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 صىرة الفرس في شعر ألامير عبد القادر الجزائري 

 (1)مهدان ليلى 

 مةد  مق

اث، هدُجت الاهدؽاس إلاا  في الىكذ الزي ٌِّؾ فُه الّالم جدىال ِمُلا ِلى وافت اإلاعخٍى

ب الؽّشي ٌّشف بٍاهشة الّىإلات، في هزا الىكذ  خ في لىء الخجٍش باجذ ئِادة كشاءة الخاٍس

ت إلاا جىشخه مً كماًا باسصة والخبُّت اليىلىهُالُت في لغىها ِلى  الّشبي والجضاةشي لشوٍس

الترهُبت الاحخماُِت والشلافُت مً حهت، أو مً خالٌ حمُْ اللُم بأبّادها الشوخُت 

غ اإلاألىفت في ِفش المّف والجمالُت التي محزث اللفُذة الخللُذًت ًِ الىىامِ

والاهدىاه مً حهت أخشي. مً هزا اإلاىٍىس اسجأًىا البدث في ـىسة الفشط في خىاب ألامحر 

ت التي جدذدث  ِبذ اللادس الؽّشي، وهزا ألاوعاق اإلاخذخلت في حؽىُلها، فما وبُّت الشٍؤ

ت، وما ميىهاتها وما جمٍهشاتها الدؽىُلُت ل العُف والفشط هو ؟  مالمدها في اللفُذة ألامحًر

ت أم واهذ لذًه  ؟ اصدواحُت مفشولت أم اخخُاس ٍش هل وان فّل الىخابت لذًه ًجُز ئلى الخلٍش

 ؟ فىُاجه الخاـت في مّالجت اإلاىلُى الؽّشي 

ت التي جىمذ هزه الذساظت لإلحابت ِجها، ِبر زىاةُت زىسة  هي حملت مً ألاظئلت اإلاشهٍض

 الىاكْ وزىسة الىق الؽّشي.

ت ئلى مشخلت ٌّخمذ  ٍش الّمل الفني ِلى الفىسة أظاظا، اهخلاال مً العىدُت والخلٍش

ماده الزي ال ًمىً هؽف أظشاسه ئال ئرا  الخأزحر، رلً أنها أظاط الخىاب الؽّشي ِو

ومما ال ؼً فُه أن الؽّش الحذًث كذ هدا مىحى  -الفىسة- حّشفىا ِلى دالالتها ومفادسها

الؽّش الّشبي واخذا  "، فجزوسه لاسبت في اللذم خحن وانالؽّشاء اللذامى جللُذا وإخُاء

ت التي أخاوها الّشب بهالت مً اللذاظت، حّلذ ول  ت والحماٍس مً أبشص املجاالث الفىٍش
                                                           

(1) Université Djilali Bounaama, 44000, Khemis Miliana, Algérie. 
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سغبت في الخغُحر والخجذًذ جفىذم بعذ مىُْ مً املحافٍت ال ًلبث أن ًجّل مً مداوالث 

التي ) 6996، خمىد الُّذ( "السحُلتخجاوب في وهذة املحافٍت الخجذًذ ـذي ًمُْ ٍو

ىسها ِبر دالالث خذدث ليل فً مً فىىهه.   كُذث بلىاهحن ولىابي وحب اجباُ آلُاتها ـو

ُف مشخلت ما كبل الجهمت بّفش  غحر أن اخخفاء الىمىرج اإلاشالي ال ًىفي جـى

زي الاهدىاه، وما جمحز به مً المّف وكلت ؤلابذاُ هىدُجت خخمُت لاللىهاد الشهُب ال

واهذ حّاهُه الشلافت الّشبُت مً وشف اإلاعخّمش، مما حّل الؽباب الزي ٌّخمذ ِلُه في 

بّث ألادب في الىوً الّشبي، ًىفشف ِىه اهفشافا جاما ئلى أغشاك أخشي حعلُت وملهاة 

ًِ مؽاق الحُاة ومفاِبها، وأغشاك جدمل ممامحن ِلمُت ودًيُت، ومً زم واهذ 

لؽّش وفلذ مدبُه، وأضحذ خشفت الؽّش أبخق الحشف، الىدُجت جفش ي الجهل وهعاد ا

ئلى أن أخزث جلىح في ألافم بىادس الجهمت ألادبُت التي جمشلذ في ؼّش بّن الشواد 

الخُت اإلاؽشكُت.  الخُحن، جأزشا بالجهمت ؤلـا  ؤلـا

 : الصىرة قراءة في اإلافهىم أوال

ٌّخمذ الّمل الفني ِلى الفىسة أظاظا، ومً رلً ؼاُ اإلافىلح في الذساظاث اإلالاسهت 

ه مً  اإلاعخدذزت ختى ألحى مً أهم اإلافىلحاث في ألادب والفىش، ئال أهه ال ًضاٌ ٌّتًر

ُت والزاجُت الجزس الىشحر، لخّذد الىشوخاث بخّذد الذاسظحن واإلاؽخغلحن.   الخفـى

 لغة

ّىس الش يء أو حّل له ـىسة وؼىالالفىسة مً الفّل "ـّىس  (، 2003، غالب خىا( "، ـو

ش، أي الخجعُذ، كاٌ حّالى "هى هللا الخالم  ومىه اظم الفاِل "اإلافىس" الزي ًلىم بالخفٍى

ض الحىُم"  1الباسب اإلافىس له ألاظماء الحعنى ٌعبذ له ما في العماواث وألاسك وهى الٍّض

ـىسة الفّل "والفىس ما دٌ ِلى الففدت والهُئت، فخفّىسث الش يء أو جىهمذ ـىسجه و

ىسة ألامش هزا وهزا، أي ـفخه وليلمت ـىس  (2004، ابً مىٍىس ) "هزا وهزا، أي هُئخه، ـو

ف والؽيل واليىن  في اإلاىسد الشالسي ِذة مّاوي مجها الشظم واإلاشل والخىي، والخي والـى

ىس له،  ل له، بذا له، جخُل،والخلم، ـو ُّ ، خ ًّ اِخبر، خعب، خاٌ، وّىن اهىباِا،  ٌ

ً  . (2005، البّلبيي) "والهُئت واإلاٍهش والخيٍى

                                                           
 .24 : آلاًت، ظىسة الحؽش 1
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 اصطالحا

هُى مً الاهىباِاث وألاخيام مجخمّت في وعم مىخٍم  " : الفىسة مً وحهت هٍش "باحى"

للُت الؽّىب خالٌ  هى "املخُاٌ الاحخماعي" وهزا ألاخحر ِباسة ًِ ول ما ِلم بزهً ِو

خ لُفبذ ؼىال مً أؼياٌ الشلافُت  خلبت صمىُت مُّىت مً خُاتهم، وأخز ًخىىس مْ الخاٍس

ت لُلذم ـىسة زلافُت ًِ الجامُّت، أي اهه ـاخب جىىس ألافشاد والجماِاث البؽٍش

 أمُىت) مجخمْ أو ؼّب مغاًش، بفىسة جخىافم مْ اهىباِاث وأهىاء الؽّب الىاٌش"

 .(2009-2008، ظىفالن

الخّبحر ِما ًخّزس الخّبحر ِىه وإلى الىؽف ِما ًخّزس "هما أنها جشمي وتهذف ئلى 

ت التي ًخفشف اإلاخيلم فحها  لذ مّشفخه، هي ئرن وظُلت مً الىظاةل الؽٍّش لىلل سظالخه ِو

، بفّل البىاء الفىسي الزي ًخخلق (2006، بىخىػ سابذ) "الحىاس والاجفاٌ مْ اإلاخللي

ت.  ت والىثًر ٍش  فُه الؽاِش مً الخلٍش

 وفي اـىالح الذاسظحن، خاـت في خل الّالكاث ؤلاظتراجُجُت بحن الؽّىب والشلافاث

 "الشلافت ومً اللغت التي جلاٌ بهاحّذ الفىسة ولمت مّخمت وغحر واضحت، وهي حضء مً "

لِعذ في الىاكْ، وإن وان الحذًث ِجها مً سهاهاث "هما أن الفىسة  (2005، ظّذي ملُىت)

خباس بىاِثها وجأزحرها مً خالٌ ( 2005، ظّذي ملُىت) "الىاكْ فمً اإلاهم ألاخز بّحن الِا

ت اإلاىالُْ التي جذوس خىلها في ِمل أدبي واخذ  ما ًمىً كىله هىدُجت، أن الفىسة الؽٍّش

خه للىاكْ، أما "حّبر  لت واضحت ًِ مذي ؤلاخعاط الىحذاوي لذي الؽاِش وسٍؤ بىٍش

اإلافادس التي اظخىحى مجها الؽاِش ـىسه ؤلابذاُِت، فخخمشل في ججشبخه الزاجُت، ولّه 

 ئًمان) "ؾ فحهاخُاله والىبُّت املحُىت به، والبِئت الاحخماُِت التي ٌِّ باإلاىظُلى،

 .(2064، بىكشدون 

 صىرة الفرس بين اإلاضمىن الفكري والبعد ألاًدًىلىجي : ثاهيا

اظخلشث سخلت الؽّش الّشبي ِىذ ِفش الاهدىاه الزي جمحز بالشوىد والجمىد 

والمّف، ووىاٌ هزا الّفش لم ٌعخىْ الؽّشاء مىاهبت ما واهذ جدفل به اللفُذة 

ىاـش ؤلابذاُ في ِفىس الاصدهاس، بل ئنهم لم ٌعخىُّىا ختى  الّشبُت مً فىىن اللٌى ِو

املحافٍت ِلى معخىاها الفني وألاظلىبي، فياهذ الىدُجت أن اهدعش الىٍم الؽّشي 

واهدذس اهدذاسا ؼذًذا، وغلبذ ِلُه ظماث التراحْ والخخلف وابخزاٌ ألاظالُب وجيلفها، 

الىلْ اإلاتردي لجأ ِبذ اللادس  أمام هزا والشواهت في اللغت والخّبحر وضحالت اإلاّاوي،
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ىسه وأغشاله ومىظُلاه،  الجضاةشي ئلى ئخُاء الؽّش الّشبي اللذًم في مّاهُه وألفاٌه ـو

واظخلهام ما حادث به سواتْ الؽّش الّباس ي، مً زم اِخبر الذاسظىن اهخلاٌ الؽّش الّشبي 

ُت بمشابت البّث وإخُاء الىمىرج اللذًم، وهى  ما ظىدبِىه مً خالٌ ِبر هزه الىفشة الىِى

ا عا لهزا الحمىس الىاغي  -ًخّلم بالفىس  -مٍاهش ؤلاخُاء ِىذ ؼاِشها مممىها فىٍش جىَش

في دًىاهه وهُمىخه، الش يء الزي اسجفْ به لُفحر بّذا أًذًىلىحُا جماؼُا مْ مىّىف 

ت التي أفشصث لحٍخحن هامخحن جخمشالن في لحٍت الخأظِغ  الخدٌى في اإلاماسظت الجضاةٍش

، لم ٌّذ ألامش ًخّلم بمممىن فىشي مداوالث الخأظِغ وأوساق الخىٍحر خىٍحر، ئر مْوال

فلي ًماسط خمىسه وهُمىخه، بل اسجلى لُفحر بّذا اًذًىلىحُا ًخىلب الىشحر مً الجهذ 

  .للذفاُ ِىه، وجشظُخه وإزباجه

تها، ئهما جبذأ بالبدث ِما  ئّن  ش هٍٍش ت حذًذة ِىذما جبذأ بخىٍى ًذِمها ول خشهت ؼٍّش

ت، الش يء الزي  جأكلما مْ اللماًا الىبري، ظُاظُت واهذ أم احخماُِت أم زلافُت فىٍش

اهبشم في ألادب الّشبي همفىلح حذًذ مخمشل في الاًذًىلىحُا التي وحذث ؼىال ولغت 

ت  - خاـت بها ذ الُىم أن ًبذو أًذًىلىحُا ِلُه أن ٌّلً الحشب ِلى الىٍٍش فمً ًٍش

ت ملحت لؽشاةذ واظّت  -الخللُذًت العاةذة وأن ال ًىترر لللؽىس  رلً أنها معألت لشوٍس

خُا لىحذها أن أوسوبا مشث  في اللشهحن الشامً "مً املجخمْ الّشبي، فلى جدبّىا وؽأتها جاٍس

اث اإلاخخابّت، لخذسط وبُّت والخاظْ ِؽش بّفش الاًذًىلىح ُاث خحن جذفلذ الىٍٍش

ت الىاؼئت هي أًذًىلىحُا  ؤلاوعان ومىكفه مً املجخمْ... وواهذ الاًذًىلىحُت البىسحىاٍص

تراف بدلىق ؤلاوعان هما واهذ أًذًىلىحُت  ت وووىُت جذِى ئلى اإلاعاواة اإلاىللت والِا زىٍس

يعم الزي ًذوس خٌى خُاة ؤلاوعان الّفش في جلً الفترة، هي رلً ؤلاواس الفىشي اإلا

رلً ؤلاواس الزي ؼيل زىاةُت ألاها وآلاخش،  (6998، كباسي  اظماُِل) "ومجخمّه وخماسجه

ب وغحر واضح ِلى أِماٌ ِبذ  وألاسك لذي الؽّىب الّشبُت، ختى وإن بذث همفىلح غٍش

ا مفجشا لبّذ ظُاس ي  اللادس الجضاةشي الخللُذًت، غحر أنها جدمل مممىها اًذًىلىحُا كٍى

 واضح. 

 البطىلة مصدرا مً مصادر صىرة الفرس

خفل صمان ِبذ اللادس بأخذار ٍِام، فمً ملاومت ؼاملت ومداولت لخلم أمت 

ذ، فخأزش بيل رلً، فلذ اظخلهم مخمذهت، ئلى زىساث و  فتن وخشوب ومّاسن، وهفي وحؽٍش

ُه بالّالم الزي ًدُي به، فبادساهه لىىاًا الاظخّماس الزي جفجن في  بىىلخه وحهاده مً ِو

خه الشلافُت الاظالمُت، ذ الؽّب الجضاةشي مً هٍى وإبذالها  ول ألاظالُب اإلامىىت لخجٍش
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ا بىىلُا، وبهزا بشلافت معُدُت غشبُت حذًذة، الش يء الز  "ي بّث فُه خعا حهادًا زىٍس

جفذي لهزا الّذو بالخىت الؽاملت للحشب معدىفشا ول لمحر حي في الّالم، مىبها ئلى هزا 

الخدٌى الجهىمي في وظاةل الفشاُ واهخلاٌ أهذاف الحشوب مً اإلاغالبت الخللُذًت ئلى 

لُا الغشبُت الخخىُي إلبادة الؽّىب، فملاوماث "ؼمُل" باللىكاص و"ِمش  الفىحي" بافٍش

و"دمحم أخمذ" بالعىدان، حّلذ ألامحر كذوة واجخزجه مشاال للجهاد الزي فشك ِلى ول 

ـلُبُت وول اظخّماس، أن ًذسن أن الؽّىب راث اإلااض ي الحماسي الىشُف، ال ًمىً أن 

تها اِبذ املجُذ ) "جباد، أو أن جدٌى ًِ هٍى ت،  (6983، نمٍض فهاحذ هزه ألاخذار ؼاٍِش

فاهىلم لعاهه ًشدد ججاسبه وججاسب الؽّب الجضاةشي البىىلُت الحافلت وسازت في كٌى 

جهن به نهمت ظامُت.   الؽّش، هُأجه لُبّث الؽّش مً سكذجه ٍو

ت، بلذس ما ًمىىىا أن هبحن أهم ألاغشاك  ال ٌعّىا في هزا البدث أن هدص ي آزاسه الىثًر

ّاوي البىىلُت، والتي ججلذ في دًىاهه الزي ًدمل ِىىان "دًىان الؽاِش التي بشصث فحها اإلا

فاإلاخأمل في  " بجمْ وجدلُم الذهخىس الّشبي دخى،6883-6807ألامحر ِبذ اللادس الجضاةشي 

 " مدخىاه ًجذ زىاةُت العُف والللم بلغذ كمتها في غشك الفخش وهى ما جبِىه كفُذة

ل  : بي ًدخمي حِش ي" مً بدش الىٍى
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َ
ل
َ
 أ
 

ـــــــــــــىِم فـــــــــــــي ًـــــــــــــىِم ججـــــــــــــىاِلي ؟
َ
ـــــــــــــي ُهُمـــــــــــــىَم الل

ّ
حل
ُ
 أ
 

ــــــــــــــــــــــــــــا ب  ُّ ى َمِمــــــــــــــــــــــــــــَُم اإلاــــــــــــــــــــــــــــىِث ال ُمته
َ
غشـــــــــــــــــــــــــــ 

َ
 وأ
 

 ٌِ ، فــــــــــــــــي ًــــــــــــــــىِم تهــــــــــــــــىا خِمــــــــــــــــي ِوعــــــــــــــــاَء الحــــــــــــــــّيِ
َ
 وأ
 

خه بمشوسة  تزاص الىوني ليل ئوعان ملاوم )أحلي همىم ًبذأ الؽاِش ملىِى الِا

اللىم/أخمي وعاء الحي(، فتراه في هزا اإلالام ٌعمى ِضما ئرا ما كِغ بالفاسط البىل الزي 

ًدث ِلى ئبذاء الؽهامت هؽشه لشوسي ليل كاةذ ال يهاب الّذو وال يهاب املخاوش في ول 

 .سبْ مً سبُى الىوً

 ٌُ ــــــــــــــــــــــــــــــــي ألو
ّ
ُــــــــــــــــــــــــــــــــَل ئو

َ
 ئرا مــــــــــــــــــــــــــــــــا َللُــــــــــــــــــــــــــــــــُذ الخ

 
 ٌِ هـــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــا

َ
 وإن َحـــــــــــــــــــــاٌ أ ـــــــــــــــــــــَحاِبي فـــــــــــــــــــــاوي ل

 
ــــــــــــــــــــافىن مــــــــــــــــــــً سَدي

َ
َداِفــــــــــــــــــــْ ِــــــــــــــــــــجُهم مــــــــــــــــــــا ًخ

ُ
 أ
 

ًِ أفّـــــــــــاِلي لـــــــــــِم مـــــــــــً ُخعـــــــــــ
َ
ـــــــــــل الخ

ُ
ش و

ُ
 فِؽـــــــــــى

 
 
 
وِسُد ساًــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِث الىّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحُدت

ُ
 وأ
 

شمِي جمشـــــــــــــــــــــاٌ غ
ّ
 شبـــــــــوأــــــــــــــــــــــِذسها بـــــــــــــــــــــال

َ
ــــــــــــــــــــــ ٌِ ـــــــــــــــــــ  ا

 (2007، ىــــــــــــــشبي دخـّــــــــــــــال)
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ت وألاخز بأظبابها وان مً أهبر ِىاـش اللىة في  ئًمان ِبذ اللادس باللمُت الجضاةٍش

 : الجهادًت، وهى هفعه ًفف الحشب التي ًخىلها كاةال  اظتراجُجُخه

ال مً باب ؤلاظشاف وجفخُم ألاها، وإهما مً باب حمّه لفىسحي  )للُذ، أدافْ، أوسد...(،

خ العُف والللم، فمْ هُله ئماسة  البُان، غحر أن رلً لم ًإخشه ًِ مجزلت ألابىاٌ في جاٍس

 .هزه ألامت

 وِمــــــــــــــً ِــــــــــــــادِة الّعــــــــــــــاداِث بــــــــــــــالجِِؾ خخِمــــــــــــــي
 

بىـــــــــــــــــاِلي
َ
ي وجدـــــــــــــــــشُط أ  وبـــــــــــــــــي ًدخِمـــــــــــــــــي َحِشـــــــــــــــــ ِ

 
ّـــــــــــــــــــــــان فـــــــــــــــــــــــىاسُط  ِ

ّ
 وبـــــــــــــــــــــــي جّخِلـــــــــــــــــــــــي ًـــــــــــــــــــــــىَم الى

 
 ٌِ  أؼــــــــــــــــــبا

ٌَ ــــــــــــــــــا
َ
مش
َ
خــــــــــــــــــالَُجهم فــــــــــــــــــي الَحــــــــــــــــــشِب أ

َ
 ج
 

ذ الجـــــــــــــــــــــــــشاُح جَدمُدمـــــــــــــــــــــــــا
َ
 ئرا َمـــــــــــــــــــــــــا اؼـــــــــــــــــــــــــَخى

 
ٌُ لهــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــبرا هفــــــــــــــــــبِري وِإحَمــــــــــــــــــاِلي:  أكــــــــــــــــــى  ـَ

 
ــــــــــــــي ظــــــــــــــِلي حــــــــــــــَِؾ الفشوعــــــــــــــَِغ حّلِمــــــــــــــي ِنّ  ِو

 
ــــــــــــــــــــــــاهم وِبعــــــــــــــــــــــــُِفي ِو ًَ ـــــــــــــــــــــــــعـــــــبــــــــــــــــــــــــأن َمىا  اِليـــــــــــ

 .(2007، ىــــــــشبي دخـــــــــالّ)

اـىذم ألامحر ِبذ اللادس ومً دون ملذماث بدادر الاظخّماس وبؽاِخه وكعىجه، 

لخخدذ لذًه ظلىتي ؤلاماسة والفشوظُت بجمُْ مّاهحها اإلاخمشلت في اللُادة والجهاد والخضحُت 

وألاخالق العامُت، فلِعذ اليلماث أو ألالفاً في بعاوتها أو حاللها هي املحً، وإهما 

 ه الحشبُت التي أهعبخه بُاها، وهى ما ًفعش ِالكخه باإلاىسور ألادبي الجماٌ ًبذو في واكخ

ىسه ومىظُلاه.  في جشاهُبه ـو

ف لخجلُت ملاـذه جخذم ـىسة مً ـىس  ت التي ٌعىكها الـى واهذ الّىاـش الخّبحًر

البىىلت والشجاِت وؤلاكذام، التي جخدٌى باللاسب مً العيىن ئلى الحشهت وؤلالحاح ِلحها 

: )أخمي، للُذ، أدافْ، أوسد، ًفذسها، ًدخمي...(، لخذوس دوسة زاهُت في  ألافّاٌ آلاجُتِبر 

آخش بِذ ِىدة للعيىن والخذسج، وفي الخذسج جلهلش للفبر ِلى ألاري في كىله )أكٌى لها 

ذ في زىاًا اإلامامحن واللُم الىبُلت  ـبرا هفبري وإحمالي(، أما ًِ ـىسة الفشط فلذ جىِص

)في ًىم  التي كامذ ِلحها ملاومت ألامحر، ِبر ججىاله مً مىىلت ألخشي  )خعً أفّالي(

ُخه )أخمي وعاء الحي...( بالىظاةل الحشبُت اإلاخاخت )أـذسها بالشمي،  ججىالي( لحماًت ِس

عالي...( ت اإلاىللت ال جدللها ئال زىسة ٍُِمت،  بعُفي ِو ت، فالحٍش جدلُلا للىفش والحٍش

اهِخه اإلاعلىبت، وهزا ما آمىذ به ملاومخه وظّذ ئلى جمىً ؤلاوعان مً اظترحاُ ئوع

جدلُله، هُف ال وكذ زاسث أظاظا ِلى الالئوعاهُت، ليي حُّذ للجضاةشي هشامخه، واخترامه 

ها املحخل مً كامىط  لزاجه وخله في الحُاة الحشة وغحرها مً اإلافاهُم واللُم التي اهتِز

حن اهتزاِا  .الجضاةٍش
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ملاومت الاظخّماس الفشوس ي لِعذ غاًت في خذ راتها، بلذس " هىزا أدسن ِبذ اللادس أن

ت ججهن ِلى بىاء حِؾ ٍُِم ومىٍم، وجأظِغ ئداسة ِادلت  ما هي وظُلت لبىاء دولت ِفٍش

ه، ومإظعت للّذٌ ومشاهض للخّلُم...وفهم خلُلي للذًً لِعخجُب مْ  وهٍام حباتي هٍض

ت البىىلُت الحلت التي  ُه اإلامىً، الزي ًىمذ ئلى خاحاث الّفش، هزه هي الشٍؤ حؽيل ِو

ت، وما الىفاح البىىلي ئال مشخلت خاظمت البذ مً احخُاصها بعالم  بىاء حضاةش ِفٍش

ت الىمىخت  . (2060، ـذاسهىس الذًً ) "لخدلُم الشٍؤ

ججلذ ـىسة الفشط سمضا للملاومت التي هٍش ئلحها املحخل ِلى أنها جمشد غحر ؼشعي، هى 

هم بمدخىاها، لىً  اث أزشوا هفـى الخمشد الزي احعم بالخفىبت، ومىذ الؽّشاء مىلِى

فلهم في  "اإلاالخَ أن ِبذ اللادس لم ًجذد في الغشك الزي ِشفه الؽّشاء كذًما وألفىه، 

شحرة، ولذها ؼّىس ران الؽّب الذكُم، واِخذادهم الٍُّم الفخش والحماظت آزاس ه

ّهم ًِ غحرهم مً ظاةش بني 
ّ
ت، وعجبهم بأِمالهم وجشف بأهفعهم، فمشلذ ِىاوفهم الفىٍش

ولى كمىا بخدذًذ ـىسة حضةُت للبِذ الشابْ والشامً، ( 6967، أفشام البعخاوي) "آدم

 :  بال مىاُص ِىترة كاةال لىحذهاهما ملحلحن لفىسة مً ـىس ؼاِش الفخش والحماظت

 ُظــــــــــــــــــــــلمها
َ
ي وأبــــــــــــــــــــــشأ ــــــــــــــــــــــَفى هفســــــــــــــــــــــ ِ

َ
 وللــــــــــــــــــــــذ ؼ

 
ك كُــــــــــــــــــُل الفــــــــــــــــــىاسِط 

َ
ًَ ِىتــــــــــــــــــر أ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ: ٍو  ذمُ ـــــــــــ

 (.6967، افشام البعخاوي)

ولم ًلف ِىذ هزا الحذ، فلذ جيىن ألاغشاك كذًمت واإلاّاوي حذًذة، ولىىه خاوى 

 اللذماء أخُاها في أظلىبهم، هما خاواهم في أغشالهم، وهى ما ًٍهش 

في تهمِؾ الذًىان خٌى البِذ الخاظْ )ئرا ما اؼخىذ خُلي...( الزي له ـلت بلٌى ِىترة 

  : الّبس ي

 فـــــــــــــــــــــــــــــــأصوس مـــــــــــــــــــــــــــــــً وكـــــــــــــــــــــــــــــــْ ألاهـــــــــــــــــــــــــــــــا بلبىـــــــــــــــــــــــــــــــه
 

ـــيا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــموؼــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرة وجدمدــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي بّبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ئلـ
 .(2007، دخى الّشبي)

  : وفي البِذ الّاؼش الزي اظخىحى فُه كٌى ِىترة أًما

 مالــــــــــــــــــً
َ
 ظــــــــــــــــــألِذ الخُــــــــــــــــــَل ًــــــــــــــــــا ابىــــــــــــــــــت

ّ
 هــــــــــــــــــال

 
 بمــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــم حّلِمــــــــــــــــــــــــي

 
 ئن هىــــــــــــــــــــــــُذ حاهلــــــــــــــــــــــــت

 
 أهنـــــــــــــــــــــــي

َ
 ًخبـــــــــــــــــــــــُرن مـــــــــــــــــــــــً ؼـــــــــــــــــــــــهَذ الىكُّـــــــــــــــــــــــت

 
ــــــــــــــــــــــِم   ِـــــــــــــــــــــً اإلاغىــ

 
ى الـــــــــــــــــــــىغى وأِـــــــــــــــــــــف

َ
 أغشـــــــــــــــــــــ 

ـــــى،  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــي دخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (.2002)الّشبـ
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 مً مصادر صىرة الفرس الطبيعة مصدرا

واهذ الىبُّت مفذسا مهما مً مفادس دًىان الؽاِش الّشبي اللذًم، بما جدمله مً 

ـىس بُئُت ودالالث مياهُت جمشل مّلما باسصا البذ للؽاِش أن ًبذأ به كفُذجه، فهل حاسي 

خه بأظلىب  ِبذ اللادس هزا الىمىرج الزي أـبذ ٌؽاس ئلُه بالّاحض أم أهه امخدً ؼاٍِش

لاسب فُه سمىصه مً أماهً ومؽاهذ  ؟  ًخالف العلف ٍو

فا إلاا  ًبذو أن ِبذ اللادس لم ًدخز الىمىرج اإلاألىف العابم مً وكىف ِلى ألاوالٌ، ـو

ىت في اإلايان، وسبىا بغُاب ألاخبت الزًً مألوا جلً الذًاس التي أضحذ  جبلى مً جفاـُل خٍض

باآلالم وألاخضان، والخدعش ِلى ما مىخؽت خالُت مً كاوىحها، ختى جفبذ هفعه مشللت 

مط ى مً ظاِاث ألاوغ واللشب والحىحن ئلى ألاًام الخىالي، بُذ أن للميان داللت خاـت في 

ُل  ت التي جٍهش مً خاللها ـىسة الفشط والخُل ألـا ؼّشه، فهى ًٍهش في البِئت البذٍو

  : كاةال في كفُذة" ما في البذاوة ُِب" مً بدش البعُي

ا  ــــــــــــارس  َِ  المــــــــــــِشب كــــــــــــذ هــــــــــــاَم فــــــــــــي الَحَمـــــــــــــشًــــــــــــا 
 

فــــــــــــــــــــــــــــــــــشِ 
َ
 ملحــــــــــــــــــــــــــــــــــّبِ البـــــــــــــــــــــــــــــــــذِو والل

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــاِرال  ِو

 
َهـــــــــــــــــــــا

ُ
 ِمدَمل

 
ـــــــــــــــــــــف

َ
 كـــــــــــــــــــــذ خ

 
ىجـــــــــــــــــــــا ُُ ًَ ُب ـــــــــــــــــــــزم

َ
 ال ج
 

ــــــــــــــــــــــــحِن والَ َجــــــــــــــــــــــــِش؟ ِ
ّ
ًَ بُــــــــــــــــــــــــىَث الى  وجمــــــــــــــــــــــــَذخ

 
ّـــــــــــــِزُسِوي

َ
ّلـــــــــــــُم مـــــــــــــا فـــــــــــــي الَبـــــــــــــذِو ح

َ
 لـــــــــــــى هىـــــــــــــَذ ح

 
ـــــــــم ِفـــــــــي الَجهـــــــــِل مـــــــــً َلـــــــــشِس؟

َ
 لِىــــــــً َحهلـــــــــَذ وه

 
ــــــــحشاِء  ىــــــــَذ أـــــــــَبدَذ فــــــــي ال  

ُ
ــــــــى ه

َ
ــــــــاول  ُ  ُمشجِل
 

ــــــــــــــــــــُذَسسِ 
ّ
 َسمــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــه الَحفــــــــــــــــــــَباُء وال

َ
 ِبَعــــــــــــــــــــاه

 .(2007، الّشبي دخى)

خه اإلاٍّمت لللماًا –جىمى ـىسة الخُل )الجىاد الفشط( مْ ألاخذار الىابّت مً سٍؤ

خخزها سمضا للذاللت ِلى اللىمُت والىوىُت في آن مّا، وهزا الىمى  العُاظُت، فِعخذِحها ٍو

دبىأ اإلاشجبت الّلُاالبىاتي ٌؽيل أظمى اللُم  ت، ٍو في ئلاءة فماء اللفُذة، وإزشائها  الؽٍّش

ت، مشجبىت أظاظا بالىبُّت في ؼيل ِالكاث زىاةُت لذًت مخىجشة،  بمدمىالث داللُت مخىِى

 ...(.  )الىحن وال جش ...( والحمش خف مدملها، ال حشاء ما بحن البذو )اللفش،

ـــــــــــــــــــّلِ َوحـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــً َبَعـــــــــــــــــــاِةِىها
ُ
ـــــــــــــــــــي و  سأًـــــــــــــــــــَذ ِف

 
ـــــــــجشِ 

 
وُـــــــــَب الش

َ
شَعـــــــــى أ ًَ ا ِمـــــــــً الـــــــــَىخِؾ   ِظـــــــــشب 

 
ىبغُخــــــــــــــــــــــــــــــــه

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــَُذ أخُاهـــــــــــــــــــــــــــــــا ف َبـــــــــــــــــــــــــــــــاِهُش الف 

ُ
 ه
 

 فالّفــــــــــــــُُذ ِمّىــــــــــــــا َمــــــــــــــذي ألاوكــــــــــــــاِث فــــــــــــــي رِــــــــــــــش
 .(2007، الّشبي دخى)

جبرص ممامحن الفخش واإلاهاسة اإلاخّللت بالفاسط والخُل مً خالٌ ـىسة الفُذ التي 

ججلى مؽهذها في صمً البيىس الزي ًجّل الفُذ ملبال ِلى الىأل بّذ وٌى اللُل، وهى 



 شعر ألامير عبد القادر الجزائري  صىرة الفرس في

463 

ّت هذفها اإلاباغخت )هبغخه(، التي واهذ  أوعب ألاوكاث للفاسط والخُل لللُام بدشواث ظَش

 ة والفىس البىىلُت بدذًث الفُذ والىشاد.مبّث ئلحاق الحشب والىجذ

ـــــــــــــــــــــــــَذث هىاِدُحىـــــــــــــــــــــــــا
 
 ًـــــــــــــــــــــــــىَم الش خُـــــــــــــــــــــــــِل ئرا ؼ

 
ًَ اإلاىــــــــــــــــــــــــــشِ   مــــــــــــــــــــــــــ

َهــــــــــــــــــــــــــا ُمــــــــــــــــــــــــــضن  م  َِ ـــــــــــــــــــــــــلاةُم 
َ
 ؼ
 

لــــــــــــــً هــــــــــــــَشي  َّ اسي وفحهــــــــــــــا كــــــــــــــذ َح
َ
ــــــــــــــز َّ  ِفحَهــــــــــــــا ال

 
ّــــــــــــــــــــــــــــــــاث ِبأخــــــــــــــــــــــــــــــــَذاق ِمــــــــــــــــــــــــــــــــً الُحــــــــــــــــــــــــــــــــىسِ 

 
 ُمشك
 

ُــــــــــــــــــِل هشِهُمـــــــــــــــــــها
َ
ًُ فــــــــــــــــــىَق ِحُــــــــــــــــــاِد الخ دــــــــــــــــــ

َ
 وه
 

ٌِ والخفــــــــــــــــــــــــــــشِ  هَفــــــــــــــــــــــــــــا
َ
ىــــــــــــــــــــــــــــت ألا ــــــــــــــــــــــــــــلُلها ٍص

َ
 ؼ
 

ـــــــــــــــــــــــــاِسُد الـــــــــــــــــــــــــَىخَؾ والِغـــــــــــــــــــــــــضالَن جلحلهـــــــــــــــــــــــــا
َ
ى
ُ
 ه
 

ـــــــــــــــاِد ومـــــــــــــــا جىجـــــــــــــــى مـــــــــــــــً الَمـــــــــــــــَمشِ  َّ  ِلـــــــــــــــى الب
 .(2007، الّشبي دخى)

اخخاس ِبذ اللادس لفىسجه مىلّا حمالُا آخش جمشل في ال حشاء مهذ ألاظىد ولحذها، 

ىف ألاصمىت ومىوً الخُل الزي اخخاس مىه أسُو اإلاؽاهذ وأخعجها )بعاه سمل والذسس( في أل

، اهه ؤلاواس الضماوي واإلاياوي الزي ًلذم فُه اإلاىلُى الجمالي في )هباهش الفُذ( وأسكها

ألابىاٌ )هىاسد، هلحلها، اإلاهاسي...(،  أبّاده املخخلفت، اإلاخّللت داةما بشجاِت الفشظان

تها، معشحت...  (. وكىة الجُاد اإلاخأهبت داةما للمخاوش وألاهىاٌ )ظِش

ـــــــــــــــــــــــــِشٍم 
ّ
َهـــــــــــــــــــــــــاسي وَمـــــــــــــــــــــــــا لل

َ
َىـــــــــــــــــــــــــا اإلا

َ
تهال َِ  ُظـــــــــــــــــــــــــش
 

 بهـــــــــــــــــــــــــــــا والخُـــــــــــــــــــــــــــــُل لىـــــــــــــــــــــــــــــا وـــــــــــــــــــــــــــــّل ُمفخخـــــــــــــــــــــــــــــشِ 
 

 
 
ـــــــــــــــــــــــــــــا للَحـــــــــــــــــــــــــــــشِب ُمَعـــــــــــــــــــــــــــــشحت ىـــــــــــــــــــــــــــــا داةم 

ُ
ُل
َ
خ
َ
 ف
 

َفشِ 
 
 بىـــــــــــــــــــــــا بؽــــــــــــــــــــــشه بـــــــــــــــــــــــالٍ

َ
 مــــــــــــــــــــــً اظــــــــــــــــــــــخغار

 
ّم بــــــــــــــــه

َ
ــــــــــــــــز

ُ
بــــــــــــــــَذاَوة مــــــــــــــــً ُِــــــــــــــــب ج

َ
 َمــــــــــــــــا فــــــــــــــــي ال

 
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذس

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُشوَءة وؤلاخَعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان بال

ُ
 اإلا

 
 ئال
 (2007، الّشبي دخى)

الشخُل في زىاًا اللفُذة أخذر ِبذ اللادس مفاسكت خشحذ به ًِ اإلاألىف، هي أهه رهش 

ولِغ في مىلّها، هزا مً هاخُت، أما مً هاخُت أخشي فلذ ألفذ الّشب أن الحبِبت هي التي 

حغادس، لُخذاخل ِلى ئزش رلً مىكف الشخُل مْ مىكف الىلل، مىلذا اغترابا كاظُا ًيابذه 

 ٌ  :  الؽاِش، فها هى امشؤ اللِغ ًفىس مؽهذ الشخُل في هفعه فُلى

وي غـــــــــــــــــــــــــذا
َ
ـــــــــــــــــــــــــىاـوــــــــــــــــــــــــأ

ُ
دمل

َ
 البـــــــــــــــــــــــــحِن ًـــــــــــــــــــــــــىَم ج

َ
 ة

 
ـــــــــــــــــــِل 

َ
 َخىٍ

ُ
ـــــــــــــــــــذي َظـــــــــــــــــــمشاث الَحـــــــــــــــــــّيِ هـــــــــــــــــــاكف

َ
 ل
 

ـــــــــــــــــــــــــا بهـــــــــــــــــــــــــا َ ـــــــــــــــــــــــــح ي ِلـــــــــــــــــــــــــى َمىـــــــــــــــــــــــــّحُهم
 
 وكىف
 

َجّمـــــــــــــــــــــــــــــــل
َ
ى وج ـــــــــــــــــــــــــــــــً أســـــــــــــــــــــــــــــــ َ

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــىن ال َتهل

ُ
ُلىل ًَ 
 (2005، وماط خمذو)

بُذ أن الفىسة اوّىعذ ِلى غحر ِادة الّشب في كفُذة ِبذ اللادس، رلً أن اليعاء 

 أضححن ًشكبن سخُل الفشظان مً خلف ؼلىق العخاةش، ما ًخلف لذيهً ؼّىسا مإإلاا 
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ًشجلبن ِىدة فشظانهم، بّذما وان الحضن وألاس ى مالصمحن للؽاِش خحن الىكىف ِلى أوالٌ 

  الذًش التي جدٌى ِجها أهلها.

  الصيف مصدرا مً مصادر صىرة الفرس

جدؽيل مً اإلاّاهاة التي ٌِّؽها  ِّذ اإلايان مادة ميىهت لخىاب ِبذ اللادس الؽّشي،

الشىاس في الىاكْ، مً هىا اجخزث اللفُذة مً العُف مشحّا واكُّا لها ًجّل مً اإلاىاكف 

البىىلُت والّالكاث الاحخماُِت مشاال جيخفن مّه مؽاِش الىلمت والغمب وجخىلذ مّه 

ً ا"الخجشبت الىحذاهُت التي مً ؼأنها أن حّمم  لفاحْ بحن الجذٌ املحب والفشح الحٍض

ت، المشوسة  ت، الفالبت والّفٍى الذهش اإلاّخم والبىىلت الؽفافت بحن الحخمُت والحٍش

ت مً الدؽىالث والخمٍهشاث الشىاةُت التي بشصث في  (6983، أدوهِغ) "والاهبشاق هي مجمِى

في مّشهت  "كفُذة "ؼذدث ِلُه ؼذة هاؼمُت" التي ظىىسد بّما مً أبُاتها التي كالها 

خىم الىىاح كشب وهشان وكذ وحه ئلُه ظهم فمّش هدى ئبىه، ولم ًفبه بأري، وؼذ ِلُه 

 "زم هىي ِلى الفشط فأسداه كخُال، وكاةذ هزه اإلاّشهت والذ ألامحر ِبذ اللادس بً محي الذًً

 .(2007، الّشبي دخى)

ـــــــــــــــــــــــــا َّ ـــــــــــــــــــــــــا، ججم  َُ ً  وُده ىـــــــــــــــــــــــــا دًـــــــــــــــــــــــــ
َ
ـــــــــــــــــــــــــَىدً ل

َ
 ف
 

ىـــــــــــــــــــــــــا 
َ
خـــــــــــــــــــــــــش  ئال َمـــــــــــــــــــــــــا ل

َ
ـــــــــــــــــــــــــَىاوال ف

ّ
ُْ الل  ًشفـــــــــــــــــــــــــ

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت اِدِسٍّ

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ك  َمىاِكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُب ُمخَخاسٍ 

 
ت َمجـــــــــــــــــــــُذها اخَخــــــــــــــــــــــَىي  ُّ ّباِظـــــــــــــــــــــ َعـــــــــــــــــــــاَمذ ِو

َ
 ح
 .(2007، الّشبي دخى)

البت الفشظان الشجّان بما ًدىاظب  دا بمذي حأػ ـو ت اِترافا ـٍش حّذ اإلالىِى

 مىز بذاًت اإلالىْ )لىا دًً،–التي حّىد ئلى وعبه الؽٍشف -وأخالكهم ومىاكبهم الحمُذة

ت...(، الزًً واهىا بمشابت الؽّلت التي ألاءث له دسب اإلاعحرة  ت، كادٍس فخش، مىاكب مخخاٍس

واإلالاومت، وكذ وان اللاظم اإلاؽترن بُجهم، هى الخمشد ِلى ألاولاُ العاةذة )ظلُىا 

( والخىلْ اإلاعخمش ئلى واكْ  البُن، هامت كذدتها، اسجذ وكْ العهام، أظُافىا حشدث...

 حذًذ. 

 ًُ دـــــــــــــ
َ
ــــــــــــــّلِ َمّــــــــــــــَشنوه

ُ
َُىا الِبــــــــــــــَُن ِفــــــــــــــي و

َ
 َظــــــــــــــل

 
َشِث الَجــــــــــــــَىي  َّ ظــــــــــــــ

َ
 ِدَمــــــــــــــاُء الّــــــــــــــَذا والّعــــــــــــــمِش أ

 
 
َ
ــــــــــــــــــاِح هىاَخىــــــــــــــــــا

َ
ى ىــــــــــــــــــِم الّىِ

َ
ــــــــــــــــــَش ِفــــــــــــــــــي خ

َ
ــــــــــــــــــم ج

َ
 أل
 

هـــــــــــــم َهـــــــــــــَىي 
َ
ا ل  ِ ـــــــــــــَجا

 
ـــــــــــــم  

َ
َُىـــــــــــــا ه

َ
ـــــــــــــَذاة الَخل

َ
 غ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــَذدُتها
َ
َن الّجهــــــــــــــــــــــــــــــاَس ك

َ
 را
 
ــــــــــــــــــــــــــــــم هاَمــــــــــــــــــــــــــــــت

َ
 وه
 

ــــــــــــــــــــَىي 
َ
ّىــــــــــــــــــــه ؼ

َ
َىــــــــــــــــــــا و

َ
 َبّــــــــــــــــــــذ ُخَعــــــــــــــــــــاِمي والل

 
ـــــــــــــــــــذ 

َ
ىا ك

ُ
اف َُ ظـــــــــــــــــــ

َ
 ُحــــــــــــــــــــّشَِدث ِمـــــــــــــــــــً ُحُفىنهــــــــــــــــــــاوأ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ َسَوي
َ
 َوَسَدث ئلحهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َبّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ َوسد ك

 .(2007، الّشبي، دخى)
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فا لحىادر وبىاء للفىس،  ت بذأ الحغ الذسامي ظشدا لىكاتْ وـو بهزه الشلافت الؽٍّش

ت، لخبرص ـىسة الجمْ اإلاخيلم  ًخغلغل في أِماق اللفُذة وبيل ِىاـشها البىاةُت الخّبحًر

ت )ظلُىا، هىاخىا،اإلايؽذ في اإلاذاس  الخلُىا، أظُافىا...( لخدل مدلها  ألاٌو مً اإلالىِى

وأداة أظاظُت  ...( ـىسة الؽاِش اإلافىس الخلني بممحر اإلافشد اإلاخيلم) ما صلذ، ألسحى، أوىن 

 .في حؽىُل اللفُذة
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ـــــــــــــــــــــَىي 

َ
ــــــــــــــــــــىا َبّـــــــــــــــــــــذما ل اِ ي بالع  ًَ ىحــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــذ  ًُ 

ـــــّشبي دخى،  ـــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (.2007)الــ

وأمام هزا اإلاُل الىاضح هدى جفُّل أداة مً أدواث الحشب واإلالاومت اإلاخمشلت في 

اهفخدذ معاخت لغت العشد الخبري اإلاباؼش  العُف )خعامي، وّىه، العهام، أظُافىا...(

ىلىحُت للفاسط، وبالخالي ًمىً  واـفت جدذ لشباث اإلاؽهذ الىاكل للحالت الىفعُت والفحًز

الشبي بحن العُف والفاسط مْ الفىسة الجامّت لهما، اإلاخمشلت في الفشوظُت التي حّذ 

خغ الفشوظُت، هى مً  ـُدت الخمشد لذ الّالم، وغاًتها ئزباث الىحىد والِّؾ بامخالء"

 وبهزا الحغ جلشن أـالت الؽّىس بأـالت الّمل، هزه الىاخُت خغ الىفاح لذ الذهش...

ظلُلت الؽّش الزي ال ًخمْ ئال لالهفّاٌ، وظلُلت الشجاِت التي ال جأبه ئال للىخاةج، 

  (.6983، أدوهِغ) "هىزا ًخيامل ؼيل الحُاة مْ مّىاها، ومً هىا جأللها وغىاها وحاربُتها

ئّن الغشك ألاظاس ي اإلاشجبي بففاث الشجاِت وؤلاكذام هى الفخش الاهدعابي اإلاشجبي 

بىماله وبىىالجه وخماظخه، والتزامه بلماًا أمخه، وجأهُذا ِلى لشوسة بزٌ الىفغ 

في أؼّاسه التي ال ًمىً بأي  والىشم والععي ئلى الخضحُت والىفاء وهزا ما خاٌو أن ًبرصه

أن هذسظها في بمْ ـفداث مخىالّت، خاـت ِىذما جخّلم اإلاعألت  خاٌ مً ألاخىاٌ

ت في صمً الفّاب والخدذًاث، وبزلً خلم هزا  بامخذاد وخمىس الىوً، ألاسك والحٍش

اإلاشحْ كُمخه في الاهخلاٌ مً واكْ اإلالاومت الؽّبُت ئلى الزاهشة الّشبُت وؤلاوعاهُت، 

خُت  الذًيُت والاحخماُِت التي حؽذ الىُان ئلى مجعذا في آلان راجه مفهىم الجزوس الخاٍس

خذاء.   اإلايان ِلى الشغم مً ِىاـف الِا
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