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 ملخص البحث:
وأفكايره وثدافقه، وخالصة  خبطّنها آبيرائه اتذيعلى أسلوب كاتبها،  تعقمياألدبية اترحلة 
 ، وهذا هومبا حتوخه من مناذج ويرؤى وصوير نديخة قّلما توجي يف غريها من املصاديرجتايربه، و 

واتصوير اتنديخة عني كاتبها، وميى اهقمامه  وقفاتواتقعرف على  ،اتيافع األول تييراسقها
هذه اتييراسة اتقعرخف  تتفقناو  هبا، واملسقوى اتذي بلغقه آيراؤه اتنديخة يف إطاير اتندي اتعام.

ابترحلة وصاحبها، مث طبيعة اتندي يف عصره، وأخريا خصائص اترؤخة اتنديخة يف اترحلة 
وأظهرت  ، واالسقعانة إبجراءات نظرخة اتدراءة.املغربية، مسقعينا يف ذتك ابملنهج اتقايرخيي

األديب نفسه، مقعيدة ومقنوعة بني اإلعجاب ابألدخب قبل اإلعجاب ابتعمل نقائج اتييراسة 
 ، وبني حتليل  يف احُلْكم وبني اآليراء اتيت حتمل يف طياهتا اتكثري من االنطباعية، واتقعميم

علمي موضوعي تلعمل األديب مبينا مجاتياته وواقفا على أسرايره، وأحياان خشرك اتدايرئ يف 
خب، كما اسقخالص اتنقائج، وخعمي يف أحاخني أخرى إىل تربخر األخطاء اتيت خدع فيها األد

أهنا هتقم ابجلانب اتقوثيدي تلكثري من األعمال األدبية اتيت مل تذكرها املصادير واملراجع 
 األخرى.

 اترحلة / املغربية / اترؤى / اتعبييري/ وعظية/ املشاهيات.  الكلمات املفتاحية
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Critical Vision of the Moroccan Journey 
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Abestract 

The literary journey depends on the style of its author, which lines her 

with his views, ideas, culture, and the summary of his experiences, 

and what they contain of models, visions, and critical images rarely 

found in other sources, and this is the first motivation for her study, 

and to identify the stops and critical pictures of her writer, the extent 

of his interest in it, and the level at which His views were criticized in 

the context of public criticism. This study dealt with the definition of 

the trip and its owner, then the nature of criticism in its era, and finally 

the characteristics of the critical vision in the Moroccan trip, using the 

historical approach, and using the procedures of reading theory. The 

results of the study were multiple and varied between admiring the 

writer before admiring the literary work itself, and the opinions that 

carry a lot of impressionism and generalization in governance, and 

between objective scientific analysis of literary work indicating its 

aesthetics and standing on its secrets, and sometimes the reader is 

involved in drawing conclusions, and deliberately at times Another is 

to justify the errors in which the writer falls, as it is concerned with 

the documentary aspect of many literary works that are not mentioned 

in other sources and references. 

Keywords: the Journey, the Moroccan, Visions, Abdri, Sermon, 

views. 

 . املقدمة1
اترحلة من اتفنون املرتبطة ابترتاث األديب جبميع أنواعه، من قصة ويرواخة ومدامة 

... إخل، وإذا كانت هذه اتفنون تقناول يف مضموهنا منطا من أمناط احلياة، وشعر ومسرح 
فإن اترحالت تشمل مجيع مناحي احلياة، بل تعي من أكثر هذه اتفنون مقعة مبا حتوخه من 
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مادة غزخرة تشبع فضل كل من املؤيرخ واجلغرايف وعامل االجقماع واالققصاد، ومؤيرخو اآلداب 
 متثل يف جمموعها سجال حديديا ملظاهر احلياة املخقلفة. واألساطري واألداين، فهي

ومع غىن اترحلة مبوضوعاهتا املقنوعة من علم وأدب وخرافة وأسطويرة وعادات 
، حيث خبطّنها آبيرائه اهي كذتك فن من فنون اتدول تعقمي على أسلوب كاتبهفوتداتيي، 

ملعاخري اتفنون األدبية األخرى تفقدر قي وأفكايره، وثدافقه وخالصة جتايربه، إال أهنا 
 وضوابطها.

وتكنها يف اتوقت نفسه تدوم اترحلة بقدي:م توحات خمقلفة من احلياة اإلنسانية، 
اتة أثناء يرحلقه وتندله من تقشعب فيها األحياث، وتقعيد اتشخصيات واألماكن؛ ألن اترحّ 

وي ما مسعه من مكان إىل آخر خسجل مالحظاته عن كل ما خعّن ته يف يرحلقه هذه، وخر 
أخباير وحكاايت، وخوثق عادات اتشعوب وتداتييهم، ومن مث خقوىل إخراد انقداداته وفق 

ا تلباحثني  همّ متبدى اترحلة مصييرا مع هذا يرؤخقه، ومرجعيقه اتعلمية أو األدبية أو اتيخنية، و 
 حسب اخقصاصه. كل  

ومقنوعة من  حالت من جهة، فدي أاثير اهقمامي وجود مناذج عيخيةوألمهية اترّ 
ىل إن جهة اثنية، األمر اتذي حّفزين اترؤى واتصوير اتنديخة يف اترحلة املغربية تلعبييري م

 حلة وسرب غويرها، واتقعرف على ما حتقوخه من معلومات ومعايرف وفنون.ديراسة هذه اترّ 

 أهداف البحث: 1 .1
 اتقاتية األسئلة اعلى  إىل اإلجابةخهيف اتبحث احلايل 

 ؟ هبا اتنديخة؟ وإىل أي مسقوى بلغ اهقمامهابجلوانب  اتعبييريحاتة هل اهقم اترّ   .1
 حلة شعرخة أم نثرخة؟ دي يف هذه اترّ ضت تلنّ هل املوضوعات اتيت تعرّ  .2

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


 
 لرؤية النقديّة يف الرحلة املغربّيةا                         2020يونيو  15العدد  -ابجملة كلية اآلد

________________________________________________________ 

104                                                 https://misuratau.edu.ly/journal/arts 
 

ISSN  2664-1682 

اترحلة هي املصيير  ولة مذكويرة يف مظاهّنا أحصوص اتيت تناوتقها اترّ هل هذه اتنّ  .3
 اتوحيي اتذي احقفظ هبا؟

 هذا اتبحث إىل ثالثة فصول  وعلى هذا األساس قّسم

 رحلة عموما، واتقعرخف بصاحب اترحلة وعصره.األول  مفهوم ات

 اتثاين  طبيعة اتندي يف اتدرنني اتسابع واتثامن اهلجرخني

 اتثاتث  خصائص اترؤخة اتنديخة يف اترحلة وحتليلها يف ضوء اتندي احليخث.

 :. منهج البحث2
اسقخيام مناهج عية، كاملنهج  األمر خقطلباتبحث،  تإلجابة عن تساؤالت

عوبة تكمن يف قلة املراجع اتيت ايرخيي، إال أن اتصّ االسقدرائي، واملنهج اتقحليلي، واملنهج اتقّ 
 اتعبييري على وجه اتقحيخي. أدب اترحلة عموما، وابألخص يرحلة تتناوت

 مفهوم الرحلة، والتعريف بصاحبها وعصره. 3

وتي اإلنسان يراحال، واترحلة يراسخة يف طبيعة اإلنسان، فمن اتعيم إىل اتوجود  
نت يرحلة آدم عليه اتسالم األوىل، ومن اجلّنة إىل سطح األيرض كانت يرحلقه اتثانية، كا

ويرحلة نوح عليه اتسالم يف اتسفينة، ويرحلة خونس عليه اتسالم يف بطن احلوت، ويرحلة 
سييان إبراهيم عليه اتسالم مع زوجقه سايرة إىل مصر، مث إىل مكة املكرمة مع طفلهما 

ل سييان حممي صلى هللا عليه وسلم من مّكة إىل امليخنة املنويرة؛ إمساعيل عليه اتسالم، ويرح
مفهوم  خوضحوهذه اترحالت ويردت يف اتكقب املديسة. وتكن علينا أن ننطلق بقعرخف 

 اترحلة تغة واصطالحا.
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 مفهوم الرحلة:.1.3

 حلة يف اتلغة اترتحيل وااليرحتال،حلة  "اترّ خدول ابن منظوير يف تسان اتعرب عن اترّ  
 . (11/276)ابن منظوير، د.ت، مبعىن اإلشخاص واإلزعاج، خدال  يرحل اترجل إذا ساير"

فاترحلة هنا مبعىن اتسري وأتيت مبعىن اتصرب على األذى، ومبعىن اتوجهة اتيت  
خدصيها اإلنسان، خدول اجلوهري  "يَرَحْلُت ته نفسي، إذا صرَبَت على أذاه. ويَرَحَل فالن 

عىًن، واالسُم اتَرحيُل. واْسقَ ْرَحَلُه، أي سأته أن خَ ْرَحَل ته. أبو عمرو  اتُرْحَلُة وايْرحَتََل وتَ َرحََّل مب
ابتضم  اتوجُه اتذي ترخيه. خدال  أنقم يُرْحَليت، أي اتذخن أيَْرحتَ ُل إتيهم. واتر ْحَلُة ابتكسر  

اُل، خدال  َدَنْت ير ْحَلُقنا"  .(1/247، 1987)اجلوهري، االيْرحت 

جيي""اترَّحَّاُل  ا 
ُ
"واتق ََّرحُل وااليرحتاُل   ،(626،ص 2008)اتفريوزآابدي،  تعامل ُ به امل

االنقدال، وهو اترّ ْحلُة واتُرْحلُة، حكى اتَّلحيايّن  إنه تذو ير ْحلٍة إىل امللوك ويُرْحَلٍة. وقال 
سفرة بعضهم  اترّ حلُة  االيرحتاُل، واترُّحلُة اتوجه اتذي أتخذ فيه وترخيه. وقيل اترُّْحلُة ات

 .(3/226، 1958)ابن سييه، اتواحية، واترَّحيُل  اسم ايرحتال  اتدوم تلمسري"

أي ساير فمضى مث جرى ذتك يف املنطق  -صاحب اتعني  ايرحتل اتبعري يرحلًة 
يت  هي اترحلة كّ  االنقدال. ابن اتسّ   -حىت قيل ايرحتل اتدوم واتقّ َرّحل وااليرحتال 

االيرحتال، واتُرحلة  –ويُرحلُقنا. وقال أبو عمرو  اتر حلة واتُرْحلة خدال دنت يرحلُقنا 
 اسُم االيرحتال -اتوجه اتذي ترخيه تدول أنقم يُرحليت. صاحب اتعني  اتّرحيل  -

 (3/304، 1996)ابن سييه،                                                  

حلة مصيير يرحل، واجلمع ير حالت ويَرَحالت وير َحل، واترحلة االيرحتال، انقدال إىل واترّ  
بليه  تركه، ويرحل إىل بيت جيخي  انقدل، ويرحل يف اتبالد  تندل عن  يرحلو مكان آخر، 
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، 579، 1987)خنظر  اجلّر، فيها ... وغري ذتك من املعاين اتيت تيوير حول اتقحرك واتقندل
580). 

عية معان ( 1/334)مصطفى وآخرون، د.ت، وذكر أصحاب املعجم اتوسيط  
حاال ويرحلة ساير ومضى واتبعري يرحال تلرحلة فداتوا  ")يرحل( عن املكان يرحال ويرحيال وتر 

ويرحيل وعاله ويركبه وخدال يرحل فالن مبكروه ويرحله  ،ويرحلة جعل عليه اترحل فهو مرحول
بسيفه عاله به ويف احليخث )تقكفن عن شقمه أو أليرحلنك بسيفي( وته نفسه صرب على 

  .أذاه

من وعاء  حيلتلرّ  عيّ وكل شيء خُ  ،حل( ما خوضع على ظهر اتبعري تلركوب)اترَّ "
ويف احليخث )إذا ابقلت اتنعال  ،ومسكن اإلنسان وما خسقصحبه من األاثث ،تلمقاع وغريه

)مصطفى "له أقامله وأتدى يرحْ فالن يرحْ  ال وخدال حطّ حَ )ج( أيرحل وير   ،فاتصالة يف اترحال(
 . (1/335وآخرون، د.ت، 

مبعىن اتسري وعليه فدي وجيان فيما ذكران آنفا يف معىن اترحلة أن اترحلة جاءت 
واالنقدال واتوجهة اتيت خدصيها املسافر، ومبعىن دنو املكان املراد اتوصول إتيه، أو اقرتاب 
وقت اترحيل، وهلذه املعاين كلها كان تفظ يرحلة خيل على االنقدال من مكان إىل آخر، 

 ومنه أخذ اسم يرّحال تقندله بني األمكنة.

 مفهوم أدب الرحلة:.2.3

واحيا من أمجل أنواع األدب، إذ إنه خعكس وخوثق كل ما خعّي أدب اترحالت  
اتة خندل كل ما يرآه من خالل اتة عرب يرحالته كلها، حيث إن اتكاتب أو اترحّ صادف اترحّ 
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 يرحالته وخصف عادات اتشعوب وأهلها، وخندل كل املواقف اتيت تعرض هلا من خالل يرحلقه
 .(1989)فهيم، 

اتة اتعرب الكقشاف ان خسافر فيها اترحّ وايرتبط هذا األدب ابترحالت اتيت ك 
أيراض جيخية مل تكن معروفة يف اتسابق، وأخضا خعرف أدب اترحلة أبنه كافة املؤتفات، 
وامليوانت، واملخطوطات اتيت وصلقنا من اتعصوير املاضية، اتيت حتقوي على جمموعة من 

مل أدب قإتيها، وخشاتة يف األماكن اتيت وصلوا املشاهيات، واتدصص اتيت عاصرها اترحّ 
اترحلة على ندل مواصفات اتطبيعة املوجودة يف مناطق اتعامل غري املكقشفة، وأخضا حيقوي 
 على سرد اتعادات واتقداتيي اتسائية عني اتشعوب اتذخن عاشوا يف تلك األيراضي واملناطق

 .(1989)فهيم، 

حات فدي عّرف إنعام احلق غازي أدب اترحلة ندال عن أحي معاجم املصطل 
 األدبية حيث قال  

هو جنس أديب مهمل، وذو تنوع كبري، وترجع أصوته إىل اتعصوير اتديمية، وقي 
أسهم فيه كثري من اتكّقاب اخلرباء املشهويرخن، وغريهم من اتناس منهم 

ن، وهذا اجلنس و ن واتعلماء واتيعاة واألطباء وأصحاب اجليش واتبحرخو اتيبلوماسي
قصل ابالسقكشاف واملغامرات، كما أنه خشقمل على األديب خضم األعمال اتيت ت

 .(2013)ابدشاه،  اتون عن األيراضي األجنبيةسجل املالحظات اتيت دوهنا اترحّ 

 أدب اترحالت  أن  جاء يف معجم املصطلحات اتعربية يف اتلغة واألدبو 

 جمموعة اآلاثير األدبية اتيت تقناول انطباعات املؤتف عن يرحالته يف بالد خمقلفة،
وقي خقعرض فيها توصف ما خراه من عادات وسلوك وأخالق، وتقسجيل دقيق 
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تلمناظر اتطبيعية اتيت خشاهيها، أو خسرد مراحل يرحلقه مرحلة مرحلة، أو جيمع 
إىل جانب قيمقه اترتفيهية  –بني كل هذا يف آن واحي ... وخعقرب أدب اترحالت 

 خيية املدايرنةا تلييراسات اتقاير هم  ممصييرا  –أو األدبية أحياان 

 (13، ص 1979)وهبه،                                                        

كما تعي كقب اترحالت من أهم املصادير اجلغرافية واتقايرخيية واالجقماعية، ألن 
اتكاتب خسقدي املعلومات واحلدائق من املشاهي احلية واتقصوخر املباشر، مما جيعل قراءهتا 

تدصص ميكن أن خنييرج بصويرة من اترواايت وا اكبري   اغنية وممقعة ومسلية، كما أن هناك عيد
ما حتت مسمى أدب اترحالت، وقي اشقهر اتعرب أبدب اترحالت ومن أمهها يرحلة ابن 

 .(1989)خنظر  فهيم،  بطوطة

ومع هذا فإن هذا اتفن من فنون األدب اتعريب مل خظهر حتت مسمى أدب 
اتسرية اتذاتية، أو  حالت، وإمنا خظهر أحياان حتت قائمة كقب اتقايرخ  أو اجلغرافيا أو اترّ  

كقب االعرتاف أو أدب االعرتاف، وهكذا فإن هذه اتقسمية وتيية هذا اتعصر نقيجة ما 
املعرفة األدبية من أتوان ظهوير شهيه من ديراسات ومصطلحات وتدسيمات تلفنون و 

 املخقلفة.

 التعريف ابلعبدري صاحب الرحلة وعصره: .3.3

( اترحلة) صاحب  اتعبييري احلاحي أبوعبيهللا أمحي، بن علي بن حممي بن حممي
( حاحة) بلية سكان من كان. اتياير عبي بين إىل ونسبقه. بلنسية من أصله. ابمسه املعروفة

 ومر. واتدريوان وتونس ابجة فيخل ،ه 688 سنة حاجا منها توجه أزموير، بعي املغرب، يف
 وهو يرّحاتة ومؤيرخ وقاضٍ وفاته،  تسنة ذكر املصادير يف وتيس. وإايبه ذهابه يف ابإلسكنييرخة
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ونشأ فيها، مث انقدل إىل مراكش حيث  ةاحَ وفديه مغريب من اتدرن اتسابع اهلجري، وتي ب َ 
ة وتويف هبا، وقربه معروف فيها خطلق احَ تعلم فيها إىل أن صاير قاضيا، عاد بعي يرحلقه إىل حَ 

، 2002)خنظر  اتزيركلي،  ياقكات، وكان شاعرا فحال وأدخبا وانعليه اسم سييي أبو اترب 
7/32). 

واتغرخب يف األمر أن اتزيركلي أويرد ته ترمجقني مققاتيقني، يرمبا بسبب اتقباس األمر 
أنه مل خدف  ، وأشاير صاحب كقاب جذوة االققباس إىلني خمقلفنيعليه، وظنهما شخص

ه ذكر ، كما أنه مل خذكر اتيرخ  والدته، مع أن (286، 1973)املكناسي،  على اتيرخ  وفاته
اتيرخ  انقهاء يرحلقه وبعض شيوخه ومدقطفات من شعره، ومنها قصيية يف ميح خوسف بن 

  (18، ص 2007)اتبلنسي، خعدوب املرخين مطلعها

 يرساتة مسقعي شكا ظلمة اتظلم فمن مبلغ علياه عين من نظمي

 .(8، ص  2007)اتبلنسي، "م1325ه 725وال خبعي أن تكون وفاته حنو سنة "

 النقد يف القرنني السابع والثامن اهلجرينيطبيعة . 4

وتوافرت ته  ،فدي تناوته عيد من اتباحثني ،تسنا باجة إىل تناول اتندي يف املشرق 
وكذتك يف اتغرب اإلسالمي قبل اتدرنني اتسابع واتثامن اهلجرخني،  ،ديراسات عيخية وكثرية

 -وُكقبْت يف ذتك ديراساٌت معّمدة ومطّوتة، وتكن ما خعنينا يف هذا اتبحث هو أن نقناول 
عصر اتعبييري، تلوقوف على  ني،اهلجرخواتثامن اتسابع  نيفن اتندي يف اتدرن -بصويرة موجزة 

وأبرز أعالمها، واتقآتيف اتيت اشقهرت بني اتعلماء  بعض اجلهود واالجتاهات اتنديخة
واتيايرسني يف هذخن اتدرنني، ومن مث اتقعرف على اترؤخة اتنديخة اتعبييرخة وطبيعقها ضمن 
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اجتاهات اتندي احليخث وتيايراته املخقلفة؛ مسقأنسني يف أحكامنا ببعض اتييراسات اتدّيمة 
 اتيت كقبت يف هذا املوضوع.

دي األديب يف اتدرن اخلامس، جيي أن بالد األنيتس واملغرب قي إن اتناظر إىل اتن
شهي حتوال يرمبا خعّي جيخياً، وهو شكل خيل على اتضيق  كماشايركت فيه بنصيب؛  

وخسعى ترتسيخها يف نفوس اتيايرسني؛ مما أضفى  ،ابتقحليل، وخوجز اتنظرات واآليراء اتعامة
هنا أخقمقع بدسط من احليوخة غري  ا جعلهجانب على جوانب اتندي يف اتدرن اخلامس وما تاله

أمثال املرزوقي وعبي اتكر:م اتنهشلي وابن يرشيق من حيوخة انبعة من شخصيات اتناقيخن 
 .(372، 371، ص 1983)عباس،  وابن شهيي، ال من اجلية يف اآليراء واتنظرات اتنديخة

وما ومع ذتك ال ميكن اإلغضاء عن بعض مؤتفات املشايرقة؛ ألن املغايربة عم
واألنيتسيني على وجه اخلصوص اعقميوا اتثدافة املشرقية أساسا تييراساهتم، مث تطويرت على 

 أخيخهم مبا أضافوه إىل هذه اتثدافة من علوم ومعايرف، وإبياع وابقكاير.

وتو تقبعنا ما أتف يف فن اتندي خالل اتدرنني اتسابع واتثامن اهلجرخني يف املشرق 
 نذكر منها ، اجتاهات نديخة واتغرب اإلسالمي توجيان عية

اتقأتيف يف علم اتبالغة وفنوهنا وبرز يف هذا اجلانب عيد من املؤتفات مثل  هناخة  .1
، ومفقاح اتعلوم تلسكاكي ه(606اإلجياز يف ديراخة اإلعجاز، تفخر اتيخن اترازي )ت 

 ه(.654، وحترخر اتقحبري البن أيب اإلصبع املصري )ت ه(626)ت 

اتقأتيف يف فن اتشعر وعلومه، مثل املطرب يف أشعاير أهل املغرب البن دحية اتكليب  .2
، واخلقام املفضوض عن خالصة علم اتعروض أليب بكر اتدلوسي )ت ه(633)ت 
 ه(.730، شرح اتغموض من مسائل اتعروض أليب احلسن ابن بري )ت ه(707
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رت أتتيف عيخية، أودع خالهلا  اتقأتيف اتنديي يف اتشروح األدبية، ويف هذا اجملال ظه .3
، ه(619كّقاهبا نديات أدبية وفق اجتاه معني، من أمثال  شرح أيب اتعباس اتشرخشي)ت 

، وشرح اتربدة أليب ه(843إظهاير صيق املودة يف شرح اتربدة البن مرزوق احلفيي )ت 
ويرة ، ويرفع احلجب املسقويرة عن حماسن املدصه(782عبي هللا حممي بن حممي األتبريي)ت 

 ه(.760)ت  تلشرخف اتسبيت

اتقأتيف يف اتندي من خالل كقب تراجم األدابء، فدي شكل مادة أساسية تيايرسي اتندي  .4
يف اتدرنني اتسابع واتثامن اهلجرخني، مثل  اتذخرية يف حماسن أهل اجلزخرة أليب احلسن 

ومطمح األنفس ملؤتفهما اتفقح بن خاقان،  ابن بّسام اتشنرتخين، وقالئي اتعديان،
اتغصون اتيانعة يف و واملطرب من أشعاير أهل املغرب أليب اخلطاب بن دحية اتكليب، 

حماسن شعراء املائة اتثامنة أليب احلسن علي بن موسى بن سعيي، واتذخل واتقكملة البن 
 عبي امللك املراكشي.

واننية، ويف هذا اجملال برزت جهود املغايربة اتقأتيف اتنديي املقأثر ابتفكر واتفلسفة اتي .5
منهاج »واألنيتسيني وبلغت أوجها، وفاقت جهود املشايرقة يف هذا اتباب، كما يف 

املنزع اتبيخع يف »، وه(684أليب احلسن حازم اتدرطاجين )ت « اتبلغاء وسراج األدابء
وض املرخع يف اتر »، وه(704ويف بعي أليب حممي اتسجلماسي )ت« جتنيس أساتيب اتبيخع

 ه(.البن اتبناء املراكشي )ت ؟« صناعة اتبيخع

مناهج اتندي األديب احليخثة من أمثال  اتقأتيف اتنديي من خالل كقب االخقيايرات .6
ابملغرب خالل اتدرن اتثامن، علي اتغزخوي  مناهج اتندي األديب يف األنيتس بني اتنظرخة 

ألنيتس يف اتدرنني اتسادس واتسابع، واتقطبيق، اتعريب آخت اتشرخف  اتندي األديب اب
 صفوت عبي هللا اخلطيب  نظرخة حازم اتدرطاجين اتنديخة اجلماتية.
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وال ميكن تكوخن فكرة شاملة ودقيدة تلندي وأعالمه يف هذخن اتدرنني إال من 
 خالل هذه اتقآتيف وحماوتة اإلملام مبكنوانهتا.

 املغربية: خصائص الرؤى النقدية يف الرحلة .5

مقنوعة، منها ما  تو تقبعنا اتوقفات اتنديخة تلعبييري يف يرحلقه املغربية توجيانها
ال مع ذتك ، و خعقمي على اتندي اتذايت االنطباعي، ومنها ما خدوم على اتندي املوضوعي

 ميكن حصر خصائص هذه اتوقفات إال من قبيل اتقأمل وإمعان اتنظر 

فديه اتعامل اتصاحل أيب حممي عبي هللا بن فمن آيرائه اتنديخة إخراده تدصيية اتشي  ات
اتقوزيري اتشهري ابملصري  اتشي  اتفديه اتعامل اتصاحل أيب زكراي حيىي بن علي اتشدراطسي

  .املقوىف "خوم اتثالاثء تثمان خلون من يربيع األول سنة ست وسقني وأيربعمائة"
 (76، ص 2007)اتبلنسي،        

اتعامل اتصاحل[ ته وتواتيه دالتة على تبجيله ته فذكره هلذه اتصفات ]اتشي  اتفديه 
 ويرضاه عنه.

بيقا على اترغم من أن هذا اتعمل  133مث إخراده اتدصيية كاملة، وهي مكونة من 
توثيدي، وحيفظ تنا عمال أدبيا يرمبا خضيع، وتكن خيل على إعجابه ابتشاعر قبل إعجابه 

ت اتفردخة تشري ءاأن اتدرا"  William Ray)ابتعمل األديب؛ وألنه كما خدول وتيم يراي )
 .(73)يراي، د.ت، ص ابتييرجة األوىل إىل اتفاعل اتذي قصيها"

يرمحه  –مث خثين على اتدصيية كما أثىن على انظمها، فيدول  "قي أبيع هذا اتناظم 
وعّظم فراقت معىن  ،فيما نظم، وشّرف هذه اتدصيية بدصييه اجلميل فيها -هللا تعاىل

 .(83، ص 2007)اتبلنسي، نا وخمربا"ومنظرا، وشاقت حس
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فهل خصلح هذا اتوصف يف قصيية بلغت مائة وثالثة وثالثني بيقا؟ وهل هي على 
 ما وصفت من احلسن شكال ومضموان؟

بل خسقيل على صواب يرأخه برأي أحي أدابء عصره فيدول  "فهي كما وصفها أبو 
عبي هللا املصري حني قال  "خئست من معايرضقها األطماع، وانعدي على تفضيلها اإلمجاع، 

 . (83، ص 2007)اتبلنسي، فطبدت أيرجاء األيرض، وأشرقت منها يف اتطول واتعرض"

مآخذه على انظم هذه اتدصيية، فهو حياول إال أنه تيايرك األمر وأشاير إىل بعض 
إخراد آيرائه اتنديخة يف اتدصيية دون أن خبعي شبح انظمها عن انظرخه، فكانت آيراؤه 
وأحكامه عامة وعرضية، كما أهنا انطباعية وفيها اتكثري من اتقعميم على عادة أهل نداد 

 زمانه.

 مث خقابع نظراته اتنديخة بدوته  

، وتكلف منها ما هو اتقصنعَ  قي أكثر فيها ألجل اتصناعة   –يرمحه هللا  –على أنه 
بعيي املرام، شيخي اتقمنع، واعرتض يف كل معىن عرض، ويرمبا أخرق اتنزع فخاتف 
اتغرض، مث خيتل على صحة يرأخه وانقداده بشواهي من اتدصيية، فأتى ابتشطر 

 األول من اتبيت اتواحي بعي املائة من اتدصيية وهو قوته 
 ووخل قرخش من جوى اهلبل      ة من آاثير وطأتهفوخل مك        

 مث أتى ابتشطر اتثاين من اتبيت اخلامس عشر بعي املائة، وهو 
 وحّل ابتشام شؤم غري مرحتل        أم اتيمامة منه خوم مصطلم     
 (83، 82، ص 2007)اتبلنسي،                                          
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مث خسرتسل يف إشايراته اتنديخة دون أن خبني أو خوضح أو خعلل، وإمنا خطلب من 
اتدايرئ أن خشحذ مهقه ملعرفة اتقصنع يف أبيات اتدصيية املخقلفة قائال  "وما جرى هذا 

 .(83 ، ص2007)اتبلنسي،  يرمحه هللا" –اجملرى من كالمه 

 ه ابجلملة قي حّلت منمث خويرد ُحكما عاما على اتدصيية بدوته  "وتكن قصييت
 .(83، ص 2007)اتبلنسي، احلسن أن خقدّنع" هُ اهَّ ت زَ اتبالغة يف حصن ممّنع، وجلّ 

بل خنربي تليفاع عنها خماطبا اتدايرئ أبن هذه اآليراء واملالحظات اتنديخة ال تندص 
من قيمة اتدصيية شيئا فيدول  "فإن أنكرت من وصفها قوال، أو مسعت يف ميحها ختطيط 

 >>يرجز  <<  أحردت مقأملة، وأنشيت مقمثلة توال،

 كال، وال اتظيب اتذي خوصف        ما سلم اتبيير على حسنه      

 واتظيب فيه خنس خعرف            اتبيير فيه كلف ظاهر       

وقي أوتع اتناس هبا كل اتوتوع، واسقحسنوا من حماسنها كل مفروق وجمموع، وعنْوا 
 .(84، 83، ص 2007 )اتبلنسي،هبا شرحا وختميسا، وعّمروا هبا معهيا أنيسا"

ويف هذا إشايرة إىل شهرة هذه اتدصيية وإعجاب اتناس هبا، ودتيله على ذتك أن 
صري، ومّسى شرحت وُُخّست من عيد من األدابء، ومن هؤالء األدخب أبو عبي هللا امل

  >>بسيط<<يف اتفخر احملميي وأوته   يختميسه هذا بسمط اهلي

 ذي أعطى ومل تسلابيأ بمي ات
 أحلى جىن من طيب اتعسلفاحلمي 

 هيى أبمحي                         

 

م
 ّنام

 كسلاتوذد به يرخب يرخن األخن و 
 احلمي هلل مّنا ابعث اترسل

 أمحي اتسبل
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وقي قرأه اتعبييري على صاحبه اتفديه أيب عبي هللا بن هرخرة، وكان أوجز يرأخه اتنديي 
 .(84، ص 2007اتبلنسي، )يف اتقخميس عامة بدوته  "وهو ختميس ال أبس به"

مث أويرد ختميسا آخر تلدصيية وهو ختميس اتفديه األدخب اتفاضل اتداضي أبو 
 >>بسيط<<عمرو عثمان بن عقيق املعروف اببن عرخهة، خدول يف مطلعه  

 أيربع من اتعلم األسىن على طلل
 وإن عشوت إىل انير اهليى فدل

 هيى أبمحي                      

 م

م
 ّنام

 ضحيت ومل تفزع إىل ضللفكم 
 احلمي هلل مّنا ابعث اترسل

 أمحي اتسبل

وخصف اتعبييري هذا اتفديه األدخب اتفاضل اتداضي أبنه "من املشاهري إبفرخدية، 
وشعره جمموع وقفت عليه خبطه، وأكثره قعدعة ما ترسل بغيث مزان، وكما قيل  جعجعة وال 

 .(85، ص 2007)اتبلنسي، أيرى طحينا"

األمر أنه خسقيل على شهرة قصيية صاحبه اتشدراطسي بقخميس ابن  واتغرخب يف
عقيق، ويف اتوقت نفسه خديح يف شعره وخنقديه أبن أكثر شعره ال كبري فائية ترجى منه، 

بل خفقدي تلعاطفة اجلياشة، ألن اتدعدعة واجلعجعة  ،وال حيمل صويرا أو دالالت جيخية
قدي أيركان اتشعر األخرى، وعلى هذا فأحي دالتة على فخامة اتلفظ وجزاتقه، بينما خف

مداخيسه اتنديخة أن اتشعر جيب أن خكون فيه "املنظوم مثل املنثوير يف سهوتة مطلعه، وجودة 
 .(49 .، ص2008)اتعسكري، مدطعه، وحسن يرصفه وأتتيفه، وكمال صوغه وتركيبه"

ف بن كما ُّخس اتدصيية املذكويرة أخضا األدخب أبوبكر حممي بن احلسن بن خوس
وحيكم على هذا األدخب بعي نعقه ابتفديه األدخب اتفاضل األوحي أبنه  -يرمحه هللا–حبيش 

"من املقدنني اجملييخن وذوي اتفضائل املربزخن، واعقىن هبا اعقناء اتما، وتصرف فيها على 
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)اتبلنسي، أوجه كثرية من ختميس غريه، وكرير ختميسها ثالث مرات ومسّاها اتُدرب اتثالث"
 .(85ص  ،2007

 >>بسيط<<ومطلع أول ختميس ته قوته  

 عْزل اتشباب قضى أن املشيب ُويّل 
 محُي اإلته وميح املصطفى أملي

 هيى أبمحي                          

 م
م

 مّنا

 فما اتقغزل من قويل وال عملي
 احلمي هلل مّنا ابعث اترسل

 أمحي اتسبل

 اتنديخة واتبالغية فيه، إذ خدوله ءة إعجابه هبذا اتقخميس نقابع آيراوتشي

ومن أتّمل هذه اتبياخة ومتكنها ومناسبة هذه األقسام، يرأى قيير اتقفاوت فيما بني 
هذا اتنظم واتذي قبله، أما متكنها فألنه ملا جرت عادة اتشعراء ابالفققاح ابتقغزل 

عصر اتشباب، وأن وطّأ االفققاح بغريه مبا ذكر من أن اتوقت اتالئق به اتقغزل هو 
اتالئق بعصر املشيب هو ذكر هللا واإلقبال على احلمي  هلل، وأحسن االسقعايرة يف 

 .(86، 85، ص 2007)اتبلنسي،  ذكر اتوالخة واتغزل

وملا يرأى أن اتبيت مقضّمن ملعنيني محُي هللا تعاىل وميُح يرسوته صلى هللا وخدول  "
بله حىت جاءت األقسام واتبيت يف غاخة اتقناسب  عليه وسلم وطّأ هلما معا يف اتد سم اتذي ق

 .(86، ص 2007)اتبلنسي، "كأهنما نظم يرجل واحي

 مث خضيف  

وما ذكر من اتوالخة واتعزل يف اتشباب واتشيب اسقعايرة حسنة واقعة موقعها، وقي  
ان هذا املعىن عرض يل قيميا فنظمقه يف بيت من قصيي، وزدت فيه معىن آخر، ك

ا ُويّل قام أبعلى اترأس خطيبا، ملا كان من شأن اتوايل اخلطبة وهو أن اتشيب مل
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واتصعود هلا على املنرب، وحسن أن خسقعاير ذتك تلشيب ملا كان نذخرا زاجرا فدلت 
 « من اتطوخل»يف ذتك 

 أبعلى اترأس أي خطيب مفدا       شبايب واٍل جاء شي يب بعزته       

 (86. ، ص2007)اتبلنسي،                                                    

 من خالل هذه اآليراء خقبني تنا أن معاخري اجلودة عني اتعبييري تدوم على أموير 

 حسن االبقياء ومتّكنه .1

 مناسبة أقسام اتدصيية  .2

 اتصوير اتبالغية األّخاذة، من حيث حسنها ومجال موقعها وتركيبها .3

 اتقوطئة ملا خرد من معاين. .4

 مدايرنة اتصوير املسقحسنة مبثيالهتا عني املؤتف. .5

إذا اعقربان أن اتقخميسات اتثالثة إال عبييري إىل ختميس يرابع تلدصيية وخشري ات
اتسابدة ختميسا واحيا بكم كوهنا ألدخب واحي، كما أن اتعبييري مل خويرد يرأاي ندياي إال يف 

 اتقخميس األول فدط دون أن خذكر اتقخميسني اآلخرْخن.

أيب اتفضل خوسف بن حممي  1كما تناول ختميسا آخر أليب عبي هللا املصري تدصيية
املعروف اببن اتنحوي وقرأه على صاحبه أيب عبي هللا بن هرخرة وومسه بعجاتة اتروخة يف 
تسميط اتدصيية اتنحوخة، وقي أويردها اتعبييري بقخميسها املذكوير كاملة؛ وذتك "ملا وصف 

، وإغضاء عن من بسطها ملدبوض اتوحشة، وأتنيسها نظرا إىل األمر املدصود واملعىن املعقرب

                                                 
1

 هذه القصيدة تعرف بأأم الفرج، أأو املنفرجة، ويه مشهورة جدا عند أأهل الأدب. ويعمل الباحث الآن عىل حتقيق أأحد رشوهحا بتوفيق من هللا. 
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، ونكقفي هنا بذكر مطلعها  (87، ص 2007)اتبلنسي، اتلفظ بعيبه يف مثل هذا مغقفر"
 >>املقيايرك<<

 اي من خشكو أمل احلرج
 أبشر بشذى فرج أيرج

 قي آذن                            

 وخرى عسرا قرب اتفرج 
 اشقيي أزمة تنفرجي

 تيلك ابتبلج

 من آيراء نديخة يف ختميس هذه اتدصيية  ومما أويرده اتعبييري

 عجاتة اتروخة يف تسميط اتدصيية. .1

 وجود عيوب تفظية مل خعرج عليها تديسية هذه اتدصيية وتعظيمها عني اتناس. .2

 36، 39مث خعدب اتعبييري بعي إخراده ختميس اتدصيية كامال، كما خقناول اتبيقني 
 هكذا دون ترتيب، فيدول  

اتقخميس مدال، وتيس تبعض أقسامه ابتبيت اتصال، وأما ما ويف كثري من هذا 
؛ ألنه خؤدي إىل ُّخس به أوال قوته  وأيب عمرو ذي اتنويرخن، فغلط ال شك فيه

قطع مهزة املسقهيي، وبدطعها خنكسر اتبيت تزايدة حرفني على وزن اخلبب، 
جه وأظن أنه نّبه على هذا ومل خفقه علما، فلذتك بدي على اعقداد صحة اتو 

 .(94، ص 2007)اتبلنسي، "األول

 وخضيف  

وأما قوته  صلوات هللا على املهيي، فأظنه خّفف فيه اتياء وقطع اهلمزة بعيها 
تيأيت ته اتقخميس؛ ألن األقسام تبىن على اترتمن كحرف اتّروي، وذتك موجب 
تلمّي واإلدغام مينعه، وتو بىن األقسام على اتياء املشّيدة، كما هي يف عروض 
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اتبيت تزاد حرفا يف أول اتدسم اترابع ضرويرة؛ ألن حركة اتياء تكون إذا يف كل 
قسم معيودة من اتذي بعيه إلدماج اتبيت، فإذا عيت من اتدسم اترابع وقي قام 

 (95، ص 2007)اتبلنسي،     وزنه كانت زائية وانكسر اتوزن ضرويرة

 ختميس هذه اتدصيية من هذه املالحظات اتنديخة اتيت أويردها على 

 عيم وجود اتصال بني بعض األقسام واتبيت من اتدصيية، أو ما خسمى ابتقمكني. .1

 االتقزام ابتوزن اتعروضي ومن غريه خنكسر اتبيت. .2

ملبيع اتدصيية يف حاتة تنبيهه على ما خدع فيه من أخطاء أو  أخضا خوجي مربير .3
 ضرويرة شعرخة.

ن أجزاء اتبيت تبىن على اترتمن كما أشاير تعي املوسيدى عنصرا أساسيا وابيرزا، أل .4
 تذتك.

كما أويرد يف يرحلقه قصيية وعظية ته بعث هبا إىل ابنه حممي، وهي قصيية طوخلة 
 مكّونة من ُخسني بيقا، وقي أثبقها كاملة بعي أن ذكر آيراء أدخبني فيها، خدول 

وقي نظمت ابتدريوان قصيية بعثت هبا إىل وتيي حممي وفّده هللا، وكان شيخنا 
زخن اتيخن بن املنري حفظه هللا خسقحسنها كثريا، ومسعها مين شيخنا اتشرخف 

محي اتدرايف، وقّييها خبطه، وكقب أاتفديه اتفاضل أبو احلسن علي بن احلسيب 
  تيق املواضع هبا بول هللا تعاىلهو أعليها مساعه، فرأخت إثباهتا يف هذا اترسم إذ 

 (113، ص 2007)اتبلنسي،                                                   

 >>وافر  <<ومطلعها  

 وصية واتي بّر حفي          بين أصغ مسعا أوصك اي    
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خباتغ يف وصف بعض مشاهياته حىت إنه حني خقكلم عن نزوته  ويرمبا كان اتعبييري
بقونس خدول  "وقي أقمت هبا مية حىت شفيت احلشا اتعليل، وندعت بويردها اتغليل، 
وقطعت فيها اتغيو األصيل، مبجاتسة كل فاضل جليل ... فلم خبق هبا شي  مذكوير إال 

 .(156، ص 2007)اتبلنسي،  يرأخقه، وال عامل مشهوير إال أتيقه"

"وممن واظبقه مية  تعلماء ابن اتغماز اتذي خدول عنهمث خفرد من بني من تديهم من ا
اإلقامة، وتزمقه تزوم اتطوق تلحمامة، اتشي  اتفديه اتفاضل، واحلرب اتنزخه اتكامل، قاضي 
اتدضاة، وزخن احلملة واترواة، ذو اتقواضع واإلنصاف، واملعروف بوطأة األكناف، مسني 

 .(156، ص 2007)اتبلنسي،  جوع إتيه يف مصره"عصره، واملر 

 وعني ذكره المسه خيعو ته بدوته  

وصل هللا صيانقه، وأدام على اخلريات إعانقه، فلديت منه عاملا أيخذ ابألمساع 
واألبصاير، وفاضال خلت من مثله اتدرى واألمصاير، وغرة أجلى من ضوء 

مساع دؤوب من عّي اتصباح، مع سكون اتطائر وخفض اجلناح، خيأب على اإل
اتعلم أيرفع صناعة، ويرأى االشقغال به أنفع بضاعة، ال خشغله عنه اإلبداء على 

أعضائه اتواهية، وال خصّيه عنه ما تقحمله فيه من املشّدة نفسه اتسامية، ومل خؤثر 
يف قوة اجقهاده ضعف قواه، وال هوى به إىل اسقياط اتراحة هواه، بل خسقعذب 

، 156.، ص2007)اتبلنسي،  القي، وخعّيه عّية تيوم اتقالقييف خيمة اتعلم ما خ
157) 

وهو أمحي بن  -وخذكر أنه قي قرأ خمقايرات وأبيات على اتشي  ابن اتغماز اخلزيرجي 
كما قرأ عليه من   -ه 609 أبيب اتعباس، اتذي وتي سنة حممي بن حسن بن حممي، وخكىن
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طرخق أيب اتعالء املعري يف ملقدى اتسبيل، ومما قرأ عليه  أتتيفه  مفاوضة اتدلب اتعليل على
 من املخقايرات قصيية تشيخه أيب يربيع بن سامل وصفها أبهنا  كبرية، أوهلا )) بسيط (( 

 مهما تبيى ته من حبه أثر             اي من تصبٍّ خرى أشجانه اتنظر

 خبق مصطرب ملخلح ته أثر             خفي ته اتصرب عني اتنائبات فإن

 إذا تعدبه اتقنديح واتنظر                 وذاك غري ذميم من مواقعه

"وهي أزخي من مائة بيت من غرير اتدصائي أجزهلا تفظا  وتهعّدب عليها اتعبييري بد
، وهو ندي مل خيرج يف جممله عن اإلعجاب واإلطراء (160، ص 2007)اتبلنسي،  ومعىن"

 وهو من قبيل اتندي االنطباعي أو اتذايت دون تعليل أو تعليق.

  (( طوخل))  تدصيية شيخه ابن اتغماز اتيت خدول فيها هعني عرضوتكن  

 أاي سامع اتشكوى ودافع اتبلوى
 أسري اخلطااي خرجتي فّك أسره

 مسرفا  كان   وإن ومايل ال أيرجو 

 واي كاشف اتألواء واتيأس واتضرّ  
 وإن مل خكن أهاًل تفكٍّ من األسر
 وأديري من اتصفح اجلميل اتذي أديري

قال  "أتى شيخنا حفظه هللا بعروض اتبيت األول اتمة، وإمنا مسعت مدبوضة، إال 
أن اترتصيع اتذي يف اتبيت يرمبا سوّغ ذتك كما يف اترتصيع، وقي وقع مثله يف شعر املقنيب 

 .(160، ص 2007)اتبلنسي،  وتعّدب عليه"

فعوتن وذتك ألن اتعروض يف بر اتطوخل أتيت مدبوضة على وزن فعوتن مفاعيلن 
مفاعلن، وتكن اتناظم أتى هبا اتمة أي على وزن فعوتن مفاعيلن فعوتن مفاعيلن، وهو 

وهي مراعاته  ،خالف املعهود، وتكن برير ذتك اتعبييري أبن هذا األمر كان تلضرويرة
ابن ) ، واترتصيع عني علماء اتبيخع هو  "أن خكون اتبيت مسجوعا"تلرتصيع يف اتبيت
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وهنا تكي حيافظ على اتسجع يف اتشطر األول بني كلميت ، (171، ص  1987مندذ، 
 اتشكوى واتبلوى، وخيتل على جواز ذتك بوقوعه يف شعر املقنيب، وقي انقدي فيه.

 النتائج. 6

بعي هذه اجلوتة يف اترحلة املغربية وحماوتة اترتكيز على اآليراء اتنديخة اتيت ضّمقها 
 وجزها فيما خلي اتبلنسي تبني تنا عية آيراء ومالحظات نديخة ن يرحلة اتعبييري

 خيل على إعجابه ابتشاعر قبل إعجابه ابتعمل األديب اتندي تيى اترّحاتة اتعبييري 
دالتة  لشاعر أو تألدخباتصاحل[ ت ،اتعامل ،اتفديه ،]اتشي  مثل  ذكره هلذه اتصفاتف

 .على تبجيله ته ويرضاه عنه
  ،فظ كما حتعمل توثيدي،   ه اترحلةأن هذ خيل على مهما طاتتإخراده اتدصيية كاملة

 مع مروير اتزمن وعيم وجوده يف مصادير أخرى توثده. تنا عمال أدبيا يرمبا خضيع
 دون أن خبعي شبح انظمها عن  -إخراد آيرائه اتنديخة يف اتدصيية  اتعبييري حياول

فكانت آيراؤه وأحكامه عامة وعرضية، كما أهنا انطباعية وفيها اتكثري من  - انظرخه
 دة أهل نداد زمانه.اتقعميم على عا

  تو تبني ته أن اتدصيية فيها صناعة ونوع من اتقكلف مل خدلل من شأن انظمها بل
كلف منها ما هو بعيي املرام، شيخي اتقمنع، واعرتض يف كل معىن خربير ذتك أبنه ت

 .عرض، ويرمبا أخرق اتنزع فخاتف اتغرض
 فهوو خوضح أو خعلل، دون أن خبني أحول نص معني اتنديخة  عني ذكره تبعض اآليراء 

 .يف أبيات اتدصيية املخقلفة أوجه اتدصويرخطلب من اتدايرئ أن خشحذ مهقه ملعرفة 
  ومن اجلوانب املوضوعية يف نديه أنه خرى أن شهرة اتشاعر ال تربير ته ما خدع فيه من

أكثر شعره ال كبري فائية ترجى خكون أن كوخنقديه   هخديح يف شعر أخطاء تذا جنيه 
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أن أو خبني تلعاطفة اجلياشة،  فديهل ،مثحيمل صويرا أو دالالت جيخيةوال أمنه، 
أيركان اتشعر إىل خفقدي  بينمااتدعدعة واجلعجعة دالتة على فخامة اتلفظ وجزاتقه، 

 وهكذا. األخرى
 مناسبة ، حسن االبقياء ومتّكنهمنها   عني اتعبييري تدوم على أموير ندي اتعامةمعاخري ات

، تبالغية األّخاذة، من حيث حسنها ومجال موقعها وتركيبهااتصوير ا، أقسام اتدصيية
شاعر؛ إال أن ته مدايرنة اتصوير املسقحسنة مبثيالهتا عني ات، اتقوطئة ملا خرد من معاين
جود عيوب تفظية مل و  و، أة يف تسميط اتدصييةوخّ عجاتة اترَّ معاخري خاصة مثل  تربخره ت

عيم وجود اتصال بني ، أو ها عني اتناسوتعظيمأتديسية اتدصيية اتشاعر خعرج عليها 
، كذتك خرى ضرويرة بعض األقسام واتبيت من اتدصيية، أو ما خسمى ابتقمكني

عنصرا أساسيا تعّي املوسيدى ألنه من أيركان اتشعر، وألن  االتقزام ابتوزن اتعروضي
 يف نظره. وابيرزا، ألن أجزاء اتبيت تبىن على اترتمن

  مل خيرج يف جممله عن اإلعج اب واإلط راء وه و م ن قبي ل  اندييف بعض األحيان جني ته
 .اتندي االنطباعي أو اتذايت دون تعليل أو تعليق
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