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األسلىة الفني لتدوين المقبالت في مجلة اللغة العزبية وآدابهب
 -1اخلكىـ (َىع انطَطح)
َطجً كراتح انُع انؼطيب خبف (ضَطح) .(AH)Manal Light 15
َُثغٍ اٌ ذكىٌ احجاو (لُاساخ) انطَطح وفما دلا َهٍ:
 ػُىاٌ ادلمانح َكرة تطَطح لُاسها  16اسىز ػطَؽ. كهًح ادلهرع َكرة تطَطح لُاسها  13اسىز ػطَؽ. كهًح ادلفطزاخ انطئُسح ذكرة تطَطح لُاسها  13اسىز ػطَؽ. َعّ ادلهرع وادلفطزاخ انطئُسح َكرثاٌ تطَطح لُاسها  12ضلُك. انؼُاوٍَ انطئُسح يف انُعّ ذكرة تطَطح لُاسها  14اسىز ػطَؽ. انؼُاوٍَ انفطػُح يف انُعّ ذكرة تطَطح لُاسها  13/5ؤسىز ػطَؽ. ذسضض االضجاػاخ (اإلضاضاخ ادلطجؼُح) زاذم انُعّ وتٌن لىسٌن (ْالنٌن) تطَطح لُاسها  12ضلُك. انكهًاخ واحلطوف انالذُُُح ذكرة تطَطح لُاسها  12ضلُك ،وشنك يالئًح نهُع. ذكرة مجُغ االضاضاخ ادلطجؼُح زاذم انـُع وتػـىضج قثُؼُـح ػـسا (ادلػـسض َفسـّ) اش ذكرـة تػـىضج يائهـح،وذكىٌ كُفُح االضجـاع ػهـً انطـكم انرـا ( :نمـة ادلؤنـف ،سـُح انُطـط ،رلهـسِ وضلـى انػـفحح ؤو انػـفحاخ) .حنـى
(اجلاحم انثػطٌ1986 ،و ،ض)275 :2
 ذكرة كهًرا «انُرُجح» و«ادلػازض» تطَطح لُاسها  14ؤسىز ػطَؽ. ذكرة ادلػازض تطَطـح لُاسـها  11ضلُـك وفمـا نإلضـا ضج ادلطجؼُـح انرانُـح :نمـة ادلؤنـف ،اسـّ (سـُح انُطـط).ػُىاٌ انكراب  .Italicاسى ادلرطجى ؤو ادلػػح ،ػسز انكثغ ،يكاٌ انُطط :انُاضط .حنى (اتٍ تكىقـح ،زلًـس تـٍ
ػثساهلل (1987و) .ضحهح ادلسًاج حتفَح انُّظاض يف غطائة األيػَاض وػجاَة األسـفاض .ادلػـحح قَـالل حـطب ،ـ ،2
تًنوخ :زاض انكرة انؼهًُح).
 َطجً يطاػاج كُفُح اسررساو انفىاغم ،وانُمف ،وسائط ػالياخ انرطلُى. لسى ادلػازض وادلطاجغ حسة ذطذُة احلطوف االجبسَح وذكىٌ وفك انرطذُة انرا 1 :ـ انكرـة (انكرـة انؼطتُـحمث انفاضسُح مث االَكهُعَح2 .ـ انطسائم اجلايؼُح3 .ـ اجملالخ4 .ـ ادلىالغ االنكرطوَُح.
 َظاو اإلحانح إىل اجملالخ وانسوضَاخ يف لسى ادلػازض وادلأذص:نمة ادلؤنف ،اسّ (سُح انُطط)« .ػُىاٌ ادلمانح تٌن ػالييت انرُػُع» ،اسى اجملهح  ،Boldانسُح ،انؼـسز،
ضلى انػفحاخ (يٍ ظ إىل ظ).
 َظاو اإلحانح إىل ادلىالغ االنكرطوَُح يف لسى ادلػازض وادلأذص:نمة ادلؤنف ،اسّ (ذاضَد انُطط)« .ػُىاٌ ادلىؾىع تٌن ػالييت انرُػُع» .اسى وػُىاٌ االنكرطوَُح خبف يائم.

 َكرة ؤػهً انػفحح تطَطح لُاسها ( BLotus 10نهُع انفاضسٍ) و ( (AH)Manal Lightنهُع انؼـطيب)ذسضض يف انػفحاخ شاخ انؼسز انعوجٍ يىاغفاخ اجملهح ،ويف انػفحاخ شاخ انؼسز انفطزٌ َسضض ػُىاٌ ادلمانح.
 -2ادلسافاخ انفاغهح
جية ؤٌ ذكىٌ ادلسافاخ انفاغهح ػهً انطكم انرا :
 َكرة انؼُىاٌ زوٌ ؤَح ادلسافح انفاغهح يٍ ؤػهً انػفحح. َكرة إسى ادلؤنف ؤو ادلؤنفٌن زوٌ ؤَح ادلسافح انفاغهح يٍ ػُىاٌ ادلمانح وذكرة يف انسكط انرا سـاخ ادلؤنـف ؤوادلؤنفٌن.
 ادلسافح انفاغهح تٌن ادلهرع وتطَس ادلؤنف انكرطوين  1.5سى( .سُرًُرط وَػف) ذكىٌ ادلسافح تٌن ادلفطزاخ انطئُسح وَع ادلهرع ؾؼفٍ ادلسافح تٌن األسكط (َُمط ػهً ظض َ enterمطج إؾافُح) ادلسافح تٌن انُع وانؼُىاٌ األغهٍ وانفطػٍ انصٌ َهُّ ؾؼفا ادلسافح تٌن األسكط (َُمط ػهً ظض َ enterمطج إؾافُح) َكرــة ؤول فمــطج تؼــس كــم ػُــىاٌ ػهـً ضــاكهح انــُع وزوٌ ؤٌ اجتــاج حنــى انــساذم فًُــا ذكرــة ســائط انفمــطاخيرجهح حنى زاذم انػفحح مبمساض  1سى.
 كهًاخ ادلهرع ،وانكهًاخ انطئُسح ،وان ؼُاوٍَ انطئُسح وانفطػُح ذكرة مجُؼها ػهً ضاكهح انُع. َكرة َع ادلهرع يٍ اجلهّ انًُىن تئؾافح  1سى جبهح انساذم. -3قىل وػطؼ انُع (اذلىايص)
 جية اٌ َكىٌ ػطؼ انُع  12سى ،ؤٌ ؤٌ َكىٌ اذلايطاٌ األميٍ واألَسط مبمساض  4/5سى. جية ؤٌ َكىٌ قىل انُع يغ ضؤغ انػفحح  19سى وتسوَّ  18سى ،ؤٌ ؤٌ َكىٌ اذلايطـاٌ األػهـً واألسـفممبمساض  5سى.
جية ؤٌ ذكىٌ يسافح ضؤغ انػفحح وهناَح انػفحح  4/6سى.

إرشبدات أسبسية للببحثين والمؤلفين
 .1جيــة حــصف انفــطاؽ تــٌن ػاليــاخ انرــطلُى وانكهًــح انســاتمح .يــصالا إشا وؾــؼُا انُمكــح آذــط اجلًهــح جيــة
انرػاق انُمكح تانكهًح انساتمح .ؤيا إشا فرحُـا لىسـا ؤو ػاليـح ذُػـُع ،فُجـة انرػـالهًا تانكهًـح انرانُـح ،وإشا
سسزَامها جية انرػالهًا تانكهًح انساتمح.
ويٍ األيصهح انػحُحح:
(ْالل)20 :1960 ،؛ «ْصا ادلىؾىع ميكٍ ؤٌ...؛ جاء احلك وظْك انثاقم (اإلسطاء)81/
ويٍ األيصهح غًن انػحُحح:
(انفاذىضٌ :1990 ،ظ)15؛ و «ْصِ انظاْطج ميكٍ ؤٌ...
 .2جية حصف انفطاؽ تٌن واواخ انؼكف وانكهًاخ انيت ذهُها .يصال :لسو ظَس وػهٍ وحؿطا يؼا.
 .3نفػم اإلحاالخ وادلطاجغ ؾًٍ انُع َىؾغ ػاليح (؛) ،حنى( :فطوخ10 :1986 ،؛ انفاذىضٌ)40 :2000 ،
َُ .4ثغــٍ اســررساو ػاليــح انرُػــُع انفطَســُح « » نُػــىظ َــرى َمهــها يثاضــطج؛ ونكــٍ نؼــطؼ األســايٍ،
وادلفــطزاخ ،وانؼثــاضاخ اخلاغــح ،جيــة اســررساو ػاليــح انرُػــُع اإلجنهُعَــح ،حنــى :ضواَــح "انط ـحّاش" نُجُــة
زلفىل؛ زضاسح وحتهُم.
 . 5مثح قطَمراٌ نىؾغ انُمكح يف ذراو انؼثاضاخ ادلُمىنح ومهـا :وؾـغ انُمكـح تؼـس ذرـاو اجلًهـح يثاضـطج ولثـم
ذسسَس ػاليح انرُػُع ،ووؾغ انُمكح تؼس ذسسَس ػالييت انرُػـُع؛ وانُظـاو ادلرثـغ يف ْـصِ اجملهـح ْـى انُظـاو
األول ،حنى ... :حىت متكُىا يٍ احرىاء انًُناٌ»
َُ .6ثغــٍ اســررساو احلــطوف انــيت ذــسل ػه ـً األػــىاو ،يُالزَ ـحا كاَــد ؤو ْجطَ ـحا ؤو مشســُحا ،حنــى1980 :و؛
1377ش؛ ْ1423ـ
 .7جية االجرُاب يٍ األػساز (ذاغح األػساز ادلرطؼثح ،يصم -1 :و  -1-1و  -2و  )-1-2يف ذسوٍَ اخلكـىـ
انؼطَؿــح وانؼُــاوٍَ ادلىجــىزج يف غــهة ادلمــال ،كًــا ال جيــىظ اســررساو انُمكــرٌن تؼــس انؼُــاوٍَ ادلىجــىزج يف غــهة
ادلمال.
ؾـغ يف آذـط انثحـس وفـك انرطذُـة اذلجـائٍ ألسـاء
 .8ال حاجح إىل ذطلُى ادلػـازض وادلطاجـغ ،وشثـد ادلطاجـغ َى َ
ادلؤنفٌن وانثاحصٌن .يصالا إشا كاٌ ادلػسض ؤو ادلطجغ كراتاَ ،صكط ػهً انُحى انرا يف لائًح ادلػازض وادلطاجغ:
اخلكُة ،حساو (1999و) .آفاق األزب ادلماضٌ ػطتُا وػادلُا .ـ  ،2زيطك :زاض انفكط.
وإشا كاٌ ادلػسض ؤو ادلطجغ يمانح ،ذُصكط ػهً انطكم اِيت:
ػثــىز ،ػثــسِ (1999و)« .األزب ادلمــاضٌ واالجتاْــاخ انُمسَــح احلسَصــح» .ػــامل انفكــط ،انكىَــد ،انؼــسز  ،1اجملهــس ،28
غع.302-265
وَُثغٍ اإلضاضج إىل ؤٌ ػُىاٌ انكراب ؤو اجملهح تاحلطف ادلائم.
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