورغل لرعل ن لمحبيقه لعلالنصللفلظ

يق لنصحلألرغبوغيفوني ،لكغيم لن لرغمصحلح تلرغوري ة،ليى لنقحى لمقى ط لبىي لنبموعى لولل
نىى لرغمفىى هي لورغمصىىحلح ت،لو بىىمزلملىىسلرغمصىىحلح ت:لنصىىحلأل)رغحورييىى  لرغىىا لبلىىوي لبىى  لي ليىى ل
نبموعىى لنىى لديردىى م لرغلحبيييىى لعلىىالدودلويفسىىك لويمرنسىىورليربلىى .لورغمصىىحلألر  ىىملاىىولنصىىحلأ:ل

رغلف عىى لرغنصىى  لرغىىا لبلويمىى ،لنىى لبعىى  ،لجوغيىى لكميسىىليف ليىى لنبموعىى لنىى لديردىى مه ل)رغلنىى   ل ول)
لرغلن يمي لورغلحبييي لُنسلفي ة لن لنفهوملرغحوريي لرغا لق ن لب  لي لون  ملغ .ل

دلرألصىىىورتلورغىىىمؤ لل،ويلودىىىسلرغمصىىىحلح  ل لقورنىىىُ لمعىىى   ليكىىىم  ِّ بصىىىف لع نىىى ،لعلىىىالدىىىن  
 ىىى لرغعمىىى لرغورحىىى ،لبحيىىىثلًصىىى ألرغىىىن لو ىىى يةلعىىى ليسيفسىىى  لنىىى لورأليكىىى يلورغلغىىى تلورألدىىى غي لدر

"نىىى لقبيىىى لطميقىىى لرغلنىىى  لوطميقىىى لرغلعىىى دلرالقل  دىىى تلملىىى ر  لوملحىىى ويلفيمىىى لبينهىىى لبكي يىىى تلنصللفىىى ل
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،لبمىىى لًبعلىى لنصىى  لمشىىىلم لفيىى لنبموعىى لذورتلمصللىىىفل 6)رغلغىىو لوطميقىى لرغصح بىىى تلرغمنقوغىى لونيماىى "
  لعى ةل صى ر لو صىورتلغنصىىو لنى لرغعقيى ةلورغلى يييلورألدىىحويةلوملمى يزلعى لبعضىه لرغى عه،ليهنىى

لبحقلرغص صي لرألد دي لغلبوغيفوني . لذغسلًُع   لورغحك ً لورغشعبي لورألنني لونيما ،ليك  

يلنفهىىوملرغبوغيفونيىى لنىى ل زورغىى لدًكىىمولضىىم لن ميلىى ليىى لرغىىللف لورغحبىى  ل ،لحيىىثل 7)محىىو 
لرغىىىن ،ل  لنىىى ،لملن زعىىى لعىىى ةلمع نىىى لدًكىىىمولنىىى لرغبوغيفونيىىى لنىىى لنن ىىىول يلحبىىى ج لرنحالقىىى  لنىىى ل   

رليحسىى ،ليهنىى  لرغىىارتلرغملح ثىى ل ىى ي لرغصحىى فل)رغك مىى  ،لوانىى  لرغىىارتل  صىىورتلوغىىيسلصىىوم  لورحىى  
لرغنصىو ل رغملح ث لدر ى لرغصحى فل)رغسى يد ،لوانى  لرغمللقى ل)رغسى ن  ل ًضى  .لواىارلنى لنبى  ليى لكى ِّ

قو لذولرألصورتلرغلملعى دةليمجى ،ليى لرألصى ،لإغىالوقىوفلحى ثيي لورغصح ب تلرغمنقوغ ،لي غصح فلرغمن
 حىى بيي لنصللفىىي ،لرألو ل حىى فلر  ىىملرغمنقىىو ،لورغثىى ن ل حىى فلرغن قىى لرغىىا ليىى نجلقىىو لر  ىىمليىى ل
لًكلسىىُ لدالغىى  ل  صىى  لبفعىى ل لننقىىو   ل حىى ف  دىىي خل حىى ب لًصللىىفلعىى لرغسىىي خلر  ىىم.لوب غلىى غ ليكىى  

لمىىىىنحمسلآثىىىى يلرغن قىىىى ،ل ولمصلفىىىى لنالنىىىىألرغسىىىىي خلرغمقىىىى ن لورغمقىىىى غ لرغىىىى ا لًكىىىىو لفيىىىى لنىىىى لدو ل  ه
 . 8)رغمنقو 

لرغن لاىولل ي،لفيم لبع ،لن لبو لييكويلضم لن ميل لي لرغلووي لرنحالق لن ل    كم لمحو 
و ىى يةلعىى لنيىى ر لمحىىوالتلغحقىىو لدالغيىى لنل  ينىى ل)علىىالرألقىى لحقلىىي  لمبىى لنفسىىه ليىى لعالقىى لنل  دغىى ل

عالقى لرغف على لمحى البىي لذرتلرغم غىف،لبمى لًعنى ل)ذرتلرغىن  ،لوبىي لذرتلرغقى ي ،لونلف عل ،لاا لرغ
دلدورالىىملرغحييقىى ل بمىى لًعنىى ل)ذرتلرغلوويىى  ،ليَّعىى دةل لىىقلرغمعنىىالنىى لج يىى ليىى لوعىى لرغقىى ي لًعنىى لمعىى  

دلرألصورتلرغا لاولح ص لمض يملرغارمي . لوب غل غ لمع  

رغن مي لرغل لرعلم ا لرغنق دلورغ ريدىو ليى للاارلرغلفسيمرتلمسمألغن لبفه لبعهلرغلوجه تل
لرغبوغيفونيى ل ولرغلن صىي ل ولرغلف عى لرغنصى ل ول ض حه لغمفهوملرغبوغيفوني ،لون لثى لإنك نيى لرغقىو لبىو  

دللرغحوريي لرولل رألصورتل ولمنوفلرغملفوظ تل ولنيما لن لرغمصحلح تلرغل لمق لعلالنفسلرغصى ،لمع  
يىىى لنعنىىال ىى  ،لوغكنهىىى لنهمىى لرنفىىمدت،ليَّنهىىى ليىى لنه ًىى لرغمحىىى المشىىلم ليىى لنعنىىالعىىى ملثىى لمنفىىمدل

،لبحيىىىثلًكىىىو لصىىىوتلرغق الىىى لصىىى  ل لورحىىى   ليىىى لصىىىوت  ُمسىىىلص ملغل الغىىى لعلىىىالحضىىىويلعىىى ةل صىىىورت 
،ل ولبمعنىىالآ ىىم:ل 9)ألصىىورتل  ىىم لنىى لصىىوم ل ولنيىىملصىىوم ،ل  :ل"صىىوتلمسىىكن ل صىىورتل  ىىم "

.لوب غلىىىى غ ليلضىىىىم لرغنمىىىىوذ ل 10)نوضىىىىوف""قحعىىىى لبهىىىى ل كثىىىىملنىىىى لقحعىىىى لورحىىىى ة؛لصىىىىوتل ولغحىىىى ل ول
رغبوغيفىىىون ل"نبموعىىى لنىىى لرغلغىىى تلورغلهبىىى فلورألدىىى غي لورغصح بىىى تلورألجنىىى الورألنىىىورفلرألدبيىىى لرغلىىى ل
ملضم ل نس ق  لو نضم لبنيوي لو دلوبي ل  ص لبه ،لملن يسلفيم لبينه ،لبشك لدرالى لونسىلمم،لغلوصىو ل

ل. 11)إغالنمكزلرغسيحمةلورغهيمن "
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 ية بين الرواية والشعرالبوليفون
ملنفهونى لحىو لرغبوغيفونيى لبىي لرغمورًى للل لإشك غي لرغلص دملرغل لطمحه لب  لي لواولًُقى َِّ إ  

لكثيىم رل ورغشعملديع ،لفيم لبع ،لكثيم رلن لرغنق دلورغ ريدىي لرغىالموجيى لرغنقى لألطموحلى ،لرنحالقى  لنى ل   
لم لغعقنىى فلعلىىالشىىموغي لرغمفهىىوملوعىى ملنىى لرغمشىىلمك تلبىىي لرغمورًىى لورغشىىعملنىى لشىىونه ل  ه كىىو لدىىبيال 

لقصم لعلالرغمورً ل ولنيما لن لرغفنو .

ون لث لرغلس ؤ ،لعلالنحولنشموف،ل غيس لان  لن لرغلقني تلرغل لملميىزلبهى لرغمورًى ،للل
نىى لًقىى ل ىى ي لإط ياىى لرغلبنيسىى رلغقىى لردىىلصم لنىىيال لكونىى يمر،لواىىولًقىىم لإحىى  ليورًىى تلامنىى  لبىىمو ل

م ،ل مس ل جن المصللفلع لبعضه لرغ عهلبصويةلجايي لواى ل:لرغمورًى ،لرغقصى ل1886-1951)
،لثىىىى لردلحضىىىىمليىىىى لذرتلرغمقىىىى ملو ىىىى يةلرغشىىىى عملرغفمنسىىىى ل 12)رغقصىىىىيمة،لرغمبويمىىىى  ،لرغقصىىىىي ة،لرغمق غىىىى 

رغصي طى لم لنعلَِّق  :ل"وغنسلحضملرغع  يةلرغعزيزةلعلالرغسويي غيي ل)رغلق  لآغى ل1870-1846غوممي نو ل)
لرغبوغيفوني لرغمورالي لا لشعمل كثملنم لا لمقني " ل. 13)ون ل  لعلالط وغ لرغموضوع لذرمه .لإ  

ن لرغك بحىى لل لرغشىىعم،لاىىولر  ىىم،لرغلمىىم دلعلىىالرغسىىُ لنىى لحىىقَِّ وإذرلنىى لمىى  لغلمورًىى لذغىىسليىىَّ  
ي لن ل"رغغن الي ل د لورنفل ح لعلالر  م،ل  ص لن لنح والتلمحم  رغل لك  لرغصوتلرغورحى لغف علي لمم  

لرغممكىَ ،لذ لرألصىورتلورغضىم الملرغكثيىمةلرغمل ر لى ،ل  لبَّضىف  لرغبنى  لييه لل َ اىولرغح ضىملإغىالرغىن ِّ
رغ يرن لعلالرغن ،لن ل ال لرغحوري،لو ًضى  لرغسىمد،لو شىك  لرالدىلمج  لرغمصللفى لرغلى للل–رغمسمح لل

لمكو لعودةلإغالرغم ض ،لن ل ال لرغحوريلنى لنمجعيى  تلق ًمى لنى لرغلى يييل ولرغلصىوا،ل ولإن ل  ه
رغشعملنفس ،ل ولب غعودةلإغالرغاركمةلنفسه لك دىلع دةلغمشى ا ل ولغح ى تلغهى لعالقى لبسىي خلرغىن ،ل ول

ل. 14)يكمم "

لرغمى غو لل س لجوغي لكميسليف لغبوغيفوني لشعمي لرنحالقى  لنى ل    وعبملاارلرغمو ال ًض  ل د 
نغىى يمة،لبشىىك لًمكىى لنعىى لقىىمر ةل ح بىى تلع يىى ةلدر ىى لرغقىىو لرغشىىعم لًُحيىى ل"إغىىالنىى غوالتل ح بيىى ل

.لواولن ليىلال ملنى لرغحى ب لرغبوغيفىون لنى لحيىثلكونى لًعحى لنسى ح لغلقى ي لغقىو لكلملى ل 15)رغشعم "
بشىىك لاللًكىىو لنعىى لصىىوتلرغم غىىفلنسىىق  لنلع غيىى  لونعحىىالجىى از رلعلىىالرغقىى ي لرأل ىىالبىى لوعىى ملرغحيىى ل

عالالىىقلحورييىى لُنلعىى دةلُمفضىى لبىى ويا لإغىىالإيىىمرزلدىىيمويةلاللنلن هيىى لنىى لعنىى ،لوإنمىى لًُسىىه ليىى ل لىىقل
لرغ الالت.

لل إ لن مةلبى  لي لغلشىعملاى لن ىمة،لإ لصىألرغقىو لعنهى ،لدىلحوي ،ليهىولينحلىقلنى لعى َِّ
لنغلق  لعلالص ح  ،لص دي رلن لصوتلعلو لنفمد،لعلالعكسلرغمورً ؛لوألن لكىاغسليهىول رغشعملعمال 

وري لغلصحىى فلبكي يىى ل دبيىى ؛ليهىىولًكفىى لذرمىى لبامىى لواللًفلىىم لوجىىودلنلفوظىى تلاللًسىىلص ملرغصىىوحلرغحىى
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ر  مي ،لي غلغ لنعح ةلغ ليق لنى لرغى ر  ،لوغىارليهى لغغى لآنىمةلونح ي ى ،لمقىفلب غضى لنى لرغلهبى تل
د،ل رالجلم وي لو ً لغهب تل  م لب دلثن  لرغلغ لرألدبي .ل ن لي لرغمورً ليلصلل لرألصىورتلويسىودلرغلعى  

دلرألصىىورتلومشىى بكه ،لوذغىى سلبسىىب لنىى لمحلويىى لنىى ل بعىى دلم ييصيىى لورجلم ويىى لمبعىى لننهىى لنيىى رن  لغلعىى  
ومنوفلرغملفوظ تلورغمؤ لرإلي غوجي ،لبم لًعن لغي فلهيمن لرغسلح لورغممجعي لرغث بل .لوعليى لي غصىوحل

طميقىى  لعلىىالعكىىسلرغصحىى فلرغمورالىى لرغىىا لًسىىلسلل 16)رغحىىوري لدر ىى لرغصحىى فلرغشىىعم لًصىىفلويصمىى 
ل-رغكلمىى ل-رغملفىىوحل–رغنسىىقلذرتلرغبنيىى لرغث بلىى ،لوإنمىى لرغلغىى لل–"رغلغىى لنغىى يم ر،ليليسىى لرغلغىى لفيىى لاىى ل

ل.ل 17)رغصح ف،لرغمحم ل لب غقص ً لورغوع لورغس المةلن لرغمحليي لإغالرغنسبي "

ةلنصىىو لوذورتلل لملبىى ويلفيىى لعىى   لرغبوغيفونيىى لبوصىىفه لنحىىال  وإيىى يوغوجي ت،لملبىى ذفلإ  
لرغمورًى ل يىملنحضىى لغهى ؛لألنهىى ،لكمى ل دىىلفن ،ل لو    وملف عى لفيمى لبينهىى لدر ى لرغصحىى فلرغورحى ؛لاللشىىس 
 كثىملرمسىى ع  لوق بليى  لعلىىالرنلصى  لرغنصىىو لومىاوي لرغحىى ودلرغف صىل لفيمىى لبينهى ،لونىى لثى لجمعهىى ل

لك ن لنسل ع ةلن لني دي لنصللف . لي لصعي لورح ،لبع ل  ه

وغك لنث لاا لرإلجمرالي لغيسلن لرغصع لعلالرغشعم،لو  ص لر  ،لرغييى ملبهى ؛لكونى لل
لًحىىلف لبللىىسلرغنزعىى لرغمون نسىىي ،لوإنمىى لصىى يليىىُورز لرغمورًىى لوُيب ييهىى ليىى لرغلعبيىىملعىى لرغصىىمرفل غىى لًعىى ه

لعىى لإنىى لبى  ،لوننىىالزنىى ،ليلقبىى لرغلمى ز لرألجن دىى ل"بوصىىف ل ن هىىم رلرغُمحلى ملبىىي لرغىىارتلورغعى غ .ليضىىال 
د،لب غنسى  لغى ،لشىي   ل 18)ن لن  املرغلص يفلن لرغنزع لرغنمجسي لغ  لرغم غف" لرغلعى   .لوب غل غ لغ لًعى ه

ر،ل  صى لواىوليوركى لرغلحىويلرغثقى ي لورغفكىم لورغحضى ي لرغىا لًشىه  لرغورقى لعلىالك يى ل نمي   لوج يى  
لرغمسلوي ت.

ليىنقهل طل لإذ لوب غن ملغها لرغمعحيى ت،لبوصىفه لنقى بال  موحى لبى  لي ،لًمكننى لرغقىو لإ  
دلورغلنىىوف،لعىى لطميىىقل لًُمىى ياليعىى لرغلعىى   رغشىىعملب دىىلح عل ،لكغيىىم لنىى لرألجنىى الرألدبيىى لرأل ىىم ،ل  ه
مقىىزي لومحبىىي لصىىوتلرألنىى ،لوصىىوحلرغصحىى فلنىى لنوقىى لنفلىىونلعلىىالرغقىى ي ،لغيكىىو لرغىىن لم عىى  لغىىاغسل

لرغص صىىي لرغحورييىى للدى ح لُنلعىى دةلرألوجىى ؛لاىولنىى لذورتلُنلعىى دةلوغىيسلذرمىى   ورحىى ة .لواكىارلً هىىمل  ه
رغلىىى ليلميىىىزلبهىىى لرغصحىىى فلرغشىىىعم لمبعىىى لننىىى لجنسىىى  لدًمقمرطيىىى  لب نليىىى زلشىىىون لشىىىو لرغمورًىىى .لوب غلىىى غ ل

لللب إلنك  لرغلودي لن لنب  لردلص رملرغبوغيفوني لغلشم لرغشعمل ًض  .
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: التهجين   Hybridationأوالا
يى لبى  لي لبونى ل"نىز لغغلىي لرغلهبي لاولمم ز لغغلي ل ولل  كثملي لبني لغغويى لورحى ة.لوقى لعم 

.لواىىىول ًضىىى  لرغلقىى  لوعيىىىي لغسىىى نيي لنفصىىوغي لبحي ىىى لزننيىىى ،لوبفىىى يخل لورحىى   رجلمىى عيلي لدر ىىى لنلفىىىوح 
ةل 19)رجلم ع ،ل ولبهم لنع  ،لدر  لد ح لذغسلرغملفوح" .لوقى لجى  لرغلهبىي ليى لنشىي ل ويو لعلىالعى  

بي لب غلغ لرغيوني ،لورغلهبي لب غلغ لرغباي  ،لورغلهبي لب غلغ لرألجنبي ،لورغلهبي لبلغ ل وج ل امه :لرغله
ل جنبي لنكلوب لبحموالعمبي ،لونيملذغس.لون لرألنثل لعلالذغسلقو لرغص الغ:ل

رن أنن البتتت ن   قلتتتأن أنتتتامن سلتتت  اىستتتفلأو ملتتت  الفجتتتر وأمتتترك تو  ولكتتتنن الحتتتار   ) نتتتأن أفكتتت 
ل ...(   أيقظني منساقاا بالركالتو المتطف 

 من المتنزنهو               

 حت  بابو المخفرو                    

                           ...  (20)في تهمةو تشويهو الشارعو

يقوغ :ل) نم لهلل لنلفىوحلغغىو لًُسىلص ملكثيىم رليى لرغلص طى لرغيىون لبىي ل يىمردلرغمبلمى ،لنقى لل
لبص صىي لَ لرغلقميميى ؛لغالدىلف دةلنمى لُيثيىم لاىارلرغملفىوحليى لنفىسلرغقى ي لنى لع لطميق ل رغصى الُغلرغحى ام

رلع لرغشمنلورغلحلي .ليض  لن لرغفع غي ،لبع ِّ لبمث ب لوقىودلً لرنح  ع تلبعي   لع    رلعم  لًُحقق لن لق ي 
بمعنى  لرغعى ملاىولمفميى لغلغى لغلن لًُحمَِّك لوي كَِّ لصلل ل كثملب غمبلم لرغا ل يىمز .ليىَّذرلكى  لرألدىلوفل

لرغشىى عم،لعىى لطميىىقلاىىا لرغملفوظىى تلرغهبينىى ،لًبعىى لكالنىى لبوغيفوينيىى  ،ليهىىول"ًسىىعالإغىىال رغع نى ،ليىىَّ  
دلغهىىا لرغكلمىى ليىى ل يىىقلآ ىىمل) يىىقلرغفىى ا  لوب غلىى غ ليىى   ليىى لعالقىى تل موجيىى لكلملىى لنىى ل يقىى لرغمحىى َِّ

رغلى لملميىزلبهى لرغلغى لرغشىعمي لمبعلهى لغغى ل  صى ل.لواىا لرغثن اليى لرغصىومي لل 21)حوريي لن ل يىقلر  ىم"
رلغلحوري.لون لذغسل ًض  لقوغ :ل لمسلثمملنعحي تلرغلغ لرغع دً لغلبعله ليفيق  لنس َع  

. الصر(   لنو نني  –ادفنوني وقيثارتي ألنغن وي مذا أنفضن سن ي الصحابن هن التت.. ُخن وهتو ينشت  .. تنرق صتن اخن
هو ويشمشمن لحمي   (22)كقط   بسفافيدو

لوقوغ :لللللل

 (23)ا ردوا سمالء  الت....( السكوتن يمرمطنهن  -واضعاا أنذن هن في الجدارو ليصغي )   

لوقوغ :ل
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اضطجعأن بمقربة  من سهادك ونمأن سل  سقرب  دار  بي دورتين  ثالثاا  وإذن متلن متن نظراتتي تطتون  
 ليلدغني فاستفقأن  

 من النومو                       

 مرتعباا كانأو الشمسن تلسعن وجهي من الكنونةو الجانبينةو..                       

  )24( بالق ش و والكدماتو قمأن أ و حن                      

ليل ون ننىى ،ليىى لرغورقىى ،لنلفوظىى  ،لممكي ىى  ،لنبممىى  ،لوطميقلىى  ليىى لرغكىىالملرجلمعىى ليىى لنلفىىوح 
لغغىى تليونيىى لوغهبىى تلرجلم ويىى لنصللفىى ،ليىى غمفمدرت:ل .لي غصىى الُغلنىى ل ىىال لاىىا لرألنثلىى لشىىص  م ورحىى  

ل دىىهم لبشىىك  ل ل ىى    ليىى لمشىىكي لغغىىى ل)ًشىىلوطن ،لًممنحىى ،ل طىىوطأ لاىى لنفىىمدرتلنىى لنىىىوف  لي عىى  
رغحىوري؛لألنهى لنفىىمدرتلُننفلحى لعلىىالرغصى ي ،لوكونهىى لغيسى لغغىى لرغم غىفلرغص صىى ،لبى لاىى لغغى لدىى ال ةل
 ى ي لرغلغى لرألدبيى ،لردىىل ع ا لرغشى عملوجعلهى لنوضىوع  ،لوب غلىى غ لودىيح  لصى غح  لالنعكى النقصىى  .ل

عىىى لعىىى لرغلغىىى لرغص صىىى ل ولرغورحىىى ة،ليهىىىولب دىىىلص رن لغهىىىا لرغمفىىىمدرتلرغمشىىى ع لبىىىي ل يىىىمردلرغمبلمىىى ليبل
رلغغويىى  ،لوكونىى لطىىمالث غىىثليلودىى لقحبىى لرغنىىزرف.ليعبىىملاىىارل لرغلعبيىىم،لشصصىى  لُنح يىى   وي قىىا،لإذرلصىىأ 
رغمسلسلردلح فلرغص الغلمصويملرغح البص خلاللنلن  ،لك شف  لع لن  لمانم لن لاارلرغورق لرغمميمل

لرغا لًعيش .

لرغكلمى لل لجىوِّ .لوبنىى   ل 25)رالجلمى ع لرغمحىىي لب غموضىوفلًبعى لرغصىويةلمشىىمخلومىل ألل كثىمإ  
لرغصىى الغلًسىىل ع لاىىا لرغمفىىمدرتلبوصىىفه لملمىى لضىىمويي لغورقىى لرغحىى ا،لحيىىثل علىىالاىىا لرغمسىىلم ليىىَّ  
ا ل ًقونىىى تلجىىى ازةلالدىىىليع فلرغحىىى ا،لواىىى لكمىىى لًقىىىو ل مزيىىى لنىىى لورقعيلىىى لونىىى لنبممىىى لرالجلم ويىىى لبعىىى َِّ

 مل ص  لب غنس  لإغالرغموضوف،لوجه تلن ملنحمون لن لرالصىحالحي لرألدبيى ،لب  لي ل"وجه تلن
ع لغ يقلرغلغو لرألدب ،لُنس َع ةلعلالنزولعورغ لج ي ةلن لرغوع لب غكلم لغحس فلرألدف" ل. 26)ُنودِّ

ون لذغسل ًض  لردل ع  لرغصى الغلغلمفىمدرتلرغ رغى لعلىالرغشىليم لوزجهى لدر ى لرغلغى لرألدبيى ،لل
ل لبمث ب لنحح تليلحم لن ل الغه لرغق ي لإغالرغن ،لورغن لإغالرغع غ ،لكم لي لقوغ :بم لًبعله

 ي رمن ن السجناء  بألحاظو أودن 

 (27)م نن منكمن يا مضاريطن يشتمننا؟(......                

لوقوغ ل ًض  :ل

: يا و ني   ما الذك سأقولن لهم كل ما رنن سوٌط سل  جلدو قلبي   رقصأن من األلمو المر و أ صرنخن



 
 

 
178 

 
 2021والثالثون /   الثالثالعدد: 

 واآلداب مجلة جامعة االنبار للغات 

E-mail: aujll@uoanbar.edu.iq 

ISSN = 2073-6614  pp:170-189 

 (28)والمنحق و ن يشتمني غاضباا: أ ي ها الكلبن قلن أكن شيء  سواه

اىىا لرغمزروجىى ل ولاىىارلرألدلنسىى  لرألدبىى لغلصح بىى تلرالجلم ويىى ،لاىىولنح وغىى لغحىىمنليؤيلىىي لل
ج نبي لغلصح فلرغلغو لع نى ،لرألو ليلمثى ليى لكىو لرغلغى لسلرنحالق  لن لوجودلعبمليؤي لورح ة،لوذغ

نن ونىى لرجلم ويىى لذرتلبعىى لُنشىىلم لبىىي ل يىىمردلرغمبلمىى لوقىى ب ليىى لعقلهىى لرغبمعىى ،لورغثىى ن ليلمثىى ليىى ل
رغلح ويل.لوعبملاارلراليمك زليلو  الرغش عمل 29)كو لرغلغ ليع  غي ليمدً لذرتلبع ل   لب غمب فلنفس 

م ة ،لوعبىِّملغى ل لجعلى لعلىالممى الن  شىمةلنى لنفىمدرتلورقعى لنىم ن لرغق ي لورغلوثيملفيى ليى لر  لنفسى ،لإذه
لع لنمريةلاارلرغورق لوثقل ،لوع لح غل لرغنفسي لورغشعويي لنمم ة ل  م .

 les expressions figées ثانياا: العبارات المسكوكة
بونهىىى لرغلمركيىىى لرغمىىىوثويةل ولرغملوريثىىى لرغلىىى لجىىىمتلنبىىىم لرغمثىىى لُمعىىىمالرغع ىىى يرتلرغمسىىىكوك لل

لغ لمك لكاغس،لوُدمي لباغسل"رش يةلإغالن لملس لب لاا لرالغفى حلرغملصى ح  لنى لث ى تلالل ورغحكم لوإ ه
.لوا لو ى يةلعى ل"وحى ةلغغويى ل دىمي ل وليعليى ل 30)يليألألبن  لرغلغ لإد   لمغييملعلالنكون مه لن غ  "

ملىىي ل ول كثىىم،لينشىىولعىى لريم  طهىى لنعنىىالج يىى ،لًصللىىفلعمىى  لك نىى لمىى  لعليهىى لنع نيهىى لنكونىى لنىى لكل
رغلغويىىىىىى لرألصىىىىىىلي لننفىىىىىىمدة،لحيىىىىىىثلمنلقىىىىىى لبىىىىىىاغسلإغىىىىىىالدالالتلرجلم ويىىىىىى لودي دىىىىىىي لوثق فيىىىىىى لونفسىىىىىىي ل

ل.لون لرألنثل لعلالذغسلقو لرغص الغ: 31)ورصحالحي "
 (32) األي امو...يا هذا الكم ونن المطحونن بهاونو أحشائي يكفيني  حنن 

لي لن لرغص الغلاى لرغمثى لل لضمن  ِّ ي غع  يةلرغمسكوك ل ولرغكليش لرغب ازةلرغل لويدتلبشك  
رغشىىىعب لرغق الىىىى :ل) ورعىىى  لب غوعىىىى لو دىىىكيسلًىىىى لكمىىىو  .لوُيضىىىىمفلاىىىارلرغمثىىىى لغل الغىىى لعلىىىىالرغلسىىىىويفل
ورغمم طل لرغلى لمى د لبصى حبه لإغىالرغبىزف.لحيىثلردىلغ لرغصى الغلنى لغهىارلرغملفىوحلرغمسىكو لنى لقىوةل

اىىارلعلىىالنحىى خلرغمعنىىا.ل نىى  لرغمسىىلسليميىى ليميىى ةلغل الغىى لعلىىالعمىىقلنحنلىى لوشىى ةلًودىى لوجزعىى ،لمعب
رغثىى ن لييىى   لضىىم لوظيفىى لرغلغىى لرألد دىىي لرغلىى لاىى لرالمصىى  لورغحورييىى ،لحيىىثلك نىى لاىىا لرغع ىى يةل

لبمث ب لح يزلغلحوريلن لرغق ي لرغا لًمللسل بمةلنعمفي لُنس ق لع لاا لرغع  ية.ل

لدنىجلاىا لرغع ى يةليى لنلفىوحلرغصى الغلاللًقلصىملعلىالإعى دةلرغمى دةلرغمقل سى لرغلى لواكارليىَّ  لل
ُممثلهىى لاىىا لرغع ىى يةلبح غلهىى لرألوغيىى ،لبىى لبلحويلهىى لومبىى يله لبمىى لي كىىَِّ لرغمعنىىالويشىىحن لنىى لجهىى ،لوينىىزفل

لعن لصف لرغمونوغوجي لن لجه ل  م .لواولن لنلح  ل ًض  لي لرغن لرغل غ :

... )ال تبص ن في الل  شارعو
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  لُّ ترابو بالدك

 معجوٌن بالدمو( لكنن األوراق  

 اختلطأن                        

 يا س بُّود                       

 ل(33)األخضر في سعر اليابسو 

يلبلىىالرغ عىى لرغبوغيفىىون ليىى لاىىارلرغىىن لعبىىملثىىالالعالقىى تلنلسلسىىل ،لرألوغىىالاىى لعالقىى لل
رغلحقىىقلوملمثىى ليىى لردىىل ع  لرغع ىى يةلرغمسىىكوك ،لورغث نيىى لاىى لعالقىى لرغلحويىى لوملضىىم لإعىى دةلمىى ويمل

 يى لرغع  ية،ل ن  لرغعالق لرغث غث ليه لعالق لرغصىمخلورغلى لملمثى ليى لردىلي   لاىارلرغشىكي لرغصىي ن لرغب
ن لقب لرغق ي لبم لينحىو لعليى لنى لمشى ب ل ولر ىلالا؛لإذلُيثيىملاىارلرغلىزرو لورغلف عى لرألدىلوب لرنل ى  ل
رغق ي لوُيحمَِّ لذان ليللكو لغ ً لننحق لم  د لومق د لبين لوبي لرغش عمليى لمح يى لرغمضى ني لرغفكميى ل

ًُحىىمَِّ لنىى للبستتعر اليتتابس()األخضتتر رغص صىى لبىى غن .للي غصىى الغلوعىى لطميىىقلاىىا لرغع ىى يةلرغمسىىكوك :ل
غ  لرغق ي لن لنصزو لنعمي لونعلون م لع لاا لرغع  يةلرغل لمعن لمش بسلرألنويلوضي فلرغمعى ييمل
حلىالاللًُعىىمالرغحىقلنىى لرغ  طى .لورغقىى ي لبى وي لًُق بىى لاىا لرغع ىى يةلبمى لًُم ثلهىى ليى لرغمعنىىالعلىالجهىى ل

ل ي لعلالنقص لرغش عم.رغموريق ،لييلحققلباغسلعنصملرغحوريلي لرغن لويق لرغق

لون لرألنثل لعلالذغسل ًض  لقو لرغص الغ:لل

عنها بالماءو واشربنها.. -ورسائلها؟  -ميماٌن خنطبأن يا صگبان لسيارةو أولدزموبيل!..   (34)ن قن

دلرغلغى تلورغىا لمى  لل يلحققلرغ عى لرغبوغيفىون ليى لاىارلرغىن لعبىملنسىلويي ،لرألو ليلمثى لبلعى  
دلرألدىى غي لعبىىملإقحىى ملرغصىى الغل غلكلمىى لرألجنبيىى :ل) وغىى زنوبي  .ل نىى لرغمسىىلو لرغثىى ن لييلمثىى ليىى لمعىى  

لبمث ب لنقح لمورص لل)نقعها واشرب ميها(ورغا لم  لعبملردل ع  لرغص الغلغلع  يةلرغمسكوك :ل رغل لُمع  
ا لن لنىى لرغقىى ي ،لنىى لحيىىثلإنهىى لمصلىىز لغىى لرغفكىىمةلومصلصىىملغىى لرغحميىىقليىى لمح يىى لرغعالقىى ،لبعىى ِّ عىى دال 

نف هيميىى  لوحورييىى  لغلمضىىمو لرغفكىىم لغلىىن .ليهىى لُممىى ياليعلهىى ليىى لرغ الغىى لعلىىالرنلفىى  لرغبىى و ؛ليىىالل
نقلضىىالغلمدىى ال لإذرلذاىى لرغحبيىى ،لونىى لجهىى ل  ىىم لمكشىىفلعىى لدالالتلرغىىن لورمب ا مىى لرغنفسىىي ل

 ورغموضووي .ل

ل
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 Typesettingثالثاا: التنضيد  
لغك ليلمةلن لل يلمرتلرغوجودلرالجلم ع لغغ لننوع لمم نى  ؛لإذلًمللىسلكى لجيى ليم لب  لي ل   

در ىى لكىى لورحىى ةلنىى لاىىا لرغفلىىمرتلنعبىى لنفمدرمىى لونسىىق ليىى لرغلنبيىىملرغصىى  لبىى ،ليهنىى  لغغىى لرألديىى ،ل
ورغحبيى ،لورغمحى ن ،لورغفييى ،لورغحكىي ،لورغسي دى ،لورغمعلىى ،لورغلى جم،لورغمقى و ،لويجى لرغى ي ...لإغىىي؛ل

اا لرغلغ تلبعض  لن لنالنألرغم هملرغنوع لغبنسه لرغلعبيم ،ليلللح لبوجه لللحيثلملصالك لغغ لن 
ن م ،لوبحميق لمن وغ ،لوبشكل لي لرغلفكيم،لن لًبعله لغغ ل  صى .لويىاا لبى  لي لإغىال بعى لنى لذغىسل
ليوم لن ل ً ملرألدبوفلغغل لرغص ص ،ليلغ لرغيوملمصللفلب غفع لعى لغغى ل نىس،ليلكى َِّل لغك ِّ لحيثليم ل   

ليىوم لنبمرمى ،لوشىع ي لوشىل الم لوإطمر رمى .ل لغكى ِّ يوملضمييل لرالجلم ويى لورالي يوغوجيى لورغ الغيى ،لكمى ل   
لملب بى ،ل دلرغلس ن لاى لوجهى تلن ىملحىو لرغعى غ ،لوب غلى غ لًمكنهى لجميعى  ل  ه واكارليبمي لغغ تلرغلع  

لمىى   ليىى لعالالىىقلحورييىى ،لوملعىى ً لدر ىى لوعىى لرغنىى ا،لوقبىى لكىى َِّل لدر ىى لوعىى لرغفنىى  لو  ه .ل 35)شىى   
رلبوغيفونيىى  لورضىح  لنىى ل ىال لق يمى لعلىىالرحلضى  لغغىى تلرجلم ويى لنلعىى دةل وبىاغسلًُشىكَِّ لرغلنضىىي لُبعى  

دلرغلغو لورألدلوب لغاغسلرغصح فلرألدب .ل لوصهما لدر  لغغ لورح ة،لنم لًُفعِّ لب وي لرغلع  
لون لرألنثل لعلالذغسلقو لرغص الغ:لل

 : قال  المقاولن 

 نبني الو ن  -

مأن سمرك   فكو 

  ابوقةا فوق  ابوقة                

  ان المقاول ينشيءن من لحم أحالمنا  شققاا 

 (36)وفنادق...                                         

الرغلنضىىي ليىى لاىىارلرغىىن لعبىىملردىىلص رملرغصىى الغلغلغىى لمحمىى لن هىىم رلنوويىى  لًُغىى يملل يلبلىى 
رغم هىىملرغنىىوع لغلملفىىوحلرألدبىى ،لحيىىثلردىىل عالرغصىى الغلنفىىمدرتلنىى لغغىى ل  ىىم لنيىىملغغىى لرغشىىعمر ،ل

هى لدر ى لرغملفىوحلرغشىعم ،لغُيكىوَِّ لبىاغسلغغى  لبوغيفونيى  لننفلحى  ل لمكىو لوا لغغ لرغمق وغي لورغبن الي ،لوزج 
نى لردىلص رململىسلرألدى غي لاى ل لىقلصىويةل كثملقى ية لعلىالردىليع فلرغحى الورغلعبيىملعنى ،ليىى"رغغ ً ل

ونى لجهى ل  ىم لمكىو لع كسى لغل ىال لرغنفسىي لورغورقعيى لل. 37)غلغ ،لب  لردلص رملغغ لن  شىمةلغللعبيىم"
لعمليىى لرغلنضىى دلإشىىك غي لرغعالقىى لبىىي لرغىىارتلب غموضىىوف؛لإذلإ   ي لغيسىى لُنبىىم دلردىىلع يةلغلغىى لرغلىى لُمحىى َِّ
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  ىىىم ،لوإنمىىى لاىىى لعمليىىى لننهبيىىى لغحىىىمنلرغمن ىىىويلرغفىىىمد لعبىىىملنن ىىىويلجمىىى ع ،لعىىى لطميىىىقلإنشىىى  ل
صالتلن جح لبي لنفمدرتلنش ع لغلبمي ،لي غش عملك لينو لعى لرغفمدًى لورغمونوغوجيى ليوظىفلذغىسل

دلورغلنوفلرغلغو ،لورغىا لاىوليى ل نل ى لكىالملر  ىمي لكمى لًقىول لرغلع    لبى  لي :ل"يى لرغكىالملرغعى د لغكى ِّ
لًعي لدر  لنبلم ،لًكو لنصفلن ليللف لب لعلالرألق لاولن لكىالملر  ىمي " واىارلنى ل   38)إنس   

لنلمس ل ًض  لي لقو لرغص الغ:

عاف   صحوتن سل  صوتو سينارةو مسن

 تحمولن وسيي                              

 مل  صالةو العمليناتو                                

              .  مختنقاا بغبارو القواميسو والسستراتو

لي بأنبوبةو الطرقاتو    يهرولن م صن

 مل  البحرو                    

 أفتحن سيني سل  البحرو  

ثنتي E.C.G  ان جهازن    سا الا  والستائرن مسدلةا  واأل باءن منكفئين  سل  جن

 بالمشارطو            

.. : اتركوني أقصُّ لكم ما رأيأن  صحأن

 فلم يمنحوني انتباهاا 

لنني   و  -وراح  الخبيرن ينفص و ةو الن ص  ح  ر  هو  -فوق  م شن  منشغالا بتالميذو

 (39)فأسدلأن جفني ونمأن سميقاا.. 

(  ECG)مستتتعاف  وستتتي  صتتتالة سمليتتتات  مصتتتل  أنبوبتتتة  جهتتتاز )يمفىىىمدرتلنثىىى :لل
اىىى لنفىىىمدرتلر  ىىمي لبلعبيىىىملبىىى  لي ،لبمعنىىىال نهىى لغيسىىى لنفىىىمدرتلرغشىىىعمر ،ليقىىى للمشتتتارط  مشتتترحة(

ردىىىلويدا لرغصىىى الغلنىىى لرغحقىىى لرغحبىىى ،لوجم داىىى لنىىى لحموالمهىىى لو د لهىىى ليىىى لبي ىىى ل  ىىىم لنيىىىملبي لهىىى ل
لي د لاارلرغلم ز لإغالردلث يةل ي   لرألصلي ،لغُيثيملرنل   لرغق ي لوُيحمَِّ لووي لب مب  لممث  لرغمشه ؛لإذه
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دلًبعى لرغقى ي لنشىح  لنى لحيىثلإنى لينلقى لبى لنى لرغلغىزل رغق ي لويلألشهيل لغللح ويلن لرغن ؛لي غلعى  
 ولرغلغىى لرغموريبىى لإغىىالرغصىىويةلرغمكلملىى لرغلىى لممثلهىى ليىى لنه ًىى لرغمشىىه .لورغصىى الغليىى لرغىىن لًسىىح ل

 لعىى لطميىىقلرغقىى ي لإغىىالصىىمي لرغلبمبىى لرغمع شىى لعىى لطميىىقلاىىارلرغعىىم لرغلصييلىى لرغحىى لرغىىا ليلبسىى
رلوينصىى لعلىىالنعنىىال ودىى لنىى ل رلج يىى   ودىىي لنشىىلم لاىىولرغلنىىوفلرغلغىىو .لوبىىاغسلًو ىىالرغلنضىىي لُبعىى  

لُنبمدلحضويلغغ لث ني لي لرغن .لإن ليثم لرغمعنالويعم لعلالإًب دلزورً لج ي ةلغلن م.

لون لذغسل ًض  لقوغ :ل
وط هي هتتوط يتتاهوط بقشتتوط شتتيغاب ستتلعا  اط ا شتتين  يتت  اط يطتت  فنطتتا  شتتلياه  بهيتتاط  متت 

وم  اح منفتاح ملطتاح حيت  اخ شتن اخ خيتوخ بحبتاح بحت  بطميس دمليخ مشليخ دمالخ خيخاخ شم اخ رمت 
ط لقيائيل) وا الغريب  ال  أهلوهو. قال ساحرن ه طنم هن  (: 40قي و   ليو   لسوم دي وم ديموم رد 

رن بته ليلتة الستبأ  اخف ن ثالث بويضات ديك بزيأ مرارة ثور  وسود من الزسفران                 وبخ 
جسمك باسمك يا فور يا روث يا شوط يا متوط يتا شتيط يتا متيط يتا ختيم ُختين شتمعوط شبشتوب 
لتوا  لتوا سج  أط أط أشياط كمش كمش كمروط كمروط ا مش ا مش  ا مشتوا سلت  ........ سج 

من  نا ور ُلرن ُلرن ُلرن ُلترن حمعتيص جمعتيص كشت من ح  من ح  من ح  كش كشتليخ ك باسم سط وم   فط وم ح 
ز ز ب ب هت هت هت هت ا ا ا ا ا ا ء ء ء = ص ص ب ح ق ا ل   م ا و ا ت   xك     ك ك 

ار  3و ا ل ا ر ض أ ر ح م ن ا م ن ص د ا م ب ن ص ب ح هت ب ا   م ك يا هت م ا م  يا قهت 
ق ق ق باستمك درديائيتل  5 5 5 5 5 222الساسة الع جتل الع جتل  2الساسة    2يا مط ار الساسة  

توها العستتليةو هتتذا ي رن نقلتتبن الستتوطن أفعتت  ويلتتدان يتتد  حاملتتهو. ثتتم نقتتعن بحتتيضو فتتتاة  لهتتا شتتامٌة تحتتأ  ستتن
. وحكن به:   الحجاب  المنجاب 

 قفل  سجنك   ينفتحن 

 أو بطن  زوجك   يننفخن 

 (41)أو سرط  حا م  يت........

يلم هملعنصملرغلنضي لي لاارلرغن لعبملردلص رملرغص الغلغلغ لرغسحمةلورغمشعوذي ،لل
حيثلردلص ملطالدمه لومعويارمه ،لرغل لا لو  يةلع ل حمالوينوزلو يق ملوكلم تلنمي  ،لردلغله ل
رغص الغلغلكو لبمث ب ل ًقون لُنس َع ةلي لنق لجواملن لُيمي  ،لواىوليشى لرغحىمخلرغشىموي لورغسىلمي ليى ل
دل دلرغلغىو لًقودنى لإغىالمعى   رإلط ح لبعمشلرغح ك لرغمسلب لوإح رالرغلغييملرغمنشود.لاارلرغلنضي لورغلع  
رغمن ىىويرتلرإلي يوغوجيىى لرغمصللفىى ،لي غعمىى لرغفنىى لنىى ل ىىال لرغلشىىكي لًُمكنىى لمبىى وزلرغمونوغوجيىى لإغىىال
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،للرغبوغيفوني ،لبع َِّ لًمللسلط ق لمبليغي لمبع لعملي لرغمشى يك ليى لرغىن  لوقى   ُنمكنى لوُنلكىميةليى لكى ِّ
بمىى لًعنىى لمكىىوي لمصىىىويرتلونفىى هي لويدودل يعىى  لنلعىىى دة.لإنىى لنىىوفلنىىى لرغ ًموقمرطيىى لرألدىىلوبي لرغلىىى ل

لملب وزلرغبني لرغمغلق لإغالرغبني لرغ ين نيكي لرغمنفلح لعلالرغمحي لورغورق لرغص يج .ل

 Stylizationرابعاا : األسلبة 
ألدىى غي ،ل ولرغبمىى لبىىي لغغىى لن  شىىمةلنىى ل ىىال لغغىى لضىىمني لدر ىى لًُقصىى لب ألدىىل  :لمقليىى لرل

نلفوحلورح .لوا ل ًض  لرغبم لبي ل دلوبي :ل دلوفلممرث لوآ ملنع صم.لورغفمخلبينه لوبي لرغلهبي ل
لرغلغىىى ليىى لرغلهبىىي لح ضىىىمةلبينمىى لاىى ليىىى لرألدىىل  لضىىمني ،ليهىىى لإضىى  ةلُنل  دغىى لبىىىي ل يلمثىى ليىى ل   

حضويلغغلي لرجلم عيلي لي لنلفوحلورح ،لوإنم لم هملي لرغملفوحلرغورحى لغغى لرغلغ تلاللًُشلمطلييه ل
لنيملن  شم لاا لرغلغ لمكو لُنق  ن لي لصويةلآني لمعم لبشك   ل.ل 42)ورح ة،لنيمل   

لرألدىىىل  لملميىىىزلعلىىىالرغلهبىىىي ل"بىىىاغسلرغحضىىىويلغلىىىوع لرغلسىىى ن ل)عنىىى لرغم دىىىل لل بمعنىىىال   
قم رالىى  لرغىىا لًُعىى دلعلىىالضىىوال ل لىىقلرألدىىلوفلرغم دىىل ،لونىى ل الغىى لًكلسىى لدالغىى لرغمع صىىملوعنىى ل

رلعلىىالرغمىى دةل و اميىى لج يىى مي .لاىىارلرغىىوع لرغلسىى ن لرغثىى ن لغلم دىىل لوغمع صىىمي لُي  شىىملعملىى لرعلمىى د 
رألوغيىى لغلغىى لرغم دىىل  ،لوالليلحىى الرغم دىىل لعىى لنوضىىوع لإاللنىى ل ىىال لملىىسلرغلغىى لرغلىى لدي دىىلبه ل

نى لعلىالضىو لرغىوع لرغلسى ن لورغل لل ا ل) جنبي  لب غنس  لإغي .لغك لاا لرغلغى لرأل يىمةلاى لنفسىه لنق  
رغمع صملغلُم دَل ،لي غلغ لرغمع صمةلملق لضىو  رل  صى  لعلىالرغلغى لنوضىوفلرألدىل  :لإنهى لمسىلصل ل

ل. 43)ننه لبعهلرغعن صم،لوملم لرغ عهلر  ملي لرغ  "

لغ:ون لرألنثل لعلالذغسلقو لرغص الل
 والعصرو 

رو    منن الشعراء  ل فوي خنسن

ارين  سل   بل    مالن النقن

 والهزنازين  سل  حبل  

 والماشين  مع النهرو 

 فاحرقن أوراق ك   يا ابن الصائغ 

 لن تجنين من هذا العالمو  

                    . ل(44)غير  القهرو
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ي غلغ لر ني ل ولرغُمحي ن لملمث ليى لقىو لرغصى الغ:ل)ورغعصىم،لإ لرغشىعمر لغفى ل سىم... لإغىالل
رو ))آ ىىىملرغىىىن .ل نىىى لرغلغىىى لرغم دىىىل  ليللمثىىى ليىىى لقىىىو ل لمعىىى غاليىىى لدىىىويةلرغعصىىىم:ل ( مونن 1و النع صتتتن

ر  ) ان  ل فوي خنسن س  نن اتو 2اىنو الوح  وا الصتن لتن ين  ُم ننوا و س مو رو )  ( موالن النذو بن ا بوالصتن ون ت و اصت  النح  و  و  ا بتو ون ت و اصت  (. (3و 
ملرغىىىن لرغقمآنىىى ليىىى لضىىىو لرغىىىوع لرغمع صىىىملغىىى ،لحيىىىثلردىىىلع يلرغقمينىىى لرألكثىىىمل  نىىى  ل ي غصىىى الغلقىىى  

نه لبودىلوب لرغصى  ،لعى لطميىقل إدير لرغعالقى تلرغمصللفى لبىي لاىاي لرغملفىوظي ،لونى لغموضوع لوق  
يى ةلمصللىفلب غوظيفى لورالدىلعم  لعى لرغصىويةلرغسى بق ،لغلكىو لبمث بى لث لإعى دةلمشىكيلهم ليى لصىويةلج 

نقحىى لحىىوريليللقىى لييهىى لعىى غ لرغىىن لنىى لعىى غ لرغقىى ي ؛لي غقىى ي لعىى لطميىىقلاىىارلرغىىوع لرغمع صىىمل ول
رحي لرغىاي لًُبمِّلىو ل رغُمحي  لي   ليض  لرغمعنالرغا لًكشف،لب وي ،لع ليضألرغش عملغلشعمر لرغمى  

لللح لرغح كم .لرغوج لرغقبيألغلس

لون لذغسل ًض  لقو لرغص الغ:

مولنني قدماك كأسم  يقودن بمبصر  (45)مل  أين ت حن

لي ألدل  لي لاارلرغن لم هملن ل ال لردلحض يلرغص الغلغقو لبش يلب لبمد:ل

لن م ن كان أو العنميانن   ت هديهو أ سم  ي قودن ب صيراا ال أ با ل كنمن                      ق د ض 

حيثلب شملرغص الغلعمل لب العلم دلعلالغغ لبش يلب لبمدلنى ل ىال لر ليى يلرغقمينى لرألكثىملل
موثيم رلو  ن لغموضىوع لوقضىيل لرغمحوييى لودنبهى ليى لغغلى لونى لثى لمقى ًمه لبودىلوب لرغصى  ؛لوذغىسل

ومصى أللنلفىوحلورحى غالدلف دةلنى لإنك ن مهى لرغلوغي ًى لورنلى ردرمه لرغلوويليى ،لحيىثلملعى ً لرغلغلى  ليى ل
كلل لورح لاللينفص لييه لعنصملع لعنصملآ م،لغلكو لوديل لإًح  لي لي لرغشى عملًُعبىِّملبهى لعى ل
لرغلعبيىىملبشىىمنلوجهىى لن ىىملرغشىى عمل لصىىأ  وجىى لن ىىم ،لحيىىثلمقىىوملاىىا لرغعمليىى لرغلوغي ًىى لرالنل جيىى لإ ه

لوإحس د لب غلي لورغضي فلرغا ل ص ب .

لردلحضىى يلرغشىى عملغهىىا لرل زلنوقفىى لوُيعضىىِّ لإ   ألصىىورت،لوغىىولعلىىالنسىىلو لرألدىى غي ،لًُعىىزَِّ
لًُم يال  لقهملعلالرغمللقى ،لرألنىملي ً ،لل يكونه لغس  لح غ ،لُمعين لعلالشمنليؤيل لغ شي  لدو ل  ه

لنى لاىا لرألصىورتل لصىوت  لكى ِّ رغا لًبعى لرغمللقى لًسىلم لإغىال كثىملنى لصىوتلووجهى لن ىم.لثى لإ  
زلغىىىى  لرغقىىىىى ي لًُحيىىىى لإغىىىىالشصصىىىىي ل ولورقعىىىىى  لذرتلصىىىىل لب غموضىىىىوفلرغمحىىىىمون،لرألنىىىىىملرغىىىىا لًُعىىىىزَِّ

ل. 46)رالقلن ف

ل
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لون لذغسلقو لرغص الغ:ل

: سأشتلنني شجراا في المفازاتو  لكننها الريحن    -يا سي ودك  –قلأن

 (  47)تتحركن سكس  أماني السفائنو حت  مذا وزنستنا حقائبننا في المنافي  وسدنا بال و ن  

رغن لينحو لعلالنلفوظي ،لرألو :لرغملفوحلرغُملبلَِّ ل ن ملرغق ي ،لرن لرغث ن ليهىولرغملفىوحلرغىا ليهارللل
لًسلحضم لرغص الغلضمني  لي لنلفوظ لرألو لورغا ليلمث لي لقو لرغملنب :

ف نن  ت هي السن ي اٌح بم ا ال  ت شن رك الر  هن          ت جن ركن  م ا كنلُّ م ا ي ت م نن  النم رنءن يندن

حيثليلم االرغملفوظ  لي لمشكي لصىي ن لغى لنيك نزن مى لرغبم غيى لورغ الغيى لرغص صى لرغلى لل
ُمف يخلرغلشكي لرغصي ن لرإل   ي ،لنم لمبع لن لكالملرغش عملنس ح لغلنحىقلرغمىزدو ،لبمعنىالآ ىمل

لرغقو لًشلم لعلال صورتل  م لنيملرغا لق  لرغقىو ،ل  لنيىملرغشى عم"  خلوغاغسلي غق الى ليى لنحىإ  
لنش يك  لًُسىه ليى لعمليى ل لًكو لق الال  رغكالملاللًكو لنص ي رلث بل  لغلمعنالرغق ال لي لقوغ ،لوإنم لق ي ل  ه

ل.ل 48)رجلم وي لإلع دةلبن  لق يِّةلغل الغ لن ل ال لع دلاللينله لن لرغصح ب ت"

اىىولردلع ضىى لعىى لكىى لل حىى فل ولنعنىىايىى لصىىي ن لليىى لاىىارلرغىىن لرغصىى الغلسىىه ًُلوبىىاغسلل
رنلمرفلقسم لًُم يالض لرإلنس  ،لع لطميقل لقلح غ لن لرالغلح ملورالنلزر لرغفعل لنف لوع لك لل

بينىىى لوبىىىي لرغقىىى ي .لواكىىىارلًكىىىو لرغصحىىى فلثنىىى ال لرغصىىىوت،لذولصىىىيغ لحورييىىى ،لفيىىى لبىىىايةلحىىىوريلنيىىىمل
لنلشم،لينل ملن لرغق ي لرالكلش الومحقيقلرغلورص .نُل

 الخاتمة
همى  لغللحىويلرغىا لبلغى ل نموذجى  لنُلل،بم دم لرغفكمي لوقورنى لرغلغىو للل،  ولر ل)نشي ل ويلمث لديولًُلل

واولن لرمضألي لمبى وز لغلمىوغوالورغملى رو لنى لعالقى تلدلرغلغو لورألدلوب ،للرغشعملي لنب  لرغلع  ل
نشىى  لغغىى لإغيىى لرالجلم ويىى ؛لبُل غغو ليىى لرغلنىىوفلرغكالنىى لغلغى تلبىلرغىمب لرغلغىىو لورألدىىلوب ،لورغمغىى نمة

يلحىىىو لرغنشىىي لإغىىالنغمىى لج يىىى ةلرغلىىى لمنصىىهملييهىى لاىىا لرغملفوظىى ت،لغضىىم لشىى ك لرغعالقىى تللج يىى ة
لًحىىو ليىى لثن ًىى  ل صىىورتلوغغىى تلنصللفىى لبمىى لييهىى لصىىوتلرغشىى عم.لاىىارلرغلنىىوفل ملضىىم لمكوينىى  لنل ىى دال 

ننهىى لرغلهبىىي لورألدىىل  لليىى تلحورييىى لعىى ةعبىىملمقنل  وليىى ل)نشىىي ل ويللغمسىىن  لدلرغلغىىو لرغكالنىى لورغلعىى  ل
لرغص الغ،لوبىوع لجمى غ ،لردىل عال نلفوظى تلورغلنضي لورغع  يرتلرغمسكوك ،لحيثل ظهمتلرغ يرد ل   

للحمى لنسبم لونُلمك لنع لرغح يثلع لبني لنُل دبي لونيمل دبي لنصللف لوزرو لفيم لبينه لب غشك لرغا لًُل
اىىولوإنمىى لل،رغصىى الغليىى لرغنشىىي لاللًعىىمالغغىى لورحىى ةل ولوحيىى ةلرغلح نىى  لعضىىوي  لبملفوظ مهىى لرغملنوعىى .
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ن لنن  يلنلعى دللرغمع ين لغق يالي مليألللنق ،يني لنُللإنس  لرجلم ع ليلح البلغل لوبلغ تلنيم لبحميق 
لبونىى للرغنشىىي ًمكننىى لودىى للوبهىىارل.رغزورًىى لورألبعىى د رغلغىى تلورألدىى غي ،لواىىا لرغلغىى تلغىى لمكىى للدلعىى َِّلنُللنىى  

عىى لطميقهىى للنقىى ل،صللفىى نبىمدل صىىورتلجويىى  لبىى لاىى ل صىىورتلنحملىى لبحمىوالتلدالغيىى لوإي يوغوجيىى لنُل
لع دلرنل ج . لرغمؤي لرغشموغي لغلورق لرغا لرغص الغل

 الهوامش:

 
 .9م:ل2015ع ن  لرغص الغ،لرألعم  لرغشعمي ،لدريلنيزوبوم ني ،لبغ رد،لل 1)
 .101م:ل2010نبموع لن لرغم غفي ،لنعب لرغسمدً ت،لدريلرغف يرب ،لبيموت،لل لل2)
 .119م:ل2000ين م:لنبموع لن لرغم غفي ،لنعب لرغموديقا،لنبم لرغلغ لرغعمبي ،لرغق امة،لل 3)
ين ىىىىىم:لبىىىىى  لي ،لشىىىىىعمي لدودلويفسىىىىىك ،لمىىىىىم:لجميىىىىى لنصىىىىىيفلرغلكميلىىىىى ،لدريلموبقىىىىى  ،لرغمغىىىىىمف،لل 4)

 .59م:ل1986
 .11شعمي لدودلويفسك :للل 5)
 .101نعب لرغسمدً ت:لل 6)

 ( 7)Oswald Ducrot, le dire et le dit, leS ÉditiONS de MiNUit,  Paris 1984: 9. 

 .102ين م:لنعب لرغسمدً ت:لل 8)
( 9)JACQUES BRES ET ALEKSANDRA, Voix, point de vue ou comment 

pêcher le dialogisme à la métaphore, Cahiers de praxématique, 43 | 2004, P: 

34. 

 ( 10)Uma Viswanathan, Polyphony of midnight’s children, Acta Scientiarum. 

Language and Culture, Brasil,  vol. 32, núm. 1, 2010, p: 51. 

 .49م:ل2020جمي لحم رو ،لرغلهبي لي ليورً تلرحم لرغمصلوي ،لدريلرغميف،لرغمغمف،لل 11)
 .85مل:ل2017نيال لكون يمر،لي لرغمورً ،لمم:ل  غ لبلق د ،لرغممكزلرغثق ي لرغعمب ،لرغمغمف،لل 12)
 .87ي لرغمورً :لل 13)
 .11م:ل2014صالنلبودميف،لرغشعملو يقلرغح رث ،لدريلرألن  ،لرغمب ط،لل 14)
 .78م:ل1997،ل2جوغي لكميسليف ،لعل لرغن ،لمم:ليمي لرغزرا ،لدريلموبق  ،لرغمغمف،لطل 15)
 .59-57:لم1987نيص الي لب  لي ،لرغصح فلرغمورال ،لمم:لنحم لبمردة،لدريلرغفكم،لرغق امة،ل لل16)
 .16رغصح فلرغمورال :لل 17)
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زاىىىمر لبهشىىىل لوآ ىىىمو ،لمبليىىى تلرغسىىىمدلرغبوغيفىىىون ليىىى ليورًىىى ل)رعلمريىىى تلكىىى م لرغصىىىوت لغمىىى نسلل 18)

 .93م:ل2018 ،ل31إض  رتلنق ً ،لف)رلن لن  املن لبع لرغح رث ،لنبل لرغمزرزلب عل  ي لن هم ل
 .120رغصح فلرغموال :لل 19)
 .199رألعم  لرغشعمي :ل لل20)
 .37رغكلم لي لرغمورً :لل 21)
 .241رالعم  لرغشعمي :لل 22)
 .240:لرغمص يلنفس ل 23)
 .242رألعم  لرغشعمي :لل 24)
 .31رغكلم لي لرغمورً :لل 25)
 .97:لرغمص يلنفس ل 26)
 .241رألعم  لرغشعمي :لل 27)
 .305:لرغمص يلنفس ل 28)
ين ىىىىم:لنحمىىىى لعبىىىى و،ليىىىى لرغلشىىىىكي لرغلغىىىىو لغلشىىىىعم،لرغهي ىىىى لرغع نىىىى لرغسىىىىويي لغلكلىىىى ف،لدنشىىىىق،ل ل29)

 .70م:2013
غف حلالب لي يا،لنبلى ليملرأل ،لرغمص ح  لرغلف ي لي لكل فلنلصزين لعب لرغمحم لويحيالو  بنلل 30)

 .218:لل2020،ل3،لنول28غل يرد تلرالنس ني ،ليو لدالني لرغب نع لرإل
بىىىىولرغعىىىىزم،لنفهىىىىوملرغملالزنىىىى تلوإشىىىىك غي لرالشىىىىلغ  لرغمعبمىىىى م ،لنبلىىىى لرغ يردىىىى تل عبىىىى لرغغنىىىى لل 31)

 .34مل:2006 ،لرغمغمف،ل5رغمعبمي ،لفل)

 .520رالعم  لرغشعمي : لل32)
 .403:لرغمص يلنفس  لل33)
 .274:لرغمص يلنفس  لل34)
 .62-60رغموال :لرغصح فل لل35)
 .ل127رألعم  لرغشعمي :لل 36)
 .91:لم1989حمي لغحم رن ،ل دلوبي لرغمورً ،لننشويرتلديرد ت،لرغمغمف،ل لل37)
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 .106رغصح فلرغمورال :ل لل38)
 .139-138رألعم  لرغشعم :لل 39)
 وإغا رغكبم "، رغمع يا و"شمس "رغبفم"، كل ف وإغا رغعمبي  رغسحم وكل  نصحوط ت إغا َإح غ ل 40)

 بسى  على  يى  رغم ىموا و"رغسىم غلبىون ، رألويى خ" على  يى  رغمشىل خ و"بغيى  رغحكمى "،  صىو  "نن ى 
 و"رغسىحم رغحنى م ال ، غلشىيي رغموح نيى " رألدىمري جورنى  يى  رغبهيى  و"رغ ية رغحنف ، غلصلوم  رغحموا"

لرغمغمب . غبمنو  رألدود"

 .248-247رألعم  لرغشعمي :لل 41)
 .88ين م:ل دلوبي لرغمورً :لل 42)
 .122رغصح فلرغمورال :لل 43)
 .184-183رألعم  لرغشعمي :لل 44)
 .63:للرغمص يلنفس ل 45)
زيىى يليوزيىى ،لمعىى دلرألصىىورتلورغمؤيىى لرغحب جيىى ليىى لرغصحىى فلرغشىىعم لعنىى لعىىزلرغىى ي لنهيىىوب ،لل 46)

 .141م:ل2018 ،ل7كالم ،لرغبزرالم،لف)-نبل ل)غغ 
 .73رألعم  لرغشعمي :لل 47)
ل.101نعب لرغسمدً ت:لل 48)

ل

 المصادر والمراجع

 م.2015ع ن  لرغص الغ،لرألعم  لرغشعمي ،لدريلنيزوبوم ني ،لبغ رد،ل •
 م.2010نبموع لن لرغم غفي ،لنعب لرغسمدً ت،لدريلرغف يرب ،لبيموت،ل •
 م.2000نبموع لن لرغم غفي ،لنعب لرغموديقا،لنبم لرغلغ لرغعمبي ،لرغق امة،ل •
 م.1986ب  لي ،لشعمي لدودلويفسك ،لمم:لجمي لنصيفلرغلكميل ،لدريلموبق  ،لرغمغمف،ل •
 م.2020مصلوي ،لدريلرغميف،لرغمغمف،لجمي لحم رو ،لرغلهبي لي ليورً تل حم لرغ •
 م.2017نيال لكون يمر،لي لرغمورً ،لمم:ل  غ لبلق د ،لرغممكزلرغثق ي لرغعمب ،لرغمغمف،ل •
 م.2014صالنلبودميف،لرغشعملو يقلرغح رث ،لدريلرألن  ،لرغمب ط،ل •
 م.ل1997،ل2جوغي لكميسليف ،لعل لرغن ،لمم:ليمي لرغزرا ،لدريلموبق  ،لرغمغمف،لط •
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 .لم1987نيص الي لب  لي ،لرغصح فلرغمورال ،لمم:لنحم لبمردة،لدريلرغفكم،لرغق امة،ل •
زامر لبهشل لوآ مو ،لمبلي تلرغسمدلرغبوغيفون لي ليورً ل)رعلمري تلك م لرغصوت لغم نسلل •

 م.ل2018 ،ل31رغمزرزلب عل  ي لن هم رلن لن  املن لبع لرغح رث ،لنبل لإض  رتلنق ً ،لف)
 م.ل2013ي لرغلغو لغلشعم،لرغهي  لرغع ن لرغسويي لغلكل ف،لدنشق،لنحم لعب و،لي لرغلشك •
زين لعب لرغمحم لويحيالو  بن ،لرغمص ح  لرغلف ي لي لكل فلنلصيملرألغف حلالب لي يا،ل •

 م.ل2020،ل3،لنول28نبل لرغب نع لرإلدالني لغل يرد تلرالنس ني ،ليو ل
رغملالزن تلل • نفهومل رغعزم،ل رغغن ل بول رغ يرد تللعب ل نبل ل رغمعبم م ،ل رالشلغ  ل وإشك غي ل

 م.ل2006 ،لرغمغمف،ل5رغمعبمي ،لفل)
 .لم1989حمي لغحم رن ،ل دلوبي لرغمورً ،لننشويرتلديرد ت،لرغمغمف،ل •
زي يليوزي ،لمع دلرألصورتلورغمؤي لرغحب جي لي لرغصح فلرغشعم لعن لعزلرغ ي لنهيوب ،لل •

 م.ل2018 ،ل7كالم ،لرغبزرالم،لف)-نبل ل)غغ ل
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