المرتكساخ الجمالٍَّح فً قصائد ٌحٍى السماوي النثرٌَّح *
عصام شرتح
َّ
إن ثمةةم مكزاةفات لكةةم راةةإ زاكيةةم إيها َّكةةمع ملبةةل مةةل كز ة يلر ةةم ،وملبةةل مةةل كز ة يلرفةةاإ ار ل ة ع
وملبل مل كز

ييلكم ار مإ اإليها

ارلثك – زحهكها -ك لمك

من ارهاخإع من حكام ارم لى /وز ل إ ارمهروالتع وا ْن قةلكئ قصةكهة

ضةل لصة مفة كن يةكن ر ةم اإلكضةلح وارز صةكإ وارزمطةكط /ور ةم االخزةفاإ/

َّ
َّ
املركةةمع حة َّةهه ل ارللقةةه
اراملركةةم مةةن فةةكوط
الية َّةه رزحص ة قصةةكهة ارلثةةك هوك ةةل ار ل ة  /ومصوملزبةةل
واإلكاةةلفع و َّ

أف ُي ْطلَػؽ للييػه ىػاا اللصػطلُ َّ ُ َّػد أف تتػها ر ليػه
كحمن غكالن يصورهَّ " :
إف قصيدة النثر التػ تتػت ؽ ْ
الشرهط الجلهليَّة اآلتية:
-1

أف تنػػهف ه ػػدة لمػػهيَّة لتػػت لّةم
ين غػ ْ
لتليز.
ّْ

-2

يػػث ت ػػهـ لهللػهي لنػػتلجي يتلثػػؿ ػ تنتػػيؽ جلػػهل ّ

ػْف َّ تنػهف نيتيػه الت هطيَّػة أه لجهنيَّػةم تعتلػد
يتعيَّف أف تنهف هظيفتيه األتهتيَّة شػعريَّةم ْ
نػػرة لمزلنػػة ػػج تتطػ َّػهر ن ػػه ىػػدؼ ل ػػددم هَّ تعػػرض تلتػػلة أ عػػهؿ أه أ نػػهر لنظلػػةم ها ْف
اتتخدلت هتهئؿ ترديَّة أه هصفية.

-3

أف تتليَّز هلتنثيؼ هتتج ى اَّتتطراد هالتفصيجت التفتيريَّة ...هَّقتصهد أىـ
للى قصيدة النثر ْ
خهاصيه هلن ع شعريتيه.

-4

اإليجهز ْف ت تعد لف الهلظ االخل

هغيره هالتفهصيؿ التفتيريَّة العهلة (.)1

الي َّةه مةن زو ك ةل ة ار مةإ ا هية
و ذه ارفكوط ارز ذاك ل كحمةن غكاةلنع َّ
اراملركَّمع لإلكالف ،وارزاثكف ،واإلكحل  ،فكوط أسلسكَّم
م اف ل ومهروربل ار ل .

1

زخ ك ار مإ اإليها

مومةل ركحصة ويك زةه
ع رززضح اركؤكل وكزحةهه

ومن كط ع

ى قصلئه كحكى ارسملوي ارلثككَّم

هكوالةه (لت ة لف خرز النللهت) كةهك َّ
أن ةذه

ارفةةكوط مزةةو كة يزملمبةةل ة لصوصةةهع كضةةلف إركبةةل مصومةةلت أخةةكة زفكةةه أرة ارفة ككَّم ة

ةةذه ارصصةةلئه،

ملبل وضوح ارمصصهكم /وز ل إ اركؤة /وزويكف ارزكاث يمل كزال م وواقع اركؤكم ارم لصكة.
َّ
اراملركةةم ارز ة حصصزبةةل لصوصةةه ارلثكَّكةةم كماةةن أن لحةةهه ل يةةلرم كفات أو
ومةةن زةةهقكصلل ة ارم ةةكفات
ارمصوملت اراملركَّم ارزلركم:

 -1الحٍبكة الفنٍَّة:
لغهي ػة
الفنيػػة] :رتػػـ ال ػػدث الشػػعر  /أه لػػهرة الرؤيػػة الشػػعريَّةم تلفصػػجت َّ
ولصصةةه ي ة [ال يهنػػة َّ
هنػْف الجللػة لنتػهجة نتػجهي لغػزؿ
َّ
شعريَّةم تزيد الجللة قهة /ه رنة /هالتػداداي /هتػد هي شػعريِّه لرىفػهيم
اللغة /هل ض الشعهر /ه دالة الرؤية /هلنظهرىه الفن م ور إ أيكف مل زثككه لثككلت كحكى ارسملوي ذا
ارزمةةلفج ارك ك ةف يةةكن ارامةةإع رزيةةهو يحكلاةةم لسةةاكم ذات ل كةةم قصةةوة ة ارز يكةةك ةةن اركؤكةةم ،وز مك ة
ارمليةةوك ارف ة وكي إركبةةلع إ ْذ كي ةةوك ارلس ة ارزصةةوككي /يحكلاةةم لكةةم /وه فةةم َّ
ةك
هالركةةم مةةن اة َّا

ةةذا ارامةةع

ارالمزوقع رحكفات زفاك كَّم مكاوغم مثككة كغم يسلطم مهروربل ووضوح مصصهكزبل ر صلكئ ،امل

قوره:

أنت ِ
" ِ
لتت شلتهي
ده ِ
ار الشلس...
لتت زىرة َّ
هأنه ُ
للهاا
يتجو قل
َّ ّ
إَّّ ن هؾ" (.)2
للع ك زمه ارفل ك اريسلطم /وارسبورم /ووضةوح ارمصصةهكَّمع مزيو ةم ي لكةم لسةصكم لركةم قةلهكة

ةى

ارز يكةك ةةن ارم لةةى ارفة وكيع يليزاةةلك واحسةةلو فة وكي مكة ع لةةلقال اركؤكةةم يزملمبةل إرةةى ارصةةلكئ ييصةةككة
ف ككَّم قلهكة

ى إصليم ارم لى /وزواكه سككوكة اركؤة صوب هائكزه اإليها كم.

ومن أفالإ ارحكلام ومصوملزبل
امزهاهكَّم زكصه ف وكه واحسلسه ارزأم
يت قهت هتيهل
"أل ُ
ار عهي قل

2

ِ
اتتتجـ
راي َة

لثككلت  -كحكى ارسملوي -ززيع ارحهث /ومثككات اركؤكم /يحكاةم
آنع امل

قوره:

نهن :
ِ
التلهء...
اللشن َة الت تر عن إلى
ِ
األرض...
يد الا يشدُّن إلى
أه ال َ
ْنه لف أتتعاب خ ز ال ري ِ
َّة

له لـ أ ُن ْف

ِ
هديتؾ
تنهر ل
لشدهداي إلى ّ
ن ض قل !" (.)3

َّ
إن ارحكلاةةم ار َّلكةةم وارلسةةت ارزفةةاك

ارةةهقك كفةةاإ رةةب اإلثةةلكة ارف ة ككَّم ارز ة ا زمةةه ل ارفةةل ك مةةن

خالإ ل كم [الجللة -الل هر] /أه [الجللة -الدىشة] ارز زؤاه ي اك زه ة ارلسةتع و ل كزةه ارزفةاك كَّم
ارميزاة ةكةع لرف ةةل ك يل ةةى ه ف ةةم ار ةةلس ارلث ةةكي ارس ةةلي

ةةى االس ةةز لكة ارميزاة ةكة ارزة ة زحم ةةإ م ب ةةل ا رة ة

َّ
اراملركةةم ارفة ككَّمع
ارفةل كي /وارلةةيا ارامةةلر و ة [تنػ ّػهر ل هديتػػؾ]م ةةذا ارزفةةاكإ اراةهر أثةةلك ارحكاةةم
وحمةةإ اره صةةم ارف ة ككم مةةن لثككزبةةل ارمأرو ةةم إرةةى أر ة ارميلغزةةم وارم لاةةأة ارلصةةكَّمع محصصةةل ف ة ككَّم ارصصةةكهة/
ومؤاةةها  -ة ا ن ذازةةه -حكوكةةم ارصةةوكة ويالكزبةةل اإلسةةللهكَّمع لر مةةإ ار لة ارمثكةةك أو ارمزمكةةف ةةو ار مةةإ
ارذي كخطف ق ويلل من ارهاخإ /وكفة بل زوقةل ،واليبةل اك ،وامزل ةلع و ةذا مةل حصَّصةه ارفةل ك ة
ارزفاك كَّم ارز أثلكت ارحكام ارف ككَّمع وأمهزبل يلره

ةذه ارومضةم

ار لط  /وارف وك اراملر ارمك ف..

وز ة ته زصلكةةم ارحكلاةةم ار لكةةم ميب ة اك املردكةةل ة قصةةلئه كحكةةى ارسةةملوي ارلثككةةمع مح ةلوال إض ة ل طةةليع
ف وكي املر

ى ارلسع وأورى يواهك ارحكلام ار لكم ززمثإ

زكاكف اركؤكم صوب ارام ةم ارمحةوك /أو

ارام م ارصهمم ارز زصهم ارصلكئ يزفاك بل وسحك ل ار ل ضمن لسصبل ارزفاك ع امل
" يف ا تمهر
هان عهث

غيه ؾ...
مهرؾ:

أتدلَّى لشنهقهي

ؿ أتئلت

ل دّْقهي ٍ
مى...
غد َل َ
َُ

ِ
هأللس الا
ه

لـ ِ
يْت َ ْع ُد!" (.)4
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قوره:

ك زمةةه ارفةةل ك ة حكلازةةه ار َّلكةةم /ارصةةوكة اره فةةم /أو ارصةةوكة ارصةةهمم ارز ة زَّ ل ةةإ اره صةةم ارف ة ككَّم
ا بلع و

ام م [أَتَ َد َّؿ يًى لشنهقهي

ؿ أتئلت ]م َّ
إن ارصهمم ار لكم ارز أحهثبل يبذه ارص م سةل مت أوال

ة اكز ةةل قكم ةةم ارةةلس املردك ةةلع وس ةةل مت ثللك ةةل ة ز فك ةةف اركؤك ةةم وز مك ة م ةةهروربل اركومللسةة ار فرة ة ع
لرفل ك رم ك ْف لل يحيإ ازةلن م زةوإ يصةوةع والمةل َّفةلق ل يأسةئ زه ارزأم َّكةم ارحةلئكة ارزلئبةم يةكن مةلا رةم ك ق
ةأتع
َّ

َّ
وحلضك قه مضىع ي يم لكَّم َّ
ةك
ارواوهكةم مةن ا َّا
اهركمع ق يت اركؤة و ةففت اراةهإ ارواةوهي /وارصةهمم
ذا ارحب ار لكم ارزلئه

ةى أكا ارواقةعع

غكل ب ارزأمإ /واالكزحلإ صوب أحالم وكهكَّم غكةك مزحصصةم

إف ال يهنة الفنيػة – ػ قصػهئد ي يػى التػلهه  -تشػنؿ ػؤرة تفهلػؿ رنػة نصهصػو النثريػةم
و اةذاع َّ
ار عػػػة لتػػػتهاىه النثػػػر إلػػػى اللتػػػتهى الشػػػعر م

تػػػف تشػػػنيليه /ههلييػػػه لرالييػػػه الفنيػػػة /هأ عهدىػػػه

الدَّليَّةم شعريَّة نصهصو النثرية ليتت الت هطيةم أه اات لغزى دَّلػ ّ هامػُ تػط

لتػداهؿم هانلػه

ى لع ة نية يع التلهه أ عهدىه هخصهصيتيه الفنيةم هىاا له يجعلو شهلر التْلؿ /هاإلدراؾ /هالفيـ

الفن الدقيؽ للغزى الجلؿ هلداليؾ النلـم هصهغ الل طهت التصهيريَّة اللثيرة الت ترت ػ
هتفػػتُ لغػػهليؽ الػػرؤى

ّْيػز الجلػهؿ/

تػػف ا تنهرىػػه لػػف جيػػة هاصػػه تيه اليػػدؼ الفنػ هالػػدَّل اللنشػػهد لػػف جيػػة

ثهنية.

 -2مسرحة الرؤٌة:
تػعهي ّْيػز
ولصصه ي ة [لتػر ة الرؤيػة] :إنتػهب الرؤيػة طه عػهي انفته يػهي تػهخ اري هل يػهة هالهجػهدُ /ل َه ّْ

ٍ
هلعػهف
تْلليػة ت لػؿ لعيػه ِ نلػه
الدََّّت لف رؤى تػيطة لدرنػة إلػى رؤى للي ػة غيػر لدرنػة ْ عػهد
ّ
أدؽ :تهتيع الرؤية لتشػلؿ
هرؤى للي ة عيدة اللرال  /هاألىداؼ /هاللداليؿ الهجهدية الجدليَّةم لعنى ّ
لترح ال يهة ْ عهدىه هجدليه الهجهد م وزَّ لة ته ةذه ارخصوصةكم مةن خصوصةكلت قصةلئه كحكةى ارسةملوي

ارلثككَّمع إ ْذ كحلوإ ارفل ك كبل أن كوسع آ ل كؤكزه رزفمإ ارواوهع وزكزص آ لقةل هالركةم خصةيمع إ ْذ كسة ى
من خالربل إرى خ

اراهإ/

جنهف قل :
" ُ

ِ
تجلة ل ل !
الدلي ُؿ للى
........ ...... ....
....... ...... ....

4

كؤكزهع رزحككابل ومسكحزبل وزاثك بل ارزأم ع امل

قوره:

نير رجهلت
ُ

الجريهف
يتتعاب
َّ
َ
ُ

إََّّ

ِ
أنهثتؾ" (.)5
هؿ
َّ
إن ةةذا اراةةهإ ارةةذي ك زمةةهه كبةةهف إرةةى مسةةكحم زاكيزةةه ،وااسةةليبل ي ةةها زأم دكةةلع لرفةةل ك /يإثلكزةةه
وسةةع آ ةةل كؤكزةةهع مؤاةةها َّ
أن لط زةةه ركسةةت
ارمصلي ةةم ار لكةةم يةةكن ر يةةم [ارالةةون] /ور يةةم [ار صةةإ ار ةكااح] َّ
ا زيلطكم ،وركست فوائكمع والمل مليمم ي صاللكزه /و ذه صاللكَّمع
ارها

يبلع ربذاع ال كسز ذب كاورزه إالَّ

ص لم ار ككفة /و صاللكةم اإلحسةلو

حصوإ ألوثم ارمحيويم ،وه صبل وكلليكع خصويزبلع خصويزه ال

قكمم ربل يم فإ ن ل كم ألوثزبل ويكك اسه ل/ع وكالحم ص ه ال هركإ

كه إالَّ الون ق يه وسمو لط زه

و ذويم ف وكه واحسلسه.
وقةةه كخ ة ارفةةل ك كحكةةى ارسةةملوي ه فةةم لثككلزةةه يمسةةكحم اركؤكةةم /وز فكةةف مةةهروربل ار فر ة  /يطةةليع
ارخطف ارلسص رألفالإ ار وكَّم ارميلغزمع امل
"أيتُّيه ال عيدةُ ن ل

لف يد ...

ِ
نهلشلس لف ليهن :
ال ري ُة
َّ
لطلئنة
ادخل ص ه ار َ آلن ية
ألُ ِ
هيعؾ..
للين ية

ص رِ
اء جنهن ...

أنه ِ
اللته ُج
اللل ُؾ
ّ
رلهيه َ :

الهردةُ:

التن ل ُة..
العصفهر
ه
ُ

الللتد ِة
لللنت
ّ

لف ِ
هب نهخ

5

قوره:

تّى ترير اللصنهع

ِ
تعؼ النخيؿ" (.)6
لف

إن ارطلقمل ار لكم ارز كم ابةل ارفةل ك زَّ لخورَّةه َّ
َّ
أن كةه
مس ةةكحم اركؤك ةةم وز فكف ةةل لدك ةةلع يلالكزا ةةلف

ارصةلكئ يأفةالإ َّلكةم مز ةههةع إمةل ةن طككة

ةةى [ارام ةةم اره ف ةةم] /أو [ارام ةةم ارص ةةهمم]ع ام ةةل ة ة قور ةةه:

[ألُ هيعػػؾ للينػػة ػػ صػػ راء جنػػهن ] ،وا َّمةةل ةةن طكك ة خ ة ارحةةو ارزةةأم
[الهردة -التن لة -العصفهر]م و ذه اركمةوف زةهإ
أن كخ ة حكاةةم املركةةم زأم َّكةةم ة

يةةلركموف ارثالثةةم ارمزضةةل كة

ةى ارطبةك ،وارامةلإ ،وارية اك ة ،وارمحيةمع لرفةل ك أكاه

ةةذه ا لسةةل ار َّ
وكةةمع إلثةةلكة ارزاكيةةم ومسةةكحم اركؤكةةم وز مكصبةةلع و ةةذاع

كؤاه رلل مصهكة ارفل ك كحكى ارسملوي

ى ز كإ لصه ارلثكي يإكصل لت فل ككمع مازسيم من م كؤكزه

مةن ابةمع ومبلكزةه ة اصةطكله ارةكؤة اراهركةم ارصةلخيم ارزة زوسةع آ ةل كؤكزةه /وزفكةه ل امزةهاها وزاثك ةةل
واكحل من ابم ثللكم.

 -3تبئٍر الرؤٌة ببلتأمالت الصىفٍة:
ولصصةةه ي ة [ت ئيػػر الرؤيػػة /هلتػػْلجت الصػػه ية] :تعليػػؽ الرؤيػػة الشػػعريَّة ل ػػر اَّتػػتغراؽ ػهلرلهز
جلهليػػهم هلشػػهلر َّ يعنػ
الصػػه يَّة التػ ت فػػز الرؤيػػة هتعززىػػه
ِّ

ػػهألنثى رلػ ازي تػػيِّه ػػدر لػػه يعنػ

هجهداي خهلداي لنفس لهش ةم تهاقة شنؿ دائـ إلى الجلهؿم لاا يجد التلهه
الخصػػب للػػى

ػػو

األنثى الخمػرة /هالػدليؿ

هلتػػو هرجهلتػػوم ب ة زمثةةإ رةةه كلةةليكع ارخصةةويم وكلةةليكع ارامةةلإع و ة ارز ة زصةةوهه إرةةى

اإلحسةةلو يكاورزةةهع ةوال ألوثزب ةل وحكوكزبةةل واف ةكاقبل اركوح ة رمةةل أحةةو ارفةةل ك يخصةةيويزه و حورزةةهع إ ْذ
كصوإع
األلطهر...
"َّ
ُ
األنيهر...
َّ
ُ

هَّ الينه يعُ..

َّإنله:

ليهه أ ِ
ُنهثت ِؾ..
ُ
أن تت

ؿ رجهلت

لشب الف هلة
َ
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ْ
هنتجت لص ه ار َ

قليص الخمرة" (.)7
َ

إن مة كؤاه ارصةةو كم  -ة قصةةلئهه ارلثككةم -كملحبةةل أرصةةل فة ككدلع وكي ةةوك م اف ةةل ار لة ع امةةل َّ
َّ
أن
ا لثى زمثإ ره ار ذويم وارخصويمع ب زمثإ رةه – اةذر  -ارخضةكة /وا مةإ /واإلحسةلو يلركاورةمع لبةل
زمثإ ره اإلكصل اركوحة ارةذي كفة كه يكاورزةه و حورزةه .ورةذر كةكة ارفةل ك ة اراسةه ا لثةوي قيةم ارةكوح
ارز زص ه يلرمط ع ة [راسه] محيويزه أياهكَّم خلصمع وزضلككسةه زمثةإ رةه كلةليكع ارواةوه والةف ار طةل ع
إ ْذ كصوإ:

ِ
جتدؾ
"

جدي ية أخرى
َللَّلن أ َّ
أتيجَّهىه ْصه ع ...
هانت ُيه هل جت!
ق ل ية ق ل ية.
ِ
ص َّ
جتدؾ!
نتهب
ؼ ًْ ْ ُ
ت َ
تَ َ

يهل جغتو:

تَّى الفهرزةُ يو
جلل ٌة لفيدةٌ
تهل ُة اللعنى" (.)8
َّ
إن زصو ه

ر م اراسه ا لثوي زؤاه اسز كاقه ،وزأم ه ارامةلر

ة مثكةكات ا لثةى اركوحكةمع و ةو

قم ةةم اروص ةةلإ /واالكزة ةوا
ف ةةأله ة ة ذرة ة ف ةةأن فة ة اك ارمزص ةةو م اراي ةةلك ار ةةذكن ك ةةكون ة ة اراس ةةه ا لث ةةوي َّ
اركوح ة ع وكةةكة ك ةةه امةةلإ ارم لةةى وا ةةو كهع لرفةةل ك كةةكة ة ة اراسةةه ا لثةةوي زم ةةلم ارم لةةى وكوحللكز ةةهع
وسموه ،ويبل ه ،وافكاقهع وال اب
ِ
لننهز "قهرهف"
"له هجت
هلند ُى ْد ُى ُد ِؾ؟
هأ جديت :
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ذر

بو ارصلئإ:

له هجت

يه

أنتج لف ريرىه
إف ْلـ
ْ
ْ
خله اري لف المه ِء
ِ
لجتدؾ اللهئ ّ ؟" (.)9

للع زمثإ ا لثى ر فل ك ارلوك وارالف اركوح وارضو ارمفك ارذي كص ه يلرمط ع وقه ال قوره

ارسةةلي مفةةز ال أرصةةل كوحدكةةلع يإضة ل صة م ارمةةل

ةةى اراسةةه واسةةلله ل إرةةى اراسةةه إسةةللها مالفدكةةلع ر هالرةةم

ةةى خصةةويزه ،و ذويزةةه ،وصة لئه ،ولصلئةةهع وسةةموه اركوحة ع َّ
إن ةةذه ارةةكوح ارصةةو كَّم ارزواقةةم إرةةى ارامةةلإع
زفحن قصلئهه سموا وفل ككم وليضل لط كدل ف ك لع كصإ حه اإل الف

خ

مثإ ذه ارةكؤة اراملركةم

خضم ارصصكهة.
وقةةه ككزص ة ارفةةل ك كحكةةى ارسةةملوي ة كؤاه ارصةةو كم حةةه اإله ةةل
خالإ طيك م ارصوكة ارصو كَّم ارمفكقم /و مصبل
آسكةع زيبت ارص ب ،وزككح ار ؤاهع امل

ة ز فكةةف اإلثةةلكة ارف ة ككَّم مةةن

إصليم اربهفع وز وكن ارهالالتع أو مفابل

حكوكةم

قوره:

"لتى ت رئيف دلهل ؟
قلل لين الثهلثة...
أف همر أنثر تهاداي لف ل هء ِ
تؾ...
يُ َّ
ص ٌ
َ
لنف غد ِؾ
َّ
ي ّّ

ِ
نفم ِ
نيديؾ" (.)10
َّة
َّ
إن مةةل ك ةةت ارصةةلكئ املردكةةل /ةةذه ارةةكوح ارصةةو كم اروثليةةم  -رةةهة ارسةةملوي -ارز ة زةةكة ة ا لثةةى
مهاركإ ارخصويم ،وارحكوكَّم ،واإلف اك ع لرسملوي كضة
وارمةل  ،وارصة ل واإلفة اك ع هالرةةم
ارخلرصمع ا لثى ارز زخ
قوره:
" ِ
أنت:
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ةى محيويزةه – هائمةل -صة لت ارلةوك ،وارضةو ،

ةى ارسةمو اركوحة  /وارز ةلر اركوحةلل ارمط ة

ة ارليةك إرةى ا لثةةى

اراملإع وزلصبك يهع رزحص اإل الف إ الف ارخلر ياملإ ارمخ و ع امل ة

ِ
قدليف...
قصيدةٌ تلش للى
َ ِف ْظتُ َيه

لف ِ
ظير لش ِ
ؽ
الخهلؽ
نت يه
ُ
إلجه ازي لللخلهؽ" (.)11
َّ
إن من هالئإ إ الف ارذات ارخلرصم قهكزبل

ى ارخ  ،واإليها  /وارزكسكم ار لة ارسةلحك ة اراسةه

َّ
َّ
ياملركةةم ارخةةلر ع و ةةذه
املركةةم ارخ ةةلر ياملركةةم ارمخ ةةو ززية َّةهة املرك ةةم ارمخ ةةو
ا لثةةويع وامةةل ززا ةةى
االسةةز كاقلت ارصةةو كم زثكةةك ارحكاةةم ارف ة ككَّم /وزي ةةث ارصةةلكئ

ةةى ارز اةةك يحكثكةةلت اركمةةوف ارصةةو كم ارز ة

ك اك ةةل ة ة قص ةةلئههع محكض ةةل هالالزب ةةلع لرف ةةل ك كحك ةةى ارس ةةملوي َّك ل ةةإ قص ةةلئهه ارلثكك ةةم يب ةةذه ارا ةةهركلت

ارمسةةزمكة ة فةةحن اركمةةوفع يفةةك كات َّ
هالركةةم لصةةكم م صةةمع زةةه ع ارصةةلكئ إرةةى إ مةةلإ طلقزةةه ا بةةل ة

ة

أسةةك لع السةةزليلط مةةهارك بلع ويؤك ةةل ارلصةةكَّمع ارم صةةمع وربةةذا ،ة َّ
ةإن ر اةةهإ ارواةةوهي طلي ةةه اركوح ة – لةةه
كحكةةى ارسةةملوي -بةةو كةةكة ة اراةةهإ ارواةةوهي اركصةةكن ،واروصةةوإ إرةةى ارحصةةلئ  ،واةةو ك الببةةلع ةةو اك
اراهركلت – هائمل -زامن ارحصلئ ارمط صم ها م يلسزمكاك إرى اازلله ارم ك م واركصكنع إ ْذ كصوإ:
"إاا لـ أ ْ لُ ْـ ِؾ

تْلرؼ
نيؼ
ُ
َ

غفهت عجي ؟
أ ّنن
ُ

خلؼ غز ِ
َّنؾ
ض َ
إاا لـ أرُن ْ

رار الص ه

أف للي ِ
ظة
نيؼ أصدّْؽ َّ
َ

أ جليه" (.)12
َّ
َّ
اركوحك ةةم  -ل ةةه ارس ةةملوي -زام ةةن ة ة ز م ةةو ارحص ةةلئ واإلحس ةةلو يلركصي ةةم ي ةةه ارح ةةم
إن ارلف ةةوة
يلرمحيويةةمع رك ةةك

أن كح ةةم صةةط يةةإ كككةةه أن ك ةةك
ارح ةةم ة سةةل م ارصةةحوع بةةو ال كككةةه ْ

واوهكَّم احصكصم واوههع ل لثى -
امك بلع ب صوت اريالغم و
ِ
ِ
جغتؾ
خيط
"إل َّ
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ارح ةةم حصكصةةم

كؤاه ارصو كم -ة يل ثةم ركلةليكع ارخصةويم وارلةوك ة ارمواةوهات
او كه ..و

قمكس اريكلن وسحك ا ياهكَّمع إ ْذ كصوإ:

ؽ و
أرِت ُ
قليص يهن
َ
ِ
ِ
نلتؾ
رير
ىهتن
َ

ألُخف

لهرةَ أشه ِ
اؾ ىايهن
يجير الغر ِة
ُ

ِ
هلجفهؼ
قد أتى
للى ِ
طيف أ جديت !" (.)13
َّ
إن ا لثى زمثإ ره مامن ارواوه ،واملإ اريالغم ،ومكاف ارف ل كم ارمط صم

ى واةه ارخ كصةمع بة

كَّيةةم ارامةةلإ /وارخ ةةوهع و ة كَّيةةم ارخصةةويم وارمةةكاله اراهكةةهع و ة مي ةةث ارحكاةةم وارحكوكةةم وارخصةةويم ة
ازلب ارواوه اروحكه ارذي كفكه اراون يالغم وسح اك وافكاقلع إ ْذ كصوإ:

ا فكل امك بلع و
"أيَّتيه الشفَّه ُة
ندلهل
الغهلم ُة

ِ
نخطهط ار ِة يد ..

الهام ُة
نْلت ..
هاللجيهل ُة نغد :
هت نثيرةٌ
لند صف ٌ
لف األ جـ..

إجليعيه

ٍ
نتهب

ِ
أنت لنها ُن ُو" (.)14

َّ
إن ا لثةةى زمث ةةإ مامةةن ارفة ة ل كمع بة ة ازةةلب ارحك ةةلة ارةةذي كحم ةةإ ة ة ه زكةةه ارلصكض ةةكن [اروض ةةوح/

وار م ةةوا] و[ارم ك ةةم /وارماب ةةوإ]ع و[اروا ةةوه /وار ةةهم]ع ورب ةةذاع ة َّ
ةإن ا ةةإ م ةةل كز ة ة ي ةةل لثى ة ة ص ةةو كم
ارسةةملوي ةةو لةةوك وضةةو  ،وحكةةلة  ،وم ك ةةم  ،وكصةةكن واةةوهيع لبةةل محةةك ارواةةوه وأسةةلو اكلولزةةه وكليةةو
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ازصلهه واملرهع و اذاع كيل ارسملوي إكصل لثككلزه
كزوا

وحسه ارمك ف /وف وكه ارزأم

ى اثل م اركؤة ارصو كم /وز وكن كموف ل وهالالزبل يمل

ارم زوح.

 -4جمبلٍَّة التضبد:
جلهليػػة رنػػة األمػػداد ػ األنتػػهؽ التصػػهيريَّةم لتفعيػػؿ النتػػؽ
جلهليػػة التمػػهد]:
َّ
ولصصةةه ية ة [ َّ
ّْ
تؤند اللعنػىم هتثيػر تػيرهرة الرؤيػة ،هتعززىػه نيِّػهم وقةه مةه كحكةى
الترد ّ م هلل هغتهت المديَّةم الت

ارسةةملوي إرةةى خ ة اراةةهإ ار ل ة
ثللكل ةةلع ري ةةوكة لس ة

ة لصوصةةه ارلثكَّكةةمع ريةةث ارحكاةةم اإلكحلئكةةم ،واإلكصل َّكةةم ،و َّ
ارهالركةةم ة

ل ة كمزةةلف يزميب اكزةةه ارض ةهكم ارز ة زَّحةةك ارامةةإع وزيةةث مالولبةةل ارةةهالر ع امةةل ة

قوره:
اليهـ الا
"لَ ْف ينهف عيداي ُ
تينت ـ ِ
يو:
ُ

الج ْر ُح لف التنيف...
ُ
الشهةُ لف الائب...

ِ
دخهف ال رائ ِ
ؽ...
الدلهعُ لف
الشجرةُ لف الفْس...

الع ارةُ لف اه ال فَّهزات ال ريريَّة..
الجيهعُ لف اللتخليف...
األغج ُؿ لف صهنعييه..
األهطهف لف التلهترة..
ُ
هلجئن ُة ي يننه
لف شيهطيف ظنهنيـ!
**
لف
ينهف عيداي
َ
يتآلؼ يو
اليهـ الا
ُ
ُ

الجيهع
الخ ُز لع
ِ
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العشب لع الص هرى
ُ
دائؽ لع العشهؽ!
هال
ُ
ىاا له قرأتُ ُو
نتهب لش
ِ
اللنتهب للى ل
لداد رمه ؾ!" (.)15
َّ
إن مةةل كثكةةك ارصةةلكئ املردكةةل ةةذا ارز كةةإ اراةةهر إلكصةةل ا ضةةهاهع مسةةبمل ة افةةف مل كةةم اركؤكةةم
ار ف َّرك ةةم /ارفة ة وككَّم ،ر ةةهة ارس ةةملويع لرس ةةملوي ك ة ة أ َّ
مك ةةم زاثك ةةف اركؤك ةةم /وز مكة ة م ةةهروربل م ةةن خ ةةالإ
إكحل ات ارام ةم ارضةهكَّمع لرزضةله ال ك ةفف ارهالرةم واكصل بةل ارم لةوي حسةبع واَّلمةل ك ةفف اإلكصةل يلراةهإ
ارصلخب يكن ا لسل ارمزضلهةع رفكلهة حكام هالرم ارامإ لكدل /وزاثك بةل إكحلئدكةلع ورةو زأم لةل ة سةككوكة
ا لسةةل ار َّ
وكةةم ارمزضةةلهة ارزلركةةم([ :الجػػرح /التػػػنيف) ه(الشػػهة /الػػػائب)] ه[(الػػدلهعُ /دخػػػهف ال رائػػػؽ)
ه(الشجرة /الفػْس) ه(الجيػهع /اللتخلػيف) ه(األغػجؿ /صػهنعييه) ه(لجئنػة ي يننػه /شػيهطيف ظنػهنيـ)]م
َّ
رزيهة رلل إكصل بل اراهر ار فر ارمثككع لرسملوي كيل ارام م يلل لكل فل ككدل من خالإ إكصل ا ضهاهع
إمةةل مةةن للحكةةم ارهالرةةم أو اةةو ك اركؤكةةم ارماسةةهةع وا َّمةةل مةةن للحكةةم اثل ةةم اركمةةوف وا لسةةل ارمزضةةلهةع ةةأكاه
َّ
ارفل ك أن كوره ا ضهاه رك فف ارهالرم وذر ع ركللإ اإ ذي ح حصه من قلز ةه ولصكضةه ارواةوهي [اراكةل
مةةن ارمزخمةةكن] و[ارفةةلة مةةن ارةةذئب] ،و[اراةةكح مةةن ارسةةاكن]ع ممةةل كةةؤهي إرةةى ز فكةةف ارلس ة  /وارزأاكةةه

ةةى

َّ
ارواوهكةةم مةةن خةةالإ
مصةةهاقكم اركؤكةةم /وف ة ل كم ارمليةةوك ارف ة كيع و ةةى ةةذا ارلحةةوع اثَّةةف ارفةةل ك كؤاه
ارمزضلهاتع رزأاكه حكوكم اركؤكم /ومسلك ل ار ل .
وقةةه ككزصة ارفةةل ك يلسة ا ضةةهاه ة هكوالةةه (لت ػ ة لػػف خػػرز النللػػهت) إرةةى مكزيةةم سةةلمصم مةةن
ار ن /وارزح كف /و م ارف وكع امل
"أخلرةٌ صه َّي ٌة
َلتَّ َيه

ِ
العشؽ
ثغرؾ
ُ

الفردهس
يرى شهرُ َيه
َ
هه؟
ُد ْن َي ْ
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قوره:

أتنرن

رشفت ال ل َة األهلى
يف
ُ

َ ُج َّن ْت شفت

جه...
ه ْ
أدلنت أهردت ِ ِط ْ
الثغر
َ
نيؼ َّ َي ْ
ت َن ُر ىاا ُ

لف شااه" (.)16

َّ
إن ارف ةةل ك ككزصة ة – لك ةةل -يب ةةذه ارصص ةةكهة إر ةةى س ةةمو ارف ةةل ككَّم /وحلازب ةةل ارزص ةةوكككَّم /وليض ةةبل
ارفة وكي اركومللسة ار فرة ارةةذي ك زمةةه كةةه إكصةةل ارك ل ةةم /وارزمكاةةف ارفة وكي /م مصةةل اركؤكةةم /ومخفولبةةل
لسصبل /وزللغم ارصوا

ارهالر ع مل أامإ ذه ارصوكة

مع ه صبل ارف وكي يإكصل ارزضله /ارةذي كز ةإ

إرى يلكم ارصوكةع مح اف مهروالزبل ويل ثل رحكازبل ارلسصكم ارمزضل كةع امل ة قورةه" :أتػنرن

رشػفت
ػيف
ُ

ت ػ َن ُر ىػػاا الثغػ ُػر /لػػف شػػااه"م َّ
إن ةةذا
ػجه /نيػ َ
ال لػػة األهلػػىُ َ /ج َّنػ ْ
ػت شػػفت  /هأدلنػػت أهردت ػ ِ ِطػ ْ
ػؼ َّ َي ْ
ارمخفون ار فر  /واريةث ارزةأم

ارمثكةك ة حكاةم ارصةوكع ك ةفف ارمةه اراةهر إلكصل ةلت قصةلئههع مفة كلل

هالالزبلع يلرلس ارضهي /أو ارلس ارمزضله ارذي كحك ارصوكةع وكيث إكصل بل ارهاخ .
وثمةةم حكاةةم ضةةهكَّم م اوسةةم كؤسسةةبل ة لصوصةةه مةةن خةةالإ اةةو ارزكااكةةب /أو ق ةةب زفةةاكالزبل
ارلصكمع إلثلكة اراهإ ارزفاك

وخ

"ليس لي هي
أنهف صهنهي للنهلهر...
أف
ْ
َ
أه
نهله اري لر هطهي إلى صهف..
ثه اري لشدهداي إلى ل راث
أه ل راثهي لشدهداي إلى ثهر
العيب:
ُ
نفع
أنهف شيئهي اا ٍ
أَّّ
َ
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اره فم اإلسللهكَّمع امل

قوره:

هلؾ!" (.)17
للع ك زمه ارفل ك ارحكام ارم اوسمع إكذالل يزحكك يلكم ارسكه

ارصصةكهة /وملحبةل اةهربل ار لة /

ق ص ةةم ة ارزكاكةةب /وفحفحةةم ة ارلس ة ارف ة كيع مورةةها حكاةةم ام َّ
لرك ةم زثكةةك

محصصةةل يبةةذا ار اةةو ارزفةةاك

ارصلكئع وزه ه إرى زأمإ زملم ارصصكهةع أو اره صم ارف ككَّم يالم بةلع حزةى وان اسةزطلرت /أو امزةهت كق زبةل
ارزفةةاك كَّمع و ةةذا هركةةإ

ةةى َّ
أن ارزال ةب ارزفةةاك ع كثكةةك اره صةةم ارفة ككَّم ة لثككةةلت كحكةةى ارسةةملوي مورةةها

ه فزبل وم لككزبل ر مأروف من ارصوإ ارلثكي.

 -5بالغة األسئلة /وانفتبحهب التأملً:
ولصصه ي ة [ جغة األتػئلة /هانفته يػه التػْلل ] :قػدرة الشػهلر للػى تهليػد التػؤاؿ الهجػهد ال ليػ
الا يصيب جهىر الرؤية /هيلغنط لدلهَّتيه النصيَّةم لف خجؿ الجػدؿ الهجػهد /م هللػؽ التْلػؿ الػا
يترنو التؤاؿ الللغنط

التيهؽ النثر م ل ّهَّي دََّّتو إلى لتػهؽ التنثيػؼ الشػعر م وقةه مةه ارفةل ك

كحكةةى ارسةةملوي إرةةى ز كةةإ إكصةةل قصةةلئهه ارلثككةةمع يل سةةئ م اراهركةةم حكلةةل /وارزأم كةةم ارثةةلئكة
ارواوه يلرس ب واإلكالب حكلل آخكع إلثلكة اإلكصل اراملر

ةةى مل كةةلت

يك مهاركإ ارف وك وك ل م اإلحسلو ،امل

قوره:
"لتنه ىنهداي ل اري..
يريدهف إ هدتنه؟
للهاا
َ
هف تتهنهي نهلجي
َي ْجتَثُ َ

ُنلَّله نينه يتهي طينيِّه

ِ
ليب
أخاها لف رِة
الهطف الل َـ هال َ
هث هال ها ر.
هألطهنه َّ
الر َ
أله لف ئراف تجهرب
َّخت هر آخر ل تنرات ال نتهغهف
غير الشعهب؟!" (.)18
َّ
إن ارفة ةةل ك لة ةةلع َّك ل ة ةةإ كؤكة ةةم ارة ةةلسع مة ةةن خة ةةالإ ارس ة ةؤاإ ارزة ةةأم  /ويالغزة ةةه ة ة إصة ةةليم مة ةةهاركإ

االسةزلالك /واإلسةزبالن مةن ارمحز ةكن ارةذكن َّاَّمةل أكاهوا أن كؤسسةوا ل سةبم ريلةم مةن ريلةلت ارحكةلةع ةةهموا
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َّ
واأن ارفة وب ارمسزضة م ئةكان زاةلكب ال قكمةم ربةل وال حة ربةل يلرحكةلةع
رحيمع

وقوضوا اإ مل يلوا
َّ

َّ
إن ارسؤاإ االسزلالكي ال يل ثل ر حكام ارف ككَّم /وها ل رمهاركإ اركؤكم رزز َّةفف كؤا ةل ار اك ضةم ارمزسةلاكةع
ذ ن ارصلكئ.

وزز َّم

وقه ك مه ارفل ك كحكى ارسملوي إرى زوركه ا سئ م ارزأم كَّم ارمثكةكةع ارمح ةفة ر ه صةم ارفة ككَّم يالم بةلع
رك ع سوكزبل ارزأم كَّم /وال زلحبل ارلص  /و مصبل اركؤكوي
قوره:
ِ
أرمو انتص ْت
"للى

تلَّ ٍة لل ِ
هنهف
َّأه ُؿ َل َ

الدنيه

هلع الؾ هلتهطُ ِ
يو

ِ
أطه ُؿ لف ِ
العدالة..
يد

ِ
تهرية ِ
العلـ الهطن ّ !
هالخهاةُ أللى لف
ه ِ
ِ
أنيهر الدنيه...
ألاب
اديو تجر
ُ

هطف العطش!
هلع الؾ يه ُ
أخصب أرام الدنيه يو..
ُ
هلع الؾ ْطفهلُ ُو
ُي َن ّْ هف

ِ
ر ِ
لهلة
اليؿ ال

ِ
ِ
اللطهلـ!
هنفهيهت
أثرى أثريهء الدنيه ِ
يو..
َّ
ش هايف
هطف ال َ
لننو ُ

ِ
األطفهؿ الايف اتت دلها
ه
هئب اللدرتي ِ
ِ
َّة
هل

صنهديؽ ص ِ األ اية!
َ
...... ..... ....
...... ..... ....
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يث م لللة ارذات/

اغزكايبل ارواوهيع امةل

آه ،يه هطن
اف ره
دت
َ
للهاا ل ُ
لليؾ قر َ
لتتعا هي لف أجلؾ أقتى العاا هت
لع أن َّ أللؾ لنؾ غير التر ِ
اب العهل ِ
ؽ

اائ " (.)19

َّ
ارواوهك ةةمع م ةةل أقس ةةى
ل ةةلع ك ةةأز ارسة ةؤاإ ي ك ةةل ح ةةلمال م ةةه ف ةةان ار ةةذات /واغزكايب ةةل /و ةةذايلزبل
االغزكاب لهمل كاون اغزكايل كوحكدلع ومل َّ
أفه م اككة اإلغزكاب لهمل كف ك ارمك َّ
أن وطله اربةوا ...وسةاله
ارهمو  /واراكاحع و للع ر ب ارسؤاإ هو اك زح كفكدل محوككدل مبمل

يث مهاركإ ةذه اراةكاح /ي مة  /وزأمةإ/

وصةةهة اغز اكي ة ح ةفكنع مي ةةو اك ارلس ة ارف ة كي ي ل َّكةةم ارس ةؤاإ /وقهكزةةه

ةةى يةةث مالةةون ارةةذات يف ة ل كم/

و م ة  /وحك لةةم /واثةةلكة /و ل َّكةةم اسةةزيطلن وزأمةةإ ف ة وكي مك ة ع واة َّ
ةأن ارس ةؤاإ كمثةةإ وخ ةفة زاةةكح ارةةذات
ارمز صكم يومكضبل ارحفكن /واكصل بل االغزكاي ارالكحع و اذاع َّك ل إ كحكى ارسملوي قصةلئهه ارلثككةم ييالغةم
ا سئ م /ومهارك بل ارمهييم يلراكاح /وارم لللة /وارماليهة ارف وككَّم

 -6التكثٍف اإلٌحبئً:
ولصصةةه ي ة [التنثيػػؼ اإلي ػػهئ ] :خلػػؽ إي ػػهءات جديػػدة هلع ػػهرة الشػػعريَّةم لت لػػؿ ػ طيهتيػػه رؤى
للي ةم ته

هنْف الع هرة تتتهلد اللعهن تله اللعهن  /هتخلؽ رؤى جديػدة نللػه
هلدَّلة إثر الدَّلةم َّ

لػػههد ال ػػهرئ لػػداهلتيه /ه ػػؾ أ هجييػػه هلػػداليليه اللتػػتغل ةم ومةةن كةةهق

ة لصةةوس كحكةةى ارسةةملوي

ارلثككةةم ،خلصةةم لصوصةةه [لت ػ ة لػػف خػػرز النللػػهت] كةةهك َّ
أن ف ة ككزبل زامةةن ة زاثك بةةل اإلكحةةلئ ع
وز وكلبةةل ارلسةةص  /واصةةليزبل اربةةهف ارةةهالر  /أو ارلصة ارملفةةوهع لرصصةةكهة – رهكةةه -ركسةةت م ةةلمكة لصةةكَّم
يصةةهك مةةل ة ز ةةوكن رمةةل كسةةمى ي لصةةك ارزةةأثكك واإلكحةةل ع لإلكحةةل ارف ة كي ة قصةةلئهه ارلثكَّكةةم ةةو ارةةذي
كحوإ مهارك بل /وكحوإ ألسلقبل إرى ارم لمكة ارف ككَّم /وار زلم اراملركم
هطف ...نهن التهرية..
"أنه ٌ
العلـ...
أنه تهري ٌة ..نهف َ

أنه تؤا ٌؿ ...نهن الجهاب...
ِ
يديلؾ يغده ترير شجرةي

ِ
األغصهف..
لث ل َة
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ارم لىع امل

قوره:

ِ
عنهقيد ال جت
ىديلُ ِؾ
يزي ُؿ الغ َهر لف نجرت ...
َه ْ ُدهُ صلتُ ِؾ
يجع ُؿ ره

صديئة!" (.)20

لةةلع َّكلةةون ارفةةل ك ارلس ة ارف ة كي يةةلرزاثكف اإلكحةةلئ ع مةةن هالرةةم إرةةى أخةةكةع بةةو خ ة ارام ةةم
ارمثككة /أو ارصوكة ارمثككة ارز زحمةإ يالكزبةل مةن ه فةزبل اإلسةللهكمع محصصةل مةن خالربةل ق ةفة املركةم
مسةةزوة ارزخككةةإ /واثل ةةم اإلكحةةل  /و مة االكزةةهاه ارفة وكي ارزةةأم

يمثكةكات ا لثةةىع امةةل ة

ةى

ةةذه ارصةةوكة

ارمه فةةم " :يػ ِ
ػديلؾ يغػػده تػػرير شػػجرةي /لث ل ػ َة األغصػ ِ
ػهف  ..عنهقيػ ِػد ال ػ جت"..م وارال ةةت – َّ
أن كحكةةى
ارسملوي -كاثف هالالت قصلئهه

ق م ارخزلمع م ف اف هكازبل اإلكحلئكَّم /و مصبةل ارزةأم ع و ةذا مةل زي َّةهة

ذه ارص م" :ىديلُ ِؾ...يزي ُؿ الغ َهر لف نجرت َ /ه ْ ُدهُ صلتُ ِؾ يجع ُؿ ره

صديئة"م َّ
إن ذا ارزاثكةف

ة ة  -ارص ةةوكة ارفة ة كَّكم ارس ةةليصم -كاس ةةيبل أللقزب ةةل ارزف ةةاك كَّم /ومي ةةل ك ه ف ةةزبل

اإلكح ةةلئ  /وارخ ة ة ار لة ة

وزللمكبةةل وزخ كصبةةل ارامةةلر  ..صةةلكئ ف ة ككَّم ارسةةملوي ة قصةةلئهه ارلثككةةم – مومةةل -ال زسةةزوق ه ارافئكةةلت
يصهك مل كسزوق ه ارمليوك ارا  /وارص م ارلصكم ارمثككة ارزة زسةبم ة زلةلم ارةهالالت /وزاثكةف اإلكحةل ع
و ةةذه ارخصكصةةم افةةز إ

كبةةل ارسةةملوي طةةوكال رخ ة لةةس لثةةكي ك ةةو يف ة ككزه ارةةلس ارف ة كي ذاز ةةهع

لإلكص ةةل ارام ةةلر وان خ ةةت ة ة ي ةةا ا حك ةةلن زسزلبض ةةه ار ةةهالالت /ويها ةةم اإلكح ةةل ات /مف ةةا م أ ص ةةل
املركدل /زأم كدل ال زحهه ارحهوه وال زطلره اركؤة ارافئكم /أو ارزأوكالت اريسكطم.
مل أامإ ذه االل الزلت ارزأم كم ار فركم ارز زصب ميل ك زلزبل يةأر ارام ةم /ولةيا اإلحسةلو
و م ارف وكع امل
"آىهت

قوره:

ه ٌؿ

الص ه ِة
لف ِق ّن ِب
َّ
ينشر للييه قل
ُ
ثيهب ن ِ
م ِو
َ

ِ
ِ
الهجد
جلر
هلنهديلُ ُو الل للة
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ىؿ أنه طف ٌؿ؟
غفهت
له
ُ

إََّّ هأنه

ؽ ْجفهن
لط ٌ
لليؾ"(.)21
َّ
إن قةةلكئ ةةذه ارامةةإ /ال كخ ةةى

كةةه ازفالبةةل ارامةةلر  /وا كاف ةةل ارةةهالر

ةةن طككة يها ةةم ارزفةةاكإ/

وحسن اخزكلك االسز لكةع ارز زفه االسز لكة ارز ز كبلع وز فف ل لدكةل /وزفكةه ل سةح اك /وليضةل املردكةلع مةل
أامإ ذه ارزآر لت االسز لككم ارز زفكه اثل م ارامإ /وحكام إكحل ازبل /وامزهاهازبل ار فركمع امل
آىهت

قوره:

الص ه ِة /ينشر للييػه قل ػ ثيػهب ن ِ
ػو الل لّلػة جلػر الهجػد"م الفة َّ
ه ٌؿ /لف ِق َّن ِب َّ
م ِػو /هلنهديلُ ُ
َ
ُ

ة أن سةةحك ارام ةةم وأس ة وب ائةةزالف االسةةز لكات م ةةع ي ضةةبل ي ضةةل كةةه ع ارحكاةةم ارز يكككةةم /وكفك ةةه ل
فل ككم /يم لى أه  :إللل ل حي َّ
أن ف ككَّم ارصصكهة – رهكه -ف ككَّم خ  /وزللم املر
كاةةن ةةن طكك ة ارزفةةاكإ اةةلن ذر ة

ى ارهوامع إن رم

َّ
ارهالركةةم /واثل زبةةل اإلكحلئكةةم /ارز ة ز ةةزح حكةةف
ةةن طكك ة ارم ةةلمكات

ارصةةوكة /وزمةةه ارلةةيا ارف ة كيع ياكلولةةم لسةةصكم غلكةةم ة ارزلةةلم وارزةةأق م ارفةةل كي ارزفةةاك
ارمك ف يكن ارزفاكالت ار وكَّم

االلسةةكلي

ى ارمسزوكلت ال م.

 -7فتنة المعنى /ودهشة المحفزات الذاللٍَّة:
ولصصه ية [ تنة اللعنى /هدىشة الل فزات الدَّليَّة] :اتت طهف الدََّّت للػدلهَّت لفهجئػة /تتػت
لظهىر جلهليه لف نثه تيه اإلي هئية /هلل يه

إصه ة اللعنى ال عيد /أه الجل هشرم لخلػؽ درجػة لػف

اإلي هءات الشعريَّة اللتجددةم لع نؿ لغهلرة قرائية جديدةم َّ
هلعؿ ىاا األتلهب ىه الا يلنُ النصهص
النثريػػة رنتي ػه هتخلي يػػه الجلػػهل م رةةذاع ة َّ
ةإن أيةةكف مةةل كثكةةك قصةةلئه كحكةةى ارسةةملوي ةةذا اإله اك ارم ك ة
ارحص ةةكف ر م ةةلل  /وزخ كصب ةةل املردك ةةل ي ةةك ه ف ةةم ارمح ة ةفات ارهالرك ةةم ارزة ة زثك ةةك ارام ةةم /وز ةةفف س ةةككوكة
ارهالالتع رزيهو ذات حلام مهروركَّم زسزص ه فزبل من خصويزبل و زلم م للكبلع وايزالك ل ارهار وارمهرور
إلكحل ات اهكهة غكك مزوق م
اإلسللهيع كصوإ ارسملوي:
ْس ل ٍ
"أله لف ِ
هء
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ارسكل ارلص

ى اإلطال يبذه ارفلا م ار لكم من ارزميبك واإله ل

أطيُ ِو
ُ
اللنتصب
الجدار
َ
َ

ِ
العصفهر ه ِّ
العش؟!
يف

جتد لفَ َّخ ٌخ هلف ِ
هلة...
ُ

أريد
َّ ُ
تفجيرهُ
َ
إََّّ

ِ
تريرؾ!" (.)22
للى
إن ارم لى قه كزيلهك إرى ارذ ن ملذ ارو م ا ورى َّأله سطح أو ميلفةكع و َّ
َّ
أن ارهالرةم واضةحم

ةى

ارمصص ةةوه ارحسة ة ار كك ةةفيع را ةةن م ةةل ككك ةةهه ارف ةةل ك زحككة ة ارهالر ةةم و زل ةةم ارم ل ةةىع يلالكز ةةهاه إر ةةى ارخ ة ة
ارصو ع لر حورم ة سةمم مةن سةملت ارخصةويم /و ة كمةف
ارخصويم وارزو ار لط ع و

ةى اركاورةم /وكمةف مةن طةكف آخةك

ةى

ف م االزصله ارواوهيع َّ
إن الفكلح اركؤكم من طليع حس إرى زاككةهي قةه

ورَّةةه حكاةةم ة ارم لةةىع أثةةلكت ارةةذ نع وقةةه اةةل ل ارزلةةل ك اإلسةةللهي ة اريهاكةةم هرةةكال

ةةى ةةذه االلفكةةلح

وارخ خ م ارزفاك كَّمع يإسلله أو إرى ا مم ار صل ع إسللها إضل كدل زلل ككلع لرصلكئ كألو يلر صل ع لي اك إرةى مةل
لاأ ي يم " لو" لي اك رمل زحم ه مةن لةف ،وقسةوة ،وقطةعع
كحم ه من حمكمكَّم وكقم وف وك مك ف ران َّك ل ل
ويةةكن ارحمكمكةةم واركقةةم وارصسةةوة وارصطةةع زلةةل ك هالر ة ع واسةةلله اةةهر مخ خةةإ قصةةهه ارفةةل ك رخ ة لةةو مةةن
ارحكاةةم ة ارصةةوكة يصصةةه زحككة ارم لةةى واثةةلكة ارز يكةةكع و ةةذه ارسةةمم زسةةبم ة زحككة لصوصةةه املردكةةلع
َّ
اراهركةةم /أو ارزكااكةةب
محهثةةم كبةةل ةفة فة وككَّم وحكاةةم م لائةةم ملفرصةةم ة حكاةةم ارةةهالالت ارم اك صةةم ر صةةوك
اراهركم ذات ارم لكقم ارزفاك كَّم /وارخ خ م ارلسصكم.
وم ةةن ذرة ة م ةةل ك م ةةه إر ةةى خ ة ة اره ف ةةم اإلس ةةللهكم /وز ةةوكن ارلسة ة ارفة ة كيع رك ةةهو ي لك ةةم ارميلغز ةةم
ارمفبهكَّم /وارم لكقم اراهركَّم ارمثككةع امل
م َرةُ
ير هال ُخ ْ
"العصه ُ

ل ر ه تهلت ...
هأنه

جرت

هح...
أرى الص َ
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قوره:

لرتت ِ
هت العصه ير..
الليؿ
ألرؼ َ
ه ُ

ِ
ِ
م َرِة
انطفهء
لف
قنديؿ ال ُخ ْ
ِ
أشجهر ال دي ِة"(.)23

َّ
ير هالخمػػرةُ ل ر ػػه تػػهلت ]م ر زال ةةب يةةلرم لى/
إن ارم لاةةأة اإلسةةللهكم زامةةن ة قورةةه[ :العصػػه ُ

وزاة ةككو زل ةةم ار ةةكؤةع وف ف ةةم ارم ةةؤوالت ارلص ةةكم اريس ةةكطم أو ارمس ةةلهات ارلص ةةكَّم ارمأرو ةةمع إلث ةةلكة ارص ةةلكئ
يمليوكات ف وككَّم مكصمع كصطله ل

زفاكالزه ارمكاوغمع رخ

ارمح فات ارهالركم واسزصطلب أي له ل.

وقةةه كحةةلوإ ارسةةملوي ة قصةةلئهه ارلثكَّكةةم خ ة ارم ةةلل اراهكةةهة /ذات اال زلةةلن ارمةةهرور  /واراةةهإ
اركؤكويع رز وكن ارلس ارلثكي /واثلكزه املركدلع امل

قوره:

ترـ تيهل
"لف أ َ

تتجش
إف لـ
َ
ْ
ه ِ
اديؾ...

ِ
خرت له
لؾ ّ
اد ُ

غيهل

لف لطر..
هنيهزؾ...
هرلهد
ِ
أنه ه ِ
تهلة العش ِ
ؽ
أنت َل ْ َرَه
جزلف!" (.)24
الَّ ْ

للع كصطله ارسملوي ارزفاكالت ار وكم ذات االلفالقةلت ار َّ
وكةم ارمه فةم ارزة ززةك ارم لةى لزلةلع
صةلخيلع ي زلةةم اركؤكةةم /و مة اإلسةةلله /ويها ةةم ارزفةةاكإ /وغكايزةةهع و ةةذا أيةةكف مةل زية َّةهة رلةةل ة قورةةه" :أنػػه
ِ
ه ِ
تهلة العشؽ
أنت َل ْ َرَه

الَّجزلػف!"م َّ
إن ر يةم (ارالفمةن) أفة ت ارةلس املردكةلع وخ صةت ة ارزكاكةب

ارف ة كي ارسةةلي ه فةةم /أو صةةهمم كماةةن أن لسةةمكبل صةةهمم اإلثةةلكة /أو وخ ةفة اإليةةها ع رهكاةةم َّ
أن ارصةةلكئ
ِ
ك ْه َّ يبذا ارزكاكب مزضل اك مةع ارزكاكةب ارسةلي رةهع و ةو [أنػه ه ِ
تػهلة العشػؽ]م يم لةىَّ :
أن
أنػت ل ر ػه
َّ ل
فصبمل خلره..ممزه..ال لبلكم ره...المزهاه اراون وارحكلة...أو اره ك ا يهيع و ةذا مةل ا ةإ ارم لةى لزلةل/
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مح ة اف ارةةهالالت ا خةةكة إرةى ارزلةةلم واالليبةةلك ارةةهالر ع و اةةذاع زفةةز إ لصةةوس ارفةةل ك كحكةةى ارسةةملوي
ى يث ارزفاكالت ار وكَّم يل زللن هالر  /كثكك ارخكلإع وكي ث
ارميزاكة

زاكيم ارسملويع

ى ارزأمإ وارز اك يمهاركإ ار م وألسلقبل

ى مسزوة قصلئهه ارلثككَّم وال زلح كؤكزبل وفل ككزبل ارمك م.

 -8البراعة النسقٍَّة:
لغهيػة التػ تخفػ
ولصصه ي ة [ال رالة النت يَّة] :رالة التشنيجت الُّ ّ

ننػة نتػ يَّة تصػهيريَّةم تُ َع ّْػزز

اللغهيػػػة للػػى اللتػػػتهيهت نه ػػػة .وزَّ ل ة ته ةةذه
اللػػد التػػػْلل الشػػػهلر الػػا يخطػػػو الشػػػهلر ػػ أنتػػػهقو
َّ
ارخصكصةةم مةةن خصةةلئس لصةةوس كحكةةى ارسةةملوي ارلثككةةمع بةةو كثكةةك ارصةةلكئع يي اك زبةةل ارلسةةصكم /وحلازبةةل

ارزصوكككَّمع و ل كزبل ار وكَّم ارميزاكة يحسبل ارمك ف وصها ل اراملر وال زلحبل ارهالر ع رذاع َّ
إن مثككات
قصةةلئهه ارلثكَّكةةم ال زخةةط املربةةل يمةةهروالزبل ارميزا ةكة /وم للكبةةل ارخصةةيم حسةةبع والمةةل يحلازبةةل ارزصةةوكككَّم
ز كإ ا لسل ار وكَّم وزح كف ل املركدلع امل

وي اك زبل ارلسصكم

قوره:

"قَ ْ َؿ ّْ
نؿ ل هء

يت َّرج ِ
لؾ قل ..
ُ
أجفهف ن ِ
ِ
م ِو..
هلدؼء
ُي َن ّْ ُؿ
َ

ب َد َل ُو
هي َخ ّْ
مُ
ُ
َّن ِ
هء ال نيف..
لهؤ ِؾ َّ -تَُار
ُ

ألشب
َ

هؿ أ جديَّت ...
َ

الد ْنيه قهر ٍ
َ ِ
ات جديدة
نيؼ تَل ُد ُ َ
إف لـ ي ْ تَ ِ
م ْف ُّ
لش ِؾ
َ
لصفهر "(.)25
إن ارمززيع رحكام ا لسل ار َّ
َّ
وكةم – ة

ةذه ارصصةكهة -ال كخ ةى

كةه اسةز لكازبل ارميزاةكة /وي اك ةم

ألسةةلقبل ارزفةةاك كَّمع ارز ة زثكةةك ارصةةلكئ يحكازبةةل ارلسةةصكم ارمز ل ةةمع وزكسةةكمبل ارف ة وكي ارةةهقك ر كحةةل ات
ارف ككَّمع مل أامإ ذه ا لسل ارزصوكككَّم /وي اك م لسابل /وزوافلبل ارلسص ع امل
ػدؼء أجفػ َ ِ ِ
يت ػػرج لػ ِػؾ قل ػ ..ي َن ّْ ػ ُؿ هلػ ِ
ػو
هي َخ ّْ
ػب َد َلػ ُ
مػ ُ
ػهف ن مػػو ُ
ُ
ُّ
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نؿ ل ٍ
قوره" :قَ ْ َؿ ّْ
هء

َّنػ ِ
ػهء ال نػػيف"م َّ
إن اراةةوهة ار لكةةم ة

ةةذه

ارصةةوك /مةةن حكةةث يالكزبةةل /واثلكزب ةل اركومللسةةكَّمع زةةه ع ارص ةلكئ إرةةى ارزس ة كم َّ
يألبةةل فةةل ككَّم..مك ةةم..قوكةةم
ارزةةأثككع لي ة اك إرةةى مةةل ززكاةةه ة ل ةةو ارصةةلكئ مةةن ه صبةةل اركومللسة واسةةزصطليبل ار لة وحلازبةةل ارزصةةوكككَّم
ار لئصمع و ذا ا س وب ارذي كح إ يلرصوك ارمك م /وا لسةل ار لكةم ارمزوافلةم ةو مةل كمكةف قصةلئهه ارلثككةم
ة مامو زةةه (لت ػ ة لػػف خػػرز النللػػهت)م ور ة َّةإ أيةةكف مةةل كثكةةك ارصةةلكئ ة مؤوالزبةةل ارلصةةكَّم ومكا كزبةةل
ارلصكمع ز ل إ ألسلقبل وزوافلبل /وايزالكازبل ارزفاك كَّمع امل

قوره:

" ط ِؾ ِ
أنت
ُ
تنهر
هليس ّ

غيؼ قصيدت
أنمج ر َ
َ
دخهف ظنهِن ِؾ..
ُ
خهر ا تراق
هليس
ُ

ع ره ...
أت َ
هؿ دله َ
ري ُ ِؾ هليس شرال
أهصؿ تفينت
المفة األخرى
إلى ّْ
لف ِ
نير ال لؽ!" (.)26
َّ
إن ارحلاةةم واري اك ةةم ارلسةةصكم ة اقزلةةلس ارزكااكةةب ارفةةل ككَّم /وارصةةوكة ارصةةهمم ارز ة زفةةاإ حكوكةةم
ػػؼ قصػػػيدت  -دخػػػهف
ارلسة ة ق ةةه أث ةةلكت املرك ةةم ارصص ةةكهةع ام ةةل ة ة االس ةةز لكات /وا لس ةةل ارزلرك ةةمع [رغيػ َ
ِ
ظنهنؾ -خهر ا تراق  -دلهع ره ػ  -نيػر ال لػؽ]م َّ
إن ةذه ا لسةل مثكةكة ة زح كةف ارةكؤة ،وز فكةف
ارهالالتع ا مك ارذي كا إ قصلئهه ارلثككم فل ككَّم ة صةهملزبل ارزفةاك كَّم /أو ارزصةوكككَّم ارميلغزةم ارزة
ز فف مه ل اراملر  /ومثككازبل اإلكحلئكمع و اذاع كؤسو كحكى ارسملوي حكام قصلئهه ارلثككَّم

ى اري اك م

ارلس ةةصكم /وارمب ةةلكة ارزص ةةوكككَّمع يلخزك ةةلك ارص ةةوكة ارص ةةهمم /أو ارص ةةوكة اره ف ةةم ارزة ة زثك ةةك ارص ةةلكئع وزح ة ةفه
املركدل.

 -9بذاعة الحكم والعبر المستخلصة:
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يؤتػػس الشػػهلر إي ػػهع قصػػهئده للػػى لػػداليؿ
ولصصةةه ية ة [ دالػػة ال نػػـ هالع ػػر اللتتخلصػػة] :أف ّْ
ال نلة الصري ة /هالع رة اللرىفة الدقي ة ػ التع يػر لػف ال هلػة /أه الفنػرة اللجتػدةم إ ْذ زليلة اراثكةك
من قصلئه ارلثك ارحهاثكم

ى إكصل ارحام وار يك ارهقكصمع رفحلبل يهالالت فزىع ومليوكات اهكهةع زخطت

إكصل بةةل املردكةةل مةةن خةةالإ ه فةةم مةةهروالزبل ومصةةهاقكم ارحامةةم أو ار ي ةكة ارمسزخ صةةمع وقةةه ويةةف كحكةةى
ارسملوي قصلئهه ارلثككَّم

َّ
ارواوهكةمع امةل
ى إكصل ارحام وار يك ارميزاكةع ريث مهروالزه االغزكايكم وزأمالزه

قوره:
"الختهرةَ؟
اللطَ َر...
ْ
أف ْأرَ َُ َ
هال َن ْي َر

ع...
هالين ه َ

هأختر قطرةَ ال ِ
يهء
َ
ج ين ..

الش هء؟
يد
أف
ْ
عيد اله َ
أنهف الت َ
َ
يف جلهِع التعتهء" (.)27
َّ
إن قلكئ ارةلس ارسةلي ك حةي إكصةل ارحاةم وار يةكع ثة اك اإللسةلن ركسةت يةكيح ا فةكل ع والمةل يح ةي
ارا اكمةةم وقط ةكة ارحكةةل ة ارايةةكن/ع وارس ة لهة ال زةةأز يز لسةةم ا خ ةككنع َّ
إن ةةذا ارحةةو اإللسةةلل ارمك ةةف
ارذي كملح قصلئهه إكصل بل اراملر  /وي ةه ل اإللسةلل
ارليك م

ةو مةل كمكف ةل هالردكةل وواةهالكلع لرمفةل ك اإللسةللكم

ارز زه ع هائكة لصوصه إرى ارزأثكك يلرصلكئ يمهارك بل ار مكصم وأي له ل اإللسللكم ار يكمم.
وقه ك مه ارفل ك كحكى ارسةملوي إرةى إكصةل ارسةخككم وار ال ةم ة قصةلئهه ارلثككةمع رز ككةك مسةلكازبل

ومهروالزبل ارلصكمع ر سخككم من ارواقع /ومآسكه ومليوكازه ارملحك م ارم وطمع امل
يهض
ثل َة
" َّ
ٌ
قعر ٍ
أنثر لتل ية لف ِ
ئر
ُ
ليؿ ِ
ٍ
يتيـ ال ِ
لر هالنجهـ
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قوره:

يهض النفف ه"ال يت األ يض" لثجي!
َ
اد
َّ
ثلة ته ٌ

أنثر يهمهي لف ِلرايه الص هح..
األتهد..
جر
ُ
ال ُ

هشهلهتؾ لثجي" (.)28
للع ك زمه ارفل ك إكصل ارحاةم يةومكا ارسةخككم /وار ال ةم /مةن خةالإ ز سةكك ا رةوان و سة زه ة

زأوك بلع وق ب مهارك بل أحكلللع لر ون قةه كلطةوي
م ةةثال

ةى مليةوك م ةلكك رمهرورةهع امةل َّ
أن ار ةون ا يةكا كةهإ

ةةى ارس ةةالم وارطب ةةك وارية ة اك ةع ص ةةه ك ةةهإ أحكلل ةةل

ا حكةلن-

ةةى م ةةهروإ م ةةلكك رمهرور ةةهع إ ْذ ك ةةهإ – ة ة ي ةةا

ةى اراككمةم وارصزةةإ واري ةم الريكةت ا يةةكا مةثالع أو يكةلا ارا ةنع وارسةواه ،امةل ةو م ةةكوف

يألةةه رةةون ارحةةهاه وارمةةوتع صةةه كةةهإ
كةةهإ ارحاةةك ا سةةوه

ةةى ارامةةلإ وارطبةةك وارصهسةةكم اةةلرحاك ا سةةوه وفةةلملت ارمحيويةةمع إ ْذ

ةةى ارا يةةم ارف ة اك وفةةلملت ارحيكيةةم

ةةى املربةةل ويكولفكةةم يفةكزبل ارسةةم اك ع و اةةذاع

ك مه كحكى ارسملوي إرةى خ ة ر ةم اهركةم مثكةكة ة قصةلئهه [لتػ ة خػرز النللػهت]م مةن خةالإ ا زمةلهه
ى لصك ارم لاأة واره فم

طككصم زفاكإ ارام م من ابم /وطككصم ق ب ارمهاركإ و اسبل مةن ابةم

ثللكمع ركؤاه مبلكزه ار لكمع وقهكزه

ى ارخةوا ة أفةالإ ارازليةم اإليها كةم ا بةلع هون أن كاةون ضة ك ل

َّ
ياملرك ةةم وخصوص ةةكم إيها ك ةةم حكل ةةل ،وك ل ةةم
أو مبةةفو اف ة ة واح ةةهة م ةةن ز ة ة ارصص ةةلئهع ب ةةو كيةةث زأمالز ةةه
ةو يةةلرواوه و ةةللى االغزةكابع
فة وككم إلسةةللكم مكصةةم حكلةةل آخةكع مؤاةةها زمكةفه افةةل ك وزمكةفه اإلسةلن أحة َّ
ازةةب ف ة اك واةةهالكل َّيةةك ةةن حلرزةةه هون أن كصةةلب يلركةةأو وسةةوهاوكم اركؤكةةم ا ك ةكه مةةن ارف ة اك ارةةذكن
أصي ت ازليلزبم قزلمزبل ومليوكازبل ارم وطم ارص صم ارمكزاسم

ى ضل ازبل ومسلكازبل اإليها كم.

وقةةه ك زمةةه ارفةةل ك لصةةك ارم لاةةأة ة حامةةهع إلثةةلكة مةةهارك بل وزأسكسةةبل املردكةةلع وز كةةإ كؤكزبةةل
ومليوك ل هالركدلع امل

قوره:

"أثْ َ ُؿ لف صخرِة "تيزيؼ"...
أخؼ لف ِ
ُّ
ْعى...
ثهب األ َ
أميؽ لف ق ر..
ُ

أهتعُ لف ص راء..
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ُّ
أرؽ لف زىرِة رت هؿ..
أخشف لف شظي ِ
َّة قن لة...
ُ
أندى لف ِ
شفة لرهس..
س لف قرهف الهل ِؿ...
أي ي

اب ج ار ِهت ِو
نيؼ َّ
ُ
تنهف أ ه ُ
لفته ية للى ِت َع ِتيه
ِ
نآنية الش َّهايف؟
هنها ِ ُا أ ار ِ ِو
ِ
مهت الججديف" (.)29
لط ية ن
ك زمه ارفل ك زكاام ارمح فات ارضهكَّم من خالإ زاكاك صةك م ارز ضةكإ (أ ةإ)ع إلثةلكة إكصةل ارحاةم

وار يك ارمسزخ صم ي م ع يأس وب كمكإ إرى ارز هاه وارزكاامع إلثلكة ارمز ص رززيع ارلس يأام ه ركصإ إرى
َّ
كزأمةإ ة حكثكةلت /ارصةوكة وأ صبةل ارزةأم
ارص م
ارلبلئكةمع ارزة ززةك ارصةلكئع َّ

ارم زةوحع كغيةم ملةه ة إثةلكة

ارمز ص يلرمكاوغم ارلسصكم /وارز هاه ارمززليع رصك م ارز ضكإ ركص بل إرى ارمصصوه ارلبلئ امةل ة ارصةك
ُّ
س لػف]م مورةها حكاةم ززلي َّكةم
أمػيؽ لػف...م
أخػؼ لػفم
ارزلركم[ :أث ػؿ لػفم
ُ
ُ
أخشػف لػف ،أنػدى لػف ،أيػ ُ
زسةبم ة زح كةف ارةكؤة وز مكة ارمةهاركإ ارفة ككَّمع و اةذاع كؤسةو ارفةل ك كحكةى ارسةملوي قصةلئهه ارلثككةم
ى إكصةل ارحاةم وار يةك ارميزاةكةع مؤاةها زالكيةه ار مكصةم ة حكةف م ك ةم حصةلئ ارحكةلة ومل كةلت ارواةوهع
ميك لل َّ
أن ارزاكيم ارف وككَّم ارمبمم

زاكيم حل م يلرمثككات وارزةأمالت وارزص يةلت ار لصة مع امةل مةك ة

مكاحإ حكلزه ا بل.

 -11الشفبفٍة الرومبنسٍَّة:
ػس هالشػػعهرم هللػػؽ
ولصصةةه ية ة [الشػػفه ية الرهلهنتػػيَّة] :شػػفه ية التصػػهير لػػف يػػث رىه ػػة ال ػ ّ

التػْلجت الرهلهنتػيَّة الشػػفيفةم لػف يػث نػػهرة اَّتػتعهرات /هلل يػه التػػْلل م هط عيػه الغزلػ الرىيػػؼم
وزَّ لة ته ارفة ل كم اركومللسةةكم مةن مثكةكات ارصصةلئه ارحهاثكةم ارزة زاثةك مةةن ذاةك ا لثةىع يصصةةه اةذب ارمز صة

إرى هائةكة إيةها بل ارفة كيع و ةذا مةل

ةه اةذر كحكةى ارسةملوي ة قصةلئهه (مسةيحم مةن خةكف ارا مةلت)

رزح كف كؤكزبل /وز مك مهروربلع رزأز ي لكم االازللف /وارز كإ اراملر ع امل
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قوره:

"رليتُ ِؾ عيداي
عيداي..
َّ

لج ِ
َّة

ٍر..

ِ
لتهىة غه ة..
أه
إنله
ألله ِ
ؽ قل !
َى َ ِؾ تتير يف لنو...
أيف ِ
لؾ ال درةُ
َ ِل ْف َ

للى اجتيهز
قم ِ
هف ملهل ؟" (.)30
للع كي وك ارفل ك لصه ارف كي

ى ارفة ل كم ار فركةم اركومللسةكَّمع محصصةل وضةوحه ارمصصةهي رةهة

ارص ةةلكئ ،هون ز صك ةةه أو زف ةةزكت ة ة اركؤك ةةم /وزف ةةيي ة ة ارهالر ةةمع و ةةذه ارفة ة ل كم اركومللس ةةكم ارواض ةةحم ة ة
قصةةلئهه ارلثككةةم كبيبةةل قكيبةةل مةةن ارمز ص ة ع ووضةةوحبل ارمصصةةهيع وف ة ل كزبل ارالمزلل كةةمع ومةةن كةةهق

ة

قصلئهه ارلثككم ارموسومم ي ة (لتػ ة لػف خػرز النللػهت) ك حةي فة ل كزبل ووضةوحبل ارمصصةهيع وكوحللكةم
ارمفبه ارف كي ارماسهع امل

قوره:

"خطيئتُ ِؾ

دهف خطيئة...
َّأن ِؾ َ
َّ ليب ِ
يؾ
َ

تهى لاا !
نيؼ ألمُ هلشيد ص ن ..
َ
هقهرهرت

هلر يؽ...

إاا نهنت دائ ِؾ
ِ
العصيهف
أللنت
َ
للى ن ل ؟" (.)31
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للع زيهو ارصصكهة واضحم اركؤة ،ف ك م اركؤكم ،يسكطم ارمهروإ ر صةلكئع و ةذه ارسةبورم ال ز كيبةلع
لي اك إرى إكصل بةل اركومللسة ارفة كفع وي وكزبةل يةأر فة وكي مكة  /وحةو ةلط

َّ
موابةم
مك ةفع و ة

ةك ع ورةةذر خصةةس ربةةل ر ةةم واضةةحمع يإكحةةل ات َّ
هالركةةمع يةةل كة ر صةةلكئ هون طةةوإ
ايةةك ف ةككحم مةةن ارصة َّا
َّ
املركةم قصةلئهه ارلثككةم
إم لن وز اك وزةهيكع و اةذاع كؤسةو كحكةى ارسةملوي
وارف ل كم اركومللسكم حكلل آخكع م زمها
ابم أخكةع وارزاككو

ةى وضةوح ارمصصةهكم حكلةل/

ى ز كإ اإلكصل ارخةلكا مةن ابةم أورةى واإلكصةل ارةهاخ

مةن

ى إكصل ار يك وارحام مكةع واكصل ارزضله واري اك م ارلصكَّم مكة أخكةع ممةل كا ةإ

لثككلزةه مز ةههة ا سةةلركب وارط اكئة ارزفةاك كَّمع و ةةذا ارزلةو كاسةةك كزليزبةلع وكخ ة رةةذزبل /وحلازبةل اإلكحلئكةةم
ارز يكككَّم.

 -11جمبلٍَّة اإلٌقبع التقفىي:
الختهليَّة الت تنتب ال صيدة رنػة إي هليَّػة

ولصصه ي ة [جلهليَّة اإلي هع الت فه ّ ] :جلهليَّة ال ها
تنهت يه هتهازنيه الفن م ور َّإ أيكف مل س ت إركه ارصصكهة ارحهاثكم اركوم قصكهة ارلثك
لنتظلةم تتيـ
خصوصل ألبل يلةت لرمبةل

ةى اإلكصةل ارةهاخ

حكلةل /وحكاةم ارصةوا

ارخزلمكةم حكلةل آخةكع ز وكضةل ةن

اإلكصةةل ارموسةةكص ع ارةةذي كةةالفم قصةةكهة ارز ك ةةمع وقةةه راةةأ ارفةةل ك كحكةةى ارسةةملوي ة هكوالةةه [مسةةيحم مةةن
خكف ارا ملت] إرى زحصك ارمفاوام اإلكصل كَّم ن طكك ارزملفج ارزص وي
وق م ا سطك ارف ككَّم من ابم ثللكمع و
قوره:
"َّ تتْلين لف أنه
أج َي ُؿ
إنن ْ

أنهف.
لف
ْ

ُّ
أل ِرُ ُو ل ّن :
نؿ الا ْ

أنه لدين ُة ال ِ
نلة
لنف الا َي ْد ُخليه
هب
َّ ُ َّد ْ
ص َ
أف ُي َ
هلجنهف" (.)32
ْ
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لمط زفاك

ى مسزوة ق م ارامإ من ابم

مليمع كف يلرزآرف ،وارزضل ك ،وااللسةالمع امةل

َّ
إن املركَّم ارحكام ارف ككَّم –
[أنهف = الجنهف]م محلوال خ
ذا ا س وب ار وي

ذه اره صم -زامن

ى مسةزوة ارصل كةم

ذا ارزللسب ارزالكس

إثلكة إكصل كَّم يلرزللغم ارزص وي يكن ار يزكن ارمزاللسزكن

ارصل كةمع ور َّةإ

اخزكلك ارصوا ع كؤاه ف ككَّم ارصصكهة /وحكازبل اإلكصل كم ارمزملوام.

أن ارصةلكئ كفة ك َّ
وقه ك اأ ارفل ك كحكى ارسملوي إرى اإلكصل ارزص وي ا سةك هون زا ةفع رهكاةم َّ
أن
ارام م

ارز ز كا ل سبل

ى ارسكل ع م فكة إكصل ه ارهاخ ع وف ككزهع امل

قوره:

ِ
الداخؿ
" يف أنهترِة
الخهرج:
هأ هطرِة
ِ
ؼ غزال ُة قل !
ت ُ
مهء
َّ
َ

التلهع التنهنيف..
غير
ِ
ُ
َّ لهء غير ِ
الدـ هالدلهع..
َ ُ
الدينهليت
الجلر
ه ُ

اللرلى

الين هع!..

ٍ
دىهر
لف
ؽ ْ داق ..
هأنه أ ُ
ترش األ َ
ُلتََرقّْ هي شهرةَ اليدىد..

َّثلة تهى
ه َّ

نعيؽ الغر هف!" (.)33
ُ
للع كي وك ارفل ك ارلس ارف كي ي وكم آسكةع يك سالسم اإلكصةل ارز صةويع هون زا ةفع لرفةل ك
وره حكام زص وكم ملسامم
غير ِ
الدـ هالدلهع..الدينهليت
ُ

لػهء
ارلس ارفة كي ارزةلر ع محصصةل ه صةه ارفةل كي ا سةكع امةل ة قورةهَ َّ" :
الجلر
اللرلى ه ُ

الين هع"!..م لرفةل ك ورةه لسةصل فة ككَّل مزاةلمال يةك

ل كةةم ارزضةةله ا س ة وي يةةكن ر يز ة [ارامةةك /واركليةةو ] و[ ارةةهكللمكت /وارمك ةةى] و[غ افرةةم ق ي ة  /وارزمةةل

ارسالاكن] و[ارهم /ارهمو ]ع محصصل

ارصوكة ارمزضلهة هكام من اإلكصل كم يةك قل كةم [ارةهمو  /واركليةو ]ع

مثك ة اك ارحكاةةم ارف ة ككَّمع ويل ثةةل خصةةيل رحكاةةم ارةةهالالتع و ةةذا كؤاةةه رلةةل َّ
أن ف ة ككَّم ارسةةملوي ركسةةت ف ة ككَّم
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يثكم ( فوائكم) غكك وا كم يألسلقبل ار وكَّم ارزح كفكَّمع والمل ف ككَّم مليمم يألسةل ملسةامم وكؤة ل ةم
زسبم

زح كف ارحكام اإلكصل كم من ابم /وزوركه هالالت اهكةهة مثكةكة مةن ابةم ثللكةمع و ةذا كؤاةه رلةل َّ
أن

ف ة ككَّم ارسةةملوي – ة قصةةلئهه -ركسةةت سةةطحكمع أو أحلهكةةم ارمليةةوكع ورةةذا ةةإن قةةلكئ قصةةلئهه – هائمةةل-
مف وف يأر ار لط م /وسموقبل ار ل  /وحكوكم ار حيم ار لط كم ارماسهةع ركأز إكصل بل ارصوز ملسامل
مةةع يثبةةل اركوح ة  /وخصةةويزبل اراملركةةم /واكصل بةةل ار ةةلط
ارفل كي ارذي كليا من ازصله ارذات وليا اإلحسلو ارها

ار كةةلا يلر لط ةةم /وارزخ ك ة ارامةةلر  /وارحةةو
يلرحب واراملإ.

 -12خصىبة الفكر /وبعذ التأ ُّمل:
َّ
إن ار اةةك لةةهمل كاةةون ميطدلةةل يمليةةوك ل ة  /وزأمةةإ مك ة الف ة َّ ألةةه ك ل ة ارصصةةكهة /وكحص ة ربةةل
خصةةويم َّ
هالركةةم زسةةزصكبل مةةن إه اك ارفةةل ك وي ةةه زخكك كةةه ومليةةوكه ارا ةهر إرةةى ا فةةكل ع وارفةةل ك كحكةةى
ذه ارةكوح ارفة َّل م ارزة كسةزصكبل مةن فة وك ها ة  /و اةك زةأم

ارسملوي كم

وارم للةةلة ارواوهكةةم ارمأسةةلوكَّم ارز ة

لفةةبل ة زةةلككة حكلزةةه ار لص ة م يل فمةةلت وارا ةكاح وارلايةةلتع ربةةذاع

ل حةةي ة قصةةلئهه زوقةةل هائمةةل إرةةى حكةةلة ارطبةةك /وارص ة ل  /وارلصةةل  /وارزح ك ة
ار مك

قصلئهه ارصو كمع إ ْذ كصوإ:
يُ له ُق ْلتُـ!
"ص ٌ
قدلههُ ه ِ
اىنتهف..

يداهُ ُل ْرتَعشتهف..

َّ
لن َهزهُ تيـ ل ِ
ِ
الظير..
هس
ٌ
ِ
ِ
لينيو
قنديؿ
زيت
هَّ َ
لنف:
ْ
َل ْف لننـ

ِ
أخيلت ِو
ير
يت ُ
ؽ لصه َ

الفمهء؟
شؽ
هى ت ُ
َ
َّف أ ِ
جل ِو
هغز َ

هى تجهب رار الي ِ
ظة؟
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ةك االغزةكاب
مكة ع مةن ا َّا
ة م اةةوت ارامةةلإ اركيةةلل

ؽ ال لـ؟
أيهئلو هى تتتلَّ ُ
ه ُ
هصلهاتو هى تتله ن ه الللنهت؟" (.)34
َّ
إن ارفل ك كورَّةه لسةصل زأم دكةلع كةه خصةويم ة اركؤكةم /وي اك ةم ة زاسةكه ارحلرةم وزوصةك بلع يإكصةل
فةةل كيع ال ك زمةةه ار ةةم ارسةةب م حسةةبع والمةةل ارصةةوك ارمثكةكةع كغةةم إكصةةل ارسةةكه ارصصصة ارطةةلغ ارةةذي
لرتعشػتهفَّ /
ػهزهُ تػيـ ل ِ
ِ
ِ
يُ له قلتُـ! قدلههُ هاىن ِ
الظيػر،
ػهس
لن ُ
تػهف..يػداهُ
كيهو ملذ اريهاكم قوره" :ص ٌ
ٌ
ِ
إن زاككو ارفل ك ذه ارصوك ارزاسكهكم ارزوصك كم كؤاةه َّ
لينيو"م َّ
أن فة ككَّم ارسةملوي
قنديؿ
هَّ زيت
-

قصلئهه ارلثككم -ز زمه ارزوصكف ارحس ارهقك  /ويةث ار صطةلت ارزصةوكككَّم يخصةويم اككةم /وزأمةإ

مكة ة  /واه اك م ك ة ة ف ةةلمإ ي ةةلرمثككات ارزف ةةاك كَّم م ةةن اب ةةم /ويحس ةةن زوفك ةةع ار ةةكؤة واس ةةزصطلب م ةةهارك بل
ار مكصم مةن ابةم ثللكةمع ةهائمل خ ةف ارصةوك ارسةب م زامةن كؤة مكصةم كسةزه كبل ارصةلكئ ،إذا ةلوه ارليةك
قصلئهه ومةهروالزبل ارسةطحكم ارزة قةه زيةهو ر صةلكئ ،و ةذا كضةمك و كةل ة ارزفةاكإ /واه اكاةل م ك كةل ة
افف مل

ارهاخإ وايبلكه إرى ارخلكج ي م  /وحسن زأمإ /وزخككإ فل كي مك .

وارَّال ت َّ
أن ارفل ك كحكى ارسملوي كيث زأمالزه يإحسلو كومللس ها ع ك زمه كه ارزكاام ار وي/
وزاثكةةف ارصةةك ارمزةوازكةع وزواركبةةل يحةةكوف ار طةةف ،ا مةةك ارةةذي كا ةةإ اره صةةم ارفة ككَّم مزسةةلك م يةةلركؤة،
وارمفل ك ،وا حلسكو ارها صم يلرزأمإ ،وارف وك ارهاخ

ار مك ع امل

قوره:

"قليلُ ِؾ – َّ نثيرُى َّف -له يلمُ :
مهءات

ْقه ِ
اس ال زح..

ص ه ار َ هلغدراف..
نجرت

هلصداح..
َّ

هتهدت

هلنعهس

ترير

هألنيف..

هخريؼ تطهر
ر يع النللهت!" (.)35
َّ
إن قةةلكئ ةةذه ارصصةةكهة ك حةةي إكصل بةةل ار فر ة يز ةكاام ارصةةك  /وارةةكؤة /وارةةهالالتع َّم لح ة اف هالالزبةةلع

يل ثل إكصل بل ار لط
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ارخصبع َّملولل مهروالزبلع ويل ثل رحكازبةل ارلسةصكَّمع و ةو يبةذا ا سة وب مةن ارزأمةإ/

وارحو ار فر  /كؤاه خصويم اةكه /وي ةه زأم ةه يل فةكل ع /رزةأز ارصصةكهة مززلي ةم يل وصةلف /وارمفةل ك
وارصك اركومللسكَّمع و ذا إن َّ
هإ

ى فة

َّإلةه كةه تإ

ةى فةل ككم مك ةم /وخصةويم اككةم /وي ةه ليةك

حك لم ارزفاكإ وارز يكك ارف كي.

نتبئج واستذالالت:
إف قصهئد (لت ة لف خرز النللهت) ليتت تط ية الػرؤى /ل ثيػة اللػداليؿم ها َّنلػه ىػ لنظلػة
َّ - 1
إي هع الفنػرة اللجتػدة اللرتػهلة دقػة /هلنهيػة /هلنظهرىػه الفنػ التػْلل اللغػهير لللػْلهؼ ػ
أف
التع ير لف الرؤيػة النصػيَّة /هاللنهشػفة الشػعهرية ألللػهؽ الفنػرة هالرؤيػة اللجتػدةم لعنػىَّ :
الػػدََّّت لتته عػػة ػػ قصػػهئدهم ت عػػهي للنظهرىػػه اللغػػهير هأتػػله يه الػػا يفػػهؽ إي هليػػة الشػػػعر
هشعريتو أ يهنهي لف يث العلؽ /هاَّلتداد /هالتد ؽ الشهلر .
 - 2إننه نل ظ

نصػيه للػى لتػتهى األنتػهؽ
قصهئده النثرية ت لي ػهي للػى لتػتهى الرؤيػة /ها تنػه اري ِّ

النصػ ّػيةم األلػػر الػػا يجعليػػه دائل ػهي ػ لغػػهلرة نشػػؼ /هتفهلػػؿ نص ػ للػػى الػػدهاـ ،تثيػػر ال ػػهرئ
ّ
هل نـ هالع ر اللتتخلصة الت ت ثيه

ثنهيهىه إي هع تهخر

عض األ يهف.

إف جلهليَّة التشنيؿ اللغه تشنؿ ل فّْ ازي لف ل فّْزات قصهئده النثريةم نظػ اري إلػى ا تنػهر التشػنيجت
َّ - 3
ّْيز التل

اللراهغة الت تشنؿ قفزة

النص للثؿ ىاه األنتهؽ التفهللية ملف النصم هىػاا

ّْ
أف شعرية التلهه دائلهي ى خلؽ ها تنهر لغه  /هتخليػؽ ألنتػهؽ نصػيَّة ل تنػرة لػيس
يؤند لنهَّ :
للػػى الصػػعيد الجزئػ

تػػب ،هانلػػه للػػى الصػػعيد النلػ  /هالرؤيػة العهلػػة التػ تخطيػػه ال صػيدة

ليله تشع ت هالتدت أنتهقيه.

الحىاشً:
انض فااً ةااٍافح الردٌااا اميااح فااً قصااٍدج النثاار ال رتٍااح ام م اادر
( )1غركااا ر منم ا ر  -2212الا ف
مشقر ط 1ر ص .45 -45
( )2السماوير ٌحٍىر  -2212مسثحح م خرز الكلماخر ام التكىٌ ر مشق ط 2ر ص .92
( )3المصدم فسهر ص .91
( )4المصدم فسهر ص .92
( )5المصدم فسهر ص .94
( )6أ المصدم فسهر ص .95
( )7المصدم فسهر ص .98
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( )8أ المصدم فسهر ص .115
( )9المصدم فسهر ص .121
( )10أ المصدم فسهر ص .127
( )11المصدم فسهر ص .126
( )12المصدم فسهر ص .128
( )13المصدم فسهر ص .162
( )14المصدم فسهر ص .161
( )15المصدم فسهر ص .112 -129
( )16المصدم فسهر ص .122
( )17المصدم فسهر ص .128
( )18المصدم فسهر ص .196
( )19المصدم فسهر ص .175 -174
( )20المصدم فسهر ص .164
( )21المصدم فسهر ص .165
( )22المصدم فسهر ص .155
( )23المصدم فسهر ص .134
( )24المصدم فسهر ص .122
( )25المصدم فسهر ص .118
( )26المصدم فسهر ص .124
( )27المصدم فسهر ص .133
( )28المصدم فسهر ص .132
( )29أ المصدم فسهر ص .139 -138
( )30المصدم فسهر ص .126
( )31المصدم فسهر ص .132
( )32المصدم فسهر ص .135
( )33المصدم فسهر ص .141 -142
( )34المصدم فسهر ص .143 -142
( )35المصدم فسهر ص .154

* فصل م كتاب " أيالٍة الش رٌح جتشكٍالتها الفنٍح عند ٌحى السماوي " قٍد الطثع .
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