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 النص : 

ادلليء ابألحاسيس وادلشاعر جيد نفسو ضئيال حيال ادلساحة الفسيحة األرجاء اليت حتيط بو ، قبل أن تغشاه عظمة  ادلسافر  
ر ادلنظر الطبيعي ، وإذ تغلفو العذوبة احلسّية ادلنبثقة من الكثبان الرملية الشبيهة أبجساد رلدولة ، يصبغها الضوء ادلتغًّن يف النها

يف ذلك ادلوضع حلظة قبل أن يواصل سًنه حنو  يتمّددرمادية وبيضاء ، وصفراء ، فإنو دييل إىل أن  ، ويف تعاقب الفصول أبلوان
ملتقى أشكال وألوان أخرى ، وسيماىا الصخرية اليابسة اليت خيّففها لون وردي أو قرمزي ، أو بنفسجي ابترة كالشفرات اليت 

ءات اآلدمية واحليوانية ، ىذه الكثبان ترسم على األفق رؤى خيتلط فيها تقطع الفضاء ، ونتوءاهتا اذلاللية أبشكال شبيهة ابلنتو 
 الواقع ابخليال .

وإذ حيٌن موعد مغادرة السائح للقرى ، أو الواحات أو ادلعسكرات ، فإنو يواجو مساحات شاسعة ، فيحملو تالعب   
عاصفة رملّية  تعّكرىااألضواء والظالل إىل عامل آخر ، ختتلط فيو األحالم ابلسراب . ىذه الرؤية البديعة ادلثالية سرعان ما 

 غرة الصفراء ، وىي تصّور رقصتها الدّوارة .تتبّدد على خلفية من ظالل دقيقة بلون ادل
ىذه الصورة ادلرعبة يعقبها غروب الشمس الذي حيتفل بنهاية النهار ، إبضاءة األفق متدرج من األمحر و الربتقايل ويواصل   

 ادلرحتل طريقو يف ضوء الكواكب والنجوم الساطع يف ظالم الليل البهيم ويضيء البدر الصحراء الساكنة .
ء يف مفارقاهتا وحتوالهتا ، يف ثقلها وخفتها ، يف إيقاعها وسكوهنا ، يف عظمتها ادلفرطة تلخص جوىر احلياة والشعور الصحرا  

 الوقيت ابحلريّة.
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غروب الشمس الذي حيتفل بنهاية النهار : شبو الكاتب الغروب ابإلنسان ترك ادلشبو وىو الغروب وحذف  بيانية:صورة  .1

 اإلنسان وأتى أبحد لوازمو وىو الفعل حيتفل على سبيل االستعارة ادلكنية .ادلشبو بو وىو 
 إجياب.طباق  معنوي:زلسن بديعي  النهار:...الليل. بديعي:زلّسن  .2

 

 




