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Resumen:
El diván poético Al-barzaj wa al-sikkīn del poeta argelino Abdallah Hammadi es uno de los divanes
excepcionales donde se encuentra la armonía entre contenido y forma y entre el pensamiento clásico y la
visión contemporánea. Hammadi realiza su poética desde un planteamiento moderno sin desestimar la
herencia cultural araboislámica, sobretodo, en su vertiente sufí, que le sirve para articular su perspectiva,
sus sentimientos y su particular visión 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 refeja el profundo enlace entre la literatura
clásica y moderna en una maravillosa forma artística que evidencia la cultura criticoliteraria del poeta, que
le sirve para llegar a la verdad de las cosas y sus esencias, a través de las interrelaciones textuales 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.

يملخص:
ديمضوانش )المضبرزخش والمضسكي (ش لمضلشاعمضرش المضزائمضريش المضدكمضتورش عمضبدش لش حمضماديش يممضنش المضدواويمضنش المضشعريمضةش المضناذرةش المضتيش تمضقاطمضعش فمضيهاش المضشكلش بمضالمضضمونش 
وايممضتزجمضتش فمضيهاش المضفكرةش اليمضديمضولمضوجمضيةش بمضالمضنظرةش المضداثمضية،ش وقمضدش حمضاولش المضشاعمضرش بمضيانش يممضاهمضيةش المضشعرش يممضنش يممضنطلقش حمضداثمضيش غمضيرش يمنسمضلخش عمضنش المضوروثش 
المضعربمضيش المضقدي،ش وخمضاصمضةش فمضيش جمضانمضبهش المضصوفمضي،ش فمضكانش همضذاش البمضداعش بمضثابمضةش المضعتبةش المضفنيةش والمضفكريمضةش المضتيش رصمضدش بمضهاش عمضبدش الش حمضماديش واقمضعهش 
ويممضشاعمضرهش ونمضظرتمضهش إلمضىش الحمضداث.ش والمضديمضرش بمضالمضذكمضرش أنش المضقارئش لهمضذاش المضديمضوانش ويممضاش يمضقديممضهش يممضنش تمضنظيرش يمضلمسش ارتمضباطش المضشاعمضرش بمضالمضوطمضنش فمضكراش وأدبمضاش 
كمضماش يمضلمسش روحش المضتمردش والمضتطلعش إلمضىش المضديمضدش عمضبرش المضقصائمضدش المضبثوثمضة،ش والمضتيش تمضترجمضمش عمضمقش الرتمضباطش بمضيش المضعاصمضرةش والمضوروثش فمضيش قمضالمضبش فمضنيش 
رائمضعش يمضكشفش ثمضقافمضةش المضشاعمضرش المضنقديمضةش والدبمضيةش والجمضتماعمضيةش بمضغيةش المضوصمضولش إلمضىش حمضقيقةش الشمضياءش وكمضنههاش عمضبرش المضتداخمضلتش المضنصيةش واليمضحاءاتش 
النسقيةش والسياقية.
مفاتيح البحث:ش عبدلش حمادي؛ش االثنائية؛ش الشعرش الصوفي؛ش الشعرش الزائري؛ش النقدش الدبي.

تقدي:
ل ش يمضكنش لمضلقارئش فمضيش المضفترةش المضزيممضنيةش المضالمضيةش أنش يمضتجاهمضلش أوش يمضنكرش القمضل مش المضادةش والمضبدعمضةش المضتيش حمضبرتش ويممضنذش 
سمضنواتش قمضليلةش نمضصوصمضا،ش وإبمضداعمضاتش شمضعريمضةش اتمضسمتش بمضالمضغزارة،ش والمضصوبمضةش والمضتنوعش فمضيش حمضياضش المضعملش الدبمضيش المضغني،ش ويممضنش 
همضذهش القمضل مش المضتخصصةش يممضاش جمضادتش بمضهش قمضريمضحةش المضشاعمضرش المضدكمضتورش عمضبدش الش حمضماديش خمضريمضجش جمضايممضعةش يممضدريمضدش المضركمضزيمضةش بمضإسمضبانمضيا،ش 
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وأسمضتاذش بمضكليةش المضعلو مش النمضسانمضيةش قمضسمش المضلغةش المضعربمضيةش وآدابمضها،ش والمضقش يمضقالش أنش المضرجمضلش صمضاحمضبش رؤيمضةش فمضنيةش نمضافمضذةش نهمضلتش يممضنش 
يممضنابمضعش المضفكرش والبمضداعش المضغربمضيش والمضعربمضيش بمضحكمش المضتجاربش والمضتجاذبش يممضعش المضوسمضطش المضثقافمضيش والكمضاديمضي،ش فمضتنوعمضتش إنمضتاجمضاتمضهش 
بمضيش البمضداعش المضشعريش والمضتألمضيفش فمضيش يممضجالش المضدراسمضاتش الكمضاديمضيةش والمضدراسمضاتش المضعلميةش الخمضرى،ش والمضتيش جمضاوزتش العشمضريمضنش 
يمؤلفاش فيش شتىش الالت،ش ناهيكش عنش القالتش والدراساتش البثوثةش فيش اللتش والدوريات.
وبمضحكمش احمضتكاكمضيش المضتواضمضعش والبسمضيطش بمضإبمضداعمضاتمضهش المضفنيةش أحسسمضتش بمضولمضوعش همضذاش المضرجمضلش بمضالمضتطورش والتجمضديمضدش 
ورؤيمضتهش المضفنيةش المضتطلعةش إلمضىش كسمضرش المضمودش والمضتقليدش المضفكريش والبمضداعمضي،ش إذش يمضرىش فمضيش المضشعرش كمضماش يمضقولش "كمضتابمضةش المضقصيدش 
1
بلش يمفهو مش يمنطقيش عقلنيش وإناش بفهو مش يمنطقيش انفعاليش وإيجابي".
ش وهمضذاش المضفهو مش التجمضددش لمضعنىش المضشعرش لمضمش يمضنعهش يممضنش رفمضضش المضوروث،ش فمضيصرحش فمضيش يممضوقمضفش آخمضرش قمضائمضل:ش "فمضالمضداثمضةش 
أخمضيش المضقارئش لمضيسش يممضعناهمضاش طمضرحش المضوروثش والسمضطوش عمضلىش أنمضقاضمضهش المضثابمضتةش بمضعاولش المضردةش والمضتشككش والمضوقمضوفش يممضنهش يممضوقمضفش 
المضصمش والمضتضاد،ش إنش المضداثمضةش بمضفهويممضهاش المضصحيحش ...ش همضيش المضبحثش السمضتمرش عمضنش إيمضجادش خمضيطش المضتواصمضلش حمضيثش ينصهمضرش 
2
الاضرش فيش الاضيش ليشرفش غدش يمسكونش بحرارةش الستمراريةش ونبضش العاصرة".
فمضالمضداثمضةش عمضندش المضشاعمضرش إذاش ليسمضتش همضيش المضعاصمضرةش لنش المضعاصمضرةش تتجمضددش بمضالمضزيممضانش المضارجمضيش المضذيش يمضحصرش المضفترةش 
المضعينة،ش وفمضيهش يمضلتز مش المضشاعمضرش بمضترديمضدش المضشعاراتش المضسائمضدةش فمضيش عمضصرهش يممضنش دونش اخمضتراقش همضذهش المضشعاراتش بمضلش يممضطابمضقةش المضعيارش 
السائدش فيها.
وأيممضمضا مش همضمضذهش المضمضرؤيمضمضةش السمضمضتقبليةش لمضمضلفنش المضمضشعريش والمضمضتيش تمضمضرجمضمضمتهاش يممضمضعظمش دواويمضمضنهش المضمضشعريمضمضةش ارتمضمضأيمضمضناش أنش نمضمضتناولش 
إحمضداهمضاش لمضنلقيش عمضليهاش نمضظرةش نمضقديمضةش خمضاطمضفةش تمضترجمضمش المضضمونش والمضشكل،ش وتمضاولش بمضلورةش همضذهش المضرؤىش واسمضتشفافش المضديمضدش 
فمضيش عمضالمضمش وواقمضعش همضذاش المضشاعمضر،ش وفمضيش سمضياقش المضديمضثش بمضرزتش آخمضرش إنمضتاجمضاتمضهش البمضداعمضيةش المضوسمضويممضةش بـش )المضبرزخش والمضسكي (ش يممضنش 
نشمضرش وزارةش المضثقافمضةش المضسوريمضةش سمضنةش  1998ش ثمضمضمش طمضمضبعةش يممضمضنش يممضمضنشوراتش جمضمضايممضمضعةش يممضمضنتوريش "قمضمضسنطينة"ش سمضمضنةش 2000ش وطمضمضبعةش 
أخرىش لدارش هويمةش "الزائرش العاصمة".
العرض والتقوي:
عمضندش تمضصفحش همضذاش المضعملش الدبمضيش يمضلحمضظش المضقارئش يممضيلش المضشاعمضرش لمضلتنظيرش فمضيش عمضالمضمش المضشاعمضرش ويممضنهش بمضيانش خمضصائمضصهش 
ويممضيزاتمضه،ش فمضكانش تمضصديمضرهش لهمضذاش المضعملش بمضقديممضةش عمضنش يممضاهمضيةش المضشعرش عمضلىش شمضكلش المضقديممضةش المضتنظيريمضةش المضتيش صمضدرش بمضهاش ديمضوانمضهش 
المضسابمضقش )تمضزبش المضعشقش يمضاش لمضيلى (ش دارش المضبعثش  1982ش وتمضكلمش فمضيهاش عمضنش لمضواز مش المضداثمضةش والمضعارةش لمضلقصيدةش المضعموديمضة،ش أيممضاش 
فمضيش همضذهش المضقديممضةش المضديمضدةش فمضقدش رأىش المضشاعمضرش رأيمضاش فمضيش المضشعرش يمضصورهش ويمضراهش إبمضداعمضاش خمضارقمضاش لمضلعادةش وتمضشكيلش جمضديمضداش لمضلكونش 
بمضمضواسمضمضطةش المضمضكلماتش أوش المضمضلغة،ش والمضمضلغةش عمضمضندهش ليسمضمضتش السمضمضاسش أوش المضمضقاعمضمضدةش لنمضمضهاش يممضمضلكش يممضمضشاعش عمضمضندش جمضمضميعش المضمضشعراءش 
والمضتشاعمضريمضن،ش فمضالمضشعرش روحش وإيمضحاءش بمضلسانش المضعالمضم،ش فمضلش يمضترجمضمش المضعالمضمش أوش المضواقمضع،ش بمضلش يمضنقلش التجمضربمضةش المضباطمضنيةش ويمضعملش عمضلىش 
كسمضمضرش أنمضمضظمةش المضمضلغةش وتمضمضركمضمضيبها،ش عمضمضساهش أنش يمضمضحيطش بمضمضالمضمضعقولش والمضمضليممضمضعقولش وبمضمضالمضمضتجاربش المضمضباطمضمضنيةش النمضمضسانمضمضية:ش إنش المضمضشعرش 
المضقيقيش همضوش يممضاش يخمضلفش أثمضراش جمضمالمضياش يممضنش كمضنهش الشمضياءش ويمضحافمضظش عمضلىش المضتوافمضقش والمضتناغمضمش بمضيش يمسمضتوىش المضصوتش والمضدللمضةش 
حمضتىش إنمضهش وصمضلش إلمضىش الرتمضقاءش فمضيش بمضعضش المضذاهمضبش المضفلسفيةش واحمضتلش درجمضةش المضتقديمضس،ش والمضشعرش فمضيش كمضلش ذلمضكش يهمضدفش إلمضىش 
بمضمضعثش المضمضياةش فمضمضيش أبهمضمضىش صمضمضورهمضمضاش ويمضمضحاولش إدراكش المضمضقيقةش الزلمضمضيةش وتطهمضمضيرش المضمضنفسش يممضمضنش دنمضمضسش المضمضاديمضمضةش المضمضالمضمضيةش التعجمضمضرفمضمضة،ش 
فأصبحتش أوش تصبحش الكلمةش الشاعرةش يملذاش رحيماش يمنش جحيمش التقنيةش الديمرةش للذاتش النسانية.
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فمضالمضشعرش المضداثمضيش بمضثابمضةش المضبرزخش بمضيش المضاضمضيش المضكللش والمضدجمضجش بمضقوالمضبش السمضلفش المضاهمضزةش وبمضزخمضارفمضهش ويممضسكوكمضاتمضهش 
المضرتمضيبة،ش وبمضيش المضاضمضرش ويممضاش يمضنبغيش أنش يشهمضدهش يممضنش انمضقلبش يممضسكونش بمضالمضساسمضيةش المضمالمضيةش المضغايممضرة،ش ويممضنش ثمضمش اتخمضذش المضشعرش 
المضداثمضيش لمضنفسهش يممضهمةش المضبحثش والتجمضريمضبش يممضنش أجمضلش خمضلخلةش المضبنىش المضذوقمضيةش المضتقليديمضةش لمضلوصمضولش بمضهاش إلمضىش يممضرحمضلةش المضتكيفش 
يممضعش المضتغيراتش والسمضتجداتش المضضريمضةش المضتيش تمضنصاعش لمضتطلباتش المضفكرش والمضذوقش والحمضساسش المضرهمضفش المضبعيدش عمضنش المضتقليدش 
والحمضتذاء،ش وهمضيش يممضهمةش صمضعبةش جمضداش تمضنطويش عمضلىش قمضلقش دائمضمش لش يمضعفوش عمضليهش المضزيممضانش "فمضالمضداثمضةش البمضداعمضيةش ليسمضتش يممضعاديمضةش 
لمضلتراثش كمضماش يخمضطئش المضبعضش فمضمنش خمضصوصمضياتمضهاش تمضثلش المضتراثش ولمضيسش اجمضتراره"3ش غمضيرش أنش المضداثمضةش لش تمضلتز مش بجمضردش المضوجمضودش 
فمضيش المضعصرش والمضكانش بمضلش تمضتعداهمضماش بجمضموعمضةش انمضزيمضاحمضات ()Ecartsش –ش أوش بمضتعبيرش بسمضيطش – ش انحمضرافمضاتش أوش عمضدولش عمضنش المضعيارش 
المضسائمضدش فمضيش المضشكلش والمضضمونش لمضتخاطمضبش المضقارئش أوش المضتلقيش بمضلغةش غمضيرش المضلغةش المضعهودةش وبمضعانمضيش يمسمضتحدثمضةش لمضمش يمضألمضفهاش 
المضعصرش ولش المضتلقيش لمضها،ش وبهمضذاش تمضتحققش المضروحمضانمضيةش والمضلذةش المضتيش تمضكلمش عمضنهاش رولنش بمضارتش فمضيش كمضتابمضهش )لمضذةش المضنص (ش وتخمضرقش 
بمضذلمضكش الفمضاقش المضنتظرةش لمضدىش المضتلقي،ش أوش كمضماش يمضراهمضاش المضشاعمضرش فمضيش يممضرجمضعش آخمضرش "أوش ذلمضكش النمضفعالش المضذابش المضذيش يمضشعرش بمضهش 
المضتلقيش وهمضوش يسمضتقبلش المضعملش المضشعريش فمضيش شمضكلهش المضتكايممضلش ممضاش يمضجعلهش يحمضددش يممضوقمضفهش المضعقليش يممضنهش فمضينحازش إلمضيهش أوش يمضعرضش 
عنه"، 4ش وهمضذهش المضصائمضصش همضيش يممضاش يمضجعلش المضقارئش بمضعيداش عمضنش المضتكهناتش السمضبقةش وعمضنش الحمضكا مش القسمضريمضةش المضتيش تمضعودش عمضليهاش 
سمضابمضقا،ش ويمضقللش بمضذلمضكش يممضنش إحمضساسمضهش بمضتبعيةش المضعملش الدبمضيش إلمضىش يممضنتجهش لمضيرتمضقيش إحمضساسمضهش بمضذاتمضيةش المضشعرش ونمضشاطمضهش السمضتقلش 
والمضفريمضدش عمضنش المضعلو مش الخمضرىش المضافمضةش بمضهش كمضعلمش المضتاريمضخش أوش المضنفسش أوش الجمضتماع،ش ولمضكيش يمضصلش المضتلقيش إلمضىش همضذهش المضدرجمضةش يممضنش 
الحمضساسش يمضتطلبش يممضنهش أنش يمضتوافمضرش عمضلىش السمضتعدادش المضفنيش والمضمالمضيش والمضثقافمضيش المضذيش يمضؤهمضلهش لمضعمليةش المضتلقيش وهمضذاش يممضاش 
يمضترجمضمش قمضولش المضشاعمضرش "...ش ويمضجعلش رغمضبةش المضتلقيش يممضنحصرةش فمضيش رغمضبةش المضتصديش حمضتىش لش يمضقعش المضتجاوز،ش يممضنش همضناش تمضصبحش 
5
ضرورةش وجوبش القارئش المتازش حتميةش لش يمردش لها".
نمضرىش شمضاعمضرنمضاش فمضيش آخمضرش همضذاش المضتصديمضرش وقمضبلش المضوضش فمضيش غمضمارش المضشعرش يمضكشفش عمضنش جمضدوىش المضشعرش وفمضائمضدتمضهش 
لمضلمجتمعش فمضيش ظمضلش عمضصرش السمضرعمضةش والمضعلويممضاتمضية،ش وكمضانمضتش إجمضابمضتهش يممضنش خمضللش يممضقاطمضعش شمضعريمضةش لمضلشاعمضرش السمضبانمضيش قمضوسمضتافمضورش 
أدولمضفوش بمضيكرش تمضتضمنش سمضرش ديمضويممضةش المضشعرش فمضيش ارتمضباطمضهش بمضديمضويممضةش المضياةش وتمضنوعش طمضبيعتها،ش وفمضيش سمضعيش النمضسانش المضدؤوبش نمضحوش 
المضمضراحمضمضةش النفسمضمضيةش المضمضبعيدةش عمضمضنش صمضمضخبش الخمضمضريمضمضن،ش فمضمضماش دا مش همضمضناكش بشمضمضرش عمضمضلىش وجمضمضهش الرضش يمضمضتألمضمضمش ويمضمضحبش ويمضمضتفاهمضمش يممضمضعش 
الخرينش بكلش جوارحهش ووجدانه،ش فسيكونش هناكش شعرش علىش الدوا م.
وكمضانمضتش بمضدايمضةش البمضحارش فمضيش عمضوالمضمش المضشعرش بمضوقمضوعش ووقمضوفش المضشاعمضرش عمضلىش شمضاطمضئش المضوطمضنش المضبيبش وعمضلىش بمضابش سمضماهش 
)كتابش العفاف (ش ضمنهش أغنياتش للجزائر،ش فكانتش قصائدهش العموديةش السبعةش بثابةش عرائسش بلش عجائبش العالمش السبعةش 
فمضيش ذاتمضيتهاش وفمضيش إيمضانش المضبدع،ش فمضتنوعمضتش بمضحورهمضاش وإيمضقاعمضاتمضهاش بمضتنوعش الحمضاسمضيسش المضذاتمضية،ش وارتمضسمتش عمضلىش همضذاش المضكتابش 
أنمضاشمضيدش وطمضنيةش يممضليئةش بمضالمضسؤددش والمضعزةش ويممضشحونمضةش بمضطاقمضاتش المضتعبيرش جسمضدتش انمضتماءهش المضروحمضيش والسمضديش والمضعقائمضديش فهمضذهش 
قمضمضصيدةش )جمضمضزائمضمضر (ش عمضمضلىش وزنش المضمضتقاربش قمضمضاربش بمضمضهاش وحمضمضاكمضمضىش جمضمضمالش وبمضمضدعمضمضةش المضمضزائمضمضرش فمضمضيش إلمضمضياذةش يممضمضفديش زكمضمضريمضمضاءش ضمضمضمنهاش 
بطولتش ويمآثرش الوطن:
جزائرش ياش قلعةش الثائــــــــــــرينش ش ش ش  ش ش ش ش وياش قصةش اللدش والالــــــدين
وياش يمورداش سلسبيلش الضللش ش ش ش  ش ش ش ش وياش نشوةش يمنش أريجش الكــمال
وعمضمضلىش وزنش المضمضفيفش خمضمضفتش روحمضمضهش وطمضمضفتش يممضمضشاعمضمضرهش وأحمضمضاسمضمضيسهش يممضمضنش المضمضشوقش واللمضمضها مش وعمضمضشقش أرضش المضمضزائمضمضرش 
والشجعان:
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لش تلمنيش فيش حبــهاش وهواهاش ش ش ش  ش ش ش ش لستش أختارش يماش حييتش سواها
لستش أختارش فالــــزائرش لنيش ش ش ش  ش ش ش ش يمنتهىش الوصـــلش إنش أغنش بهاها
وعمضلىش إيمضقاعش المضتداركش كمضانمضتش قمضصيدةش )وطمضن (ش تمضليممضسش جسمضدش المضزائمضرش وتمضعانمضقهش وطمضناش يمضكبرش بمضيش الوطمضان،ش عمضانمضقش 
الشاعرش ترابش وريملش الزائرش وطناش كريا:
وطنش يكبــــــــــــرش وطنش يعظمش ش ش ش  ش ش ش ش وطنش يســــــــــــكنش فوقش الجن ْم
وطنش ثــــــــــــــــــائرش وطنش سائرش ش ش ش  ش ش ش ش وطنش يصعدش رغـــــــــــــــمش الائرْ
وفمضمضيش انمضمضتقالمضمضهش ليمضمضقاعش المضمضكايممضمضلش عمضمضادش المضمضبدعش لمضمضيرددش قمضمضصيدتمضمضهش )المضمضزائمضمضر (ش لمضمضيلهمش المضمضكمالش والمضمضلودش ليممضمضجادهمضمضا ش 
وبطولتهاش ويؤكدش ولءهش وحبهش لها:
قدرش الزائرش أنش تكـونش الكبراش ش ش ش  ش ش ش ش وتكونش سفراش للشهادةش أخضرا
وتكونش حلــــماش بالفتوةش يانعاش ش ش ش  ش ش ش ش وربيعش عمرش بالنضـــــــارةش أجهرا
إلش أنش همضناكش يممضنش المضتربمضصيش لمضهاش والمضقابمضعيش لمضنصبش شمضراكمضهمش فمضكانمضتش قمضصيدةش )أطمضفالمضنا (ش "...فمضإلمضىش المضجارة"ش 
وبمضهاش رسمضمش المضبدعش صمضورةش ألمضيمةش لمضواقمضعش المضزائمضر،ش ورصمضدش آليممضهاش وأحمضزانمضها،ش ورثمضىش رجمضالمضها،ش فمضاكمضتملش المضزنش عمضلىش إيمضقاعش يمجمضزوءش 
المضكايممضلش لمضيعكسش جمضرحش المضديمضنة،ش ويممضحاولمضةش تمضفتيتهاش بمضفعلش المضتعصبي،ش والمضتآيممضريمضن،ش ولش يمضكونش سمضبيلش المضفرجش إلش عمضلىش أيمضديش 
أطفالهاش أوش قلش رجالهاش اللصيش منش يحاكونش أطفالش الجارةش فيش طولكر م،ش وجني:
قتلوكش فيش وضـــــــــــــحش النهارش ش ش ش  ش ش ش ش وأطلقـــــــــــواش عــــــــــبثاش إشاره
كبسواش الصـــــــــارش وسيجوهش ش ش ش  ش ش ش ش وحكــــــمواش قيــــــــــمش الدعاره
وتنتهمضيش قمضصةش همضذاش المضكتابش وعمضلىش همضذاش المضشاطمضئش بحمضلمش ورديش يمضعانمضقش ذاتش المضشاعمضرش بمضقصيدةش )حمضلمش أزيمضلة (ش 
وهمضيش يممضديمضنةش يممضغربمضيةش عمضلىش المضيطش الطلسمضي،ش وعمضلىش نمضفسش المضوزنش المضذيش دخمضلش بمضهش -ش المضتقاربش –ش يبحمضرش المضشاعمضرش بمضخيالتمضهش 
ليسمضمضتحضرش أسمضمضفارهش وغمضمضربمضمضةش وذكمضمضريمضمضاتمضمضهش الشمضمضدودةش بحمضمضمىش الطمضمضيافش المضمضبعيدةش المضمضلقاةش عمضمضلىش المضمضضفافش الخمضمضرىش لمضمضيعز مش عمضمضلىش 
ركوبش الغايمرةش نحوش الهول:

ويواصل:

أتنهضش بعدش السنيش الطويلهش ش ش ش ش ش ش ش لتعشقش طيفاش هفاش يمنش أصيله
وتركبش للبحــــــرش يختاش قدياش ش ش ش  ش ش ش ش تغازلهش يمعطياتش جمـــــــــــيله
وفاء...ش ويماش وجــــعش الليلش إلش ش ش ش  ش ش ش ش خواطرش شوقش تدنـــــتش ثقيله
تدنتش بأبخرةش الذكـــــــــرياتش ش ش ش  ش ش ش ش وفيش نفحــــاتش قــتيلش القتيله
وجمضاءش المضكتابش المضثانمضيش بمضنقلةش نمضوعمضيةش نمضحوش عمضوالمضمش المضشعرش ،ونمضحوش عمضالمضمش المضنورش ليسمضتنيرش بمضهش المضبدعش ويمضنيرش دروبش المضواقمضعش 
والمضعالمضمش المضروحمضانمضي،ش وعمضبرش ثمضلثمضيش يممضقطعاش ربمضاعمضياش سمضماهمضاش )ربمضاعمضياتش آخمضرش المضليل (ش صمضدرهمضاش بمضاش يمضبرش كمضبحهش لمضنشاطش المضعقل،ش 
والمضنطق،ش وتمضريمضرش المضنفسش وخمضلجاتمضهاش يممضنش سمضلطتيهماش لمضتعبراش عمضنش ذاتمضهاش بمضذاتمضها،ش فمضكانمضتش كمضلمتهاش حمضكماش وعمضبراش لمضلناسش 
جمضالمضتش بمضهاش عمضبرش المضقلبش والمضوجمضدان،ش وخمضفتش بمضهاش لمضتطفو،ش وتنتشمضرش فمضيش بهمضيمش المضليلش خمضفةش البحمضرش المضذيش سمضارتش عمضلىش إيمضقاعمضه،ش 
وكمضانمضتش نمضقلةش المضنفسش عمضبرش همضذهش المضقاطمضعش بمضثابمضةش يممضنش يمضأخمضذش يممضنش كمضلش بسمضتانش زهمضرة،ش فمضمنش وهمضجش المضليلش المضريمضبش يمضنطلقش المضقلبش 
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صمضمضاحمضمضياش يممضمضنش جمضمضديمضمضدش صمضمضحوش المضمضغر مش المضمضهائمضمضم،ش وتمضمضأتمضمضيش المضمضنشوةش يممضمضنش حمضمضبش المضمضصراعش والمضمضكابمضمضدة،ش فمضمضيتصفش المضمضوفمضمضاءش بمضمضذلمضكش سمضمضراش 
للوجود،ش وتلحقش بالتمنيش والتغنيش والتبنيش خيبةش وعارش كبيران:
يماش دهاكش تقيمش صـــرحش التجنيش ش ش ش  ش ش ش ش يمستبيحاش عفافهش بالــــــتمني
أنتش أغمضتش للضياءش جفوناش ش ش ش  ش ش ش ش وانتهكتش شفاههش بالتـــغني
إليمضىش أنش ييمضزدادش اليمضبش فيمضيش عيمضناده،ش وتيمضدييمضهش فيمضيلجأش اليمضبدعش إليمضىش اليمضواجيمضهة،ش وييمضنكشفش اليمضظاليمضمش والسيمضتبدش ليمضينصاعش 
لسمضلطانش المضقلبش فمضيعودش المضشاعمضرش بمضعدش ذلمضكش إلمضىش ذاتمضهش يمضطلبش المضلذش إلمضىش شمضعرهش نمضذيمضراش ويمضردش المضلو مش عمضلىش خمضصويممضهش بمضتفنيدش 
أكمضمضاذيمضمضبهم،ش ويمضمضقد مش المضمضنصحش والمضمضبيان،ش ويمضمضطلبش يممضمضنش ثمضمضمةش المضمضعفوش والمضمضصفح،ش ويمضمضرجمضمضوش المضمضنجاةش والنمضمضتشالش يممضمضنش عمضمضالمضمش المضمضيفش 
والبهتان:
ظالمش أنتش فانتســـــــــبش ياش غويش ش ش ش  ش ش ش ش وارحمش الزهرش فيش حقولش الغرا م
واكبحش الوضش فيش يمدارش التشفيش ش ش ش  ش ش ش ش وارحمش الزهرش فيش حقولش الغرا م
ويمضنقلش بمضعدهمضاش عمضناءش المضليلش والمضصمتش المضاثمضمش عمضلىش المضنفس،ش ويمضجسش نمضبضش المضقلبش ولمضواعمضجهش فمضيرىش يممضنهش سحمضراش 
يتحمضدىش المضوارحش ش ويبحمضرش أيممضا مش يممضخيلةش المضبدعش لمضيشعلش شمضوقمضهش وهمضيايممضه،ش ويمضرسمضمش تمضاربمضهش ولمضوعمضتهش بمضالمضرحمضيلش وراءش الطمضياف،ش 
فكانش السلحش الكلمةش الشاعرة،ش وكانتش الذخيرةش العزيةش والقدا م:
يمرهفش الظلش ياش بهـــــــيش الل مش ش ش ش  ش ش ش ش لش تعجلهاش فيش حضــــورش الظـل م
ضقتش بالليلش فانتشلهش رويداش ش ش ش  ش ش ش ش واطلبش العفوش يمنش ظريفش القوا م
ثمضمضمش يمضمضعودش عمضمضلىش إيمضمضقاعش المضمضكايممضمضلش لمضمضيعطيش صمضمضورةش لمضمضذاتمضمضهش همضمضيش صمضمضورةش فمضمضكرهش ووجمضمضدانمضمضهش وآليممضمضه،ش فمضمضيعودش بمضمضنفسهش إلمضمضىش 
المضتواضمضعش والمضبساطمضةش إيمضانمضاش يممضنهش بمضحتميةش المضفناءش وسمضلطةش المضقدر،ش ويممضنهاش إلمضىش اليمضقاعش المضفيفش ليسمضطوش عمضلىش عمضالمضمش المضتصوف،ش 
ويقرنش العشقش بالصلةش والهوىش والسجودش بيش يديش البيبة،ش وطقوسش العفاف:
كمش أرانيش وكــــمش أراكش تقاسـيش ش ش ش  ش ش ش ش صدعش النورش ياش حبيبـــــــةش راسي
سفكش ديمعيش علىش هواكش يمباحش ش ش ش  ش ش ش ش وانتحاريش فداش العيـــونش يواسي
فاعذريهش وجلليهش صــــــــــــــــلةش ش ش ش  ش ش ش ش يملؤهاش الطهرش وانشطارش التواسي
وعمضلىش وزنش المضتقاربش يمضأتمضيش المضصوتش ويمضخبوش المضتمنيش خمضوفمضاش يممضنش التمضيش المضيف،ش ويممضنش المضقاد مش المضتجني،ش لمضكنش حمضبش 
المضغايممضرةش والبمضحارش يممضكناش المضبدعش يممضنش الحمضاطمضةش بمضالمضكونش وطمضوعمضاش لمضهش المضدودش لمضيرقمضىش بمضالمضبيبةش إلمضىش المضدرجمضاتش المضعليا،ش ويممضنهش أفمضضىش 
المضقدرش إلمضىش يممضجالمضسةش المضليل،ش ويممضعانمضقتهش لمضتورقش عمضلىش يمضدش صمضاحمضبهش أوراقش سحمضريمضةش يمضتلكش بمضهاش سمضرش المضكلماتش والمضروف،ش وبمضهاش 
يكونش التجديدش والتحديث:
فإنش أورقش الليلش فيش راحتيـــكش ش ش ش  ش ش ش ش تدنتش لكش عالياتش القطــوف
وسيقش لكش النورش يمغمىش الفونش ش ش ش  ش ش ش ش وأعشىش يمداهش سنـــــاكش الوف
فألفتش بيش الهناش والهنالــــــــــكش ش ش ش  ش ش ش ش وبيش العانيش وســــــــرش الروف
ويممضنش عمضلىش وزنش المضفيفش سمضارش المضبدعش بمضدعمضاوىش اقمضتحا مش المضنافمضيش والصمضطبارش عمضلىش ظمضلمش المضبيبة،ش وبمضالتجمضلدش والمضصبرش 
يختمش آخرش يمقطعش يمتأيملش فيش قدرةش العفو،ش والزاءش والرحمةش عندش خالقه:
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يموعدش العفوش والبقـــــيةش تأتيش ش ش ش ش ش ش ش فاطلقش البلش لوش أردتش جناتي
هوش يجريش يمناسكش الذلش ذلش ش ش ش  ش ش ش ش ويهيبش برحمةش بعصــــــــــــاة
وهمضذاش المضكتابش المضثالمضثش والخمضيرش إيمضذانمضاش بمضعودتمضهش إلمضىش المضبدايمضةش ويممضعايمضشهش المضواقمضعش بمضرارتمضهش وحمضلوتمضهش المضاديمضةش والمضعنويمضةش 
عمضساهش أنش يحمضطش رحمضالمضهش عمضلىش شمضاطمضئش اليممضانش بمضعدش البمضحارش فمضيش غمضمارش المضذاتش المضشاعمضرة،ش فمضضمش همضذاش المضكتابش المضذيش سمضماهش 
)كمضتابش المضمر (ش أربمضعش قمضصائمضدش يممضنش المضشعرش المضرش صمضدرهش بمضقصيدةش )يممضديمضنتي (ش المضصدرةش بمضدورهمضاش بمضآيمضةش يممضنش سمضورةش السمضراءش تمضيلش 
فمضيش المضبدايمضةش قمضارئمضهاش غمضلةش يممضاش يسمضتعرضمضهش يممضنش صمضورش اللمضمش والمضديممضارش فمضكانمضتش يممضقاطمضعهاش المضتعددةش 16ش يممضمضقطعاش صمضمضوراش يممضنش همضمضذاش 
الديمارش اللحق،ش انتقلش البدعش الزينش ليرصدش صورهش فيش البلدش وعلىش العباد،ش وفيش البدعش والروبش والحل مش الزيفة:
يمدينتــيش ...ش !
يمدينتي...ش يمدينتيش لوش تهلونش فيش التون
يمقـبــــرة
أحليمهاش أوسمة
وسلعش يمـــهربه
وبدعش يمجــربه
واسمضتعرضش سمضطوةش المضظالمضيش يممضنش المضفجارش وممضنش سمضماهمضمش بمضالمضوس،ش يممضنش خمضبثش النمضتهازيمضي،ش فمضأحمضالمضواش المضديمضنةش إلمضىش 
ساحةش ديمارش وتلغيمش وعار:
يمدينتيش داهمهاش "الفجارش والوس"
فخيلهـمش تدكش بـــراءةش النـــفوس
فمضمديمضنةش المضشاعمضرش لش عهمضدش لمضهاش بمضذلمضكش لمضولش المضؤايممضرةش والمضدسمضائمضسش ،بمضلش إنمضهاش أسمضكتتش عمضنش الفمضصاحش والمضبوحش بمضقوةش 
همضؤلءش فمضأصمضبحتش أزرىش وأذلش فمضلش تمضسألمضوهمضاش عمضنش حمضالمضهاش يممضادايممضتش فمضريمضسةش يمضتجاذبمضهاش المضكبارش والمضصغارش والمضيميش والمضشمال،ش 
ويممضاش بمضيش يممضآسمضيش المضتاريمضخش ويممضجازرش المضاضمضر،ش وبمضيش تمضعصبش الحمضبارش وانسمضلخش المضفجارش سمضارتش إلمضىش المضضياع،ش وكمضلهمش أبمضناءش 
الدينةش نفسها،ش وكلهمش يمغرقوها:
يمدينتي...ش يمديــنة
لفظهاش التاريـخش والبخور
فأشرعـتش بوابة
للكــفرش والنـذور
...
فطرتهــاش اليمي
نزوتهاش اليـــسار
وعشقهـاش مزق
أيهـماش تخــتار؟
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فمضلسانش المضشاعمضرش همضذهش المضديمضنةش وقمضصيدتمضهش همضي،ش يحمضملهاش حمضيثش يمضشاءش بمضعيداش عمضنهمش وعمضنش أعمضيش المضراقمضبيش ش وتمضأتمضيش 
قمضصيدةش )المضبرزخش والمضسكي (ش لمضبش المضديمضوانش وسمضرش وجمضوده،ش وقمضدش عمضلقش عمضليهاش المضدكمضتورش حسمضيش خمضمريش قمضائمضل:ش "...تتهمضدش 
فمضيش بمضعثش المضوش المضصوفمضيش وتمضوظمضيفش المضريممضزش المضذيش يمضحيلش إلمضىش ذلمضكش يممضحاولمضةش تمضيينهاش بمضالمضراهمضن" 6ش فهمضيش بمضذلمضكش إبمضحارش فمضيش عمضالمضمش 
المضيادش والطهمضرش بمضعيداش عمضنش دنمضسش المضياة،ش يممضليئةش بمضالمضريممضزش والمضيالش صمضدرهمضاش بمضقولمضةش لحمضدش أكمضبرش المضفلسمضفةش المضعربش ابمضنش عمضربمضيش –
 638/63560هـش تمضوحمضيش بمضقدرةش المضالمضقش عمضلىش بمضعثش المضياةش بمضيش يمضديمضهش وقمضدرتمضهش عمضلىش بمضعثش يممضنش فمضيهاش إلمضىش دنمضياش دائمضمةش أوش نمضهايمضةش 
حمضتميةش "لرعه الرعنزول ولرعنا الرععراج" ،وهمضذهش المضقصيدةش المضرةش تمضعتمدش عمضلىش تمضكثيفش المضتداخمضلتش المضنصيةش يممضنش المضقرآنش المضكريش 
والمضديمضثش المضنبويش الشمضريمضف،ش ويممضنش أقمضوالش السمضلفش المضصالمضحش وتسمضتلهمش أفمضكارهمضاش يممضنش حمضوادثش همضايممضةش فمضيش تمضاريمضخش البشمضريمضةش 
اعمضتمدش فمضيهاش المضبدعش عمضلىش عشمضرةش يممضقاطمضعش يممضنفصلة،ش انمضتقلش بمضهاش يممضنش فمضكرةش اللمضوهمضيةش وتسمضيدهمضاش فمضيش المضفكرش المضصوفمضي،ش وفمضيش 
فمضضائمضلهاش وكمضرايممضاتمضهاش المضارقمضةش إلمضىش فمضكرةش المضطيئةش والمضعصيانش يممضنش أبمضيناش آد مش وأيممضناش حمضواءش فمضكانمضتش المضبدايمضةش وكمضانش المضبرزخش ويممضنهش 
تلتهاش يمواقفش حاسمةش فيش حياةش البشرش وصراعش بيش هابيلش وقابيل:
كانش البحــثش يمسبوقا
بغرابش يوريش سوأةش للعاشقي
لش ياش طائرش الـزيمنش الافت
عاشقش جثثش ويمنش خلفيش قوافلش وأيمايميش برزخ
إلمضىش صمضراعش المضذاتش يممضعش نمضفسهاش فمضيش المضبةش اللهمضيةش وتمضكريمضسهاش لمضفهمش حمضقائمضقش المضكونش ودواخمضلهش وصمضولش إلمضىش حمضقيقةش 
الفناء،ش وحتميةش النهايةش بطريقةش العذابش والصراع:
يمسكـوناش أناش بنافلةش الطوار
وبرزخش يماش بيش عافيةش وعاقبة
تتجاذبـنيش شفتان
واحـدةش للزهــراوين
وأخرىش خــاتةش للبقرة.
ووسمضطش همضذاش المضصراعش كمضانش شمضاعمضرنمضاش يممضنزويمضاش فمضيش عمضالمضمش المضغفرانش يممضخاطمضباش المضكونش يممضنش بمضعيدش يمضنتظرش سمضاعمضةش المضسكونش 
والتيش لنش تكونش إلش خاتةش السكي:
عاقبةش البــدء
وخاتةش الســكي
خيالش فيش ...ش خيال
سـؤالش فيش خيال
خيالش فيش عــماءش ...
وثمضالمضثش قمضصيدةش بمضعنوانش )يمضاش ايممضرأةش يممضنش ورقش المضتوت (ش ذاتش المضقاطمضعش المضتعددةش – ش 14ش يممضقطعاش –ش جمضاءتش بمضتصديمضرش 
تمضضمنش كمضلماتش يممضنش سمضفرش المضتكويمضنش "ش المضتوراةش "ش تمضقصش حمضكايمضةش أبمضيناش آد مش وأيممضناش حمضواءش فمضيش المضنة،ش وأكمضلهماش يممضنش الشجمضرةش 
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المضقدسمضة،ش وانمضكشافش عمضورتمضيهما،ش فمضاتخمضذاش يممضنش أوراقش المضتيش لمضباسمضاش وسمضترا،ش ويممضنهش اسمضتلهمش المضعنوان،ش واسمضتلهمش المضبدعش حمضديمضثاش 
للمرأةش الكشوفةش الثخنةش بالثا مش بحديثش يزخرش بالريمزش ويمبثوثش بأفكارش التصوف:ش 
وتقـربش بيش شفاهش ايمــرأة
يمنش صــخر
تنـا مش فيش شـــرفات
يزنيش فيش يمحــرابش عفتها
حمـــا مش وغـــراب
لش أحدش ينفضش عنش هذاش الثم
غوايته
ولمضقدش عمضدهمضاش –ش أيش المضقصيدةش – ش أحمضدش المضنقادش تمضربمضةش شمضعريمضةش حمضديمضثةش تمضعتمدش عمضلىش المضلغةش وتمضفاعمضلتمضهاش المضمالمضيةش وفمضيش 
انمضتقالش المضبدعش عمضبرش همضذهش المضلغةش عمضلقش خمضطايمضاهش عمضلىش بمضابش همضذهش المضرأةش المضتيش يمضراهمضاش المضسندش والمضعيش واكمضتشفش خمضيانمضتهاش فمضأوقمضعتهش 
فيش الذل:
علقتش عتابيش علىش بابش يمدينتكم
احتــــرفش العـــشق
واللعـبش الهــلةش بالوحـــشة
والغـــاراتش الهــزويمة
وأقمضرش انهمضزايممضهش المضليمحمضدودش وهمضوش يممضفتونش وأعمضمىش بمضعشقهاش يسمضيرش فمضيش تمضيارش المضعاشمضقيش ويجمضريش فمضيش يمجمضراهمضمش ويمضعودش 
بمضالمضذكمضرىش لئمضماش عمضلىش أيمضايممضهش المضوالمضي،ش أيمضا مش المضديمضنةش المضتيش حمضفتهما،ش ويمضعاودهش المضنيش لمضلطفهاش كمضالمضطفلش بمضيش الذرعش تمضغمرهش 
عشقاش ويدهشهش الحترافش فيش عينيهاش فيتمنىش فتاتاتش يمنش غيثاش العميم:
يماش أجملش أنش تبعثش طفلش يمغرورا
يكـــبرش فــوقش ذراع
يغمـــدش فوقش شــــفاه
يرهقــهاش البــوحش وأطيــاف
غيبيه
وفمضيش دأبمضهاش يمضراودهش المضنيش إلمضىش البمضحارش فمضيش عمضوالمضهاش المضليئةش بمضالمضكتمانش والمضكويممضةش بمضالسمضر،ش فمضأضمضحتش تمضاصمضرهش فمضيش 
صحوهش وفيش صلتهش إلىش حدش أعلنش فيهش عودتهش كالمورش أوش المسوسش الذيش عاودهش السش بعدش الشفاء.
ولش بمضدش أنش المضرأةش همضناش كمضانمضتش المضطيةش أوش السمضرش المضذيش حمضاولش المضبدعش عمضبورهش لمضيلبسش حمضقيقةش إحمضساسمضهش ثمضوبمضاش يمضناسمضبش 
التوىش الذيش يصبوش إلىش تليلهش والتعبيرش عنه.
وخمضتمش المضبدعش همضذاش المضكتابش بمضقصيدةش )لش يمضاش سمضيدةش الفمضك (ش ذاتش المضتسعةش يممضقاطمضعش والمضتيش تمضتداخمضلش تمضاريمضخياش يممضعش 
حمضادثمضةش الفمضكش فمضيش عهمضدش المضرسمضولش )ص (،ش ليسمضتلهمش المضبدعش يممضنش خمضللمضهاش روحش المضادثمضةش ويمضبدأش عمضرضمضهش همضذاش يممضنش يممضوقمضعش المضتهمش 

52

Primavera 2016

- Núm. 2 -

Revista Argelina

بمضالمضطيئةش فمضيش عمضالمضمش المضشعرش المضذيش كمضثرش نمضويممضهش فمضتأخمضرش عمضنش يممضوكمضبش المضنجاة،ش وخمضطرش بمضبالمضهش الثمضمش حمضتىش تمضنبأش بمضالمضطر،ش خمضطرش قمضبلةش 
علىش شفةش يمنش عبقش الزهار:
هوش السفرش المتدش علىش وجعي
أيســـرهش العســـر
أعذبهش اللـمش اللقى
علـىش شفةش يمنش عبقش الزهــار
وأيش قمضبلةش يمضتهمش بمضهاش المضرء،ش والمضتيش تكسمضرش المضدودش وتمضعبرش الشمضطآنش وتمضقفش تمضثالش لمضلرغمضباتش الخمضرويمضة،ش فهمضيش طمضفرةش 
فمضيش عمضالمضمش المضمودش وأشهمضىش يممضنش المضطلوبش والمضرفمضوض،ش فمضيعلنش فمضيش خمضضمش همضذهش المضصورش تمضبنيهش لمضهاش لنمضهاش قمضبلةش فمضردوسمضيةش عمضلىش 
بمضابش المضغفرانش وكمضهفش البمضرار،ش قمضبلةش لش تمضملش يممضنش دنمضيويمضتهاش إلمضىش الحمضساسش بمضالمضلذةش والمضتعةش فمضكانمضتش قمضبلةش صمضوفمضيةش لش دنمضسش 
فيهاش ولش إثم:
يكبرش عريش فيش حضنش الوجعش الليلي
يماش بيش الشــعرش والـمــرات
يماش أشهىش أنش أعصــرهش كريما
يمنش شفةش السـكر
يمنش خمرةش الضـرةش يمنش فيضش الثم
يمنش يمائــدةش الصـديقي.
ويممضنش خمضللش همضذاش المضعرضش المضتفصيلي،ش والمضتقويش المضبدئمضيش لمضتوىش همضذهش المضكتبش المضثلثمضةش يمضكنناش أنش نمضتوصمضلش إلمضىش 
بمضعضش المضسماتش المضفنيةش المضتيش تمضخصش المضضمونش والمضشكلش يممضنش خمضللش تمضتبعش أهمضمش يممضاش وردش فمضيش همضذهش المضكتب،ش ويممضحاولمضةش إيمضجادش 
قاعدةش خلفيةش نظريةش للظواهرش التيش رصدتش وفقش بعضش الناهجش والتياراتش النقديةش الفاعلةش فيش الساحةش الدبية.
فمضمضفيش المضمضكتابش الولش كمضمضتابش )المضمضعفاف (ش المضمضذيش ضمضمضمش سمضمضبعش قمضمضصائمضمضدش غمضمضلبتش عمضمضليهاش المضمضنزعمضمضةش المضمضوطمضمضنيةش وروح ش 
النمضشاديمضة،ش وتمضقاطمضعتش عمضناويمضنش قمضصائمضدهش فمضيش يممضفصلش واحمضدش وقمضاسمضمش واحمضدش همضوش المضزائمضرش ش "المضزائمضرش –ش أرضش المضريمضةش –ش همضمضيش 
ليليش –ش وطمضنش –ش قمضصيدةش المضزائمضرش – ش أطمضفالمضناش ...ش فمضإلمضىش المضجارة"،ش وكمضانش السمضتثناءش عمضلىش المضقصيدةش الخمضيرةش )حمضلمش أزيمضلة (ش 
التيش فضلش البدعش تركهاش تهيداش للدخولش بهاش إلىش الكتابش الواليش وهوش كتابش البحارش فيش عوالمش الشعرش الفية.
وبمضمضتنوعش المضمضزائمضمضرش فمضمضيش ضمضمضميرش المضمضشاعمضمضرش تمضمضاريمضمضخاش وأرضمضمضاش وعمضمضشقاش وخمضمضوفمضمضاش تمضمضنوعمضمضتش إيمضمضقاعمضمضاتمضمضهاش لمضمضتتغلبش اليمضمضقاعمضمضاتش 
الصافيةش وتطغى،ش وهيش إيقاعاتش يمحببةش للنفسش بعيدةش عنش الشدش والتقريرش يمليئةش بالركةش والتلحمش وهيش )التقاربش –
المضريممضلش –ش المضكايممضلش – ش يمجمضزوءش المضكايممضل (،ش وقمضدش خمضصش بمضعضهاش بمضالمضوزنش المضمزوجش )المضفيف (ش كمضماش لمضمش يمضغفلش شمضاعمضرنمضاش تمضقديمضرهش 
لمضشعراءش آخمضريمضنش يممضنش يممضثلش شمضاعمضرش المضثورةش يممضفديش زكمضريمضاءش فمضيش إلمضياذةش المضزائمضرش حمضتىش إنمضهش ضمضمنش بمضعضش يممضقاطمضعهش يممضقاطمضعش يممضنش اللمضياذةش 
)يمضاش فمضتنةش –ش يمضاش جمضنةش المضلدش – ش يمضاش قمضصةش ( ..ش وهمضيش ظمضاهمضرةش صمضحيةش تمضبعثش عمضلىش المضتفاؤلش والمضتنبؤش بمضالمضديمضدش فمضيش المضتراثش فمضكراش 
وصمضياغمضةش ،ش وهمضذاش لمضمش يمضنعش المضبدعش يممضنش اتمضخاذهش شمضخصيةش شمضعريمضةش فمضريمضدةش يممضنش نمضوعمضهاش فمضغنىش بمضأسمضلوبمضهش )أرضش المضزائمضر (ش وكمضانمضتش 
أنمضشودةش يممضنش أنمضاشمضيدش المضزائمضرش اعمضتمدش فمضيهاش عمضلىش المضلفظش البسمضيطش والمضملةش المضوجمضزةش والمضلغةش السمضليمةش السمضتحدثمضةش  ،ش قرعامرعت
الرعرعباحرعرعثة "أوديرعرعت برعرعيتي" فرعرعي دراسرعرعتها لرعرعلفصل الول مرعرعن كرعرعتاب "اليرعرعام" لرعرعطه حسرعرعي برعرعطريرعرعقة الرعرعرد الحرعرعصائرعرعي
لرعفرداترعه واكرعتشفت أن طرعه حسرعي قرعد أتخرعضع لرعغته لرعبدأ التخرعتيار ش أعمضطىش المضقصائمضدش نمضوعمضاش يممضنش المضعاصمضرةش وانمضتقلش نمضحوش 
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اللفظش البسيطش الفصيحش وشيئاش فشيئاش فيش القصيدةش الواليةش )هيش ليلي (ش فكانتش ألفاظهش يمنش يمثلش )هواهاش  –ش يمهجتيش –

وجمضد (ش نمضوايممضيسش أصمضليةش زادتش فمضيش ضمضياءش المضنص،ش وطمضعمتهش بمضرحمضيقش الصمضالمضة،ش كمضماش كمضانمضتش لمضفظةش المضوطمضنش فمضيش قمضصيدةش )وطمضن (ش 
بمضؤرةش المضنصش ويممضركمضزش المضقيادةش ويممضنبعش المضتولمضيدش وبمضثابمضةش الصمضلش المضذيش تمضوزعمضتش يممضنهش المضكلماتش الخمضرىش وفمضيش اتمضاهش واحمضدش رغمضمش أنش 
العجمضمش المضعربمضيش حمضافمضلش بمضرادفمضاتمضهاش وهمضذاش يمضحيلناش إلمضىش أنش المضلغةش المضعربمضيةش قمضدش تمضكتفيش – ش إنش صمضحش المضقولش – بمضحورش المضتألمضيفش أوش 
المضتركمضيبش يممضنش دونش يممضحورش الخمضتيارش فمضيش تمضكويمضنش شمضعريمضتهاش رغمضمش أنش المضشعرش عمضندش المضقديممضاءش يممضنش أيممضثالش عمضبدش المضقاهمضرش المضرجمضانمضيش 
تأليفش بيش الختيارش فيش اللفظش والتوزيعش أوش التركيبش فيش النسق.
وهمضوش يممضاش تمضفطنش إلمضيهش المضنقادش المضدثمضونش يممضنش أيممضثالش "رويممضانش جمضاكمضوبمضسون"ش و"رولنش بمضارط"ش فمضيش قمضضيةش المضشعريمضةش فمضيش 
المضنصوصش الدبمضية،ش ويممضاش أسمضسش لمضهش "بمضلويممضفيلد"ش وغمضيرهش يممضنش قمضوانمضيش المضتولمضيدش والمضتوزيمضع،ش وعمضلىش نمضفسش المضنوالش  –ش تمضقريمضباش –
سمضارتش قمضصيدةش "قمضصيدةش المضزائمضر"ش كنشمضيدش يمضصورش المضلودش والمضعزةش تمضضمنتش يممضاش تمضأصمضلش ويممضاش اسمضتحدثش يممضنش لمضفظش بمضديمضعش ويممضنش 
صمضورش زاهمضيةش ووقمضوفش عمضلىش بمضعضش المضعالمضمش يممضنش واقمضعش المضزائمضرش "الوراس،ش المضصويممضا م،ش أ مش المضكتاب"ش وغمضيرهمضاش وفمضيش نمضقلةش نمضحوش واقمضعش 
المضزائمضرش اللمضيمش –ش كمضماش أسمضلفناش – ش كمضانمضتش قمضصيدةش "أطمضفالمضناش ...فمضإلمضىش المضجارة"ش وهمضيش قمضصيدةش تمضتقاطمضعش يممضعش أحمضداثش فلسمضطيش 
وثمضورةش المضجارة،ش حمضاولش المضبدعش بمضهاش المضثورةش عمضلىش الوضمضاعش المضزريمضة،ش وحمضاولش كمضشفش المضكائمضدش المضاكمضةش ضمضدش همضذاش المضوطمضنش فمضلفظهاش 
البسمضيطش وتمضركمضيبهاش الصمضيلش المضذيش لمضمش يخمضرجش عمضنش قمضواعمضدهش المضعروفمضةش يممضكنهاش يممضنش تمضأديمضةش رسمضالمضةش إلمضىش المضلصيش لهمضذاش المضوطمضن،ش 
فمضكانمضتش المضوظمضيفةش البمضلغمضيةش أقمضوىش وأظهمضرش يممضنش المضوظمضيفةش المضشعريمضةش وبمضدخمضولش المضبدعش عمضالمضمش المضرؤيمضةش والحمضل مش كمضانمضتش قمضصيدتمضهش 
المضمضوالمضمضيةش ليسمضمضتبطنش ذاتمضمضهش ويمضمضقفش عمضمضلىش يممضمضعالمضمضمش المضمضذكمضمضرىش فمضمضطغتش شمضمضعريمضةش المضمضقصيدةش عمضمضلىش وظمضمضائمضمضفهاش الخمضمضرى،ش وبمضمضرزتش يممضمضنش 
خمضمضللمضمضهاش بمضمضنيتهاش المضمضعمبقةش المضمضشحونمضمضةش بمضمضدللتش المضمضازش والمضمضيالش رغمضمضمش بمضمضساطمضمضةش المضمضشكلش والسمضمضطحش فمضمضيش اعمضمضتمادهش عمضمضلىش المضمضلفظش 
السليق،ش والتركيبش العهودش والازش الذيش لمش يخرجش علىش دائرةش التشبيهش والستعارةش والكناية.
وماش جنملهش يمنش خصائصش هذاش الكتابش وسماتش البدعش يمنش خلله:
ش التركيزش علىش الكلماتش الفاتيحش وتقاطعهاش فيش يمفاصلش داخلش القصيدةش ويمنش خللش الكتاب.ش ارتباطش القصائدش برؤيةش واحدةش يموحدةش فيش حبش الزائرش والدفاعش عنهاش والتفاخرش بآثرها.ش اعتمادش اللغةش السليمةش ذاتش التعبيرش النفعاليش اليجابي.ش العتمادش علىش يمستوياتش النحوش والبلغةش والتركيبش والازش العروفة.ش البنيةش السطحيةش للقصائدش أدتش وظيفةش يمساعدةش لترجمةش يمعانيش البنىش العميقة.ش تأسيسش نظا مش القصيدةش الوزنش التقليديش وعلىش يموسيقىش داخليةش غيرش طاغية.ش غلبةش النزعةش الوطنيةش علىش الكتاب.أيممضاش المضكتابش المضثانمضيش كمضتابش )كمضتابش المضنور (ش والمضذيش تمضضمنش حمضديمضثش المضشاعمضرش عمضبرش المضذاتش فمضيش بهمضيمش المضليلش وفمضقش المضشكلش 
المضربمضاعمضيش ونمضظا مش المضقاطمضعش والمضتنويمضعش فمضيش اليمضقاعش بمضيش المضفيفش والمضكايممضلش والمضتقارب،ش كمضانمضتش تمضربمضةش المضشاعمضرش رائمضدةش فمضيش رؤيمضةش عمضايممضةش 
تمضرىش قمضصورش المضعقلش والمضنطقش حمضقيقةش ثمضانمضيةش لدراكش المضقائمضقش بمضدعمضوةش المضذاتش إلمضىش عمضالمضمش المضغايممضرةش والمضصراعش يممضعش المضاضمضرش لمضيطلقش 
المضبدعش جمضماحش المضتعبيرش يمضحاولش الحمضاطمضةش بمضأسمضرارش المضكونش ش فمضكانمضتش همضذهش السمضرارش بمضثابمضةش حمضكمش وعمضبرش وقمضواعمضدش تمضؤسمضسش لمضياةش 
حمضمضقيقيةش كمضمضماش تمضمضؤسمضمضسش لمضمضلتجاربش المضمضشعريمضمضةش السمضمضتقبلية،ش وبمضمضالعمضمضتمادش كمضمضذلمضمضكش عمضمضلىش المضمضلغةش الصمضمضليةش والمضمضلفظش يمسمضمضتحدثش 
اسمضتطاعش المضبدعش أنش يخمضلقش داخمضلش قمضصائمضدهش عمضناصمضرش جمضديمضدةش فمضكريمضةش وعمضاطمضفيةش لمضمش تمضألمضفهاش الذنش المضصاغمضيةش يممضنش قمضبل،ش وكمضرسش 
همضذهش المضلغةش فمضيش تشمضريمضعش المضغموضش والمضتلميحش كمضمنهجش رائمضدش زادش يممضنش ذاتمضيةش همضذهش المضقصائمضد،ش ويممضنش تمضفردهمضاش ويممضنش تمضردهمضاش عمضلىش 
المضعقلش والمضنطقش المضواعمضيي،ش وممضاش رصمضدنمضاهش يممضنش يممضعانش يمفجمضرةش وجمضديمضدةش قمضولمضهش )واسمضكبش المضلحنش فمضيش يممضرايمضاش المضنافمضي (ش وقمضولمضهش 
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)يممضعبرش الثمضمش يممضحنةش تسمضتضاف (،ش وكمضلهاش بمضنىش يممضشحونمضةش بمضدللتش لش عهمضدش لمضلقارئش والمضناقمضدش بمضها،ش ويممضاش يمضكنش أنش جنمضملهش يممضنش 
يمجموعش السماتش حولش هذاش الكتابش وصاحبهش يماش يلي:
ش دخولش البدعش يمرحلةش تربةش شعريةش جديدةش ذاتش رؤيةش ثائرةش علىش العقولش والعهود.ش يمحاولةش فصلش الشعرش عنش ذاتيةش البدعش بإعطائهش تأشيرةش التفردش والصوصية.ش المضمضتألمضمضيفش بمضمضيش المضمضاديش والمضمضعنويش فمضمضيش المضمضتركمضمضيبش المضمضواحمضمضدش لعمضمضطاءش نمضمضوعش يممضمضنش المضمضتفاعمضمضلش بمضمضيش المضمضتوىش المضمضفكريش والمضمضتوىش الادي.
ش الحتفاظش بالوزنش التقليديش ويمحاولةش تطويعهش للمحتوىش الداثي.ويأتيش الكتابش الخيرش كتابش )المر (ش بثابةش قفزةش نحوش عالمش التصوفش والخلصش والطهرش البديش اعتمدش فيهش 
المضشاعمضرش عمضلىش المضوروثش المضتاريمضخيش والمضديمضنيش كمضأسمضاسش وقمضاعمضدةش يمضنطلقش يممضنهاش لمضيطلقش المضعنانش لمضلتعبيرش المضرش فمضيش تفسمضيرش المضقائمضقش 
وفمضقش همضذاش المضنظور،ش فمضكانش المضقرآنش المضكريش والمضديمضثش المضنبويش الشمضريمضفش والمضتاريمضخش السمضليممضيش خمضيرش يممضعيش لمضهش يمتسمضلحاش بمضإيمضانمضهش 
المضالمضصش بمضضرورةش المضتحاورش يممضعش همضذهش المضنماذجش وفمضقش آلمضياتش حمضددتش فمضيش المضاضمضيش بمضخاصمضياتش القمضتباسش والمضتضمي،ش وحمضاضمضراش 
بمضمضآلمضمضياتش المضمضتناصش عمضمضندش بمضمضاخمضمضتيش وجمضمضولمضمضياش كمضمضريسمضمضتفاش ممضمضاش حمضمضذاش بمضمضالمضمضشاعمضمضرش إلمضمضىش ضمضمضرورةش النمضمضزيمضمضاح " "Ecartأحمضيانمضاش بمضالمضفكرش 
والمضصياغمضةش المضشعريمضةش إلمضىش صمضياغمضاتش جمضديمضدةش فمضيش قمضالمضبش المضشعرش المضرش ذاتمضه،ش وظهمضرتش تمضديمضداتش شمضكليةش بسمضيطةش يممضنش وحمضيش 
المضشاعمضرش المضاصش جسمضدتمضهاش تمضلكش المضتصوراتش المضتنوعمضةش يممضنش فمضكرش الديمضانش واجمضتهاداتش السمضلفش المضصالمضحش انمضتقلش فمضيهاش المضبدعش 
لمضيصورش المضواقمضعش واقمضعش المضديمضنةش المضاصمضرش بمضاللمضمش بمضيش المضيقيش والمضشكش وبمضيش المضكتابش والمضرصمضاصش فمضكانش المضلفظش "ش يممضديمضنتيش "ش يممضحورش 
كمضمضليممضمضهش وعمضمضنصرش المضمضتأسمضمضيسش فمضمضيش المضمضقصيدةش الولمضمضىش ثمضمضمش لمضمضيعرجش بمضمضهاش عمضمضلىش )المضمضبرزخش والمضمضسكي (ش ويسمضمضتعرضش قمضمضصةش المضمضبدايمضمضةش 
والطيئةش الكبرىش والنهايةش التويمةش بعدها.
وتمضليهاش قمضصيدةش )يمضاش ايممضرأةش يممضنش ورقش المضتوت (ش و)لش يمضاش سمضيدةش الفمضك (ش لتسمضيراش عمضلىش المضنوالش المضسابمضقش ش ولتجسمضداش 
صمضورةش المضصراعش يممضنش المضطرفش المضثانمضيش وفمضقش طمضقوسش تمضولمضتش فمضيهاش المضعايمضيرش والسمضلحةش إلمضىش إيممضكانمضاتش ذاتمضيةش داخمضليةش تمضنبعش يممضنش 
يمآسيش السلفش لتصنعش أيمجادش اللف،ش وماش يكنش أنش نسجلش ضمنش هذاش الكتابش يماش يلي:
ش تأثرش البدعش بفلسفةش التصوفش واتخاذهاش يميداناش خصباش لصوغش التجاربش الشعريةش الناضجةش اليانش بضرورةش التفاعلش بيش الضاراتش والديانش التشابهةش "حوارش الضارات"ش اليانش بسلطةش النوازعش النفسيةش والسديةش علىش الذاتش البشرية.ش الرتقاءش بالفكرش النسانيش إلىش درجاتش السموش الروحيش والعاطفي.ش بروزش فكرةش تطهيرش الواسش والوارحش لديمةش الغراضش العقائدية.ش تطويعش اللغةش الواقعيةش للتعبيرش عنش رؤيةش فكريةش غايمضةش وصعبة.ش ضرورةش التجديدش فيش قوالبش التعبيرش ويمحاولةش الزجش بيش النظو مش والنثورش صياغة.ش النديماجش العجيبش بيش الوظيفةش الشعريةش وفكرةش التصوفش عندش الشاعر.وإذاش تمضفحصناش همضذهش المضصائمضصش المضعايممضةش وهمضذهش المضسماتش المضاصمضةش المضتيش يممضيزتش كمضلش بمضابش عمضلىش حمضدة،ش ويممضنهاش كمضانش المضرصمضدش 
لمضبعضش سمضماتش المضشاعمضرش وتمضفكيرهش وطمضبيعةش المضصياغمضةش المضتيش يممضيزتمضه،ش يمضكنناش أنش نمضقرأش يممضنش خمضللمضهاش ذلمضكش كمضلهش قمضراءةش جمضايممضعةش 
ويممضمضحوصمضمضلةش لمضمضاش يمضمضكنش أنش تمضمضتقاطمضمضعش فمضمضيهش همضمضذهش المضمضصائمضمضصش يممضمضعش بمضمضعضها،ش لمضمضتنتجش لمضمضناش خمضمضصائمضمضصش جمضمضديمضمضدةش نمضمضتوجمضهش بمضمضهاش لدراكش 
المضتوجمضهاتش المضعايممضةش لهمضذاش المضشاعمضرش فمضيش المضتفكيرش وفمضيش المضصياغمضة،ش ويممضاش يمضكنش أنش يمضقديممضهش أوش قمضدش قمضديممضهش المضشاعمضرش يممضنش جمضديمضدش لهمضذهش 
الركةش الدبيةش فيش الوطنش العربيش وفيش الزائرش بالصوص.
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ويممضنش أهمضمش يممضاش يمضذكمضرش فمضيماش يمضتعلقش بمضالمضرؤىش المضفكريمضةش المضديمضدةش المضاصمضةش بمضالمضشاعمضرش همضوش بمضحثهش المضدؤوبش عمضنش المضقيقةش البمضديمضةش عمضنش 
طمضريمضقش البمضداعش المضشعري،ش وهمضيش يممضهمةش شمضاقمضةش جمضدا،ش ويممضنش المضها مش المضتيش عجمضزتش أيممضايممضهاش عمضلو مش كمضثيرةش كمضالمضفلسفةش والمضكهانمضةش 
وغمضيرهمضا،ش ولمضكنهش وفمضيش غمضمرةش بمضحثهش عمضنهاش لمضمش يمضبدش يمضأسمضهش أوش إيمضانمضهش لمضفكرةش المضليممضنتمي،ش وانمضسحابمضهش يممضنش المضياةش كمضماش فمضعلش سمضابمضقوهش 
يممضنش أيممضثالش المضشاعمضرش المضكرديش بمضولمضندش المضيدريش أوش المضشاعمضرش المضزائمضريش عمضبدش الش بمضوخمضالمضفةش والمضذيمضنش رفمضعواش رايمضتهمش المضبيضاء،ش 
وأعمضمضلنواش انمضمضسحابمضمضهمش يممضمضنش المضمضدنمضمضياش بمضمضالنمضمضتحار،ش كمضمضذلمضمضكش لمضمضمش يمضمضعلنش المضمضشاعمضمضرش تمضمضقمصهش للحمضمضداثمضمضةش المضمضتطرفمضمضةش والمضمضتيش تمضمضعلنش عمضمضنش 
انسمضلخمضهاش المضتا مش يممضنش المضوروثش والمضاضمضيش المضتليدش يممضنش أيممضثالش المضشعراءش الخمضريمضنش كـش أدونمضيسش )عمضليش أحمضمدش سمضعيد (ش وأنسمضيش 
الاجش وليلىش البعلبكيش وغيرهم،ش بلش يمدش الداثةش ووصلهاش بالتراثش والوروثش الثقافيش والفكريش والدبيش قدرش الستطاع،ش 
كمضماش أنش يممضوقمضفهش يممضنش المضتاريمضخش لمضمش يمضكنش سمضلبياش يممضثلماش فمضعلش المضفكرونش والمضعلماءش المضدثمضونش وعمضلىش رأسمضهمش المضفكرش المضيابمضانمضيش 
فمضوكمضويمضايممضاش ذوش النسمضيةش اليممضريمضكيةش والمضذيش أقمضرش بمضانمضتهاءش المضتاريمضخش ويممضوتمضهش فمضيش المضفكرش المضعاصمضر،ش بمضلش كمضانش همضذاش الخمضيرش –ش أيش 
المضتاريمضخش – ش المضعيش والمضزادش المضذيش ارتمضقىش بمضهش المضشاعمضرش لمضيوظمضفهش فمضيش أعمضمالمضهش بمضصورةش أعمضطتش لمضهش يممضصداقمضيةش وفمضاعمضليةش جمضديمضدة،ش 
ودعمتش آراءه،ش ونسجتش صورهش الشعرية.
ويمنش يمواقفهش الفكريةش الستلهمةش يمنش خللش ناذجهش الشعريةش تتجسدش فكرةش حوارش الضاراتش البشريةش وتفاعلهاش 
وخمضمضديممضمضتهاش لمضمضلفكرش البشمضمضريش والبمضمضداعش الدبمضمضيش بمضمضختلفش صمضمضوره،ش وهمضمضوش يممضمضاش جسمضمضدتمضمضهش تمضمضلكش المضمضوقمضمضفاتش أوالمضمضرجمضمضاتش المضمضنثريمضمضة،ش 
واقمضتباسمضهش لمضكلماتش يممضنش سمضفرش المضتكويمضنش "المضتوراة"ش وفمضيش ذلمضكش رفمضضش لمضاش أطمضلقش عمضليهش المضفكرش اليممضريمضكيش همضنكلتونش بمضصطلحش 
صراعش الضاراتش وخطرش السل مش والكنفوشيةش علىش الضارةش الغربية.
وممضاش يسجمضلش لمضهش كمضمبادرةش حمضسنةش فمضيش البمضداعش المضشعريش همضوش إحمضياؤهش لمضصطلحش المضديمضنةش المضانمضحةش فمضيش الدبش المضعربمضيش 
بمضعديممضاش أصمضبحتش المضديمضنةش فمضيش المضشعرش المضعربمضيش المضديمضثش لش تمضثلش يممضصدراش يممضنش يممضصادرش اللمضها مش والبمضداعش المضفكري،ش فمضالمضشعراءش 
والمضنقادش المضغربمضيونش لش يمضرونش فمضيش المضديمضنةش المضعربمضيةش إلش يممضصدرش رزقش ونمضشاطش نمضفعيش يممضاديش لش فمضكريش وثمضقافمضيش كمضماش تمضعرفش بمضهش 
يممضدنمضهمش )بمضاريمضس،ش لمضندن،ش رويممضا (ش كمضمصادرش اسمضتلهمش يممضنهاش شمضعراؤهمضمش وأدبمضاؤهمضمش فمضنونمضهمش وإبمضداعمضاتمضهم،ش واتمضهمواش يممضدنمضناش بمضأنمضهاش 
تمضمضعطيش المضمضذاكمضمضرةش ولش تمضمضعطيش البمضمضداع،ش وفمضمضيش دفمضمضاعش المضمضشاعمضمضرش عمضمضنش يممضمضديمضمضنتهش ويممضمضقدسمضمضاتمضمضهاش وحمضمضريممضمضاتمضمضهاش وسمضمضكونمضمضهاش تسمضمضيدش بمضيّش 
لمضضوعمضهاش المضفكريش لمضلطمضرش والهمضدافش المضعايممضةش المضتيش تمضقو مش عمضليهاش المضدولمضةش وتمضنبعش يممضنش حمضرصمضهاش عمضلىش اسمضتقرارش المضبلدش وسمضل مش 
العبادش ويلحظش ذلكش يمنش خللش رفضهش وتورتهش علىش كلش يمنش يسعىش إلىش تهديدش أيمنش البلدش يمنش النتهازييش والسلطوييش 
والمضمضتعصبيش لمضمضلمذاهمضمضبش أوش لمضمضلفلسفاتش المضمضارجمضمضية،ش بمضمضلش دعمضمضاش إلمضمضىش العمضمضتدادش بمضمضثوابمضمضتش اليممضمضةش وبمضمضالمضمضتراثش المضمضعقائمضمضديش المضمضزاخمضمضرش 
بمضالمضعطاءاتش المضفكريمضةش المضتنوعمضةش المضتيش تخمضد مش المضتراثش المضثقافمضيش والتجمضددش المضضاريش المضؤسمضسش عمضليها،ش وهمضوش بمضذلمضكش يمضحاولش يممضدش 
جمضسورش المضتواصمضلش بمضيش المضضفةش الشمضرقمضيةش لمضلوطمضنش المضعربمضيش بمضالمضضفةش المضغربمضية،ش ويمضؤكمضدش عمضلىش أنش المضضارةش السمضليممضيةش والمضعربمضيةش 
واحمضدةش يممضوحمضدةش بمضرؤيمضةش فمضنيةش واحمضدةش ثمضريمضةش بمضايممضتزاجش المضقويممضياتش والمضثقافمضات،ش ويمجسمضدةش ليممضتدادش حمضضاريش يمضتوسمضطش همضذاش المضعالمضمش 
ويمضحاولش إنمضشاءش جمضبهاتش دفمضاعش صمضادةش لمضتلفش المضتياراتش المضفكريمضةش والمضثقافمضيةش والدبمضيةش المضوافمضدةش يممضنش كمضلش جمضهةش عمضلىش جسمضدش همضذهش 
اليمةش الطاهر.
أيممضاش بمضخصوصش المضبادراتش المضفنيةش الدبمضيةش المضتيش اتمضضحتش عمضندش المضشاعمضرش يممضنش خمضللش همضذاش المضعرضش والمضتقويش المضملش يممضاش 
نمضتناولمضهش فمضيش كمضتبهش المضثلثمضة،ش والمضذيش يمضعدش يممضنش الجنمضازاتش الدبمضيةش المضساعمضيةش إلمضىش التجمضديمضدش وبمضعثش المضركمضةش المضشعريمضةش بمضصورش 
يمسمضتحدثمضةش يممضاش نلحمضظهش فمضيش تمضألمضيفهش بمضيش المضوزنش أوش اليمضقاعش المضعروضمضيش المضليليش والمضوزنش المضشعريش المضرش همضذاش الخمضيرش المضذيش أسمضهمش 
فمضيهش شمضعراءش يممضنش أيممضثالش نمضازكش المضلئمضكةش وش بمضدرش شمضاكمضرش السمضيابش وغمضيرهمضم،ش وقمضدش أظهمضرش المضشاعمضرش تمضكنهش يممضنش نمضظمش أفمضكارهش عمضلىش 
المضوزنمضيش المضتلفي،ش وتمضميلهماش لمضعانش لمضمش تمضكنش لتظهمضرش لمضولش قمضدرتمضهش عمضلىش تمضطويمضعش المضوزنش الولش لمضديممضةش المضفكرةش وتمضأديمضةش المضرسمضالمضةش 
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البمضلغمضية،ش وتمضكليفش المضوزنش المضثانمضيش لمضتبنيش المضشعورش والحمضاطمضةش بمضالنمضفعالش كمضماش نمضلحمضظش بمضجلءش تمضلويمضحهش بمضالمضكلمةش المضشاعمضرةش 
المضثقلةش بمضاليمضحاءش والمضدللمضةش وانمضتقالمضهش بمضهاش يممضنش يممضجالش إلمضىش آخمضرش يممضحاولش كسمضرش كمضلش جمضمودش بمضيش المضعباراتش والمضتراكمضيبش المضتيش 
تمضمضوارثمضمضتهاش المضمضشعوبش المضمضعربمضمضيةش واتمضمضخاذهمضمضاش كسمضمضلحش فمضمضعالش فمضمضيش يممضمضواجمضمضهةش المضمضزخمضمضمش العجمضمضميش المضمضذيش تمضمضتداولمضمضهش القمضمضل مش المضمضشعريمضمضةش 
الخمضرى،ش فمضكانمضتش بمضذلمضكش يممضحورش المضدثش البمضداعمضيش ونمضواةش المضصياغمضةش فمضيش المضعملش الدبمضيش كمضماش أنمضهش لمضمش يمضفتأش عمضلىش يممضداعمضبةش المضلغةش 
والمضتلعمضبش بمضتشكيلتمضهاش المضلفظيةش وتمضطعيمهاش بمضشمويممضاتش عمضلمش المضبلغمضةش فمضكانش المضريممضزش أداةش لمضلتعبيرش فمضيش أقمضصىش صمضورهش وكمضانمضتش 
السمضطورةش يممضرجمضعاش للتجمضربمضةش النمضسانمضيةش الشمضتركمضة،ش وكمضانش المضيالش همضايممضشاش للحمضريمضةش والنمضطلق،ش وبمضذلمضكش حمضاولش أنش يجمضدش لمضواقمضعهش 
يممضعادلتش يممضوضمضوعمضيةش – ش حسمضمضبش تمضمضعبيرش المضمضناقمضمضدش الجنمضمضليزيش تش .ش سش .ش إلمضمضيوتش – ش فمضيش نمضاذجمضهش المضشعريمضة،ش كمضماش حمضاولش يممضراراش 
المضتأسمضيسش لتجمضربمضةش شمضعريمضةش فمضريمضدةش حمضاولمضتش أنش تمضأخمضذش أوش تنهمضلش يممضنش المضياةش بمضكلش يممضعانمضيهاش المضواقمضعيةش والمضثالمضيةش وهمضوش بمضذلمضكش يمضنقلش 
المضمضشعراءش يممضمضنش يممضمضهمةش النمضمضشادش واليممضمضتاعش والنمضمضحيازش لمضمضلغيرش لمضمضهمةش أشمضمضدش صمضمضعوبمضمضةش تمضمضاولش وضمضمضعش المضمضشاعمضمضرش أيممضمضا مش رسمضمضالمضةش إنمضمضسانمضمضيةش 
تهمضدفش إلمضىش تنشمضيطش كمضوايممضنش المضياةش فمضيش النمضسانش ودعمضوتمضهش إلمضىش المضتأيممضلش والمضتدبمضرش فمضيش يممضاش يمضحيطش بمضهش يممضنش كمضائمضناتش يممضرئمضيةش وش 
ليممضرئمضية،ش كمضماش تمضاولش همضذهش التجمضربمضةش المضشعريمضةش بمضيانش أهمضميةش المضوظمضيفةش المضتيش يمضؤديمضهاش المضشعرش يممضنش خمضللش المضشعرش نمضفسهش كمضأداةش 
وسلحش وكيانش يفرضش ذاتهش بذاتهش يمنش خللش شعريتهش وانزياحهش عنش الدواتش الافةش به.
وفمضمضيش نمضمضهايمضمضةش المضمضطافش لش يمضمضكنش لمضمضلمرءش قمضمضارئمضمضاش أوش نمضمضاقمضمضداش إلش أنش يمضمضضعش يممضمضثلش همضمضذهش المضمضتجاربش فمضمضيش يممضمضواضمضمضعهاش المضمضتيش 
تسمضتحقهاش تمضقديمضراش وإعمضجابمضا،ش لش يممضنش قمضبيلش التهمضليلش النمضطباعمضيش أوش النمضفعالمضيش بمضلش عمضلىش أسمضسش يممضوضمضوعمضيةش تمضرىش بمضأعمضيش يممضاورائمضيةش 
نمضافمضذةش لمضفكرش ويممضادةش همضذاش المضعملش فمضيش تمضكايممضلهش وانمضسجايممضهش وثمضرائمضهش عمضلىش جمضميعش السمضتويمضاتش المضشكيةش والمضعنويمضة،ش ولش نمضدعمضيش 
بمضذلمضكش المضكمالش –ش حمضاشمضاش لش – ش بمضلش نمضودش المضوقمضوفش عمضلىش يممضكايممضنش المضقوةش فمضيهش وتمضشجيعه،ش عسمضىش أنش يمضكونش يمنهمضلش ويممضصدراش 
لمضقواعمضدش وآلمضياتش جمضديمضدةش فمضيش المضتألمضيفش والبمضداعش المضشعريش فمضيش السمضتقبل،ش وهمضيش يممضهمةش يممضوكمضلةش إلمضىش المضنقادش بمضالمضصوص،ش ويممضاش 
يميمضحاوليمضتناش هيمضذهش إلش يميمضبادرةش ذاتش نيمضيةش حيمضسنةش تهيمضدفش إليمضىش ليمضفتش انيمضتباهش هيمضؤلءش ليمضدراسيمضةش هيمضذاش اليمضعمل،ش ويميمضحاوليمضةش اسيمضتغلليمضهش 
لضاءةش بعضش الوانبش التيش أغفلناهاش قصداش أوش دونش قصد.
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