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Resumen:

El diván poético Al-barzaj wa al-sikkīn del poeta argelino Abdallah Ham-
madi es uno de los divanes excepcionales donde se encuentra la armonía en-
tre contenido y forma y entre el pensamiento clásico y la visión contemporá-
nea. Hammadi realiza su poética desde un planteamiento moderno sin des-
estimar la herencia cultural araboislámica, sobretodo, en su vertiente sufí, 
que le sirve para articular su perspectiva, sus sentimientos y su particular vi -
sión sobre la realidad. En este diván se aprecia la estrecha relación entre el  
poeta y su patria, el pensamiento y la literatura, y el espíritu revolucionario 
del autor y su esfuerzo renovador en la poética árabe.

Este estudio muestra como en Al-barzaj wa al-sikkīn se refleja el profun-
do enlace entre la literatura clásica y moderna en una maravillosa forma ar-
tística que evidencia la cultura criticoliteraria del poeta, que le sirve para lle-
gar a la verdad de las cosas y sus esencias, a través de las interrelaciones tex-
tuales y las evocaciones producidas tanto por la disposición de los conceptos  
así como de sus contextos.

Palabras  clave:Abdallah  Hammadi, dualidad,  poesía  sufí, poesía  argelina, 
crítica literaria.

ملخص:

ش دينوانش (النبرزخش والنسكي )ش لنلشاعنرش النزائنريش الندكنتورش عنبدش لش حنماديش يمننش الندواوينن
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ش النشعرينةش النناذرةش النتيش تنقاطنعش فنيهاش النشكلش بنالنضمونش وايمنتزجنتش فنيهاش النفكرةش اليندينولنوجنية
ش بنالننظرةش النداثنية،ش وقندش حناولش النشاعنرش بنيانش يمناهنيةش النشعرش يمننش يمننطلقش حنداثنيش غنيرش يمنسنلخش عنن
ش النوروثش النعربنيش النقدي،ش وخناصنةش فنيش جناننبهش النصوفني،ش فنكانش هنذاش البنداعش بنثابنةش النعتبةش النفنية
ش والنفكرينةش النتيش رصندش بنهاش عنبدش الش حنماديش واقنعهش ويمنشاعنرهش وننظرتنهش إلنىش الحنداث.ش والندينر
ش بنالنذكنرش أنش النقارئش لهنذاش الندينوانش ويمناش ينقديمنهش يمننش تننظيرش ينلمسش ارتنباطش النشاعنرش بنالنوطننش فنكرا
ش وأدبناش كنماش ينلمسش روحش النتمردش والنتطلعش إلنىش النديندش عنبرش النقصائندش النبثوثنة،ش والنتيش تنترجنم
ش عنمقش الرتنباطش بنيش النعاصنرةش والنوروثش فنيش قنالنبش فننيش رائنعش ينكشفش ثنقافنةش النشاعنرش الننقدينة
ش والدبنيةش والجنتماعنيةش بنغيةش النوصنولش إلنىش حنقيقةش الشنياءش وكننههاش عنبرش النتداخنل تش الننصية

واليحاءا تش النسقيةش والسياقية.

ش ش الننقد؛النشعرش النزائنري؛ش النشعرش النصوفني؛ش النثنائنية:ش عنبدلش حنمادي؛ش امبفاتبيح الببحث
.الدبي

تقدي:
ش ش يكنش للقارئش فيش الفترةش الزيمنيةش الاليةش أنش يتجاهلش أوش ينكرش القل مش الادةل

ش والنبدعنةش النتيش حنبر تش ويمننذش سننوا تش قنليلةش ننصوصنا،ش وإبنداعنا تش شنعرينةش اتنسمت
ش بنالنغزارة،ش والنصوبنةش والنتنوعش فنيش حنياضش النعملش الدبنيش النغني،ش ويمننش هنذهش القنل م
ش التخصصةش يماش جاد تش بهش قريحةش الشاعرش الدكتورش عبدش الش حماديش خريجش جايمعة
ش يمندريندش النركنزينةش بنإسنباننيا،ش وأسنتاذش بنكليةش النعلو مش الننساننيةش قنسمش النلغةش النعربنية
ش وآدابنها،ش والنقش ينقالش أنش النرجنلش صناحنبش رؤينةش فننيةش ننافنذةش نهنلتش يمننش يمننابنعش النفكر
ش والبننداعش الننغربننيش والننعربننيش بننحكمش الننتجاربش والننتجاذبش يمننعش الننوسننطش الننثقافنني
ش والكننادينني،ش فننتنوعننتش إنننتاجنناتننهش بننيش البننداعش الننشعريش والننتألننيفش فننيش يمننجال
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ش الندراسنا تش الكنادينيةش والندراسنا تش النعلميةش الخنرى،ش والنتيش جناوز تش العشنرينن
ش يمنؤلنفاش فنيش شنتىش النال ت،ش نناهنيكش عننش النقال تش والندراسنا تش النبثوثنةش فنيش النل ت

والدوريا ت.
ش وبنحكمش احنتكاكنيش النتواضنعش والبسنيطش بنإبنداعناتنهش النفنيةش أحسسنتش بنولنوع
ش هننذاش الننرجننلش بننالننتطورش والتجنندينندش ورؤيننتهش الننفنيةش الننتطلعةش إلننىش كسننرش الننمود
ش والنتقليدش النفكريش والبنداعني،ش إذش ينرىش فنيش النشعرش كنماش ينقولش "كنتابنةش النقصيدش بنل

1يمفهو مش يمنطقيش عقلنيش وإناش بفهو مش يمنطقيش انفعاليش وإيجابي".

ش وهذاش الفهو مش التجددش لعنىش الشعرش لمش ينعهش يمنش رفضش الوروث،ش فيصرحش في
ش يمنوقنفش آخنرش قنائنل:ش "فنالنداثنةش أخنيش النقارئش لنيسش يمنعناهناش طنرحش النوروثش والسنطو
ش عننلىش أنننقاضننهش الننثابننتةش بننعاولش الننردةش والننتشككش والننوقننوفش يمنننهش يمننوقننفش الننصم
ش والنتضاد،ش إنش النداثنةش بنفهويمنهاش النصحيحش ...ش هنيش النبحثش السنتمرش عننش إينجاد
ش خنيطش النتواصنلش حنيثش ينصهنرش الناضنرش فنيش الناضنيش ليشنرفش غندش يمنسكونش بحنرارة

2الستمراريةش ونبضش العاصرة".

ش فنالنداثنةش عنندش النشاعنرش إذاش ليسنتش هنيش النعاصنرةش لنش النعاصنرةش تتجنددش بنالنزيمنان
ش الننارجننيش الننذيش يننحصرش الننفترةش الننعينة،ش وفننيهش يننلتز مش الننشاعننرش بننتردينندش الننشعارا ت
ش النسائندةش فنيش عنصرهش يمننش دونش اخنتراقش هنذهش النشعارا تش بنلش يمنطابنقةش النعيارش النسائند

فيها.
ش وأيمنا مش هنذهش النرؤينةش السنتقبليةش لنلفنش النشعريش والنتيش تنرجنمتهاش يمنعظمش دواويننه
ش النشعرينةش ارتنأينناش أنش ننتناولش إحنداهناش لننلقيش عنليهاش ننظرةش ننقدينةش خناطنفةش تنترجنم
ش النضمونش والنشكل،ش وتناولش بنلورةش هنذهش النرؤىش واسنتشفافش النديندش فنيش عنالنم
ش وواقنعش هنذاش النشاعنر،ش وفنيش سنياقش الندينثش بنرز تش آخنرش إننتاجناتنهش البنداعنيةش النوسنويمنة
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ش ش ثنمش طنبعةش يمنن1998بـش (النبرزخش والنسكي )ش يمننش نشنرش وزارةش النثقافنةش النسورينةش سننةش 
ش وطنبعةش أخنرىش لندارش هنويمنةش 2000ش يمننشورا تش جنايمنعةش يمننتوريش "قنسنطينة"ش سننة

"الزائرش العاصمة".

:العرض والتقوي
ش عنندش تنصفحش هنذاش النعملش الدبنيش ينلحنظش النقارئش يمنيلش النشاعنرش لنلتنظيرش فني
ش عنالنمش النشاعنرش ويمننهش بنيانش خنصائنصهش ويمنيزاتنه،ش فنكانش تنصدينرهش لهنذاش النعملش بنقديمنة
ش عننش يمناهنيةش النشعرش عنلىش شنكلش النقديمنةش النتنظيرينةش النتيش صندرش بنهاش دينواننهش النسابنق

ش وتننكلمش فننيهاش عنننش لننواز مش الننداثننةش 1982ش (تننزبش الننعشقش ينناش لننيلى )ش دارش الننبعث
ش والنعارةش لنلقصيدةش النعمودينة،ش أيمناش فنيش هنذهش النقديمنةش النديندةش فنقدش رأىش النشاعنر
ش رأينناش فننيش الننشعرش يننصورهش ويننراهش إبننداعنناش خننارقنناش لننلعادةش وتننشكيلش جننديننداش لننلكون
ش بننواسننطةش الننكلما تش أوش الننلغة،ش والننلغةش عننندهش ليسننتش السنناسش أوش الننقاعنندةش لنننها
ش يملنلكش يملنشاعش علنندش جلنميعش اللنشعراءش واللنتشاعلنريلنن،ش فلناللنشعرش روحش وإيلنحاءش بلنلسان
ش النعالنم،ش فنلش ينترجنمش النعالنمش أوش النواقنع،ش بنلش يننقلش التجنربنةش النباطننيةش وينعملش عنلى
ش كسلنننرش أنلنننظمةش اللنننلغةش وتلنننركلنننيبها،ش علنننساهش أنش يلنننحيطش بلننناللنننعقولش واللنننليملنننعقول
ش وبنالنتجاربش النباطننيةش الننساننية:ش إنش النشعرش النقيقيش هنوش يمناش يخنلفش أثنراش جنمالنيا
ش يمننش كننهش الشنياءش وينحافنظش عنلىش النتوافنقش والنتناغنمش بنيش يمسنتوىش النصو تش والندللنة
ش حلننتىش إنلننهش وصلننلش إللننىش الرتلننقاءش فلننيش بلننعضش اللننذاهلننبش اللننفلسفيةش واحلننتلش درجلننة
ش الننتقديننس،ش والننشعرش فننيش كننلش ذلننكش يهنندفش إلننىش بننعثش الننياةش فننيش أبهننىش صننورهننا
ش وينننحاولش إدراكش النننقيقةش الزلنننيةش وتطهنننيرش الننننفسش يمننننش دننننسش النننادينننةش النننالنننية
ش التعجننرفننة،ش فننأصننبحتش أوش تننصبحش الننكلمةش الننشاعننرةش يمننلذاش رحننيماش يمنننش جننحيم

التقنيةش الديمرةش للذا تش النسانية.
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ش فنالنشعرش النداثنيش بنثابنةش النبرزخش بنيش الناضنيش النكللش والندجنجش بنقوالنبش السنلف
ش الناهنزةش وبنزخنارفنهش ويمنسكوكناتنهش النرتنيبة،ش وبنيش الناضنرش ويمناش يننبغيش أنش يشهندهش يمنن
ش اننقلبش يمنسكونش بنالنساسنيةش النمالنيةش النغايمنرة،ش ويمننش ثنمش اتخنذش النشعرش النداثني
ش لنننفسهش يمننهمةش الننبحثش والتجننريننبش يمنننش أجننلش خننلخلةش الننبنىش الننذوقننيةش الننتقليديننة
ش لننلوصننولش بننهاش إلننىش يمننرحننلةش الننتكيفش يمننعش الننتغيرا تش والسننتجدا تش الننضريننةش الننتي
ش تننننصاعش لنننتطلبا تش النننفكرش والنننذوقش والحنننساسش النننرهنننفش النننبعيدش عننننش النننتقليد
ش والحنتذاء،ش وهنيش يمنهمةش صنعبةش جنداش تننطويش عنلىش قنلقش دائنمش لش ينعفوش عنليهش النزيمنان
ش "فنننالنننداثنننةش البنننداعنننيةش ليسنننتش يمنننعادينننةش لنننلتراثش كنننماش يخنننطئش النننبعضش فنننمن

ش ش غننيرش أنش الننداثننةش لش تننلتز مش بجننرد3خننصوصننياتننهاش تننثلش الننتراثش ولننيسش اجننتراره"
ش ش أو–ش (Ecarts) النوجنودش فنيش النعصرش والنكانش بنلش تنتعداهنماش بجنموعنةش اننزيناحنا ت

ش ش انحنرافنا تش أوش عندولش عننش النعيارش النسائندش فنيش النشكلش والنضمون–بنتعبيرش بسنيطش 
ش للنتخاطلنبش اللنقارئش أوش اللنتلقيش بلنلغةش غلنيرش اللنلغةش اللنعهودةش وبلنعانلنيش يمسلنتحدثلنةش للنم
ش ينألنفهاش النعصرش ولش النتلقيش لنها،ش وبهنذاش تنتحققش النروحناننيةش والنلذةش النتيش تنكلمش عننها
ش رولنش بننار تش فننيش كننتابننهش (لننذةش النننص )ش وتخننرقش بننذلننكش الفنناقش النننتظرةش لنندى
ش النتلقي،ش أوش كنماش ينراهناش النشاعنرش فنيش يمنرجنعش آخنرش "أوش ذلنكش الننفعالش النذابش النذي
ش ينشعرش بنهش النتلقيش وهنوش يسنتقبلش النعملش النشعريش فنيش شنكلهش النتكايمنلش مناش ينجعله

ش ،ش وهنذهش النصائنصش هني4يحنددش يمنوقنفهش النعقليش يمننهش فنينحازش إلنيهش أوش ينعرضش عننه"
ش يمناش ينجعلش النقارئش بنعيداش عننش النتكهنا تش السنبقةش وعننش الحنكا مش القسنرينةش النتي

ش يمنتجهتعودش عليهاش سابقا،ش ويقللش بذلكش يمنش إحساسهش بتبعيةش العملش الدبيش إلىش 
ش لنيرتنقيش إحنساسنهش بنذاتنيةش النشعرش وننشاطنهش السنتقلش والنفريندش عننش النعلو مش الخنرى
ش النافنةش بنهش كنعلمش النتارينخش أوش الننفسش أوش الجنتماع،ش ولنكيش ينصلش النتلقيش إلنىش هنذه
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ش الندرجنةش يمننش الحنساسش ينتطلبش يمننهش أنش ينتوافنرش عنلىش السنتعدادش النفنيش والنمالني
ش والننثقافننيش الننذيش يننؤهننلهش لننعمليةش الننتلقيش وهننذاش يمنناش يننترجننمش قننولش الننشاعننرش "...
ش وينجعلش رغنبةش النتلقيش يمننحصرةش فنيش رغنبةش النتصديش حنتىش لش ينقعش النتجاوز،ش يمنن

5هناش تصبحش ضرورةش وجوبش القارئش المتازش حتميةش لش يمردش لها".

ش ننرىش شناعنرنناش فنيش آخنرش هنذاش النتصدينرش وقنبلش النوضش فنيش غنمارش النشعرش ينكشف
ش عنننش جنندوىش الننشعرش وفننائنندتننهش لننلمجتمعش فننيش ظننلش عننصرش السننرعننةش والننعلويمنناتننية،
ش وكناننتش إجنابنتهش يمننش خنللش يمنقاطنعش شنعرينةش لنلشاعنرش السنباننيش قنوسنتافنورش أدولنفو
ش بنيكرش تنتضمنش سنرش دينويمنةش النشعرش فنيش ارتنباطنهش بندينويمنةش النياةش وتننوعش طنبيعتها،
ش وفنننيش سنننعيش الننننسانش الننندؤوبش ننننحوش النننراحنننةش النفسنننيةش النننبعيدةش عننننش صنننخب
ش الخننريننن،ش فننماش دا مش هننناكش بشننرش عننلىش وجننهش الرضش يننتألننمش ويننحبش ويننتفاهننمش يمننع

الخرينش بكلش جوارحهش ووجدانه،ش فسيكونش هناكش شعرش علىش الدوا م.
ش وكناننتش بنداينةش البنحارش فنيش عنوالنمش النشعرش بنوقنوعش ووقنوفش النشاعنرش عنلىش شناطنئ
ش النوطننش النبيبش وعنلىش بنابش سنماهش (كنتابش النعفاف )ش ضنمنهش أغننيا تش للجنزائنر،
ش فنكاننتش قنصائندهش النعمودينةش السنبعةش بنثابنةش عنرائنسش بنلش عنجائنبش النعالنمش السنبعةش فني
ش ذاتننيتهاش وفننيش إيننانش الننبدع،ش فننتنوعننتش بننحورهنناش وإيننقاعنناتننهاش بننتنوعش الحنناسننيس
ش النذاتنية،ش وارتنسمتش عنلىش هنذاش النكتابش أنناشنيدش وطننيةش يمنليئةش بنالنسؤددش والنعزة
ش ويمننشحونننةش بننطاقننا تش الننتعبيرش جسنند تش انننتماءهش الننروحننيش والسننديش والننعقائنندي
ش فهنذهش قنصيدةش (جنزائنر )ش عنلىش وزنش النتقاربش قناربش بنهاش وحناكنىش جنمالش وبندعنة

الزائرش فيش إلياذةش يمفديش زكرياءش ضمنهاش بطول تش ويمآثرش الوطن:

ش ش ش ش وياش قصةش اللدش والالــــــدينـرينش ش ش ش ـــــــــــجزائرش ياش قلعةش الثائـ
ش ش ش ش وياش نشوةش يمنش أريجش الكــمالوياش يمورداش سلسبيلش الضللش ش ش ش 
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ش وعنلىش وزنش النفيفش خنفتش روحنهش وطنفتش يمنشاعنرهش وأحناسنيسهش يمننش النشوق
واللها مش وعشقش أرضش الزائرش والشجعان:

ش ش ش ش لستش أختارش يماش حييتش سواهالش تلمنيش فيش حبــهاش وهواهاش ش ش ش 

ش ش ش ش يمنتهىش الوصـــلش إنش أغنش بهاهالستش أختارش فالــــزائرش لنيش ش ش ش 

ش وعنلىش إينقاعش النتداركش كناننتش قنصيدةش (وطنن )ش تنليمنسش جسندش النزائنرش وتنعاننقه
وطناش يكبرش بيش الوطان،ش عانقش الشاعرش ترابش وريملش الزائرش وطناش كريا:

ش ش ش ش وطنش يســــــــــــكنش فوقش الجنمْوطنش يكبــــــــــــرش وطنش يعظمش ش ش ش 
ش ش ش ش وطنش يصعدش رغـــــــــــــــمش الائرْوطنش ثــــــــــــــــــائرش وطنش سائرش ش ش ش 

ش وفننيش انننتقالننهش ليننقاعش الننكايمننلش عننادش الننبدعش لننيرددش قننصيدتننهش (الننزائننر )ش لننيلهم
الكمالش واللودش ليمجادهاش وبطولتهاش ويؤكدش ولءهش وحبهش لها:

ش ش ش ش وتكونش سفراش للشهادةش أخضراقدرش الزائرش أنش تكـونش الكبراش ش ش ش 
ش ش ش ش وربيعش عمرش بالنضـــــــارةش أجهراوتكونش حلــــماش بالفتوةش يانعاش ش ش ش 

ش إلش أنش هنناكش يمننش النتربنصيش لنهاش والنقابنعيش لننصبش شنراكنهمش فنكاننتش قنصيدة
ش (أطنفالننا )ش "...فنإلنىش النجارة"ش وبنهاش رسنمش النبدعش صنورةش ألنيمةش لنواقنعش النزائنر،
ش ورصنندش آليمننهاش وأحننزانننها،ش ورثننىش رجننالننها،ش فنناكننتملش الننزنش عننلىش إيننقاعش يمجننزوء
ش النكايمنلش لنيعكسش جنرحش النديننة،ش ويمنحاولنةش تنفتيتهاش بنفعلش النتعصبي،ش والنتآيمنرينن،
ش ولش يننكونش سننبيلش الننفرجش إلش عننلىش أيننديش أطننفالننهاش أوش قننلش رجننالننهاش الننلصيش مننن

يحاكونش أطفالش الجارةش فيش طولكر م،ش وجني:

ش ش ش ش وأطلقـــــــــــواش عــــــــــبثاش إشارهقتلوكش فيش وضـــــــــــــحش النهارش ش ش ش 
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ش ش ش ش وحكــــــمواش قيــــــــــمش الدعارهكبسواش الصـــــــــارش وسيجوهش ش ش ش 

ش وتنتهننيش قننصةش هننذاش الننكتابش وعننلىش هننذاش الننشاطننئش بحننلمش ورديش يننعانننقش ذا ت
ش الننشاعننرش بننقصيدةش (حننلمش أزيننلة )ش وهننيش يمنندينننةش يمننغربننيةش عننلىش الننيطش الطلسنني،
ش وعنننلىش ننننفسش النننوزنش النننذيش دخنننلش بنننهش -ش النننتقاربش -ش يبحنننرش النننشاعنننرش بنننخيالتنننه
ش ليسنتحضرش أسنفارهش وغنربنةش وذكنريناتنهش الشندودةش بحنمىش الطنيافش النبعيدةش النلقاة

علىش الضفافش الخرىش ليعز مش علىش ركوبش الغايمرةش نحوش الهول:

ش ش ش ش لتعشقش طيفاش هفاش يمنش أصيلهأتنهضش بعدش السنيش الطويلهش ش ش ش 
ش ش ش ش تغازلهش يمعطيا تش جمـــــــــــيلهوتركبش للبحــــــرش يختاش قدياش ش ش ش 

ويواصل:

ش ش ش ش خواطرش شوقش تدنـــــتش ثقيلهوفاء...ش ويماش وجــــعش الليلش إلش ش ش ش 
ش ش ش ش وفيش نفحــــا تش قــتيلش القتيلهتدنتش بأبخرةش الذكـــــــــريا تش ش ش ش 

ش وجنناءش الننكتابش الننثانننيش بنننقلةش نننوعننيةش نننحوش عننوالننمش الننشعرش ،ونننحوش عننالننمش النننور
ش ليسنتنيرش بنهش النبدعش ويننيرش دروبش النواقنعش ش والنعالنمش النروحنانني،ش وعنبرش ثنلثنيش يمنقطعا
ش ربناعنياش سنماهناش (ربناعنيا تش آخنرش النليل )ش صندرهناش بناش ينبرش كنبحهش لننشاطش النعقل،
ش واللننطق،ش وتلنريلنرش اللننفسش وخلنلجاتلنهاش يملننش سلنلطتيهماش للنتعبراش علننش ذاتلنهاش بلنذاتلنها،
ش فنكاننتش كنلمتهاش حنكماش وعنبراش لنلناسش جنالنتش بنهاش عنبرش النقلبش والنوجندان،ش وخنفت
ش بننهاش لننتطفو،ش وتنتشننرش فننيش بهننيمش الننليلش خننفةش البحننرش الننذيش سننار تش عننلىش إيننقاعننه،
ش وكناننتش ننقلةش الننفسش عنبرش هنذهش النقاطنعش بنثابنةش يمننش ينأخنذش يمننش كنلش بسنتانش زهنرة،
ش فنمنش وهنجش النليلش النرينبش يننطلقش النقلبش صناحنياش يمننش جنديندش صنحوش النغر مش النهائنم،
ش وتنأتنيش الننشوةش يمننش حنبش النصراعش والنكابندة،ش فنيتصفش النوفناءش بنذلنكش سنراش لنلوجنود،
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وتلحقش بالتمنيش والتغنيش والتبنيش خيبةش وعارش كبيران:

ش ش ش ش يمستبيحاش عفافهش بالــــــتمنييماش دهاكش تقيمش صـــرحش التجنيش ش ش ش 
ش ش ش ش وانتهكتش شفاههش بالتـــغنيأنتش أغمضتش للضياءش جفوناش ش ش ش 

ش إلنننىش أنش ينننزدادش النننبش فنننيش عنننناده،ش وتننندينننهش فنننيلجأش النننبدعش إلنننىش النننواجنننهة،
ش ويننكشفش النظالنمش والسنتبدش لنينصاعش لسنلطانش النقلبش فنيعودش النشاعنرش بنعدش ذلنك
ش إلننىش ذاتننهش يننطلبش الننلذش إلننىش شننعرهش نننذيننراش ويننردش الننلو مش عننلىش خننصويمننهش بننتفنيد
ش أكناذينبهم،ش وينقد مش الننصحش والنبيان،ش وينطلبش يمننش ثنمةش النعفوش والنصفح،ش وينرجنو

النجاةش والنتشالش يمنش عالمش اليفش والبهتان:

ش ش ش ش وارحمش الزهرش فيش حقولش الغرا مظالمش أنتش فانتســـــــــبش ياش غويش ش ش ش 
ش ش ش ش وارحمش الزهرش فيش حقولش الغرا مواكبحش الوضش فيش يمدارش التشفيش ش ش ش 

ش وينننقلش بننعدهنناش عننناءش الننليلش والننصمتش النناثننمش عننلىش النننفس،ش ويننجسش نننبض
ش النقلبش ولنواعنجهش فنيرىش يمننهش سحنراش يتحندىش النوارحش ش ويبحنرش أيمنا مش يمنخيلةش النبدع
ش لنيشعلش شنوقنهش وهنيايمنه،ش وينرسنمش تناربنهش ولنوعنتهش بنالنرحنيلش وراءش الطنياف،ش فنكان

السلحش الكلمةش الشاعرة،ش وكانتش الذخيرةش العزيةش والقدا م:

ش ش ش ش لش تعجلهاش فيش حضــــورش الظـل ميمرهفش الظلش ياش بهـــــــيش الل مش ش ش ش 
ش ش ش ش واطلبش العفوش يمنش ظريفش القوا مضقتش بالليلش فانتشلهش رويداش ش ش ش 

ش ثنمش ينعودش عنلىش إينقاعش النكايمنلش لنيعطيش صنورةش لنذاتنهش هنيش صنورةش فنكرهش ووجنداننه
ش وآليمنه،ش فنيعودش بننفسهش إلنىش النتواضنعش والنبساطنةش إينانناش يمننهش بنحتميةش النفناءش وسنلطة
ش النقدر،ش ويمننهاش إلنىش الينقاعش النفيفش ليسنطوش عنلىش عنالنمش النتصوف،ش وينقرنش النعشق

بالصلةش والهوىش والسجودش بيش يديش البيبة،ش وطقوسش العفاف:
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ش ش ش ش صدعش النورش ياش حبيبـــــــةش راسيكمش أرانيش وكــــمش أراكش تقاسـيش ش ش ش 
ش ش ش ش وانتحاريش فداش العيـــونش يواسيسفكش ديمعيش علىش هواكش يمباحش ش ش ش 
ش ش ش ش يملؤهاش الطهرش وانشطارش التواسيفاعذريهش وجلليهش صــــــــــــــــلةش ش ش ش 

ش وعنلىش وزنش النتقاربش ينأتنيش النصو تش وينخبوش النتمنيش خنوفناش يمننش التنيش النيف،
ش ويمنننش الننقاد مش الننتجني،ش لننكنش حننبش الننغايمننرةش والبننحارش يمننكناش الننبدعش يمنننش الحنناطننة
ش بنالنكونش وطنوعناش لنهش الندودش لنيرقنىش بنالنبيبةش إلنىش الندرجنا تش النعليا،ش ويمننهش أفنضى
ش الننقدرش إلننىش يمننجالننسةش الننليل،ش ويمننعانننقتهش لننتورقش عننلىش ينندش صنناحننبهش أوراقش سحننريننة

يتلكش بهاش سرش الكلما تش والروف،ش وبهاش يكونش التجديدش والتحديث:

ش ش ش ش تدنتش لكش عاليا تش القطــوففإنش أورقش الليلش فيش راحتيـــكش ش ش ش 
ش ش ش ش وأعشىش يمداهش سنـــــاكش الوفوسيقش لكش النورش يمغمىش الفونش ش ش ش 
ش ش ش ش وبيش العانيش وســــــــرش الروففألفتش بيش الهناش والهنالــــــــــكش ش ش ش 

ش ويمننش عنلىش وزنش النفيفش سنارش النبدعش بندعناوىش اقنتحا مش الننافنيش والصنطبارش عنلى
ش ظننلمش الننبيبة،ش وبننالتجننلدش والننصبرش يننختمش آخننرش يمننقطعش يمننتأيمننلش فننيش قنندرةش الننعفو،

والزاءش والرحمةش عندش خالقه:
ش ش ش ش فاطلقش البلش لوش أرد تش جناتييموعدش العفوش والبقـــــيةش تأتيش ش ش ش 
ش ش ش ش ويهيبش برحمةش بعصــــــــــــاةهوش يجريش يمناسكش الذلش ذلش ش ش ش 

ش وهنذاش النكتابش النثالنثش والخنيرش إينذانناش بنعودتنهش إلنىش النبداينةش ويمنعاينشهش النواقنع
ش بنرارتنهش وحنلوتنهش النادينةش والنعنوينةش عنساهش أنش يحنطش رحنالنهش عنلىش شناطنئش اليمنانش بنعد
ش البننحارش فننيش غننمارش الننذا تش الننشاعننرة،ش فننضمش هننذاش الننكتابش الننذيش سننماهش (كننتاب
ش الننمر )ش أربننعش قننصائنندش يمنننش الننشعرش الننرش صنندرهش بننقصيدةش (يمنندينننتي )ش الننصدرة
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ش بندورهناش بنآينةش يمننش سنورةش السنراءش تنيلش فنيش النبداينةش قنارئنهاش غنلةش يمناش يسنتعرضنهش يمنن
ش ش يمنقطعاش صنوراش يمننش هنذاش النديمنار16صنورش اللنمش والنديمنارش فنكاننتش يمنقاطنعهاش النتعددةش 

ش النلحنق،ش اننتقلش النبدعش النزيننش لنيرصندش صنورهش فنيش النبلدش وعنلىش النعباد،ش وفنيش النبدع
والروبش والحل مش الزيفة:

يمدينتــيش ...ش !
يمدينتي...ش يمدينتيش لوش تهلونش فيش التون

يمقـبــــرة
أحليمهاش أوسمة
وسلعش يمـــهربه
وبدعش يمجــربه

ش واسننتعرضش سننطوةش الننظالننيش يمنننش الننفجارش ومنننش سننماهننمش بننالننوس،ش يمنننش خننبث
النتهازيي،ش فأحالواش الدينةش إلىش ساحةش ديمارش وتلغيمش وعار:

يمدينتيش داهمهاش "الفجارش والوس"
فخيلهـمش تدكش بـــراءةش النـــفوس

ش فننمدينننةش الننشاعننرش لش عهنندش لننهاش بننذلننكش لننولش الننؤايمننرةش والنندسننائننسش ،بننلش إنننها
ش أسنكتتش عننش الفنصاحش والنبوحش بنقوةش هنؤلءش فنأصنبحتش أزرىش وأذلش فنلش تنسألنوهنا
ش عننش حنالنهاش يمنادايمنتش فنرينسةش ينتجاذبنهاش النكبارش والنصغارش والنيميش والنشمال،ش ويمنا
ش بلنيش يملنآسلنيش اللنتاريلنخش ويملنجازرش اللناضلنر،ش وبلنيش تلنعصبش الحلنبارش وانسلنلخش اللنفجار

سار تش إلىش الضياع،ش وكلهمش أبناءش الدينةش نفسها،ش وكلهمش يمغرقوها:
يمدينتي...ش يمديــنة

لفظهاش التاريـخش والبخور
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فأشرعـتش بوابة
للكــفرش والنـذور

...
فطرتهــاش اليمي
نزوتهاش اليـــسار
وعشقهـاش مزق
أيهـماش تخــتار؟

ش فننلسانش الننشاعننرش هننذهش النندينننةش وقننصيدتننهش هنني،ش يحننملهاش حننيثش يننشاءش بننعيدا
ش عننهمش وعننش أعنيش النراقنبيش وتنأتنيش قنصيدةش (النبرزخش والنسكي )ش لنبش الندينوانش وسنر
ش وجنوده،ش وقندش عنلقش عنليهاش الندكنتورش حسنيش خنمريش قنائنل:ش "...تتهندش فنيش بنعث
ش 6النوش النصوفنيش وتنوظنيفش النريمنزش النذيش ينحيلش إلنىش ذلنكش يمنحاولنةش تنيينهاش بنالنراهنن"
ش فهنيش بنذلنكش إبنحارش فنيش عنالنمش النيادش والطهنرش بنعيداش عننش دننسش النياة،ش يمنليئةش بنالنريمنز

ش هـ638/63560–ش والنيالش صندرهناش بنقولنةش لحندش أكنبرش النفلسنفةش النعربش ابننش عنربني
ش تنوحنيش بنقدرةش النالنقش عنلىش بنعثش النياةش بنيش يندينهش وقندرتنهش عنلىش بنعثش يمننش فنيهاش إلنى

ش وهنذهش النقصيدةش النرةلبه البنزول ولبنا البعراج"، دننياش دائنمةش أوش ننهاينةش حنتميةش "
ش تنعتمدش عنلىش تنكثيفش النتداخنل تش الننصيةش يمننش النقرآنش النكريش والندينثش الننبوي
ش الشنرينف،ش ويمننش أقنوالش السنلفش النصالنحش وتسنتلهمش أفنكارهناش يمننش حنوادثش هنايمنةش فني
ش تنارينخش البشنرينةش اعنتمدش فنيهاش النبدعش عنلىش عشنرةش يمنقاطنعش يمننفصلة،ش اننتقلش بنهاش يمنن
ش فنكرةش اللنوهنيةش وتسنيدهناش فنيش النفكرش النصوفني،ش وفنيش فنضائنلهاش وكنرايمناتنهاش النارقنة
ش إلنىش فنكرةش النطيئةش والنعصيانش يمننش أبنيناش آد مش وأيمنناش حنواءش فنكاننتش النبداينةش وكنان
البرزخش ويمنهش تلتهاش يمواقفش حاسمةش فيش حياةش البشرش وصراعش بيش هابيلش وقابيل:
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كانش البحــثش يمسبوقا
بغرابش يوريش سوأةش للعاشقي

لش ياش طائرش الـزيمنش الافت
عاشقش جثثش ويمنش خلفيش قوافلش وأيمايميش برزخ

ش إلننىش صننراعش الننذا تش يمننعش نننفسهاش فننيش الننبةش اللهننيةش وتننكريننسهاش لننفهمش حننقائننق
ش النكونش ودواخنلهش وصنولش إلنىش حنقيقةش النفناء،ش وحنتميةش الننهاينةش بنطرينقةش النعذاب

والصراع:

يمسكـوناش أناش بنافلةش الطوار
وبرزخش يماش بيش عافيةش وعاقبة

تتجاذبـنيش شفتان
واحـدةش للزهــراوين

وأخرىش خــاتةش للبقرة.

ش ووسنطش هنذاش النصراعش كنانش شناعنرنناش يمننزويناش فنيش عنالنمش النغفرانش يمنخاطنباش النكونش يمنن
بعيدش ينتظرش ساعةش السكونش والتيش لنش تكونش إلش خاتةش السكي:

عاقبةش البــدء
وخاتةش الســكي

خيالش فيش ...ش خيال
سـؤالش فيش خيال

خيالش فيش عــماءش ...

 –وثنالنثش قنصيدةش بنعنوانش (يناش ايمنرأةش يمننش ورقش النتو ت )ش ذا تش النقاطنعش النتعددةش 
ش ش جناء تش بنتصدينرش تنضمنش كنلما تش يمننش سنفرش النتكويننش "ش النتوراةش "–يملنقطعاش ش 14
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ش تنقصش حنكاينةش أبنيناش آد مش وأيمنناش حنواءش فنيش الننة،ش وأكنلهماش يمننش الشجنرةش النقدسنة،
ش وانننكشافش عننورتننيهما،ش فنناتخننذاش يمنننش أوراقش الننتيش لننباسنناش وسننترا،ش ويمنننهش اسننتلهم
ش الننعنوان،ش واسننتلهمش الننبدعش حننديننثاش لننلمرأةش الننكشوفننةش الننثخنةش بننالثننا مش بحننديننث

يزخرش بالريمزش ويمبثوثش بأفكارش التصوف:ش 

وتقـربش بيش شفاهش ايمــرأة
يمنش صــخر

تنـا مش فيش شـــرفا ت
يزنيش فيش يمحــرابش عفتها

حمـــا مش وغـــراب
لش أحدش ينفضش عنش هذاش الثم

غوايته

ش ش أحنندش النننقادش تننربننةش شننعريننةش حننديننثةش تننعتمد–ش أيش الننقصيدةش –ولننقدش عنندهنناش 
ش عنلىش النلغةش وتنفاعنلتنهاش النمالنيةش وفنيش اننتقالش النبدعش عنبرش هنذهش النلغةش عنلقش خنطايناه
ش عنلىش بنابش هنذهش النرأةش النتيش ينراهناش النسندش والنعيش واكنتشفش خنياننتهاش فنأوقنعتهش فني

الذل:
علقتش عتابيش علىش بابش يمدينتكم

احتــــرفش العـــشق
واللعـبش الهــلةش بالوحـــشة

والغـــارا تش الهــزويمة

ش وأقلننرش انهلننزايملننهش اللننليمحلنندودش وهلننوش يملننفتونش وأعلننمىش بلننعشقهاش يسلننيرش فلننيش تلننيار
ش النعاشنقيش ويجنريش فنيش يمجنراهنمش وينعودش بنالنذكنرىش لئنماش عنلىش أينايمنهش النوالني،ش أينا م
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ش النندينننةش الننتيش حننفتهما،ش ويننعاودهش النننيش لننلطفهاش كننالننطفلش بننيش الذرعش تننغمره
عشقاش ويدهشهش الحترافش فيش عينيهاش فيتمنىش فتاتا تش يمنش غيثاش العميم:

يماش أجملش أنش تبعثش طفلش يمغرورا
يكـــبرش فــوقش ذراع
يغمـــدش فوقش شــــفاه

يرهقــهاش البــوحش وأطيــاف
غيبيه

ش وفنيش دأبنهاش ينراودهش الننيش إلنىش البنحارش فنيش عنوالنهاش النليئةش بنالنكتمانش والنكويمنة
ش بنالسنر،ش فنأضنحتش تناصنرهش فنيش صنحوهش وفنيش صنلتنهش إلنىش حندش أعنلنش فنيهش عنودتنه

كالمورش أوش المسوسش الذيش عاودهش السش بعدش الشفاء.
ش ولش بندش أنش النرأةش هنناش كناننتش النطيةش أوش السنرش النذيش حناولش النبدعش عنبورهش لنيلبس

حقيقةش إحساسهش ثوباش يناسبش التوىش الذيش يصبوش إلىش تليلهش والتعبيرش عنه.
ش وخننتمش الننبدعش هننذاش الننكتابش بننقصيدةش (لش ينناش سننيدةش الفننك )ش ذا تش الننتسعة
ش يملنقاطلنعش واللنتيش تلنتداخلنلش تلناريلنخياش يملنعش حلنادثلنةش الفلنكش فلنيش عهلندش اللنرسلنولش (ص )،
ش ليسنتلهمش النبدعش يمننش خنللنهاش روحش النادثنةش وينبدأش عنرضنهش هنذاش يمننش يمنوقنعش النتهم
ش بنالنطيئةش فنيش عنالنمش النشعرش النذيش كنثرش ننويمنهش فنتأخنرش عننش يمنوكنبش الننجاة،ش وخنطر

ببالهش الثمش حتىش تنبأش بالطر،ش خطرش قبلةش علىش شفةش يمنش عبقش الزهار:

هوش السفرش المتدش علىش وجعي
أيســـرهش العســـر

أعذبهش اللـمش اللقى
علـىش شفةش يمنش عبقش الزهــار
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ش وأيش قنبلةش ينتهمش بنهاش النرء،ش والنتيش تكسنرش الندودش وتنعبرش الشنطآنش وتنقفش تنثال
ش لنننلرغنننبا تش الخنننروينننة،ش فهنننيش طنننفرةش فنننيش عنننالنننمش النننمودش وأشهنننىش يمننننش النننطلوب
ش والنرفنوض،ش فنيعلنش فنيش خنضمش هنذهش النصورش تنبنيهش لنهاش لننهاش قنبلةش فنردوسنيةش عنلى
ش بنابش النغفرانش وكنهفش البنرار،ش قنبلةش لش تنملش يمننش دننيوينتهاش إلنىش الحنساسش بنالنلذة

والتعةش فكانتش قبلةش صوفيةش لش دنسش فيهاش ولش إثم:

يكبرش عريش فيش حضنش الوجعش الليلي
يماش بيش الشــعرش والـمــرا ت
يماش أشهىش أنش أعصــرهش كريما

يمنش شفةش السـكر
يمنش خمرةش الضـرةش يمنش فيضش الثم

يمنش يمائــدةش الصـديقي.

ش ويمننش خنللش هنذاش النعرضش النتفصيلي،ش والنتقويش النبدئنيش لنتوىش هنذهش النكتب
ش الننثلثننةش يننكنناش أنش نننتوصننلش إلننىش بننعضش الننسما تش الننفنيةش الننتيش تننخصش الننضمون
ش والنشكلش يمننش خنللش تنتبعش أهنمش يمناش وردش فنيش هنذهش النكتب،ش ويمنحاولنةش إينجادش قناعندة
ش خننلفيةش نننظريننةش لننلظواهننرش الننتيش رصنند تش وفننقش بننعضش الننناهننجش والننتيارا تش النننقديننة

الفاعلةش فيش الساحةش الدبية.
ش فنفيش النكتابش الولش كنتابش (النعفاف )ش النذيش ضنمش سنبعش قنصائندش غنلبتش عنليها
ش الننزعنةش النوطننيةش وروحش الننشادينة،ش وتنقاطنعتش عنناويننش قنصائندهش فنيش يمنفصلش واحند

 –ش وطننننش –ش هننيش لننيليش –ش أرضش الننريننةش –وقنناسننمش واحنندش هننوش الننزائننرش ش "الننزائننرش 
ش ش أطنفالنناش ...ش فنإلنىش النجارة"،ش وكنانش السنتثناءش عنلىش النقصيدة–قنصيدةش النزائنرش 
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ش الخننيرةش (حننلمش أزيننلة )ش الننتيش فننضلش الننبدعش تننركننهاش تهننيداش لننلدخننولش بننهاش إلننى
الكتابش الواليش وهوش كتابش البحارش فيش عوالمش الشعرش الفية.

ش وبنتنوعش النزائنرش فنيش ضنميرش النشاعنرش تنارينخاش وأرضناش وعنشقاش وخنوفناش تننوعنت
ش إينقاعناتنهاش لنتتغلبش الينقاعنا تش النصافنيةش وتنطغى،ش وهنيش إينقاعنا تش يمنحببةش لنلنفس

ش ش النريمنل–بنعيدةش عننش الشندش والنتقرينرش يمنليئةش بنالنركنةش والنتلحنمش وهنيش (النتقاربش 
ش ش يمجنزوءش النكايمنل )،ش وقندش خنصش بنعضهاش بنالنوزنش النمزوجش (النفيف )–ش النكايمنلش –

ش كلنماش للنمش يلنغفلش شلناعلنرنلناش تلنقديلنرهش للنشعراءش آخلنريلننش يملننش يملنثلش شلناعلنرش اللنثورةش يملنفدي
ش زكنريناءش فنيش إلنياذةش النزائنرش حنتىش إننهش ضنمنش بنعضش يمنقاطنعهش يمنقاطنعش يمننش اللنياذةش (ينا

ش ش يناش قنصةش .. )ش وهنيش ظناهنرةش صنحيةش تنبعثش عنلىش النتفاؤل–ش يناش جننةش النلدش –فنتنةش 
ش والنتنبؤش بنالنديندش فنيش النتراثش فنكراش وصنياغنةش ،ش وهنذاش لنمش يننعش النبدعش يمننش اتنخاذه
ش شننخصيةش شننعريننةش فننرينندةش يمنننش نننوعننهاش فننغنىش بننأسننلوبننهش (أرضش الننزائننر )ش وكننانننت
ش أننشودةش يمننش أنناشنيدش النزائنرش اعنتمدش فنيهاش عنلىش النلفظش البسنيطش والنملةش النوجنزة

 قببامببت الببباحببثة "أوديببت بببيتي" فببي دراسببتهاش والننلغةش السننليمةش السننتحدثننةش ،
 لببلفصل الول مببن كببتاب "اليببام" لببطه حسببي بببطريببقة الببرد الحببصائببي

ش أعننطىش لببفرداتببه واكببتشفت أن طببه حسببي قببد أتخببضع لببغته لبببدأ التخببتيار
ش النقصائندش ننوعناش يمننش النعاصنرةش واننتقلش ننحوش النلفظش البسنيطش النفصيحش وشنيئاش فشنيئا

ش ش يمنهجتي–فنيش النقصيدةش النوالنيةش (هنيش لنيلي )ش فنكاننتش ألنفاظنهش يمننش يمنثلش (هنواهناش 
ش ش وجند )ش ننوايمنيسش أصنليةش زاد تش فنيش ضنياءش الننص،ش وطنعمتهش بنرحنيقش الصنالنة،–

ش كنماش كناننتش لنفظةش النوطننش فنيش قنصيدةش (وطنن )ش بنؤرةش الننصش ويمنركنزش النقيادةش ويمننبع
ش النتولنيدش وبنثابنةش الصنلش النذيش تنوزعنتش يمننهش النكلما تش الخنرىش وفنيش اتناهش واحند
ش رغنمش أنش العجنمش النعربنيش حنافنلش بنرادفناتنهاش وهنذاش ينحيلناش إلنىش أنش النلغةش النعربنيةش قند
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ش بلننحورش اللننتأللننيفش أوش اللننتركلننيبش يملنننش دونش يملننحور– ش إنش صنننحش النننقولش –تنننكتفيش 
ش الخننتيارش فننيش تننكوينننش شننعريننتهاش رغننمش أنش الننشعرش عننندش الننقديمنناءش يمنننش أيمننثالش عننبد
ش الننقاهننرش الننرجننانننيش تننألننيفش بننيش الخننتيارش فننيش الننلفظش والننتوزيننعش أوش الننتركننيبش فنني

النسق.
ش وهنوش يمناش تنفطنش إلنيهش الننقادش الندثنونش يمننش أيمنثالش "رويمنانش جناكنوبنسون"ش و"رولن
ش بننارط"ش فننيش قننضيةش الننشعريننةش فننيش النننصوصش الدبننية،ش ويمنناش أسننسش لننهش "بننلويمننفيلد"

ش ش سننار ت–ش تنقرينباش –وغلنيرهش يملننش قلنوانلنيش اللنتوللنيدش واللنتوزيلنع،ش وعلنلىش نلنفسش اللننوالش 
ش قنصيدةش "قنصيدةش النزائنر"ش كنشنيدش ينصورش النلودش والنعزةش تنضمنتش يمناش تنأصنلش ويمنا
ش اسنتحدثش يمننش لنفظش بندينعش ويمننش صنورش زاهنيةش ووقنوفش عنلىش بنعضش النعالنمش يمننش واقنع
ش النزائنرش "الوراس،ش النصويمنا م،ش أ مش النكتاب"ش وغنيرهناش وفنيش ننقلةش ننحوش واقنعش النزائنر

ش ش كننانننتش قننصيدةش "أطننفالننناش ...فننإلننىش الننجارة"ش وهنني–ش كلننماش أسلننلفناش –الللننيمش 
ش قنصيدةش تنتقاطنعش يمنعش أحنداثش فلسنطيش وثنورةش النجارة،ش حناولش النبدعش بنهاش النثورة
ش عنلىش الوضناعش النزرينة،ش وحناولش كنشفش النكائندش الناكنةش ضندش هنذاش النوطننش فنلفظها
ش البسننيطش وتننركننيبهاش الصننيلش الننذيش لننمش يخننرجش عنننش قننواعنندهش الننعروفننةش يمننكنهاش يمننن
ش تنأدينةش رسنالنةش إلنىش النلصيش لهنذاش النوطنن،ش فنكاننتش النوظنيفةش البنلغنيةش أقنوىش وأظهنر
ش يمننش النوظنيفةش النشعرينةش وبندخنولش النبدعش عنالنمش النرؤينةش والحنل مش كناننتش قنصيدتنه
ش النوالنيةش ليسنتبطنش ذاتنهش وينقفش عنلىش يمنعالنمش النذكنرىش فنطغتش شنعرينةش النقصيدة
ش عنلىش وظنائنفهاش الخنرى،ش وبنرز تش يمننش خنللنهاش بننيتهاش النعمبقةش النشحوننةش بندلل ت
ش النازش والنيالش رغنمش بنساطنةش النشكلش والسنطحش فنيش اعنتمادهش عنلىش النلفظش السنليق،
ش والننتركننيبش الننعهودش والننازش الننذيش لننمش يخننرجش عننلىش دائننرةش التشننبيهش والسننتعارة

والكناية.
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وماش جنملهش يمنش خصائصش هذاش الكتابش وسما تش البدعش يمنش خلله:
ش -ش النتركنيزش عنلىش النكلما تش النفاتنيحش وتنقاطنعهاش فنيش يمنفاصنلش داخنلش النقصيدة

ويمنش خللش الكتاب.
ش -ش ارتلنباطش اللنقصائلندش بلنرؤيلنةش واحلندةش يملنوحلندةش فلنيش حلنبش اللنزائلنرش واللندفلناعش علننها

والتفاخرش بآثرها.
-ش اعتمادش اللغةش السليمةش ذا تش التعبيرش النفعاليش اليجابي.

-ش العتمادش علىش يمستويا تش النحوش والبلغةش والتركيبش والازش العروفة.
ش -ش النبنيةش السنطحيةش لنلقصائندش أد تش وظنيفةش يمنساعندةش لنترجنمةش يمنعاننيش النبنى

العميقة.
ش -ش تننأسننيسش نننظا مش الننقصيدةش الننوزنش الننتقليديش وعننلىش يمننوسننيقىش داخننليةش غننير

طاغية.
-ش غلبةش النزعةش الوطنيةش علىش الكتاب.

ش أيمناش النكتابش النثاننيش كنتابش (كنتابش الننور )ش والنذيش تنضمنش حندينثش النشاعنرش عنبر
ش النذا تش فنيش بهنيمش النليلش وفنقش النشكلش النربناعنيش وننظا مش النقاطنعش والنتنوينعش فنيش الينقاع
ش بيش الفيفش والكايملش والتقارب،ش كانتش تربةش الشاعرش رائدةش فيش رؤيةش عايمةش ترى
ش قننصورش الننعقلش والنننطقش حننقيقةش ثننانننيةش لدراكش الننقائننقش بنندعننوةش الننذا تش إلننىش عننالننم
ش الننغايمننرةش والننصراعش يمننعش النناضننرش لننيطلقش الننبدعش جننماحش الننتعبيرش يننحاولش الحنناطننة
ش بنأسنرارش النكونش فنكاننتش هنذهش السنرارش بنثابنةش حنكمش وعنبرش وقنواعندش تنؤسنسش لنياة
ش حنقيقيةش كنماش تنؤسنسش لنلتجاربش النشعرينةش السنتقبلية،ش وبنالعنتمادش كنذلنكش عنلى
ش الننلغةش الصننليةش والننلفظش يمسننتحدثش اسننتطاعش الننبدعش أنش يخننلقش داخننلش قننصائننده
ش عنناصنرش جنديندةش فنكرينةش وعناطنفيةش لنمش تنألنفهاش الذنش النصاغنيةش يمننش قنبل،ش وكنرسش هنذه
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ش اللغةش فيش تشريعش الغموضش والتلميحش كمنهجش رائدش زادش يمنش ذاتيةش هذهش القصائد،
ش ويمننش تنفردهناش ويمننش تنردهناش عنلىش النعقلش والننطقش النواعنيي،ش ومناش رصندنناهش يمننش يمنعان
ش يمفجنرةش وجنديندةش قنولنهش (واسنكبش النلحنش فنيش يمنرايناش الننافني )ش وقنولنهش (يمنعبرش الثنم
ش يمننحنةش تسننتضاف )،ش وكننلهاش بنننىش يمننشحونننةش بنندلل تش لش عهنندش لننلقارئش والننناقنند
ش بنها،ش ويمناش ينكنش أنش جننملهش يمننش يمجنموعش النسما تش حنولش هنذاش النكتابش وصناحنبهش يمنا

يلي:
ش -ش دخنولش النبدعش يمنرحنلةش تنربنةش شنعرينةش جنديندةش ذا تش رؤينةش ثنائنرةش عنلىش النعقول

والعهود.
ش -ش يمنننحاولنننةش فنننصلش النننشعرش عننننش ذاتنننيةش النننبدعش بنننإعنننطائنننهش تنننأشنننيرةش النننتفرد

والصوصية.
ش -ش الننتألننيفش بننيش النناديش والننعنويش فننيش الننتركننيبش الننواحنندش لعننطاءش نننوعش يمننن

التفاعلش بيش التوىش الفكريش والتوىش الادي.
-ش الحتفاظش بالوزنش التقليديش ويمحاولةش تطويعهش للمحتوىش الداثي.

ش ويننأتننيش الننكتابش الخننيرش كننتابش (الننمر )ش بننثابننةش قننفزةش نننحوش عننالننمش الننتصوف
ش والخنلصش والطهنرش البنديش اعنتمدش فنيهش النشاعنرش عنلىش النوروثش النتارينخيش والندينني
ش كنأسناسش وقناعندةش يننطلقش يمننهاش لنيطلقش النعنانش لنلتعبيرش النرش فنيش تفسنيرش النقائنقش وفنق
ش هنننذاش الننننظور،ش فنننكانش النننقرآنش النننكريش والننندينننثش الننننبويش الشنننرينننفش والنننتارينننخ
ش السننليمننيش خننيرش يمننعيش لننهش يمتسننلحاش بننإيننانننهش الننالننصش بننضرورةش الننتحاورش يمننعش هننذه
ش النننماذجش وفننقش آلننيا تش حنندد تش فننيش النناضننيش بننخاصننيا تش القننتباسش والننتضمي،
ش وحناضنراش بنآلنيا تش النتناصش عنندش بناخنتيش وجنولنياش كنريسنتفاش مناش حنذاش بنالنشاعنرش إلنى

ش أحنيانناش بنالنفكرش والنصياغنةش النشعرينةش إلنىش صنياغنا ت "Ecart" ضننرورةش النننزينناح
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ش جنندينندةش فننيش قننالننبش الننشعرش الننرش ذاتننه،ش وظهننر تش تنندينندا تش شننكليةش بسننيطةش يمننن
ش وحننيش الننشاعننرش النناصش جسنندتننهاش تننلكش الننتصورا تش الننتنوعننةش يمنننش فننكرش الديننان
ش واجننتهادا تش السننلفش الننصالننحش انننتقلش فننيهاش الننبدعش لننيصورش الننواقننعش واقننعش النندينننة
ش النناصننرش بنناللننمش بننيش الننيقيش والننشكش وبننيش الننكتابش والننرصنناصش فننكانش الننلفظش "
ش يمنديننتيش "ش يمنحورش كنليمنهش وعننصرش النتأسنيسش فنيش النقصيدةش الولنىش ثنمش لنيعرجش بنها
ش عنلىش (النبرزخش والنسكي )ش ويسنتعرضش قنصةش النبداينةش والنطيئةش النكبرىش والننهاينة

التويمةش بعدها.
ش وتنليهاش قنصيدةش (يناش ايمنرأةش يمننش ورقش النتو ت )ش و(لش يناش سنيدةش الفنك )ش لتسنيرا
ش عنلىش الننوالش النسابنقش ش ولتجسنداش صنورةش النصراعش يمننش النطرفش النثاننيش وفنقش طنقوس
ش تننولننتش فننيهاش الننعايننيرش والسننلحةش إلننىش إيمننكانننا تش ذاتننيةش داخننليةش تنننبعش يمنننش يمننآسنني
ش السلنلفش للنتصنعش أيملنجادش اللنلف،ش وملناش يلنكنش أنش نسجلنلش ضلنمنش هلنذاش اللنكتابش يملنا

يلي:
ش -ش تنأثنرش النبدعش بنفلسفةش النتصوفش واتنخاذهناش يمنيدانناش خنصباش لنصوغش النتجارب

الشعريةش الناضجة
ش -ش الينننانش بنننضرورةش النننتفاعنننلش بنننيش النننضارا تش والدينننانش النننتشابنننهةش "حنننوار

الضارا ت"
-ش اليانش بسلطةش النوازعش النفسيةش والسديةش علىش الذا تش البشرية.
-ش الرتقاءش بالفكرش النسانيش إلىش درجا تش السموش الروحيش والعاطفي.
-ش بروزش فكرةش تطهيرش الواسش والوارحش لديمةش الغراضش العقائدية.
-ش تطويعش اللغةش الواقعيةش للتعبيرش عنش رؤيةش فكريةش غايمضةش وصعبة.
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ش -ش ضنرورةش التجنديندش فنيش قنوالنبش النتعبيرش ويمنحاولنةش النزجش بنيش الننظو مش والننثور
صياغة.

-ش النديماجش العجيبش بيش الوظيفةش الشعريةش وفكرةش التصوفش عندش الشاعر.
ش وإذاش تنفحصناش هنذهش النصائنصش النعايمنةش وهنذهش النسما تش الناصنةش النتيش يمنيز تش كنل
ش بنابش عنلىش حندة،ش ويمننهاش كنانش النرصندش لنبعضش سنما تش النشاعنرش وتنفكيرهش وطنبيعة
ش الننصياغننةش الننتيش يمننيزتننه،ش يننكنناش أنش نننقرأش يمنننش خننللننهاش ذلننكش كننلهش قننراءةش جننايمننعة
ش ويمننحوصننلةش لنناش يننكنش أنش تننتقاطننعش فننيهش هننذهش الننصائننصش يمننعش بننعضها،ش لننتنتجش لنننا
ش خننصائننصش جنندينندةش نننتوجننهش بننهاش لدراكش الننتوجننها تش الننعايمننةش لهننذاش الننشاعننرش فنني
ش النتفكيرش وفنيش النصياغنة،ش ويمناش ينكنش أنش ينقديمنهش أوش قندش قنديمنهش النشاعنرش يمننش جنديند

لهذهش الركةش الدبيةش فيش الوطنش العربيش وفيش الزائرش بالصوص.
ش ويمننش أهنمش يمناش ينذكنرش فنيماش ينتعلقش بنالنرؤىش النفكرينةش النديندةش الناصنةش بنالنشاعنرش هنو
ش بنحثهش الندؤوبش عننش النقيقةش البندينةش عننش طنرينقش البنداعش النشعري،ش وهنيش يمنهمة
ش شناقنةش جندا،ش ويمننش النها مش النتيش عجنز تش أيمنايمنهاش عنلو مش كنثيرةش كنالنفلسفةش والنكهاننة
ش وغنيرهنا،ش ولنكنهش وفنيش غنمرةش بنحثهش عننهاش لنمش ينبدش ينأسنهش أوش إيناننهش لنفكرةش النليمننتمي،
ش وانننسحابننهش يمنننش الننياةش كننماش فننعلش سننابننقوهش يمنننش أيمننثالش الننشاعننرش الننكرديش بننولننند
ش النيدريش أوش النشاعنرش النزائنريش عنبدش الش بنوخنالنفةش والنذيننش رفنعواش راينتهمش النبيضاء،
ش وأعننلنواش انننسحابننهمش يمنننش النندنننياش بننالنننتحار،ش كننذلننكش لننمش يننعلنش الننشاعننرش تننقمصه
ش للحنداثنةش النتطرفنةش والنتيش تنعلنش عننش انسنلخنهاش النتا مش يمننش النوروثش والناضنيش النتليد
ش يمننش أيمنثالش النشعراءش الخنريننش كـش أدوننيسش (عنليش أحنمدش سنعيد )ش وأنسنيش الناج
ش ولنيلىش النبعلبكيش وغنيرهنم،ش بنلش يمندش النداثنةش ووصنلهاش بنالنتراثش والنوروثش النثقافني
ش والنفكريش والدبنيش قندرش السنتطاع،ش كنماش أنش يمنوقنفهش يمننش النتارينخش لنمش ينكنش سنلبيا
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ش يمنثلماش فنعلش النفكرونش والنعلماءش الندثنونش وعنلىش رأسنهمش النفكرش النيابناننيش فنوكنوينايمنا
ش ذوش النسنيةش اليمنرينكيةش والنذيش أقنرش بناننتهاءش النتارينخش ويمنوتنهش فنيش النفكرش النعاصنر،ش بنل

ش ش النعيش والنزادش النذيش ارتنقىش بنهش النشاعنرش لنيوظنفه–ش أيش النتارينخش –كنانش هنذاش الخنيرش 
ش فننيش أعننمالننهش بننصورةش أعننطتش لننهش يمننصداقننيةش وفنناعننليةش جنندينندة،ش ودعننمتش آراءه،

ونسجتش صورهش الشعرية.
ش ويمننش يمنواقنفهش النفكرينةش السنتلهمةش يمننش خنللش نناذجنهش النشعرينةش تتجسندش فنكرة
ش حنوارش النضارا تش البشنرينةش وتنفاعنلهاش وخنديمنتهاش لنلفكرش البشنريش والبنداعش الدبني
ش بنختلفش صنوره،ش وهنوش يمناش جسندتنهش تنلكش النوقنفا تش أوالنرجنا تش الننثرينة،ش واقنتباسنه
ش لنكلما تش يمننش سنفرش النتكويننش "النتوراة"ش وفنيش ذلنكش رفنضش لناش أطنلقش عنليهش النفكر
ش اليمنرينكيش هننكلتونش بنصطلحش صنراعش النضارا تش وخنطرش السنل مش والنكنفوشنية

علىش الضارةش الغربية.
ش وملناش يسجلنلش للنهش كلنمبادرةش حلنسنةش فلنيش البلنداعش اللنشعريش هلنوش إحلنياؤهش للنصطلح
ش اللنديلننةش اللنانلنحةش فلنيش الدبش اللنعربلنيش بلنعديملناش أصلنبحتش اللنديلننةش فلنيش اللنشعرش اللنعربلني
ش الننديننثش لش تننثلش يمننصدراش يمنننش يمننصادرش اللننها مش والبننداعش الننفكري،ش فننالننشعراء
ش والنننقادش الننغربننيونش لش يننرونش فننيش النندينننةش الننعربننيةش إلش يمننصدرش رزقش ونننشاطش نننفعي
ش يمنناديش لش فننكريش وثننقافننيش كننماش تننعرفش بننهش يمنندنننهمش (بنناريننس،ش لننندن،ش رويمننا )
ش كننمصادرش اسننتلهمش يمنننهاش شننعراؤهننمش وأدبنناؤهننمش فنننونننهمش وإبننداعنناتننهم،ش واتننهموا
ش يمندننناش بنأننهاش تنعطيش النذاكنرةش ولش تنعطيش البنداع،ش وفنيش دفناعش النشاعنرش عننش يمنديننته
ش ويمننقدسنناتننهاش وحننريمنناتننهاش وسننكونننهاش تسننيدش بننيّش لننضوعننهاش الننفكريش لننلطننر
ش والهنندافش الننعايمننةش الننتيش تننقو مش عننليهاش النندولننةش وتنننبعش يمنننش حننرصننهاش عننلىش اسننتقرار
ش الننبلدش وسننل مش الننعبادش ويننلحننظش ذلننكش يمنننش خننللش رفننضهش وتننورتننهش عننلىش كننلش يمننن
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ش ينننسعىش إلنننىش تهنننديننندش أيمننننش النننبلدش يمننننش الننننتهازينننيش والسنننلطوينننيش والنننتعصبي
ش للننلمذاهلننبش أوش للننلفلسفا تش اللننارجلننية،ش بلننلش دعلنناش إللننىش العلننتدادش بلننثوابلننتش اليملننة
ش وبلناللنتراثش اللنعقائلنديش اللنزاخلنرش بلناللنعطاءا تش اللنفكريلنةش اللنتنوعلنةش اللنتيش تخلند مش اللنتراث
ش الننثقافننيش والتجننددش الننضاريش الننؤسننسش عننليها،ش وهننوش بننذلننكش يننحاولش يمنندش جننسور
ش النتواصنلش بنيش النضفةش الشنرقنيةش لنلوطننش النعربنيش بنالنضفةش النغربنية،ش وينؤكندش عنلىش أن
ش النضارةش السنليمنيةش والنعربنيةش واحندةش يمنوحندةش بنرؤينةش فننيةش واحندةش ثنرينةش بنايمنتزاج
ش النقويمنيا تش والنثقافنا ت،ش ويمجسندةش ليمنتدادش حنضاريش ينتوسنطش هنذاش النعالنمش وينحاول
ش إننشاءش جنبها تش دفناعش صنادةش لنتلفش النتيارا تش النفكرينةش والنثقافنيةش والدبنيةش النوافندة

يمنش كلش جهةش علىش جسدش هذهش اليمةش الطاهر.
ش أيمناش بنخصوصش النبادرا تش النفنيةش الدبنيةش النتيش اتنضحتش عنندش النشاعنرش يمننش خنلل
ش هننذاش الننعرضش والننتقويش الننملش يمنناش نننتناولننهش فننيش كننتبهش الننثلثننة،ش والننذيش يننعدش يمننن
ش الجنلننازا تش الدبلننيةش اللننساعلننيةش إللننىش التجلننديلنندش وبلننعثش اللننركلننةش اللننشعريلننةش بلننصور
ش يمسنتحدثنةش يمناش نلحنظهش فنيش تنألنيفهش بنيش النوزنش أوش الينقاعش النعروضنيش النليليش والنوزن
ش النشعريش النرش هنذاش الخنيرش النذيش أسنهمش فنيهش شنعراءش يمننش أيمنثالش ننازكش النلئنكةش وش بندر
ش شناكنرش السنيابش وغنيرهنم،ش وقندش أظهنرش النشاعنرش تنكنهش يمننش ننظمش أفنكارهش عنلىش النوزنني
ش التلفي،ش وتميلهماش لعانش لمش تكنش لتظهرش لولش قدرتهش علىش تطويعش الوزنش الول
ش لنديمنةش النفكرةش وتنأدينةش النرسنالنةش البنلغنية،ش وتنكليفش النوزنش النثاننيش لنتبنيش النشعور
ش والحنناطننةش بننالنننفعالش كننماش نننلحننظش بننجلءش تننلويننحهش بننالننكلمةش الننشاعننرةش الننثقلة
ش بنالينحاءش والندللنةش واننتقالنهش بنهاش يمننش يمنجالش إلنىش آخنرش يمنحاولش كسنرش كنلش جنمودش بني
ش النعبارا تش والنتراكنيبش النتيش تنوارثنتهاش النشعوبش النعربنيةش واتنخاذهناش كسنلحش فنعال
ش فنيش يمنواجنهةش النزخنمش العجنميش النذيش تنتداولنهش القنل مش النشعرينةش الخنرى،ش فنكاننت
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ش بنذلنكش يمنحورش الندثش البنداعنيش وننواةش النصياغنةش فنيش النعملش الدبنيش كنماش أننهش لنم
ش ينفتأش عنلىش يمنداعنبةش النلغةش والنتلعنبش بنتشكيلتنهاش النلفظيةش وتنطعيمهاش بنشمويمنا ت
ش عننلمش الننبلغننةش فننكانش الننريمننزش أداةش لننلتعبيرش فننيش أقننصىش صننورهش وكننانننتش السننطورة
ش يمنرجنعاش للتجنربنةش الننساننيةش الشنتركنة،ش وكنانش النيالش هنايمنشاش للحنرينةش والننطلق،

ش ش حسننبش تننعبيرش الننناقنند–وبلنذللنكش حلناولش أنش يجلندش للنواقلنعهش يملنعادل تش يملنوضلنوعلنيةش 
ش ش فنيش نناذجنهش النشعرينة،ش كنماش حناولش يمنراراش النتأسنيس–الجننليزيش  تش .ش سش .ش إلنيو تش 

ش لتجننربننةش شننعريننةش فننرينندةش حنناولننتش أنش تننأخننذش أوش تنهننلش يمنننش الننياةش بننكلش يمننعانننيها
ش اللننواقلننعيةش واللننثاللننيةش وهلننوش بلننذللننكش يلنننقلش اللننشعراءش يملنننش يملننهمةش النلننشادش واليملننتاع
ش والننحيازش لنلغيرش لنهمةش أشندش صنعوبنةش تناولش وضنعش النشاعنرش أيمنا مش رسنالنةش إننساننية
ش تهندفش إلنىش تنشنيطش كنوايمننش النياةش فنيش الننسانش ودعنوتنهش إلنىش النتأيمنلش والنتدبنرش فني
ش يمناش ينحيطش بنهش يمننش كنائننا تش يمنرئنيةش وش ليمنرئنية،ش كنماش تناولش هنذهش التجنربنةش النشعرينة
ش بنيانش أهنميةش النوظنيفةش النتيش ينؤدينهاش النشعرش يمننش خنللش النشعرش ننفسهش كنأداةش وسنلح
وكيانش يفرضش ذاتهش بذاتهش يمنش خللش شعريتهش وانزياحهش عنش الدوا تش الافةش به.

ش وفننيش نننهايننةش الننطافش لش يننكنش لننلمرءش قننارئنناش أوش ننناقننداش إلش أنش يننضعش يمننثلش هننذه
ش النتجاربش فنيش يمنواضنعهاش النتيش تسنتحقهاش تنقدينراش وإعنجابنا،ش لش يمننش قنبيلش التهنليل
ش الننطباعنيش أوش الننفعالنيش بنلش عنلىش أسنسش يمنوضنوعنيةش تنرىش بنأعنيش يمناورائنيةش ننافنذة
ش لنفكرش ويمنادةش هنذاش النعملش فنيش تنكايمنلهش واننسجايمنهش وثنرائنهش عنلىش جنميعش السنتوينا ت

ش ش بنلش ننودش النوقنوف–ش حنناشنناش لش –النشكيةش والنعنوينة،ش ولش نندعنيش بنذلنكش النكمالش 
ش عنلىش يمنكايمننش النقوةش فنيهش وتنشجيعه،ش عسنىش أنش ينكونش يمنهنلش ويمنصدراش لنقواعند
ش وآلننيا تش جنندينندةش فننيش الننتألننيفش والبننداعش الننشعريش فننيش السننتقبل،ش وهننيش يمننهمة
ش يمنوكنلةش إلنىش الننقادش بنالنصوص،ش ويمناش يمنحاولنتناش هنذهش إلش يمنبادرةش ذا تش ننيةش حنسنة
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ش تهندفش إلنىش لنفتش اننتباهش هنؤلءش لندراسنةش هنذاش النعمل،ش ويمنحاولنةش اسنتغللنهش لضناءة
بعضش الوانبش التيش أغفلناهاش قصداش أوش دونش قصد.

الهوامش:
ش ،1985عنننبدش الش حنننمادي:ش يمننندخنننلش إلنننىش النننشعرش السنننباننننيش النننعاصنننرش (دراسنننا ت )ش ش 1
.242صش 

.8 – 7ش الرجعش نفسهش صش 2
ش ،2000ش عننبدش الش حننمادي:ش الننبرزخش والننسكيش (ديننوانش شننعر )،ش جننايمننعةش قننسنطينة،ش 3
.9ش ص

ش ،1994ش عنبدش الش حنمادي:ش يمنساءا تش فنيش النفكرش الدبني،ش دينوانش النطبوعنا تش النايمنعية،ش 4
ش .208ش ص

.213ش الرجعش نفسهش صش 5
ش حسننيش خننمري:ش "شننعريننةش النننزينناحش فننيش قننصيدةش ينناش ايمننرأةش يمنننش ورقش الننتو ت"،ش يمجننلةش 6

.180الدابش (جايمعةش قسنطينة )ش العددش والسنة؟ش ص
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