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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 belleza de su sentido. Los paratextos son recursos
literarios que añaden un carácter 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 قنابنخلة لنخلتأوينل والنساءلنة الننقدينة لنا تنتخلكه منن سنخلطة خنفية وجنخلية فني ال ن ذاتنه تنارسنها عنخلى الننص
والنقارئ؛ تنتمتع الننصوص النوازينة ( )le paratexteبنغواينة قنرائنية وطناقنات دللنية ،إننها تنتخلك شنعرينة بنصرينة ينقيم عنخليها الننص النشعري
صنرحنه الندللني ويننح حنضورا لنثقافنة النعي كخنطوة ننحو اسنتحقاق الننتماء إلنى النداثنة ،وهنو منا ننرمني إلنى منقاربنته منن خنل ل النوقنوف
عخلى مجموع هذه النصوص الوازية في ديوا ن "أنطق عن الهوى" لخلشاعر عبد ال حمادي.
مفاتيح البحث :عبدل حمادي؛ النصوص الوازية؛ السيميائية؛ النقد الدبي؛ التصوف.

أضننحت الننعنونننة فنني ظنلّ الننتحوّ ل الننداثنني ومننا بننعد الننداثنني لخلخننطاب الننشعري ،هنناجننسا يننؤرّق الننؤلننف
والنشاعنر بنالندرجنة الولنى إنّنه « ينشكّل اسنتراتنيجيّة خناصنة ،لنها خنصوصنيات ومنكوّننات تندخنل فني إطنار التجنرينب
انطلقا من استفادتها من الركام الكلسيكي من جهة ثمّ الوعي بأهمية العنوا ن وتغيراته من جهة ثانية».1
وبنناء عنخلى ذلنك اخنتخلفت قنيمة النعنوننة فني النطاب ،فنخلم ينعد منرشندا لننا أ ن ننتعداه إلنى غنيره بنل «حنخلقة
أسناسنية ضنمن حنخلقات النبناء السنتراتنيجي الننّصي ،وأصنبح بنالمنكا ن أ ن نتحندّث عنن شنعريّنة لنخلعنوا ن كحندينثنا عنن
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شنعريّنة الننّصوص النعروضنة بنعد النعنوا ن» ،2فنإذا كنا ن « النعمل بنعلمناتنه النخلغوينة النتعددة وقنواعنده النتركنيبية النتنوعنة
ينعتبر منن جنهة إننتاجنيّة الندّللنة بنثابنة "عنلمنة منفردة"؛ فنبإمنكانننا النقو ل إ نّ النعنوا ن ينشكل إننتاجنية «عنخلى النرغنم منن
ضآلة عدد علماته واشتغا ل قاعدة تركيب واحدة غالبا في تنسيقها تعخلنا نعده بثابة عمل نوعي».3
يتجنخلى النعنوا ن بسنتويناتنه النتخلفة أهنمّ وأخنطر النعتبات الننّصيّة يهنب الننّص حنضوره وكنينوننته بنتسميته
وإخنراجنه منن فنضاء الغُنغفل إلنى فنضاء منعخلوم ،إ نّ الننّص ل يكتسنب النكينوننة وينحوزهنا فني )النعالنم( إلّ بنالنعنوننة ،هنذا
الندث النذي ينجعل النكتوب قنابنل لنخلتداو ل» 4وينضمن لنه السنتمراريّنة والنخلود ،حنيث ينكن اعنتباره منثل شنرعنيا
وواجننهة إعننلم نيّة لننخلنّص ،يننارس عننخلى الغُننتخلقّي « إكننراهننا أدبننيا ،كننما أنّننه الننعلمننة الولننى مننن الننّص» .5وقنند ارتننأينننا
تنخصيص الندينث عنن جنمالنيات النعتبة الننصية منن خنل ل دينوا ن شنعري لنشاعنر جنازائنري هنو عنبد ال حنمادي "أننطق
عن الهوى"الصادر عن دار اللعية سنة "2012
 1ـ فائض الهوى في العنون "أنطق عن الهوى"
ينحتل النعنوا ن النرئنيس )أننطق عنن النهوى( 6فنضاء ننصيا هنو صنفحة النغلف ،منا ينجعل مننه منركناز ننظم فناعنل
داخنل النصفحة وينثل النوسنيخلة الولنى لثنارة شهنيّة النقارئ ،فنهو لنعبة غنواينة وإغنراء يهندف «إلنى تنبئير اننتباه النتخلقي
عنخلى اعنتبار أنّنه تنسمية منصاحنبة لنخلعمل الدبني ومنؤشنرة عنخليه» ،7وأو ل منا ينقدم عنخليه عننوا ن أننطق عنن النهوى تنبئير
اننتباه النقارئ إلنى منا قنيل سنابنقا ،فنالنقولنة هننا تنتعالنق منع الننص النقرآنني منن سنورة النجنم ﴾وَالنّجْمِ إِذَا هَوَى ( )1مَا ضَلّ
صَاحِبغُكغُمْ وَمَا غَوَى ( )2وَمَا يَنْطِقغُ عَنِ الْهَوَى ( )3إِ نْ هغُوَ إِلّا وَحْيٌ يغُوحَى﴿ ،مع مارسة الرق والتجاوز في الصياغة .
ولننبدأ بنالنقراءة العجنمية النتي « تسنتكي بنالسناس إلنى منكوننات لنغوينة تنضعنا فني صنخلب النقامنوس منا ينجعل
النقراءة فنعل مننحصرا فني بننية منغخلقة تندد النعلقنة بني الندا ل والندلنو ل فني حنرفنية النعنى؛ حنيث الندا ل ل ينحيل إل
عنخلى مندلنو ل واحند ووحنيد ينكن تندينده بنالنرجنوع إلنى النقامنوس» ،8يشنني الننقامننوس بننأ ن الننهوى ،نننقو ل )هنوِي(
بنالكسنر )يَنهْوى() ،هَنوى(؛ أي أَحَنبَ ،ورجنل هنو ذو )هَنوى( وامنرأة )هَنوِينةٌ( ،9النهوى ج أهنواء :النعشق ينكو ن فني
النير والشنر /إرادة الننفس ومنيولنها إلنى منا تشنتهي وتسنتخلذ والَنهْوِي محنمودا كنا ن أو منذمنومنا /وغنخلب غنير النمود
فيقا ل فل ن اتبع هواه إذا أريد ذمه.10
منا ينفضي إلنى أ ن لنفظ )النهوى( النذي ننعده منركناز ثنقل النعنوننة يننفتح عنخلى النرق؛ وهني حنمولنة اسنتمدهنا
النخلفظ منا ورد فني ثنقافنتنا النعربنية والسنلمنية وفنق سنياقنات تند ل عنخلى أننه يحنمل فنعل النشهادة بنغير النق فني قنولنه
تنعالنى ﴾ يَنا أَيّنهَا الّنذِيننَ آمَننغُوا كغُنونغُنوا قَنوّامِنيَ بِنالْقِسْنطِ شغُهَندَاءَ لِنخلّهِ وَلَنوْ عَنخلَى أَنْنفغُسِكغُمْ أَوِ الْنوَالِندَيْننِ وَالَْقْنرَبِنيَ إِ نْ يَنكغُنْ غَننِيًّا
أَوْ فَنقِيرًا فَنالنخلّهغُ أَوْلَنى بِنهِمَا فَنلَ تَنتّبِعغُوا الْنهَوَى أَ نْ تَنعْدِلغُنوا وَإِ نْ تَنخلْوغُوا أَوْ تغُنعْرِضغُنوا فَنإِ نّ النخلّهَ كَنا نَ بَِنا تَنعْمَخلغُو نَ خَنبِيرًا﴿ )سنورة
الننساء  ،آينة  ، (135وفني سنورة الننازعنات فني قنولنه تنعالنى ﴾ :وأَمّنا مَننْ خَنافَ مَنقَامَ رَبّنهِ وَنَهَنى الننّفْسَ عَننِ الْنهَوَى﴿
)سنورة الننازعنات ،آينة  ،( 40وبهنذا فنالنكخلمة منتعخلقة بـ « كنل منا يخنرج ننطقه عنن ال ،لنذلنك فهني تسنتقطب كنل
الصفات التي ترض عخلى ارتكاب الكبائر وإخماد جذوة اليا ن».11
يحنتضح أ ن معجحنميّة الحنهوى تحنفيد إلحنى محنا يحنحث عحنخلى السحنتسلم لحنخلشهوات؛ وهحنو محنا يفسحنر تحنخلك الحننافحنحة
النفرطنة لبنن النوزي فني ذم النهوى «واعنخلم أ ن النهوى يسنري بنصاحنبه فني فننو ن ،ويخنرجنه منن دار النعقل إلنى دائنرة
الننو ن ،وقند ينكو ن النهوى فني النعخلم فيخنرج بنصاحنبه إلنى ضند منا ينأمنر بنه النعخلم ،وقند ينكو ن فني النازهند فيخنرج إلنى
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النريناء ،وكنتابننا هنذا ذم النهوى فني شنهوات النس ،وإذا كنا ن يشنتمل عنخلى ذم النهوى منطخلقا » .12هنذه التحنديندات
وغنيرهنا تنيل عنخلى أ ن النهوى منن النوضنوعنات النتي اسنتأثنرت بناهنتمام الننقاد والدبناء بني منخلتازم بناتناه "ابنن النوزي"
فني إننكار الفنراط فني النهوى والنعشق ،وبني منن حنمّخله بنعدا آخنر فنخلم تنعد كنخلمة النهوى تنتضمن منا هنو منندرج فني
بناب النشهوات منطخلقا ،بنل تنشمل أينضا منا يجنخلب النصخلحة لنخلناس وينفيدهنم فني حنياتنهم ) (...ومنا ينتعخلق عنمومنا
بالحاسيس والعواطف )عخلى نحو الفضيخلة ،الشرف ،الغيرة ،الب ،القوة.
لنننا أ ن نشننير إلننى بننعض الننكتب الننتي اتخننذت )الننهوى ،والننب ،والننعشق( مننوضننوعننا لننها ،عننخلى اخننتلف
اتاهات أصاحبها ،ويعتبر "ابن عربي" أحد أولئك الذين دافعوا إلى أبعد حد في تخليل ظواهر الب ،ألفينا حديثا
13
عن الب والهوى في كتابه "البة والب اللهي" حي يقو ل
والغُب أخخلقني وكنت جديدا
لوجدَته صعبًا عخليك شديـــــدًا

بَخلغَ الهَـــــــــــوى مِن قَخلْبِي الَْهغُودَا
يا عاذِلي لو دَونتَ من ألمِ الهوى

وقند ننظر إلنى وجنود ننوعني منن النهوى  ،ننوع أو ل قنا ل عننه :سنقوطنه فني النقخلب وهنو ظنهوره منن النغيب إلنى
النشهادة فني النقخلب ،ينقا ل :النجنم إذا هنوى إذا سنقط ينقو ل تنعالنى )النجنم إذا هنوى( فنهو منن أسنماء النب فني ذلنك
النا ل ،وننوع ثنا ن :فنل ينكو ن إل منع وجنود الشنرينعة ،وهنو قنولنه لنداود عنخليه السنلم )أحنكم بني النناس بنالنق ول تنتبع
النهوى( ينعني منحابنك ،بنل منحابني وهنو النكم بنا رسنمته لنك ،ثنم قنا ل )فنيضخلخلك عنن سنبيل ال(؛ أي يحنرينك
وينتخلفك وينعمي عنخليك السنبيل .وكنلم ابنن عنربني النوارد فني كنتاب النبة والنب اللهني منبتوت فني كنتابنه )ذخنائنر
العننلق فنني شننرح تننرجننما ن الشننواق( ،ويننحضر مننوضننوع الننعشق والننهوى فنني كننثير مننن الننؤلننفات الدبننية الننديننثة
والنعاصنرة ،منن بنينها كنتاب زكني منبارك )مندامنع النعشاق( والنذي أننكر عنخليه فني ذلنك النوقنت «إننهم ينريندو ن أ ن
أجنارينهم فني عنمياننهم ،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 النتي حنمخلت النغازالني عنخلى أ ن ينصرح بنأ ن لنيس بنالمنكا ن
أبندع منا كنا ن» ، 14ولنيس منن النصعوبنة بنكا ن أ ن نند فني شنعرننا النعربني النقدي والنعاصنر كنثير منن شنعر النب ،ولنعل
دراسنة رجناء بنن سنلمنة ، 15فني كنتابنها النعشق والنكتابنة قنراءة فني النوروث ،قند أحناطنت بنالنوضنوع؛ إذ فنتحت عنبر
تنركنيبة النعشق ،والنكتابنة منوضنوع النعشق ،والتحنرر منن الننظرة الخنلقنية النتي تننظر لنخلغاز ل بنعاز ل عنن النعشق أو تندرس
النب بنعاز ل عنن النشوق ،ومنن النلفنت أ ن منوضنوع النهوى والنعشق منن النواضنيع النثيرة وخنصوصنا حني ينرتنبط بنشاينخ
التصوف « لعبة الب الصوفي باعتباره تآمرا بي الروحاني والسماني ،تخلك الطاقة التخيخلة أو اليا ل اللق».16
هني النطاقنة النتخيخلة أو لنعبة النخلق النتخيل – كنذلنك – النتي يننفتح عنخليها دينوا ن "عنبد ال حنمادي" )أننطق
عنن النهوى( ،فنعبر صنوغ النعنوا ن /الننص ننخلفي ذاتنا تنارس فنعخلها الننشود ،وهنو )الننطق( تنردفنه بنخلفظ )النهوى( منا
ينقضي بنوجنود عناشنقٍ ومنعشوقٍ ،فناعنل ومننفعل ،بنناء عنخلى هنذه النفاعنخلية لنخلذات النعاشنقة ننقوم بنتفضية النعناوينن/
النصوص إلى ثلثة دروب:
) – 1هنوى يننفتح عنخلى الننص /النكتابنة( فناعنخليته محنمخلة بنوجنهة صنوفنية ننصوصنه )كنتاب الَنفْر ،كناف
الكوا ن ،طقوس خغُرَمية ،جوهرة الاء ،ستر السغُتور ،السؤا ل ،أنطق عن الهوى(.
) – 2هوى امرأة( فاعخليته محمخلة بعشق للنثوي نصوصه ) الغواية ،سيدة الريح ،نوبة زيدا ن ،نار النة،
في البدء كا ن الب ،البة المقاء ،شعرها الخليخلكي(.
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) – 3هنوى النكا ن( منوجنه إلنى المنكنة ننصوصنه )النشعر فني أقنبية النرينح والنازعنفرا ن ،أنندلنس الشنواق،
القصيد النتحاري(.
لنيغدو بنذلنك الننطق منارسنة لنخلفعل عنن ننية وسنبق عنشق؛ هني حنا ل ذات شناعنرة تنخيرت لننفسها منوضنوعنا
واحندا قنوامنه النهوى ،تناوزت عنبره صنياغنة الينة النقرآننية « )ومنا يننطق عنن النهوى( إلنى عنبارة "أننطق عنن النهوى"،
وفني فنعل النعنوَننة اتنباع لنخلهوى فنالنبة عنند النعخلماء بنها والنتكخلمي فنيها منن المنور النتي ل تند ،فنيعرفنها منن قنامنت بنه
ومنن كناننت صنفته ول ينعرف منا هني ،ول ينفكر فني وجنودهنا» ،17ومنراتنب النب :إلهني روحنانني ،وطنبيعي ،ولنقام
النبة 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 هنواه وأضنخله ال عنخلى عنخلم" ،ينقو ل ابنن عنربني إمنا أ ن ال أضنخله عنخلى عنخلم
فنمعناه أننه حنير النعابند لنهواه لنظهوره وتنخليه فني صنور النهوى ومنراتنبه ،وذلنك الضنل ل منبني عنخلى عنخلم منن ال «والنراد
منن الينة فني الصنل عنخلى عنخلم منن النعابند لنهواه» 18؛ أي إ ن النهوى منعبود منطخلق ،منا ينحو ل الننطق عنن النهوى عنند
النذات النشاعنرة فنعل منطخلقا ل يحنده حند منتد عنبر فنضاء الننص ،اننفتاح بناسنم النكيا ن والنخلغة والننثى ثنالنوث ينصهنر
في جوهر واحد هو النص.
ينأخنذ الننطق عنن النهوى بنلغنته النقصوى لننكتاب النذات بنفاعنخلية لننهائنية؛ إربناك وخنخلخخلة وتشنظيات
للختلف ،بحث في الهو ل لنهاية له ،ومغُهدداً في ال ن ذاته بغواية التأويل يقو ل:
كغُنْــتغُ أهْذِي في سَاعَـــاتِ
الفَـجْرِ الخلَيْخلِـيةِ
وسرابٌ يَخـــــرجغُ في مَوكِبِهِ
يَتقصى أثــرَ الوتِ
الَوْشغُــــومِ
عخلى أهدابِ خَواطـرِها ..
أنطق لَهْوًا ..أنطق سَهْوًا...
19
أنْـــطِقغُ 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 وتنعخلن أهنواءهنا ،تنتكخلم بحنروف وكنخلمات تنفضي
بندواخنل الننا ،أو لننقل إننها ذات تنرى فني النكتابنة فنعل خنخلق ،هنو منا يشني بنه النتصدينر النعنوننة ب"تننبيه النغافنل"،
لنيتحو ل الننطوق إلنى منكتوب ينشند النرغنبة؛ النق إننها وجنهة ارتنضتها النذات النشاعنرة لنعبد حنمادي مننذ دينواننه
"النبرزخ والنسكي" ،مناننحة لنخلعمخلية البنداعنية صنفة النكتابنة .لنقد وجند "عنبد ال حنمادي" فني ابنن عنربني عنخلى وجنه
التحنديند منارسنة ننصية ،قناننو ن النعبور إلنى النداثنة النعربنية النتي تنقوم عنخلى منارسنة اسنتباقنية ،مننقطعة عنن النسائند
ومندفعة جهة الهو ل ،هي بيانات كتابية كثيرا ما نافح عنها أدونيس ومحمد بنيس ،صالح أمي وقاسم حداد.
بهنذا فنالنعنوا ن النشعري /أننطق عنن النهوى « سنيرورة ذهننية منتدة فني النازمنن ومنتضمنة لسنيرورة منن النبحث
عنن الندلنيل الظنهاري الكنثر منناسنبة لنخلتأشنير عنخلى النعنى الننصي» ،20فحنأ نْ يحنختار الحنشاعحنر والحنبدع عحننوانحنا محنن بحني
مجنموعنة منن النعناوينن النداخنخلية ،فنذلنك يننبنى عنخلى هنذه السنيرورة النذهننية النتي تننتقي وتنختار ،لنكن إلنى أي حند
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يسننتطيع الننعنوا ن الننتار منن بني ثنماننية عشنر عننواننا أ ن يننهض بنطاقنة النتدلنيل عنخلى الندينوا ن وعنخلى الننص فني ال ن
ذاتنه؟ ،إننه تنناسنب طنردي فني الندللنة ينقضي بنقدرة النكخلمة /النعنوا ن عنخلى الننتقا ل منن الشنارة عنخلى ننص واحند إلنى
التأشير عخلى مجموعة نصوص.
أَنْـطِقغُ عَن الهَـوى
وهــوى مَحْبغُــوبِي
يَْشِـي فِي الطغُرغُقَـاتِ
21
أَعْطِي قغُبْخلَتي مَنْ تَشْتَهِيهَا
الننطق فنعل حنركني قنصدي منن النذات ،يننضاف إلنيه أننه صنادر عنن هنوى الننفس محنمل بنرغنبة الننتهاك فنقد
يرافق العابد لخلهواه ما يأمر به الشّرْع وقد يخالفه ويتبع الشهوة يقو ل:
هَذا زَمَنٌ تَرْكَبًهغُ الشّهْو غُة
تغُنْتَهَكغُ فيه الوْقَاتغُ الَمْـسَةغُ،
يَعْـثغُرغُ فِيه لِسَا نغُ الشِعْرِ
22
فِي ذَيْـلِ عَبَاءَتِهِ...
تنتقصد النذات -هننا -النروج وإعنل ن النب أننى تنوجهنت ،وقنولننا بنالنروج سنببه أ ن إتنباع النهوى والننطق بنه
« لنيس منن السنتحب وفنق الننظور الخنلقني النذي شنحنت بنه ثنقافنتنا النعربنية والنثقافنة النغربنية" فنالنثقافنتا ن عنخلى حند
سنواء تنشجبا ن تنيي الهنواء لنطورتنها عنخلى النعقل » ،23والنهوى فني الندينوا ن يحنركنه منيل الننفس ،فنفي أننس النب
تننتحو ل الننذات والخننر بنننازلننة ذات واحنندة؛ تنصهننر النننا بننكل قننصديننة فنني افننتراس الخننر اشننتهاء وشننغفا ،ويتجننخلى
النتفاعنل بني النلمنرئني والنرئني ،بني النرغُوحَنانني والِنسْمانني ،حنضور لنخلفاعنل والننفعل إننها النصورة الننساننية النمخلة بنقوة
روحناننية حنقيقية « قنوة خنلقنة.فهني النتي تخنخلق النب فني الننسا ن ،وتنوقنظ فني ننفسه النني النذي ينقوده إلنى منا وراء
مظهره السوس ،هي التي تقوده إلى معرفة ذاته ،أي معرفة ربه» ،24يقو ل:
هَوَى بِنَفْـــسِ َ
ك
يَهْوانِي ...فَأَهْـــوَاهغُ..
وَطَيْفغُ عَرْشِـــــكَ يَخلْقَانِي
فَألْقَـــــاهغُ...
ومَا احْتِجَــابِي
ورَاءَ النّــورِ إل هَوى
بِه التَنَـاهِي تَدّنَى
صَوبَ مغُحَياه
ومَا انْشِطَارِي سِوى شَوْق
أغُسَـائِخلغُهغُ..
عَنْ عَـرْشِهِ السْمَى
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أو عَنْ سّـرِ مَعْنَاه

25

الهواء.

ما يحو ل الهوى إلى نقطة للتقاء ثلثة أقانيم هي النص /الذات /الرأة .لنا أ ن نطخلق عخليه مجمع

الهوى

الكتابة
الكينونة/التحقق
الرأة )الني إليها(

الشعر
الذات
الرغبة

 2ـ ظل الهوى/العناوين الداخلية
 2ـ  1عنوان للتجاوز  /كتاب الفر:
يسنتمر الينقاع النعنوانني عنخلى ننفس النوتنر السنتهوائني ،إذ ينفتتح الندينوا ن بنأو ل عننوا ن داخنخلي لنه هنو "كنتاب
النفر" ويننصرف لنفظ النكتاب حنتما إلنى النقرآ ن النكري أو النكتب النسماوينة « لنخلمفردة أبنعادا منيتافنيازينقة تننح دللنتها
الصنطلحنية وضنعية الهندى )منطخلق البناننة( ،وحني تنوضنع النكخلمة عننواننا عنخلى عنمل منا فنلشنيء يننع عنمل منطخلق
تنخلك الندللت عنخلى منحور النعنوا ن» ،26وإذا كنا ن لنفظ كنتاب قند اقنتر ن بنالننثر كنما اقنتر ن الندينوا ن بنالنشعر فهنذا ينقودننا
إلنى وضنع هنذه النعناوينن تنت النعناوينن الجنناسنية؛ النتي تنيل عنخلى شنكل الننص وتنعود فني أصنل تنوظنيفها واسنتغللنها
إلى الكتابة الصوفية.
ينعيدننا عننوا ن كنتاب النفر بحنركنة ارتندادينة فني النازمنن ولنو بنسنبة بسنيطة إلنى منت شنعري هنو دينوا ن النبرزخ
والنسكي لنخلشاعنر ننفسه؛ حنيث وظنف فني تنفضية النعناوينن النداخنخلية لنفظ كنتاب ،27وإ ن كنا ن عنبد ال حنمادي لنم
يننفرد بناسنتغل ل النخلفظ فني بنناء عنناويننه النشعرينة؛ حنيث إننه حناضنر بنقوة عنند أدوننيس كنتاب النتحولت والهجنرة فني
أقاليم الخليل والنهار ،ومؤلفه الكبير الكتاب ،أمس الكا ن ال ن( ،28وبحركة أقوى وأشد وقعا يستحضر في الذاكرة
عننواننا كنامنل "كنتاب النفر"؛ أي منا ينسميه كنخلود دوشنيه "منتناص النعنوا ن" « فنبقدر منا ينرتنبط النعنوا ن بنالننص النلحنق

لنه ،ينتعالنق كنذلنك منع عنناوينن منن النقبة ننفسها؛ وبنكن لنذاكنرة النعنوا ن أ ن تنكو ن ضناربنة النذور فني عنمق النتارينخ »
 29؛ فهننذا الننكتاب الننذي ينسننب إلننى المننام عننخلي بننن أبنني طننالننب كننرم ال وجننهه ،وهننو رق فنني الننغيبيات والننتنبؤات
بالاضي والستقبل ،أقرب إلى التنجيم.30
عغُمرٌ يَتَوسَدغُ الصّخْرَ والَرايَا
يَقْرَأغُ "الَفْرَ" وَرِقَ الوْجْودِ
يَتًّنَــــازَ لغُ أَقْـــوَالً /
خَطَـــــــايَا
31
كِتَابَا مغُنَجَمًا مَجْهغُولَ ...
النعنوا ن بهنذا النصورة ينتناص منع عننوا ن كنتاب خنلفني منجهو ل ،ذلنك أنننا ل نسنخلم أ ن عنخليا بنن أبني طنالنب
قند كنتب كنتاب النفر ،إل أ ن النعنوا ن النشعري ينتكئ عنخلى هنذه النتسمية /كنتاب النفر ،وهنذا سنيتطخلب منن النقارئ
جهندا قنرائنيا تنأوينخليا،كنما أ ن كنخلمة "النفر" ذاتنها تنثير فني النقارئ النرغنبة فني منعرفنة كننهها النخلغوي والندروب النخلغوينة
لكخلمة الفر أربعة:
78

Primavera 2016

- Núm. 2 -

Revista Argelina

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
32
الشاء الذي عظم واستكرش واتسع جنباه
33
العنى الثاني :لخلفظ الفر هو :البئر الواسعة التي لم تب بالجارة
34
العنى الثالث :الصبي الذي انتفخ لمه وصارت له كرش
35
العنى الرابع :هو المل الصغير
ومنن النلفنت وجنود رواينات لندى الشنيعة عنن الئنمة لنم تفسنر النفر بنالنعانني النخلغوينة بنل فسنرتنه بنالنخلد
ونسنبته إلنى النشاة تنارة ،وإلنى النثور تنارة أخنرى وإلنى عنكاظ ثنالنثة ،كنما أ ن النفر أربنعة ،كنتاب النفر ،والنفر الحنمر
والنفر البنيض ،النفر النرابنع جنخلد النثور ،36ولنقد أننكر ''ابنن تنيمية' أ ن ينسنب النكتاب إلنى 'عنخلي بنن أبني طنالنب' واعنتبره
منن الكناذينب ،ومنع كنل منا ينخلف النكتاب منن رواينات وخنلفنات واخنتلفنات ،تننتخبه النذات النشاعنرة عننواننا لننصها،
هنذا ينفضي بنأ ن النهوى يغُنخلقي بنظخله عنخلى النتسمية ،بنعبارة أخنرى إ ن النذات تنتبع مننطقها وهنواهنا فني النرق والنتجاوز
بنتسمية تنفتح النباب لنخلتساؤلت؛ هني منحاولنة لنازعنازعنة أفنق الننتظار فنالنشعر «خنطاب اننشقاقني ينشند تنرينر النكائنن منن
سخلطة المنوعات والرمات والتعاليات ،إنه مفتوح عخلى الرغبات والهواء والنازوات»  37يقو ل:
مغُفْعَمٌ بِالْهَــوى والَتَارِيسِ
وَالْكَائِنَــاتِ الضَئيخلةِ ...
هَوى عِتْقٌ يَطَا لغُ مَدَاهغُ البَحْر
وَمغُغْرَيَـــاتغُ العغُيّو نِ
مَا دغُونَـــهغُ الظّلغُ والسّـــحْرغُ
وَمِعْــرَاجٌ يَخغُطغُ السَبِـــيلَ
كَمْ تَقَصّى دغُرغُوبَ الَتَــانِي
حَــامِلً وِزْرَ الغِوَايَـاتِ
38
وعِطْرَ سغُـكْرِ الغُفغُو نِ...
تغُنؤسّنسغُ النذاتغُ بهنذه النعنوننة لنفعل الننتهاك "ينشنر كنفه لخلخنطاينا" وتندخنخلنا لنج النتاهنات ،إل أ ن ذلنك ل
يننفي وعنيها بنأ ن كنتاب الَنفْرِ كنتاب منجنم منجهو ل  /كنتاب قنيل إننه عنبارة « عنن لنوح النقضاء والنقدر عنخلم النناينا
والنبلينا والنرزاينا وعنخلم منا كنا ن ومنا ينكو ن إلنى ينوم النقيامنة» 39؛ هني ل تسنخلم بنه ،لنكنها تسنخلم بنأ ن البنداع ل يحند
بخنط ،هنذا منا أفنضت بنه عنتبتها النتصدينرينة تننبيه النغافنل بنأ ن النشعر فنعل خنخلق ،إل أ ن ذلنك لنن يننع قنارئنا عنارفنا أو
منبتدئنا منن النتساؤ ل عنن سنر النفر فني النعنوننة /الننص « هنكذا يكتسنب النطاب بنالنعنوا ن فناعنخليته ،لنيمارس ضنغوطنه
عخلى التخلقي ،وينخرط في العالم ،به ومن خلله تتأسس فاعخلية التخلقي».40
منا ننتخلمسه هنو أ ن حنركنية الننطق بنالنهوى لتنتنامنى منن « منا ظنل منصادرا منغيبا منحجوزا فحسنب ،بنل تنتنامنى
منن النسكوت عننه والنطخلوب نسنياننه وتنناسنيه» ، 41عنبر هنذا تنكف النكتابنة/النتسمية عنند "عنبد ال حنمادي" عنن
تنبير منا تنخليه النموعنة لنتصبح فنعل حندث اننشقاقني وينصبح « النكلم فني النب بنثابنة فنضاء تسنرد فنيه النذات حنرينتها

وتنتشنل ننفسها منن النمنوعنات والنرمنات ،بنل إ ن النكتابنة تنصبح هندمنا لنخلمطخلقات ودعنوة إلنى النتمرد عنخلى النتعالنيات »
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 ، إ ن النتسمية -النعنوننة -كنتاب النفر بهنذه النصيغة تنفتح النباب بني اعنتقادات راسنخة )الشنيعة( وبني رافنضي لنكل
تخلك العتقدات.
يَسْتَدْرِجغُ الخلّحْظَةَ /
الخلّعْنَةَ والغِوايَةَ /
والنغُذغُورَ
يَكْبغُرغُ فِي تَوسغُخلِهِ الَدَى
43
يَسْتَفِيقغُ الفغُتغُورغُ...
ينتشغل النعنوا ن -كنتاب النفر -عنخلى وظنيفة الغنراء بنامنتياز؛ فنهو يسنتفاز النقارئ بنالنفعل والنقوة لنخلبحث عنن
حنكاينة النفر خنارج الننص وداخنخله .تنمل هنذه النوظنيفة قنوة إننازينة تنعل النشاعنر ينعمل عنخلى تنميل النعنوا ن بنعدا
إغرائيا قادرا عخلى جذب القارئ إلى النص ،فالعنوا ن هو أحسن سمسار لخلكتاب عخلى حد قو ل جيرار جينت.44
 2ـ  2عنوان مارق/طقوس خرمية:
تنعمل النعنوننة فني الندينوا ن "أننطق عنن النهوى" عنخلى خنرق الفنق لتسنتوقنف قنارءهنا ،وهنو منا ننخلفيه فني النعنوا ن
"طقوس خرمية" عنوا ن مارق عخلى غير عهد العنونة ،مروق بابك الرمي ،فرقة سرية «عمخلت في فارس قبل السلم
وبنعده اتخنذت التشنيع لنها؛ وقند قنوي ننشاطنها فني العهند النعباسني حنيث ادعنى )بنابنك النرمني( اللنوهنية وت النقضاء
عنخليها وعنخلى أتنباعنها سننة 220ه» ، 45بنكل منا يحنمل لنفظ النرمنية منن ننازوق ومنروق وتناوزات «البابكية الرمية كانوا
ينذهنبو ن منذهنب النرمنية والنازدكنية منن إبناحنة النخلذات والنشهوات والنواسناة والخنتلط وينبيحو ن بنخلف النازدكنية،
النقتل والنغصب والنثخلة» 46تنرتنضيه النذات عننواننا لننصها؛ ويسنتحضر منرة أخنرى النرفنوض فني صنوغ النعنوننة النشعرينة،
فنالنرمنية تنقو ل بنالنتناسنخ والنخلو ل والبناحنية ،وقند سنبق لنخلشاعنر النيمني عنبد ال النبردونني فني منعارضنته لنقصيدة أبني
تام أ ن ذكر ما وصخلته عروبة العرب فعخلتها عودة هوى بابك الرمي في قصيدته "أبو تام وعروبة اليوم".
ولَهغُمْ هَوَى "بَابِكَ الغُرَمّي" يَنْتَسِبغُ
47
أحْسَابغُنَا ؟أوْ تَنَاسَى عِرْقغُهغُ الذّهَبغُ

لَهغُم ْشغُمغُوخَ "الغُثّنَى" ظَاهِرًا
مَاذَا تَرَى يَا "أبَا تََامَ" وهَلْ كَذِبَتْ

والنص المادي الشحو ن بشعرية صوفية ،يرمي إلى ذات السار الرافض لا آ ل إليه الوضع العربي ،هو
حاضر يعيد رسم ملمح زمن الفت.
هِي الَرْبٌ مغُشَرَعَةغُ النِصَا لِ
تَقَمَصَت شَجَرَ الفغُراتِ
ومغُحْدَثَاتٌ بَرْمَكِيةٌ،
حَمَخلَت لظَى جمرِ الغضَا
دَنسَ الَخلِيلِ
48
ومَا تَواتَرَ مِنْ طغُقغُوسٍ خغُرَمِيةٍ
فنالنطقوس النرمنية ،منارسنات تنعخلنا ننقف منابني النعصرينن ،النعصر النعباسني ومنا وقنع فنيه منن فنت وزنندقنة؛
فنالندولنة النعباسنية سنادت النعالنم بسنياسنة منازوجنة بنالندينن والنخلك ،أخنيار النناس وصنلحنهم ينطيعوننها تنديننا والنباقنو ن
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ينطيعوننها رهنبة أو رغنبة ثنم منكثت فني النلفنة والنخلك فني حندود سنتمائنة سننة ،ولنيس بنبعيد عننها عنصرننا هنذا ومنا
ينسوده منن فنت وخنطاينا .هني الننا تناو ل أ ن تنعبر عنن قنخلق وجنودي حنيا ل عنالنها .جناعنخلة منن النتارينخ والناضني مننفتحا
عخلى الاضر بهازائمه.
إيه بَــرامِكَةغُ الازّمَا نِ تَقَدّمغُـوا
هَذا الفغُرَاتغُ ..وذَاكَ النِيلغُ أزْرَقغُ
مَنْ كَـا ن يَنْتَظِرغُ الَنَاعَةَ مَوعِـدًا
49
فاليَومَ في حَمَإِ الَطِيئَةِ يَغْرَقغُ
تنوضنح هنذه النعناوينن ومنا سنيأتني الندينث عننه ،مندى هنوس النشاعنر بنالنعنوننة لنيس فني ذاتنها وحسنب وإننا
اتنخاذهنا ا سنتراتنيجية فني النتسمية حني ينغدو ننصا بنكامنخله تنارس عنبره النكتابنة « افنتضاض النألنوف ،النسائند ،النغخلق،
النعتاد ...إننها قنالنب الندالنيل والندلئنل» . 50وهنو منا ينفرض منجهودا لخلتحنخليل ،ننعتقد أنننا بنحاجنة إلنى طناقنة قنرائنية
مخصوصة لتفجير الطاقة الكامنة في العنونة.
 2ـ  3عنوان للحجب /ستر الستور:
السنتر عنند النصوفنية « السنتر والتجنخلي ،النعوام فني غنطاء السنتر والنواص فني دوام التجنخلي ،والنبر أ ن ال إذا
تنخلى لشنيء خنشع لنه فنصاحنب السنتر بنوصنف شنهوده وصناحنب التجنخلي أبندا بننعت خنشوعنه والسنتر لنخلعوام عنقوبنة
ولننخلخواص رحننمة إذ لننول أنننه يسننتر عننخليهم مننا يننكاشننفهم بننه لننتلشننوا عننند سننخلطا ن الننقيقة لننكنه كننما يظهننر لننهم
يسنترهنم» 51والسنتور «تنخص بنالهنياكنل النبدننية الننساننية النرخناة بني عنالنم النغيب والنشهادة والنق والنخلق» ،52بهنذا
فستر الستور عنوا ن غارق في البعد الصوفي بامتياز.
هَوى بِنَفْسِ َ
ك
يَهْوانِي ..فَأهْواهغُ..
وطَيْفغُ عَرْشِكَ يَخلْقَانِي
فَألْقَاهغُ..
ومَا احْتِجَابِي
وراءَ النّورِ إل هَوى
به التّنَاهِي تَدَنَى
صَوْبَ مغُحَياه
وما انْشِطَارِي سِوى شَوْقٌ
أغُسَائِخلغُهغُ
عَنْ عَرْشِه السْمَى
53
أو عَنْ سِرِ مَعَناه ...
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تنتد دللنة النعنوا ن النرئنيس )أننطق عنن النهوى( إلنى ننص سنتر السنتور ، لنيحق لننا النقو ل إ ن النهوى ينتشنر فني
كنامنل الندينوا ن ،عنبر النعنوننة /الننص وتنضييق الندود بني النذات وال ،وهنو النتضيق الناضنر فني النعتبة النتصدينرينة
54
تنبيه الغافل لغوستاف فخلوبير
(  Gustave Flaubert )1821-1880وإ ن لم يشر الشاعر إلى اسم صاحب القتبسة (L’auteur dans
 )son ouvre doit être comme dieu dans l’univers présent partout et visible nulle partيننبغي
عخلى الكاتب في عمخله أ ن يكو ن مثل ال في الكو ن حاضر في كل مكا ن ول يظهر في أي مكا ن.
منن خنل ل التشنديند عنخلى أ ن النشعر والنكتابنة فنعل خنخلق ،تنسعى النمارسنة الننصية عنبر فنعل الننطق بنالنهوى إلنى
العنل ن عنن النرغنبة فني تنقدي النذات بنوصنفها إلنهاـ تنارس فنعل النخلق وتنشكيل الننص/النقصيدة تنربنة عنشقية منع
أنساق الخلغة والرف هو العشوق.
هني النكتابنة فني أسنمى تنصوراتنها الينحائنية النتجاوزة ،فسنر النخلغة 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 صنورة النرئني وحنده» ،55فنالنشاعنر هنو النصاننع النبدع «منعنى هنذا أ ن النشعر هنو النعخلة الولنى ومنصدر النخلق
النذي تنصدر عننه النلئنق لنكنه لنيس خنخلقا منن عندم بنل هنو النخلق منن عندم النعدم بنتعبير ابنن عنربني ،عنخلى اعنتبار أ ن
سخلب الوجود هو العدم ،وإذ ن فسخلب السخلب أو عدم العدم هو الكينونة».56
منن النلفنت أ ن قنصيدة )سنتر السنتور( تنقوم عنخلى تنواتنر كنبير لنرف النهاء ،وهنو حنرف هنوائني ،ينأتني منن
جنواننبة وأعنماق الننفس ،ينتكرر النرف ) 57مننرة( وكننأ ن السننر فنني الننهاء والننتي هنني أصننل الننبة اللهننية ،57تنرتنبط
بــنكخلمة )النهوى( ،ومنا جناورهنا منن عنلمنات تشنتغل ضنمن السنياق النصوفني فنتحضر ضنمن )ينهوانني ،أهنواه ،ألنقاه،
منحياه ،أسنائنخله ،عنرشنه ،هنو ،النتماهني ،تنرده ،دننياه ،مندامنعه ،ننواه ،أفنناه ،سناحنخله ،منوله ،منورده ،ينناه ،يسنراه،
صولته ،سخلواه ،مسراه ،فحواه ،خواطره ،مجراه ،أخراه ،مرساه ،مغازاه ،معناه ،بقاياه( ،تتجخلى رمازية الهاء في :هاء
لنفظ النل ل )ال( وهناء )هنو( النتي تنرمناز إلنى النذات النصوفنية النواصنخلة ،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 كنخلها كنما ينخترقنها ،لنتصير تنخلك النوجنودات عنينه ،ومظهنره،
وتخليه في الوجود.58
هغُو التَمَاهِي تََادَى
فِي تَرغُدِه
وأثْقَلَ القَخلْبَ
مِن أوْصَارِ دغُنْيَاه
سَا لَ فِي السّيْل ِ
تِطْوَافغُ مَدَامِعِهِ
وعَاين الَيْفَ
مِنْ سغُخلْطَا ن نَْوَاه
تَفَجّرَ الَارِدغُ الناّرِي
مِن دَمِه ِ
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59

يننفتح النعنوا ن /الننص سنتر السنتور عنخلى صنوفنية منتعالنية ،تسنتمد دللنتها منن النكشف والتجنخلي ،ليشنير
الننص إلنى النصوفني النعارف والنواصنل ،النذي ينحن إلنى لنقاء منحبوبنه ،فنالنذات الننساننية تنن دائنما إلنى أصنخلها والنتي
هني الننقطة منركناز الندائنرة ،وهني رمناز النذات اللهنية ،وقند قنيل « منن اشنتاق إلنى ال أننس إلنيه ،ومنن أننس طنرب ومنن
طرب وصل ،ومن وصل اتصل ،ومن اتصل طوبى له وحسن مآب» 60يقو ل:
وَحَنَتْ النغُقْطَةغُ النْقَى لِفَالِقِهَا
وألْهَــــبَ السّــــكْرغُ
دغُنْيـــــاهغُ وأغُخْـــــراهغُ،
وأيْنَــعَ الغَيْبغُ فِي أوتـــارِ
غَيْـــــبَـــــتِهِ
وهَـــــامَ بالـــوهْمِ
61
مَجْــرَاهغُ ومَرْسَـــاهغُ..
 2ـ  4عنوان للخلق/كاف الكون:
يننتعانننق الننعنوا ن الننشعري بنندوره مننع الننطاب الننصوفنني فنني قننصيدة )كنناف الننكو ن( قننصيدة كننتبت عننخلى
هنامنش/حناشنية ننص سنابنق )ينا امنرأة منن ورق النتوت منن دينوا ن النبرزخ والنسكي( ينتعاننقا ن حند النتمازج النكونني،
لنينبري الننفس النشعري فني اسنتحضار الننثوي ينعازف النعنوا ن/الننص عنخلى هنبات النضور الننثوي النباذخ .تندخنل
النرأة الننصي دخنول جنارفنا ،ننازوع إلنى النتوحند منع الننثى/الننا .هنو تنأننيث ينؤثنث المناكنن أينضا ،وحني منن النصوفنية
ينتد إلنى الننصوص النشعرينة؛ ليسنتحضر منقولنة ابنن عنربني « النكا ن النذي ل ينؤننث ل ينعو ل عنخليه» ،62فنكاف النكو ن
تندننا بنتصور النصوفنية عنن بنداينة النعالنم /النكو ن « فحنإذا الحنرجحنل محندرج بحني ذات ظهحنر عحننها وبحني امحنرأة ظهحنرت عحننه،
فنهوس منؤننثي تنأننيث ذات حنقيقي ،كنآدم منذكنر بني النذات النوجنود عننها ومنن حنواء النوجنودة عننه  ،63» ..وكنأ ن
النعنوا ن يننبني عنخلى كناف الننو ن فني كنن ،النتي هني أصنل النبدء)النكو ن( ،والنتكوينن هنو النعنى النذي ينعطيه )ابنن
عنربني( لنخلفعل اللهني )كنن( ،حنصيخلة تنفاعنل وهنو منا ينرصنده عنخلى ننحو سنري فني « تنأوينخله لنعلقنة النكاف بنالننو ن فني
النكن منع النتنصيص عنخلى دللنة اخنتفاء النواو بنينهما واننطلقنا منن ذلنك ينتهني إلنى أ ن إينجاد النكو ن كنا ن عنن النفرد ل
عنن النواحند» . 64وقند أفنرد )ابنن عنربني( كنتابنا عنن "شجنرة النكو ن" ينقو ل« :فنإنني ننظرت فني النكو ن وتنكويننه ،وإلنى
النكنو ن وتندويننه فنرأينت النكو ن كنخله شجنرة ،وأصنل ننورهنا حنبة " كنن" لنقد لنقحت كناف النكوننية بنخلقاح حنبة ﴾ننحن
خخلقناكم﴿ سورة الواقعة آية .65»57
تسننتند الننذات الننشاعننرة إلننى هننذه الننخلفية الننعرفننية )لبننن عننربنني( لننتبدأ حننريننتها مننن الننعنونننة عننبر فننعالننية
« إينحائنية حنضور مسنتقل ينصدر عنن رؤينا لنخلوجنود ولنخلعالنم ولنخلحياة كنتكويننات دائنمة التحنرك والنتحو ل ،وبنذلنك
يخنرج النشاعنر عنن النساحنات النيادينة والنناطنق النظخلية والنتبعية لنلخنر» ،66وينغدو النعنوا ن /الننص )كناف النكو ن(
منجل لنلننثوي النالنق « فنالنرأة هني النرآة  ،والظهنر النذي ينتأمنل فنيه النرجنل صنورتنه ،النتي كناننت تنشكل وجنوده النفي،
وتنخلك النذات النتي كنا ن عنخليه منعرفنتها حنتى ينتمكن منن منعرفنة ربنه» ، 67هني الندللنة النقوينة ذاتنها الناضنرة فني ننص )ينا
امرأة من ورق التوت(،
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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 النبداينة والصنل؛ فنحني «النرجنل
إلى الرأة حني الشيء إلى نفسه فإ ن حواء خخلقت واشتقت من آدم ،وحني الرأة إلى الرجل حني الشيء إلى وطنه،
فنالنرأة خنخلقت 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 ذلنك منن كنو ن كنل واحند منوضنع شنهوة» ،69منع شنعر النعشق ينغدو النهوى
ننضال ضند النؤسنساتنية النقمعية النتارينخية وفنعل خنرق لنخلثقافني النسائند ،فنالننا تخنخلق بنإتنباع النهوى سنبل تنققها
وكنينوننتها؛ لنكن ل يندرك « النعنى إل بنالنتماهني والناهندة والنكاشنفة والنو والنتقخلب ،فنهو ل ينأتنيك وإننا تنرحنل إلنيه»
.70
حَبِيبَتِي ..ل تسْألِينِي عن جَذْوةِ لخلنّارِ
عن شـــجَرِ الَطِـــيئةِ /
عنْ مــوعدِ البـــداياتِ
عنْ تفـــاحةِ القـــدارِ /
...هغُنــاكَ فِي الفــاقِ مَوْعِـدغُنَا الخلقاء
ورشــفةٌ منْ وارفِ الــازغُلَ لِ
يَنْهَكغُـــهَا الذغُبـــو لغُ
71
وطَــائِرٌ من شـتاءٍ...
ومنن هننا تننشأ عنلقنة بني النتخلقي  /النعنوا ن/ـ الننص ،فهنذه النعنواننات تنمل منن )النفتنة( و)سحنر النعنوا ن(
ما يؤهخلها لخلرقي في «معارج الشعرية الراوغة» ،72ويحتاج ذلك إلى متخلق غير تقخليدي ،إ ن الذي يريد أ ن يصل إلى
النقيقة النشعرينة فني الننص عنخليه تناوز ظناهنر النخلغة .ينوظنف النشاعنر رمنازينة النهاء فني النقطع الخنير منن ننص كناف
الكو ن؛ حيث الروي هو الهاء ،تدور حو ل مركاز واحد هو )الهوى( ،هوى الرأة /الرف ،الكتابة:
وسِرٌ قَدْ تَعـــــَطّرَ مِنْ شــــــَذَاهَا
دَنَا غَيْبَـــــــــتِي مِنْ مغُنْتَـــــــهَاهَا
وهَامَت تَسْتَطِـــــــــيرغُ لِغُبْتَغَــاهَا
تَلشَت شِقـوتِي فِي مغُحْتَوَاهَا
73
فذا وقتغُ الغُضغُـورِ لِغُخلْتقَــاهَا

قـَطْرٌ تَقَـــــــــطّرَ مٍن بَـــــــــهَاهَا
ومِنْ فَيْـــضٍ لَْت الكَوْ ن فِيه
فَحَخلّتِ فِي الغُخلغُو لِ به ظغُنغُونِي
وهَخلّت مِنْ مَلَمِحِــــــهَا غغُيغُومٌ
فَإِ نْ كَــا ن التَسّتغُر في التَفَانِي
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 2ـ  5مائية الشعر /جوهرة الاء:
تننتخلبس الننذات الننقارئننة بننعبق الننفيض النسننل مننن نننص جننوهننرة النناء ،و"جننواهننر الننقخلب سننبعة والننقخلب سننبع
خنازائنن كنل خنازاننة محنل لنوهنرة" 74جنوهنرة النذكنر ،جنوهنرة النشوق ،جنوهنرة النبة ،جنوهنرة السنر ،جنوهنرة النروح،
جوهرة العرفة ،جوهرة الفكر ،وتضيف إليها الذات جوهرة الاء
) (..أنْتَ والسّبْعغُ
مَدَارَات
ورغُوحغُ الـــــرغُوحِ
75
وما دغُو ن الَخلْفغُوظِ
كحنما لحنخلماء قحنوتحنه ودللحنته فحنكل محنا يحنرغحنبه الحنقخلب بحنالمحنكا ن تحنويحنخله إلحنى محناء ،كحنما أ ن الحناء يحنوححني بحنشعريحنة
النتحو ل والننتقا ل ،حنرقنة النشعر وقنخلق النوجنود ،ينؤكنده بنحث النشاعنر السنتمر عنن بندينل ينعيد تنأثنيث النبياض ،بنا
يحنمخله الناء منن دللنة عنخلى الننماء والنصب والننثوي وأصنل النبدء ،هني دللنة تنيل أينضا عنخلى مناء النشعر؛ فنالنكتابنة
حنني "تننذوب فنني منناء الننخلق ... ،تننتغير الننعلقننات بنني الننكخلمات والشننياء ،وينندخننل الننعالننم فنني كننو ن مننن الننصور
الديدة".76
النعنوا ن /الننص جنوهنرة الناء حنالنة لنخلتحو ل ،تنربنة تنو ل عنن النواقنع ،هنو فنعل ولنوج النذات إلنى عنالنم التجنربنة،
النرؤينا النصوفنية /الشنراقنية؛ وهني رؤينا تنقوم عنخلى النوجند والنعشق ،تنصهنر عنبرهنا النذاكنرة فني النسنيا ن وتندخنل فني
اسننتغراق كننخلي ننحو النداخنل ،لنتتحو ل النذات النشاعنرة « منن النارج إلنى النداخنل ،عنن النارج بنوصنفه عنالنم النرؤينة
والوضوح والتحديد ،إلى الداخل بوصفه عالم الرؤيا والغموض واللتديد».77
) (...فِي وهَــجِ الخلّيْلِ
الغُورِقِ بِالعِــــــــفّة ِ
والَجَــــلِ الَسْــــدغُو لِ
عَخلــــى قَافِـــخلةِ النّـــورِ
يَنْتَحِــلغُ العَــرَافغُ
حَكَــايا سغُــورِ السْــرَاءِ
يَنِهـا لغُ مِنْ ثغُقْبِ الصّــحْوِ
فِي حَضْرَة طَائِــرِها الوحْدانِي
الَعْـــرغُوفِ بالــللَوْ ن ِ
78
والِنْقَارغُ الغُشَـــرَعغُ لخلريحِ
هنذا الرتنقاء ،يسنتحضر شنفافنية ل تننفي وجنود غنموض ينخلف الننص ،فنالنوصنو ل إلنى جنوهنر الشنيء ينعني
الننفصا ل عنن النظاهنر والتنصا ل بنالنباطنن « النوهنر النروحنانني النذي هنو ذاتننا سنر قنائنم فنينا ،غنير منتعخلق بنالنادة ،منصدره
عنن الصنل ل ننتحقق كننه ول ننقدر عنخلى صنبر منعناه» ، 79حني ينراوده مناء النكتابنة منابني النسماء والرض ،تنتشكل
عنناصنر النثلثنة ) الناء ،النهواء ،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 ننص كنيانني كنأننه النوجنود صنورة ومنعنى؛ لننقل إ ن
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النشعر «ينقظة تنقذف بننا خنارج فنراش النرئني» ، 80تنتحو ل النكتابنة إلنى تنجيد لنخلماء وصنوغ منقدمنات مناء حنيوينة بنها
يستمر الشعر.
) (...عَائِدَةٌ والوَجَدغُ يغُقِيمغُ بِعْبَرِهَا
يَسْـكغُنغُــهَا وِزْرغُ الَـــاء ِ
وعِتْــــقغُ النّـــارِ
ومَازْمغُـــــــورغُ الذّكْرِ
81
وآونَـــــةغُ الِيـــعَادِ
كنما تنتحو ل النكتابنة إلنى وسنم بنالننار ينطاو ل النذات فني النعنوا ن )ننار الننة(؛ فنالننار تنرمناز لخلقهنر والنبة منعا
« أمنا أننها رمناز القهنر فنلننها تنفني كنل منا اتنصل بنها وتنولنه إلنى طنبيعتها ،وكنذلنك النق ينفنى فنيه كنل منا اتنصل بنه ،أي
كل من تقق من وحدته الذاتية أما أنها رماز البة فلنها مصدر النور البوب لذاته».82
أسْتَعْطِفغُـــــهَا بالكَافِ
ومَا تغُخْـــــفِي النغُو نغُ
أ ن تَنْثغُـــــرْنِي رمَادٌا
عَخلى خَــــــارِطَةِ الَسَدِ
السْـكغُو نِ بِنَارِ الَنّةِ الَوعغُــودَةغُ8 3
هنذه النغواينة النتشنرة فني الندينوا ن ينفرد لنها النشاعنر عننواننا /ننصا بنكامنخله لنيرسنخ قندم النعاشنق عنمقا داخنل
الندينوا ن ،وينبدأ النهوى بنتأرجنح بني النرأة /النقصيدة بندءا منن النعناوينن /الننصوص النغواينة ،سنيدة النرينح ،ننوبنة زيندا ن،
فني النبدء كنا ن النب ،النبة النمقاء شنعرهنا النخليخلكي ،الننوارس تنسكن النقابنر ،وإ ن كننا ننياز عنناوينن تشنتغل عنخلى
)النوظنيفة الينحائنية( وهني النغواينة /سنيدة النرينح /ننوبنة زيندا ن /ننار الننة وهنذه النوظنيفة عنخلى صنخلة بـ)النوظنيفة
النوصنفية( النتي نندهنا فني بنقية النعناوينن النذكنورة ،وتننطخلق هنذه النوظنيفة منن فنرضنية النضور الينحائني ذي الندرجنات
النتفاوتنة ،هنناك قنيمة إينحائنية فني النعناوينن منع وجنود )وظنيفة إغنرائنية( ننظرا لرتنباطنهما بنبعض ،ومنا نشنير إلنيه أ ن
هنذه الننصوص تنتسم بنبعض النتقرينرينة إ ن لنم ننقل تنكاد تننتفي النشعرينة فني كنثير مننها ،بنل يننحصر مندّ النشعرينة فني
العنونة ول يفارقها إلى ما سواها.
منن النعناوينن النلفنتة ضنمن هنذه النموعنة النشعرينة 'لنعبد ال حنمادي' عننوا ن )ننوبنة زيندا ن ،عننوا ن منرتنبطة
بنالنوسنيقى النندلسنية ذلنك أ ن الننوبنة هني « جنازء أو منقطع منن النصوت النذي ينرادف منعناه الغننية النوسنيقية حسنب
السنتعما ل الشنرقني  ...تنطور النفهوم إلنى إننتاج منوسنيقي كنامنل ،لنه منقومناتنه النخلحنية والينقاعنية» 84و)ننوبنة زيندا ن(
تننتمي إلنى النموعنة النثاننية النقائنمة عنخلى ننغمة "ري" وعنددهنا اثننا عشنر "رمنل الناينةـ الصنبها ن ،النجاز الشنرقني،
النرصند ،النعربنية النررة ،الشنرقني النصغير ،لنازوكنند ،النازيندا ن ،النجاز النكبير ،النصار ،رمنل النذينل ،الشنرقني"؛ وعنبر
النعنوننة تنعكس النذات النشاعنرة منيخلها إلنى جناننب منوسنيقي منخصوص ينقر ن النرأة بنالنطرب والنفتنة ،دو ن أ ن ينصل بننا
إلى افتتا ن بالرف/النص.
فَمغُهَا غَيْمَةغُ تغُفَاحٍ  ..وخَانَتغُهَا مغُلمَةٌ
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ومِلءغُ أجْــرَاسِ مَفَاتِنِهَا
شَهْـــوةغُ عغُـــرْي ونَوْبَةغُ زيْـــدَا ن
85
مغُعَخلّقَةٌ عَخلَـــى وتَرِ القِيـــامَةِ
هنذه النيولت النتي تنفيض بنها النذات تناه ننوع منوسنيقي منخصوص تتجنخلى لننا أينضا فني اخنتيارهنا منكا ن
عنشق هنو النندلنس تنصب منن خنللنه هنواهنا وافنتتاننها بنالنكا ن ،وعنبر النعناوينن /الننصوص النشعر )فني أقنبية النرينح
والنازعنفرا ن ،أنندلنس الشنواق( تتمظهنر النوظنيفة النوضنوعناتنية  Thématiqueوالنتي «تنعي بنشكل صنرينح النوضنوع
الننرئننيس لننخلنص» ،86كننما يشننتغل الننعنوا ن "الننقصيد الننتحاري" عنخلى تنأدينة النوظنيفة النوضنوعناتنية منن خنل ل دا ل
)النتحاري( وتديد خطابي  Rhématiqueيحمل وصفا تنيسيا عبر دا ل )القصيد(.
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