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Resumen:

Los paratextos son unos signos semióticos abiertos al análisis críticoliterario 
debido a la posesión de una autoridad discreta y clara ejercida sobre el texto 
y el lector. Éstos representan un pacto de lectura mediante una poesía visual 
que utiliza el texto para construir el signifcado del texto literario desde la 
representación de una cultura visual donde el texto poético establece la be-
lleza de su sentido. Los paratextos son recursos literarios que añaden un ca-
rácter de modernidad a la producción poética. En este estudio pretendemos 
acercar estos conceptos a través de los paratextos analizados dentro del diván 
Antiqu ‘an al-hawà del poeta Abdallah Hammadi.
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الخلخص:
 الننصوص النوازينة، عنلمنات سنيميائنية قنابنلة لنلتأوينل والنساءلنة الننقدينة لنا تنتلكه منن

 )سنلطة خنفية وجنلية فني ال ن ذاتنه تنارسنها عنلى الننص والنقارئ؛ تنتمتع الننصوص النوازينة
le paratexte)بنغواينة قنرائنية وطناقنات دللنية، إننها تنتلك شنعرينة بنصرينة ينقيم عنليها الننص  
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 النشعري صنرحنه الندللني ويننح حنضورا لنثقافنة النعي كخنطوة ننحو اسنتحقاق الننتماء إلنى
  خنل ل النوقنوف عنلى مجنموع هنذه الننصوص النوازينةمننالنداثنة، وهنو منا ننرمني إلنى منقاربنته 

 للشاعر عبد ال حمادي."أنطق عن الهوىفي ديوا ن "

 ؛ النننقد الدبنني؛السنيميائنية؛ النننصوص الننوازيننة: عننبدل حننمادي؛ مببفاتببيح البببحث
التصوف.

 أضننحت الننعنونننة فنني ظننلّ الننتحوّ ل الننداثنني ومننا بننعد الننداثنني للخننطاب
 يشنننشكّل»الننشعري، هنناجننسا يننؤرّق الننؤلننف والننشاعننر بننالنندرجننة الولننى إنّننه 

 اسنتراتنيجيّة خناصنة، لنها خنصوصنيات ومنكوّننات تندخنل فني إطنار التجنرينب
 انشنطلقشنا مشنن اسشنتفادتشنها مشنن الشنركشنام الشنكلسشنيكي مشنن جشنهة ثشنمّ الشنوعشني بشنأهشنمية

.1«العنوا ن وتغيراته من جهة ثانية
 وبنناء عنلى ذلنك اخنتلفت قنيمة النعنوننة فني النطاب، فنلم ينعد منرشندا لننا أ ن

 حننلقة أسنناسننية ضننمن حننلقات الننبناء السننتراتننيجي»ننننتعداه إلنننى غنننيره بنننل 
 النننّصي، وأصننبح بننالمننكا ن أ ن نتحنندّث عننن شننعريّننة لننلعنوا ن كحننديننثنا عننن

 النعمل بنعلمناتنه النلغوينة»، فنإذا كنا ن 2«شنعريّنة الننّصوص النعروضنة بنعد النعنوا ن
 الننتعددة وقننواعننده الننتركننيبية الننتنوعننة يننعتبر مننن جننهة إنننتاجننيّة النندّللننة بننثابننة

 عنلى النرغنم منن»"عنلمنة منفردة"؛ فنبإمنكانننا النقو ل إ نّ النعنوا ن ينشكل إننتاجنية 
 ضنآلنة عندد عنلمناتنه واشنتغا ل قناعندة تنركنيب واحندة غنالنبا فني تنسنيقها تنعلنا

.3«نعده بثابة عمل نوعي
 يتجنلى النعنوا ن بسنتويناتنه النتلفة أهنمّ وأخنطر النعتبات الننّصيّة يهنب الننّص

  إلشنى فشنضاء مشنعلوم، إ نّالغُشنغفلحنضوره وكنينوننته بنتسميته وإخنراجنه منن فنضاء 
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 الننّص ل يكتسنب النكينوننة وينحوزهنا فني (النعالنم) إلّ بنالنعنوننة، هنذا الندث
  ويننضمن لننه السننتمراريّننة والننلود،4«الننذي يننجعل الننكتوب قننابننل لننلتداو ل

 الغُنتلقّيحنيث ينكن اعنتباره منثل شنرعنيا وواجنهة إعنلمنيّة لنلنّص، ينارس عنلى 
  وقند ارتنأيننا تنخصيص.5«إكنراهنا أدبنيا، كنما أنّنه النعلمنة الولنى منن الننّص»

 الندينث عنن جنمالنيات النعتبة الننصية منن خنل ل دينوا ن شنعري لنشاعنر جنازائنري
"2012 هو عبد ال حمادي "أنطق عن الهوى"الصادر عن دار اللعية سنة

فائض الهوى في العنون "أنطق عن الهوى" ـ 1
  فنننضاء ننننصيا هنننو صنننفحة6أننننطق عنننن النننهوى)(يننحتل الننعنوا ن الننرئننيس 

 النغلف، منا ينجعل مننه منركناز ننظم فناعنل داخنل النصفحة وينثل النوسنيلة الولنى
 إلنى تنبئير اننتباه النتلقي»لثنارة شهنيّة النقارئ، فنهو لنعبة غنواينة وإغنراء يهندف 

 ، وأو ل مننا7«عننلى اعننتبار أنّننه تننسمية مننصاحننبة لننلعمل الدبنني ومننؤشننرة عننليه
  تننبئير انننتباه الننقارئ إلننى مننا قننيل سننابننقا،أنننطق عننن الننهوىيننقدم عننليه عنننوا ن 

 (1) َالنّجْنمِ إِذَا هَنوَىو ﴾فنالنقولنة هننا تنتعالنق منع الننص النقرآنني منن سنورة النجنم

 إِ نْ هغُشنوَ إِلّشنا وَحْشنيٌ (3) وَمَننا يَنننْطِقغُ عَنننِ الْننهَوَى (2) مَننا ضَننلّ صَنناحِننبغُكغُمْ وَمَننا غَننوَى
، مع مارسة الرق والتجاوز في الصياغة.﴿يغُوحَى

 تسننتكي بننالسنناس إلننى مننكونننات لننغويننة»ولنننبدأ بننالننقراءة العجننمية الننتي 
 تننضعنا فنني صننلب الننقامننوس مننا يننجعل الننقراءة فننعل منننحصرا فنني بنننية مننغلقة
 تندد النعلقنة بني الندا ل والندلنو ل فني حنرفنية النعنى؛ حنيث الندا ل ل ينحيل إل

 ، يشنني8«عشنلى مشندلشنو ل واحشند ووحشنيد يشنكن تشنديشنده بشنالشنرجشنوع إلشنى الشنقامشنوس
 النقامنوس بنأ ن النهوى، ننقو ل (هنوِي) بنالكسنر (يَنهْوى)، (هَنوى)؛ أي أَحَنبَ،
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 ، النهوى ج أهنواء: النعشق ينكو ن فني9ورجنل هنو ذو (هَنوى) وامنرأة (هَنوِينةٌ)
  إلنى منا تشنتهي وتسنتلذ والَنهْوِي محنموداومنيولنهاالنير والشنر/ إرادة الننفس 

.10كا ن أو مذموما/ وغلب غير المود فيقا ل فل ن اتبع هواه إذا أريد ذمه
 منا ينفضي إلنى أ ن لنفظ (النهوى) النذي ننعده منركناز ثنقل النعنوننة يننفتح عنلى
 النرق؛ وهني حنمولنة اسنتمدهنا النلفظ منا ورد فني ثنقافنتنا النعربنية والسنلمنية

 يَا﴾وفنق سنياقنات تند ل عنلى أننه يحنمل فنعل النشهادة بنغير النق فني قنولنه تنعالنى 
 أَيّننهَا الّننذِينننَ آمَنننغُوا كغُننونغُننوا قَننوّامِننيَ بِننالْقِسْننطِ شغُهَنندَاءَ لِننلّهِ وَلَننوْ عَننلَى أَنْننفغُسِكغُمْ أَوِ
 الْنوَالِندَيْننِ وَالَْقْنرَبِنيَ إِ نْ يَنكغُنْ غَننِيًّا أَوْ فَنقِيرًا فَنالنلّهغُ أَوْلَنى بِنهِمَا فَنلَ تَنتّبِعغُوا الْنهَوَى أَ نْ

 (سنننورة ﴿تَشننعْدِلغُشننوا وَإِ نْ تَشننلْوغُوا أَوْ تغُشننعْرِضغُشننوا فَشننإِ نّ الشننلّهَ كَشننا نَ بَِشننا تَشننعْمَلغُو نَ خَشننبِيرًا
 وأَمّنا مَننْ خَنافَ﴾وفني سنورة الننازعنات فني قنولنه تنعالنى: ، )135 الننساء ، آينة

 )، وبهننذا40 (سننورة النننازعننات، آيننة ﴿مَننقَامَ رَبّننهِ وَنَهَننى النننّفْسَ عَنننِ الْننهَوَى
 كنل منا يخنرج ننطقه عنن ال، لنذلنك فهني تسنتقطب كنل»فنالنكلمة منتعلقة بـ 

.11«الصفات التي ترض على ارتكاب الكبائر وإخماد جذوة اليا ن
 ينتضح أ ن معجنميّة النهوى تنفيد إلنى منا ينحث عنلى السنتسلم لنلشهوات؛

  أ ناعننلمو»وهننو مننا يفسننر تننلك النننافننحة الننفرطننة لبننن الننوزي فنني ذم الننهوى 
 النهوى يسنري بنصاحنبه فني فننو ن، ويخنرجنه منن دار النعقل إلنى دائنرة الننو ن،
 وقند ينكو ن النهوى فني النعلم فيخنرج بنصاحنبه إلنى ضند منا ينأمنر بنه النعلم، وقند
 ينكو ن فني النازهند فيخنرج إلنى النريناء، وكنتابننا هنذا ذم النهوى فني شنهوات النس،

 . هنذه التحنديندات وغنيرهنا تنيل12«وإذا كنا ن يشنتمل عنلى ذم النهوى منطلقا
 عننلى أ ن الننهوى مننن الننوضننوعننات الننتي اسننتأثننرت بنناهننتمام النننقاد والدبنناء بنني
 مننلتازم بنناتنناه "ابننن الننوزي" فنني إنننكار الفننراط فنني الننهوى والننعشق، وبنني مننن
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 حننمّله بننعدا آخننر فننلم تننعد كننلمة الننهوى تننتضمن مننا هننو مننندرج فنني بنناب
 النشهوات منطلقا، بنل تنشمل أينضا منا يجنلب النصلحة لنلناس وينفيدهنم فني
 حننياتننهم (...) ومننا يننتعلق عننمومننا بننالحنناسننيس والننعواطننف (عننلى نننحو

الفضيلة، الشرف، الغيرة، الب، القوة.
 لننا أ ن نشنير إلنى بنعض النكتب النتي اتخنذت (النهوى، والنب، والنعشق)
 مننوضننوعننا لننها، عننلى اخننتلف اتنناهننات أصنناحننبها، ويننعتبر "ابننن عننربنني" أحنند
 أولنئك النذينن دافنعوا إلنى أبنعد حند فني تنليل ظنواهنر النب، ألنفينا حندينثا عنن

13الب والهوى في كتابه "البة والب اللهي" حي يقو ل

    والغُب أخلقني وكنت جديدابَلغَ الهَـــــــــــوى مِن قَلْبِي الَْهغُودَا    
    لوجدَته صعبًا عليك شديـــــدًايا عاذِلي لو دَونتَ من ألمِ الهوى    

 وقنند نننظر إلننى وجننود نننوعنني مننن الننهوى ، نننوع أو ل قننا ل عنننه: سننقوطننه فنني
 النقلب وهنو ظنهوره منن النغيب إلنى النشهادة فني النقلب، ينقا ل: النجنم إذا هنوى
 إذا سنقط ينقو ل تنعالنى (النجنم إذا هنوى) فنهو منن أسنماء النب فني ذلنك النا ل،
 ونشنوع ثشنا ن: فشنل يشنكو ن إل مشنع وجشنود الششنريشنعة، وهشنو قشنولشنه لشنداود عشنليه السشنلم
 (أحنكم بني النناس بنالنق ول تنتبع النهوى) ينعني منحابنك، بنل منحابني وهنو
 الننكم بننا رسننمته لننك، ثننم قننا ل (فننيضللك عننن سننبيل ال)؛ أي يحننريننك
 ويننتلفك ويننعمي عننليك السننبيل. وكننلم ابننن عننربنني الننوارد فنني كننتاب الننبة
 والنننب اللهننني منننبتوت فننني كنننتابنننه (ذخنننائنننر العنننلق فننني شنننرح تنننرجنننما ن
 الشننواق)، ويننحضر مننوضننوع الننعشق والننهوى فنني كننثير مننن الننؤلننفات الدبننية
 الشنديشنثة والشنعاصشنرة، مشنن بشنينها كشنتاب زكشني مشنبارك (مشندامشنع الشنعشاق) والشنذي
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 إنننهم يننرينندو ن أ ن أجنناريننهم فنني عننميانننهم،»أننننكر عنننليه فننني ذلنننك النننوقنننت 
 وأسناينرهنم فني جنهالنتهم، فنل أكنتب فني غنير منا ينروقنهم منن الندننيا، والنتبرم
 بنالنوجنود ولنكني عنرفنت منا لنم ينعرفنوا منن أفننا ن النما ل فني هنذه الندننيا النبدينعة

 ،14«النتي حنملت النغازالني عنلى أ ن ينصرح بنأ ن لنيس بنالمنكا ن أبندع منا كنا ن
 ولنيس منن النصعوبنة بنكا ن أ ن نند فني شنعرننا النعربني النقدي والنعاصنر كنثير منن

 ، فني كنتابنها النعشق والنكتابنة قنراءة15شنعر النب، ولنعل دراسنة رجناء بنن سنلمنة
 فني النوروث، قند أحناطنت بنالنوضنوع؛ إذ فنتحت عنبر تنركنيبة النعشق، والنكتابنة
 مشنوضشنوع الشنعشق، والتحشنرر مشنن الشننظرة الخشنلقشنية الشنتي تشننظر لشنلغاز ل بشنعاز ل عشنن
 الننعشق أو تنندرس الننب بننعاز ل عننن الننشوق، ومننن الننلفننت أ ن مننوضننوع الننهوى

 لننعبة»والنعشق منن النواضنيع النثيرة وخنصوصنا حني ينرتنبط بنشاينخ النتصوف 
 النب النصوفني بناعنتباره تنآمنرا بني النروحنانني والنسمانني، تنلك النطاقنة النتخيلة

.16«أو اليا ل اللق
  النتي يننفتح عنليها– كنذلنك –هني النطاقنة النتخيلة أو لنعبة النلق النتخيل 

 ديننوا ن "عننبد ال حننمادي" (أنننطق عننن الننهوى)، فننعبر صننوغ الننعنوا ن/ النننص
 نننلفي ذاتننا تننارس فننعلها النننشود، وهننو (النننطق) تننردفننه بننلفظ (الننهوى) مننا
 يننقضي بننوجننود عنناشننقٍ ومننعشوقٍ، فنناعننل ومنننفعل، بننناء عننلى هننذه الننفاعننلية

للذات العاشقة نقوم بتفضية العناوين/ النصوص إلى ثلثة دروب:

  (هنوى يننفتح عنلى الننص/ النكتابنة) فناعنليته محنملة بنوجنهة صنوفنية –1
 ننصوصنه (كنتاب الَنفْر، كناف الكنوا ن، طنقوس خغُنرَمنية، جنوهنرة الناء، سنتر

السغُتور، السؤا ل، أنطق عن الهوى).
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  (هوى امرأة) فاعليته محملة بعشق للنثوي نصوصه ( الغواية، –2
 سيدة الريح، نوبة زيدا ن، نار النة، في البدء كا ن الب، البة المقاء،

شعرها الليلكي).
  (هنوى النكا ن) منوجنه إلنى المنكنة ننصوصنه (النشعر فني أقنبية النرينح –3

والازعفرا ن، أندلس الشواق، القصيد النتحاري).

 لنيغدو بنذلنك الننطق منارسنة لنلفعل عنن ننية وسنبق عنشق؛ هني حنا ل ذات
 شناعنرة تنخيرت لننفسها منوضنوعنا واحندا قنوامنه النهوى، تناوزت عنبره صنياغنة

 (ومنا يننطق عنن النهوى) إلنى عنبارة "أننطق عنن النهوى"، وفني»الينة النقرآننية 
  لنلهوى فنالنبة عنند النعلماء بنها والنتكلمي فنيها منن المنوراتنباعفنعل النعنوَننة 

 النتي ل تند، فنيعرفنها منن قنامنت بنه ومنن كناننت صنفته ول ينعرف منا هني، ول
  روحنانني، وطنبيعي، ولنقام النبةإلهني، ومنراتنب النب: 17«ينفكر فني وجنودهنا

 أربنعة ألنقاب: النهوى، النب، النود، والنعشق. والنهوى عنند ابنن عنربني هنو اسنم
 آخنر منن أسنماء ال، بنل هنو أعنظم أسنمائنه، قنا ل تنعالنى: "أفنرأينت منن اتخنذ إلنهه

  أ ن ال أضنله عنلى عنلم فنمعناهإمناهنواه وأضنله ال عنلى عنلم"، ينقو ل ابنن عنربني 
 أننه حنير النعابند لنهواه لنظهوره وتنليه فني صنور النهوى ومنراتنبه، وذلنك الضنل ل

 والننراد مننن اليننة فنني الصننل عننلى عننلم مننن الننعابنند»مننبني عننلى عننلم مننن ال 
 ؛ أي إ ن النهوى منعبود منطلق، منا ينحو ل الننطق عنن النهوى عنند النذات18«لهواه

 النشاعنرة فنعل منطلقا ل يحنده حند منتد عنبر فنضاء الننص، اننفتاح بناسنم النكيا ن
واللغة والنثى ثالوث ينصهر في جوهر واحد هو النص.

 ينننأخنننذ الننننطق عنننن النننهوى بنننلغنننته النننقصوى لننننكتاب النننذات بنننفاعنننلية
 لننهائنية؛ إربناك وخنلخلة وتشنظيات لنلخنتلف، بنحث فني النهو ل لننهاينة لنه،
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ومغُهدداً في ال ن ذاته بغواية التأويل يقو ل:

كغُنْــتغُ أهْذِي في سَاعَـــاتِ
الفَـجْرِ اللَيْلِـيةِ

وسرابٌ يَخـــــرجغُ في مَوكِبِهِ
يَتقصى أثــرَ الوتِ

الَوْشغُــــومِ
على أهدابِ خَواطـرِها ..

أنطق لَهْوًا ..أنطق سَهْوًا...
19أنْـــطِقغُ لغْــــوًا

 يحنمل النفعل "أننطق" بنكل منا ينكتناز النذات النشاعنرة منن منيولت فنكرينة
 ومنذهنبية تنارينخية وعنقائندينة، إخنراج لنكنوننات عنبر منارسنة فنعل الننطق، هني
 ذات تنفض السنتر وتنعلن أهنواءهنا، تنتكلم بحنروف وكنلمات تنفضي بندواخنل
 الننا، أو لننقل إننها ذات تنرى فني النكتابنة فنعل خنلق، هنو منا يشني بنه النتصدينر
 النعنوننة ب"تننبيه النغافنل"، لنيتحو ل الننطوق إلنى منكتوب ينشند النرغنبة؛ النق
 إنشننها وجشننهة ارتشننضتها الشننذات الشننشاعشننرة لشننعبد حشننمادي مشنننذ ديشننوانشننه "الشننبرزخ
 والننسكي"، مننانننحة لننلعملية البننداعننية صننفة الننكتابننة. لننقد وجنند "عننبد ال
 حنمادي" فني ابنن عنربني عنلى وجنه التحنديند منارسنة ننصية، قناننو ن النعبور إلنى
 النداثنة النعربنية النتي تنقوم عنلى منارسنة اسنتباقنية، مننقطعة عنن النسائند ومنندفنعة
 جنهة النهو ل، هني بنياننات كنتابنية كنثيرا منا ننافنح عننها أدوننيس ومحنمد بننيس،

صالح أمي وقاسم حداد.
 سنيرورة ذهننية منتدة فني النازمنن»بهنذا فنالنعنوا ن النشعري /أننطق عنن النهوى 
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 ومنتضمنة لسنيرورة منن النبحث عنن الندلنيل الظنهاري الكنثر منناسنبة لنلتأشنير
 ، فنأ نْ ينختار النشاعنر والنبدع عننواننا منن بني مجنموعنة منن20«على العنى النصي

 الننعناويننن الننداخننلية، فننذلننك ينننبنى عننلى هننذه السننيرورة الننذهنننية الننتي تنننتقي
 وتنختار، لنكن إلنى أي حند يسنتطيع النعنوا ن النتار منن بني ثنماننية عشنر عننواننا
 أ ن يننهض بنطاقنة النتدلنيل عنلى الندينوا ن وعنلى الننص فني ال ن ذاتنه؟، إننه تنناسنب
 طنردي فني الندللنة ينقضي بنقدرة النكلمة/ النعنوا ن عنلى الننتقا ل منن الشنارة

على نص واحد إلى التأشير على مجموعة نصوص.

أَنْـطِقغُ عَن الهَـوى
وهــوى مَحْبغُــوبِي

يَْشِـي فِي الطغُرغُقَـاتِ
21أَعْطِي قغُبْلَتي مَنْ تَشْتَهِيهَا

 الننطق فنعل حنركني قنصدي منن النذات، يننضاف إلنيه أننه صنادر عنن هنوى
 الننفس محنمل بنرغنبة الننتهاك فنقد ينرافنق النعابند لنلهواه منا ينأمنر بنه الشّنرْع وقند

يخالفه ويتبع الشهوة يقو ل:

هَذا زَمَنٌ تَرْكَبًهغُ الشّهْوةغُ
تغُنْتَهَكغُ فيه الوْقَاتغُ الَمْـسَةغُ،

يَعْـثغُرغُ فِيه لِسَا نغُ الشِعْرِ
22فِي ذَيْـلِ عَبَاءَتِهِ...

 تنتقصد النذات -هننا- النروج وإعنل ن النب أننى تنوجهنت، وقنولننا بنالنروج
 لنيس منن السنتحب وفنق الننظور الخنلقني»سنببه أ ن إتنباع النهوى والننطق بنه 

 النذي شنحنت بنه ثنقافنتنا النعربنية والنثقافنة النغربنية" فنالنثقافنتا ن عنلى حند سنواء
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 ، والهوى في الديوا ن يحركه23«تشجبا ن تيي الهواء لطورتها على العقل 
 مننيل النننفس، فننفي أنننس الننب تننتحو ل الننذات والخننر بنننازلننة ذات واحنندة؛
 تنصهنر الننا بنكل قنصدينة فني افنتراس الخنر اشنتهاء وشنغفا، ويتجنلى النتفاعنل
 بني النلمنرئني والنرئني، بني النرغُوحَنانني والِنسْمانني، حنضور لنلفاعنل والننفعل إننها

 قنوة خنلقنة.فهني النتي تخنلق»النصورة الننساننية النملة بنقوة روحناننية حنقيقية 
 النب فني الننسا ن ،وتنوقنظ فني ننفسه النني النذي ينقوده إلنى منا وراء مظهنره

، يقو ل:24«السوس، هي التي تقوده إلى معرفة ذاته، أي معرفة ربه

هَوَى بِنَفْـــسِكَ
يَهْوانِي ...فَأَهْـــوَاهغُ..

وَطَيْفغُ عَرْشِـــــكَ يَلْقَانِي
فَألْقَـــــاهغُ...

ومَا احْتِجَــابِي
ورَاءَ النّــورِ إل هَوى

بِه التَنَـاهِي تَدّنَى
صَوبَ مغُحَياه

ومَا انْشِطَارِي سِوى شَوْق
أغُسَـائِلغُهغُ..

عَنْ عَـرْشِهِ السْمَى
25أو عَنْ سّـرِ مَعْنَاه

 ما يحو ل الهوى إلى نقطة للتقاء ثلثة أقانيم هي النص /الذات/ الرأة.
لنا أ ن نطلق عليه مجمع الهواء.
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                   الشعر                            الكتابة  
           الهوى                  الذات                                الكينونة/التحقق

                                        الرغبة                                   الرأة (الني إليها)

ظل الهوى/العناوين الداخخلية  ـ2
عنوان لخلتجاوز / كتاب الفر: 1 ـ 2

 يسنتمر الينقاع النعنوانني عنلى ننفس النوتنر السنتهوائني، إذ ينفتتح الندينوا ن
  حنتما إلنىالنكتاببنأو ل عننوا ن داخنلي لنه هنو "كنتاب النفر" ويننصرف لنفظ 

 لنلمفردة أبنعادا منيتافنيازينقة تننح دللنتها»الشنقرآ ن الشنكري أو الشنكتب الشنسماويشنة 
 الصننطلحننية وضننعية الهنندى (مننطلق البننانننة)، وحنني تننوضننع الننكلمة عنننوانننا
«عنلى عنمل منا فنلشنيء يننع عنمل منطلق تنلك الندللت عنلى منحور النعنوا ن

26 وإذا كننا ن لننفظ ،كننتابقنند اقننتر ن بننالنننثر كننما اقننتر ن الننديننوا ن بننالننشعر فهننذا  
 يشنقودنشنا إلشنى وضشنع هشنذه الشنعناويشنن تشنت الشنعناويشنن الجشنناسشنية؛ الشنتي تشنيل عشنلى

شكل النص وتعود في أصل توظيفها واستغللها إلى الكتابة الصوفية.
 ينعيدننا عننوا ن كنتاب النفر بحنركنة ارتندادينة فني النازمنن ولنو بنسنبة بسنيطة
 إلنى منت شنعري هنو دينوا ن النبرزخ والنسكي لنلشاعنر ننفسه؛ حنيث وظنف فني

 ، وإ ن كنا ن عنبد ال حنمادي لنم يننفرد27تنفضية النعناوينن النداخنلية لنفظ كنتاب
 بناسنتغل ل النلفظ فني بنناء عنناويننه النشعرينة؛ حنيث إننه حناضنر بنقوة عنند أدوننيس

،كنتاب النتحولت والهجنرة فني أقنالنيم النليل والننهار، ومنؤلنفه النكبير النكتاب 
 ، وبحنركنة أقنوى وأشند وقنعا يسنتحضر فني النذاكنرة عننواننا28أمنس النكا ن ال ن)

 فنبقدر»منتناص النعنوا ن" "كنامنل "كنتاب النفر"؛ أي منا ينسميه كنلود دوشنيه 
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 منا ينرتنبط النعنوا ن بنالننص النلحنق لنه، ينتعالنق كنذلنك منع عنناوينن منن النقبة
 ؛29«ننفسها؛ وبنكن لنذاكنرة النعنوا ن أ ن تنكو ن ضناربنة النذور فني عنمق النتارينخ

 فهنذا النكتاب النذي ينسنب إلنى المنام عنلي بنن أبني طنالنب كنرم ال وجنهه، وهنو
.30رق في الغيبيات والتنبؤات بالاضي والستقبل، أقرب إلى التنجيم

عغُمرٌ يَتَوسَدغُ الصّخْرَ والَرايَا
يَقْرَأغُ "الَفْرَ" وَرِقَ الوْجْودِ

يَتًّنَــــازَ لغُ أَقْـــوَالً /
خَطَـــــــايَا

31كِتَابَا مغُنَجَمًا مَجْهغُولَ ...

 النعنوا ن بهنذا النصورة ينتناص منع عننوا ن كنتاب خنلفني منجهو ل، ذلنك أنننا
 ل نسنلم أ ن عنليا بنن أبني طنالنب قند كنتب كنتاب النفر، إل أ ن النعنوا ن النشعري
 ينتكئ عنلى هنذه النتسمية /كنتاب النفر، وهنذا سنيتطلب منن النقارئ جهندا
 قنرائنيا تنأوينليا،كنما أ ن كنلمة "النفر" ذاتنها تنثير فني النقارئ النرغنبة فني منعرفنة

كنهها اللغوي والدروب اللغوية لكلمة الفر أربعة:
 النعنى الو ل: ولند النشاء، والنشاء جنمع شناة هني النواحندة منن النغنم، وقند
 اسنتعمل لنفظ النفر فني لنغة النعرب بهنذا النعنى منع تنديند دائنرة شنمولنه لفنراد
 النغنم لنيختص بنبعض أولد النشاء دو ن النبعض الخنر، فنخصوه تنارة بنولند النشاء

32الذي عظم واستكرش واتسع جنباه 

33العنى الثاني: للفظ الفر هو: البئر الواسعة التي لم تب بالجارة 

34العنى الثالث: الصبي الذي انتفخ لمه وصارت له كرش

35العنى الرابع: هو المل الصغير
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 ومنن النلفنت وجنود رواينات لندى الشنيعة عنن الئنمة لنم تفسنر النفر بنالنعانني
 النلغوينة بنل فسنرتنه بنالنلد ونسنبته إلنى النشاة تنارة، وإلنى النثور تنارة أخنرى وإلنى
 عنننكاظ ثنننالنننثة، كنننما أ ن النننفر أربنننعة، كنننتاب النننفر، والنننفر الحنننمر والنننفر

 ، ولنقد أننكر ''ابنن تنيمية'' أ ن ينسنب النكتاب36البنيض، النفر النرابنع جنلد النثور
 إلنى ''عنلي بنن أبني طنالنب'' واعنتبره منن الكناذينب، ومنع كنل منا ينلف النكتاب منن
 رواينات وخنلفنات واخنتلفنات، تننتخبه النذات النشاعنرة عننواننا لننصها، هنذا
 يننفضي بننأ ن الننهوى يغُننلقي بننظله عننلى الننتسمية، بننعبارة أخننرى إ ن الننذات تننتبع
 منننطقها وهننواهننا فنني الننرق والننتجاوز بننتسمية تننفتح الننباب لننلتساؤلت؛ هنني

 خنطاب اننشقاقني ينشند تنرينر النكائنن منن»منحاولنة لنازعنازعنة أفنق الننتظار فنالنشعر 
 سنلطة النمنوعنات والنرمنات والنتعالنيات، إننه منفتوح عنلى النرغنبات والهنواء

 يقو ل:37 «والنازوات

مغُفْعَمٌ بِالْهَــوى والَتَارِيسِ
وَالْكَائِنَــاتِ الضَئيلةِ ...

هَوى عِتْقٌ يَطَا لغُ مَدَاهغُ البَحْر
وَمغُغْرَيَـــاتغُ العغُيّو نِ

مَا دغُونَـــهغُ الظّلغُ والسّـــحْرغُ
وَمِعْــرَاجٌ يَخغُطغُ السَبِـــيلَ

كَمْ تَقَصّى دغُرغُوبَ الَتَــانِي
حَــامِلً وِزْرَ الغِوَايَـاتِ

38وعِطْرَ سغُـكْرِ الغُفغُو نِ...

 تغُنؤسّنسغُ النذاتغُ بهنذه النعنوننة لنفعل الننتهاك "ينشنر كنفه للخنطاينا" وتندخنلنا
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 لننج الننتاهننات، إل أ ن ذلننك ل ينننفي وعننيها بننأ ن كننتاب الَننفْرِ كننتاب منجننم
 عنن لنوح النقضاء والنقدر عنلم النناينا والنبلينا»منجهو ل / كنتاب قنيل إننه عنبارة 

 ؛ هني ل تسنلم بنه، لنكنها39«والنرزاينا وعنلم منا كنا ن ومنا ينكو ن إلنى ينوم النقيامنة
 تسنلم بنأ ن البنداع ل يحند بخنط، هنذا منا أفنضت بنه عنتبتها النتصدينرينة تننبيه
 النغافنل بنأ ن النشعر فنعل خنلق، إل أ ن ذلنك لنن يننع قنارئنا عنارفنا أو منبتدئنا منن

 هنكذا يكتسنب النطاب بنالنعنوا ن»النتساؤ ل عنن سنر النفر فني النعنوننة /الننص 
 فناعنليته، لنيمارس ضنغوطنه عنلى النتلقي، وينخنرط فني النعالنم، بنه ومنن خنللنه

.40«تتأسس فاعلية التلقي
 مننا ظننل مننصادرا»منا ننتلمسه هنو أ ن حنركنية الننطق بنالنهوى لتنتنامنى منن 

 مننغيبا مننحجوزا فحسننب، بننل تننتنامننى مننن الننسكوت عنننه والننطلوب نسننيانننه
 ، عنبر هنذا تنكف النكتابنة/النتسمية عنند "عنبد ال حنمادي" عنن41«وتنناسنيه

 الكلم في الب»تبير ما تليه الموعة لتصبح فعل حدث انشقاقي ويصبح 
 بنننثابنننة فنننضاء تسنننرد فنننيه النننذات حنننرينننتها وتنتشنننل ننننفسها منننن النننمنوعنننات
 والننرمننات، بننل إ ن الننكتابننة تننصبح هنندمننا لننلمطلقات ودعننوة إلننى الننتمرد عننلى

 ، إ ن النتسمية -النعنوننة- كنتاب النفر بهنذه النصيغة تنفتح النباب42«النتعالنيات
بي اعتقادات راسخة (الشيعة) وبي رافضي لكل تلك العتقدات.

يَسْتَدْرِجغُ اللّحْظَةَ /
اللّعْنَةَ والغِوايَةَ /

والنغُذغُورَ
يَكْبغُرغُ فِي تَوسغُلِهِ الَدَى

43يَسْتَفِيقغُ الفغُتغُورغُ...
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 ينتشغل النعنوا ن -كنتاب النفر- عنلى وظنيفة الغنراء بنامنتياز؛ فنهو يسنتفاز
 النقارئ بنالنفعل والنقوة لنلبحث عنن حنكاينة النفر خنارج الننص وداخنله. تنمل
 هنذه النوظنيفة قنوة إننازينة تنعل النشاعنر ينعمل عنلى تنميل النعنوا ن بنعدا إغنرائنيا
 قننادرا عننلى جننذب الننقارئ إلننى النننص، فننالننعنوا ن هننو أحننسن سننمسار لننلكتاب

.44على حد قو ل جيرار جينت

عنوان مارق/طقوس خرمية: 2 ـ 2
 تنعمل النعنوننة فني الندينوا ن "أننطق عنن النهوى" عنلى خنرق الفنق لتسنتوقنف
 قنارءهنا، وهنو منا ننلفيه فني النعنوا ن "طنقوس خنرمنية" عننوا ن منارق عنلى غنير عهند

 عننملت فنني فننارس قننبل السننلم»النعنوننة، منروق بنابنك النرمني، فنرقنة سنرينة 
 وبنعده اتخنذت التشنيع لنها؛ وقند قنوي ننشاطنها فني العهند النعباسني حنيث ادعنى

 ،45«ه220(بننابننك الننرمنني) اللننوهننية وت الننقضاء عننليها وعننلى أتننباعننها سنننة 
 النبابنكية النرمنية»بننكل مننا يحننمل لننفظ الننرمننية مننن نننازوق ومننروق وتنناوزات 

 كناننوا ينذهنبو ن منذهنب النرمنية والنازدكنية منن إبناحنة النلذات والنشهوات والنواسناة
  تنرتنضيه46«والخننتلط ويننبيحو ن بننخلف الننازدكننية، الننقتل والننغصب والننثلة

 الننذات عنننوانننا لنننصها؛ ويسننتحضر مننرة أخننرى الننرفننوض فنني صننوغ الننعنونننة
 الننشعريننة، فننالننرمننية تننقو ل بننالننتناسننخ والننلو ل والبنناحننية، وقنند سننبق لننلشاعننر
 الشنيمني عشنبد ال الشنبردونشني فشني مشنعارضشنته لشنقصيدة أبشني تشنام أ ن ذكشنر مشنا وصشنلته
 عنروبنة النعرب فنعلتها عنودة هنوى بنابنك النرمني فني قنصيدتنه "أبنو تنام وعنروبنة

اليوم".

    ولَهغُمْ هَوَى "بَابِكَ الغُرَمّي" يَنْتَسِبغُلَهغُم ْشغُمغُـوخَ "الغُثّنَى" ظَاهِـــــــــــــــرًا    
47    أحْسَابغُنَا ؟أوْ تَنَاسَى عِرْقغُهغُ الذّهَبغُمَاذَا تَرَى يَا "أبَا تََامَ" وهَلْ كَذِبَتْ    
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 والننص النمادي النشحو ن بنشعرينة صنوفنية، ينرمني إلنى ذات النسار النرافنض
 إليه الوضع العربي، هو حاضر يعيد رسم ملمح زمن الفت.آ للا 

هِي الَرْبٌ مغُشَرَعَةغُ النِصَا لِ
تَقَمَصَت شَجَرَ الفغُراتِ

ومغُحْدَثَاتٌ بَرْمَكِيةٌ،
حَمَلَت لظَى جمرِ الغضَا

دَنسَ الَلِيلِ
48ومَا تَواتَرَ مِنْ طغُقغُوسٍ خغُرَمِيةٍ 

 فنالنطقوس النرمنية، منارسنات تنعلنا ننقف منابني النعصرينن، النعصر النعباسني
 ومنا وقنع فنيه منن فنت وزنندقنة؛ فنالندولنة النعباسنية سنادت النعالنم بسنياسنة منازوجنة
 بنالندينن والنلك، أخنيار النناس وصنلحنهم ينطيعوننها تنديننا والنباقنو ن ينطيعوننها
 رهنبة أو رغنبة ثنم منكثت فني النلفنة والنلك فني حندود سنتمائنة سننة، ولنيس
 بنبعيد عننها عنصرننا هنذا ومنا ينسوده منن فنت وخنطاينا. هني الننا تناو ل أ ن تنعبر
 عننن قننلق وجننودي حننيا ل عننالننها. جنناعننلة مننن الننتاريننخ والنناضنني منننفتحا عننلى

الاضر بهازائمه.

إيه بَــرامِكَةغُ الازّمَا نِ تَقَدّمغُـوا
هَذا الفغُرَاتغُ ..وذَاكَ النِيلغُ أزْرَقغُ

مَنْ كَـا ن يَنْتَظِرغُ الَنَاعَةَ مَوعِـدًا
49فاليَومَ في حَمَإِ الَطِيئَةِ يَغْرَقغُ

 تننوضننح هننذه الننعناويننن ومننا سننيأتنني الننديننث عنننه، منندى هننوس الننشاعننر
 سنتراتنيجية فني النتسمية حنيابنالنعنوننة لنيس فني ذاتنها وحسنب وإننا اتنخاذهنا 
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 افنتضاض النألنوف، النسائند، النغلق،»تنارس عنبره النكتابنة ينغدو ننصا بنكامنله 
 . وهنو منا ينفرض منجهودا للتحنليل،50«النعتاد... إننها قنالنب الندالنيل والندلئنل

 نننعتقد أننننا بننحاجننة إلننى طنناقننة قننرائننية مننخصوصننة لننتفجير الننطاقننة الننكامنننة فنني
العنونة.

عنوان لخلحجب /ستر الستور: 3 ـ 2
 السنتر والتجنلي، النعوام فني غنطاء السنتر والنواص فني»السنتر عنند النصوفنية 

 دوام التجنلي، والنبر أ ن ال إذا تنلى لشنيء خنشع لنه فنصاحنب السنتر بنوصنف
 شنهوده وصناحنب التجنلي أبندا بننعت خنشوعنه والسنتر لنلعوام عنقوبنة ولنلخواص
 رحنمة إذ لنول أننه يسنتر عنليهم منا ينكاشنفهم بنه لنتلشنوا عنند سنلطا ن النقيقة

 تننخص بننالهننياكننل الننبدنننية» والسشنننتور 51«لنننكنه كنننما يظهنننر لنننهم يسنننترهنننم
 ، بهننذا فسننتر52«النننسانننية الننرخنناة بنني عننالننم الننغيب والننشهادة والننق والننلق

الستور عنوا ن غارق في البعد الصوفي بامتياز.

هَوى بِنَفْسِكَ
يَهْوانِي ..فَأهْواهغُ..

وطَيْفغُ عَرْشِكَ يَلْقَانِي
فَألْقَاهغُ..

ومَا احْتِجَابِي
وراءَ النّورِ إل هَوى

به التّنَاهِي تَدَنَى
صَوْبَ مغُحَياه

وما انْشِطَارِي سِوى شَوْقٌ
أغُسَائِلغُهغُ
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عَنْ عَرْشِه السْمَى
53أو عَنْ سِرِ مَعَناه ...

 ، ليحقستر الستورأننطق عنن النهوى) إلنى ننص (تنتد دللنة النعنوا ن النرئنيس 
 لننا النقو ل إ ن النهوى ينتشنر فني كنامنل الندينوا ن، عنبر النعنوننة /الننص وتنضييق
 النندود بنني الننذات وال، وهننو الننتضيق النناضننر فنني الننعتبة الننتصديننريننة تنننبيه

54الغافل لغوستاف فلوبير

(Gustave  Flaubert   وإ ن لنننم يشنننر النننشاعنننر إلنننى اسنننم1821-1880( 
 L’auteur dans son ouvre doit être comme dieu) صناحنب النقتبسة

dans l’univers présent partout et visible nulle part) ينننبغي عننلى 
 النكاتنب فني عنمله أ ن ينكو ن منثل ال فني النكو ن حناضنر فني كنل منكا ن ول يظهنر

في أي مكا ن.
 منن خنل ل التشنديند عنلى أ ن النشعر والنكتابنة فنعل خنلق، تنسعى النمارسنة
 النننصية عننبر فننعل النننطق بننالننهوى إلننى العننل ن عننن الننرغننبة فنني تننقدي الننذات
 بنوصنفها إلنهاـ تنارس فنعل النلق وتنشكيل الننص/النقصيدة تنربنة عنشقية منع

أنساق اللغة والرف هو العشوق.
 هني النكتابنة فني أسنمى تنصوراتنها الينحائنية النتجاوزة، فسنر النلغة النشعرينة

 ل ينكن إل أ ن تنكو ن إينحائنية، وأننها ل ينكن بنوصنفها كنذلنك إل أ ن تنكو ن»
 غنامنضة، فهني الخنرى صنورة عنن هنذه النعلقنة بني النرئني والنلمنرئني، وليسنت

 منعنى هنذا أ ن النشعر هنو»، فنالنشاعنر هنو النصاننع النبدع 55«صنورة النرئني وحنده
 النعلة الولنى ومنصدر النلق النذي تنصدر عننه النلئنق لنكنه لنيس خنلقا منن عندم
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 بنل هنو النلق منن عندم النعدم بنتعبير ابنن عنربني، عنلى اعنتبار أ ن سنلب النوجنود
.56«هو العدم، وإذ ن فسلب السلب أو عدم العدم هو الكينونة

 منن النلفنت أ ن قنصيدة (سنتر السنتور) تنقوم عنلى تنواتنر كنبير لنرف النهاء،
 ) منرة57 (وهنو حنرف هنوائني، ينأتني منن جنواننبة وأعنماق الننفس، ينتكرر النرف

 ، تننرتننبط بــننكلمة57وكنننأ ن السنننر فننني النننهاء والنننتي هننني أصنننل النننبة اللهنننية
 (النهوى)، ومنا جناورهنا منن عنلمنات تشنتغل ضنمن السنياق النصوفني فنتحضر
 ضنمن (ينهوانني، أهنواه، ألنقاه، منحياه، أسنائنله، عنرشنه، هنو، النتماهني، تنرده،
 دننياه، مندامنعه، ننواه، أفنناه، سناحنله، منوله، منورده، ينناه، يسنراه، صنولنته،
 سنننلواه، مسنننراه، فنننحواه، خنننواطنننره، مجنننراه، أخنننراه، منننرسننناه، منننغازاه، منننعناه،
 بقاياه)، تتجلى رمازية الهاء في: هاء لفظ الل ل (ال) وهاء (هو) التي ترماز
 إلنى النذات النصوفنية النواصنلة، والنتي تننعدم إننيتها فني إيننية النبوب، فنتصير
 النهاء منعبرة عنن ذاتني فني آ ن واحند، وينحصل هنذا الشنتراك الندللني فني حنا ل
 التناد، أي حنينما تننتفي النصفات البشنرينة، فنالنذات اللهنية هني ننور يغشنى
 النكائننات كنلها كنما ينخترقنها، لنتصير تنلك النوجنودات عنينه، ومظهنره، وتنليه

.58في الوجود

هغُو التَمَاهِي تََادَى
فِي تََرغُدِه

وأثْقَلَ القَلْبَ
مِن أوْصَارِ دغُنْيَاه
سَا لَ فِي السّيْل ِ
تِطْوَافغُ مَدَامِعِهِ

وعَاين الَيْفَ
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مِنْ سغُلْطَا ن نَْوَاه
تَفَجّرَ الَارِدغُ الناّرِي

مِن دَمِه ِ
59وأدْرَكَ الرَعْشَةَ القغُصْوى فأفْنَاهغُ

  عنلى صنوفنية منتعالنية، تسنتمد دللنتهاسنتر السنتوريننفتح النعنوا ن /الننص 
 مننن الننكشف والتجننلي، ليشننير النننص إلننى الننصوفنني الننعارف والننواصننل، الننذي
 يشنحن إلشنى لشنقاء مشنحبوبشنه، فشنالشنذات النشنسانشنية تشنن دائشنما إلشنى أصشنلها والشنتي هشني

 منن اشنتاق إلنى ال»الننقطة منركناز الندائنرة، وهني رمناز النذات اللهنية، وقند قنيل 
 أننس إلنيه، ومنن أننس طنرب ومنن طنرب وصنل، ومنن وصنل اتنصل، ومنن اتنصل

 يقو ل:60«طوبى له وحسن مآب

وَحَنَتْ النغُقْطَةغُ النْقَى لِفَالِقِهَا
وألْهَــــبَ السّــــكْرغُ
دغُنْيـــــاهغُ وأغُخْـــــراهغُ،

وأيْنَــعَ الغَيْبغُ فِي أوتـــارِ
غَيْـــــبَـــــتِهِ

وهَـــــامَ بالـــوهْمِ
61مَجْــرَاهغُ ومَرْسَـــاهغُ..

عنوان لخلخخلق/كاف الكون: 4 ـ 2
 يشنتعانشنق الشنعنوا ن الشنشعري بشندوره مشنع الشنطاب الشنصوفشني فشني قشنصيدة (كشناف
 الشنكو ن) قشنصيدة كشنتبت عشنلى هشنامشنش/حشناششنية نشنص سشنابشنق (يشنا امشنرأة مشنن ورق
 النتوت منن دينوا ن النبرزخ والنسكي) ينتعاننقا ن حند النتمازج النكونني، لنينبري
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 النننفس الننشعري فنني اسننتحضار النننثوي يننعازف الننعنوا ن/النننص عننلى هننبات
 النضور الننثوي النباذخ. تندخنل النرأة الننصي دخنول جنارفنا، ننازوع إلنى النتوحند
 منع الننثى/الننا. هنو تنأننيث ينؤثنث المناكنن أينضا، وحني منن النصوفنية ينتد إلنى

 الننكا ن الننذي ل يننؤنننث ل»الشننصوص الشنشعريشنة؛ ليسشنتحضر مشنقولشنة ابشنن عشنربشني 
 ، فنكاف النكو ن تندننا بنتصور النصوفنية عنن بنداينة النعالنم /النكو ن62«ينعو ل عنليه

 فنإذا النرجنل مندرج بني ذات ظهنر عننها وبني امنرأة ظهنرت عننه، فنهوس منؤننثي»
 تنأننيث ذات حنقيقي، كنآدم منذكنر بني النذات النوجنود عننها ومنن حنواء النوجنودة

 ، وكنأ ن النعنوا ن يننبني عنلى كناف الننو ن فني كنن، النتي هني أصنل63«عننه .. 
 النبدء(النكو ن)، والنتكوينن هنو النعنى النذي ينعطيه (ابنن عنربني) لنلفعل اللهني

 تنأوينله لنعلقنة»(كنن)، حنصيلة تنفاعنل وهنو منا ينرصنده عنلى ننحو سنري فني 
 النكاف بنالننو ن فني النكن منع النتنصيص عنلى دللنة اخنتفاء النواو بنينهما واننطلقنا

 . وقند64«منن ذلنك ينتهني إلنى أ ن إينجاد النكو ن كنا ن عنن النفرد ل عنن النواحند
 فنإنني ننظرت فني النكو ن»أفنرد (ابنن عنربني) كنتابنا عنن "شجنرة النكو ن" ينقو ل: 

 وتنكويننه، وإلنى النكنو ن وتندويننه فنرأينت النكو ن كنله شجنرة، وأصنل ننورهنا حنبة
 " كننن" لننقد لننقحت كنناف الننكونننية بننلقاح حننبة ﴾نننحن خننلقناكننم﴿ سننورة

.65«57الواقعة آية 
 تسننتند الننذات الننشاعننرة إلننى هننذه الننلفية الننعرفننية (لبننن عننربنني) لننتبدأ

 إيننحائننية حننضور مسننتقل يننصدر عننن رؤيننا»حننريننتها مننن الننعنونننة عننبر فننعالننية 
 لنلوجنود ولنلعالنم ولنلحياة كنتكويننات دائنمة التحنرك والنتحو ل، وبنذلنك يخنرج

 ، ويننغدو66«النشاعنر عنن النساحنات النيادينة والنناطنق النظلية والنتبعية لنلخنر
 فننالننرأة هنني الننرآة ،»الننعنوا ن /النننص (كنناف الننكو ن) مننجل لننلنننثوي الننالننق 
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 والظهنر النذي ينتأمنل فنيه النرجنل صنورتنه، النتي كناننت تنشكل وجنوده النفي،
 ، هني67«وتنلك النذات النتي كنا ن عنليه منعرفنتها حنتى ينتمكن منن منعرفنة ربنه

الدللة القوية ذاتها الاضرة في نص (يا امرأة من ورق التوت)،

سَيــدَتِي..سادنَةغُ العغُــشاقِ
والوتَــــــارِ:

الوقْــتغُ لـــيس الغُـــقْتغُ،
السّــيفغُ ليْس الَانِـــي

مِن قغُبةِ السّـــمَاءِ.
أجنحةٌ تعبـــرغُنِي /

أبْخِـــرَةٌ أنْثغُـــرغُها
68...ماذا بِوسْعِي أ نْ أكغُو نَ لو أكغُو نغُ

 هنو النني إلنى لننثوي التفجنر داخنل الننص/النذات (سنادننة النعشاق، سنر
 النرجنل إلنى النرأة حنني الشنيء إلنى ننفسه فنإ ن حنواء»النبداينة والصنل؛ فنحني 

 خننلقت واشننتقت مننن آدم، وحننني الننرأة إلننى الننرجننل حننني الشننيء إلننى وطنننه،
 فنالنرأة خنلقت عنن النرجنل لنيحن إلنيها حنني منن ظهنرت سنيادتنه بنها وهني تنن
 إلنيه حنني النازء إلنى النكل وهنو حنني النوطنن؛ لننه وطننها منع منا ينضاف إلنى

 ، مننع شننعر الننعشق يننغدو الننهوى69«ذلننك مننن كننو ن كننل واحنند مننوضننع شننهوة
 ننضال ضند النؤسنساتنية النقمعية النتارينخية وفنعل خنرق لنلثقافني النسائند، فنالننا

 النننعنى إل»تخننلق بننإتننباع الننهوى سننبل تننققها وكننينونننتها؛ لننكن ل ينندرك 
«بنالنتماهني والناهندة والنكاشنفة والنو والنتقلب، فنهو ل ينأتنيك وإننا تنرحنل إلنيه

70.

Revista Argelina Número 2 Primavera 2016

158



حَبِيبَتِي ..ل تسْألِينِي عن جَذْوةِ للنّارِ
عن شـــجَرِ الَطِـــيئةِ /
عنْ مــوعدِ البـــداياتِ

عنْ تفـــاحةِ القـــدارِ /
...هغُنــاكَ فِي الفــاقِ مَوْعِـدغُنَا اللقاء

ورشــفةٌ منْ وارفِ الــازغُلَ لِ
يَنْهَكغُـــهَا الذغُبـــو لغُ

71وطَــائِرٌ من شـتاءٍ...

 ومننن هنننا تنننشأ عننلقننة بنني الننتلقي / الننعنوا ن/ـ النننص، فهننذه الننعنوانننات
 منعارج النشعرينة»تنمل منن (النفتنة) و(سحنر النعنوا ن) منا ينؤهنلها لنلرقني فني 

 ، وينحتاج ذلنك إلنى منتلق غنير تنقليدي، إ ن النذي ينريند أ ن ينصل72«النراوغنة
 إلنى النقيقة النشعرينة فني الننص عنليه تناوز ظناهنر النلغة. ينوظنف النشاعنر رمنازينة
 النهاء فني النقطع الخنير منن ننص كناف النكو ن؛ حنيث النروي هنو النهاء، تندور

حو ل مركاز واحد هو (الهوى)، هوى الرأة/ الرف، الكتابة:

    وسِرٌ قَدْ تَعـــــَطّرَ مِنْ شــــــَذَاهَاقـَطْرٌ تَقَـــــــــطّرَ مٍن بَـــــــــهَاهَا    
    دَنَا غَيْبَـــــــــتِي مِنْ مغُنْتَـــــــهَاهَاومِنْ فَيْـــضٍ لََْت الكَو ْن فِيه    
    وهَامَت تَسْتَطِـــــــــيرغُ لِغُبْتَغَــاهَافَحَلّتِ فِي الغُلغُو لِ به ظغُنغُونِي    
    تَلشَت شِقـوتِي فِي مغُحْتَوَاهَاوهَلّت مِنْ مَلَمِحِــــــهَا غغُيغُومٌ    
73    فذا وقتغُ الغُضغُـورِ لِغُلْتقَــاهَافَإ ِنْ كَــا ن التَسّتغُر في التَفَانِي    

مائية الشعر /جوهرة الاء: 5 ـ 2
 تنتلبس النذات النقارئنة بنعبق النفيض النسنل منن ننص جنوهنرة الناء، و"جنواهنر
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 جنوهنرة النذكنر،  74النقلب سنبعة والنقلب سنبع خنازائنن كنل خنازاننة محنل لنوهنرة"
 جنوهنرة النشوق، جنوهنرة النبة، جنوهنرة السنر، جنوهنرة النروح، جنوهنرة النعرفنة،

جوهرة الفكر، وتضيف إليها الذات جوهرة الاء

(..) أنْتَ والسّبْعغُ
مَدَارَات

ورغُوحغُ الـــــرغُوحِ
75وما دغُو ن الَلْفغُوظِ

 كنما لنلماء قنوتنه ودللنته فنكل منا ينرغنبه النقلب بنالمنكا ن تنوينله إلنى مناء،
 كنما أ ن الناء ينوحني بنشعرينة النتحو ل والننتقا ل، حنرقنة النشعر وقنلق النوجنود،
 ينؤكنده بنحث النشاعنر السنتمر عنن بندينل ينعيد تنأثنيث النبياض، بنا يحنمله الناء
 منن دللنة عنلى الننماء والنصب والننثوي وأصنل النبدء، هني دللنة تنيل أينضا
 عنلى مناء النشعر؛ فنالنكتابنة حني "تنذوب فني مناء النلق، ... تنتغير النعلقنات

.76بي الكلمات والشياء، ويدخل العالم في كو ن من الصور الديدة"
 النعنوا ن /الننص جنوهنرة الناء حنالنة لنلتحو ل، تنربنة تنو ل عنن النواقنع، هنو فنعل
 ولنوج النذات إلنى عنالنم التجنربنة، النرؤينا النصوفنية/ الشنراقنية؛ وهني رؤينا تنقوم
 عنلى النوجند والنعشق، تنصهنر عنبرهنا النذاكنرة فني النسنيا ن وتندخنل فني اسنتغراق

 مشنن الشنارج إلشنى الشنداخشنل، عشنن»كنلي ننحو النداخنل، لنتتحو ل النذات النشاعنرة 
 النارج بنوصنفه عنالنم النرؤينة والنوضنوح والتحنديند، إلنى النداخنل بنوصنفه عنالنم

.77«الرؤيا والغموض واللتديد

(...) فِي وهَــجِ اللّيْلِ
الغُورِقِ بِالعِــــــــفّة ِ
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والَجَــــلِ الَسْــــدغُو لِ
عَلــــى قَافِـــلةِ النّـــورِ

يَنْتَحِــلغُ العَــرَافغُ
حَكَــايا سغُــورِ السْــرَاءِ

يَنِهـا لغُ مِنْ ثغُقْبِ الصّــحْوِ
فِي حَضْرَة طَائِــرِها الوحْدانِي

الَعْـــرغُوفِ بالــللَو ْن ِ
78والِنْقَارغُ الغُشَـــرَعغُ للريحِ

 هننذا الرتننقاء، يسننتحضر شننفافننية ل تنننفي وجننود غننموض يننلف النننص،
 فنالنوصنو ل إلنى جنوهنر الشنيء ينعني الننفصا ل عنن النظاهنر والتنصا ل بنالنباطنن

 النوهنر النروحنانني النذي هنو ذاتننا سنر قنائنم فنينا، غنير منتعلق بنالنادة، منصدره»
 ، حنني يننراوده منناء79«عننن الصننل ل نننتحقق كنننه ول نننقدر عننلى صننبر مننعناه

 الشننكتابشننة مشننابشنني الشننسماء والرض، تشننتشكل عشننناصشننر الشننثلثشننة ( الشنناء، الشننهواء،
 النتراب) ينتحو ل جنوهنر الناء إلنى ذننب ينؤرقنه وعنتقه فني لنظى النمر والننار، كنل
 هنذا فني ننص ينقدم الندعنوة إلنى النقراءة والنتأوينل وينتحو ل الناء فني النعنوا ن إلنى

 يننقظة تننقذف بنننا»ننص كنيانني كنأننه النوجنود صنورة ومنعنى؛ لننقل إ ن النشعر 
 ، تنتحو ل النكتابنة إلنى تنجيد لنلماء وصنوغ منقدمنات مناء80«خنارج فنراش النرئني

حيوية بها يستمر الشعر.

(...) عَائِدَةٌ والوَجَدغُ يغُقِيمغُ بِعْبَرِهَا
يَسْـكغُنغُــهَا وِزْرغُ الَـــاء ِ

وعِتْــــقغُ النّـــارِ
ومَازْمغُـــــــورغُ الذّكْرِ
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81وآونَـــــةغُ الِيـــعَادِ

 كما تتحو ل الكتابة إلى وسم بالنار يطاو ل الذات في العنوا ن (نار النة)؛
 أمنا أننها رمناز القهنر فنلننها تنفني كنل منا اتنصل بنها»فنالننار تنرمناز للقهنر والنبة منعا 

 وتنولنه إلنى طنبيعتها، وكنذلنك النق ينفنى فنيه كنل منا اتنصل بنه، أي كنل منن
«تنقق منن وحندتنه النذاتنية أمنا أننها رمناز النبة فنلننها منصدر الننور النبوب لنذاتنه

82.
أسْتَعْطِفغُـــــهَا بالكَافِ

ومَا تغُخْـــــفِي النغُو نغُ
أ ن تَنْثغُـــــرْنِي رمَادٌا

عَلى خَــــــارِطَةِ الَسَدِ
83السْـكغُو نِ بِنَارِ الَنّةِ الَوعغُــودَةغُ

 هنذه النغواينة النتشنرة فني الندينوا ن ينفرد لنها النشاعنر عننواننا/ ننصا بنكامنله
 لننيرسننخ قنندم الننعاشننق عننمقا داخننل الننديننوا ن، ويننبدأ الننهوى بننتأرجننح بنني الننرأة
 /النقصيدة بندءا منن النعناوينن /الننصوص النغواينة، سنيدة النرينح، ننوبنة زيندا ن،
 فني النبدء كنا ن النب، النبة النمقاء شنعرهنا النليلكي، الننوارس تنسكن النقابنر،
 وإ ن كننا ننياز عنناوينن تشنتغل عنلى (النوظنيفة الينحائنية) وهني النغواينة /سنيدة
 النرينح /ننوبنة زيندا ن /ننار الننة وهنذه النوظنيفة عنلى صنلة بـ(النوظنيفة النوصنفية)
 الننتي ننندهننا فنني بننقية الننعناويننن الننذكننورة، وتنننطلق هننذه الننوظننيفة مننن فننرضننية
 النضور الينحائني ذي الندرجنات النتفاوتنة، هنناك قنيمة إينحائنية فني النعناوينن منع
 وجننود (وظننيفة إغننرائننية) نننظرا لرتننباطننهما بننبعض، ومننا نشننير إلننيه أ ن هننذه
 الننصوص تنتسم بنبعض النتقرينرينة إ ن لنم ننقل تنكاد تننتفي النشعرينة فني كنثير
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منها، بل ينحصر مدّ الشعرية في العنونة ول يفارقها إلى ما سواها.
 منن النعناوينن النلفنتة ضنمن هنذه النموعنة النشعرينة ''لنعبد ال حنمادي'' عننوا ن

 جنازء»(ننوبنة زيندا ن، عننوا ن منرتنبطة بنالنوسنيقى النندلسنية ذلنك أ ن الننوبنة هني 
 أو منقطع منن النصوت النذي ينرادف منعناه الغننية النوسنيقية حسنب السنتعما ل
 الششنرقشني ... تشنطور الشنفهوم إلشنى إنشنتاج مشنوسشنيقي كشنامشنل، لشنه مشنقومشناتشنه الشنلحنية

 و(ننوبنة زيندا ن) تننتمي إلنى النموعنة النثاننية النقائنمة عنلى ننغمة 84«والينقاعنية
 "ري" وعننددهننا اثنننا عشننر "رمننل الننايننةـ الصننبها ن، الننجاز الشننرقنني، الننرصنند،
 النعربنية النررة، الشنرقني النصغير، لنازوكنند، النازيندا ن، النجاز النكبير، النصار،
 رمنل النذينل، الشنرقني"؛ وعنبر النعنوننة تنعكس النذات النشاعنرة منيلها إلنى جناننب
 منوسنيقي منخصوص ينقر ن النرأة بنالنطرب والنفتنة، دو ن أ ن ينصل بننا إلنى افنتتا ن

بالرف/النص.

فَمغُهَا غَيْمَةغُ تغُفَاحٍ .. وخَانَتغُهَا مغُلمَةٌ
ومِلءغُ أجْــرَاسِ مَفَاتِنِهَا

شَهْـــوةغُ عغُـــرْي ونَوْبَةغُ زيْـــدَا ن
85مغُعَلّقَةٌ عَلَـــى وتَرِ القِيـــامَةِ

 هنذه النيولت النتي تنفيض بنها النذات تناه ننوع منوسنيقي منخصوص تتجنلى
 لنننا أيننضا فنني اخننتيارهننا مننكا ن عننشق هننو الننندلننس تننصب مننن خننللننه هننواهننا
 وافنننتتاننننها بنننالنننكا ن، وعنننبر النننعناوينننن /الننننصوص النننشعر (فننني أقنننبية النننرينننح

 Thématique  تتمظهنر النوظنيفة النوضنوعناتنية)والننازعننفرا ن، أننندلننس الشننواق
 ، كنما يشنتغل النعنوا ن86«تنعي بنشكل صنرينح النوضنوع النرئنيس لنلنص»والنتي 

 "النننقصيد الننننتحاري" عنننلى تنننأدينننة النننوظنننيفة النننوضنننوعننناتنننية منننن خنننل ل دا ل
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 يحنمل وصنفا تنيسنيا عنبر دا ل Rhématique (الننتحاري) وتنديند خنطابني
(القصيد).
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