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 ةيَّة الفكريَّة حلماية امِللكيَّقوانني الدوللل اطبًق

  ، يف أي  أو ترمجته هنسخ أّي ُجزء من هذا الكتاب أو استعاملال جيوز 

أ كانت سواء  -ة وسيلة من الوسائل شكل من األشكال، أو بأي  

  ، ة، بام يف ذلك النسخ الفوتوغرايفة أم ميكانيكي  ة أم إلكرتوني  تصويري  

  -فظ املعلومات واسرتجاعهاأو سواها، وح   طةرشوالتسجيل عىل أ 

 ي من املؤل ف!  دون إذٍن خط  

ة  ـلمي  الع  األمانة كام جيب أن ختضع اإلفادة من الكتاب ملعايري 

ه حتت طائلة القوانني  ة! ولسوف تقع أيُّ جتاوزات يف ذلك كل  ـاملرعي  

لكي ة الفكري  الدولي  
 ة!  ة حلامية امل 
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يعّد نشر الكتب من أهم أهداف نشأة كرسي األدب السعودي 
يف جامعة امللك سعود؛ ألنه كرسي أحباث ونشر يف الدرجة األوىل، 

س برانمج  سيأتوفق األسس املنهجية والعلمية اليت استند إليها 
 كراسي البحث يف اجلامعة.

ويعد جمال األدب السعودي احلديث من أهم جماالت البحث، 
والدراسة، والنقد يف الدراسات العليا يف الكليات اإلنسانية، وخباصة 

 يف كلية اآلداب، وابلذات يف أقسام اللغة العربية وآداهبا.
 تبدأ كرسي األدب السعودي إبصدارات ضمن ثالث سلسال

 مث غدت ست سلسالت، وهي على النحو اآليت :  الكتب،  من
سلسلة "إصدارات رائدة"، يعيد فيها الكرسي نشر بعض   -1

كتب الرواد يف األدب السعودي، مع التقدمي هلا مبقدمة 
حديثة، تربز أمهية الكتاب، وتعّرف ابلرواد، وتربز القيمة 

 العلمية، والتارخيية، واألدبية للكاتب وكتابه.
املنتخب من دراسات األدب السعودي"، وقد " سلسلة -2

حددت مبدئًيا هذه الدراسات يف ستة جماالت،هي: الشعر، 
والرواية، والقصة القصرية، والقصرية جًدا، واملسرحية، والسرية 
الذاتية، وأدب الرسائل والرحالت. وستصدر الدراسات 

 املختارة لكل جنس أديب يف أكثر من إصدار.



 
 
 

 ح

 

ية"، وهي هتتم بنشر الرسائل معاسلسلة "الرسائل اجل -3
العلمية )رسائل طالب املاجستري والدكتوراه( يف موضوعات 
األدب السعودي املختلفة، وكذلك ترمجة الرسائل العلمية 
اليت تكتب بلغات أخرى يف جامعات أجنبية عن األدب 

 السعودي؛  مث نشرها يف اللغة العربية.
السعودي  دبأل"الرتمجات"، وهي إصدار ترمجات ا سلسلة -4

إىل اللغات األخرى، وترمجات ما كتب يف اللغات األخرى 
 .لغة العربيةعن األدب السعودي إىل ال

سلسلة "األدابء السعوديون : شهادات وجتارب"، وهي  -5
إصدار كتب تضم شهادات األدابء واألديبات يف اململكة 

 العربية السعودية وجتارهبم.
ي إصدار كتب وه ،سلسلة "أحباث الندوات واملؤمترات" -6

تضم أوراق األحباث العلمية اليت تقدم يف الندوات الكربى 
واملؤمترات وامللتقيات؛ حيث تكون األحباث يف موضوع معني 

 أو جنس أديب حمدد. 
كذلك، يصدر كرسي األدب السعودي الدراسات 
النقدية واملشاريع البحثة اجلماعية والفردية، ومنها إصدار 

الَفْيفي، الدكتور عبدهللا بن أمحد ذ اتهذين اجمللدين لألس
(: 1: "فصول نقدية يف األدب السعودي احلديث)ومها

فضاءات الشعرية والسردية" ، و"فصول نقدية يف األدب 
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 الرواية".  -(: القصيدة  2السعودي احلديث)
أيمل كرسي األدب السعودي من إصداراته هذه أن تفيد 

العليا، وأن تسهم يف ت اسمتلقيها، وخباصة الباحثني وطالب الدرا
 خدمة أدبنا الوطين، فتقدمه لآلخرين داخل اململكة وخارجها.

كما يسعدان أن نتلقى ملحوظاتكم جتاه إصداراتنا؛ بل نتوقع 
منكم أن تسهموا مبشاركاتكم البحثية والنقدية الفاعلة يف هذه 
اإلصدارات؛ ألن الكرسي حيرص على أن يتبىن أي مشاريع حبثية 

بكل ال األدب العريب السعودي يف أجناسه كافة، جم يفونقدية 
   النقدية اليت يتبناها الدارسون.  ناهجوامل  املقارابت

يشكر كرسي األدب السعودي كل الذين ساندوه يف مشاريعه 
وفعالياته، وخيص ابلشكر معايل مدير اجلامعة، وسعادة وكيل 

بحث ال داجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وسعادة عمي
 العلمي، وسعادة وكيل عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية.

 وهللا ويل التوفيق.
 املشرف على كرسي األدب السعودي 

 أ.د.صاحل بن معيض الغامدي                                 
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ة ة السعودي  هذه فصوٌل يف األدب احلديث يف اململكة العربي  

ت من اشتغايل بالنقد األديب، أمجعها اليوم، وانس ها عرب كتبت  

وأدفع هبا للنرش ضمن األعامل التي يضطلع بنرشها )كريس 

، ة األدب السعودي(.  وقبل أن أعرض تلك األوراق البحثي  

مصطفًيا ما يناسب منها هذا الكتاب، يأيت السؤال العاّم عن 

 ؛ وملاذا«كريس األدب السعودي»ى: هذا الكريس املسم  

 1ن؟آلا 

 

برعاية  -(كريس األدب السعودي ) لقيت  ورقًة، بمناسبة تدشني حول هذا كنت  أ  1

، ومعايل مدير جامعة امللك  ( د. عبدالعزيز خوجة) معايل وزير الثقافة واإلعالم 

أ.د. صالح بن ) ة اآلداب ، وإرشاف سعادة عميد كلي  ( ان العمر ر أ.د. بد ) ود سع 

م  27صباح الثالثاء  -( معيض الغامدي  م، 2012ديسمرب  11هـ= 1434املحر 
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ة اآلداب بجامعة امللك عميد كلي   حينام هاتفني سعادة  

م يف )ا  ،سعود  (، م 2012ديسمرب  افق، املو هـ 1434ملحر 

، ودعاين (كريّس األدب السعودي )بتدشني  االحتفال  شارةبب  

ًثا  ؛«كريسٍّ هذا؟  أي  » ، تساءلت: هبذه املناسبة  رئيًسا متحدِّ

ة، اليوم يف اجلامعات السعودي   ة ي  كرايس البحثالكثرة بالنظر إىل 

بعد ورضورة إعادة التقييم، بعد سنوات عىل هذا املخاض، و 

عادة النظر يف أداء بعضها، إل ؛ة  الفت  بصورة  تناسل الكرايس 

إىل البحث والعلم منها لتفريق بني ما ينتمي من أجل ا 

ة، والدعائي   ،ةما تغلب عليه الطبيعة اإلعالمي  وة، واألكاديمي  

ال وجهود  بال منتوج، بال مردود،  يستهلكه من مال   ما ع م 

 لم وال للوطن.للع  

 

حول هذا  املدَرجة هنا ة اآلداب، جامعة امللك سعود، بالرياض.  والفقرات يف كلي  

 املوضوع مقتبسة من تلك الورقة.
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لمٌ مستقبلي  ، فأمٌل ( األدب السعودي  كريّس )ا أم    ، وح 

ن النهوض به أ حس   ى، إن  عطَش  صبة، وأرٌض خ   ةٌ ، وماد  قديمٌ 

عن السؤال: ملاذا مبدئيًّا ه.  وهذا جييب ه مع مسام  ليتطابق اسم  

   اآلن؟

ه، وما بعد األَ ش  يف اململكة أَ  األدب  غ ل ب لقد   ّد.  وامتد  ش  د 

َن تاريخ   و  صف باإلنصاف ، يت  مالئم   أديبٍّ  تارخيه زمًنا، وإن  د 

آفاق ب يش  د.  وهو اليوم أدٌب ة والتجر  لمي  ة والع  والشمولي  

 اتمن عثرات املايض، بني تيار ا ًص وختل   اة أكثر نضجً قبلي  ت مس

إىل  مسالكها س كانت تتلم   -ب جديدة ارجت، و ة تقليدي  

 ،من األمر امل يكن يعنيه ةثالث و  -التجديد، دون تأسيس  رصني  

بتنا  حتى .  اخلاطفةأكثر من أضواء الثورة والشهرة  ، فيام يبدو

، جديد   ارات الثالثة يف تيار  رابع  انصهار التيّ عىل مشارف 

(، ة ، أو األصالة احلداثي  ق عليه )احلداثة األصيلة طل  يمكن أن ن  

أرحب،  اتقوده شبيبٌة، مجعت  إىل املواهب تعلياًم أغَنى، وفكرً 
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اهتا ، وإدراًكا أعىل بمسؤولي  اثهابعثا لدهيا وعًيا بت  قميننَي بأن يَ 

َمن  ال َخَلَق »و    1التحديث. نحو 
 !« هل ال جديَد لـ 

-2- 

غم من أن مفاتيح فعىل الر    لن أخوض يف املصطلح كثرًيا. 

معرفة ماذا فإن  م  ن ثَ املصطلحات هي مفاتيح املفاهيم، وم  

 تلكما تستدعيه ، سينبني عليه »األدب السعودي« ـ نعني ب 

غم ؛ عىل الر  عىل صعيد األهداف والتخطيط والعمل املعرفة  

لِّمنا قدياًم من ذلك كلّ  ة يف االصطالح، ما ال مشاح   أن   ه، فقد ع 

كر واملنهاج.  ف مل ي   من نافل القول صبح املصطلح قيًدا عىل الف 

ى املسم   ة هلذا األدبي  ـة خصائص فنِّليست ثم   أن  

عر خيعره ونثره، «، بش  السعودي »  العريب، يف تلف هبا عن الشِّ

 

عري يف اململكة العربي  (، 2005كتايب: ) قت  إليه يف وهذا ما تطر   1 ة حداثة النّص الش 

، )الرياض: النادي األديب(.   الت املشهد اإلبداعيّ ة يف حتوُّ ة: قراءة نقدي  السعودي  

 بيانه. ن ت  جلوانب أخرى م    ويف فصول هذا الكتاب استكامٌل 
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.  ناهيك عن ( أو )الشام(العراق ) أو  (،مص )، أو ( املغرب ) 

ذا املصطلح ة.  وإنام ه، بصفة عام  ( ةاجلزيرة العربي   بد أ ) 

حيمل قد األدب يف اململكة  ، شري إىل املكان.  نعمي   نعتيي  ٌب ي ترك

ختلفا بعض االختالف عن ا  ربام مالمح املكان والبيئة، اللذين 

الن ال ر؛ غري أهنام آَخ  عريبٍّ  ر  ق ط   ًة أدبي  ه  يف النهاية يشكِّ هلا  ،ةً وي 

طري السيايس ينطوي  م  دة.  ث  املحد   اهت ا مائز إن هذا التحديد الق 

وهذا غري سعودّي.  ، ز: هذا سعودّي إىل فرز املنجَ  عىل نزوع  

ت   قمنيٌ فإنه لميًّا، ع  ر هذا التصو   جمازفةمع و  ب بأن ي قيص أدًبا ك 

ة«،  مل يكن  صار من إرثها، وثرائها، وإن   وأ »يف السعودي 

ف ق موضوعه بام يمكن أن ي صن يتعل  مل و أ  ني، منجزوه سعوديِّ 

 فأين سيذهب؟   .عىل أنه سعودّي 

عند الشديد باحلذر  ،إذن ، إن ورطة املصطلح جديرة

د   ال يأخذنا  أن  من ، يف رأيي، مزاولة العمل البحثي.  ال ب 

ًيا ـ كفانا تغنِّ ف  ؛ املصطلح إىل االنغالق الزماين أو املكاين
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.  حول أنفسنا  ةاحلدود الومهي  م سر و ، ات العقيمةباخلصوصي  

 ب حوله نقاط  َص ن ة له، واجلامل ال يمكن أن ت  األدب ال جنسي  

 احلدود والتفتيش.

-3- 

: تربز ( األدب السعودي  كريّس ) ن عن أهداف بحسب املعلَ 

، ةٍ ، واستشاري  ةٍ ، وبحثي  ةٍ لمي  ع   هتيئة بيئةٍ ة، َتع د بـ»معامل مثالي  

، وتعزيز ( ة ة السعودي  كة العربي  مل ملا ) لدراسات األدب يف 

ة لمي  سات الع  بني اجلامعة واملؤس   التواصل، والرشاكة، 

«  كام يأيت يف مجلة ة. ة واخلاص  ة العام  ة والثقافي  واألكاديمي  

 ة: األهداف التفصيلي  

تعزيز االنتامء الوطني من خالل دراسات األدب  -1

 السعودي.

ة ة اإلسالمي  ة العربي  باهلوي   ديو عربط األدب العريب الس  -2

 ة.م  لل  
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ة املناسبة للباحثني يف األدب ة والبحثي  لمي  هتيئة البيئة الع   -3

 السعودي.

عنَ  -4 ى باألدب رصد مجيع الدراسات واألبحاث التي ت 

 ا.ا وعامليًّ ا وإقليميًّ السعودي حمليًّ 

، وتشجيع ديو ع ة للدب السة والبحثي  لمي  إثراء املكانة الع   -5

ني وغريهم عىل اإلسهام يف العلامء والباحثني السعوديِّ 

 أبحاثه ودراساته.

( األدب السعودي  كريّس ) بناء جسور التواصل بني  -6

 ا.ا وخارجيًّ ة داخليًّ ة والثقافي  سات األكاديمي  واملؤس  

قد اللقاءات، واملحارضات، اإلسهام يف خدمة املجتمع بعَ  -7

صة، دوات، واملؤمترات املتخصِّ لن او وحلقات النقاش، 

يف جمال األدب  ة  لمي  ع   ولقاءات   وتقديم استشارات  

 1السعودي.

 

 نة.  ات )الكريس( املعل النقاط املذكورة جاءت ضمن أدبي    1
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يف هذه األهداف تتسابق مفردات )التعزيز، والربط، 

والتهيئة، والرصد، واإلثراء، والبناء، واإلسهام(.  وأعتقد أن 

 كاء عىل »التعزيز« و»الربط« هو من قبيل حتصيل احلاصل،االتِّ 

افتاض قيود، ال يمكن أن من جهة أخرى فيه جهة، و ن م 

، وال حتى البحث النقدي اجلاّد.  ولو أصاًل  لها األدبيتقب  

ع   َيم هو منتهى ج  الغاية يف هذا ل »التشجيع« عىل تلك الق 

األدب  كريّس )ل ال يتحو   لكان ذلك أنسب؛ كياملضامر، 

أو  ، ـةي  جديولومن الروابط اإل جديد   إىل رضب   ( السعودي 

ة، أدبيًّا ، التي فشلت عىل املستويات كاف  ـة ات االجتامعي  الواقعي  

ر، وبام أن الكريس  للبحث يف األدب آَخ  من جانب    ! وإنسانيًّا 

ة ينبغي أن تكون اجلامعات السعودي   يف اململكة، فإن كّل 

ة يف اململكة، األندية األدبي   يف دعمه، وكذا كّل  رشيكةً 

نادي ) و  (جامعة امللك سعود ) ة كذلك، ال لثقافي  ا تا سواملؤس  

 فقط.   ( الرياض األديب 
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يف السنوات األخرية فق سياقنا املحتفي وَ  -يبدو من الطبيعي و 

ي، أو املحلِّ بالتاث  ى «الشعبي »  العامِّ ، وعىل أحياًنا كام ي سم 

ي طرح عىل هذا الكريس السؤال س  أن   -أو سلبيٍّ  إجيايبٍّ  نحو  

 ي، وأين موقعه من الكريس؟دب العامِّ أل ا  عن

نرًشا  ،ة ي  ظي املعروف عىل العامِّ غم من حتف  بالر   -وأرى 

األدب  كريّس ) من اهتاممات يكون من ض   أن   -وبثًّا وترسيًخا 

ا وأدبيًّا،  ؛ة دراسة الفنون الشعبي   (السعودي  لإلفادة منها لغويًّ

 وال.  ي عريف والفنِّ امل  ءوآداهبا بالثرا  الفصحىبام يعود عىل لغتنا 

، وليس كرسيًّا إعالميًّا، أو منرًبا تسويقيًّا  سيام أنه كريس  بحث 

ة ذلك أن من وظيفة األدب بعام  أللوان معي نة من األدب.  

االرتفاع باألذواق، واالرتقاء باللغة، ال جماراة السائد، 

ذا ه طا ته.  كام أن ارتبال  عىل ع   ،اجلامهريي واستمراء املوروث 

 ،ةً لمي  ع   رسالةً كذلك م عليه لمي باجلامعة حيتِّ الكريس الع  
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ة والفصحى، ة بني العامي  و   اهل  ري س تسعى إىل جت ، ةً وحضاري  

مضامينه إىل األمام ال إىل اخللف، وإىل ب تأخذ بلغة األدب و ل 

ا وتارخييًّا وجغرافيًّا، ال إىل املحلِّ  ، األرقى واألبقى  حضاريًّ

.  تلك ، مهام كان إغواؤه ألوساط الناسلبَ قَ ل واللهجي وا

 . جيب كام  ، فهمها، وهذه رسالة اجلامعةن وظيفة األدب، كام  

-5- 

ن، لكنه عىل الصعيد ذلك عىل الصعيد النظري ممك   كّل 

 بالتخطيط االستاتيجي الشامل.  فهو ال ى إال  التطبيقي ال يتأت  

( األدب السعودي  يّس كر) عات.  ولعل  ق باألماين والتطل  يتحق  

ة أو ي  ـ جدير بأن يستعني يف هذا ببعض بيوت اخلربة املحلِّ 

دراسة الشأن التمويل والتخطيطي ة؛ لة أو العاملي  العربي  

تحويل األحالم إىل برامج، والربامج واسترشاف املستقبل، ل 

 إىل خمرجات، تتوازى مع مكانة أدبنا ووطننا الغايل.
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د م بن محديس األندليس( تعويذته )ا  ع وهنا، دعونا ن ردِّ

عري    :مع بعض التعديلة، الشِّ

            ُه   ـ ُتصيبُ  اًن ـ يْ ـ عَ ريس    الكُ عىل وخفُت 

 ْ  !ريس الكُ   آيةَ   لهُ   ُت تعويذيْ فَصري 

-6- 

قارب يف هذا الكتاب قضايا احلداثة والَقدامة، ونحن ن    :ا بعدأم  

ا، والعالقة  ، ني قَ ف ذين األ  ه قف من ااملو  ن جتلية  حتس  فإهنا  كريًّ
ف 

د إذ جدليًّا.   ،بينهام من مثل هذا السياق يف  ،كثرًيا ما يتد 

ة أو مصطلح  )القطيعة اإلبستمولوجي   ،خطابنا األديب املعاص 

ة(، وكثرًيا ما ت سَقط عليه خيبات الكت اب املعرفي ة املعرفي  

ة، وت عل ق به حاالت اجلهل والعجز واملر  د ف ؛ض والبنيوي  يتد 

ـ  ا أو وص  كل ام ح   « القطيعة املعرفي ة»القول ب  الكاتب لغويًّ

 مجاليًّا.  

 ة تعني اجلهل بالتاث؟ ى هل القطيعة املعرفي  ت رَ 
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ةَ وهل  ة يف جمال الفنون واآلداب، قطيعة معرفي   ثم 

 أصاًل؟

ل واضح اإلجابة؛ إذ ال قطيعة عام  جيهله السؤال األوّ 

عن هضم  بالغ   القطيعة املعرفي ة ال تنشأ إال   ن أل ذلك  اإلنسان. 

املوروث، َيدفع إىل  ى املعريفالقائم، واملعطَ  للمعَطى املعريف

جتاوزمها، واقتاح بدائل عنهام، أفضل منهام، ال أسوأ منهام. 

اليوم حول القطيعة  يف الواقع الثقايف العريب  وبذا فإن ما يتد د 

من جهل  إىل يف معظمه ختل ًصا  -و بدي كام  -ة ال يعدو املعرفي  

: من جهل  بالتاث إىل جهل  بالقطيعة املعرفي ة نفسها،  جهل 

ا القول بالقطيعة املعرفي ة يف جمال  مفهوًما ومصطلًحا.  أم 

سن ظنٍّ  -الفنون واآلداب، فأ غلوطة، أو لنقل  : حمض -وبح 

بيِّ  س 
، ون  كثرًيا  العريب ق ا ي اللة، ي فهم يف السالدِّ  تعبري  جمازيٍّ

في ة.   من حيث إن املعرفة يف هذا املجال تظّل تراكمي ةً  بَحر 

ةً  واألصّح أن ي طَلق عىل  ، ال قطيعة فيها. وتواصلي ةً  واستمراري 
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ما حيدث يف سريورة الفنون واآلداب من طفرات مجالي ة، 

ض عن رؤى ناضجة: جتاوز، أو جتديد، أو حتديث، أو تتمخ  

؛ ألن القطيعة هاهنا غري «قطيعة » أللفاظ: ال ا نم نحو تلك 

، القائم عىل  بمعناها احلقيقي؛ لطبيعة هذا احلقل املعريفواردة  

ة، بقواعدها ومائزاهتا، وعىل الذوق الفنِّالوطني ة اللغة  ي اخلاص 

ة املستقل ة. ، وعىل الشخصي  القومي والقطيعة عن  ة احلضاري 

وي ة ن اهل  ا واحًدا: االنقطاع عئً يش هذه األصول ال تعني إال  

ة والفنِّ ة. ـاللغوي  ،  ي ة واحلضاري  وهذا حمض استالب  واغتاب 

، أو عن فقدان ، أو عن قصد   .انتامء  قد يقع عن جهل 

ن الفالسفة ة لَدى َمن حتد  إن القطيعة املعرفي    -ث عنها م 

، Gaston Bachelard )جاستون باشالر  سيام الفرنيس  وال 

، وهو فيلسوف هذا املفهوم الرفيض ( 1962 -1884

يف جمال العلوم البحتة، ال يف جمال  إنام تكون، اإلبستمولوجي

م باشالر املراحل التارخيي ة للعقل  اآلداب والفنون.  وقد قس 
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ل مي ة، حتى القرن 
ل مي إىل ثالث: احلالة ما قبل الع  الثامن  الع 

ل مي ة، حتى مطل عرش 
عص ، ثم العرشين قرنال  ع ، واحلالة الع 

ل مي  ة النِّسبي ة ق  ، عَ 1905اجلديد، بدًءا من  العقل الع  ب نظري 

ل مي  (Einsteinأينشتاين ـ)ل 
ة ، التي زعزعت الثوابت الع 

وساق أمثلًة عىل القفزات اهلائلة التي حدثت بعد  السابقة. 

ل م.   يف (باشالر) هذا ما يذهب إليه  ذلك التاريخ يف جمال الع 

ة عىل ذلك فإن و وعال  . «لمي ن العقل الع  يتكو » به تا ك 

ن من املكو   -«  Épistémologie إبستمولوجيا » املصطلح نفسه 

ل غة »إنام يعني حتديًدا:  -( logie( و)Épistémêاملقطعني )

ل م  ل م »، أو «الع  ل م » ، أو قل: «منطق الع  ل م الع  فهو معنيي  . «ع 

ل مي.   ال باشالر، يف هذا السياق، ب ت ك  كّل وأساًسا بالعقل الع 

ل م، إاّل تدور  ـ عىل الع  ة العقالني  » ، «تكوين العقل الع ْلمي » ك

ْلمي  املادي  » ، «اجلديد  الفكر الع ْلمي» ، « ة التطبيقي  
 ، وهلم  « ة ة الع 

ة ال ي طل قون هذا املصطلح  ا. جرًّ  والفالسفة الفرنسي ون بعام 
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لسفي، فيام ي ستعمل يف لف ا  إاّل عىل فلسفة العلوم وتارخيها 

ة املعرفة » النطاق )األنجلوسكسوين( بمعنى:    1.« نظري 

ل م يمكن  ، بالفعل، ة أن تكون هناك قطائع معرفي   يف الع 

ل م قائم عىل االكتشافات، واالختاعات، وعىل  بام أن الع 

ل م تاريخ من احلقائق .  ة معاجلات اآللة املادي   ولذلك فالع 

تاريخ من تصحيح األخطاء، قد جَي ّب و  ،ر املتعاقبة الظهو

ه قديَمه، وهذا ما يميِّ  ل  جديد  وما   2.ميز تاريخ الفكر الع 

ل مي   كذلك األدب وتارخيه. 
قبًة ع  ة وذلك، إذن، هو ما جيعل ح 

َعّد استمراًرا هلا، بالرضورة.   وإن   يف قطيعة عاّم قبلها، فال ت 

إطالق؛ من ة ب ام  ت  كانت القطيعة، حتى يف جمال العلوم، غري 

ن ة يظاّل والسريورة التساؤلي   حيث إن التاريخ النظري 

 

، )بريوت:  عند جان بياجيه  ر املعريفّ التطوّ (، 1986: رشبل، موريس، ) مثاًل  انظر  1

 . 81ة للدراسات والنرش والتوزيع(،  سة اجلامعي  املؤس  

 . 11،  : م.ن انظر   2
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ل م يف حلظات  يف نمّو العقل البرشي   ،إرهاًصا  ، بام ي فيض إليه الع 

 من قفزات نوعي  تارخيي  
ولوال ذلك التاريخ وتلك  ة. ة مستجد  ة 

وٍّ عقلٍّ وتظافر  معريفٍّ  قانه من ن م  انت ك ا ، مل السريورة، وما حيقِّ

ل مي  
ده الفيلسوف وه  ة قط. تلك القفزات الع  ذا ما يؤكِّ

( يف Jean Piaget ،1896- 1980 )جان بياجيه  السويرسي 

   1، ال واقعة.أن املعرفة سريورةذهابه إىل  

ة حتى يف جمال ة جدلي  ومن َثم  فمسألة القطيعة قضي  

ل م ى لدَ  ل وهي حتى يف هذا املجال إنام تتمث  .  العقل والع 

ل مي  
ة  ملا مل تكن متاحًة معرفت ه بأدوات القائلني هبا يف معرفة  ع 

 علمي  
ة ما، بأسلوب  مل يكن معهوًدا من املايض، أو يف معاجلة 

 

جينات «، أو » ة اإلبستمولوجيا التكويني  يف كتابه »  ( بياجيه) ق إليه وهو ما تطر   1

كلود ليفي ـ) وكذلك انظر نقده ل  . L'épistémologie génétique«: املعرفة 

، ة البنيوي  (، 1985، يف الفصل السابع من كتابه: )) ( ميشيل ، فوكو ) و  ( شتاوس 

 (. 109  -97باريس: عويدات(،    -تر. عارف منيمنة وبشري أوبري )بريوت 
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ة القائلة بالقطيعة املعرفي   (باشالر ) وإنام جاءت فلسفة  قبل. 

ل مي  ة فعل  تفسريي  رد  
 تثَ ة غري املسبوقة التي َحدَ ة للقفزات الع 

ل مي   يف غضون القرن العرشين. 
ة صحيٌح أن للثورات الع 

ة، غري ي  ـ ة والفنِّ ة والفكري  العظمى تأثريات عىل البنى االجتامعي  

أن االختالف النوعّي والوظيفّي لآلداب والفنون عن العلوم 

البحتة ال يسمح بحدوث قطائع يف اآلداب والفنون نظرية 

ك ملا أ شرَي إليه من ارتباط ذل و  لتلك التي حتدث يف العلوم؛ 

ة ة، يف أبعادها اإلنساني  ة وبروح األ م  وي  اآلداب والفنون باهل  

ل املختلفة، ثم الرتكازها بشكل  جوهريٍّ عىل الذاكرة والتمث  

دة، احلادثة، ة املجر  ، ال عىل احلقائق املعلوماتي  التاثي واملعريف

 هنا واآلن. 

م ة تقف دون تقد  قلي  ع ت اد باشالر عقب ولقد حد  

ق عىل النقد األديب املعرفة، ي  د  ، بوصفه ممارسة مكن أن َتص 

ة، ومنها: عقبة املايض غري املخترَب، وعقبة التعميم، وعقبة لمي  ع  
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ي إىل وهي عقباٌت تؤدِّ   1.لفاظ غري الدقيقة يف د الالهتا األ

، ومن مزالق يف املفاهيم واملصطلحات.   ومن ذلك التعميم 

ة االستعامل  غري الدقيق لللفاظ، استغالل  نظري   لك ذ 

ة للقول بالقطيعة يف حقول نفسها يف القطيعة املعرفي   (باشالر ) 

ل مي  
ة، وإطالق مصطلحها إطالًقا غري منضبط أخرى غري ع 

ل ميًّا، بل كيفام ات  
َجب يًّا، كام هو احلال  فق، ثم  ع  ش  توظيفه توظيًفا م 

احلديث،  عض أنامط النتاج األديب العريب ب نع فعني لَدى املدا 

ي  
ي ه وخواَء تأسيسه عىل دعوَ ـ حينام يعلِّقون َعَدم 

ى َته وع 

  ، ونحوها من الدعاَوى.   «ة القطيعة املعرفي  » 

لةً  ( ما بعد احلداثةحركة )جاءت  وقد  من دعاَوى   متنصِّ

ساعية إىل بالقطيعة مع التاث، بل  ة  ؤمنم  غريَ ، )احلداثة(

 

مي: مسامهة يف التحليل لْ ن العقل الع  ي تكو (، 1996باشالر، جاستون، )  : انظر  1

ة سة اجلامعي  ، تر. خليل أمحد خليل )بريوت: املؤس  ة وعي  ضلمعرفة املو النفساين ل 

 ة فصول منه.د  للدراسات والنرش(، يف ع  
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 د  َش أَ واآلداب، الفنون  رضوبيف  ،نشأت أجياٌل و  مه. ا لهت سا 

احلارض ب بالتاث ومعرفًة  أوسع  ر، و اآلَخ ب وعًيا بالذات و 

ق يف الغبار، وعن تها دون أن تغرَ  عن هوي  تعربِّ  واملستقبل. 

قَ اللقد انتهت عىل يدهيا  . َذَوباًنا فيه خس  دون أن مت   ،عصها   د  ع 

دامة لقَ املوروث ل صاع ال ة، و ص اعلصالة وامل ل العتيقة 

م  واحلداثة، و يني) التأز  فظهرت  ر. لنحن واآلَخ ( بني ااجل 

توليف األبعاد، التي كانت تبدو جليل  َسَلف  يف  جديدةٌ  فلسفةٌ 

قد   ر. َخ اآل فات ر   عىل ، ال يقوم أحدها إال  متنافرةً  من  ومنذ ع 

العريب، يف  ملا ار يتصاعد يف العالسنوات تقريًبا أخذ هذا التيّ 

عر، كام يف الفنون التشكيلي   وهو ما كنت   . اسوامه يف و ، ةالشِّ

قد   ذلك   1.ار »احلداثة األصيلة« من السنوات تي   أسميته منذ ع 

 ،ام هي إن  فمصطلح »ما بعد احلداثة« يبدو مضلِّاًل، بَدوره،  أن 

 

عري يف اململكة العربي   انظر كتايب:  1 ة يف  ة: قراءة نقدي  ة السعودي  حداثة النّص الش 

 .الت املشهد اإلبداعيّ حتوُّ 



 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفصولٌ نقديَّة يف األدب السعودي احلديث   

 
 

20 

 

ب لكي نتجن ذلك  . »حداثة أخرى«، ال »ما بعدها«  ، يف الواقع

من مصطلحاهتا، التي كانت ب  ،ة صادرات القطائعي  امل  ك تل 

ما نفسه مصطلح »ما بعد احلداثة«  إن بل   .املآخذ عىل احلداثة 

 من نتاجات تلك املرحلة نفسها، املهووسة بالنفي، هو إال  

ـ واإللغاء، والتصنيفات، و  احلداثة ) هذه  ات«. عدي  »ما بَ ال

والبحث  ل،ش فلة التجربة وال هي حمصِّ اليوم  (األصيلة

ب، ، املخص  (اجلميل األثيل ) عن أهدى سبيل إىل الدؤوب 

 ، يف كلِّ حقيقيٍّ  إبداعيٍّ  زوع  ن   كلِّ  هاجَس  الباين، الذي ظل  

 ومكان. زمان  

م األعمق   النقدي   الفهم  آن  لقد  أن : ، يف ضوء ما تقد 

 النوعي عامءمن ال  ،ال هنائّي  مجايلي  فضاءٌ األديب ميدان النثر 

عر، كل  ق  م  ق   يف ه حرش   رٌق شاعريي يف الغامم ا ب ام الَح م الشِّ

ى )قصيدة سم  ما ي  إىل أن  الذاهب   األعمق   الفهم   . اللغوي

 ، مستقل   أرَقىنثريي  هو جنٌس  -عىل سبيل النموذج  -النثر( 
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عر   ؛ة اهلوي   عر.  وال بنوع   ، ليس بش   ،كلمة »النثر« أن  و من الشِّ

هي الفيصل بني   ،« يف هذا املصطلح دةيص املضافة إليها كلمة »ق 

عر« و»النثر«.    »الشِّ

 كام ينبغي هلا أن   -ت فهم ال  التجارب الكتابي ة اجلديدةإن 

إلنتاج أجناس ة األدبي  ح األجناس عىل أساس تالق   إال   -ت فهم 

 ، ال تالقحها إلنتاج األجناس نفسها، أو باألصّح ةجديد 

ة وي  من ه   املولود اجلديد ض  رَش ح ؛ في  هَي  أهنا هَي اإلصار عىل 

 طار هاته، وإن  م  تسميته باسم أحد آبائه أو أ  مع اجلنس القديم، 

ة أكثر لقد أخذنا اليوم نشهد مراجعًة عربي  أجل،  ! بعيًدا عنهام 

شًدا   عارات يف كّل الراكض وراء الشِّ  ، املايض  من ذاك الفكر  ر 

ت  بعض   ق  ت شا العرشينالقرن ات تسعيني  منذ و  . األنحاء اب الك 

ار ما بعد مع تي   ني ووعًيا، متساوق ضًجا، لغةً األكثر ن   أساليبهم 

 تات التي كان م للتاث، العائد عن القطعي  احلداثة، املستله  

الذين كانوا شعراء البعض  فعاد  . العتيق  م اخلطاب احلداثي س  تَ 
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 ةإىل القصيدة العربي   -قناعة  عن  -قصيدة التفعيلة يكتبون 

ة إىل فنون كتابي   ،ة السليمة النثري   م جهته و  آخرون ه اجت  و ة. يتي  لب ا 

ص  
ص  و  ، ة القصريةأخرى، كالق 

ا ة القصرية ج  الق   ؛أو الرواية ، دًّ

ل وا فأبدع أرادت أن جتعل  «ة  ـأرثوذكسي  »من  ني ص، متخلِّ وا وجَتَ

عر هناية الكتابة اإلبداعي   يشء،  كل   نَ ر  ع  ت َش  ، وأن  ة يف العاملَ الشِّ

عًرا »  شاعريٍّ نصٍّ  ي كل  وتسمِّ  ة  ، «ش  عري  فيه  مهام بدت الشِّ

عر ) قدة ع  متعافني من   .معاقة  باهتةً  عر ، وهالة نثر(-الشِّ الشِّ

العتاف بأن النثر قد يكون أعظم من ل الطاغية؛  الشعراء و 

عر، وأن   ةيرتكب محاس  ،عىل االستشعار  ه بإصار  ، الكاتب  الشِّ

 ه عر، وأن ما يكتبا د بأنه شحينام يتقي   ،نفسه  بحقِّ  ةغري منهجي  

عرٌ  ف  ش   ت العقول. وجف    عت األقالم  ، ر 

 اجتامعيي  ، وهو كائنٌ بطبعه لغويي  اإلنسان كائنٌ  ن  إ 

ا اهتط ات شوا   سها تلك االنتامءات أ س    ، ولكلِّ ثقايفي  أيًضا، وكائنٌ 

عليها بني  أٌ ط امتو  وقوانني   اٌت طات ش وا ٌس أ س  وهي  . وقوانينها 
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 ا أن  املجتمع والثقافة، فإم  بني ذوي االنتامء إىل و  ،أهل اللغة 

، وحدها  د وحده، ولنفسه فليغرِّ ، وإال  من خالهلا يتواصل املرء 

  !يف رسداهبا الذايت  ، قابعةً ه  داخل   رهينةَ  ة  ه الداخلي  ولتبق جتربت  

يكون ي كل ، ك أنهي در  أن  ،منذ يعي احلياة و ، إلنسانل  ال مفر  

ا اجتامعيًّا، إنساًنا   نظمةله أن خيضع لشبكة  من األ  ال ب د  سويًّ

 إن  هو، و  ة. ه ذاتي  جتربت  بقيت  والقوانني، شاءها أم أباها، وإال  

، التواصلي ة الشبكة ات اخلطاب، وإىل تغيري آلي  طمح إىل جتديد 

ل م  من خالهلام، ا رمهطوِّ ي   عليه أن   َب َج وَ  بام و  ، عن موهبة  وع 

 ، ال أن  البالغي ة ام ة ووظيفته  النوعي  ام وائم طبيعته، وبام ي  ام ناسبهي  

أنه قد جاء بام مل يستطعه  يزعم  ا، ثم  إىل غريمه ام يقفز عليه

  التجديد!   هونفام أ  ، وإال    !  األوائل 

ة العربي ة مهام يكن من أمر، فام تزال األصوات األدبي         

ة تستدرك عىل أ  ى بدعوَ  ثتشب  ت ، كانت ت  فَ لَ  َس ال  ي جالشاب 
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دة، عنه غالًباالقطيعة مع التاث؛ ألهنا منقطعة  ، ال ألهنا جمدِّ

 بالرضورة.

-7- 

، يف اخلطاب تطبيقي ة يف هذا الكتاب جيد القارئ فصواًل نقدي ة

مة يف جمال  معظمها ؤلِّف امل  رَش الثقايف واجلنس األديب، نَ  ت حمك 

أحد عرش  كانت وقد  مؤمترات نقدي ة.  يف ا ة، أو شارك هب لمي  ع  

فصاًل، فاستبعدنا منها فصَلني كبريين يتعل قان بـ)املأثور 

عبي واألدب املقارن( ألسباب منهاجي ة؛ لعدم اندراجهام  الش 

حتت عنوان الكتاب، موضوًعا وزماًنا، ولعل هام يريان النور 

قضايا ب ات دراسات الكعالج ت  و مستقّل.   الحًقا يف كتاب  

ة  عري ة والرسدي  بعض اآلفاق  فةً ، مستكش  احلديثة يف اململكة  الشِّ

ت برشِّ هبا بعض املغامرات ة وما بعد احلداثي ة، التي احلداثي  

ة.  مقتحًة بعض البدائل االصطالحي ة ألشكال كتابي ة الكتابي  

 مل تكن ة، إن  د تستوعبها املصطلحات التقليدي  ع  جديدة، مل تَ 
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والكاتب  بًئا عىل النصِّ املصطلحات قد أضحت ع   لك ت 

إبداعيًّا  ، كلِّه آن االنعتاق من تبعات ذلكوقد ؛ يف آن والقارئ

ا.  ونقديًّ

ل أو، هذا لت  وتقديري  يشكرسجِّ  الباحثةبه  ملا تفض 

ة جامعة النجاح الوطني  شميس(، املحارضة يف ) و)وفاء أب

 قيِّمةعليه ات وظحلم ءابدإالكتاب و ةقراءمن (، بنابلس

 .وتصويبات مفيدة

 

 أ.د/ عبداهلل بن أمحد الَفْيفي

 ستاذ بجامعة امللك سعود(ألا -)عضو جملس الشورى

 م2013 ديسمرب 8هـ= 1435َصَفر  5



 



 

 

 

 الفصل األول
 

 ِريَّـُة الِقَيمِشْع

 ) قراءة يف خطاب محزة شحاتة نموذًجا ( 

 

 رش يف:  نُ  بحٌث أصل هذا الفصل 

ى اآلخرة ، مجادَ 60ة، ج، النادي األديب الثقايف بُجد  «اتمالع ة »جمل  )

 ( 156  -131م، ص ص 2006هـ= مايو  1427

 

 :يف  متق دِّ ورقة بحث عن 

 ،(ة األديب الثقايف د  )نادي ج   ،ندوة قراءة النّص  

 م2006هـ= مارس 1427ر فَ َص 



 



 

 

   

 

 َيم ِشْعِريَّـُة الِق

 ) قراءة يف خطاب محزة شحاتة نموذًجا ( 

 

- 1 – 

كان العنوان املقتح عىل )محزة شحاتة( ملحارضته التي 

ّجة ة، يف ذي احل  ة اإلسعاف( بمك  سيلقيها يف )مجعيّ 

رى -هـ، هو1359   -«كام نرشت ذلك جريدة »أ ّم الق 

، إاّل أن شحاتة َعَدل عنه إىل «اخُلُلق الكامل عنوان الرجولة»

 ؟لكذ .  فل َم فعل1«الرجولة عامد اخُللق الفاضل»

عىل الرغم من حماولته تسويغ اتكائه عىل مصطلح 

َيم، وجعله »الرجولة «»الرجولة عامد  «يف حديثه عن الق 

 

ّدة: هتامة(، لفاضلاامد اخُللق الرجولة ع(، 1981: شحاتة، محزة، )انظر 1 ، )ج 

، محزة شحاتة: قّمة ُعرفت ومل ُتكتشف (، 1977؛ ضياء، عزيز، )21

، عن: شحاتة، 21)الرياض: دار الرفاعي(، سلسلة املكتبة الصغرية برقم 

 .  12املقدمة،  -م.ن
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الرجولة يف ميزان االعتبار اخل لق الفاضل، من خالل قوله: »

األديب، ليست هي الفارق الطبيعي بني جنسني، ولكنها  

ة رأمل، فإن ا1«جمموعة من الصفات الرائعة يف الرجل الرائع

ّليًّا، أو كأن عىل املرأة لكي  قد بدت غائبة من حسبانه ك 

ل ق فاضل أن تغدو »رجاًل رائًعا ، أو «تكون عىل خ 

 مستجلة!  

وال غرابة يف خطاب كهذا وريث ق َيم  عتيقة، ن ظر إىل 

الرجل فيها وإىل الرجولة عىل أهنام معيار الفضيلة، وأن 

رجل يف التقييم ال ناملرأة، إن مل تكن عكس ذلك، فهي دو

َيم، العربية  االجتامعي.  حتى ال مبالغة إذا قيل إن الق 

بخاّصة واإلنسانية بعامة، هي ق َيم ذكورّية بامتياز.  فإذا 

َذت قيمة )الشجاعة(، مثاًل، تبنّي أهنا قيمة ذكورّية، حتى  أ خ 

 

 .  33شحاتة، م.ن،  1
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 سمعُت عن )أيب زيد( أنه قال: » 1لقد زعم )ابن فارس(

بل   2« شجاع، وال توصف به املرأة.جٌل ر ني يقولونالكالبيّ 

ة تعني إن هذه القيمة حينام ترتبط باملرأة تصبح قيمة سلبيّ 

َعة من النساء: اجلريئة عىل قّلة األدب مع الرجال؛ » ج  فالش 

وكذا القول عن: قيمة   3«الرجال يف كالمها وسالطتها.

م يَ )الغرية(، أو )الَكَرم(، أو )البشاشة(، أو غريها من الق  

ة.  وهلذا ارتبطت ق َيم )اخلوف( و)الضعف( االجتامعيّ 

املرأة، يف جانب القيمة اإلجيايب والسلبي؛ فكان من ب

ّد قيمة أنثوّية، تقابل قيمة قيمة )احلياء(، التي ت عَ  اإلجيايب

)الشجاعة( يف الرجل، إىل درجة أن املرأة صارت املثَل 

 

د   ، تح. عبد السالممعجم مقاييس اللغة(، 1952: ابن فارس، )انظر 1 حمم 

 )شجع(.   247: 3ن )القاهرة: دار إحياء الكتب(، وهار

، إعداد: يوسف خيّاط )بريوت: دار  لسان العرب املحيطابن منظور، )د.ت(،  2

 لسان العرب(، )شجع(. 

 م.ن.  3
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غة ابنلاألعىل الذي ي رضب للحياء، عىل حّد قول )ا

 :(متيم)، يف مدح نساء 1اجلعدي(

ْثُل الدُّ   ٌن            َمى، ُشمُّ الَعَران نْي  َساك  وم 

ْعَن ال   ـَيات َقاف  ِب  ن  احَلَياُء ال ُيش 

أحَيا من ، و»«أحَيا من ب ْكر وقالت العرب يف أمثاهلا: »

أحَيا من ، و»« رة أحَيا من خمد  ، و» «أحَيا من َكعاب ، و» « فتاة 

.  يف مقابل ما جاء عن حياء 2«أحَيا من خُمَب أة ، و» «َهْدٍي 

، « حياء الرجل يف غري موضعه َضْعف الرجل، كقوهلم: »

ْزق و»   .  3«احلياء يمنع الر 

 

، تح. عبدالعزيز رباح )دمشق: املكتب عر النابغة اجلعديش  (، 1964: )انظر 1

 .   180 -179اإلسالمي(، 

، )بريوت: دار الكتب ستقىص يف أمثال العربملا(، 1987، )الزخمرشي 2

 .   91 -90: 1العلميّة(، 

ين عبد احلميد )مص:  جممع األمثال(، 1955امليداين، ) 3 د حميي الدِّ ، تح. حمم 

دّية(،   . 230: 1مطبعة السنّة املحم 
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ة قيمة )احلياء( يف البناء عىل أمهيّ  (شحاتة ) ز ويركِّ 

وللفضائل يف رأينا مجاع هو االجتامعي.  فيقول عنها: » 

حتى   1؟« وام هذا اجلامع: احلياءوق  ، احلياء، والرمحة، والعدالة 

م ما يعرفه يف املجتمع احلجازي وهلجته من انتهار لقد عم  

َيم باألمر باحلياء يف كلمة »استح  ، ليستدّل «اخلارج عن الق 

.  بل 2من ذلك عىل أن احلياء هو القوام يف مجاع الفضائل

 

 . 85شحاتة، م.ن،  1

 من ّي ن خلل منهاجغم ممّا يف هذا م.  هذا عىل الر  87 -86: م.ن، انظر 2

جهتني، أّواًل من حيث جعله احلث عىل احلياء معياًرا قيميًّا، مع أنه قد يوّظف  

بأهواء شتّى، ليصبح ما خالف العادات والتقاليد أمًرا ينبغي احلياء منه، وإن 

من ممارسة بعض احلرف  -مثاًل  -وافق احلق واخلري واجلامل، كحياء الناس

ربام غري املّطرد يف نطاقه اخلاص، من   -ّي دالل باجلزئالرشيفة؛ وثانيًا يف االست

حيث إن تلك الكلمة قد تستبدل بعبارات أ َخر، ككلمة »عيب«، أو »خّلك 

 ة.   عىل الكّل املتّصل باأل ّمة، فضاًل عن اإلنساني   -رجال«، أو غريمها 
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أن ينسب إىل احلياء اإليامن كّله، مستشهًدا بأحاديث  أوشَك 

 .  1ةوي ب ن 

ومل يقتص عىل أن جيعل احلياء قرينًا لإليامن، بل أراد أن 

ه جيعل بني احلياء واإليامن تطابًقا أو احّتاًدا.  فلامذا بعد هذا كلّ 

مل جيعل )احلياء( عامد اخل ل ق الفاضل؟  فام دام احلياء حيمل 

تلك القيمة التي رّكز شحاتة عىل أمهيتها كثرًيا، فلقد كان 

احلياء عامد اخُلُلق عنوان حمارضته: »  علجي يمكن أن 

، لوال إدراكه أن احلياء لدى العرب قيمة َضعف، « الفاضل 

نموذجها األعىل املرأة.  إن ذكورّية الثقافة مل تكن لتىض له 

أن يمنح هذه القيمة األنثوية منزلتها.  وقد كان من هدفه 

ه من أن ليع  العودة إىل القانون الثقايف األّول، بدليل ما َين ّص 

الرجولة العودة إىل الرجولة عودة إىل األطوار األوىل؛ فـ» 

 

 .  105: م.ن، انظر 1
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كاجَلامل قانوهنا فيها؛ ولذلك كانت أساس نشأة الفضائل يف 

   1«األطوار األوىل. 

الرجولة عامد اخُللق  فإذن ال غرابة أن يأيت خطاب »    

، الذي تستقي عري يمتح من التاث العريب الشِّ  « الفاضل 

اهلية، ال من استقراء طبيعي أو اجتامعي. جلا  جذوره من مياه

عروبّية عاّمة، ال ترى يف األنوثة إاّل  وهو تراث حتّول إىل ثقافة 

الضعف والنقصان والقصور عن أن يكون هلا تعّلق بعامد 

اخل ل ق الفاضل، القائم يف الرجولة، وال أدّل عىل هذا من 

 نعتّد اإلناث؟!  غد  ل ل أ االستنكاري: » املؤلِّفاستفهام 

 ! أو مسؤوليًة، وإنام  وعليه لن يرى للمرأة شخصيةً   2«استح 

 

ة  قيمة ذكوري   ة إىلنثوي  .  ولوال هاتيك املخاتلة للخالص من قيمة أ114م.ن،  1

وام« و»الع امد« يف قوله: » قد انتهينا إىل أن احلياء قوام  ما كان من فرق بني »الق 

 « الفضيلة، غري أن الرجولة عامدها، الناهض برسالتها.

.  صحيح أن تعبريه هذا جاء يف سياق خماطبة الشاب، حينام قال: 102م.ن،  2

لته، أللغد نعتّد اإلناث؟! وحتى يفقد رجأهيا الشاب الذي يتطّرى ويذوب، »
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فإن كانت جاهلة، أو هي صنيعة الرجل، فهو يقول عنها: » 

حمتاجة، أو ضعيفة، فذلك ذنب األُّمة التي ال يكون فيها 

رجال.  وإن كانت طائشة ِبا مسٌّ من طبيعة الشيطان فيها،  

ا جسًدا.. فتنقلب به حيواًنا اه ر ي فذلك ذنب الرجل الذي 

ف ولو أنصَف املؤلِّ   « بقرنني.. وبنفسها حيوان ال يستحي. 

ا، ومربية، وزوًجا جلعل الرجل باألحرى صنيعة املرأة: أ   مًّ

ًيا شخصية املرأة  ( شحاتة ) صاحلة.  بل إن  ل غ  ليبدو م 

االجتامعية إلغاًء، وكأن املجتمع بفضائله ليس إاّل رجااًل، 

عودوا ياء من أشيائهم.  يدّل عىل ذلك قوله: »أش ءوالنسا 

ليس بحّي الضمري من ال » : ( دالعّقا ) اآلن إىل كلمة األستاذ 

، واجعلوها: »ليس رجاًل ذا « يسمع صوت ضمريه مرةً 

 

! «، إال أن رؤيته إىل املرأة، وأهنا ال تصلح للغد قياًسا بالرجل، تتضافر استح 

مؤرشاهتا، لتؤّكد نزعته التقليدية يف نظرته إىل املرأة، وتدل عىل أن تصّوره  

يَم هو التصّور الدارج يف املجتمع العريب.  
 للق 
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لّح عىل فإذا هو ي    1«. «ضمري، من ال يسمع صوت حيائه دائاًم 

يف   -( د العّقا) عنها  عرّب  كام  -حص احلياة االجتامعية اإلنسانية 

ل الضمري الذي نداؤه صوت  احلياء متمّثاًل يف  الرجل، وَجع 

الرجولة.  كيف ال، وهو ال يرى يف املرأة إاّل بنت حّواء 

عر؛ فهو حتى حني غّدارة، ينطق بذاك النثر كام يفعل الشِّ 

وإن   -االستعارة عره عىل سبيل يستخدم صورهتا يف ش  

ل ري بع للت  -2« نفيسة م غيبي مجيل، كام يف قصيدته »عن ح 

 يصّورها أحبولة شيطانية للرجولة، فيقول: 

ال تقويل: أهواَك، إّن بعينيـ       

أنت  يف مطلب  الطبيعة ُأحبو       

ال تقويل: أهواَك، فاحُلبُّ َقْيٌد      

، ال َتعـ       اذهبي مذهَب الط بيعة 

ع ا  ى وافعيل ف عَلها، فأنت  َصَد    ـ لد 

    ـك  حنينًا إىل دفوف  الغاب    

باب       ْحٍر َمنصوبٌة للش  َلُة س 

ودواعي احلياة  ضدُّ الُقيود      

ْن ُُساها     ا م  ـرُف إاّل غاياهت 

ها وُتقاها    ـوة   منها، يف ُعْهر 

 

 . 105شحاتة، م.ن،  1

 .   60 -55، )الطبعة األوىل: ؟(، زة شحاتةمحديوان (، 8819) 2



 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ثفصولٌ نقديَّة يف األدب السعودي احلدي
 

 

38 

 

، إذا َرف    هور        وسواٌء عنَد الزُّ

 ـ ـْواَك، إن  هوى األن ـ: أه   ال تقويل 

 َمْن صاهَنا أو َجناها ، ا َسناه 

داٌع   ٌ عن   ـثى خ  ا ـ ُمناه   ُمَعِّب 
1

          

-  2  - 

حسب  -ومرّد ميل هذا اخلطاب إىل الذكورّية املطلقة هو 

ّوة  مصدر الفضيلة،  -حتديًدا  (شحاتة ) حمارضة  إىل جعل الق 

 ، كام قال.2«ال قّوة إاّل بالرجولة من وجهة مادّية جسدّية، فـ» 

اخرتعها القوّي ووّشاها  ظ ا »فهل الفضائل ألف 

باألحالم والتهاويل الستغالل الضعفاء؟  أّما  

تيارات احلياة املتدافعة فإهنا تندفع يف سريها تكتسح  

الضعفاء ومبادئهم وآماهلم وأوهامهم وتكتسح 

الفضائل واألخالق، ال قانون هلا إاّل القّوة؟  وا  

 

.  وقد استوىف حتليل هذا اجلانب من موقف )شحاتة( من املرأة 52 -51م.ن،  1

ّدة: النادي األديب  اخلطيئة والتكفري(، 1985)الغذامي، عبداهلل، ) ، )ج 

ورّي،  (، بام ي شري إىل أن األمر لديه يتجاوز اإلرث الذك000 -111الثقايف(، 

 قدة نفسية، ترضب بأعامقها يف الالوعي اجلمعي اإلنساين.  إىل ع  

 .  121، الرجولة عامد اخُللق الفاضلشحاتة،  2
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  نرمحتاه للضعفاء!  ملاذا ال يتعلمون فّن القّوة إذ 

« كونوا أقوياء أو ليّتقوا رَش  القّوة؟ ي ل 
1   

هذه التي عّول عىل أمهيتها شحاتة يف بحث  -بيد أن القّوة 

َيم  بمعناها الروحّي، وكذا الفضيلة بمعناها  --هي  -الق 

مشتكة بني الرجال والنساء، متفاوتة بينهام؛  --اإلنساين 

ّوة واخل ل   الفاضل،  ق ولَكم ت ثبت النساء، يف ميدان الصرب والق 

 تفّوًقا عىل الرجال؟!  

ّوة وراء خطاب )شحاتة( منذ   نَ مَ ولقد كَ  منطق الق 

طامي(مستهّل كتابه، مستشه    :2ًدا ببيت )الق 

ا قائلوَن لَ   ُه       ـ والناُس َمْن َيْلَق َخرْيً

ْي، وألُم  املُْخط ئ  اهَلَبُل   ما َيْشَته 

 

 .   67م.ن،  1

أمحد مطلوب )بريوت: و ، تح. إبراهيم السامرائيديوان الُقطامي(، 1960) 2

 . 25دار الثقافة(، 
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ل قوله، ث م عرّي ذاته الذي عرّب عنه يفوهو املنطق الشِّ 

 :1« الليل والشاعرمن قصيدته » 

يا    فاهنض بأعبائك ذا قّوٍة           

ليُل، هذا عامَلٌ ساد ٌر             

   ٌس جهَرًة             ضعيُفُه مفرتَ 

ٌل               إْن َطَلَب احلق  به فاض 

أو طاَمَن احُلرُّ به نفَسُه             

يا          ا ن قَ واألعزُل امُلْدل ُج هَنَْب ال 

َجى         امُم احل  ليُل، دنياَك س 

الفتُك فيها ُسن ٌة ُتقَتَفى            

ْفَتُه         فاسب ْق إىل الَفْتك  بَمْن خ 

ب ه        ْ
ن  يف ُس  وامح ْل عىل اآلم 

 ساَد فيها اهَلَوى   فالعيُش َحْرٌب، 

عف  ُرهباَنْه           وَدْع ل نجَوى الض 

َغّياَنْه               َب رشيُدُه صاَح 

حاَكْت يُد الطُّغيان  أكفانْه           

َهد  ُعراُم الظُّلم  ُبنياَنْه              

أباَح للّطاعننَي إهواَنْه              

َم ُعقباَنْه              ـ فيه ، وإْن سالَ 

وُح ُسلواَنْه!              الرُّ
َأَضل  فيه 

م  ُعدو               هْ نَ ا والَفوُز للُمقح 

َتُرد  عىل الظامل  ُطغياَنْه             

إْن مل َيُكْن القيَك أو كاَنْه           

ـ انَ ـ س ـ إن   ُر  ـ ناظ ـ ال   َم  ـ وَأسلَ   ْه               ـ

 

 . 286 -285، ديوان محزة شحاتة 1
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عرّي والنثري إىل  عىل أن ثّمة ما يعدو تطابق خطابه الشِّ 

من  -غري موّثقة لديه -ما يتوارد يف حمارضته عن مصادر 

يمّي.  مصادر  ري س فالت  االقتصادي للصاع االجتامعي والق 

ي يف فلسفتها، ال بّد أهنا قد سقطت إليه من ذات نزوع مادّ 

قراءاته فيام عاصه من أطروحات.  فالرجل قد ابت عث إىل 

اهلند، وأقام بمص زمًنا، وظّل قارًئا يف مصادر الثقافة وينابيع 

طو طاليس، رس أل  ، «السياسة الفكر، ومن قراءاته مثاًل: » 

الزنبقة ، و»«تاييس ، هلاتزبياتشيف، و» « ابن الطبيعة ة » ص  وق  

، «حديقة أو مائدة أبيقور ، ألناتول فرانس، و» «احلمراء 

أهوال ، لشكيب أرسالن، و»« أناتول فرانس يف مباذله و» 

.  حتى لقد بدت 1، لتلستوي« أنا كارينينا ، و» « االستبداد

كام لو كانت  -ل أمّ تم لدى قارئ -حمارضته يف بعض أجزائها

ح أبعاد ذلك يف اللغة والصياغة ترمجة، أو نقاًل، ت لمَ 

 

 .  20 -16، 13: ضياء، انظر 1
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أنه مل واملصطلح والفكرة.  كل ذلك قد أّدى به إىل االعتقاد » 

َيُعد لنا َمْعًدى عن االعرتاف بأن الفضائل، يف مراميها اخلفّية، 

 .  1«ة مهّذبة، ميزان الربح واخلسارة فيها قائم منصوب أنانيّ 

أن أثر فلسفة الفيلسوف   -يف هذا السياق -ّك ش وال 

( عىل Nietzsche ، 1844- 1900األملاين )نيتشه، فردريش 

حمارضة شحاتة غري خاف.  تلك الفلسفة الذاهبة إىل ما 

وأن  -2ولنيتشه كتاب هبذا العنوان -« تدعوه »إرادة القّوة 

ع البقاء، مصريه للصل ًرا يف َتَناز  وأن  ، ح احلياة ليست إاّل َتَطو 

ثىَل  «»اإلنسان األعىل   جيب بلوغها.  وإذا كان نيتشه من غايٌة م 

ة، فلقد كان الدارس وهو يقرأ املحارضة يس اجلرماني  مؤسِّ 

أيًضا، فيعّلق ذلك  « يتساءل عن نزعة شحاتة »اهلتلرّية 

 

 . 77، الرجولة عامد اخُللق الفاضلحاتة، ش 1

يَم(، 2011)انظر كتابه:  2
، ترمجة: حمّمد إرادة القّوة: حماولة لقلب كّل الق 

 الناجي )الدار البيضاء: إفريقيا الرشق(.
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د، حتى جاء )باخطمة، 1التساؤل عىل بعض الصفحات  حمم 

من  ( شحاتة) خطاب  هن عليؤّكد حقيقة ما كان ينّم  2صالح(

، ( أدولف هتلر ـ)ًبا بذلك النزوع، إذ ذكر أن شحاتة كان معجَ 

 وأنه قد أصابه إحباٌط هبزيمته.

وبذا نقف لدى شحاتة عىل خطابني متعارضني، 

، « الرجولة عامد اخُللق الفاضل خطاب عريّب صميم يرى » 

وخطاب مقابل غريب عن ثقافته، يبدو عن آثار ثقافّية 

ونزيد قولنا وضوًحا فنقول إننا ال نرى : » لو قي حديثة، كأن 

معنى لنشوء الفضائل يف الطور األول من حياة اإلنسان 

ذلك أنه هبذا ي لغي خاصّية العقل اإلنساين، املهّيأ   3«القديم. 

 

 .   68كالصفحة  1

ة:   2 د  يف ورقته التي ألقاها يف ندوة »قراءة النص«، )النادي األديب الثقايف بج 

الفارس م(، بعنوان »2006/ 3/ 14هـ= 1427/ 2/ 14 ءعص الثالثا 

 «.غاب.. أحداث يف حياة محزة شحاتة

 . 38، الرجولة عامد اخُللق الفاضلشحاتة،  3
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ا للنظر وا  ة يف نشوء ة نيتشيّ لتمييز، ليتبّنى هنا ما يشبه رؤيفطريًّ

املجتمع البرشّي،  ء وش نبه الداروينّية يف الفضائل، كرؤيته ش  

َلت  عليه أن »  الرجولة عامد وإاّل فمصادره الثقافية، التي َأم 

، تقول قطًعا: إن اإلنسان مل يكن حيواًنا يف «اخُلُلق الفاضل 

يوم  من األّيام، وأن اهلل عّلم آدم األسامء كلها من أول يوم، 

 ن بحي  )وأنه قد هداه النجدين.  كام أن تراثه يقول أيًضا إن 

جتاوز بإنسانيته تلك الرضورات  -عىل سبيل الرمز  -( يقظان 

التي يشري إليها شحاتة، زاعاًم أن اإلنسان األول ظّل ال 

خيتلف كثرًيا عن احليوان يف أنه يعيش للغذاء والغريزة، فهام 

دستوره األّول، حسب تعبريه، وإنام نشأت الفضائل يف 

سوف لي فل كنموذج  ل  -( ابن طفيل ـ) .  ف 1عصور متأّخرة

ي عرّب يف رسالته تلك عن خطاب نقيض متاًما، يرى  -املسلم 

أن إنسانية اإلنسان كفيلة بأن تتجاوز به تلك الرضورات 
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ر  فرديٍّ  م  ليا، حتى يف ع  َيم الع 
احليوانية إىل آفاق الفضائل والق 

حّي بن )إلنسان عاش يف غابة، معزواًل عن املجتمع، مثل 

يف  ( شحاتة ) التذبذب لدى  ىل .  ويف هذا داللة ع (يقظان 

ة اخلطاب، بني فلسفات قبسها من قراءاته املختلفة منطقيّ 

 وتراث  ترّشبه ومل يستطع الفكاك منه. 

َيم، ومنها:   املؤلِّفويف هذا السياق ذهب      إىل حتليل الق 

ًنا قيمة  قيمة )الَكَرم(، التي قّدم عنها حتلياًل عميًقا، مقار 

ّفة،  حيث متجيد األوىل أكثر من األخرى؛  نم الَكَرم بقيمة الع 

مل ملا كان يف األوىل من فضيلة متعّدية.  فالَكَرم كام يقول: » 

 -يكن يف أول نشأته تضحيًة وإيثاًرا، وغراًما بالبذل، إنام كان 

داللة افتخارّية عىل اتساع نفوذ القوّي، ومقدرته  -وال يزال 

َرم كَ ل ا كام أخذ يقارن  1« عىل مواصلة اجلهد واإلنتاج. 

 بالبخل، ذاهًبا إىل أن:
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البخل فطرة رشيدة، تأخذ بحساب دقيق، وُتعطي  » 

بحساب أدّق.  وهو رمز للخوف، وما يعيب  

اإلنسان أن خياف إاّل إن كان يعيبه أن يكون آدميًّا.  

عًرا ومحاًسا، وخيااًل مجياًل،   )...( فإن كان الَكَرم ش 

َرم  كَ ل ا كان البخل حكمة وفلسفة وفهاًم عميًقا.  و 

يعطي ليأخذ.. والبخل اكتفاء... ونحن نراه أنانية  

حمدودة قانعة، ونرى الَكَرم أنانية واسعة جشعة، 

مّهها اسرتقاق النفوس واأللسنة، وذيوع الفخار،  

«وحتقيق املطامع، واالستمتاع باللذة اخلفّية. 
1   

وهو حتليل صحيح يف جممله لقيمة عربية أصيلة، يقول عنها 

 ا:رً ع ش    2(شحاتة) 

 َق امَلزايا، وطاملا           أرى اجُلْوَد َخاّل 

 افرتاها، ولوال ُجْوُدُه مل َيُكْن َمْعنُ 
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إاّل أنه ال َيلتفت  يف حتليله إىل تطّور الدواعي 

االجتامعية وراء قيمة الَكَرم، وأهنا مل تكن يف حياة العرب 

عًرا ومحاًسا وخيااًل مجياًل فحسب، وإنام كانت قبل ذلك  ش 

ه رضورة اجتامعية يف بيئة قاسية، وضمن بنية اجتامعية لّ ك 

كة، ويف أوضاع اجتامعية تغلب عليها الفاقة والَعَوز.  مفك  

ولذلك ملّا جاء اإلسالم رّشد تلك القيمة لي بقي عىل وظيفتها 

فجاء احلديث النبوي يف  ؛عرّيتها املرسفة اإلنسانية ويزيح ش  

ليوم اآلخر، فلُيكرم ا و ن كان يؤمن باهلل مَ » هذا الصدد: 

َضْيفه، جائزته يوٌم وليلة، والضيافة ثالثة أيام، فام بعد ذلك 

.  كام 1«فهو صدقة، وال حيّل له أن يثوي عنده حتى حُيرجه 

عرّية هذه القيمة وهّذب من محاسّيتها حينام دعا شّذب من ش  

ف، يف مثل قوله تعاىل:  َ إىل االعتدال فيها وهنى عن الرس 

 

ديب الب غا ، ضبط وتعليق: مصطفى صحيح البخاري(، 1981البخاري، ) 1

)باب إكرام الضيف وخدمته إّياه  5784: 5دمشق، بريوت: دار القلم(، )

 بنفسه(. 
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َك َوال َتْبُسْطَها ُكل  اْلَبْسط  عَ َوال جَتْ ﴿  ْل َيَدَك َمْغُلوَلًة إ ىَل ُعنُق 

يَن إ َذا َأْنَفُقوا مَلْ ، وقوله: ﴿ 1﴾َفَتْقُعَد َمُلومًا حَمُْسوًرا َوال ذ 

وا َوَكاَن َبنْيَ َذل َك َقَواماً  ُفوا َومَلْ َيْقرُتُ
َيم 2﴾ُيّْس  هي  ، إذن ،.  فالق 

تتطّور بتطّوره، وتتغرّي بتغرّيه،  ،ي عأدوات يف اجلهاز االجتام 

 -املؤلِّف كام فعل  -وليست بأفكار  جمّردة، لي نظر إليها 

بمقياس ذهني ثابت، بقطع النظر عن الزمان واملكان.  

َيم هذا هو مذهب طائفة من قدماء الفالسفة،  وثبات الق 

كـ)سقراط( و)كانت(، وكانوا ينطلقون يف مذهبهم هذا من 

ل البرشي.  وقد كان )شحاتة( من ق ع لا وحدة الطبيعة و

ا بقراءة أولئك الفالسفة وتدارس أطروحاهتم احلفيِّ  ني جدًّ

ومنهم  -.  عىل حني يرى الفالسفة املحدثون 3مع أصحابه

ة أن األخالق جزئي   -فالسفة املذهب التجريبي الوضعي 
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َيم   1ونسبية ومتغرية. كام يرى علامء االجتامع املحدثون أن الق 

ّويّل دائم، وتطّور تارخيّي مستمّر، وصاع حت ضيف خما 

ولئن كان شحاتة قد قّدم يف حتليل قيمة الَكَرم   2وتداول.

إشارات عابرة إىل تطّورها، وإىل ما كانت ت ؤّديه من وظيفة يف 

املجتمع، فقد انتهى به األمر إىل حمّصلة جتريدّية، رأت أن 

ا يف ا ك ن فهو رذيلة الزمة، إ  ، إن كان رذيلة  ، الُبخل »  نت رشًّ

ا عىل غريها واحلّق أن البخل، بمعناه   3«ذاهتا، فليست رشًّ

ال املبالغ يف تأّول معناه كاملبالغة يف تأّول معنى  -احلقيقي 

، رشي عىل صاحبه وعىل سواه من الناس، بل هو -الَكَرم 

 

زهري الَكَرمي )الكويت:   .، تربنو اإلنسان(، 1983: فارب، بيت، )انظر 1

 .    11 -10داب(، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآل

األيديولوجيّة والطوباوّية: مقدمة يف  (، 1968وي نظر مثاًل: ماهنايم، كارل، ) 2

 -165عبداجلليل الطاهر )بغداد: مطبعة اإلرشاد(،  . ، ترعلم اجتامع املعرفة

166. 

 ، م.ن. الرجولة عامد اخُللق الفاضلشحاتة،  3
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ٌض ي ؤذي صاحبه قبل غريه، وحيرمه قبل حرمان رَ مَ 

ر   النفسية واالجتامعية، إاّل  ه ت قي د عن حقاآلخرين.  فكيف جي 

َيم بجذورها يف البنية  النفسية  يف رؤية جمّردة، ال تربط الق 

عرّية، تشاؤمّية يف تقييمها واالجتامعية، وفق نربة ش  

 :1(شحاتة ) للمجتمع، تتّدد أصداؤها أيًضا يف ديوان  

واملروءاُت تقتيض بمساعي الـ  

 يـ     ـ اخلَ   َر  ـ هَ َمْظ     ترَتديْ     باداُت ـ والع  

ياء   - صيًتا ود  ُج ـ   وَنْفعا   -عىل الر 

ـ د ْرع     ر  ـ ناك ـ امل   ع   ـ َأْفظَ    عىل   ر   ـ ـ   ا          ـ

َيم بني نوعني   عىل أنه كان يلزم التفريق يف مناقشة الق 

ليا، واألخالق االجتامعية؛ فاأل   وىل ق َيم داخلية منها: امل ث ل الع 

عن أي غاية نفعية مبارشة  ةل غائية، منشودة لذاهتا، مستق 

متغرّية، وإن حتّققت  هبا غايات اجتامعية، وذلك )كاحلّرية، 

م، والعدل، والكرامة، والوحدة(، يف حني واحلكمة، والسل  
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 ي  س  أن ق َياًم )كالَكَرم، والشجاعة( هي ق َيم خارجية وَ 
ة ي  ل 

ت َخَذة إىل غايات متغرّية، م 
1  . 

م جاء تعميمه القول رَ كَ ل عن ا املؤلِّفوبمثل حديث 

اللصيقة بـ)الَكَرم(، أو هي باألحرى  -حول قيمة )اإليثار( 

حاذق إىل  اإليثار َنَظرٌ حينام قال: إن » -خصلة من خصاله 

ّب واإلعجاب يف احلارض، وما يفيد ِبام يف ضامن فائدة احُل 

ق إىل ضامن فائدة احلارض، تقترص ضي   املستقبل.  واألََثَرة َنَظرٌ 

ّفة(:    2«دة. امل ا عىل    وكذا قوله حول )الع 
 

ا  »  مل تكن رياضة عسرية للنفس، وجهاًدا مستمرًّ

ة.  إنام كانت مطلًبا  لغرائزها، وقمع شهواهتا امللح  

من مطالب احلياة االكتفائية احلريصة عىل أن تبقى  

هلا ذخريهتا من النشاط والقوة، حيث كانا سالح  

 

يَم يف لبنان»، (1994هلام، )ب، إمثاًل: كاّل  انظر 1 ة »املستقبل جمل  ) «،نسق الق 

 .   (92، ص183ة(، ع «، )مركز دراسات الوحدة العربي  العريب

 . 75، الرجولة عامد اخُللق الفاضلشحاتة،  2
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يل الزهد يف  ل د  ت احلياة، وأداة صيانتها، وإنام كان 

مناورة اجلامعة، لرضورة احلاجة إىل محايتها،  

واالستقرار فيها.  فهي يف هذا القياس صفة ال أثر  

فيها للرتفع األديب املختار عن انتهاك احلرمات.  عىل  

    « أهنا قد تكون عجًزا وفتور حيوية! 

 

ة، وأهنا ليست يلقيم وظائفها االجتامعية واملادّ صحيح أن ل 

ق، لكّن جتريدها هذا عن دوافعها الروحية يف طال إب  بمّجانية

 كي مرسف.  الطبيعة اإلنسانية، مبالغٌة وَش 

أيًضا يف تفسري شحاتة قيمَة   ي املادّ  ولقد تبّدى األََثر

ولو قلنا إهنا يف الغني والفقري دليل )القناعة(، حيث قال: »

ا.   ببيت الًّ دمست  1«سمّو النفس وترّفعها، مل نقل حقًّ

 :2(املتنبي ) 

 

 . 74م.ن،  1

، وَضعه: عبد الرمٰحن الربقوقي )بريوت: دار  رشح ديوان املتنبي)د.ت(،  2

ل  . وفي217الكتاب العريب(،   «. م  ه: »كل ح 
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 ُكلُّ َعْفٍو َأَتى بَغرْي  اقتداٍر              

ٌة الجٌئ إليها اللئامُ                                  ُحج 

تتعلق  -وبتجاوز ملحوظتني عىل استشهاده هذا 

ل م  ، « ، ال »العفو«األوىل بأن البيت يف ديوان الشاعر عن »احل 

لمّية يف لية ال تصّح براهني ع  ا عف ن عر نفثات ا واألخرى أن الشِّ 

كان يتجاهل هنا  ( شحاتة ) فإن  -دراسة الظواهر االجتامعية

الدور النفيس للقناعة، الكامن وراء نعتها بأهنا فضيلة 

إنسانية، ذلك الدور املتمّثل يف إحساس الفقري بالرضا 

وشعور الغنّي باالكتفاء، وليست الوظيفة النفسية وراء 

َيم بم  ية.  ة عن الوظيفة املادّ لص ف ن وجود الق 

فإذا انتقل القارئ إىل مقاربة املؤلِّف قيمَة )الشجاعة(،  

الشجاعة ليست ُخُلًقا طبيعيًّا يف وجده كذلك يذهب إىل أن » 

اإلنسان، فام يّتصف ِبا الناس إاّل اضطراًرا، أو فراًرا من عاٍر، 

، أو دفًعا لُس  ة، أو خطًأ ب  أو طمًعا يف حتقيق غايٍة، أو منافسة لندٍّ
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يف تقدير نتائج املخاطر؛ فبامذا من هذه األسباب تستحّق أن 

 عًرا:وكأن هذا منطوق قوله ش     «ُتدَعى َفضيلة؟! 

صِّبُت، وما صُِّب امرٍئ مل يُعْد لُه  

ُم؟ واإلقداُم ُخط   ُة يائٍس             ـ أُيقد 

ُم؟ واإلحجاُم ُفسَحُة ساعٍة         أحُيج 

 ا  ـ َذْيـن  ، إنم   يف خـتار  ـ وما هو بامل 

ـ عىل يأس           ُب     ـ اوُل مذه ـ ه  فيام حُي ـ

ْيق املَْوت  للنفس  َأْرَحُب    رأى أّن ض 

ٌه معّذُب             ـ ٌر كري ـ ا ُعم ـ ُبه ـ سيعقُ 

ُب ـ ، وَتغ   ْي عليه  ـ ْمـل  ـ رضورُتـُه تُ  لـ 
1
    

عره حافل  يقول ذلك عن قيمة الشجاعة، مع أن ش    

ًقا طبيعيًّا يف اإلنسان،  ةم بالتعبري عن تلك القي  ل  بوصفها خ 

يستحّق أن ي دَعى َفضيلة، بل يستحق أن ت لبس ثيابه »بديل 

ه عن )عنتة( أو ال خيتلف يف ذلك كلّ  -« األلقاب واألسامء 

 ، عىل سبيل املثال:2«أبيسفمن قصيدته »   )عمرو بن كلثوم(. 

جاع ملا خَيـ       ْ أو رائي        حيُث ال جيبن الشُّ
ـَشاُه من سامٍع َيِش 

 

 . 143، ديوان محزة شحاتة 1

 -251« إىل أبولونأيًضا: » ديوانه.  وقارن: 199 -197، 192، 190م.ن،  2

 .  286« الليل والشاعر؛ »253
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ْتُه َأعرا            ب  لَ ف ُرب  َحْرٍف دعا، 

م  يا  ! قد َبَلَغ الص 
  ـ خياَم الصحراء 

عىل طول  َمّسا     وارضيب،  فاركبي، 

َك أهاًل              ي! مل َتَزل ملجد  َقَلم 

ْنك  سيًفا       مل تزل يف مآزق  الض 

نا  .. وقد َصِّبنا طوياًل           وَصَِّبْ

ال َنلـ             ة  ـ ى احلفيظ ـ فانطلقنا إل 

هناُب الّرَدى فام زاَل َمّسا        ال 

ياُح من كل  صوٍب            فلَتُهب  الر 

ُدف  األخطاُر رشًقا وغرًبا           ـ تَ ـ ولْ 

هل  والَوعـ      نحُن ُخط اُِبا عىل الس 

ـ غُ      ا ـ ن ـ واب  ـ أث ـ وب  ـ ـ رام ـ مَ      ارُ ـ ب ـ ـ ي                  ـ

املروءات  َلَظى اهليجاء           ُق 

ـُت مداُه عىل َأذى الَغوغاء         

لوَل اخَليال  واخُلَيالء            ، فُ  ك  

يف دواعي النُّهوض  باألعباء        

صارَم احَلد  َيْعُريب   املضاء          

فاه  والَبغضاء              ي الس  لتحد 

           ـوي عىل العاذ لني والنَُّصحاء  

نا ومَّسى أجداد نا الُقَدماء          

اء            ْن حَتت نا ُثغاُء الش  َفْهَي م 

خالء           َن الدُّ نّا ليسْت م  َفْهَي م 

أماء            ، ورّكاُِبا عىل الد  ـر 

يَل    ـها   اء        ـ واألسم     األلقاب    ، َبد 

 امب ( شبيهٌ والواقع أن ما يصفه يف حمارضته )شجاعةً 

عرّي السابق؛ من حيث هو متأرجٌح بني يصفه يف نّصه الشِّ 

نوازع التوّحش والطيش، وليس بقيمة الشجاعة بمعناها 

عىل طمأنينة النفس الواثقة  العقّل والروحّي، الباعثة 
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راهتا، ال عن جهل وال اندفاع، وتلك خصلة نفسية بمقد 

بن( جل  ا) تكون يف األسوياء من بني اإلنسان.  ويف املقابل فإن

ليس بمجرد اخلوف، كام ذهب الكاتب، أو ضنانة احلّي 

بروحه وحرصه عىل صيانتها؛ فاخلوف غريزة إنسانية لدى 

عًرا، من قصيدته الشجاع واجلبان، كام قال هو، ش  

 فأصاب املنطق أكثر:  -1«ملحمة » 

، وال عا   كاّل أيبيع احلياَة؟ 

 ..............................

  الٌب              ـ غ      اةُ ـي حل ا ف   ؛ َذّل من خاف

َش ُشجاٌع بالُعْمر  غرُي َضن نْي    

  .............................

 ْفرا          ـ ناًبا وظُ     ألََحدُّ ا   يه   ـ ف   فــاَز  

، هيوِّ  ل  إاّل أن اخلوف يتحّول يف نفس اجلبان إىل مرض 

 دقيف عينيه التوّقعات، ويضّخم يف خياله النتائج بأضعاف ما 

 حيتمله الواقع.  

 

 .   258 -257م.ن،  1
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َيم( من جهة  ةَ م  عىل أن ثَ  التي هي نامذج   -فرًقا بني )الق 

اجتامعية عامة، تتشّكل ذهنيًّا ونفسيًّا، وتتّتب عليها نظرة 

املجتمع اإلجيابية أو السلبية إىل األشياء، وهي دائمة احلراك 

وبني األخالق املعيارية، التي تدور  -1والتبدل زماًنا ومكاًنا

.  إاّل أن 2فعال اإلنسانية، من حيث هي خري أو رّش أل ا عىل

شحاتة مل يكن يتنّبه إىل هذا التفريق، فظّل معيار احلكم لديه 

َيم،  أخالقيًّا.  بدليل أنه كان يناقش ما يندرج يف مفهوم الق 

كالشجاعة،  -، أو يمكن أن يندرج فيه «كـ»الرجولة 

 

يَمإىل تفصيل هذه اإلشكاالت تطّرق الباحث يف كتابه بعنوان » 1
«، نقد الق 

.  وي نظر أيًضا: 00 -45(، 2006)بريوت: مؤسسة االنتشار العريب، 

د، ) د حمم  يَم االجتامعية: مدخاًل  (، 1973 -1972الزلباين، حمم 
الق 

، الكتاب األول: اخللفية النظرية للدراسات األنثروبولوجية واالجتامعية

يَم، )القاهرة: مطبعة االستقالل الكربى(، 
 .  19للق 

وت:  ري، )بت األدبمعجم مصطلحا(، 1974مثاًل: وهبة، جمدي، ) انظر 2

 .152مكتبة لبنان(، 
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 ا من دائريَت ه ريي فق رؤية أخالقّية، تستمّد معا وَ  -والَكَرم 

 اخلري والرّش.  

بعد أن ساوى الَكَرم بالبخل، والشجاعة   -ثم ينطلق 

إىل  -باجل بن، بل قّدم الب خل واجل بن يف ميزان العقل والنفس 

بعض  -فيام نرّجح  -قد قاد الشعور ِبذا التداخل إنه »  : القول

  الفالسفة قدياًم وحديًثا إىل اعتبار الفضيلة وسًطا بني رذيلتني، 

ف، لكَ ا ف  َ َرم عندهم وسط بني رذيلتني، البخل والّس 

وكأن   1«والشجاعة وسط بني رذيلتني، اجلبن والتهّور. 

َيم لدى بعض الفالسفة قدياًم  الشعور بالتداخل بني الق 

َيم بسلبّيها وحديًثا مسوِّ  غ لفهم انتفاء الفواصل وتساوي الق 

َيم، فإّما  م كوإجيابّيها!  وكأن النسبية لديه منتفية يف احل   عىل الق 

ا  أن يكون الَكَرم خرًيا بإطالق، أو أن يكون الب خل رشًّ

 

 . 73، الرجولة عامد اخُللق الفاضلشحاتة،  1
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بإطالق، أو يكونا شيًئا واحًدا!  وكذلك الشأن يف الشجاعة 

 واجل بن.  

فة، مىض إىل القول وملّا تطّرق إىل القيم األخالقّية الصِّ 

فضائل ال تقبل التقسيم الذي رآه يف الشجاعة  ةَ م  بأن ثَ 

م، بحيث ال تنزل فضيلة منها منزلًة وَسًطا بني رَ كَ وال

ّفة وأمثاهلا، فقال:  رذيلتني، وذلك كاألمانة، والصدق، والع 

األمني يكون أميًنا كلام بالغ يف أمانته، واخلائن يكون  إن » 

خائًنا مهام قرص به مدى خيانته، ويكون صادًقا أو كاذًبا، وال 

  1« فكرية واللغوية. لا  ا حدودها وصيغه  ُد عْ وسط. وللمبالغة بَ 

َيم االجتامعية العامّ  ة وهكذا، فكام جاءت أحكامه عىل الق 

َيم األخالقّية إىل النقيض يف يمادّ  ة، اجتهت أحكامه عىل الق 

الطرف املثايّل.  هذا عىل الرغم من أن رضورات احلياة 

ًرا، وبعض الصدق االجتامعية قد جتعل بعض الكذب مرب  

 

 . 73شحاتة، م.ن،  1
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ا القول يف األمانة؛ فهي مرهونة كذ و   وسيلة قتل أو إفساد. 

.  ومن هذا املنطلق 1ن املرء عليهبنتائجها، وطبيعة ما اؤمت  

َيم عموًما ما هو مادّ  يي مطلٌق، فليس فمثلام أنه ليس يف الق 

فيها ما هو مثايّل مطلق، وإنام يتوّقف األمر عىل جلب 

مالت اجتامعي  َيم إاّل ع 
 ، ةاملصالح ودرء املفاسد، فام الق 

ختتلف باختالف الزمان واملكان، متى حتّققت هلا الوظيفة 

كانت مرشوعة، ومتى انتفت كانت خارجة عن وظيفتها، 

َيم  ا ال خرًيا.  إن الق   -ومتى ترّتبت  عليها املفاسد صارت رشًّ

( يف Max Schelerكام يدرسها مثاًل: )ماكس شيلر 

َيم »  ( يف K. Mannheim، أو )كارل منهايم «فينومنولوجيا الق 

ثِّ  -2«علم اجتامع املعرفة »  ل حقائق اجتامعية، تقوم عىل مت 

 

ر  دون أن يعلم، ثم علم بحال ذلك املال، أ  1 ن إنساٌن مثاًل عىل مال  مزو  فلو اؤمت 

 أن يؤّدي األمانة إىل أهلها؟!   -واحلالة هذه -فمن األمانة

، )القاهرة: القيمة يف الفكر املعارص نظرية(، 9871: قنصوه، صالح، )انظر 2

 . 65 -64: 1دار الثقافة(، 
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ة ي وليست بمثالّية جمّردة وال مادّ  أصول سلوكية مشتكة، 

 بحتة. 

-  3  - 

َيم عاطفت   َف ولقد نازعت  املؤلِّ  ه الدينية يف كالمه عىل الق 

الدينية، فإذا هو يعود عاّم قال، دون أن يلتفت إىل مقاييسه 

َيم الدينية أيًضا،  ي تلا السابقة،  كان يمكن أن يقول هبا عن الق 

كان  بام أن قانون العقاب والثواب موجود هناك وهنا، وإن  

أّما الفضائل التي نراها اًل.  فهو يقول: »قانوًنا إالهيًّا مؤج  

خليقة ِبذه التسمية، فهي التي نزل ِبا القرآن ودعا إليها.  

ملؤمن بقوانينها، نظر ا و  ،تلك فضائل، ال يكون للمّتصف ِبا 

فاملثوبة عند  ، كان يشء من ذلك  وإنْ  ، إىل مصلحة أو سمعة 

ف بني ما وليس التفريق لدى املؤلِّ   1«ى إليه. اهلل، والزلفَ 

إاّل تفريًقا لفظيًّا؛  «وما يسّميه »الفضائل «يسّميه »املحاسن 

 

 . 79شحاتة، م.ن،  1
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َيم االجتامعية ت رجى من ورائها املصالح  فكام أن الق 

َيم الدينية كذلك ت رجى من ورائها  ن إف واملكاسب،  الق 

ة يف الدار لة مرجو  املصالح واملكاسب، وإن كانت مؤج  

ينّي من اآلخرة، ومن تلك املكاسب ما يناله الفاضل الدِّ 

َتع  نفسّية، ورغبة يف  ما عند اهلل.  وما َدَفع  َلّذات فكرّية، وم 

التحّرج  اّل إ « و»الفضائل  « ف إىل التفريق بني »املحاسن املؤلِّ 

َيم االجتامعية   -أن يقول ما قاله فيها  ؛ممّا كان قد قّرره عن الق 

مالت  ليا، لكنها مقّدمات لنتائج، وع  ث اًل ع  من أهنا ليست م 

َيم الدِّ  -اجتامعية ت شَتى هبا املصالح واملكاسب  ينية.  عن الق 

َيم يف املجتمعات البرشّية بعقائد ال تقّل  ولكن أ  مل ترتبط الق 

ينّية، إن   عن العقائد الدينّية، إن مل تكن بالفعل عقائد د  ةً وّ ق 

صحيحة أو باطلة؟!  إن قيمة الشجاعة والبطولة، لدى 

مثاًل، كانت هلا ارتباطاهتا بعقائد القوم  ( الرومان) و ( اليونان ) 
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وآهلتهم، بل لقد أدى هذا االعتقاد يف البطولة يف بعض أطوار 

َلف من األبطال ) ب ع الوثنية إىل .  worship-Ancestor)1ادة الس 

علت لقيمة )الوفاء( بالعهود واملواثيق واألحالف لدى  كام ج 

ت عقد بإرشاف  -خّلدهتا اللغة  -عرب اجلاهلية طقوس مرعّية 

هّ  ان لدى األصنام، مصحوبًة بإراقة الدماء وإشعال الك 

م الذبائح، وجاءت من هذا يف اللغ  عربية: لا ةالنريان، وَقس 

، وَتَصاف ح املتحالَفني باليمني، وجاءت منه: « مفردة »َقَسم

س أقدامهام يف الدم، وجاءت منه: صفة «»اليمني  ، وَغم 

لليمني، وحّز عىل أذرع املتشارطني باملشارط،  « »غموس

 

عبادة األرواح )القوى اخلفية( يف »(، 1984ين، )الدِّ  ين، علّ :  حميي الدِّ انظر 1

ة الثانية لدراسات من: الندوة العاملي  ، )بحث ض  «املجتمع العريب اجلاهيل

ة قبل اإلسالم«(،  »اجلزيرة العربي   -ب الثاينا ة، الكتبي  تاريخ اجلزيرة العر

َلف قد  155)الرياض: جامعة امللك سعود(،  .  مشرًيا إىل أن عبادة الس 

  ( الصني )ة حتى أيامنا هذه، كام يف مم الوثنيّ ت  لدى كثري من األ  استمرّ 

 .(اليابان)و
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 -.  كام كان هلم 1هبذا االسم « ى من ذلك »الرشوط لت سم  

 ّ طقٌس يسمونه  -به  ث ن  باليمني وختويًفا من احلسعًيا للرب 

إذ كان لكل قوم ناٌر وعليها َسَدنٌة، فكان إذا  ؛)الت هويل( 

صومة جاَءا إىل النار، في حَ لَ ج  بني الر   قعت  وَ  ل ف عندها، ني خ 

ل حً  َدنة يطَرحون يف النار م  ر ، من حيث ال يَ اوكان الس  شع 

لون بذلك عليه.  واسحَ امل   َوِّ ع امللح، هي  ك النار لت  م ل ف، فَيَتَفق 

ل«»اهل وَلة   لِّف.  وكذلك يفعلون إذا حَ : امل  « ، بالضم، و»امل َهوِّ

 ، يصف محار وحش:(َأوس بن حجر ) استحلفوا رجاًل؛ قال 

ه            إ ذا اْسَتْقَبَلْتهُ   الشمُس َصد  ب َوْجه 

ل    2حال ُف  كام َصد  عن نار  امُلَهو 

 

 ،«الل اللغةاملجتمع العريب القديم من خ» (، 1984: ظاظا، حسن، )انظر 1

ة، الكتاب ة الثانية لدراسات تاريخ اجلزيرة العربي  )بحث ضمن: الندوة العاملي  

ة قبل اإلسالم«(، )الرياض: جامعة امللك سعود(،  »اجلزيرة العربي   -الثاين

180. 

 ، )هول(. لسان العرب: ابن منظور، انظر 2
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العرب  د ئا قكام أن قيمة الَكَرم مل تكن بعيدة عن ع   

 نموذًجا، لتبني  
ذ املَي رس 

  أنه كان ممارسةً اجلاهلية.  ولو أ خ 

ا، واجتامعيًّا رَ للكَ  م، ذا وظيفة جليلة معظمة لدهيم، اقتصاديًّ

ودينيًّا
.  بل لقد كانت لل مم القديمة آهلة ترمز إىل تلك 1

َيم، كآهلة للرّش، وآهلة للخري، وآهلة للح   ب، أو اخلصب، الق 

َيم ارتبطت  بشكل ز، وهلّم جرًّ ئ ا رغ أو ال  ا.  ممّا يدّل عىل أن الق 

ن.  هذا إضافة إىل أن املؤسسة أو بآخر برضوب التدي  

لطة أعرافها من العادات  االجتامعية، يف حّد ذاهتا، بس 

والتقاليد، َتكتسب قداستها يف تلك املجتمعات، بحيث 

َيم حتى يف ق  ل اتتحّول إىل ما ي شبه الوازعات الدينّية.  بل إن 

ما تلبث أن تغدو  «تلك املجتمعات التي توصف بـ»الالدينّية 

عقائد؛ إذ ليس اإليامن حمصوًرا باإليامن برساالت ساموية، 

 

  ، عناية: حمّب داحّس  والق  ـْاملَيهـ(، 1342، ) ي نظر يف هذا كتاب: ابن قتيبة 1

 ين اخلطيب )القاهرة: املطبعة السلفية(.  الدِّ 
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َيم وتنمو.  لكّن رض   وًبا من اإليامن األخرى تنشأ عنها الق 

ومن َثّم حتّولت قيمتا )العمل( و)اإلنتاجّية( يف املجتمع 

واجتامعي،  فرديٍّ  إىل إيامن   -ال ث ملا عىل سبيل  -الشيوعّي 

مثلام باتت قيمة )احلرّية( يف بعض املجتمعات الرأساملّية 

ى كيف أن شحاتة كان قد أخّل .  وبذا يتبد  1إيامًنا أيًضا

ينية، أو بمقاييسه التي افتضها، منحاًزا إىل عاطفته الدِّ 

 أن ُيؤَخذ ]هذا التحليل[ دلياًل عىل شيته، كام قال، من »خل 

يدتنا يف ُرجحاهنا ]أي الرذائل[ عىل نقائضها.  وليس لنا يف ق ع 

إىل أن  احلقيقة غرض من هذا التحليل واملقابلة، إاّل اإلشارة 

هذه الرذائل أو بعضها من سنن العقل والطبائع أو من 

سبّية يف ولو استقام باملؤلِّف املعيار لدّله عىل النِّ   2«فرائضها. 

 

عالوة عىل أن قيمة )احلرّية( هي يف األساس َمثٌَل أعىل وإيامٌن إنسايني عاّم، وإن   1

ين.     مل ترتبط بد 

 . 78، الرجولة عامد اخُللق الفاضلشحاتة،  2
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تها املطلقة، دها عن مثاليّ َيم اإلنسانّية، بام جيرِّ ق  لا  النظر إىل 

 ويرتفع هبا عن مصلحّيتها املادّية املرسفة.  

َيم املجتمع شحاتة فيه ومن منظور  يبدو  رافًضا لق 

خيلط بني فإنه  -مع تصّور  تعميمّي وغري دقيق  -احلديث 

َيم، نوع يمّثل خصااًل فطرية، كاجل بن، 
نوعني من الق 

ونوع آخر هو سلوٌك أخالقّي اجتامعّي،  ،ة عوالشجا 

ّفة، ونحوها.  إذ يرى أن البالد  كالصدق، والكذب، والع 

التي تّتسع فيها أسباب الكسب، وتتنوع وسائله، ويتكاثف 

متى تكّفلت األنظمة بحامية احُلرمات الفردّية، فيه االجتامع، »

يف  ين وبحامية احُلّرّيات واحلقوق، وقام الفرد بواجبه القانو 

ّمة احلليم  الته املعّينة احلدود بالناس، استوى يف الق  ص 

واألمحق، والعفيف، واملستهرت، والكاذب والصادق، 

.  ما دامت رذائل جاع واجلبان، واألناين واإليثاري والش 

فصحيح أن من أ   « إنسان ال تتناول غريه باألذى واإلساءة. 

َيم األخالقّية و صال الذاتّية خل  ا يّتصفون هبذا اخلليط من الق 
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ّمة؟!  وهل يمكن أن ال تتناول رذيلة  يستوون يف الق 

االستهتار أو الكذب لدى اإلنسان يف تلك املجتمعات غريه 

إن باألذى واإلساءة؟!  إهنا مصادرات تصل به إىل القول: » 

النظرة العاّمة إىل الفضائل أصبحْت نظرة خيالّية، ال نظرة 

  «ده. ا يضمن احلامية ملتقل  ًح ال س  هنا مل تعدإإيامن وحتتيم.  و 

ر نحا الكاتب إىل إسقاطه عىل املجتمع البرشّي  وهو َتَصو 

كاّفة.  ولذلك يكاد القارئ يرى يف حمارضة شحاتة حمض 

م  بمجتمعه وعصه، ال يؤمن  قصيدة منثورة، لشاعر   َبر 

ن، بنسبية األشياء، وال ينظر إىل املجتمع بعني الفاحص املقار  

ري اال  ح و ولكن بر  ع  واملوقف النفيس، فيقول يف  نفعال الشِّ

 د فيها:ر  عرّية، يَ حمارضة  ما يقوله يف تأّمالت  ش  

 أرانا َعَبْدَنا املاَل، واجلاَه، واللَُّهى         

 1فامتْت َدواعي الك ِّْب  فينا.  فام نحُن؟!

 

 . 173، ديوان محزة شحاتة 1
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عىل الرغم من تقريره السابق حول  -د هذا أنه يؤكِّ   

نفس البرشية ألصق بالرذائل لوال لا ة الفضائل، وأن طبيع

ص أرأيتم كيف يتقل  »اًل: ئ يقف متسا -املصالح والقوانني 

نفوذ الفضائل يف هذا الزمن العجيب الذي اّتضحت فيه ُسُبل 

احلياة وحقائقها، وقّلت مساتري النفس وانكشفت مكنوناهتا؟  

امتطت فيها  أرأيتم كيف تقّلص يف عصور عجيبة قبله،

الفضائل تقودها، وُتتخذ منها ُجّنة ُتّتقى ِبا  برا و الرذائل غ 

املخاطر، وُتدفع قالة السوء، وتسّخر اجلموع وخُتمد 

َيم هو  ، إذن ، فالباعث    «الفورات؟  راك الق   -يف رأيه  -وراء ح 

، ماضًيا وحارًضا، وليس أن طبيعة «»الزمن العجيب 

َيم ن   نا إزاء نأ  ر سبّية.  ومن هنا يظه اإلنسان متقّلبة، ووظيفة الق 

. ، ال باحث اجتامعيٍّ  خطاب شاعر 

-  4  - 

لمَ وكام كان ينازع املؤلِّ  ح حنين ه إىل ف حنين ه إىل املايض، ي 

ك القرية، أو ج   فوله من املدينة، وهنا ستقع رؤاه يف رَشَ
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عىل هذا من ربطه الفضائل بالقرية،  ل  دَ التناقض.  ال أَ 

يقّل حيث يقّل  ب ذكال والرذائل باملدينة، حيث يشري إىل أن » 

التزاحم عىل أسباب العيش، فهو يف القرية أقّل منه يف 

وهو استنتاج مغالط؛ ألن التفاضل بني القرية   1« املدينة. 

سبة، واألمر بدهيي إن  يف واملدينة ليس يف النوع ولكن يف النِّ 

َيم ختتلف باختالف  قيمة الكذب أو سواها؛ من حيث إّن الق 

عالقات القائمة بني أفراده؛ نظًرا لا ة حجم املجتمع، وطبيع

َيم هي نتاج اجتامعي يف األساس.  ولئن كانت  إىل أن الق 

، يف املقابل  للمدينة ق َيمها السلبية، فإن هلا ق َيمها اإلجيابية 

 قياًسا إىل القرية.  

األمني يكون  ر من َقب ل أن » ف كان قد قر  ومع أن املؤلِّ 

ائن يكون خائًنا مهام قرص به خل ا وأميًنا كلام بالغ يف أمانته، 
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، فإنه قد 1«مدى خيانته، ويكون صادًقا أو كاذًبا، وال وسط 

الكذب يف ّر بأن » ـ قَ ناقض رأيه ذاك بعد صفحتني، حيث أَ 

عني عىل الرواج، تُ املدينة العامرة رضورة اجتامعية واقتصادية،  

دُق فيها وانتعاش حركة التبادل، واإلقناع، فلو ساد الص  

جماالت احلركة والنشاط بَركدة، يتضاعف معها  ْت ب ي ُأص 

فام دام األمر كذلك،   « 2الشعور بأعباء احلياة ومهومها.

ته تقوم حيا من مصلحة املجتمع يف املدينة أاّل أفيعني هذا أن 

 يكون هناك رواٌج وانتعاٌش  االجتامعية واالقتصادية، وأاّل 

ولو  ب؟!  أذ كل اًبا ملا يسميه ـحلركة التبادل التجاري، جتن 

دُق فيها ُأصيبْت جماالت احلركة لو ساد الص  قوله: إنه »  صح  

والنشاط بَركدة، يتضاعف معها الشعور بأعباء احلياة 

 فضيلة، أو ي  يبقى الصِّ ، «ومهومها 
ك به، دق بعدئذ  رى التمس 
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ُأصيبت جماالت احلركة والنشاط بَركدة، وتضاعف وإن » 

 ؟!  « ا ه الشعور بأعباء احلياة ومهوم

َيم، التي مر  
مادّيتها عىل  ت َغَلَبة  وبرؤيته إىل الق 

ومرجعياته الثقافية، وأوقعته يف  وإن  تضاربت   -تفسرياهتا 

يناقش قيمة )األمانة( يف املجتمع اليوم.   -التناقض 

يف قوله  القرآن الكريم إليها يف  التي تأيت اإلشارة -فاألمانة 

ا تعاىل: ﴿  َبال  رَ عَ إ ن  اَمَوات  َواألَْرض  َواجْل  ، ْضَنا األََماَنَة َعىَل الس 

ْلَنَها  َفَأَبنْيَ َأنْ  ْنَها  ، حَيْم  َلَها اإل   ، َوَأْشَفْقَن م  هُ  ؛ نَسانُ َومَحَ  َكانَ  إ ن 

دليل  -عىل األرجح  -]يف رأيه[ كانت »  -1﴾َجُهواًل  َظُلوًما 

مقصورة  تن اك درة مثاله... وال شّك أهنا سيطرة القوّي، ونُ 

عىل من َهّيأت هلم قّوهتم من امتداد النفوذ بني اجلامعة سبيل 

ني عىل وبذا يقف القارئ أمام نص    2«السلطان عليها. 
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الكذب يف املدينة  صفحتني متقابلتني، يقول األول: إن »

إن ، ويقول اآلخر: » « 1العامرة رضورة اجتامعية واقتصادية

واستجالب الثقة  ، ة ع األمانة اليوم رضورة لصيانة السم 

صبح قيمة فكيف ت    «2والَفَرق من اخرتاق حدود القوانني. 

)الكذب( إىل جوار قيمة )األمانة( رضورتني اجتامعيتني يف 

املدينة العامرة اليوم، مع أهنام قيمتان متضادتان؟!  من 

ال يفّرق بني هاتني القيمتني إاّل لكوهنام يف  املؤلِّف الواضح أن  

يف النفس البرشية، وإنام تدفع إليهام  ني ترأيه غري أصيل

املصالح، وتدفع عنهام املضاّر؛ وهلذا فإن األمانة مل تكن 

لطة القانون، عىل حني أن  سائدة يف املجتمع املدين إاّل بس 

ا.   ليس هناك قانون يمنع من الكذب، بوصفه سلوًكا فرديًّ

بمثابة  هن يف ي غفل يف تأّمالته أن املجتمع املديّن بقوان واملؤلِّ 
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ل   ل طة من نوع الرياضة العنيفة، س  طة تربوية، وأن تلك الس 

ق   َل ف بأن اإلنسان من خالهلا م  ّر املؤلِّ التي ي  طالب بأن حَي و 

ل  الرياضة العنيفة دون تره   و  ل دون نزعات الرّش فيه، كام حَت 

سم ا باإلنسان إذن أن تتهّذب أخالقه نسبيًّا 1اجل  .  فكان حريًّ

لحق قيمة  الصدق هناك قيمَة األمانة، يف نة، وأن تَ يد مليف ا 

قنع ت ت  عوامل ظلّ  ةَ م  مضامر ترّقي اإلنسان وتأديبه.  بيد أن ثَ 

املؤلِّف بمثل مقياسه هذا، غري املنطقّي وال اإلنسايّن، الذي 

يفتض حتّل املجتمع املدين باألمانة مع اتصافه بالكذب، يف 

 آن!  منها: 

اآللّية، املبالغة يف نصب ميزان الربح   ة يدّ رؤيته املا أ( 

واخلسارة وراء ق َيم اإلنسان، مع اإلعراض عن 

َيم.    اجلانب اإلنساينّ   والتبوّي يف منظومة الق 
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وال غرو فهو .  تفضيله املايض عىل الراهنب( 

 املتسائل:

ْرُت َأجيايل  باميض ُعهود نا،          وَذك 

وهل َحنُّوا؟ ؟ ٍي َد ألْ عْ َفَهْل َذَكُروها بَ 
1 

تفضيله املجتمع القروي عىل املجتمع املدين، ج( 

نني طوباوّي إىل ق َيم املكان فخطابه يشّف عن َح 

 البسيط.  

ؤكِّ  من التنازع بني  ثقايفٍّ   ور  د بجملته أنه كان يمّر بطَ ما ي 

املايض والراهن، وعوامل املدنّية واملجتمع األّويّل، مع قلق يف 

ولقد جتّلت آثار مواقفه هذه من الزمان   . ل ي االختيار والتفض

ا للاميض وضيًقا بالراهن، يف مثل واملكان، متجيًدا ش   عريًّ

مستدعًيا تاريخ )مّكة( وخمايل  -2«أبيسقصيدته » 
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«ة ُجد  أو قصيدته » -الصحراء 
كام  -، مدينته التي عاث فيها1

َراُسه  شباٌب » -يشكو  ، وأدعياء جبناء، مكاهنم « ما َزَكْت غ 

، كام أورد وصف ( جمتمع املدينة )، هم صورٌة عن ق و مر م 

 ق َيمه يف حمارضته:

َسُه، فيك  قد َغص   ـْيَل ماٍض، مل َأن 

، وَضي ْعت  ذ كرا        يْ س  ـْكيَف ُأن 
ت ه 

ْيَسُم احُلْسن  يف رَشْ     َأُهَو الَغدُر م 

، لو َوَفْيت  وأَ َحب   مْجْلـ       ذا أنت 

احُلسـ   ين ا ى َمع فوفاُء احلبيب  أسمَ 

ْيـ        ـ ُل ال ـ طَ ـ ًة ُيم ـ ان و  ـ ي َخ ـ ال تكون   د 

ـ روبُ ـ ٍو، غُ ـ َشْج ـ ب   روُق           ـ ُه والشُّ ـ

ُم الر  
فيُق       ُه؟ وهل ُيْسل  فيَق الر 

، والَعهُد يف َهواك  عُ  ُقوُق؟     ـ ع ك 

، ومل يُ  ديُق    ـ ـت   الص 
ْنَتَهْك َلَدْيك 

، والطُّ           ُق ي ـ ُر باجَلامل  خل ـ ه ـ ـن 

ُبوُق     ُفوزُ ـ ، وال يَ   ا ـ ـُن لدهي  الس 
2

        

وهكذا تبدو املدينة لدى شحاتة وجًها آخر للمرأة،  

ن ها، العاقِّ هواها، اخلائن  وفاؤها، أشبه ما تكون  س   ح 
الغادر 

من طبيعة شيطان، ال تستحي، وال  ّس بحيوان بقرنني، به مَ 

 

 .  70  -67م.ن،  1

 .  69م.ن،  2
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، ولكن َتَعل قها «ضل فا ل ا  لقالرجولة، عامد اخلُ َتَعل َق هلا بـ» 

َراُسه بـ»   ، أدعياء، جبناء.  «شباٍب ما َزَكْت غ 

-  5  - 

وإن  ظّل يرى )احلياء( مفتاح  -( شحاتة )وختاًما، فإن 

ًرا م إىل القارئ يف حمارضته تصو  مل يقدِّ  -املفاتيح يف الفضائل 

ا، ذا منهج عمّل وواقعّي، وإنام اكتفى باإلشارة إىل مبدأ  تربويًّ

ة املستقّلة، مع ّرّية( يف التبية، وأمهّية تكوين الشخصيّ ـ حل  )ا 

دوة الصادقة وباجلملة فقد انتهى به املطاف إىل   .1قيام الق 

ب ه
 ع  إنشائّيات وَ  ش 

ةي  ظ 
، ال تتفق ومقّدماته الوثوقّية حول 2

تاريخ التجربة اإلنسانية.  ولو أنه قد سّلم برضورة قيام 

ا أو معنمادِّ  -احلافز  َوَعى  وراء السلوك البرشي، ث م   -ا يًّ و يًّ

 

 .000 -106، لة عامد اخُللق الفاضلوالرجشحاتة، : انظر 1

 . 101: م.ن، انظر 2
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سبّية يف قيام الظواهر القيمية يف املجتمعات، الستقام مبدأ النِّ 

ين.  نيا أو الدِّ  له منطق القياس النظرّي، إن  يف أمور الد 

الرجولة عامد »  (شحاتة )وعليه، فإن قيمة حمارضة   

 تكمن بالدرجة األوىل يف:  «اخُللق الفاضل 

حلة التي ألقى فيها حمارضته، يف ر مل ا  ما تكشفه عن   (1

مره إذ م، وع  1939هـ= 1359ة ج  شهر ذي احل  

.  تلك املرحلة االنتقالية: بني 1ذاك ثالثون سنة

الشباب والرجولة.  ومن هذا اجلانب يمكن القول 

ريته إن املحارضة شاهدة عىل شخصية صاحبها وس  

 من أطور حياته. دقيق    الفكرية، يف طور  

ة التي حارضة عن املرحلة العامّ مل ا  هما تكشف    (2

.  2( 1973 -1910/ 1908ف، ) شها املؤلِّ عايَ 

 

 . 13، 11: ضياء، انظر 1

د الت13ريخ األّول مليالد شحاتة يذكره )ضياء، أالت 2 ريخ اآلخر أ(، عىل حني َير 

د بن عبد الرزاق القشعمي، ) يف ) موسوعة (، 2001سيدو، أمني سليامن؛ حمم 
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عىل املستوى العريب  ةٌ قَ ل  قَ  انتقالّيةٌ  وهي مرحلةٌ 

ية، وبني والعاملّي، متجاذبة بني الروحانية واملادّ 

اليقني والشّك، وبني املجتمع البسيط واملجتمع 

ه احلديثة.  ميَ املديّن املعّقد، بمتطّلباته اجلديدة وق  

 ّد شاهًدا عىل عص  ومن هنا فإن مثل هذا العمل ي عَ 

ربى يف حياة األ   ّمة واإلنسانية، من التحّوالت الك 

َيم واملفاهيم.  حتى إن صاحبت   ا يف الق  ها انزياحاهت 

 و  مَ 
َيم  دَ ل  بل استعامل  -االهتامم احلقيقي ببحث الق 

يسبق  مل  -فلسفيًّا  ا كً ، مدرَ « Valueمصطلح »القيمة 

ل   د يف أحضان الفلسفة ثالثينيات القرن املايض، إذ و 

َينّا، بالنمسا(، بعد احلرب العاملية ـ الوضعية يف )ف  

 .  1األوىل

 

، ة ودراسات )تراجم الُكتّاب( ر : نصوص خمتا األدب العريب السعودي احلديث

 (.52:  9)الرياض: املفردات(،  

د أمحد، )انظر 1 يَم(، 1981: بيومي، حمم 
، )اإلسكندرية: دار  علم اجتامع الق 

 . 45املعرفة اجلامعية(، 
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 (شحاتة ) ّد حمارضة جهة  نقدّية أدبّية، ت عَ من و     (3

َيم بني تياَري ذهن    شاهًدا نموذجيًّا عىل تنازع الق 

 البحَث  ص وإن  تقم   -ف ووجدانه.  فاملؤلِّ  الشاعر  

َيم يف خطاب   وحاول التعبريَ   -نقديٍّ  لٍّ تأم   عن الق 

عرية، يقع يف غري قليل قد ظّل أمينًا عىل طبيعته الشِّ 

عري وخطابه النثري، من التطابق بني خطابه الشِّ 

غم ما ي فتض بني  حسب تذبذهبام واتساقهام، ر 

 نوعّي.   ني من اختالف  هذين اخلطابَ 

 
 



 

 

 

 

 الفصل الثاني
 

  املكانْعِريَّـُة ِش

 يف جتربة الشاعر سلامن ) مدينة َعْرَعر نموذًجا ( 

 

   : ُألقيت يف  حمارضةٌ أصل هذا الفصل 

 ،  (رعَ رْ ة، بمدينة عَ نادي احلدود الشاملي  )

 م 2009أكتوبر   28  = هـ1430ذي القعدة    9مساء األربعاء  

 
 
 
 
 



 

 



 

 

 

 

  املكانِشْعِريَّـُة 

 َعْرَعر نموذًجا (  ةنيف جتربة الشاعر سلامن ) مدي

 

 :تقديم   -1

لد الشاعر سلامن بن حممـ   د بـن قاسـم احلََكمـي الَفي فـي يف  و 

َعة ) ، ب قعــة  1( َفي فــاء جبــال )  م ) ، جبــل  ( اخلَشــ  أيب    / آل ب ل َحكــَ

م(:  ســنة   حصــل عــىل شــهادة  م.   1943هـــ=  1363احلَكــَ

ة يف  ة اللغـة العربيـّ كليـّ  مـن هــ 1390/ 89الليسانس سـنة 

(  يـاض العلمـّي معهـد الرِّ ) بالتدريس يف  مل ع و  . ( ياض الرِّ ) 

ر  املعهد العلمـّي ) يف ، ثم هـ 1391سنة  عـَ   .  واسـتمرّ 2( يف َعر 

َعر العلمّي  اًم علِّ م  ، ليشغل فيه بعد سنوات وظيفـة  يف معهد َعر 

 

مدينة  ة، رشقّي ة السعوديّ ة، يف جنوب اململكة العربيّ َفي فاء: منطقة جبلي   1

َخوالن بن عمرو بن احلاف بن ) :َسبها إىلنَ ئل تعود يف جازان.  تقطنها قبا 

 .(ق ضاعة

َعر: مدينة عىل احلدود الشامليّ  2  ة مع العراق.ة السعوديّ ة للمملكة العربيّ َعر 
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يف الريـاض، يف شـهر   ويف ت  .  وكيل  للمعهد، ثم مدير  للمعهد 

 1م. 2000هـ= 1421رمضان 

 ،حيث اللغة واألسلوب نم  ،الشاعر جتربة  تبدو

 -إىل حّد اإلغراب يف بعض احلاالت  -راوح بني اجلزالة ت 

 إىل درجةوميل  يف بعض نصوصه إىل سهولة األسلوب، 

، « عيوين» االقتاب من اللهجة الدارجة، كاستعامله صيغة 

 يف قوله:،  «ّي عينَ »، بدل  مثاًل 

ْن عيوين يا أسيَل اخَلـد   يا َأْحىَل  وَأْغىَل  م 
2 

 قوله:  و أ 

اَم   َ الن ْوَم َعن ْي     «َدق  »ُكل   3ُعُيْوين   وإذا ما اْسرَتاَح ناَمْت            َطري 

 

د بن قاسم احلََكمي في، سلامنالَفي  عن تفاصيل سريته، )انظر:  1 ، بن حمم 

،  نادي األديب(لا :ي )جازانف، تح. عبداهلل بن أمحد الَفي  مرافئ احُلّب (، 2007)

 املقّدمة(.  

 . 176، م.ن 2

 . 269م.ن،  3
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ًيا مع االستعامل  « العينني »فقد مَجَع  هنا لرضورة القافية، وَجر 

، يف «ني متنَ »، بدل « ونت  م  »استعامله أو الدارج يف العاّمّية.  

 قوله:

ْت َشعْ ـَ ُثم  ل  نْ   َل وسُد ها امَل رَ م   1ن  ُتوْ ـ امُل ق  َفوْ   م 

ي جتاري حمكي  اللغة.  هذا ونحو هذه من االستعامالت الت 

ّية خالصة يف بعض النصوص، عن استعامالت  عامّ  فضاًل 

، 2«رنني وأنني » حياكي هبا لغة الناس اليومّية، كام يف قصيدة 

 .  مثاًل 

التنّوع  عرّية، ي لحظ ثراء ويف جمال املوسيقى الشِّ 

لدى الشاعر.  فلقد استخدم معظم البحور  ّي املوسيق

ع.  وكان ج بينها ونو  ى القوايف، وزاوَ ة، وَنَظَم عىل شت  عريّ الشِّ 

لب س الوزن القديم خ   س،  ةً ف  بذوقه ي  لواء اجَلر  ت ذهب عنه غ 

 

 .  176م.ن،  1

 .  269م.ن،  2
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وهو من بحور  -ه يف استخدامه البحر املديد مثاًل حتى إن 

ه حمذوف نم  ليستعم  -فوا منها استثقلها القدماء وختف  

، 1«لوحة من بلدي » الَعروض والرضب خمبوهنام، يف قصيدة 

 فيأيت وزنه يف غاية العذوبة واالنسياب. 

ا إذا جتاوزنا جانب الَعروض من البناء املوسيقي، أم  

عرّية من صنعة  خاّصة، الشاعر بام للغة الشِّ  ي  ع  فسنقف عىل وَ 

عر شِّ لا  وذلك من خالل احتفائه، غري املتكّلف، بموسيقى

ة لديه كانت ت ضفي عىل الداخلّية.  وظاهرة املوسيقى الداخليّ 

يف » عره غنائّية عذبة، حتى يف قصائد املناسبات، كقصيدة ش  

، عىل سبيل املثال.  كام يمكن اإلشارة إىل 2«امل رحاب الش  

 : 3«مواقف متوهجة»قصيدته حتت عنوان  يف    ،مثال آخر 

ْيـْف ـ َخ ـ ال     َأْوَراُق     ء  ا ـ يف األَْرَج   طُ ـ قُ ـ َتْس   َبَدَأْت   ر 

 

 .  72م.ن،  1

 . 42م.ن،  2

 . 188 -187م.ن،  3
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ْي  الر    َرة   ـ ْض ـ ُة الن  ـ َواَرْت َرْوعَ ـ وتَ 
يْ يف الَواد   ْف ـ فـ 

ْيْف ـ ْشُب والظ  ـ وماَت العُ     نُ ى الُغْص وَ وذَ   لُّ الَور 

ْيـْف ـ َأفْ    ْهرُ ـ ف  الن  ـ لُّ وَج ـ ى الط  ـَف ـ واْختَ   َنـاُه الن ز 

ْن ُهبُ ـ وفَ  ْيـٌح م   ْف ـ ْي ف  ـ ـَاحل    اُل ـ تَ غْ يَ   ح  ـ يْ الر    ْوب  ـ ح 

ـ ـ خ  ـُ ت   اٌح  ـ ْيـالٍن وَأْشـب ـ وغ    مٍ ـوْ بُ     ى َد ـ وَص   ْف ـ ْي

 ْيْف ـ الَوج    يف َقْلبَي القاسـيْ   َأْحَدَثْت   اَمٌت  ـ هَ ـ ـْمَه 

 ْف يْ ر  الط    ف  يْ كالط    األَْمس      ذ ْكَرياُت   ْت ـ فاستحالَ 

 ـْف يْ َص     َمـًة  يف يوم  ـ يْ ـ غَ   ب  صارْت ـ ا احلُ ـ اي ـ وبق 

َن  وح     ل  ـ بُ ـ لْ ـ البُ     ءُ ا ـ وغ  ـم   يف الد   ْيـْف ـ ث  ـ الكَ    الن اع 

ْن غُ     ٍق ـ كَنع يْ  ْوت      َراٍب َصاَح ـ م  ْيـْف ـ ن  ـ العَ     بالص 
 

تصوير لة صوت )الفاء( من وظيفة إحيائيّ  أّداه ما واضح ف 

ً  والتصو  التغري      ا عنه. ح، الذي جاء النص معربِّ

الشاعر أقرب  ّل ظ ف  ، ةعري  عىل صعيد الصورة الشِّ أّما 

احلديثة.   أنامطها من ة، ض  ي  ـ إىل املحافظة عىل التقاليد الفنِّ 

عىل ة حتى إنه يف َغَزله قد يميل إىل وصف التجربة الواقعي  

كام  -ةعري  مبارش.  بل لقد َعرب  يف بعض نصوصه الشِّ  نحو  
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عن موقفه النقدّي والثقايّف احلاّد من  ، 1يف مقابلة  معه دَ رَ وَ 

ارات املعاصة.  ولذلك مل عر، حسب التيّ يف الشِّ  ثي د حالت 

َرًبا أن  مل يكتب قصيدًة تفعيلي ة قط.  فقد بقَي  َتغ  س  أميًنا  يكن م 

 اخلالص.    ة األ وىَل وانتامئه التاثّي لبيئته املعرفي  

م الشاعر فيها  ظَ عرّية التي نَ وقد جاءت األغراض الشِّ 

، والعاطفّي، لوطنّي ا و ،ع بحيث شملت: السيايّس من التنو  

عره  ، إىل غريها من املجاالت.  وال غرو، ف واالجتامعّي   ش 

مع أين ال أشّك يف أن   2.، تقريًباعرنتاج أربعني سنة من الشِّ 

 

 . 33 -32م.ن، انظر:  1

ًرا عىل قصيدة له، مل تكن لدي  حني مجعت   2 ّل عىل هذا، مثاًل، عثوري مؤخ  َيد 

ة احلج   يذ 20األحد ت  )، ن رش«سهاًل  و»أهاًل ديوانه، وهي حتت عنوان 

(، 4، ص«اجلزيرة»جريدة من  801العدد ، يف م1974يناير  13 =هـ1393

   العدد م،2009مارس  6هـ= 1430ربيع األول  9جلمعة وأ عيد نرشها )ا

(، فيام تعيد اجلريدة نرشه من أعدادها القديمة يف صفحة 40، ص13308

 ، ومطلعها: «زمان اجلزيرة»

 م  مَ والش    ز  الع    َف وْ ُي ُض   مْ ُت ْئ ط   وَ اًل هْ َس           م  َي والش    د  ْج املَ   يوَف ُض   مْ ُت لْ لَ  َح هاًل أ 
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َقى، وربام أكثر؛ إذ مل ع من نتاجه ما ي  الشاعر قد ضي   عادل ما َأب 

  عره يف ديوان.يكن مهتامًّ بجمع ش  

 

عري    -2
 :( َعر نموذًجا ينة َعرْ د م )   ، ة املكان ش 

لة اإلنسانّية، حتى لقد طرّي يف بنية املخيِّ للمكان حضوره الف  

األماكن التي مارسنا فيها » إىل أن  1(رجاستون باشال ) ذهب 

 

األمري سلطان بن   امللكّي  ل حرضة صاحب السموّ ا تفض  »مل  وقيل يف مناسبتها إنه 

بزيارة فضيلة رئيس   ، حة ش العام للقوات املسلّ وزير الدفاع والطريان املفّت  ، عبدالعزيز 

قال   ، ر عَ ر  أثناء زيارته ملنطقة عَ  ، ة الشيخ أمحد بن عل العمري ّي ل حلدود الشام حماكم ا 

د الفَ  وألقاها يف    ، هذه القصيدة   ، ر العلمّي عَ ر  املدرس بمعهد عَ   ، في ي  األستاذ سلامن بن حمم 

صحيح أن هذه القصيدة ما     بسموه الكريم يف هذه املناسبة الكريمة.«   ا بيت فضيلته ترحيًب 

لطا » يدته هي إال  قص    الواردة يف جمموعته التي قمت بنرشها، )انظر:  ، « واجليش  ن س 

(، لكن الشاعر قد عّدل يف القصيدة كثرًيا، ومل يكن ذلك األصل  219، مرافئ احُلّب 

 القديم بني يدي  حني قمت  بجمع القصائد. 

 ,La Poétique Bachelard, Gaston, (1957)ر بالفرنسيّة هو: كتاب باشال 1

de l éspace, (Paris: Ed Puf)  :والنص مقتبس من ترمجته إىل العربيّة ،

 . 44تر. غالب هلسا )بغداد: دار احلرّية(،  ،مجاليّات املكان(، 1980)



 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ثفصولٌ نقديَّة يف األدب السعودي احلدي
 

 

90 

 

وهذا    «. عيد تكوين نفسها يف ُحلم يقظة جديد أحالم اليقظة تُ 

اتنا ي  سف ل نل وتشكِّ ظّل تتشك  يعني أن ذاكرة األماكن تَ 

 وخياالتنا مدى احلياة.  

عري  »يف  (ر باشال ) نظرّية   كانتولئن 
ة الفضاء ش 

 Phenomenological)  التي تأيت يف سياق النقد الوقائعّي   -« املكاينّ 

)Criticism
ق عىل عالقة اإلنسان باملكان بعام   -1 د  ة، من َتص 

 

ت رجم املصطلح يف العربيّة إىل )النقد الظاهرايّت(، مجع ظاهرة، وأجد هذا   1

ً املصطلح ملب   ة، أو صورة  تعني: حقيقة، أو حادث Phenomenonا.  وًسا، مومه 

رة.  ولذا أرى األقرب ب االهتامم، وباجل ملة: واقعة ما مؤثِّ ت االنتباه وجتذ  لف  تَ 

ّس العريّب أن يقاَبل بـ: »النقد الوقائعّي«، مجع:  إىل داللة املصطلح يف احل 

واقعة؛ ألن هذه املفردة أدّل عىل التفاعل بني الذات وحميطها وأحداث ذلك 

حياؤها عىل جانب صورّي من الرؤية، أو إز ة« يتك  املحيط، فيام كلمة »ظاهر

رب  عىل حيِّ  ز  اجتامعّي من النظر.  ويعني النقد الوقائعّي: ذلك النقد الذي َيس 

َي الذات املبدعة بحراك العامل من حوهلا، من أشياء وأحداث. )وانظر يف  ع  وَ 

، األديب دليل الناقد (، 1995سعد البازعي، ) ؛، الرويل، ميجانهذا مثاًل 

 (.152 -149ياض: العبيكان(، ر)ال
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حيث إن العالقة باملكان تنشأ بالرضورة وتنمو لدى الناس 

بوصفه رسول  خاصٍّ   يف األدب عىل نحو  ة، فإهنا لتتجىل  ف  ا ك 

 لة.     الذاكرة والنفس واملخيِّ 

لة الشاعر لة املكان َمن َجاًم صاَحَب خميِّ ولقد كانت خميِّ 

العريب دائاًم، بطبيعة الفضاء الصحراوّي أو الريفّي الشاسع 

 ن ل املستمّر ماللذين يضطرب فيهام، واضطراره إىل التح  

 قدياًم لدى شعراء العربّية، يف إىل آخر، وذاك ما جتىل   ان  كم 

الوقوف عىل األطالل وبكائها، ويف وصف الصحراء، 

عر احلديث  ة.  عىل أنه يلفت النظرَ والطبيعة بعام   عىل  ، يف الشِّ

استثامر  عناص املكان يف كثافة  من  ،وجه اخلصوص 

ة بريي  ع ت ت الالتوظيف الواعي، بوصف تلك العناص معاد  

عري  
 .  ة، تأخذ موقعها من جغرافّية النّص عن حلظات ش 

مكانتها امللحوظة يف معجم  للماكنقد كانت و 

وهو يف  -« مرافئ احُلّب » شاعرنا، بدًءا من عنوان جمموعته 

واستشفاًفا من عنوانات  -األصل عنوان إحدى قصائده 
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 ينتقي.  وكان الشاعر اقسي لا  قصائده، ذات الداللة يف هذا

ًة عن موضوعات القصائد، من مثل: معربِّ  تلك العنوانات 

امل يف ر  »  امل م  »، « حاب الش  ا هكذا كنت  يا م » ، «ْن َعَبق  الش 

 ٌح رص »، « عامل النهضة املباركة م »، «وحٌة من بلدي ل » ، «بغـداد 

 ىل ع» ، «ْرَعر والقـََدر عَ »، «عهد اخَلْشَعة م » ، « عىل صدر السامء

، « لسؤال واالرحتال ا » ، «ف رْش   مُ رْص قَ » ، « شاطئ األخطار

انإ »  سجد م» ، « اممة ة والثُّ َن يْ َد بُ »، «ازن املاء خ » ، « حياٌء من َخرْيَ

، « الٌد حتضن الشمسب »، « فاُء مت كأ النجوميْ فَ » ، «دس القُ 

شيٌد يف ن» ، «ريوت ب» ، « هران اجلنوب ظ »، « دٌب وُسابَج » 

إىل أن عنوان النّص يف  ا ن.  وجتدر اإلشارة ه «فاه الكون ش  

عَ  ـ ّد ممّا يسمّ الدراسات النقدّية احلديثة ي  النصوص »ى ب

؛ من حيث هو أّول عالمة عىل طريق التلّقي، « املوازية 

نهه يف كلمة  أو ب   ا خيتزل بنية النّص وك  يًّ ي َمو 
ضع ومفتاًحا س 

يف  ( G Rard Genette نيتيجريار ج)كلامت.  ولذا َسَلَكه 

 م  .  ومن ثَ « احلاشية   النّص »   ه عنمفهوم ضمن  « عتبات»كتابه  
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ـ ة احلديثة الدراسات النقديّ تبلور يف  ل م » ما بات ي عرف ب ع 

اجلوهرّية عىل  ةل التلك الدِّ  ،إذن ،فلعملّية العنونة   1.« الَعن َوَنة

وعليه، فإن بإمكان الدارس أن يستنتج من .  سائر العمل

يف قصائد الشاعر أنه كان مسكوًنا باملكان، ونة ات العنمؤرشِّ 

عر األو   أذان وكأنام املكان هو    ل يف نفسه.  الشِّ

َعر )ز النظر عىل فإذا ترك   نموذًجا، ألفينا  (مدينة َعر 

، كام يف «حشا »ة فتاًة، ذات ن يد دت لديه امل الشاعر قد جتس  

امل يف ر  » قصيدته  ي ، تفوح عطًرا، وت غنِّ، غانيةً «حاب الش 

 أندى األحلان: 

          اًل ـ لُّوَن أه ـ ْرَعـٍر حَتُ ـ يف َحشـا عَ 

َبى والَفَض  ْهُل والرُّ َب الس   اءُ َرح 

 

 

عرّي يف اململكة (، 2005انظر: الَفي في، عبداهلل بن أمحد، ) 1 حداثة النّص الش 

الت املشهد اإلبداعّي( ، )الرياض: العربي ة السعودي ة )قراءة نقدي ة يف حتوُّ

 . 000 -15النادي األديب(، 
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ْيُح  مل   فاَح منها الَقْيُصْوُم           ا  والش 

ج ـَن مُل ا جاَءها احَلظُّ و   اءُ ـ ى  والر 

ْن َنَدى رَ  َدْت م  نُّـم  لَ   د  َ         ًنا    ـ ْح ـ الرت 

 1اءُ ـ الُعَلم   ها ـ نْيَ رامَ ـ مَحَْدَلْت ح  

ا، بحشاه،  ؤنَسًنا، أنثويًّ وهو ال يستحرض املكان اساًم م 

باه، وفضائه  ه، ور 
فحسب، ولكنه يشفع ذلك أيًضا بام  ،وسهل 

، الذي استثاره فيه اسم  يلّ يناسب ذلك من رائحة اجلسد اجلام 

َعر»  بع رس ذلك اجلسد، إذ يفوح منه القيصوم  ، حمتفاًل « َعر 

يح.  والقيصوم، كام جاء يف معاجم اللغة، وكام يعرفه  والشِّ

 ، كام عرب  ل و من نبات السه وهوما طال من العشب، الناس: 

 من الطبيعة يف البيت األو  
ـ الشاعر عن مكان ه  ل » ل ب ه  .  « الس 

و  بقوله  ( الدينورّي  بو حنيفة أ )  وصفه  د ق و  م من : الَقي ص 

رار، وهو طيِّ الذ    ،ب الرائحة من َرياحني الرَبّ كور ومن األَم 

 

 . 42، مرافئ احُلّب في، سلامن، الَفي   1
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َرةٌ  ض عىل ساق وهي َتن هَ ، صفراء وورقه َهَدب، وله َنو 

يح كذلك، 1وتطول وهو من األمرار، له  ، نبات سهلّ .  والشِّ

م، ومنابته خيل والن عَ ل ل  ىوهو مرعً  ،ري م   بة وطعمٌ طيِّ  رائحةٌ 

يح كذلك، كام   2.القيعان والرياض  َبى منابت  للشِّ عىل أن الر 

.  ولقد قالت ( فاء َفي  ) يعرف الشاعر من موطنه يف جبال 

.م و  ص  ي  والقَ   َح ي  الشِّ  غ  َض م  يَ : فالٌن  تهبدوي    صت  خل  العرب  ملن 
3   

م ثم ي ردف الشاعر عطر العروس بمحفل التن  

ى ما يستثريه املكان من مجالّيات يف وهكذا يتبد    . ءوالغنا 

زاو   عر شاعرنا، تشمل اإلنسان، واألرض، والنبت، وت  ج ش 

 

د، )، )قصم(رظوننظر: ابن مي   1 (، 1974؛ الدينَوري، أبو حنيفية أمحد بن داو 

ل من اجلزء اخلامس(، تح. برهنارد  كتاب النبات )اجلزء الثالث والنصف األو 

 . 205أملانيا: فرانز شتاينر(،  -لفني )فيسبادن

، تح. إبراهيم اإلبياري، املحكم واملحيط األعظم(، 1971انظر: ابن سيده، ) 2

 فى البايب احللبي(، )شيح(.طالقاهرة: مص)

، تح. عبدالرحيم حممود )بريوت:  أساس البالغة(، 1982انظر: الزخمرشي، ) 3

 دار املعرفة(، )قصم(. 
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ها حواس  التلقِّ  ي بني الروح واجلسد، وختاطب صور 

، وسمع.  املتعدِّ  ، وَشمِّ  دة، من: َبَص 

ه إىل مجال وهو مجاٌل يف املكان ويف الطبيعة، ولكّن مرد  

ث إن اإلنسان هو مصدر اجلامل، فهو َمن ي ح ناإلنسان؛ م 

أو ق بًحا.  وهذه الفكرة  مكانه أن ي ضفي عىل املكان مجااًل بإ 

هي فحوى ما قال به الفيلسوف األملاين )إدموند هورسل 

Hussrel ،-1938 ِّة/ س املدرسة الفينومينولوجي  (،  مؤس

 ن ته يف أوائل القر ة يف النقد، حينام طرح نظري  الوقائعي  

ى بتحليل ة بالعامل ال تتأت  عرشين القائلة: إن املعرفة احلقيقي  لا 

(، وإنام Noumenaاألشياء، كام هي خارج الذات )نومينا 

فها بالعامل، أي بتحليل الوعي وقد بتحليل الذات ذاهتا يف تعر  

لت إىل ظواهر )فينومينا استبطن األشياء فتحو  

Phenomena وعٌي » نام هو إ و ، (؛ ذلك أن الوعي ال يستقّل
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 ما 
 
حاول ( إيليا أبا مايض)وهو ما لعّل الشاعر   1.«بشء

ا من قصيدته  التعبري عنه ش    ، بقوله:2«فلسفة احلياة » عريًّ

 املٍ ـ َج   ُسه  بغري  ـ والذي نف 

 شيًئا مجيال  ال يرى يف الوجود  

 ... ... ... 

 وما بَك  داءٌ   أهيذا الشاكي 

 ال!ي مَج    َر الوجودَ ، تَ ُكْن مجياًل  

َيم األشياء اجلاملي  
ة ال تكمن يف األشياء ذاهتا  وكام أن ق 

د بل يف تفاعل اإلنسان هبا ومعها، فإن ذلك التفاعل ال يتول  

؛ ألن املكان إنام عن فراغ  من التفاعل اإلنسايّن اإلنساينّ 

هم، أو لذكرى ب  ح  يف نفوسنا جلامل أ ناس  فيه ن   يكتسب مجااًل 

 

 . 149انظر: الرويل، ميجان،  1

 .  606، 604، )بريوت: دار العودة(، ديوان أيب مايض)د.ت(،  2
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ابتعثه فينا.  وهو ما أدركه  إنساينٍّ  ساس  ح إ وعشناها فيه، أ 

 يف قوله:  1(جمنون ليىل ) 

 ياران ُحبُّ َمن َسَكَن الد  ولك       يار  َشَغفَن َقلبي   وما ُحبُّ الد  

تلك اجلدلّية اجلاملّية املتعّلقة باملكان هي ما نجده يف  

َعر غانيًة فاتنًة، وعروًسا قصيدة شاعرنا، وقد صو   ر َعر 

َ  أنه َخ استقبال فارسها، إاّل  يف  تن تزي  
 أن قد ي قال فيها ما ش 

د  امل »ها: طقس  ال يرضاه آتيها، كالقول برَب  .  فجعل « برد الش 

َد فيها د  يصوِّ  فًئا؛ بدفء املشاعر يف أهلها، عىل قاعدة ما ر الرَب 

غ   م القول فيه من أرسار الشعور باجلامل، حني ت   ريِّ الطبيعة  تقد 

بًّا، أو باألحرى وح   ها مجااًل أجواءها كل   بل ق طبيعتها، فت 

 يصبح إحساسنا نحن هبا كذلك:

 

 

الكتاب  ر)بريوت: دا ، رشح: يوسف فرحاتديوان جمنون ليىل(، 1994) 1

 . 113العريب(، 
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امل            ا  ـ، ففيه   ال ختافوا َبْرَد الش 

فاُء! ْفُء  والن َدى والص   ُيْوَجُد الد 

ْيَدةٌ » أو تقولوا:  ْيٌد      ال  ،    «َبع        َبع 

مـاُء!  اليوَم  ا  ـعندن   والطريُق الس 

من َعَبق  »أخرى بعنوان  يف قصيدة   ، روحيكي الشاع 

امل  أنه قبل  قه بتلك املعشوقة املدينة.  إال  ، بداية تعل  1«الش 

رها وقد استحالت عن طبيعتها إىل طبيعة أخرى.  ذلك يصوِّ 

نتج مجالي  وتلك مجالي   عر يف النفس ات املكان حني ت  ات الشِّ

 لة.  إهنا غانيٌة من النساء تارة:واملخيِّ 

َنـى ُمَتـَأل ة فيهـا  ـ ن ا ن ي ـ وف   ٌق        ـ ـ الس 

ْحـب   ـَُيُمدُّ ُشعاَع الُيْمن  يف األُف  ق  الر 

قْ  ها ع  ْيد  ٌع          ـ عىل ج   ُمَرص 
 ُد الَوفـاء 

ـ اعٍة    َطـٍة ـ بواس   ب   ـة   عَ ـ ن ـ َص   مل  الــر 

 

 . 56 -54، مرافئ احُلّب في، سلامن، الَفي   1
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مال إىل  ل حميطها من الرِّ ل إىل سفينة، ويتحو  ثم تتحو  

 ء:ا مل ا  حميط  من 

اعَ َنَمْت يف حُم  ْت رش  ْمل  َمد   الر 
 ها       يط 

ْيح  باخَلرْي  يُ  ْصب     بـاري ُهُبْوَب الر   واخل 

اهُنـا ال   قُّ ِبـا  ـ َيُش  ـً َمـْوَج ـ ُرب         ا رافع

عاَر الَوف  ْود  واحَلـْدب    ا والود   ـش                والـذ 

لِّق اإلحساس  باملكان معاد  ة املوضوعي   ه تال وهكذا خي 

عري املوازي.  وما أن يقول   يط  َنَمْت يف حُم »وبناءه الشِّ

إىل الصورة  «مل يط الر  حُم » ، حتى تقفز به مفردة « ملالر  

  .« يط البحر يف حم   ق  هبا املوَج ش  ان يَ ب  سفينة ذات ر  »األخرى: 

ة: )حميط، رمل، ريح، سفينة نات املكاني  إهنا إمالءات املكوِّ 

ة، اللي  ة وتداعياهتا الدِّ ضافرًة مع نظائرها اللغوي  مت  ،(صحراء 

إىل  إىل صورة، ومن طبيعة   لة الشاعر من صورة  ما يقفز بمخيِّ 

طبيعة نقيضة.  وتلك هي بوتقة التفاعل يف الكيمياء 

ة: إحساٌس بالعامل اخلارجي منعكًسا عىل العامل عري  الشِّ 
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عري الداخل، ولغٌة تأخذ اجَل    اءاهتا وإيامءاهتا. حي إ بناح الشِّ

 ز  املقادير، وإال  والشاعر هو ذلك الكيميائي  املاهر يف جتهي 

إحساسه صامًتا دون تعبري، أو أغرته اللغة بمفاتنها  ظل  

 فاحتق هبا، إغراَء الضوء للفراشة. 

ال ال املكان مَج ة أخرى، تقول لنا القصيدة: إنام مَج ومر  

 ه: ب  ص م امل واإلنسان؛ فهو منبع اجَل 

ـُق أزهـاَر الر  ـ م ـ تُ 
          ايع  قصـائًد ـ بوس 

طْ   بامَلْنـَدل   ب  ـْْمَر الط ي ـ وُتْوق ُد َج   ب  الر 

جال  َسـوابغً   ْنُسُج ـ وتَ  ْن َعـْزم  الر 
         ام 

ُل  ـ وتَ  ـً ْغـز   اهُلـْدب      َبـةَ ـ َذه  ـ مُ     ا أفـواف

مال  حضارًة      ْنـداُح أصـداُغ  ـ تَ ـ فَ           الر 

ْن َمنَْجـم  التُّـْرب  َـ وَيْنَثاُل َأْغل   ى الت ِّْب  م 

هـ ُتَس  ـْن أفـراح   ا         ـ َرب ـه  اهلَل   ا ـ ب ـُح م 

 ا  َأْعُصـَر اجلـَْدب  ـ أتراَحه   وقد َدَفنَْت 
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ها الذي         مَح  ْيق   يف َسـرْي  َن الت ْعو   اها م 

يَق يف َوْحَشة   د   اجُلب      مَحَى ُيْوُسَف الص 

وظاهرة األنسنة للمكان الفتة يف ديوان الشاعر.  وتأيت  

دة أن املكان يف ش    عره ليس وصًفا خارجيًّا، أو نقاًل مؤكِّ

، يستبطن أللوان الطبيعة وأشكاهلا، وإنام هو تفاعٌل حيي 

؛ كيام يتسن  ى الشاعر  املكاَن فيه، فيضطّر إىل حتويله إىل إنسان 

ة.  ويف مثل هذه احلال ال تغدو مثل هذه ث  اب وار واملله معه احل  

عر، وإنام لصورة  عره قراءة لصورة املكان يف ش  القراءة يف ش 

املكان يف نفس شاعر، أو باألحرى صورة شاعر  من خالل 

عري  ، بام شك  مكان  
 ة.له من وعيه وما أماله عليه من رؤية  ش 

  ه ئا إىل حكاية التق -من القصيدة نفسها  -ويأيت الشاعر 

َعر )بمدينة  َعر، إذ مل تكن فيها من مقوِّ ( َعر  مات ، أو بلدة َعر 

 عليه هذه التسمية )مدينة(:   ة إذ ذاك ما تصّح املديني  

ـ ْي وف ـويْل فـي ب داي   يها حكايـٌة       ـ ات

 ـيَدْأب   هـا  ـ ْن تبارحي ـُع  نفسـْي  م  ـ ُأَمت  
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          ْن َبَدا يْل َرْسُمها، ُقْلُت: ُبْعُدها فام إ  

ْعـب      ـْي  منها كثيـٌر  ، وب    كبريٌ  َن الرُّ
 م 

ْهُت ب    م  اهلل  َرْكبْي جتاَهـهـا       اْس ووج 

ي؟! ـٌه َرْكبـ   وَأْسَأُل نفيْس :  أيَن ُمت ج 

ْين ْي ألَكناف  َعْرَعٍر؟!          وَمْن كان هَيْد 

ْرب           ـ عىل بيدائهـا ت  ُت  ْن ـ وكُ   ائـَه  الـد 

 ، َأل ْفُتهـا          صريٍ ـٍت قَ قْ ، ويف وَ نْ ك ل و 

 ُمت َكـإ   اجَلْنـب        َأْدُعْوَهـا ب    وَأْصَبْحُت 

ج     اَرب ْيٌب هلا ب ْضعً 
 ًة         ـ وع رشيـَن  ح 

ْيُم ِبا َعْصمَ   اَء َمْعُشْوَقـَة الَقْلــب  ـ َأه 

نُْت  َظْهَرهـا         ـ وال َعَجٌب  َأن   ي َتَوط 

ا   ُتهـا  ـ فْ ـ ل  أَ تَ  ـدًّ  ب ـيـ ُح   فـَأْصَفْيُتـها    ج 

ة، أو الظبية العصامء، التي  عرابي  نثى األَ إهنا تلك األ  

تنَة الثقافة، والتاث، واملكان يف واجلبال، ف  تنت  شاعَر الرِّ فَ 

شق  الشاعر   َعرَ  يف آن.  فلقد كان ع  شًقا ع   -يف جانب  منه  -َعر 
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عر اجلاهّل، ا ر حص ة عن ال للصورة األدبي   ء والعرب، منذ الشِّ

ًقا آخر  يّص.  ولكن  وذلك ميدانه الثقايّف والتخص   ش  إىل  -ع 

للمكان نفسه وأهله، بام يمنحانه من شعور   -جانب ذلك 

ل ق.  فكان الشاعر وحيٍّ رحب  بفضاء ر   ، ودماثة حياة  وخ 

ب  
 
َعر )  حي  ا، وليس ما يعربِّ  ( َعر  ي عا و د  عنه يف قصائده من حقًّ

عري   عرّي فقط، أو مراعاًة ملقتىض املناسبة الشِّ ة.  التعبري الشِّ

عره، ما كانت ي هبذه املدينة ق  ولذلك أفرد للتغنِّ  سًطا من ش 

القصائد بالرضورة، لوال  تستدعي التفصيل فيه موضوعات  

كات اجلامل يف نفس الّشاعر أن املكان كان قد بات من حمرِّ 

 لدى إنشائه النّص.  

 من القصيدة:  رأق ن  ثم 

اُء    داء  ـي ـ الب   ي ـ ف   ْرَعـُر ـ وعَ  ـ ُح   َغـر  ةٌ ـ  ر 

ْعب    َمَدى بالَعْزم  يف امَلْرَكب   ـقُّ ال ـ َتُش   الص 

هـ ْضمـ م     نْ ـ م    ُر ـ ُتـَشم   ـ ـ عْ ـ يَ   ا ـ ار  ي   ًة            ـ ُربـ 

ـ  ـُم  ـَج اَرًة ـ ًة مَ ـ ـ لَ ـ ح ةَ ـفَ    ـو  ـ     ـذ  ـ الـَوْث                ب        ـ
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م  بات  ـ َبـيْ ـ ْن ُح ـ م     ْت ـ ـََبن   ًرا       ـآث  ـ م  ال   ـ الر 

ها تَ ـ عل  َخـَة الَكـْعب         ـى َصْدر   ْخـتاُل راس 

ْن ُسمُ  ْت  ـ َحلَ   ًدا   ـ الئ ـقنَي ق ـْوط  العاش ـ م 

بـيـَب وقد ُتْصبي     ْي الل  ها َتْسبـ  ـْيـد   عىل ج 

ه لٌّ   ا ـ ويف َشمس  ـً   ْرد هـاـبَ   يـ وف   ظـ   ا  ـَدف

هـا األنسـاُم   عن الط ـب     ُتْغـنْي    ويف َروض 

ْقـَتـه  مـاذا ـَقومـْي ل    وَيسأُلـنيْ  ـ َعـش   ا      ـ

ـرٌّ  ـ قُ ـ ف 
ـب           املُْدَنـف    مَع    ْلـُت: هلـا س   الص 

 عٌ ـ احُلْسن  َمْطمَ   مَن   ا ـ يه ـ : وهل ف  فقالوا

ق   والَغـْرب   َن َس  فُقْلُت: َأَرى فيهـا   ْ  ى الرش 

ْشـٍق  ها ُقـْبـالُت ع   ا     ـ ُته ـ بْ ـ َسـكَ   عىل َخد 

ـْن   ْلـُت ـ ح  ـوكَ  ـ   م  اهت  َة    اـ َذر   اهُلـْدب                ُطـر 

ْبُت عنها َضج  
ْوُق واهَلَوى  يْب   وإْن غ   الش 

ـ ي؟!                إذا ُكـْنـُت َمدُفـوًعا  إليهـا فمـا َذْنـب

 



 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ثفصولٌ نقديَّة يف األدب السعودي احلدي
 

 

106 

 

ْيـُع     وَرب ـَك   بـ  ـَنـْت            إْن  جــاَد   الر   َتـَزي 

ي             هـا  الـَعـذراء   َفـت ـاَنــًة  َتـْسبـ   بـَأزهـار 

َحـــاُبـهـا          أْن    وليس َبعــيـًدا   َتُكـْوَن ر 

ـها  الُغـْلـب   ـالاًل وَنْلـُهـْو يف حـدائـق   ظـ 

د نمطه  يتد   سابقة    وقفنا عليه يف صورة  ام ف ، وهكذا

َعر مدينة )هاهنا؛ ف ة.  وإذا ر  اء، احٌل هي املعشوقة، الغر   ( َعر 

وج حميطها يف الصورة مَ  ق  ش  تَ  ت للشاعر سفينةً دَ كانت قد بَ 

، شبيهة  فَ  ة س  يعربي  رَ السابقة، فإهنا هنا، يف صورة  بديلة 

فال  ، ا الطبيعة ل واحل ىَل.  أم  ام جل ا ارة ب رة يف مضامرها، مو  مشمِّ 

من املعاين، فالشمس   بمقدار ما يمنحها احل ب  معنى هلا إال  

فًئا، واهلجري د  قد يميس د  ، والرَب   ظ الًّ قد ت ضحي باحل بِّ 

ّ املكان الذي ي  و  رَ 
دير ًضا من األنسام ت غني من الطِّّب.  إنه رس 

ّ ذلك  هن و واره مع قومه حني يسألعليه الشاعر ح  
عن رس 

ل   الع شق، وال  بني مجال الطبيعة منذ  دَ سيام من شاعر  و 

ر  بلدًة صحراوي  
ث  ؤ  َعر عىل بلدة  غَ الطفولة، فإذا هو ي  اء ن ة كَعر 
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جمنون )ث عنها .  وتلك مذاهب الع شق، التي حتد  (فاء َفي  ـ) ك 

بِّ » يف  ( ليىل  عر حني يبوح بام فعله «يار الدِّ  ح  ، ومذاهب الشِّ

ّب الشاعر  /ان  ك مل ا  َعرَ )اإلنسان  باإلنسان.  ولقد كان ح   (َعر 

، اللهم إال   صادًقا، مل يف بداية األمر، ومل  حتمله عليه الرضورة 

صه، بل هي حاجاٌت ع ذاته لتقم  ف وحده ما طو  ل  يكن اإل  

كام للناس.   ، ذلك أن للمكنة أرسارها ؛ ةة وروحي  نفسي  

َعر، وظّل  ج  ض  عره يَ ش   وشاعرنا كان يف سريته ويف  ّب َعر  بح 

 د يف قصيدة  ّن إليها طيلة عمره.  إنه احل ّب الَقَدر، كام جتس  حي  

َعر، كام 1«َعْرَعر والَقَدر »له عنواهنا  ، حيكي فيها تاريخ َعر 

 عاصها:

 

َِّب       ــ َن الغَ ـم   واٍج ـ ـَت أم ـ حت 

مْ  َدر     ـوالكَ  ل  ـ َفْوَق َصْدر  الر 

َن  ـًا بيات اْ   كانْت   عَ  م  ر          ـالش 

ح  الَقْفر  نائمــًة    ـ َفْوَق َسطْ 

 

 .  114 -111م.ن،  1
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يْ   س  وْ يف ُعبُ  َج ل  ـ الل  ر  ـوالض 

ْن َس   ُفُث ـ ْن ـ تَ  ر     ـقَ ـاألرواَح م 

يْ ـ هَ ـ َزمْ  ـَاألَث     غُ ـ ال ـ ب  ٌر ـ ـر  ر            ــ

ـد  الَقَدر     ـ ف  َرْت ـ بَ ـ وانْ  ي َمْوع 

ـ  ي ـ ف األَْرَزاُء   وإذا  َور         ـ ــَخ

ًة  َرر           ـ ال    س  ـفَ ـ ْـ َأن  ْن ـ م    ُدر  دُّ

ْيـح   ـه   َفـْوَق   ر     ـفَ ـوالعَ  ام  الر 

َمًة     ـيف  خُتُ  ْوم  األرض  جاثـ 

ْيف   ْيب  الص 
  -ا ًد ـُمت ق   -يف هَل 

ًد  -ر  ـ اد  الق ـ م ـ ـَ واجل         -ا ُمْنَعق 

  اه اخَلـْوُف  َيْسُكُن و   جاَهَدْت 

ـ ذاه    واُل ـ األَهْ    وإذا  ـ بَ ـ ٌة             ـــ

َبَلَغـْت        ما   َد ـ ا َبعْ ـ ْن رآه ـ مَ 

ْق َأن   ْت        ـ يَ ـ ـهـا  ُبن  ـ لـم ُيَصـد 

نْ  أو ُمَضـر      اَن ـْي َقْحط ـ َبن    م 

ْسكَ      اهَ ـ تَ  واجُلُســـر            ان  ـ باإل 

 **  

ْن َأْنَصع   َأْصَبَحْت      ر  رَ ـ الغُ   م 

ل  ـال   َياب  ـ ي ث  ـ ف  ر       ـفَ ـواخلَ  د 

زر     ـ اجَل  ال   َمد  ـ ال ـ َرْت ب  ـ َزجْمَ 

ْرد      رْي  ـم  ـ َن ـ ب   ــَدر     الـو   والص 

 **       

ها          ـ ن  ـ اط  ـقَ ـ ل   ْت ـابَ ـ ط  َرٌة ـ د يْ  

 َنــُه    ـ ات  ـ فَ ـالَواد ْي  مَ  َأْظَهــَر  

           ** 

         اًد ـ َبلَ  ا ـ ي  َداَء ـيْ ـ البَ  َر ـ عَ رْ ـ عَ 

ٍل     ـاَرْت عىل َعَج ـ ٌر َس ـ َعْرعَ 

ها       ـ ت  ـ ب َنْهَض   ْت ـَجاَش  َرٌة ـ د يْ 

ُدُه    ـ ا ف ـ ُسْوُقه   اَضْت  َمـــوار 

                            ** 
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ْأي  والبَ   رْيُ ـن  ـ ْسـتَ ـ مُ  َصـر        ـ الر 

ثْ  م  ـ الص   د   ـ ُل َح ـ م  كَ     ار  ر       ـالذ 

ـ   ر  ـظَ ـ تَ ـ ْن مُ ب  ى فاْنَتَشْت   َجْذَل

ـَـَفــر          ـْن  س َول ْيـٍد َعــاَد م  بـ 

ْن  َحياة   الُبـْؤس  واخَلـَطـر     م 

َجـن ــًة  للَبـْدو   واحَلـَضـــر          

 ** 

َن اجَللَ ـبْ ـ ا ش  ـاَده ـ ق  ْي     ـ ٌل م  و 

ٍة         ـ ـ بَ ـ ائ  ـل  ن ـي كُ ـ ٌم ف ـاس  ـ ح 

ْيـُل ـ ج   ك ـرٌ ـ ُمْعتَ    اَءهـا  والل 

ْثـَل ُأمٍّ  
َفـَرًحا         «َزْغـَرَدْت » م 

ـَلـْت  واللـُه  َأْنـَقـَذهـا         َهـل 

ـَاُل  احُلْمـُر َأْبـَدَلـهـا     م  والـر 

  ** 

ْيَعان  م     ُعُمـري      ْن ـَزْهَرَة الر 

يْ ـ يف لَ  ْهـو    ذ  ـ ذ  ـمَ ا و  الل  ر       ـلس 

والَقَمـر       م  ـاج  الن ْج ـ تَ  ْوَق ـ فَ 

ـْي باحَلـاض   ر      ـض  ـر  الن  ـ َتْزَده 

ف  اخَلض   ر   ــيف األََمـان  الَوار 

ر            ــللظ فَ    ،   ، للَمْجـد    للُعـال

ْن  ـْيح   َعـب رْي   م  هَ   الش  ر     ـوالز 

نْ  ْوض  يف م  ْيم  الر 
َحر  س  ل ا  َنس 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا       ـ ُت ِب ـْن ـ ت  ـ قد فُ    اُروًس ـ يا عَ 

َرًة      ـساه   ْذَراَء ـ عَ  ْت ـَأْصَبَح 

ا          ــه ـ بَ ـ ذوائ    ْت ـ َأْرَخ  ادًة ـ غ 

ةً ـ ـ ُح  ـ يَ ـ ان  ـ غَ   َداءَ ـيْ ـ غَ   ر  ًة           ـ ــ

ًة          ـ لَ ـراف   اَل ـ األَْذيَ  ُب ـْسَح ـ تَ 

ْت    ــوَسمَ  ا ـ َأْتَراَِب  ْت اَبقَ ـ َس 

ه ـ َرائ    َرْت َأْرَدانَ ـ ط  ـ عَ  ا         ـــد 

ه ـ اَع م  ـ َض  ٌق       ـبَ ـ ا عَ ـْن َأْفَوافـ 
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ـَج  اد ُح ـ َص  ا ـ يف ُرباه  ر         ـالش 

ْثَل َص  ْن َوَتـر        اَل ـ ْوٍت َس ـم   م 

 **  

ـَاض   اخُلْضـر   للَمطَ  ي ر  ــللر 

ـْي ـ َأْج  ع  ـ م   َتنـ  ر               ـمَ ـالث   ْن يانـ 

 **  

ْيــع  اخل ـ ْن بَ ـ م    ر  ـوالَوبَ  ـز  ـَ د 

 َِّب  ـ اخَل و    َرْأي   الَعْيـن      ْيـنَ ـ بَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ـاَربً ـى طَ ـ َش ـتَ ـ وانْ   ن ى ـ غَ ـ تَ ـ يَ 

ُع األَلْ ـ يُ  ـَاَن   ـْبـد  ـَرًة   ح  ساح 

  ** 

ْوُق     ارً ـ ُمْسَتع     َكْم َحَدايْن الش 

ْي  ـ َأْرتَ  ـَـا   نْ م    و   وكـذا َعْذِب 

  ** 

ُر اجَلـْرَداُء قد َلب َسـْت  ـ َعْرعَ 

 َبَلــدي،   يا   ،  انَ ـ ْي َشت  ـ ْهت ف  ا 

 

سًطا من إهنا رحلة روح يف مكان، أهلمت  صاحَبها ق  

لًة من املعاين والصور.  تؤكِّ  عري، ومج  د أن املكان ديوانه الشِّ

ر أكثر أهنا عَ ر  ّب عَ هو اإلنسان.  ولعّل ما أغرى الشاعَر بح  

ة، ونزوعها إىل ته، ببساطة تلك الشخصي  وافقت  شخصي  

سبيًّا عىل مشارف طرّي، املفتوح ن  ة، واملجتمع الف  ري  احل  

.  فهو ( فاءَفي  ) شبهه، أكثر حتى من بلدته األ ّم: أخرى.  إهنا ت  
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يف قصيدة  -(  بن غريب بن عبداهلل صغريِّ ) كام وصفه الشاعر 

ة نَ دَ ها يف حفل ثقايف أقامه نادي بَ قا ل أ ، 1«سلامن»بعنوان 

َعر(، لتكريمه، يف رمضان    إذ قال:  -هـ 1412)َعر 

 

،رْ ة  الغَ رَ مْ ن زُ ه  سلامُن لسَت م  يْ إ    ب 

 ـاء  ـ ري ـث األَ    ـم  الَ ـن  ع ـ م     ٌء  يْ ر  ـ ـ بَ 

 ُح رْ ـ ُه اجلُ ـ قُ ر  ؤَ ـ ـٍم  يُ الَ ـ ن ع م   أنـَت 

ـ ـ ن  ـ لل    ه   ـ ـ ح  وْ رُ ـ ب       وْ ــمُ ْس ـ ويَ   ء  اقـ

 نُ َك  نح مْ ر  ـ كَ د  مل نُ ـ ْج مَ ـ َر الـ اعش 

!ـ ـب   الل  يْ ـ ط  نا  ب  ـ ـتَ مْ ر  كَ    أنَت   قـاء 

 

                            

 

 . 24م.ن،  1



 

 

 



 

 

 

 

 لثالفصل الثا
 

 ةِرْيَلثـْقصيدة النَّ

 تفعيلة(  -عر )النثرة لنامذج من ش  اإليقاعي    قراءة يف البنية

 

 يف:    منشورٌ   مٌ حمك   بحٌث أصل هذا الفصل 

 ،  «ة عجامن للدراسات والبحوثجمل  »، 7، م2ع)

 ،  )جائزة راشد بن محيد للثقافة والعلوم(

 ( 59  -42م، ص ص2008هـ=  1429  ،حدةاإلمارات العربي ة املت  

 

،  )خيمة النابغة الذبياين(، بسوق عكاظل طرح هلذا املوضوع يف أوّ وكان ]

م[2007أغسطس  14هـ= 1428شعبان  1، مساء الثالثاء املوسم األّول

http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=2512&id=18106
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=2512&id=18106
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=2512&id=18106
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=2512&id=18106


 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 قصيدة النَّثـِْرْيَلة
عر )النثر قراءة يف البنية  تفعيلة( -اإليقاعّيـة لنامذج من ش 

 

 ق:منطلَ 

تنطوي عىل  يف قصيدة النثر 1(رانربسوزان )لقد كانت رؤية 

ر، بخالف ما  ع  فكرة التعايش النوعّي بينها وقصيدة الشِّ

عرّي العريب يف مشهدنا الشِّ  ي شاع من أرباب قصيدة النثر

عرّي جَي ّب ما ش   ٌل شك غالًبا من رهان عىل أن قصيدة النثر

إىل  -يف آخر سطر  من كتاهبا -صل  خ  لتَ  2قبله.  بل إن برنار

عرّي، بمقدار ما للشكل الشِّ  ليست بتجديد   أن قصيدة النثر

هي ثورة احتجاج  ونضال  فكرّية لإلنسان ضّد مصريه.  كام 

 

، تر. زهري جميد مغامس؛ مر.  (، قصيدة النثر من بودلري إىل أيامنا1993)انظر:  1

 مثاًل.  278 -277عل جواد الطاهر )بغداد: دار املأمون(، 

 . 288انظر: م.ن،  2
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ع«: »نثرٌ أن قصيدة النثر 1(د )برنارتؤكِّ   ، وأهنا«ر، ال »ش 

ع»  .  «رتستجيب حلاجات أخرى غري الش 

ى ة احلديثة سم  ويف التجربة النصوصّية العربيّ 

ي، ـانـني الرحيـ( ما نرشه )أم1914-دان، ـي زيـ)جورج

، من هذا 1905، سنة «هتاف األودية( يف ديوانه »1940-

  .2عًرا منثوًراوالقافية: ش   نزود من الالشكل الكتايب املجر  

هذا الشكل الكتايب باسم  بل لقد حتّدث الرحياين نفسه عن

ع» عر األمريكي )والت وايتامن(، هه بش  ، وشب  «ر النثريّ الش 

.  كام كان لبعض «Grass Leavesأوراق العشب يف ديوان »

األسامء من العراق إسهام يف تلك البدايات من قصيدة النثر 

 

 . 285 -328ر مثاًل: انظ 1

معروف أن الرحياين كان كاتبًا وخطيبًا أكثر منه شاعًرا، وقد عاش يف الواليات  2

املت حدة األمريكية منذ احلادية عرشة من عمره، ومل يتعّلم قواعد العربيّة إال 

رَب. )انظر: الزِّ 
، )بريوت: دار العلم  األعالم(، 1984ل، خري الدين، )ك  ر  عىل ك 

 (. 19 -18: 2(، للماليني
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كتابة  (معروف الرصايف)ون سب إىل الشاعر   .1ةالعربيّ 

عقائاًل عنها إذ ذاك: إن » ،1924ما، سنة  «»قصيدة نثر   ر الش 

عر باملعنى األعّم املنثور العاري من الوزن والقافية هو ش  

ع«للكلمة ؛ لعدم اقتانه «ر الصامت، واقتح تسميته بـ»الشِّ

فيه  ىري.  ما يعني أن الرصايف إنام كان 2باملوسيقى

عرّية عر«، بمعناها »األعمّ «»الشِّ ، بصفته جنًسا «، ال »الشِّ

أدبيًّا.  وهذا يّتفق مع رؤية القدماء هلذا الشكل الكتايب يف 

عرّية من بعدهم  َف لَ .  ثم َخ «إطار ما أسموه »األقاويل الشِّ

عًرا، كَخ  أدونيس، وجربا ـ)ل ف ارتضوا تلك الكتابة ش 

 

(، 1980 -1928(، وحسني مردان )1954 -1898كرافائيل بطي ) 1

(. 1988، املتوىف  يف دولة إرسائيل 1906وميخائيل مراد )املولود يف العراق 

ات قصيدة إشكالي  م(، »2007يناير  =هـ1428م )انظر: لعيبي، شاكر، )حمر  

عر وتواريخ(النثر املحل   النادي األديب(،   :«، )الرياضل»قواف ةجمل  )«، ية )ش 

 . ((18 -16، ص21ع

 .  19انظر: م.ن،  2
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د، وارقشإبراهيم جربا، وشوقي أيب  املاغوط، ويوسف  حمم 

، أو »قصيدة «.  وساّمه بعضهم: »قصيدة األدب(اخلال

هي من  (نازك املالئكة).  ولعّل «التجاوز والتخّطي

 .      1، تقلياًل من شأنه«اقتحت اسم »قصيدة النثر

عىل قانون  فّني دون استبداله بآخر حمض  إن التمّرد

قصائد لو مل يكن  نوكتوهل فوىض، وال فّن إاّل بنظام.  »

 إذ تقول: -2(برناركام تساءلت ) -«األمر كذلك؟

حتتوي عىل مبدأ   د أن قصيدة النثر »من املؤك  

فوضوّي وهّدام؛ ألهنا ُولدْت من متّرد عىل قوانني  

ْلم الَعروض  ا عىل القوانني املعتادة لّلغة،  نً ا ي، وأحع 

بيد أن أّي متّرد عىل القوانني القائمة ُسعان ما جيد  

تعويض هذه القوانني بُأخرى،  نفسه مكرًها عىل 

 

،  مقّدمة ديوان )كذلك، لنادر ُهدى((، 2001انظر مثاًل: خليل، إبراهيم، ) 1

 .15)إربد، األردن: مطبعة البهجة(، 

2 20- 23  . 
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 شكل، إذا ما أراد   عضوّي والاّل يصل إىل الاّل  لئاّل 

عمل نتاٍج ناجح.  إذ إن مطلب الوصول إىل خلق  

مل  عالا ، أي بعبارة أخرى تفسري وتنظيم « »شكل

عر يف نفسه هو يشء  الغامض الذي حيمله الشا

ع ر.  ولن يكون بمستطاع الشاعر عدم  خاصٌّ بالش 

استخدام اللغة وعدم إعطائها قوانني، وإْن كان  

 « ذلك ملجرد تفسري التمّرد والفوىض.

عرّي ويف معمعة االضطرابات تلك بني نظاَمي الشِّ 

ّقاد مى الن داق   والنثرّي، جاء مأخذ  العرب امل حدثني عىل

ع ى الكالم املوزون املقف  ر هو: »العرب حني قالوا: إن الشِّ

ن ، فانتقدوا قوهلم، بنزوع للتخّفف من الوز«الذي له معنى

ع ر مجلًة، وإن  بفهم  قاص، ال والقافية، ثم من موسيقى الشِّ

ه.  إاّل أن   حلقيقة ما قالوه وَعنَو 
خيلو من أدجلة، ومن تشويه 

تبَقى منطقّية، ال بحسب تأّوهلا لوصم قائليها  ةلوتلك املق

 -باخللل النقدّي، ولكن بالنظر إىل أهنم حينام قالوها

ع زينمركِّ  كانوا ينظرون إىل  -رعىل املوسيقى اللغوية يف الشِّ
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ع أخّص  ر العريب: الوزن والتقفية؛ من حيث إن ممّيزات الشِّ

ر عشِّ ة األخرى كلها مشتكة بني الاخلصائص األسلوبي

ع والنثر، ال خيتلفان فيها ر يكّثف إاّل كّميًّا؛ من حيث إن الشِّ

من صوتّيات، وصور، وتقديم وتأخري،  -عناصها

 ومجيعها تدخل يف بناء النثر األديب، لكن بتكثيف   -وغريها

 -عري العريبّ أقّل.  أّما ما يتفّرد به النّص الشِّ  أخّف وتركيز  

فية وموسيقى اللغة.  اقلافالوزن و -بوصفه جنًسا أدبيًّا

ع إليها تعريف   تلك هي عالمته الفارقة التي التفَت  ر الشِّ

العريب القديم.  وكذا من يريد أن يعّرف مادة تعريًفا فارًقا، 

فارًزا هلا عن غريها، سيعمد إىل تعيني أخص خصائصها 

عر هو: الش  التي ال يشاركها فيها غريها.  أّما لو قال، مثاًل: »

ى، الذي له معنى، وفيه أخيلة، زون، املقف  وملاالكالم 

.. إىل آخر ما هنالك، فسوف «وتصوير، وعواطف إنسانّية

 ين األّولني.  َيدخل فيام قاله كثرٌي من النثر، باستثناء العنَص 
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الفارقة التي ال حيفل هبا النقد  وتلكم إذن هي العالمة

عا ديث، أو يعيث فيها، حلا رحلديث كثرًيا، بل ي سقطها الشِّ

إىل  وقد يتخىّل عنها برّمتها، كام يف قصيدة النثر!  غري ملتفت  

عوبّية تذهب إىل أن »مقولة  أسل ر وأوزانه أثًرا يف لبحور الش 

!  ليس هذا فحسب، بل هناك 1«ة األسلوباألداء، ويف قوّ 

أيًضا من ذهب يلتمس يف التاث خروًجا عن  أعراف 

عري جدت  يف املايض حماوالت اذ ،اجلنس الشِّ كًرا أهنا و 

ي الوزن أو التقفية.  فمن ذلك ما خاض فيه إلسقاط معيارَ 

، 2بعض الن ّقاد املحدثني انطالًقا ممّا أورده )ابن رشيق(

ر   (أبو نواس)وقد جاء حيث قال: » بإشارات ُأَخر مل جَتْ

 

ة ألصول األساليب ة حتليلي  األسلوب: دراسة بالغي  (، 1990الشايب، أمحد، ) 1

 .   82مكتبة النهضة(،  ، )مص:ةي  األدب

عر وآدابه ونقده1972) 2 د حميي الدِّ (، الُعْمدة يف حماسن الش  ين  ، تح. حمم 

 . 310: 1عبداحلميد )بريوت: دار اجليل(، 
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 له :قال له مّرة (األمني بن زبيدة)العادة بمثلها، وذلك أن 

 :نع شعًرا ال قافية له؟  قال نعم، وصنع من فوره ارجتااًل صت

 
ويل   ولقد قلُت للمليحة  قُ 

ْعَصٍم ُثم  فأشارْت ب  
الْت قم 

 ي  ـّ إن م  ـثُ ًة ــسـاع  فتنفسُت 

 : بُّك 
ْن َبعيٍد ملَْن حُي       )إشارة ُقبلة!(      م 

ْن بعيٍد خالَف قَ  ويل: )إشارة ال ال!( م 

!(مْ ا   )إشارة  :َد ذلَك نع غل  قلُت للبَ   «ش 

 

اد حمدثني إاّل أن استندوا إىل هذه الرواية ق  فام كان من ن  

لي  للقول بأصول تراثية للتخّل عن بناء القصيدة العربّية، ك 

َدث من الشِّ  إن ذلك  ن قائل  عر؛ فم  يرى فيها تأثيل شكل  حم 

ع َسل!(، إىل قائل: »)ش  ر  ن اك ت هذه الروايةإذا صح  ر م 

عل مذلك أوّ  ن ، وم  «ر احُلّر!ا ُعرف ممّا نسميه اليوم بالش 

عتلك األبيات » : إنقائل   ين املُرَسل رَ جتمع خصائص الش 

رة من القافية، وهذه واحُلّر، فهي موزونة ولكنها متحر  

ع ر املُْرَسل.  ثم إهنا متساوية خصيصة من خصائص الش 

ا الت.  وأمّ يعفتالتفعيالت، فاألشطار األوىل يف ثالث 
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ف الشاعر يف األشطار الثانية ففي أربع.  وهكذا ترص  

عتفعيالت بحر اخلف   1«ر احُلّر!يف ترّصًفا يتفق مع مفهوم الش 

د   الوحيدة يف  لةَ ت تلك يف إحدى الدراسات املحاوَ كام ع 

ل .  بل هناك من أص  2اخلروج عن إطار القافية وإسقاطها

التاث العريب، من خالل ما  يف ربتلك الرواية لقصيدة النث

 .  3«ة موزونة لكن غري مقّفاةعري  شذرات ش  حسبه »

هل : »(األمني) تلك القراءات قول   َل ل  َض  أى رَ ـت  

؟  (أبو نواس)قال ن حقيقة ما ع «عًرا ال قافية له؟تصنع ش  

عًرا ال قافية له من هل تصنع ش  : »األمني مقصودكان فيام 

 

)القاهرة:  اجتاهات الغزل يف القرن الثاين اهلجري،(، 1971بّكار، يوسف، ) 1

 . 378دار املعارف(، 

م(، 1990هـ= 1410سن بن عبداهلل، )حبنت عبدامل  انظر: الدخيل، وفيقة 2

ْعر الُكتّاب يف القرن الرابع اهلجري ، )خمطوطة رسالة دكتوراه(، )الرياض: ش 

 . 333ة(، ة اآلداب، قسم اللغة العربي  جامعة امللك سعود، كلي  

 .  18انظر: لعيبي،  3
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د نواس مل جيرِّ  اأبلذا فإن و ؛«؟جنس األصوات العربية

م هؤالء النّقاد املحدثون، األبيات من القوايف،  وإّنام كام توه 

غري بجاء بقواف  ذوات أصوات متطابقة يف السمع، لكنها 

أّن ضالهلم البعيد لهم ل  أم تراه َض .  احلروف العربّية

مل يستطع أن ينقل إىل آذاهنم بالكتابة ما  «الُعمدةصاحب »

)مكررة  «إشارة قبلةعىل السامع يف فهم ما َقَصده بـ» دميعت

الن مليحته مرتني(، ليسمع هؤالء شفتي أيب نواس ومها تقبِّ 

َعق بصوهتام من َطَرف « ال الإشارَت بلتني، أو »ق   ، وهو ي ص 

يزجر هبا بغله،  -يائًسا -، وهو«ش  مْ إشارة ا  لساهنا، أو »

أن يبعث إليهم  (قيشرابن )رة مرتني؟!  أ ولو استطاع مكر  

ّله،  فهموا إشاراته تلك إىل: كانوا تسجياًل صوتيًّا بذلك ك 

بلة، والرفض، والزجر، ف الغفلة ا بمنجاة عن غدوالق 

كهم أم أنه إّنام حر   السقوط يف ذلك الوهم املتناسخ؟ و

ل ما لزعم بأن األوّ ل ؛أصاًل إىل التضليل شغفهم بالتأصيل

 ر شيًئا؟!  ترك لآلخ  
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 أولئك الن ّقاد بام لو استبَص فإنه ، سببن من كي مهام

مل خيرق أعراف  (أبا نواس)ن ألدركوا أ (ابن رشيق)أورده 

ع ، وإنام تخّل ال عن الوزن وال عن القافيةفلم ي ؛ر العريبالشِّ

ني( يف آخر التفعيلة األخرية استبدل صوت )السب َبني اخلفيفَ 

، هي (يف العربّية) ةغري لغويّ  ،من كل بيت بأصوات متشاهبة

ال  ،إذن ،فليس هناكر.  صوت التقبيل والرفض والزج

ع ّر، ناهيك عن أن تكون قصيدة ش  ر ح  ع 
َسل، وال ش  ر  ر م 

نثر، وإنام هي أبيات موزونة عىل البحر اخلفيف )فاعالتن/ 

تلك األصوات املشار  اة برويٍّ مستفعلن/ فاعالتن(، مقف  

 إليها.  

د العريّب احلديث حينام نقلا ويف هذا ما يكشف أزمة

مّية، وتتجاذبه تّيارات املذاهب ل   عن وظيفته الع  يتخىل  

ميس هوى الناقد كهوى الشاعر، خيشى أن األدبّية، في  

تصيبه دائرة التقليد، فيتامى أحياًنا إلظهار حداثته، أو 
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، ، يف غري(تراًثا)تأصيالته للحداثة   موضوعّية، وال بحث 

   .وال جتّرد

يؤمن بأن  -نظريًة وممارسةً  -العريب عرالشِّ ن اك دلق

عجلنس ال ا فاصاًل عن األجناس النثرّية، وقانوًنا شِّ ر حدًّ

المته األبرز يف املوسيقى فارًقا، ونظاًما مائًزا، َوَجَد ع

ع سيام الوزن والقافية.  وحينام يتقّرر هذا فليس  رّية، والالشِّ

 مضادٍّ 
خلرق نظام فنّي  ئ  وانملقصيدة النثر، وال  عن موقف 

 األبنية ستتبع فوىَض بنظام آخر، بل هو موقف من أن تَ 

يف تسمية األشياء بغري  ، نقدّية اصطالحّيةة فوىَض يالفنّ 

، إذ من قبل 1(جان كوهن)ر منه ني ما حذ  أسامئها.  وهذا عَ 

عقال: » ، ولكن ملاذا ر أن يستغني عن الن ْظمإنه يمكن للش 

يستغني عنه؟  إّن الفّن الكامل هو الذي يستغّل كّل أدواته.  

 

عري  1986) 1 د ا ة(، بنية اللغة الش  د الويل وحمم  البيضاء:  ر لعمري )الدا، تر. حمم 

 . 52دار توبقال(، 
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بإمهاهلا للمقومات الصوتّية لّلغة تبدو،  والقصيدة النثرّية 

عًرا َأْبرَت. وسنرى أن ذلك البت   «دائاًم، كام لو كانت ش 

عرّي يقاو   مات ت  املقوِّ بنتفم إرادَة صاحبه دون حتّققه، الشِّ

عرّية يف ثنايا النّص، خماتلًة كاتب قصيدة النثر.     الصوتّية الشِّ

 القول: إن مصطلح )قصيدة نثر( جمازٌ  يمكنوعليه 

ع ز  ب  ، قد يَ خمتلف   شار به إىل نصٍّ مجيل  ي   اصطالحيي   رَ الشِّ

عر، ويفوق النثر إفضاء، وليس بنثر.  ويف  تعبرًيا، وليس بش 

ع حص النصوص ي الشِّ ، ر والنثر جناية عليهابني َحد 

 -وتقييد ملشاريعها عاّم تطمح إليه.  ويف نامذج هذه الدراسة

عر وتارة يف النثر برهانان عىل جناية  -ممّا يصنّف تارة يف الشِّ

بقرسها عىل ولوج  ،املعيق حلركة اإلبداع ،ذلك التقييد

عر)ني، أحدمها اسمه ني موروثَ ني  سارخ نيقالبَ  واآلخر  (ش 

ث  (نثر)اسمه  ت أن ب  .  ذلك أن بعض أنامط قصيدة النثر ت 

عراو  اإليقاع ما ينفّك ي   ر، د النّص حني يتقّمص حالة الشِّ

منه، مثلام أن أشكااًل من الكتابات  ظّن اخلالَص حتى وهو يَ 
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ص  
ا، حتالنثرّية، ومنها الق  دًّ شواهد عىل ذلك  لمة القصرية ج 

املأزق التصنيفي األجنايس؛ حيث تتوالج بعض نصوصها 

 مع قصيدة النثر، إىل درجة التامهي.  

 

ْيَلةأ.   :قصيدة الن ْثر 

ة خمتلفة، أفرزت عري احلديث بتجارب إيقاعيّ الشِّ  النص   ر  مَ 

مِّ أشكااًل شت   ر التفعيلة(، ى، س  ع 
ي منها يف القرن املايض )ش 

عر التفعيالت(، وهو: أن ال يه بـ)ش  سمِّ أما  هيضاف إلوي  

.  وهنا يقف القارئ 1بتفعيلة  واحدة يف النّص د الشاعر يتقي  

ت  إليه بعض النصوص احلديثة،  عىل شكل  جديد َتل ف 

اًل يف نصوص إيقاعّية، لكنها غري منضبطة عىل متمثِّ 

ية.  ومن َثم  فقتلالتفعيلة، كام أهنا حتتفي إىل جانب ذلك با

 

عري يف اململكة (، 2005)انظر: الَفي في، عبداهلل بن أمحد،  1 حداثة النّص الش 

، )الرياض: النادي الت املشهد اإلبداعيّ ة يف حتوُّ ة: قراءة نقدي  ة السعودي  العربي  

 .  151، األديب(
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، أي َبني  قصيدة النثر وقصيدة قَ جديد، يَ  فهي لونٌ  ع َبني  َبني 

ا، عىل  التفعيلة.  وهلذا تقتح له هذه القراءة مصطلًحا خاصًّ

ًنا من )قصيدة النثر( طريقة العرب يف النحت، مكوّ 

َلة(، جتن  ي  ًبا الختاذ و)قصيدة التفعيلة(، هو: )قصيدة الن ث ر 

تفعيلة(.  ونعني -من قبيل: )قصيدة النثر ةبكّ صيغة مر

َلة: ذلك النّص الذي يمزج قصيدة النثر  ي  بقصيدة الن ث ر 

 .  1بقصيدة التفعيلة، ليتوّلد شكاًل ثالًثا

أوسع من جتربة واحدة، أو وهم  الظاهرةعىل أن 

ريادة  بالرضورة.  وحني يعاود الدارس استقراء بعض 

 

عىل نسبة  بق من حتّفظوال يناقض االستمساك بمصطلح »قصيدة« هنا ما س 1

عر، فاألمر قد صار اصطالًحا سائًرا، وال مشاّحة  قصيدة النثر إىل جنس الشِّ

يف االصطالح، بل ال سبيل إىل تبديد اجلهود يف مشاّحة ال جدوى منها يف  

إليه:   تغيري ما سار يف الناس.  هذا إضافة إىل أن املصطلح يقيِّد داللته املضاف  

َلة«.  »النثر«، أو »الن ث   ي  َلة أقرب إىل خصائص فر  ي  ضاًل عن أن قصيدة الن ث ر 

عر من قصيدة النثر اخلالصة النثرّية.     الشِّ
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قد ل من هذا وَ وات األ  سنلا األعامل الصادرة خالل ع 

جالة -القرن، جيد ي ة.   -يف ع 
ل  ي  عدًدا ممّن كتبوا القصيدة الن ث ر 

، من (عبدالرحيم مراشدة)منهم إىل:  ومتكن اإلشارة

كتاب األشياء ، يف بعض نصوص جمموعته »(األردن)

 ، إذ يقول، مثاًل:1«والصمت

 

 ُم الشاعر ترتيل ونزُف ل  كَ 

 اجلفون  ونصُف  ل وتنصف مق

 يقرأ اللحظة 

 يرنو... ويزفُّ 

 

فمن السهل هنا أن يقال: إن هذا نّص تفعيّل أخطأ 

نصف الشاعر يف سطره الثاين، وكان بإمكانه أن يقول: »

 

 . 26(، )إربد، األردن: منشورات ملتقى إربد الثقايف(، 2002) 1
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، مثاًل، لتستقيم التفعيلة.  غري أن «نصُف  مقتول اجلفون  ثمّ 

ه حاّفة أخرى غري قصيدة  ج  بنَصِّ
صاحب النّص إنام َيل 

َلة.  واليعفتال ي  سيام أنه  لة أو قصيدة النثر، هي قصيدة الن ث ر 

م تفعيلة أكاديمي متخّصص، وما كانت لتفوته كلمة ترمِّ 

 )فاعالتن(، لو أراد.  أو قوله:

 

 َسْكرةٌ 

ع  ر من كاسها رشفُة الش 

  1سبحان شاعرنا من أسكره؟

 

عَ فهل   ؟  قصيدة نثرهذا النّص تفعيليًّا أم  دّ ي 

صنيفات املطروحة يف تصنيفه؛ ألن لتا فت سعلن 

سطَريه األّولني عىل تفعيلة )فاعلن(، والسطر األخري ناشز.  

 

 م.ن.  1
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قد يلّج يف تصحيح  (مراشدة)وَمن  مل يقف عىل نصوص 

خطئه هاهنا، ليقرس النّص عىل ولوج َسّم )فاعلن(، كي 

ا تفعيليًّا.  وكذا يتبّدى يف بعض نصوص شاعر  يكون نصًّ

دى) :وأرديّن آخر، ه  :«أنيسة، كقوله من قصيدته »1(نادر ه 

 

 يا عذايب األصيْل 

 اتئْد 

 ني حمُض طيٍف إن  

 والرؤى

 أدمعي النازفة

 للمالك  اجلميل  

 املالك  الذي مل يغْب حلظةً 

 وأنا أحترض ...

 

«، كذلكمته ملجموعة ».  وانظر مالحظة )خليل، إبراهيم( يف مقدّ 81، كذلك 1

26- 27. 
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هذا الرضب املختلف من اإليقاع كذلك يف  ويتجىّل 

 ،«ُمْهَمل، بعنوان »(مص)من  ،(عالء عبداهلادي)ديوان 

، حيث تتجاور التفعيلة والنثر يف نصٍّ واحد، كنّص 2007

، ولكن دون امتزاج، يف حني يمتزج الشكالن يف «الغريب»

الوجود ؛ »«فلسفة اجلامل نصوص أخرى، كام يف نصوصه: »

.  «األيديولوجي ة االنقالبي ة؛ و»«هناية اليوتوبيا ؛ »«والعدم

ّلق بينهام خملوق تخيل وعندئذ  يتعانق اإليقاع التفعيّل بالنثر،

َلة(.ثالث، هو ما نطلق عليه:  ي  وهنا مثال   )قصيدة الن ث ر 

د:1«الوجود والعدمشاهد من قصيدة »  ، حيث َير 

 

يـ/ـٌل ُهنَا!  ُكلُّ يَش/ٍء َثق 

َدٌة/ حَمُْفوَرٌة/ يف  َخَشْب, 
 َمائ 

 

ثيق بعنوان النّص؛ إذ ليست بني يديه إاّل نسخة ورس هنا بالتيكتفي الدا 1

لُّوَن 2007ة، فمعلوماهتا: )إلكتونيّة.  أما النسخة الورقيّ  (، ُمْهَمل.. َتْستَد 

 ّّ، )القاهرة: اهليئة العاّمة لقصور الثقافة(. َعَليْه  ب ظ ل
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 إْنَسا/ٌن حَمْـ/ـُفوٌر/ يف  َجَسْد,

 َعٍة ُمْكـ/ـَتظ ْة, ا/َس  َوَمَكا/ٌن حَمْـ/ـُفوٌر/ يف  

ٌغ, الز    َما/ُن َفار 

اد  »َتاكيس   َثُل َعد  يٌف.. م   مَتَاًما.. َفَأْسَأُل: «َوَدُمُه َخف 

 

/.. َبْغَتًة/,ـ)َوَأَنا َأْنَتظ ُر..  َمْن َسَيْظـ/  َهُر يل 

 َباَب, َي الـَكْياَم َيْفَتُح ل  

 َ َسايب.. َوأْرَحل(أل   ْدَفَع ح 

يق؟ذَ امَ                ه  ي..                    ب ُكل  َهَذا الش   ا َأْشرَت 

 

 هذه قصيدة نثر أم قصيدة تفعيلة؟  ف أ

َلة(.ال هذه وال تلك، بل  ي  انتظم   هي قصيدة )َنث ر 

 صدرها وبعض عجزها حسب اجلدول اآليت:
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ة، عىل وهاهنا ي لحظ خليط من الوحدات النغمي  

 النحو اآليت:

ل  يَش  ـ  ك  ي  َثق 
 
نَا ـ ء     ٌل ه 

    فاعلن فاعلن فاعلن

    يف  َخَشب   َرةٌ وف  حَم   َمائ َدةٌ 

    فاعلن مستفعلن مستعلن 

ـ  إن َسا  ورٌ ـ ٌن حَم     يف َجَسد   ف 

   فاعلن فاعل   فاعل   فاعل  

ـ  َوَمَكا  ورٌ ـ ٌن حَم  ـ  يف َسا  ف  ك   م 
 َتظ ة  ـ َعة 

ل ن  فاعل   فعولن فاعل   فاعل   فاعل   فع 

َما  غٌ  الز       ن  َفار 

ل ن  فاعلن ع  َتف       م 

َتةً  َهر  يل  ـ ظ  يَ َمن  َس      َبغ 

    فاعلن َفع لن فاعلن
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 نة كّل ة مكو  ف السطر األول من وحدات نغميّ يتأل   .1

 : )فاعلن(.  جمموع   ووتد   خفيف   واحدة من سبب  

نة ني، مكو  ل اإليقاع إىل وحدتَ يف السطر الثاين يتحوّ  .2

: جمموع   ني ووتد  ني خفيفَ منهام من سببَ  ّل ك

: )مستعلن(، ي  والمها الط  ق أ  )مستفعلن(، يلحَ 

ة كتلك التي سادت ليختم السطر بوحدة نغميّ 

ل: )فاعلن(.  وكأنام ث َقل اإليقاع هنا السطر األوّ 

َقل املائدة املعرب  
 عنها يف هذا السطر: مصاقب لث 

 .«مائدة حمفورٌة من َخَشْب »

نة وىل املكو  ر منذ السطر الثالث الوحدة األ  ر  وتتك .3

: )فاعلن(، جمموع   ووتد   خفيف   من سبب  

(.  بتشكيلتَ   يها: )فاعلن(، )فاعل 

ر تلك الوحدة يف السطر الرابع، كام تتكر   .4

(.  أو مقلوهبا، املكو  بتشكيلتَ  ل ن(، )فاعل 
ن يها: )َفع 

  : )فعولن(.  خفيف   واحد   وسبب   جمموع   من وتد  
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يف السطر الثاين  املوجودة   ة  النغميّ  ود الوحدة  عت .5

ة واحدة، خمبونًة )مستفعلن( يف السطر اخلامس، مر  

ل ن(. ع  َتف   يف: )م 

وىل يف السطر ة األ  الوحدة النغميّ  كام تعود نغمة   .6

(.السادس، بتشكيلتَ  ل ن 
 يها: )فاعلن(، )َفع 

التنغيم مصاحب للكالم العريب بعاّمة،  إنسي قال 

كام جتىّل  -ونثره.  وهذا صحيح، غري أن هذا التكيب هرعش  

ليس من قبيل التنغيم العفوّي، ومل يكن  -يف النامذج السابقة

ليقع بمحض املصادفة.  نعم، قد ال تكون هناك مقصدّية 

، ما ينفّك (قصيدة نثر)واعية، غري أن الشاعر، وهو يكتب 

وال ألن  ،ةوسيقيّ متلّبًسا باإليقاع، ليس ألنه وريث لغة م

ع رّية العربّية حتاصه بأصداء إيقاعّية فحسب، الذاكرة الشِّ

ولكن، إىل ذلك؛ ألن الشاعر نفسه حني يعاقر هذه البنى 

اإليقاعّية عىل اختالفها، بال حتّجر يف قديم، وال اعتناق 
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مطلق  جلديد، إذا تلك األشكال تتجاور يف نصوصه، 

 وتتوالج، وتتناسل بحرّية مطلقة.

مدى حضور  من هذه النامذجاتضح  قد هلعلّ و

التفعيلة يف بعض ما يسمى قصيدة النثر.  وهذا إذن ما 

َلة(.   ي   يطلق الدارس عليه: )قصيدة الن ث ر 

ى من مالمح هذا النمط االحتفاظ بالتقفية، وكذا يتبد  

كذلك، كام يف  إاّل أن ذلك قد يظهر يف قصيدة النثر اخلالصة

دىـ)، ل«كلكذجمموعة »ّل نصوص ج   ، عىل سبيل (نادر ه 

 له:املثال، كقو

 

 يبحثوَن عن أمجل أسامئهم، لنجمٍة يف القلب  

 أبًدا ال متوْت 

    / 
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 عىل غفوت نا

ه  املَ يتغن ى بمَ   1وْت كُ لَ جد 

 

ّد أن يتوافر عىل غري أن ما نسمِّ  َلة ال ب  ي  يه قصيدة الن ث ر 

زه وهو ما يميِّ   .قدر من اإليقاع التفعيل، ال عىل التقفية فقط

 عن قصيدة التفعيلة وقصيدة النثر مًعا.  

َلةولعّل املرور بمرحلة ) ي  ( كان ينتهي ببعض الن ث ر 

إىل قصيدة التفعيلة.  كأنام بعض جتارب قصيدة الشعراء 

س الروح الشاعرة ذاهتا، قبل أن تثقف تلم   النثر ما هي إاّل 

عأدواهتا وتثق بتمك   قاعي، وهذا ما يإلار نها من ولوج الشِّ

، عىل سبيل 2(لطيفة قاري)السعودّية مّرت به الشاعرة 

 

 (.  وتلك اخلاصيّة40 -31، كذلكمن قصيدته »نجوم الذات«، )انظر:  1

 (. 15وسف بّكار يف تقديمه لتلك املجموعة. )انظر: م.ن، يوقف عليها 

، وارـح  (، م2007يوليو  14هـ= 1428رة ى اآلخ  مجادَ  29السبت )انظر:  2

 (. 2479، العدد (السعودّية)«، »الوطن جريدة)
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ال أعرف  «ديوان »هديل العشب واملطراملثال، إذ تقول: »

كيف كنُت أثناء كتابتي له... وانتهت معه قصيدة النثر  

ع واآلن أجد نفيس وربام انتهى األمر   «ر التفعيلة.يف ش 

ه من اإليقاع، بعد ة لنصِّ ـ يبشاعر آخر إىل حماولة تصفية فنِّ 

أن يكتشف أنه قد انزلق إليه.  ويف ذلك انحياز، وكأن 

ل منها لدى بعض اإليقاع قد صار منقصة، جيب التنص  

متبنّي قصيدة النثر.  ويف هذا االجتاه األخري عدم وعي  

 نقدّي، يتمّثل يف اآليت:

 

ة اصطناع شكل  بعينه، دون غريه، وبوعي  مقصدي    (1

 مؤدلج.

هة ه عن حري  نفَس  ي الشاعر  ف  نَ   (2 يف اإلفضاء  نفس 

 ة.ة أو مذهبي  إذ يرضخ إلمالءات ذهني   ؛واالختيار

ده من الصدق، إن  عىل الصعيد اللغوي أو جتر    (3

 النفيس.  
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تها اإلبداعّية حرمان الذات الشاعرة من شخصيّ   (4

ل الشاعر أن احلقيقّية املستقّلة؛ من حيث يفضِّ 

نتج قلِّ مو يبقى تابع مدرسة   ، عىل أن ي  د نموذج 

أشكااًل جديدة، أو يقتح ملن يأيت بعده آفاًقا 

 تعبريّية خمتلفة.  

فق قوالب قصور رؤيته يف نطاق إبداع نصٍّ وَ   (5

ي ذلك إىل إبداع  جاهزة، عن الطموح إىل ختطِّ 

نوعّي.  ذلك اإلبداع النوعّي الذي انبثقت عنه 

عرّية  ر ّية، حني حتر  رثنوخمتلف األشكال األدبّية، ش 

مبتكروها عن رقابة ما يمكن أن ي سّمى )األنا 

العليا( املدرسّية، أو املعتقد الفنّي الصارم 

(Dogma.) 

 .احلداثةيف تقليدّية متعّصبة أخرى باسم  انغامس  (6
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إن قصيدة النثر تتجىّل يف صفائها النثري اخلالص لدى 

له من نصٍّ وق لسبيل املثال، يف مث ، عىل(أ نيس احلاج)

  :1«نجوم الصباحبعنوان »

 

يك  هي نجوم الصباح يف أغرب املدن، تلك أصابع يَد 

عة بنياشني الكبت اخلافض العيون إىل التي أبواُِبا مرص  

 ة.ي  ر  ت  احلُ وْ كُ لَ مَ 

فليكْن بيننا وسيًطا ستاُر الكْلفة، َمالُك اخلطايا 

 الرزين!

 

 فهل هذا كذاك؟

 !  كاّل 

 

 . 79)لندن: رياض الريس(،  الوليمة،(، 1994احلاج، أ نيس، ) 1
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، يف حني أن ةقصيدة النثر اخلالصو ه (احلاج)نّص 

النصوص األخرى، ذات اجلرس والتفعيلة، من حّقها أن 

َلة(، كام مستقلٍّ  ت فرد بتصنيف   ي  ، وليكن: )قصيدة الن ث ر 

 تقتح هذه القراءة.

من غاية الباحث هاهنا استقراء  ليسعىل أن 

البدايات، وال البحث عن الريادات، يف هذا امليدان.  ذلك 

إاّل  ًبا من جهود البحث النقدي العريبع جانما ضي   هنأ

االنشغال املبالغ فيه بالنبش عن البدايات أو الريادات، يف 

جمال  ال يمكن القطع فيه ببداية  وال ريادة.  والسبب أن 

شّتى،  «أشكال الفنون واآلداب تنشأ عن »جينات

 كلذلّية ال حص هلا.  وـوتتمّخض هبا تراكامت معرفّية وفنّ

َف، الذي يبدو من يغدو التأريخ  لسالالهتا رضًبا من الت 

.  ولقد مّر شاهد عىل «ّي م  ل  املجازفة بمكان وصفه بـ»الع  

عر احل ّر، أو املرَسل،  ذلك اهلوس بالبحث عن بدايات للشِّ

أو قصيدة النثر، من ق َبل بعض الن ّقاد، ممّا أوقعهم يف تيه  
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 ،(أيب نواس)وصواًل إىل ك لذ ، حني أوغلوا يف تأثيلبعيد  

بناء عىل أبيات له مل يفقهوها.  ومن جهة أخرى، فإن رصد 

الظاهرة يف حتّققها، ودراستها يف متّثلها، هو أجدى هاهنا 

من تقيّص نامذجها، مكاًنا أو زماًنا.  وعليه، فإنام هيدف 

من مرشوع استقرائه إىل إلقاء الباحث يف هذه اخلطوة 

األجنايس، ومن خالل جتارب  فشكالضوء عىل هذا ال

ل ن التلّبث بشكل  مفص  حمّددة.  وملزيد من اإليضاح حيس  

منال )ة السعوديّ  كاتبةة، هي جتربة المع جتربة نموذجي  

 .  (العويبيل
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ْيَلة: جتربة  ب.   :نموذًجا 1(منال العويبيل)قصيدة الن ْثر 

- 1 – 

 :أرنق 2«ياضابتسم أنَت يف الر  يف قصيدهتا »

اَدها/ َكالس  مَ  ُن/ ُرو  ي/ ُتَدخ 
ْينَت  ْيَلة  جد   ائر  املَه 

 ْبـ/ـكيَك/ـال تُ 

 

د ا 1 رة سعودّية، حتمل شهادة بكالوريوس يف  علعويبيل: شا منال عبد العزيز حمم 

التبية الفنيّة.  إىل جانب التحاقها بدورات تدريبيّة فنيّة، وورش عمل ثقافيّة 

عرّية ونثرّية يف عدد  من املطبوعات  وأدبيّة خمتلفة.  سامهت بنرش نصوص ش 

جمموعتها   السعودّية والعربيّة، وعرب الشبكة اإللكتونيّة.  وهلا حتت الطبع

رًة لا َلت  حمرِّ
عرّية األوىل حتت عنوان: »َكَذب العّشاق ولو َصَدقوا«.  كام َعم  شِّ

ثقافيّة صحفيّة.  إضافة إىل دورها اإلعالمي يف عدد من الفعاليّات النسائيّة.  

وهلا عدد من العضوّيات الثقافيّة، منها عضوّيتها وحتريرها يف بعض املجاّلت  

إىل كوهنا شاعرًة، فّنانٌة تشكيليّة، هلا مشاركات يف  نيّة.  وهي،الثقافيّة اإللكتو

 عدد من املعارض التشكيليّة واألنشطة الفنّيّة.  

 انظر: ملحق الدراسة بنصوص منال. 2
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 كَك/ ال ُتْضـ/ـح  

فاًها َسَتع ْيه َتْصلُب/ َك ش  نْيَ خَتْـ/ـَتل ُق/ /اَعىَل َوْجه 
  يف ح 

ب  ا ـفً / ـات  ُلطْ ا/حالص 

 ال/ جَي يء! 

ْيـ/ـعٍ  ْحَد   َفاحَذْر/ يف  َهز  َن الـ/ـو   اهَت تَ ة / َشامم 

ْينَه ـْدَقيـ/ـن   َسَتْضَحُك/ ح  ْلَء الْشـ/ش   ا/ م 

 َعَلْيك!/

 ا!/يا ُهن                                         

 ا!/َهنلْ ا َل ي                                         

ْم/ َأْنَت                                                    ييف ا ْبَتس   اض  الْر/ر 

  *       *      * 

َد/ ش  ْن َأْهل هَشه  ٌد/ م   ا: اه 
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 /ل نَْخَلةٍ  ـُت /ا ْبتََسْمـ  ٍب /َدرْ  اَت ذ / ين  أَ  /َأْذُكرُ »

هف  ا/ امْحَْر/َر ب ّْسُ

ْن ُخْضـ/ـر  امَ  ْت/ م  هد  / َكف  َعف   ا/لس 

ه/اَوَد الـَفام َأْن/ ر ي َعْن/ َسالم   ا/ـودُّ َكْفـ/ـف 

ون /نأَ اَرُة :  َتنَْحنََحت  الـ/إ ش   «اْعُِّبُ

 ا!/ا ُهن /ي                                          

 ا!/َهنلْ /يا لَ                                         

ي                                                   ْم/ َأْنَت يف  الْر/ر   اض ا ْبَتس 

 

 تادلحظ هاهنا خليط من الوحوعىل هذا النحو متيض.  وي  

 النغمّية، عىل النحو التايل:
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 ني ووتد  ني خفيفَ نة من سببَ تبدأ وحدة نغمّية مكو  . 1

جمموع: )مستفعلن(، قد يلحقها زحاف اخلبن: 

ل ن(، أو الط   ع  َتف  ل ن(.  )م  َتع  س   ّي: )م 

بني، أحدمها نة من سبَ صبح تلك الوحدة مكو  قد ت  . 2

ثقيل واآلخر خفيف، ومن وتد  جمموع: 

 .  «، كام يف »ـت  لنخلة  (نلع)متفا

نة من سبب  د وحدة أكثر من غريها مكو  تتد  . 3

جمموع: )فاعلن(، بتشكيالهتا  ووتد   خفيف   واحد  

  .) (، )فاعل  ل ن(، )فاعل   املختلفة: )فاعلن(، )َفع 

ض وحدٌة نغمي  . 4 ر  ، هي مقلوبة الوحدة املذكورة ةٌ َتع 

هلام ، أوّ نيببَ وس جمموع   نة من وتد  (، مكو  2يف )

نََحت  ثقيل واآلخر خفيف: )مفاعلَ  تن(، يف: »َتنَح 

 .«ن  اَرة  : أَ الـ/إ ش

مستفعلن(  -دت الوحدتان الرئيستان )فاعلن تول   وقد 

 من الالزمة املكررة يف هناية كل مقطع: 
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ن َهني ا!يا ه  م   ا!ا َلل 
َتس  ب 
ر   ا 

ي َأن َت ف   اضر 

o||o| o||o|o| o||o| o||o| oo|| 

ع   فاعلن فاعلن مستفعلن نلعاف  متف 

 

بدر )وكانت الشاعرة تنظر يف قصيدهتا إىل قصيدة 

ها مع ، يدّل عىل ذلك تناص  «أنشودة املطر» (ابشاكر السي  

   تلك القصيدة يف مثل قوهلا:

 

 َمَطرٌ 

 َمَطرْ 

 َلَواُت َعىَل أكتاف  الـَمآذ نالص   َجْت َعرَ 

ع َصَعَد »  ..اءُ الدُّ
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 «ْل زَ َمَطٌر نَ    

 .. َرَحْل َوُكل ام

 َتَرَك يف  الَعْينَنْي  َغْيَمَتنْي 

ت َمر   ام»
  اءٌ ش 

ي  ا اُض َلْيَس ف ْيهوالر 

   «ُدُمْوع!

 

بني استجابة  ملتبسة   بداللة   «مع توظيفها عنص »املََطر

)الغيث( حضوًرا، وختليف )احل زن والدموع( رحياًل، فيام 

كانت أقرب إىل التعبري  (باالسي  )يف قصيدة  «وظيفة »املََطر

 ّ ، واالنتقام، واجلوع، واملوت، وهطول عن: نزول الرش 
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كان الشاعر يمنحه يف هناية األنشودة فرصة:  الفواجع، وإن  

 .  1د، واحلياةاإلزهار، واالبتسام، والتور  

تلك  ؛عىل )مستفعلن(، كام هو معروف (ابالسي  )وقصيدة 

يف نّص منال.  وحلرص اعضت ة املتجاوبة يفالوحدة النغمي  

هكذا،  «َطر  َطٌر مَ ت  »مَ طَ بَ الشاعرة عىل التنغيم، فقد َض 

 .  «ل  زَ َطٌر نَ ة عىل )متفاعلن(، مقابلة »مَ ن وحدة نغمي  لتكوِّ 

.  وهي (العويبيل)والتقفية كذلك مالزمة لنصوص 

.  ففضاًل عىل «ياضابتسم أنت يف الر  ع يف قصيدة »تتنوّ 

مقطع، التي جتيء بمثابة قافية  هناية كّل  يف ةدالالزمة املرد  

ة( تربط مقاطع النّص، هناك قافية النون، املنطلقة )ضادي  

 

، تح. عبد السالم  والتبيني البيان، (1975يف هذا الصّدد يقول )اجلاحظ، ) 1

د هارون )ال (: »وقد يستخّف الناس  20: 1اخلانجي(،  ةقاهرة: مكتبحمم 

يلفظ   القرآنألفاًظا ويستعملوهنا وغريها أحّق بذلك منها... ]فاملطر[ ال جتد 

به إاّل يف موضع االنتقام.  والعاّمة، وأكثر اخلاّصة، ال يفصلون بني ذ كر  

 )املطر( وبني ذ كر )الغيث(.« 
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ي ن.. أن  لع النص: »َواو َطاء ن ون .. َهذمنذ مط ا الَبلد احلَز 

ون ون... َفَحت ى َتك  ... َسَتك  ون... َغي َمَتني  رب   .  إىل جانب «اع 

ب  
ة، املتداخلة: قوايف، الداخليّ لا هتشكيلة  من القوايف، أو ش 

ها... َكّفها...  لها... ب رس  ب كيك... عليك... َأه  »ت 

َوارها... آن ش  عاد... اءها... الب  َسالمها... ن َشاءها... م 

ها... الس   ها... الَعجَصرب  َغري 
... الَعجاج... اجواد... ل 

... الز   ... َرَحل  .  وهو ما ي لحظ يف نصوص «َجاجَنَزل 

، أو «ن مىضعفا القلب عم  بعنوان » لدهيا، كنصٍّ  ىرخأ

 ، وغريمها.  «كّل ما منك  حارٌض عداك  »

عند هذا احلّد من  (منال العويبيل)جتربة  تقفوال 

استخدام التفعيلة )كيفام اتفق(، بل إهنا لتبتكر منها 

حًرا وزنيًّا، كثرًيا ما تشكيالت منتظمة، وكأهنا تصطنع بَ 

املطلع يف الَقفلة، بحيث يبدأ املقطع  ةيفقردفه ترجيع  تيَ 

ها د يف هناية النّص، كام يف قوهلا من نّص بمطلع  نغمي يتد  

 : «ا بعَدكَ أم  »بعنوان 
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 .. اعاَدين  الَود الُفؤُحق  َعىَل  1إذْ 

 ..اين  اءات  األمُكل  ُغثأكاَن ل  

 

 ؟اعأّي د

 

قـ   ـ ـ إذ  ح  ـ ف ؤ قَعىَل ال  اع  ـن  الَود اَدي

 فاعالن فعولن ل نع  ف فاعل  

 ين األما  ت   ثاءاغ   لِّ ك  ل    أكانَ 

 فاعالتن فعولن فعول   فعول  

 اع؟أّي د
   

    فاعالن

 

 

)فعولن(، كنظريهتا يف السطر   ت التفعيلة:لو كانت الكلمة »إذا« هاهنا، لكان  1

«، غري أن الداللة يف  ل ن  «، فستبَقى عىل »َفع  ق  الثاين.  أو كانت الصيغة »إن  ح 

«، وهي الصيغة   ق  كلتا احلالتني تصبح ذات بنية رشطيّة، بخالف صيغة »إذ  ح 

ا حني سؤاهلا عنها.    دهت   التي اختارهتا الشاعرة، وأك 
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ْح..س ا ْمض  و  ام 

لفإن ام  ..« َقْلب ي »ُمَهْله 

 

 «ال ْح!ُيص »َيُمْت َلوْ 

 

م ض  وس
ح   اا 

 مسـ مستفعلن م 

َهل ـ امـفإن   ل ن َقل ب ي م  ع  َتف   مستفعلن م 

ل ن ح  صال  ي   و  لَ  ت    َيم  ٌل ه  ـ ع  َتف   فاعالتن م 

 

 ا ْنَتَهى !

 

ب.. ن َحْبل  الَكذ   َأْقرَصُ م 

 «ا »اهَلَوىذكاَن ه

  فاعلن  ا ن َتَهى !

ن ب .. َأق َص  م   مستفعلن مستعلن َحب ل  الَكذ 

 فاعلن فاعلن ا  اهلََوىذ اكاَن ه
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 .. َأْوَثْقُت َيأيس  امكل  

 ..َصَبْوُت إ َليَك 

 

!  «»ُخنُْت َنْفيس 

 

..  َأو  امكل   ت  َيأيس   فاعالتن فاعالتن َثق 

ت    فعول   فعول   إ َليَك .. َصَبو 

! ن ت  َنف يس    فاعالتن  «»خ 

 

ظهر وشبيٌه هبذا التكيب التنغيمي القائم عىل التقفية يَ 

صحب هذا يف ذلك .  ويَ «مّسح أصابعها بعنوان »يف نصِّ 

عىل البياض، يف  من خالل توزيع النصِّ  يي َص إيقاٌع بَ  النصِّ 

 أن غياب مناها.  إال  مقاطع تتأرجح بني وسط الصفحة وي  

( ال تعليل 6 -4، 2ذلك التكيب التنغيمي عن املقاطع )
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د  له، ال من حيث البناء الشكل وال الدِّ  ت اليل؛ إذ لو ع 

املقاطع تعبرًيا مرسحيًّا عن حوار أصابع، بني األنثى 

فإن اختفاء ذلك البناء الصويت عن املقاطع املشار  ،اوحبيبه

 :1إليها ال يمكن فهمه عىل هذا األساس

 

(1) 

يْ   ..ُارسْم َيد 

ْل َخ  َك ب  ط  كَ ص   ..ُخُطوط يف 

ي  !َزك  َغد 

(3) 

َك ل  ك يـاَنْت َكفُّ  .. حاَف َخد 

ْفَء ـل     َبْرد  اهَلَوى؟يفَم َنَزْعَت الد 

 ذا.. امـل  

 ؟يَفَضْحَت َوْرد  

 

 لحق الدراسة. م«: ح أصابعمّسانظر نّص » 1
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(7) 

 ..اَقي َوْردٍ َت احُلسُن فيك  س بَ نْ أَ 

ام  ..ل ذاَت الش 

نيْ َوذ  اَت الَيم 

ْطرٍ رَ ْزهَ وأَ   ْت َأَصاب ُعك  َبَتالت ع 

ْن يل َكف   نْي ..اَس ني  م   م 

 .. َكْيَف ال َذْنَب َلك  يف  الغواَية ُقْويل  

 ؟وُحك  َوْحَدُه.. َفخُّ َحن نيْ فَ و

(8) 

 ..َأُموُع َبرررد

 .. َدي  بيديَك يَ  َفَتْفُركُ 

 ني  َشْمسُتت ْيُح يف الراحتَ 

نَي َتـنُْفُخ الد    ؟ َء ف ْيهاْف َفَكْيَف ح 

ْيَف ف   ْر الص  ْينَهاي  ـَذك   :ح 

تاُء ب بايب  َأْمس  ؟!َأَمر  الش 
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(9) 

نَي َتُعود  ..ح 

امهلَ  نيْ  اَسُأصاف ُح َيَدْيَك.. ش   .. والَيم 

ات  الغ يابمَ ب   ت  وسَأْعرُصُ َأصاب َعَك الال    ..ر 

 إىل أْن َتْرَتـد  ط نيْ 

 : َيَدْيَك َفَأْعُجُن َيَدي  يف

 ؟َتْبَقى َلَديّ 

 ؟َنْرَحُل َأمْجَع نيْ َأْو 

(10) 

 ا اهَلَوىَأد ْيَم هذ ك  ُح 

 اهَند ُنث  

ْينـا ْيُح العاذ ُلوَن فـ   :َسَيص 

ا َأذ  اهُكف 

(11) 

َك ب  كَ رَ اْنَتظَ  اَلطامل اابً ُاْطُرْق ب َكف 

يد  ..َكَلْهَفٍة عىل الَِّب 
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الم  َيَدي   ْر ب الس   ..وَعف 

 ..  ُسُطور  َجب ْين َك يفَسَتنُْبُت َحب ْيب ي 

يدَأْبي  اُت َقص 

(12) 

ي يدك    ..ُمـد 

ي ما َبنْيَ األَص ج   اب عفر 

ي يس  َيد 
 ..إ ْن مَلْ حُت 

ع : َلْيَس ب راج  ْي عيَل 
 !َأقسم 

(13) 

ي  ُخْذ ب َيد 

راع  َجن ْس ُاْغرُ  َت الذ   اْح حَتْ

ْمن ي َكْيَف َأط رُي ف ْيَك   َعل 

ْن َأْقىَص  امم   ْح  َذْنب َك ألَْدَنى الس 
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عَ فيَ  أ ّد تلك النصوص بكثافتها املوسيقّية من صّح أن ت 

 ألهنا مل تلتزم بانتظام القوالب املألوفة قصيدة النثر، ليس إال  

عر املوزون املقف   عريف الشِّ  !عيلة؟تفلا ى أو يف ش 

عرٌ ب، ليس هذا كاّل  عر نثر، بل هو ش  م، يبتكر منغ   ش 

ني حني تشكيالته الوزنّية والتقفوّية، عىل طريق األندلسيِّ 

من  فق رضوب  ة، وَ  هنائي  حات الال  ابتكروا بحور املوش  

هـ= 608-ي، ص  ناء امل ل ك امل  َس  ها )ابنَ ناء، أعيا ضبط  الغ  

ٌر فاعتذر بأن الغ   ؛«رازط  لدار ام(، يف كتابه »1212 ناء َبح 

ري  ؛ (منال العويبيل)ال ساحل له.  وكذلك هي قصائد  ،ح 

فر من ذاكرة القوالب ة، لكنها ص  قصائد بذاكرة نغمي  

ط ريٍّ ة، تستوحي أشكاهلا مت  التاثي  
، كئًة عىل حمض ذوق  ف 

َ صطنع موسيقاه عَ يَ   ة.  َسَواقيه اخلاص   رب 

بني األخطاء الواضحة يف  ،نذينبغي التفريق، إ

ة التفعيلة أو العروض، وبني البناء املقصود لذاته بكيفيّ 

عر.خترج عن القوانني املوسيقيّ  فحينام تكون القصيدة   ة للشِّ
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ة، ال سبيل إىل ختريج أو قصيدة تناظري   ،قصيدة تفعيلة

 بالقول: إن هذا خطأ اخلروج عىل التفعيلة أو العروض، إاّل 

غري أن ما تلحظه هذه الدراسة أن بعض   !رعاشوقع فيه ال

ة األحدث ليست بقصائد تفعيلة، وال عري  النصوص الشِّ 

بقصائد نثر خالصة، ولكنه يمتزج فيها البناءان اإليقاعي 

عر نثر  يه بش  سمِّ والنثري، وهذا ما أ   َلة، فهو ليس بش  ي   عر الن ث ر 

َلة يدصق القصيدة ةأنه ال يكفي لتسمي إاّل   وال تفعيلة. ي  ة َنث ر 

 . أن تظهر بكثافة أن تكون فيها بعض التفعيالت، بل ال بدّ 

ة بمحض احلاجة التعبري (العويبيل)لقد انقادت و  ي 

َلة، كام قادت الرغبة  الداخلي   ي  يف التعبري  ة نحو قصيدة الن ث ر 

عر التفعيلة.  لكن  (املالئكة نازكَ ) من قبل إىل اكتشاف ش 

ها حس   (نازكـ)رديفة.  فمثلام انتهى ب لمهناك لدهيام عوا

ها الَعرويّض إىل اخلروج عن الَعروض  ل م 
املوسيقي وع 

عر التفعيلة(، من داخل الَعروض اخلليّل، اخلليّل إىل )ش  

 -ةها التشكيلي  عرّي وثقافت  ها الشِّ حس   (منالـ)انتهى ب
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 إىل اخلروج عن الَعروض اخلليلّ  -ةانة تشكيلي  بصفتها فن  

َلة(، من عر التفعيلة وقصيدة النثر مجيًعا، إىل )ش  وش   ي  عر الن ث ر 

عر التفعيلة وقصيدة النثر.  وإذا داخل الَعروض اخلليّل وش  

عر  ه بـ»الشِّ كانت نازك قد تراجعت عن تسمية ما أنجزت 

عر التفعيلة«، فكم ق  دَ ّر«، واختارت له اساًم أَ احل   ، هو: »ش 

نجزه كذلك عن وهم أن ما ت   النم ّي أن تتاجعر  باحلَ 

َلة«.  ق  دَ »قصيدة نثر«، فتختار له اساًم أَ  ي  عر الن ث ر 
، هو: »ش 

 ت  عليه هذه القراءة.فَ قَ بل وَ  (منال)عه د  مل تَ  وهو إنجازٌ 

-2- 

َلةقصيدة للفارق بني ) وملزيد من اإليضاح ي  ( و)قصيدة الن ث ر 

العرويّض يف تلك  عاقنت  كثافة اإليوبعد أن تبي   -النثر( 

َلة ي  عر الن ث ر 
ها إىل نصوص  ق  فلنَ -النامذج من ش  من قصيدة  س 
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 ،هذا النّص .  وذلك كالنثر، التي تستحّق هذا االسم

 :«عندما ينام وحش الكآبة»، بعنوان 1(رات إسربف  )لـ

 

 يف الليل، عندما ينام وحش الكآبة

 ترقُّ قرشة األرض من البكاء.

 هنا الرطوبة. احلأيف الصدر، تعزُف 

 ق للظالم.بال أصابع، الليل يصف  

 يف صدروهّن ال ينام احلليب،

 النساء يرتكن املطر يّسُح.  

 جفاُف األرض،

 يأخذ ما ترتكه حلظة الصدق من مطر.

 

 . 14، )دمشق: بدايات(، زهرة اجلبال العارية(، 2009) 1

وف رات إسرب: سوري ة مقيمة يف نيوزلندة. من أعامهلا جمموعتان نصوصيّتان، 

«، )دمشق: بدايات، ُنزهة بني السامء واألرض«، و»زهرة اجلبال العاريةمها: »

2011   .) 
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ى قصيدة نثر، سم  فهذا الرضب من الكتابة هو ما يصّح أن ي  

 ةات االنزياح اللغوّي وحركي  حيث االّتكاء عىل مجالي  

صورة واملعنى فقط، دون نبض اإليقاع يف مستواه ال

د دفقٌة إيقاعّيٌة هنا أو ر  املوسيقّي التفعيّل.  صحيح أهنا قد تَ 

هناك، كام يف املقطع التايل من نصٍّ آخر طويل نسبيًّا 

 :1«بأرض ال مقام ِبا»، بعنوان (رات إسربف  ـ)ل

 

  . ءاظّلك يعِّب يف امل املطر الذي يالمس ظهرك.  أحبُّ 

 ُل نفيس سمكة.  أختي  

 وأحلم أين عِّبت املحيط  إليك. 

 أساي هنر يطوف وعىل اجلانبني أيام شقاء ال عطر هلا.

 

 

 . 66م.ن،  1
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متقارب، أي عىل  «وأحلم أين عِّبت املحيط  إليك»فالسطر 

، بيد أن هذا ال يكفي يف نصٍّ لي دَعى: «فعولن»تفعيلة 

َلة؛ من حيث إن هذا املستوى اإلي ي   البسيط ّي عاققصيدة َنث ر 

ة.  هلذا تظّل جتربة وارد كثرًيا حتى يف النثر اخلالص النثري  

 متاًما.   كهذه قصيدَة نثر  

من  ،رآَخ  بياينٍّ  إىل نموذج  كذلك ومتكن اإلشارة 

نّصها من ف  .1ة )نجاة الزباير(خالل نثائر الكاتبة املغربي  

 تقرأ:، 2« القصيدة النبوّية»حتت عنوان 

 

 

«، أن قصائد يف ألياف املاءاردة يف جمموعتها »وذاتي ة، الجاء من سريهتا ال 1

« فاز بإحدى اجلوائز العاملي ة لدار نعامن للثقافة بلبنان، النخب األخريديواهنا »

متها )اجلمعي ة الدولي ة 2006 ن بني العقول العربي ة التي كر 
. وكانت م 

ئدها إىل .  ت رمجت بعض قصا 2007للمتمجني واللغويني العرب(، 

ًرا: »2007سباني ة، اإل ت ب املنشورة.  صدر هلا مؤخ  فاتن .  هلا عدد من الك 

 .  مل أط ل ع عليه. 2012«، الليل

   .9 -8، )مراكش: دار وليل(، قصائد يف ألياف املاء(، 2009) 2
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  غوايتهاَب اوبَغل قْت أ -2

دْت فوق حلاف األََلْق   متد 

ق أنفاًسا مبل لة باألَرْق   تتنش 

 وبني يدهيا رقصاُت َهْجيس

 كيف ُأعانُق صحَوها

 ونبيض يف كِّبيائها احرتْق. 

 ُدرُت َحوهلا َسْبًعا -3

 كانت ُصفرُة الصمت  

 تتصاعد ُدخاًنا

يَل  
 جذبتني إ 

   َسَقطْت نفيس فوق لظاها...

 

/  انهلحظ هافتَ  ، باألَرق  االحتفاء بالتقفية: )األََلق 

 .)... َلة، غري أننا ال نجد  احتق  ي  وتلك من خصائص الن ث ر 

ن اآلَخ  َلة، وهو اإليقاع التفعيل، إاّل حضور املكوِّ ي  ر للن ث ر 
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قصيدة »كام يف قوهلا، مثاًل، من نصٍّ بعنوان  عابر.  عىل نحو  

 :1«كّسهتا أوزان اهلوى

 

ي ءوكان الض  يف كف 

 قصيدًة طريدةً 

 وحني يطويني الوطُن خفيةً 

 بني غامم الكالم

 أتصب ب شظايا ال حُتسن االنحناء 

 

َلة، غري أن النص  يظّل نثريًة،  مالمححيث ت لمح  ي  من الن ث ر 

تبدو قد  (نجاة)أن  عىلخاليًة من اإليقاع التفعيل، إمجااًل.  

إىل اإليقاع  ،حويف بعض نصوصها منزلقًة فعاًل، وبوض

ها بعنوان  ، كام يف نصِّ ّ
ي ل   : 2«غنج متِّبجة»الن ث ر 

 

 . 59، )مراكش: دار وليل(، أقبض قدم الريح(، 2007) 1

 . 41 -39، قصائد يف ألياف املاء 2
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اتكأ/ُت عىل/ لغوها/ َأتأْمـ/َمـل ََخْـ/ـرهتا املنسابة من  

ة اهلوى... قالت  اقـ/ـرتيب... رصخْت/ وكأْنـ/ــن َي  ـوثني  

ُل بْيـ/ـَن أنفاس  أْهـ/ـذي: أمل/ تكتفي/ بزال/زله / تتهْد/دَ 

؟... فا/ه  النها/ر  فت ْلـ/ـَك  القو  اهَلْجر  ت/ سافري/ يف ش 

 مديـ/ـنٍة ال تنام!   يا بقا/ 

-3- 

عر الشاعر  ى املوسيقى حارضةً وال غرابة أن تبقَ  يف ش 

ة؛ فهو روضي  ى االحتفاء لديه بالتفعيلة العَ العريب، أو أن يبقَ 

فاهّي ة، ما زالت أصداء تراثها الشِّ نائي  ة غ  ابن بيئة شفاهي  

عبّي، وحميطه االجتامعّي العاّم.  يف موروثه الش   ةً ي  َح  ّي ئانالغ  

عر نائي  ة مكتنزة بالغ  ة والتعليمي  كام أن الذاكرة الثقافي   ة، والشِّ

ناء يف الوجدان العريّب، فام أن العريّب بمجمله مرتبط بالغ  

َه الذِّ  ا كان شكلها -هن  العريّب القصيدةيواج  حتى َيل َج  -أيًّ

ا م ئن َغم والتنغيم املتخي  لا نجوًّ  -ل.  ألجل هذا فإن امل ن ش 
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سِّ حتى ووعيه ص  
لم الَعروض، معتمًدا عىل ح  ه فٌر من ع 

طرّي  نع كالم  ذي  -الف  عر إىل ص 
ينقاد حني ينوي قول ش 

عري  ع  تنغيمّي، دون وَ  طابع   لمّي؛ ألن ذاكرته الشِّ
ة ي  ع 

عر يف خميِّ اجلمعي   مقتنان بلغة   ،هلتة، وألن حضور الشِّ

ة ما، فإذا هو يراود اهلرب عن فّخ التفعيلة إىل النثر موسيقي  

 ليقع يف التفعيلة.

ط  إىل إجراء وعىل الرغم من أن هذه الدراسة مل خَت  

 شامل  
 
ة بني أقطار ي  ـلفوارق هذه الظاهرة الفنِّ استقراء

جدت   -الوطن العريبّ  فإن النامذج التي وقفت  عليها  -إن  و 

،و)العراق(، (ص  م  )و (األردن)و (ةالسعودي  )عني من دبمل

نبئ عن أثر البيئة، إىل جانب عوامل أخرى.  ، ت  و)املغرب(

ما انفكت تعيش أجواء  العربي ةة ذلك أن البيئات الثقافي  

عر العريّب األ وىل، بكامل زمخها اإليقاعّي.  ومن ثَ  ال  م  الشِّ

عر غرابة أن تَ  يف ما يظنّه منشئوه  ىتحظهر موسيقى الشِّ

قصائد خالصًة لوجه النثر.  كيف ال، والنثر نفسه يف هذه 
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من  -رات املشار إليهابسبب تلك املؤثِّ  -البيئات ال خيلو

عري  
 بيئته!   ابنَ  ة، ويظّل اإلنسان  ة نغمي  مالمح ش 

ي  لدى الذوات ع  وَ وي  ع  عىل أن الفوارق بني وَ 

ات بني قصيدة النثر ارسم الشاعرة املختلفة يرسم أمامنا

َلة: ي   وقصيدة الن ث ر 

 

ي  باملستويات ع  عن وَ  قصيدة النثرَمن يكتب . 1

ة، واحلّد الفاصل بني التفعيّل والنثرّي، وهو ي  ـالفنِّ 

عري  اإليقاعي   مستمسك باخلالص من البنية ة ة الشِّ

 اني، كام رأ(أ نيس احلاج)بحذافريها، وهذا ما يفعله 

   .، من )سوري ة(، أو تفعله )ف رات إسرب(من قبل

ي  بتلك ع  ته، بال وَ عىل سجي   قصيدة نثرٍ َمن يكتب . 2

 النثر ي د  ، فيقع بني َح املستويات، أو بوعي  مرتبك  

ْيَلة، وقد يكون الناتج: التفعيلةو .  قصيدة َنْثر 
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ويظهر هذا غالًبا يف نصوص اجليل الناشئ من 

 يف الوطن العريّب. رعوالشواالشعراء 

ْيَلةو قصيدة النثركاتب ي راوح يف كتابته بني  .3 ؛ الن ْثر 

ألن ثقافته التأسيسي ة الغنائي ة ما تنفّك تنضح 

نصوصه بإيقاعاهتا التفعيلي ة املنثورة.  ويمكن أن 

أديب كامل )يف جتربة  ،مثاًل  ،نرى مالمح ذلك

 ولقأ»، كام يف جمموعته (العراق)، من (ينالدِّ 

يف جتربة  ،وإىل درجة ما  .1«احلرف وأعني أصابعي

  .، من )املغرب()نجاة الزباير(

باملستويات نقدي ٍّ  ي  ع  عن وَ  قصيدة النثرَمن يكتب . 4

وقد ة، واحلّد الفاصل بني التفعيّل والنثرّي، ي  ـالفنِّ 

 

(.  ومتكن اإلشارة يف تلــك املجموعــة 2011دار العربية للعلوم، ل)بريوت: ا 1

ليّة، ملــا فيهــا مــن إيقــاع تفعــيّل،  ي  إىل مجلة من النصوص التي ت عّد قصائد نث ر 

، »إيّن أنــا احلــاّلج«: 13، »العــودة مــن البئــر«: ص7كنّص »ثمة خطأ«: ص

 .17ص
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ة اإليقاعي ة مجيعها  -يعارش األشكال الشعري 

ة  ي ة ،ةوالتفعيلي   ،التناظري 
ْيل  ة  ،والن ْثر  بال  -والنثري 

ديولوجيًّا، باحًثا عن ظ، طليًقا غري مرهتن  إحتف  

االختالف الفنِّي، بال تقولب.  وقد أرشنا إىل 

نموذج لذلك يف جتربة )عالء عبداهلادي(، من 

)مص(، ويمكن أن نضيف نموذًجا آخر من جتربة 

   .1الشاعر املغريب )أمحد بلحاج آية وارهام(

 

لة ي أخصب يف املحصِّ ع  هذه األصناف من الوَ  فأي  

 ة، وأهّيا أكثر وعًدا باآليت؟ي  ـالفنِّ 

ي احلقيقّي يكمن يف حالة  من ق اإلبداع الفنِّ إن منبثَ 

ل م ي، والال  ع  وَ الال   .  وهو ما أنتج يف األساس (الفقهّي ) ع 

عر العريّب، عَ  َ بحور الشِّ  تاءة وإمالالتجربة اإلنساني   رب 

صت الذاكرة من قيود املايض، وانعتقت  من البيئة.  ولو ختل  

 

نته عىل الرابط: 1  http://awabbelhaj.arabblogs.com  طالع: مدو 

http://awabbelhaj.arabblogs.com/
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جايا الت التمذهب والتصن مكبِّ  ع الراهن، ألهلمت الس 

عر مكتنًزا  أيتا بحوًرا جديدة، بحيث يأصحاهَب  الشِّ

د ف لكن يف غري نظام  تقليدّي.  إال  وباملوسيَقى،   أنه حينام َير 

سي نقديي 
َده،  لماع، ال يستسلم لذلك ح  الطبع َوح 

لتيار  جديد،  معريفٍّ و يٍّ عن تأسيس  فنِّ ض احلال  تتمخ  

َلة(.وذلك ما ي سترَش  ي   ف يف بعض جتارب: )قصيدة الن ث ر 

َلة، اجتاًها فنِّـوها هي يت قصيدة الن  ي  ن، يًّا غري معلَ ـث ر 

لو  منحها شهادة امليالد.  وهي اجتاهٌ نيها هاهنا كي سمِّ ن

له رصيده الواسع من التجارب  حبصوأ ،تكاثف

ؤ بأن ينتهي إىل فتح بدائل واالستجابات، ألمكن التنب  

عر التفعيلة وقصيدة النثر إيقاعي   ة، عن َعروض اخلليل وش 

عري   ة مجلة وتفصياًل، ة العربي  مجيًعا، ال بنبذ املوسيقى الشِّ

َوران يف َفَلكها، بروح    .تستلهم البكارة جديدة   ولكن بالد 

 

 



 

 

 1نصوص منال العويبيل

 

ْم َأنا بـْـ                                       اضيَت يف الر  ـَْتس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 َواو   ‘‘

 َطاء    

ْين ُنون .. هذ      ‘‘  ا الَبلد احَلز 

 

ج اَدها كالس  ُن ُرو  ي ُتَدخ 
ْينَت  ْيَلة َمد   ائر  املَه 

 

نظًرا لعدم صدور نصوص )منال العويبيل( يف مطبوعة، طيلة هذه السنوات،   1

بحيث مت  ك ن اإلحالة إليها، أحلَق الدارس  هنا ما حل له من نصوصها أو أحال 

 إليه.
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 ْبكيك تُ  ال

 ال ُتْضحكك 

ف َك ش  ُق يف  الص  ا َسَتع ْيهاهً َتْصُلُب َعىَل َوْجه 
َتل  نْيَ خَتْ

 ا ات  ُلْطفً باحا ح 

 ال جَي يء! 

ْحَدة  َشامَتَته َن الو  ْيٍع م   ا فاحَذْر يف َهز 

ْينَه ْدَقني   َسَتْضَحُك ح  ْلَء الش   ا م 

 ! َعَلْيك

  

 ا!ُهن اي                                        

 ا! يا للَهن                                        

ْم َأن                                                    َياضـْا ْبَتس   َت يف الر 

 *       *      * 
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ْن َأْهل ها  ٌد م  َد شاه   : َشه 

 ا ْبَتَسْمُت ل نَْخَلةٍ  -اَت َدْرٍب ذ -ين  َأْذُكُر أَ  ‘‘

 ا هّْسُ ب  َفامْحَر  

همد   َعف  َكف  ْن ُخرْض  الس   ا ْت م 

هاَوَد فام َأْن ر ي َعْن َسالم   االودُّ َكف 

ون  َرُة: أَ ا َتنَْحنََحت  اإل ش  اْعُِّبُ
  ‘‘ن 

 

 ا!يا ُهن                                         

 ا! يا للَهن                                        

َياض                                                   ْم َأنـَْت يف الر 
 ا ْبَتس 

 *       *      * 
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 ُصْبٌح َتنَف س.. 

ْهر  الن َدى َشَهَق َعىَل َجب  ائن  الز 

ا الل َظى   أم 

باه  الَعبـ ْيد  ! َفَزَفَر َعىَل ج 

اب    َلْيَسْت َنُصوح  « َتْوَبُة » الل ه 

 

َغَة  ر  عَ   حَتَْت َشْمسٍ   ن َشاَءَها:  «َقت  » األَْشم 

 حَمَْرٌم َيقودُ 

ْقَوَد َمث ْيالت  » احَلَرام   « م 

ْيَلةً ما اْستط  اَع لَدْحض  احَلر  ح 

ْشواَره « َفَمن  َعىَل » ُحْرَمت ه    ا م 
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 !يا ُهنا                                        

 ! للَهناا ي                                        

َياض                                                   ْم َأنـَْت يف الر 
 ا ْبَتس 

 *       *      * 

 ..ـاُءهااٌت ال ُتْطَوى، األَْرُض آن هَنار 

ُبُل يف  الب   ُل السُّ
 اد عُتْوغ 

ها  ! يا َصِّْبَ

َدْت مَ  ن َوراء  ن قَتنَه  ح م   اب الم 

فاُهه نْ  -اَرَشَفْت ش  َبةً   -ْفالهُ ُس   م   رَشْ

و  اد   َفـالَحْت َصباَحٌة يف َطي  الس 

َبه رٌّ َحس 
َن الَطْيش   -ا غ  ةً ل  -م   !ـُج 
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َي ما َكَشَفْت َعْن َوْجنََتْيه  ا ه 

  َأن  َقْلَبهُ إال  

ِّْب  م َق يف  ش   اء َغر 

  

 !يا ُهنا                                        

 ! يا للَهنا                                        

َياض                                                   ْم َأنـَْت يف الر 
 ا ْبَتس 

 *       *      * 

 ار َوَيْسَأُلوَنَك َعن  الُغب 

َياضُقل  ا ْن َأْمر  الر 
ُموُم م   ! لس 

 ؟ َومُح ى الَعَجاج
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ي ْغتاَبْت الر 
رْيةٍ ُقْل َغْيَمٌة ا   اَض يف س 

هوَ فَ   اْشَوَشْتها ُأْخُتها ل َغرْي 

 ... . وَهَكذا

ن  الَعجاَحَك اجَلْمُع َحت ى َهَطَل م  َفَتض 
ه  ذ   اج ْن َبنْي  َنَواج 

 

 يا ُهنا! 

 يا للَهنا!                                         

ْم َأنـَْت يف الر                                                    
 ضايَ ا ْبَتس 

 *       *      * 

 َمَطرٌ  

 َمَطرْ 

 اُت َعىَل أكتاف  الـَمآذ نَعَرَجْت الَصَلو
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ع ‘‘  اُء.. َصَعَد الدُّ

 ‘‘ َمَطٌر َنَزْل    

  َرَحْل .. امَوُكل  

 َتَرَك يف  الَعْيننَْي  َغْيَمَتنْي 

 

ت ‘‘  اٌء  ما َمر  ش 

ياُض َلْيَس ف ْيه  ا  والر 

 ‘‘ ُدُمْوع! 

 يا ُهنا!                                        

 يا للَهنا!                                         

َياض                                                   ْم َأنـَْت يف الر 
 ا ْبَتس 

 *       *      * 
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ْيب  ها َنص  ْن اْسم  ياُض.. َلْيَس هَلا م   ..الر 

ا كانَ  ْيُخ إ هن  ي ْت قاَل الت ار   «اضا»ر 

م ر  الز   ان  َسَتُكون ويف آخ 

 َفَحت ى َتُكون 

َي َأْوَهن: ا ْدَفْع ب    الت ي ه 

ْيق  اإلْسَمنْت    َأْدب ْر َعْن ض 

خ  الرُّ
 ام  ُِباق 

ج هات  الزُّ  اج ُبْكم  واج 

ْسَفْلت   مُح ى اإل 

ْمس  وَلظاه  ا الش 

 اوَقَمٍر ال َيل ْيه
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مْ                           ا ْبَتس 

مْ                                   ا ْبَتس 

مْ                                           ا ْبَتس 

ْم! َأن                                                  ي ا ْبَتس   اضـَْت يف الر 
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  ا َبْعَدك!أم  

 ــــــــــــــــــــ

 

(1 ) 

..  ُضج  يب 

ي  كخ
 سريك..  يمة  احرْض فـ 

 

ي!   َرق ْص َدم 

 *  *  * 

(2 ) 

 .. َعْينَْيك  َمالمُ 

رْ  َ ي ب َشزٍر كالرش   .. َيْرم 

 .. نُت أظنُّ ب َقْلب ي َفت ْياًل ك

 

 « ! »ا ْنَفَجرْ 

 *  *  * 
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(3 ) 

 ..  ُأقط ُر ُثْكيل 

 إ ْثَر َدْمَعة  َدْمَعةً 

يُد ال  ـَْت الغَأنو  ي: ائ ُب الَوح   ذ 

ته..   ُحج 

 َمَعه!  «و»َقْلب ي

 *  *  * 

(4) 

 اء..الَوف ىَل َهْرَطَقة  عَ ُمر  

 اوُفض  احَلكاي

 ُثم  َأْمع ْن.. 

ْل..وْ أَ   غ 

 اد الب ع اَدى يفمَت 

 

 « اي ُمن »ُشل  

 *  *  * 
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(5 ) 

 َ   ه..َلْن ُأْخِّب 

 

ْيَعة  َقْلب ي..   »لو َعل َم َعْقيل  ب َفج 

نْه!  « َسَيْسَخر م 

 *  *  * 

(6 ) 

 اع.. الَود اَدين  إْذ ُحق  َعىَل الُفؤ

 .. ُغثاءات  األماين   كاَن ل ُكل   أ

 

 اع؟ د أيّ 

 *  *  * 

(7 ) 

ْح.. ا ْمض  وس  ام 

ل  فإن ام  .. «َقْلب ي »ُمَهْله 

 

 « ال ْح!َيُمْت َلو ُيص »

 *  *  * 
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(8 ) 

 ! ا ْنَتَهى

 

ن َحْبل   ب َأْقرَصُ م   .. الَكذ 

 « »اهَلَوى اكاَن هذ

 *  *  * 

(9 ) 

 .. َيأيس    َأْوَثقُت امكل  

 .. َصَبْوُت إ َليَك 

 

!»ُخنْ   « ُت َنْفيس 
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 مّسح أصابع

 ـــــــــــــــــــــــ

 

(1 ) 

يْ   .. ُارُسْم َيد 

ْل َخ  َك ب ُخُطوط يط  كَ ص   .. ف 

ي  ! َزك  َغد 

(2 ) 

 ُاسُلْك َيَدَك يف  َقْلب َك 

ُرج َبْيض  ْن َغرْي  َشْوق.. خَتْ  اَء م 

ه نَْدها ُمد  َأصاب َعَك، َوُعد  اجل   ات:ع 

 .. َشامٌل َجنُوب 

ٌق   .. َوَغْرب رَشْ

 . .... َنْحنو 
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(3 ) 

َك ل  ك يـ اَنْت َكفُّ  .. حاَف َخد 

ْفَء  َم َنَزعْ ـل    ؟ َبْرد  اهَلَوى يفَت الد 

 ذا..امل

 َفَضْحَت َوْرد ي؟ 

(4) 

وق ن ي الش   .. ُكلُّام َحك 

ي األَْيَّسَ ب َيمَح   ي نيْ َضنُْت َخد 

ي األَْيَمَن ب الَيسار  .. َوَخد 

 ُيون امي  العُ إِْب َأْمَسُح ب  

ك.. ـْم ـَل َكـ..   س 

 َكـ.. َوْقع  َيَدْيك.. 

يَض  
 .. َكـ.. َرْبت ك َعىَل عار 

 

اااااُه ..... ُعْد   ! َأو 
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(5 ) 

ْن َيَدي  َعرْشُ األَصاب ع
 .. يل  م 

 .. َت الُكُفوف ـَْأن

ْعَت )َراَحة(!ُبُت َأْيناَمـَوْحدَك َتنْ    ُزر 

 (6 ) 

 .. ينوا ُعُيو َغَمرُ َمْهام

َم َأياٍد خُتب    .. رحفَ ُئ َمزاع 

 .. َأّي ُمفاَجأٍة ال ُتْفَتُح َعَلْيَك 

 ! َفْرُط ُسْخف

(7 ) 

 ..اَقي َوْرٍد ُحسُن فيك  سـ أنبَت ال

امل   .. ذاَت الش 

 نيْ اَت الَيموذ

ْطرٍ   اب ُعك  َبَتالت  ْت َأصرَ وأْزهَ   ع 

ني   ْن ياسمل َكف   .. نيْ م 

 ..واَيةَب َلك  يف  الغ  ـُْقْويل  َكْيَف ال َذن 

 ؟ .. َفخُّ َحن نيْ ُحك  َوْحَدهُ َفوو 
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(8 ) 

 .. َأُموُع َبرررد 

 ..  يَك َفَتْفُرُك َيَدي  بيَد 

 ني  َشْمس ُتت ْيُح يف الراحتَ 

نَي َتـنُْفُخ الد    ؟ها َء فيْف َفَكْيَف ح 

ْينَها   ح 
ْيَف يف  ْر الص   : َذك 

تاُء ب ب   َأْمس؟! يباَأَمر  الش 

(9 ) 

نَي َتُعود   .. ح 

امهلََ َسُأصاف ُح َيَدْيَك   ..نيْ والَيم ا .. ش 

ات  الغ ياب ال  وسَأْعرُصُ َأصاب َعَك ال  .. ت  ب َمر 

 إىل أْن َتْرَتـد  ط نيْ 

 : َفَأْعُجُن َيَدي  يف  َيَدْيَك 

 ؟ َتْبَقى َلَديّ 

 ؟ َأْو َنْرَحُل َأمْجَع نيْ 
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(10 ) 

 ا اهَلَوى َأد ْيَم هذ ُحك  

 اهَند ُنث  

ْيُح العاذ ُلوَن ف  : ـْيناَسَيص 

ا َأذ  ه اُكف 

(11 ) 

َك ب  اْنَتَظَركَ  ااملَلط اابً ُاْطُرْق ب َكف 

يد  .. َكَلْهَفٍة عىل الَِّب 

الم  َيَدي   ْر ب الس   .. وَعف 

 .. َحب ْيب ي يف ُسُطور  َجب ْين َك ُبُت  ـنْ ـَستَ 

يد َأْبي  اُت َقص 

(12 ) 

ي يدك    .. ُمـد 

ي ما َبنْيَ األَص ج   اب ع فر 

ي يس  َيد 
 .. إ ْن مَلْ حُت 

عيَل  ْي عَأقسم  ! : َلْيَس ب َراج 
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(13 ) 

ي   ُخْذ ب َيد 

راع  َجن َت الذ   اْح ُاْغُرْس حَتْ

ْمن  ي َكْيَف َأط رُي ف ْيَك َعل 

 َ ْن َأْقىَص َذْنب َك أل   ْح امالس  ْدَنى م 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 رابعالفصل ال
 

 ةمآزق الشِّعريَّ

ص  
ا () بني قصيدة النثر والق  دًّ  ة القصرية ج 

 

   :مة إىلث مقد  حورقة ب الفصل أصل هذا 

 حول:    (ملتقى نادي القصيم األديب)

 ،  «ةة السعودي  ات القصيدة احلديثة يف اململكة العربي  مجالي  »

 م 2007هـ= نوفمِّب  1428ال شوّ 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 ةعريَّمآزق الشِّ
ا ( دًّ ة القصرية ج  ص 

 ) بني قصيدة النثر والق 

 

ا / قصيدة اأ.  دًّ ّصة القصرية ج  االق  دًّ  : لنثر ج 

ص  
ّل ما يف )الق  اك  دًّ ا إال  ة القصرية ج  دًّ مصطلحها  ( قصري ج 

ة.  ـ  ية والفنِّفهو أطول مصطلحات األجناس األدبي   ؛هذا

ة ة قد أمهلنا خصائص اللغة العربي  ربام ألننا يف الثقافة العربي  

نظريها يف غريها،  ز  ة عَ ات تعبريي  وما متنحه من إمكاني  

أخرى  الهتا يف لغات  فق تره  صطلحات وَ تجم املنا ن  وأخذ

 A VERY»ة هلذه التسمية: خمتلفة، كام يف ترمجتنا احلرفي  

SHORT STORY» وىل للتعبري عن املصطلح األَ  .  إذ لعّل

ص  هذا النوع كان أن ي سمى يف العربي  
َ ة: )الق  ص  ى(، ة الق 

َص   (.  غري أنهnovellasالقصرية  صتفريًقا بينه وبني )الق 

يعتض سبيل هذا البديل أمامنا اآلن عدٌد من املبادئ: 



 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ثفصولٌ نقديَّة يف األدب السعودي احلدي
 

 

198 

 

ص  أوّ 
ًما بأن هلا، أن يف املصطلح البديل )الق  ى( َجز  َ ص  ة الق 

هذا الرضب من القصص هو األقص، ولئن كان هذا هو 

ظاهر األمر اآلن، فإن استعامل )أفعل التفضيل( يف مصطلح  

ة القصرية ص  ق  يف مصطلح )الغري مستساغ.  وثانيها، أن  أمرٌ 

ا( إملاٌح ض   دًّ ص   منيي ج 
ة إىل أن النّص هو من جنس )الق 

ص  القصرية( إال  
ة القصرية(، وإن   أنه أقص من معتاد )الق 

ت   ابه قد يبالغون يف اختزاله كثرًيا، كام سنرى.  والسبب كان ك 

ض يف سبيل اختاذ بديل  عن ذلك املصطلح  األهّم امل عت 

ه بني الناس، فصار من غري  ستقر  اطويل أنه قد ال تداول 

املناسب تعديله، بل قد يكون ذلك حمض عبث.  فال مناص 

: ال مشاح  إذن من التعل      ة يف االصطالح، مهام كان.ل بأن 

عىل أن مناقشة املصطلح هنا تلفتنا إىل ما هو أكثر 

ت هذا ة منه، وهو النظر يف طبيعة النصوص املندرجة حتأمهي  

ة أصاًل ح نفسها، من حيث كوهنا تتصف بالقصصي  لاملصط
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أو ال تتصف؟  ما قد يدعو إىل تصنيف بعضها حتت 

ي َصة»ر، هو: مصطلح آَخ 
، )بقاف مفتوحة وصاد «َقص 

ص  -نثر قصيدة»مكسورة(، تركيًبا نحتيًّا من 
قصرية  ةق 

ا ص  ؛ ألن ما ي سم  «جدًّ
ا هو أحيانً ى الق  دًّ ا قصيدة ة القصرية ج 

ص   نثر  
ص  يف ق 

ا، أو ق  دًّ ، ة قصرية ج  ا يف قصيدة نثر  دًّ ة قصرية ج 

اًفا ني شف  ال فرق، يف تزاوج  جيعل الفارق بني هذين النوعَ 

ا، حتى ال يكاد يميِّ  دًّ ص  ج 
ا سوى التزامها ز الق  دًّ ة القصرية ج 

كام أن   1.ًة ما، يف حني ال يلزم ذلك قصيدة النثرحكائي  

 

ا  »ت عنوان حتيف مقال له َنَسَب إيل  الشاعر )عل الدميني(،  1 ة القصرية جدًّ ص 
الق 

 13هـ= 1434شعبان  4اخلميس ))«، ن رش  يف جريدة »اجلزيرة«، )ق.ق.ج(

ة  (8، ص410ع، «املجل ة الثقافي ة»م (، 2013يونيو  ص 
، أنني اقتحت  للق 

ا: »أ قصوصة«، مصطلًحا بدياًل.  ومع أنه مل يوثِّق أين َوَجَد ما  القصرية جدًّ

ضح أنه ملتبس يف ذلك مع ما ذكرت ه هاهنا، ومل أذهب مطلًقا  اعم، فمن الوز

عىل  »أ قصوصة« وقد استعمل )غازي القصيبي( هذا املصطلح إىل ما قال.  

(، 2010، )بريوت: بيسان، أغسطس «ألزهايمر»غالف عمله األخري 

قصوصة« قد يصلح  األ  »مصطلح وإنام لإلشارة إىل أنه: )رواية قصرية(.  
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يقاع زه عن النثر سوى اإليقاع، واإليِّ عر ال يملشِّ بعض ا

عر ش   ته، كام أن ليس فقدانه هو عري  وحده ليس ما يمنح الشِّ

ته بالرضورة.  وإنام اإليقاع عنص فارق ما يمنح النّص نثري  

عر، كام جيب أن تكون احلكائي   ما  ة عنًصا مائًزا لكّل للشِّ

ص  »يندرج حتت اسم 
خترب نقصت.  ولكي ، طالت  أم «ةٍ ق 

ا لشاعر   عري   ال شك   هذه احلقيقة، لنأخذ نصًّ
ته وال يف يف ش 

 

ة القصرية«.  صطلًحا عربيًّ م ص 
ولذلك، كذلك، ال أرى املصطلح  ا عن »الق 

ا( املتلبِّسة  دًّ ة القصرية ج  ص 
الذي قد يستعمله بعٌض لإلشارة إىل )الق 

مناسبًا لذلك الشكل الكتايب؛ من حيث إن  «أ قصودة»بـ)قصيدة الومضة(: 

َعّد  ا ال ت  ة القصرية جدًّ ص 
ا ما ختزااًل.  ا تكثيًفا و، بل هي أشدّ «أ قصوصة»الق  أم 

ره بمفردات ذات داللة  َهه الدميني يف هذا البناء الصيف، مشرًيا إىل أنه ي ذكِّ َكر 

ضحوكة«، فال معنى له.  وهذا بناء ي ستعمل يف العربي ة يف كلامت سلبي ة كـ»أ  

، «أ طروحةمتابينة، منها ما هو ذو داللة سلبي ة ومنها خالف ذلك: كـ»

 . ... إلخ«أ هزوجة»، ومثولة«عجوبة«، و»أ  »أ  و
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ا له 1(حممود درويش)ة، وهو جتربته الغني   .  وليكن نصًّ

 :«ال أعرف الشخص الغريب»بعنوان 

 ال أعرف الشخص الغريَب وال مآثَرُه... 

نازًة فمشيُت   خلف النعش،   رأيُت ج 

 حرتاًما.  مل مثل اآلخرين مطأطئ الرأس ا 

 أجد َسَبًبا ألسأل: َمْن ُهو الشخُص الغريُب؟ 

 وأين عاش، وكيف مات ]فإن أسباب 

 الوفاة كثريٌة من بينها وجع احلياة[.

 سألُت نفيس: هل يرانا َأم يرى  

 َعَدًما ويأسُف للنهاية؟ كنت َأعلم أنه  

 لن يفتح الن ْعَش املَُغط ى بالبنفسج كي  

َعنا ويشكرنا وهي    مَس باحلقيقةُيود 

 ]ما احلقيقة؟[.  ُرب ام ُهَو مثلنا يف هذه  

ُه.  لكن    ُه ُهَو وحده  ـالساعات يطوي ظل 

 

 .  69 -67، )بريوت: رياض الرّيس(، كزهر الل وز أو أبعد(، 2005) 1
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 الشخُص الذي مل َيْبك  يف هذا الصباح،

 ومل َيَر املوت املحل َق فوقنا كالصقر... 

 ]فاألحياء هم َأبناُء َعم  املوت، واملوتى

 نيام هادئون وهادئون وهادئون[ ومل

 من هو الشخص   سبًبا ألسأل: أجد  

 الغريب وما اسمه؟ ]ال برق 

 يلمع يف اسمه[  والسائرون وراءه

 عرشون شخًصا ما عداي ]أنا سواي[  

 وهُتُْت يف قلبي عىل باب الكنيسة:

 ربام هو كاتٌب أو عامٌل أو الجٌئ  

 أو سارٌق، أو قاتٌل... ال فرق،  

َيٌة أمام املوت.. ال يتكلمون    فاملوتى سواس 

 ... نبام ال حيلموور

 وقد تكون جنازُة الشخص  الغريب جنازت  

ُلها ـٰلكن  َأمًرا ما إل   هيًّا ُيَؤج 

 ألسباٍب عديدةْ 

 من بينها: خطأ كبري يف القصيدْة!
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ا(؟  ص  لنسأل هاهنا: أهذه قصيدة، أم ق   دًّ  ة )قصرية ج 

عريي  صي بل أهذا نَ 
 نثرّي؟ صي أم نَ  ش 

 رّي إذن؟عرّي فيه من النثأين الشِّ 

ب إزالة اإليقاع التفعيّل عنه، ثم لننظر ماذا رِّ جلن 

عري  
 ته؟:سيبقى من ش 

لست أعرف الشخص الغريَب، وال أعرف مآثَرُه...  

نازًة فمشيت وراء النعش، كاآلخرين،   وإنام رأيُت ج 

وأنا مطأطئ الرأس احرتاًما.  مل أجد أّي َسَبب  

أين  للسؤال عن الشخص الغريب ومن يكون؟  أو 

كام هو   ،وكيف تويف ]أسباب املوت ،كان يعيش

ومن بينها ما يمكن أن ُيسّمى وجع   ،كثريةٌ ، معروف

احلياة[.  لقد سألُت نفيس حينها: هل كان يرانا، َأم  

يرى َعَدًما وكان يأسُف للنهاية؟ كنت َأعلم طبًعا  

أنه لن يفتح نْعَشه الذي كان ُمَغطًّى بالبنفسج لكي  
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َعنا، أو ي َس إلينا باحلقيقة ]وما  م شكرنا، أو هي ُيود 

ُه مثلنا يف هذه  احلقيقة؟[.  قد يكون يطوي ظ   ل 

الساعات.. من يدري!  غري أن املؤكد أنه ُهَو  

الشخُص الوحيد الذي مل َيْبك  يف هذا الصباح، كام مل  

َيَر املوت املحل َق كالصقر فوقنا... ]ذلك أن األحياء  

ام وهادئون  يأن املوتى ن َأبناُء َعم  املوت، يف حني 

هادئون هادئون[.  حقيقًة مل أجد أّي َسَبب للسؤال  

ن يكون؟ أو ما اسمه؟  عن ذلك الشخص الغريب مَ 

]عموًما ليس هناك السمه برق يلمع[.  كان  

السائرون خلفه عرشين شخًصا باستثنائي ]أنا  

غريي[.  ولقد هُتُْت عىل باب الكنيسة يف قلبي: قد  

عاماًل، أو الجًئا، أو   ًبا، أو يكونيكون الرجل كات

حتى سارًقا، أو قاتاًل... ليس هناك فرق؛ ألن املوتى  

متساوون أمام املوت.. فهم ال يتكلمون وقد ال  

حيلمون... وربام تكون جنازُة الشخص  الغريب  

ُلها؛ وذاك  ـٰ  أن  َأمًرا إلتلك جنازت، إال   هيًّا ما ُيَؤج 
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أ كبري يف  طحتامل ورود خ ألسباٍب كثرية، ومن بينها ا

 القصيدْة!

 كيف نرى النّص اآلن؟

عر؟  و  ماذا جرى؟كم بقي من الشِّ

عرً  النّص وهل بقي   ا؟ش 

ص  
ا.  مع أننا مل ن ج  لقد أصبح يف شكل ق  دًّ ر ة قصرية ج 

 تعديالت طفيفة، إلزاحة اإليقاع، ال أكثر، عليه إال  

 مرادفاهتا.بالتقديم والتأخري، أو استبدال بعض املفردات ب

 ذا يعني هذا؟امف

حينام  إنه يعني أن أرباب قصيدة النثر عىل حقٍّ 

  حيتّجون بأن اإليقاع املوسيقي ليس كّل 
 
عر، وأن  يشء يف الشِّ

بعض النصوص لو أ ذهبت عنها التفعيلة لصارت نثًرا 
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ًفا، يف خواء عن اشتغاهلا عىل اللغة والصورة.  ونّص  ص 

الذي بقي فيه  احل ّجة؛ فام ة تلكبرهان عىل صحّ  (درويش)

عري  
ته عبارة نيه عن نثري  غ  هل ت    1ة بعد إلغاء اإليقاع؟من ش 

 

عر )درويش( يف  احلّق أن  ليس كبري فرق   1 إنتاجه سنوات بني كثري  من ش 

عر.  وَمن يقرأ كتابه »  ذاكرة  األخرية وبني نثره، خال حضور التفعيلة يف الشِّ

لك.  فاملعادالت اللفظي ة ذاهتا، هناك وهنا، والل عب  ذاًل، ي درك «، مثللنسيان

ك  البديعّي؛ فقصيدته تشتغل عىل اللغة، من حيث هي، لتجعل اللغة حترِّ

عر العظيم.    ك اللغة، كام هو األصل ومنبثق الشِّ املعنى، ال املعنى هو الذي حيرِّ

عري ة ا
رة، ال ش  ك  عري ة الف 

ل، يف نمٌط درويّش  ا لصورة واخليوهو ما ي فيض إىل ش 

رنا بتجربة )أيب العالء املعّري( يف » -ال جتديد مهامًّ فيه بات  -« اللزومي اتيذكِّ

جيّت قاموًسا حمدوًدا واحًدا، ونواميس أسلوبي ة ال ختلو من التصن ع أحياًنا، 

د، إىل درجة أن القار  كري ة وفلسفيّة، ورؤى تعبريي ة تتد 
ئ جيد  ومضامني ف 

ر نصٍّ لدرويش من قبل!  لذا قد يمكن القول: إن النمّو  قكأن   د قرأ آخ 

عري ة قد توق ف يف الثامنيني ات من القرن  التجديدي احلقيقي يف لغة درويش الشِّ

عىل الرغم من إنتاجه الغزير الاّلحق، وسعيه الفتاع   -العرشين، ثم ظّل 

فر فيه، دون أن خيرج عن  ل ماضيه، وحيينسج عىل منوا -بناءات فنِّـي ة خمتلفة

دائرته ليقتحم فضاءات خمتلفة، بعيًدا عن تكرار الذات.  كام أنه َحَص 

ًما عىل نفسه العودة إىل بناء القصيدة العربي ة،  -إيقاعيًّا  -جتربته يف التفعيلة، حمرِّ
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ال برق يلمع يف »، أو «هل  يطوي ظ  »، أو «وجع احلياة»كـ

ة باتت ؟  وهي صيغ تعبريي  «هت  ت  يف قلبي»، أو «اسمه

ا ي ذكر فيها، حتى إن عبارة اعتيادي   عريًّ
 هت  ت  يف »ة، ال ماء ش 

، اقتضت التفعيلة فيها «هت  ت  يف أسئلة قلبي»هي:  إنام «قلبي

ا سطر   ن النص  .  أم هل ي سم  «أسئلة»حذف كلمة  عريًّ
ه ش 

 األخري: 

ُلها ألسباٍب عديدةْ ـٰ... لكن  َأمًرا ما إل   هيًّا ُيَؤج 

 

عري ة النثري ة -إال  نادًرا، ]يف كتاب يومي اته «، الفراشةأثر بعنوان » -الشِّ

عر البيتّي يف عدد  من  2008ريوت: رياض الرّيس، ب) (، حيث يعود إىل الشِّ

ا، كنصوصه: »عىل قلبي مشيت«، ص ، عىل  88 -87النصوص القصرية جدًّ

؛ 127؛ »ربيع رسيع«، ص 115)البحر الوافر(؛ »يف صحبة األشياء«، ص

 لة  مل جيرؤ، وكّلها عىل )البحر البسيط([، ومن جهة  مقاب  231»مناصفة«، ص

عىل جتاوز التفعيلة إىل سواها.  بل إنه، حتى يف ميدان التفعيلة، قد َحرَش  

قصيدته يف )دائرة املؤتلف أو املتقارب(، من خالل وحديَت الن َغم )فاعلن(  

 و)فعولن(، اللتني يكاد ال يعزف عىل سوامها! 
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 من بينها: خطأ كبري يف القصيدْة!

عري  نق  هل ي  
هلمت  ة النّص هذا السطر، وإنام أذ ش 

 ، يف السطر السابق؟«...ألسباب عديدة»به قافية   (ادرويًش )

وز أو كزهر الل  »جمموعته  استهل   (درويش)لقد كان 

 ان، التي منها النّص املذكور، بمقولة )أيب حي  «أبعد

، )الليلة اخلامسة «اإلمتاع واملؤانسة»التوحيدي(، يف 

ني َنْظٍم الكالم ما... قامت صورته ب أحسنُ »والعرشين(: 

أراد أن  (درويًشا).  وكأن «ه نثر، ونثٍر كأنه نظم...نكأ

ة بعض القارئ بنثري   إحساَس  يستبق بذلك االقتباس  

النظم كأنه »ان بـى أبو حي  نَنصوص جمموعته.  ولكن هل عَ 

هذا النمط الذي رأيناه يف نّص درويش؟  الواقع أن   «النثر

ر الذي ثنثر، وال النالنظم الذي كأنه »ه من قبيل ليس نص  

، أو نثٌر منظوٌم إيقاعيًّا»، بل هو: «كأنه نظم ، أو هو «نظم  نثر 

  !  وهو يضعنا أمام مجلة حقائق:«موزون نثرٌ »باألحرى: 
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الها، وأ س   عري  ها: أن خ  أو  ة ليست دعة اإليقاع بالشِّ

صلة صلة بالبحور والقوايف، بل هي مت  دعة قديمة مت  خ  

 قي عموًما.  باإليقاع املوسي

ق اإليقاعي اخلادع عن عناص وثانيتها: أن املنزلَ 

عري   ة األخرى، ال ينفي أّن اإليقاع جوهري  التأثري يف الشِّ

عرّي، وأّن املستمسكني به يف س  اللغوّي ح   منح النصِّ  ه الشِّ

عري   البنية ون يف استمساكهم به؛ من حيث إنه قد ق  ة حم   الشِّ

عرّي املتوتِّ اضفاؤه رونقه ثبت إ البالغ أحياًنا  -ر عىل اللغةلشِّ

َية عىل غياب مكوِّ  حد  
م  عري  الت ع 

وأّن له  -ة أخرىنات ش 

كذلك تأثريه النفيّس؛ من حيث إن النفس مسكونة 

يقرع  ل إيقاع  باإليقاع، بدًءا من نبضات القلب، التي هي أو  

إىل  نفسه، وصواًل ه، ثم عن قلبه سمع اجلنني عن قلب أ مِّ 

وبه معايشة نبض اإليقاع الكويّن عىل اختالف رض  

 وأشكاله.
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ا ال فرادة جنسي  ص  وثالثتها: أن الق   دًّ ة ة القصرية ج 

وىل هي ة( و)الق َص(.  واأل   يف خصلتني: )القصصي  فيها، إال  

ته األ ّم.  وهاتان األهّم يف إكساب هذا الشكل الكتايب هوي  

ا، بوصفها جنًسا ص  قّل هبام الق  خصلتان ال تست دًّ ة القصرية ج 

يا يف أدبيًّا، بل مها شائعتان يف األدب، يمكن أن تتجل  

عري  نصوص أخرى منه، قديمة أو حديثة، نثري  
ة.  ة أو ش 

عري   عر ألجل ذلك فإن بعض النصوص الشِّ ة احلديثة )من ش 

رِّ  ع، دت من اإليقاتفعيلة، فضاًل عن قصائد نثر(، لو ج 

ا، كام أن بعض الق صص إلت لتحو   دًّ ىل ق صص قصرية ج 

ا لو ز   دًّ كام سنرى الحًقا  -ةدت بلمسات إيقاعي  وِّ القصرية ج 

ة )لدى  َعر من نّص  -(هيام املفلحالقاص  جلاءت َأش 

 اآلنف!  (درويش)

ري  رار تشب  وعىل غ   ع  ث ة يبدو تشب  ث قصيدة النثر بالشِّ

ص  ا»ى بعض أنامط ما ي سمّ 
ارية القصلق  دًّ ص   «ة ج 

ة، فيام بالق 
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ص  
ة يف بعضها واهية، أو حتى مفقودة.  فهذان الشكالن الق 

ص  
ا( و)قصيدة النثر( شكالن خارجان )الق  دًّ ة القصرية ج 

ص  عىل القانون يف جنيَس 
ر والق  ع  من يف ة، ومجاهلام يك الشِّ

ا مأن ظّل يف املصطلح؛ إذ ي خروجهام.  غري أن اإلشكال

نَس  عجنس  ب إىلي  نَس الشِّ ب إىل ر جيب أن ينتمي إليه، وما ي 

جنس الَقّص جيب أن ينتمي إليه كذلك.  فإن  كان جنًسا 

ا ة.  أم  نًا، وجب أن يأخذ تعريفه املائز وتسميته املستقل  مدج  

د   ة النّص نفسها، فكام قلنا عن قصيدة النثر: أن  ليس من ج 

، فإنه 1ق املصطلحي تعل، إال  جديد فيها عىل التاث العريب

ص  
ا(.  يمكن القول عن )الق  دًّ  ة القصرية ج 

ل، إن  عىل صعيد النوع أو تمث  يعموًما  ولعل اإلشكال

عىل ما ضاع  -ةة العربي  ة التاثي  املصطلح، يف غياب املرجعي  

 

كة لعري يف املمحداثة النّص الش  (، 2005)انظر: الَفي في، عبداهلل بن أمحد،  1

، )الرياض: النادي الت املشهد اإلبداعيّ ة يف حتوُّ ة: قراءة نقدي  ة السعودي  العربي  

 . 000 -125، األديب(
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فإذا بعض األشكال التي حتاكي نامذج من  -من التاث

.  عىل الرغم 1و جديدةد( تبغالبة   ة بصفة  آداب أخرى )غربي  

رة من أن تلك اآلداب ناشئة نسبيًّا، الرواية نفسها فيها متأخِّ 

، «حّي بن يقظان»، و«ألف ليلة وليلة»املولد قياًسا إىل تراث 

، وغريها من أنامط «رسالة الغفران»، و«التوابع والزوابع»و

ية قد الكتابات واملخاطبات والرسائل.  كأّن استرياد التقن

ة، ال ي  ـللفكار واألشكال الفنِّ استرياد   املوازاة ثقافة خّلق يف

 تنفصل عن احلّس احلضاري بأن الوافد اختاٌع حديٌث 

ذ بب نياته بالرضورة، كسائر املختعات التي ت ستورد، في ؤَخ 

ّدت إلينا»وتسمياته، وإن  مل يكن يف معظمه إاّل  ، «بضاعتنا ر 

ّب القضّية يف معظم   ري التسميات.بعد تغي هنالك يكمن ل 

 

ويزداد َدَهش اجليل الناشئ ملا يعوزه من تأسيس مكني يف العربي ة وآداهبا، إن  مل  1

ًضا عن التاث العريّب إعراًضا أو مصوًفا عنه.  ول ر  ع    ن قد ي سنده ميكن م 

ل م من علوم العربي ة، أو فنٍّ من 
ن ع  ة م  اد أمثاله، أو َمن هلم مواقف خاص  الن ـق 

ل م.   ل  فنوهنا، فيظهر خطاب نقدّي ي لبس طالء النقد الع    مّي ما ليس بنقد  وال بع 
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ة حول بعض ما ة والنقدي  اجلدل الدائر بساحاتنا الثقافي  

عى الريادات احلديثة د  ة وت  ته من األنواع األدبي  د  ت زعم ج  

التي منها  -ت عرض بعض تلك الكتابات م  فيه.  ومن ثَ 

ملنجز، يف غري قليل من هتويل ا -اجلميل ومنها دون ذلك

 عىل تسمية األشياء بغري أسامئها. عالوةً 
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ا/ قصيدة النثر، ص  الق  ب.  دًّ  ة القصرية ج 

 نموذًجا:  ،1( هيام املفلح)لدى 

-1- 

لكأين بعنوان املجموعة القصصّية التي نرشهتا الكاتبة 

، 2«كئ اجلمركام القلق يت  »، بعنوان (هيام املفلح)السعودّية 

دل عنه إىل العنوان  ،«شجار النارأ»كان يف البداية:  ثم ع 

املنشورة به املجموعة.  بدليل أن لوحة الغالف هي تلك 

 

صفحات من  هي: هيام حسون املفلح.  صدر هلا قبل عملها حمّل الدراسة: » 1

الكتابة بحروف  (؛ »1989: دار دانية، ق، قصص، )دمش«ذاكرة منسيّة

(.  وهي كاتبة وحمّررة صحفيّة 1998«، قصص، )دمشق: دار دانية، مّسوقة

سنة، تكتب زاوية أسبوعية فيها.  إضافة إىل أهنا  11بجريدة »الرياض«، منذ 

مسؤولة )صفحة الطفل( األسبوعيّة يف اجلريدة.  مجعت  مقاالهتا الصحفيّة 

«.  فائزة باجلائزة عطر عرش سنوات.. وسنة» ، بعنواناب حتت النرشضمن كت

ّصة القصرية بأندية الفتيات بالشارقة، عىل مستوى كاتبات  الثانية يف الق 

 الوطن العريب. 

 ة للعلوم(. (، )بريوت: الدار العربي  2007) 2
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يِّ 1«أشجار النار»اللوحة املصاحبة لنص  لت لوحة .  وقد ذ 

أشجار النار، »يف داخل املجموعة بعبارة  «أشجار النار»

وبعيًدا عن تعليل العدول عن هذا   .«بقلم هيام املفلح

، فإن ما استقّرت الكاتبة عليه من ه صّح احتاملالعنوان، إن  

 «كام»عنونة يلفت احلّس اللغوّي بتكيبته، التي تدخل فيها 

، إن  «كالقلق يتكئ اجلمر»عىل االسم، وكان يمكن القول: 

كان اهلدف جمرد التشبيه.  فام سبب هذا التكيب 

ا مع الدار  الصياغي؟: أَ  ً  يّل؟  غ دالج من التعبري، أم ملسوِّ َسري 

، يمكن أن تكون اسمّية، موصولة، «كام»، يف «ما»إّن 

كالذي »، أي «دين ت دانكام تَ »أو نكرة موصوفة، كقولنا: 

.  أو «دين به ت دان بمثلهكشء تَ »، أو «دان بمثلهدين به ت  تَ 

، أي «كتبت  كام كتبَت »رفّية مصدرّية، كقولنا: تكون َح 

 (املفلح) عنوان جمموعةا يّتفق وصيغة ككتابتَك.  ويبقى مم  

 

1 41 . 
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عمرو بن براقة )زائدة، وذلك كقول  «ما»أن تكون 

 :(اهلمداين

 وننرص موالنــا ، ونعلم أنـُه   

، جمروٌم عليه وجارمُ   كام الناس 

 :(زياد األعجم)ة عن العمل، نحو قول أو كاف  

   وأعلُم أّنني وابن مُحَـيدٍ 

 ي         ـّأريُد هجاَءُه وأخاُف رب

  احلليمُ ُل نشواُن والرجكام ال 

          يمُ ـئـٌل لـرج ه ـرُف أنـوأع

 -ةأي ما الزائدة وما الكاف   -وهاتان احلالتان

ر ال يف النثر ع  واردتان يف الشِّ
.  وال معنى حلرف زائد يف 1

ل كلمة من عنوان كتاب، وال للكّف عن العمل هناك أوّ 

 

 عًة. والقافية مرفوما فعله )األعجم( يف بيته إنام كان حيلة صياغي ة كي َتسلم له  1
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 بعد )كام(، ل فعل  مضمر  ال جمال إاّل بتأو  ، أيًضا.  فإذن

   1.«كام يتكئ القلق يتكئ اجلمر»وكأن التقدير: 

، «كام القلق»عىل أن الكاتبة قد استعملت عبارة 

ولئن كان   .سم األول من جمموعتهالوحدها، عنواًنا للق  

مبتَغى اإلجياز وراء استخدام تعبري كذاك يف العنوان، فقد 

ترك  ، مع«كام يتكئ القلق»كان يمكن أن يكون العنوان 

ع الشارحة األخرية حلدس القارئ وخياله.  لكن لندَ  العبارة

الالت.  ستعامالت، ولننظر يف حماكمة الدِّ حماكمة هذه اال

 

ولعّل يف كالم النحويِّني نظًرا يف هذه املسألة، فحني نقرأ قول )أيب مت ام،  1

د عبده عّزام )القاهرة: ديوانه(، 1983) ، برشح اخلطيب التربيزي، تح. حمم 

 (: 19/ 114: 2دار املعارف(، 

ُم َعنُهام               َكام   َتفرَتُّ املَكار 
 والر  ن  ُمفرَتٌّ عَ الَغيُث َدلُْوحان 

 عد   الَِّبق 

نجد املعنى التقديري: »كام هو حال الغيث...«.  ومن هنا فليست »ما« زائدة، 

ٌق بني قولنا »كام هو حال  وال كاف ة )فقط(، بل هلا وظيفة داللي ة؛ فَفر 

 الغيث...« و»كالغيث«.  وال زيادة يف املبنى إاّل بزيادة يف املعنى.
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، أم «كئ اجلمركام القلق.. يتّ »هل األمر كام يقول العنوان: 

 ؟  «كئ القلقكام اجلمر.. يتّ »هو 

، فهو الذي «القلق» عن موضوعة النصوص تعربِّ 

ّط فوقها عبارة: يّ لوحة رسم  داخهيطل بحسب ل كئ  يتّ »ة خ 

، وذلك عىل طريقة 1«اجلمر، فينثقب قلبي، وهيطل القلق

.  فقد كان «وهيطُل املطر»: ابالسي  ، لدى «املطر»هطول 

.  أم ت رى الكاتبة 2«اجلمر»وىل بالتشبيه بـإذن أَ  «القلق»

ت قلب التشبيه، وكأن القلق قد صار أشّد من اجلمر توخ  

ا، عىل سبيل املبالغة.  وإن كانت هذه اًقا؟  ذلك هلإحر

َمي الداللة البالغيّ  س 
ة املفتضة ستتالشى بمالحظة ق 

م حتت عنوان  س 
د ق  ر ، وآَخ «كام القلق»املجموعة، حيث َير 

 

1 5  . 

ف عن أن العالقة بني »القلق« و»اجلمر« ليست شالعبارة تك مع أن تلك 2

 كام يف العنوان، بل عالقة سبب  بنتيجة، وأن اجلمر مجٌر جمازيي ال  
بعالقة تشبيه 

 حقيقّي.
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َمني فرٌق .  وال يلوح بني ذَ «كاء اجلمراتّ »بعنوان  س 
ينك الق 

 غ فصلهام حتت عنوانني. يسوِّ  موضوعيي 

- 2 - 

عري   رغري أن األم
ة العنوان، وال عند عبارات ال يقف عند ش 

َور  بالغيّ  ة جمنّحة االنزياح يف سياقات النصوص، أو ص 

، مثاًل، 1«قنيذاك القهر الذي يتسل  »مبتكرة التكيب، كعبارة 

 أو: 

 أصابع قلبي عىل األرقام...   ضغطت»

 ذين مثل صوت الشواء:  اخرتقْت أُ 

 ...  «هال حبيبي »  -

 

1 56 . 
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« :...ى رماًدا قاٌد قبل أن أتشظ  استجمعني ات  
1  

من املجموعة تتوالج مع  كاملة   بل إن بعض نصوص  

قصيدة النثر، إىل درجة التامهي.  ولنقف عىل سبيل املثال مع 

 :2«لةشك  مُ »بعنوان  َنصٍّ 

 لة:شك  املُ »

 أن أسوارها عالية..

 أعىل من قامته..

 من هامته..

 سالمله! من كّل 

 :لةشك  املُ 

 

1 94 . 

2 14 . 
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ــبيل ــا.. إاّل  أن ال س ــله إليه يوص

                 «الَقَفص!

ا( أم هي )قصيدة نثـر(؟ دًّ   فهل هذه )قّصة قصرية ج 

عىل  ،وهل من كبري فرق  بني هذا النّص وقصيدة نثر، ولتكن

ا بعنوان  ،سبيل املثال    :1)فرات إسرب(لـ ،«حجر وزهرة»نصًّ

 تذوب. مثل غروٍب 

  ا، تصري رمادً يدي إىل أحجارها دُّ مُ أَ 

 ا.يدي إىل مائها يصري ُسابً  دُّ مُ أَ 

 مدينة من ركام  

 ه؟ـٰاإلل ر  كيف قالوا منك مَ 

 جًرا وزهرةى َح رمَ 

 

 .72، )دمشق: بدايات(، زهرة اجلبال العارية(، 2009) 1
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      .  وقال للمرأة: اسكني يف عامك 

ى سم  ا ي  ة أحياًنا مم  بل قد تبدو قصيدة نثر  أكثر رسدي  

ص  
عري  ق  ا.  وهنا يكمن قلق الشِّ دًّ ة بني قصصي  ة والة قصرية ج 

اص  الق  )  . (قصيدة النثر)و (ة القصرية جدًّ

َعّد ق   1«وقالنُّ »بعنوان  )املفلح( أم هل نّص    ة، ص  ي 

 بأّي مقياس؟:

 تفاجأْت أن قلبه عمومّي كاسرتاحة طريق! »

 بالزائرات..   وقٍت  يف كّل   يكتظّ 

ْدَنُه نُ   وًقا عطشى.. وُيغادرنه يامماٍت ثمالت! َير 

 دعوة قلبه.. قبل أن َتْقَبَل 

 ها. بْت إليه سحابة حب  ُس  

 

1 31 . 
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كنسْت منه أعقاب الكلامت.. رماد احلنني..  

 روائح العبث. 

 كّسْت كؤوس الذكرى.. وفناجني الوعد. 

د.. وختمْت أبوابه  لة بالتفرُّ ثم دخلْت إليه جمل  

 ي! بشمع التحد  

 ر أن يكتب عىل الباب:))كان قد قر  

 . «مغلق.. حتى سحابة أخرى »

 شاركه كتابة:تُ رْت أن قر   كانت قد

                        « ((!« مغلق.. حتى آخر نبض»

َعر  من كثري  مم   ، هبذا «قصيدة نثر»ى سم  ا ي  فام هاهنا هو َأش 

التصاقب الصويّت والداليّل بني اجل مل، وهذا اإليقاع 

َور، فضاًل عن اللغة االنزياحي   ة الوارفة الشجّي للص 

بالت، وتداخل النصوص.  وهي اباقات واملقالل، والطِّ الظِّ 
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ر والنثر، إال   ع   أن تكثيفها ي دين عناص مشتكة بني الشِّ

عري   ى سم  سيام ما ي   الفت، وال ة عىل نحو  النّص من الشِّ

ص  
ا تشارك )قصيدة النثر(.  وال غرابة، فالق  دًّ ة القصرية ج 

 -الثالث: )الوحدة «ةربناري  ال»قواعدها قصيدة النثر يف 

ه اخلصيصة األخرية، )أعني: (.  وهذةاني  وربام املج   -اإلجياز

ها بعنوان ، كنصِّ (املفلح)ظهر يف بعض نصوص ة(، تَ ني  ااملج  

 :1«تواطؤ»

 عند الرشوق.. »

يف   اعى يف مناكبهيرسلني أيب كي أس 

ل فيه الشمس من  الوقت الذي تتسل  

 نافذت لرتمتي عىل فرايش. 

  « تواطًؤا»ة خيِّبين عصفور احلقل أن ثم  

    « حيدث يف اخلفاء!

 

1 16  . 
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 واملعنى؟  

 )يف بطن النّص!(.

عري   ة ة الفراغي  وترسد الكاتبة نصوصها دائاًم بتلك الشِّ

عريًّ يف توزيع الكتابة عىل البياض، وكأهنا تكتب 
ا ش  ا.  نصًّ

( William Faulknerومن هنا فإذا كان ما ذكره )وليم فوكنر 

ع كاتب رواية ربام أراد كلُّ »من أن   ًرا يف أن يكتب ش 

ص  صحيًحا 1« البداية
ة ، فإن أصدق ما يصدق ذلك عىل الق 

ا، من نمط ما تكتبه  دًّ  .  (هيام املفلح)القصرية ج 

ر  ع   رب  صوب النثر عَ وهكذا، فكام انزاح بعض الشِّ

ر عرب  ع  نافذة قصيدة النثر، ها هو ذا النثر ينزاح صوب الشِّ

ص  
ا!  إىل درجة  جيد فيها قارئ نافذة الق  دًّ ة القصرية ج 

 

أمحد عردات وعل  .، ترالفّن القصّص  بالغة(، 1994انظر: بوث، وين، ) 1

 .   104الغامدي )الرياض: مطابع جامعة امللك سعود(، 
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ا إىل التساؤل يف االجتاه  -جمموعة هيام املفلح نفسه مضطرًّ

ص  
ص  املقابل: أين الق 

ص  ة يف الق 
ا؟  بل أهي ق  دًّ ة ة القصرية ج 

كاية، أم هي فكرة، أم قصيدة نثر، أم حأم شذرة من  أصاًل،

 ماذا؟  

- 3 - 

ة ة املفتاحي  ومن املنطلق الشاعرّي حتديًدا تأيت األمهي  

، وبدون ذلك (هيام املفلح)الستنطاق العناوين يف جمموعة 

ّل سيام يف ظ   ى وراء النصوص، والر فهم املغزَ قد يتعذ  

 ا.  ففي َنصٍّ الل بس األجنايس الذي يكتنف بعضه

 ، الذي جاء هكذا:1«احلاوي»كـ

 حشوَت جسدي بخيباتَك..    »

 وهذيانَك.. 

 

 . 22املفلح،  1
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كَ   وُعَقد 

 « ثم أخذَت تستهزئ من منظره املكتنز!

، الذي حييل إىل «احلاوي»سيبدو النّص خاوًيا بغري عنوانه: 

 م  ومن ثَ   «راب يا حاوي!يا ما يف اجل  »ي: املثل الشعبي العامِّ 

 -ة؛ ليصبح العنوانجة جوهري  رىل عنوانه بدفالنّص يّتكئ ع

حاوَي النّص وما وراء النّص، من إحياءات وآفاق  -بدوره

 :1«إثم»بعنوان   أيًضا يف نصٍّ لة!  وهذا يتجىل  ة متخي  حكائي  

وكأهنا مل تكن تدري أن هذه احلياة  »

 .. «ليست حمض بروفة»

 .« ة واحدة فقط ملر  »وأننا نعيشها 

 لك.. ا قال هلا ذمل  

 « أيقنْت!

 

1 38  . 
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 إذ ال يكشف غموض النّص هنا سوى العنوان.  

ة تلك مع النصوص األكثر نَ وَ ن   وظيفة العَ وتتجىل  

ت يف نصوص دَ تكثيًفا واألقل يف عدد املفردات.  يف حني بَ 

، ال ت ضيف إىل النّص أكثر من متييزه عن  أخرى حمض تسمية 

 ، ذلك1«هطول»غريه.  ومن نامذج ذلك عنوان النّص 

ً جالنّص الذي  ا عن سؤال الوجود، فيام جاء العنوان اء معربِّ

 أقّل مالمسة للمضمون. 

وي ضاف إىل َدور العناوين يف العمل َدور  تلك 

ناص )وحات املصاحبة للنصوص، التي رسمها الفنان الل  

، فكانت بمثابة قراءات تشكيلّية، تش للقارئ (الضبيحي

وحات مل الل   ك.  بيد أن تلبمكنونات  احتاملّية وراء النّص 

تكن لتقف برمزيتها دون خمّيلة القارئ، وال لت مل عليها، أو 

 

1 45  . 
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تضّللها، وإنام يمكن أن حتّرضها عىل فتح نوافذ تأّمل، لبناء 

ة التي تقوم عالقة احلضور بالغياب.  تلك املعادلة التكثيفي  

ا، بكيفّية ال مناص منها، بام دًّ ّصة القصرية ج  أن  عليها الق 

ّصة  ا، يف حقيقتها، هي ق ّصة يكتبها القارئ االق  دًّ لقصرية ج 

 ال الكاتب.

غري أن بعض مضامني النصوص من تلك املجموعة 

تستغلق يف وجه القارئ، فلم يكن ليكشفها عنوان، وال 

 :1«مكابدة» عنها رسم، كام يف نصٍّ بعنوان ليعربِّ 

 يغادرهم الليل.. »

 لضفافها.  قوأظمأهم الشووقد أثملهم احُللم برشِبا.. 

 يغادرها.. 

 

1 70. 
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وقد سكبت عصائرها يف حضن ُسيرها الضّيق.. وقّلبْت 

ْطب..  وجعها عىل عشب وسادهتا الر 

 حتلم بقلٍب يرشِبا برشاهة.. حّد الظمأ! 

 الرمحة هلذا الليل.. 

 « كيف يغادر ويف عروقه كل هذا العطش؟

تب لغري قارئ، إاّل وك   الكاتبة نفسها! أن النّص قد ك 

عرّي  -م الغموضيإذ يظّل سد  -الال قصيّص والال ش 

ّمي به من هتويم، ينفي القارئ  يكتنف الرؤية يف النّص بام ع 

 ذاته إىل عدمّية الداللة، عن التواصل، لينتفي بذلك النّص 

 ّص.  وإذا كانت خاصّية الغموضعن عدمّية القَ  فضاًل 

الطبيعة عرّية منها إىل الشاّف هي أقرب إىل الطبيعة الشِّ 

أكثر  التي من وظيفتها أن حتكي َحَدًثا بكيفّية -ّيةصالقص

فإن استغالق  -عرّي يف التميزمبارشة من ذلك اإليغال الشِّ 

الداللة تنتهي ببعض النصوص إىل رضب  من العبثّية، 
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حيث يستحيل النّص إىل حمض هواجس ال تعني سوى 

عة حاملها.  عىل أن تلك مل تكن ظاهرة عاّمة يف جممو

ا يمثل بالفعل  ،(املفلح) عريًّ
وإن  كان الغموض املقبول ش 

 ظاهرة فيها.  

- 4 - 

ا لدى  دًّ ّصة القصرية ج  عرّي حارًضا يف الق  وملّا كان اجلّو الشِّ

عرّي،  هيام املفلح، فليس غريًبا أن حيرض أحياًنا اإليقاع الشِّ

لَ  ي  ة لدى مضطرًبا عىل غرار ما رأينا من قبل يف قصيدة الن ث ر 

 :2«التمثال »عىل هذا من نصِّ  .  وليأخذ القارئ مثااًل 1ااهبكتّ 

 اقتلعو/ه من عر/شه مثـ/ـل شوكة/.. وهو يبـ/ـتسم! 

 

 راجع: الفصل الثالث. 1

2 63 . 
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خبطوا/ صدر الـ/أرض/ برأسه.. /تقاسموا/ مالحمـ/ـُه..  

 ظّل يبـ/ـتسم! 

/ أسوُد ابـ/  تسامته!  ـيمٌّ

 ائتمروا/ للغوص يف/ مقاصدها.

َيكة.هناك/ تعاركْت/ أصواهتم/    كالد 

 لتنـ/ـظيم احللبة.  ل الـ/ـعسس املدْجـ/]َج[ـُج دخ  ت

تسم لصوره املنحفرة  ـ/ـأمام نقـ/ـع ضجيجهم/ كان يب

 حتـ/ـت جلودهْم/ مثل نقٍش/ سومري! 

د فمهام كان توزيع املقاطع اإليقاعّية يف النّص، فإن ترد  

واضح  -منطلًقا أخرى ًرا تارةً متعثِّ  -الن َسق اإليقاعي

ري   ،ذنإ ،نا.  وهكذاهاه ع  ت  بنيًة ـ  نة  أَ تستدعي الشِّ ى َحرَضَ

ر، من كثافة تقديم  وتأخري،  ع  إيقاعّية ما، تستتبع صنعَة الشِّ

وتشبيه  واستعارة، ونحوها، لكي تتمّخض االنحرافات 
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األسلوبّية تلك عن إيقاعات صوتّية وأخرى داللّية، ال 

عرّية.انتامئها إىل تنتمي إىل القصصّية بالرضورة بمقدار ا  لشِّ

- 5 - 

قد حوت  «كئ اجلمركام القلق يتّ »أن جمموعة  واحلّق 

ب ه خواطر، 
نصوًصا قصرية ذات هوّيات ملتبسة، بني: ش 

ب ه صور  كاريكاتورّية، ونصوص نثر
عرّية، -وألغاز، وش  ش 

ا، أو ما يمكن أن ي سّمى:  دًّ ق صًصا.. »وق صص قصرية ج 

لامت، بعنوان كها يف ثامين .  ق صا«)كانت ق صًصا!(

، وط والها يف مئة كلمة واثنتني، بعنوان 1«َحْلَمة»

َص مسّوغ، 2«الوَزغة» .  وال يبدو هلذا التفاوت يف الق 

ني قد أحاال موضوعّي أو فّني.  بل لكأن تباين احلجمَ 

ني من األجناس األدبّية، ال بالنظر ني خمتلفَ ني إىل رضبَ النص  

 

 . 99املفلح،  1

2 28. 
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َص، ولإىل معيار الط ول  ن بام يتّتب عليه من آثار يف كوالق 

البنية اللغوّية والتعبريّية.  فنحن حينام نسّمي سطًرا من ثامين 

ة طفل يرضع دموع َحْلَمتها من م  تنام.. وثَ »كلامت، كهذا: 

ّصًة(، ال ب  1«الداخل!
أن ي طالبنا القارئ بمراجعة  د  ، )ق 

ّصة، أنقصد جنًسا من أجناسها  ام، أم نحن إنّ مفهومنا للق 

 نستعمل الكلمة بمعناها املجازّي العاّم فقط؟

جدير باملالحظة أيًضا أن كثرًيا من النصوص كان 

صبح يأيت عىل لسان  ذكورّي، غالًبا، وبشكل  الفت!  وهنا ي

 -مثاًل  -امع نّص كهذ ،رَخ آ األمر  أحياًنا مكمن إشكال  

 :2«يشطَ »بعنوان 

 .. كاد ُحبُّك  يسكُن شواطئ قلبي»

 

1 99 . 

 .68.  وقارن: 54 2
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 يف مياه قلبي..   -سهًوا   -لتي ألقت بقلبها الوال تلك 

 ففاضت..

 « وابتلعْت كل الشواطئ!

عرّي هارب إىل املذك   ر، يف ما يشبه حيث  حيرض صوٌت ش 

مقطوعة غزلّية ال أكثر؛ دون أن  يتناسب ضمري اخلطاب فيه 

بعده عن مع صوت شاعرة، وال يتكامل بصوت  آَخ  ر، ي 

 وار!   درجة من احل  إىل ،حمض البوح املنفرد

وهكذا فإن أقوى جامع يبدو بني نصوص جمموعة 

ا»هو كوهنا  (هيام املفلح) دًّ ، تتوارى «نصوًصا قصرية ج 

ّصة»طبيعة   وتظهر تارة! فيها تارةً  «الق 
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وبجولة قرائّية ختامّية يف تلك املجموعة، نجد أن النّص 

ً «أعتق من جرح»األّول، بعنوان  ا، قد جاء معربِّ عن  ا رمزيًّ

تشويه املرأة، وإلغائها، ونفي صوهتا يف املجتمع.  عىل حني 

ه، ذا رؤية «جزمة»جاء النّص الثاين، بعنوان  ، بعكس ساب ق 

عن عدمّية البناء من الناحية  بتاء، بسيطة الفكرة، فضاًل 

ف األدبّية؛ إذ ال يعدو اعتاًضا عىل تسمية املدير رأس املوظّ 

جموعة يف مستوى نصوصها، ملكذا ت راوح ا!  وه«اجلزمة»بـ

ة  ص 
عرّية أكثر من القصصّية، حتى لقد تبدو الق  ت الزمها الشِّ

ّصة عرّية الل قطة.  ذلك أن الق  فًرا حلساب ش  وإن  كانت  -ص 

ا دًّ  اّل مشهد  قصيصٍّ ما، إ يلزم فيها أن حتمل نواةَ  -قصرية ج 

مل لوحات كان يف معظمه حي (املفلح)أّن ما يف جمموعة 

ع ّية ال قصصّية!  وهذا ما جيعل قارئها يتساءل أمام كثري رش 

 من النصوص: أهو  أمام ق صص أم قصائد نثر؟  
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، اختارت 1«املعادلة»بعنوان  عىل نصٍّ  لنقف مثاًل 

الكاتبة أن جتعله نموذًجا عىل الغالف اخللفّي من 

 جمموعتها:

 قالوا: َجنّة اآلخرة.»

 قال: َجنّة الدنيا. 

 نّتني مًعا. لْت: أريد اجلَ وقا

 فانكّب العلامء عىل أبحاثهم.. 

 حياولون التوّصل إىل املعادلة التي تعطيها ما أرادت. 

 مضت ألفّية الزمن األوىل.. وأعقبتها الثانية.. 

 صارت املرأة عظاًما.. ثم تراًبا..

                                         «وما توّقفت األبحاث!

 

1 17 . 
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معيار، فام  كانت هذه ق ّصة، بأّي  اإذ»قول هنا: فلقارئ أن ي

ال يقول هذا قولة   «قاله القاّصون عرب التاريخ باطل!

عًرا، فام قالته العرب باطل»القديم:  ًزا ، حتي  «إن  كان هذا ش 

لتقليد  أو الجتاه  قديم، ولكن ألّن مالمح الَقّص تغيب 

عر من أّي  شأن آخر.  هاهنا.  فالنّص أقرب إىل طبيعة الشِّ

ّصةيول استعامل عبارة  -بأّي مستوى -س يكفي جلنس الق 

؛ فهذه مفردات مشتكة يف خمتلف «قالوا، وقال، وقالت»

 رضوب اخلطاب اللغوّي.  

ْدر»فيام يأيت نصي بعنوان  ق ّصًة تاّمة؛ ملا فيه  1«َعَرُق الق 

، ال حمض نفثة  روحّية، أو لوحة  رمزّية.   من تصوير َحَدث 

 :لنقرأ

ْدر»ي بأن تسقيني  م  التي نصحْت أُ  ي ت هد  َج »  !  «َعَرق الق 

 

1 18 . 
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كنُت قد جتاوزُت من الُعمر سنة ونّيف ومل أنطق حرًفا   

 واحًدا..  

ت عاجلْت  قلق ُأّمي عيّل بإبداء نصيحتها املتوارثة: )اسقيه  َجد 

ْدر وسينطق لسانه كالُبْلُبل(.     من َعَرق الق 

ع يل يف فنجاٍن ذلك  م تطبخها، جتفدأبْت ُأّمي، عند كل طبخةٍ 

ْدر من بخار حمتوياته، تِّب  
ده،  املاء الذي َيْعَلق بداخل غطاء الق 

 وتسقيني إّياه..  

تحتققْت نبوءة   .   َجد 

 انحّلت ُعقدة لساين..  

 « أدمنُت التغريد حتى وأنا خلف هذه القضبان!
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ا، ذات هناية مفتوحة عىل االحتامال دًّ ت فهذه ق ّصة قصرية ج 

.  وكذا يمكن القول عن نصوص أخرى، توالتأويال

 .  1«الَوَزغة»، أو «ةاجَلد  »، أو «زيارة»كنّص 

ا، عموًما، يا عىل أن إشكال دًّ ّصة القصرية ج  تمّثل لق 

ل عامَل النّص؛ يف أن املتعة هبا تعتمد عىل القارئ نفسه يف ختي  

كتمالن َطَرف فكرة ، وجانب معنى، ال يإذ هي ال متنحه إاّل 

ص  
ا(، بام ينبغي هلاتني الكلمتني نان )نَ ًة( وال يكوِّ )ق  عريًّ

ا ش  صًّ

 من داللة.

وتقف نصوص من تلك املجموعة بكامل أهلّيتها 

 : 2«وجه أخري»القصصّية، وذلك كنّص 

 هر  إليه.. ودفع ثمن الفواتري والتفاصيل! املَ  طلَب رد  »

 

1 25 ،26 ،28. 

2 74 . 
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 . «من حّقه»قال: إّن هذا 

 منه.  «نذالة» وقالوا: إّن هذه 

 ّما أنا.. أ

 فاحتضنُت لّذة شهيقي.. 

    « واحتفلُت بقضم الصمت.. وإطالق أُساب حرّيتي.

ا ال حيتمل بطبيعة احلال  دًّ ّصة القصرية ج  إّن ق َص الق 

وار، كام ال حتتمل أّي إرساف يف الوصف أو التصوير أو احل  

عرّية، وإاّل كينونتها املخت  جاءت عىل زلة اإلمعان يف الشِّ

ب كثافة النّص اإلفادة من ة.  فيام تتطل  يّ حساب احلكائ

عرّية حمد   استثنائي، أال وهي: خاصّية  دة، وبشكل  خاصّية ش 

)اإلسقاط(.  أي أن  ت صبح معطيات النّص قابلة لتوسيع 

ي تها، ومقايستها، ومطابقتها عىل نظائر واقعّية 
دائرة َمَثل 

ّصة القصرية ج  متعدِّ  بنَدة، بام أن الق  ا ت   قالب )أ مثولة(، يفى دًّ
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كئ عادة عىل املتّ  -ال يف هيكل ق ّصة.  ومن هنا فإن )املََثل(

ّصة  -ق ّصة شعبّية ما عّد األب الروحّي للق  ي مكن أن ي 

ا، من حيث الوظيفة التعبريّية، وإن  اختلف  دًّ القصرية ج 

 عنها يف طبيعته وطوله.  

اللغوّية يف وكذا فإّن لكثافة حضور عنص األفعال 

ا أمهّيتها االستاتيجّية، هبدف ا دًّ ّصة القصرية ج  لق 

 استحضار عوامل غياب  قابعة يف خلفّية النّص.  وهو ما جتىل  

خ»بعنوان  (هيام املفلح)يف نّص  برباعة    : 1«رَشْ

َخ خارصة اجلدار: »  كي يقلعوا له املسامر الذي رَشَ

 استقدموا أضخم اآلالت.. 

 نسفوا جريانه.. 

 

1 87. 
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 قوا بيته.. ُس

 ضوا السقف فوق أهله.. و  ق

 وخسفوا األرض حتته.. 

 « موا له الفاتورة!ثم قد  

ب ه  ملحمة، مليئة 
فهنا تنكتب من خالل بضع كلامت ش 

 بمفارقات التاجيديا والكوميديا مًعا.

-7 - 

ة قصصي   اتهذه بمجموع (املفلح)نة جمموعة زاوم ولعّل 

 ىلواالفتاق ع بكشف بعض وجوه االلتقاء ةقمين أخرى

 ف عند نموذجني: ولنتوق  )ق.ق.ج(.  :صعيد اجلنس األديب
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ة العيوين(، بعنوان ة )فوزي  جمموعة القاص  األّول، 

ة عىل ق القصصي  تكشف عن  تفو  التي ، «موجز النرشة»

عري   عىل الرغم من أن جمموعة العيوين قد جاء  ،ة.  إذالشِّ

ىل أهنا: ع ،ها القصيّص التعريفّي بجنس ،عنواهنا الفرعّي 

ا»دون حتديدها بـ -«ةجمموعة قصصي  » ، وال «قصرية جدًّ

 «قصص  قصرية»فإن نصوصها تراوح بني  -«قصرية»حتى 

ا»و ة ع غالًبا بحكائي  ، غري أن النوع األخري يتمت  «قصرية جدًّ

واضحة؛ فال ي لحظ تداخله النوعّي مع قصيدة النثر.  ومن 

 :1«حّواء»ن نامذجه هذا النّص بعنوا

بعد أربع جلسات قضائّية، عادت من املحكمة  »

ر كيف ستعيش هذه الصغرية  منهكة وقرفة... تفك  

صارم، بعد أن بلغْت   بعيًدا عنها، نتيجة ُحكم قضائيّ 

 السابعة من عمرها!  وكيف ستعيش هي...! 

 

ٌ خاّص(موجز النرشة، (0802، )ةفوزي  العيوين،  1  .  16، ، )الظهران: َنرش 
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 دارت دموعها..! وحّسهتا..! 

وانشغلت بدفق دموع صغريهتا الِّبيء، لفقدها  

 ديدة..، ا الوليدة اجل تهقطّ 

 يف املساء بعد أن طال الفقد، 

 ة )األُّم( يف أرجاء البيت.. رصخت القطّ 

فقط ماءت القّطة.. وخالل ثواٍن كانت األُّم تلعق  

جسد ابنتها من مجيع جهاته لتستلقي نائمة قريرة  

 أثدائها ودفئها للصغرية..  العني، ومتنح كّل 

يشبه مواًء   ا هي، فكان يف داخلها نشيج امرأةأم  

   « دميًّا ال قيمة له!آ

ة فبمثل هذا النمط ال جتني كثافة  النص عىل دهشته القصصي  

ل ي.  وتلك املهارة الرهيفة متثِّ وأثره النوعّي يف املتلقِّ 
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ا؛ كي ص  ي احلقيقّي أمام من يكتب الق  التحدِّ  ة القصرية جدًّ

 ة أخرى.ال حييد عنها منسكًبا يف رشايني أجناسي  

ّل  » َخر، فيمكن أن يكـون جمموعـة ا النموذج اآل أم   ظــ 

ع نصوص  .  وتتمت  1، للقاّصة )سهام صالح العبودي( « الفراغ 

يف نصــوص     بكثافــة  ة الفتــة، تــتجىل  عري  العبــودي بلغــة شــ  

والالفـت أن    ة. عامـ   مـن لغتهـا بصـفة   ن  ، مـع متكـ  قصصها 

زم  يف تسمية جمموعتها، فلم جت كذلك الكاتبة كانت عىل حذر  

ا صص قصرية ج  ق  » بأهنا  ا قصصـي  » ، بـل دعتهـا: « دًّ ة  نصوصـً

ا  ص  » غري داللة  « نّص قصيّص » اللة .  ود  « قصرية جدًّ
من    . « ة ق 

 هذه املجموعة نقرأ، عىل سبيل املثال: 

 

 

 

(.  وهي املجموعة الثانية للكاتبة بعد  2009)الرياض: دار املفردات،  1

 . (2004، )«خيط ضوء يستدّق »جمموعتها األوىل 
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 ةأنشوط -1

حني التحمت حلقة الطريق الدائري الّسيع،  »

« اختنقت املدينة..!
1
 

 رؤية  -2

ه إىل نفاد اللون  رسم حني تنب  كان الطفل منهمًكا يف ال»

ر  قع الدم عىل ثياب آخ  األمحر منه، مل يتمّكن من رسم بُ 

شهيَدين من جمموعة الشهداء الذين كانوا موضوع  

 لوحته.

كان الطفل الذي يزور معرض )تكريم الشهداء(  

ه: ملاذا ينام هذان الرجالن   ينظر إىل اللوحة ويسأل ُأم 

«؟!إىل جوار كل  هؤالء الشهداء 
2
 

 

1 42  . 

2 45  . 
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  الرتمجة..! يفضاع  -3

ق احلارضون كثرًيا  يف ملتقى الن  » ضال السنوي، صف 

 .  «جيفارا »للسي دة التي ارتدت قميًصا بصورة 

كانت املرأة مأخوذة، ارتفعت ِبا سحابة الزهو،  

رت:   قت األشياء الكثرية التي قيلت فيها، وتصو  وصد 

أن  البائع  م من هذا كل ه، لو كيف أنـ ها كانت ستـُحرَ 

: ا س يف حمل  اخلردوات استوعب أن  تِش..  »ملتحم 

« مل تكن شيئـًا سوى عطستها الغريبة..!  «تِش
1
 

  ، هـي األخـرى  ، قـد محلـت تلـك املجموعـة عىل أن   

ة القصرية ق  ال ف يف ) بعض ما ال يمكن أن يصن  ا ج  ص    (.  وإن  دًّ

نـوع  آخـر،  ة، وإحياءه، ولكن يف نطـاق ته اخلاص  مل َيعدم مجالي  

مـن   ة، ونحومها، كهـذا املثـال عوري  ذرة الش  أو الش  ، اطرة خل كا 

 :  « نقاء » نصٍّ بعنوان 

 

1 51  . 
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قذف كيُدهم احلالك باسمه إىل القائمة السوداء..  »

ت..! «فابيض 
1
 

د ي بذا و   بني  لدى كثري من كت ابنا وكاتباتنا َخل ٌط تأك 

 هي:ثالثة رضوب من النصوص، 

 اخلاطرة.   -

 ا. القصرية جدًّ  ة ص  الق    -

 قصيدة النثر.   -

ا جيب أن حتمل ص  فالق   بـذار    ، أملحنـا كام   ، ة القصرية جدًّ

ص  
ا يف فقـرة.  فـإن   ًة، أو مشـهًدا مكث  طـَ ق  ة، وإن  جاءت لَ الق  فـً

ة، أو شـبيهة بقصـيدة  ا: خاطرة نثريـ  ت  ذلك أصبحت إم  دَ قَ فَ 

عري  
هنـاك  إن  ة وطارت بجناح  من خيال.  بل  نثر، إن  محلت  ش 

اب،   ا ثالثً  ا نوعً  ي لحظ خلطه هبـذه األنـواع لـدى بعـض الكتـّ

هذا املسـتوى  و .  ( عنوان اخلرب الصحفي املثري )  : وهو ما يشبه 

 

1 60  . 
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اه  ب القــارئ بداللــة  تســمو عــىل مســتو ال حيتمــل أن خياطــ  

صـ   املحدود إىل مستوى أديّب، وال تصّح 
ة(، مـن  تسـميته: )ق 

 نوع  أو حجم.   أّي 

لتي ال تتجاوز سطًرا  اأغلب النصوص فإن  ،وباجلملة

ة، هذا يف بضاعتها القصصي    - نادًرا إال   -واحًدا تظّل فقرية 

جدت  مالمح من القصصي   إن   ف حرشها من التكل  و ة فيها، و 

ص  
ا(.حتت تسمية )الق   ة القصرية جدًّ

-8 – 

ص  
نا عىل مجلة  من اإلشكاالت إّن الق  ف  ا َتق  دًّ ة القصرية ج 

 الت، منها:والتساؤ

ا؟  (1 دًّ ّصة القصرية ج  ّصة يف الق  ى من الق  ما الذي يتبق 

ّميت هبذا االسم أصاًل  ّصة ما س 
من حيث إن الق 

َطة، أو  إاّل ألهنا طويلة نسبيًّا، مبًنى ومعنًى، ال َلق 
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ا.   دًّ ّصة القصرية ج  جمرد فكرة، كام يف الق 

حيمل هذه الداللة يف خمتلف  «ق ّصة»ومصطلح 

 ات.  اللغ

ص  قتفت( 2
ا املبنى اجلاميّل، د نصوص الق  دًّ ة القصرية ج 

ض بسبب الضمور الذي تأخذ نفسها به، والتقب  

الذي يعتور بناءها، مع خواء املعنى يف بعض 

احلاالت.  ولذا، فإّن مقولة )النّفري( املشهورة: 

قد ال تنطبق  «كلام اتسعْت الرؤية ضاقت العبارة»

ّص  ا، حني يبدو ة القصرية ج  عىل بعض أنامط الق  دًّ

املعنى ضّيًقا والعبارة ضّيقة كذلك.  علاًم بأن 

مقولة النّفري إّنام تعني أّن سعة الرؤية جتعل 

العبارة أضيق من اتساعها، مهام بلغ ذلك 

االتساع.  وليس معناها بالرضورة ضيق العبارة، 

كام حيلو لبعض  تأويلها حني يّتخذها شعاًرا هلذا 
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يك عن تكل ف تضييق هالكتابة، نا الرضب من

 العبارة بدعوى اتساع الرؤية.  

ىل الشعراء القدامى إذا كان املحدثون قد عابوا ع( 3

ع ر بضوابط من األوزان والقوايف، فام تقييد الشِّ

من خالل القّصة القصرية  -باهلم يقيِّدون النثر

ا بأغالل أشّد، ويسجنون التعبري يف أقفاص  -جدًّ

 ضيق؟!حديدّية أ

إلجياز مطلب بالغّي لذاته؟  كاّل؛ فاإلجياز اهل ( 4

ليس بغاية، بل هو وسيلة.  وعليه، فإّن لإلجياز 

مقامه ولإلطناب مقامه.  أّما حني ي فرض اإلجياز 

ة يدخل العمل حيِّز التكل ف  عىل النّص فرًضا، فَثم 

ّصة القصرية  والتصن ع.  لذا يمكن القول: إّن الق 

ا هي ) دًّ  يلزم( من القيود يف النثر، الفّن لزوم ما ج 

بحيث توشك أحياًنا أن ختنق املعنى قرًسا، مع 
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سبق اإلصار والتّصد!  إهنا َكَفنِّ التوقيعات 

قدياًم، عىل طرافة بعضها، تبَقى قيًدا عىل عفوية 

 اإلفضاء.

لة( 5  -إشكال هذا الرضب من الكتابة يف املحصِّ

ي لكاتبي أنه قد ال  -هه أمام قارئيوهو يمثِّل التحدِّ

ي متع القارئ وال يفيده؛ ألنه ال يؤلِّف ق ّصة، وال 

يكتمل قصيدة، وقد ال يؤدِّي بينهام إىل ختل ق جنس  

، مثاًل، إاّل 1«الرواية-القصيدة»ثالث، عىل غرار 

إن  هو جاء من َقبيل ما أطلقنا عليه يف مستهّل هذه 

ي َصة/ قصيدة»املعاجلة 
ة-َقص  ص 

حيث يبدو  ،«ق 

ة نال ص 
ا، أو ق  دًّ ة قصرية ج  ص 

ّص قصيدَة نثر  يف ق 

ا يف قصيدة نثر.  دًّ  قصرية ج 



 

 انظر: الفصول )السابع والثامن والتاسع( من هذا الكتاب. 1



 

 



 

 

 

 

 خامسالفصل ال

 

 ة القصرية قراءة يف الِقصَّ

 (من ثامنيني ات القرن العرشين نموذج  :«ئبني الذ  عَ »)

 

 : ُنرش  أصل هذا الفصل يف

 ،  9404ع ، «الرياض»  جريدة 

 م 1994هـ=  1414  ( الشوّ خالل شهر  )



 

 



 

 

 

 

 .. (علوانـ)ال نيَع /  ئبالذِّ نيَع

  «نمتدَّ قرويٍّ» حكاية أو

 
 مدخل: 

د) القاّص لعّل أبرز اخلصائص يف جتربة   1علوان( حمم 

ة ا عري  يف هذا  -بزمخها ومحوهلا الشعبّية -لديهندغام الشِّ

ة القصرية(.  هذا عىل الرغم  ص 
اجلنس األديب احلديث )الق 

 

لد 1  هنتاج.  هـ1367ة، ة السعودي  نوب اململكة العربي  َج (، هبا أيف مدينة ) و 

، دار املريخالقاهرة:  -، )الرياضص قصرية(َص )ق  ، «اخلبز والصمت» األديب:

، )الرياض: ص قصرية(َص )ق  ، «احلكاية تبدأ هكذا»م(؛ 1977هـ= 1397

نادي : ، )أهبا ص قصرية(َص )ق  ، «دامسة»م(؛ 1983هـ= 1403، دار العلوم

قة(، )جمموعة مقاالت متفرّ  ،«لذاكرة الوطن»هـ(؛ 1419، األديب أهبا 

من جريدة  ة يف كلٍّ عىل الصفحات الثقافي   ـ(.  أرشفه 1414سنة  ها صدر)أ

عمل يف وزارة اإلعالم    .لسنوات متفّرقة «الياممةة »وجمل   ،«الرياض»

له منصب ال، ـه1394جه سنة منذ خترّ السعودي ة،   دساعامل وكيل حتى َشغ 

نته عىل شبكة   . يف الوزارة لشؤون اإلعالم الداخل ع مدو 
 :«اإلنتنت»طال 

http://www.mohammedalwan.com 

http://www.mohammedalwan.com/
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لذي كان ي قلق )علوان( في طالب به.  ا، 1«س الشاعررأ»من 

مت   ي وممازجة األذواق عىل ع نصوصه بالثراء الفنِّ وذلك ما ي 

ة(. افتاقها بني هذين اجلنَس  ص 
عر والق   ني )الشِّ

منذ تدرييس ماّدة  نصوصهبدأت حكايتي مع 

، (اضيجامعة امللك سعود بالرِّ )لطلبة  «التذّوق  األديب»

عينّيات امليالدّية من القرن املايض، سنينّيات والتخالل الثام

ئب»ه وكان نص   عىل نصوص تلك املاّدة.  وضمن  2«َعني الذ 

د ما قرأت   يًّا ص  ت  أرى ق  ل  لَ له فقد ظَ  تعد  ته هذه نموذًجا فنِـّ

 .من أكمل ما كَتَب وأمجله

 

 

ة )علوان(  1 ص 
اخلبز  ، من جمموعته )«طلوب رأس الشاعرامل»اإلشارة إىل ق 

 (.00 -78، والصمت

 . )ملحقة بالقراءة(.83 -08، بدأ هكذااحلكاية ت 2



 
 

 قراءة يف القِصَّة  القصرية  -5   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

259 

 

ة:  -1 ص 
ة الق  ص 

 ق 

ة حول حمور     ص 
ل ثَ عبري عنه باملَ واحد، يمكن الت تدور الق 

عبي عن  ن...»الش  البدوّي إذا »أو  «القروّي إذا متد 

... ة يعمد القاّص إىل «حترض  .  ويف إطار هذه الفكرة املحوري 

تعرية واقع التناقض االجتامعي واحلضاري بني فئَتني، يمثِّل 

ته، أو ق ل: جانٌب ـكل  فئة منها واحٌد من شخصي   ص 
من  َتي ق 

 االنتامء.  ويستطيع القارئ أن ة  واحدة  منفصمشخصي ة  

نَ مِّ ة من د اللة عنواهنا ت  يلمس هذه الرسالة التي ض  ص 
ها الق 

ئب»  .«َعني الذ 

ة  «الَعني الواحدة»و ص 
د لدى )علوان( يف ق  َتر 

ة شبيهة -أخرى اللة رمزي 
يف سياق  وإن  اختلفت   بد 

ة التي حتمل عنوان -التوظيف ص 
املجموعة  تلك هي الق 

تنا هذه: تال ص 
؛ وكأنام هي «احلكاية.. تبدأ هكذا»ي منها ق 

ا يف إنتاجه أو يف جمموعته هذه عىل األقل.مَ متثِّل نَ   ًطا إشاريًّ
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دث أن يعود ، حَي واحدة   مها صديقان، ابنا قرية  

قها صديقه:  أحدمها )سامل(، كمعجزة   مثل »ال يكاد يصدِّ

اللجوء  نحدث دوصري.. الكثري من أحداث هذا الزمن الب

.  «إىل حسابات البعد الزماين وقياس مسافة املكان أن رأيته

اد، ختتلط فيه األلوان فتَ  و  ل و  ح  وذلك يف مقهى يعّج بالر 

ديق ديق وغري الص  إىل  .  يف إشارة  دون التاميز بني الص 

َيم والعالقات االجتامعي ة.  يف 
هذا الزمن »اختالط الق 

لصيف والشتاء أّما الربيع ااختلط »: «مىالبصري/ األع

؛ حيث كان من نتيجة اختالط «واخلريف فقد انعدما

َلني انعدام اآلَخرين، فال متاي   ز بني الغثِّ والسمني إذ األو 

 ذاك.

ثِّل شخصي ة )سامل( ذلك القروي الذي هَ   رَ جَ ومت 

اًل يف قريته وأهله، وصار يستنكف أن يعود إليها إاّل عَ  ج 

ره أحٌد بء، بل ال حي   اخلفا َذكِّ .  هو نموذج امصلته هبب  أن ي 
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ة التي كثرًيا ما تقع يف تناقضاهتا  إنسايني  ة احلضاري  يمثِّل اهلو 

عوب، وال سيام عند خواء الوعي بالذات مع قهر  الش 

الثقافة األخرى وهبرجها.  يف حني يمثِّل صديق سامل ذلك 

يل هذا جتسلذي حياول القروي الربيء الويف )األصيل(، ا

بعده، بل حيجبه، عن ابن قريته الفاصل الذي أخذ ي  

 )سابًقا(.

صي ًة سامل؛ شخ وي وف ق )علوان( يف رسم شخصي ة

اللة شخصي ته 
مزدوجًة ممسوخًة، وكأن اسمه نفسه حيمل د 

ة والسذاجة والبساطة من  بام تتصف به من سالمة الطوي 

وّية املجهة، ومن مساملة اآلَخر وافتق قاومة للدخيل، من اد ه 

يف هلجة حديثه التكل ف، والتمثيل، والرياء؛ جهة أخرى: 

َيم االجتامعّيةع  متغطرس، مل يَ  كاالحتفاء  -د حيفل بتلك الق 

ديق واستضافته ، متبلِّد  -بالص  ر، متعال، متكربِّ
ماّدّي، َبط 
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ّس إاّل بملّذاته، وهذا  ما كان حمّل دهشة صديقه وأمله احل 

 مًعا:

 ف احلال وكيف أهل القرية؟! ي : ك-»

، ويتعّجبون من جميئك  : بخري، يسألون عنك -

 املفاجئ وسفرك الّسيع! 

: ال تذّكرين، لذلك سبب أرجو أن تدفن  -

السؤال عنه هنا بني طّيات هذه الرمال  

 املرتامية.. الصامتة. 

كان يقوهلا بلهجة جديدة عىل مسمعي.  أحسست أنه  

ر  ج واملصو  خر  رى فيها املُ أا متثيلّية إاّل أهنل.  يمث  

ألنه يفقد  ن.  أراهم مجيًعا.. إحساس كريه.  وامللق  
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شعور خنقني أحال   .. املوقف. حركته.. إجابته

 1. «د متتابعفرحتي برؤتيه إىل نكَ 

ومع هذا كّله فام زال حيمل بذرة انتامء تدّل عليه، 

ضافته كانت وراء زيارته القصرية الغامضة للقرية واست

 لت تبدياًل.فقد ب دِّ  ،صديَقه هذا، أّما سائر أحواله ةالبارد

ل )سامل( أن ي زاوج يف شخصي ته بني نموذج ووإذ حيا

ئب الذي ال ينامم  ابن القرية ونموذج ابن املدينة، ي   ، يس كالذِّ

حسب املقولة  ،ظه املزعوملتيق  واحدة؛  فبعني   ،وإذا نام

ديقه، فإّما هذه صمن بإمكاهنا وهي معادلة ال يؤ.  الشعبّية

أو تلك؛ إّما أن يعيش ابن القرية أو أن يعيش ابن املدينة، أّما 

 التلفيق بينهام فذلك ما يراه مستحياًل.
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هلذه املعادلة املستحيلة يف شخصّية  وقد َرَمَز القاص  

ره بعينَني، إحدامها طبيعّية واألخرى زجاجّية، سامل بأن صو  

للقرية، وتعربِّ األخرى  ئّية  انتام أصالة   تعربِّ األ وىل عن

ولذا فهو .  تهمن شخصيّ  ع الزائف)الزجاجّية( عن املصطنَ

در عىل إط ب  ال َيق  ط  ينه قه عىل عَ باق جفنه عىل هذه الَعني كام ي 

يرفضه جسمه الطبيعي، مثلام  غريٌب  األخرى؛ هي جسمٌ 

و يبدو ر ملاضيه؛ فإذا هلده ويتنك  هو ال يملك أن يستبدل ج  

ا كام كان وال استطاع أن ينسلخ  ، ال ظل  ًباا مذبذَ شازً نَ  قرويًّ

ته لينسجم مع حياته اجلديدة بمظاهرها  من قروي 

وأخالقّياهتا املجتلبة؛ وإذا صديقه ال يراه، حني ينظر إليه يف 

كّل ما حييط به من مظاهر الفخامة والتف، إاّل غريًبا وحيًدا 

املنسلخ، غري  شخصّية ،إذن ،لمتثِّ  مرتعًشا.  شخصّية )سامل(

 (، أو لتقل: املستغرب.ALIENATIONاملنتمي )
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: بوفائه، متاًما ه النقيَض ص صديق  ذاك عىل حني يشخِّ 

ي، وبراءته، وصدقه، وأصالته، وانتامئه، وتواضعه املادّ 

َيمّي.  وكان هذا الذي يقابله غ   ديق ناه الق  ور يقوم بدَ الص 

صاحبه سامل،  ةقضة يف شخصيّ الشاهد عىل تلك املنا

حة أن تكون فر   التي ما كان هلا -ل أغنيتهفيحاول أن يسجِّ 

ًفا متفائلة بالرغم من إغراءات سامل وإحلاحاته، مستهد  

يشعر بعدها بن فار ذاته أو قيام  ال كي غمره يف مغامراته

ديق ذلك ما دام احلال عىل ما هو  َبىفارق بينهام، فيأ الص 

لقه فال هو يأتيه النوم وال هو قحال سامل ت   غري أن -1عليه

 يستطيع الكتابة.

وهنا يقف القارئ عىل إشكال الكتابة والكاتب، 

قه مسؤولي ة دَ  وره اإلصالحي فتنتصب العقبات حينام تؤرِّ

ه ها تلك الَعني الزجاجي ة الرقيبة، التي ال تشوِّ يف سبيله، وأمهّ 
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ذر ن إىل ذلك ت  حسب، بل تظّل فوحترمه االستقرار  صاحبها

ل بينه وأداء هذا ن يدنو منها، ليبصِّ مَ  و  ها بعامها، لَتح 

ور.  ومهام يكن من يشء، فالكاتب ال يتخىل  عن رسالته  الد 

ًزا لتأديتها متى واتت  تلك وال يغفو، بل يظّل متحفِّ

 
 
 1وشيك. الظروف التي قد تواكب انبعاثة ضوء

ة ورمزي اهتا ص 
ة الق  ص 

 .تلك ق 

 

 :ين  البناء الف -2

ته أسلوب الرسد العريب صوصأ قيت خذ القاّص منذ مستهّل 

ديق د عىل الراوي )َص ، املعتم  «كان يا ما كان»العتيق: 

هذه احلكائّية التقليدّية إىل األسلوب سامل(، لكنه يتجاوز 

 

 . 83انظر:  1
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حيث  ؛احلديث للَقّص، ليضع القارئ يف قلب احلََدث احلّي 

ة ولغته فبل بت ،بوصفهال  ،ر احلََدثينقل توت   اصيله اخلاص 

 النابضة.

وقد قامت املفارقة األساس بني الراوي والبطل من 

ل الذي َطَرَأ عىل شخصّية سامل يف حياته اجلديدة، فينشأ التبد  

ًيا يف احل    وار واملواقف.التنافر بينهام متبدِّ

م القاص   ني ـَ ته القصصي  يتَ ـبتحليل شخصي   -ويقدِّ

ص  -امهبيئة املحيطة وعناص الب َوًرا حي ًة صادقًة ت َشخِّ ص 

ة: كوصف  واًل رمزي  نًا ذلك مح  اللة، مضمِّ ق الدِّ الواقع وتعمِّ

َت »ألوان  «ةَش ي  الشِّ »، و1عىل سبيل املثال «الغ 
، واملنزل، 2

 

ة، وهي تلك القطعة من القامش املثل ثة الشكل، 80انظر:  1 َ ت  َت: مجع غ  .  والغ 

 التي يرتدهيا عرب  اجلزيرة العربي ة واخلليج العريب فوق الرؤوس. 

ي َشة: أنبوبة التدخني 81انظر:  2 ى: نرجيلة يف العراق،  ااملائي ة، .  الشِّ لتي تسم 

 وأرجيلة يف فلسطني وسوريا، وَمَدَعة يف اليََمن. 
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فء األ لفة والبساطة،  ووصف القرية )األ ّم(، املوحي بد 

أو  اعهوهيئته ساعة اضطج (سامل)وكوصف حالة 

ئب1هحانطرا  /، ثم القلق الذي انتابه أمام َعني هذا الذِّ

  ، ...إلخ.2سامل

وار تلك اهل   مسِّ كام جي  
ة التي باتت تفصل و  باحل 

طاب إىل أسلوب الرّد؛ ديَقني )قدياًم(، من نربة اخل  الص  

لقي بااًل ملا يطرحه عليه صاحبه  يكاد -بتعجرفه -فسامل ال ي 

حتى سؤاله عن احلال   ي هبّز رأسه.، أو يكتفمن أسئلة  

م أضعاف ما حيمل من الوّد، وأهل القرية حيمل من التهك  

ا.  وكذا  إن   عىل  «إصاره الشديد»كان ما زال حيمل ودًّ

استضافة صديقه، ينطوي عىل حّب التباهي بمنزله أكثر من 

أبًدا بالعقار  الضيافة؛ فهو منشغٌل ّس الصداقة أو كرم ح  

 

 . 82انظر:  1

 . 83انظر:  2
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وهنا تقع القطيعة بينهام، عندما   .مجع وما يملكوالفخر بام 

وكان هو املندفع يف بداية اللقاء  -جيد صديق )سامل( نفسه

وار؛ حينها غري قادر   -إىل التحّدث خينقه هذا » عىل إقامة ح 

؛ فيخبو محاسه 1«متتابع الشعور وحييل فرحته برؤيته إىل نكدٍ 

 بتساًما.للحديث، حتى تصبح ردوده هو اآلخر صمًتا أو ا

ة مكتوبة بلغة رامزة مومئة، كام رأينا، ق  وال ص 

صصه بل يف معظم كتاباته، كأسلوب )علوان( يف معظم ق  

وربام كان نفسه خاضًعا لظروف بطله الراوي، فريمز 

ي ة رسيعة الالت يف إشارات نصِّ ، بيد أن ويومئ وخيتزل الدِّ

فّن، متنح  هلذه اللغة قيمتها الفنِّـي ة يف ذاهتا من حيث هي

ـي ته وتساميه.ن ص  ك  لا  لِّ

 

1 81 . 
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 التصوير يوظِّف علوان برباعة   «درامي ة»ويف سبيل 

 واملقاطع القصرية: األفعال تتابعَ 

مل يبق سوى نور ضئيل.. اآلن   النور.  ُت أأطف»

  .  اسرتحت قلياًل  أمسكت القلم. .  يمكنني الكتابة

  ز  اهت لكتابة. با مّ هُ عادت االرتعاشة متأل أطرايف ها أنا أَ 

   القلم.  طَ قَ َس  بة إيلّ ني مصوّ العَ  الّسير نظرت إليه. 

  يني بشكلٍ عَ  أغمضُت  الغطاء فوق وجهي.  وسحبُت 

. «...احلركة سمعُت   نترش الضوء. ا   .مل أنم  .  قّسيّ 
1  

ورها يف متثيل لتلعب هذه األفعال والعبارات املتالحقة دَ 

ص   رالتوت  
الالاحلدثي يف الق   لهتا فحسب، بة، ال بد 

باملوسيقى التي تولِّدها أيًضا؛ فتشّد القارئ الهًثا وراءها 

ش  نفيسٍّ حيٍّ مع البطل وما خيوضه من جيد نفسه يف تعاي  

مات.  مواقف وتأز 

 

1 82- 83   . 
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عري ة ة لغته الشِّ ص 
، التي من أبرز و)لعلوان( يف هذه الق 

بام فيه من أدوات االستعارة  ،معاملها أسلوبه التصويري

 مز:والر

«بانفعال طفويل...  صحُت ...»
1
 

ات هذه  أرجو أن تدفن السؤال عنه هنا بني طيّ ...»

« .الرمال املرتامية .. الصامتة
2
  

مال احلاملة من ماء القمر  عندما ترتوي هذه الر  ...»

« .يّض الف  
3
 

ر تصدر عجالهتا  ئرأيته يف خاطري يقف هناك فوق ب»

فوق مساحة من األرض  .. صوت نزيف األرض

اء قطيع من األغنام يدخل القرية  رصوته و .. ثهاحير

 

1 80   . 

2 81   . 

 م.ن.    3
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من من  عند الغروب واألطفال يلعبون والنساء يتبس  

« ة.فجأ اوجدته وحيًد  ..النوافذ واألبواب
1
 

د يف  تتحد  .. باألغنية تنمو يف داخيل تأحسس»

تب  أكد ما مل أج.  الكتابة تنتابني ىمُح   بدأْت .. رشاييني

قة  ه متعلّ اعين . اهقفىل ع اكان منطرًح  وقفُت .  عليه

بني الداخل   أتعاىل  .  بسقف الغرفة وأنا أكاد أسقط

]يكون[  أصبح غري ممكن بل ويكاد   .واخلارج

.   هذه الرعشة.  هذا العنف الذي بداخيل مستحياًل 

واحلركة  هذا التفجري يقابله الصمت واهلدوء. 

«.اخلامدة
2
 

 ...إلخ. 

 

1 82   . 

ّصة ملء باألخطاء.  وهو بتلك األخطاء نفسها يف املنشور عىل   2 م.ن.  وَنّص الق 

نة الكاتب ع مل »أيًضا.  ففي هذا املقطع َوَرَد يف األصل:  «تاإلنتن»ىل مدو 

.  هذا فضاًل  «أجرد ما أكتب... عىل فناه... أتعال بني... بل ويكاد مستحيل

 عن اضطراب )عالمات التنغيم(، مع أمهيتها املضاعفة يف نصٍّ كهذا.      
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ة  الت كمن تمر  أهنا ي تنضّم إىل هذا األدوات  الرمزي 

به  خلف مفردات النّص وتراكيبه الداخلي ة، فضاًل عن مرك 

خرفّية النّص بل هو يؤدِّي فعاًل .  وليس ذلك لز  الكلِّ 

ق اإلحساس بتشّعبات املضامني  ا يعمِّ إحيائيًّا وتصويريًّ

ة. ص 
 النفسّية والفكرّية يف الق 

ة القصرية وإذا كان هذا يعكس خصوصي   ص 
ة الق 

عري، يف  يبطبيعتها الت ة النّص الشِّ عري 
تدنو هبا من ش 

الالت امل من جتارب احلياة،  زة حول لقطة  تكّ تكثيف الدِّ

اًها معاًصا عامليًّا  -أشمل بمنظور   -فإنه يعكس كذلك اجتِّ

عري ة يف جنس القصص عموًما، من نحو ما يرب ز، إىل الشِّ

 1ثماركييا ثل غارابريعىل سبيل التمثيل، يف أعامل )ج

Gabriel García Márquez(، أو )أنطونيو جاالAntonio 

 

  يف ناه هكذا.  ؛ لذلك أثبت«ماركيث»االسم ي نطق باإلسباني ة بصوت  كالثاء:  1

 .  «ماركيز»حني كثرًيا ما نجده يف املراجع العربي ة ي كتب بالزاي: 
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Gala باولو كويلو(، أو( Paulo Coelho أو ،) غريهم؛ بحيث

د القَ  ا، واستبطاًنا ّص رسًدامل َيع  عريًّ
اًل ش  ، بل قد آَض تأم 

ثري ال ق د الالهتا اإلنسانّية.يتجربة الفنِّ فلسفيًّا، ي   ـ ة، ويعمِّ

 

http://www.paulocoelho.com.br/engl/bio.shtml


 

 

 

 

 ئبني الذ  عَ 

د  1علوان  حمم 

 

ء إىل  وجدون الل  َث َد هذا الزمن البصري.. َح  مثل الكثري من أحداث 

  حُت ن رأيته.. ص  أحسابات البعد الزماين وقياس مسافة املكان 

مل   تي. جيلس قبال نكا   .اواجتهت إليه راكًض  « سامل» :نفعال طفويلاب

 احلمراء(  رَت  البيضاء والغُ رَت فاملقهى عامل يموج )بالغُ  اإال مؤخرً  هأحلظ

وهذا دليل قاطع عىل اندماج الفصول بشكل يتيح لألشياء قدرة  

 . ك دون معرفة احلدودالتحرّ 

مع   ا الربيع واخلريف فقد انعدما. اختلط الصيف والشتاء أمّ 

 (.   القديم )سامل وجه صديقي  كل هذا الغبار املتصاعد تبينُت 

 

 .  وقد قمنا بتصحيح النّص وضبطه. 83 -80، احلكاية تبدأ هكذا 1
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ة إىل القرية  وحني عاد مرّ  طويل.  غاب عن القرية منذ زمنٍ 

ا النساء فقد  أمّ   الفجر وتساءل الرجال.. لجاءها يف الليل وعاد قب

اخرتعن مئات األسباب وكان جميء سامل رواية جديدة يعلكها  

 . املغرب والعشاء من كل ليلةالناس وقت فراغهم بني صالَت 

ت رائحة نكا  .عىل خد )سامل( اة طبعتهحارّ  بلة صادقةقُ 

 . .. نظرت إىل وجهه طوياًل .. رائحة الصابون تفوح منهالعطر 

 قال: كيف احلال وكيف أهل القرية؟ 

خري يسألون عنك ويتعجبون من جميئك املفاجئ وسفرك  ب  -

 .الّسيع

لذلك سبب أرجو أن تدفن السؤال عنه هنا بني   ،رين تذكّ ال -

 .لصامتةا . .ل املرتاميةات هذه الرماطيّ 

.   لأنه يمثّ  تأحسس.  ان يقوهلا بلهجة جديدة عىل مسمعي ك

  ا أراهم مجيعً .  نر وامللقّ ج واملصوّ ر  ْخ إال أهنا متثيلية أرى فيها املُ 
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شعور خنقني   .. إجابته.. حركته.  نه يفقد املوقف.  ألةيإحساس كر

 .متتابع ته إىل نكدٍ يأحال فرحتي برؤ 

أال زلت  : املرتكزة أمامه «الشيشة»خان سألني وهو ينفث د

ة  مل حتاول مرّ  تكتب األغنيات )بالطبع األغنيات احلزينة( عىل فكرة أ

ب وسوف  ر  ب جر  ج؟  أغنية متفائلة  ؟واحدة أن تكتب أغنية فرحة

 . تنجح 

بتك يف نقاش أن غقلت له: نسيت يف غمرة ر  ظرت إليه. ن  -

  ، ىل سؤالكجييب ع نوهذا وحده كفيل بأ.  تستضيفني

.   رح ـل الفـأكتب األغنيات احلزينة حتى يص  ف أظّل ووس

 وتدري متى يصل الفرح؟ أ 

 .  قال: ال .  رأسه ز  هَ 

 . عندما ترتوي هذه الرمال احلاملة من ماء القمر الفيض   :قلُت 

سمعت عن هذا   أ .  عنك التهويامت عْ رشب يا صديقي ودَ ا -

  يف بعت سبع قطع محد اهلل أنني أَ .  السقوط الشنيع للعقار 
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.   بمبلغ خيايل ؟ مكَ وب  .  مناطق خمتلفة قبل هذا االنحدار

مكن ألهل القرية أن يسكنوا فيه  ا.  يكبريً  ابتعت منه منزاًل 

خارج   ، فهمدون أبقارهم ومحريهم وكالِبم ا، طبًعا مجيعً 

 . التعداد

 ..  بعد فرتة صمت.. ب بِشءمل أعق   -

 تنام يف الفندق؟  ال يل: أ ق -

.   املقاهي متأل البالد ضحكت: أنا؟ .  تابتسم.. إليهنظرت 

وشكيل ال يشجع موظف االستقبال  .  لفنادق حمجوزة.  اأرخص

يني ليس  حسن زرع السيجار يف فمي ولون عَ أنا ال أُ .  فعىل حمادثتي

 . اللون األزرق

سألني عن  .  بشدة رَصّ أَ .  اعتذرت.  أنت ضيفي نإذ: قال

.   اهلدوء، الفخامة.  ملنزلادخلنا  هذه؟  :قال ا،هي لإأرشت  ،سيارت

.   ضمن هذه املجموعة  ادخل ساملً  أنني مل أستطع أن أُ إاّل .  الرتف

صدر عجالهتا صوت نزيف  تُ  رئرأيته يف خاطري يقف هناك فوق ب

فوق مساحة من األرض حيرثها.. صوته وراء قطيع من  .  األرض
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والنساء  األغنام يدخل القرية عند الغروب واألطفال يلعبون

 ة. فجأ ا وجدته وحيًد ..  من من النوافذ واألبوابسيتب

عليه   ظللت طيلة الليل أقّص .  رفض )سامل( أن أنام بمفردي

ان املاء الكبري الذي وصل إىل القرية بعد أن هاجر معظم  ة خزّ ص  ق  

للمياه الغازية ستستفيد   ا  أن الرشكة التي ستقيم مصنعً إاّل .  أهلها

 .منه

ق  مل يعل  .  كان يرتعش.. عميقةلفني ونظرته اكان صمته خيي

 .ريبة زددتا .. بِشء

 .. باألغنية تنمو يف داخيل  تأحسس .   اضطجع فوق ُسيره

..  د يف رشايينيتتحد  .. باألغنية تنمو يف داخيل تأحسس

كان   وقفُت .  تب عليهأكمل أجد ما .  الكتابة تنتابني ى مُح   بدأْت 

  .  ة وأنا أكاد أسقط فقة بسقف الغرعيناه متعل   . اهقفعىل  امنطرًح 

]يكون[  أصبح غري ممكن بل ويكاد   .بني الداخل واخلارج أتعاىل

هذا التفجري  .  هذه الرعشة.  هذا العنف الذي بداخيل مستحياًل 

.   عىل جانبه اآلخر انقلَب .  واحلركة اخلامدة يقابله الصمت واهلدوء. 
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متأل   البهجة حتّل   . أصبح وجهه يف مقابلتي ووجدت الورقة والقلم

 .الضوء يمأل الغرفة.  قليل د نفيس وقلت سوف يمكنني الراحة بع

ال أكاد  .  ة أخرىأعدت النظر مرّ .  بدأت أكتب.  ظرت إليهن

ني مغمضة  عَ .  ينيعَ  فركُت   ؟مهْ حقيقة ما أرى أم وَ  أ.  قصد  أُ 

درجة  .  فوق رقبتي.  يدي فوق جبيني  وضعُت .  وأخرى مفتوحة

 . إنه الوهم . ةى عاديّ حرارة مُح  

هذا ال    ولكن كيف؟ .  مل جيب إنه نائم « سامل.. سامل  .. سامل»

قة اخرتعها  ني واحدة حكاية ملف  ئب الذي ينام بعَ حكاية الذ  .  يمكن

الشجاعة موقف   ؛رجل جبان وهو قد سجل موقفه باخرتاعه الفريد

ني  ينام بعَ  ئب الذ    . وليس بينهام منطقة وسطى، واجلبن موقف

ني مغمضة وأخرى  عَ  ، إىل وجه صديقي سامل رُت ظن ؟  واحدة

وأنا أرتعش أريد أن   ، عميٍق  س هادئ ينم عن نومٍ مفتوحة وتنفُّ 

  هْب .  نظر إيلّ تَ .  قلقنيني األخرى تُ العَ  ؛ال أستطيع.  لكن أكتب. 

؟   كيف يمكن تطبيقها عىل الواقع.  قةاحلكاية امللف   قُت أنني صد  

ية وهي انبثاق من الداخل  نأن أكتب األغوكيف يمكن  كيف؟ 

 .ني الواحدةالعَ .. ني الواحدةالعَ .  ا خمالف ملا أعرفذه  ؟واخلارج
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اآلن يمكنني  .. ضئيل مل يبق سوى نورٍ .  النور ُت أأطف

عادت االرتعاشة متأل  .  قلياًل  اسرتحُت .  القلم أمسكُت .  الكتابة

بة  ني مصو  العَ .  هإلي ير نظرُت الّس ز  تَ اهْ .  بالكتابة أطرايف ها أنا أهمّ 

يني  عَ  أغمضُت .  الغطاء فوق وجهي وسحبُت  القلم.  طَ قَ َس  ..إيلّ 

 .احلركة سمعُت .   الضوء نترش .  امل أنم.  قّسيٍّ   بشكلٍ 

ني ئب الذي ينام بعَ ق حكاية الذ  تصد   سامل أ.  به حُت ص  

ة احدو أعذرين فأنا مل أقل لك بأن :  ثم قال  اضحك كثريً   ؟واحدة

 . ةني زجاجي  هي عَ  ي  نَ يْ من عَ 

 





 

 

 



 

 

 

 

 

 الفصل السادس
 

 «تـْنـَةـِف»رواية 

 ة (ـ ) قراءة نقدي  

 

 يف:   م منشورٌ حمك   بحٌث أصل هذا الفصل 

رة نادي املدينة املنو  ) ، «قيقالعَ »ة وري  د، (م2009هـ=  1430))

 ( 172 -145ص ص   ،68  -67ع ، 34م  ،(األديب
 
 



 

 



 

 

  

 

 تـْنـَة«ـِرواية »ف

 ة (ـ قراءة نقدي    ) 

 

 البنية العميقة: أ.  

-1- 

  134، تقع يف 1(أمرية القحطاين): رواية للكاتبة «ةـف ْتنَ »

ذ ن فصاًل  12ط، وصفحة، من احلجم املتوّس  ؤ  .  َعَتَباهتا ال ت 

ت نَة، يف ما عدا العنوان.  فلَ  وحة الغالف األمامي حتمل بف 

، عىل حاا ثامر  تفّ ّل من خلفه، ت ط  باهتة   ة  شوكي   فروع شجرة  

ما تبدو، ناضج بعضها وبعضها ما زال أخرض.  كأن 

ت نَة!  إاّل واضعها قد    أّن الغالف اخللفي يأيت ر أهنا ترمز للف 

هة إىل القارئ، ، من خالل عرض رسالة موّج طريف   بشكل  

رت يف استكتاب تلك تشري فيها الراوية )ف ت َنة( إىل أهنا فك  

الم، لكنها أحجمت عن عة من أحد األة التعريفي  اخللفي  

 

 .   (بريوت: دار العلم للماليني(، )2007مارس ) 1
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كلت عىل هذا، لكوهنا كاتبة جديدة يف الفن الروائي، فات  

 اهلل، مكتفية بأسطرها هي، إذ تقول عىل لسان بطلتها: 

أنا فتاة اسمها ف ْتنَة وصلت إىل هذه الدنيا بواسطة أٍب  »

ة، كام أنني لست كباقي الفتيات،  سعودي وُأمٍّ َقَطري  

أّما داخليًّا فال، ففي داخيل   ، ا أبدو كذلكربام ظاهريًّ 

ي وَخَلَقْتها  توجد فجوة َخَلَقها طالق أيب من ُأم  

القبيلة.  َخَلَقها هذا املجتمع املريض وهذه العائلة  

املحافظة. َخَلَقْتها العادات والتقاليد البالية.  َخَلَقْتها  

كلمة عيب وكلمة حرام.  فجوة لعينة جعلتني، ومذ  

وأسري بُخًطى   ساديٍّ  ور يف فراغٍ دذه الدنيا، أ وعيُت ه

 ي يب دائاًم إىل ال يشء! يؤدّ  مظلمٍ  رة يف طريٍق متعث  

أنا يف الواقع ال أملك حياة، ال أملك مبدًأ، ال  

أملك هدًفا، ال أملك شيًئا عىل اإلطالق.  ال أملك  

ة التي مل أكن أنوي كتابتها لوال  ص  سوى هذه الق  

تني عىل  تي حث  لالقحطاين، ا ل صديقتي أمريةتدّخ 

الكتابة للخروج من حالة البؤس التي أعيشها، فقد  
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س احلقيقّي والوحيد لإلنسان هو  أقنعتني بأن املتنف  

ن حكايتي أثناء رحلتي إىل  .  وقد بدأُت أدو  «احلرف»

بعض الِشء، ولكن لو نظرتم   غريٌب  احلّج، وهذا أمرٌ 

نظر  لله.  وبغّض ايشء أفع  إىل حيات فلن تستغربوا أيّ 

عن هذه املقّدمة املؤل فة، أنا اآلن، عزيزي القارئ، بني  

ة االختيار: إّما أن ترافقني الرحلة،  يديك، ولَك ُحري  

 وإّما أن ُتعيَدين إىل رفوف املكتبة.   

 القحطاين  الرمٰحن  ة عبدـنَ ـف تْ 

 « بطلة القصة وراويتها.

 بة خالصة  ألنه بمثا كاماًل  وقد آثرت  سوق هذا النّص 

 عن طبيعتها.   واية وتعبري  رلل

 «ةص  ق  »والكاتبة ت راوح يف تسمية عملها بني 

، أو يف عدم يقني بالفارق اصطالحيٍّ  ق  لَ ، يف قَ «رواية»و
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ا العمل يف ذاته ني.  أم  النوعي بني داللة هذين املصطلحَ 

 فهو: رواية.

-2- 

دي عملها إىل  جوناثان البطل.. »وقد اختارت الكاتبة أن هت 

 .  وأملحت  إليه يف الرواية بقوهلا: «ستونغليفن

ّب اإلنسان أصاًل ...» وال أميل إليه.    أنا ال ُأح 

وأعشق احليوانات واحلرشات  ، «أكرهه»وبمعنى َأَدّق 

، حبيبي  «النورس جوناثان»والطيور، وخصوًصا 

  رُجاًل  «جوناثان»وصديقي ورفيق روحي.. لو كان 

هل يعلم الكاتب )ريتشارد    . وَتَزْوْجُتهَلَقب ْلُت قَدَمْيه 

باخ( بأنه سوف يوقظني من ُسبات العميق بمنقار هذا  

الطائر اجلميل الذي َظل  ينقر يف رأيس لسنوات حتى  

« اسَتَفْقت؟ 
1
.   

 

1 116 . 
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من أشهر  ة كاشفة، إىل واحدة  ويف هذا إشارة، مفتاحي  

 النورس»ات، هي رواية يّ روايات العامل خالل السبعين

، التي كانت أكثر (باخ ريتشاردـ)، ل«نواثان ليفنغستجون

الكتب مبيًعا يف أوروبا وأمريكا.  وقد أصبح نموذج ذلك 

ا للتمر   مثاًل النورس الصغري، بطل تلك الرواية،  د أسطوريًّ

دات القانطني، وعجز عىل أقانيم املحاذير لدى اآلباء، وترد  

ملغامرة، ، لنفض أجنحة اسني، وكآبة الكساىَل املتكلِّ 

حليق يف جسارة وراء الغامض، وفضاءات املجهول، توال

ق واإلنجاز واجلامل الروحاين ق سعادة التحق  تذو   م  ومن ثَ 

الالهنائي.  ومن خالل حكاية النورس استبطن باخ روح 

اإلنسان، وطموحه، وعذاباته يف مواجهة التقاليد السائدة، 

َيم متوارثة، طفاهلام من ق  ها ما يفرضه األب واأل ّم عىل أـل  وأو  

ع  وإلزام شديد بأعراف القطيع، الذي ال يصّح بحال    يف َقم 

به، ومن جتر  
ب   ،أ فَفَعلالتحليق خارج رس  ب  ن  ز باجلنون.  ذ ون 

ار واألنبياء مع أهليهم عىل املصلحني والثو   ة كّل وتلك قضي  
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 رمزيٍّ  امتداد التاريخ البرشي، خيتزهلا الكاتب يف أسلوب  

ناة ذلك الطائر.  فلقد حاول النورس امن خالل مع

ع عن حياة الطعام والنوم، التي يعيشها أن يتف   (جوناثان)

ود ه ورفاقه النوارس عىل الشاطئ، مكتفني بالد  ف  لَ َس 

ة، لكي يكتشف طاقاته احلقيقي   ؛والبحث عن صغار السمك

من  ق إىل السامء، ويكابد الفشل واالنكسار، دون يأس  فيحلِّ 

ىَل، حتى استطاع بجهده  ل  لَ و كَ أالنجاح  يف مطاولة الع 

ة يف رسعة الطريان.  وبعد ق أرقاًما قياسي  الشخيص أن حيقِّ 

حتقيق النورس جوناثان بعض طموحاته عاد إىل قومه هادًيا 

ي، ة والتقِّ ري  وبشرًيا، وداعًيا إىل اكتشافاته يف عامل احل  

يه ه خطيئة ختطِّ نان، ونقموا مفواجهته قبيلة النوارس بالنكر

ن   ع من اخلوض يف اخلطوط احلمراء لعامل النوارس، وم 

لصغار النوارس.   -عىل طريقته -هاته، أو تعليم الطريانتر  

فاعتزل جوناثان النوارس وما يعتقدون  إىل صخرة مرشفة 

، وأن «ر هو املوتاآلَخ »عىل البحر، ليكتشف هناك أن 
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يام هو يكرب، ويزداد فألفراده.  و املجتمع هو مصنع الفناء

لم بفنون الطريان، يفاجأ ذات مساء بسطة يف اجلسم والع  

ور  من ن   ني عىل مشارف السامء، ذَوي أجنحة  افَ ف  َسني َش رَ و  بنَ

َرة» إىل، يصطحبانه ب  هَ وذَ  ي 
ة، ليعرف النوارس احلقيقي   «د 

أن خلف سامئه سامء  (شيانغ)من خالل  أستاذه النورس 

معرفته بالطريان بحًرا من املعارف ال  رى، ومن وراءأخ

ة األمل م منه دروًسا يف ال حمدودي  ساحل له.  كام تعل  

والطموح، وأن األمر ليس بتحقيق األرقام، ولكن بتحقيق 

األحالم، فبرسعة الفكر واخليال يصل النائي ويدنو البعيد، 

مه علِّ ال برسعة الطريان.  وبعد استكامل دروسه واختفاء م

من السامء إىل بني قومه من النوارس،  (جوناثان)هيبط 

م، ليزداد سواد م منه من تعل  فيؤمن معه من آمن، ويتعل  

سوا الثّوار حوله واألتباع.  لكن كبار القوم ما لبثوا أن توج  

ف، فأمجعوا أمرهم عىل عىل جمتمعهم املتخلِّ  منه خيفةً 

 الطريان.  اّل قتله وصلبه إص منه، ومل ي نجه من حماولة التخل  
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ّب أهله وقومه، دونام  ومع ذلك فقد بقي قلبه ينبض بح 

د، مشف  كراهي   ق  ا هم فيه من ضالل ًقا عليهم ممّ ة أو ح 

بعَ   د مرفوض.  وضياع، حريًصا عليهم، لكنه م 

رنا بنامذج ، يذكِّ فلسفيي  رمزيي  ذاك نصي  (باخ) ونص  

طفيل  ابنـ)ل «قظانحّي بن ي»ـنظرية من هذا القبيل، ك

ة النّص يف التاث العريب مثاًل، غري أن ب ز   (األندليس

، وإن «جوناثان ليفنغستون »ة ال ختَفى عن قارئ املسيحي  

ة.  وقد سقناه هنا ة العام  محلت  خارج ذلك دالالهتا اإلنساني  

َعد  خلفي    ، كام سنرى.  «ف ْتنَة»ة لقراءة نّص ة مهم  ألنه ي 

-3- 

 ر، يف حركة  عىل تقنية التداعي والتذك   «ةنَ ف تْ »رواية  تقوم

بني األحداث واملشاهد التي متّر هبا البطلة خالل  «ةبندولي  »

رحلتها إىل احلّج وأدائها مناسكه وذكرياهتا منذ الطفولة.  

من أن  ت البطلة فيها قلقةً ، ظل  ة  شاق   وقد كانت رحلة حجٍّ 

قول فيها إلحدى ت، م  ا األ  ها، لرؤيا كانت رأهتم  تفقد أ  
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َد «أنا قادمة من احلّج »جاراهتا املتوف يات:  !  وملعاناة ف ت َنة َفق 

فقد باتت  -يه عنهام ثم وفاتهها وختلِّ مِّ نتيجة طالق أ   -األّب 

َد األ ّم أيًضا يف كل حني.   د، وتتّقب َفق  قدة الَفق  حتمل ع 

 يف ذكرياهتا،وخالل رحلة احلّج القلقة تلك تسبح البطلة 

.  (عسري)يرة يف منطقة ومنها تذّكر أبيها، وزياراهتا للدِّ 

بإسقاطات سياسّية واجتامعّية خمتلفة، ال ختلو  النّص  حافاًل 

 من مبالغات.  

جابريل )ر القارئ بأسلوب ويف طريقة الكاتبة ما يذكِّ 

يف مثل روايته  (Gabriel García Márquez ثماركيغارثيا 

راوحة بني اللحظة  امل  ىل، القائمة ع«خريف البطريرك»

الراهنة واستجاع املايض، يف أحالم َيَقَظة  تَتى.  وهي 

«، كأن تقفز ف ْتنَة»ربكة أحياًنا ملتابعة القارئ يف تداعيات م  

، الستحضار (باريس)إىل فندق يف  (ةمك  )من  فجأة مثاًل 
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َرهتا إىل هناك .  ومع ذلك فقد كانت الكاتبة 1ذكرى َسف 

األحيان يف هذه اللعبة الرسدّية، بام أكسب  مبارعة يف معظ

 النّص كثرًيا من التشويق وَكرس  رتابة األحداث.  

أمرية ـ)وكام أوضحنا فإن اخللفّية اإلهلامّية ل

ة من رواية يف كتابة عملها كانت مستمد   (القحطاين

؛ ولذلك كانت روح البطلة «جوناثان ليفنغستون النورس»

 ال تعرف حدوًدا وال قيوًدا: ياألسئلة، التتنطلق خلف 

مل   عليه السالم؟  أ ،مل يستفّس سيدنا إبراهيم  أ» 

ن  قلبيمل يقل:  ب اهللَ طالًبا الدليل؟  أخياط  
  ؟ أ لَيْطَمئ 

ب منا  مل تأته اإلجابة؟  أين نحن من هذا؟  ملاذا ُيطلَ 

« االستغفار عندما نسأل؟...
2

   . 

 

 .  105انظر:  1

2 96- 97  . 
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عليها رواية  سالتي تتأس  وتلك هي البنية العميقة 

القول إن  ، أي: بنية التساؤل والنقد، حتى ليصّح «ف ْتنَة»

السؤال هو بطل هذا العمل احلقيقي.  ومع أن النّص يثري 

 - أنهة، إاّل ة، وامليتافيزيقي  الكثري من تلك األسئلة، الوجودي  

 املعتاد «شالتحر  »ال يوغل يف ركوب موجة  -للحّق 

َيمي أو السيايس، ونحوها من يني أو الق  بالدِّ واملّجاين 

ة املثرية للرأي العام، التي ت فتعل لدى اإلعالمي   «طاتاملنشِّ »

اب لكي يكون العمل أكثر مبيًعا وأوسع تّ من الك   آَخرين

ة، ة العربي  اه ساد كثرًيا من األعامل الروائي  .  وهو اجّت أضواءً 

ل، يف كثري من احلاالك  دونام ف   ة، ي  ـفنِّ ت، وال قضايار  مؤهِّ

وهو ما  ؛ةة العربي  وال نقد بنّاء، لكنه صاع النقائض الثقافي  

 عيد األضواء ورساهبا، إاّل حتى عىل ص -لكاتبال خيدم ا

 ة.ة أدبي  ح جمتمًعا، وال يبني سوي  كام ال ي صل   -مؤقًتا
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سب لرواية  عىل صعيدها  «ف ْتنَة»وهذه مزّية حت 

ة صعوبة، وأشّدها لر األسئألكث الفكرّي، حني تتطرق

 .  سبّي ن   واعتدال   ، يف عقالنّية  َجَداًل 

ديولوجّية التي تكمن وراء وعىل الرغم من األبعاد اإل

سوّي، سيام ما يتعّلق منها بالب عد النِّ  خطاب النّص، وال

الذي قد يصل أحياًنا إىل درجة إظهار العداء للرجل، فإن 

احلالة النفسّية  للقارئ من خالذلك ي مكن تفّهمه من ق َبل ا

ت  هبا البطلة، من ترك األب إيّ  ، بعد اها صغريةً التي َمر 

ها ليتزّوج أخرى، إىل تسّلط األخ عليها وقسوته.  تطليقه أ مّ 

حتى لقد استحالت شخصّية ف ت نَة إىل شخصّية سادّية، 

ا.  ترسم ألبيها صورة  مريضة، نفسيًّا واجتامعيًّا وفكريًّ

، ومع 1نه كان رقيًقا لطيًفا حيتم ابنتهأ، فهي تصفه بمتناقضة

، قد حتقد عليه، وال تعرف «فل  َص »لدهيا:  -ذلك فهو

 

 . 11انظر:  1
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يف  -.  وهذا ما كان يشحن لغة ف ت َنة1سبب بكائها عىل موته

فظاظة تعبريّية، فيها  -موقفها من أبيها، واستثقاهلا أخاها

 بتعامل مع األا ينبو عنه الذوق االجتامعي يف الغري قليل ممّ 

ر من الرشاسة اللغوّية،  واألخ وخماطبتهام، وفيها َقد 

وسوداوّية األحكام النهائّية والشمولّية، التي ال تستثني، 

كام  -، التي تبعث فيها«د الزوجاتتعد  »كموقفها من فكرة 

التقي ؤ! -قالت
ه كان يؤّدي إىل اضطراب يف وذلك كلّ   2

روائّية  ةالقارئ شخصيّ خطاب النّص، بام ال يكّون لدى 

 أنه اضطراب مّتسقة، بلَه متامسكة، من الناحية النفسّية.  إاّل 

يطابق ما أرادت الكاتبة أن حتّمل تبعته عىل املجتمع، من 

ف ذلك املجتمع، و ت نَة ضحّية َعس 
 جاءتقد حيث كانت ف 

 ظلمه وانحيازه. تشّوهاهتا الداخلّية نتيجةَ 
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ضحّية  ،هةريضة مشو  وهكذا تبدو ف ت نَة شخصّية م

رسّية واجتامعّية وثقافّية، حتى ليصل هبا األمر إىل ة أ  تربي

رشيط سينامئي َيُمرُّ أمامي كل ليلة، وكل ليلة أمتنى »القول: 

أن يكون بيدي مسدس أطلقه اجتاه كل من ضايقني وكل 

وتنقل معاناهتا النفسّية تلك يف أبلغ   1«من جرحني ونيس.

 تعبري يف قوهلا: 

َهُب وَأْذَهُب وَأْذَهُب ثم أعود ألُلقي  ذْ اهلل الذي أَ »

بنفيس بني يديه يف آخر املطاف وأطلب منه أن حيميني  

من ذلك الوحش.. الوحش الذي يأت كل ليلة  

ُ به أحًدا.  هذا )العامل( العمالق   لُيهامجني وال ُأْخِّب 

الذي حيمل كل هؤالء البرش والذي هو أكِّب من أن  

من أن أدفعه للخلف،    وعقيل وأكِّبأستوعبه بعيني  

كل ليلة يركض خلفي يريد هَنِْش بأسنانه احلاّدة.   

وكل ليلة أختبئ خلف ُأّمي فأجدها أصغر من أن  

 

1 39   . 
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حتميني، فأذهب بحًثا عن أيب، وال أجده، فأحفر حفرًة  

فة، أدفن ِبا وجهي كل ليلة   صغرية بأظافري املتقص 

ف أن الشمس  إىل أن ُترشق الشمس.. وكل ليلة أكتش 

« ترشق أبًدا. ال
1   

ذكريات األب القايس  «ذلك الوحش»وتقف وراء 

من الرواية، يف تعامله  32رته يف صفحة عىل أوالده كام صو  

 ها.مِّ مع أخيها وأ  

هلذا، فقد أورثت البطلَة تلك التجربة  حالًة ملتبسة، 

فهي تكره الذكورة وتعشقها يف آن؛ إذ ترى فيها مالمح 

بشخصّية جاء إعجاهبا  م  ثَ  األب.  ومن /ذلك الوحش

 ، حينام يقول ملحبوبته: (ني  ل  ث  راكان بن ح  )الشاعر 

 وحي وأنا راكان زبن الونّيةْ رُ »

 «ود اهلداين!ما يرشب العقبات كُ 
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 وإن    !«واهلل إنه شيخ وبطل ورّجال »فتقول عنه ف ت نَة: 

قال: تي وأبيها، قال زوجتي وحق  ما »َلت ذلك بقوهلا: عل  

 اختارت واهلل .. تركها ليل  «نا راكان زبن الونّيةأروحي و»

   1«!إنه رّجال ولد رّجال

منطقيًّا لإلعجاب  لياًل وظاهر األمر أن يف قوهلا تع

ت عنه ورضيت الزواج بموقف الشاعر من حبيبته التي ختل  

 أن باطنه ومنبع اإلعجاب احلقيقي فيه هو املشهد بغريه، إاّل 

صورة األب، )املكروهة  ة نفس ف ت نَالذي أيقظ يف

له منها، بل املعشوقة(، يف تعامله الفّظ مع املرأة، وتنص  

مفاخرته بذلك، بوصفه عالمة القّوة والرجولة، من خالل 

ذلك البيت الذي يبدو بمثابة طرد  للمحبوبة من حياته 

روحي يف ستني داهية.. »قه وتفكريه، ولسان حاله: وتعل  

 «وأنا راكان!
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يف إعجاب البطلة بكثري من الرموز  وكذلك القول

ست شخصّياهتم باألدب، أو الذكورّية، الفحولّية، سواء تلب  

، (إرنستوتش جيفاراـ)بالفّن، أو بالثورة السياسّية، ك

فكّل أولئك كانوا يستأثرون   1.(مجال عبدالناص)و

بإعجاب البطلة، مع غياب تامٍّ ألي رمز  أنثوّي يبعث عىل 

لة ف ت َنة ، من حيث قد ظّلت األنثى يف خميِّ ّص عجاب يف الناإل

تلك األ ّم الطّيبة الضعيفة، املغلوبة عىل أمرها.  ويف هذا 

كحال  ،علنه املرأة/ البطلةبني ما ت   صارٌخ  نفيسي  تناقٌض 

 عنها حني تقول تعربِّ  -من ثورة عىل الذكورة ،رأة غالًباامل

أحرص عىل  ثرية... وكنتأّما ألعايب فهي ليست ك»: مثاًل 

رين بقوّ بُّ نة.  ُأح  وجود ُدَمى العناكب الصغرية امللو   ة ها ُتَذك 

نتهاء منه.  يا هلا نثى عندما تقتل زوجها وتلتهمه بعد االاألُ 

ي، .. ال ال ال تأخذوا هذه الفكرة اخلاطئة عنّ من بطلة!  و.
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ذ بتعذيبهم وبني  -1«فأنا ال ُأَحب ذ قتل الرجال، أنا فقط أتلذ 

 عىل أقانيم الرجال، عربي  فهتا
ة، يف ة وغري عربي  تها بَوَله 

 -زهاتناقض ظاهر!  حتى إهنا لتجد للرجل رائحة متيِّ 

رائحة »عن ب عد مسافات شاسعة، وبخاصة  -بزعمها

ناقض بني ما تبديه من التي تعشقها!  تَ  «!الرجل السعودي

لم به، حاميً  ثورة   ّر ت  كام  -ا، إذعىل قيد األبوّية، ومن ح  ق 

ة من دون أب، األب »ف ت نَة:  ال يمكن أن أكون إنسانة سوي 

، فكل ما يف األمر 2«الذي يمنح أبناءه األمان والثقة بالنفس

ت  منها.  وكذا رَ فَ  قسوة، فعافتها ونَ ة إاّل بو  أهنا مل تعرف األ  

ل، نورس أحالمها املتخي   -(جوناثانـ)القبيلة، التي تزعم ل

لحق بتحليقه، أهنا ستَ  -ات القيودباخلالص من غارمز 

 موطئ ال أرى من الدنيا اجلميلة إاّل  مَ ـأنت تعلم ل  »قائلة: 
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القدم، تعلم بأنني أقبع حتت.. حتت القبيلة، القبيلة  

السجن.. أنا أنرش القيد بمنشار صغري.  نعم، هو صغري، 

 ولكنه منشار!  سأكّس قيد القبيلة.. أعتقد بأنني سأكّسه

 أهنا ال تكرسه هو اآلخر، وال تنجح، وإنام اّل ، إ1«وسأنجح

شكل دولة، أو يف هيئة حزب، أو  تستبدل بالقبيلة قبيلة، يف

ديولوجيا، وبقيدها الصغري قيًدا أكرب.  وكأنام تلك القيود إ

ق جوناثان بعيًدا عنها سيعود ل  جاذبّية األرض، التي مهام َح 

دإليها يف النهاية.  حتى إن ف ت    يف املوت مأمنًا ر إاّل تفكِّ  نَة مل َتع 

 .2من تشظيها وخوفها

 

 ة:البنية النفسي  ب. 

برشوط  مل تكن عن وعي   (ف ت نَة) «اتجوناثانيّ »وبام أن 

ة احلقيقّية وتبعاهتا، بمقدار ما كانت عن احتياج إىل ري  احل  
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بدائل مستأنسة لتلك الوحوش التي تتبص هبا الدوائر، 

كانت  وإن   ،!  وهيللرجل زهاد رائحة متيِّ فلقد ظّلت جت

ويف  -1سخة بالنساءرائحة ذكورّية متّ  -كام قالت -أحياًنا

، ما يكفي من النظرة «سخة بالنساءمتّ »هذا التعبري يف ذاته 

 أهنا تتعّشق تلك إاّل  -الدونّية إىل املرأة ،)الذكورّية(

 تكرهه، مل الرائحة، إىل درجة أهنا مل حت  ّب زوجها محود، وإن  

ال  عاديٌّ  ال يشء.  فهو رجٌل »: -حسب قوهلا -كان هألن

تفوح منه رائحة الرجل السعودي، رغم أنه سعودي 

   2!«األصل

وتبًعا لذلك ظّلت طموحات ف ت نَة طيلة النّص العودَة 

ة واألمن، وإن  يف صور إىل األب السعودي، مصدر القوّ 

ن وءة/ معشوقة(، لكنه ا طموحات ما ذكورّية بديلة، )َمش 
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ام راودهتا ظنًّا بأهنا هي  تباًعا، أو هتزمها كلّ فتأ تتكرس  ت

املنتصة، لتصل احلالة ذروهتا من االندحار النفيس يف ما 

مصدر  -انتاهبا من خيبة التقائها باحللم األبوّي/ األمري

 أو حتى رؤيته عن ق رب.   -ة واألمن واجلاملالسلطة والقوّ 

ل يف النّص بطولًة، مري مل يشكِّ عىل أن ذلك احل لم/ األ

د  كونه  ؛كام تزعم ف ت نَة عىل غالف الرواية األخري إذ مل َيع 

طفوليًّا، رسعان ما حالت  دونه  اًل هاجًسا تعويضيًّا، ومتخي  

املسافات واجلموع.  بيد أن الشخصّية احلقيقّية التي 

جّسدت احل لم ومتّثلت فيها تلك الرائحة العصّية الفاتنة، 

، (عبدالعزيز)البطولة واقعيًّا، هي شخصّية  (نَةف ت  )لت قاسم 

، وكان أوّ طبيب العيون السعودي الذي أحب   ل ما جذهبا ت 

معته يف جفاء تعامله مع النساء الاّل  ئي إليه )كذلك( س 

يراجعن عيادته يف َقَطر!  إنه تلك العجينة اإلنسانّية التي 

، شك ا.  يديولوجًء وإوانتام ومضموًنا، عاطفةً  اًل عشقت 

ُت رائحة أعرفها، مْ َشمَ »ذلك الرجل الذي تقول فيه: 



 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ثفصولٌ نقديَّة يف األدب السعودي احلدي
 

 

306 

 

بُّها، رائحة لرَ 
ل سعودي ليست كباقي ُج رائحة ُأح 

( ف ت نَة)ت .  وهي يف حقيقة األمر رائحة نفسّية شد  1«الروائح

َرى، رائحة األّب، رائحة  ك  إىل ذلك الطبيب: رائحة الذِّ

ل م، ر ورائحة الرؤية،  ،ائحة املعتقداألمن الضائع، رائحة الع 

ت نَة تتخب   عاشتالتي 
ط يف دياجري التفتيش عن صدرها ف 

ّن.  أَ مَ ط  م   رها الكئيب، والَت فَ إليه يف َس  الرؤوم، كي تطمئنّ 

ل املفارقة، الذي اكتشفت ذات يوم أنه ج  الر   (عبدالعزيز)

وإن  -حيمل أفكاًرا شيوعّية، مل ت فلح يف مناقشته حوهلا

من »قد مّرت بمرحلة كانت فيها  ،هي، كام قالتكانت 

، وانضّمت إىل بعض تنظيامته الصغرية «عّشاق الشيوعّية

كام مل يفلح هو يف عالجها النفيس لدى  -2دون أن تستمرّ 

ات، لتكتشفه بعد حني إحدى زميالته من الطبيبات النفسيّ 
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انقلب رأًسا عىل عقب، فأصبح ، وقد (ةمك  )من الدهر يف 

ّم إىل قوافل ض، بعد أن ان(أفغانستان)ن مآخر، قادًما  رجاًل 

وهو ما   1اجلهاد يف اخلارج وفلول اإلرهاب يف الداخل!

بات حول أسباب تقل   (ف ت نَة)بعث أسئلة كأداء يف نفس 

 الوالء يف اإلنسان العريب، سائلة نفسها: 

بات التي ما الذي حدث وحيدث؟  ما هذه التقلُّ »

ليسار إىل أقىص اليمني افعل من أقىص تفعل باإلنسان ما ت

ل تلك  أقىص اليسار؟  َمن الذي ُيعط  ومن أقىص اليمني إىل

كنا ويديرنا  البوصلة التي تقبع بداخلنا؟  َمن الذي حير 

هكذا؟  هل هي الرتبية؟  هل هي املدرسة؟   «يلخبطنا»و

هل هي البيئة؟  هل هو املحيط؟  هل هو بيتنا؟  هل 

ق.  وهي أ2« هـ... د  عىل جتربة البطلة كام تصدق  سئلة َتص 
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ة إجيابي ة، إنساني ة وهي ظاهرة   .(عبدالعزيز)عىل جتربة  حيوي 

رها الكاتبة، عىل لسان البطلة.  ف ثبات »ـال سلبي ة، كام تصوِّ

ليس من طبيعة اإلنسان الطبيعي، بل طبيعة اآللة  «البوصلة

فإنام هي  ،ن الرأي فيهاكا وأبات، املربجَمة.  ومهام كانت التقل  

ة  ل األسئلة النظري  التي متّر بنا يف منعطفات متظهرات لتحو 

ّيات علّية، واالقتناعات الذهنّية إىل سلوكف  إىل مواقف احلياة 

ذلك عباء الكافية أل، لدى من حيمل الشجاعة ةواقعيّ 

ل الشخصي ة من هذا النوع نموذج و  .وحتّمل تبعاته التحو 

املسط حة  بخالف األخرىية، مشخصي ة الناال و نموذجه

   اجلامدة.و

ب   واستمرار تعّلقها  (العزيزعبدَ ) (ف ت َنة) ولقد جاء ح 

غم تبّدل حاله، وزواجه بامرأة أفغانّية استشهد أهل   ها به، ر 

ليعكس ما ي شبه عىل  -حسب قوله -«لوجه اهلل»جها فتزو  

قدة إلكتا(، يه فحينام رأت   املستوى النفيس نوًعا من )ع 

صورَة األّب املفتقد، من حيث هو رضورة ال مناص منها، 
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مهام كان أو كانت.  وهلذا الب عد األبوّي، ولكي يكتمل 

ل  احل لم، ما انفك   َرة (أهبا)ّح عليه أن يذهبا للعيش يف ت ت  ي 
، د 

ت نَة ما مث  أبيها.  لكأن عبدالعزيز قد مث   له األّب الكبري ل لف 

النورس »يف رواية  -(جوناثان)س رم النومعلِّ  -(شيانغ)

.  وكان عبدالعزيز، قبل أن تكتشفه «جوناثان ليفنغستون

ت نَة ص  
ل ، قد اختفى من حياهتا فجأة، للتحو  (ةمك  )دفة يف ف 

الفكري الذي طرأ عليه، متاًما كام اختفى ذات يوم األب 

م النورس جوناثان، حينام أدرك )جوناثان/ شيانغ معلِّ 

فكان كلام مارس » ؛روس الطريان تكاد تنتهيدف ت نَة( أن 

ة واحلنان، أحس رغبة يف اهلبوط من طريانه إىل عوامل املحبّ 

 «.السامء إىل األرض ليهدي قومه سواء السبيل

ا(،  (ف ت نَة)ومل يقتص موقف  النفيس، )السلبّي ظاهريًّ

ى إىل املجتمع، رسهتا، بل ختط  من عامل الرجال عىل أ  

 -مواقف تلك الفئات بني فئاته من منظور   فاضلرشعت  ت  ف

من املرأة.  وهذا ما أوقع العمل يف  -احلقيقّية أو املتومّهة
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ي ة منها أو  تصوير رشائح اجتامعّية معّينة، وال
سيام الَقَبل 

ي ة، بتشويه  ظاهر  
ن  ي  ى انحيازات مسبقة، ، يتبن ، ومتعّمد  الدِّ

ًرا خطاَب   ما يريد من سلبّيات، إاّل  ، ال يَرىدٍّ تيار  مضا مضم 

، يف 1حتى إنه ليصل إىل السخرية من مظاهر هؤالء

 ألفكار حمتشدة يف اجتاه   -ال خيلو من َفجاجة -توظيف  

، بل مل يقتص األمر عىل تشويه هؤالء واحد!  بل نضايلٍّ 

هم أحياًنا، وبيئاهتم، وثقافتهم، نَطال أيًضا مواط  

 بغيض!   َنب ٌت شيطايني اهتم، وكأهنم وسلوكيّ 

ه ما يكشف مقدار ما ترشبته بطلة ويف هذا كلّ 

، يواجه مضادٍّ  من فكر   -بوصفها نموذًجا اجتامعيًّا -الرواية

يف  سويٍّ  غري   ف  ال يقّل رشاسة، وبنهج  ًفا بتطر  ما يراه تطر  

زن، وال عادل، وال قادر عىل أن يرى احلياة تعامله، وال متّ 

قَ  ت  عرب صدمات احلياة.  وهي مَ ده، التي نَ خارج خارطة ع 
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 أحاديٍّ  فق منظار  حالة مندغمة يف رؤية كاحلة إىل العامل، وَ 

ه يف متزيق النسيج االجتامعي، ني، كثرًيا ما يلعب دورَ العَ 

َيًعا وتيارات   متناحرة!  ويف هذا تسليط  وأحزاًبا، متافضةً  ش 

تامعي ضوء عىل نامذج إنسانّية يكابدها املشهد االج

ضجه وكامله، ليس  أن العمل الروائي، يف ن  .  إاّل يفوالثقا

ر، ويقف من آَخ  فكريٍّ  علن مواقف تّيار  ، ي  منربيٍّ  بخطاب  

 صار بنفسه خصاًم وَحَكاًم، وصار عند ذلك السياج، وإاّل 

ه الفكري ومواقفه اخلاصة، وإنام العمل عمله مطي   ه  ة توج 

ة، بخريها فوجهها املختلللحياة بأ الروائي تصويٌر أمنيٌ 

ر سبّية، ال ت شع  ها، يف موضوعّية ن  ها وسلبيِّ ها، إجيابيِّ ورّش 

اخه!  كام القارئ بصوت املؤلِّ  يًّا ف، ناهيك عن ص  يلزم فنِـّ

عن احلضور  يف العمل الرسدي ؤلِّفاملأن ينأى صوت 

لَعرض خصال  -ق مستحياًل املنحاز، وإن  كان احلياد املطلَ 

أو جتميل.  فعواطف  تشويه   دي، دون تعم  الناس، كام ه

عَ املؤلِّف الشخصي   ج يف العمل ة  ت  ّد من مواحق الن ض 
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بني طبيعة العمل  جوهرّية   القصيّص.  وتلك نقطة اختالف  

 القصيص، والطرح املؤدلج، الذي يتخذ الرسد حمض وسيلة

 .بثٍّ إديولوجّي 

 

   ة: البنية الّسدي  ج.  

، ي لحظ أن ضمري «ف ْتنَة»ة يدّية يف رواوباستقراء البنية الرس

م؛ إذ بطلة الرواية هي اخلطاب يف النص هو ضمري املتكلِّ 

.  متكئًة يف بعض (القحطاين الرمٰحنف ت َنة عبد)راويتها 

.  هذا 1و )املناجاة(الداخل، أ «املونولوج»احلاالت عىل 

بني  عىل ما سبقت  إليه اإلشارة من مراوحة النّص  فضاًل 

 -معظمها -استجاع املايض، فاألحداثوحظة الراهنة الل

حمض ذكريات، زمنها ذاكرة الراوية، ال زمن الشخوص 

م  العمَل إمجااًل الروائّية، وال زمن تنامي األ
 حداث.  ما َيس 

 

 (.  مثاًل  132كام يف )ص 1
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، يف مبارشة غالبة ،الرواية(، السائد طرحها-بطابع )السرية

 العريب.يف ساحة الكتابة الروائّية يف السعودّية واخلليج 

بال مفارقات  «ف ْتنَة»بدا البناء الروائي يف رواية  ولقد

مثرية، وال أحداث ترتقي كثرًيا بحركة التطّور الدرامي يف 

بام هو قائم عىل لقطات تتبعها تداعيات، ت سعف هبا  ؛النّص 

إىل ما  ذاكرة البطلة، من هنا وهناك.  وهذا ما انتهى بالنّص 

د بناؤها غالًبا ملعتم  ااخلليجّية،  ي شبه املسلسالت التلفازّية

فق وار، يف ذكريات تَتى، ومواقف متعاقبة.  وَ عىل احل  

تربوّية أو اجتامعّية أو  -للرسالة اإلعالمّية تغليب  واضح  

عىل جتويد البناء فنيًّا أو افتاع أبنية  -سياسّية أو فكرّية

ليميل العمل القصيص عندئذ إىل أن ي ميس وسيًطا،  ؛جديدة

تب  ـيِّت من من أجل إيصال مموكأنام ك   ضامني.  ا ب 

قد يسأل بعد االنتهاء من  «ف ْتنَة»ولذلك فإن قارئ 

ر ة، ضمن هذا العمل الذي يصوِّ ص  ة يف الق  ص  قراءته: أين الق  

ت   خذ جرًسا لطرح قضايا سياسّية واجتامعّية رحلة حجٍّ ت 
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لرسدّي ذلك النمط ا غري أنوهو سؤال مرشوع،   وفكرّية؟

ةكذلك،  ّية  مرشوعال خيلو من بنّته الكاتبة تالذي   وبخاص 

 يستوعب أشكااًل قد أضحى الرسد احلديث أن ميدان 

للَقّص.  ومن د حمتكاًم إىل املقاييس التقليدّية ع  ى، ومل يَ شتّ 

أّول بذلك املستوى الشائق الذي  جهة أخرى، فإن عماًل 

 نولود عادًة مل ممع ما يصاحب أو   -)القحطاين(كتبته 

 ؤ  لي   -اضطرابات ومتاعب
وأمجل  ن بأن القادم أصّح ذ 

 وأنضج!  

 

 ة:د. البيئة الروائي  

تبت   يف العقود األخرية روايات خمتلفة عن اململكة العربّية  ك 

السعودّية من راحلني، أو زائرين، أو متعاقدين للعمل، 

 -لدهيم خالهلا انطباعاٌت أو مواقف أقاموا فتات، نشأت  

كيل أعامهلم الكتابّية يف تش أسهمت   -صّيةخربام كانت ش

عىل توّجهات فكرّية جعلت هلم يف الرواية  تلك، فضاًل 
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ّية، واألهداف ـوعىل تباين املستويات الفنّ   1مآرب أخرى!

الفكرّية، يف تلك الروايات، ما اندثر منها وما انترش، فقد 

، دمن ظاهر النقر بعًضا، يف أنساق متشاهبة، ظّل بعضها ي كرِّ 

أو  وباطن الندب، والتشويه، لإلنسان واملكان، إّما جلهل  

ة التي تلك املضامني الوصفي  بدت  ولذا  ألغراض أخرى.

ة ة وثقافي  ة واجتامعي  بيئي   -من الرواياتذلك الرضب ها احو

، ال من وجهة األمانة يف ةالبنيوي   من ثغراهتا -ةوإقليمي  

 يائها الفنّ نلكن من حيث بتصوير الواقع فحسب، و

   كذلك.

 

  إبراهيم نص ـ)«، ل ىبراري احلم  يمكن أن يشار يف هذا السياق إىل رواية كـ» 1

ا إشارات صحية إىل أشخاص من بسطاء الناس بأعياهنم ه، وفي(اهلل

أو  ،ةانطباعات الكاتب النفسي   ووصفهم َعرب ونساًء، وأسامئهم، رجااًل 

نفذة)ًسا يف مدرِّ  هالته، إّبان عملختي  حتى أو  ،أو مشاهداته ،سامعه ، أو (الق 

 . (، كذلكحييى خيلفـ)«، لنجران حتت الصفررواية »
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 نحو  قد وقعت  ب «ف ْتنَة»وما نقصد إىل القول إن رواية 

كانت بطلت ها قد  ذلك الذي ذكرناه أعاله، وإن  ل مطابق  

ما وذلك .  هقاربت ما يستدعي إىل الذاكرة مضامني بعض

لَمح  يف بعض املصادرات واملبالغات اجلزئّية، التي ربام ي 

تارة، أو ربام  أو تباين تقدير   ،ةً تار ة تعبري  جاءت عرب خيان

.  هتا النفسّيةي حاالعىل بطلة الرواية نفسها وتردِّ  هزرأ لقي و  

جزًءا من حالة  اباتوالتصنيف قد الوصف  ذلك ألن

رفضها، ومواقفها السلبّية من جمتمع أبيها وبيئته، ممّا جعلها 

د اللعبة قواعأن  بيد ما تكره.  ال ترى من األشياء إاّل 

يف هو،  ت ع ش  القارئ عن أن بطل النصلكانت ما ائّية والر

 ق كاتبه.  ل  من َخ  ،هناية األمر

ة)، و(رطَ قَ )تتنقل بيئة هذه الرواية بني  د  ، (ةمك  )، و(ج 

حتديًدا،  (عسري)، أو منطقة السعودي ة، وجنوب (باريس)و

وما  يف غري ترتيب، ولكن عرب تداعيات الذكريات، كام مّر. 

 -عىل وجه اخلصوص -نظر يف بيئات الرواية تلكليلفت  ا
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حيث  ؛1ره الكاتبة حول بيئتها )األب(، منطقة عسريما تصوِّ 

 ر  
ل، من ح  تبدو تلك املنطقة يف النّص كام لو كانت بيئة بدو 

ر!  عَ أهايل الصحراء، يأكلون األقط ويعيشون يف بيوت الش  

ليه ذلك!  ولئن مل إل ي  خَ ـة ي  ما جيعل قارًئا جيهل طبيعة املنطق

دِّ  فإن  ،2د األماكن التي تدور فيها األحداثتكن الكاتبة حت 

ها كام وصفت   ،وال بادية ،ليست بصحراءإمجااًل  (عسري)بيئة 

الكاتبة، وإنام هي بيئة جبلّية ريفّية زراعّية رعوّية، يف 

 الغالب.  

وكذلك فقد بدت اللهجة التي تسوقها الكاتبة عىل 

، أكثر يار ذات لكنة صحراوّيةمن تلك الدِّ  نيلسنة املتحدثأ

منها جنوبّية أو عسريّية.  وذلك كأن تقول قريبتها من 

 

 .  00 -63: انظر 1

ّشاق إلحدى قريبات  2 كان من  (ف ت نَة)سوى إشارهتا اليتيمة إىل أن أحد الع 

، ممّا يشري إىل أن (عسري)، وهو واد  رشق منطقة (76انظر: (، )جأش)وادي 

 األحداث كانت يف تلك النواحي عىل مشارف الصحراء.
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ة الوحيدة !  ربام كانت املرّ «يا شق جيبي وش تقولني»هناك: 

توحي  التي أجرت الكاتبة عىل ألسنة شخوصها هلجةً 

ال  ه  َص أَ  ه  َص أَ »بلهجة تلك املنطقة هي يف قول قريبتها تلك: 

بعيًدا عن  -التخريج لتلك الظواهر لعّل و.  1«يسمعك! د  َح 

لتمس يف  -عدم إملام الكاتبة بطبيعة املنطقة وثقافتها ي 

األحداث عىل مشارف البادية من بيئة إمكانّية أن تكون 

 ي إاّل ت الكاتبة ال ت سمِّ ظل   وإن  .  تلك املنطقة، ال يف أريافها

إىل  تزورها من وقت   يملشهورة، التعموم املنطقة وأماكنها ا

   ، ونحومها.(ةدَ و  الس  )، و(أهباـ)ر، كآَخ 

من املبالغة وجمافاة الواقع يف  يظهر خليطٌ  قدكام 

.  ةعامّ صورة  وصف املجتمع العسريي وثقافة تلك املنطقة ب

َيم االجتامعّية -ذلكمن  ما أشارت  إليه  -يف وصف الق 

امرسونه يف النور يس، مقد   «ةرَ يْ الد  »احُلّب يف »بقوهلا: 

 

1 78 . 
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ليس هناك يشء اسمه حرام »بل إنه، بزعمها:   1!«وباحرتام

 هاعاني، ال أساس ملتعبريّية   مبالغة  حمض ا وهذ  2!«أو عورة

َرة»عن  ناثحتدِّ  (ف ت نَة)كانت   إن  ، إال  من الواقع ي 
 ،أخرى «د 

ة ري  أرادت اإلشارة إىل ح  إن   إال  يف غري جزيرة العرب!  و

، بام توحي به «ممارسة احل ّب »بني الرجل واملرأة، ال  احلديث

مها ين هناك املقصودَ  «العورة»و «احلرام»هذه العبارة.  وأن 

بمعنامها االجتامعي، ال باملعنى الرشعي.  ثم إذا كانت 

ر من النّص أنه يمكن أن آَخ  يف موضع   ت  رَ كَ قد ذَ  (ف ت نَة)

َتل الر   ق  بيلة أو التقائه هبا، حينام قه بنت البِّ ل  ملعرفة ح  ج  ي 

احُلّب يامرس يف »قوهلا: إن  ، فإنّ 3يكون من قبيلة أخرى

 ، إذا كان طرفاه من القبيلة نفسها، يصبح حمض خيال  «النور

، أو باألحرى هو تعبري جتاوزّي، كام مّر.  بل إن «بارييسٍّ »

 

1 69 . 

2 64 . 

 .  78 -76انظر:  3
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البطلة قد اندهشت  من عدم استعامل كلامت عاطفّية بني 

يا شق جيبي وش »ا قريبتها، قائلة: إذ انتهرهت   ؛كاني هناملحبِّ 

 ، فكيف بام ذكرت؟!  «!يسمعك ْد ال َح  هْ َص أَ  هْ َص أَ .. ؟تقولني

، صحيحةوفيه صورة نمطّية غري  -وممّا تذكره الراوية

، كانت ال (عسري)أن املرأة يف اجلنوب، أو يف  -دقيقةغري  أو

غري معقول،  غري صحيح، بلهذا و  1 ابن عّمها!ج إاّل تتزو  

ة، غالًبا، التي عىل إطالقه!  وإنام تلك تقاليد البادية العربي  

 تذهب إىل أن البنت البن عمها.  عىل حني أن ابن العمّ 

مل يكن  إن   ،قبائل اجلنوب لِّ حسب األعراف يف ج   -كان

ه.  ولذا يبدو بابنة عمِّ  ج أصاًل ّد كاألخ، قد ال يزو  ي عَ  -هاكلّ 

َيم هنا من جمتمعات معيِّ ام لنّص يعوِّ أن ا
نة عىل جمتمعات لق 

دِّ  د املكان الذي عليه مدار أخرى، يف الوقت الذي ال حي 

ال خيلو من  يف إطار جغرايف واسع النطاق، احلديث، إاّل 
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ف األعراف والتقاليد.  ويف هذا نقطة نظر  معرفّية يف ختالا

لذلك  عليل األّويلّ تصوير البيئة وثقافتها االجتامعّية.  والت

 
 
املعريّف  وغياب أشياء عن رصيد النّص  يبدو يف معرفة يشء

 ، فإذا هو يقيس الغائب عىل الشاهد.االجتامعّية وذاكرته

 ملرأةَ ( اف ت َنة)وكذلك يمكن أن يرى القارئ يف تصوير 

باع، أ تزعمحني  ،ةاجلنوبي   ن املرأة هناك كالبهيمة، ت 

دى، وهي ت زو   ل   نم ج صغريةً وت شتى، وهت  أَكَل »دائاًم،  َكه 

مْ  «صالُقرْ »من  ي بيده يف حليته ن املتبق  وَمَسَح بقايا الس 

آخر أن املرأة يف  ذكر يف مكان  يف حني تَ   1!«احلمراء املتنافرة

ني صحيحة؟  ال الصورتَ  ل!  فأّي ج  تلك املنطقة حمتمة كالر  

 أة كالبهيمة،هذه وال تلك، ففي كليهام مبالغة!  ليست املر

وي يف املبالغة، وليست املرأة يف املقابل ل  بطبيعة احلال، فهذا غ  

ولربام كان وراء هذه   ل، فهذا تضخيم مرسف.ج  كالر  
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 -معلومة أو ق َدم   معرفّية   إىل جانب ضبابّية   -املبالغات

 ت به من معاناة، إاّل ما مر   دافعّية انتصار ف ت َنة للمرأة، نتيجةَ 

االجتامعي يف إطالقات ال تطابق  فقد أوقع الوصأّن ذلك 

عها؛ إذ ال يمكن وال طبائع األمور يف تنوِّ  ،الواقع يف عمومه

بحال  إطالق أحكام كتلك عىل منطقة كاملة من خالل 

لشخوص، أو  فردّية   باملجتمع، أو ممارسات   حمدودة   خربة  

 أو قبيلة.   أو عشرية   أعراف جزئّية أل رسة  

ًعا فيام  (ف ت نَة)خصّية شأكيد هنا أن بالت حريي  ليست ب د 

تنقله إلينا من خالل نموذجها من تصّورات اجتامعّية 

يف تشكيل ذهنّية  شائعة.  بل لقد كانت الكاتبة صادقةً 

 ابنة بيئة إاّل  -لةيف املحصِّ  -بطلتها عىل تلك الشاكلة، فام ف ت نَة

 يلوجّية، ال هكتلك، ال باحثة اجتامعّية، وال عاملة أنثروبو

 -ثقايفٍّ  بتحليل   - أنهًة روائّية.  إال  متها شخصي  وال من قد  

ن َسب االختالفات الفعلّية بني عادات القبائل  ومهام بلغت  

، بام هي متقاربة إمجااًل  يف اجلزيرة واخلليج، فإهنا واقعيًّا تظّل 
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َدم، ومن ثقافة  متتح من أصول إرثّية واحدة، مغرقة يف الق 

ونظرة املجتمع  -عىل سبيل املثال -ملرأةاة مشتكة.  فعامّ 

ا، يف خمتلف أجزاء إليها، ال ختتلف كثرًيا، إاّل   ظاهريًّ

غالًبا مل نقل خمتلف بالد العرب.  إذ ما الذي  اجلزيرة، إن  

م سلوك املجتمع العريب عموًما؟  ما برح املسلمون، مع  حَي ك 

ض األعراف األسف، منذ أربعة عرش قرًنا، يراعون بع

بساطة أن تعلو عىل  َبلّية اجلاهلّية، التي يمكن هلا بكّل قَ ال

 إاّل  (ف ت َنة)وما .  منطق اإلسالم والعدل والعقل واحل رّية

باألصالة  ملثل تلَك العقلّية االجتامعّية، إن   وسيط نموذجّي 

أو بالتعبري.  ذلك أن اإلنسان مل تسمح له األعراف أن يكون 

رًّ  كام أراده اهلل، ل  ًفا مسؤواًل مكل   ،افرًدا ح  وكام  ،د، مثلام و 

، وإنام هو غريه.. كاّل  رَ ز  ر و  ب وحده، ال يز  سي بعث، ليحاَس 

ر مصائره.  ذاك إرث ه القطيع ويقرِّ رأس من قطيع، يسريِّ 

عىل الرغم  ،إذن، وهم فيه سواسية!  غري أنه ،العرب احلّي 

 يفاملجتمعّية  زلةت الع  فقد ظل   ،من ذلك اإلرث املشتك
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ة، لة الشعبّية بمثل ما تناثر عن لسان ف ت نَي املخيِّ املايض تغذِّ 

من اعتقاد فوارق جذرّية هائلة بني القبائل واملناطق 

وهؤالء أسوأ، وعىل  ،فهؤالء أفضل ؛وعاداهتا وتقاليدها

ي ة   أ سس  
ر االجتامعي ة.  عىل أن ذلك التصو  ، أو مناطقي  َقَبل 

ف األعراف االجتامعّية وحدها، م اختالتوه   ال يقتص عىل

رش أنفسهم، بوصفهم بني البَ  ل متايز  بل قد يصل إىل ختي  

فروق  ، فام تلك إاّل م  عناص ذات خصائص متباينة.  ومن ثَ 

 رّية، متوارثة بدورها، أكثر منها فروق نفسّية وتصو  

 موضوعّية، لو قيست عىل حمّك البحث االجتامعي.  بيد أن

ل اًم يف املايض، لعوامل العزلة بني الشعوب َس ، إذا كان م  هذا

 آن النفتاح املجتمعات يف الراهن أن يمحو اموالقبائل، أف

 ؟!هات واخلياالت السالفةبقايا تلك الت  

صت ذلك التي تقم   (ف ت نَة)وبالعودة إىل شخصّية 

إىل جانب  -ه وقضيضه، ي لحظ أنه قد قاماإلرث بقضِّ 

عوامل أخرى يف بنية  -عنها ت  فكار التي عرّب نمطّية األ
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شخصيتها، متّثلت يف اضطراهبا النفيّس، وغربتها 

االجتامعّية، ورفضها، وال انتامئها، وهي عوامل قمينة بأن 

جتعل رؤيتها للعامل بتلك الصورة املشّوهة.  لوال أن الكاتبة، 

، قد َوَقَفت  لتجعل منها ض (ف ت َنة)وقد أنطقت  حّيَة بام نطقت 

، ًة هنائّية عنه، يف الوقت نفسه.  صحيح أّن َمن َح ومعربِّ  واقع 

الشخصّية حرّيتها يف التعبري عن طبيعتها أمر صحّي من 

الناحية الفنّية، بيد أن الشخصّية هنا قد َبَدت  ت عاين أكثر من 

علت بمثابة جرس أفكار الكاتبة  ذلك، من حيث ج 

 ومواقفها. 

املقارنة بني  لومن خال -ذلكك وعىل الصعيد الثقايف

ترسم شخصّية ف ت نَة للقارئ صورة  -(عسري)و (َقَطر)

ف واجلهل من م من جهة والتخلّ ل  متباينة بني احلضارة والع  

مضاّدة.  حتى إن طبيب العيادة البائسة يف عسري ليقول  جهة  

، يف حوار تسوقه الكاتبة هلا، حني عرف أهنا قادمة من َقَطر

 :بالعاّمّية
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 ي.. وإيه اليل رماك  هنا؟ تيا بختك يا س»

 زور والدي. أجيت 

 خذيه وروحي َقَطر أحسن لك.

حلوة.. بس أنت فامهها خطأ..   ليه يا دكتور؟ الديرة

صمون أو  »باملناسبة من وين أقدر أشرتي  إاّل 

 ؟ « ساليس

«  اهلل!دنتي بتحلمي أنت  يف صحراء ما يعلم بيها إاّل 
1   

وكأن !  « اهللا إاّل .. ما يعلم ِب صحراء» (عسريمنطقة )وكأن 

معيار التطّور، ولو هو ساليس« »أو  «استخدام »صمون

 فضاًل  -«رشحية»أو  «فطرية»  عربي ني:نيباسمَ ولكن دا ج  و  

شارّية ملا كانت فيهام تلك اإل -ًجا حمليًّان يكونا منتَ عن أ

بة ذلك املوقع الذي ال  ؛عىل املوقع احلضاريالداّلة  ،املطر 
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إاّل  -ة لكّل أجنبياحلديث ةالعربيّ  ةعيّ بَ ـت  البحسب  -ديتحد  

ة لغوّية تأيت يف يّ وهي إشار غري عربّية!  ل غوّية   بعالمات  

ر  » :مقابل م  »ص« والق   عىل التخل ف، ، الدال ني«نالس 

وإىل جانب هذه !  من قبلإليه  (ف ت َنة  )ما أشارت بحسب 

  ، فإنّص لها خطاب النلغوّية( التي حيم -العقلّية )اإلديو

عىل  أوصاف قيمّيةط اسقإيف  ليتمث  اآلَخر لثقايف ا اإلشكال

من بمالمح يف النّص م البيئة الروائّية س  ا يَ ممّ  ؛كاملة   منطقة  

لفي أن  ذلكتعميم.  التعتيم وال تحديد إهياًما بالقارئ ي 

 ةمنطقة شاسعة، منسوب أمامه:ف؛ بال حتديد ، ولكنمكان

انطباعات حول قرية  أو هجرة  وأ ،ت شخصّيةاإليها مرئيّ 

لو مل ي ذكر املكان الروائي ه لعلّ ؟!  وتقع ة، ال يدري أينقصي  

أو حتى اجلنوب، ألمكن  ،مطلًقا، وإنام كان  اجلزيرة العربّية

يلّح  يف الوقت الذي -غري أن النّص .  تصّور ذلك واقعيًّا

َية مَ  ،عىل عموم مكان م   مكر أعاله، وذ  ن مشهورة فيواط  وَتس 

ه صورة واحدة ر ذلك كلّ صوِّ ي   -منه وأشخاص ومعامل
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  تلك الصورة يف كّل ي ف ت نَة مل تقتنصا إاّل عينَلكأن .  ةسلبي  

عن  غربة  يف إىل التحامل، أو ربام  يف جنوح   ؛يارالدِّ  هاتيك

 املكان، متاًما كتحاملها عىل أبيها وغربتها عنه.

: أيًضا  هذا السياقكام نجد بطلة الرواية تقول يف

كنت أعلم بأنني سأكون املَل َكة يف ذلك املكان الذي ال »

(.  ف ت نَة)رات نعم، تلك تصو    1!«مةتوجد به امرأة متعل  

ما يف  دقالصِّ ملحاكمة  أو ثقايفٍّ  اجتامعيٍّ  ولسنا بصدد تقرير  

ال يكشف عن نفسه النّص  غري أنَخَطله،  أوواقعيًّا تقول 

لّية يف مراحل تطّور شخصّية وّ ات األملرئيّ مصري تلك ا

.  أصاًل  (عسري)حتى لكأهنا مل تزر  ؛امعرفيًّا واجتامعيًّ  ،البطلة

 ،عىل الرغم ممّا صّورته الكاتبة من تنّقل ف ت نَة هناكف

 ،يف جممله ،دالنّص يؤكِّ  فقد استمرّ واحتكاكها باملجتمع، 

ت ياًما كام بقمتوذلك تصّوراهتا النمطّية السابقة.  استمرار 

 

1 62 . 
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َث فيها جتربة  احلّج إاّل  صالدة ف ت نَة حائلةً  د   دون أن حت  

قد  -كام قالت -؛ ألهناّج احلَ  عنناعاهتا اجلامدة تقترسيًخا ال

بوصلة »إهنا .  1ص من ذنوهباتت النية عىل رفض التخل  بي  

، عدم استقرارها (عبدالعزيز)التي كانت تنعي عىل  «الثبات

ه عن رت  فإن ما صو   وإاّل !  تهيّ عيًبا يف شخصالذي ترى فيه 

 ، يتناىَف (َقَطر)مقارنة بفتاة قادمة من بادية  (عسري)امرأة 

يف هنا لن نخوض و.  مع حقائق التاريخ والواقعقطًعا 

عروف أن تاريخ التعليم واملدارس التاريخ للقول إنه من امل

 أقدم كان -بام يف ذلك مدارس البنات -يف جنوب اجلزيرة

أخرى يف اجلزيرة أو اخلليج، وذلك قبل  ةمنطق من أّي 

لذا ما وجود التعليم النظامي احلديث، بطبيعة احلال.  

كام  ،هناكَ  َمل َكةً ، يف مستواها التعليمي ،تكون ف ت نَة  كانت ل

يِّ   ل إليها!  خ 

 

 . 9ر: ظان 1
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تلك نظائر واقعّية من الناس،  (ف ت نَة)إن لشخصّية و

رين رسيعي قابل آَخ ماحلياة، يف  ممّن ال تكاد ت غرّيهم جتارب

.  ولذلك ، كشخصي ة )عبدالعزيز(التأّثر والتحّول والتطّور

َسط حة، ال كلّ  ه فال غرابة أن تبدو شخصّية البطلة شخصّية م 

ا ي ذكر عرب كّل  فهي ؛نامية ورحالهتا  اضطراهبا مل تنم  نموًّ

حتى لقد عادت يف آخر التعب إىل النقطة التي .  املختلفة

د) عاملها، عىل صوت يفانطلقت منها  أيووووه »: (عبده حمم 

إيذاًنا بانتهاء  ؛1« قلبي عليك التاع... ما حيتمل غيبتك ليلة

ول إىل البداية نفسها، وكأن شيًئا ؤ، تمفرغة   دوراهنا يف حلقة  

 مل يكن.  

عّد هذا عيًبا فنِّ  كهذا؟   يًّا يف بناء نصٍّ ـفهل ي 

ا الكاتبة، ولو رهت  و  ت نَة كام صفتلك هي شخصّية ف   ؛كاّل 

أخرى غري  شخصّيةً  لكانت اصطنعت   ،رهتا بغري ذلكصو  

 

 . 134انظر:  1
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، بتكيبتها النفسّية واالجتامعّية.  ممّا يعني أن احتكام (ف ت نَة)

له عىل أن يفرض عىل م  ة متوارثة، قد حَي ي  ـالناقد إىل معايري فنِّ

 . مع طبائعهاالشخصّية ما يتناىَف عىل الواقع وعىل النّص و

 بّث واقعّي حلاالت إاّل  ،وهبايف خمتلف رض   ،وهل الرواية

 األمزجة والقابلّيات؟   متابينةإنسانّية، 

 

 هـ. الزمان واللغة:

-1- 

ا قد رأينا حال االضطراب املكاين يف الرواية، فإن وإذا كنّ 

، منذ مفتوح   هنا كذلك قد بدا متأرجًحا يف زمن  ازم

مروًرا باجلهاد املايض،  ات من القرنات فالسبعينيّ الستينيّ 

إىل ما بعد أحداث احلادي عرش من  األفغاين، ووصواًل 

ي )اإلرهاب صاع األفكار بني مفهومَ  سبتمرب، أوانَ 

من  (،عبدالعزيز)ت به شخصّية واجلهاد(.  بدليل ما مر  

ًدا جماه   ذاهًباحاله  حتى انقالبطور التأثر باملّد الشيوعي، 
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التي عادت إىل  (،ف ت نَة)زانة .  وكذا خ  (انأفغانست)إىل 

مقتنياهتا من الصور يف هناية التحال، لت خربنا أهنا حتوي 

، (سعاد حسني)، و(اجيفارـ)صورها الثمينة ألعالم، ك

مجال )، و(أمحد مظهر)، و(ر الرشيفمَ ع  )، و(نادية ل طفي)و

ة لمنا بالوحدأراد حتقيق ُح »ته ألنه ، الذي أحب  (الناصعبد

من هذا أن ذلك هو الزمن الذي ستنتج ي  و  .«ةالعربي  

، فإنه زمن وكام هو بنيِّ   .عاصته ف ت نَة، وهو الزمن الروائي

ل   َل فَ طويل، طوَل سامء تلك النجوم، التي أَ  مل يكن  إن   -هاج 

من سامء جيل اليوم، أو حتى اجليل الذي قبله، وذاك  -هاكلّ 

ر فتاة   م   كبطلة الرواية.     ،ة  ، َغض  ة  معاص ما ال حيتمله ع 

النّص بخطاب ف ت َنة،  َل فَ وإىل ثغرات كتلك، فقد َح  

ًرا انتقائّية، وغري وَ الذي كان يعكس يف كثري من األحيان ص  

م  عليها يدقيقة، 
نقلها عن أماكن وجمتمعات وفئات، َتن ق 

م   البطلة  
 بَعًشى غالب.  وهذا ما ، أو ال تراها، إاّل ما َتن ق 

أي اجلزم  ؛«ّيةئالدوغام»بعض صفحاته بـ َسَم النص يفوَ 
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م ل  َس ، م  (عتيقة/ مستمرة)، أو (تة/ ثابتةمبي  ) جهات نظر  بو  

 ها.  ته لبثِّ م  ى العمل بر  ، يتامَ ث  أو تري   متحيص   امدون ،هبا

سيام يف  وال -كأن األماكنف، ومن تلك املنطَلقات

، إلإنام جاءت منتقاة عن عم -ّج رحلة احلَ   اتفيصتجراء د 

ينّي، فكرّية عىل صعيد الواقع والسلوك االجتامعي والدِّ 

تسليط  النص   عَ مَ ز  متنافر ما أَ  م  ل  يَ  من خالل واقع  وذلك 

 -عاّم سبق فضاًل  -هذاى الضوء عليه من متناقضات.  يتبد  

أو من تلك .  1ةسبمن رجال احل   من موقف البطلة مثاًل 

بقرب الرسول يف املسجد  حاتاملتمسِّ  لة بمنعالفتاة  املخو  

سة.  يف املشاعر املقد   أو من وصف الوضع العامّ .  2النبوّي 

ة، رات سامعي  بتصو   حمتشد   طايبٍّ َخ  ذلك يف أسلوب   كّل 

ات الساردة عن الوعي  فيه الذ  ة، تتجاىَف ومحوالت إعالمي  

 

 . 28، 18انظر:  1
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.  ام ختوض فيه من جدلّياتاملتعلِّق ببالواقع املوضوعّي 

ب ه   لو  حاألمر الذي 
بعض صفحات الرواية إىل ش 

ومواقف ناجزة، وإن   ،واضح   ، ذات انحياز  «مقوالت»

 م  أ ديرت يف شكل حوارات.  حتى لي  
إنه لوال  :ن القولك 

الذي ما تنفّك البطلة  -َفس احلانق املرتابتكسري ذلك الن 

طريق  عن -ناعاهتاتقاعن  عن حاهلا مدافعةً  ةً ع به معربِّ ت راف  

إنه  ؛رّية التي انتهجتها الكاتبة برباعةفزات التذك  قتلك ال

يف َجل د الواقع  الستحال العمل إىل كتاب  لوال ذلك، 

 ت  ذلك املأزق، مدركةً عَ وقد وَ  -واملجتمع.  وكأن الكاتبة

ج عىل عملها املؤدلَ  (ف ت َنة)خطورة احلضور الصارخ خلطاب 

 ،من التداعيات ته يف معمعة  د  قد جلأت إىل إذابة ح   -الروائي

من الزمان  شاسعة   تة، عرب خارطة  وهتويامت الذاكرة املتفلِّ 

 واملكان. 

 م  ة إىل حماكمة الواقع ي  تلك املقصدي  بو
ل علِّ أن ن   نانك 

ْتنَُة ﴿فالفّتان هو الشيطان، .  نفسه «ف ت َنة»اختيار اسم  َوالف 
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َن الَقْتل نيا، لد  اة العربّية ب، وهي مرتبطة يف الثقاف﴾َأَشدُّ م 

ُأدخل النار فقد  وكّل يشءٍ »امل، وباحلرب، وبالنساء، وباجلَ 

املفردة   اللّية تتوارد إىل ذاكرة  تلك احلقول الدِّ  كّل و.  1«ُفت ن

اساًم لبطلتها، ومن جمموعها  ،ةرفي  بح   ،التي اختارهتا الكاتبة

 ،من الشّك  ب ركان   سوى (ف ت نَة)مالحمها.  فام  لت  ك  َش 

 أو بباطل. ذع، بحق  والنقد الاّل  ،والتعرية ،واألسئلة

-2- 

.  إمجااًل  دة  جيِّ  عربّية   تبت بلغة  أهنا ك  « ف ْتنَة» لروايةوممّا ي ذكر 

ا، من نحو: مستوً  يف بعضهاتصل   ى شاعريًّ

شعرُت بِّبودة تتسّلل إىل عظامي، جتّمد كل يشء  »

ا  حترك يف داخيل وسكن، ضحكْت َعْيني فتواعد ِب

كله واجتمع، تشابكت أهدايب باأليدي   ابريق الدني

 

 ، )فتن(.أساس البالغة: الزخمرشي، انظر مثاًل  1
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عانق ِبا املوت   ورقصت حتى الثاملة، يا هلا من حلظةٍ 

« روح احلياة وانتَشى.
1   

 2(Faulkner Williamوال غرو، فلقد قال )وليم فوكنر

ْعًرا  كاتب رواية ربام أراد كّل »: يف هذا الصدد أن يكتب ش 

مل ينج من  -مع ذلك -«نَةف تْ » غري أن نص    !«يف البداية

ع   ى بعضها إىل أسباب زَ أخطاء لغوّية ونحوّية وكتابّية، ي 

 .  طباعّية

وار حتديًدا.  العامّية، يف احل   عىل أن الكاتبة قد اعتمدت  

دعوى لللعامّية، أم  انتصارٌ هو ، أم لغويٍّ  أ فذلك لضعف  

ا غً مل يكن مسوِّ  التعليل األخري أرجح، وإن   واقعّية؟  لعّل 

بتذل أسمَ  لك أّن رسالة األدب تظّل ذ.  بواًل مق ى من أن ت 

 

1 90  . 

أمحد عردات وعل  .، ترالفّن القصّص  بالغة(، 1994بوث، وين، )انظر:  2

    . 104، الرياض: مطابع جامعة امللك سعود(الغامدي )
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من حيث إن رسالة األدب  ؛ةة اليومي  لغته ابتذال املحكي  

 : التسامي باللغة عن الكالم االعتيادي، يف كّل األ وىَل 

لقضايا  إيصال   وسيلة   مستوياهتا، وليس األدب حمَض 

 نيعارض بوال تَ أو ولوج  إىل حلبة صاع األفكار.   ،ةإنساني  

ذلك والواقعّية؛ فالواقعّية ال تعني نقل احلياة اليومّية حرًفا 

 طَ قَ كان األمر كذلك، لَس إذ لو  ؛هلارتابتها وتبذ   بحرف، بكّل 

له لغته من اللغة، وله طبيعته املائزة  :، بام هو أدباألدب

ليا التي ترتفع عن وظيفته الع  له عن عادّي الكالم واحلياة، و

إن وباجل ملة، ف  .أو اإلمتاع ،تسليةلأو ا ،إلثارةهاجس ا

  .1«عبيّ غري َش  فنٌّ » -حسب )أورتيجا( -«الفّن احلقيقي»
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