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 ج من الّشعر الحديثذ و نم

 قصيدة الخيول ألمل دنقل

 :االّتجاه لتدريس الّشعر الحديث

 األخرى( لعناصر)دون إغفال ل عنصر اجلمايّل أساسّي يف كّل نص شعرّي قدميًا أو حديثًا.ال

 وحدة القصيدة.

 عالقات الّنّص بنصوص أخرى للّشاعر أو لغريه.

 /البيئة الّذاتّية.البيئة العاملّية /البيئة احمللّية 

 العامل املتغرّي/ الّتطّور العلمّي /انفجار املعرفة.

 أنواع الّتجارب الّشعريّة.

 الّتقنّيات احلديثة واملباين واألساليب.

 اخلروج عن املألوف األديّب.

 املوقف من الّّتاث.

 واملتداخلة( الّتجربة الشعريّة /املعاين الّشعريّة /الّصياغة الّشعريّة. )الّنظرة الكلّية 

 اإلبداع واخللق على مستوى الّلغوّي وعلى مستوى الفكر واملعىن.

 / اجلملة والّصورة. الفائدة واملتعة / املعرفة الثّقافة واالنفعال / املعاين واالنزياح

 املوسيقى واإليقاع واألصوات. 
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 :العاّمة والخاّصة الظروف

الشعر احلّر اجلديد ومسرح األحداث الّسياسّية/ ضياع فلسطني/ قضية العرب/ توايل 
انفصال الوحدة بني مصر  1511والعدوان الّثالثّي/  1591الّنكبات واهلزائم/ 

هزمية العرب الكربى/ الّشعور الّنفسّي اإلحباط واحلزن والّتمّزق  1516وسوريا/ 
لّرفض )لويس عوض(/ اخلالص هو خالص واليأس والّنقمة والّتمّرد/ شعراء ا

اجلماعة/ اهلروب إىل املاضي/ إىل الّّتاث/ الستنهاض اهلمم وبعث القيم املنتصرة/ 
 بالوعي/ تعويض احلاضر اخلاسر املأزوم واملهزوم/البحث عن املنقذ/ عن حلول 

 ،جاحلالّ  ،املوت يعين الوالدة/ املوت بداية وليس هناية/ مفهوم ثورّي )موت املتنيب
 (.املسيح ،كليب  ،صالح الّدين ،اخليول

 :أمل دنقل اإلنسان والّشاعر

ا من علماء األزهر/  نتأثّر بوالده فقد كايف قرية القلعة يف الّصعيد/ / 1591 – 1591
ً
عامل

كان شديد الّتدّين/ مكتبة أبيه كانت عامرة حصل على العاملّية/ فقد والده وهو يف العاشرة/  
ث الفرعويّن لكّنه اّّته ااألدبّية/ مل يكمل دراسته اجلامعّية/ هنل أّواًل من الّتّ بكتب الّّتاث 

للّّتاث العريّب واإلسالمّي/ صاحب حّس عرويّب/ يبحث عن هويّة ويرى يف مصر عربّية 
االنتماء/ مل ينتِم حلزب مع إنّه يؤمن بالتزام الّشاعر الّذايّت حنو جمتمعه/ االلتزام ينبع من 

تاريخ العرب / اّتاهه يسارّي/ مصادره الّّتاثّية: القرآن الّتوراة واإلجنيل والفكر الّضمري
مقتل القمر/ البكاء بني يدي زرقاء اليمامة/ تعليق على  واإلسالم األساطري/ أشهر دواوينه:

رطان الزمه السّ / 9ما حدث/ العهد اآليت/ أقوال جديدة عن حرب البسوس/ أوراق الغرفة 
 ."اجلنويبّ "سرية حياته كتبتها زوجته عبلة الّروييّن بعنوان ومات/ لثالث سنوات 
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سياسّية قاسية كان هلا أثر على نفسّيته وشخصّيته وشعره: االنفصال بني  ثاأحد أربعة
)قصيدة البكاء بني يدي زرقاء  1516وهزمية ال 1511ومصر )مقتل القمر( سوريا 

والّصلح )قصيدة ال وقت للبكاء( وموت مجال عبد الّناصر كرمز قومّي وحدوّي اليمامة( 
  .)قصيدة ال تصاحل( املنفرد واخليايّن بني مصر وإسرائيل

 الحصان العربّي:

منذ احلضارات  /رتباط اإلنسان باحلصانداللة الاخليول يف الّلغة: خيل، خيال، خيالء/ 
اكثر حيوان تعامل معه اإلنسان يف  حيوان عاملّي/ باحلصان/ارتباط حضارة اإلنسان  القدمية/

احلرب والّسلم/ حيوان ميتّد وجوده يف كّل الّدول/ سلوكه قابل للّتغرّي والّتأقلم سريًعا مع أيّة 
ظروف جديدة فيسهل استخدامه/ كتاب علم أنساب اخليل إلبن الكليّب/ حيوان يعزّه العرب 

"وأعّدوا هلم ... ومن رباط  سورة األنفال: ذكر يف القرآنمنذ اجلاهلّية وصدر اإلسالم/ 
دور  / قال الّرسول: اخليل معقود يف نواصيها اخلري/ ، ويف آل عمران "واخليل املسّومة" اخليل

كبري للخيل يف احلروب اإلسالمّية/ اخليل تعين الفرسان )املتنيب(/ ّتربة خاّصة بالّشاعر فقد 
عّلمة: رفسة من فرْس/ تركت يف جبيين شجًّا/ وعّلمت القلب رفسته فرس وقال يف قصيدة امل

/ وكتب عن اخليل اّليت ترمز للظّلم والعدوان يف قصيدة "خطاب غرب تارخيّي على أن حيّتسْ 
قرب صالح الّدين"/ وعن اخليل للّذل والّضعف واالستسالم يف قصيدة " بكائّية لصقر قريش" 

 رّي"/ وعن اخليل يف عّدة صور يف "اخليول".وقصيدة "حديث خاّص مع أيب موسى األشع

 :قصيدة الخيول

 مالحظات: لثالث ال بّد من االلتفات يف البداية

إىل الّتاريخ اإلنسايّن وباألخّص للّتاريخ العريّب واإلسالمّي يف حاالت أّن اخليول ترمز  -
 الّصعود واهلبوط، الّتقّدم والّتخّلف. )كانت اخليل يف البدء كالّناس(
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ث الّشاعر عن اخليل املنتصرة يف املاضي بشكل موجز وسريع، بينما عن اخليول حتدّ  -
يف احلاضر املهزوم والّذليل جاء اخلديث طوياًل وهو يقصد برمز واضح اخليول العربّية 
أو اإلنسان العريّب وهذا اإلسهاب يوحي بكرب اهلزمية وعمق إحساس الّشاعر هبا. 

كما قيل ضبحا( كانت معّدة للفرسان واألبطال   )لست املغريات صبحا وال العاديات
 صارت موطًئا للمرأة األجنبّية الّسائحة عند متثال أيب اهلول. الفاحتني

املقطع الثّاين هو ) القصيدة تتناول بإحياءات النكبة وأسباهبا واحلاضر العريّب املهزوم. -
العامر هبذه اإلحياءات / "كانت اخليل يف البدء كالّناس"/ عندما كانت يف  اجلزء

الّزمن الّذهيّب الّنبيل هذا الّزمن يشبع حاجتنْي: احلسّية املاديّة مثل الزّاد والعشب 
والّشمس/ وحاجة معنويّة تتمّثل بعزّة الّنفس واحلريّة. "فال يوطأ الّظهر / وال يلني 

اط"/ وإذا فقد اإلنسان قدرته على إشباع احلاجتنْي فقد قيمة احلّر حتت الّسياجلسد 
 )اركضي أو قفي( وجوده اإلنسايّن وأصبح وجوده كعدمه وركضه كوقوفه.

 :المضمون  

 كّون القصيدة من ثالثة أقسام:تت

وهي حمور الكالم/ صورة اخليول احملاربة الفاحتة هي اّليت حتّدد بسنابكها  : يتناول اخليولاألّول
 احلدود بني املمالك/ حيث كان العدل يف ركايْب اخليل مقّتن بالّسيف والقوة والعظمة.

غري وتصون الكرامة واألرض وكّل احملاوالت لبعث الّروح يف اجلسد يف /كانت اخليول تعدو وت  
ذكريات املاضي اجلميل وقرع الطّبول للحرب اآلن ال تعود يف هذا الّزمن اّلذي صار هّم 

لك/ صارت اخليول يف احلاضر متاثيل من حجر/ ركضها بطئ   اجلنود فيه
 
حراسة امللك وامل

كالّسالحف/ أراجيح لألطفال/ فوارس من حلوى يف األعياد واملواسم ولألطفال الفقراء 
 ألعابًا من طني/ حّّت الّصهيل يف رئتيها جّف كما جّفت اخلطوط يف الّطني.
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اس/ متتلك احلريّة وقوة اجلموح والرّكض/ متتلك هنا الكالم يدور حول اخليل والنّ : الثّاني
الكرامة والعشب/ رمز لعدم القبول بالّذّل/ ال حتين ظهورها وال اجلسد ال يلني حتت الّسياط 

والفم يعرّب حبريّة وال ميتثل لّلجام/ واخلري والّزد وافر والّساق غري مقّيدة واحلوافر أقوى  املرّوض/
تتمّتع باحلريّة كما النّاس باملاضي اجلميل الّذهيّب الّنبيل/ اركضي  من السنابك املعدنّية/ كانت

أو قفي فاحلال واحد/ األزمنة تتقاطع والنّتيجة واحدة/ املضي يف احلاضر يف الطّريق اّلذي 
إىل  حيث احندار الّشمس حنو الغروب والّذّل واألمس اجلميل ينحدر هو اآلخر/ يّتاجع/

د للّسقوط الاّلهنائّي/ حيث الكواكب اسوّدت كالفحم/ الذّكريات الطّرق اجلبلّية اّليت تقو 
العذبة الّلينة أضحت كأشواك القنافذ/ سلخ جلدها اخلوف والقمع/ زمن مجود الينابيع 
واجلداول واألهنار واختفائها إىل الاّلحد وبال اكتفاء/ صار الرّكض كالوقوف/ ألّن ال أمل يف 

 واالحندار إىل التقهقر.الّدروب الوصول/ فاملستحيالت تّتاكم يف 

هنا اخليول مقياس ومعيار للنّاس/ املواجهة بني الّناس/ اخليول بساط من الرّيح وهو  :الثّالث
الوسيلة للعبور من حالة إىل حالة من هزمية إىل نصر من ذّل إىل جمد/ ليست اخليول هي 

عن رداءة احلال/ بل الّناس اّلذين صاروا مشاة وركبانًا جبناء وشجعانًا مهزومني  ةلاملسؤو 
ومنتصرين/ اخليول احندرت مع اإلنسان واحلضارة/ مل يعد هلا إالّ الّندم األبدّي/ صارت اخليل 
والفرسان جمّرد أشباح ال فرس وال فارس/ النّاس حتّولوا إىل مشاة إىل اهلوان والّذّل/ الوقوف 

لرّكض سّيان/ فالوصول إىل القرار املهزوم املهني حتمّي ألّن الفرار هو املسار/ فماذا بقي وا
ال شئ سوى العرق من العمل وليس من القتال كما كانت/ اآلن اخليول لك أيّتها اخليول 

عرقها يتحّول إىل مال ودنانري يف الّسباقات واملراهنات/ تستخدم للمتعة وللّسياحة 
جانب/ أمام أيب اهلول الّتمثال اجلامد املكسور األنف والكربياء من االنتظار والّسائحني األ

 اللعني.
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/ اخليل كالّناس اآلن يف ّول للغرب احلضاريّ الوقت املاضي اجلميل يف شرقنا حت :الّتعليق
الّشرق تسري إىل املصري الّنهائّي الّصمت واجلمود واخلمول والعدم واملوت/ كذلك الّناس  

/ جمد اخليول مقّتن مبجد الّناس وذّل اخليول املصري واحد فال أمل لواحد دون اآلخركاخليل و 
لّشاعر يعزو الواقع الرّاهن ولكن ا مقّتن بذّل الّناس/ ومها مًعا بنيا احلضارة واالنتصار واجملد/

 شوبه من غّم وذّل إىل الّناس وليس إىل اخليول.وما ي

   :والّرموز الّدالالت

هناك دالالت وإشارات إحيائّية كثرية تنبثق من العناصر األساسّية هلذه القصيدة أمّهها: الزّمن، 
 الّناس واخليول، الّلغة. 

  الّزمن:

هذه القصيدة كتبت يف زمن كان أمل دنقل فيه يصارع املرض على املستوى الّذايّت سنة 
عيش تراكم اهلزائم ريّب يستوى العريّب كان الوطن الع. وعلى امل1591ومات يف  1591

والّنكبات يذوي حتت وطأهتا احللم واألمل باالستقالل والكرامة زد على ذلك الفقر واخلداع 
 واخليانة، الّشعوب منهكة ومنهوكة وال طريق إالّ الّتفاخر العقيم باملاضي.

ل من خالل الّزمن ليس سرًدا تارخيّيا وال ميتّد بشكل طويّل/ وإّّنا هو مستدير ومتفاطع يتشكّ 
اإلحساس الّنفسّي للّشاعر حتت شبح املرض واملوت والّذّل واهلزمية الّسياسّية/ املضارع موجود 
بكثرة واملاضي مبقدار الّنصف واملسقبل غري موجود إطالقًا وحيّل للّتعويض عن غيابه الّزمن 

يف نوع من املزاوجة املطلق وهو أقّل من االثنني. ولذلك يكتسب الّزمن أمهّية معنويّة ونفسّية 
يف اسّتجاع صورة اخليول من املاضي اجمليد واملنتج ومقارنتها بصورة اخليول يف احلاضر الّذليل 

 والعقيم.

 :الماضيزمن 
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كانت اخليول يف الّزمن الّذهيّب الّنبيل متتلك احلريّة القّوة والعشب والّشمس، داللة على حزن 
إاّل الذّكريات املوجعة اّليت يقتات عليها احلاضر ممّض ومؤمل يعيشه الّشاعر، إذ ال ميلك 

 كامل/ فاملستحيل يقود إىل مستحيل.املشّوه/ وصل الّشاعر حّد اليأس ال

 :المضارعزمن 

احلديث عن احلاضر يستغرق أكثر من املاضي/ ألنّه املهّم واحملّرك للّشاعر واجلمهور/ اخليول 
كالّسالحف تسري حنو املتاحف/ صورة مبكية ّتعل يف هذا الّزمن ال حتارب/ تزحف ببطء  

الّشاعر يتساءل ماذا بقي لك اآلن/ لقد حتّولت اخليول الغازية والفاحتة يف املاضي إىل متاثيل 
ورسوم وألعاب لألطفال ودمى من احللوى/ وتصل إىل حّد املأساة عندما متتطيها الّسائحة 

 رت كرامته وأنفته من االنتظار.األجنبّية الغربّية قرب أيب اهلول اّلذي ك س

 :المستقبلزمن 

زمن املستقبل غائب من القصيدة/ أّما املاضي واحلاضر ميتزجان ويتداخالن/ صورة متضاّدة 
للخيول بني املاضي واحلاضر/ حيث تنحدر الّشمس واألمس إىل اهلّوة الّنهائّية/ وصارت 

مت واملوت/ صورة املستقبل الغائب تأيت اخليول بعد استدارة مزولة الّزمن إىل الغرب حنو الصّ 
يف القصيدة من خالل تشّكل الرؤية من االمتزاج بني ما كان يف املاضي وما هو كائن اآلن 
يف احلاضر/ وال مستقبل ميثل أمام العني وال حلم يّتاءى/ املستقبل غائم غامض غائب 

 ري القامت.جمهول واخلالص من احلاضر ال أمل فيه/ صورة لليأس الكامل واملص

  :  الّزمن المطلق

املطلق هو ليس خروًجا من اإلطار احلاسم للّزمن/ يأيت يف القصيدة من خالل اجلمل االمسّية/ 
تّتخذ معاين احِلكم واألقوال املأثورة/ كحقائق ثابتة ال يعلمها الّناس وإذا كانوا نسوها فهو 
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ق إاّل بالّسيف على طول والعدل ال يتحقّ يذّكرهم هبا/ هنا الفتوحات ال ت كتب بغري الّدماء 
 الّتاريخ.

 : خالصة

الّزمن الّشعرّي هو املعادل املوضوعّي للّزمن الواقعّي/ ولكّن الّزمن يف األدب خمتزل/ الّزمن 
احلايّل ضعف املاضي ولذلك داللة/ املطلق ينوب عن املستقبل الغائب كرؤية وليس كحقيقة/ 

اللة يشّكل العالقة العكسّية بني الّرمز )اخليول( واملرموز )الّناس( وهو الّزمن بالّنظرة العاّمة والدّ 
   احملور املعرّب عن األمل الكبري واألمل الّضئيل.

 :الّناس والخيول

، حّّت عندما يتحّدث الّشاعر عن اخليول على حدةاخليول مجع ليس له مفرد والّناس كذلك/ 
فإنّه ال ميكن الفصل بينها وبني الّناس/ فاخليول وهي يف عّزها وجمدها وحرهبا وانتصارها هي 

املفارقة يف القصيدة وكأهّنا تقول إّن اخليول صنعت ي املقياس/ النّاس هالفرسان اّليت تركبها/ 
ًسا االنتصارات يف املاضي والّناس مسؤولة عن اهلزائم يف احلاضر/ عندما صارت اخليل نا

والّناس خيالً/ الّتاريخ مل يعد منه إاّل احلاضر املشّوه والواقع املأزوم واملهزوم/ مثّة حالة التحام 
حيث دائمة بني الّرمز واملرموز ال يلغي هذا االلتحام املفارقة/ الّناس واخليل صنعوا احلضارة/ 

و الغرب/ فالّشرق متعب تنغلق الطّرق وتراكم اهلزائم وحتّول اخليول فإّن احلضارة ستّتجه حن
ومأزوم/ من هنا نفهم كيف كانت اخليول حمور الكالم يف املقطع األّول/ ومقاَرنة بالّناس يف 
املقطع الثّاين/ ومقياس النّاس يف املقطع الثّالث/ فقد صارت املقارنة واملواجهة بني الّناس 

         .املشاة والّناس الرّاكبني

  :وثّمة دالالت أخرى
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، مثل  احلرس امللكّي، الّسالحف، الّتماثيل، الّشمس، فاصيل املتعّلقة بتلك العناصريف التّ 
العشب، الّسياط، الّسنابك، الطرق اجلبلّية، اهلّوة الاّلهنائّية، شوك القنافذ، األهنار والينابيع، 

أبو اهلول،  بساط الرّيح، القرار والفرار، الرّكض والوقوف، الّدنانري والّذهب، املرأة األجنبّية،
 ، الّصمت واملوت.األنف املكسور، االنتظار الّلعني، مزولة الوقت

               :الّلغة

 صيدة رمزيّة ذات معاٍن ثوريّة حولمكثّفة/ ق الفكرة يف القصيدة مدهشة/ الّلغة فيها -
الواقع العريّب املأزوم/ املاضي جمرد تاريخ/ احلاضر مشّوه/ واملستقبل جمهول وقامت 

 واحللم مستحيل.
نغمة املوت طاغية/ تتناسب مع تفعيلة املتدارك )فاعلن( اخلافتة/ وتتناسب مع خبب  -

إىل )فاعالتن( وتقصر إىل )فعلن( وفًقا اخليول اّليت تسري حنو الّنهاية/ تطول 
 فسّي وحركة اخليول.لإلحساس النّ 

احلركة الّساكنة تدّل على جلم احلركة/ أّما املّد فهو إطالقها عند مجوح اخليل/ يف  -
 الّسطور األوىل إحياء باحلركة واالنسياب.

/ استخدام املاضي بقالب مضارع "مل قبل استخدام الفعل املاضي لرصد احلركة -
ى الواقع احلايّل للخيول اّليت ال املضارع" أو املضارع املسبوق بالفعل كانت ليدّل عل

إظهار  "صريي" / فعال املضارع واألمرحتارب/ املاضي يعيش يف احلاضر كذكريات
 / ولكنها مواجهة ساكنة وجامدة ومبكية.قدرة على املواجهة

حرف العطف "أو" "اركضي أو قفي" كأنّه يوحي باحلريّة واالختيار/ ولكن بعد ذلك  -
 سِت وال وال".حنّس ألنّه ال اختيار/ "ل

وحي باالختيار "صريي متاثيل"/ استخدام فعل ناقص ال حركة فيه/ أسلوب آخر ي -
  .وكأّن اخليول متلك هذا اخليار
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ة من فحوامها/ كصور الّنفي واإلثبات جّردت الرّكض واحلر أسلوب الّنفي واإلثبات/  -
باإلثبات/ صورة من اإليهام اإلحياء باحلركة والطّاقة يأيت بالّنفي/ واإلحياء باجلمود يأيت 

 والزّيف/ فليست احلركة وجوًدا دائًما وليس الّسكون عدًما دائًما.
ال يوجد أّي استخدام يدّل على املستقبل/ فهو غري موجود إاّل من خالل الّزمن  -

املطلق اّلذي عرّب عنه باجلمل األمسّية اخلربيّة/ أو من خالل االمتزاج بني املاضي 
واحلاضر/ فهو ميقت احلاضر املهزوم واملريض وكأنّه يريد بال مباشرة يف الكالم عودة 

 املاضي اجلميل املنتصر.  
االقتباس القرآيّن/ سورة العاديات/ لينفي يف احلاضر عن اخليول ما كانت عليه يف  -

 املاضي.
اعر قدرة الّّتاث بشكل قاٍس/ ينسجم مع حالة املرض واملوت واهلزائم/ للشّ  توظيف -

قدرة على الّتلوين  الل قراءة عميقة للواقع ّتعله ذاهائلة على الّتعبري والّتنّبؤ من خ
قال من أسلوب إىل آخر/ وجاء الّنّص مبجمله مثريًا يف دالالته ورمزيّته/ الّلغوي واالنت

وعرّب من خالل ذلك عن أفكاره ومعانيه ومشاعره وّتربته/ زمن يتقاطع/ الّزمن 
      الّذهيّب/ جسد الذّكريات/ ينحدر األمس/ استدارت مزولة الوقت.  

 .... اركضياالنتقال من األسلوب اخلربّي إىل اإلنشائّي. اخليل  -

 :األساليب     

العدل والّسيف( )اركضي أو ) واضح أو إحيائيّ  بني صورتنْي بشكل المفارقات الثّنائّية -
مشاة وركبان( للعدل مفهوم خاطئ ألنّه مييل مع القّوة، للرّكض والوقوف قفي( )

)كّل صور الطّباقات واملقابالت( وما تعكسه من أوضاع صعبة بني  نفس نتيجة.
 املاضي وبؤس احلاضر.عظمة 

: اخليل والّناس، الّسيف والعدل، الّسالحف، املرّوض والّلجام، األهنار أسلوب الّرمز -
 .والينابيع، املراهنة والّسياحة، أبو اهلول ومزولة الوقت، األنف املكسور ولعنة االنتظار
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اّليت تعكس األوضاع للّداللة على الّصور الشعريّة : ، تشبيهكناية  ،استعارةالّصور البيانّية  -
جسد الذّكريات( )اركضي كالسالحف( الّشاعر )الركابان ميزان عدل( ) اّليت يعانيها

جّف الّصهيل( )تنّفس احلريّة( )الذّكريات كشوك القنافذ( )سلخ اخلوف بشرهتا( )
هّوة نسياهنا( )ظالل اهلوان( )لعنة االنتظار( )هّوة )اخليول بساط على الرّيح( )

 ة املوت(الّصمت/ هوّ 

ل االمسّية. الثّبات للّداللة على الّزمن املطلق أو الالّزمن/ باجلم :الجمل الخبريّة -
 واحلقائق غرب القابلة للّتحّول/ مثال يف الّسطور اخلمسة األوىل.

)اركضي قفي صريي( ولكن هذا الطّلب املباشر  أفعال األمر الجمل اإلنشائّية: -
إاّل إيهام بالّنقيض اّلذي يكّرس اجلمود حني الحتمال وقوع الفعل واحلركة ما هو 

 صريي لتأكيد الّنقص يف احلدث. ليتساوى الرّكض والرّفض/ أو استخدام الفع

الّتكرار الّلفظّي/ املعنوي/ الّتجنيس احلريّف)حرف الّسني(/ اجلناس)األمس  الّتكرار: -
 الّشمس( للّداللة على اإليقاع احلزين.

يف  )كما قيل( )يف رئتيِك( )يف األرض(دائًما  مجلأشباه  ةبعس الجمل االعتراضّية: -
)إىل الغرب( يف )على متنه( )حّّت الّنهاية( يف القسم الثاين )يف البدء(  القسم األّول

مهّمة جدًّا من حيث املعىن بل وهلا  القسم الثّالث/ هل هلذا الّتوازن داللة أيًضا/ معانٍ 
 / إلبرازها.معىن مركزّي/ ملاذا وضعها بني شرطتنْي 

               

 هيبي علي األستاذكتابة 


