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الزهي في شعر الرواد
" شعرية الزهي السردي في شعر الرواد "
د .عقيل رحين كرين
جاهعة هيساى /كلية التربية
الولخص0
تكم ن اهمي ن البحننف ننر ةننلزي الننلم لمننو لعنننا المبسننبا م ن االنند ب ننبا الفننتح با حتننتا ال ننو

ةننلزي البالين ال ننزتي للالمننز الننلم
اإلال ننوالي

بهننب مفعننب

ننر الةننلز عنب مفعننب ةننو ن مالن متمننح بم تمن

ل ننر ل ن ربلننوت الفكزي ن كبال ن مزتبي نوم بوللممي ن اإلبتاشي ن

مفعبمن بمبهفن ال ننول بن الننني ي تمن

ننر تحتيننت

الملننوز بفباالننا الحيننو

بم ن الملمننب ر لكننح ةننوشز

كيين امز رب همننيلم شن ايننز من الةننلزاك اتفننو الننلم

منني

هالننون م ننويي

يوبت تحتت ةلزي اللم تحتيتام العو يوم مكح مت لمالي ةلزهو ال ول بلكح بي ةلزهو المتميل م ايزهنو بنح ّ
كن ّنح همننيت ت تمن شن ايزهننو لننتا الةننوشز الباحننته بمن ين يب نند مفعننب ةننلزي الننلم ال ننزتي ننر الةننلز مفعبمنوم
بلسع يلز االيلهوم م ممتز اللمالر " الفيلينو ر
ال بيوم مغوي امز بو تل الماليم وت بالتمبزات امتبي بالال تي
" بيو ِ االيلهوم م بظيفت الالف ي

بيولف م يبيلت ت لت

بزابلوم م م تبا البالوك ال زتي بهم فزاه

بااليلهوم ممو ت ت حوبلالو رب م ر الحتت شالبا البحف بته

كو ةلزي اللم ال نزتي نر ةنلز النزبات كمنو

حوبلالنو ر الحمننز البحننف ننر زبات الةننلز الحنز مالعن من فيننح باحننت بهن يةنتزكب

ننر كييننز من ال ننوي مفعننبمع

نتايبي ي ن مكننح شمننز مبمننيت ُ اللمالي ن المحمم ن ب ننموت ت م ن ب تالفننزت ب ن شبننز
لمةننلز بريننز التفتيننت الحن ّ
شلهوت ":دينية ،اجتماعية  ،ثقافية ،سياسية " لنا كو ا تيوزالو لةلز النزبات مالن ةنلز يالنتز تحنت ن النلم
الم مبل بومفيوح بيميح سزبوم م امتا ر مت لمالي مت وزب
يعو الملييوت مالو ب لتيبيت مبمي البحف بالت از

تالتز سم الحتبت المزمبت لمبحف ن تأتر

ه

ين كننو شميالننو ر ّ الحننتت اليزي ن الالوفلن ننر تالننوبح المبسننبا بفننتالو ر اليزي ن الميمنند هننر ت از ن الالمننبل
ت از بمفي تأبيمي تحميمي تلتمت شمد الم وزال بتزمت تيبز ةلزي اللم بت لت البالو ي بال زتي ر الالل
الةلزي هت عو الكة
الكممات المفتاحية :اللم

ش تحب ت اللم بحزكي المبز التر آلزتعو بشبزت شالعو ر مكالبالوت الالله
ةلز الزبات البالي ال زتي ه
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Time in the pioneers’ poetry
Poetics of narrative time in the pioneers’ poetry
Dr.. Aqeel Rahim Karim
University of Maysan / C0llege of Education
Abstract:
The research tries to investigate the poetics of time because of the
current dispute in determining the poetics of time in poetry. It is a complex
concept due to its connection with various fields and sides of life.
Furthermore, it is a moral concept which has mental dimensions because it
is related to the creative process. It is well known that every poet has his
own concept concerning time because there are no fixed criteria to decide
time poetics. Every time era has its own poetry and every environment has
its own unique poetry. Furthermore, every poem differs for the single poet.
However, poetics in poetry keeps its aspect as a relative concept based on
the critical and literary visions. Some poets are familiar with this concept
via its “physical” time origin, others from its psychological, pragmatic, and
narrative structure .
Saying that, we tried to choose the title of the study carefully to be
“Poetics of narrative time in the pioneers’ poetry”. Moreover, we tried to
limit the study to the pioneers of modern poetry because they are from one
generation and they share many points in their concepts of poetry and its
novelty frames. Every generation has its own time scope characterized by
religious, social, cultural, and political relations; which is why we selected
the pioneers’ poetry because it limits the frame of this study.
Then, we specified the effective way in investigating the topic by a
descriptive interpretive analytical approach based on comparisons. This
approach recognizes the development of poetry and its narrative structural
meaning in the poem. It aims at discovering the time transformations and
the scenes movement accompanied..
Keywords: time, pioneers’ poetry, narrative structure
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ي:
المدخؿ النظر ّ
اللم

ر امتا شبز ت ل الحتف

امتبر ت از
تكز ت الفعبت البحيي ر تالوبلعو الال ّ
تي ب ّ
يزبز باالفول (ٔ) ببمف شالم امز فيوم تمت ي ةمبلي الزؤي بشم عو الفم فر م تلومح الةوشز

مع اللم لي تلوملم اليوم مبوة امز ح ا بح ّ ل تفوشم الفم فر يمو ي ل شله الةوشز
(ٕ)
بولمحيي ال وزفر بم هالو يمح الال وت شمد م بل ٍ ( :امتا هب
اللمو ) ليةكح اهتموموم
باسحوم للالمز اللم الني يلتبال شالم امز فبهزيوم بر و يوم مؤي امز لفالب امتا شوم م

بللح

شله التزامو بال زت بوللم تأ ن م و امز بالو يوم وموم ن ( ال م تموغ تا ح اللم باللم يموغ
تا ح ال م بي ع

ر بفبتهو ببالو عو)(ٖ)ه ةلزي الالمبل تالبع م بلاتعو ال وم بم

ممو يفلح التأبيح سزبزيوم
التغيزات التر تلزست لعو الكمموت المتفوبز تا ح ال يوق الالمر ّ
ح ا م تسيوت الالل بوم و (ٗ)ه ّ كز الت ل اللمالي تاليمق م لت اهتمو الةكلالي
الزب الني رتزفبا مبحف اللم ر الظزي امتا برت مب ر ت از تع لألشموح ال زتي لمبحف
ر الللهوت التر تزبي امحتاف برفلاكهو بكو شالمز اللم م سم هن الللهوت التر تحتت
(٘)

شلهت بومحتاف اهتموموم وموم

الحكائي" التر رهتزحعو تبموةف كر

بكوالت ال ي االيلهع م مبتر يالو ي "المتف الحكائي/المبنى
بالتر ي وبمعو فاليت بن" القصة  /الخطاب "

الحكو ر( )Fableهب مفمبا امحتاف المتمم

يمو بيالعو

التر ي ع

ولمت

بوزالو بعو لح اللمح

م امحتاف الف عو مع مزاشو الظو ظعبزهو ر اللمح كمو

ر حي ر ّ المبالد الحكو ر يتأل
يزاشر تتبع الملمبموت التر تليال لالو( )ٙه

؛ مال يميح رحت ره اللالومز ال زتي

شت اللم رحت المبسبشوت ال وبم لمت از
بم هالو ّ
الللم للممي البف ال زتي بلنلن يالبغر التالبي هبح كح ةرك شمد ر مفعب اللم شالت الةوشز
يبلت ر تا م الحزك بالالموك بالميزبز ر اتفو متبامح ر بالوك
هب لمو ُم ّ
ليش عب الني ّ
هيكح ال ميت
ب ر ظلح هن اإلةكوليوت تتبتح البحتات المالتف لم يوا امتبر شمبموم
بالةلزي ر مكبالوت بالي الالل بت لت التر لعو شله بييت بال ج زؤا هن امشموح ببمفعو
تم اززي

باشح ر و ي ر بالي الالل حتد رمبحت ت لت اللمالي تُحيح لد ا
مبغ امتبر لنا ل ُيالظز لملم ر المفوح الةلزي الظز
بالتلوها التر لعو شله ر مفوح ال ّ

رحوتي ببمف شالم امز زتيوم ي ع شمد شوت

تحتيت مت الحتف الةلزي بت لت

لد ربلت م نلن حتن نند رمبح (مفتوح نلن الةلز)

م الموسر بالحوسز إليفوت لمالي
الملبز ش
المزاا التزامر
ّ

()7

بالتغيز

باالمو تفوبلهننو

مال تمبيز لباهع فتيت يبلت ر الم ت بح

وم ب تتتا ح يعو كح آ وق البفبت بربلوت ب وم لفتلي

زبح اللمز بشمي كو
٘ٓٔ

اللم

ي ع

ر تحزين لمالي ال ميت
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بتحزين حزك الةوشز ر ال ج ربلوت التفزب

ولحتف الةلزي

يالتظ اشتبويوم بح يالتظ شمد

ر و لمكوالر محتت يمالح امحتاف بفبتام لميوم حيبيوم شمد ب ق التحزن اللمالر بملالد ر اللم
ٍ
موض يتبه ر نلن كبال حوس امز يمز الحوسز
التزامر متحزن يمز الحوسز بيتحبح لد
()ٛ

محتيوم تغيي امز يالةأ ش هن الال يس حوسز فتيت مغويز

بشمي إ الففب اللمالي التر ت م عو

التحب ت اللمالي تلت ال ب التزامي التر تت ع بلالومز اللمح الفالر لد الالمب با كتموح
يمك البشر بأحتاف الالل بتتوبلعو م تب
اللم

يوزهو اللموالر

الني تحزكت ب

ببمفعو هب سواي شمد تمبيز الملوالر بت لتعو التبا ي بي

()ٜ

ن

تأتر ةلزي

ام ن بالليوك تا ح

م تزالوت المبز الةلزي مع الالظ الح ي لتا المتم ر نميل الت الوت اللمالي ( رالعو ت تييع ر
تةع ر كح اتفو بر ت مح لن بو تكالو المليت م الملوالر كممو ربامت ملعو بح ن)

بكو لبالوك هن البالد ال زتي زبا ت تت ق ش يزي عو مكبالوتعو اإليحو ي
مزفليوتعو الملالبي التر تلمح بيزي

(ٓٔ)

ه

ن تال ف مع مو تمتمك

مبوةز شمد نكوك تيح البهج تا ح الالل الةلزي شبز

المزفليوت ال از ت لعو م بالتزاف بالتي بالباهع ي تمت الةوشز مالعو مالومز شلال لمبهف رب
ن ال

زاب مال ر يفوت التبا ق الملالبي بي مو ي تمج ر الالف

م ةلبز ر يزق التبظي

ا الليوحر لملالمز اللمالر المتميح بولبالد ال زتي بمتا ةلزيتعو ر الالل الةلزي

بالز

بالبالوك

ر المبز سم تبال ت تسي ت الوت اللمالي لمتباح التر حزيتعو رتبات التةكيح اللمالر ه

بهكنننا كننو شمنند الةننوشز ر ي ننتبشا ننر فممت ن الةننلزي الت ل ن اللمالي ن بكننح ربلوتهننو (
الة ننوشز الح ننق

الةلزي )

(ٔٔ)

يك ننب ح ننتييوم بملومن ن امز ر لن ن يتف ننح شال ننت البل ننت اللم ننوالر م م ن نلم شم نند فممتن ن

( بح ر محال اللم المتغيز تفزض شمند الةنوشز ي نلم الف نيوم يةنمح ا تينوز المفنزت

الملبننز بم الةننوشز ي ننت ت يوه ن الحم ن بننح ال ن الحننول امبح ننإ هننن اليوه ن تأ ننن م ن الننلم

ي وش المت وزا بشفمت بايحوكات اللتيت )(ٕٔ) بم الملمب ر ّ الةوشز ر هميتت يحوبح الفمنع
بنني محننوبز الننلم " الماضػػي ،والحاضػػر  ،والمسػػتقبؿ" ننر حزك ن ال مننيت التا مي ن سننم ننيوهعو
الالمننر بو ننت تا ت اليتننر ا

ننتزفوا با

ننتبوق لمكة ن

ش ن شمننق البالي ن التزامي ن لم مننيت ب زؤاهننو

ليبتب؛( الالل شولموم معب م من الللهنوت المتةنوبك يمت نر نر النلم بكنح ربلنوت
زح ن الموسننر ب يالبيننق ننر الحوسننز)

(ٖٔ)

حينف يتأ ن

ب( كأال ن ننر للب ن هنننا يننز ض ت نني الننلم

نر

لنند مننوضٍ
ننر م ننتبا

بحوسننز ب م ننت بح رب كأالن يسننمز مفعبمنوم آ ننز لننلم الحيننو رالن الننلم الننني يتكن ّنب
المت ينح لمن كمنر)(ٗٔ) بمن هالنو تنأتر رهمين اللالمنز اللمالنر نر النالل كبالن من ركينز اللالومنز
ال ننزتي تفوال نوم مننع ب ي ن اللالومننز ام ننزا

عننب ينناللك

شميعننو لنند تزف ن

ال ننتييع ر الفننت ل ن

بفننبتام م ننت لم ال ننتييع ا ننت زاف م ن الننالل كب ين اللالومننز ام ننزا ميننح الة منني

ٔٓٙ

ب ال نزابي
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بالمك ننو بالحن نباز
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(٘ٔ)

ننولالل الة ننلزي الح ننتيف رم ننبح ه ننوت امز شم نند احتن نباك ه ننن اليالو ين ن اللمالين ن

"

الحكاية/السػػرد " بلننت ر رمننبح الننلم يةننكح البشنوم من السننغي شمنند البحننتات المغبين ننر الفسننوك
الالمر م

لح تزكيب المتتا ح مع ملييوت يز امحتاف حيف

المغبي هب ( لم ا تزاسر مز ايز ير ايز تلوهبر )

شالمننز الننلم

()ٔٙ

م وز اللم

ر التزكينا

ه بشالت ٍن المح لند م نوزي لت از ن

ننر ةننلز الننزبات تميننح الفوالننا التيبي ننر إلف از ين ةننلزي الننلم بت لتعننو التأبيمين ننر

ةلز الزبات بهمو :
 _1المسار األفقي لمزمف (المستوى األفقي لمزمف ضمف محور كسر أفؽ التوقع).
ٕ_ المسار العمودي لإليقاع القصصي (ضمف داللة التأويؿ).
المدخؿ التطبيقي:
ٔ_ المسار األفقي لمزمف (المستوى األفقي لمزمف ضمف محور كسر أفؽ التوقع) :
بيتلمننق هنننا الم ننوز بك ننز ت ل ن ر ننق التبهننع م ن الوحي ن تزتيننا امحننتاف "ماضػػػي  ،حاضػػػر ،

مسػػتقبؿ " يبيل ن الننالل الةننلزي الحننتيف ر نننت تالحننب مالح نوم ننزتيوم ي ننع ننر م ننتبا اللننو سننم

الللهن ال و من بني لمن " السػػرد/الحكاية " من الوحين تزتيننا امحنتاف ليتننيح مفنو م با ننلوم لحزكن
اللم ب االتظوم شمد ب نق مفوزهن تتيمبعنو يبيلن كنح مالعمنو بمن

نلح يبيلن م نتبا المنتا ب

ال ننل يننت التزكيننل ننر المننتا الننني ت ننتغزه المفوزه ن اللمالي ن بوتفننو الموسننر رب الم ننت بح ه بهننت
ي تغزق متا الم وزال مت هت تيبح رب ت منز من الوحين الحكوين ناتعنو بهنن المنت الم نتعمك نر

مفننوح المننتا هننر التننر ت ننمد المفوزه ن اللمالي ن

()ٔٚ

تبل نوم لتزتيننا امحننتاف ننر الننالل الةننلزي م ن

ا ننت تا ت اليتننر االسػػترجاع و االسػػتباؽ إلظعننوز الفوالننا الفالننر بالفمننولر بشمي ن

ننب

اللمننت لنند

ر تبسيح ك نز ر نق التبهنع سنم م نتبا

ملنممي بوزلتي
البهب شمد هوتي الت اليتي ببمفعمو ّ
تزتيا امحتاف ر م تبا "زمف السرد " و"زمف الحكاية " تا ح بالي الالل الةلزيه
ر-االسػػػترجاع :ا
لمال ي التر الح

ننتزفوا ننر الال ننت الزبا ننر الحننتيف ت الي ن تلالننر( :كننح نكننز حننق لحننتف ننوبق

يعو م ال م )()ٔٛه ولةوشز ي ب بك ز ر ق التبهع بت لتن

بنلنن بتنزن ال نزت

ننر لم ن الحوسننز باللننبت ب ن لنند لم ن الموسننر لسننزبز الي ن رب فمولي ن يتيمبعننو ال ننيوق الةننلزي
اال فوموم تزفوا حوتي وب ش الحتف النني يحكند تا نح النالل الةنلزي بشالت ٍنن (يةنكح كنح

ا تزفوا بول يو

لند الحكوين التنر يالنتز يعنو-التنر يالسنو

ليعنو  -حكوين يوالين لمالينوم توبلن

لألبلنند ننر نلننن الالننبا من التزكيننا ال ننزتي)()ٜٔه محوبلن الةننوشز

ٔٓٚ

ننتزفوا ناكزتن الةننلزي ت ننب
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بفتح آ وق التبهع شمد موضٍ ر يوق الم الةنلزي من رفنح شينوك الموسنر" الننكزيوت" منبزت
رالمبنفين ن مغن نويز تالف ننزت شم ننو ه ننب متبه ننع ت لين نوم ننن(اللم بولال ننب ل ال ننو

ازتتاتي)
با

اللمالر

(ٕٓ)

هوبح لل تلوت با

تحسوز كممو تيما اإلبتاا نلن ه

تا من نوم لمن ن ازتف ننوشر

ن ننتزفوا شالن ننت الةن ننوشز ر ن ننن يةن ننكح البش ن نوم م ن ن ا حتين ننوح ال ن ننزتي الن ننني يت ن ن بن ننولتحزي

(ٕٔ)

التيف ةمبلي التفزب التنر تسنيق بنولتبه

عنر تمتمنن ال نتز شمند

شالنت ت لن النلم

ا ت ننوا بالتةننظر بالةننمبح بالمفوزه ن لكننح مننو هننب يوبننت تاليمننق م ن الحوسننز لنند الموسننر

بتالمعز ر الم ت بح

الالل الةلزي لمكةن

شن تحنب ت النلم بحزكين المنبز التنر آلزتعنو بشبنزت شالعنو نر مكالبالنوت

الالله بشمي كو لعنن ا
نر الحكوين )

(ٕٕ)

تلتمت المفوزه

بتزمت تيبز ةلزي اللم بت لت البالو ي بال زتي ر
فنب نوب

نتزفوشوت رهمين كبينز كبالعنو( تنأتر لت نت بلنت نبات امبا

عننر تتننتا ح منع الحكوين امبلنند تا ننح النالل الةننلزي م (بظيفتعننو البحيننت هننر

كموح الحكوي امبلد ش يزيق تالنبيز ال نوزب ب منبل هنن "ال نوب " رب تمنن)(ٖٕ)ه بمن هالنو ش ّنت
فاليت هوتي البظيفتي م ره البظو الت ميتي لعن المفوزه اللمالي (ٕٗ) بم الملمب ر فيزاز
فاليت هت ه

ا

تزفوا شمد يلي رالباا :

 _1استرجاع خارجي :حيف ي ب بوللبت لد مو هبح بتاي ال ل
ال ي

ن تت اللبت بومحتاف لد

وب لمال ي التر ابتتر شالتهو ال زت ه

 _2استرجاع داخمي  :حيف ي ب بوللبت لد موضٍ ي ع بلت بتاي ال ل
لد ال ي

ري اللبت بومحتاف

ح لمال ي التر ابتتر شالتهو ال زت تا ح بالي الالله

 _3استرجاع مزجي :حيف يلمت لد الفمع بي الالبشي ري اللبت لد ال ي
بتر بعو ال زت تا ح بالي الالل ي اللبت لد ال ي
بإلس ننوك هوبمي ننوت ا

ح لعو (ٕ٘)ه

وب

لمال ي التر

ننتزفوا ال ننوزفر تتس ننح رالع ننو رتت لن نلم ب ننوز امل من ن الالوحين ن اللمالين ن ننر

ا تحسننوز نكزيننوت الموسننر ننر رامننا همننو ت الننزبات شمنند م ننتبا التزاكمننوت اللمالي ن رب السننيق
بوللم ؛ليالتج شالعو ات وا ت لر ر م نتبا النلم يحتنو

لين الةنوشز لبنف التفزبن الةنلزي

بهنب

رمننز الننني التزك ن ُ شالننت مزافل ن همننيت ( سػػػفر أيػػػوب ) لم ننيوا التننر تننالفح شمنند ت الي ن ا
ال وزفر لتاليبي الت ل اللمالي شمد ك ز ر ق التبهع بت لت بنلن بتزن ال زت نر لمن الحوسنز
باللننبت بن لنند لمن الموسننر لسننزبز الين رب فمولين يتيمبعننو ال ننيوق الةننلزي اال ننفوموم

حوتي

وب ش الحتف الني يحكد تا ح الالل الةلزي ب بل :

ٔٓٛ

ننتزفوا
ننتزفوا
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احف لريؼ جيكور /واحمـ بػالع ارؽ :وراء البػاب  /سػددت الظممػاء بابػاً  /منػب والبحػر المزمجػر قػاـ
كالسػػور عمػػى دربػػي /ذكػػرت الطمعػػة السػػمراء /ذكػػرت يػػديؾ ترجفػػاف مػػف فػػرؽ ومػػف بػػرد /تنػ ّػز بػػب
صحارى لمفراؽ تسوطها األنواء /ذكرت شحوب وجهػؾ حػيف زمػر بػوؽ سػيارة  /ليػاذف بػالوادع /
ذكرت لذع الدمع في خدي  /ورعشة خافقي  /وانيف روحي يمأل الحارة  /بأصداء المقػابر والػدجى

ثمج وأمطار

()ٕٙ

.

ل ت هومت تفزب الةوشز بو نتزفوا ناكزتن الةنلزي التنر ت نب بفنتح آ نوق التبهنع شمند منوضٍ نر
ننيوق المن الةننلزي من رفننح شيننوك الموسننر" النننكزيوت " مننبز رالمبنفين مغننويز تالفننزت شمننو هننب

متبهننع ت ليننو

وشتمننوت الةننوشز شمنند ت الي ن المفوزه ن شبننز اال ننوق التحننب ت اللمالي ن زمننتت تيننبز

ة ننلزي ال ننلم بت لتن ن البالو ين ن بال ننزتي ننر ال ننالل الة ننلزي لمكةن ن

شن ن تح ننب ت ال ننلم بحزكين ن

المبز التر آلزتعو بشبزت شالعو ر مكالبالوت الالل التر تحبي ت لن الفنزاق منع من يحنا بمن

ننلح يبيل ن م ننتبا المننتا بال ننل يننت التزكيننل ننر المننتا الننني ت ننتغزه المفوزه ن اللمالي ن بوتفننو

الموسننر رب الم ننت بح شبننز تك نزاز الفمم ن الفلمي ن بتكزازهننو بةننكح تزاكمننر " ذكػػػرت " شمنند ا ننتالفون

المسننمب الزبحننر لمتفزب ن بننت لعو الحننب الننزؤا بالتننأملت البويالي ن لتنننكز حبيبت ن " ذكػػرت الطمعػػة
السػمراء /ذكػػرت يػديؾ ترجفػػاف مػف فػػرؽ ومػػف بػرد" ننوشتت شمند تفمنع زؤا التأبيننح نر امال ننوق
الةلزي لم ميت شبز الحالي لملزاق بال ب

م المزض" احف لريؼ جيكور /واحمـ بالع ارؽ :وراء

البػػاب  /سػػددت الظممػػاء باب ػاً " ،لتننالعض الننتباح الالمنني بتف ننيز تبا ننح الةننوشز بمةننوشز بتبا ننح
الحبيب بمو يلتزيعمو م ال وز م حزكنوت بتمنز وت بلنت نيزبز النلم ؛ ليغنتب الحوسنز لحظن

تأمننح لمبه ن موسننر ننوبق شمي ن شبننز اال ننوق الت نزابي الننت لر لفمم ن " تنػ ّػػز بػػػب صػػػحارى لمفػػػراؽ
تسوطها األنواء " الني التمم ين تبامنح لمالنر لألحنتاف التنر تتةنكح لمالينوم نر مالتمن المينح
شبز مبز التبالي البمزي بالمبتر المتح ق ر يوهوت التباح الةلزي لمفمنح " ذكػرت شػحوب

وجهػػؾ حػػيف زمػػر بػػوؽ سػػيارة " لممننت المفوزهن اللمالين المتزاكمن لمالينوم بنني لمن الحوسننز الننتل

الممننرك بول يب ن بالمننزض بالحالنني ببنني الموسننر الفمي ننح شمنند الل ن الف نبازق التننر تةننكح ة نننزات

الالعوي " لياذف بالوادع " ،ليةكح حم ا

تزفوا ال وزفر لموهي امحنتاف الحوسنز " ذكػرت لػذع

الػػدمع فػػي خػػدي  /ورعشػػة خػػافقي  /وانػػيف روحػػي يمػػأل الحػػارة  /بأصػػداء المقػػابر والػػدجى ثمػػج

وأمطار ".
ا

بتن ننأتر هوبمي ن ن امال ن ننوق بالن ننتباح الةن ننلزي ل من ننيت ( خصػػػػاـ ) لالن ننولن المل ك ن ن ؛ لتس ن ن تفلين ننح
تزفوا ال وزفر ل بلوت اللمالي التر ز تتعو التفزب للم المفوك الني مسد بتلةد مع ينر

النكزيوت ليحمح ر ييوت ربلوت تمبيزي مفوزه للم الحوسز :
ٜٔٓ

هجلة األستار

العذد  – 224الوجلذ األول لسنة 2028م 2419 -هـ

زماف الصفاء مضى وتالشى مع الذكريات  /وها نحف مختصماف  /وجػاء زمػاف الصػراع فػال لطػؼ
وال بسػمات  /وال دفقػة مػف حنػاف وهػا نحػف مختصػماف /دفنػا الوئػاـ وراء التػوتر فػي قعػر ألفاظنػا

الباردة  /ولـ نبؽ كأساً وال منهالً لمغراـ  /ولـ نبؽ عشاً ألحالمنا الساهرة

()ٕٚ

ه

تاللك

بالي الالل شمد بالي المفوزه اللمالي بتيبزاتعو الالف ي التر تبه المتم ر بتبفعن تبفعنوم

الحوسز

ر حي ر بالي الالل تالمعز شبز ك ز ر ق التبهع المالنبي بأال نوق التبامنح المفظنر

م وتش نوم شت ننوت ر فمم ن " زمػػػاف الصػػػفاء مضػػػى وتالشػػػى مػػػع الػػػذكريات "

ننيكب

ننر لم ن

لمتباح الةلزي لتكب ت لتعو مسوت لماليوم بلت ر تزكل ر ملييوت الموسر بتتب نع نر سنفوك
ت لت ال از

بتحمز ر لحظوت الموسي التر تالةغح بو زتكول النت لر نر" لطػؼ  ،بسػمات ،

دفقػػػػة دؼء  ،وئػػػػاـ " ننر ح نني تك ننب مليي ننوت الحوس ننز تزك ننل شم نند "الخصػػػػاـ  ،الصػػػػراع ،

التػػوتر ...ال ػ " لكننح مننو ت ننتتشي مننبز ال مننو بالعفننز ب الففننوك بالزحيننح تبننتب وشمين الننلم

المبسننبشر لمتفزبن هننت رل ننت هيننبت الم ننؤبلي شمنند لمن الحوسننز شبننز مفوزهن ت لتعننو التمننبيزي ؛
لت ننب بالي ن الننالل بأال ننوهعو الفلمي ن لمفمننح ا

ننمي بالفلمي ن شمنند مننق حول ن م ن التننبتز الحننوت شبننز

مفوزهن لمالين بني بالين النلم الحوسننز بالموسنر ننر بالين الفمننح ا

نمي ال از ن

بني حولن الالفننر

بالحمنز" وجاء زماف الصراع فال لطؼ  ،وال بسمات  ،وال دفقة مػف حنػاف " ببالين الفمنح الفلمين

التنر تةنت حولن التنبتز بالتغينز الحومننح ل ةنوز النند مليينوت النلم الحوسننز " ولػـ نبػػؽ كأسػاً وال

منهالً لمغراـ  ،ولـ نبؽ عشػاً ألحالمنػا السػاهرة " نر ةنوز المني لحولن ال نزق الحومنح لم نتبا
الننلم الالف ننر لمتفزبن ن بت تمن ن بمننبز متبالين ن الت ننر ت م ننق ال ننبا م ن التال ننوظز ننر الت لنن اللمالين ن

لمتفزب الةلزي ه

بتأتر همنيت (بكائية إلى صالح جاهيف) لمةنوشز شبنت البهنوا البينوتر لتزمنت التزاكمنوت اللمالين
ال وب شبز ات وا اللم الم تزفع ر شممي ال ل الةلزي ب بل :
كانت أعوامػا جاحػدةً  /فػي ليػؿ شػتاء العػرب القاسػي  /كانػت أعوامػا جوفػاء  /فيهػا ُم ِسػحت ذاكػرة
اإلنساف  /ومات الشعراء  /و ِ
س ّػم َمت اطبػار /وطفػت
امػتهف الفكػر  /وديسػت أحػالـ الفقػراء /فيهػا ُ
ُ

جيؼ الكتّاب المأجوريف  /وصاروا وعاظاً في الصحؼ الصفراء  /فيها أنهزـ الثوار /صاروا أيتاماً
ورعايا  /في زمف البتروؿ ،الشيطاف(. )ٕٛ
نر

ولتزاكموت اللمالي ال وب هت رتت لد ات وا اللم الم تزفع ُيزات مالعو ت الففبات ال نوب
ننتزفوا الننناكز الةننلزي التننر ت ننب بفننتح آ ننوق التبهننع شمنند
شممي ن ال ننل الةننلزي الننني رالننيي ب ن

مننوضٍ ننر ننيوق المن الةننلزي من رفننح شيننوك الموسننر "النننكزيوت" مننبزم مغننويز تالفننزت شمننو هننب

ٓٔٔ
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متبهع ت ليوم ولةوشز ي ب بك ز ر ق التبهع بت لت بنلن بتزن ال زت ر لم الحوسنز باللنبت بن
لد لم الموسر لسزبز الي رب فمولي يتيمبعو ال يوق الةنلزي اال نفوموم

شن الحننتف الننني يحكنند تا ننح الننالل الةننلزي ليتننيح مفننو م با ننلوم لحزكن الننلم
مفوزه تتيمبعو يبيل كح مالعمو بم

نتزفوا حوتين

نوب

باالتظومن ب ننق

لح يبيل م تبا المتا ب ال ل يت التزكيل نر المنتا

الننني ت ننتغزه المفوزه ن اللمالي ن بوتفننو الموسننر رب الم ننت بح ننر ت ل ن الفمننح الفلمي ن التال ن شمنند

الم تبا اللمالر المغنويز" :كانػت أعوامػاً جاحػدة ،جوفػاء  ،مسػحت ذاكػرة اإلنسػاف ،مػات الشػعراء،

ديسػػػت األحػػػالـ  ،وطفػػػت جيػػػؼ ال ُكتّػػػاب  ،أنهػػػزـ الثػػػوار  ،صػػػاروا أيتامػػػاً  ،فػػػي زمػػػف البتػػػروؿ "
و تحتف الالل رحتايوم لمالي هبح بتاي حوتي " موت صالح جاهيف " التر ك زت ر ق التبهنع نر
الحوسننز أت ننح الةننوشز الننلم
لمبه

مسد مفوزق

ننر مننيزبز الحوسننز؛ ليغننتب الحوسننز لحظ ن تأمننح ببكننوك بزيننوك

ن ا تتشد اللم الموسر ر ميزبز رحتاف حولين التنر لعنو ت لن با نل

ر ال يوق الةلزي :
فػػػػػي ليػػػػػؿ شػػػػػتاء العػػػػػرب القاسػػػػػي هػػػػػذا /كػػػػػاف صػػػػػالح /يػػػػػذوي فػػػػػي صػػػػػمت و يمػػػػػوت بػ ٍ
ػػػػبطء/

ويجرر أذياؿ الغربة /فػي دائػرة الضػوء /ويخفػي خيبتػب فػي ضػحكة طفػؿ /فاجػأ مػوت النػور وبػرد

السنوات /فبكى مثؿ الرجؿ ،الطفؿ المخذوؿ و مات(.)ٕٚ

تاللاح منبز الحوسنز شالنت الةنوشز نر منبز مفوزهن تتةنكح نر ا نتزفوا الننكزيوت التنر اننت

اللممي الةلزي بت لتعو الالف ي المتف الحنب لمن الموسنر لتح ينق شممين مبالالن الف ني ا نتزفوشي
لحوتي مبت ملح التنر تةنكح مفوزهن لمالين

شتاء العرب القاسي ،برد السنوات " لتلك

نزشو منو تنزتبي بنوللم الموسنر بتالحمنز بن نر":

حول المزض المتف الحنب المنبت بت لن هبلن  ":يخفػي

خيبتب في ضحكة طفؿ  ،فبكى مثؿ الرجؿ  ،الطفػؿ المخػذوؿ ومػات "ه ولةنوشز يحنوبز النلم

هميتت ب يبف رحو ي
لمالر ةلزي مبمب

يعو شالت تحبيح اللم

لند لمن ةنلزي بوتفنو تمنوشتي حزكنر نر هولنا

بولةلزي تا ح ال ميت ه بشمد هنا المحن يمبح اللم الةلزي تا ح بالين

ال ميت لمالوم مبوم بشمي وم بمي لم بولتفزبن

حينف ينب ز لعنو التفمنر بالفوشمين بالالةنوي عنب

(بولال ب لمةوشز الحتيف لمالوم مال سيوم رب نكزا ميت
المتفع

بح هب اللك

نر

بولت ل بالغالد بالتبتز )

يمك ا تلوتتعو رب بلف الحيو ر زموتهو

م نلن تموموم حيبات متفزت بيوه زبحين فيوةن

(ٖٓ)

ُي ّلنت

ه

بهنب ريسنوم لمن يكنتظ

بتاللاح مبز الحوسز شالت الولن المل ك لتةكيح مبز ا تزفوشي م بلض النكزيوت الموسي
حيف تالفتح هميت (الخيط المشدود الى شجرة السرو) شمد الم تبا ا

ٔٔٔ

تزفوا التا مر :
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هي (ماتت )..لفظة مػف دوف معنػى  /وصػدى مطرقػة جوفػاء يعمػو ثػـ ينفػى  /لػيس يعنيػؾ تواليػب

الرتيب  /كؿ ما تبصر اطف هو الخيط العجيب  /أتراها هي شدتب ؟ ويعمو  /ذلؾ الصػوت الممػ ّؿ /
صوت ( ماتت ) داويػاً ال يضػمحؿ  /يمػأل الميػؿ صػراخاً ودويػاً /أنهػا ماتػت صػدى يهمسػب الصػوت
رددتب الظممات  /وروتب شجرات السرو في صمت عميؽ  /أنها ماتت وهذا ما تقوؿ
ممياً  /وهتاؼ ّ

العاصفات

(ٖٔ)

ه

تتفم نند ننر ال ننالل ال ننتباح المتبالين ن شب ننز اي ننز التة ننكيح الم ننبتر المت ننتا ح لحولن ن الع ننبح بالف ننلا

بالمتم التر تةكح بتاي لم نتبا النلم المفنوزق بلنت منتم الحبينا بمنبت حبيتن "هػي ماتػت" ..
يمن همننتي باسننح لك ننز مننو هننب متبهننع ننر ننيزبز ال ننل الةننلزي ليالةننغح شالعننو بحوتين مغننويز

شالعننو " الخػػيط المشػػدود الػػى شػػجرة السػػرو " بهننب رمننز باسننح الم مننتي ببمننف شتبن المنني ربلنند
للالن نبا ال م ننيت

يكةن ن

شن ن التح ننب ت اللمالين ن بحزكن ن الم ننبز الت ننر آلزتع ننو بشب ننزت شالع ننو ننر

مكالبالوت الالل التر تاليمق ر لم الموسر بتأ نن يزي عنو نر ا ت نوا بالةنمبح اإلال نوالر لحولن

العبح بالفلا بالمتم لمت مي بحتمي ال سوك بال تز المتزها مبتيوم ر التباح المتبالي " لفظة مػف

دوف معنى  ،وصدى مطرقة جوفاء ثـ ينفػى  ،لػيس يعنيػؾ تواليػب الرتيػب  ،ذلػؾ الصػوت الممػ ّؿ ،
صوت ( ماتت) داويػاً ال يضػمحؿ  ،يمػأل الميػؿ صػراخاً ودويػاً  ،أنهػا ماتػت صػدى يهمسػب الصػوت
رددتب الظممات  ،أنها ماتت وهذا ما تقوؿ العاصػفات " والتةنوز هنن النتباح المنبتي
ممياً ،وهتاؼ ّ
الميم

وشت شمد ا تيلوا التفزب بةمبلعو لمبلنت اإلال نوالر بالكنبالر لمت نمي بحولن ال سنوك بال نتز

شبز م از ي الت

بالللاك بمو يموحبعو م حو ت البكنوك بالمنتم لمن يف نت شلين امل شمين

نول يي

ةكح فب متتا م نر شنت التمنتيق بمنبت من الحنا " كػؿ مػا تبصػر اطف هػو الخػيط العجيػب ،
وروتب شجرات السرو في صمت عميؽ "؛ لك ز مو هب متبهع نهاليوم " هي ماتت ، ..صوت ماتػت

داوياً ال يضمحؿ  ،أنها ماتت صدى يهمسب الصوت ممياً  ،أنها ماتت وهذا ما تقوؿ العاصفات " .
بتال نلاح مننبز الحوسننز شالننت البيننوتر ننر مننبز ا ننتزفوا النننكزيوت التننر انننت اللممي ن التا مي ن

الالف ي

وتفعت الحب لم الموسر الني ز خ ر نهال بلزض بت ر للممي ال ل الحوسز التر

ر نت تليش ر لم النكزيوت حيف تالفتح هميت (حمـ في الكوخ) :
أنشودة الماضي و تمثاؿ الطفولة لي عزاء/و عرائس في فكري الخالؽ تحمـ بالصفاء /وذبالػة فػي

الجانب المهجور تشرؽ بالبكاء/فتسود في نفسي السكينة أيف يا نفس العزاء(.)32
لبح الحزمو

المحظ ر ّ ا تزفوا النكزيوت بتر يز
ر ّ لبالي ن الحزمننو باإلح ننو بعننو هننت رمننبحت ة نزيوالوم يتننت ق ننر تفزب ن البيننوتر بيغنننيعو ننر شممي ن
ٕٔٔ

ر الف ي الةوشز بناكزت الةنلزي

ب ّنيمو
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اللننبت لنند المننفوك الزبحننر الغننزض مالعننو تح يننق ملوتل ن الف نني ا ننتزفوشي رمننو

نر شمنند
الحنا الننني لن ي ننتيع الحمننبح شمين بهننب رمنز الننني بمن محنن اإلحبننوي ا الغنلق الالف ن ّ
النننات بمننب م النند مزحم ن اللننيش ننر الموسننر ب مكبالوت ن النهالي ن  " :أنشػػودة الماضػػي  ،تمثػػاؿ

الطفولة لي عزاء في الحاضر" ي تأتر ":عرائس في فكري الخالؽ تحمـ بالصفاء" ولحم هنب
مت موسبي ت تزفع ر البهت الحوسز ن كنو م نبغ ا
ا الفتوح شمد نات الةوشز المحا ه بيال ج ا

نتزفوا النتا مر هنب همنبز الباهنع شن

تزفوا الملفر نر ةنلز النزبات هنب وشمن متتا من

ت ليوم ر ةلزي التباح شبز تالو نهو اللمالر المتالوا لتةكيح مةوهت بمبز شمي تتالو ز بي النلم

الموس ننر بالحوسن نز بالم ننت بح لل ننت م ننبز التس ننوت اللمال ننر المغ ننويز ين نزات بن ن تبلي ننت م ننبز ركي ننز
ول ننيوا ننر همننيت المةننعتي (السػػوؽ القػػديـ) يغيننا الننلم بيبهف ن لتةننكيح

تيالوميكي ن ب وشمي ن

مبز باهلي منأ بن من الباهنع الملنيش تتمزكنل ين بنؤز المنبز اللمكوالين المنؤيز بإينوز تةنبيعر
مةعتي از ع:
الصػػيؼ يحتضػػف الشػػتاء ويػػذهباف  ..ومػػا ي ػزاؿ  /كػػالمنزؿ المهجػػور تعػػوي فػػي جوانبػػب الريػػاح /
كالسمـ المنهار ال ترقا في الميؿ الكئيب  /قدـ وال قػدـ سػتهبطب إذا التمػع الصػباح  /مػا زاؿ قمبػي

في المغيب

(ٖٖ)

.

تةننكح الننتباح اللمالي ن " الصػػيؼ الشػػتاء ،الميػػؿ ،الصػػباح "مزتك نلات ر و ني ننر تفليننح ت ل ن

الالل شبز تفوشمعو ا

الوتي مع اال وق الفمح الفلمين " يحتضف  ،يذهباف  ،الكئيب "،كبالعنو حنتبت

تحتس اللم ؛ ن تزسخ الفمبح الد الملبح الالف ر العو

لمتفزب "الصيؼ يحتضف الشتاء ويذهباف" ،ال وم شلميوم يبا

ر الف ي الةوشز بلمال المبسنبشر
يزبز وتم ال منيت "ما زاؿ قمبػي

في المغيب" ،بلنت مموز ن ال نق الفممن الفلمين نر مفنوح التال نيي الكتنوبر " ..ومػا يػزاؿ " نيبت

ننر تفمننر وشمي ن اللمالي ن م ن الموسننر النند الحوسننز ليننبه المتم ننر بفوشمي ن ت ل ن لم ن الموسننر"

الصيؼ  ،الشتاء " المني يالتفو

ر ت ل التغيز بالمغويز الستي التنر تنبحر بو ال ينوا بالتبهن

اللمال ننر به ننت ب ننتر نل ننن فمين نوم بل ننت تفم ننر الحس ننبز المك ننوالر ال ننوق الفم ننح اللح ن ن " كػػػػالمنزؿ
المهجور تعوي في جوانبب الريػاح  ،كالسػمـ المنهػار ال ترقػا " ،نولماللح المعفنبز تتةنوكح منبز

الموسننبي تتالننوا شمنند م ننتبا المالظننبز تةننبي مننبزي يتميننح ننر مننبز ال ننم المالعننوز؛ ن تننبحر
ت لتعمو بولتبه

با ال يوا بال كب بالزكبت ر لم الموسر حيف

ي مع نبا منبت الزينوح

تلمح ت ل المالظبز المبزي إلهوم ملوتل بني " السمـ  ،قدـ " التنر تالحمنز نر محنبز الت نويع

بالالفر " ال ترقا  ،وال قػدـ سػتهبطب " لتةنكيح منبز التنتاشر الموسنبي المتمينح نر االعينوز ال نم

بهننب االليننوح بسننوح ش ن ممننتز الحزك ن " األقػػداـ " شمنند الم ننتبا المكننوالر بالم ننتبا اللمالننر "
ٖٔٔ
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صباحاً وليالً " الحوسز بالموسر ؛ لتبليت مبز تيالومكين مالبلين من فتينت بزكنو ل الفسنوك اللمالنر
" ما زاؿ قمبي في المغيب " .

الحوسز الني يظعز ر ف و ال ما م فتيت :

بتمول الولن المل ك كز امل باللناا بالحزمو شبز ا

نتزفوا الملفنر النني يبمنح بن هتنح

الحا بلت تف يت بتحبيم الند ةن ل يننبق منزاز الحنا ب النب اللنناا امبنتي نر رينز التلشنا

اللمالر بتغيب ر هميت ( عندما قتمت حبي ):

وكػاف الميػػؿ مػرأة فأبصػػرت بهػػا كرهػػي  /وأمسػػي الميػػت لكنػػي لػـ أعثػػر عمػػى كنهػػي  /وكنػػت قتمتػػؾ
الساعة في ليمي وفي كاسي  /وكنت أشيع المقتوؿ فػي ٍ
بػطء الػى الػرمس  /فأدركػت ولػوف اليػأس
في وجهي  /بأني قط لـ اقتؿ سوى نفسي (ٖٗ).
يتفمد ا

تزفوا الملفر ر يزبز الحتف ت كو لمبت الةوشز تبز بوزل ر تتا ع النتباح

ال از م لمبز الغسا بالحزمو تالمعز نر مفوزهن تسنفر رفنباك التغزينا اللمالنر بلنت تزحمين من
الحوسز الد الموسر باللبت ب الد الحوسز م فتينت ازت ن سنم مةنعت تنومر حنلي
الةوشز التر رتزكت رالعو ل ت تح

الف عو بهب المتم

يننتزكعو بشننر المتم ننر ولةننوشز رتزكننت رهمين ا

نر همنع

ر فتلي شلهوت الحسبز بالغينوا التنر

ننتزفوا الملفننر ننر ننيزبز الحننتف ل مننق مالبلننب

هالوشر " الحب المقتوؿ " ا ت تمت بفتاز ل مق البا م اإليعو الةلزي بأالعو تنتا ح امحنتاف نر

لم الموسر شبز اال وق تباح ام لوح الموسي " كاف ،كنت " بالممولف مع تباح اللمالي " الميػؿ،
ا از بينوم " وكنػت

الساعة " ر مفوزه لمين لمنلم الحوسنز تف نت منبت الحنا ؛ ن يمنبح المبهن
أشيع المقتوؿ فػي ٍ
بػطء الػى الػرمس "بلنت بشنر المتم نر ر الم تنبح منو هنب الةنوشز التنر ر ننت
شمد شوت عو زت امحتاف شمد ٍ
الحب متالنوا نر ربالين النلم المبسنبشر " بػأني قػط لػـ أقتػؿ سػوى

نفسي "ه
بتةننكح بالي ن همننيت (الجػػرح) لمةننوشز شبننت البهننوا البيننوتر شمنند ا

ننتزفوا الملفننر الننني

الممننح ي ن تم نزيحوم مكننز امز لننلم الموسننر بالحوسننز تتننتاشد ي ن المننبز التزاكمي ن بأ ننمبا ملفننر

ا تزفوشر:

القديـ/قبة الميػؿ البهػيـ/و قناديػؿ الطفولػة /والفراشػات
دت مف المنفى/التقت عيناؾ بالجرح
كمما ّع َ
ّ
و أعػراس النجوـ/...../كممػػا عػػدت رأيػػت الجػػرح فػػي نفػػس الرسوـ/صػػيحة الػػديؾ و نيػراف القبيمػػة/
ضوأت و انطفأت فهي رماد في األصيؿ/....../كمما عدت رأيت الجرح في عيف الدليؿ /إنػب الجػرح

القديـ  /أبداً تحممب في ليؿ أوربا البهيـ/إنب الجرح الذي حطّـ قمب السندباد /إنب نفس الرماد/يمأل
المنفػي حػدثني ،وال تطفػ شػموعؾ/
الكأس التي تشرب منها/أ حدثني عػف البحػر و عنهػا /أيهػا
ّ
ٗٔٔ
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أف أف تنشػػر فػػي الفجػػر قموعػػؾ /أف أف تحػػرؽ جرحػػؾ /أف أف تغػػزر رمحػػؾ /فػػي فػػـ التنػػيف ،فػػي

الحرج القديـ (ٖ٘)ه

ّ الم يننع ام يننز ين ةننرك من ال ننزب م ن املمن الالف نني " الماضػػية " من
آالين امحننتاف باليننبز شمنند باهننع الننلم المفننزبض بت ل ن الننتباح المتكننزز  ":أف " عننر تشننب لمالي ن
حوسز لمت مل م
بال ننتالتج ر ا

ننلح تح ننق

يبي فزاح الفزح ال تي "الماضي القديـ " باليبز شمي ه
ننتزفوشوت بأالباشع ننو ر نننت ت ننت ح ننر المك ننب الالم ننر س ننم تباح ال نننكزيوت

الة ننلزي "السػػػيرة الذاتيػػػة  ،المػػػذكرات  ،اليوميػػػات " م الة ننوشز ي ننب بو تحس ننوز مباهن ن

لمالين ن

موسنني تظعننز تا ننح الننالل ننر رامننا امحيننو شمنند ةننكح تباح ةننلزي متكننزز تةننيز بةننرك لنند
بغي ت تي البظيفن التأبيمين عنر تنأتر لت ّنت بلنت نبات امبا
التنكيز بمباه
رب رهباح رب رحتاف ّ
فننب ننوب ننر الننالل عننر يمك ن ر تبم ن ربلننوتام المنني با ننل فننتام بننح تكننب تمميحننوت م ن

الحكوي لد موسيعو ال ول()ٖٙه
ب -االسػػػتباؽ :تننتح كمم ن ا

ننتبوق شمنند (حكننر ةننرك هبننح بهبش ن )

()ٖٚ

و

ننتبوق بعنننا الملالنند

ييمننق شمنند كننح حزك ن ننزتي ت ننب شمنند ر ُيننزبا حننتف حننق رب ينننكز م ننتموم كننأ يتننزن مفننوح
ال ننزت ننر لم ن الحوسننز لي ننتبق رحننتايوم م ننت بمي تا ننح بالي ن ال مننيت إلسننوك اللبايننو ال في ن م ن
الم ت بح اآلتر م لح التحك بومحتاف المالتظز ر ال ميت بلت ر ّ ا ن النالل الةنلزي ي نلد
()ٖٛ
ميل
لد تحيي ربالي اللمو بالمكو م لح شممي ال زت الةلزي ه لنلن ر ن ا تبوق يميح ّ
نلح شالنوبي بلنض ال منو ت

ب َم ّلمموم م ملول ال ميت الحتيين ب بنوم ل نر ةنلز النزبات من
الننني لي بزالننو م ننب وم بيننوبع الحكوي ن تا ننح بالي ن الننالل الةننلزي ببمننفعو شتبننوت بمننتا ح الفالي ن
لألشم ننوح امتبين ن ()ٖٜه ب ه ننت ر س ننع فالي ننت ا

ننتبوق لت نني

ننول بو

ننتزفوا به ننر  :ا ننتبوق

خارجي وداخمي ومزجيه
ٔ -استباؽ خارجي :ب ين تتفن ا
بظيفتعو ( تومي ر راما امحيو

بيأ ننن ال ننيوا المننيب م ن ا

نتبوهوت الحنب المبسنبشي لمنو ني ع نر الم نت بح بلننا تكنب
بمو رالعو تممح لمت ع ب ي شمنح منو لند العويتن المالي ين )

ننتبوق ال ننوزفر المتف ن المبسننبشي

(ٓٗ)

لمننو نني ع ننر الم ننت بح بلننت

ز ض باهل المزسر المحتب بلت ا ال يوق الحب لن المزض ر ريوز لمالي الموسر بكأال رزات

م ال وزب ر يتتبل م لابي الموسر ر هميت ( المعوؿ الحجري ):

يػدمر فػي خيػالي صػورة األرض  /ويهػدـ بػرج بابػؿ
رنيف المعوؿ الحجر ّ
ي في المرتج مف نبضي ّ /
يقمع األبواب  /يخمع كؿ أجرة  /ويحرؽ مف جنائنها المعمقة الذي فيها  /فال ماء وال ظؿ وال زهر/
٘ٔٔ
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وشػد بػداً عمػى
 /...دماغي وراث األجياؿ عابر لجة األكواف  /سيأكؿ منب داء شؿ مػف قدسػي /
ّ
قمبي  /كالـ ذاؾ اصدؽ مػف نبػوءة أي عػر ٍ
اؼ  /تريػب مسػالؾ الشػهب /.../رنػيف المعػوؿ الحجػري
ّ ّ
يزحؼ نحو أطرافي /سأعجز بعد حيف عف كتابة بيت شعر في خيالي جاؿ (ٔٗ).

ت ةكح المزض بؤز الالل كبال يحمح ر ييوت هوف وم لماليوم الف يوم يتالو ن ر م نتبيي امبح
لم الم ت بح باآل ز لم الموسر ي وشت شمد الت فر المتتوبع بمبز تكنزاز تزاكمنر م ٍ
نتلش
ننر مننبز مالبلننب مننبتر يلمننب لةننت المننزض بالبفننع الالف ننر الننني يمننز ب ن الةننوشز بت ل ن التال ن

ي في المرتج مف نبضي " لعنت بفنع الحوسنز الند زبح
المبتي الم تزال ر " رنيف المعوؿ الحجر ّ
ػدمر
الموسنر يالننتج هنننا التالو ننن اللمالنر مفوزهن لمالين تتننتا ح منبتيوم مننع زالنني الملننبح الحفنزي " يػ ّ
في خيالي صورة األرض ،ويهػدـ بػرج بابػؿ يقمػع األبػواب ،يخمػع كػؿ أجػرة  ،ويحػرؽ مػف جنائنهػا

المعمقة الذي فيها " ،ن تفتمع هن امال وق الفلمي لتةكيح تال ةلزي ت نع نر ك نز ر نق التبهنع
المزتكننل بؤزي نوم ننر تال ن مننبزي كمي ن لننتموز امزض الحننب ا الح ننوز الفل ننر المتةننظر كبالي نوم
ت ل ن تم ن

الفالننو

بهمننع امب نباا بامب ن از

ننر

لتبننتر شممي ن ت نزاك لم ن متكننزز يالح ننز ننر بننؤز

التلةننر " فػػال مػػاء وال ظػػؿ وال زهػػر " لتسننيق الننتباح الةننلزي ةنني وم ةنني وم ننر التفكيننز اإلال ننوالر
المتميح نر " دماغي وراث األجياؿ عابر لجة األكواف " ال ين التفكينز اإلال نوالر تزكنل نر النتموغ

البة ننزي نا ك ننو رال ننوالوم اشتيوتين نوم رب ةن ننوش امز رب مفكن ن امز رب مالوسن نلم ببم ننف مفم ننح التغين ننز
وشػد بػداً عمػى
بالبحف بالتيبيز الني يأ ن مال مأ ن ا تلبر" سيأكؿ منػب داء شػؿ مػف قدسػي،
ّ
قمبي  ،كالـ ذاؾ اصػدؽ مػف نبػوءة أي عػر ٍ
اؼ ،تريػب مسػالؾ الشػهب " الحنب المنبت الم نت بمر نر
ّ ّ
تبهن

شفمن الحينو التيفن المننزض رب شنت تح يننق امهنتا

ننر وشمين ن لمن ن الم ننت بح ر نننت شم نند ش ننوتق الة ننوشز ا

المالةننبت بللننح ت نبح الننتباح الةننلزي

ننتمزاز بالم ننيزبز ننر شممين ن التميي ننح

المننبزي المت نزاك لحول ن المننزض لتننالج التيف ن حتمي ن هننر المننبت بشننت تحيننق امهننتا

الم ننت بمي

بحكن ن اإل ف ننوق ننر لمن ن الحوس ننز به ننب رم ننز ا ننتتشد افتم ننوا امشس ننوك البةننزي " امين ن از

ب

التموغ " ملوم شبز الت مي لحزكن ا ي نوا الحزكنر بالمنبتر لمملنبح الحفنزي العنتا " رنػيف المعػوؿ
الحجري يزحؼ نحو أطرافي ،سأعجز بعد حيف عف كتابة بيت شعر في خيػالي جػاؿ " ليمنبح كنح
نلن فوب العو ي لمو يحتف ر الم ت بح ه
بتالفنتح بالين همننيت ( محنػة أبػػي العػػالء) لمةنوشز شبننت البهنوا البينوتر ننر م ينع ( حسػػرة فػػي

بغداد) لد المبسبشي التوم لمنو ني ع نر الم نت بح ك وتمن العو ين ببمنفعو شلمن بنوزل تتنتا ح
ر ك ز ر ق التبهع لمو يؤبح م امحتاف الفوزي :
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أبحػػػػػػػػث عػػػػػػػػف سحابة/خضػػػػػػػػراء ،عنػػػػػػػػي تمسػػػػػػػػ الك بػػػػػػػػة/تحممني/إلى بػػػػػػػػراري وطنػػػػػػػػي/.../

و ارتحػػػػػػػؿ األحبػػػػػػػاب/تفرقوا قبائػػػػػػػؿ/و جفّػػػػػػػت الخمائػػػػػػػؿ/و هػػػػػػػاجرت مػػػػػػػع الضػػػػػػػحى العنػػػػػػػادؿ/
لـ يبؽ إال الموت في األطالؿ والهياكؿ(ٕٗ).

ر وت الةنوشز من ح ن ا نت تا الة مني ال الوشين التنر ر ننت شمند شوت عنو نزت امحنتاف نر

لم الحوسز بت ل

ال ي الفلح المسوزا " أبحث " بشلهوت مع ب ي التباح الفلمي " تمس عني

الك بة ،و تحممني إلى براري وطني " ول زت يتمحبز ر اإليوز المكوالر المتأل التيف البحنف شن
البي بالمكو املي

بلت زحيح امحبوا

تفزق ال بو ح بففو

باإللهنوز التيفن

ال مو نح

ا ال يوا ش الحيو ر هن الزهل المكوالين " لػـ يبػؽ إال المػوت فػي األطػالؿ والهياكػؿ"  ،بالعفنز
لنند زهل ن مكوالي ن فتيننت ننر "بغػػداد" م ن يبننق

اميننلح بالعيوكننح بمننو تمبننف الة منني ر تلننبت

بت زت مو ي ع ر الم ت بح بتتالبأ ب :
و بعػػد ألػػؼ سػ ٍ
ػنة ستنضػػج األعنػػاب /و تمػػأل األ ك ػواب /و ُيبعػػث المغني/ف ػ ِ ثػػـ أ ٍ يػػا صػػبابتي و
حزني(ٖٗ).
فممن " وبعػػد ألػػؼ سػػنة  "...ميمننت بتاين ا

ننتبوق المبسننبشر الننني ننفح وتمن العو ي ن

لألحننتاف لك ننز ر ننق التبهننع المحتننب ننر شممي ن ال فننل اللمالننر الففننو ر ل ند م ننت بح ممننرك بولحيننو
بالمحب

بالحزك

بالفزح بالغالوك بت ل امال وق التال شميعو "مؿء األكواب  ،و عودة المغنػي

إلى الغناء" بلت آهوت الحوسز برحلاال ه
ٕ_ اسػػػتباؽ داخمػػػي  :ب ي ن يننالظ م ننوز التالبننؤ بالتبهلننوت الم ننت بمي
بالحكوي اليوالي التر يتب هو الم يع ا

يتمننح بولحكوي ن امبلنند

تبوهر ر بالي الالل عر امو ا تبوهوت تكميمي

تتالبأ بمنو

يكب شمي م وز الة مي م نت بلم برمنو ا نتبوهوت تك اززين تزفنع م ّنتموم شمند حنتف ُ نيزبا نر
حيال ن بتفمننيح تهيننق تا ننح الننالل بشمي ن نإ ّ بظيفتعننو تتلمننق بننإشل لمننو هننب متبهننع ت لي نوم ري
اإلشل ر نهن المتم نر شن مبهن رب حوتين (ٗٗ)ه من ا نتبوهوت التكميمين منو فنوك نر همنيت
ال يوا (ديواف شعر) التر يتفمد يعو اللالمز اللمالر بمبز تكميمي سم محبز الحم بالتمالنر
التر تتمزكل ر شزسعو البت ر شمد ال ي اإليحوك الحب لم الم ت بح :
ولربما قرأتب فاتنتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

رب عذراء
ديواف شعػػػػػػري ّ
فتحسست شػػػػػػػػػػػفة مقبمة

فطوتؾ فوؽ نهودها بيد

فمضت تقوؿ  :مف التي تهوى

أذكرتها بحبيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػها النائي

وشتيت أنفاس وأصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء
ِ (٘ٗ)
واسترسمت في شبب إغفػػػػػػػػػػػػػػػػاء
.
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ةنوشز ا نالت نر شزسن البنت ر النند ال ين اإليحنوك " اخػذ الػػديواف " الند سنوك الم نت بح سننم

نؤز حممين متحزكن سنم
رب عػذراء "؛ لتةنكح ب ام
وشمي التمالر المزكل ر النتباح " ولربما قرأتػب ّ ...
سننوك الحمن بالتمالننر بالزابن با يننلا شمنند الم ننت بح الغننو ز سننم ملييننوت التأبيننح التننر المننتم

بفبتهو الحسبزي ر المبز الحزكي التكميمي " اإلمساؾ بجسد المرأة جسداً وروحاً"ه

ننر حنني يكننب ال ننز الننولن ال ن امز متبهلنوم شننت حسننبز م ننت بلم ننر محننوبز التغزيننا بالتعننبي بنني

الحبي ننا تفتم ننع يع ننو م ننبز تباح التغزي ننا شم نند تة ننكيح ة ننبون التم ننتي بالت ننويع

بالتفوشح الح ر المتبهع ةلزيوم بي امحب ر هميت (الزائر الذي لـ يج ):

ا

ننتفوب

وقػص جنػاح
لجؼ عبير الفراغ الممّوف فػي ذاكراتػي /
ولو جئت يوماً ػػػػ وما زلت أوثر إال تجيء ّ /
ّ
احتػي حطػاـ رجػائي البػريء  /وأدركػت أنػي أحبػؾ حممػاً /
الت ّخيؿ واكتأبت أغنياتي  /وأمسػكت فػي ر ّ
وما دمت قد جئت لحماً وعظماً  /سأحمـ بالزائر المستحيؿ الذي لـ يجيء

()ٗٙ

ه

تفتمننع ننر هننن ال مننيت امال ننوق الةننلزي شبننز شلهن الةننوشز حبيبعننو ننر مننبز تغزيبين

عننر

تليش ر لم النكزيوت الممتل لمبمبح الد منبز الم نت بح الفمينح نر ل نوك الحبينا" ولػو جئػت

يوماً ػػػػ وما زلت أوثر إال تجيء "

ر هنن المنبز نزشو منو تبنتر بو الح نوز بالتةنظر بتلةنر

المتنزاك ننر وشمين امال ننوق الةننلزي لمحننت من

ننيز امهننتا

الم ننت بمي تتفن الحننب ةننح التفزبن

بتننبحر التالبننبك الم ننت بمر الننني تفةننح ين تحننب ت الحننا مننع حبيبعننو تكت ننا الننتباح الةننلزي رين امز

مغويز تبحر بول يب بال ن

سم ت ويلوت متسوت " الفراغ الممّوف ػػػػ يجؼ " " جناح الت ّخيؿ ػػػػ

يقص "  "،األغاني ػػػ تكتئب "  " ،الرجاء ػػػ يػتحطـ " ،أمنبح الحنا لنتيعو ينت ح محنوبز ا
بالغ از بي الحولم تتةوبن يعو بؤز ال ن

نيز

" الذاكرة ،التخيؿ  ،األغػاني ،الرجػاء " الحنب ا الح نوز

الكمر لتةكيح فب هو م تممئ زاغ الم ت بح المزبن الحول " وأدركت أني أحبؾ حمماً ،وما دمت قد

جئت لحماً وعظماً " سم

سوك الت بح الم ت بمر لتبهع مو هب حومنح زبمنو " ولػو جئػت يومػاً ػػػػػ

وما زلت أوثر إال تجيء ػػػػ سأحمـ بالزائر المستحيؿ الػذي لػـ يجػيء " ،تتفن ين ا

نتبوهوت الحنب

المبسبشي التوم لمو ي ع ر الم ت بح ببمفعو وتم العو ي بشلم بوزل تتنتا ح نر ك نز ر نق
التبهع لمو يؤبح م امحتاف الفوزي ر الم ت بح ه

بكوالننت همننيت (عػػف وضػػاح الػػيمف والحػػب والمػػوت) لمةننوشز شبننت البهننوا البيننوتر م تمن المنني

كبالتعننو ا ننتبوهوت تك اززين ُباليننت شمنند مننو ُ ننيزبا ننر الم ننت بح بهننت ر ننوت مالعننو ت لينوم بننإشل مننو هننب
متبهننع ت لي نوم ننر نه ن المتم ننر سننم محننبز الحم ن بالتمالننر التننر تتمزكننل ننر شزسننعو البننت ر شمنند
ال ي اإليحوك الحب لم الم ت بح ر تباح الفمح الفلمي ب بل :

يصػػػعد مػػػف مػػػدائف السػػػحر و مػػػف كهوفهػػػا وضػػػاح/متوجاً بقمػػػر المػػػوت و نػػػار نيػػػزؾ يسػػػقط فػػػي

الصحراء/......./يحممها إلى السرير امرأة تضػج باألهواء/تمػارس الحػب مػع الميػؿ و ضػوء القمػر
ٔٔٛ
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المجنوف/تهػذي ،تغنػي ،تنتهػي مػف حيػث ال تبػدأ ،تسػتعيد /.../ولعبػة النهايػة/في حػرـ الخميفػة/و
ِ
ليمب المسكوف باألشباح و الماللة( )ٗٚه
ت لن ال مننيت باحننتايعو تتةننكح سننم محننبز "الخيانػػة و الحػػب "

تننأتر ا

ننتبوهوت التا مين

لتلمح بتؤبح مو يحمح ر الم ت بح ال زيا ر مبز ت وؤ ت يزحعو الةوشز :
مف أيف جاءت هذ األشباح؟ /وأنت في سػريرها تنػاـ يػا وضػاح/لعمها نوافػذ القصػر ،لعػؿ حػرس

األسوار/لـ يغمقوا األبواب /.../مف أيف جاءت هذ األشباح /وأنت في سريرها تناـ يا وضاح /لعمب
الواشي الذي أراح و استراح /لعمب الخميفة /أطمؽ في أعقابب العبد و كمب الصيد و الكابوس(.)ٗٛ
تكزاز رتا التلميح " لعؿ " ٍ
بالحب تزاكمر بالو ر هت ا ع ر ا تبوق لمن امحنتاف بتبالعنو

"

نوافػػػذ القصػػػر،حرس األسػػػوار ،األشػػػباح ،الواشػػػي ،الخميفػػػة " التننر ننزشت م ن شمننح امحننتاف ب
اإل عو ر مبت بسوح " الشخصية الماضوية " ب ت زيز ممنيز " وضػاح المسػتقبمي " ب بلن " :

أطمؽ في أعقابب العبد و كمب العبد و الكابوس"ه ب زشو مو تأتر ا
بولحكوي امبلد" حكاية وضاح" ب الحكوي التر يتب هو الم يع ا
م ننوز الة منني ننر الم ننت بح بلك ن

حكوين ن

تبوهوت التكميمين التنر تنزبي

نتبوهر الفتينت شمنو نيكب شمين

" :عطيػػػؿ و دزدمونػػػة " الزفننح ال ننني اتع ن حبيبتن ن

بول يوالن مننع ُشة ن ننوق آ نزي ب كننو ممنيزهو المننبت نر مننبز مفوزهن لمالين تتلشننا يعننو امتباز
بني " وضػػاح /عطيػػؿ" ب" خميفػػة /دزدمونػػة" يكننب عطيػػؿ هننب الخميفػػة بسننوح هننب دزدمونػػة ننر
هيأ المميز الم ت بمر الفومع بيالع

الكة

زؤين الةنوشز نوشتت نر ت نع سنوك لمم نت بح تفمنت نر

ش زؤي م ت بم لمميز الة ميوت :

مػػػف قبػػػؿ أف يولػػػد فػػػي الكتػػػب  /و فػػػي الراويػػػات و فػػػي األشػػػعار /عطيػػػؿ كػػػاف كائنػػػاً موجػػػود/
لكػف

سػفاح /
تنهشب عقارب الغيرة يا وضاح  /مف قبؿ أف يولد في الكتب  /عطيؿ كاف قػاتالً
ٌ
دزدمونػػة  /فػػي هػػذ المػػرة لػػف تمػػوت  /أنػػت إذف تمػػوت  /أنػػت إذف تمػػوت  /عطيػػؿ فػػي عمامػػة

الخميفة  /يواجب الجمهور  /بسيفب المكسور(.)ٜٗ

بلنت ر تنأتر امتا "

اينز ال مفين
ة مي عطيؿ الم ت بم كو لعو بفبت الف ر بريز بول نر ّ
لكػػف " لل ننتتزان بت زيننز الممننيز بيتبلعننو الفننر ت زيننز الممننيزي ننر امتا " لػػف " ب ننبا ال يوال ن

بت ل ن بفننبت امتا " إذف" كف نباا ممننيزي " فػػػي مػػػوت وضػػػاح عمػػػى يػػػد الخمفيػػػة -عطيػػػؿ "-ب

م زحت شمد الم زح رمو الفمعبز ببيت
 -3االستباؽ المزجي  :ل ت ز مت ا
العيكمر اللو ب زست يبتعو الةلزي

يف المك بز الملبز ش االك وز الكزام ب الةز ه
تبوهوت الملفي لعو يزي وم ر همو ت الزبات سم بالو عو

ر هميت الولن المل ك (صالة األشباح) يزي عو الت لر
ٜٔٔ
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ال ول سم لمكوالي ر يبزي م يت ة مت الحسبز الفلمر لمحتف بة ميوت ؛ لكوة
المالظبز التزامر لعو م اللالبا تتفمد مبز ا

تبوهوت ر تحتيت زسي لم ام يبزي لعن

المل الةبحي ببهتعو المبع وللالبا مبالر م مسو
كنلن إ امبح باهلر باليوالر ر يبزي

الكمر لمالل

بمسو

امبح الكز باليوالر ملز

لي

بهنا التمول رالتج ت ل ر يبزي هيمالت شمد البالوك

سلم ش المتلبح اللمكوالر الم تبحد م شتب الالل

ولتاح " صالة "مةحب

بإةوز لمالي محتت تحبح اللم م ال كب لد الحزك رب م الحزك لد ال كب
ر متلبل البلت امبح

ش

بهب يحمح

تبتر حزك الالل التزامي بولتزكيل شمد يالو ي ال با بالالتيف سم

البلت اللمالر المتمول مع ايز المكوالي :
ومدت يداً مف نحاس  /يداً
تممممت الساعة الباردة  /عمى البرج  ،في الظممة الخامدة ّ /

كاألساطير بوذا يحركها في احتراس  /يد الرجؿ المنتصب  /عمى ساعة البرج  ،في صمتب

الد ِج ّى  /عمى القمعة الراقدة
السرمدي  /يحدؽ في وجمة المكتئب  /وتقذؼ عينا
َ
سيؿ الظالـ َ
تحدؽ  ،ينطؽ فيها السكوت  /وقالت يد الرجؿ
/عمى الميتيف الذيف عيونهـ ال تموت  /تظؿ ّ
المنتصب (( / :صالةٌ  ،صال )) (ٓ٘) .
اللمكوالي ن

تسن ننم الن ننالل تبا م ل ن ننوالي لمي ن ن كييف ن ن
بهيمال ن الفلننح المسننوزا تلك ن

ف ن ننتت ا

ن ننتبوهوت الملفي ن ن ب ن ننق شلهوتعن ننو

الحزك ن اللمالي ن الم ننتمز المتبالي ن مننع الحزك ن المكوالي ن

الم تمز التر تالت ح ر سوك مز ب بمحتت يتفتت بإيوز م زحر ب ي فد ر ظعنبز منبت

النزابي اللمني ر نع ننر تحتينتهو نأشيد لمننلم بيوهن تلزيفين مكوالين متزات ن بمنف ال نكبالي من
لح االتعوك التلزي

بولميغ الم والي الف عو لم وش

المكوالي ن ال ولم ن " القمعػػة" بهننر مننف
الم تبيي  :اللمبتي بام ر

بهر " خامدة " ليمتت التبال البالو ر لمبحت

ننكبالي ريس نوم " راقػػدة " ت نبالت البحننتات اللمكوالي ن شمنند

ول وش مؤةز لمالر االةيز لد بلتي  :لموالر بمكوالر بمفظ "

الظممػػة " ين ا تتننو المةننعت امبح بولبلننت المكننوالر " القمعػػة" بشمبتين الننتباح اللمكوالين االلكن

ننر

تنبال بالننو ر شمنند شمبتين المننفوت الملبننز شن حولن المبمنب وت بوإلةننوز ال ننكبالي ال ننمبي

رمننو

الت نبال ام ننر

ننت تننأتد م ن

الم ننوالر بعننو بم ن ي ن

ننلح التمننوق المننف بولمبمننب

مبوةننز باالتعننوك ننيزبز البالننوك

ننكبالي لمكوالي ن المتميم ن "يػػػد الرجػػػؿ المنتصػػػب" " وجمػػػة المكتئػػػب" " ،

الميتػػيف" ؛ لنننا ننإ المةننعت امبح هننت رحتننبا شمنند ال ننيج لغننبي م ننبا ل ننيزبز الحزك ن ننر المةننعت
اليوالر بهنر النتاح اللمالنر " صػالة  ،صػال

"

هنن الت لن اللمالين تةنيز لند ا نت يوا لمالنر

مؤةز شمد البحتات ام زا بتكزاز التاح اللمالر المؤيز ب ب ي
تمن البحت الت لي بحباز تايبلنبفر ينوبر بحزكن ي وشين زتيبن
ٕٓٔ

برتا التلفا هب لت ميل

لمتلبينز شن ا نتغزاق لمالنر رب
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ي ن ننوشر متالو ن ننق من ننع اللمن ننق ال ن ننكبالر الزتين ننا بالن ننتليح شمن نند تمن ننن الحزك ن ن هن ننب اإلزان ننو الحزكن ننر
لمة ميوت التر ف تتعو مفمبش التباح الم والي الممت ي لمحزك الف تي لمة ميوت :
دبػػت حيػػا  /هنػػاؾ عمػػى البػػرج  ،فػػي الحػػرس المتعبػػيف  /فسػػاروا يجػ ّػروف فػػوؽ الثػػرى فػػي أنػػا /
ّ
ظاللهػـ الحانيػػات التػػي عقَفَتْهػػا السػنيف  /ظاللهػػـ فػػي الظػػالـ العميػؽ الحػػزيف  /وعػػادت يػػد الرجػػؿ
المنتصب  /تُشير  " :صالة  ،صال " (ٔ٘) .
ولننتاح " يجػػروف " يةننيز لنند الحزك ن ال ننمبي ننر بلننتهو اللمكننوالر ال ننمبر المغمننق تلبيننز ش ن
حزكن تزاتبين

ننبتابي م يننت تحزكعننو البحننت اللمالين الممّحن ننر تكزازهننو المننؤتي لنند تزاتبين مكوالين

مبي " صالة  ،صالة " لتح ق هن اإلي وشين لمحنتف المنبام ي نيز بوتفنو متالو نق منع نمبي النلم

الني يف ت التزاك الت لر الفلمر:

ػوت بالضػػجة الداويػػة /،
ػزج الصػ ُ
وعػػادت يػػد الرجػػؿ المنتصػػب  /تشػػير  " :صػػالةٌ  ،صػػال "  /فيمتػ ُ
فيبػرز مػف كػؿ بػاب شػب /
صدى موكب الحرس المقترب  /يدؽ عمى كؿ باب ويصرخ بالنػائميف /
ُ
مى الحزيف
هزيؿ شحب  /يجر رماد السنيف  /يكاد الدجى ينتحب  /عمى وجهب ُ
الج ْم ُج ّ
ولننتاح " صػػالة "هننب تاح لمالننر ايننز محننتت ببلننت لمالننر

(ٕ٘)

.

رالن ا ننت ز مننع ننيوق امحننتاف بتبفين

حزكت م ال نكب لند الحزكن ري من ت لن الفلنح الموسنر " عػادت" الند الحوسنز المتف نت نر
التنبال

يمتػزج  ،يػدؽ  ،يصػرخ  ،يبػرز  ،يجػر ،يكػاد " ؛ لنتلك
بالي ام لوح المسوزش  ":تشػير،
ُ
الكمر لل نتبوهوت الملفين التكميمين بالتك اززين نر شممين ال نزت الةنلزي المتح ن من زتوبن اللمالين
ال مبي شمد الة ميوت ه
با عمت ا

تبوهوت ال وزفي ب التا مي ر هميت (عف الميالد و الموت) للبت البهنوا البينوتر

ننر ينزاك الننالل بت لتن لمننو يعننو من

الحننب المبسننبشي سننم

ننم تكميمين ب تك اززين ننر شممين ال ننزت الةننلزي الننني يتفن

ي ننوا ةننلزي مت نلام لننلم الحوسننز يفمننع بنني الحيننو بالمننبت بمننبز

تأبيمي ا تبوهي لمة مي ال الوشي الزملي " عائشة " :
عندما تسقط في الوحؿ صبية  /عندما تنغرس السػكيف فػي لحػـ الضػحية  /عنػدما تسػعى عصػى

حية  /ستعوديف مع الشمس خيوطاً ذهبية  /............/ستعوديف مع الميالد و الموت
الساحر ّ
نبيػػب  /تُشػػعميف النػػار فػػي هػػذي السػػهوب الحجريػػة  /تبعثػػيف النػػورس الميػػت فػػي صػػمت البحػػار
ّ
األسيوية  /و الينابيع الخفية

(ٖ٘)

.

ٕٔٔ

هجلة األستار
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تبننتب الننتباح الةننلزي ات نننت يزي عننو الننت لر الحننب ننزت ننر لم ن الحوسننز بالحن ٍنب تك نزاز تزاكمننر

بالو ر متموشت ر امال وق الظز ين التنر ت نتبق الفمنح الفلمين  " :عنػدما تسػقط فػي الوحػؿ صػبية
نزشو منو

حيػة " لكن
،عندما تنغػرس السػكيف فػي لحػـ الضػحية  ،عنػدما تسػعى عصػا السػاحر ّ
تالت ننح لنند لمن الم ننت بح ركننت حننز " السػػيف " ؛ ببمننف ب ننيم الةننوشز ننر ا الت ننوح اللمالننر من

بغي اإلشل ش كح مبز م ت بمي آتي بهب يالت ح م حول
لح تكزاز تتوبع امحتاف بتكوممعو ّ
لنند حولن ر ننزا بمن لمن لنند لمن آ ننز ننر ز ن ملمننح الملوتلن " المػػوت /الحيػػاة " باللننبت

الالببي " مػف المػوت إلػى الحيػاة " تت ننهو منبز اإليحنوك الم نتمت من المنبزف النتيالر الم نيحر" :
استقباؿ جميع الكائنات لها بشوؽ و لهفة و زرع الفرح في القموب والنفػوس  ،حواحيػاء المػوتى ،
وشفاء المرضػى حوابطػاؿ السػحر بعصػاها " ولمنبز امبلند تمينح" زمػف الحاضػر" رالعنو منبز
مومت تزكل ر شبتتعو م فتينت شمند الح ٍنب شنبت زبحين تبنف الحينو

ن ت نتمز مني اإلشنل

المبفع لمةوشز الحب ا تبوق امحتاف تا ح بالي ال ميت بنلن مو المحظ ر هبل  :ستعوديف إلي

 /لتقػػػػػػػػػػػػػػػػودي فػػػػػػػػػػػػػػػػي أعاصػػػػػػػػػػػػػػػػير الرمػػػػػػػػػػػػػػػػاد /والػػػػػػػػػػػػػػػػدياميس  ،شػػػػػػػػػػػػػػػػراع السػػػػػػػػػػػػػػػػندباد/

ستعوديف مع الطوفاف لم ُفمؾ حمامة /.../ستعوديف بال جارية،هاربة مف أسر هاروف الرشػيد/.../
ستعوديف إلى األرض التي تخضر ُعوداً بعد ُعود  /لتضيئي الحجر الساقط في بئر الوجود

(ٗ٘)

.

ب زشو مو تلبت التباح الةلزي لال ج ت لتعو ر لم الحوسز ب من ين تتلوهنا نر اتفنو
يبلر ي ت ز ر لم الموسر بمبز ا تزفوشي بوالت وح فو ر لميغ اللم :
لتموتي مف جديد  /لتعودي عشبب صفراء في حقؿ ورود  /عندليباً في جميد(٘٘) .
ي يك ز الةوشز ر نق التبهنع اللمالنر لملمنح لمموسنر ب الحوسنز بمنبز فو ين

م ت بح مبع م تب ر يحتت ت ل هنا اللم لتؤتي ا

الالل ب اإلشل شالعو  :ستعوديف ،ولكف لف تعودي()٘ٙه

يتفن بن الحنب

تبوهوت الملفي بظيفتعنو ال تومين تا نح

بشالت تتبع محبز اإلي وا اللمالر سم شممي ك ز ر ق التبهع اللمالر لتزتيا امحنتاف يتسنح

لالو ر الل الحتيف ر ةلز الزبات هنت تنبلا سنم لماليني همنو " الػزمف الػواقعي " سنم مبسنبا
ال سن ننويو ال يو ن نني با فتموشي ن ن بالفكزي ن ن

رالتفتعن ننو المن ننون املمال ن ن ام ي ن ن "الماضػػػػي ،الحاضػػػػر،

المستقبؿ " سم بالوك نزتي متنتا ح " السػرد الػدائري "ه والػزمف األسػطوري النني يةنكح ين ر نق
التبهع م و امز لماليوم يت يد الحنتبت الفومنم بني املمالن اليلين ليتفن الحنب لمن ر نيبزي رب شنول

التولي رب شفو بر رب ا از بر ؛ هزببوم م الباهع سم شممي التمبيز بالتأبيح بمو تزكت اآليوز

ٕٕٔ
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اللمالي ب ت ل باسنح رب فين

بشمين الفنت ر هننا النلم هنت ازتنبي بومحنتاف المتلم ن بول سنويو

البيالي بال يو ي با فتموشي ه
ٕ -المسار العمودي لإليقاع القصصي (ضمف داللة التأويؿ):
بيزت ن هنننا الم ننوز ننر شممي ن بننف اإلي ننوا ال ممننر لمحننبز الننلم م ن حيننف ال ننزش بالننبيك

بغين ت ننتي منبز كوممن للممين ال ننل
سنم ت لن التأبيننح نر ةننكح بننف ننزتي شمنبتي متمننوشت ّ
تا ح بالي الالل الةلزي تتف الحب الحزكوت ال زتي التر تحتت م نتبا منت اللمنو ال نزتي نر
بنوليباالر بالننتهو ق بامينو بالةننعبز بال ننالبات

النالل الةننلزي ؛ من الملمننب ر ّ لمن ال من ي ننو
ر حي ر لم ال زت ي و بوم يز بالفمح بالف زات بالمفحوت()٘ٚه يبتب ر الم وز اللمنبتي
ل ي وا ال ممر سم ت ل التأبيح يأتر من نزاغ باالمنو من بفنبت ّشمن منو نر شممين هنل
امحننتاف بت لن التأبيننح تبلنوم لمحزكن التالوببين ننر التلومننح اللمالننر من حيننف ا شتمننوت شمنند ت اليننوت
الحزك ال زتي التر تةتمح شمد بلتي :

ر -البل ننت امبح :بي ننت ين ن شممين ن ت ن نزيع ال ننزت س ننم ت لن ن التأبي ننح حي ننف يلتم ننت شم نند ت اليت ننر:
" الحذؼ والتمخيص ".

ا-البلت اليوالر :بتت ي شممي بينوك ال نزت سنم ت لن التأبينح ب يلتمنت شمند ت اليتنر ":المشػهد
والوقفة ".
بشمين بننتت هننن الت اليننوت تمكن الةننوشز من تةننكيح ي وشن ال ممننر ال ننول ننر بالين الننالل

الةلزي التيف لمو تتيح هن الت اليوت من حزكن اال نيوبي سنم ت لن التأبينح بشمين

نب

يلمنت

البوحف لد شزض همو ت الزبات تبلوم لعنا الت ي اإلي وشر لمو يفسي الالل م م تبيوت ي وشي
تكم

ر باليت الةلزي :

ر-اإليقاع السريع :ويعتمد عمى تقنيتي الحذؼ والتمخيص.
ٔ_ الحػػذؼ  :تلمننح هننن الت الي ن شمنند ت نزيع حزك ن ال ننزت ننر مننبز الحننن

اللمالننر سننم ت ل ن

التأبينح النني يةنيز الند ال فننل لم ازحنح لمالين تينبح رب ت منز ننر لمن الحكوين تبلنوم
ال نزابي حيننف يننت ي ن اإلافننوح الكمننر لألحننتاف بامه نباح ننلح هننن المننت اللمالي ن
؛ رب ر يكب هوبلم لل تالتو تا ح الالل(. )٘ٛ

هالون ريز تا ُح شمد الحن
ب يال الحن شمد ه مي :

ٖٕٔ

نت تا ت الين

ة نزيي ر يكننب
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أ _ الحػػػذؼ المحػػػدد "المعمػػػف " :ب ي ن يتف ن الةننوشز سننم ت ل ن التأبيننح لنند اإلشننل ش ن المننت
المحنب ن شالننت ا ننت الو

الحكوي ن تا ننح الننالل الةننلزي كننأ ي ننبح؛ بلننت مننزبز ننال

البات هههههه الخ ه

ب _ الحػػػذؼ غيػػػر المحػػػدد" الضػػػمني " :بالمح ننظ ر الة ننوشز
المحنب شالت ا ت الو

مننزت يننلف

يتي ننزق ل نند اإلش ننل شن ن الم ننت

الحكوي تا ح النالل الةنلزي باالمنو ي نتتح شميعنو من

نلح الففنبات التنر

تبفننت سننم الت ننمح اللمالننر م ن هبننح المتم ننر شالننت شننوت ال نزبي اللمالننر سننم ت ل ن التأبيننح لتلننبت

لم م ر بالي الالل الةلزي الد ت م معو اللمالره

بي ننتعح ال ننيوا همننيت ( المػػومس العميػػاء) بمالبلننب تا مننر يكة ن

لمالف

ي ن ش ن الالعوي ن المالتظننز

بمو تلوالي بلت ايوا الةبوا شالعو ببتك مزحم الكعبل لتيعو :

وذ ّكرهػػا بجعجعػػة السػػنيف سػػعالها  /ذهػػب الشػػباب فشػػيعتب مػػع السػػنيف األربعػػيف  /ومػػع الرجػػاؿ

العػػابريف حيػػاؿ بابػػؾ هػػازئيف  /وات ػى المشػػيب يغمّػػؼ روحػػؾ بالك بػػة والضػػباب  /فاسػػتقبميب عمػػى

الرصػيؼ بػال طعػػاـ أو ثيػاب  /يػا ليتػػؾ المصػباح يخفػؽ ضػػوا القمػؽ الحػزيف  /فػػي ليػؿ مخػػدعؾ

الطويؿ

()ٜ٘

ه

ننولالل ي ننتعح بتنننكز ا ننتزفوشر لمننلم بلننت م نزاز المننزض بيننبح اللمننز " وذ ّكرهػػا سػػعالها " ،

" بجعجعػػة السػػنيف " ،مننق ي نوشر الف ننر متالننوا منع حولتعننو الالف نني التننر تةنلز بعننو ممننو رتا النند
بزبل الحن

اللمالر الملمن " السػنيف األربعػيف "

نت تمزكنلت م تللن نر بنؤز التمنبيز البمنزي

لتيعو تب تحتيت ميمق ر النتباح الةنلزي " ذهػب الشػباب " ل يننا بت ينر النلم الموسنر الند

لمن م ننت بمر آ ننز يننتزن م ن

ننلح ي ننوا التأبيننح الننني ت مف ن الننتباح الةننلزي المتزكننل ننر" واتػػى

المشػػػيب " التننر تننبحر بلننت الحزك ن باللفننل با ح ننو
المزت ب ر مبز ا

بالنننهبح باإلحبننوي لمبمننبح النند الالعوي ن

ت بوح لمتال " فاستقبميب " بلفل بكعبلن ب نكب لتزت ن منبز اللفنل الكمنر

ر ال ق التباح الكمين " واتى المشيب  ،فاستقبميب عمى الرصيؼ بال طعاـ أو ثياب  ،يغمّؼ روحؾ

بالك بػػة والضػػباب " ،سننم ملوتلن الف نني تف ننت يعننو زبح الةننبوا بتبننف يعننو زبح الكعبلن بالسننيوا
التننر تزكننل شمنند محننبز المفننول الكمننر لمننبز الفمننوت ال ننك بننل زبح " يػػا ليتػػؾ المصػػباح يخفػػؽ

ضػػوا القمػػؽ الحػػزيف فػػي ليػػؿ مخػػدعؾ الطويػػؿ " عننر رمننبحت رةننب بممننبوح ي فننت سننبك ننر
العوي الميح البعي

بهر مبز تةبيعي تتمحنبز نر ت لن التأبينح ا اليفنوك بال منبت بال نكب بهمن

الحزك لالف ي هن المبم

المزيس ه بت تتزن النولن المل كن همنيتتعو ( عنػدما انبعػث الماضػي

) لد اإلشل ش المت المحنب لماليوم :

ٕٗٔ
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ومضى عاماف ممعوناف مف أعواـ حبي  /مزقت أظفارهػا روحػي وقمبػي  /لػـ تػدع حتػى شػراعاً مػف

ؽ إال كبريائي  /و أباديد ادكارات لها قسوة ِ
رجاء  /أبداً لـ تب ِ
ذئب  /عرفت روحي منها لوف أمسي

 /أمسي الراسب في أعماؽ حسي
يكم الحنن

(ٓ)ٙ

ه

اللمالنر المحنتت سنم ت لن التأبينح نر هبلن " ومضػى عامػاف ممعونػاف " ولحنا

تغيا التباح الةلزي
لتا الةوشز اوتز ت لت سم بؤز التأبيح ؛ ليالفتح شمد كبام الالف ي التر ّ
" عاماف ممعوناف مف أعواـ حبي " ببمفعو تباح تال لمزاز اللناا الالف ر بمتت ؛ يالتج ي لمن
مبسبشر م تز بت لت التأبيح لتبليت مبز البحةو

" األظفار ،قسوة الذئب" تز

ةت وق حول ال ب

بالحل بال مق بالمزاا

ي بنؤز الت لن منبز البحةني " مزقػت أظفارهػا روحػي وقمبػي  ،لػـ

ؽ إال كبريائي  ،وأباديد ادكارات لهػا قسػوة ِ
تدع حتى شراعاً مف رجاء  ،أبداً لـ تب ِ
ذئػب " نر بلنتهو
الزمننلي لمننو تب نند مالعننو بلننت مننزبز الننلم

بمننو تزكتن من ايننز باسننح ننر الف نني الةنوشز " و أباديػد

ادكػػػارات لهػػػا قسػػػوة ذئػ ِ
ػػب " مالمننعز مننع وشمي ن الحفننز بالالننبش بالتمليننق الف ننتي بالالف ننر ل ننب
اللناا هب ال بيح لمتمبيز اللمالنر " عاماف ممعونػاف مػف أعػواـ حبػي " ،باللنبت بن شبنز ا نت تا

ظننز اللمننو " األمػػػس " الننني ا تننلح بتز ننا ننر مكالبالننوت التا مي ن "عرفػػػت روحػػػي منهػػػا لػػػوف

أمسي،أمسي الراسب في أعماؽ حسي" .

بتأتر هميت (الحمؿ الكػاذب) لتمينح حنن م نتاز " عشػروف عامػاً" يم ّنبز ين مفوهنت النالف
اإلال والي سم ت ل التأبيح لبكوك الةوشز لبيال :
العاقر الهموؾ  /مف ألػؼ ألػؼٍ وهػي فػي أسػمالها تضػاجع الممػوؾ  /.../عشػروف عامػاً وأنػا أبكػي

تعػج بالػذباب واألصػفار و الحػريـ /
عمى أسوارها وأحمؿ األكفاف  /لكنها ظمت كأورشميـ  /ممعونػة ُ
أصػػي ُ منفي ػاً عمػػى األس ػوار  /بابػػؿ يػػا مدينػػة األش ػرار  /قػػومي و غطّػػي ُعػػري هػػذا الجسػػد الػػذابؿ
باألزهار(ٔ.)ٙ

ولالل ل يتح لمتال

اللم " مػف ألػؼ ألػؼ " " عشػروف عامػاً "هيمالتن المبسنبشي بنح رنابعنو

ر ت ل التأبيح ام يبزي الزملي لمنتباح لممتيالن اآليمن المتمينح نر " العػاقر الهمػوؾ ،أورشػميـ ،

بابػػؿ " ،كننو ا

ننتزفوا اللمالننر لعننن الزمننبل هننت مننق ت لن فتيننت لمتيالتن الباهلين الحوسننز التننر

الوسح بسحد م افمعو بت تي الةعتاك ب يبوت اممح ر اليبز بالغزب بال فب المتميم بةكمعو

ػػج بالػػػذباب
المفننولي الزمننلي لمننتباح الةننلزي " أبكػػػي عمػػػى أسػػػوارها وأحمػػػؿ األكفػػػاف  ،ممعونػػػة تعػ ُ
واألصفار و الحريـ ،أصي ُ منفياً عمى األسوار " ،م نلح كين الةنوشز منبز البيبلن بالةنعوت
بالتسننحي بالغزب ن لمننبز مننبز الةننعيت رب المالوسننح المالفننر " قػػومي و غطّػػي ُعػػري هػػذا الجسػػد

ٕ٘ٔ
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اينز المحنتت لت نميي ر نيبز النلبح تمنبل الند امزض

بشبتت ر هميت ( ليمة في العراؽ) :
وحيف تنفّست عند انحسار الميؿ عشتار  /تنفض جرح تموز المػدمى تغسػؿ التربػا /عػف الجنبػات
هد البغي ثوار /أرحت جبينػي المحمػوـ /عمػى شػباؾ داري ارقػب الػدربا /تػدفؽ بالجبػاؿ
منب وحيف ّ
وبالعصي يشدها العار  ، /لتسػحب ،أو تمػزؽ جسػـ طفػؿ ثغػر المحػروـ  /مػف القػبالت والغنػوات

والزاد  /ينادي دوف  /أ يا أمي عرفت الجوع واطالـ والرعبا

(ٕ)ٙ

.

لالت تم ر الالل التزن للاموم بأ المت اللمالي م يبز اللبح تمبل الند امزض بشبتتن ليعنو هنت

ري ةننرك يتلمننق
حننن ت من ال ننيوق الةننلزي ن لن الفننت لعننو ري ت لن مبحين تةننيز ليعننو رب النند ّ
بعو ب وم لمنو بزت نر ينر منت ا نيبز البوبمين لكن شالنت تأمنح امال نوق الةنلزي بتبالعنو النتمم
بلض اإلةوزات ال فين ببمنفعو فنوكت لنتم ل المنت بتحنن عو من ال نيوق الةنلزي " تػنفض جػرح

تمػوز المػدمى تغسػؿ التربػا ،عػػف الجنبػات منػب وحػيف هػ ّػد البغػي ثػوار" بلنت ا تتالنوا ةنلزيو مننع
هػد البغػي ثػوار "المال نوق منع بي ن الةنوشز بمحالتن
التحبح المبسبشر لمسنمب ال منيت " وحػيف ّ
التر رت معو ببمفعو تباح ر يبزي ؛للبت اليباز المالتمزي بةكمعو ام نيبزي المتالنوا منع شنبت

تمننبل بلننت االفتننوح زؤا الت ل ن ننر بننف ال ننيج اليمأاليال ن " أرحػػت جبينػػي المحمػػوـ " بلننت ر يةننكح
تزفوا ال وزفر يزي الت لر ر ال ج ت ل ال مق ال يو ر الني يت نن منبز اليفنح المزت نا

ا

شمنند بننوا تاز مالتظننز رمننح فتيننتام يزت بن لم ننلل من

ننمي النننح بالبغننر باللننناا المتف ننت ننر

سننزا بوللمننر بالف ننز بالفننبا بالحزمننو التننر ال ننفتعو الننتباح الةننلزي  " :عمػػى شػػباؾ داري ارقػػب
الدربا  ،تدفؽ بالجباؿ وبالعصي يشدها العار  ،لتسحب ،أو تمزؽ جسـ طفؿ ثغر المحروـ  ،مػف

القبالت والغنوات والزاد ،ينادي دوف ،أ يا أمي عرفت الجػوع واطالـ والرعبػا " نر منبز ماللك ن

لالو ن الحوسز الني تمتز لم الموسر بتمزكل ي سم المت اللمالي التر ب ت ظعنبز تمنبل

الني يل ب الالةبز با التموز بشبتت الد امزض م فتيت ه

بتال ج التباح الةلزي يزي عو ر هميت ( صيحات مف الفقراء) لمةوشز شبت البهوا البيوتر لتمينح
حن

ايز محتت ي تالتج ر التيف حتمي شالت ا ت زاك التباح الةلزي :

ال تخجؿ  /ال تخجؿ  /يا حبي األوؿ  /.../لـ أنػت حػزيف؟  /سػنوات التكػويف  /سػنوات الفرحػة

 / .../فتحػػت باب ػاً لمدمعػػة  /و لفجػػر تغمػػر الموعػػة  /.../يػػا حبػػي األوؿ  /ال تخجػػؿ  /سػػنوات
المنفى  /عمّمت الطائر  /و هو يموت  /أف يبقى ح ارً  /ينتظر الفج ار

ٕٔٙ
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ت ب ال وشت الالمي سم ت ل التأبيح شمد بالي المالبلب التا مر الني يتفمد ر اللبت لد

الموسر "سنوات التكويف  ،الفرحة" التنر شوةنعو الةنوشز نر رزض النبي ؛ لبنف ت لن التيفن لمالين

م الممك ملز تعو ر ال نيوق الالمنر تلنبت لند لمن الحوسنز النتاح شمين " زمػف المنفػى " ليالفنتح
سم ت ل التأبيح سم تزاتبي امال وق الةلزي " باب الدمعة و الموعة أثػر فػراؽ األحبػة واألهػؿ

والػػػوطف "

ر المالبل ننب الننتا مر ات ننع ل نند مننو ه ننب ابلننت ننر اهتيوشننوت لمالين ن حوسننز بف ننتت

يزي عو ر بالي الت وؤح با التهوش التباح المالفين " ال تخجؿ ،ال تخجػؿ ،لػـ أنػت حػزيف؟ " لتلينر
التيفن حتمين ر ننزا تاليننبي شمنند اإلحيننوك المكين

يةننتق ت لي نوم شالننت تم ننر الم ن بهسننم بمننبز وشم ن

ننر الب ننوك حن امز مالتظن امز رمننح اليننبز بم ننت بلم فتيننت
ليكننب هنننا الحننن

بماللل ن يفننول لمسننمب

ال ميت لمفت االتبو المتم ر "القارئ " لد هزاك ال ميت م فتيت سنم محنوبز التأبينح لمنتباح " يػا

حبي األوؿ سنوات الفرحة عمّمت الطائر ،أف يبقى ح ارً  ،ينتظر الفجر " ؛ كر ي نعح شمين عن
مو رزات الةوشز م تمن ام م

التر بفتت ر العوين ال منيت لت نلد ال منيت الحنب ا الفتنوح ب

التةظر ر الملالد بهب مو رزات الةوشز لممتم ر ر يتزك ه
ٖ_ التمخيص  :تميح هن الت الي حزك

زتي يت يعو ت زيع ال زت تبلوم لميزي التر يتمز بعو

المبننتا بو ننت تام ت الين النزابي كننأ يننت نكننز ننزت شننت

ننالبات ننوب

ننر شننت

نزات رب شننت

م ننفحوت تب نك ننز تفومنننيح امح ننتاف رب امه ن نباح بالتم ننيل م ن ن الممكن ن ر ي ننتلك م ننع بالي ن ن

ا

ننتزفوا اللمالننر الننني ييننبح رب ي مننز ننر بلننض الحننو ت (ٗ)ٙه بي ننتمع ال ننيوا ننر ا ننتزفوش

محس ننو لي ننولر ال زين ن

الحليالن ن ببم ننفعو يوهن ن زبحين ن

ننتمزاز ننر الة ننبق بالحال نني ل نننكزيوت

الموسر ر اال وق ةلزي تسمالتعو هميت (في ليالي الخريؼ) :

عمػي الحنػيف  /كالضػباب الثقيػؿ /فػي زوايػا الطريػؽ /فػي
في ليالي الخريؼ الحػزيف  /حػيف يطغػى ّ
زوايػػا الطريػػؽ الطويػػؿ /حػػيف أخمػػو وهػػذا وهػػذا السػػكوف العميػػؽ  /توقػػد بالػػذكريات  /بابتسػػاماتؾ

الشاحبات  /كؿ أضواء ذاؾ الطريؽ البعيد  /حيث كاف المقاء في سكوف المساء

(٘)ٙ

ت تالت ت ل الالل الد البالي اللمالي الظز ي الغنو ز " في ليالي الخريؼ الحػزيف "

.

"

في سكوف المساء " الم تزفل ةلزيوم شبز النكزيوت الموسي برفبا عو المتالو ن مع البالي المكوالي "

الطريؽ الطويؿ " الحب مبمي ا هتلال بال م م مع ازهوموت النلم اليبمين شمند نان اليزينق
ب مننح ال زي ن

يننبحر بت لت ن التأبيمي ن ملينند الحول ن الالف نني بتننتاشيوتعو ننر ا مننفزاز الم نبالر

لمفباالا اليبيل بالعوي الحيو بلت بمبلعو لمزحم الالسج ليكنب اللالمنز اللمالنر " ليػالي الخريػؼ

 ،سكوف المساء " بؤز ا متمول بالتةزا بمبز متكزز يمأل بفنتا الةنوشز حاليالنوم بةنبهوم بتبهنوم
لمموسر مع رفباك السبوا الني يغم

زبح بيحفبعو ش التبامح الحينوتر يبمنوم بلنت ينب بمنبز

ٕٔٚ
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تزاكمي ن بالو ي ن م ننتغزه بننو هت از الةننلزي مننع الننتباح المكوالي ن " الطريػػػؽ الطويػػػؿ زوايػػػا الطريػػػؽ،

عمي الحنيف  ،حػيف أخمػو
الطريؽ البعيد " لتال وق مع الفسوك الالف ر الني يلية الةوشز" يطغى ّ
وهذا السكوف العميؽ ،توقد بالػذكريات  ،بابتسػاماتؾ الشػاحبات " كنح هننا ينتم ل ةنلزيوم نر ال نق
التباح ال تومي لم منيت " حيػث كػاف المقػاء فػي سػكوف المسػاء " حزكن امينو ال زيفين نر الزهلن
المكوالي حزكت با تالة ت حبا

الةوشز ر ا

ت ل بالت مي لعو بمبز متلامال لت مل نكزيوت

الموسننر التننر رنيبننت شمنند نان اليزيننق بالم ننوك ه بيالمننو تال ننج المل كن

ننزتهو الةننلزي بوتفننو يبيننح

زيع مع ب ي مح الزبيع تبزت ال البي ببمف تال مزكب م الة مي الزملين ب البالين اللمالين

شبز شله اإل الوت بالتباتز ر هميتتعو ( الشي ربيع ) :

إنب شي الربيع  /ذلؾ الشي المرح  /ذو الثياب الخضر والوجب البديع  /والجبيف المنشرح /كمما

طافػت خطػى نيسػاف بالػدنيا أطػال  /مػف كػوى غرفتػب عػذباً طروبػاً  /هاتفػاً أهػالً وسػهالً  / ..مرحبػاً
نيساف قد حاف لنا أف نظه ار  /ونجوب األرض ودياناً وسهالً  /في رداء أخضر

()ٙٙ

.

يبننتب ر الةننوشز ننر تف ننيتهو ة منني " شػػي الربيػػع " ا ننتبشبت لم ن تبز الحيننو اليبيلي ن

لمكننب بحيننو اإلال ننوالي ننر ا ننت بولعو لعنننا الفمننح الحيننبي الننني يفسننر فمولي ن با ننل شمنند حيننو
اإلال والي بمبز رفمح باةنمح من

نلح النتباح ا ةنوزي التنر بنترت منع تالن الحنز

" ر " لتأكينت

با نت بوح يبنبت امال نوق الةنلزي التولين التننر تالحند مالحند ةنوزي " ذلػػؾ الشػي المػرح  ،ذو الثيػػاب

الخضػػػر والوجػػػب البػػػديع  ،والجبػػػيف المنشػػػرح " افتملننت يعننو البالي ن اللموالي ن بالمكوالي ن مل نوم بةننكح

متبامنح شبننز حننز اللين " الػواو " بلننت ظعننبز بةنكح متننتز بمتكننزز بةنكح تكن از امز ت لينوم بالو ينوم
ي ننع ننر ت ننع زؤا التبهننع بالتأبيننح ننر امال ننوق الةننلزي ؛ لمللم ن الحول ن بتكز ازهننو بالحن ٍنب متننتز
بم تمز مع بتاي ةعز الي و " كمما طافت خطى نيسػاف بالػدنيا أطػال  ،مرحبػاً نيسػاف قػد حػاف لنػا

أف نظهػػػ ار "  ،لي ننز ال ننوالوم فننتيوم يو لن نوم لنني

لة م ن الننناتر

ب ننح لكننح محننبز الحيننو بالتك ننبي

المتفتت لمحيو شبز ت ل التأبيح الكومال ر امال وق المزحب ر ا

ت بوح المتفتت " مرحباً نيساف

قػد حػػاف لنػػا أف نظهػ ار ،ونجػػوب األرض وديانػاً وسػػهالً  ،فػػي رداء أخضػػر" التننر تالنتمج مننع مننبز "
ذلؾ الشي المرح  ،ذو الثياب الخضر والوجػب البػديع  ،والجبػيف المنشػرح " ،ت لن هنن امال نوق

تحتو لمبف ةوزي بفبت الييوا ال سز تةتمح بتت ع يعو الت ل التأبيمين الحنب ال منا بالالمنوك

لمحيننو البة نزي بالكبالي ن ؛ تتح ننق ي ن امال ننوق م ننوزهو بلننت ت ننتيمعو لمة ننيخ الزبيننع المننزح نب العي ننأ

المزحن ن باليي ننوا ال س ننز" هاتفػػػاً أهػػػالً وسػػػهالً " مم ننو يل ننلل ت لن ن ال ننلم المبس ننبشر ننر ال م ننيت
بيم ل تبز الحينو يعنو بالح ٍنب شنو نر بلنت اللمالنر ال نول ه بتمينح همنيت (بانورامػا "أصػمية")
سم ت ل التأبيح ربلنوتام الف ني تبلشنت نر ةنكح نبل م نويع ةنلزي
ٕٔٛ

بللنح م ينع (الهجػرة مػف

العذد  – 224الوجلذ األول لسنة 2028م 2419 -هـ

هجلة األستار

الذات) يميح هنا الفوالا بلت ر

لفأ الةوشز لد ت الي التم يل ر مبسنبشي بحنن

لمن ال نزت

تا ح بالي ال ميت التر ي بح يعو :

بدأ استشهادي /بعد اليوـ مف خمؽ الدنيا()ٙٚه

بالملحظ ر مسمب بت ل ال ميت يالتز ر" االستشهاد" الني رزات ب الت لن

المتفن لعفنز

النات لد شول ر ز " يوتوبيا الحممية" عب يحنتت لالنو ت لن لمن بهنن العفنز بتالن بنح تب ند شو من
رالعو تظعز بلت الحن

سم ت ل التأبيح

السمالر المتميح نر  " :بعػد اليػوـ الثالػث مػف خمػؽ

الػػػدنيا " ال ننني ي ننتتح بن ن شم نند ش ننت الت ننو ج بم ننفي لمحولن ن الالف نني س ننم ت لن ن التأبي ننح :سػػػكنتني
الموسيقى  /داهمني ليؿ هيولى  /اشتعمت روحي شوقاً لمعود األ زلي()ٙٛه
بتتفمنند الت ل ن

ننر مننبز اإلشننل ش ن هننن الالتننو ج الالف نني  :سػػكنت روحػػي فػػي الكممػػات /نهػػر

قدسػػب رمػػز كػػوني /صػػار الوجػػب األخػػر لمػػدنيا  /صػػار اإلش ػراؽ /ظهػػر الوجػػب الخالػػد لمحػػب /انتصػػر
ّ
()ٜٙ
اإلبداع  /قامت مدف ،بشروط الفف  ،يكاف فيها /الشعراء .
بيم ل الةوشز مكو ح الالف ي التر ازت مت بظعبز بف اإلبتاا سم ت ل التأبيح " المحب لمفف
والحيػػاة والحػػب " ننر كننح مكننو من رفننح نلل اإلال ننو من هيننبت ا

ننتبتات :مػػف أجػػؿ اإلنسػػاف

 /.../.../بػػػدأ استشػػػهادي و خالصػػػي /حػػػيف عبػػػر الخػػػط األحمػػػر لمػػػدنيا /مخترقػػػاً كينونػػػة حبػػػي

الصماء(ٓ)ٚه
سننم

كأ الالتيف تتسح ر ت ل

امش ن از

تننز ال نلم الم ننكبت شال ن

لل اإلال و الملومز مع بنتك ا

تةنعوت الملبنز شالن ت لينوم

ت ل ن " الخطػػوط الحمػػراء " تميننح ننزبض ال نباالي بالحننتبت ب

اإلال ننوالي ننر الكننب ه ي ننتالتج البوحننف ر التم ننيل سننم م ننوز هنننا ا ي ننوا يةننكح تال ن

باسنح الملننول سننم حننتبت الننالل من الممكن تم ننيل همن كوممن رب رحننتاف متتوبلن رب الننل

كومح ر يز ةلزي بهنا مو تحتت ت ل

هميت (عف وضػاح الػيمف والحػب و المػوت) سنم

ت ل ن التأبيننح التننر ننبق ر تالوبلعننو البوحننف ننر ميننتا البحننف التننر يظعننز يعننو الةننوشز ننر

ا تموز كز بمسمب بت ل ال ميت ر الم يع اليوالر ب تكززهو ر الم يع اليوم
الالمي لمم يع الةلزي  :لـ أجد الخالص في الحب و لكني وجدت اهلل(ٔ)ٚه

نر امال نوق

ب-اإليقاع البطيء  :بيلتمت هنا الم وز شمد ت اليتر " المشػهد و الوقفػة" حينف يلمنح كنحه مالعمنو
سم ت ل التأبيح شمد ب وك حزك ال زت لند الحنت النني ينبه المتم نر بتبهن
يوق الالل الةلزي ه

ٕٜٔ

حزكن ال نزت تا نح
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ٔ_ المشػػهد :م ننوح لمالي ن المنني مالننوظز لمتم ننيل

ننزتي ي ننب بعننو المبننتا بت ننتي

عننب حزك ن

امحننتاف ت ننتيموم م ننزحيوم مبوة ن امز رمننو المتم ننر ننر مننبز ربيننوك شممي ن ال ننزت تا ننح ننيوق الننالل
الةلزي

يت وبا يعنو لمن ال نزت منع لمن الحكوين

لد تزف

ت ل التأبيح هب يعو المتم ر بتبه
ننر الكةن

(ٕ)ٚ

ال زت ب يز ر بيك لمكة

شن امبلننوت الالف نني با فتموشين لمة مننيوت سننلم شن

أ نو

شمنح المةنعت سنم

ش الفوالا الفالر الني ي ع

ظعننوز فمولين الننالل الننني

يلزض شزسنوم م نزحيوم مبوةن امز رمنو المتم نر نر بنؤز لمالين تتنتا ح يعنو ا

نتزفوشوت با

نتبوهوت

بتت لت الزابي (ٖ)ٚه بم هن الت الي يتمك الةوشز م م زح امحتاف ّيمو ر الةوشز كنو
ي ننت ت ت الينن الننزابي الم ازه ننا لز ن ن
حزيمن نوم شم نند ا ننتلموح رتبات ال ننيالمو بالم ننزح ننر المن ن

المبز المةعتي بت لتعو المفوزه ؛ شالتمو ت تزا كنومي از الةنوشز التنر تالمنول بو الفتنوح شمند الفوالنا

بغي ن
الةننكمر بالت يمننر الننني يالفننتح شمنند شننت شالوم نز م تمف ن " شخصػػيات وح ػوارات واألحػػداث "؛ ّ
ت تي الفوالا الم زحر" الحركي" ر المةعت للله المي مكيف يتيمبعو ال يوق الةلزي بيبظ

ال ننيوا هننن الت الين لم ننزب من اميننز اللمالين بزتوبتعننو الغننو ز ننر مننتتعو النند لمن تةننكيمر متأمننح
يزت ن ننر منبز مةننعت حنبازي يتفمند ين بفن الللهن ال و من بني
تنناللك

ننيت المالنلح ب وتمتعننو مزفوالن

ي ن فباالننا التأبيننح الننت لر الملتمننت شمنند مفننوح التةننكيح الكتننوبر الح نبازي ننر همننيت "

أغنية في شهر أب " :ناديت مربية األطفػاؿ الزنجيػة  /الميػؿ أتػى يػا مرجانػة  /فأضػيئي النػور ..

بـ يهذر هذا المذياع ؟  /في لنػدف ،
وماذا ؟  /أني جوعانة  /و  ...نسيت _ أما مف أغنية ؟ َ /
موسيقى جاز  ،يا مرجانة  /فإليها أني جوعانة  /والجاز مف الدـ إيقاع (ٗ )ٚه
ننولمبالبلب يكة ن

ش ن مفوزه ن ت لي ن بوزش ن ننر يبيل ن الح نباز امحننوتي لمننبت ننيت المالننلح"

ناديت مربية األطفاؿ الزنجية " ولملزب
م تم وك رالف ع شمد ب ق ال باشت بام

شممين الحننن

ر ّ ال ت ه م يتبلب هن اممبز ر المالولح الف م
كو الغزض مال هب البتك
الكل يكي ل مبن ال ت

اللمالننر المحننتت" الميػػؿ أتػػى يػػا مرجانػػة " يتفمنند من

الملتم ننت شم نند شلم ننوت التن نزهي بمم ننرك الف ازا ننوت شال ننت ل ننوك الك ننل

التبه ن

للن يزيننق الكتوبن البمنزي
ل ننبض الة ننوشز شن ن ال ين ن

الكلمننر ننر فمم ن " فأضػػػيئي النػػػور  ..ومػػػاذا ؟ " ليتف ن الكننل ت ليننو شمنند ب ننق آلي ن
نتز وك لنتا نيت المالنلح سنم شلمنوت ا

نتفعو التنر هنر

التأبيح الةلزي الني يز

حولن ا

مالعننو تالننوبح اليلننو رب ا

ننتموا محننتا راننوالر المنننيوا " أنػػي جوعانػػة و  ...نسػػيت _ أمػػا مػػف

اةب ببهف يعومي ا تتشت البهت الم تز ر ب بهت الفزاغ الزتيا الني يمكن رةنغول بلنت رمنبز
سننو يوم م ن

ننلح يننزق الكتوب ن البم نزي ب

أغنيػػة ؟  ،بػ َػـ يهػػذر هػػذا المػػذياع ؟ " ليتف ن الننلم
شلمنوت التنزهي كمؤةنز إل فنوق هتننح بهنت الفنزاغ لنتيعو سنم ت لن التأبينح نر مالظنبز يتفن الحننب
البالين المكوالين " فػي لنػدف  ،موسػيقى جػاز  ،يػا مرجانػة  ،فإليهػا أنػي جوعانػة  ،والجػاز مػف الػدـ
ٖٓٔ
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إيقاع " بهب بمنت م نتلمز يبنف ناشن مب ني د ومن بوللبينت " الفنول " لمتاشبن امبتنوز ا-لنتباح
ننر ةننوز فتيننت لمةننعت الزف ننر بنني

مال نباح

ننيت المالننلح ب وتمتعننو لبننتك حيننو فتيننت بلننت تبه ن

الحينو  ":الميؿ أتػى يػا مرجانػة  ،أنػي جوعانػة ،يػا مرجانػة  ،أمػا مػف أغنيػة  ،موسػيقى جػاز  ،يػا
مرجانػػة "ه بتتفمند همننيت الننولن المل كن بمةننعت ي ننوشر بينرك الحزكن يبننف ين مبهن

لملم

تحزيسننر

ر هميت ( لعنة الزمف) :

ولكف الحركة /ظمت تتبعنا والسمكة /تكبر تكبر حتى عادت في حضف الموج /كػالعمالؽ /وصػرخت

رفيقػػي أي طريػػؽ /يحمينػػا مػػف هػػذا المخمػػوؽ ؟ /لنعػػد فالػػدرب يضػػيؽ يضػػيؽ/والظممة محكمػػة

اإلغالؽ /فأجاب رفيقي مرتعشاً/والظممة محمكة اإلغالؽ"/نهرب لف تسممنا اطفاؽ"(٘. )ٚ

ن نناللحظ اهت ن نزاا ة من نني الةن ننوشز بتفزبتع ن نو م ن ن ت ت هن نننا الن ننالل سن ننم من ن ّنبغ تةن ننكيلت
لمملت ننتات المةننعتي تتفمنند ننر ر ننمببعو الةننلزي ه م ن شال نبا ال مننيت (لعنػػة الػػزمف) المحننظ ر
هالولن تزابيوم ت ليوم مكيفوم بي بالي اللمو اللو

ر التال " تكبر تكبر" ببالي المكو المبع " طريؽ

اطفاؽ " ن ت تتزن التباح الفلمين ةنلزيتعو الزملين " مشػينا ،تتبعنػا ،تكبػر ،عػادت ،نعػد ،يضػيؽ،
نهػػرب " ،ننر محننبز تب ننع شلهوتعننو الحزكين المتتولين لممحوبلن ال ننزب من الننتا ز اللمالين المبعمن

النند تا ننز ةننكمي بمنزي حزكين تت ننن ةننكح التالن "السػػمكة  ،تكبػػر تكبػػر  ،كػػالعمالؽ " النني يغمننق
اليزق باآل وق بوتفو زملي ٍ
شوح ر الته بالتمبيز بلت ب الز ي ي مالعو " وصرخت رفيقي،

لنعد فالدرب يضيؽ يضيؽ ،والظممة محكمة اإلغالؽ  ،فأجاب رفيقي مرتعشػاً  :نهػرب لػف تسػممنا
اطفاؽ " ،ليالتعر المةعت بيالغمق شمند البالين اللموالين بالمكوالين بمنبزتعو الزملين البمنزي المحكمن

اإلالق ه بي تعح البيوتر ر همنيت (المػوت فػي غرناطػة) مةنعتام يظعنز الللهن اليالو ين المغنويز

بنني " الػػديف والشػػهادة والمػػوت /التضػػحية والحريػػة والػػوطف " و ننتيوا ت ننتيمعو بمننبز مةننعتي
ات نننت مننبزهو من المننبزبف الننتيالر الننني تميننح ننر حزكن اال ننيوبي لم يلين المةننعت الملمن

بهننب

يتف م لم الموسر لد لم الحوسز ر لحظ ت وبت يعو المت اللمالي :
أرض تػػدور فػػي الفػػراغ و دـ يػػراؽ  /ويحػػي عمػػى العػػراؽ  /تحػػت سػػماء صػػيفب الحمػػراء /

مف قبؿ ألؼ سنة يرتفع البكاء  /حزناً عمػى شػهيد كػربالء  /و لػـ يػزؿ عمػى الفػرات دمػب المػراؽ/
يصبغ وجب الماء و النخيؿ في المساء ()ٚٙه

ي تعح الالل م زح امحتاف لماليوم بي الحوسز بالموسر ر مبز شو من " أرض تػدور فػي

الفػػػراغ و دـ يػػػراؽ " ننر زهلن ن م ننزحي مكوالين ن "العػػػراؽ " بل ننت ر ّ بف ننت شن نلاك يتة ننكح ننر ظن ن ّح
المالظبز المكنوالر " العػراؽ " باللمالنر " تػاري الشػهادة " المتمينح بمةنعت ةنعوت ربنر امحنزاز اممنو
ٖٔٔ
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الح نني (ا) من الالوحين اللمالين ؛ ليز ن لالننو مننبز ةننلزي

يولين تتفن الحننب الباهلين التننر تتةننبف

فنبزهو ر الحل بالبكوك ؛ تتبحت يعو المةوشز الحليال مع البي بهب بليت شال ر لم المالفند
حيف كو المبت هب الفنزح المتب نر لنتا الةنوشز ليفمنع لالنو منبز مةنعتي بني لمن الموسنر "

شهادة اإلماـ الحسيف(ع) " بالحوسز" المنفى " يتبحت يعو الحل شمند النتي ب النبي بالحزين

ال ننتييع تزاكع ننو بمن نزيوم س ننم محننبز التأبي ننح الم ننبزي ال ي ننولر ا ننتيوا بيع ننو ننر هول ننا الم ننزح

الةننلزي من ّنبز حننو ت المنزاا الالف نني الملوةن برلمالتعننو الالف نني ننر مننبز شننت المننز الننبي
بالنتي بالةنلا لنتا النبلض با تفنو الحنب البكنوك شمين كمنو هنب الحنوح نر هسني اإلمنو الح ني
(ا) ننولمبت هالننو هننب مننبت مفننولي يتسننح ننر االتمننوز ت اممننو الح نني (ا) شمنند ال نني

اآل بهننر هسنني يننتزكعو الفميننع

بالمالفد بهب بليت ش رزض البي ه

لنند

ننر حنني ر المننبت شالننت البيننوتر يتسننح لمالي نوم ننر رل ن الغزب ن

 _3الوقفة :تلمح هن الت الي شمد اإلبيوك المفزي لحزك ال نزت لند الحنت النني يبنتب ملن ال نزت هنت
تبه

ش التالومر ت ليوم حيف تغيا امحتاف ش امالظوز تا ح النالل الةنلزي بي نتمز منبت

الةوشز بحت

ممو يالتج ا تلح لمالر سم ت ل التأبينح التيفن التنت لت المال نبب لمةنوشز من

تلميق ؛ كأ ي ت بلنض التفمنيلت المتلم ن ببمن

مننفحوت بشمي ن ت ننمد البهف ن البمننفي

()ٚٚ

الة منيوت باممنوك بامةنيوك التنر ت نتغزق

ل ننت ايننا الػػػرواد وشمي ن ال نلم سننم ايننز الحتاي ن

الةن ننلزي بو ن ننت تا هن ننن الت الي ن ن تا ن ننح بالي ن ن ال من ننيت باتفع ن نبا الحن ننب تبمن نني

اممكال ن ن بامحن ننتاف

مر القطار) لالولن المل ك حيف يتحبح بم
بالة ميوت ب هنا مو االيبت شمي هميت ( ّ
ال ل الةلزي الد التبمي المكوالر بت م ش تحتيت باليت اللمالي بشلهتعو بمفزيوت امحتاف :

يز

وفتى هنالؾ في انطواء  /يػأبى الرقػاد ولػـ يػزؿ يتنهػد  /سػهراف يرتقػب النجػوـ /فػي مقمتيػب بػرودة

خط الوجوـ  /أطرافها  ..في وجهب لوف غريب  /ألقت عميب حرارة األحالـ أثار احمرار  /شفتا في
شبب افترار  /مف شػبب حمػـ يفػرش الميػؿ الجػديب  / .../هػذا الفتػى  /وتمػر أقػداـ الخفيػر  /ويطػؿ

وجب عابس خمؼ الزجاج  /وجب الخفير ويهز في يد السػراج  /فيػرى الوجػو المتعبػة  /والنػائميف

وهػػـ جمػػوس فػػي القطػػار  /واألعػػيف المترقبػػة  /فػػي كػػؿ جفػػف صػػرخة باسػػـ النهػػار  /وتضػػيع أقػػداـ

مر القطػار  /وضػاع فػي قمػب القفػار  /وبقيػت وحػدي أسػأؿ
الخفير الساهد  /خمؼ الظالـ الراكد ّ /
الميؿ الشرود  /عف شاعري ومتى يعود ( )ٚٛه
ولالل ي تعح ببهف

زتي ر وتت مالعو الةوشز شبز ت الين النزابي اللمني لال نج زؤا النالل التنر

تةننكمت ننر يننوز حكننو ر سننم الحسننبز الفلمننر لمة منني بتبمننيف ننر امال ننوق الةننلزي شمنند

م ننتبا المننبز الح نني بالنهالين التننر الننتمم

بفبتهننو الفلمننر( :وفتػػى هنالػػؾ فػػي انط ػواء " تمننبيز
ٕٖٔ
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ح ر" يأبى الرقاد ولـ يزؿ يتنهد "تمنبيز نهالنر ح نر " سػهراف يرتقػب النجػوـ " تمنبيز ح نر

نهالننر" فػػي مقمتيػػب بػػرودة خػػط الوجػػوـ " تمننبيز ح ننر نهالننر " ألقػػت عميػػب ح ػرارة األحػػالـ أثػػار

احمرار" تمبيز نهالر ح ر " شفتا في شبب افترار مف شػبب حمػـ يفػرش الميػؿ الجػديب" تمنبيز
ح ر نهالر" )ه
حممت هن النتباح يوهنوت ت لين ح ني نهالين ؛ لت نز تلنوبيز البفن الحنب التبمني

الد باهلي المةعت المالةغح بولتبمي

البفنتاالر

المكوالر إلظعوز ةلزي اممكال " وتمر أقداـ الخفيػر ،ويطػؿ

وجب عابس خمؼ الزجاج  ،وجب الخفير ويهز فػي يػد السػراج ،فيػرى الوجػو المتعبػة  ،والنػائميف
وهـ جموس في القطار ،واألعيف المترقبة ،في كؿ جفف صرخة باسـ النهار  ،وتضيع أقداـ الخفير

السػػاهد ،خمػػؼ الظػػالـ الراكػػد " ،بلننتهو يتال ننح محننبز ال ننزت النند الناتي ن لت ننتي لم ن

ننزتي مغننويز

مر القطار ،وضاع في قمب القفار ،وبقيت وحدي أسػأؿ الميػؿ
يالةغح بولتبمي المكوالر يبتتب " ّ
الشرود ،عف شاعري ومتى يعود " .
بالفت الةوشز شبت البهوا البيوتر اهت بولتزكيل ر المت اللمالي

مع همتي

ر مبشت الم وك الني يتموةد

فوك امحتاف بهب رمز الني يتسح ر بالي همنيت (األمير والميؿ ) :يوـ دخمتِ فػي

الضحى /حديقة الميموف /أمطرت السماء عط ارً /أمطرت شجوف /وأستيقظ البمب ُؿ /يا أميرتي/.../
موعػدنا غػداً ،هنػا /ومػرت السػػنوف /وخمّػؼ البمبػؿ /يػا أميرتػػي /وأورقػت غصػوف /جديػدة ،وأنتشػػر

الطػػاعوف /فػػي حينػػا وامػػتألت سػػجوف /مػػدينتي بالنػػاس /وامتػػدت يػػد المنػػوف /إلػػى ربيعػػي األسػػود
الحالـ في حديقة الميموف /وأخمدت أنفاسب /وأخمدت لحوف /قيثارة السكوف(.)ٜٚ

م

يميح ت بح امميز ر حزكتعو التأبيمي بهف بمفي ا تزفوشي فوكت م ا تزفوا مو مسد
مت اللم ببالي مكوالين " يوـ دخمتِ في الضحى  ،حديقة الميموف الذي أمطرت فيب السػماء

عطػ ارً و شػػجوف"؛ اوين ت لين لننت بح المتم ننر سننم ت لن التأبيننح لنند شننول ا از بننر ننر امال ننوق

الةلزي إليعومي بباهلي مو يبم

لك

زشو مو يتبه

لحظن ا ننتي وظ البمبننح ليتفن لنند لمالين الحوسنز المتبهن

اللم الموسر بيت ويع م فتينت منع

ننر مبشنت الم ننوك  " :موعػػدناً غػػداً ،هنػػا ،

ومػػرت سػػنوف " ولمبشننت هننت حننتت ننر هنننا المكننو المبمننب

بت ل ن " هنػػا " لك ن ال ننيوق الالمننر

زشو مو ي زا نر نهنوا هننا النلم ب فلمن لمالنوم موسنيوم  ":مػرت السػنوف " بةنكح ال نق تا نزي

ت لننر

ننت لمالظننز بالتأمننح

رال ن يتبه ن

ننر ا الةننغوح ببم ن

آ ننز  " :خمػػػؼ البمبػػؿ ،أورقػػػت

غصػػوف جديػػدة ،أنتشػػر الطػػاعوف ،امػػتألت السػػجوف ،امتػػدت يػػد المنػػوف إلػػى أنفػػاس  ،أخمػػدت
السجوف ،قيثػارة السػكوف " الةنغح الةنوشز بتبمني

ٖٖٔ
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لم الموسر م فتيت هب رمز التمم

آ ز متبه

بفبت ت ليوم بت ل بفبت بيوض تزك الةوشز لحنن

لمن

يال وق ت ليوم بةكح تا نزي فتينت :موعػدنا غػداً ،هنػا /ومػرت السػنوف /لكننػي أفقػت يػا

أميرتي  /مف غمرة الجنوف /ولـ أعد أجتاز في رأد الضػحى /طريقنػا الواغػؿ فػي مجاهػؿ الظنػوف/
فالنار في مدينتي امتدت إلى حديقة الميموف(ٓ.)ٛ
ر هن البهف رزات الةوشز بم

حول الحل لتين ليلنبت الةنوشز إلكمنوح حكويتن من فتينت تا نح

بالي ال ميت بو نت تا امتا " لكننػي أفقػت يػا أميرتػي "ه بشالنت تتبنع م نتبا اإلي نوا ال ممنر نر
المننبل الننزبات المننح لنند همننتي باسننح مفوتهننو ر اإلي ننوا اللمالننر البيننرك الننني اشتمننت شمنند

ّيمو ر همو ت ال نزت
ت اليتر " المشهد و الوقفة " هت فح يوت لمي شمد الالمبل الةلزي
الننناتر ننر ةننلز الننزبات التننر المحننظ يعننو اهتمومنوم با ننلوم ننر ا ننت تامعمو؛ لمبمننبح لنند تزفن لمالين
لم الحكوي تا نح بالين النالل الةنلزي التيفن همنز لمن

تت وبا يعو ت ل اللم ال زت مع ت ل

الحكوي ن تا ننح بالي ن الننالل الة نلزي اشتمننوتام شمنند ت اليتننر ":المشػػهد والوقفػػة" لمننو لعمننو م ن شله ن

بييننت بيبيلن التفزبن الةننلزي التننر اولبنوم مننو تننتبز ننر يننوز ناتننر رب ال ننوالر ت ننت ت ننتيموم م ننزحيوم
امةننيوك بالة مننيوت باممننوك اشتمننوتام شمنند شالمننز البم ن

لممتم ننر ننر مننبز تبمنني

التيف ن

ا هتمو بت فيح البهو ع با حتاف بالظباهز ت فيلم تهي وم سلم ش ت ميي السبك شمد مو هب

تا مننر رب ننوزفر مال ننوق الننالل بتبالن التننر تةننكح بننؤ امز المنني م تسننفر شمنند الالمننبل ةنني وم من
ال مبمي بالتفزت ه

الهوامش:

او تب بوةلز ل 56ه

 _1يالظز  :حت

المحظ

 _3الممتز الف

 :ل 24ه

 _2اللم الالبشر باةكولي الالبا ال زتي هيي الحو شمر ل 23ه
 _4يالظز :ا لت ال بالتمب

ر ةلز شبت البهوا رلبيوتر شليل ال يت فو

 _5يالظز :بالي الةكح الزبا ر  -الفسوك اللم

الة مي  -ح

 _6يالظز :الظزي المالعج الةكمر  -المبل الةكلالي الزب -
لمالوةزي المتحتي

له180

 _7اتفوهوت الةلز اللزبر الملومز ته ح و شبو
 _8يالظز :يميوك الم زح بالتزامو كيز يل
 _9يالظز :ا

يبز بالتزامو

ل 83ه

تزفم ز ي

لت شبت اللليل ل 108ه

 _10التف يز الالف ر لألتا ته شل التي

كز

موشيح ل ه100

ل ه23

بحزابي ل107ه

مةتزن

تزفم  :بزاهي ال ييا

ل 181ه

 _11المغ الةلزي ر ال يوا الال تي اللزبر تلل التزاف بالملومز محمت زسو مبوزن ل  189ه
 _12الممتز الف

 :ل  183ه

 _13ال يي ب التكفيز تهشبت اهلل الغوالمر ل  14ه
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 _14الزابي المبهع بالةكح -بحف ر ال زت الزبا ر -تهيمالد الليت ل ه124
م وزال ليليي الفيا محفبظ ته ي ال هو

 _15يالظز :بالوك الزباي  -ت از

مفم امهل اللتت ( ) 5آيوز 1989

 _16اللم

ر ةلز ال يوا ح

 _ 17يالظز :يوا الحكوي

ل 45ه

شبت زاسر ز ول موف تيز الفومل الم تالمزي

فيزاز فاليت ل  51الةلزي

 _ 18يوا الحكوي  :ل ه51
 _19الممتز الف  :له60

 _ 20الولن المل ك ر ق الحتاي

تليفتيو تبتبزب

ل  44ه

له48

يزات الكبي ر مفم امهل بغتات ا(26 1992 ) 2-1له

 _21يالظز :م ب ت ال زت امتبر تل يتو تبتبزب

تزفم :الح ي

 _22يوا الحكوي  :له62
 _ 23الممتز الف

ل (  )27-26اللم

ر ةلز ميح حوبي

بحو ب ؤات مفو له42

 :له61

 _ 24يالظز :بالي الةكح الزبا ر ل( )122-121ه
 _25يالظز :يوا الحكوي

له60

 - 26تيبا بتز ةوكز ال يوا  /1 :ل  270 -269ه
 _27تيبا الولن المل ك  504 – 503 /2 :ه

 _28تيبا ب تو شو ة  :شبت البهوا البيوتر ل( )42-41ه

 _29الممتز الف

 :ل( )42-41ه

 _30ر حتاي الالل الةلزي :تهشمر فلفز الللق ل ه41
 _31تيبا الولن المل ك  191 / 2 :ه

 _32امشموح الةلزي الكومم  :شبت البهوا البيوتر ( مل ك ب ةيويي )  26 /1ه
 _33تيبا بتز ةوكز ال يوا  :رلهوز ب ر وييز  25 /1ه
_ 34تيبا الولن المل ك  :هزاز المبف

 341 /2ه

 _35امشموح الةلزي الكومم :شبت البهوا البيوتر (الالوز ب الكمموت) 313-312/1ه
 _36يالظز :يوا الحكوي

ل()64-62ه

 _37تحميح ال يوا الزبا ر  :له77

 _38يالظز :ر وليا الةلزي الملومز تهملح سح له111
 _39يالظز :الظزي ال زت م بفع الالظز شمد التب يز له124
 _40يوا الحكوي  :له77

 _41تيبا بتز ةوكز ال يوا  :ةالوةيح ابال الفمبر  107 /2ه

 _42امشموح الةلزي الكومم :شبت البهوا البيوتر ( فز الف ز ب اليبز )  353-352/2ه
 _43الممتز الف  ( :فز الف ز ب اليبز )  354-353/2ه
 _44يالظز :يوا الحكوي

ل-79ه82

 _45تيبا بتز ةوكز ال يوا  :رلهوز ب ر وييز
 _46تيبا الولن المل ك  :هزاز المبف

 108 /1ه

 231 /2ه

 _47امشموح الةلزي الكومم :شبت البهوا البيوتر ( همو ت حا شمد ببابوت اللول ال بع) -496/2ه497
 _48الممتز الف
 _49الممتز الف

 ( :همو ت حا شمد ببابوت اللول ال بع)  498-497/2ه
 ( :همو ت حا شمد ببابوت اللول ال بع) -498/2ه499
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 _50تيبا الولن المل ك  126 / 2 :ه
 _51الممتز الف

 _ 52الممتز الف

 127 -126 /2 :ه
 /2 :ل 127ه

 _53امشموح الةلزي الكومم  :شبت البهوا البيوتر 462/2ه
 _54الممتز الف

 :المكو الف ه

 _56الممتز الف

 :المكو الف ه

 _55الممتز الف

 :المكو الف ه

 _57يالظز :يوا الحكوي
 _58يالظز :يوا الحكوي

ل 102مت ح لد الظزي ال م  -تحميلم بتيبي وم -له85

ل( )119-177ت اليوت ال زت الزبا ر ر سبك المالعج الباليبي ل( )85-84ه

 _59تيبا بتز ةوكز ال يوا  :رالةبت الميز  538 /1ه

 _60تيبا الولن المل ك  :ةظويو بزموت  57 _ 56 /2ه

 _61امشموح الةلزي الكومم :شبت البهوا البيوتر (هميت يبيم فلك م تيبا المبت ب الحيو )  464 /2ه
 _62تيبا بتز ةوكز ال يوا  :ةالوةيح ابال الفمبر  628 _ 627 /1ه

 _63امشموح الةلزي الكومم  :شبت البهوا البيوتر (رةلوز ر المالفد) 189-188 /1ه
 _64يالظز :ت اليوت ال زت الزبا ر ر سبك المالعج الباليبي ل82
 65تيبا بتز ةوكز ال يوا  :رلهوز بر وييز 63 /1ه

يوا الحكوي

ل()112-109ه

 _66تيبا الولن المل ك  :ةفز ال مز  ) 545 _544 (/2ه
 -67تيبا ب تو شو ة  :شبت البهوا البيوتر ل ه50
 _ 68الممتز الف

 :المكو الف ه

 - 70الممتز الف

 :ل ه50

 _69الممتز الف

 :ل (  )51-50ه

 _71امشموح الةلزي الكومم  :شبت البهوا البيوتر  497/2ه

 _72يالظز :ت اليوت ال زت الزبا ر ر سبك المالعج الباليبي له89
 _73يالظز :ت اليوت ال زت ر الالظزي ب التيبيق ل90-89

يوا الحكوي

 -74تيبا بتز ةوكز ال يوا  :رالةبت الميز  ) 329 _ 328 ( / 1ه
 _75تيبا الولن المل ك  :هزاز المبف

ل-119ه122

 248 /2ه

 _ 76امشموح الةلزي الكومم  :شبت البهوا البيوتر (المبت ر الحيو ) -431/2ه432

 _77يالظز  :ت اليوت ال زت ر الالظزي بالتيبيق ل 93الظزي ال زت م بفع الالظز لد التب يز له172
 _78تيبا الولن المل ك  :ةفز ال مز  628_ 627 /1ه

 _79امشموح الةلزي الكومم  :شبت البهوا البيوتر (رةلوز ر المالفد )  190-189/1ه
 -80الممتز الف ( :رةلوز ر المالفد )  190/1ه
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