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         .إم قن ا 
        :إم  ا ن 
 (11-1)      .إمش طإء وإم وت*         

 
 (10-11)             : إمفصل إألول
 (11-11)      : وت إإلكالع  -     
 (22-11)    . وت إالم دكن إما  ل  وكللم -             
 (43-22)   .ل  وت وف قا دكن إما    -             
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 (32-33)   .م وت إمش طإء دكن إما  ل  وكلل  -             
 (14-33)    .إم وت ذو إم ض وع إألخ ق  -             
 (10-14)    .إم وت ذو إم ض وع إإلكالك  -             

  
 (122-11)       : إمفصل إمثلك  

 :إم وت إمط لي  -
 (12-11)      : إمح لة ف  إم وت*          

 (14-12)    :     إم وت إألاسوطي -
 (11-14)  .أاسوطة   ول ودش لط -              

 (11)   .أاسوطة  وكغلي -              
 (11-11)     .إم وت إم ا ح  -                 
 (11)     :إمط ول إمذإ  ا -                 

 (14-12)    . غ  ع   -                      
 (14)    .وف قا   -                      

 (                               13-14)     .بللإق    - 
 (11-13)    .   وط -



      :إمط ول إمكضلم ا-   
 (12-11)   .    ا بوح طن    -          
 (13-12)    . وهطإع    -          

       :إمط ل إم لم-
 (21-13)    إم سط     -         

 (21-21)    :إم وت إمصوف  دكن كللم-
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 (123-124)       .   ا ن -           
      . وت إم  لع دكن إما  ل  -           
 (123-123)      .    وط  -           
 (142-123)    . نإط إم ن أو  كلل إالقكلع  -           
 (144-142)      . إم ن كا  -           
 (141-144)     .  وت إم  لع دكن كللم -   

    . وت إمل لع ب ع إما ل  وكللم*        
 (141)       .  ا ن -            
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 (112-111)  0إم أث ط ب غا إم  م إم ح    -

 (110-112)     :مش ط ا إمصوطة إ*       
 : صلنط إمصوطة إمش ط ا دكن إما ل  وكللم -
     :إم صلنط إم طإث ا -

 (112-110)   .إم وطوث إمش طي -         
 (113-112)   .إالثط إمقطآك  -         
 (112-113).إم وطوث إمش ب  وإألاسوطي- 
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 :لنط إمثقلفا إم  لصطة  ص -

 (122-120)  بكلء إمصوطة  ع خ ل  -
 . بلنل   س لت إمحوإس

 (122)   بكلء إمصوطة  ع خ ل -                      
 : بلنل إم نط لت                            

 ( 123-124)    إم  ا ن -
 (121-123)    إم شخ ص-
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 (133-134)  .إمقوإف  إم  طإوحا -          
 (131-133)  .إمقوإف  إم قس  ا -          
 (131)  .قوإف  إمش ط إم  وني -
 .إمقوإف  إم وحنة -
 .إمقوإف  إم قس  ا -

 (204-131)     .إألولإع  -       
     .إإل قلع إمنإخ   -
 (203)     إم  طإط -



 (201-203)    .  طإط إمحطف  -
 (201-201)    .  طإطإم   ا -
 (202-201)  .  طإط إم   ا أو إم بلطة إمش ط ا  -

 (212-203)        .إمخل  ا -
 (222-214)      0 ع فاطس إم صلنط وإم طإ -
 .  خص بلم غا إالك   ل ا  -
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الحمددد  ب ال المدددولمصال  اللددد ع  الشدددد و يندددآل ريدددام اا لدددصال  األدددداصال محمددد  اامدددصال  يندددآل رلدددد   
 :الطوهاصال  لحب  الغا المصومصال  بم  

ً  يدًآل ًبمدو  لم امدد  فدولم   ادوهاع س شد و صة  جد   مددل الحصدوع  ،شدلون  لمدال الم  دم م دد  صًلدت ريدمو
 لم  اشًئثوا اليدماا  جنلدو ص لدم هدتظ الادوهاع س مدو مدوال صًادمال س اامدو  بوط دو   0بصئصة   ،شصة : ي ص ع 

الً،ما  للتظ اللوًمة الًي ً حقلون فااح ا صماا ال للو في سب ايوًلو مغصاهو مال رلحول ال،  الن  البح
بولم   شمة مال شمو  الا مو شصة المابصة الًي اهًم  ي   ال اهدو بول عيدة التاًصدة الحعص دة فوشدًما هدتا 

 .اًًجوظ   صو  مً فقو  
جدد صاع بول ااشدةن ست بد ا  ااددحو  بجد   فددي " المد   فددي يدما الشدصنول   ددوعك الم ئمدة " سال م اد   

ا المد  ن لمدو صجمددل بدصال اليدوياصال مدال ممطصدو  ي صدد ع يدماهمون فد  ص جد   صد اال اه م لمدو لدد  مدال تمد
ًدي مدوال صمدا  اشلم  بيم  فوي  في ًم صال رشوس ملو فدي ًجابًلمدو اليدماصةن ست رال الادا م الطوائدة ال
بلددو الدد طال المابددي بيددم  لددوب  المددولو بيددم  يددوو  دد  لنقدد  فددي  ،شددصلمو مبددااا  ي صدد ع جمندد  م لمددو 

ًدددي صمصيددد  لون  ادددداع ماه،دددة ًلدددطب  بددددا   ص ادددااال سلدددآل مدددو صحددددصط بلمدددو مدددال ر اددددو    وهصدددك يدددال ًنددددك ال
ا مو شدددصةن م  لمددددو مو ددددو فددددي ب اصدددة حصوًلمددددو م ًمصددددصال سلددددآل المدددتهل الا مو شددددين ممددددو رال اليددددم ا الددددتاًي 
بوإلحبوط  ًصجة ي و الق اع ينآل الًغصصان  متلك ي و سمشوملو بمدو صاادي  جد ا وًلو الممتبدةن  د  هصد  للمدو 

ًددواع  ال ،د ا م دد  فدي رلددا المجدو   اشددمو  لنلد    ًددتلم ممد    ا ط  دو  مددال هددتا  0فددي امدوا المدد   حد  ال
ال ا ل  ما  لا صدة المد   فدي يدما الشدصنول   دوعك مدال حصدر هد  ادوهاعن  لمدال الم  دم م د  صلًندم ر  

 صً،ق ًبمو  لنممطصو  الًي صًحاموال في سطواهو  اامعجة الًي ًحمو حامة سب ايلمو  ً جللو 
ب اهة ر   مال الشل  رال  قواال بصال يوياصالن ست موال بص لمو لقو  ر  رلت ا  يطو  ر    حال ست   اك 

ت لددح رال المقددواال صدد اس مدد  مدو هدد  ميددًاك  مًيددوب  فددصممال  رال صً،قدو ر  صلًن،ددو بددوعا  م  ددم ميدًاكن  ا 
 0 ظمتلك رال ص اك م  مو ه  ج ص   ملًنمن  م همو ستا  ج  صشً يي المقوا ة لممافة ال  افل الًي  اا

رمو المااجل الًي ايًم ًلو عصو ع ينآل الملو ان فإ ي لو رج   ااشة ًمولج الم    ح ظ  فق اللصغة 
ًددي ايًمدد ًلون ست مو ددد  جمصملددو ًمًمددد   وئصددة الحصددوع  المددد   بلدد اع يومدددة مددال مثدد  الحصدددوع  المدد   فدددي  ال

لددد " ااشدة فدي الث وئصدو  الحصدوع  المد   فدي يدما اليددوبي  " يبد  النطصدم جصددو  كن    0اليدما الجدوهنين  
لددد "  ااشددة ف صددة  –ماحنددة الددا ا   -الحصددوع  المدد   فددي اليددما الماا ددي الممولددا" محمد  لطصددم حشددصالن   
ًدي ً و لد   0شمص  يب  الااو لمصس ساوفة سلآل يتاا  مبث ثة ه و  ه وك في ج  ال ااشدو   البحد ر ال

:  لج البحر اً بي رال ًم ال الاشولة في    ا ًاآل م 0اليما الماا ي الممولان في اللحم  المج  
 .مق مةن  ًملص ن  رابمة فل  ن  لوًمة 



ًدد ا   " اليدماا   المد   " ف مدو الًملصد  فقدد  مدوال ًحد  ي دد اال  -  ًاددمال  اداع اليدماا  سلددآل المد   اب
قو  اإل شو ال بولمل ا ال ث صة  ا ًلو   بمو  حال بل  ظ  م   الً فلو مال جص  سلآل رلا  فق مقًاصو  اًا

 0فماصو   ا حصو  
فً و ل  فص  م   ااو ي   م  مال الشصنول   دوعكن " م   اإل شوال "  رمو ال،ل  اا   فق  او  -

متلك ً و ل  فص  م    فصقة حبصبة الشصنول ثو ياا  لم   اا وال ي   م  مال الشدصنول   دوعك فمدو  ا 
صددل     الدد  الشددصنولن ثددو ً و لدد  مددد   الجدد  ي دد  الشددصنول  الممدددة ي دد   ددوعكن ثددو ياادد  لمددد: ينددآل الًًا

ااط،و  ي   الشصنولن ثو  اش  م   اليماا  ي   م  مال الشصنول   وعكن  ا ًلآل ال،لد  ب ااشدة المد   
 .ته الماومصال اال  صةن  اًجًمويصةن ي   م  اليوياصال

المد   "  " الحصدوع  المد   " ن   اشد  فصد  "الم   الامعه " رمو ال،ل  الثو ي فموال ًح  ي  اال -
ًمدد ع "رشدط اع " ن المد   ااشدط اه ي د  الشدصنول  ًادمال "الحصدوع فدي المدد   " ن ً و لد  فدي "فدي الحصدوع 
المشدصح " ثو ً و ل  بم  تلك الم   المشصحي بام عظ المًمثندة بدد " رشط اع م  غوه اللص صة "   "  ييًوا 

ًدددي"المددوعا" ينصدد  الشدد ون  "  ًدد  فدددي  ن مدددتلك ً و لدد  الامدد ع التاًصددة ال يبددا مددال ل للددو الشدددصنول يددال ااب
ًددي  ادددا " ادددص الن   فصقددةن ا بو ن  جصمدد ا " البمددر  ًمثندد  فددي  مدددتلك ياجدد  ينددآل الامددد ع ال اددولصة ال

جمصنددة بدد حصا ن " الشدصنول الصلددو يندآل ر لددو ي مددة مدال ي مددو  البمدر  ًمثندد  ينددآل  جد  الللدد ب فدي 
الم   الل في ي   " اال بولشصنولن  ا ًلآل هتا القشو بد الته ر ً" المطا " ثو  اش  الامع الموو "   هااال 
الم    الحلن  الم   : " فنق  ً و لً  بول ااشة مال ل   الج ا ل اأًصة " الم   في الحصوع " رمو "  وعك 

 0ي   م  مال الشصنول   وعك "  الما ن  الم    ال،قان  الم    اًاًاال
ًددد ر بًملصدد  يدددال ي  دددة "    الممدددوال  العمددوال مددد" رمددو ال،لددد  الثولددر فمدددوال ًحددد  ي دد اال  - الدددته اب

جصم ان " المموال بولعموال مال ل   تا  اليويان ثو  اش  م   المموال ي   الشصنول     ًمث  في م   
ثو  اش   0رمو ي    وعك فق  ًمث  في م   الطبصمة  م   الم ص ة"   اا الج  ا م ع  اً  والن  الم ص ة 

 0ي   م  مال الشصنول   وعك " المواين  الحواان  المشًقب  " ا لصن  بم  تلك م   العموال بم 
رمو ال،ل  الاابل الته مث  ال ااشة ال، صة فق  ً و ل  فص  بول ااشةن النغة اليماصة  ًام   رل،وا  -

 .الم   ي   اليوياصالن  ً ثاهو بولم ا ر اليماه  القاآال  بنغة الم و المحمي 
الملدددو ا الًااثصددددة فدددي اليددددما "  اشدددًلو مددددال لددد   ملدددو اهو المًمثنددددة بدددد رمدددو اللددد اع اليددددماصة فقددد  

 القدداآالن  المددد ا ر اليدددمبي  ااشدددط اهن  ملدددو ا الثقوفدددة الممولددداع المًمثندددة بًبدددو   الحددد اسن  الًيدددبص  
  0ًجشص ا ن  ًيلصلو  :  ال لم المبويان  ًبو   الم امو 

 دد افي اليددما : القدد افي ب  يصلددو: صقددو  اللدواجي الصداا  ً و لدد  ال ااشددة م شددصقآل اليدما مددال حصددر اً
"   دد افي اليددما الممدد  ه المًمثنددة فددي " القدد افي المً الصددةن  القدد افي المًاا حددةن  القدد افي المقطمصددة " الحدا 

المًمددددد  ع اا عاالن " القلددددص ع : ثدددددو  اشدددد  رلصدددداا  اا عاال ب  يصلددددو " القدددد افي الم حدددد عن  القدددد افي المقطمصددددة 
ًد  مددال لدد   الًمدااا".لدد عال ال احدد   القلدص ع تا  ا ًمددااا الحددامن  ًمددااا : امدو اًصقددو  الدد الني فقدد  ً و ل

 0 ا ًلآل البحر بلوًمة تما  فصلو رهو ال ًوئج الًي ً ل . المنمةن  ًمااا الجمنة ا  المبواع اليماصة



ًشدددم،    رلصدداا  ر دد و لددولب يددماه سلددآل مدد  مددال راا  المشدددوي ع   دد ا ينصلددو  مدد  مددال راا هددو لمددال لددو
الدد مً ا حشددال  لصد  الطددوئي  الدد مً ا  ددصس حمددعع الل،ددوجي النددتصال : ممددو رلددب بولث ددو  ميددافي  0الحدو 

رم ا ي بولم ال من ن  ال مً ا يني  ولا اولل ائصس القشو لحال  ال ائو ينص ون  ال مً ا يد  وال حشدصال 
 0    فق  الً فصق  ل  الحم  ااجصو  مال اب ًمولآل رال رم ال … م  اب في ريمواهو جمصمو  … الم ا ه  
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 تمهيد 
 

 : الشعراء والموت 
لقد كان االعتقاد السائد لدى البدائي أن اإلنسان ولد خالدًا وأنما حل الموت بالعالم نتيجة 
خطأ ارتكبه الرسول الذي يحمل هدية االنعتاق من الموت، ويتدرج الوقتت ومتن ختال الماح تة 

المتوت يتتي تاتك المرحاتتة  ، أدرك اإلنستان حتميتتة(1)والتجربتة، وبعجتظ  تتاهر عتن كستتب ا ستبا  
أن الوعي بالموت يمضي جنبتًا إلتج جنت  مت  " التي إنتقل ييها من بدائيته وكما يسير الندسبرج 

، يكتتان هتتذا الستترط أول (2)" االتجتتاا اإلنستتاني نحتتو ال رديتتة، ومتت  قيتتام الكيانتتات ال رديتتة المتميتتظ  
بقتدر متا ينب تي : " قي يقول ستارسروط حتمية الموت، أما السرط اآلخر، يهو نسأ  الت كير المنط

عاينا أن نعظو لكل حيا  سكًا من أسكال الوعي ينب ي عاينا أن نعظو لها أيضاً ضرباً من اليقين 
لتتذلك يعنتتدما أدرك اإلنستتان يتتي مرحاتتة يجتتر التتتاري  حتميتتة المتتوت، أجهتتد  (3)" الحدستي بتتالموت 

ستطور  والخيتال، يقتد ستعج جاجتام  ن سه يي البحث عن الخاود حيث ن رته الواقعية تمتتظج با 
 . (4)بعد موت صديقه أنكيدو هائما عاج وجهه يي البراري 

 
 من أجل أنكيدو، خله وصديقه

 وصاَر )بكى جلجامش بكاًء مرًا، وهام على وجهه في الصحارى 
 (يناجي نفسه

 إذا ما مت أفال يكون مصيري مثل أنكيدو ؟
 لقد حل الحزن واألسى بروحي 

  وهاأنا أهيُم في البراري خفت من الموت
 

يالموت عاج الرغم من كونه  اهر  متكرر  معتاد ، إذ أنه من البديهيات لتدى العقتل التواعي 
ًتر حيتترً ، إذ تتظداد مأستاته عمقتتًا، كامتا ستتارب اإلنستان عاتتج  والت كيتر المنطقتي إلتتج أنته الا تتظ ا ك

                                                                 

كاميل يوسيح حسيين، مةبعي  الرسيال ، الكوييت، : الموت في الفكر الغربيي، جياش شيورون، ترجمي  : ينظر (1)
1891 :19 . 

  0 18: ن0م( 2)
 0 20: ن0م( 3)
 0 110:  1811، 1ةه باقر، وزارة القاف  واألعالم ، بغداد ، ة: ملحم  جلجامش، ترجم  ( 1)
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مسيرًا طتويًا وحتين أدرك  ، ويضطر جاجام  لابحث عن سر الخاود ويسير(1)أبوا  سيخوخته 
جاجتام  متا كتان يطمتي إليته، انتابته السترور ال تامر ، ولكنته يتي طريتق عودتته يقتد متا كتان معته، 

 . (2):يعاد إنسانًا محكومًا عايه بالموت 
 

 إلى أين تسعى ياجلجامش 
 إن الحياة التي تبغي لن تجد 

 حينما خلقت اآلله  العظام البشر 
 قدرت الموت على البشري  

  واستأثرت هي بالحياة
 

ٍدي إلتتج صتتدمةس عميقتتة، وأن اإلنستتان لتتتم " يعاتتج التترغم  متتن اكتستتاب حتميتتة المتتوت ي نتته يتت
يتقبل دون مقاومة مسهد ان صاله عن ا رض وكتل بهائهتا أو ال قتدان الحتمتي  حبائته يت ن هنتاك 

قدماء بصور  خاصة ، وهذا ما تمًل عند المصريين ال(3)" عظاء تمًل يي االيمان بالبعث والخاود 
ٍمنون بأن لكل سخص روحًا غير مرئية تأخذ سكل طائر برأس إنستان وتستمج" يقد كانوا  " بتا " ي
تكونتتا ال ترد، وكاهمتا يوجتد يتتي التوالد ، وتكتمتل السخصتية بعنصتتر " ختت " مت  " البتاء " وكانتت 

الاح تة التتي يولتد وهو البديل، وهو يي ن ر المصتريين يتأتي إلتج الوجتود يتي " كا " ًالث هو الت 
ال ت نج يتي الستماء " كا " الخاصة به ييما بعد الحيا ، والت " كا"وال رد يذه  إلج الت . ييها اإلنسان

وهي تحرس الميت وتحميه ييما ما بعد الحيا  يحين يموت المرء ويرقد جسدا يي القبر وتذه  الت 
يتي العتالم " كتا"والتت " بتا"ذا الصاة بتين التتولكي يحاي  عاج ه" كا"الج العالم االخر وترتبط بالت" با " 

الكائن وراء القبر، كان يصتر عاتج االحت تا  بالجستد دون أن يباتج، ومتن هنتا جتاء التحنتيط ب يتة 
 . (4).. " اإلبقاء عاج كمال الجسد بعد ان صال الروح

وح التتروح والجستتد، ي متتا التتر : أمتا البتتابايون يكتتانوا يتترون أن الكتتائن الحتتي ينقستم قستتمين همتتا
عقيتد  " إذ أن  (5)يتنحدر إلج عالم الموتج، لتبقج إلتج حيتث ا بتد، يهتم ال قيامتة وال رجعتة عنتدهم

                                                                 

 0 21: ملحم  كلكامش : ينظر ( 1)
 . 120 – 111: ن . م( 2)
 . 23: الموت في الفكر  العربي ( 3)
نجييييي ميخا ييييل إبيييراهيم، مبسسيي  المةبوعيييات الحديثييي ، مصييير، ة، 0مصيير والشيييرن األدنيييى القييديم، د ( 1)

1898 :1 /180-181 . 
 . 32/ 2: ت0ة، د0مقدم  في تاريخ الحضاراة القديم  ، ةه باقر ، بغداد ، د: ينظر ( 9)
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يت ذا صتاج لتم يكتن  0الخاتود لتم يكتن ييهتا متا تبتتهف لته ن تس البتاباي إذ أن دينته دينتًا أرضتيًا عمايتاً 
 . (1)" يطا  يي صاته ًوابًا يي الجنة بل كان يطا  متسعًا يي ا رض

اإلنسان البدائي ال ين ك يرى يي أن قوى الطبيعة وراء كل ما يتعرض له من خير  لقد كان
ًتتل المتتوت القاتتق  ًتتر واقعيتتة، وم أو ستتر، وبتتتدرج الوقتتت وبتقاباتتته أصتتبحت الن تتر  إلتتج المتتوت أك
الوجتتتودي ا كبتتتتر عنتتتتد الجتتتتاهاي، إذ  تتتتل يرهتتتتق يكتتترا ووجدانتتتته، إذ لتتتتم يكتتتتن يتتتتي تصتتتتورا أن وراء 

وى عاقاتة تتدير الكتون وتتن م أمتراو، وتوجهته وجته ذات غايتة، اليتقتارهم إلتج ا حداث وال اهرات قت
. ، يكان أن الموت عنتدهم ستوب يتدركهم كمتا أدرك ال تابرين (2)معتقد ديني ي سر م اليق الوجود 

 .(3): يقول جذل ين اسمط مخاطبًا صاحبته ب نه صائر إلج الردى كما صار إليه سابقوا 
 ه ِارمًا وعادا أأمام إن الدهر أهلش صرف

 واحتة دودًا واخرج من مساكنها ِايادا 
 وسما فأدرش اسعد الخيرات قد جمع العتادا 

  واحتةه والدهر يعقي بعد صالحه فسادا
 

وقتد تخااتت ن تر  الجتتاهايين تاتك لمحتات متتن معتقتدات دينيتة، ي يهتا تتتوظم لتذلك الخاتيط متتن 
تي انتسرت يي الحجاظ ًم النصرانية التي انتسرت ا يمان باهلل المتأتي عن الحني ية، واليهودية ال

 . (4)بالتبسير بين اهالي العراق والسام وسرق الجظير  
ية مبنية عاج أساس ديني   . (5):تاك التي ترى الموت ٍر

 
 وكيييل اميييًر يوميييًا سييييعلم سيييفيهُ 

 

 إذا كشييييح عنييييد االييييه المحاصييييلُ 
 

 وأمييييأح كييييأحالم النيييييام نعييييييمهم
 

                                                                 

: 1891، 3محمد بدران، لجني  التيأليح والترجمي  والنشير، القياهرة، ة: انت، ترجم قص  الحضارة، ول ديور ( 1)
 . 221/  1م0 2ج 

حسيني عبيد الجليييل يوسيح، مكتبي  النهضي  المصييري ،  0اانسيان والزميان فيي الشييعر الجياهلي، د: ينظير( 2)
 . 28: 1899القاهرة، 

، 2العزييز الميمنيي، دار المعيارح، مصير، ة عبيد: ، تحقيين(حبيي بين اوأ الةيا ي) الوحشيات، أبو تمام ( 3)
1893 :192 . 

مصيةفى عبيد اللةييح جيياووش ، وزارة األعيالم، بغيداد ، د  0الحياة والموت فيي الشيعر الجياهلي، د : ينظر( 1)
 .  398: 1811ة ،  0

 . 291:  1892ة،  0احسان عباأ ، الكويت ، د  0ديوان لبيدبن ربيع ، تحقين، د( 9)
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 ايييييييييييييلُ وأي نعيييييييييييييمح خلتييييييييييييه   يز 
 

 
 . (1):ويرى عمرو بن كاًوم حتمية الموت رأي سابقيه نحو قوله 

 
ّناسييييييييييوح تيييييييييييدركنا المناييييييييييييا  وا 

 

 مقييييييييييييييييدرة لنييييييييييييييييا ومقييييييييييييييييدرينا
 

 
وهذا امٍر القيس الذي خاض غمار الاذان قبل أن ي تك به الموت، بعد ما ذه  مطالباً بًأر 

ين غ اة منه، متكالبين عاج مت  يالموت الذي أطاح بأهاه، وهم عاج ح. أبيه، يرى ما رآا سابقوا
الحيا ، ال مهر  منه إال إليه، لذلك نراا ينظم يي قولته تاك منظعًا ييه من الموع ة ما جعاه يعيد 

 (2):الن ر يي حياته الاهية 
  

 أرانيييييييا موضيييييييعين ألمييييييير  يييييييييِ 
 

 ونسييييييحر بالةعييييييام وبالشييييييراي 
 

 عصييييييييييييييييافير، وذبييييييييييييييييان، ودود
 

 وأجييييييرأ ميييييين مجلميييييي  الذ ييييييياي 
 

 ارم ا خييييييالن صييييييارتوكييييييل مكيييييي
 

 أليييييييه همييييييي وبييييييه اكتسييييييييابي 
 

 إليى عييرن الثيرى وشييجت عروقييي
 

 وهيييذا الميييوت يسيييلبني شيييبابيأ 
 

 ونفسيييي سيييوح يسيييلبها وجرمييييي
 

 فيلحقنييييييييي وشيييييييييكًا بالتييييييييييراي 
 

 ابعيييد الحيييارك المليييش أبييين عميييرو
 

 ويعيييد الخيييير حجييير ذي القبييياي 
 

 أرجيييي ميييين صيييروح الييييدهر لينيييياً 
 

 ولييم تغفييل عيين الصييم الهضيياي 
 

 وأعلييييييييم أننييييييييي عمييييييييا قرييييييييييييييي
 

 سأنشييي فييي شيييبا ةفييرح وتيييياي 
 

 
ويرى عدي ين ظيد العبادي أن الحيا  آياة إلج ال ناء، وأن عاتج اإلنستان أن ال يتأمن التدهر، 

 (3): بعد أن أدرك عجظا أمام صولة الدهر 
 

                                                                 

ة ، .عبييد السييالم هييارون، دار المعييارح، القيياهرة ، د: قييات السييبع الةييوال الجاهليييات، تحقييينشييرا المعل( 1)
1893 :311 . 

محميييد ابييو الفضيييل إبيييراهيم ، دار : ديييوان اميييرىء القييييأ، رواييي  ا صيييمعي والمفضيييل و يرهمييا، تحقيييين( 2)
 . 81:  1891ة، 0المعارح، القاهرة،  د

 . 91:  1899ة،  0عبد الجبار المعيبد، بغداد، د  :ديوان عدي بن زيد العبادي، تحقين( 3)
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 قييييييييييد أرانييييييييييا وأهلنييييييييييا بحفييييييييييير

 

 نحسييي الييدهر والسيينين والشييهورا
 

 فأمّنييييييييييييا و رنييييييييييييا ذاش حتييييييييييييى
 

 راعنيييييا اليييييدهر قيييييد أتانيييييا مغييييييييييرا
 

 إن للييييييييدهر صييييييييول  فاحييييييييذرنها
 

   تبيييييييتن قيييييييد أمنيييييييت الدهييييييييييورا
 

 قيييد ينيييام الفتيييى صيييحيحًا فييييردى
 

 وقييييييييييد بييييييييييات  منييييييييييًا مسييييييييييروراً 
 

 انمييييييييا الييييييييدهر لييييييييين ونةييييييييوا
 

 يتييييييرش العظيييييييم واهيييييييًا مكسييييييييييوراً 
 

 
، وأصبحت الحيا  الدنيا حتج إذا أمتد الظمان وجاء عصر اإلسام، أمحت رسوم تاك الن ر 

هتي الحيتتا  الصت رى، إذ تتاوهتتا الحيتا  ا بديتتة، إذ قتتد عتظظ القتترآن الكتريم جتتذور تاتك الن تتر  التتتي 
انتقاتتتت إلتتتيهم متتتن التتتتديانات التتتتي كانتتتت موجتتتتود  يتتتي الجظيتتتر  ومتتتتا يجاورهتتتا، والمتمًاتتتة باليهوديتتتتة 

ٍرقهم أال أن عاتتج التترغم متتن هتواجس المتتوت التتتي كانتتت تست ل ت كيتتر " والنصترانية  هم وتقاقهتتم وتتت
ن رتهم إلج الموت اختا ت تمامًا عن ن ر  أسايهم، إذ اصتبي لكتل متن الحيتا  والمتوت غايتة يتي 

، وما ذاك أال ل اية وتدبير  ، عاج (1)" وجودهم، إذ هم عاج دراية بأن الحيا  يانية وأن الموت آتس
  (2):يقول أبو العتاهية . ءأن الموت ال يخاد أحدًا، يايني أن يدرك الرسل وا نبيا

 
 الميييوت   والييييدًا يبقيييي، و  ولييييدا،

 

 و  صيييييييييغيرًا، و  شييييييييييخًا، و  أحيييييييييداً  
 

 كيييييان النبيييييي فليييييم يخليييييد ألمتييييييييهِ 
 

 ليييييييو خليييييييد اـ حييييييييا قبليييييييه خلييييييييييييييدا 
 

 للميييوت فينيييا سيييهام  يييير مخة ييي 
 

 مييين فاتيييه الييييوم سيييهم ليييم يفتيييه  ييييدا 
 

 
 

                                                                 

، اةروحي  دكتيورا ،  نيي صيكبان، كليي  ( 232-132) الزمان والمكيان فيي شيعر العصير العباسيي األول  (1)
 (.مةبوع  على ا ل  الكاتب . ) 121: 2001التربي ، ابن رشد، جامع  بغداد، 

 .111:  1899ة، 0ي فيصل، مةبع  جامع  دمشن، دشكر  0د: أشعار  واخبار ، تحقين: ابو العتاهي  (2)
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التت  يتتتي كتتتل االحتتتوال، لتتذلك ط تتتج عاتتتج ستتتعرا، اتجتتتاا لقتتد رأى أبتتتو العتاهيتتتة أن المتتتوت غ
يتتا الطيت ، وال المتتداوي وال التذي يبيتت  التدواء، يالكتتل هتم يتترائس . يتتا ستبيل لتتدي  المتوت. ظهتدي
 . (1):لاموت 

 ان الةبييييييييييي بةبيييييييييِه ودوا يييييييييييييه
 

   يسيييييتةيع دفييييياـ مكيييييرو  أتيييييييى
 

 ماللةبيييييي يمييييوت بالييييداء اليييييييذي
 

 ىقييد كييان يبييًر جرحييه فيمييا مضيي
 

 ذهييي المييداوي، والمييداوى، والييذي
 

 جلييي الييدواء وباعييه، وميين اشييترى
 

  
  (2):أما بسار ييرى رأي أبي العتاهية إذ يقول 

 
 و  ييييدفع الميييوت األةبييياء بيييالرقى

 

 وسييييييان نحيييييأ يتقيييييى وسعييييييييود
 

 
يت ذا كتان ال بتد متتن المتوت، يمتا عاتج المتترء أال أن يأختذ متعتته متن الحيتتا ، يهتذا ديتك الجتتن 

حمصتي، يتتظود متتن متت  التتدنيا،  نته أدرك أن التتدهر يسترم بتتال تج، يمتا كتتان عايته إال أن ياهتتو ال
 . (3): غير منت ر ما سيأتي به ال د 

 
 تمتيييييع مييييين اليييييدنيا ف نيييييش فييييييييانِ 

 

 وأنييييش فييييي أيييييدي الحييييوادِك عييييانِ 
 

 و  تنظيييرن الييييوم لهيييوًا إليييى  يييدح 
 

 ومييييين لغيييييدح مييييين حيييييادكح بأميييييييانِ 
 

 يسيييـر بيييالفتىفييي ني رأييييت اليييدهر 
 

                                                                 

 . 19: اشعار ، واخبار  -ابو العتاهي  (1)
ة، 0محميد الةياهر بين عاشيور، لجني  التيأليح والترجمي  والنشير، القياهرة، د : ديوان بشار بين بيرد، شيرا (2)

1891 :192 . 
ـ الجبيوري، دار الثقافي  ، لبنيان، أحمد مةليوي وعبيد ا 0د : ديوان ديش الجن الحمصي، حققه وأعد تكملته (3)

 . 118-119: ت0ة، د0د
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 وينقلييييييييييييه حيييييييييييييالين يختلفيييييييييييييييانِ 
 

 فأميييا اليييذي يمضيييي فيييأحالم نيييا م
 

 وأميييييا اليييييذي يبقيييييى ليييييه فأمييييييياني
 

  
ويمضي الظمن ول ظ الحيا  والموت ما ظال ياي عاج ال كر البسري، وأصبي التأمل ال اس ي 

د العصتتتر القتتائم عتتتل الن تتتر  المتأماتتتة وطتتتول ال كتتتر ، هتتتو طريتتتق الن تتتاذ متتتن تاتتتك المحنتتتة، وبامتتتتدا
العباسي تختاط الم اهيم الدينية بال اس ية، وأصبحت الن ر  إلج الموت تجري ضمن مجريات عد  

وتنظلتق الن تر  . ساهمت يي خاقها  روب أل ت المظاوجة بين الن ر  السعرية وبين الن ر  العقايتة
 .س ية من الحتمية المبنية عاج أساس ديني إلج التسكك المبني عاج أساس من الن ر  ال ا

ٍون الحيا  والموت، بصور  تقوم أكًر ما  يهذا أبو الطي  المتنبي الذي كًيرًا ما تأمل يي س
، أقتتر هتتو ا ختتر بتتالموت ورأى ييتته متتتا رآا (1)تقتتوم عاتتج هتتدي ال طتتر  ال االنستتياق خاتتب ا وهتتام 

ن ت كتر سابقوا، وبما أنه من ا مور التي ات ق الخاتق عايهتا، لكتن االختتاب كتان عاتج أستدا، حتي
 . (2): الناس ييه
 

 تخيالح النياأ حتييى   اتفيان لهييم
 

 أ  علييى شييجي والخلييح فييي الشييجي
 

 فقيييل تخلييس نفييأ المييرء سييالم 
 

 وقييَل تشييرش جسييم المييرء فييي العةييي
 

 ومييين تفكييير فيييي اليييدنيا ومهجتيييييه
 

 أقامييييه الفكيييير بييييين العجييييز والتعييييييي
 

ٍمن بالقو و، إذ ليس هناك من معنج لاخوب،  ن  أن ن ر  أبي الطي  تقتضي السجاعة، وت
المتوت هتو النهايتة الحتميتة، ومتتا دام المتوت ستيئًا ال بتد منتته، يحتري باإلنستان أن يمتوت ستتجاعًا، 

 (1): كون الخاود يقتضي التضحية الحقيقية 
  

                                                                 

 . 239: 1892،  1فن المتنبي بعد ألح عام، إبراهيم العريض، بيروت ، ة: ينظر (1)
: 1830-91319ة، 0ديوان المتنبي، شيرحه عبيد اليرحمن البرقيوفي، مةبعي  محميد مصيةفى ، مصير، د (2)

1/98 . 
ة، 0عبييود احمييد الخزرجييي ، منشييورات المكتبيي  العالمييي  ، بغييداد ، د: فهرسييه وشييرحه : ديييوان المتنبييي  (1)

1899 :391  . 
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  يييييير أن الفتييييييى يالقيييييي المنايييييييا
 

 كالحيييييييييييياتح و  يالقيييييييييييييي الهوانييييييييييييييا
 

 وليييييييو أن الحيييييييياة تبقيييييييى لحييييييييي
 

 ا الشجعانيييييييييييييييييالعييييييييييييييددنا اضيييييييييييييييلن
 

ذ ليييييم يكيييييين مييييين المييييييوت بييييييد  وا 
 

 فميييييييين العجييييييييز أن تكييييييييون جبانييييييييا
 

 
أما ابو العاء الذي أن ق نصب قرن من حياته، مت كرًا يي الموت، يقد وجد أن الحيا  هتي 

يتحسر لكونه إنساناً يعي  " السجن الكبير والموت هو المحرر الذي يطهر الن س، إن ابا العاء 
طر أليه نقطة نقطة، يهو ميت قبل أن ي ير وليست الحيا  أال موتا يسعج سيحين موته الذي يتق

ًته، وهتو حياتتته :  ًتو  التذي يابسته اإلنستتان هتو الك تن، والمنتتظل قبترا، وعيسته موتته، والمتتوت بع ال
 . (3): ، ي ذا بأيام الدهر المتعاقبة تأكل الناس، وكأنها أسود، وهي سائر  سيراً حًيًاً (2)" ا صاية 
 

 نييييييييييييييا أيامنييييييييييييييا فكأنمييييييييييييييييياوتأكل
 

 تمييييييير بنيييييييا السييييييياعات وهيييييييي أسيييييييود 
 

 تسيييييير بنيييييا األييييييام وهيييييي حثيثييييي 
 

 ونحييييييييييين قييييييييييييام فوقهيييييييييييا وقعيييييييييييييود 
 

 
يما من وستياة تحقتق لسنستان متا يتتوق أليته متن الخاتود، يت ذا باإلنستان ال يماتك أمتام حيرتته 

ا تأتيته بتتاليقين تاتك متن ستيء، واذا بتأبي العتتاء يستتخبر جهينتة عتن مصتير متتن متاتوا، لعامته انهت
 (1): .ولكن

 ةلبييييت يقينييييًا ميييين جهينييييَ  عيييينهم
 

 وليييييم تخبرينيييييي يييييياجهين سيييييوى ظييييينِ  
 

 
ية  وعاج هذا النحو يتولج ظمن أبي العاء، ليأتي ظمن أخر يكون ييه الن ر إلج الموت ٍر
ال تستتتمد أبعادهتتا متتن ن تتس الحيتتتا  التتتي يعيستتها الستتعراء، إذ تتحتتترك أخياتتة الستتعراء ضتتمن أطتتتر 

                                                                 

 . 92: 1811، 1، دار العودة ، بيروت ، ة(أدونيأ ) مقدم  للشعر العربي، علي أحمد سعيد  (2)
 . 1/313:  1898ة، 0اللزوميات، أبو العالء المعري، مةبع  دار صادر، بيروت، د (3)
مصةفى السقا وعبيد اليرحيم محميود، و ييرهم، اليدار القوميي  للةباعي  والنشير، : تحقينشروا سقة الزند، ( 1)

 .2/829: 1819ة، . القاهرة، د
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ا الماضي، وأيكار تعيد ن سها، يهتذا صت ي التدين الحاتي يترى المتوت بعينتي غيترا ويترى أن احتاظه
 .(2): المنايا مدركة ال تج، وأن طا  المظيد من الحيا ، كطا  الماء من السرا  

 
 لييييييييدوا للمييييييييوت وابنييييييييو للخييييييييراي

 

 فمييييييييا فييييييييون التييييييييراي إلييييييييى التيييييييييراي 
 

 فمرجيييييييييع كيييييييييل حيييييييييي للمناييييييييييييا
 

 و اييييييييييييي  كييييييييييييل ملييييييييييييش للذهييييييييييييييياي 
 

 ومييييين َيغتييييير فيييييي اليييييدنيا بعيييييييش
 

 فقييييييد ةليييييييي الشيييييييراي مييييييين السيييييييراي 
 

 
ية القائم عاج ا يمان الحتمي بالموت، وأن كل أبن أنًج صائر أليه،  يهذا الضر  من الٍر
" ال يتترق بتتين ستتوقي وماتتك،  تتل قائمتتا يتتي تاتتك ال تتتر  التتتي أطاتتق عايهتتا التتدكتور جتتال الخيتتتاط 

نجتتتد أن أيكتتار ا قتتتدمين ومعتتانيهم هتتتي التتتظاد التتذي يتتتتظود منتتته ، حتتتج أننتتتا (3)" ا ظمنتتة الضتتتائعة 
وي ترق الستتعر يتي الصتتيغ الباغيتة تعويضتًا عتتن ا يكتار الضتتائعة وا خياتة المريضتتة، " الستعراء 

 . (4)" … والظمنية الخائبة،
الموت ال يأتي الناس غياة وال يأخذهم عاج حين غر ، بل هو يسوق إليهم كل يوم نذيرًا " يت
ٍكد مجيئه، ي ي الجنتائظ التتي تحمتل كتل يتوم إلتج التترا  قريبتًا منتا أو بعيتدًا، يذكره م به وواع ًا ي

ص يرًا و كبيرًا، يطويه عنا المتوت مترغمين ال نماتك أن نترد عنته ستيئًا، لستاهد ال يكتذ  عاتج أن 
 . (5)" الموت آت ال محالة عاج كل أحدس 

اتتتج حتتتتدودا، وتتولتتتد لتتتتدى الستتتتاعر ويتتتدرك العتتتتالم تطتتتور متتتتادي هائتتتل، تضتتتتطر  ا يكتتتتار ع
ية معينة، إذ أن ال د الذي سيأتي، يحمل يي طياته كل جديد  هواجس كًير ، ويحار يي تحديد ٍر
يالعالم أصبي متجددًا، وال يابث المألوب ييه أن يت ير يكان الساعر الذي ترسخت يي ن سه تاتك 

يتتة المبنيتتتة عاتتج أستتتاس عقائتتدي أن يتتترى أن صتتور  المتتتوت باقيتت ة كمتتتا هتتي، إذ يتتتدرك الكبيتتتر الٍر
: والص ير، يهذا الجواهري قد أكًر من التأمل يي الحيا  والموت، وحنَّ إلج سبابه وترق  الموت 

(1)  
 

 كنييييا نقييييول إذا مييييا فاتنييييا سحييييييرُ 
 

                                                                 

 . 399: 1892ة،  0ديوان صفي الدين الحلي، دار صادر، بيروت، د ( 2)
 . 91:  1810ة ،  0الشعر والزمن، جالل الخياة، دار الحري  للةباع ، بغداد ، د ( 3)
 . 91 :ن. م ( 1)
الشييعر الصييوفي حتييى أفييول مدرسيي  بغييداد وظهييور الغزالييي، عييدنان حسييين العييوادي، دار الرشيييد للنشيير، ( 9)

 . 139:  1818ة ،  0بغداد، د 
 . 1/22:  1891،  9ديوان الجواهري ، بغداد ، ة( 1)
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   بييييييد مييييييين سيييييييحر ثيييييييانح يواتييييييييينا
 

   بييد ميين مةلييع للشييمأ يفرحنييا
 

 وميييييين اصيييييييل علييييييى مهييييييلح يحينييييييا
 

 ا أجيييالً والييييوم نرقيييي فيييي اسيييحارن
 

 تقيييييوم مييييين بعيييييد  عجليييييى نواعينيييييا
 

 . (2): ويقول يي قصيد  أخرى 
 

 فييييييبم التحايييييييل بييييييالخلود وملهييييييم
 

 لحفيييييييييييييييييييرةح ومفكيييييييييييييييييير لتيييييييييييييييييييييييراي 
 

 ميييين ميييينكم ر ييييم الحييييياة وعب هييييا
 

 لييييييم يحتسييييييي للمييييييوت ألييييييح حسيييييياي 
 

 ذ ييييييي ترصييييييدني وفييييييون نيوبييييييهِ 
 

 دم أخيييييييييييوتي وأقييييييييييياربي وصيييييييييييحابي 
 

  
م يتي ح تترس صتتارت أليهتا آجتتالهم، يتا أستتب عاتج متتا جنتتة لقتد أدرك المتتوت المحبتين وطتتواه

ا يتادي وال عاتتج متتا مضتتج متن الظمتتان، وال بتتالخوب متتن المتوت، يتتتأنج لمتتوت يا ظمتتة قائمتتة وال 
 .سبيل لديعها 

وتمر رحاة الحيا  وي دو الت كر بالموت يأخذ حيظا أكبر ذي قبل حيث االكتسايات المذهاة، 
ستتتا  العتتتالم متتتن  اتتم ويستتتاد، ممتتتا خاتتتق أجتتواء مستتتحونة إذا لتتتم نقتتتل واختتترام القنباتتتة الذريتتتة ومتتا 

تتضتاعب "بالموت يبالت كر ييه، ياحتضنت الرومانسية هذا االتجاا، وأخذت تاتك الن متة الحظينتة 
وتترد طوال مرحاة تطور العتالم الرأستمالي، وذالتك نتيجتة ال ربتة المتظايتد  التتي يستعر بهتا اإلنستان 

السعور من ستوق متصتل لاعتود  إلتج التدبء وا متان إلتج حالتة تستبه  يي الحيا ، وما صح  هذا
، يهي تن ر إلج الموت كما لو كان هتو ]…[يي الخيال رحم ا م، وكذلك سوق إلج راحة الموت

، لذلك كان سعي الجيل ا ول من الرومانسين، يالساعر (1)"الوحد  المرجو  أو هو الكاية الساماة 
أن المتوت هتو االنتصتار التذي يجنتت  اإلنستان بعتد كتد طويتل يتتي عبتد الترحمن ستكري التذي يتترى 

 . (2)الحيا  
 

                                                                 

 . 1/19: ن . م( 2)
ة،  0تميوز ، الموصييل ، د  30  أسيعد حلييم ، منشييورات مكتبي: ا شيتراكي  والفين، أرنسيت فيشيير، ترجمي ( 1)

1891  :89 . 
يسيري سيالم ، مبسسي  الثقافي  الجامعيي ، ااسيكندري ، د  0العقياد، د  –الميازني –شكري: جماع  الديوان( 2)

 . 18: 1811ة، 0
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   يلييييييييييييذ المييييييييييييوت أ  متعيييييييييييييي
 

 سيييييهر العيييييييش وفيييييي المييييييوت رقييييييد 
 

 رقيييييييدًة ييييييييا ةيبهيييييييا مييييييين رقيييييييدةح 
 

 بعييييييييد أن عيييييييييانى وأبليييييييييى وسهييييييييييدِ  
 

  
وطربوا  تأًرًا بالسعراء الرومانتيكين الذين احبوا الموت وتاماوا،" لذلك نراا يتوق إلج الموت، 

 . (4)، ويرى أن أمنه ال يكون أال يي موته (3)" لمساهد  القبور 
 

 وميا الميوت ا  األمين والخليد صيينو 
 

 أ  أن فقيييييييييييدان الحييييييييييييياة حبييييييييييييور
 

 خليييين بنيييا أن نغيييبة المييييت حاليييييه
 

 فيييييييييان حييييييييييياة العيييييييييالمين  ييييييييييرور
 

 
ٍمن بالعدمية، لذلك يبدو موق ه من الموت  وتراودا السكوك يي حيا  ما بعد الموت، وكأنه ي

 .(5)ييه ما ييه من الحير 
  يييدا يسيييتندل المييييوت منيييا ومنكييييييم

 

 وكيييييل نفييييييأ فيييييي المميييييات يهييييييون 
 

 فنصيييبو ميييوتى   نحيييأ افتقادكيييييم
 

 وأي دفيييييييييييييين يسييييييييييييييتبيه دفيييييييييييييييييين 
 

 ويسيييعى عليييى قبيييري وقبيييرش بعدنييييا
 

 مييييين النييييياأ خييييييي مييييياكر وخييييييبون 
 

 وتمضيي اللييالي والشيهور وتنقضييي
 

 وقيييييييييرون قييييييييرون علييييييييى أعقابهييييييييا 
 

 كييأن الفتيييى ليييم يحيييي يوميييًا لحاجييييي 
 

 إذا ميييييييييا دهتيييييييييه بالعفييييييييياِء منييييييييييون 
 

 
" ويبدو ان عبد الرحمن سكري كان ستأنه ستأن الرومانستيين التذين يطربتون لمستاهد  القبتور 
ًتامن  وسعر القبور والايل تقايد سرى عاج جمي  أوربا من ا د  اإلنجايظي منذ منتصتب القترن ال

وذلتك أن القبتر ومتا " مدرستة القبتور " رن التاس  عسر وكتان اإلنجايتظ ستعراء عسر حتج أوائل الق
حتتواا متتتن ا هتتل وا حبتتتا  كتتتان موضتتوعًا محببتتتًا لجماعتتة متتتن قستتتس اإلنجايتتظ ياستتت ة وستتتعراء، 
وكتانوا ين متون ختواطرهم أمتام تاتك القبتور لتيًا يكتان الايتل موحيتًا لهتم بختواطر تتدور حتول المتوت 

                                                                 

 . 120: ن  0م( 3)
 . 120: ن  0م( 1)
 . 122: ن  0م( 9)
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يتي لياليته وختتواطرا  Youngد يتي هتذا البتا  الستاعر وال ياستوب اإلنجايتظي والخاتود، وكتان الرائت
 . (1)" يي الحيا  والموت والخاود 

وأرستتل ابتتتو القاستتتم الستتتابي هتاياتتته المتحستتترجة وهتتتو ينتتتاظم المتتوت، إذ كانتتتت تجربتتتته معتتته 
 . (2): عمقيه 
 

 جييييح سييييحر الحييييياة يييييا قلبييييي البييييا
 

 كييييييي فيهييييييا تجيييييييري المييييييوت هبيييييييييييا 
 

 
 . (3)" : النبي المجهول " ناظك أن موقب ابي القاسم السابي يي قصيد  وترى 

 

 ثم، تحت الصنوبر الناظر الحلو،
 تخة السيول حفرة رمسيييي

 وتظل الةيور تلغو على قبيري
 ويشدو النسيم فوقي بهميييأ
 وتظل الفصول تمشي حوالييي

 كما كنَّ في  ضارِة أميييأِ 
يمكتن أن  التذي (John Keats)كتيس عر اإلنجايظي جون يعيد إلج الذاكر  موقب السا))" 

الستتعر والمجتتد والجمتتتال : " نستتميه ستتاعر المتتوت الم تتتتون ا كبتتر، يهتتو يقتتتول يتتي أحتتدى قصتتتائدا
إذ يصتتتب أبتتتو  (1)(( …"المتتتوت مكايتتأ  الحيتتتا  الكبتترى . ولكتتتن المتتوت اعمتتتق. أستتياء عميقتتتة حقتتاً 

 .عانًا القاسم السابي الموت بالحيا  دون أن يصرح بذلك 
اما المهجريون، ي نهم يرون أن الموت هو المحطة ا خير  التي يا ي عندها اإلنسان اًقاله 

  (2): ليستريي بعد عناء الحيا ، ويرى ميخائيل نعيمة، أن الحيا  يمكن أن يجدها االنسان يي قبرا 
 وعنيييييييييييييدما الميييييييييييييوت يدنييييييييييييييو

 

 واللحيييييييييييييييد يغفييييييييييييييير فيييييييييييييييييا  
 

 ا ميييييييييييض جفونيييييييييييش تبصيييييييييييير
 

 الحييييييييياةفييييييييي اللحييييييييد مهييييييييد  
 

 : (3)ويقول جبران خايل جبران 
                                                                 

 . 28: 1813ة،  0الرومانتيكي ، محمد  نمي هالل، بيروت، د ( 1)
 . 113: 1899، 1ديوان شعر أبي القاسم الشابي، دار مصر للةباع ، الفجال  ، ة. أ اني الحياة( 2)
 . 103: ن  0م ( 3)
 . 212، 1899، 2قضايا الشعر المعاصر، نازش المال ك ، منشورات مكتب  النهض ، بغداد ، ة( 1)
 . 11: 1892، 3خانجي، القاهرة، ةالشعري العربي في المهجر، محمد عبد الغني حسن، مبسس  ال( 2)
 .220: ن. م( 3)
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 والميييوت فيييي األرض ألبييين األرض خاتميييه
 

 ولألثيييييييييري فهييييييييو البييييييييدء والظفيييييييير
 

 فيييييالموت كيييييالبحر، مييييين خفيييييت عناصييييير 
 

 يجتيييييييياز  واخييييييييو األثقييييييييال ينحييييييييدر
 

 

ٍدي باإلنستان إلتتج العتدم واالنحتال، وأختتر ي ضتي بتته  يهتو يترى ان ًمتتت متوتين، أحتدهما يتت
 .رىإلج ال  ر بحيا  أخ

ييرى أن الحيا  التتي أتتت بته، وستتنتهي بته إلتج حيتث " طاسمه " اما ايايا أبو ماضي يي 
 .(3)"لست أدري " ال يعام، جعات من موق ه إظاء كل سيء متسككًا، لذلك يهو ال يتوانج أن يقول 

 ج ت   أعلم من أين ولكني أتيت
 ولقد أبصرت قدامي ةريقًا فمشيت

 أم أبيت وسأبقى سا رًا إن ش ت هذا
 كيح ج ت ؟ كيح أبصرت ةريقي ؟

 لست أدري
 

ربطتت ييهتا بعتتد أن درستت م تاهر الولت  بتتالموت " الستتعر والمتوت " ولنتاظك دراستة بعنتوان 
يتكتون يتي " عند كل متن ابتي القاستم الستابي، وكيتتس، والهمستري، بتين الستعر والمتوت ورأت أنته 

يالستاعر . االن عتال، والستعر، والمتوت: ث هتي حيا  الساعر االن عالي مًاث من القيم ظواياا التًا
ٍدي إلج السعر عاج انه ياح  ان االن عتال هتو المتوت  ن ا ول طريتق . يح  االن عال  نه ي

ًتتاني  ًتتم تبتتدأ مرحاتتة ال تترام بتتالموت ن ستته تقابتتل ال تترام بالستتعر حتتتج تصتتبي …محتتم إلتتج ال ومتتن 
لذي تستوقه نتاظك ال يمكتن أن يعمتم، إذ أن كًيترًا وهذا الرأي ا.  (1)"ا ل ا  الًاًة يي معنج واحد 

يهتوالء الستعراء التتذين . متن الستعراء المبتدعين قتد أمتتد بهتم العمتر ومًالنتا عاتج ذلتك الستاعر  ن ستها
 . تناولتهم ناظك بالدراسة، كان المرض دور كبير يي ما آل إليه مصيرهم

ية الموت لدى ا لسعراء لم تكن تخرج يي من خال ما مضج ذكرا نستطي  أن نتامس ان ٍر
أحوالها جميعًا من جيل إلج أخر عن الحدود لمتعارب عايها لدى كل النتاس إذ أن المتوت حقيقتة 
واقعة ال محالة، وما موقب الساعر منه اال صي ة من صيغ اإلدراك الواعي بحقيقته ولمتا بته متن 

نته حتًا جتذريًا متن التتتأظم رهبتة وجتال متن ناحيتة، ولمتا بتته متن راحتة ربمتا تبتدو أبديتة لبعضتتهم لكو 
ٍدي إلتج . الن سي والقاق االجتماعي من ناحية أخرى يتين يت وعاتج أيتة حتال يتان التقابتل بتين التٍر

                                                                 

 .119-119: 1899ة ،  0شعراء الرابة  القلمي ، نادرة سعيد سراج ، القاهرة ، د ( 3)
 .290: قضايا الشعر المعاصر( 1)
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الخروج بنتيجة يحواها ان هناك تناقضًا حاصًا بين القيم عاج مستوياتها كاية نتيجة سياد  قيم لم 
لتتج مائته ستتوى أن يتختتذ متتن المتتوت يكتن لهتتا ان تستتود، ممتتا يخاتتق لتدى الستتاعر يراغتتًا ال ستتبيل إ

 . والت ني به تارً  وبين الرهبة والخوب منه تارً  أخرى وسياة ناجحة لكي يحقق ذاته المساوبة
ولمتتا كتتتان الستتتاعر العراقتتتي الحتتديث قتتتد خضتتت  إلتتتج  تتتروب قتتاهر  ستتتادت العتتتالم يتتتي أًنتتتاء  

ًتتترًا متتن ختتتال ركتتتام أو " الحتتر  العالميتتتة الًانيتتتة وبعتتتدها، ولمتتتا نتستتتال إليتتته  ربتتتا الجريحتتتة ستتتعرًا ون
ًتار  وهنتا كتان ال نتان . كالسعر، وقصصًا ييها ًور ، وييها ن مة، وييها ما يا ت الن ر من غرابتة واث

يحاول أن يجد ما تراكم يي ن سه من قاق وها  وخيبة متسعًا جديتدًا يتي ا د  ] .. [ أو الساعر 
ناستتت  متتت  أحاسيستتته وت همتتته العتتتاط ي وال تتن يًبتتتت ييتتته قيمتتتًا جديتتتد  ون تتتر  جديتتتد  إلتتتج الحيتتتا  تت

لمساكل العالم المحيطة به وكان العالم يي تاك ا ًناء يتحدث عن جريمة قتتل مرعبتة حتدًت يتي 
ًتتتة . هيروستتيما، وعتتتن انتحتتتار كاتتتت  ألمتتتاني يتتتي البراظيتتتل وعتتن رجتتتل مجنتتتون جتتتر العتتتالم إلتتتج كار

جت  عاتيأ أن أتتمأ دراستتتي أتترى ي: ي يعتة، وعتن طالت  بعتث برستالة إلتج الترئيس ا مريكتي يستأله
ًتتر نضتتجًا، ياقتتد بتتدأ الستتتعراء  (1).." بعتتد أن اختتترعتم القنباتتة الذريأتتة يتتتته لاواقتت  أك " يقتتد صتتارت ٍر

ينساخون بعناء وربأما بدون وعي، من رومانسيأة الجيل الماضي، ليحياوا السعر إلج سيء صا ، 
وكتتان عاتتتج ستتعراء الجيتتتل [ … ] إلتتج بنتتاء متتتتين يمكتتن أن ياجتتأ إليتتته اإلنستتان يتتي ستتتاعة الستتدأ  

الجديتتد أن ياتمستتوا الختتتاص العستتير يتتتي ستتعر يطتتترح وراءا الرومانستتية كاهتتتا، يحرمانهتتا ويتكهتتتا، 
، وأختتص بالتذكر ستتاعرينا (2)" ليصتوأر اإلنستان العربتتي ب كترا أو وجدانته يتتي تطتور دائتتم مت  العتالم

ا هتتتو نتتتاتف عتتتن تتتتأًير قيتتد التتتدرس الاتتتذين استتتهمت يتتتي صتتتوا ن رتهتتتا لامتتتوت روايتتد عتتتدأ  منهتتتا متتت
االوضام الداخاية سياسية كانت أو اجتماعية أو اقتصادية، ساعدت عاج إرباكها  روب الحر  
واالحتتال ومنهتا  تروب خارجيتة استهمت ييهتا المطالعتات يتي ا د  ال ربتي بوجته ختاص، يبتتدر 

ًتل تتي أس اليتوت، .ساكر السيأا  كًير اإلياد  يي صورا التي صنعها من السعراء العالمين متن م
، كتتذلك (3)… وايتديث ستيتول، ونتتا م حكمتت، وغارستيا لوركتتا، وسكستبير، وبتاباو نيتترودا، وغوتته 

نتتتاظك ياتتتم تكتتتن ًقايتهتتتا متتتتن منبتتت  واحتتتد وانمتتتا تعتتتددت روايتتتتدها يكتتتان منهتتتا اإلنجايظيتتتة، وال رنستتتتية 

                                                                 

شيباة،  – 2، ش2، أ1خواةر في الشعر العراقيي الحيديك، بلنيد الحييدري، مجلي  األدييي العراقيي، بغيداد، ـ( 1)
1893 :38-10 . 

دراسييات فييي التفسيير الحضيياري لييألدي ، شييكري  –الربيييا المقييدة  –نيازش المال كيي  والحييوار ميع الماضييي ( 2)
 . 91:  1811ة ، 0عياد، الهي   المصري  للكتي ، د 

محسين اةييمش، دار  0دير المالش ، دراس  نقدي  للظواهر الفنيي  فيي الشيعر العراقيي المعاصير، د : ينظر ( 3)
 . 293:  1892ة،  0غداد، د الرشيد، ب
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ٍميأة، كما .. وا لمانية  عجابها به وياس ته التسا كان تأًير ياس ة يكانت قراءتها يي سعر كيتس واث
 . (4)سوبنهاور كبيرًا ييها

ًتتر  يتة أك ًتتًا عتن ٍر متن هتذا الواقت  التتذي نستأ ييته ستاعرانا وانطاقتتا يتي تجاربهمتا الستعرية بح
ايصاحًا عن دواخل الن س اإلنسانيأة ، واكًر ديعًا لمواصاة الحيا  بقيمها الحقيقية، وبجعل الموت 

لمتوت عاتج انته هتو النهايتة العدميتة لاكتائن البستري، بتل هو الحايظ ا كبر لاحيا  ال بتالن ر إلتج ا
ٍدي يي نهاية لحيا  إلج حيا  أبدية، كان سعي ساعرينا يرتقي ًمأ ينظل  جعاه حاقة الوصل التي ت
ًتل متا يرغبتون ييته، ومتن هتذا الواقت  ستيكون  إلج الحضيض، أو بالعكس، لكون الواق  ال يأتي بم

ٍا م  الموت   .بحًنا الذي نبد
 

 
 

                                                                 

اسيبابها وقضييايا المعنوييي  النفسيي  ، سييالم الحمييداني ،  –ظيياهرة الحيزن فييي شييعر نيازش المال كيي  : ينظير( 1)
 . 12: ت  0ة ، د 0جامع  الموصل ، د 
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 :موت اإلنسان 
ال أتناول  تتاه ااال لواناللك اواس ل تلاوئ لولذياان لواال انتاوال لوجاوة  لاو  تل يا  لو اله لوتاان 
اااجهو ي  أتنولوه فن تلس لوتل ي  لوتن تكت   فن لةاه وتتتل  إوى نظ ة للةا ، ااكلهو  اك لاو  التاه 

، (1)"  ياه، فطاط  اك لاو  ل لا تضاول  ل تلاوئ لودا بل يووااله، للوجاال "فتاطن  انى أكث  جا لوا  واا 
لاال الاانن إك لوجوة  فن ت ثله اال اا ض ولتل يا  لوجاال ا   اك لولاو و،  لاتال  تال  ة ل اتهاو  اك 
ا   بلك لوغلص فن أة وقهو فلكن اتطق لوجوة  لنللو و للضتو ياك  لاته لوالتا  لياك تلياا  لو بيا  لواو  

ينلع لواوق  لوتن اطا هو لوجوة   ع لواله لو  ثا ، لاال  او  ايطى تللاط لوضلء ةلى تلس لوتل ي    النو  
  0ا ث  تطاط   لقف ندلن لفك ل لووص 

وك اكلك إال  إال ذل  لوجال  يوولط   ك لو اله، أل لو اله … لوجال  يوو له لوطياان "واوس فإك  
ةلى إيبلء  طول   اطتضاهو ، لةلاه لاكلك ذلل  لوجال  يوولط  إال  تلقدو (2)"قي  لو له إال لوذ ونو اوس

ط اطا  ألولاا   "اوس لو لقف، ليتلاال  لاا  ت لاهاو طيااا  لوجالص، لةلاى  او اااك  فاللب  فطاه يا ك اناوس 
لط اط  ثووث   0لط اط  ثونا  ألولا   و طول   تطاط  لو له ان لوتال . و طول   تطاط  لو له، ان لأل  

، لي ااو أك ل نلاوك لوجااوة  ايابل أكثاا  (3)"ل اا  لوجاا ا أكثا  ألولاا    ااك كلاه او فاان ااام لو طول اا ، اان لوك
لابل ة فان  للقداه  اك لااو  إلاتا ووه لوكل ا  لونويضا  يو تلاوئ، تتااى وتيابل لواوقا  لوضاب ا  يااك لواااله 
لوجااوة ة ل لضااالة  لو االه تطغاااى ةلااى كااا  قا اا ، فتااااك تغاابل لوااااله لقاا و   طاااويو  ولللاالب لواااال اطااااب 

دله  تجيث  يووتاوة، ضب  ةال لو له، لك  قلى لولللب لوتن تتول   تو يتهو إنطوقتهو تيبل فن لولقه ن
نتهااوس لللباااو فإنااه ا كااك لوطااال  إك لواااله لوجااوة ة تتااول  فاان قااا لةهو اااال أك تيناان ةوو ااو   ثووااااو  0(4) لل 

، تتول   ك لووه تهبا  لوتبلب لودوقل  يااك لوتااوة للو اله، تاب لوتوجان ، وتكتلاال لوااله بالوا   طلطا 
ُاْكَتجف  ك لووهو اوس لوتطوي  ياك ةنوق  لوللقع ل اونطتهو  ع ةوو  لو له، وب ل  اقيح لو له ةنباو 

لواال اطاع فان " فاإال  او كاوك لو اله طيااااو  أل . للت  ل ل  بانو او  تطتضاه ة لاا  لالنتطاو  إواى لوااوو  لأللا 
ال  بي  ل نلوك لأللا ة ةلى لألق  اطب   لوجاللل  للوال اتبث تان و انو  ل نلوك  و اكدن  ك لوتاوة

، فاإك اناوس نلةاو   لا   اك لو اله ات ناوم ل نلاوك إال (5)"  و اض  فان  بيوتاهو لأفكاو مو قاوبقو   اع لوطيااا  
كونه تاوته توفل  يوو توةال نتال  ق لع  انلل طلا  كووال تبل يلط لط أك اطف يجلوة  تاك لقب  

                                                                 

 0 968: 6896ط، 0، علوي الهاشمي، دار الحرّية، بغداد، د"الشعر المعاصر في البحرين"للبحر  ما قالته النخلة( 6)
 0 920: ط0م ( 2)
 0 68:  6892ط،  0الشعر والموت، فؤاد رفقة ، دار النهار للنشر، بيروت، د ( 3)
ماد لطياح حسان،  مقدماة  لا   ، رساالة ماسساتير، مح(دراسة في الثنائياات ) الحياة والموت في شعر الشاّبي : ينظر( 4)

 .  39:  6898كلية التربّية في سامعة صالح الدين، 
 . 98: الموت في الفكر العربي ( 9)
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ك ل نلااوك إال  ااو لقا  إوااى  ثاا  لانن  فااإك  ةلاااهو أال الاذع  ااك لقتاا لال إ" ةلااه لوتكاا  يااوو له أك اطال  
 .(1)" لو له 

او اا ى أك  لو االه نتالا  طيااا ا  ولتاااوة، ل او بل اه تاوتااه قاب كويابه قاا لةو   فهال فان  لاتاه تلااس أن  
تجاال  طلاو  فو ي ئ أك ا تن لو له واوس فإننو ن ى  ك لو  تلس لو نطلطوه لوتن اتيلل  ةنهو لو له،

لألليوال لوتن تطلب إوى تلس لونتال ، لةلاه ا كك لوطل  إك نظ ة لوجوة  إوى  اله ل نلاوك ل لا  ت تكاذ 
ةلى  تببله، تكلك فن لولقه ندلهو  تكل   ينلع ةويطن  ع اله لوجوة  للواله لألل ى، فتاك اكلك 

و اقب  فن  ثويهو ةك قا  إنلونا ، تلا  لوال ه لو  ثا  إوى أك تجك   ع تلاس لوطاا  لوجوة   لثاو ، فهل إن  
 .ل نلونا  ةوق  أجيه  و تكلك يووتوت  وكن اتتطق وهو نلع قا ن أجيه يوو طلق

فإال  و نظ نو فا و نتك يقببمو  ك  لى جا ا  وك   ك لولا وال لنوذس، يج ك  له ل نلوك اتلنى 
 . اكلل   ك لو  اله لوجوة   ونو لقتيٍا أك نضع لةلى ألئ  لضلةا  لي  لو دو ق  للالوتطوء،

 
 :موت األّم 

وااا   أل  إجااو ة تنيااات ةااك  االه ك ا ااا  ةيااب لولياااو ، أ  يااب ، فاان جاااا  يااب  تلااس لوتااان أل باااو فااان 
  (2):لوتن لوطال  ك لووهو تجوءم " لاووس " ققابته 

 

 خيالااان ماااان قرلااااي األقااااربين
 

ن كااااااااان   يعقااااااااااا      قبااااااااّر وا 
 

 قباي مناه قاد سردتناي النساا 
 

 مااّي طوارااا الااردج المعساا   وق 
 

 فماااالي مااان الااادرر اّ ر اااان
 

 فرحماااااان فالااااادرر   يعاااااااد    
 

 
ب أك تنولوه أا وم تلس لودتوة، وكن ه تدل  فن لولقه   ك كوك اك  لأل  انو  لونبل  ودك ة لوتال  لوال ال  لل 

لوتن ل تبه  ك ( لا   لو ل ون) الته تل ة ، فن أة وقه، ياابة لوغل  لنطلطه يجك  يلاط فن تلس لو  تل  
"   تلاا  لال تابلب إوااى لو ل ونلااا   " لوكن هااو نجاطه فاان لو  تلاا  لأللاا ة  (3) 1441تتااى ةاو   1441ةاو  

، ليجاك  الفاه تااك أققاى لو ا ض جاوة نو فان التاه تاب  (4)إوى تاك لفوته  1491لوتن ل تبه  ك ةو  
  الته وكن تجك  ةوق  ق ا ا   ع اوس لالاغو  ف لح ايتث  ك لو  لو وضن ةك تلطي  ل تيوطا ه تلا

لو ب  لونوين لوطوب   ك أة وق لو وضن لوكن اتطق، نلةو   ك لوتكو   يااك  بيا  لوااله فان للاتلبلء قال ة 
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لو ااك ةلى لو قاي ، لياك إالوب  بي  كو ل  ولنذلع نتل لوطدلو  للتضوك لأل ل   لوتن ت    نهو، لال 
 . (1)و  اذ  ليك أ يع لنلله 

 (2)1490إواى ةاو   1444لوتان أ تابه  اك ةاو  ( لالوتاذل  ) وس ن لم فن   تل   و ياب لو ل ونلاا   وا
تااااك انلاااوق ةياا  لوولةااان فااان " أنجااالبة لو طاا  "  ااطاان و اااله لأل  يااابل   لااا ، لتتباااابل  فاان ققاااابته 

أياوباااااو وقاااال ة يإاتوءلتهاااو كوفاااا   تتاااابة لقاااف لو طاااا  يهااااااوك لوطدااا  لويااااوكن ودطااااب أ ااااه ، تتاااى تتللااااب ل
لوالن ال ألونال لوقللال إال  و لةت ضه قل  لالاو تاولل . لو تلولق   ع أياوب لوتذك لوال اياثه لو ط 

تاك اقف تلس لوقل ة يونهو بلال  ةلى لو اونوة يتاث أك لولا وال قب ل ع فان ققاابته تلاس لجاتوتو   اك 
 ووااا  لألبلء فاان  لاا  لوتايااا  لوقاال ة، ال ت ااه يقاال  إوااى  لضاالع  لوطقااابة ةلااى لواا ب   ااك لةت لفااه يل

 . (3)لوجا ل يتلس لوقل ة 
 تااولال  " لوتاااوة للو االه " ل ا ب  لةت لضاان إن ااو اك اك فاان أك لولااا وال فاان ققاابته تلااس الكااب ثنوياا  

لولوص  ك فك ة لواب ، إا أنه ةلى قل  يوأللطل ة لوطويل  يللق ل نلوك  ك ت لال لأل ض لةلبته أواهو 
لوياث للولالبة لولباابة، فااوب  يااك لأل ض للو ا أة لأل ، لك ناه  اا فض تقاباق لو اله ياب لو له يونتظو  

، ااال  ااك لوناال، أ او لولونااال ل لا  فدااه ظااك لوطدا  فان ة اا   او بلك لولوبلا  أك  أ اا  (4)نهواا  لوتااوة 
ةلاااى ، وااااوس اقااا    (5)لو االه قويااا ، أك ااكااائ، أل أك اكااالك ي طااابل  لو ااالتى لوااالبة ثوناااا  إواااى لوتااااوة 

 .(9)ةلبتهو يطلوه 
 :كأن طفال  بات يهذي قب  قن ينام 

 التي قفاق منذ عااام –بأن قمّه 
 فلم يسدرا، ثّم حين لّج في السؤا 

– .. " بعد غٍد تعاود : " قالوا له 
   بّد قن تعود  

ن تهامَس الرفاق قنها رنااان    وا 
 في سانب التّ  تنام نومة اللحاود

 طار؛تسّح من ترابها وتشرب الم
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وطب أاطك يب  أك أ ه  قب قو ه لذءل  ال اتلذأ  ك ةنوق  لوطياا ، وطب قو  اتل اهو  وثلا  أ و اه فان كا  
جاانء، واااوس ناا لم التاااب ياااك لاكاال  ليلاااال للأل  للفاطااا ، لااوةو   نهااو   االذل  تضااااف لوغنااوء إوااى تل يتاااه 

 .(1)لوجا ا  
 قفيا  سيكور قروارا

 كأنها انسرحت، من قبررا البالي،
 ن قبر قمي التي صارت ق العها التعب  وعينارام

 من قرض سيكور ترعاني وقرعارا
 

وطاب ل تذلاه قاال ة لأل  ياوأل ض لوتان ااان لوالطك، تتاى ألاااه لواوقا  يااك لاليااك للأل  ياابل  أكثاا  
 ج لال ، إنهو و  تاب ةوق   يوج ة، وطب قو ه ةوق  لندقووا ، تططهو لو له فتجاث يوندقووه اال لو  ااب

ل نااا لفاوة أ ااه  ل تالاه ةاك لوط ااا  لوتان ةاا ف فاهاو فتاا ة "   كناو  لواالبة إوااى لالنت اوء لوكلاان، فكاوك لولاا وال 
 .(2)" نهاو  ولجال  يوود با  للوتد ب .. لالنت وء لوكلن 

إواى لأل  اان لوتان ت لا  ةوقتاه ياوو له فان … " وااوس فاإك  ةلبتاه فان   تلا  لالنكداوء ةلاى لوااله 
وطب ق   لولا وال لاللتلوي  وبةلة لو اه   (3)" قب لتضح أنه و  ااب لنتقو ل ، لأن و   لت   ك لوانوءاام لودت ة، ل 

 .(4):  ك قي او، تاك  لته تلتغاثه
 

 بني احت ّني فبرد  الردج في عروقي [ … " ] 
 فدفئ عظامي بما قد كسوت  ذراعين والصدِر ، واحم

 السراح 
   "الخطا عن طريقي  سراحي بقلبن قو مقلتين و  تحرقن  

 
 

اه،   او بةوااو أك تلاتغاث يوينهاو ل ي او أ لب لواكائ  وكن اه . ل ي و أ لب أك اقل   بى قلالة لو اله ةلاى أُ  
اه اذااو لوتاال  لوا ااق، ف لتا  تلا   ةناه لوغ ياوء  : أاطك أك لو له قلتو  ا ك  فن أانااه، كاووذوذل  ل لح أ  

(5). 
 ! ار آه يا ولدي البعيد عن الدي[ … " ] 

  "كيح تعود وحدن،   دلي  و  رفيق ؟ ! وياله 
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ااه قاب باابه ل نااا ذ ااك طلااا   اانا  قياا  للتلااو  تاااك لنطلطااه ةلااى  وكن اه تاااك اقااتل الااب أك  أ  
 . (1): ط اق لووةلبة، بلن و لبلع 

 
 ليتن لم تغيبي خلح سوٍر من حسار.. قّماه 

   باب فيه لكي قدّق و  نوافذ في السادار
 قت عل  طريق   يعود السائرونكيح انطل

 من ظلمة صفرا  فيه، كأنها غسق البحاار
 

ه  (2):لتاك انتدض ةلى ل ض لو جو ط، ا لح قبى ق لوته اللال ل فوق،فال   لولا وال أ  
 

 قّما رّن الصدج في قبرن المنهار، من درليز مستشف ، 
 صداي قصيح من غيبوبة التخدير، قنتفض 

 ت من دمي سّفا عل  ومض المشارط حين سفّ 
 قما رّن الصدج في قبرن المنهار؟  ! ومن لحمي 

 : وكم ناديت في قّيام سهدي قو لياليه 
 .قيا قّمي، تعالي فألمسي ساقّي واشفيني 

 
لقااالى قااال  لو وضااان اطظااا  فااان ندلاااه اااان قااال ة لأل ، لكاااوك " لفااان ضااالء اواااس ا كنناااو لوطااال  إك  

تانهض قاال ة لأل  تاياا ل  ةااك " ، إا (3)" لوتولاا  أواهاو ول ا ض أثا  كيااا  فان  ضاوةد  لو ليطاا ، لتضالا  
، فاغبل تي ه وهو تيو  طدلواو ، طوو و أ لب أك ا تلل  نه، واوس أتاَل (4)" لوغ ي  لتالاضو  ةك إفتطوبم لوتال  
ه ياض  نه  (5): ةوو  لو له، ألك  أ  
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 رو المرض
 تفكن منه سسمي وانحنت ساقي، فما قمشي

 الموتاولم قرسرن،  ّني قعشق 
 ألّنن منه بعض، قنت ما ّي الذي يمض
 ! ذ ما قربّدت اآلفاق في يومي فيهديني 

ال ( لالنكداااوء ةلاااى لوااااله)إك   كاالك لولاااا وال إواااى للتتضاااو  لو وضااان لفااان لااو  تلاااس لو  تلااا   
اتاابى كلناه  تولوا  وتفاوه  اك قيضا  لو ا ض، للوااا  فان ضا ك اواس ل طاو  لولاواذ لواال تا س أثاا م 

، وكلك لوتوض  قب تيبى وباه للانو  ت و و ، القده نطط  لالوتطوء ياك لو وضن لو ت ث  يووااك اوه فاه للاو  
لياك لو لتطي  لوال ا ب  لوط اق وه إوى لو له، ليقل ة أبق، إك  لو وضن قاب بابل توواه تالاضاا ، وااوس 

ى تضال او، لك ن هاو لاذء ال  لح لولا وال ا ب   ك تيو  الك ته  و ااانه ةلى ت كااب تلاس لوقال ، لاابأال ةلا
ه، تتى  لح اا ض وهو جكللم  ك لوذ ك  . (1): اتلذأ  ك للقاه لألص قلته ي   

 

    […] 
 عرفت السوع واآل م والرعبا ! آه يا قّمي "  

 ولم قعرح من الدنيا سوج قيام قعياِد 
 فتحت العين فيها من رقادي لم قسد ثوبا 

 با سديدا  قو نقودا   معات تمأل السي
  " .ألّن قبي فقيرا  كان 

 

ا  للقاع قااوٍئ اااجاه لولااا وال،  فاووالبة إواى لوطدلواا  لاذء  ااك لواالبة إواى لأل  أل تكااوب تكالك كل هااو، فث  
اه اطال   تلوئ كيا  يوود لغ لوال ت كاه فطبلناه ال   ان ل او ذواه طداو  قاغا ل ، فنجا ه  ت ل او   اك "لل  فطاب أ  

ك تلب  اال لود لغ ةطف لو  أةو لتنونهو، لكونه تاوتن ل  كاوس كاوك كا    اك  (2).. " و تذل  كل هو، يتثو  ة  
  (3):اتاط يه  ك لوااك وطاه   ك ياباو

 

   زوج و  ولد  : قساة كّ  من  قيت 
 … و  خ ُّ و  قب قو قخ فيزي  من رميّ 

 

اه، لبابه اك اوتااه ةنهاو جاكو   اك أجاكو  لوتالاق ي ووتااوة تااو ة، وااوس تلالاه ةوطدا  لولاا وال نتال أ  
  (4): يلقدهو  قب ل   ك  قوب  لوجدوء 
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 : وكم ناديت في قّيام سهدي قو لياليه 
 .قيا قّمي، تعالي فألمسي ساقّي واشفيني

 
لجكو   ك أجكو  لوتالق يوو له تو ة أل ى، ألنهو ببه لذء   ك ةاوو  لو اله  اك تااث أك  لو اله 

 .(1): ا لةاه ألن ه  هو يوٍق ال اذل ، واوس  لح ال   قي او أك  ادتح 
 

 و  شي  ّ   ل  الموت يدعوا، ويصرخ فيما يزو  
 خريح، شتا ، قصي ، ققو

 وباٍق رو اللي  بعد انطفا  البروق 
 وباٍق والموت، قبق  واخلد من كّ  ما في الحياة 

 … فيا قبررا قفتح ذراعين 
  !قنّي آلٍت بال  ّسة، دون آه   

 
لتااوة، فاإك  ل نلاوك اتائ  يووضااو  للالنلاتوق أ و اه ألناه ال الاتطاع أك فإال  و كوك لو اله نهواا  و

ه ته ئ فن إانه (2)اطلى ةلى  لللهته   (3):، واوس تاك  أى لولا وال أن ه  اه ال  توو  تاك  لته أ  
 لم يبق صديق "     
  "ليزورن في اللي  الكابي      

 
ه تلطوم، فتلويله ةاك ف و كوك  نه إال  أك اليئ ثاويه، لال ل فن لولا   فن تلس لو طي ة لوثكلى ة   أ  

 .(4):ب يته للتبته، لتطا ه  ك ذلباو 
                   

 سوعان ؟ قتأك  من زادي 
 خّروب المقبرة الصادي 

 والما  ستنهله نهال 
 : من صدر األرض 

 ق  ترمي     
 قثوابن ؟ وقلبس من كفني، 
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 لم ين  عل  مّر الزمِن،
 لحائن،  ذ يبل ، عزري  ا

  :يرقوه تعا  ونم عندي 
 

ااه، ياااب أك أفاا بم لو اا ض، (1)" ال  ااو  فاااه، لال فاااه بلء " فاااوو  لو االه   ، وطااب ةااوب لولااا وال إوااى أ  
للالاه اتلاا ع كاا ئ لو االه جاا ي  جاا ي ، ةلااى لك  ط اااق لوااالبة قااب إتلااا  لااو اك ألوه ااو إاتااوين لل لاا  

و  و الص  لألل  فهل لال و تدت   لتوة  ةك إينتهو لوتن تلطدهو لو له، لذااوبة  تا ب، ف    ه  ك ندله أ  
ه ان لوتن تيتث ةنه ك و فن  ، كااوس فان (2)"لأل  للوطدل  لوضاويا  "فن إتلولهو، ي ن ه ال لو اه لأك  أ  

اه فاان طيااا  تاوتهاو  او ل لا  فطاب ت ثا  فان للااتبةوء لأل  . تباثاه ةاك  فاطاه، ألنهاو تل اع يااك ياب  لأ   لأ  
تاذ  أكث  وبى لو ج فاك ةلى لو له، ألنهاو "، إا إك  للت لوع لواك اوه  نه (4)(نبلء لو له)ك و فن  (3)وه

 .(5)"ت ث  ت ك  تاوته ، لفاوواتهو لللت لوةهو 
ه يهاو  ه لو ات  ةلى لفق لو  لت  لوتان  ا   لوق  لوطل  أن ه ا كك لونظ  إوى ةوق  لولا وال ي   

ه تلس لواوطد  لأل ل ا   لوتن ت    نهو جوة اته، فطب تيبى ونو ف ن و  تل  لو ل ونلا   طدو  قب أفطب  له أ  
، لأج ف لوت  وك فن تالاده تان او تا    لال طد  قغا ، لقب جا  جال ل  طدلواو  يالبتااهو، وكن هو و  ت هو

و إفتطبم، تاك ق ح فن ققاويبم  لواوطداا  ةاك ةاب   ك ف ت  لوتال  لوتطاطن لوال أ لبم أك اكلك يباو  ة  
ةبلوا  لواابا  فان لأللااا، واااوس بابه ندلااه لوتل لقا  إوااى لوتااال  تلا م  ااك ةوقا  إوااى ألاا ى، وكان الااب  اااال 

 .لود لغ، وكنه  و  الق إال  لولدوء، فكوك  له لأل  فن تلس لو  تل ،  له لوتال  للوتنوك 
و لو  تل  لألل ى  ه   النو  (   تل  لالوتذل )أ   يوويااث للوالالبة لولباابة، تااك  فداهو إقيح  له إ  

ه تتلل ى فن طياا  لاكل   ةوب  ياك لو  أة لأل  للأل ض، لك ن ه أاطك يووتاوة ياب لو له، فكوك إك  أى أ  
 .تب  لوتلتب  اهو 

و   تل  لوالبة لوى لواله  فهان تلاس  –لك و أج نو لويطو  إواى ت  الهاو للاويطوتهو  اك لو  لتا   –أ  
كونه واته لوكي ى فن أك التااب لو وضن، ال اتللص  نه ي  "لولا وال فاهو يوو وضن لو  تل  لوتن تجيث 
ه تاك   او تط    ك نللفا لو وضن، لوءته، لااال لواهو، ت ن ى أك  (9)"واظ   فن قتيته  وطب للتتض  أ  

و  تطا  لوال جاالو ، لتااك للااتهللم ااام لو وضاان، لواال قااو  اهاال يااهو تاب  لالنغ ااوئ فان كاا  بقويطاه، قاا
ااه كاا    ال ااه، تتااى لوتاان ةااونى  نهااو فاان قاايوم، لتلل ااَ  أواهااو أك ت ااب  اااباو وااتل ئ لااوقاه ةل ااا   جاااكل أل  

                                                                 

 . 299/  6: الديوان ( 6)
 0 6/693: ن0م( 2)
 . 19: بدر شاكر السّياب، دراسة في حياته وشعره : ينتظر ( 3)
 0 6/231: الديوان ( 4)
  41: السّياب والموت( 9)
 .19دراسة في حياته وشعره، –بدر شاكر السياب ( 1)



24 

 

ه، للادتح لوطي  ا لةاه،  اجدى، لتاك أب كه لوا ئ  لح اليئ ثاويه لال ل واو  فن لولا ، تانهو لتلطوم أ  
 .تاث ةوو  لو له، ةوو  لو لت ، لوتن كوك انجباو لولا وال

ك  تو ، ل ه و كونه بللفع لولا وال فن ةلبته إوى لو وضن، فطب كونه تقالته لليا  لبل ، لةلى 
ألك تلاس لوااالبة قاب جااكله ةيياو   لاا  أب س  ااك لوواه أك   لتااه قاوَ  تطاطاا ، قطداه ققااويبم ي تولالااه، 

 .لت  ونه، لوال جك  ةييو  ظك  انلءيه إوى ألقب لوطي  ةلاه 
لو قاب  لألل  وكاا   –لو االه  –هااو  وللاه أ او  تااذك بليا ، يلقاده أ او ناوذس فطااب لضااهو لو اله لل

، فلاااا  اكااااك  ب فالهااااو ياااا ذلء اوااااس بااااا  (1)تاااذك، ل ااااو بل ااااه نااااوذس قااااب للااااتنداه كاااا  للااااال  ألب لس كنهااااه 
 .لاللتلو  وه 

، إا   ضاااه للوااابتهو 1453وطااب تا ضاااه ناااوذس وتوبثاا  لقااادتهو يوو اايااا ، اااذه كاونهاااو لاواااس ةااو  
، تطاال  ناااوذس قياا  اواااس (2).." قااا   لألطيااوء ضااا ل ة ألاا لء ة لاااا  ل لتااا  وهاااو فاان ونااابك "  ضااو  جاابابل  ل 

تل ااه إناان ألااا  فاان جاالل ع وناابك، لأتااول  جاا لء تااويله لأيتااث فاان وهداا  ل ةااال فااو ألااب  ااك " ي لايلع 
للااوف ه يااا  ن لوتيايااا  لوتااان بللاااه ب فااا  . ايااناان تويلتاااو ، لوااا  أقاااص  تل ااان اااال ةلاااى أتاااب فااان لويااااه

ه، لل لاه  نهاو  ت لواا  ةلاى نطووا ، تاااث ألبةلااو باا  لو التى يوو لتجاادى  اث او تات  للاا لءله لوا لااو
ان تيااو  … لوابفك لو اطاابة  لةابه إوااى لواا لق ياااب ألايلةاك اليلاا  تذانا   هااذلذة لواندئ، فطااب كناه لتااال  أ  

 . (4)، لبفنه فن لو طي ة ل لو ا   انوس (3).. " جبابل
هااو ققاااابة ألاا تهو  وااال فطااب كتياااه نااوذس ياااب لفاااوة ، لةلااى  اااو تطاال  أن هاااو (5)" ثااوث  ااا لٍث أل اان  " أ  

 . (9)للتلب ه أللليو  لبابل  فن لو ثوء و  اليطهو إواه أتب 
للوظوا   ك   لثن نوذس أل  هو، أنهو و  تتتابث ةاك لو اله قاط ، يقال ة  يوجا ة، لوا  اا ب فان   ثاتهاو      

ق ااال، لك نهاو كوناه تاياا  ةاك تاذٍك ة اااق ااجا  فان بلللهااو وداظ  اك أوداوظ لو االه ال  اك ياااب لال  ااك 
ن  و اطلطهو لاتذنهو ااال لو اله لواال ال انداس أك ات ثا  وهاو فان كا   جان فطاب . وائ  ياثه  له أ  هو فطط لل 

                                                                 

 .ومابعدرا  26/  6:  6896،  2ديوان نازن ، دار العودة ، بيروت ، ط: ينظر ( 6)
، 6ربيعان، الكويت، ط، مؤسسة ال(كتاب تذكاري) تسربة األغتراب عند نازن المالئكة ، عبد اهلل احمد المهناّ ، ( 2)

6899 :418 . 
 . 490: الديوان ( 3)
 .40:  6896ط، .الشعر والنظرية، عبد السبار داود البصري، وزارة ا عالم، بغداد، د-نازن المالئكة : ينظر (  4)
 . 2/308: الديوان (  9)
 . 490( : كتاب تذكاري ) تسربة ا غتراب في شعر نازن المالئكة ( 1)



29 

 

لاله لوتذك لوال اغ   كاونهو بو و  لويتو  فن يت  لأل اج، اوبيو  أاابأ  اك  اوء لوغابا ، لقاب  واه ةلاى 
  (1):طوم قو ت ، لتتتضنه لدا ، إا تطل  ندلهو لك تتل

 
 ورو يحيا في الدموع الخرس في بعض العيون 

 وله كوخ خفّي شيد في عمق سحيق 
  ائع يعرفه الباكون في صمت عميق 
 وسدج يبحا عنه األلم الخشن الرنين 

 قنه يقتات قسرار السكون 
  واس   مختبئا  خلح العروق

 
تلاا   ااك لوتاذك لاللة  وهااو فان   لاوتهو تلااس، ااال لوتاذك لوااال  (2)  فناوذس فان  ثويهاو اااال  ل ونتاكا ا

 . (3):لايه ك   ندلهو 
 

 وسنحبوه قس   ققوج وققوج 
 وسنعطيه عيونا  وسبارا 

 
وال فهن تاطاه قا   ةلاو، تاب م أل    اك لودا ح، ألك لودا ح واباهو ذلياف، لأل  فا ٍح اكالك، لاان يااك 

، ألنهاو قتلاه تي هاوجاب فان لو اله، التدتا  أك تتااك م  ، وااوس الياب   اك (4)فان كا   وتظا  إناه أل ا   اك لوتاال 
 .(5):لاللتلو  ولتذك، فهل لولاط لأللا  لوال ا يط لوتوض  يوأل ئ 

 
  نااه خيطنااا األخياار  لاا  الساار

 

 وة فياااه ماااان قمسااانا قلااااح شاااااااي ِ 
 

  ّنهااا مااا:"لاام يااز  رامسااا  لنااا 
 

 علاا  مساامع الشااذج وال ااو " تاات
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 0(1):تطا  ططللو  إتتدووا  ،  اط   لل او  يوويلل  وهال لأل ا  لاو ان

 
  فسااحوا الاادرب  نااه سااا  خسااال

 

 ن رقياق الخطاا  كئياب السبااين
 

 الغالم الحساس ذو األعين الغار
 

 قاا  بتاااأري  قلاااح سااار  حزياااان
 

  ناااااّه مطعاااااام العيااااااون العميقااااااا
 

 ِت وينباااوع كاااّ  دمااااٍع سااااخين
 

 
إللليو   ثوياو  ا تيط فاه لو له لولوص يوواو ، تتول  ( أقلى  ك لوطي )لنلب ةنب نوذس فن ققابتهو 

ال لندقاااو  فااان جاااا او يااااك  اااو اااال التااان، ل اااو اااال  لضااالةن، "نااوذس  اااك لوواااه  لااا   لقاااف قااال ن إا 
ا  لوا ياا ، فان إوتتاو  لات ل، ال لفتااو  فااه ، إا ات ثا  وهاو فان  اله (2)"فل لتهو لوالتا  ت تذو يلا لح لأل  

هااو تااابفع ةنهااو ثااا ى لوطياا  لتتالاااه ةوقااد  بوضاااي ، تت اااى لودللااطا اااهو، فااااإال ينااوذس تتااائ  أ   نااك  اااله أ  
  .(3)ةظو هو  تقيح تكيا ة، لقنوي  تطوت  لألةبلء 

    

 في الثرج األسنبّي قحسن ترتعدين 
 تدفعين الردج في عناٍد، وتنتصبين 

 يستحي  تراب ن عاصفة، يصبح الياسمين  
 ت   فوق قبرن لغما  يقا

 وعظامن تصبح تكبيرة وقناب   
 

هاو  وطب أاطظ لوقله لو نياث  ك لو   و  لوتللا ، جال ل  قل او  ةوواو  فن ندئ ناوذس، إا كوناه ل  
، لألنهااو (4)لااان جااوة ة كاااوس اله جااال  قاال ن فاان جااا او لكثااا ل   ااو نوقاا ه لودللااطانااك فاان قضاااته  

ال اهلبل، لفااو  كاوك لوطيااال لو ااووج اهلبااو ، لقاب ت كهاو كاوس فطب كونه نوذس تلجى أك ااووج أ  هو طيا
هاو .  (5)ك و تاك  نوذس  دتلت  لول ل   ل ل  لوةوه  واوس ت يط نوذس ياك قضا   لوق   لاان  اله أ  
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لأل ى ةو    لان قضاا   لودللاطانااك لواااك اطاتله  لوقاهوان   تاولواك لوطضاوء ةلاى لاااه  فان للات لوع 
  (1):لطنه  لوللاال 

 
 ك  يوٍم تموتين في القدس ك  صباح 

 يقتلونن، تنق  قخبار موتن سود الرياح 
 تسقطين شهيدة 

 في الشعاب القريبة، والطرقات البعيدة  
 ترقدين مخ بة بدما  العقيدة  
 تقعين بنابلس مثخنة بالسراح 

 وتهيمين ظمأج شريده 
 في دروب الظالم وحيده
  تسكنين سراح القصيده  

 
لوطااابئ للألنهاااو  للوقااا ه للونلااااا  للوجااايوياس للويتااا  للو نتناااى للو نولاااا  " جاااان  تتاااى واغااابل كااا   

 .(2): للونلاُ ،  طوتو ، تتى لوظو  ف ن ه التتا   جوة  
 

 وتحارب قعدائنا شرفات المناز  
 والشبابين، 

 والبحر، 
 والمنحن ،

 والمناس 
 ويحارب حت  النسيم البلي  

 وعل  رسع شعرن ينهض كّ  قتي  
 […  ] 

 ويصير الظالم نهار مشاع  
 آه، قمي، وتستقبلين 

 يوم نصٍر ، وخصب و ي  السبين 
 عربي السدائ  
 عربي السدائ   
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لاياابل لك نااوذس انااو تيتااااب قااب  ل  كااوك ةاااك لوتهلا ااوه لو ل ونلااا  ، فلاووهاااو لو ل ونلاان  ُالاا  لااا  

ا ، اكتلال لووهو لوتايا  أل قل  لو لا  أااووه، واتوجى، لات    تل ه لأللللال لوللقان  ع جن  ك لو  ذ 
 .لوجا ا ، جدوفا   اوبي ،   و اكلال لوطقابة  ذلن  لقوي 

لةلاه ا كك لوطل  فن ضلء  و  ضى أك نوذس تاك تتاول  لوكجاف ةاك ة اق لوتاذك لواال ااجا  
ل ياابلللهو، ااااال لوتاااذك لواااال أودتاااه يجاااك  اتطاااق وهاااو لقلقاااا   تي ذااااو  اااك لاااو  لوااانص  لوجاااا ل، اياااب

 ظهاا ل   ااك  ظااوا  لو ثاااوء لوندلاان فووتاابث لولااو لن لو ااالو  " إتلولااهو يااوو له فاان أبلااال  ظاااوا  لو ثااوء
لااان  ل نا  ياا ك  لوتاذك ااال لوقال ة لو ها ناا  … يوونلاي  وهاو  جااو ك  للبلنا ا  و ااو اات اهاو  ااك أوا  لتاذك 

ه لوال اتا ض وه لودللطانالك لك  لو ل " أقلى  ك لوطي  " إال   و التظنوم فن ققابتهو .  (1)"ةلى لوللقع 
اه  لااطيه فل  لالنتقو  للوتاوة لولبابة، فهن ةلى اال لونتل ت ى  لا  يب  تان و كوك اا ى أك   اله أ  
واااائ نهويااااو ، إا لااالف تاااالب يااااب لويااااث للوااالالبة، ليهاااال نااا ى للااالب تجاااويه فااان لو لاااا  فااان ااااام لو  تلااا  

 ( .لالوتذل )
 

 : موت وفيقة 
، لك ااو اطاال  1491لياابلاوه  1490وال يلفاطاا  طاان  لوكت ااوك، لفلاا ة فاان ألللاا  كونااه ةوقاا  لولااا  

قاباطه لأللاتوا ليا ل إيا لاا  ليا ل، قاو  اتااك او كوناه لو تاه، لجايوكهو لألذ ق  طاوق ةلاى لوط ااق لواال 
ةياااه ااال ي تااوالة ياتااه، لقااب لتي هااو فاان قاايوم إال  إنهااو  وتااه قاايا  ، فولااا اتقاال   إيااوك تلااس لو ااب ة أك   تو

ال يطقااويبم ةاااك  لاا ةوك  ااو لااتتيبب، واال أك لولطاااوء يلفاطاا  كااوك   كنااو ، للك  يللااه لااا ةوك  ااو لاتوجااى، لل 
 .(2)لفاط  تتيلل  ةك تلس لواك ى أل لو اونوة 

جاايوس )وطاب يتاث لولااا وال ةاك لفاطا  ياااك طااو ه اك اوتاه فللااباو  وثلا  أ و اه، ف ظه اااو فان ققاويبم 
وطاب   ااو  طل ا   ااك لاو  جاي وكهو لألذ ق ةلاى لوااوو  ةلاى لوا ب   ااك . (4)(تابليق لفاطا )ل  (3)(1،2لفاطا  

 .إلت ل  لو له وهو 
وطاب جااكله تلااس لوطقاويب  اابلو  ظااوا ل  أياا ذ  اك لووااه لولااا وال تل ياا  تياه ولفاطاا ، لااوةو  جااي وكهو 

وس  تابلب فضوء  تتجك   ك لووه وطوءله لوتال  لو دت ض، ل ك لاو  ااال اكالك لونظا   اك لاو  لوجاي
لوبالو  فن لودوةلا  ل نلونا  ، لوكن ه فن لولقه الته نطط  لالنطوق نتل لواوو   ك ةوو   تبلب فن بالواتهو 
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، فان لالاه لوااوو  لاللاد  جاياهو  (1)لوذ ونا   للو كونا  ،لقب تاول  لولاا وال تينان تلاس لوبالوا  فان ققاويبم تلاس
  (2)نه لفاط   ك لو  جي وكهو لَت ل   ك لواوو  ي و اجت   ةلاه يوواوو  لوال كونه تط    

 
 تمثلت عينين يا حفرتين
 تطالن سخرا عل  العالم

 عل   ّفة الموت بوابتين
 تلوحان للقادم

   
اه، اال لوجاايوال  وطاب لضا ت  لولاا وال يلقااده لاذءل   اك لوتااوة جااايو  فجاايو، فغابل لو وضان فا ااو الق 

لو  للتاوبته فو ةلال أك   ل ونلا   فن تلس لو ب ة ان لوتن  للوتال  للواندللك، إنه ايتث ةك الته  ك
لالتااه الااتغ ق فااان لو االه، لأك اطغااى ةلااااه لوتناااك إوااى لو وضااان، ليولتلااو   ااااال لاااا   ااك قااال ة 

واااوس باابه لواوقاا  ياااك لو وضاان لو ت ث اا  يتلااس لوقاال ، لبا اااو لياااك . لوتياياا  لو اتاا   وثلاا  فاان الك تااه
 .(2)ض، قلط  ت و و ، ألك  لال تبلب لقتلة لوبلء ااابلنه أيبل  إوى للقاه لوتوض  لو ت ث   يوو   

وطاب أوااح  لولاا وال ةلااى لفاطا  كاان تطاا    اك جاايوكهو، لك ن اه فاان أثنااوء اواس اتااول  لواابل  كاايح ل ااوح 
 (3): لألو ، يووالبة نتل لو وضن،  ك لو  تضل  لفاط  ولطويهو  طل    ك جيوكهو 

  
  قطلّي فشباِن األزرق

 سما  تسوع 
 تبينته من خال  الدموع 
 كأنّي بَي ارتسح الزورق 

  ذا انشّق عن وسهن األسمر
 كما انشّق عن عشتروت المحار 

 وسارت مع الرغوفي مئزر 
 ففي الشاطئين اخ رار 

  وفي المرفأ المغلق
 تصلّي البحار   

 
                                                                 

وحدائق وفيقة ، نصير الشي  ، الطليعة األدبية ، (  6،2) ة شبان وفيقة ف ا ات الرؤيا، قرا ة في قصيد: ينظر ( 6)
 0 91: ، بغداد  6888، س4ع

 . 622/  6: الديوان ( 2)
 .399: 6899ط، . شسر الغابة الحسري، كتابات في الشعر السديد، طراد الكبيسي، دار الحرية، بغداد، د: تنظر( 3)
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لااو  جاي وكهو، ألناه  أضاانى وطاب ةااذ ةلاى لولاا وال، ل نااا ذ اك طلاا  أطوواا  ولفاطا   اك . إنهاو أ ناا 
وطاب .  (2)" ألنهاو فان قا ل  يتاو  ة اطا  " لو  الاتطع أك ااب كهو  (1)" ةج  لناك ل تهو إواس " ندله كثا ل  

لوتلاااا  " ف ااااو لياااااب لوتتطااااق ةلااااى لالثناااااك  –ألااااطل ة ةجااااتو   –أقااايته تل ااااو  فلضااااع  طويلااااه لأللااااطل ة 
وب ل، فإال  و أندتح لوجيو س لأطله لفاط ، اقوال لولا وال ، إنه نذلع تطاطن إوى  و فلق لو (3)" للأللطل ة 

يهااذ ة ةناداا  لك ناااه فاان لواااذل ق ت ل لااه لو ااااوم، لاطاا ك إطووتهاااو  ااك جااايوكهو يإطوواا  ةجاااتو ، فتتلااا تلاااس 
 . (4)لوطلا  قبللتهو تان و ا نتهو اوس لوياب لأللطل ل 

كووطاااوي  لوغ اااال، تاااتل ئ لوااابف،  لاياابل لولاااا وال لااال لوياااااب ةااك لفاطااا ، ب اياااو ، وطااب طوفاااه  لتااه
ال يلفاط  ببه ألا ة واوو   ل    (5): للأل وك، فإال يووجي وس  لقُب، لل 

 
 كأني طائر بحر غريب 

 طوج البحر عند المغيب 
 وطاَح بشباكن األزرق  

 يريد التسا   ليه 
 من اللي  يربد عن سانبيه 

 فلم تفتحي 
 

 (9): لا وال للفاط   و ا كك أك  الت ق إنه  ةوو  ال  تنومإا و  اكك  و ياك لو. ان وك تدتح. لااهوه
  

 ولو كان ما بيننا محَض باِب 
 أللقيت نفسي لدين 
 وحّدقت في ناظريِن 

 رو الموت والعالم األسف  
  رو المستحي  الذي يذر 
 تمثلت عينين يا حفرتين 
 تطالن سَحرا عل  العالم

                                                                 

 . 612/  6: الديوان ( 6)
 . 612/  6: ن 0م (  2)
 .609: ت0ط ،د .رذا رو السّياب، مدني صالح، مطبعة اليرمون، بغداد، د : ينظر( 3)
 . 604: ن  0م : ينظر ( 4)
 . 622/  6: الديوان ( 9)
 . 622/  6: ن  0م ( 1)
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 عل   ّفة الموت بوابتين
  تلوحان للقادمِ 

 
اواااس لو وضااان، لااااال لوتوضااا  لو طااااا ، " إنهاااو  جاااوة ، والاااه  تله ااا ، يااا  تااااونن تاوداااو  ب اياااو ، فاااا 

لو تلياُب، ياناه لياااك لفاطا  لاابل و لو لاتتا ، ليابال   ااك ةجات له لوتاان تلا و  اك  تاا  لو تاو ، إال يااناااك 
فاطا  لول ل ا ، لودوت لتلاس . تا  تابقتن لو ةاال ط ل تاك، تد تاك  لةيتاك تطوك، تلس لفاط  لودتوة لاام لو

  (2): لياوس، أب س يب  للتتوو  ةلبتهو  (1)"    ة أل ى، تل ةُ لوذ ك للو له 
 

 وريهات قن ترسعي من سفاِر 
  ور  ميت من سفاٍر يعود  

 
تطاو  كتطال  لوااوو  لواال كوناه تااا  فااه لفاطا ، وكناه كاوك ( تبليق لفاط  ) واوس  لح اطا  وهو فن 

ك ذ فاه لوجوة   جوة م، لك نه كوك ايت  فن ةوو  تطاطن تتط لم ةالنه، إا كونه لوطيااا   غل دو  يووظو ،   
لو ظل   فاه  الل  يوولضلح، للوظو  لوال اغلدهو اطاك اوس لوااوو ، لاا  كووتطاطا ، لتطاطا  كاوولا ، للفاطا  

 .(3): لو  اال لواوو ،   اد  لول ع إوى ك  تداف، ةنب أط لف تباطتهو 
                     

 ويحها ترسو و  ترسو وتبكيها منارا 
 !… لو قتارا 

 لو قطا  المكا في دنياه عاما  بعد عاِم 
  دون قن يهبط في سلم ثلٍج وظالمِ 

 
لاااوان تلااوي  لو االتى ةاااك لاكاال ، لةااك  يوااااو لةااك أنهو اااو وكن هااو وااا  تلااقو و أال  لولدااوء ألك  لواااال 

 . (4): تت ن ى  لايه و  ا ه 
 الموت  صموت كالظالِم آِه و 

 اعر وا عنها ومّروا في سالِم 
  وري كالبرعِم تلتح عل  قسراررا

 
                                                                 

 . 694/  3: بدر شاكر السّياب ، قيليا حاوي ( 6)
 . 624/  6: الديوان ( 2)
 . 629/  6: ن  0م ( 3)
 . 629/  6: ن  0م ( 4)
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لةلى  و ايبل لك تقلا  ةوو  لو له يهام لوقل ة، لن و اتلوب ةك الللئ توو   ت تيط كلاو  يااله 
وئ فان لوتااوة، لوجوة  لوتن اتلذةهو لو  ض للو بيا  لوتاوبة فان لوتااوة، لواائ ي او اا لم تطاطا ، ألك  لالنتكا

لةااب   ضااى لواااله لوتلولاا  ي اااو اتاطهااو  ااك تللاااوه تاوتااا  الالهاااو تلااب انوءتهااو فاان تقاالا  ةوو هاااو 
ل ل  يقل  تلط او ي ط  تل ا  ةل هو تلب ضووتهو فن قدل اوس لوتل ، ل و كوك البل، فلفاط  بوب ه 

فتاوداه  اع ةاوو  لو التى لو ظلا  فكاوك  ةوو  لوتاوة إوى ظو  لواوو  لولدلن، قيا   و  تنتهس  بيتهو لوتاوة،
 ثااوء لولااا وال وهااو تاياااا ل  ةااك  بياا  كو نااا  فاان للتتضااو  لو وضااان ل ااب م ينلااٍ  لبااااب  ااك لوتاااوة، اتتااا ى 
لولااا وال  ااك لووهااو  ااو ا كااك أك ااانااه ةلااى لاللاات  ل   ااب كو   ااك ل لء اوااس كل ااه أك  يانااه لياااك لو وضااان 

وة، ل ةاااال  ااك لو االه اتتللااه لال اكاااوب اجااا  يااه، واااوس كاااوك لو ت ثاا  يلفاطاا  انااو تاااولذ  ااك جااهلة لوتااا
ةلاااى أك  تلاا  لولاااا وال اااام وااا  تكاااك " للااتلبل ه تلاااس لوقاال  لوغو ضااا ، لكاا ك  لو  اااذ قااب للاااب واااه ط اطااو  

ي ثاا  ألااللء  لااوو  " ، لك ن اه اقااف ةااوو  لو اله (1)" لووقا  لو  ذااا ، فااوو  ذ ةنابم ااال لوكنوااا  للوتل ااا  
 .(2)" وها ، ةلى أيتلو  لللتذلء لوغد لك للو هذو  ل 

ان " لتظها  لفاطاا   اا  ة للا ى  لقااب بط ااى لو وضان للههااو يضاايوال  اات ،  ااع  ااو  (3)" فاان لاكاال  أ  
  (4): ضى  ك لوقيو للوتال  للواندللك، ف لح لولا وال ات نى ةلبة اوس لو وضن 

                   
 آِه لو قن السنين الخ ر عادت يوم كّنا 

 فتيّين لقبلت ثالثا  قو رباعا   لم نز  بعد
 والشعر الذي ينّشر قمواج الظالم ( رالة ) وسنتي 

 في سيو  من العطور التي تحم  نفسي  ل  بحار عميقة 
  ولقبلت برغم الموت ثغرا  من وفيقة

 
" وا  تااذ  اكا ى لفاطا   وثلاا  فان لاوط م، فداان لولقاه لواال لةبتااه ( والا  فاان ياو ائ ) لفان ققاابته 

يااوو لنء إوااى لوااا لق تداذه تلااس لوكل ااوه اكاا ى لفاطاا  تااك قاا ه إ كونااا  قاات   لةااب واالس " ك والس ناال ل
  (1): نل لك يإ كونا  تتطق لنياوث لفاط ، فاطل 

 لو صّح وعدن يا رفيقة 
 لو صّح وعدن، آِه  نبعثت وفيقه 

                                                                 

 . 226: السّياب (  6)
شاعر األناشيد )  91/  3:  6899،  2بدر شاكر السّياب ، قيليا حاوي ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، ط( 2)

 ( والمراثي 
 . 191/  6: الديوان ( 3)
 . 199/  6: ن  . م( 4)
 . 122/ 6: ن  0م ( 6)
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 من قبررا ولعاَد عمري في السنين  ل  الورا  
 ؟ !…تأتين قنت  ل  العراق 

 ن قلبي طريقه قمدُّ م
 فأمشي عليه، كأنّما ربطت عليه من السما  
  عشتار، فأنفسر الربيع لها، وبرعمت الغصون

 
ا  لوق  لة اط  فن تاوة لولا وال، اال "اطل  لوبكتل  لطا  ، إك اام لأللط  تيلح  يجنء ال أا  

، وطب تلطدتهو ا.. ةوقته يلفاط   ب لو له، فت كه ل تو  يااب لوتن تال ق يهو لكتال فاهو أل   ققويب لوتال 
فلاال أك وااالس ناال لك، لوكوتيااا  . لوغاال  فاان ندلاااه، لتتلوااه فا ااو يااااب إوااى بالاله ل  االذ، ال تداااو ق ققااويبم

وطاب . (1)" لويللاكا   قب قب ه لويقا ة، وياثاه لفاطا ، لوكاك أا ا   نذوا  للاتثنويا  لتتوذتهاو تلاس لو ا أة لوااوي ة 
 .  يوو لتتا ةب   لايهو  لتتاو ، فط ك لو لتتا

 . (2): لتنلكال  ع قله أ   كلثل  لواك اوه، لاللح  ك يانهو ظ   ولفاط 
 

 وقشرب صوتها فكأّن زورق زّفة وقنين مزمار 
 تساويه الدرابن، يعبران الروح في شفق من النار 
 يلوح عليه ظّ  وفيقة الفرعا  قسود يزفر اآلرا 

 .سحائب من عطور، من لحوٍن، دون قوتار
 

وااذ ك لااا  لفاطاا  ظااوال ا كااك أك تلاااتكنه  و تااه، ظااو  اذفاا  ل اااوه لأل   اااوه تلااس لوتااان فكاا ك ل
 ! .تلقف يلتويال لواطل ، ليوولتلك لول ال  

ه يلفاط  واللب توو   ك لوتللذك فن إقو   لواوق   واوس فو ةلال لنه فن ل تبلبم إوى لو وضن اط ك أ  
نوتاا ، ل اك نوتاا  ألا ى أثياوه  للوتاه فان لوتقال  ةلاى  لوطيااا   يوو  أة، يلقدهو  قاب  لوتناوك  اك

أل ا كنناو لوطال  إك تتبااب لواوقا  فان ضالء لال تابلب كاو ك فان لاا  نقاايه  ااك . لو ا أة لأللا ى يووتاال  
لوتاال  لو اوبل لو ت ثاا  فان لو اا أة لأللا ى االلذل نقااايه  اك لوتااال  لو لتان لو ت ثا  يتااال لأل ، فان تاااك 

ه يط اط  إاتويا  ، فلفاط  تل ع " ئ اطل  لوبكتل  إتلوك ةيو إك  لوتباث ةك لفاط  إن و كوك تباثو  ةك أ  
هااو لت كتهاو اتا ا ، ك ااو تابث وياب  ثاا   تلفااه فان تااو   اه،  وتاه أ   فان طيااا  تاوتهااو ل لتهاو يااك يااب  لأ  

 .(1)" لضع لت كه طدو  اتا و ، فهن فن جلقهو ت ث   جكل  يب ، لان فن  لتهو ت ث  لأل  

                                                                 

 .  13: دير المالن( 6)
 . 119 – 114/  6: الديوان ( 2)
 . 383 – 382: بدر شاكر السّياب ، دراسة في حياته وشعره (  6)
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فااإك جااك و  ااو ا للبنااو تلااوم قااال   (2)ياابل  ااك قاال  لأللااتوا لياا ل إياا لاا  لياا ل أك لفاطااا   وتااه قاايا   لا
إا  –لوجاوة ة  –لوبكتل  إتلوك ةيوئ، لتلكب و اا  ةيوئ ة و م أك  لولا وال و  اكك اانن يلفاطا  با ااو 

، لااال (3)ااوبل  ولجايه  أك  لفاط  واله تطاط  فن التهو ي  جلقا    تلا لا  أضادواو ةلاى جالص و ااا  أي
) ل  (4)(  1 –لااد  أااالال ) لوطال  تتاال  تلوااه لوجاكلس، إا أك  لولااا وال قاا  ح فان ققااويب ةاابة  اك  ثاا  

ي لا وء  اك أتاال  كل ااا  لباا  و ااا ، فل ااوال ااال لوتظلاا  اناو ن للاللء أكاوك لأل ا  اااال أ   (5)( أتيانان 
ويلاا  لوتان لالهاو يااب  فان لفاطا  ةلااى لأل لاح بلك لةاان تتضااح جاايو  فجاايو  لوطا اا  لو  ذاا  لوه" باا م ف ناه 

تلولاو  يوولايا  ..  نه، وااي  ةك  ال ه فن فت ة  ك فت له تاوته  ي  و كونه  أجب  لودت له ظو او  ندلاا و ، لل 
 . (7): واوس لالهو ياابة  ةنه أجب   و اكلك ق اي   نه تب  لوتلتب، ف لح اطل  وهو  (9)" لتلقو  إوى لولوص

 ت في القرار من بحارن العميقة وقن
 قغوص   قمّسها، تصكني الصخور 

 آِه يا وفيقة: تقطع العروق في يدّي، قستغيا
 يا ققرب الورج  لّي يارفيقة 

  للدود والظالم
 

ك تق ، ف نهو تتتوجى لوللض فن  أ و نوذس فل  نلب فن جا او أث ل  وتياال  وه ف ثته، لتتى لل 
 . ةلى قا  كونه لويبةاوس و و تلبم فاه  ك ل لو 

 
 : موت السدة 

ه أللل  قاف  ، 1442ث   فلاا  أل ى كوك وهو يااب لألث  فن ندئ يب ، لال لان  له لب ته أل  
أا ضاى لوطضاوء، .. أفا ضاى لواذ ك لوااوتن : " ف لح جوكاو  اوس فن  لوو  إوى قباطه لووب لوجاللف قاويو  

، لاتنل ةلن   فت  ه.. أك ت له لب تن أللل  اال لوقاف ن  أنو أجاطى … ياوس أل  قلاٍل الدق يتين 
اه، ف نلاوم تضاك لولاب ة (1).."  ك ض ه لأل ض  ، فلب ته ان ك   و أيطى وه لوبا  لوال فلااه ي اله أ  

                                                                 

 . 3/99: بدر شاكر الّسياب،  يليا حاوي: ، وينظر 29: من شبان وفيقة ال  المعبد الغريق( 2)
 . 62:  6896،  2، لميعة عباس عماره ، مسلة األقالم ، ع(ظاررة وفيقة في شعر السّياب ) ينظر ( 3)
 . 218/ 6: وان الدي( 4)
 . 140/  6: ن  0م (  9)
 . 36: من شبان وفيقة ال  المعبد الغريق( 1)
 . 612/ 6: ديوان ( 9)
 . 66: رسائ  السّياب ( 6)
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لةلاااى اااال لونتاال كوناااه تاااوة لولااا وال ك اااو ا لاااو ااال يتثاااو  ةااك لو ااا أة . اوااس لو قااوال وللااابنوم إا ااوم يااباو  
 . (2)ل لود لغ لو نجلبة لوتن تلب  اا

لوتان اطاال  ةنهاو لوابكتل  إتلاوك ةيااوئ (  ثاوء لاب تن )  لح لولاا وال ا ثان لب تاه فان ققااابته 
إنهاو قااياونا   فاان قااوبتهو ل اوناهااو لالاا ل لاوي  أياوتهااو ةلااى ااال لونلااق لااااذل اواس إوااى ةااب  

   ك أنه و  اكتاال للتطوةته ت ث  تلس لوتل ي  وهلوهو، لقلولتاهو ةلااه، فهاله جوة اته لةلى لو ب
و  ةوواو ، ف ك  نويع لوتذك فن قليه تدل ه للو  انيلةهو  لواكك اال، فإك لولا وال قب .  (3)جا ل   ثويا 

لوجاه فان ندلاه تلاس لواوطدا  ياااب  أك لجاتب تذناه ةلاى لب تاه، فندااث  او يبلللاه ةلاى تلاس لوجااوكل ، 
، يووطب  لوال اجكل تذنه ود لق لب تهو ل ي  و و  اكك فن تانهو اط ح إوى إنتوو جا   ثوين ال قا  

 (4): واوس  لح اطل  وهو
 

 وري ك  ما خّلح الدرر من الحب والمن  والظنوِن 
 ورسا   بدا فألهمني الصفو وخّفت قنواره  لحنيني 

  قد فقدت اأّلم الحنون فأنستني مصاب األم الروم الحنونِ 
 

و كونه تونا  ةلاه، لك نه  أاطك ت و و  أك تلس لواوق  ث  ن لم الوي  لوطي  أك اكلك  تا و  ةلاهو، ألنه  
 (4): قب لنتهه، ف  لب أك الوذل لب ته، يث    و قب ته وه، واوس القن لوطي  لو ت  

 
 قيّهااااا القباااار كاااان عليهااااا رحيمااااا  

 

 ..مثلماااااا رّبااااات اليتاااااام  بلاااااين 
 

 
ال ال فن تا ته تلس، أ و  اام لونوذو ، ف لح اجكل لولتبة ياب لب     (5): تهلل 

 
 سااااّدتي ماااان قبااااّا بعاااادن شااااكوا

 

 ي طاااواني األساااا  وقاااّ  معينااااي
 

لاكااال تنتهاان تلااس لواوقاا ، تاااك القااب لوطياا  بلنااه، ألك لوطلااال لوااال فااتح يااوأل ئو  قاا لةاه وهاااال 
، إا أك لو اااله قاااب تااااو  بلك  ، للاااتتث  لولطاااو  اااع للااابم، لللقاااب لوياااوال وتتوجاااى ألااايوال لوتاااال  لوتاااال 

                                                                 

 . 9: قساطير : ينظر( 2)
 . 34: بدر شاكر السّياب ، دراسة في حياته وشعره : ينظر( 3)
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لوتذك لوناويع  اك لودا لق، لواال ايابل قوطااو  "لوطل  لووهو إك  ل نلوك إال  و ت لكه  با ل تهو وب ل  ا كننو 
ات لكه (1)" و ك اتي ه ، لاغ  م إتلوئ للضح يياث لوب و  لوكل ن لوال اقاال  و ايبل أنه لولا  لألل ى 

 وك للو له، لوال إتلوئ تو   يووالذ، كلنه ال التطاع بفع أل  ك لم اقايه، واوس  لح لولا وال الل  لوذ 
 (2):اللال ك  جنء، ألك  ةب  قب ته قب كدوم لولل 

 
   تلمنااااي، فلسااااات قااااد علااااام اهلل

 

 قرّد الق ااااااااا ، لااااااااو يااااااااأتيني
 

 ول اااِم الماااوت والزماااان الاااذي يسااااا
 

 اااالب ماااا ترتسياااه غيااار  ااانينِ 
 

 
تلا يه او لةلاه ا كك لوطل ، إك  له لبم لولاا وال أل اه، إن او اانان  اله لوتاال للواوطدا  لولاااك للا

لولا وال ذ نو ،   و للق ف لبو  ةوطداو  أب س  ك لووه أنه وك انتهن لال ي لته، ألك ف قته  ك لوتال تيبل 
 .ةلى لفق  و ا لم  تض لنتظو  با   لب 

 
 :موت العمة 

و  تيُب نوذس فن  لقدهو اال، أكث  نضلو    و  ضى، فهن ك و ةهبنواو أب كه ليالةن  ل ونلان أك 
وااوس  (3)"يليال ايلط ل نلوك إوى لأل ض، أل لواوو  لولادلن لو ظلا  لوكيااال .. نلونن   لوة لولللب ل " 

فهن و  تذ  ألا ة لتبتهو للبت ليهو ك اك اتاول  أك الاب  تندلاو  و او فان أة وقاه، ل او  تولالتهاو أال  تكثااف 
 (4): تطل   ول لقف لوندلن، وتلا  تذنهو  تلونلو   ع  و تياثه اك ى ة تهو لو ات ، واوس

 قناااا لااام قز  فااااي لفسااار رانيااااة  
 

عياااااا ِ    لألفاااااق فاااااي صااااامت وا 
 

 تتااادافع الااااذكرج علاااا  شاااافتي
 

 بعااااااض ارتعاشااااااات وقصاااااادا  
 

 الساااااارح نااااااديان تعااااااير باااااااهِ 
 

 قصاااااادج ماااااااِض مياااااات نااااااا ِ  
 

 قّياماااااه عااااااادت صاااااادج حلاااااامٍ 
 

 لاااام تبااااَق مناااااه غياااار قشاااااال ِ  
 

 غيااااااااار ابتسااااااااااماٍت ممّزقاااااااااةٍ 
 

 قودت بهااااااااّن مااااااااارارة  الااااااااادا ِ  
 

 

                                                                 

 . 296-290: الموت في الفكر الغربي (  6)
 . 604– 603/  2: الديوان ( 2)
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لوقل  تطلاع لألجااوء لو  كل ا ، لتتالل ب  اك لووهاو بالاله ةوطدا ا   يوجا ة وكنهاو ال تنتهان أال  تلس
، وكن هاااو فاان لولقااه ندلااه أفقااته ةااك  ااوٍض تاا ي ص ياااه  ةنااب تاابلب أثااا ه  و تهااو يبق اا   جاالي  يااووغلل 

 .(1): ق  لو له، فونطد ه ايووته، لأ له أا و ه   وبل  التثا  لألو ، فهوان نوذس تتلوَء  يت  
 

 األمس، ر  في األمس من حلمٍ 
 

 ر  فيه ما ينسي من الحرق ؟ 
 

 را  فياه بعااض صادج  يناااغمني
 

 ذكاارج، رسااا ر غياار محتااارِق ؟ 
 

 لفاااااظ يماااااّر ؟ وبسااااامة ؟ ويااااااد
 

 ماااااّرت برقتهاااااا علااااا  قلقاااااي ؟ 
 

 
فهوان تيتث ياك طاوه لو وضن ةك  و ااانهو، وكك ألللء لوللف للوتللئ  ك ةب  الح لو وضن 

هاااو يجااانء  وثلااا  ، يااا  أنهاااو تتاااللف  فااان أة اااوق  لاتهاااو، فوجااانء لااالى لو اوناااوة، فجاااال  ة تهاااو لنطدااا ه، و
 . (2)لللتلوى ةلاهو اطاك لو له، فل  ايق للى ياض  ليتلو   بو ي  

 
 بعاااض ابتسااااامتن التااااي غرباااات

 

 ِِ  في الصمت واحترقت عل  األفِق
 

  
ك لووه ةك ضادهو للنلالوهو أ و  لوطب  لوال ال واوس تلتااض يووب ع لوال تا فه ةانواو،  اي ة  

 . (3): انى أك اطضن ةلى ك  جنء، فتغبل ةانواو ل تاك الكيوك لألو  
 

 سرحااان   سفنااان ، قياان غااادي ؟
 

 قياان الطبيعااة والهااوج النظاار ؟ 
 

 ماااااااا للحيااااااااة راااااااوت قشعتهاااااااااااا
 

 لاااااايال ، وعّكرسّوراااااااا القااااااااادر  ؟ 
 

 
طوقااوه ل نلاوك ولتااوف  ااع "  ثان أال ندلااهو، فك نهاو تتاول  أك تالقظ فناوذس إواى ااال لوتااب  وا  تكاك ت

ك ااو أنهااو تتكااىء ةلااى لوطياااا  يتللاوتهااو، لتضاااهو  لضااع لو طويلاا   ااع لوظااو   (1).." لوطوقااوه لأللاا ى 
لويواتا  وا طهااو لو لتلا ، لك نااه  او ا كااك أك نلا اه  طويلاا  يااك ةااوو  لو اله لةااوو  لوتااوة، تتااى  تتااطك  ااك 
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اوس أك ة تهو قب أقيته لاذءل   اك ةاوو  لو اله ألك  أقابلء لوتااوةو ت ا ا ةلاى  او يطان  اك  ثو ااو، لو  
 . (2): بلك أبنى للتلوي  تلتن يووتاوة 

 
 قوحيااااادة فاااااي القباااااار راماااااادة

 

 وقنااااا قمااااّس سااااريرن الخاااااوي ؟ 
 

 خصاااالت شاااعرن فوقاااه حااارق
 

 في عمق يأسي الصاارخ الاداوي 
 

 ومكان رقسن فاي الوساادة فاي
 

 قلباااااااي بقاياااااااا كوكاااااااااٍب رااااااااااوِ  
 

 وقميصااان البااااكي قمااااا بقيااااات
 

 فيااااه حاااارارة سسمااااان الااااذاوي ؟ 
 

 كياااح انطوياااات وقناااات خااااااالدة
 

 فااي ادمعااي ؟ شااّلت يااد الطاااوي 
 

 
اااه تطاطاااا  طوو اااو لللهتهااو لاااان ت ي اااص لو ااااله يووتاااوة كااااوس فاااوك "لاياابل أك  يااااث تااذك ناااوذس تغا 

فنظ تهو وا   (3)"ة للنغ وله فاهو للق لتلواوه لالو  للوتذك للوتجول ظ لف لتطلاوه لالنلوك لوى لوتضو  
ك كونه تتابى لوللقع يطلاا ، ألنهاو تا ى أك كا   الٍه اابانهو  اك  لتهاو، لكا   تكك تجول ا  تب  ل ف لط، لل 
اك ى ان لذء  ك  وٍض كوك ة  او، واوس فطياا  تذنهو  اك لو اله تاكائ قلطهاو لو اااال لواال تابل يهاو 

  (4): ا ئ للاللتلو  إوى لو
 

 مّزقااااات قياااااامي التاااااي سااااالفت
 

 ودفناااات فياااان بشاشااااة اآلتااااي 
 

 وا اااعت قفراحاااي ومااان عباااا
 

 شاااابه ابتساااااماتي و ااااحكاتي 
 

 
إك لوال الق  ةوق  نوذس يا تهو ال  و أيغته ة تهو  ك اك اوه، تلتثا  لوجالق لتغتاو  لألفا لح 

 :(5) . 
 ما زالت الذكرج ت ّج، ولم قز  في قسررا

 زالت، تنطفئ ابتساماتي لمعبر ذكررا ما 
 يتقاسم اللي  الصديق معي حرارة سمررا 
 وتظّ  تحفر  في عروقي الوارنات بظفررا 

 عطش ، قران، و  قمّسن، قين قنت ؟ قتسمعين ؟
ذا دعوتن من خال  مدامعي، ر  ترسعين ؟   وا 

                                                                 

 . 631/  2: الديوان ( 2)
 .31: ت. ط، د.سالم احمد الحمداني، مطبعة سامعة الموص ، الموص ، د. ظاررة الحزن في شعر نازن، د( 3)
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لان تضوب  و اااال أواه  و  تتول  نوذس أك تكلك  ك اوس لونلع لوال ا لض ندله ي له ل ل اك

والاه تااوة لواا لح اان تلاس لوتان تنا ى يندلاهو ةااك لو اله، لتتلناال لواب و ، للن او ااان " الاا  فان قلواه 
لوتااوة لوتاان تتت ا  لو االه لتتطيلااه فان بااا  لااذع لاان ال تظهاا  يتطاطتهاو أال  تان ااو تلااب التهاو فاان ااا ئ 

 . (1)"  طلق 
 اك لاو   ثااوء ة تهاو، ال تتاابى كلنهاو للات  ل ل  واااوس لفان تطاطا  لأل ا  إك نظا ة نااوذس إواى لو اله 

فك نهااااو تالاااك أنهااااو تل ااااااة ول ب لاااا  " لو اااله لو ل ونلاااان لوااااال اا ااا  لولاااالبللا   ةلااااى كاااا    اااو فاااان لوتاااااوة 
ةاك ب يا  لوا لح لتهووكهااو " كواللهاو  يوويكاوء " لو ل ونلاا   لو لا ف  لوتان لالاه لوجاا  تاياا ل   يووغاو  فااه 

 . (2)" …  ك لو لت   ة، ل ثويهو والتهو لوتن تجيه لوللا  لونوب  أ و  طانوه لوذ 
، ااال لو وضان لواال الطان يوواااك اوه  ا  ناوذس، ةالبة لو وضاان يكا   بقويطاهو تات لض إال ةاك ةالبة ة  

ااااا  )ةلاااى جاااوطيهو لوتااااذاك تااابفع  اااك لووااااه ناااوذس ةااااليو  بلي ااااو  ال ااابفع واااه ف ااااو ي تاااه تلاااح  فاااان لاااللوهو 
ان  ، واوس  أه(ت لااكن نوذس أنهو تت   للهو   ل  لوذ ك ةلاى  تااو م لواايل  لاال الا   يالاك لطاوم وت ت 

ال يهو تات ف ي ك ال جنء للى لطى لوذ وك لوكلل    . (3): ك  قل  لواك اوه، لل 
 

 وقنا قعّد الذكريات وارقب الزمن الكساو 
 يمشي عل  عكازتين من الكآبة والذرااو 

 بالذبو  يمشي ويحصي ما عل  الوسه المقنع
 والصمت من صوٍر تموت وانسٍم بيد األفاو 

 
 :موت األب عند السّياب 

و  تكك ةوق  لاليك يوألال ةلى  و ايبل قب لتلاه  لو او لوقتاح تاث تجوء لوظ لف أك ت له 
، إا جاك  (4)لوطب تاذلو فااو  . تت ى اط   للوب يب  لوذللو " للوبة يب ، لو  ا ض لقه طلا  ةلى لفوتهو 

، يذلللاه ااال  اال اهو ، (1)لوذللو ثطو  جباب لولط ةو ةلى ندائ ياب ، لقاب جاا  تانهاو أك أياوم قاب ألاوء إواى أ  
تاه أل اه (2)واااا  تاوتاه يلقلقاا    1435لاغوب   ع ذللته ةاااو   لكا ك ياب ل  قاب . ، لايطاى ياب   اع لب 
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الاتاطف  اك لوواه تلانوءم ت    ك ةطف للوبمو واوس نا لم اقا  ح ةاك ااال لوت  اوك فان قلواه لواال  لح 
 . (3): كن تيوبوه لوتال  

 
 قباااي مناااه قاااد سردتناااي النساااا 

 

 وقمااااّي طوارااااا الااااردج المعسااااا 
 

 
ثا  ت ا   لولانلك لاتاالفى للواب ياب  بلك أك اتضاا  لالياك لناوذة لياااه 
، تتاى أناه فاان جاا مو وا  اكااك (4)

لك لاطلة أيااه ( لالاك ) ن ققاابته ألياهو  ك لألث  لوا اق لوال تت كه ةوق  لألال يوينه، فن لم اق ح فا
قال ة  قااغ ة ول لت اع لوضااوبط لوااال " قاب تووااه بلك لولطاوء ي ااك اتاال  لكاا ك للوابم ك ااو كااوك للواب كوفكااو 

 . (9): واوس ن لم اطل   (5)" ابفع إوى ل تلوئ يووغ ي  لالنق جلقا   ل نلوك 
 

 ذراعاااااا قباااااي تلقياااااان الظاااااال 
 

 علا  روحاي المساتهام الغرياب 
 

 قبااااي والساااراج الحاااازينِ  ذراعاااا
 

 يطااااردنني فاااي ارتعاااار رتيااابِ  
 

 
 (7): لاقال  لولانوه 

 
 لينهااااااّد رااااااذا الساااااادار الرريااااااب

 

 !!وتنهاااااّد حتاااااا  ذراعاااااا قبااااااي 
 

 
، فن ققابته   . (1): إا اطل  " ولل  كنئ " ث   ادولينو يجنء قلا   ك لوتذك، للوجلق ألياهو

 قبي مات لم ابن حزنا  عليه )    
ن سّن       قلبي وا 
 (من الهّم وانهد شوقا  اليه     

 

                                                                 

 . 696/  2: ن . م ( 3)
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لايبل ونو  ك لو   و تطب  اك م أك  له أين يب  و  اكك وه  ك لوتوثا  لوا اق فن تاوة ياب ، ألك 
ياب ل  كاوك فان أثناوء اواس فان تووا  قاتا  ، لالااه  اك   لاوتهو فالق كا    لاوة، يااب أك أةااوم لوابلء، وب لاا  

 .جغ  يااليهو لود بل،   و تو  بلك اوسقو  التااال لو له، فك ن ه كوك فن 
 

 :موت ا طفا  
اا   اك فاا ليئ لو االه،  لقاف يااب  فان تل اا  لأل تاااوال، لةكائ تذنااه تاااك  أى لألطداو  ف الاا  بض 
تتى قو  ااا  تذنه قلطو  لللباو ، وكلنه قب قولى فان أثناوء طدلوتاه لوتااوة، ل وتاه واه فان لولقاه ندلاه 

  ا اق الك ته، لاللج لوتذك فن ندله، لتاك  أى ال  لوكو ث  أله تاك لضاهو، فوقيح  له لألطدو
تان ااو أوطااه أ  اكااو قنيلتاهااو لوااا اتاك ةلااى اا لجااا و لنكااوذلكن، ذلب ألااوم، فطااب لقاايح لألطدااو  ااابفو  وهااال 

، لأقيح"اقف  (1)(فل  لولو )لوب و  لوجو  ، واوس ن لم فن  لال . طدو  جلم لل ه إندلو  لوطنيل  فلك 
اا كض ل قيتاه لوتان طوواه للن طاه تلالل للا ه، اله لوا ااك لاله لوجا و ، ك او  –  أللك لو جان و  ايل

أقيته كد وم لك  للتبة  نه و كوو ا لة، لواله كف  طد  ة  م ةو ، ا ى لوط  ، فا اب اابم إوااه ا اابم أك 
 :، يطلوه (2)"ابنل

 
 سااااّن الر اااايع الااااذي يحبااااو ورااااّب علاااا 

 

 ق  رسلياااه يعااادو ويلاااوي سسااامه العنااا
 

 مان فاارط مااا طاا  واسااترخ  وقااد صااهرت
 

 قعراقااااه الااااازرق نااااااار فيااااااه تختناااااق
 

 ودم.. كااااااااااأّن كفيااااااااااه مااااااااااذراتا ثاااااااااارج 
 

 لفاااّاه الغساااق  :   مااا يماااّد  بااان عااام 
 

 وألأل الباااااااااااادر فاسااااااااااااتدناه وانبسااااااااااااطت
 

 "حت  قظلام األفاق  .. عيناه بالشوق 
 

 
لتااك الاتلون لو ا ض  0يبل ك   جنء  طذذل  وطب أقيح اال لواوو   ته و ، ألنه تل ب  ك إنلونا ته، ل 

ةلى يب  لال فن يا له، تاث للتط  يه لو طو  يوتثاو  ةاك لوااااوو،  لح الاتيب  ياه لوتنااك، فاااك   اوٍض 
 ك تاوته ود ه لألو ، لفل ة ت    فن الك ته  طوي  لألطداو  لوااك  وتلل ل  لء لولالع للوابلء، فاووتتدلل لوتا لال، 

تتلته  لولتلب،  (1):تاث لو طوي  لل 
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 تلوذ بكّ  سفح، نام فيه دون قثدا  

 و  قمٍط، صغار من حصاد السوع والدا  
 لقد ر عوا من الثدي الذي لم تبله األسيا  

 وناموا في حم  األم التي   يستوي األطفا   
  و  األشيا  قّ  في حمارا، في حم  ترب وظلما 

 
قونا  كا   .. لولابة لوللوبة .. ان" ة لوتن ت ى أك لأل ض فهام لونظ ة إوى لأل ض تجيه تلس لونظ  

 او فاااه نلاا   لوتاااوة، لت لاااو فان لو نتلتااوه لويااو ذة كااإ  أة ت ضااع طداو   ااع أطدااو   لاا اك  لتداااك يثليهااو 
فهان أ   لويجا  للاووطته  ..  ل لاك  للله   ك ياك لوتوفااف تلوهاو، للأللن ا  تتااط يهاو  اك كا   قالال 

ا اله لو لاوء، تلااس "  لاوء " لتااك ت اله " لو ال ئ لوا ااوء " لفان ققاابته  (2).." ل اااك لأ   لألطداو  أ
لوذاا ة لوتان نيتااه فان  لاتنطع لالثاا  لاواس لونطااوء فان ةاوو  لودلاال  للويغاوء، كوناه يوونلااي    هاو لو اال ئ، 

نئ يوولطايا ، لولوص، للاط لأل   لوال ا يطهو يووتاوة، فكاف ا كك وهو أك تاا  فن اال لواوو  لو اب
كاوك الياب  أك ت اله وكان . لكاف ا كك وهو أك ت ضع لوثبل لوال  و ت كه فاه أجابلق لواايوال أال  ألجاوال 

 . (3): ال تلت    لولطاي  إا انططع بلي او تان و ت له لو ل ئ 
 

 ! ماتت رسا ، فال رسا ، ثكلت زررتن الحبيبة 
 باألمس كنت  ذا حسبت، فعمررا ري تحسبين 

  [ …]  
 كانت عزاَ ن في المصيبة، 

 .وربيَع قفرتن السديبة 
 كانت نقاَ ن في الفسور، ونسمة  لن في الهسير، 

 ! وخالصن الموعود، والغبر اآللهي الكبير 
  [ … ] 

 !كانت تشاركن العذاب لكي تكفّر عن خطيئة 
 افتر ين لها مصيرن 

  فاتركيها للتراب
 . في ظلمة اللحد الصغير تنام فيه بال مآب

                                                                 

سبرا  براريم سبرا، مكتبة : فرانكفورت وسماعته، ترسمة. ما قب  الفلسفة، اإلنسان في مغامراته الفكرية األول ، را ( 2)
 . 696 – 690: 6810ط، . غداد ، د الحياة، ب
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ه فطب ظل ه  لاته واوو  لوطدلو ،  لا  قوي   ةلى للت  ل  لو اونوة،  لو و و  ا تل لولا وال  ك تنوك أ  
واوس تان و ا ى أطدو  يل  لااب قتلى، فوولو ع لوال الثق يانه ليانه  لو ع تتبلل  فاه ظ لف لاولا   

قب قو لل ضتا   لولوح لودتوس لوال  لللت وةا  ال ليا  إوى تللاههو لولله  لوقتات ، فهلالء لألطدو 
 (1):الين  بيوه لولول 

  
 قطفالن األموات عار  الحديد  

  في عرسه الدامي وظّ  الرصاص
 

إك لولا وال وا لى ةلى  له لألطدو ، التنذف لوب ع لالقب لوب وء يااناه، ألك لوقغو  إال       و 
 (2): تلل

 فمن يتبع الغيمة الشاردة ؟
 محار ؟ويلهو بلقط ال

 ويعدو عل   ّفة السدو  ؟
 ويسطو عل  العّر والبلبِ  ؟

  –طوا  النهار  –ومن يتهس 
 !ومن يلثغ الرا ، في المكتب 
 ومن يرتمي فوق صدر األب 
  ذا عاد من كّدِه المتعب ؟ 

  ومن يؤنس األّم في ك  دار ؟
و  يتلااس لوتداا ة، ألك لتاااك ا االه ااالالء لوقااغو ، ثاا  ااابفنلك، ال تجااا  لأل ض ياا نه  اضاااطلك ا ةاا

 (3): أللوبا  لو  ت  ال الاهو لو كوك 
 ومن يفهم األرض قن الصغار 

 ي يقون بالحفرة الباردة ؟
  . ذا استنزلورا وشط المزار 

ي او " ل  ت ثان طدلهاو " وطب ض ك يب  فن ققابته،  و ظ   ةووطو  فن ااناه  اك ققاابة أبااث لااتل  
  (1): لال  لضلع ققابة لاتل  لوتن تطل  فن ياض  نهو اتنولال لتلولالته تل   له لوقغو ، 
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 يا شمس حياتي عّد  ل  األرض المنتظرة

 ..التي ري صدر قّمن، والقلب والذراعين الخاليين 
 عد  ل  قّمن السديدة…   … 
 فقد كبرت كثيرا  عل  سسمن الصغير،: األرض 

 كبرت كثيرا  عل  النعومات والقبالت
 األرض قد شاخت: من شعرن في التالفيح الناعمة 

 بحيا   تفكر قّ  بالعتمة والنوم، متناسية  
 .قن األطفا    قرار لهم مث  ظال  الربيع الصغيرة 

 
وطاب لتضااح أك  اله لألطدااو  وابى لولااا وال،  االه ولاذء تااالل  اك لوتاااوة،  اله ولياا لءة لأل   لااوة 

 .تاوة تت لس ل نلوك تاك ا ى أك لوطدلو  تلهض فن  هباو وتطت  لو
 

 :موت الشعرا  
وااا  لولااا وال قياا  أك اقااا ةه   ضااه، قااب ت ثااا  وااه لو االه، لأكااا  ياضااه، فقااو ع لايتاااه          

لنَقاا  ندلااه يلبةاا  لأل ااا ، ثاا   تاا نح ألاااا ل  فاان للب الااتتاُ  يااااهو ل نلاااوك كوينااو   تهااا ءل  فطااب لاااوبته لأقااا   
اااا  لو قاااا ، فكونااه لوللوااا  لأللاااا ة، إا قااب  أى لولاااا وال قاااب م فاان باااا مو، لجاااا  يتاولااا   يااوولوص، لتت  

لو له للفتضته ندله يووللف  نه، فكوك تان و ا ثن أتابل  إن او ا ثان ندلاه لوتان تلاوقط كلا ل  أ او  قاب مو 
لوتت ن، ياب أك كونه يهو  بي  لو ت  لالته الت  لوتااوة  اك لو اله لفاق  لاا  تتلاا لووهاو لوجاللص 

اكجف لولا وال ةك  بيتهو لوالتا  " لوجوة  لو لا  " و له فدن ققابته قا     ذا ، تنتق  ي لتهو ةلى ل
، لااال لولايا   اك و لاا  قاب للاتتلا ةلاى فكا  لولاا وال فان  فن لالقت لك يانيلع ث   اندن ةناه جايح  اونوتاهو
، إا ل ااع ياااك ةنوقاا   تنااوف ٍة، تنتهاان إوااى    تلاا  لالوتااذل  إا أطلااق لوانااوك وتقاال لته لةلااى نتاال تلاالاان 

 . (2): ويلوه ألطل ا  تاك اتتل  لوجوة  إوى   ذ  ك   لذ لوتاوة  
 

 قريته يقوم                                
 من قبرِه، تحمله سحابة  الدخان                                
 :ينام تحت ظّلها الفقير والشريد                                

 فهو قمير  حوله الكؤوس والقيان،                                
 وبيته العتيد                                
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 سزير  من س زر المرسان     
  
فداااان لوطقااااابة  ل لةاااا   ااااك لوططاااالئ لوغو ضاااا  اله لألياااااوب لأللااااطل ا   ا نتهااااو لولااااا وال وتلااااس  

ا ، وكن اتطق  لا  اله أياوب إنلونا  تللب فكا ة  للبه لولاا   وال إا أك لوتااوة ال تنتهان إواى ااال لوجلق 
ال ي تلاا  لولااا وال فاان  لوتاب  لوااال اطلااق ةلاااهو لو االه ، ياا  تتطااق تللقاالهو فاان لوياااث للواالالبة لولبااابة، لل 

 تل  ةالال بلي ، إتتوذ لولا وال  تو ته لت لهو فن ندله فإال ياه اطلاال  اك " أذاو  لوج  " باللك يلبوا  
 .(1): جوة مو 

 فمّد لي يدين
 ح الصخور والترابوزحز 

 
ال يووقاال ة التهااو تنطياااق ةلااى  فاااإال يااهو ن ااالاو  لاا   ااك ن اااواو لولااوص، كااالك ( بو لاااوول كو ) لل 

، تد ض لوتوت  ياك لواله لوتن  لوجوة  اكجف  ك لو  تلس لوجلقا  ةك قا  ةلاو اله  نذع إنلونن 
واوس . وي   ألولو  ةلى توو   ك لولةن تند ب ي و ا كك أك نطلق ةلاه لوتوو  لون لالا   لياك لو لويه  لوط

   (2) :  ثوال  اتد  يهام لوقد  لوتن تثا  لوتلق إوى لوتت  ( بو لاوول كو ) ا ى لولا وال فن 
 

 في قلبه تنور 
 النار فيه تطعم السياع 

 والما  من سحيمه يفور 
 طوفانه يطهر األرض من الشرور 

 ومقلتاه تنسسان من لظّ  شراع
 

تت لكاه تلا ة اللايا  لواى  ب ااو ( والل  كانئ ) ة، فإال يهو فن  ثوء لوجوة  لألنللاذل لتنطلال لوقل  
تااك ل ب ةلاااه لياا  ناااه، فااو  لااو  ولتكات ، فووطااب ة تلااا ، للوتجاطع يوواااك اوه ياااب  لاا  لواطاااك لبةاا ، 

اُل فن ندله    (3): للوب ع ال اطو ، ألن ه ث    إاطوع انتتو
 
 

  قت  نعيه اليوم ساب الديار
 وساب المحيطات حتّ  قتاني 
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 فلم تسر با دمع المقلتان 
  فقد غلغت من دمي في القرار

 
 ، فتلس  ذا   فن جا  لولا وال، وائ  اك نالع لاوص فطاط يا   اك نالع تغ ال  لأنايلئ، لأياوَح لللتلا  

ا  أتتاوب لقالو  نهويا اا  اا تج  وهاو لودال ب ط يااو ، واائ  ثاوء  أل نغ ا   ااك تااوة، إناه إلاتاطوف أل إنداااو   لث  
 (1):جوة ل، كد و ة ابفع يهو جلقو  قبا و  إوى لودللب 

 
 وقحسست بالشوق كالمدمنين
  ل  سرعة من طل  ظامئين

  ل  شعره
 ألحرق، قربان وسٍد وحبّ 

 0فؤادي في حسره 
 

إواى باللناه لواال  ي او  للاب فااه اكا ى " إواى لو وضان ( والل  كانئ ) فاهاذ لولاا وال تنااك إواى جاا  
 . (2): ده ياب ةج اك ةو و ، لنتهى ط اطهو إوى لو له ت كهو تلا
 

 ومن لي بإخراج كنز دفين 
 تهاوج عليه الحسار ؟

 كسيح قنا اليوم كالميتين 
 .قنادي فتعوي ذئاب الصدج في القفار 

 كسيح " 
 "  كسيح وما من مسيح

 
قا لته، لال ااب تطالبم إنه قو  تطو او ، فاو  لااال اليان . فوولا وال إوى اال لوتب و  ا ثو أال ندله 

 .لال اب لو له 
إواى "ف لتاه ت ثااه فان ققاابتهو " للك كااتئ " أ و نوذس فإنهو و  تلفو إةلويهو يووجوة  لالنكلاذل 

لاووك  فاهاو  او لةتابنو ةلااهو "    Ode to a nightingale"لوتان كوناه يناوء  ةلاى ققاابته " لوجاوة  كااتئ
لفق اولٍئ التن، تطب  فاه لوجوة ة التهو، تته أب لء لوت ث    ك لللكهو، فلوق  فن تايا او لوجا ل ةلى

فوولوقاا  لوتاوتا اا  لوتاان تطااب هو نااوذس كيوقا  ةطاا ٍة،  ااو ااان أال  أتااو  لأ ااوٍك تجااظ ه " لالك كاااتئ " ال 
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يدا  اوس لوهولئ لوللبللل لوال كي   تاوة لوجوة ة، للا  إتلولهو يوو له  يووغو  فاه لل تيوطهو يووذ ك 
 (1):  هج و  

 
 حياتي وق م روحي الحزين

 وقحالمي المّرة الذاوية
 وموكب قيامي الذاربات

 وقطياح قيامي األتية
 تسمعن في باقة من عبير
 ثوت خلفها روحي الفانيه

 وقرديتها نغما  حالما  
  ل  روحه الحرة الباقية

 
ذس، ل ي  و ايبل أك لأل   ف لا  نوذس وجوة او لو دتلك يوو له لال ياك لوث ى فن قي م ليا  ةذلٍء ونو

 .(2) .!فاه  ك لو يووغ  جنء ال ا كك إنكو م، ف وال كوك اانن للك كاتئ ونوذس ن
 

 ولااااو ن ماوساااادت فااااي الثاااارج 
 

 عااازا ، ولااام يستاااذبها الحنااااين 
 

 
لك اال لوتلتب لوال ت لم نوذس،  ي  و  دوبم لوتاوث ، فانص  ناوذس لوجاا ل ايالح ي اونوتهاو اان أكثا    او 

، فك    و تلوهو  لاو   تاال اللاتثو ة لأللاى، فوو لاوء لوتاذاك، للوجا ا  "للك كاتئ "  ث او ودطب اقل   ت
لولويا ،  بلوه  ه     اضوح كاي  لوجوة ة لتلللهو، فوةتقو هو ياذوتهو ت س وهو  لو  لو لاا  ضااطو ، 

ان ااو ااان فاان لوظااوا  وب لا  لالااه  لاتهااو ولتاااوة  تله اا ، لك نهاو ت االه  ااك لواابلل ، أل تطتاا  ندلاهو، ي
  (3): تلجى لو له 

 وكيح توّل  المسا  الحزين 
 عل  شعلة الشمعة الشاحبة ؟ 
 ور  صرخت في الظالم الرياح 
 كما صرخت نفسه الصاخبة ؟

 رنالن حيا يموت الشباب " 
 " وتذوي قشعته الغاربة 

                                                                 

 . 140/  6: الديوان ( 6)
 .146/ 6: ن. م( 2)
 . 144/  6: ن . م( 3)



49 

 

 رنالن حيا الذرو  الغريب
  يودع روح المن  الذائبة

 
ااو   اااك لتلااوئ ناااوذس، ال ا كااك وناااو أال  أك ناااب م تللقاااو  وتلااس لونغ ااا  لوقاال ة اناااو تاكاائ لون ياااو   ه  

لويويلاا  لوتاان تثااا ل  ألااى   ااثطو، الااا  لوجااوة ة أكثاا  تكلدااو  فاان للتتضااو  قاال ة  لقااا   ااك قاال  لو ثااوء، 
ططع تنذوق  ك لووه نهوياو  إوى لو " أبنا  إوى ةنبواال " فتض ك ققابتهو تلس  ططاو   ك ققابة كاتئ 

لأللااا   قااال  ة إتلولااهو، لتاههاااو فاان جااااوال ااااال لوللاالب، وتيطاااى وغاا  لوتجاااول  لوطااويع لو  ااااذ وهاااو إا أك 
إتلولاهو يغا ااو انياع  اك إتلولاهو ياالتهو، ك نهاو ال تلاتطاع أك تناذع ندلاهو  اك تذنهاو وتابل  فان لضاا  

 . (1): لوتذك ل نلونن 
 وتم ي الليالي  ل  قبررا 
 ب وتمشي الحياة مع الموك

 قسير قنا في شعاب الوسود 
 قفتر عن حلمي المتعاب 

 تخادعني كاااّ  قمرّيٍة 
 وتبعا ك  األغاريد باي 

 ومازا  طيفن طّي الخفا  
  تحسبه ظلمة المغاارب

 
ل تلوئ انو يايث لولللب، اذاب لال  لو  لاوة لا نتهاو تاطاابل   يووغاو  فااه، للويتاث ةاك لوتلا  قال ة 

نلاااه ةنهااو نااوذس، فو تلاااوئ يلااللء لوللقااع اثااا  تضاااوب ل  ياااك لو بياا  لوتاان تت لاااس ألاا ى و بياا  كثااا ل   اااو 
لوجوة ة لياك لوللقع الته، ل و بل ه لو  لوة قوي   لتللس وتنلوك ك   ط اق ف ك  نيض لوتاوة ايابل للاناو  

تان  او قتياه لابل  ليااوس تاالب ناوذس فتا ى لك طااف جاوة او قاب تليتاه ااام لوظل ا  لوونهوياا  فان لوتااوة لو
تل ع نتل لونهوا  فك ك إتلولهو يوألجاوء إتلوئ  وب ل، فل  تطَ  تلس لو لح لوتن تلو ب أفكو ل  أكث  إج لقو  

 .لتدولال  فن لوتاوة، وكن تلبب اك ى لوجوة  لو لت 
 

 : الموت ذو الم مون األخالقي 
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كوفا ، يا ك ناا و ةلاى ااال  ال يب ونو لنتاك نت ناول   اله ل نلاوك يااك ياب  لناوذس أك نلاتك   قال م
لوناالع  نااه، تااااث لوظاا لف لاللت وةااا  لولاااويبة قااب لالااه  اااك لو اا أة لاالا  ول لاااول  ، ياااب ل للهااو ةاااك 

  (1):ةوو هو لو غلق، فكوك أك قب ذوه قب هو، لكث ه ل لء اال لوذو ، تللبث بل  لواو 
لوكاك  جايتهو لو نكالب،  ااو ذل  .. أث اه فطتلهاو " لوتان ليتابأه يكااو  نقاه ( قوتا  ألتاه ) فدان ققاابة ياب  

 (2): للوتن اطل  فن  طلاهو " ااتوبم كل  و ود ه لوظو  
 

 ليلاااا  كفاااااِن  لاااا  ياااادي نظاااارا  
 

 ماااذا تاارين سااوج الاادم القاااني 
 

 راااذي دماااؤن فوقهااا صاارخت
 

 ماااا كااااان ذنباااي قّيهااااا الساااااني 
 

 
لك جيح لو لنن ةلاهو ات يص يه ن ى لك لوطوت  تان و أقب  ةلى فالته ت لكه نب  للةت لم اااوك، لا 

فك نناو اناو " وب ل  ات لءى وه فاهو أك لوكلك قب جاع كللكيه، وااوس اطلاال  اك ضاتاتهو لوتهاال ولايئ لوكداك 
 (4): ، إا  لح اطل  وهو  (3)" : أ و  قل ة لوياث، تاث ال و لونوئ ي كداونه   ك لوطيل  

 
 عودي فقد شحب الدس  ومش 

 

 نينعااار الكواكاااب فاااوق قسفاااا 
 

 شااااّدي عظاماااان والبسااااي كفنااااا  
 

 قاااد كاااان قسااادر باااي وباااالزاني 
 

 
وكك  لوطوت  ل ةوك  و ات للاع ةاك قا ل م، ألك انياه لواال ل تكياه أكيا  يكثاا   اك أك اكدا  ةناه، وااوس 

 (5): اطلال  نهو لوالبة إوى لوطي  يبةلى 
 

 الااادود ساااااَع و اااّج ماااان قلاااام
 

 والقباااار قوصااااَد بابااااَة ال ااااسر 
 

 يه دماااااا  عاااااودي قلياااااه واشااااابع
 

 حتااااا  يااااارنح سسااااامن النخااااار 
 

 حتاا  يكااون عااداد مااا نهشاات
 

 مناااان السااااروب وعّباااات الزماااار 
 

 وخااز يسااي  لاااه ال اامير وماااا
 

 يساااااري ورائاااااي حاااااين انتحااااار 
 

 
ه ولذلنان، وكاك  ضا ا م ايطاى اااياه واال اا لح قاويو  وهاو  او قاب   : وطب قب  هو طا و  لواذل  ولابلب، لاذلء  ة  

(1)  
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 قختااااااه صاااااوتن ماااااا يفاااااارقني
 

 !ياادعو  لاا  ظلاام التااراب دمااي 
 

 حيااااا التفااااات رقياااات ثاااااّم يااااادا  
 

 صاااافرا  تسااااذبني  لاااا  العاااادمِ  
 

  ناااااي قكاااااااد قحسااااااها لمساااااات
 

 بااااالثلج خااااّدي والنسيااااع فمااااي 
 

 

لال جنء انوس، للى . فوونب  الاط  ةلى ك  بقويق لولونن، تاث ك    و فن لولللب ب  الطخ اباه
ودتاوة لوتان قاب قتلاه اان   اذ ولاد ا  لوتان وا  اقانهو أللااو، لاواس لو له، إنه جال  يووهذا   للالنلال ، فو

لوقااا لع لواااال اات ااا  فااان نداااائ لوطوتااا ، قااا لع يااااك لوطاااا  لو تضااااو ي ، للودتاااوة لوضاااتا  فااال ة لوهااالى ياااااك 
لللنتهااو، تتالهاااو كتلااا   اااك لألجااللق لو لتهيااا  فتااابلةال لاووهاااو أتااو  لوجااايوال، لألك لودتاااوة ال نلاااتطاع أك 

لواوطدا ا ، ألك لوتاال  اناو  دطالب، للودتاوة  دتطابة إواى لواذ ك لواال الا ح وهاو يإقو ا  لواوقا   ت و ئ ةوقوتهو
 . (3): ، لتاك بلةال أتو هو ال لولوم (2)

 

 فتاااااارج ورا  دموعهااااااا، قفقاااااااا  
 

 ساشاااات نااااِه مثيالتهااااا شااااهبا   
 

 حسااانا ، ترفااا  باااالحرير علااا 
 

 عارر مان المهساات قاد نصاابا 
 

 

يوي  جلص ال لطلة  ووا ، أب لاو لللتلال أةذ   و وباهو لأ له يابم وطب لططه تلس لودتوة فن ت
اوالا ، ألك اااال لو لاتلى لوااال اجاا  لواااه لولاا وال ااال  لاتلى ادطااب فااه لوتااال  ياابم ل نلااونن لوطاوي  ةلااى 

فانطلااال لوتلااا  لوااال  لااا ته لودتااوة إواااى لتااا ، إا تنطدااات . لواوطداا  إوااى يااااب  لاا  ة اااوبم لوجااهلة للوتغ اااا 
لياوس فإك  قل ة لوطتال ، تتيبى ولطوت   ااي ، تااك . هو يوولونن ألنهو أقا ه ةلى لل   ك لوجهلة ةوقت

تذبلو فن بللله أتولائ لوتلفاق ياك لألليوال لوتن تبةلم ولطت  لياك لوتكدا ، ألك جيتهو و  اذ  ات يص 
  (4): وذلنن يهو لابةلم إوى لو له، وطب أقيح لواو  توله لال اطلى ةلى لالنتطو   ك ل

  

 ققناااااااات تقتلنااااااااي ؟: صاااااااااح الشااااااااقي
 

 ياااا ليااات اختااان فاااي الثااارج تااادري
 

 قّي يااااااااادٍ : ساااااااااله.. العاااااااااار تاسااااااااان  
 

 !!قاااااااد كللناااااااه بقاااااااانئ الااااااادر ؟ 
 

              
، لانابفع أتاب ( بلو ولاو  ) أ و نوذس فن ققابتهو  فتقل   فاهو ل  أة قب ت وبه فن ةوقاوه لوتاال 

لااو  لولااوط ثا   اظها  يااب اوااس . و ، لقاب تطااع لودتاوة ضاتا   ولجايه  ك او اطاال  بأقو يهاو فاطتلهاو بلاو  ولاا
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أنهو ي اي ، أل أك أتبل   او  اك أقو يهاو ا ااب لواذللو يهاو فت فضاه وااب  تيهاو واه، فاطاب  ةلاى قتلهاو يتلا  أناه 
أكثا   ااك  ، للأل ا  لواال أبى يااوو  أة ااال لو البى، لقلقاو  فان لو ااف(1)اغلا  لوااو  ةاك جا ف لواويلا  

لويوباا  لاا لو لو اا أة ةاك طل اااو لوااال  لا ته وهااو طياااا  لوتااوة لو ادااا ، ل ااو تتاا ض وااه  ااك لالباا لءله، 
، لناوذس لن ااو تجالال تلاس لواااوبة لوطياتا ، لت ثان لو طتلواا  لوتان ااب  ب هااو  (2)لاو  ل للهاو إوااى لو بانا  

  (3): ظل و  لةبللنو  
 

 وحشرسة ودموع وسواد … قّماه 
 دم واختلج السسم المطعون قنبسس ال

 والشعر المتموج عشَر فيه الطين 
 ولم يسمعها قّ  السالد .. قّماه 

 وغدا  سيسي  الفسر وتصحو األوراد 
 والعشرون تنادي واألم  المفتون 

 فتسيب المرسة واألزرار 
 رحلت عّنا غسال  للعار 

 
 ، للوطاك لو اج  فن جا  لو طتلو ، انو نتطوي  ياك وتظ  لو له لو ت ثل  يووتج ل ، للنيلوئ لوب

لجاهلة لوتااوة، ياالالبة فلا  لبااب، لقااتلة لألل لب وتتلواب ةنهاو وهداا  نتال لوتااوة، لانااو تكالك ألوياه لو  لاا  
تاطان جايح قوياا  " وااوس نا ى أك  ناوذس "  تله ةنو  بلاو  ولااو  : " للألذاو  ألويه لل ا  الاة  يطلوهو 

لل ا  لو   ة، ال  ك قضا   لوبفوع ةك لوا ض فن ةوو نو لوا ين تاك قع لودتوة يابل  للت وةا و  اطل  ةلى لو
 (4)" " بلو  ولاو  " فن لالث  ي   ك لوتنوقض لوال اياح ول ل   وال  اياته ول  أة، فهل ال اتل ع ةك لوطت  

 :(5)  
 ويعود الساّلد الوحشي ويلق  الناس 

  "مزقنا العار " ويمسح مديته " العار ؟ " 
  "ورسعنا ف ال  بيض السمعة قحرار" 

  (1): فا لح   و لو   و لةتوب ةلاه  ك لث  بلك  بع  ك قا ،  نوباو   ال  لوتون  
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 ناد الغانيه الكسل  العاطرة األنفاس " 

 " قفدي عينيها بالقرآن وباألقدار 
  مال  كأسن يا سزار  

  وعل  المقتولة غس  العار
 

لو دو قا  فان لوقال ة لوتان تتاول  ناوذس إضادوءاو ةلاى لوطوتا ،  اك تااث لوكاك لةلاى لوا ب   اك ااامو 
تنولوه لول  ، لفبللم ةانن لوغوناه ي طبلوته، تيطى لونليا  تتوق  اامو لوتق فوه، وكن هو فن لولقه ندله 

ضااااا ك لو دهااااال  لوثااااال ل وتلاااااوق أك  تولوااااا  تضااااا اك لأللاااااوق   ااااالذل   اااااك لويااااالئ للالضاااااطهوب " تااااا ى 
ء ال اتق  يوأللوق  ك ق اال أل يااب، إن و ال ةو    اك ةو اوه لوتللاف لوتان ال ياب  لاللت وةن جن

فهان تاطان ياابل  ال لاال ا   ا  ة وهاال لالنتا لف  ااك قيا  لو لا  ال اتولااال  (2)"  اك لوطضاوء ةلاهاو  ت و ااو  
  (3)" بل  لواو "ةلاه لوا ف لاللت وةن، فال و لوطوت   ذال ل  يندلهو ألنه  

 
 لفسر وتسأ  عنها الفتياتوسيأتي ا

 "قتلنارا " فيرّد الوحر " قين ترارا ؟" 
 "وصمة عاٍر في سبهتنا وغسلنارا " 

 
إنهو ةوُ   غلل ،  طلق، اجلال بنوءة لوندئ، لاياح بنوءة  أل ى، فاله ت فض لو لَه تب  لوتدونن 

ى كا   جانء لا ت ان ا لاهو فن لوتاوة لأل ى تنتهس تاوتهو يطلٍة  اونبٍة، لتااث ت ت ان ظاو  لول ا ا  ةلا
 (4): لو اةل  فن ك   إاٍك، فتطل  نوذس 

  
 وستحكي قصتها السودا  السارات 
 حتّ  األبواب الخشبّية لن تنسارا 

 وستهمسها حتّ  األشسار 
  غسال  للعار… غسال  للعار 

ا انجا  لو ةاال لاالطونه ةلاى كاا   لودتااوه، وب لا  لنهااك   تاك اتلللااك  اك كا  تقاا ٍف اط اك ياا ه، لل 
وااوس للاابك أندلاهك فاان  لقااف تابلب لياابل، لجاَا  أك اقااا  يهااك لواال قااو  ولدتاوة لو طتلواا ، ليلاال ا  

 (1): للضت  تلتهلك نوذس  ك لووهو اال لوللق  لوال اغتقال ك   لوتطلق لألنثلا  
                                                                 

 . 96: نازن المالئكة ، الموسة القلقة ( 2)
 . 392/  2: الديوان ( 3)
 . 393/  2: ن 0م ( 4)



93 

 

  
 يا سارات الحارة، يا فتيات القرية 

 الخبز سنعسنه بدموع مآقينا 
  سنقص سدائلنا وسنسل  قيدينا
  لتظّ  ثيابهم بيض اللون نقّيه

 
 :الموت ذو الم مون اإلنساني 

تاك اغ ق ل نلوك فان يللاه، لاتااه فان لقا  ااال لوللالب باا  ل نلاونن يااب أك الالال كا    ذا ا  
لتااااك اتلطااى ااااال لو نتااى باااا   -:إنلااونا  ، تلااب  ةلااااه ألااتو  لونلااااوك تاااو ، ل اااو لجااباو تااااك ا االه

لااونا   تيطااى اناوس نداائ تل لقاا  تتطلااع يا ااق وتتطاق اوااس لوتكو اا  ل نلااونن، تاااث لأللوقان كاا   لوطااا  ل ن
تتول  إظهو  تطاط  اال ل نلوك،  ك لو   لا  إنلونا  جو ل  تلله لوتاوة وكن ال اللب تلوا  تالدن 
، تلوم جلقات ه ل ه و كوك  لتللاو، لوكن تض ك لوتااوة ةاب  لنتهاوس قونلنهاو، ليووتاوون تدضان إواى بواا 

لي و الا  لوكويك لويج ل اتللق   اهو ةلى لفق قاغ  تاو ل ا  تثيه لللبم لتتطق وه بل ل  يو ذل  ا قب 
 اك لوواه تطاطتااه ةلاى أتاا  للاه،  ااك ااال لو نطلااق نظا  لولااا وال لناوذس إوااى  اله ل نلااوك لواال ات اا  

  تلس لوطا  ل نلونا  لوتن التتض(  ثوء فوح )  ضو اك إنلونا  ، فوولا وال تاك ا ى لودوح فن ققابته 
 (2): الال أك تللب، وكن ه ا ى لويلك جولاو  تاك ا     لكال لولنوذة ضياو  التذك لوتذك فن لوقبل  

 
 ماااااااات  شااااااااعر مااااااان القاااااااوم يبكاااااااا

 

 اااااااااه و  ناااااااادب مااااااان األوفياااااااا 
 

 :ث   اضع فن لوله  لو طويل   له قوتال لوطق  
 

 سااااااار والحشااااااد خلفااااااه وقساااااام األنااااااا
 

 القطيااع خلااح الرعاااا  ااافاس مثاا 
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اكاللك وه لو ثوء، فن تاك و  ايس لودوح للى  طدلاه  " تلو  لوطللفن " تاث لبتبى لوجا لء         
قب ه لودوح  ك  لتاك ااب   و. لأينته لوتن جط ه لايهو، فلده لنتيوم لوجوة  ة ل نهباهو فطلقته و ياباهو

  (1):نا وء، لاضاهو يإذلء  و قب ه قوتال لوطق  واق  إوى نتال  ادل او لوياتوك 
 

 وياااااان مااااااا يخساااااار الوسااااااود  ذا مااااااا
 

 ماات مان فاي الوساود مان قغنيااا 
 

  نمااااااااااا يخساااااااااار الوسااااااااااود  ذا مااااااااااا
 

 غالاااااات الكااااااادحين كااااااّح الفنااااااا 
 

 

للب الي ب أك اطو  ةلاى تلاس لوثنوياا ، لوكاك بلك لةلاه ايبل لولا وال  تط فو  فن إقبل  تك ه اال، ألك لول 
إلاتغو ، ل ي  ااو كاوك لولااا وال  تط ااو  يااض لوجااانء ألك  قوتاااال لوطقا  كااوك  ااك ل قطاوع، ف قااب  تك ااه 

 0ةلى ك   بنن لك نه  ك تلس لودي  لويوبا  
لااوه لو ااول ، اغلياه لوتتلا ، تااك ا اله للوااب لوتلانوء، فال ااع ت " تلنوء لوكال "لفن ققابته         

 :(2)لان تجق لوطي  ياك ق ه لوقلل ، تاث 
 

 اللحد شّد عل  قبين فشّد منن علا  سنااح
 قنفض عنن الحا رون وقسلمون  ل  النواح

         
فاقاال  لولااا وال فااان ققااابته تلاااس  اابى لوتالااف للوظلااا  لوااال اوقااااهو لوداااوح فاان ذ اااك ل قطااوع، تااااث  

فتااك تلاف " لو ال ئ لوا ااوء"، لأل   لوال أكب  تب م لألققاى فان ققاابته لوت  وك لل لتايوب، تب  لو له
 : (3)إين  اوس لودوح تاو  لونه  وتلطى أيواو، ياب لك ل اه قله طلق نو ل، ف و للبته إال  لث    ب وة 

 

 وانكفأت تشّد عل  القتي  [ …]
تياعا  شفتين تنتقمان منه قس   وحّبا  وا 

 داو  والنخي  وكأّن وسوسة السناب  والس
 في الحقو  " رآه يسرق:"قصدا  موت  يهمسون 

   0حيا البيادر تفصد الموت  فتزداد  تساعا 
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فدن اام لو اونوة لوتن تلتغ ق لواال ، انوس اطاك قوبق، اتول  تغاا  لوللقع ي و انطلل ةلاه فوولتظ  
و فتتتبى لوتت اوه، فات ث  لودلوُب لوتن ااي   ةنهو لوجوة ، فلق لوجللص للألتبلث، وكن هو فن لةاه تتا

 .يوو له، لتت ث  لو بي  فن لوتاوة فن اام لوقل ة لو ذب ا  ولج ليع لوتن تياح  و ال ااط 
لا لااا لو اااله واابى لولاااا وال، يااابم ل نلاااونن، اواااس لوياااب لوجااا لون، تاااك للتتضااا   ااو تقااا  فااان 

فان ااال لواقا ، لكا ك  لواب وء لوتان لاو  ط للبة، فك ك  اوه لول تى تايا  لواذ ك وتاااب ندل اهو  اك لبااب 
 (1): انيلةهو، و  تذ ، ل تو  نوب ل  فن ض ا  ل نلونا   

  
 قما فسعتن في طروادة اآلرات من سرح  

 ومحت رين ؟
 يا لدٍم قريق فلّط  السدران  

 ورّد ترابها الظمآن طينا ، ردّه سرحا  
 كبيرا  واحدا ، سرحا  تفتّح في حشا اإلنسان 

 .السما  ليصرخ ب
 

وطب لولى لو لُه . ق ل   ظلل   تلتهلك لألليوال لوتن تياح لوطت ، وتت    لونلوء، لاات  لألطدو 
  (2): لألة و ، ف نلله و  اذ  اتقب بلك  يوالة، لوكيا  للوقغا ، لالل   كن 

 
 ألس  فسور قنث ، واتقاد متّوج بالثأر  

 تخ ب من دم الم هسات حتّ  س لم  األفِن،
 ال قواٍن يومنا، وتساوت األعماروحّ  ب

  [… ] كزرع منه ساوج منس  
 

فلاااااا  ااااااذ  إتلولاااااهو لو ل ونلااااان، ا ااااااذ نظ تهاااااو، إا أك  جااااااوة او "   ثا ااااا  ب ااااااق " ل اااااو ناااااوذس فااااان 
لوجلقااا  ، ال تلياااث أك تظهاا  لكااا ك لوجااوة ة تااااا  ت ذ ااو  ندلااااو  الالهااو تطاااف فاان لأل ولااان لتااابة  ةناااب 

ب جاوطت لونها ، لااال  او ادقاح  يووضا ل ة ةاك ااا لال  اك لوتااوة لللتلاو  أللااو   ت ناا  ةاك ةلاذ لت اا  
ا   الٍو  ابٍل، قاب بفاع لوجاوة ة إواى لوت  ا ، لك نهاو تقاف جاكلى ندلاهو  للين تلوم لوللقع، فث   لكلك، لث  

  (3):  ك أل ل  لوتاوة لوتن أةاتهو، فإال يلاو  اطدل ةلى قدت  لو اوم 
 

  يه يا  ّفة ما ذان الخيا  ؟
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 فوق صدر الموج تحت الظلمات 
 ق  له قد تصّباه السما  ؟

  قم غريق َعزه حب   النساة ؟
 

فوو لاا  لوجااا ا  وااا لثا  لوغ اااق واا  تكااك ي لاتلى الالهااو أك تثااا  فاان ندائ لو تلطاان جااتن  لنداووااا  ، 
م تيا  لونلاوة لوغ اق لواال باذ  ) ل( لالوه لو تقوين)فواللتدهو  ةك  و  أته و  اكك ياك ط فاه أبنى ةوق  

ا ت ث  وهو اال لوهاك  لوتويهو تالب ثونا  تل   لوبيولن ةنه "   (1): ، لل 
 

 بشر رذا ترج ؟ قم رو طيح 
 ليت شعري، يا دياسي، ما يكون ؟

 
ف وال ةلواو أك تدا  إال ةل ه  و ال ن لك نهو تتول   تكلد  أك تجتك تلس لألودوظ لوتن تيبل أنهو 

ال يهاو تدولا ، .  لقدو  ةوطداو ، ااطن ت ثا ل  أكي  ، ان ا ةك ت ث او يووال تبث ال تت   أكث   ك بالوتهو، لل 
  (2): وطب كوك ب اطو  

 آِه يا شاعرتي، رذا غريق 
 فأحزني للسسد البالي الممّزق 
 راقدا  تحت الدياسي   يفيق 
  والسنا من حوله سفن مؤّرق

 
و لوتاذك ةلاى لوغ ااق، لايابل وان أك ناوذس وا  تتول  نوذس انو أك تكلك تذان  تاك تطلال  ك ندله

تكك  تلتبة  ع التهو تاك ت ثن لوغ اق، فهن تتلل  إواى ندلاهو لتتاول  أاا   تولوا   ضادوء  لات   اك 
  (3): ةلى لوغ اق " لوغ ي ، لوت ذاق، و له بلك لبلع " لوتذك  ك لو  إضدوء 

 
 فهو في النهر 

 ما بك  مصرعه قّ  غريب 
  مكتئبرو قلبي ذلن ال
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وطب ةل ه نوذس أك تذنهو ال التلةال لوتوبث ، إنه  ضيا  ف لته تلوي  أ للو لونه  لو أف ، لنلال  
 (1): لولا و أك تكلك ةالنو  تلكال لوب ع 

 
 ولتكن يا نهر، قمواسن ح نا 

 يتلقاه وقلبا  مشفقا  
 ولتكن يا نسم ق واؤن عينا  
  تسكب الدمع عل  من َغِرقا

 
ا وب لواال الاالال يذل قاه لو اااوم يتثاو  ةااك قلتاه، لنتجااو  لوغ ااق لويااويئ، لبفاك  ااو لتلاوي  ناوذس لوقاا
  (2): تيطى  نه فن  طي ة لوط ا  

 قيها الصّياد، قح بالزورق 
 وانتش  رذا الغريق البائسا 

 خذه  ل  الشاطئ وادفن ما بقي 
  منه في القرية وارسع يائسا  

 
ا تكثا  لوجاوة ة  اك للاالليهو لو ل ونلان فا ن  لاا   جاوة او للنداوالتهاو، فإنهااو ال تيا ح لالتكاوء ةلااى لل 

وكااان تتطااق نلةااو   ااك لوتاا ليط ياااك  كلناااوه " … لونهاا ، لونلاال ، لوجااوطت، للوظل ااوه " ةنوقاا  لوطياااا  
ة لا  لوللق لوجا ل، ل ك لو  اال لويوال تتب و نوذس  ع لنداوالتهو فن  ثوء لوغ اق إوى  ثوء ندلهو  ك 

  ةلى تضل  اامو لوتوو ، إا تتول  تتطاق نلع  ك لوتللذك ياك لو اونوة لولللبا   ك لووه، لوال هو تق
لو االه ليااااك لالنااابفوع فاان تتطااااق تووااا  قوي ااا ، ال يااب  أك تلداااه لنتيواهاااو،   اااو ا ثاا  تلولياااو   اااع لوتكااالاك 

وطقااابة ل يابلةن فاان تضال  لوانوقاا  لاللت وةااا  فان ة لااا  لوللاق لوجااا ل، وااال ن لااو فاان نهواا  تلااس ل
ت كك إوى أك لوااوو  كل اه  تدالف ياوو له، ل او لوغ ااق أال  تووا  توقال  ةلاى  ابى لوتااوة ةلاى ألاوئ أك 

 (3): لونوئ  نتهلك إوى اوس لو قا  لو تتل  
  

 كّ  يوم بين قيدينا غريق  
 وغدا  نحن سميعا  مغرقونا 

 عالم  حّح بِه الموت المحيق  
  وتباك  في حماه البائسونا
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فتتاول  ناوذس إظهااو  ةاب  لو ياوالة لواال ايبااه لوكثااا  (   ثا ا   ل اا أة ال قا ا  وهاو ) ققاابتهو  أ او فان
 ك لونوئ يإذلء  له ل ل اك لوااك  كناته  لوتااوة فان ذللاوااو لو ات ا ، فهان تتاول  لولا لو  اك ةذوتهاو، 

لااا لباال لوتلااا  واااائ لنطاااللء  ةلااى لواااندئ يااا  إناااه ةلااى ةكااائ ة لاااا  تداا  لولااا لباال، " إا أك ل ياابلع 
، لايابل أك ناوذس تلالس (1)" لوونهويا ، للويوطل ، إنه نظاا ة  لضالةا  ولااوو  ل جاو ك  لتاوق  اع ل لا اك 

ثا  ب اق ) لولللس ندله لوال للكته فن   وه لتابل ، " تاث أنهو للتلب ه فن لقدهو ولغ اق يون ه (    
يااابل  ةاك كا   تتباطا  تذانا  تطا    اك نوفااة ةلاى فهناو أاضاو  ت اله لو ا أة لتاابة فان اابلءم " لبلك لبلع 

  (2): لوط اق 
 ذربت ولم يشحب لها خّد ولم ترسح شفاه 
 لم تسمع األبواب قّصة موتها تروج وتروج
 لم ترفع  قستار نافذٍة تسي  قس   وشسوا 

 لتتابع التابوت بالتحديق حت    تراه 
 قّ  بقّية ريك  في الدرب ترعشه الذكر 

 ر في الدروب فلم يسد مأوج  صداه نبأر تعث
 فأوج  ل  النسيان في بعض الحفر 

  يرثي كآتبه القمر
 

فقاال  ه يهااو ( لوكاالوا ل ) ، نظ ااه نااوذس ققااابتهو 1447لةنااب و أقااوال ليااوء لوكاالوا ل  قاا  لاان  
تلاس  ،(3) جاوة او نتال أيناوء  قا ، يااب أك تنوقلاه لأللياو  أك ةابب لو التى قاب يلا  أوداو  فان لواال  لوللتاب 

، (4)لوطقاابة لوتاان نظ تهااو  تولواا   ااك لووهاو لوتايااا  ةااك لقااع أ لاا  لولاا  لااان تلاا  ة يااوه لو االتى 
  (5): لياوس كوك لكتجوفهو لوجا  لوت  

 سكن اللي  
 قصغ  ل  وقع صدج األّنات 

 في عمق الظلمة، تحت الصمت، عل  األموات 
 صرخات تعلو، ت طرب  

 حزن يتدفق، يلتهب 
  غليان   في كّ  فوآدٍ 

 في الكوخ الساكن قحزان  
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لتنتقال تطاط  فن بلل  ندئ لوجوة ة، وتاطن وتلس لو  لوة لوللقاا   للطو   ل  ابنل  اك لالةتا لف 
لوتطاطاان ي ةااال لو االه، فتتااا  ى لوكل ااا ، وتاا ى نااوذس إث اااو تذنااو  اتااابفق اتتاالل تلااس لو اونااوة، لألااللء   اااك 

  (1):ت لءى وهو لك ال تاوة فن لوغب وكث ة ةبب لأل لله لوللف للوتللئ  ك لوغب، بب لو له، تتى ا
 

 موت ، موت ،  اع العدد
  موت ، موت ، لم يبق غد  

 
ل  لو كوك يبق  ، تاث لاوبة لوق ل  للوالا ، يلقف لو كوك لذءل  ال اتلذء  ك لوتل ي   إك نوذس انو تق 

ة لأجاولاو إوى  له، لك نهو وتظ  لوطد  لوجا ا ، فك ك لولا   له، لك ك لونهو   ثله، واوس تتيب  لوتاو
 (2): ات يص يهو لو له، ياب أك نقال ج لكهُ 

 
   لحظة  خالد   صمت  
 رذا ما فعلت كّح الموت  

 الموت الموت الموت  
  تشكو البشرّية تشكو ما يرتكب الموت

 
لنتااك  ( التى،  التى ) ، ( اله،  اله ) تتاول  ناوذس لونداوا إواى بللا  لو  لاوة، تاااك تكا   

نال   بى  و تلييه اامو لولدظ   ك جاال  ياووطلق للوتجاول  ليااوس اكجاف لنداووهاو إتلولاهو، يا اق 
لو ااااله، ) فااااإال لواااابلء التااااوح لوااااللبل لولضااااوء، لاقاااا   يلناااالك . لو  لاااوة لوتاااان لااااييهو بلء لوكاااالوا ل

 (3)( : لو له، لو له 
 في شخص الكوليرا القاسي ينتقم الموت 

 
ا ا له لوتدو  للو لاك، فتنتوال نوذس لك نهو تلا  اال لو بلء لنباو  ول له، اطل  يكده لأل للح، لل 

 (4): لوتا ة تلوم لو لتى ف ك ال النيهُ  ن
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 لم يبق سوج نوح وزفير 

  الطف  بال قٍم وقبِ 
 

لةلى لفق اال لونتل اتضح ونو لك  لا  لوجوة  فان ااال لونالع  اك لو اله تطال  لكثا   اوتطل  ةلاى 
ق  لولدا  لوتن اطا هو لوجوة   ع لواله لو  ثا  لوتن تنتال  نتاى لنلاوناو  اتاول  لوجاوة  ت كاابم تلس لواو

لنلاوقو   ع  بيته فن لا  لوجا  ااي  ةك قضواو ةو   تت    ض لنو  لنلوناو ، لللوقااو  ألناه الالاتطاع 
 .لواا  ي اذ  ةك تللاوه لوللقع لو اا 

 
 

 
  
 
 
 
   

 
 



 

 الفصل الثاني
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 :الحياة في الموت 
ان حساسّية الشاعر تجعله محّل إثارة إزاء أبسط األشياء، وتقلقه مظاهر الحياة األقل اثارة، فيعكس 

كذذان جيذذل السذّياق ًارقذذام فذذو رومااتيكّيذة حالمذذة، فشذذ ت   الحذذرق " هذه  اثثذذارة وهلذذل القلذع فذذو شذذعر   ولمذّا 
، حيا ذا ظ ذر التاذاقض جليذام (1)" اتيكّيذة التذو حبذوا في ذا العالمية الثااية بعاف إلى واقع يااقض تلذل الروما

حياما حاول هؤالء الشعراء التوفيع بين الواقع المتر ي الهي عكسته األزمة القائمة وبذين تلذل الرومااسذية، 
، كان ال ب  من وعو الواقع وعيام  قيقام وعو تجربة ورؤية، (2)ولما يمر به البل  من تحول اجتماعو خطير 

إها كاات سمة الاضج فو رؤية أي شاعر تتركز فو إ راكه لاسبّية الحيذاة والمذوت، وامتزاج مذا، بمذا " ألاه 
يجعل هها االمتزاج هو المطلع الوحي ، فان السّياق هو الشاعر الهي يا ر أن تج  بين شعراء العربية من 

اذذه أ رل تمذذا  اث رال قيمذذذة أل (3)، "أ رل بمثذذل اذذذاه  كمذذون المذذوت فذذذو الحيذذاة، وكمذذون الحيذذاة فذذذو المذذوت
مذن هلذذل الاذوم المتذذته الذا   الذهي اسذذتوعق " التطلذع الثقذافو فذو تكذوين رؤيذة شذذاملة للحيذاة فكااذت ثقافتذه 

 . (4)" بطريقة ما، جوهريات حضارات الشرع والغرق 
وعلذى وفذع رؤيذة أملت ذا ( المذوت فذو الحيذاة ) و ( الحياة فو المذوت ) لق  عالج السّياق موضوعو 

فكاات األولى مرحلة األربعياات التو : عليه طبيعة األزمة التو اجتاحته، فارا  ق  وضع تلل الرؤى بمراحل
مرحلذذة " المرحلذذة التموزيذة " أمذا المرحلذذة الثاايذة . سذا  في ذا موضذذوم المذوت فذذو الحيذاة بكذذّل هذ وء وتقريريذذة

ل يذه مذي   حيذاة ج يذ ة، حتذى عذا  الخمسياات فق  سذا  في ذا موضذوم الحيذاة فذو المذوت، إه امذبه المذوت 
  (5)ليواكق ااخهاله وسوء ما ومل اليه( الموت فو الحياة ) فو الستياات إلى موضوم 

:  لقذذ  كذذان السذذّياق علذذذى وعذذو بحقيقذذة مذذذا فذذو المذذوت مذذن حيذذذاة وقذذ  أثذذرت فذذذو رؤيتذذه تلذذل فكرتذذذان 
. ا البشذر مذن أجذل أن يعذ   السذ  فكذرة التضذحّية المسذيحّية التذو تبتذ ى فذو تحمذل الذذا ي لخطايذ: األولذى"

فكرة التضحّية الب ائية التو ارتبطت باألسطورة الزراعية والتو تبت ى فو موت األله وبعثه : وكاات الثااية
 .(6)" … من ج ي  

مذا اخترتذه وج ااذه " فو حين يهكر عب  الجبار عباس ان ممذا ر فكذرة التضذحية لذ ى السذّياق هذو 
ومذا يتذر   فذو بعذض قمذائ  الرثذاء العربيذة التذو … ة للمذورو  الشذيعو الراسذ  المشذبع بذالمؤثرات العاطذيذ

… تمّور المرثو ّحيام بمآثر  وكرمه  ملغية بهلل الحذ و  بذين المذوت كا ايذة وبذين التمذّور الشذعري للمذوت 
ا إها امتذذذ ت األيذذذا  والتجذذذارق بالشذذذاعر، وجذذذ  فذذذو قراءاتذذذه الشذذذعرية فذذذو األ ق الغربذذذو والميثولوجيذذذ ]حتذذى[

                                                                 

 . 676: الشعر العراقي الحديث مرحلة وتطور : ، نقاًل من 68581ع  0األهرام ( 6)
ط، .بعررة المعررارغ، ب،ررداد، دبرردر شررالر البرريلار والحرلررة الشررعرية اللديرردة فرري العرررا ، محمررود العبطرر ، مط: ينظرر(  6)

6615 :76. 
 . 643: البيلار( 3)
 . 676: مرحلة وتطور  -الشعر العراقي الحديث ( 4)
 . 676:  6678ط، .األبطورة في شعر البيلار ، عبد الرضا علي ، وزارة الثقافة، ب،داد ، د: ينظر( 5)
 . 675: ن. م( 1)
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، بي  إن ما ههذق اليذه عبذ  الجبذار عبذاس أهذ ى (1).. " والقمص المسيحّية فكرة التضحية واضحه جليه 
فذو توضذيه أمذذول فكذرة التضذحية عاذذ  السذّياق، ف ذو ليسذذت بالضذرورة موقذذام مسذذيحيام، إه ال يمكذن عذذ ها 

مذورو  اثسذ مو فذو ، وبهلل ال يمكن إاكذار أثذر ال(2)جوهر المضمون الشعري، لكا ا لون يميغ المورة
 .تأميل الذكرة ل ى ب ر 

 
 : الموت االبطوري 

كذان ااتقذذال بذذ ر مذن العذذا ي اليذذومو إلذى مذذا يسذذمى باالسذطوري الرمذذزي قذذ  ًيذر مذذن مذ ذذو  المذذوت 
" ل يه، فإها كان فو الماضو حا ثة، والجوم ظاهرة والاضال رجولة وأريحيات، فق  تحول فو هه  المرحلذة 

ف اء اسطوريام، يمثله تمذوز أو المسذيه، ان تحذول المذوت إلذى اسذطورة لذيس تمذورام أمبه … إلى أسطورة 
  (3)" شعريام فقط، ااه هو مضمون اي يولوجو أيضام 

لهلل يمكن القول إن محاوالت الشعراء العظا  فذو أن يحلذوا أو يكتشذذوا مغذاليع العذال  هذو محذاوالت 
تساؤالت، وعليه  فاّن اب ام هؤالء الاذر، إاما يتذأتى مذن  ثجابة الواقع الحياتو، فيما يذيض به الوجو  من

خ ل العثور على تسويغات ماطقية لتلل المذاهي  التو تكا  تكون مجر ة فو عال  األحياء، وربط ا بشكل 
 ياذاميكو يمذور حركذة الوجذو ، حتذى يمذاه اثاسذان، أو قذل يمذ  ، بأبعذا  أخ قيذة، قذ  تبذ و للوهلذة األولذى 

الواقع، لكا ا سرعان ما تأخه أبعا ها، وبشكل يابغو أن يكون  لي م واضحام فو حياة اثاسان متااقضة مع 
سذذعيام وراء وال ة ج يذذ ة، وحيذاة ج يذذ ة، وبعذذ  ج يذذ ، وكذذان " لذذهلل كذان شذذعر السذذّياق . وهذو يتأمذذل المذذوت

و أن إ راكه للع قة وبب  (4)"  عوة إلى المطر، الهي يخمق األرض، ويمّور  كعملية  افعة حّية مشتركة 
الوثيقذذذة بذذذذين الشذذذعر واألسذذذذطورة كذذذان إ راكيذذذذام واعيذذذام لكذذذذون األسذذذطورة شذذذذك م مذذذن أشذذذذكال اث رال اثاسذذذذااو، 

 .(5)والحضارة اثاسااية، وألا ا تموير  رامو للمرام بين الثاائيات وما ا مرام اثاسان مع الموت 
. يعطيذه أبعذا ام تتااسذق وتجربتذه العمذرية لهلل أجتهق هها المذرام الشذاعر العربذو الحذ ي ، فذرا 

وهاا ال ب  لاا أن اؤك  أن األسطورة هو اتذاج إبذ اعو، كمذا الشذعر ممذا حذ ا بالشذاعر العربذو الحذ ي  إلذى 
تؤهلذه لففذا ة مذن هلذل  (6)فته الباق واسذعة أمذا  االسذطورة لتتحذ  بالشذعر، ومذوالم إلذى تكذوين رؤيذة ج يذ ة 

                                                                 

 .601-604: البيلار( 6)
 . 607 – 601: ن 0م : ينظر( 6)
 (. المقدمة ) ن ن  0م م /6: الديوان( 3)
 .64(: البيار في ذلراه البادبة)عبد المنعم خضير الزبيدي، . للمة البيد ممثل رئيس لامعة البصرة، د(4)
 . 65-64: ن. م: ينظر( 5)
، 58ة عمرران، ع، مالرد البرامرائي، مللر(الشرعر واألبرطورة، كفلرار فري لدليرة العالقرة )اإلنبران واالبرطورة : ينظرر( 1)

 .  54:  6006نيبان، 
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ليذوت فذو رمذوز الخمذذق والامذاء وتجذ   الحيذاة بعذذ  المذوت، ليثذري بذه تجربتذذه الذهي أفذا   ماذذه ا" الممذ ر 
 . (1)" الشعرية ويستقو ماه مور  التو يمكن أن تذجر الواقع المأزو  

 
 : ابطورة تموز وعشتار 

كان من الطبيعو للشاعر الهي أرا  ًلبة الحياة علذى المذوت، أن يلجذأ إلذى اسذطورة تمذوز، ومقتلذه " 
تلتقذذو خطذذوط شذذعر  كّل ذذذا " ويخضذذع ا ثب اعذذه  الشذذعري فذذذو هذذه   األسذذطورة . (2)" …البذذري باذذاق الخازيذذر

أن الاذاس كذااوا " وكذان السذائ    . (3)" وتتذذرم عا ذا، وهذو اليابذوم الذهي يسذتقو ماذه معظذ  مذور  الشذعرية 
وأن قرياتذذذه يعتقذذ ون أّن تمذذوز يمذذوت كذذّل سذذاة ماذذتق م مذذذن أرض المذذر  إلذذى العذذال  المظلذذ  تحذذت األرض، 

اثل ية ترحل كّل ساة فو البح  عاه إلى الب   التو ال عو ة ما ا، إلى  ار الظذ   حيذ  التذراق مركذو   
عل األبواق وفو أثااء ًيبته تاقطع عاطذة الحق عن الشبوق فو الم ور فياسى اثاسان والحيوان على 

الذرضذية علذى الذًر  مذن خطئ ذا الذهي أثبتتذه  إه القذت هذه  (4): السواء، تكثير جاسه، وي    الذااء الحياة 
البحو  المتأخر، رواجام لماطقيت ا مع ما هو معروف عن موت تموز ورحلته إلى العال  السذلو ولتضما ا 
فكرة التضحية التو تقو  ب ا عشتار ثاقاه حبيب ا، واخيرام توافق ا مع أساطير الخمق والامذاء عاذ  األقذوا  

لذذذهلل ركذذذن السذذذذّياق إلذذذى األسذذذطورة ألاذذذه أ رل أن الع قذذذة القائمذذذة بذذذذين  (5)رافذذذ ين المجذذذاورة لسذذذكان وا ي ال
التضذحية واألسذطورة تكمذن فذذو  عوت مذا معذام إلذى أيجذذا  اظذا  يذؤ ي  ور  فذو أقامذذة التذوازن واالاسذجا  فيمذذا 

 .يب و متااقضام 
 . (6)الحائرة كهلل كان الشاعر بحاجة للرموز واألساطير لكو يوج  شك م متميزام ألفكار   

 لذي م علذى وال ة المذوت والظذذ   إه يؤكذ  السذّياق هيماذذة ( قابيذذل ) لقذ  كااذت قذوى الذتذذل المتمثلذة بذذ 
تلذل القذذوى فذذو العمذذر الحاضذذر، وتغلغل ذذا فذذو كذذّل ماذذاحو الحيذذاة ااشذذرة رعب ذذا المميذذت، األمذذر الذذهي ولّذذ  

 . (7):  افعام فو اذسه من أجل الخ ص والتحرر 

                                                                 

 . 50: األبطورة في شعر البيلار ( 6)
 .68: 6676، 6درابات نقدية، لبرا إبراهيم لبرا، المؤببة العربية للدرابات والنشر، بيروت، ط -الرحلة الثامنة( 6)
 . 66: ن. م( 3)
 .66: 6657ط ، .ي، بيروت، د لبرا إبراهيم لبرا، دار الصراع الفلر : ادونيس، ليمس فريزر، ترلمة( 4)
: 6673ط، .فاضرل عبررد الواحرد علري، منشررورات وزارة الثقافرة واالعرالم ب،ررداد، د . عشرتار ومسبرراة تمروز، د : ينظرر( 5)

660. 
: 6681، 6بورا ، ترلمة، بالمة حلراوي، دار الشرؤون القافيرة، ب،رداد، ط. س م : التلربة الخالقة، برفبور: ينظر( 1)

36 . 
 . 310/  6: نالديوا( 7)
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ن صارت حلارت  ب" قابيل "   اٍ  وا 
ن عاَد نارًا بيُفُ  الخدُم   بيفًا، وا 

 ما قاضاه بارئررُ  " هابيل " وردل 
  عن خلق  ثم ردلت بابم  األممُ 

   (1): وقوله 
 الموت في البيوت يولُد 

 يولد قابيل للي ينتزع الحياة 
 من رحم األرض ومن منابع المياه 

  فيظلم ال،دُ 
   (2):وقوله 

 الداء من ذا رماه و : " قالوا 
 " في لبمك الواهي ومن ثبت  ؟ 

ا لناه : " قال   هو التلفير عمل
  قابيل والشاري بدى لنة

 
فذإزاء هذها المذذوت الذهي يسذذيطر علذى الحيذاة، ال بذذّ  مذن معجذذزةف، تحقذع الخذ ص فكذذان االتكذاء علذذى 

القائمة بالتضحية ومن  االسطورة وخمومام أسطورة تموز، من اجل أح ا  تغير يؤ ي إلى قلق الموازين
فكمذا كااذت األسذطورة الق يمذة ج ذ ام يذرا  بذه  أقامذذة " هاذا يتضذه لاذا البعذ  الذلسذذو لذكذرة التضذحية فذو شذذعر   

التو يرى ًيرها ابت اء  فو .. التوازن بين المتااقضات فإّن التضحية هو مشكلة السّياق وحلمه وأسطورته
 . (3)" ا  بين هه  المتااقضات وتااقضات ج ي ة اات ائه  محاوالم تحقيع التوازن واالاسج

ًذ ت  مذذاؤ  " تمذذوز جيكذور " فذذو قمذي ته  يتوحذ  السذذّياق مذع تمذوز الذذهي قتلذه خازيذر بذذري، والذهي 
  (4):شقائع، لكّن  ماء السّياق ق  ً ت ملحام 

 نار الخنزير يش ل يدي 
 وي،وص لظاه إلى لبدي 

 :ودمي يتدف  ينبارُ 
  اً لم ي،ُد شقائ  كو قمح

 .للْن ملحا 
                                                                 

 . 6/470: الديوان( 6)
 . 6/661: ن. م ( 6)
 . 661: البيلار ( 3)
 . 460/  6: الديوان ( 4)
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ولمذا كذذان تمذذوز يتأمذذل بعثذذه مذن أجذذل بعذذ  الحيذذاة والامذذاء، اذرى السذذّياق يذذو  ان يبعذذ  كذذو تبعذذ  
 (1): جيكور إه يقول 

 :بتولد ليلوُر .. ليلور 
ُر بيور  والنوُر   .النول

 ليلور بتولد من لرحي 
ة موتي، من ناري،   من غصل

 بيفيض البيدر بالقمح،
  واللرن بيضحك للصبح

 
  (2): كن هه  الوال ة، تبقى ًير تامة، ألن أسباب ا ًير متكاملة حين يقولل
 

 كتولد ليلور . هيهات
ة ميالدي   اال من خضل

 كينبث  النوُر . هيهات
  ودمائي تظلم في الوادي،

 
فتمذوز بذعذل اثرهذذاق " وتبذ و األسذباق التذو ياذذتج عا ذا عسذر الذذوال ة والبعذ  مقرواذة بمذوت تمذذوز، 

الذ مار، يتذرل إلذى العذال  السذذلو مذ حورام م زومذذام وهذه   حقيقذة مسذل  ب ذا فذالثورة تاتمذر مذرة ومذذّرة و .. والقتذل 
بعذ  أن مذا  السذّياق ( م ياة السذا با ) ، وق  تأك  هاا اثخذاع والوال ة الخا عة فو  (3)" يرافق ا اثخذاع 

  (4): تبارل اثله واهق ال   والمطر فإها ا وايس، يأتو ما حرام 
 

 كهذا ادونيس ؟ كين الضياء 
 وكين القطاغ ؟

 منالل ال تعصد،
 كزاهر ال تعقدُ 

 مزارع بوداء من غير ماْء،
 كهذا انتظار البنين الطويلة ؟

                                                                 

 . 466/  6: الديوان( 6)
 . 6/466: ن. م( 6)
 .18: 6006، 3، س 6فليح لريم الرلابي، الطليعة األدبية، ع. ابطورة عشتار وتموز في الشعر العراقي، د ( 3)
 . 6/411: الديوان ( 4)
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 كهذا صراخ الرلولة ؟
 كهذا كنين النباء ؟

  ادونيس إبا الندحار البطولة
 

حمذذل إلذذي   سذذذوى حيذذذ  ال جذذ وى مذذن المخذذاض الذذذهي ال ي( م ياذذذة بذذ  مطذذر ) كذذهلل فذذو قمذذي ته 
  (1): الاقمة 

 بحائر مرعدات مبرقات دون كمطار 
 قضينا العام، بعد العام، بعد العام، نرعاها 
 وريح تشب  اإلعصار، ال مرت لإعصار 
 .وال هدكت ننام ونبتفي  ونحن نخشاها 

 
ها باليذذأس مذذن تلذذل الذذوال ة يبلذذغ أشذذّ   فذذو  يذذان حيذذ  اليذذأس المطبذذع يغلذذف ك( جيكذذور والم ياذذة ) وا 

  (2): الشاعر وهو يسأل 
 

 من الذي يبمع كشعاري ؟
 فإنل صمت الموت في داري 

 والليل في ناري 
 من الذي يحمل عرء الصلير ؟
 من الذي يبلي ومن يبتلير 

  لللائع العاري
 

  (3): فإها الوال ة 
 نزعُ وال موُت 

 نط  وال صوُت 
  طل  وال ميالد

 
على الج ق  والموت المرتكز إلى " ة، حاوَل السّياق التغلق ومن هها الماطلع وبرؤية شعرية متج  

 .(4)"  ورة الحياة من الوال ة إلى الموت ثّ  إلى االابعا  
 
 

                                                                 
 . 481/ 6: الديوان ( 6)
 . 463-6/466: ن . م ( 6)
 . 6/464: ن . م ( 3)
 . 66: بدر شالر البيلار ، رينا عوض ( 4)
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 : ابطورة لون،اي 
اسذتخ   السذّياق األسذطورة المذياية القائلذة بذإن ملكذام أرا  مذااعة اذاقوس ضذخ  مذن الذههق والح يذذ  

ن تام ر، اال إها خلطت ب ماء عهراء، وهكها ألقت كواغذاي أباذة ولكن المعا ن أبت أ..والذّضة والاحاس 
واسذتطام السذّياق أن  (1)كواغذاي، كواغذاي..هيذاي: فمار الااقوس، ي ع… الحاك  اذس ا بالق ر الضخمة 

إه تتحول كواغاي بطلذة األسذطورة إلذى رمذز تتحذ  .." واقع الح ي  وال   والموت .. يمور الواقع المعامر 
عذ  ة، ف ذو مذورة مذن مذور الذذ اء والتضذحية، كمذا أا ذا رمذز ألبذراز فكذرة البعذ ، بعذ  الحيذاة فيه معانف مت

  (3): إه يقول  (2)" الج ي ة، التو تول  من احتراع اآلخرين 
 

 ما زال ناقوس كبيك يقل  المباء 
 با فلع الرثاء 

 " لون،اي، لون،اي .. هياي " 
 فيفزع الص،ار في الدرور 

 .وتخف  القلور 
 ،ل  الدور ببلين، وشن،هاي وت

 من رلع لون،اي 
 فلتحرقي وطفلك الوليد 
 ليلمع الحديُد بالحديد 

 والفحم والنحاس بالنضار 
 .والعالم القديم باللديد 

 
 :الموت المبيحي

، فذذذو " عليذذذه السذذذ   " كذذذان لرمذذذز السذذذي  المسذذذيه  البذذذام الطذذذولى، إه وظذذذف السذذذّياق  الئذذذل معجزتذذذه 
يمذّور مذن خ لذه السذّياق محذّورام  اللتذه .. ى لتجربتذه الشذعرية حضذورام  يااميكيذام قمائ  ، وعلى احو أعط

كي ف مخلمة، الواقع الهي يعيشه بتأزماتذه، سذواء كااذت علذى مذعي  الذهات، أ  كااذت تاحذو ماحذىم عاّمذا  –
 .فو ميرورت ا 

                                                                 

 .، هامش القصيدة  6/355: ينظر الديوان  (1)
 . 668: دير المالك  (2)
 . 351-6/355: الديوان  (3)
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ًذي ن ) فعلذى مسذتوى البعذذ  الذهاتو اذرا  فذذو  ًذي ن الماسذذاق عبذ( مرحذى  ر الظذذ   وكذذأن مذوت 
" عليذذه السذذ   " إها يقذذظ روحذذه، مثلمذذا مسذذحت يذذ   المسذذيه " عليذذه السذذ   " أشذذبه مذذا يكذذون برمذذز المسذذيه 

  (1): جماج  الموتى، فبرعمت في ا الحياة 
 

 لسنل يُد المبيح " بابا ..بابا" 
 .فيها، لسنل لمالم الموتى تبرعم في الضريح

 
حذين يمذّور تسذاقط المطذر ( شااشذيل اباذة الجلبذو )  وارا  يؤك  هذها الرمذز علذى مسذتوى الذهات فذو

 وهو ت ّز جذهم الاخلذة  " علي ا الس   " المبتل به  سعف الاخيل، بالرطق الهي يتساقط فو ي  العهراء 
وكأاه ياتظر المعجزة التو تبعثه مذن ج يذ     (2)وهّزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جّنيا 

  (3): كالميت إه أو ى به ال اء فجعله 
 

 تاج وليدك األنوار ال الذهر، 000)
 بيصلر من  حرل اآلخرين، بيبرئ االعمى

 ويبعث من قرار القبر ميتًا هدله التعُر 
 من البفر الطويل إلى ظالم الموت، يلبو عظمة اللحما 

 ! (.ويوقد قلب  الثللي فهو بحبل  يِثُر 
 

  (4):المسيه  الحجر عاه ليقول له هّلَ  ياعازر وكأن السّياق هو العازر  الهي ياتظر أن يزحز 
 

 كميت فيهتغ المبيح ) 
 :من بعد كن يزحزح الحلر 

  " (هلمل يا عازر " 
 

توفيقذام بياذام بذين الجااذق الذهاتو " بلغ البع  أوجه إه وفذع السذّياق  (5)( المسيه بع  الملق ) وفو 
ة لطقذذوس الخمذق بالموضذوم المسذيحو بشذذأن لقذ  مذذ ر ووحذَ  األفكذار الوثايذ. وبذين الجااذق الموضذوعو

                                                                 

 . 6/365: الديوان ( 6)
 . 65: مريم ( 6)
 . 566-6/568: الديوان ( 3)
 . 6/457: ن . م( 4)
 . 6/457: ن . م ( 5)
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أضف إلى هلل ااه حين يعبر بم ع عن تجاربه  الشخمّية أفله تمامام بتحويل ا إلذى تجذارق ال . الملق
 . (1).."شخمّية وعلى الًر  من أّن القمي ة ترمز إلى االضط ا  السياسو الهي عااى ماه السّياق وجيله

ف ذها المسذذيه هذو السذّياق الذذهي قطذع عاذذه " ، "عليذه السذذ   " فقذ  وحذ  السذذّياق بذين هاتذذه، والمسذيه 
فذإها  (2)"رزقه والقو فو سوع البطالة يتسول بقاء  تسذّوالم، السذّياق الذهي اضذط   وأبعذ  وشذّر   ون أن ي ذز 

بذه  حذذين يمذذلق، يذذ رل أن المذذليق الذذهي سذذّمر عليذذه  والجذرا  التذذو أثخذذن ب ذذا لذذ  تمتذذه، لسذذماعة مذذوت 
  (3): فأ رل أن األمل فو البع  والحياة قائ  الريه، والعويل،

 
 َبعدما كنزلوني، بْمعت الرياْح 
 في نواِح طوْيٍل تبغل النخيل، 

 كذن فاللراْح . والخطى وهي تنسى
 والصلير الذي بملروني علي  طوال األصيْل 

 لان العويْل : لم تمتني وكنصت 
 يعبر البهل بيني وبين المدينْة 

 نة مثل حبٍل يشد البفي
 وهي تهوي إلى القاع لان النواح 
 مثل خيط من النور بين الصباح  
 والدلى في بماء الشتاء الحزينة 

 .ثم ت،فو على ما تحسل المدينة 
 

وها هو السّياق يوح  بياه وبين تموز والمسيه ، فحين يزهر التوت والبرتقال، وتتع ى جيكورح و   
 السّياق، فتجري  ماؤ  فو ثراها، فتزين هات ا، ويخضر حتى  جاها، يلمس ال فء قلق 

األرض بابت ا من القمه والزهر، وبالماء الامير، وهاا يب و البع  على المستوى العا  فبين الحين والحذين 
يتاحى السّياق عن الخمومية، ف و لن ياذمل عن األخر، لن يذمله عاه الموت بل إّن الموت اذسذه 

  (5):احو قوله .  (4)"قه إلى اآلخر سيكون هخيرة ج ي ة فو الكذا ، وطري
 قلبي الماء ، قلبي هو البنبل 

                                                                 

اس اليروت فري البريلار ، ترذير العظمرة ، ترلمرة ، برامي محمرد ، األقرالم، .الحرلة التموزية في الشعر ، وترسثير تري( 6)
  6: 6685، 60، س6ع

 . 4/600: بدر شالر البيلار، ايليا حاوي( 6)
 . 458 – 457/ 6:الديوان ( 3)
 .  665:  6618.كدونيس، دار الفلر ، بيروت ، ظ هر ،  زمن الشعر،( 4)
 .  456 – 458/  6: الديوان ( 5)
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 .يحيا بمن يالل: موت  البعث
 في العلين الذي يبتدير 

  ويدحى لنهٍد ص،ير، لثدي الحياة
 احرقت ظلماء طيني ، فظل اآلل : مت بالنار 

 
ها بموت المسيه يمبه تأهي م لحياة اخرى، فموته ليس عبثيام ألاه قال  (1): وا 

 

 ففي لل حفرة: لم حياة بسحيا
 صرت مبتقباًل، صرت بذره

 في لل قلر: صرت لباًل من الناس 
 قطرة من  او بعض قطره

 
ها بالسذياق  تمذذوز تذاجئذه أعذذين الباذ قيات لتقتلذه مذذن ج يذ  ، بأاياب ذذا أو تمذلبه علذذى / المسذيه / وا 

 (2):المليق 
 فالس اللند حتى لراحي ودقات قلبي

ن لان في مقبرهفالاؤا لل ما ل  يس موًتا وا 
 فالاؤني لما فالس النخلة المثمرة

 برر لوعى من الطير في قربٍة مقفره
 

فاتحة بع  وحياة اخرى ، اوليس هو الهي اطع  باألمس قلبه ومار فو / المسيه / فموت السياق 
ها به من على مليبه يرى الم ياة ًابة مزهرة  (3):كل مستقبل بهر  ، وا 

 

رون  ي وكلقيت عيني نحو المدينة بعد ان بمل
 :لدت ال اعرغ البهل والبور والمقبرة 

 لان شيء ،مدى ماترى العين،
 لال،ابة المزهرة، 

 لان في لل مرمى، صلير وامل حزينة
 :قدلس الررل 

 هذا مخاض المدين 

                                                                 

 . 6/456: الديوان ( 6)
 . 6/416: ن . م ( 6)
 . 6/416: ن . م ( 3)
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وعلى احو  (1)ومن  ون شل فان السّياق استخ   مذ و  البع  ب يالوغ مامت بين المسيه وي وها 
ليضمن من خ له تحقيع ًرضه الهي يسذعى . حقع السياق فو خ له طابعام ج ليام بين المسيه وي وها ي

 (2): أليه، وعلى الاحو األتو 
 

 …هلذا عدت، فاصفر لما رآني يهوذا 
 فقد لنت بره 

 لان ظاًل قد كبود، مني، وتمثال فلره

] : [  
 ذاك ماظنل لما رآني، وما قالت  نظرة 

 م، قدم قدم تعدو، قد
 القبر يلاد بوقع خطاها ينهدم 

 كترى لاءوا ؟ من غيرهم ؟
 قدم .. قدم .. قدم 

 القيت الصخَر على صدري 
 كوما صلبوني كمس ؟ فها كنا في قبري 

 اني في قبري  –فليستوا 
 من يدري ؟؟ .. من يدري انى 
 من بيصد  ما زعموا ؟! ورفا  يهوذا ؟

 .قدم .. قدم 
 

فذو الكيذذان األول، فذو الغيذاق، فذذو الجسذر العذذائ  " ، بذ أ السذذياق، يامذ ر  فمذن خذ ل هذذه  الطريذع
 .(3)" المتحرل بين الموت والوال ة، اليباق والبع ، فو أب ية الرمز وحركيته 

 
 : الرموز الذاتية 

وهذذو الرمذذوز التذذو ابتكرهذذا خيذذال السذذّياق، فجعذذل ما ذذا ممذذ رام مذذن ممذذا ر البعذذ  والذذوال ة، محذذاوالم 
مذن خ ل ذا علذى الذاذاء، وقذ  حققذت لذه بعذض فضذوله الذهي كذان يطمذه إلذى تحقيقذه عذن طريذذع االاتمذار 

 :األسطورة والرموز المسيحية، وق  تمثلت فو
 

                                                                 

 .اليوت في البيلار . الحرلة التموزية في الشعر وتسثيره ، تي كس : ينظر ( 6)
 . 410-6/456: الديوان ( 6)
 . 667:  زمن الشعر( 3)
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  :غيالن 
ًذي ن رمذزام مذن رمذذوز بعثذه، حذين اامذق فذذو أهايذه، ليجعذل العذراع فذذو  تمثذل السذياق مذوت اباذذة 

ًذي ن، عياو الشاعر واحة تابض بالحيذاة، معتمذ ام أسذاطير  المذوت واألابعذا ، فالسذياق تمذوز، ومذوت، 
  (2): فيقول (1)عشتار، وكأن السياق بع  عبر اباة ًي ن بومف األبااء وسيلة من وسائل البع  

 
 هذا خلودي في الحياة تلن معناه الدماء      

 
  (3) :وتارة يقرن موت ًي ن بالمسيه الهي راحت ي   تمسه جماج  الموتى تبرع  في ا الحياة

 
 لسن يد المبيح .. " بابا " 

  فيها، لسن لمالم الموتى تبرعم في الضريح
 

ها بغذي ن يمذذبه رمذزام مذذن رمذوز بعذذ  أبيذه الذذهي تحقذذع، فكذان سذذل  الذ   والزمذذان، مذن الميذذا  إلذذى  وا 
 (4): السماء، حام م 

 غيالن يصعد في  نحوي، من ترار كبي ولدلي 
 دي ويداه تلتمبان، ثم، يدي وتحتضنان خ

 فسرى ابتدائي في انتهائي
  

  (5): فحين يبع  السياق، تول  جيكور من ج ي  إه أن جيكور تموت بموت السياق وتحيا بحياته وبعثه 
 

 ليلور من شفتيك تولد، من دمائك في دمائي 
 فتحيل كعمدة المدينة 

 اشلار توت في الربيع، ومن شوارعها الحزينة 
 الحزينة  تتفلر األنهار، ابمع من شوارعها

 ور  البراعم، وهو يلبر كو يمص ندى الصباح 
 والنبغ في الشلرات يهمس، والبنابل في الرياح 

 تعد الرحى بطعامهن 
                                                                 

 . 53: بدر شالر البيار، ريتا عوض : ينظر ( 6)
 .  365/ 6الديوان ( 6)
 . 365/  6: ن . م( 3)
 . 361/  6: ن . م( 4)
 . 6/361: ن. م( 5)
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إه يمثل هها المقطع تكثيذام لحل  السياق، وبغمرة من سعا ة جعلته ياظر إلى الم ياة وكأا ا ستمبه 
ه يعبذذر عذن معذذا ل اذسذذو لمذا هذذو ( يوتوبيذا سذذيابّية )  فيذذه، تذرى أن أعمذذ ة الم ياذذة تمذبه أشذذجار تذذوت وا 

وبالتذذالو فذإن البعذذ  علذى مذعي  الذذهات قذ  تحقذع فعذذ م لكذن الواقذذع ( ًذي ن ) يجمذع أشذتات ا مذذوت اباذه 
 :(1)الهي يطمه السياق إلى بعثه ل  يتغير فما تزال األرض 

  
 األرض يا قفصًا من الدم واألظافر والحديد 

 لظل .. يحيا  حيث المبيح يظل ليس يموت كو
 ليٍد بال عصر، لهيلل ميت، لضحى اللليد 

  النور والظلماء في  متاهتان بال حدود
  
ًير ان الشاعر مؤمن باالابعا  على الًر  من سيطرة الموت، ف و كمن يشعر بق رته على تح ي  

، وباتحذا   بذاألرض التذو بذ أ  الذ فء يذ ق ألي ذذا المذوت بمذورته الم يماذة، طالمذا حقذع لاذسذه  الخلذو  بإباذذه 
 .  (2)" لتعو  خضراء 

أمذا وفيقذذة ف ذذو الرمذز االخذذر مذذن الرمذذوز الهاتيذة التذذو رأى في ذذا السذياق خ مذذه، وسذذبع أن تكلماذذا 
 .(3)عا ا بما فيه الكذاية فو الذمل األول  

 
   :إقبال 

ذيات وحي ام اال ويجعل السياق ما ا رمزام من رموز اابعاثه، فبع  أن ه   ال اء وت قذته اسرة المستش
من مرضه الهي ب ا يذتل به إلى أن أحاله جس ام خاويام، إه تبقى زوجته مابرة وفية تحاول ج  ها فو أن 
تخذذف عاذذه وطذذاءة المذذرض فذذإها بالذ ايا التذذو يعذذيا في ذذا مذذن  وا ذا، ال تسذذتأهل مذذن عيايذذه اظذذرة، فتغذذ و 

 (4): حياته ل ا ااتظار إه يقول ل ا
  

 ، يا بعثي من العدم غدًا تستين يا إقبال
 ويا موتي وال موت 

 ويا مرس بفينتي التي عادت وال لوح على لوح 
  ويا قلبي الذي إن مت اترل  على الدنيا ليبليني

 
                                                                 

 . 367-361/ 6: الديوان (  6)
 . 55: بدر شالر البيار ، ريتا عوض : ينظر( 6)
 ( : موت وفيقة ) الفصل األول من الربالة : ينظر( 3)
 . 6/766: الديوان ( 4)
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إه يلجذأ السذياق إلذى إقبذذال واضذعام في ذا املذه، ألاذذه قطذع الرجذاء بكذل مذذا حولذه، فذ  االسذطورة فعلذذت 
 . ائل البع  تشذع للسياق، فما كان ماه اال أن يلجأ الي افعل ا، وال كل من اتكأ عليه كوسيلة من وس

 
 : ليلور 

لقذ  حذاول السذذياق االاتمذار مذذرارام، حيامذا وقذذف موقذف المتحذ ي وحذذاول مذن خذذ ل األسذطورة خلذذع 
فقذذ  وجذذذ  فذذذو األسذذذاطير الامذذذاهج األزليذذة التذذذو تجسذذذ  امذذذال اثاسذذذان     " عذذال  مثذذذالو تسذذذو   القذذذي  اثاسذذذااية 

لكاذذه وجذذ  ان مذذا كذذان يطمذذه اليذذه فذذو األسذذطورة لذذ  يكذذن الواقذذع ليؤهلذذه وعلذذى وفذذع حذذ و   (1)" ..ومخاوفذه 
سذذقاط ا علذذى كذل مالذذه ع قذذة وطيذ ة بالشذذاعر ولّذذ  فذذو . الرؤيذة التذذو ر هذذا ًيذر أن تجمذذع الذذرؤى الهاتيذة وا 

رمذوز السذذياق، اذسذه مذي م تمكذن مذذن خ لذه أن ي ذق جيكذذور بعذ ام رمزيذام، فأضذذحت حياذهال رمذزام هاتيذذام مذن 
ولعذل تلذل الرؤيذة . فكان أتكاؤ  علي ا وسيلة أخرى مذن وسذائل البعذ  التذو كااذت تمذ   باسذغ ج يذ  للحيذاة 

الكذوى التذو يطذذل ما ذا علذذى قضذايا أمتذذه " التذو كذان يراهذذا السذياق فذذو جيكذور متأمذلة فذذو هاتذه، إه أا ذذا 
لذهلل  (2)" أسذاته، وتطذاحن تااقضذاته وعلى العال  الهي حا  عن محور  بل تمبه هذو العذال ، ومختمذر م

أيقن السياق ان جيكور التو ول ته لتلقو به فو مجامر العذال ، قذا رة علذى أن تعيذ  أليذه ب ذاء  األول لذهلل 
  (3): قرر العو ة الي ا 

 على لواد الحلم األشهر 
 وتحت شمس المشر  األخضر 
 في صيغ ليلور البخي الثري 

 كبريت كطوي دربي النائي 
 الندى والزهر والماء  بين

 ابحث في اآلفا  عن لولر 
 عن مولٍد للروح تحت البماء 
 عن منبع يروي لهير الظماء 

  عن منزل للبائح المتعر
 

لقذ  عذا  السذياق باحثذام عذذن خ مذه، فبعذ  أن خذاض الغمذار، وجذذ  اذسذه ضذائعام بذين تيذارات عاتيذذة 
ها به يسائل جيكور  باغمة األبذن تتحك  في ا اطمام السياسة ووجاهة االجتماعية ورأس  مال االقتما ية، وا 

  (4): الضائع عله يج  سبي م للخ ص 
                                                                 

 .  660:  6676ط، .بدر شالر البيار، حيات  وشعره، عيبى بالطة، دار النهار، بيروت، د( 6)
 . 41(: البيار في ذلراه البادبة)للمة الدلتور انطوان لرم( 6)
 .  466/ 6: الديوان ( 3)
 .  6/466: ن . م( 4)
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 كين الخبز والماء؟ : ليلور، ليلور
 الليل وافى وقد نام األدالء ؟

 والرلر بهران من لوع ومن عطش 
 والريح صر ولل األف  كصداء 
 بيداء ما في مداها ما يبين ب  

 اء درر لنا وبماء الليل عمي
 ليلور مدي لنا بابًا فندخل  
  كو بامرينا بنلم في  كضواء

 
ان تلذل الحسذذرة والمعااذذاة ال تلبذذ  أن تغذذ و فذذو لحظذة االلتقذذاء بجيكذذور، ااذعذذاالم ول ذذذة تا مذذر علذذى 
شذكل ايقذام رومااسذو، فيذه ًايذة يحذاول السذياق أن يبررهذا حذين يضذع بذين يذ ي جيكذور حاضذر  وماضذيه 

  (1): ر عياه، فكان أن طلق ما ا أن تبعثه من ج ي  عّل ا تطذئ ًليله وتق
 

ي عظامي، وانفضي لفني   ليلور لمل
 من طين ، واغبلي باللدول اللاري 

 .قلبي الذي لان شبالًا على النار
 

فذذإها بجيكذذور هلذذل األلذذع الذذهي كذذان يرتجذذو السذذياق ماذذه حيذذاة ج يذذ ة قذذ  ااطذذذأ فالم ياذذة التذذو القذذت 
بة المستحيلة  حبائل ا، وسذت كل هكريات   (2): المبا والعاذوان، تحول  ون تحقيع تلل الًر
 

 دون  ؟ –ولاء كبنها يطر  البار … وليلور، من غل  الدور فيها 
 فمن حيث دارا شركبت الي  المدينة ؟.. ومن حول الدرر عنها 

 وليلور خضراء مس األصيل ذرى النخل فيها 
 .بشمس حزينة 

 
خيذذذذال السذذذذياق، فجيكذذذذور هذذذذو األخذذذذرى تعذذذذااو مذذذذا يعذذذذااو ابا ذذذذا  وبذذذهلل يخذذذذذت الحلذذذذ  الذذذذهي  اعذذذذق

 (3):الضال
 

                                                                 

 .  686/  6: الديوان( 6)
 . 6/461: ن. م( 6)
 . 6/464: ن. م ( 3)
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 نزع وال موت،
 نط  وال صوت،
  طل  وال ميالد

 
  (1): فق  قرن بعثه ببعث ا أو العكس، ولكن ال سبيل إلى هلل 
 وليلور من دونها قام بور 

 وبوابة         
  واحتوتها بلين ْ           

رى فو تحقيع أمل السياق بالبع  مثلما أخذقت األسطورة وما ع اها وبهلل اخذقت جيكور هو األخ
 .من الرموز التو اتكاء علي ا فو تغير الواقع المتر ي

 
 :الرمروز النضاليرة 

 :لميلة بوحيرد 
قمذي ة عا يذة ومجذر  " التو يقول عا ا عب  الجبار عباس اا ذا ( إلى جميلة بوحير  ) فو قمي ته 

تقذذو  علذى اسذذتاباط المعذااو القريبذذة بواسذطة افتعذذال ( أمذوات ) ي ة اشذرها فذذو تكبيذر اثذذري لمقطوعذة قمذذ
  (3): التو يقول فو بعض مقاطع ا  (2).. "المقاراات الههاية بين تضحيت ا وتضحيات عشتار والمسيه 

 
 يا اختنا المشبوحة البالية،

 كطرافك الدامية 
 .يقطرن في قلبي ويبلين في  
 عي  يا من حملت الموت عن راف

 من ظلمة الطين التي تحتوي  
 الى بماوات الدم الوارية،

 حيث التقى اإلنبان واهلل، واألموات واألحياء في شهقة، 
 في رعشة للضربة القاضية 

 
  (4): واها بجميلة تمثل المسيه حين يضع ا مشبوحة أطراف ا فوع المليق 

                                                                 

 .  463-466/ 6:وينظر 466/ 6: الديوان ( 6)
 . 640: البيار( 6)
 . 376/ 6: الديوان( 3)
 . 6/380: ن. م( 4)
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 مشبوحة األطراغ فو  الصلير 
 مشبوحة العينين عبر الظالم 

 :يا للزحام  –يستيك من وهران 
  حشد مشع باشتعال الم،ير

 
. ف و عا   أكمل من عشتار فو تضحيت ا فعشتار ربة الخمق والاماء ل  تعط مثلما أعطت جميلة

  (1):ألن جميلة ق  رّوت قلق الذقير 
 

 عشتار كم الخصر، والحر، واإلحبان، تلك الربة الوالهة 
 ار ما رويت قلر الفقير   لم تعط ما كعطيت  لم ترو باألمط

 لم يعرغ الحقد الذي يعرفون 
  والحبد األلل حتى العيون

 
علذى ان الثذذورة أو التضذحية اليذذو  يكذون محرك ذذا والمضذحو األول في ذذا هذو اثاسذذان، ولذيس اآلل ذذة 

 (2): كما كان يح   فو العمور الق يمة 
  

 واليوم ولى محفل اآللهة 
 اليوم يفدي ثائر بالدماء 

 ر والشبار، يفدي النباء، الشي
 يفدي زروع الحقل، يفدي النماء 

  يفدي دموع كاليم الوالهة
 

ها بجميلة تذوع المسيه بعطائ ا    (3): وا 
 

 .لم يل  ما تلقين كنت المبيح 
 كنت التي تفدين لرح اللريح 

 ال قبض ريح ،.. كنت التي تعطين 
  يا اختنا، يا كم كطفالنا

                                                                 

 . 6/383: الديوان( 6)
 . 383-6/386: ن  . م ( 6)
 . 384/ 6: ن . م ( 3)
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ق يحاول أن يقول كل ما فو  اخله، وكان مذوت جميلذة كذان فرمذة أبذ ى وب ه  اثفاضة فإن السيا
السياق من خ ل ا إعجابه بالتضحية، لكن التضحية التو يراها السّياق فو جميلة ل  تكن بالمستوى الهي 
يجق أن تكواه، اا ا عملية قتل أو اا حار ال ًير، ألن الموقف الهي كاات فيه جميلة ل  يكن يؤهل ا أن 

زهذاع باطذذل، بذذل الذذهي جذرى مذذن تعذذهيق وقتذذل تقذ    روح ذذا علذذى طبذع مذذن ههذذق مذذن أجذل إحقذذاع حذذع وا 
لجميلذة والذذهي تذذراءى للسذّياق ااذذه تضذذحية، مذا هذذو اال ااذذ حار فذذو أقذل تقذذ ير فجميلذذة علذى مذذا يقذذول عبذذ  

كالشاعر الهي كان ضحية ازوعه الاذسو المله إلى أن " الجبار عباس هو مضحية بق ر ما هو ضحية 
ون حاضرام حتى ولو ل  يكن قا رام على تحمل اتائج الحضور لكاذه أرا  أن يحقذع فذو شذعر  مذا لذ  يحققذه يك

  (1)… فو حياته، فأحال السلق بالتضحية إلى اثيجاق والتشتت إلى وح ة، والتاازم إلى االاسجا  
 

 : وهران 
لقبر هاا رمذز للعذراع الذهي فالسياق ميت مع ًير  من الااس، وا( رسالة من مقبرة )أما فو قمي ته 

تعب  به السلطات الحاكمة  اهال موتام وفسا ام، ف و عال  ماكما على اذسه، كعال  القبر، عال  فيه ما فو 
  (2):سوا ، أال  بيق الحياة عال  ميت لكن أمل السياق فو البع  ترسمه مخيلته المتذائلة إه يميه

 
 ال تيسبوا من مولٍد كو نشور        

 
ية سياسية بحت، اا ا ثورة على الواقع الذهي مذاعته ظذروف سياسذية قذاهرة البذّ  مذن اثج ذاز فالقض

علي ا لكو يتحقع الرجاء فذو الخذ ص، لذهلل يبشذر أهذل العذراع بذأن مذ ى لمذور البعذ  تجذوء أمذ اؤ  
   (3): من وهران، ألن سيزيف ألقى عاه العقء 

 
 هذا مخاض األرض ال تيسس ،

 النشور بشراك يا الداث حان 
 بشراك في وهران كصداء صور 
 بيزيغ القى عن  عرء الدهور 
  وابتقبل الشمس على األطلس

 

                                                                 

 . 630-666: البيلار ( 6)
 . 6/360: الديوان ( 6)
 .  6/366: ن . م ( 3)
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ها به تملؤ  الحسذرة فذو الوقذت هاتذه، فذوهران األولذى قذ  ثذارت، وبعذ  موتاهذا فلمذاها ال تثذور وهذران  وا 
 : (1)بغ ا  –الثااية 
 آِه لوهران التي ال تثور      

 

 الرمز العام
 :المطر 

وظل السياق يركز على هها الرمز الثري باثيحاءات، حتى تجه " ن المطر فو الشعر بالسّياق اقتر 
الحيذذاة : ف ذذو كمذذا يذرا  فيذذه يكمذذن الضذذ ان (2).. " فذذو أن يذذربط بذين اسذذمه وبياذذه [ … ] مذن كثذذرة الحاحذذه 

بيا ما، ف و يحمل فذو باعتبار  رمزام يشير إلى الجاابين المتااقضين فو الع قة، ويبلور المرام " والموت 
" لهلل كان تأكي  السياق على أيرا  رمز  (3)" طياته  اللة مز وجة على الموت والمي  ، والظ   والضياء 

بومذه قرين البع ، إه كاات اظرة الب ائو أليه مباية على هها األساس، فكثيذرا مذا كذااوا يقذ مون " المطر 
 : لوناألضاحو لآلل ة طلبام لازول المطر وه  يرت

 

 يا إلهي كبعث عل البهول " 
 مطرًا هادئًا خفيفًا 
 وتزدهر اللروم 

  "وتمتلئ حبور ال،للة وتنضج 
 

عا ة اليوااايين فو تساليا ومق وايا عا ما تطول فترات الجذ ق أن يرسذلوا " فكاات تلل األ عية من 
الموكذذذق فتذذاة تغطذذذو جسذذذم ا  موكبذذام مذذذن األطذذذال يطذذذوف بجميذذع أبذذذار الماطقذذذة المجذذاورة وياابيع ذذذا وتتقذذ  

  (4)" ( بالزهور ويسكق علي ا رفاق ا كميات كبيرة من الماء 
  (5): ولق  رأى السياق أن الب ائيين كااوا يق مون أما  أ عيت   تلل قرابين من البشر، احو قوله 

 

 لاء زمان لان في  البشر 
 :يفدون من كبنائهم للحلر 

 يا رر عطشى نحن هات المطر " 
 "عطاشى من ، رول الشلر رو ال

                                                                 

 .6/360: وانالدي( 6)
 .  66:  6611،  64، س 5صبري حافظ ، اآلدار ، ع: غرير على الخليج ي،ني للمطر ( 6)
 :       .6،6616بعد مصلوح، مطبعة المدني، ط: موري ، ترلمة.حرلات التلديد في األدر العربي، س( 3)
 .  618-6/617:  6676ط ، . كحمد كبو زيد ، القاهرة ، د : ال،صن الذهبي، ليمس فريزر ، ترلمة( 4)
 . 6/386: الديوان ( 5)
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عمذذذع الذكذذرة التذذذو كااذذت تذذذراو  ، إه أقتذذرن المطذذذر فذذو هذذذه  ( أاشذذذو ة المطذذر ) وقذذ  اكذذذ ت قمذذي ته 
  (1): القمي ة ب الالت ع ة ، بعض ا على الض  من بعض 

 
 اتعلمين كي حن يبعث المطر 

 وليغ تنشج المزارير، إذا انهمر 
 وليغ يشعر الوحيد في  بالضياع 

 لالدم المرا ، لاللياع .  بال انتهاء
  لالحر، لاألطفال، لالموتى هو المطر

 
ومن خ ل هه  ال الالت التو يعبر عا ا المطر، وج  فيه السّياق مشروم خ ص إه كان يرى فيه 
توأمذا للذ ماء، فذذالمطر السذاقط الذذهي يبعذ  الحيذذاة فذو األرض، هذذو كالذ ماء التذذو تسذقط مذذن أجذل أن تزيذذل 

  (2): ب ين اعوان االجابو لهلل يقول وطأة الحكا  المست
 

 ومنذ كن لنا ص،ارًا، لانت البماء 
 ت،يم في الشتاء 
 ويهطل المطر 

 حين يعشر الثرى نلوع .. ولل عام 
 ما مرل عام والعرا  ليس في  لوع

 ..مطر 
 ..مطر 
 ..مطر 

 في لل قطرٍة من المطر 
 صحراء كو صفراء من كلنة الزهر 

 لعراة ولل دمعة من اللياع وا
 ولل قطرة ترا  من دم العبيد 

  فهي ابتبام في انتظار مببم لديد
 

ال يلبذذ  أن يتحقذذذع  (3)" م ياذذة السذذا با  " فذذالحل  الذذهي يذذ اعق خيذذال السذذياق وهذذو أسذذذير قبذذر  فذذو 
  (4): وتذجر السماء بالمطر 

                                                                 
 . 6/471: الديوان( 6)
 . 480-6/476: ن . م ( 6)
 . 6/413: ن. م( 3)
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 وفاض من هباتك الفرات واعتلر 
 وهبت القبور، هز موتها وقام 

 :وصاحت العظام 
 .ارك اآلل ، واهر الدم المطرتب

  
لكذن الخيبذذة لذذ  تذذزل تعذذااع تحقذذع البعذذ ، ألن األسذباق لذذ  تكذذن متكاملذذة، لذذهلل يذذو  أن يمذذوت مذذن  

ج ي ، ولكن األمل الخائق، ظل قي  بع  ج ي ، وتضحيات ج ي ة، يسيل  م ا، أحمر قاايام فالمطابقة بين 
فذو ج ذو   يحذاول السذعو مذن أجذل الخذ ص، واالتكذاء الحل  والواقع تب و عسيرة، ًير ماتظمة، فاثاسذان 

علذذى الرمذذز فذذو تأويذذل الواقذذذع يقتضذذو التذذزا  الجذذاابين م مذذات ال تخضذذذع المذذلف واحذذ ، فذذالواقع ياذذزم كذذذل 
 (1)" م ياة ب  مطر " أًطية الزيف، والرمز يعطو  اللته من خ ل الواقع، لهلل كان ااتظار السّياق فو 

 (2):يخضع لتلل الرؤى
  

 ائر مرعدات مبرقات دون كمطار بح
 قضينا العام، بعد العام، بعد العام، نرعاها،
 وريح تشب  اإلعصار، ال مرت لإعصار 

 .ننام ونبتفي  ونحن نخشاها –وال هدكت 
  

قضذياا العذذا ، بعذ  العذذا  بعذذ  ) لذهلل تكشذذذت خيبذة السذذياق فذو تلذذل الاغمذة البائسذذة، وهذها االاتظذذار 
 . ات الواقع، فاالاتظار ًير موفع والبع  حل  مستب  تحمل كل متااقض( العا  

 

 : الموت الصوفي عند نازك 
فو الح س الموفو يتغير معاى الحياة والموت، فالموت ليس ا اية، وااما هو الباق المذضو إلى 

شذذاف الحيذاة الحقيقيذة، والحيذاة لذذ  تعذ  فذو أن اثاسذان يعمذذر طذوي م، واامذا كماذت قيمت ذذا فذو المعرفذة واالكت
 (3)والمعرفة الحقيقية التت  اال باالتحا  مع المطلع، وبالعو ة إلى األمل، وهها ال يت  أال من خ ل الموت

 .ومن هها الماطلع أبت أ الموفيون طريق   إلى معرفة اهلل تعالى 

                                                                                                                                                                                                           

 . 6/414: ن . م ( 4)
 . 6/481: الديوان( 6)
 . 6/487: ن. م( 6)
 .633: مقدمة للشعر العربي: ينظر ( 3)
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وااط قذذام مذذذن هذذها المبذذذ أ فذذإن اذذذازل بعذذ  ان خرجذذذت مذذن سذذذو اويت ا، بذذ أت تذذذرى الحيذذاة رؤيذذذة أكثذذذر 
، وهاذذا (4) 1557ام، وهلذذل حيامذذا هجذرت اثلحذذا  والتجذذأت إلذذى األيمذان بذذاهلل تعذذالى ايمااذام كذذام م عذذا  إشذراق

ان المههق التموفو، من حي  الشعور والممارسة، ًير االعتقا  ال ياو القائ  على التوحي  " يجق القول 
 .(1)"  واأليمان باهلل ورسله وكتبه، أي القائ  على عبا ة اهلل وتقوا  وتازي ه

تغير موقذ ا من هه  " وق  ج ت فو أن تتلمس طريق ا وحاولت أن تباو مشروعام فكريام ج ي ام حتى 
المسذائل، وااجلذت أمام ذذا األمذور بشذذكل أتذا  ل ذذا رؤيذة ج يذذ ة للعذال  والاذذاس والمثذل، وياسذذحق هذها الحكذذ  

 ل موقف رومااتيكو عاطذو، على تعامل ا مع الطبيعة، فبياما كاات تتلمس الطريع إلى مظاهرها من خ
وج ااها فو هه  المرحلة تسلل  روب ا الي ا وفع ماظور روحو يكا  يقترق فذو بعذض جواابذه مذن ماظذور 

 (3)احو قول ا  (2)" موفو يرى ان اهلل يتجلى فو كل مظ ر من مظاهر الخلع 
 

 عرفتك في ذهول تهلدي، وقرنفلي الداس 
 عرفتك في اخضرار اآلس 

 ن الموت واألرماس عرفتك في يقي
 عرفتك عند فاللح يبعثر في الثرى االغراس

  وتزهر في يدي  الفسس
 

لذذهلل جذذ ت اذذازل فذذو معرفذذة الحقيقذذة اثل يذذة ال مذذن خذذ ل االاقطذذام المذذوفو التذذا  بذذل مذذن خذذذ ل 
، حجذذذر الزاويذذة في ذذا ويبذذ و لاذذا ان اذذذازل (الحذذق اثل ذذو ) يعذذ  . رؤيت ذذا الشذذعرية فذذو أقامذذة ع قذذذة قويمذذة 

مذن وج ذذة ( المريذذ  ) أرا ت أن تسذلل الطريذع إلذذى اهلل، ف ذو مذن هذذه  الااحيذة يمكذن أن يطلذذع علي ذا اسذ  
، وسلول (4)" ب ء طريع السالكين وأول مازلة القام ين، وهو مق مة كل أمر " اظر موفية، واثرا ة هو 

  (5). ع كل ع ئق االتو يرى الموفيون في ا ابه ال ايا وقط" الطريع يب أ عا ه  بمقا  التوبة 
التو تمف في ا رحلت ذا فذو خذ ل  (6)" الخروج من المتاهة " وتب أ الشاعرة أول رحلة فو قمي ت ا 

الحيذاة، بعذ  أن كذذان التشذاؤ  ًالبذام علي ذذا، تلذل الرحلذذة التذو حاولذت اذذازل فذو خ ل ذا البحذذ  عذن األسذذرار 

                                                                 

 .367: ظاهرة التفاؤل في شعر نازك المالئلة، بالم الحمداني( 4)
: 6686ط، . يابرين االيروبي، منشرورات اتحراد اللترار العررر، دمشر ، د . فصول في نقرد الشرعر العربري الحرديث، د( 6)
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شذاكلة، وبيامذا هذو كذهلل، فذإها ب ذا بذجذر ال الوجو ية، لكا ا رجعت بعجز ظاهر أحذال حيات ذا علذى تلذل ال
  (7): ا ائو 
 إذ تدلف  فلر .. بينما نحن      
  نابض العطر من وراء الليالي          
 

هها الذجر ال افع هو فجر األيمان باهلل الهي وهب ا حياة ج ي ة عامرة بالم ة، وتمثذل ل ذا إحسذاس 
ااء وااما وراء  حيذاة ال بذ  ما ذا، وسذوى هذها مذن ًيبيذات فو القلق اثاسااو، بأن الموت ليس ف" ًامض 

فكاات هجرت ا إلى اهلل بع  أن خرجت من متاهة اذس ا، وبع  أن أيقات  (1)" ال يمكن تعليل ا بالمحسوس 
 (2): أن الوجو  مورة تا  عن خالع عظي  

  
 ولدتك ماثاًل في ضلع كغني  
 في حزن الديالير الخريفية 

 وردة العطشى ولدتك تحت لرح ال
 ولدتك في التراتيل المبائية 

 وتبني تحت كبتار الدلى عشلا 
 لقبره مروعة وقمرية 

 لاللئ  مشردة واضلعها على األحزان مطوية 
  لقافلة مهالرة عن األوطان منفية

 
لقذ  عرفتذه فذو خلذع الاذذاس والطبيعذة، وفذو اثمذرار الذهي يشذذ  االاسذان إلذى أن يرتقذو الممذذاعق، 

من " ل ا سلوة ألا ا أ ركت أن ًذلت ا كاات قاتلة، مت رعة بالحق اثل و هلل الحق الهي هو  فأمبه اهلل
  (4): (3).. " قبيل الحق لهات اهلل، أي ااه برئ من الغرض ماز  من الماذعة 

 
 هواك لوالر وبحار 

 طموح المدل كنت، وكنت بر تحر  اللزر 
 وكنت خصوبة األشعار 

                                                                 

 . 608: ن . م( 7)
 .  6 – 8: للصالة والثورة( 6)
 . 16-18: ن . م ( 6)
 .  681: الشعر الصوفي حتى افول مدربة ب،داد وظهور ال،زالي( 3)
 .76:والثورة للصالة( 4)
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 فري وكنت عذوبة الواحات في ق
  وكنت تبلج األبرار

من رؤى الموفية وق  تبلغ " وعلى هها الاحو تقترق رؤى اازل فو تجربت ا الشعرية مذاءم وشذافية 
" مبلغ ذا مذن السذمو والتركيذز، فتجذوء أشذعاره  كشذذطحات المذوفية جااحذة إلذى اثيحذاء والرمذز والغمذذوض 

، فذو قمي ت ا محاولة خ ل ا تغير الواقع والخ ص ماه إلى واقع سا (1) اخت جات احو القمة البيضاء ) ف
 (2)" كااذ فام حيذاة يذيذع علذى ابضذ ا مذوتو " هاال موت ًامض وامض مثل أم اء حلذ  يذأتو اذازل ( 

هو يتتبع ا  ائمذام كمذا الاشذي ، يلذ  أشذتات ا يجعل ذا ترتقذو قمذة ( هو ور ي ومشيجو وشروقو ) تشعر  اازل 
 (3): ألن قيو  الما ة ل  تزل تثقل روح ا بيضاء، لكن ومول ا يمبه محاالم 

   
 آه يا مللي آه يا ربي 

 إن قيدي عار 
 ولمودي انتحار ؟

 ودمي صامت والتقاطي معطل 
 آه لو اتحلل 

 من قيودي للي كتذو  ضوءك 
 واشارغ نوَءك 

 إن عطرك كعذر من لل شي والمل 
 وضياؤك منبلر ونشيدك لدول 

 ونبيمك مخمل 
 فمتى بوغ كرحل ؟

 ضفافك ليغ ازيل قيودي ؟ل
 !وكنفي ولودي 

 ليغ كهرر؟ إن طريقي مقفل 
 وبتاري البليد اللثافة مبدل 

 وبتاري مبدل

                                                                 

 . 76:للصالة والثورة ( 6)
 . 36: الشعر الصوفي حتى افول مدربة ب،داد وظهور ال،زالي ( 6)
 . 647: للصالة والثورة ( 3)
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إن نازك لم تزل محاصرة بقوة فهي بحصارها هذا تكون أكثر تعطشًا لبلوغ مأربها لذلك يبدو تحررها 
ولكن هذا ال يتحقق أال  (1)" غض الطرف عن كل ناقص، ليشاهد من هو منّزه عن كل نقص " مرهونًا بـ 

لصـاا،، فهنـاك فقـط في تحرر الروح من أسـر السسـد منطلقـي فـي عـالم الحقيقـي اليمتنـاهي حيـو النـور وا" 
ذ تطــول الرحلـي بنــازك،  (2)" تسـتو  المتناقاـاو وتتوحــد وتحيـا ا شـيا، سميعهــا فـي اشــتياق أزلـي  الـد  وا 
 (3): وبعد أن أبحرو بين عوالم مقالي حاملي معها كل العذاباو، فها هي تسأل

 
 فأين الباب ؟ أين الباب ؟

 قرابيني مكدسة على المحراب 
 .وقرآني طواه ضباب 

 
من كل حب حسي لتعانق ناسها في دائرة ( سنابل النار ) بإصرار منقطع النظير تتحرر نازك في و 

  (4): الحب اإللهي، حيو تسأل نار هذا الحب أن تطهرها لتلقى وسه مليكها عبر المدى 
 

 ويا نار أهدميني
 طهريني، واغسليني [ …]

لى وائرتي الثالثة العليا انقليني  وا 
لى الشمس، إلى أع  لى الذرى وا 

 يمتد جذعي وغصوني 
  "حيث القى في المدى وجه مليكي

 
يتاـــل المعنــى الصـــوفي للمــوو لــدى نـــازك بانــه والدة سديـــدة ( تمتمــاو فـــي ســاحي اإلعــدام ) وفــي 

   (5): تحمل وسه المعاناة والرفض، ناظرة اليه على أنه اتحاد تكاملي يمنل تواصًي  الدًا 
 

 لذيذًا وعطر مشمشحبيب قلبي، أعطى لقلبي موتًا 
 وطائرًا في دمي يعشش 

 أعطى لقلبي طعم نزيف وال نهاية 
                                                                 

 .  175: 1581ط، . نور الدين شريبة، القاهرة، د : طبقات الصوفية، السلمي، تحقيق( 1)
 .  27: الشعر الصوفي حتى افول مدرسة بغداد وظهور الغزالي ( 2)
 . 78: للصالة والثورة( 1)
 .  114: 1577، 1يغير الوانه البحر، نازك المالئكة، الجمهورية العراقية، وزارة األعالم، بغداد، ط( 4)
 . 185: ن. م( 8)
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: 
 ومقلتانا للموت والرفض          شرفه 

 شمعة 
 وسادة 

 وقاسمتنا الربيع والعبر الشهادة 
 مشنقة صمتها عبادة 

  فإنما موتنا والدة
 

 : الموت في الحياة عند السّياب ونازك المالئكة 
وو الذ  ينسب الحياة حيو البعو والوالدة السديدة حين صار الموو حقيقيًا، لقد امرو فكرة  الم

كأن الموو الذ  بدأ السّياب يحس دبيبـه فـي سسـده، " فـ  (1)موتًا بشريًا  اليًا من أ  مامون ايديولوسي 
طلـق للمـوو التسـليم الم" لذلك يصـل القـول إن  (2)"بدأ امام عبثيته، واقعًا، ال مسال فيه للت طي والتساوز 

إذ أصبل نبض قصائده … العدم، سعله يودع الحياة في كل قصيدة، ودفعه إلى تأكيد فاسعته بعمق فاعل 
 . (3)"… قائمًا على الموو وحده، يقاومه بروح مستسلمي، ويتحدو عن بقائه، بصوو  باك، 

رومانسي الذ  تمثل انطيقًا من هذه الرؤيي التي صار السّياب ينظر بها إلى الحياة، انطلق موته ال
إلـى  1691في فقره، ومراه، وغربته في البحو عن العيج متنقًي ما بين لندن وبيروو ابتدا، من عـام 

وهــو " إلـى أن أعيتــه الحيـل فـي المستشــاى ا ميـر  بالكويـو، لييقــي مصـيره المحتـوم  1694أوا ـر عـام 
… الراعــب الزاحــف مــن القـــدمين  بعــد مــا اســتطاع الشــلل الكئيـــب… يحــو ال طــى نحــو عامــه ا ربعـــين 
 . أعماقه  (4)"امتصاص ا ر ناثاو الحياة من 

على ان هذا الموو قد ات ذ صورًا عدة أسهمو سميعها وبتالف متميز فـي تأصـيل فكـرة المـوو فـي 
الحيــاة لـــدى بــدر، إذ بـــرزو العناصـــر الرومانســيي فـــي تلـــك المرحلــي بصـــورة غيـــر معتــادة، فأصـــبل المـــوو 

ر بانتهــا، الحيــاة، لــم يعــد يشــكل بالــه، وكــأن المــرض هــو الــدافع الــذ  أبــرز هــذه ا مــور إذ متوقعـًا والشــعو 
أصبل في تلك المرحلي مشلول القوى، مقعدًا عن الحركي، مما سعله في حالي ااطراب، وتشـو  وسـداني 

   (5)(إقبال ) و ( منزل ا قنان ) و ( المعبد الكريق ) وفكر ، و اصي في دواوينه 
الميئكـي، فثمـي أشـيا، كانـو المسـاهم ا ول فـي طبـع تصـورها المتشـائم للحيـاة، والـذ  أكــد  أمـا نـازك

لهــا أن مــا فــي الحيــاة مــن معاــيو، يــؤد  باإلنســان أن يســلك ســلوك االنكاــا، علــى الــذاو والــتمعن فـــي 

                                                                 

 . 85(: السياب في ذكراه السادسة)نجيب المانع،  السّياب نهر الخصب المار بالجحيم،: ينظر( 1)
 . 188شجر الغابة الحجري، ( 2)
 . 151: االسطورة في شعر السّياب( 1)
 .  15: اآلداب، غريب على الخليج يغني للمطر( 4)
 .  18: كلمة السيد ممثل رئيس جامعة البصرة:ينظر( 8)
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لاـو مــا صـيرورة الحيـاة علـى تلـك الشـاكلي ولمــا كانـو نـازك مـن السيـل ناسـه الــذ  كـان منـه السـّياب، فقـد أ
كان من أحداو سياسيي على صعيد العراق والوطن العربي والعالم، الـذ  نكبتـه الحـرب الثانيـي فكـان ال بـد 
من شعور كهذا الشعور القلق الماطرب الـذ  يحـاول أن يقـيم توازنـًا بـين وعـي الـذاو ومتطلبـاو المرحلـي 

هو أن العبثيي قائمي على فدم وساق،  التي يتسم الواع فيها بالتقلب واالنحطاط وما الو اليه نظرة نازك،
ــاد الـــذ  قادهـــا ــالم ســـوداو  تاـــب " لــذلك راحـــو تـــتهم الوســـود كلـــه بالاـــيلي، حتـــى أتهمــو باإللحـ إلـــى عـ

 (1).."بالتشـكك، فأ رسهــا مــن دائــرة الطمأنينـي وسعلهــا منكائــي علــى ذاو مليئـي بالاــياع والتمــزق وال ــوف 
تامي وااليمان بالعدميـي، انمـا هـو نـوع مـن اإلحبـاط الـذ  يقـود ويبدو لي أن حديو نازك عن الحياة بهذه الق

إلـى االنعــزال، وعـدم القــدرة علـى مســاراة الحيـاة، فيتوســع مسـال الرؤيــي الذاتيـي، غيــر أن هـذه الذاتيــي إذا مــا 
بقيو امن إطارها الزماني والمكاني، تشكل نوعًا من ا نانيـي  ن رؤيـي الوسـود وتصـويره تحديـدًا بمنظـار 

ن عبر عن تسربي ذاتيي محض، يبقى  اصًا، فالشاعرة تبدو الذا و دون أن يعبر عن شي، بعكس العام وا 
لنا أنها تعاني االزدواسيي وهي مـا تاراـه الرومانسـيي مـن نـزاع بـين قـوتين، ولهـذا نـرى نـازك حـين تتحـدو 

ن القـوتين تحـاول أن عن الحياة وما فيها من مأساة، يظهر أمامها الموو برعبه ورهبته، وهي مـا بـين هـاتي
 .تسد الرسا، في ال يص منمها معًا فيتولد نتيسي ذلك الشعور بالعدم 

مثًي سعل أفكارها تاطرب في استحصال النتيسي، ( كالموو ) لذلك فبحثها في الحقائق الوسوديي 
  (2): لذلك صارو تتهم اإلنسان بالسهالي 

 
 نحنن هنل نحنن فني الوجنود سنوى الجهننن

 

 ي صننورة اسنسننان ؟نننلم مصننوغًا فنن
 

 كنننننل منننننا فننننني األكنننننوان يحكمننننننا مننننننننننا
 

 ذا إذن سنننننننّر ذلننننننننننك الطغيننننننننننان ؟
 

 
 

وعليه يمكن القول إن مبعو نظرة نازك هو أن الموو ين ر الحياة، ويتربص بها حتى يحيلها هيكًي 
و فــي الحيــاة  اليـًا مــن أ  معنــى للسـعادة، وبــذلك راح يحقــق الكلبــي علـى الحيــاة، فكانــو رحلتهــا مـع المــو 
ــا مــن الشـــعرا،  ــايلين لهـ ــا يراـــي " تتبلــور وبصـــورة سليـــي مـــن  ــيل عـــدم إمســـاكها مـــع غيرهــا مـــن المسـ بمـ

 . (1)" وسداناتهم المعذبي أو اإلمساك بكابي تطمئن لها الناوس

                                                                 

 .12: 1557، 1لي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، طعبد الرضا ع. نازك المالئكة، دراسات ومختارات، د( 1)
 .  1/84: الديوان ( 2)
دراسننة فنيننة، أطروحننة دكتننوراه، سننعيد عبنند الرضننا  –مرحلننة الننرواد  –الحينناة والمننوت فنني الشننعر العراقنني المعاصننر ( 1)

 .158: ، الجامعة المستنصرية2551خميس،  
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ان تأصيل فكرة الموو في الحياة لدى السّياب ونازك الميئكي ترسع في بداياتها ا ولى وعلى درسي 
ن ا هميي، إلى تسارب الحب التي  ااها الشاعران، والتي انتهو بطريقي أو بأ رى باإل ااق أو كبيرة م

الاشل، وسنقف على تسارب شاعرينا لنتبين مقدار، ما  لاه هذا اإل ااق من ترد أحال الحياة في نظريهما 
بالموو لكي تبدو إلى موو أو ما يشبه الموو، وبعدها سنوال عيقي كل من المرض والاقر واالغتراب 

 . الصورة تامي المعالم 
 

  :الحب والموت بين السّياب ونازك 
يؤكد الشعرا، أكثـر مـن سـواهم علـى التحـام الصـلي بـين الحـب والمـوو، ومـرّد ذلـك عنـدهم أن الكـون 
ذا مــا صـــادف أن الصــلي بــين المحـــب ومحبوبــه لـــم  يكــدو مقاــرًا كأنـــه العــدم إذا لـــم يعمــره الحــب الصـــادق وا 

لها الدوام، فأن المحب يعتريه ما يعتريه، حتى تلل الرغبي عليه، فيكون هذا اإللحاح مصدرًا للسـزع يتحقق 
 . (2)والعذاب ال يمكن أن يتبدد اال بالانا، وال راحي فيه اال بنشدان الموو 

ال ي لو هذا التحليل مـن شـي، مـن الصـدق اال انـه فـي الوقـو ذاتـه وسـيلي مـن وسـائل القاـا، عـل 
من الموو والحب شـيئين إيسـابيين تقتاـيهما طبيعـي الوسـود مـن " ذا ما أراد المحبون أن يسعلوا الحب، فإ

 . في بد أن تكون الصلي بين النقياين قائمي، وبالقدر الذ  يحقق الطبيعي من الحب (3)" حيو هو وسود 
فـي قصـيدته  لقد عا  السّياب الحب وسربـه بكـل حواسـه، لكـن تساربـه الااشـلي التـي صـورها تحديـداً 

" تبدو هي االنعطافي ا  يرة في رحلي الحب التي  ااها، معلنًا من  يلهـا إفيسـه بوصـاه قـد ( احبيني)
ولكـن . سا، إلى مستمع يرى من مظاهر الرسولي أال يطلـب الرسـل حنانـًا، وان ال يمنحـه إذا طلبـه بسـ ا، 

، وأن يكـون وسـيمًا، ولـم يكـن بـدر وسـيمًا ولـم من المظاهر المرغوب فيها كثيرًا أن يكون الارد غنيـًا ووسيهـاً 
 .مما ترك أثرًا بعيد الداللي في ناس بدر  (4)..يكن غنيًا ولم يكن من الوسها، 

فرحلته تلك غنيي بدالالتها  نها سمعو بين الحلم والحقيقي، فإذا هي عودة تنكم  فيها الحقيقي إلى 
لمراحـل ال يتعـدى كونـه أزمـي نحـو اإل اـاق أو المــوو فكـان حبـه فـي كـل مرحلـي مــن تلـك ا.. نقطـي البدايـي 

(5). 
لقد حاول السّياب أن يقيم توازنًا طبيعيًا بين توقـه للمـرأة المنشـودة، وبـين فقدانـه لحنـان ا م الـذ  لـم 
يشبع منه رغبتـه، لكـن الواقـع الـذ  ياـرض ناسـه غيـر الواقـع الـذ  يريـد، فثمـي تاـارب بـين القـيم السـائدة، 

 ن السّياب ظل في حالي استيب، كان غريبًا على الموروو في العيقاو " اليه الذاو و  وبين ما تطمل
وال شــك أن  (1)" والتقاليـد، لــذا فقــد ثـار اــد غربتــه، وظــل فـي سلســلي أعمالــه الرافاــي، يعمـق هــذه الكربــي 

                                                                 

 .  22-21: 1582، 2وي، مكتبة النهضة المصرية، طالموت والعيفرية، عبد الرحمن يد: ينظر( 2)
 . 22: ن. م ( 1)
 .  7: 1588، شباط، 2، ع11بدر شاكر السّياب والمرفأ العاطفي، ديزي األمير، اآلداب، س( 4)
 . 81: دراسة في حياته وشعره-بدر شاكر السّياب : ينظر( 8)
 .  21: 1571، 1، ع15بدر شاكر السّياب المراهق ، محمد الجزائري، اآلداب، س( 1)
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رومانسـيي المملـو،ة طافحـي بال( أزهار ذابلي)لحساسيي بدر العاليي أثرًا في هذا، مما سعل أغلب قصائده في 
تسأله في .. إذ كان يكاي أن تلمس حسنا، كتف شاعرنا في إحدى باحاو الكّليي " بعواطف الحب الثائر 

حتـى تتحـول دا ـل القصـيدة .. أو تتريو إلى سواره وتحدثه قليًي … حيا، عن مواوع المحاارة التاليي 
  (3):فيروح قائًي  (2).. "شقيقي روح .. إلى 

 
 شنننننننننعرها شنننننننننعري منننننننننرت فالمنننننننننس  

 

 فننننإذا الهننننوى بجننننوانحي يسننننري
 

 منننننننننرت ولنننننننننم أرهننننننننننا سنننننننننوى نبننننننننننأ
 

 عننذب البشننائر ذاع فنني صنندري
 

 القلننب يعرفهنننا بمشنننيتها
 

 بالظل، باألنفناس، بنالعطر 
 

 
ذا هـو فــي  اـم الحــب، غافيـًا، يتعســل اليـه الاــراق، ليصـحيه مــن إغاا،تـه المــؤودة ليماــي دون  وا 

  (4): اياب
 سينابفال تحلمني با.. سأمضي 

 

 علنننننى وقننننننع إقنننننندامي النائيننننننة 
 

 وال تتبعينننننننني، إذ منننننننا ألتفنننننننت
 

 ورائننني، إلنننى الشنننمعة الخابيننننة 
 

 يرنحهننننننا فنننننني يننننننديك النحيننننننب
 

 فتهتننننننز منننننننن خلفنننننننك الرابينننننننه 
 

 
 (5):وفي قصيدة أ رى يقول 

 
 !!حولي عينيك ال ترني اليا. سوف أمضي 

 إن سحرًا فيهما يأبى على رجلي مسيرًا، 
 قف القلب الكسيرا ، إن سرًا فيهما يستو 

 (1): ويقول 
 أنا سوف امضي، سوف أنأى، سوف يصبح كالجماد 

 قلب قضيت الليل باحثة، على الضوء الضئيل ،

                                                                 

 .15: غريب على الخليج يغني للمطر( 2)
 .2/111: الديوان( 1)
 . 1/87: ن. م ( 4)
 .1/45: ن. م ( 8)
 .2/77: الديوان( 1)
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 !!فما رأيت سوى رماد …عن ظله في مقلتي 
 

ويترنل السّياب في مزالق الاراق، فيحس أن ناسه تموو ، ويتداركها السااف قبل ا وان، وكأنه في 
إلـى اــرورة أال يمعــن فـي االبتعــاد عــن .. نبهتـه الااسعــي إلــى أشـيا، عديــدة " العـالم اخ ــر قــد انتقالـه إلــى 

لـى أن قـوادم ا حـيم المتكسـرة لـن تقـوده ابـدًا إلـى العــالم  الشـاط  مـادام ال يملـك سـوى مسـدافين مـن قـ ، وا 
لـى يديــه المسـدودة ا صــابع بـالاقر، وباقـدان الوســامي … ا رحـب  " ن افتقــاره إلـى الوســامي إذ كـا (2).. " وا 

، لـذلك نـراه يصـف تيهـه حينمـا وقــف (3)" هـو القاـل المصـمو علـى القلـوب العديـدة التـي حـاول أن ياتحهـا 
  (4): مستسيرًا " أمام باب اهلل 

 
 وجوهنا اليباب " 

 كأنها ما يرسم األطفال في التراب،
  "لم تعرف الجمال والوسامة 

 
دائم بالتهيؤ لحب امرأة تبقى بعيـدة عنـه، وكـان حساسـًا، " ذا قلٍب وعلى الرغم من ذلك كان السّياب 

مرهاًا ومحرومًا، ينطو  على ناسه التي ا تزنو كل روادع البيئي ونواهيها، ال يستطيع لحرمانه أن يتكيف 
ومـن  ــيل ذلـك تبتــدى رغبتـه الاــامئي  (5).. " معهـا تكياـًا مطلقــًا، وال يسـد أن مــن حقـه، أن يتمــرد عليهـا 

  (9): لى المرأة إ
 

 حسننناء يلهننب عريهننا ظمننأي
 

 فأكننننناد أشنننننرب ذلنننننك العرينننننا 
 

 وأكننننناد احطمنننننه، فتحطمنننننني
 

 عيننننننننان جائعتنننننننان كالننننننندنيا 
 

 
ذ يطـول انتظـاره   ن ذراعــي أبيـه تحـول دون لقــا، مـن يحـب، يعاهــد !  (1)" فلــم يبـق اال انتظـار " وا 
" أن الحياة بكير الهوى قصي فاترة " وكأنه أيقن  ،(2)" يرعى نسوم الظيم العميق " التي يهوى بأنه سيبقى 

                                                                 

 .  15: 1584، شباط ،  2اآلداب ، ع( 2)
 .28-28:  دراسة في حياته وشعره -بدر شاكر السّياب ( 1)
 . 1/115: الديوان ( 4)
 .  18: السّياب( 8)
 .  1/7: الديوان ( 8)
 . 1/75: الديوان ( 1)
 . 1/51: ن . م : ينظر( 2)
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 (5)" مـا أكـذب     العاشــقين " إلـى فؤادهـا، فينسـى اللقـا،، فــ (4)" يـدب المـيل " وبعـد االنتظـار الطويـل  (3)
إذ أن الحـب والدة أ  تسـدد . لقد وسد السّياب أن الحب مصدر حياة، فعدو الحبيبي وطنًا والوطن حبيبـي 

وياـيع الكـرام، ويـروح  (9)"دعها تحب سـوا  "موو،  ن التي أحبها قد تركته وأحبو سواه  وحياة والاراق 
 (7):  السّياب يعد ذكرياته، وكأنه اليقوى على تحمل اعبا، هذا الاراق المرير، متحسرًا شاكيًا 

 
 أضنننننننننناعت حيننننننننننناتي؟ أغنننننننننناب الغنننننننننننرام؟

 

 أماتننننت، علنننننى األغنينننننات الشنننننفاه ؟
 

 أنمشننننننننننني، ومننننننننننننازال غننننننننننناب النخيننننننننننننل
 

 خضنننننننياًل، ومنننننننازال فينننننننه الرعنننننننناة،
 

 حننننننننننننديثًا علننننننننننننى موقنننننننننننند السنننننننننننننامرين
 

 !أحّبننننننا، وخابننننننا، فننننننوا حسنننننننرتاه ؟ 
 

  
اذ وصــف فيهــا  يبتــه بهــذا الحــب، فاــي ( أزهــار ذابلــه)لقــد اســتولو هــذه المرحلــي علــى مسموعتــه 

مـه رسالته إلى  الد الشواف صورة من صور اليأس الذ  غلف حياة السّياب، حـين وصـف بالسهـل مـن ال
… ليتــه كــان معــي… مــا أسهــل مــن المنــي : " إذ يقــول ( با زهــار الذابلــي)علــى تســميته مسموعــي أشــعاره 

ليـرى أن كـل الكـون، وا رض والسـما، والتـراب والمـا،، والصــ ر والهـوا، أزهـار ذابلـي فـي عينـّي الشــاحبتين 
 . (8)"وناسي الهامدة الحزيني

لسديـد عـودة تلقائيــي أصـيلي إلـى منبــع شـعرنا قبــل ولعـل فـي الــربط بـين الحـب والمــوو فـي شــعرنا ا
ــاهلي  ــاعر الســ ــيدة، والمعبــــرة بدقـــي عــــن إحســـاس الشــ ــي للقصـ ــا يتصــــل بالمقدمـــي الطليلــ ــي مـ اإلســـيم، و اصــ
بالتنـاقض الوسـود  بـين الحيـاة المتمثلــي فـي الحـب وبـين الانـا، المتمثــل فـي غربتـه عـن الحبيبـي، وانصــرام 

د في الوقو ذاته موقف الشاعر من الكون، وت وفه من المسهول، إذ أن الدهر، واندثار الطلل، والتي تسس
   (1).ما يتمثل لديه من حياة في الحب يحيا على حافي القبر الذ  سيكون المثوى ا  ير لكل حّي 

                                                                 

 . 1/58: ن . م : ينظر( 1)
 . 1/57: ن . م : ينظر( 4)
 . 1/58: ن . م : ينظر( 8)
 .   58/ 1: ن . م : ينظر( 8)
 . 17/  1: ن . م: ينظر( 7)
 5 45: رسائل السّياب ( 5)
 5 15: ت . ط، د . د الجبار عباس، وزارة اسعالم، بغداد، د مرايا على الطريق، عب: ينظر( 1)
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بل أنه ليشك في حـب زوسـه لـه، وربمـا عـده مـن … لقد أحب السّياب سبعًا، لم تحبه واحدة منهّن 
 (3):، فراح يقول (2) الطه النااق قبيل اإلشااق الذ  

 
 !أال تّبا لحبٍّ هذه اآلالم من عقباه 

 كأن شفاهنا، حين إلتقت، رسمت من القبل 
 سريرًا نمت فيه أنّث منه اآله بعد اآله 
     .وعكازًا عليه مشيت ثم هويت في ثقلم 

 
يبـدو  يلهـا حبـه لهــا  ويواـل السـّياب عيقتـه بوفيقـي بحســرٍة تنمـاز فيهـا وفيقـي مـن غيرهــا، لدرسـيٍ 

لذلك يمكن القول إن المرأة قد واعو السّياب ومنذ الوهلي ا ولى على طرفي نقيض، فبين  0(4)أقوى حب
العاداو والقيم الريايي وبين الحرمان وما تقتايه الحياة فـي المدينـي ظـل السـّياب متأرسحـًا، يقـدم الحـب وال 

أن تحبه، بعدما أفاى لها بماايه، ثّم عاد إلى زوسه  (5)" ان لوك نور " يسد قلبًا يتسع لحبه، فراح يتوسل 
 (9):ليقول لها 
 

 فإن أحببتك الحب الذي اقسى من الموت 
 وأعنف من لظى البركان والحب الذي ياتي 

 إلّي كأن نفح الصور فيه، فكل ذر الميتين دم واحياء
 فذاك ألنك النور الذي عّرى دجى األعمى 

 أختًا عاد أو أّماوأنت صباي، عاد إلّي، 
 وأنت حبيبتي، أفديك، أفدي خفق جفنيك 

 وما نفضا من السحب 
 وافدي خفق نهديك 

 !على قلبي 
ذا مــا نطــالع حبــه لزوستــه، نــراه تائهــا يبحــو عــن إمــرأة، تبادلــه الحــب الحقيقــي، فروحــه الكريـــب  وا 

  (1):يبحو عن روح ليهواها 

                                                                 

 5 1/182: شجر الغابة الحجري : ينظر( 2)
 5 1/855: الديوان( 1)
 :     .ينظر الفصل األول من الرسالة( 4)
 5 1/815: الديوان( 8)
 5 1/218: ن. م ( 8)
 5 1/882: الديوان ( 1)
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 يا غربة الروح ال روح فتهواها 
 

اـــباب " ف اســوا، المــوو قــبًي، وراودتــه فـــي الليلــي المكاهــرة أحــيم، تــرا،ى لــه فيهــا ومثلمــا استشــر 
أفــي الربيـــع " هتــف مــن أعمـــاق لحــده   (2).. " شــايف، تــرقص فيــه مقبـــرة القريــي، كأنهــا فــوق سنـــاح ســريل 

مـرو عظـم  يبتـه، فبعـد ثيثـي عقـود قـد ( شناشـيل ابنـي السلبـي)وتأكـد لـه فـي (3)" : النظـر، يطـويني القبـر 
ااحى الحب فيها وهمًا، كوهمه في لقا، ابني السلبي، ذاو الوساهي، والكنى، والسمال، وأيقن أ يرًا أن ما 

 (4): كان يكنه من حب لكل من أحب، يقابله ناور أو في اقل تقدير نظرة استعطاف
 

 كم حب وكم وجد : ثالثون انقضت، وكبرت
 !توهج في فؤادي 

 غير أني كلما صفقت يدا الرعد 
 ربما ائتلق الشناشيل : مددت الطرف أرقب 

 :فأبصرت ابنة الجلبي مقبلة إلى وعدي 
 هواء كل أشواقي، أباطيل . ولم أرها 

  :ونبت دونما ثمر وال ورد 
  

ــا  فــيعلن إفيســه، بعــد أن أدرك، وبعــد فــواو ا وان، أن مــا اقامــه مــن عيقــاو، كــان يعوزهــا مايعوزهـ
لذ  يكتنف حياته والمرض الذ  يدنيه إلى الموو، وفقدانه الوسامي، بتشابك لتكتمل أقانيمها فهناك الاقر ا

ــذا الحـــب  ــإذا بهــ ــي فــــي الحـــب، فــ ــياب ســـراديب العزلــ ــا تهيــــأو للســ ال يــــأس فيــــه وال " هـــذه العوامــــل وبافتراقهـ
  (5)".رسا،

نـابض أما نازك فإنها لم تكن بمنأى عـن تلـك العاطاـي السياشـي، فلقـد كـان لشـعورها المرهـف وقلبهـا ال
فاتحـي هــذا " عاشـقي الليــل " بالحـب، نصـيب فــي أن يمـارس حقــه الطبيعـي مــن الحـب، وتصــور نـازك فــي 

وعلـى مـا يـذكر ماسـد السـامرائي أنـه ال يوسـد دليـل مـاد  لهـذه  (9)" بعـد عـام " الحب وتحديدًا فـي قصـيدتها 
ناسها من أسـباب، سعلتهـا التسربي السباب منها أن نازك من أسرٍة محافظي، وآ ر أن ما في تسربي الحب 

أمــا دكتــور  (1)تكـون مواــع كتمــان ثــم ال ــوف علــى مصــير تلــك التسربــي و صوصــًا إذا مــا سســدو شــعراً 

                                                                 

 . 1548، من رسالة إلى خالد الشواف ، والمرجح أنها تعود إلى صيف  45:رسائل السّياب ، ماجد السامرائي ( 2)
 . 45: ن. م ( 1)
 . 1/851: الديوان( 4)
 .  1/27: ن. م( 8)
 . 1/815: ن. م( 8)
 .  28: نازك المالئكة والموجة القلقة : ينظر( 1)
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سيل ال ياط فيرى شاكًا أنه ليس هناك ما يمكن أن يتصور بأنـه حـب حقيقـي، يعبـر عـن تسربـي حقيقيـي، 
أمـا نحــن  (2)ارسيـًا بالشــعرا، العـاطايينوأن الـذ  يمكـن أن تتلمســه فـي قصـائدها مــن حـب انمـا ســا، تـأثرًا  

فنرى أن إنكار وسود عيقي حـب صـورتها قصـائد نـازك، ال يمكـن أن يـركن اليـه بوصـف نـازك ككيرهـا مـن 
بنـاو سنسـها، انهــا تكلمـو عـن قصــي حـب وبـتحاظ  نهــا محاطـي بتقاليـد وقــيم ال تسـتطيع ال ـروج عليهــا، 

ورة التـي يمكـن أن يصـور بهـا شـاعر مـن الرسـال عيقـي حبـه، وبالتالي فإنها لم تعط لتلك التسربي تلك الص
" ويبـدو أنهـا فـي قصـيدتها  (3) نه سيكون ذا تأثير في مسـتقبلها فيمـا لـو أن تلـك العيقـي لـم تتوطـد بـالزواج

تصور بدايي تلك التسربي العاطايي التي استولو على كيانها مما سعلتها أسيرة لذلك اللقا، الـذ  " بعد عام 
  (4):ودها، وحين مر عام على والدته، راحو تحتال احتاااًل مأساويًا تذرف على موائده دموع الحزنظل يرا
 

 منننننر عننننننام منننننن قننننننال ؟ هنننننا أنننننننا فننننني حلننننننن
 

 نننننننننمخ بنننننننننناه تخيلننننننننني المصننننننننندوم ؟
 

 أهنننننننننو وهننننننننننم مننننننننننا خلتنننننننننه سنننننننننننة أطنننننننننننننن
 

 نننننننننفأ أضننننننننواء ها الزمننننننننان اللئننننننننيم ؟
 

 منننننننننننر عنننننننننننام ولنننننننننننم اقابلنننننننننننك ، منننننننننننناذا ؟
 

 تي الهمننننوم ؟كينننف ابقنننت علننننى حينننا
 

 كيننننننننف طابننننننننت لنننننننني الحينننننننناة علننننننننى بعنننننننننن
 

 ننننندك عّننننني، ولننننم يمتننننني الوجننننوم  ؟
 

 
ــا  ذا بنــازك تســتكنه عاشــقها، عـــن كــل مــا سعلهــا تائهـــي فــي ذلــك العــالم الـــذ  رســمته م يلتهــا حينمـ وا 

 (5):سمعتهما الصدفي من قبل
 

 والتقيننننننننننننننا لنننننننننننننم نبتسنننننننننننننم لنننننننننننننم احدثنننننننننننننن
 

 ننننننننك بمنننننننا فننننننني فنننننننؤادي المعصنننننننور
 

 النننننننننننننزمن القنننننننننننننا لحظننننننننننننة ثنننننننننننننم اجهنننننننننننننز
 

 سنننني علنننننى قلننننب حلمننننني المسنننننحور
 

 سننننننننرت يمنننننننننى سننننننننرت يسننننننننرى ولننننننننم يبننننننننن
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 ننننننق سننننننوى ثنننننورتي ونننننننار شننننننعوري
 

 
وحيدة مطرقي بعد ان داعبو  يالها احيم بلقا، من تحب، فإذا بها ( معبد الصمو)وحين تعود إلى 

  (1): ت اطب مسهواًل 
 ذهب األمس بأوهام فؤادي ومحاها 

 كنان إلهنا فإذا قلبني عبد ولقند 
 أه فارأف بفتاة حطم الدهنر مناهنا 
  وافاقت ليهند الحزن واليأس قواهنا

 
ذا بها تأسف  ن حبها قد ذوى، وهي التي عاهدته على الوفا،، فصارو قلبًا إلهي النشيد  (2):وا 

 
 أسفًا ذوى حبي ولحني ورجائي 

 ليتني كنت تناسيت، فلم أرع وفائي 
 لسماء ليت حبي لم يعلمني أغاريد ا

  ليته خلفني في األرض بين األشقياء
 

لقد أصرو نازك أن يكون حبها نقيًا طاهرًا، ذا سماو الهيي، ولكنها لم تظار بمناهـا، فـإذا بهـا واقاـي 
  (3):تسائل النهر( على السسر)

 
 إنس الذي أبصرته باألمس من أحزانيهه 
 واكتم اساي وادمعي تحت النجوم الحانية 

 [ … ] 
 كلها، في شاطئيك ن ف ْضت ها  أحزان حبي

  اسرار روحي كلها، تحت الظالم نثرتها
تستأثر نـازك بالسـيطرة علـى إحسـاس المتلقـي حتـى يبادلهـا  (1)" الزائر الذ  لم يسي،"وفي قصيدتها 

وااع مع .. لكنه حين يمر المسا، لم يأو … الشعور بالحزن، وكانها منشكلي بموعد رائق مع من تحب 
ذا بها      تقول ا منياو إذ    (2):كانو إطيلته أمنيي ترقبها نازك فكابو أمنيي أ رى مع غيابه، وا 
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 وما كنت اعلم أنك إن غبت خلف السنين
 تخلف ظلك في كل لفظ وفي كل معنى

 وفي كل زاوية من رؤاي وفي كل محنى
 وما كنت اعلم أنك أقوى من الحاضرين

 وأن مئات من الزائرين
 حنينيضيعون في لحظة من 

 بمد وبجزر شوقًا إلى زائر لم يجيء
 

إن الحنين الذ  يتملك نازك نابع من ايمانها بان حبها طاهر، ال يمكن ان تدنسه ا هوا،، حب قـد 
شـكلها عــن السميــع، فــإذا بشـ ص الحبيــب، غائــب حااــر، ويكــون ا منيـي لتاــاعف مــدى الحســرة التــي 

  (3):يطبع بها إحساسها فتروح قائلي
 وكنا جلسنا مع اآلخرين..  ولو كنت جئت

 ودار الحديث دوائر، وانشعب األصدقاء
 أما كنت تصبح كالحاضرين وكان المساء

 يمر ونحن نقلب اعيننا حائرين 
 وتسأل حتى فراغ الكراسي 
 عن الغائبين وراء األماسي 

  وتصرخ أن لنا بينهم زائرًا لم يجْئ ؟
 

قيمهـا نـازك ال يمكنهـا أن تاـع لهـا حـدودًا ثابتـه، فهـي لذلك يمكن القـول اّن العيقـي العاطايـي التـي ت
فـي بحثهــا عـن المحــب الحقيقــي سـوا، أكــان أم لــم يكـن والــذ  يعلـوا حبــه أ  حــب، ال تسـتطيع مــن  ــيل 

ــي    ــ ــــل قيمــ ــًا لكــ ــ ــــورًا حقيقيــ ــــع تصــ ــتطيع أن تاــ ــ ــــه ال تسـ ــي المكبوتــ ــ ــــي  ن الحريــ ــــون متزنــ ــها أال أن تكــ ــ إحساسـ
 (1).حقيقيي
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ناسها هذا الاـراغ، وهـذا التـوسس مـن المسـتقبل وتلـك الحسـرة الدامعـي والعزلـي  فالحبيب الذ  زرع في
، ينبعو مرة أ رى (2)عن الناس حتى أدى بها إلى أن تتمثل الموو في لوا منها العالم وتتيشى بقايا حبها 

  (4): نه عاد إذ ال يحمل من صااته القديمي شيأً وا (3)" الش ص الثاني " لكنه ليس بالوسه ذاته، إنه بوسه 
 وسيسكن هذا الشخص الثاني األحمق حتى في البسمات 

 سيمد برودته في رقة صوتك، في لين النبرات 
 وسيرمقني في خبث، مختبأ خلف الكلمات 

 ولمن اشكو هذا المخلوق الشيطاني 
  واألول فيه محته  يد الشخص الثاني

 
كيق المطلق أنما هو انكيق الحياة العربيي وهذا االن"ويبدو أن نازك سسيني أنوثتها في هذا الشعر 

ــتطيعها الرســــل فــــي المستمعــــاو  ــدرة التــــي يســ ــناس القــ ــالم، بــ ــام العــ ــتمكن مــــن اقتحــ ــم تــ علــــى المــــرأة، التــــي لــ
 . (5)"الناميي

ثم تروح باحثي بين ذكرياو المااـي علهـا تسـد بـين ركامهـا صـدى لحـٍب أزهقتـه الليـالي، لتت ـذ منـه 
الحــب : يبــق مـن مااـيها غيـر ذكريـاو شـاحبي، كــل اصـبل فـي عـداد ا مـواو عـزاً، يشـد مـن عزمهـا إذ لـم

الذ   لف الحزن والدموع، والصبا الذ   لف الشحوب والكبر، كل يس ر من كل، والناس بنوازعها يلوح 
  (9):لها وهم الذكرى فيبعثها على االشتياق

 
 كم في سكون الليل تحت الظالم 

 رجعت للماضي وأيامه 
 بين الركام  أبحث عن حبي

 فلم تصدني غير آالمه 
 لم يبق شيء غير حزني المرير 

 وذكريات من صباي الغرير 
 بقّيه من حبي الذاهب 

  ساخرة من وجهي الشاحب
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ذا بالحـب والحبيـب كيهمــا يقعـان فــي حمـأة الصــراع إذ اقتاـى الــزمن أو أقـل حكــم بـالموو علــى  وا 
  (2)" قلب ميو " ن أغاا،ة الموتى، وغدا قلبها ميتًا فكان غذاؤه م (1)" عندما قتلو حبي " كليهما 

 يصي القول تبين مما تقدم أن عيقي الحب بـالموو لـدى السـّياب ونـازك تكمـن فـي أن كـي منهمـا 
بكض النظر عنه كل عيقي بعيده  –حين سعى إلى تحقيق ذاته كإنسان متكامل في الحصول على الحب 

وحيي والتسامي الهدفين المباشرين لهذا التآلف العاطاي نقول إن كـي وبسعل النشوة الر  –عن هذا المنحى 
منهما لم يسد ما يؤهله الستكمال أواصر تلك العيقي فالسّياب الذ  تهالك في طلب الحب من أسل الحب 
حد التوسل، لم يكن الطـرف اخ ـر مسـتسيبًا فالسـّياب ال يمتلـك مـؤهيو كاملـي تسعـل منـه محـط اعسـاب، 

المـال والوســامي والوساهــي، أقـانيم الحــب فـي دنيــا الحاــارة مـن سانــب يقابـل العــاداو والتقاليــد  ولمـا اصــبل
السائدة في الريف بحكم أنه أبن قريي، كان السّياب متمردًا يتأرسل بين االمتثال لرغبي العرف المدني وبين 

إصــراره علــى الحـــب تحقيــق ذاتــه بمعــزل عــن كــل مــا يقــف بوسههــا، أمــا السانــب ا  ــر، فكــان يتمثــل فــي 
تعوياـًا عمـا سـبق أن أفتقــده فـي إمـه، وإللحـاح تلــك الرغبـي الناسـيي أوسـب عليــه أن يسـد هـذا الشـاغر مــن 

ذ " أم  –امــرأة " الحـب، فكـان ال بـد مـن  وفـي الوقـو ناسـه أشـبه بــالرمز ممـا عـزز هـذا الموقـف عاطاتــه، وا 
ــا، فــإن الحـــب " عــن القــيم والمـــؤهيو " يتطلــب موقــف كهـــذا امــرأة تكــض الطـــرف  وان كــان يتعــذر وسودهـ

وربما وسد السّياب االته في وفيقي لكن التحقـق غـدًا مسـتحيًي  ن وفيقـي قـد ت طاتهـا يـد . سيكون روحيًا 
الموو كأم وكحبيبي، فالمثال وسد وتيشى في عالم الموو، والمثال بطبيعته ماقود ووسوده اليكون اال في 

 .موو حقيقي مطلقي لذلك تكنى به السّياب مرحبًا به عالم الحقيقي المطلقي، وبما إن ال
أمــا نــازك التــي طلبــو الحــب بصــورة املتهــا عليهــا محــدداو أستماعيــي وا يقيــي تااــي إلــى ا  ـــذ 

ــًا فــي  اليزمـــان )بالحســبان القــيم والتقاليـــد الســائدة فقـــد كــان كـــل مــا رســمو مـــن حــدود للحـــب، بقــي متأرسحـ
لقــد أحبـو نــازك ولكنهــا . و عيقاتهــا تسـر  فــي حـدود عــالم ماـطربوبشــعور إنثـو  نــاقم كانـ( واليمكـان

أ اقـو فيـه، فهــي لـم تســتطع أن تاعـل مثلمــا فعـل السـّياب حــين صـرح بمــن أحـّب وطلــب الحـب بأشــكاله، 
حاظًا منها على اتزانها كامرأة دا ل العمل الشعر ، لكنها في الوقو ناسه أعلنو بؤسها وتبرمها من حبها 

قتلـه فمـاو الحـب ومـاو القلـب،  ن ناـس نـازك التواقـي إلـى حـّب أمثـل لـم تكـن لتســده إلـى أن أعلنـو عـن 
 .مهما طال بها الزمان وهي في سوداويتها 

 
 

 

  :المرض والموت بين السّياب ونازك 
حين أوصد اليأس كل أبواب ا مل في الشاا،، وااعًا السّياب في مواسهي غير متكافئي مع الموو، 

أسهمو في حبكها سميع " تسربته التي رسم  يلها رؤيته للموو، إذ  –نظير لها تميزو وب صوصيي ال 
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ليتال لنا سليًا أن شعره  يل تلك المرحلي ال يتعدى كونه إحساسًا  (1).."قوى الذاو، ناسًا، وقلبًا، وعقًي 
ن كــان باليـأس قــد طكــى علــى كـل بارقــي أمــل، وانتظــارًا للمـوو تملــؤه حســره طاغيــي علـى ماارقــي الحيــا ة، وا 

  (2):يعتقد أن الموو راحي من ذلك العنا،
 

 ولو خيرت أبدلت الذي ألقى 
 بما ذاقوا 

 ممض ما أعاني، شّل ظهر 
  وانحنت ساق

 
ينطلق إحساسه المأساو  بالموو، لكي يتأمل من  يله عيقته التي  (3)" رئي تتمزق " وابتداً، من 

ولـو افتراــنا أن  وفـه مــن " مـا أنتابـه مــن معانـاة  بـدأو تتوطـد معــه، وبهـاسس، سعلـه يســتكرق فـي صــبّ 
الـدا، كـان مبالكـًا فيــه أو أنـه كـان اســتسابي منـه لاـرط حساســيته لمـا أصـاب صــديقيه ا ثيـرين لديـه، كيــتس 
وبودلير، اللذين صرعهما الدا،، وأن إحساسه المبكر بالموو كان وليد تلك الاتـرة المكرقـي فـي المينافيزيقيـي 

 ، فقد تحول هذا اإلحساس إلى موو معنو  أليم  (4)" ان مطلع حياته والتي تصحب الان
إذ قــد أثلـل الـدا، راحتيـه وأطاـأ الكــد فـي  يالـه فـأدرك أن نهايتـه قائمــي ال  (5)" توطنـه لمـوو السسـد " فكـان 
  (9): محالي 

 يا للنهاية حين تسدل هذه الرئة االكيل
  بين السعال، على الدماء، فيختم الفصل الطويل

 
وحين إحتدم الصراع في السنواو الثيو ا  يرة من عمر بدر ود ل مرحلي الم اض الذ  ينسم 

 (7):مستسيرًا، ال يبتكي غير ما لديه" امام باب اهلل " عنه الموو، وقف 
 أريد أن أعيش في سالم 
  كشمعة تذوب في الظالم
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ذ يسـأم  (1)"مثـل مـن عـالم الـردىم" ويحرك اليأس مكامن االستسيم فيه فيرى السّياب ناسـه وكأنـه  وا 
إذ قـد بــدأ  (2)"أريـد أن أمـوو يــا إلـه" تصـنع الحيـاة، ينطـرح ناهشــًا الحسـارة مـن شــدة ا لـم واليـأس، صــائحًا 

ــا  ــالتاكر فــي المـــوو، ومـ إحساســه الحقيقـــي بالااسعــي، وبـــادراك تبـــدأ حــدوده بـــالمرض والــذكرياو، وتنتهـــي بـ
الذكرى بأبعادها كلها وأشكالها كلها فتكدو قايته تأ ذ على  يصاحب هذا اإلدراك من تمزق يثير صر او

ــا  ــ ــيي مــــوو مثلهـ ــــ  قاــ ــم تبلـ ــًا، لــ ــدًا تأمليــ ــ ــال بعـ ــابقين أو " تلــــك الحــ ــ ــاعر عربــــي مــــن السـ ــ ــا لــــدى أ  شـ حظــ
 .(3)"المعاصرين

بسبب إن مراه ا  ير لم يكن في اعقاب حياة هانئي " وبينما يشد رحاله إلى بيروو طلبًا للعيج 
، كــان سزعــه مــن المــوو يكبــر وبينمــا هــو يوصــي زوســه بابنــه غــيين، فأنــه يصـــارحها (4)"تقرةســعيدة ومســ

  (5):برعبه الشديد من الموو
 

 أخاف من ضبابة صفراء 
 تنبع من دمائي 

 تلفني فما أرى على المدى سواها 
 أكاد من ذلك ال أراها 

]..[ 
 أخاف من ضبابة صفراء 

 أخاف أن ازلق من غيبوبة 
 الها من مرسى إلى بحار م

 وما استطاع سندباد حين أمسى 
 فيهن أن يعود للعود وللشراب، والزهور،

 
وحين يوقن أن مصيره صائر إلى تلك الحال، التي يتنبأ بها فإنه يتمنى أمنيي  ائبي يريد أن يسـتلذ 

  (9):فيقول( الينهائي واليشعور) يلها، بعدميي الموو، وذلك ال در 
 س بعده من صحوة ماذا لو أن الموت لي

 !فهو ظالم عدم، ما فيه من حس وال شعور 
 

                                                                 

 .  1/115: الديوان ( 1)
 .  1/115: ن . م ( 2)
 . 47: السّياب والموت ، اآلداب ( 1)
 . 212: السّياب ( 4)
 . 215-1/215: الديوان ( 8)
 .  221-1/225: ن . م ( 8)
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  (1):لذلك أراد الموو م اطبًا درم أن تمد له يديها لتحانه إلى هوة العدم
 …درم 

 بنفسي مما عزاني برم 
 فمدي ذراعيك ولتحضنيني 
 إلى هوة من ظالم العدم ،

 فما قيمة العمر اقضيه أمشي 
  بعكازة في دروب الهرم ؟

 

ذا  ، يحـاول السـّياب مـن  يلـه اسـتسيب عطـف اهلل (2)به يسلك سلوكًا يتامن استسيمًا صوفيًا وا 
لذلك  *  أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت ارحم الراحمين  تعالى، من أسل الشاا،، وكأنه

  (3):يقول
 لك الحمد مهما استطال البالء 

 ومهما استبد األلم 
 لك الحمد، إن الرزايا عطاء 
  وأن المصيبات بعض الكرم

 .  (4)وعّد سراحه هدايا اإلله 
  (5): ويقول في أ رى 

 يا رّب أيوب قد اعيا به الداء 
، وال سكن   في غربة، دونما مالخ

 يدعوك في الدجن 
  أعباء: يدعوك في ظلموت الموت 

 ناد  الفؤاد بها، فارحمه أن هتفا ؟ 
 

قيقي، ومع احتااظه باسحي ا مل الواهيي قدر له أن يحقق وبينما هو في وسله  وترقبه، وصوفيته الر 
المعسزة ليس في الشاا،، بل في إسـادة التوسـل، مـن  ـيل إحساسـه المناعـل الـذ  اسـتوعب وبعمـق فاعـل 

 (1):معاناته التي انتهو به إلى الدفاع عن ناسه بالشعر الذ  ال يكيض
                                                                 

 . 1/255: الديوان ( 1)
 .48: السّياب والموت: ينظر( 2)

 . 51/ األنبياء * 
 . 1/245: الديوان ( 1)
 . 1/245: ن . م( 4)
 . 1/287: ن . م ( 8)
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 رميت وجه الموت ألف مرة 

 إذا اطل وجهه البغيض 
 يسعى جسمي المريض  *ه السيرين كأن

 نحو ذراعيه بال تردد 
 فأنتضي من سيفي المجرد،
 ويقطر الشعر وال يغيض ،

  ألنني مريض
 

ــّياب زمـــن المعســـزاو، الــــذ  راوده فـــي المرحلـــي ا يوبيـــي، حـــين أدرك مـــن كــــيم  لـــذلك فقـــد ألكـــى السـ
  (2):ل من  يله ناسه الثكلىطبيبه، أنه سيعسز بعد حين عن كتابي بيو شعر يسول في  ياله، ليسم

 
 ليقرأها شقي بعد أعوام 

 ليعلم أن أشقى منه عاش بهذه الدنيا 
 وآلى رغم وحش الداء واآلالم واألرق 

  ورغم الفقر ان يحيا

 
ولعلـه يتاـل لنـا سليــًا، وبعـد شـد العزيمـي، وعــدم الت ـاذل الـذ  يرفـده بــه إ ـيؤه كسبـرا إبـراهيم الــذ  

لشاعر أن يتساهل الموو كمواوع، والشاعر الكبير، بوسه  اص يحمل عواطف لن يستطيع ا" يقول له 
، ان (3).."للموو ولكني ال أريد لك ت اذاًل ازا،ه أنو أكبر وأصلب وأرحب منه ( الكره –الحب )النقياين 

قاـيي السـّياب ا ساسـيي، ولعـل هــذا يعـود إلـى المـرض الـذ  كـان يسـحقه بعذابـه ، ممــا " المـوو قـد صـار 
ــتبدل ال ـــوف مــــن المــــوو  (1)" ه يعشــــق المـــوو، الــــذ  سي لصـــه مــــن اخالم السســـديي سعلـــ ــذلك نـــراه يســ لــ

 (2)"فــااللم حقيقـي أزليــي، روحيـي تســتمر إلـى مــا بعـد المــوو" باالطمئنـان اليــه، بوصـاه الم لــص مـن اخالم 
ال " شـاعر على أن ال يص الذ  يركن اليـه بـدر  ـيص فـاسع،  ن حركـي ا لـم التـي تعتمـل فـي ذاو ال

                                                                                                                                                                                                           

 . 1/271: ديوان ال( 1)
 .  الهامش  1/271: السيرين ، كما في األوديسة، حورية بحر تغني فتجذب أليها من يسمعها، الديوان * 
 . 751-1/752: الديوان ( 2)
 ( .  28/1/1584من رسالة من جبران إلى بدر ، بتاريخ . )  18: رسائل السّياب ( 1)
 .  285:  1555، 1صر، عبد الحميد جيدة، بيروت، طاالتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعا( 1)
 . 85: 1555، 18، س1، كريم شفيحل، األقالم، ع"عكاز في الجحيم " قراءة أولى، البنية الدورانية في قصيدة (  2)



 151 

 (3)"تريد االستسيم إلى حل رومانسي ماترض، كما أنها ال تستطيع ال يص مـن فكـرة طـرد أدم مـن السنـي
 (4):لذلك راح يقول

 
 ويا مرضي، قناع الموت أنت، وهل ترى لو أسفر الموت 

 أخاف ؟ األدع التكشيرة الصفراء والثقبين 
 حيث امتصت العينين 

 لها الصمت جحافل من جيوش الدود يجثم حو 
  ودع الدماء تسح من انفي من الثقبين. تلوح لناظري 

 
  (5):يود المسير بعكازتيه إلى القبر حيو( عكاز في السحيم)ونراه في 

 لو كان الدرب الى القبر
 الظلمة والدود الفّراس بألف فمم 

 في نحر .. يمتد أمامي في أقصى أركان الدنيا 
 أو وادخ اظلم أو جبل عال 

  ليه على رأسي أو هدبي أو ظهريلسعيت ا
 

فبين التشبو بمظاهر الحياة واالستسيم إلرهاصاو الموو كـان تعلـق السـّياب با مـل الكـاذب، فـي 
موقاـًا عاديـًا يمكــن " وفـي حقيقـي ا مـر ان ت اذلـه وانهزامـه قـد سعـيه يقـف مـن المـوو . بحثـه عـن العـيج 
ــًا فــي أعوامـــه وبـــين ال ــوف مـــن المــوو وا (9)"أن يقاــه أ  إنســان لترحيـــب بــه ظــل موقـــف الســّياب متأرسحـ

  (7):ا  يرة
 ويمضي باألسى عامان، ثم يهدني الداء 
 تالقفني األسرة، بين مستشفى ومستشفى 

 ويعكلني الحديد 
 ومن دمي مأل األطباء 

 قناني وزعوني في القناني، تصبغ الصيفا 
 دمائي والشتاء 

                                                                 

 .  85: ن. م ( 1)
 . 1/751: الديوان( 4)
 . 1/852: ن. م ( 8)
 . 47: السّياب والموت، اآلداب( 8)
 . 825-1/825: الديوان ( 7)
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تاسعاو المحتار يواسه هول .. راح يرسل " مصيره  وحين عرف بدر طبيعي مراه ا  ير وسو،

فاـــي تلــك المرحلــي عبــر بــدر تعبيــرًا صــادقًا عـــن  (1)"المــوو، وتاسعــاو الميــو، يرثــي ناســه مــن ورا، القبــر
وكأنـه وعـى أن فـي أزمـاو المصـير مــا يت طـى السياسـي واالستمـاع والحاـارة، في ـرج اإلنســان " احتاـاره 

ــي،  ــ ــــدران الواقيـ ــذه السـ ــ ــــن دف، هـ ــــع مـ ــــاو وتلتمــ ــا الظلمـ ــ ــاثف فيهـ ــ ــــحرا، تتكـ ــــى صــ ــًا إلـ ــ ــدًا، عاريـ ــ ــــه وحيـ ويدفعــ
متصاعدًا إلى ساقيه إلـى سذعـه، وصـواًل " وبينما هو وحيدًا اعزل يترقب مصيره أحسن ألمه  (2)"الصواعق

فيتـدرج . (3).."إلى رأسه، الذ  بقي وحده، يحيا، طيلي سنواو من معـاقرة المـوو فـي ا عاـا، والسسـد كلـه
 (4):ال وسو، الحال إلى الشكوى الماسعيبه االن ذ
  

 فتحننننننننننننننننندجني! " مننننننننننننننننوالي مشننننننننننننننننلول  " 
 

 واّي ملهننننننننننوف: " عننننننننننين المننننننننننالك 
 

 :ال يشننننننننننننننننننننننننننننننننننننتكي   محنتننننننننننننننننننننننننننننننننننننه 
 

 "أرجننننننننننننننع لبيتننننننننننننننك دون إبطنننننننننننننناءم 
 

 
وبهذا الشعور الدا لي، يتألم الشاعر، فـوق ألمـه، بأوساعـه السسـديه المماـي " ويواكب بدر ان ذاله 

  (9):قائيً  (5)"در به عطف القرا،، ويتوسل إليهم، أن يسعدوه، باإلصكا، إلى غنائهفيكيض ألمه شعرًا يست
 هرم المغني فأسمعوه، برغم ذلك تسعدوه 

    ]…[ 
 هو مائت، افتبخلون

 عليه حتى بالحطام من األزاهر والغصون ؟ 
 أصغوا اليه لتسمعوه 

 يرثي الشباب وال كالم سوى نشيج 
 .هرم المغني فارحموه 

 
ا بالحياة تحيله حطامـًا، وهـو بعـد يحياهـا، حطـام سـايني أنهكتهـا ا نـوا،، مكسـرة ألواحهـا لـذلك راح فإذ

   (1):يسائل اهلل بنبرة ال ت لو من العتاب
                                                                 

 .  1: 1588، شباط ، 11، س2عند سرير السّياب، خليل حاوي، اآلداب، ع( 1)
 . 2: ن . م ( 2)
 . 4: 1588، شباط ، 11، س2السّياب ، اسنسان والشاعر، مطاع صفدي، اآلداب، ع( 1)
 . 1/711: الديوان ( 4)
 . 81: 1551،  277، العربي الكويتية ،ع عيسى الناعوري. قمة المأساة في حياة بدر شاكر السّياب وشعره، د( 8)
 . 1/155: الديوان ( 8)
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 أليس يكفي أيها اآلله 
 أن الغناء غاية الحياة 
 فتصبغ الحياة، بالقتام؟
 !تحيلني، بال ردى، حطام

  سفينة كسيرة تطفو على المياه؟
 

 نـه انتهـى إلــى قناعـي تامــي، بـأن حصــاده الـذ  كـان، مــا هـو أال الســراب، و ن مـا يــأتي مـن عمــره، 
 (2):ليس بذ  قيمي،  نه اصبل كسيحًا، لذلك تمنى الموو

 تمّنيت لو مت بين الثلوج 
 على جدول جمدته النسم 

 فروحي تجوب المروج 
 وتأوي إلى رّمة في الظلم 
 ومن أين للروح هذا البقاء 

  فناء، فناء
 

وعلى ما يبدو أن موقف السّياب هذا، موقف انهزامي، أكده السّياب ت لصًا من ا لم والاقـر وهتـاف 
 (3): العاهرة 

 بيت المشلول هنا، أمسى ال يملك أكاًل أو شربًا " 
 وسيرمون غدًا بنتيه، وزوجته درباً 

 " وفتاه الطفل إذا لم يدفع متراكم أيجار
لتــي صـورها السـّياب فــي مرحلـي االلتـزام، وبـين موقــف الت ـاذل واالنهـزام فــي فبـين موقـف التاـحيي ا

صـرف وهمـه  (1)"سـذوة مـن حريـق الحيـاة" المرحلي التاليي، يتال لنا ترد  حالي السّياب، بعد ما كانو بـه 
. (2)"الم تترك بابك مسدود"  يلها طلبًا للمحال، الذ  أدى به إلى الت اذل واالنتحار، ليقول لموكل سهنم 

 . (3)فالسّياب على هذا النحو لم يكن يتالسف في رؤيته للموو  نه يعي  المشكلي كاملي

                                                                                                                                                                                                           

 . 1/758: الديوان ( 1)
 . 1/251: ن . م ( 2)
 . 1/851: ن . م( 1)
 . 1/821: الديوان ( 1)
 . 1/852: ن . م ( 2)
 . 51: اتجاهات الشعر العربي المعاصر : ينظر ( 1)



 158 

ــا تمهيــد، وأمــد لـــه مــن ا ســباب التـــي حــدو بالشــاعر إلـــى أن،  لقــد مهــد المـــرض لمــوو الســّياب ايمـ
  (4)"وصيي محتار" يوصي زوسته 

لمــا،،  نــه رأى فيـه نوعــًا مــن ال لــود ، لكنــه أبــى أن يكتـب اســمه، حتــى علـى ا(5)وياـع شــاهدة علــى قبـره
  (9):فاعرض عن ذلك

 أين آبائي … أين جدي … فأين أبي وأمي 
 لقد كتبوا اساميهم على الماء 

  ولست براغب حتى بخط اسمي على الماء
 

ــائده  ــ ــ ــ ــــي قصـ ــ ــ ــــوو فـ ــ ــ ــام المـ ــ ــ ــ ــاذل أمـ ــ ــ ــ ــــف المت ـ ــ ــ ــذا الموقـ ــ ــ ــ ــــرر هـ ــ ــ ــــو " ويتكـ ــ ــ ــــي البيـ ــ ــ ــــون           "و  (7)" ـ ــ ــ يقولـ
نسـيم "و  (12)"أسـير القرااـه " و  (11)" أم كلثـوم والـذكرى" و  (10)"سيكور أمـي"و  (6)"ي وداعليل"و   (8)"تحيا
إقبال "و    (5)" ناس وقبر " و  (4)" رسالي " و  (3)" في غابي الظيم " و  (2)" في المستشاى " و  (1)"القبر
 . (9)"والليل

ذ يتكلكــل المــوو فــي كــل دقــائق الســّياب، يناــي الســّياب عــن لــم أعــد " ناســه ال ــوف مــن المــوو  وا 
ــا،  ــه، "  نـــه شـــعر أنـــه عـــا  طـــويًي  (7). " أ ـــاف منـــه، ليـــأو متـــى شـ لقـــد رافقـــو سلســـام  فـــي مكامراتــ

                                                                 

 . 1/251: الديوا ن : ينظر ( 4)
 . 1/254: ن . م: ينظر ( 8)
 . 1/751: ن . م ( 8)
 .  1/815: الديوان : ينظر ( 7)
 . 1/844: ن . م : ينظر ( 5)
 . 1/845: ن . م : ينظر ( 5)
 . 1/885: ن . م : ينظر ( 15)
 . 1/884: ن . م : ينظر ( 11)
 . 1/885: ن . م : ينظر ( 12)
 .  1/872: الديوان ( 1)
 .  1/878:ن . م : ينظر ( 2)
 . 1/754:ن . م :  ينظر( 1)
 . 1/757:ن . م : ينظر ( 4)
 . 1/712:ن . م : ينظر ( 8)
 . 1/718:ن . م : ينظر ( 8)
 . 177: رسائل السّياب ( 7)
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لــذلك صــاح مــن  (8)" اال يكاــي هــذا   " فــي اــياعه، وعشــو التــاري  العربــي كلــه " عــوليس " وصــاحبو 
  (6): أعماقه 

 هات الردى، أريد أن أنام 
 المبعثرة بين قبور أهلي 
 وراء ليل المقبرة 

 !رصاصة الرحمة يا إله 
 

أما نازك الميئكي فتبدو عيقي الموو التي أقامها معها ليسو كنوع العيقي التي أقامهـا مـع السـّياب  
التـي رأينــا مـن  ــيل مــا ماـى أنهــا هـي التــي هيــاو لـه الــنع  وا كاـان والقبــر لتلقــي بـه فــي مهــاو  … 

ف يـل "  1645" أن نـازك التـي ابتـدأو عيقتهـا بـالمرض حـين أصـيبو بـالحمى  الردى العميقي، فـي حـين
لها أنها بدو قاب قوسين أو أدنى من الموو وهي ما زالو يافعي العود، ترنو إلى الحياة بعينين ظامئتين، 

بـين فكــي "وتتشـوف إلـى ارتشـاف متعهـا، وحـين تراودهـا كــوابيس المـوو الم ياـي، فتـوحي اليهـا بقصـيدتها  
 (10)":لمووا

 
 هأننننا بننننين فكننني المننننوت قلبنننناً 

 

 لننم يننزل راعشننًا بحننب الحينناة 
 

 وعيونننًا ظمننأى إلننى متننع الكننو
 

 ن تنننناجي مفننناتن األمسننننيات 
 

 
 لنننم أزل برعمنننًا علنننى غصنننن الدهنننن

 

 ر جدينننند األحننننالم واألمنيننننات 
 

 فحننننننننننرام ان تنننننننننندفن اآلن يامنننننننننننو
 

 ت شنبابي فنني عننالم األمننوات 
 

 
، إذ تبـدو (1)"قـوة تدميريـي تحـول دون تحقيـق ا مـاني" ى الموو بوصاه إن نازك وكما يبدو تنظر إل

ــا  ــيما مطولتهــ ــا الشـــعريي وال ســ ــأثير وااـــل فــــي تسربتهــ ــي، ذاو تــ ــا العدميــ ــاة)نظرتهـ ــاة الحيــ إذ طبعــــو ( مأسـ
 . قصائدها بذلك الشعور القاتم، والقائم على النظرة السوداويي للحياة 

مع الموو رومانسيي، ال تتعامل معه كحقيقي سوف تنتابها  وعلى ما يبدو أن نازك حتى في تعاملها
ذاو يوم، وانما تبنى عيقتها معه على او، نظرتها التشاؤميي لما يحيط بها، وكأن الذ  تتكلم به  واطر 

 :(2)ناس اغتربو عن العالم اغترابًا متوهمًا، يمكن ميحظته من  يل مناشدتها للموو  بالرحمي
                                                                 

 . 177: ن . م ( 5)
 . 1/758: الديوان ( 5)
 . 454/ 2: ن . م( 15)
 .  125:  24، س12،  11تأثير المذهب الرومانسي في شعر نازك، سلمان حسن، األقالم ، ع( 1)
 .  2/458: الديوان ( 2)
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 ت، وارفننننننننننقرحمننننننننننة بنننننننننني، ايهننننننننننا المننننننننننو 

 

 بفننننننننننننوآد نالننننننننننننت هننننننننننننواة الحينننننننننننناة
 

 اعفنننننننننننننننني اآلن منننننننننننننننن مفارقنننننننننننننننة الننننننننننننننند
 

 نينننننننا ودعنننننننني إلنننننننى غننننننندخ ياممنننننننات
 

 ال أحنننننننننننننننب الظنننننننننننننننالم فلينننننننننننننننك مننننننننننننننننوتي
 

 فننننننني غننننننندخ حنننننننين تغنننننننرب الظلمنننننننات
 

 حنننننننننننين تضنننننننننننحك الطبيعنننننننننننة فننننننننننني النننننننننننوا
 

 دي األغنننننن الحنننننالي وتشننننندو الرعننننناة
 

 
ذا بها تودى ألينا، وتلوم فؤادها البكا، على ماارقي الـد نيا، وهـي التـي قاـو مـا ماـى مـن عمرهـا غريبـي وا 

يهـدد بـانكيق الشـاعرة … نـوع مـن انعكـاس العاطاـي والتاكيـر علـى الـذاو " على أن ما يميز القصـيدة هنـا 
 .(3)"انكيقًا تامًا على ناسها

ويبدو أن اإلسراف الذ  تتميز به نـازك فـي وصـاها  لساتهـا، ياـعك مواـع الملـل، فكأنهـا تحـاول 
العيقــي الواهيـي التــي سمعتهـا مــع المـوو مــن سوانـب عــدٍة، وأنـك لواســد فـي الوقــو ناسـه، هــذا  تاسـير تلـك

ن كانــو عيقتهــا  الـز م الهائــل مــن ألاــاظ الرومانســين الــذ  يحــاول أن ياســر صــدق التسربــي الشــعوريي، وا 
بهــا أن  بالشـاعرة واهيــي، فقــد أفااـو نــازك كثيــرًا فـي وصــف حالهــا، حـين أصــابتها الحمــى، وكـان ا ســدر

تحـذو بهـا حــذو مـن سـبقها، فالشــاعر يكاـي باللمحـي الهادفــي، ال باإلفااـي الهادمـي، فــإن لمثـل هـذا التصــور 
أثرًا رهيبـًا فـي ناـس صـاحبه، و صوصـًا إذا اقتـرن بتشـاؤم مرعـب، واحاطتـه ظـروف مـن " الم يف للموو 

لمــتسهم علـى كـل مــا فـي الحيـاة هــو وهكـذا كـان حكمهـا ا. (1)"الحيـاة صـعبي ال تتـرك أمــًي يناـذ منـه اإلنســان
الذ  أدى بها في نهايي صراعها مـع المـوو أن تـدرك عظمتـه فـإذا هـي فـي آ ـر قصـيدتها تسـلم أمرهـا لـه، 

 (2):فتودع الحياة، التي ذبلو في عينيها قائلي
 

 فوداعنننننننننننًا منننننننننننن قلنننننننننننب عاشنننننننننننقه اللينننننننننننن
 

 نننننننل وداعننننننًا وأنننننننت يننننننا مننننننوت هيننننننا
 

 هكننننننننننننننننذا تنننننننننننننننننذبل الحينننننننننننننننناة ويخبنننننننننننننننننو
 

 هنننننننننننا علنننننننننننى شنننننننننننفتيالحنننننننننننن أحزان
 

                                                                 

 . 55: نازك المالئكة والحوار مع الماضي ( 1)
 .  47: ظاهرة الحزن في شعر نازك المالئكة( 1)
 . 2/852: الديوان( 2)
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وهكذا تتال لنا عيقي المرض عند كل من السّياب ونازك، ودورها الكبير الـذ  الحظنـاه عنـد بـدر 
ــم،  ــالتوسع وا لــ ــي بـ ــادقي الطافحــ ــيًي مـــن ا حاســــيس الصـ ــائده ســ ــالموو فســــا،و قصـ ــه بـ فـــي تأصـــيل عيقتــ

مـا نـازك فلـم نلحـظ عنـدها مـا أ. واالغتراب في البحو عن العيج، والحاسي إلى المال الـذ  شـل فـي يديـه 
الحظناه عند السّياب  نها كانو معافاة وعيقتها الوحيدة مع المرض هي أصابتها بالحمى ال غير، فسـا، 
إحساسها  اويًا ال حرارة فيه، وفي الواقع ان هذا التصور في رؤيي نازك، يااـي إلـى إياـاح نـوع العيقـي 

مهـا منـه وفـي الوقـو ناسـه تنظـر اليـه علـى أنـه  يصـًا مــن التـي تحـاول أقامتهـا مـع المـوو، إذ تعكـس تبر 
قسـوة الحيـاة، لــذلك يمكـن القــول ان هـذا التذبـذب فــي الرؤيـي يعكــس نزعـي نـازك التشــاؤميي، إذ أنهـا ال تكــاد 
ــا فــي الوقــو ناســـه، حــين تتصــور المـــوو  ــاة حتــى لتتمنــى المــوو لكنهـ ــا عــن ماديــي الحيـ تســد مــا يرتاــع بهـ

 .(3)الكوارو بسبروته حتى يكدو كارثي
 

 : الفقر والموت بين السّياب ونازك
ــين إشـــداق الاقـــر، حيــــو  ــأة علـــى أن تاـــعه بــ ــا مهيـ ــّياب بـــين سنباتهــ كانـــو البيئـــي التـــي يعــــي  السـ

هياكل البشر المتعبين حول رحى اإلقطاع البكيض تمتص قواهم وتحيلهم اشباحًا تترنل فيها السهالي "تدور
مسيطر على هؤال، الناس سميعًا، أال فئي قليلـي مـن صـكار الميكـين، ، حيو الاقر ال(4).."والسوع والمرض

كانـو مواسـم التمـر ال " ، إذ (1)ومنهم سدة عبد السبار والذ  تحولو حياته فيما بعـد مـن اليسـر إلـى العسـر
 . (2)"تساعده على الوفا، بعقود البيع المؤسل

 مـه وبعـد زواج أبيـه مـن امـرأة لقد عا  السّياب طاولي غاي، سـرعان مـا هشـم غاااـها، فقدانـه 
أ رى، فبقي الطال في كنف سدته  مه، يعوزه الكثير فتولد لديه إحساس بقسوة الحياة علـى الاقـرا،، حتـى 
نراه، وحين سارو به السنون يشكو  مه الميتـي فقـر أبيـه وعـوزه اللـذين وقاـا حـائًي دون أن يتمتـع بطاولتـه 

:(3)  
 م والرعبا آه يا أمي، عرفت الجوع واآلال"

 ولم أعرف، من الدنيا، سوى أيام أعيادم 
 فتحت العين فيها من رقادي لم أجد ثوبًا 

 :جديدًا، أو نقودًا المعات تمأل الجيب 
                                                                 

سنالم الحمنداني ، مطبعنة جامعنة . فنائق مصنطفى و د . ، د  -دراسة في شعره ونثنره  –األدب العربي الحديث : ينظر( 1)
 .  271: 1557ط ، .  الموصل، د

 . 217: السّياب( 4)
 . 15: بدر شاكر السّياب ، حياته وشعره: ينظر ( 1)
 . 15: ن . م ( 2)
 . 1/825: الديوان ( 1)
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 .ألن أبي فقيرًا كان 
 

وفي واقع ا مر، أن الاقر هو العامل ا كثر غلبي في دفـع السـّياب، إلـى العمـل السياسـي، وهـو فـي 
ويبــدو لنــا أن إحســاس  (4)كبيـر فــي فشــله فــي عيقـاو الحــب، وفــي معالســي مراـهالوقـو ناســه ذاو أثــر 

السّياب باقره قد تمثل وبشكل كبير  يل مرحلي مراه وبحثه عن العيج، وكأنه بتلك الكيايي ياعنا أمام 
قـده ومـع أن السـّياب قـد ارتـبط بهـذه الع. منحى التأسي  زمته التي عاشها وهو ال يملك مـا يـرد بـه عافيتـه 

ارتباطـًا سـاهمو فــي تشـكيله عناصــر سياسـيي واستماعيــي، أ ـرى ناســيي، مـا كــان فـي تشــوقه لمسـتقبله مــع 
الاقـر مرهونـًا علـى قاــزة زمنيـي محـددة، إذ كـان يتــرا،ى لـه أن حياتـه سـتبقى علــى هـذا النحـو، تهـيمن عليهــا 

ذ يقـــع فريســـي البـــرد والســـوع والـــدا، فإنــه يـــوقن بـــأن  طـــا. صــورة هـــذا الشـــبل  ــتنتهي بـــه إلـــى وا  ه القادمـــي سـ
 (5):القبر

 عيون الجوع والوحدة 
 نجومي في دجًى صارعت بين وحوشه برده،

ن البرد أفضع، ال   فإن الداء .. كأن الجوع افضع ، ال .. وا 
 .يشل خطاي، يربطها إلى دوامة القدر

ثقيـل الوطـأة،  وعليه فالمعاناة المشحوني بألااظ الكربي والسوع والمرض، تعصف بالسّياب وبانسـحاق
ذ  (1)"حتى ليبدو اناعاله وااحًا، إذ انهمرو عواطاه في التقدير والسرد والحشو واالطالـه معبـرًا عـن فقـره ، وا 

يستثير المرض كل مكامن ا لم في ناسه تستيقظ هي ا  رى حاسته إلى النقود، التي ال يملك منها سوى 
 (2):ر يحاصره، كذلك حال السّيابوهل تناع الظمآن قطرة ما،، والهسي. الشي، القليل 

  
 فكلما مّر نهار  وجاء 

 ليل من البردم 
  ألفيتني أحسب ما ظل في جيبي من النقدم 

 
فبـين السـّياب والمـال قطيعـي، ولـو كـان بيـده مـا يكايـه ليشـتر  بـه العـيج، لمـا اشـتدو وطـأة المـرض 

انها الايصل بين حياتي ومماتي، .. ي سنيه أرسلوا لي مئ".. عليه، يقول رفيق ال ور  ذاكرًا قول السّياب 
ذا شــقيو سأرســل لكــم أول ديــوان أكتبــه  وعلــى مــا يــذكر ســامي  (3)"… أنـا أمــرو فــي المستشــاى بلنــدن، وا 

                                                                 

 .48: السّياب والموت: ينظر( 4)
 . 1/284: الديوان ( 8)
 .  55/ 1: بدر شاكر السّياب، ايليا حاوي( 1)
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كون المرض يرتبط ارتباطاً متيناً بالاقر،  نه  (4)"أن الموو والاقر قرينان في شعر السّياب وتاكيره" مهد  
  (5):مال لحاول أن ينقذ ناسه، ولكنلو كان يملك ما يكاي من ال

 
 أيشترى هذا القليل الشفاء 

 
ينقل لنا على الرغم من العتمي التي أبى السّياب أال أن ياتل نافذة ماا،ة ( المعبد الكريق)ونراه في 

 يلها، ان سر حياته وموته مع غيرة من البشر، مكبل بين إشداق البحار، ألف ألف كنز من كنوز العالم 
  (9):ىالكرق

 هنالك ألف كنز من كنوز العالم الغرقى   
 ستشبع ألف طفل جائع وتقيل  آالفًا من الداء 

 وتنقذ ألف شعب من يد الجالد، لو ترقى 
 ! إلى فلك الضمير 

 أكل هذا المال في دنيا األرقاء 
 وال يتحررون ؟ وكيف وهو يصفد األعناق 

  يربطها إلى الداء
 

ه في الحصول على المال، ويعد المسـألي مرهونـي بمـا قـدر عليـه، فـي لكنه في سار أيوب يؤمل ناس
ــــوف       ــال سـ ــأن المــ ــالمرض، يــــراوده أمــــل بــ ــ ــوفيي بـ ــذة صــ ــالى، وبلــ ــد اهلل تعــ ــــن عنــ ــه كــــل مـ ــه  نــ اعتــــراض لديــ

  (1):يأتي
 ألنه منك حلو عندي المرض 

 حاشا، فلست على ما شئت أعترض 
  والمال ؟ رزق سيأتي منه موفور

 
ذا به ين    (2):ذل ويتقهقر أمله،  نه أمسى غريبًا بي مواٍس غير نار تتقد أمامهوا 

  
 بال مال بال أسف، يقطع قلبه أسفا 

                                                                 

 .48: السّياب والموت( 4)
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إذ لم يبق له أمل فـي العـودة إلـى بـيده ويتـأرسل بـين العـودة والمكـوو، وكيـف يعـود، ولـيس لديـه مـا 

  (3):يكاي من النقود
 ما زلت احسب يانقود، أعّدكن واستزيد 

، يا نقود، بكن من مدد اغترابي مازلت أ  نقص 
 مازلت أوقد بالتماعتكن، نافذتي وبابي 

 في الضفة األخرى هناك، فحدثيني يا نقود 
 .متى أعود ؟ متى أعود 

 !فلن أعود إلى العراق .. وا حسرتاه  
 وهل يعود 

 . …من كان تعوزه النقود ؟ 
 

ذا ما تمو عودته، فما يكون أمله في بيده وهو   (4):ريضالم: وا 
 وما أمل العليل لديك شح المال ثم رمته بالداء 

 سهام في يد األقدار ترمي كل من عطفا 
 على المرضى وشد ضلوع الجائعين بصدره الواهي 

 وكفكف أدمع الباكين يغسلها بما وكفا 
 أال رحمة ا ؟؟  –من النيران في عينيه 

 
ر حين ياكر بأبنائه الذين سيبقون بعده ال معيل لذلك فإن  شيي السّياب من الاقر تتبلور بصورة أكب

   (1):لهم، حتى تبدو حسرته أكبر من سبل
  

 أطفال أيوب من يرعاهم أالنا 
  ضاعوا ضياع اليتامى في دجًى شاتم 

 
أمـا نـازك الميئكــي فقـد بــدا لنـا مــن  ـيل اســتقرائنا لـدواوينها، أنهــا كانـو بعيــدة أيمـا بعــد عـن الاقــر، 

، فقـد كانـو نشــأتها فيـه نشـأة صــحيي، مـرو طاولتهـا فيــه   (2)" رفـه ونعمـي وعلــم " مـن بيــو والااقـي بوصـاها 
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ان الظـروف التـي صـاغو فكـرة المـوو . وعاشو في  ام حنان والديها لـذلك يمكـن القـول (3)"حلوة عذبي"
ند السّياب في الحياة لدى نازك لم يكن الاقر أحد ا سباب التي كانو ورا، تبلورها، على غير ما عهدناه ع

الـذ  قيـده الاقـر بسيسـل ظـل ينـو، بثقلهـا إلـى أن القــى حتاـه، وكـم كـان علـى أمـل كبيـر فـي المـوو الــذ  
وبهذه الروحيي التـي تـنم عـن صـر ي احتيـاج  (4)"ال مال في الموو، وال فيه دا،" سي لصه من فقره وآالمه 

ذا كــان "ة الحيــاة علـى هسهســي النقــود، الذعـي يعلنهــا الســّياب ليحقـق توازنــًا بــين طمــوح ذاتـه وبــين إغاــا، وا 
فـي هـذا المسـال، ( المـال)و ( النقـود)السّياب يصر عبر أشـعاره سميعـًا علـى المراوحـي فـي اسـتعمال كلمتـي 

فإنمـا يصـدر فــي ذلـك عـن شــعور بالمقاياـي حــاد قصـاراه ان النقـود ســبيل تعامـل بـين طــرفين فاسـدين مــن 
 . (5)"أسل نتيسي فاسدة

 

 :  ت بين السّياب ونازك االغتراب والمو 
إلـى االعتقــاد بـان لــب االغتـراب يكمــن فـي مــا يسـميه بــاالغتراب الـديني بوصــاه " فيوربــا  " يـذهب 

ا غتراب لم يعد مقصورًا " على حين يرى البعض ا  ر أن (9)أساس كل اغتراب فلساي أو ناسي أو بدني
والسياسه، بل وصل ا مر به الـى أن يتصـدر على استعماالو الايساي، وعلما، الناس وا ستماع والدين 

وتـدل ا ســت داماو اليوميـي لهــذا المصـطلل علــى .. صـاحاو الصـحف، ويصــبل مـن اســت داماو العامـه 
اســت دامه مــع العســز، والبـــؤس، وفــي بعــض ا حيـــان يطلــق علــى التقصــير فـــي تحقيــق ا هــداف، وعلـــى 

ويواـل الـدكتور عبـد القـادر المحمـد ، .  (1)"ا ستنكار ا ستماعي وفي أحيـان أ ـرى يطلـق علـى الشـي،
ــا " فـــي تحديـــده ليغتــــراب اصـــطيحًا  ــد مشـــكلي يكتناهــ ــاة المعاصـــرة، تعــ ــيوع فكـــرة االغتــــراب فـــي الحيــ أن شــ

الكموض لتعدد دالالو الماهوم ومعانيه، وتنوعها نتيسي لتعدد الحاالو اإلنسانيي من قلـق واسـتيب وعزلـي 
العســز واالستسـيم، والهــرا،، : دلي بـأكثر الــدالالو والماـامين انتشــارًا ومنهـا ، ثـم يــ(2)"ا تيـارًا أم ااــطراراً 

وفقـدان المعنـى، والتحلـل مـن القواعــد العامـي المتبعـي، والكربـي الثقافيــي، والعزلـي االستماعيـي، والكربـي الذاتيــي 
 . (3)ويعد هذا المعنى أكثر المعاني صعوبي في التحديد

مــن سرائهــا هــذه التســميي، فــإن لتنســان المكتــرب معنــى محــددًا فــي ومهمـا تكــن الــدوافع التــي تطلــق 
أن الاــرد العربـي المتوسـط ال يشــعر بالكربـي أو بــالتمزق فـي محيطـه هنــا، وانمـا هــو " وعلـى مــا يبـدو . ذاتـه

علـى العكــس، يسـد طمأنينــي الــروح، حـين ييحــظ، أن لــه سـذورًا مكنيــي فـي هــذا المستمــع، فهـو يــأو  أليــه، 

                                                                 

 . 45: ن . م ( 1)
 . 255/ 1: الديوان ( 4)
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 .  4:  1575، الكويت ،  1،ع 15حسن حنفي، عالم الفكر ، م. االغتراب الديني عند فيورباخ، د: ينظر( 8)
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سناده، ورأيه، ويتطلب محبته وترى نازك أن اإلحساس بالكربي في المديني الحديثي الـذ  ينقلـه ألينـا  (4).."وا 
الشعرا، اليافعون، هو إحساس متوهم أو با حرى مستلب، وهو غريب على الارد العربي، في مدينته التي 

 .(5)يحيا فيها،  ن المديني العربيي حديثي الوسود
تكمـن فـي غربتـه ا بديـي عـن "عى واقعـه فـي سيكـور، وأيقـن أن غربتـه ابتدأو غربي السّياب حينما و 

ــه ــيم والواقـــع، بـــين المااــــي . أمـــه، وأبيـــه، وعـــن سدتــ ــين القـ ــا بــ ــتد الصـــدام فيهـ ــي أشـ وكـــان يعـــي  فـــي مرحلــ
وكان هذا كله، يسعله دائمًا يبحو عـن مثـل أعلـى لـيس موسـودًا، انـه يـرفض أن يقبـل الواقـع، . والحاار 
وحين هسر الريف، بدا اياعه الكبير في  ام  (9)"الموو،  نه فراق أمه وأبيه وسدته  نه…  نه مؤلم 

فـإذا مـا كـان المــال . (7)"لنــوع الكـون الـذ  ألاـه، والـذ  اعتبـره امتــدادًا لذاتـه " المدينـي التـي هيـأو لـه مكـايرًا 
ذا ما اصبل اإلنسان ( شيطان المديني) ئ، فيمـا إذ كـان ياتقـر إلـى ، فإن موقع الارد الطـار (كائن ذو ناوذ)وا 

   (8):مقوماو االستمرار، سوف ينتهي به ا مر إلى أن يتمثل شا صًا في قوله
 

 لم يخرجونا من قرانا وحدهن وال من المدن الرخية 
 !لكنهم قد أخرجونا من صعيد األدميه 

ــّياب تتمثــل فــي ولوســـه عــالم المدينـــي، بابتعــاده عــن سيكـــور التــي تـــرتع   إلــى هنــا كانـــو غربــي السـ
ذ تمتــد بــه الســنين وحــين     . صــورها فــي ذاكرتــه،  نهــا تمثلــو لديــه العــالم الــذ  انطــوى فيــه العــالم ا كبــر وا 

بدأ رحلي االغتراب الطويلي، عندما ااطر إلى اللسو، إلى إيران، أيـام كـان شـاعرًا للشـيوعيين فـي العـراق، "
نــور  سـعيد كـان اغترابــه الروحـي يتاــل  وفـي مرحلـي مــن رومانسـيي الناـال، واصــطدامها ا ول مـع حكـم

ومـن هنـا، فـإن هـذا االغتـراب بصـورتيه المكانيـي . لوعيه من قلـب المعانـاة، علـى مسـتوى الواقـع والاكـر معـاً 
والروحيـي، كـان أبـرز مـا يميـز الماـمون اإلنسـاني ال نتــاج الشـاعر ولقـد اتحـد فـي تسربـي الشـاعر، الحنــين 

  (1)"النهايي التي تاع حدًا لهذا االغتراب الطويل في العالم إلى ا صول المسهولي، بالحنين إلى
كــان مـيذًا لطائاــي غيـر قليلـي مــن الشـباب الــذ  " فاـي مرحلـي انتمائــه الشـيوعي، هــذا االنتمـا، الـذ  

يعاني من استيباو عديدة هـي دون شـك ذاو سـذور استماعيـي، ولكـن المسـتلب لـم ينـتم إطيقـًا مـن وعيـه 
ا لينسى فيها استيبه ويمنل س طه الارد  تبريرًا عاداًل باعتباره وسهًا من أوسه االناعال بهذه السذور، وانم

 .أدرك صدق معاناته ونصاعي رؤيته (2)"بقايي عادلي
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اخن يعـي  أزمتــه " ومـن هـذا المنطلـق الشـعور  النـاسم عــن عـدم االطمئنـان والتـوسس  ن الشـاعر 
عيقاو متدهورة بين اإلنسان واإلنسان، وسوى تعكير وتحطيم الكبرى، انه يعي  في عالم ال يعطيه سوى 

نسانيته أدرك فقـدان "، مـن هـذا المبـدأ أنطلـق فـي اسـت دامه ا سـطورة فـي شـعره، فحـين (3)"مستمر لوسوده وا 
وعبـر بشـكل رائـع .. الـروح، وااـمحيل اإلنسـان والثقافـي قـام بتوحيـد ناسـه، فكريـًا، وفنيـًا مـع سـذوره الثقافيـي

" علـى أن نزوعـه هـذا المنـزع لـم يكـن  (4)"اع الحياة والموو في العصر الحديو الذ  يعيشه العـربعن إيق
معانًا في شطحاو ال يال، وعوالم الوهم، وأنما كان محاولـي فنيـه سديـدة  هربًا من تصوير الواقع ومشاكله وا 

ــيم فــي تصــوير هــذا الواقــع ومــا يكــتظ بــه مـــن مشــاكل ومســاوى وم ــاوف وآمــال وصــراع وتطلــ ع وأفكــار وقـ
إذ مثلــو قصـائده فـي تلــك المرحلـي عمليـي تحــول فنـي وفكـر  علــى صـعيد تحقيــق  (5)"وش صـياو ومواقـف

طموحاته الذاتيي، فوق إنقاص الواقع المترد ، بعد تحويل الواقع إلى قوة هدامي، من  يل ال لق الشعر ، 
ن أ اـــق فـــي تحقيـــق حلمـــه عبــــر الـــذ  أ ـــذه كمســـار للتعبيـــر عـــن طموحـــه فـــي الثــــورة والتكييـــر لـــذلك فحـــي

وبهـذ يمكـن القـول إن تلـك  (9)ا سطورة، ت لى وملؤه أسى ومرارة عن التزامه  نـه لـم يسـن شـيئًا مـن االلتـزام
الاترة من حياة السّياب انما كانو تشهد فترة اغتراب حقيقي في الاكر، لما يراه من ترٍد وسد معه أن الحياة 

 .م تزرع بالثورة كل مناسيهاال يمكن أن تقوم لها قائمه إذا ل
مـن ( باليسـدوى)ويبدأ رحلته العيسيي، تقتص الكربي منه، ويحس . وحين يطيل المرض بالسّياب 

ذا فـي غربتـه فــي  الحيـاة،  نـه بـدا م ــذواًل مهزومـًا، يواسـه حقيقـي موتــه لكنـه ال يسـتطيع الصـمود إزا،هــا، وا 
. أسلمه إلى اليأس، وحرك مكامن االستسـيم فـي ناسـه البحو عن العيج يسد ناسه وحيدًا إلى الحد الذ 

فقد اغترب قبل هذا ا وان بعيدًا عن سيكور، مسرحًا بصـره عبـر ال لـيل، منايـًا يسـر صـليب مأسـاته التـي 
  (1):حملها رغمًا عنه

 جلس الغريب، يسّرح البصر المحير في الخليج 
 ويهد اعمدة الضياء، بما يصعد من نشيج 

 اب يهدر رغوه ومن الضجيج أعلى من العب" 
 عراق : صوت تفجر في قراره نفسي الثكلى

 كالمد يصعد، كالسحابة، كالدموع إلى العيون 
 عراق : الريح تصرخ بي
  !عراق، عراق، ليس سوى عراق : والموج يعول بي
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ذا بــه يرتــاده القلــق وتتبــدى سيكــور حلــم طاولتــه، لترســم صــورة أ ــرى، تعطيهــا الكربــي ألوانــًا أ كثـــر وا 
بها،ًا، مكتظي بحنين يبعو كل ذكرى غافيي في اغوار ناسه المملؤة غربي وحنينًا اليها، إلى بيتـه وأطاالـه، 

  (2):ليرسم لنا صورة وسدانيي لواقع مريض وواقع ماٍض يستشعر من  يله ألقه المنطا 
 

 بعيدًا عنك في جيكور عن بيتي وأطفالي
 تشد مخالب الصوان، واالسفلت والضجر 

 ى قلبي، تمزق ما تبقى فيه من وتر عل
  "يا سكون الليل، يا أنشودة المطر" وتدندن 

 
لقد كان شكله الشاغل، الذ  أدى به إلى االغتراب، الهروب من الموو بحثًا عن ينبوع بارٍد يطا  
ــاته الملـــى،  ــا، الـــدا،، يشـــرب مـــن كاسـ ــا انطلقـــو رحلـــي معاناتـــه الطويلـــي فـــي أرسـ لهيـــب سراحاتـــه، فمـــن هنـ

وسـاع، بعـد أن اسـتناذ الحيــل، وكـل مـا يــدر عليـه مـن الكــرام، ولاـعف مـوارده بــل لعسزهـا عـن تشــتيو با 
  (3):أواصر الدا،، رفع رايي االستسيم للمرض الذ  أبعده عن ذويه

 ولوال الداء ما فارقت داري، يا سنا داري 
  واحلى ما لقيت على خريف العمر من ثمر

وكأنه نازح مشرد، وسـد الطبيعـي  ـارج حـدود عالمـه،  اليـي مـن  ومثلما ابتعد عن سيكور و ارتها،
ا لـق، بطيرهـا، وبزهرهــا، وبأشـسارها، مسبولــي علـى واقــع يعكـس إفرازاتــه الحاـاريي علــى الطبيعـي فيحيلهــا 

وبعاويـي متناهيـي راح يستحاـر سيكـور منبـو ال اــرة والمـا، ليمـزج بـين واقـع رسـراج وواقـع لــيس . كئيبـي 
 (1):ياة ال متناهيي و ارة حد االفتنان، فيروح مناشدًا بائع الزهرببعيد ينّم عن ح

 
 أال يا بائع الزهر … أال 

 أعندك زهرة حية ؟ 
 أعندك زهرة مما يرّب القلب من حب وأهواء ؟
 أعندك وردة حمراء سقتها شموس استوائية ؟

 
ولـد فـي عمـق كيانـه وحين ال يسد السـّياب زهـرة كزهـور سيكـور وينـدحض رسـع صـوته باليمبـاالة، تت

  (2):حرقي شوق، يستكيو بها أحبا،ه، أن يأتوا أليه
                                                                 

 .  1/284: ن . م ( 2)
 .  1/288: ن . م( 1)
 .  288-1/288: الديوان ( 1)
 .  1/288: ن . م( 2)
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 ؟ " هاتوا لي أحبائي : " أأصرخ في شوارع لندن الصماء 

 ولو أني صرخت فمن ذا يجيب صراخ فتنحر 
 تمر عليه طوال الليل آالف من القطر ؟ 

 
ذا بالكربـي تصـير غــربتين، وسـود أو ال وســود، إنهـا إدانــي لواقـع المــ رض الـذ  سعلــه غريبـًا ولواقــع وا 

فـإذا بـالقلق الـذ  يلقـي . فـي وسـود لمـا كـان فـي ذاكرتـه "النهر " العودة التي رأى  يلها أن الزمن قد أدرك 
بأاوائه ال اطاي يسعل من غربته متناهيي، ويسعل صورته التي يقيم أسزا،ها مكلاي بحسرة يملؤها الحزن 

 :(3)"على المااي، لتدركه ال يبي
 

 تغير كل شيء، كل باق ! اخيب الموتى ما 
 مما أطل على الحياة ألنهم كانوا كواه ،

 أم مات ما عرفوه إذ ماتوا، فليس سوى رؤاه    
 فتكبدوا ألم الفراق،
 فيا ضفاف النهر، ياأمواجه ومحاره . ألم التغرب مرتين

 ماذا تبقى فيك من أمسم الهوى؟
ــيقًا فهــذه الصـــورة تاصـــل أفكـــاره، وحســرته، وتل ـــص  ــتااق فوســد كـــل مـــا حولـــه اـ ــاة،  نـــه اسـ المعانـ

ذا به ياتل قلبه النابض بالحب، بعد أن استبدو به الكربي، يشحن  م تنقًا، ينطلق به  ارج نطاق الحياة، وا 
ذا بـالعراق يؤكـد حاـوره وكأنـه يتأمـل مااـيه  ذا بريـف سيكـور، وا  ألااظه بكل مـا أوتـي مـن حـب وحنـين، وا 

 .(1)يقاسي غربتهمن وقاي تأمل عميقه وهو 
 

 مريض كنت تثقل كاهلي والظهر أحجار ،
 احن لريف جيكور 

 وراء باب سدت الظلماء : وأحلم بالعراق 
 بابًا منه والبحر المزمجر قام كالسور 

  على دربي
 

                                                                 

 .  1/171: ن . م( 1)
 .1/171: الديوان( 1)
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، وعليـه يمكـن القـول (2)ويمكن ان نستدل على مدى عظم غربي السّياب من موااـع كثيـرة مـن شـعره
أشــبه برحلــي ســيد اوروك الــذ  اــرب فــي متاهـــاو " تــي  ــاض غمارهــا ود ــل ماازاتهــا أ يــرًا أن رحلتــه ال
التــي ابهستـه، وحـين فقـدها امتلـك الحكمــي كـذلك كـان السـّياب يريـد أن يرفــع " زهـرة ال لـود " الكابـاو ناشـدًا 

ولكـن  ..كـل ركـام الوسـع اإلنسـاني ومـا يـؤد  بالبشـريي إلـى هـذا الصـراع المـر، لـذلك كانـو الثـورة … بيـده 
ــيد اوروك فقـــد زهـــرة الثـــورة  ــبيهي بحـــال سـ ــا التكــــرب  (3).. "حـــال شـــاعرنا شـ لـــذلك  اطـــب ناســـه التـــي أزهقهـ

  (4):فيقول
 وأنت يا شاعر واديك، أما تؤوب  

 من سفر يطول في البطاح ،
 تراقص النهر 
 وتلثم المطر ؟

 أما سمعت هاتف الرواح ؟
  خام وزنبيل من التراب" 

 . لع القمر ويط" وآخر العمر ردى 
 

ــا،،  ــام قرائـــه، لكـــي يواــــل للنـــاس بأنـــه ال ينبكــــي التســـتر والكبــ ــيًا أمــ ــّياب ناسـ وأ يـــرًا فقـــد تعــــرى السـ
أنـه يصــر "والت ـوف مـن إظهــار المشـاعر الصـادقي، ولكــي يعبـر عـن شــعوره العميـق بالاـياع والكربــي كمـا 

ومـن هنـا نتبـين أن رؤيـي المدينــي علـى االرتـداد إلـى الطبيعـي يرتاــي  طرهـا ويسـتهويه أمـام اخلـي المميتــي 
 . (1)"مثار حي للحلم بأشيا، الريف

ــا  ــا، واصــبل المـــوو فــي نظرهـ ــاة )ابتــدأو غربـــي نــازك بعـــد ان طبــع التشـــاؤم علــى حياتهـ مأســاة الحيـ
ــو الكالــــب و ( الكبــــرى ــ ــاه الرومانســــي هـ ــ ــان االتسـ ــــن " إذ كــ ــاؤم وال ــــوف مـ ــ ــــن مشــــاعر  إذ ذاك التشـ ــان مـ كــ
اال رون حولها أغـراب، العـالم حولهـا " ي نازك المارطي سعلتها تعانق الكربي و لذلك فإن حساسي (2)"الموو

إلى درسـي يتـداركها شـعور بعبثيـي الحلـم  (3)"غريب في سائر قصائدها، نمرُّ بها وحيدة، تكني مشاعرها فقط
  (4):الذ  يراودها في اإلفيو من هيمني السوداويي التي تكتنف نظرتها للحياة

                                                                 

 . الخ ..  287،285،251،257،255،414،477،855،818،815، 1/285: ن. م: ينظر( 2)
، شننباط، 12، س858عيسننى حسننن الياسننري، ألننف بنناء، ع(إلننى العننراق النننائر ) مالحظننات حننول قصننيدة السننّياب ( 1)

1551 :84 . 
 .  1/278: الديوان( 4)
 .  85: اسنسان وعالم المدينة في الشعر العربي الحديث ( 1)
 ( . المقدمة )  1/5: الديوان( 2)
 .  15:  1585ط ، .البحث عن الجذور، خالدة سعيد ، بيروت ، لبنان ، د( 1)
 .  1/21: الديوان( 4)
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 شنننننننننننننننناعرتي مننننننننننننننننناعبثننننننننننننننننًا تحلمننننننننننننننننين 

 

 منننننننن صنننننننباح للينننننننل هنننننننذا الوجنننننننود
 

 عبثننننننننننًا تسنننننننننننألين لنننننننننننن يكشنننننننننننف السنننننننننننر
 

 ولننننننننننننن تنعمنننننننننننني بفننننننننننننك القيننننننننننننود
 

 
وبسـبب فقـدانها ا مــل، راحـو الشــاعرة تصـنع فـي  يالهــا مدينـي اثيريــي، فيهـا مـا فيهــا، مـن مــؤهيو 

المًا مكلقًا ال يناتل إال الحياة الهانئي،  نها أدركو، أن ما فيها من القلق والتشاؤم قد سعلها غريبي تعي  ع
 (5):على نافذة من  يالها المتطاول حد السما،، لذلك راحو تصنع يوتوبياها بناسها

 

 يوتوبينننننننننننننننننننا حلنننننننننننننننننننم فننننننننننننننننننني دمننننننننننننننننننني
 

 أمننننننننننننوت وأحيننننننننننننا علننننننننننننى ذكننننننننننننره
 

 تخيلتنننننننننننننننننننه بلننننننننننننننننننندًا منننننننننننننننننننن عبينننننننننننننننننننر
 

 علنننننننننى أفنننننننننق حنننننننننرت فننننننننني سنننننننننره
 

 هنالننننننننننننننننننك عبننننننننننننننننننر فضنننننننننننننننننناء بعينننننننننننننننننند
 

 تننننننننننذوب الكواكننننننننننب فنننننننننني سنننننننننننحره
 

 
  (1):يذ، يدغدغ  يالها، ويبقى ال ينقطع، فتروح متسائلي عن يوتوبياهاويبقى ذلك الحلم اللذ

 
 وأسنننننننننننننأل عنهنننننننننننننا انسنننننننننننننكاب العطننننننننننننننور

 

 وقطننننننننننر الننننننننننندى وركننننننننننام الجلينننننننننند
 

 وأسنننننننننننننننأل حتنننننننننننننننى يمنننننننننننننننوت السننننننننننننننننؤال
 

 علنننننننننى شننننننننننفتي ويخبنننننننننو النشننننننننننيد
 

 أمنننننننننننننوت وقلبنننننننننننننني.. وحنننننننننننننين أمننننننننننننننوت 
 

 علننننننننننننى موعنننننننننننند مننننننننننننع يوتوبيننننننننننننا
 

 
ذ يتمثل اليأس واإل ااق من سرا، عدم سد وى الحياة،  نها لم تعثر على ما يمكن أن يعينها على وا 

تحمل مأساة الوسود، ا مر الذ  حـدا بهـا حينمـا لـم تسـد معنـى السـعادة فـي ذاتهـا، أنهـا راحـو تبحـو عنهـا 
                                                                 

 .  2/15: ن . م( 8)
 .  1/48: الديوان ( 1)
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في حياة أنماط بشريي م تلاي إذ أن هذا المسهول الذ  تبحو عنه، قادها فـي نهايـي المطـاف إلـى تصـاب 
  (2):بالتعقد والتأزم

 
 إينننننننننننننننه أسنننننننننننننننطورة السنننننننننننننننعادة هننننننننننننننناتي

 

 حننننننننندثيني عنننننننننن سنننننننننرك المنشنننننننننود
 

 أيننننننننننن ألفننننننننننناك ؟ أيننننننننننن مسنننننننننننكنك المنننننننننننر
 

 مننوق ؟ فنني األفننق أم وراء الوجننود ؟
 

 
 (3):فإذا بصوو الحياة يهتف بالناس

 
 انظنننننننننروا كنننننننننل منننننننننا علنننننننننى األرض يبكننننننننني

 

 فاسننننننننتفيقوا يننننننننا معشننننننننر الحالمينننننننننا
 

 
قيمي حقيقي تمثل تصوراً معيناً لدى اإلنسان، هو  حقًا إنه شعور باليأس واإلحباط، إذ أن البحو عن

( اليمكـان)لكـن البحـو عـن ماهيـي المـوو، هـو بحـو فـي "في حقيقي ذاتـه أدراك حقيقـي لكنـه ذلـك الماقـود 
نكــون  يلهـا عــديمي القـدرة علــى التعبيـر عــن " ،  ننــا ال نعـي  تسربــي المـوو أال مــرة واحـدة (اليزمـان)و

 (1)":مأساة شاعر"ك تسد مأساتها في لذلك فإن ناز . أحاسيسنا 
 

 أبننننننننننندًا ال ينننننننننننرى سنننننننننننوى مسنننننننننننرح المنننننننننننأ
 

 سنننننننننناة بننننننننننين النننننننننندموع والتنهيننننننننننند
 

 وسننننننننننننننننتارًا مننننننننننننننننن النننننننننننننننندجى يتجلننننننننننننننننى
 

 كنننننننننل ينننننننننوم عنننننننننن مينننننننننت ووليننننننننند
 

 
 (2):لتكدوا مأساة الشاعرة أبديي وتطول غربتها، ويتقول عنها اخ رون

  
 سننننننننننننننيقولون شنننننننننننننناعر ركبتننننننننننننننه لوثننننننننننننننة

 

                                                                 

 .  1/72: ن . م ( 2)
 . 1/74: ن . م( 1)
 .  1/111: الديوا ن ( 1)
 . 1/128: ن . م ( 2)
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 فننننننننننننننننننانزوى وعنننننننننننننننننناش غريبنننننننننننننننننناً 
 

 يرقنننننننننننب الفضننننننننننناء، يصننننننننننند الننننننننننننن أبنننننننننننداً 
 

 نننننننننجم أو يحصنننننننند الظننننننننالم الكئيبننننننننا
 

 
 (3):وهو في موته غريب

 
 لننننننننننننننيس يرثيننننننننننننننه غيننننننننننننننر ذاوي صننننننننننننننباه

 

 وبقايننننننننننننننننا القيثننننننننننننننننار واألشننننننننننننننننعار
 

 
 (4):ويعد الدكتور عبد اهلل أحمد المهنا، أنواع االغتراب لدى نازك، فتظهر أنواعه

النظرة الايقي لدور المـرأة فـي الحيـاة، وقـد علمـو ذلـك ويمثل موقاها من التقاليد و : االغتراب األجتماعي* 
 (.مرثيي امرأة ال قيمي لها)و ( غسًي للعار)نازك في 

ــتيعاب الشـــاعرة مأســاة الوســـود اإلنســـاني عامـــي، وظهـــرو هـــذه النظـــرة فـــي : االغتنننراب الفكنننري* ويعنـــي اسـ
 . قصائدها سّلها التي سا، بها شعرها  

وتمثل . ب اإلنسان من شعور بأن ناسه تتوق إلى االتااق من هذا العالم وهو ما ينتا: االغتراب النفسي* 
 .في قصائدها التي سا،و فيها تسربتها تنحو منحى صوفيًا 

وتمثــل هـــذا عنــد نــازك بتسربــي الشــعر السديـــد التــي ابتــدعتها وزميلهــا بــدر شـــاكر :  االغتننراب اسبننداعي* 
 (.الشعر الحر)السّياب، وأوزانه 

وكـأن التـي ارادو أن يكـون رحيلهـا، هروبـًا مـن " كانيي، فلـم يكـن تأثيرهـا بالكـًا عليهـا أما غربتها الم
الذاو، وتساوزًا للتمزق الناسي والصراع الطويل مع المااي لم تستطع أن تحقق هذا الهروب أثنا، أقامتها 

 .(1)"هناك
   
 

 

                                                                 

 . 1/125: ن . م( 1)
 .  485-427( : كتاب تذكاري ) تجربة االغتراب عند نازك المالئكة : ينظر ( 4)
 .  145: الشعر والنظرية( 1)
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 موت المكان
 :تمهيد

.يقد يكودداليكانودلليكاندد ثريكرواد يق يددلسيكادده يكمبدعيرؤكدد يكانيد بي مكهدد يكاانكد يي لي  ددليك نبددلن 
فنليكانولليهنياقياههنلنىيكا مك ياهوالينش  كسيحكلسيف يواك ينليك حكلل،يكأثهيأي ل كسيهثككؤك ؛يحكليك ن ي

ي.ي(1) ةيههناريفك ليكاصؤ يكاحنكن ييكليكاهكتياكانوللكاني بيكاىي نجِ يي لاميكنبلن ينهثكر؛ياكنهجيانليصاي
ننونددلسي يكنوددليكليكدددهميك ينددليثددالريااددد  يفدد ياددنليك دددل ي(ييكاالننودددل)اددهانيندد  يكليج ددريي

نولن يكغؤبيرؤك يكااهميكااكق  ،يكهيكليرنؤك يكاقكلعيكانن ق يكاه يكهي  ليكانهؤقد يفد يههند يي د ينحلااد ي
ليفادلييشدديك لسييلااادلييكادداكق  ،يايدهانيكددهميك ندل يكانهثكددريندد ينقل ند يكا نددريكر يد ييددلااكق ي هج ؤد يكودداف

ي.(2)كااكق 
فلانودللي يكنوددليكليكودالينددما كسيندلي اليكليكا ددرييد يك نبددلليصدكل  ينشددلرِ ياودرينددلف يهكهددِ يي

هأاك  ييلان نىيكاي–أ يوأليكا الق ينليكليك نبللياكانولل،يرالق يج اك يي–نليكنا ل تيايصا ةينهيل ا ي
اكيدد ايانددليكليكانوددلليفدد يهج يدد يكاشددلر يصدددكغ يينلمكدد يهكهكدد يحكفدد ينددليصددك يكانااددابيكاشددد   ي.ي(3)كاهددلم

اصددكقييلانودللياكيددليشدد ر يرحاكاد ،ياهددايفدد يهادني يكبدده ك يكليكغكددبيك احدل يكانوددلن يفدد ي"فلاشدلر ي
ي.(4)"رنؤ ي

هكينظ نليكاىيكانوللينليحكثيقكنه يكااؤباك يفإن يي ك ي كبيك  ي يوجزيينليحؤن يكاناميك  يف ي"اك 
اكاكقظد ،ياهندليحؤنددللينثهؤادلليفادد يحؤدميكانددامي ينجد يكي ددل كسياكادح ياؤنوددلل،يكانودلليفكدد يكهشدظىيكهاهددتي

ليكانولليف ي…يكازننك يف يههكيكانابينليك نون يه يكاغلاي يرن ليناا يكا النلتيكاال ق ياؤحلام(ي…) كنف
ي.(5)"كااكق ك يكاه يهق  يكاثكلرياكاهأاكريفكصيحيكانوللينحبابلسيكر ب،ياكر بينليكحالميكاكقظ ي

إليك هيدل يكانودللي يكودل يكهجدزأيفد ي  اهد يردليك هيل د ييلا نصد يك نبدلن ،ي:يايهانيكنوننليكاقاري
فوالهنددلياحدد ةي يهقددامييددهكه ل،ياكنندددليهبددهن ي كنانه ددلينددليثددالريهؤدددنيكا القدد يكانابددكف يكاقلمندد يكاهدد يهدددم  ي

ةيكادىيثؤدقيندابيندليكا كناند ياكاحكدلةياوداليكاجدلنيكلييغدنيكانظد يردليند  يكاهدأاك ياكاهدأا يكاندلهجييلااد ا ي
اددددهاني يكنوددددلياندددليكليناصددددرييددددكليكاهجدددل بيكااجا كدددد يولاحكددددلةياكانددداتيايددددكليهددددهكلي.يردددليهؤددددنيكا القددد 

الق يفل نون ياكبدتيكا نص كليك بلبككلينزك كسيرؤك نليكاي  يكازنن ياوان ي ونلسيكبلبلسيف يهأصكريهؤنيكا 
 ق ددلسيجغ كفكددد ينجددد  ةيفددد يحددد ا هل،يااون دددليرناكندددلتيهثهددزرينشدددله يهدددل ك يكاشدددلر يكانهشدددوريندددليكاغ يددد ي"
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ايلاهلا يفدلليكانهدل يكااجد كن ياؤشدلر يندلهايك يكردل ةيثؤدقياهجل يد يادنليي(1)"اكص  كبيكا ناميف ي كثؤ 
ي.ليكاحكزيكاه يهشوؤتيف يثالا ك  يزنلنك يانولنك يهنون ينليهح ك يكي ل يهج يه ياننح 

اينددليكنندددلييصددد  يناادددار ينددداتيكانودددلليرنددد يكابددكفلبياندددلزن،يفلنندددليكنودددليكلينددد  نيندددليثدددالريي
رؤدىيجد ريكاد كثرييندليكشدهنريرؤكد يندلينواندلتيثلصد ي"هنلاا نليكانولليكليهشدوريكانبدقيكانودلن يك هند ي

اههن ياؤنوللينلينلحك ياكاثل  ينهناالسيف يا لقلتيكي كرك يههالررين يفو ةيكانولليكا كثؤ ،يكايكاهصا يك
يهانيههاحيانليكا القد يكابد كف ي.ي(2)"كي ل ينااارك ياكجهنلرك ينبهن ةينليكااكق يكان كشينلينلحك يالنك 

ي.(3)نليكليكانولليايكليهج ي يكاشلر يياصا ليهج ي يكنبلنك 
ي

 جيكور
زك يه ؤقد يي دلي"ن دلين د يكا اااد ياقد ينهأصؤ يف ينابد ،ياوايي-جكوا –ي تيرالق يكابكفلبييلانولليي

فأصيحتيكاحؤميكاه يك وليكاك ي كمنلسييلي كر يكاثكلا ياكؤهق يق كه يكاه يكفهق هل،يي(4)"أن ي فليف يا كهليأُنف 
ي  يكليبممينغ كلتيكان كن يانظله هليكاثل ر ،يك فيكليجكوا يكاه يكهاهمييقليهليك ي  يك  وه دليكان لكد ،ي

زحد ييد يكادىيكاال جدابياقلندتيكنلند يرقيد ياه قكد كتي يجد ا ي"ي ا دل؛ياودأليكازندلليياكصيحينليكانه ب 
ي.(5)"نليك نهصل يرؤك ل

اق يشوؤتيجكوا ياد  ييد  يرلاندلسينهجده كسيفد ينابد ياكبديغتيرؤدىي مكِينبدح ي ل كد يندليكاحندكليي
 يقليؤ ياؤهغكك يظ  يكا ااا ،يآثهةيحكزهليكااجا  يف يهكه ،ياشكملسيفشكملسيكاحتيهكتين  كلتين ن ي ك

اددهانيفلانبدلح يكانااد ك ياجكوددا يهد يكا ددلاميك نادريكادده ي..يهأاك هدليكاالردريفدد ينجندريهج يهدد يكاشد  ك ي
فلرددريف ؤدد يكنادددهحي"كدد  ينددليثالادد يكابددكفلبيكاهصددلر كتيكاحددل ةياهج يهدد ياندددليهنددليفلانوددلليرندد يكاشددلر ي

ي.(6)"ك ك احكليكواليكانولليقكن ،يفإن يكصيحيا ليثصلمصيهوي.ياكننا
كاهد يااد يفك دليودلليني اد يك ارياؤحكدلةيوان دليهد يي-كاق كد –اهانيفإليك  هيل يكاصنكن ييجكوا يي

فظريهلجب يكا كثؤ يكاا يي يكاىيك قه كبينن ل،يحهىيصل يي(7)"ننحه يكاحكلةياكاش  ياكان لنلة"كاه يق ي
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شد ا ييلا نأنكند ياكاهاكصدريك نادريند يإليكا.يككهكليكاشاليينلين لنله يكونليفد يرا هد يكادىيكنيار دليكااد 
ي(1):كاحكلةيكا لنم يف يناريحلريكابكفلبيكننليهواليف صه ُيف يك كغلرين يكاهكو ةينحايكانلا 

 مريضًا كنت، تثقل كاهلي والظهر احجاُر،
 أحّن لريِف جيكور

 وراء باٍب سّدت الظلماءُ : واحلم بالعراق
 بابًا منه والبحر المزمجُر قام كالسورِ 

 .لى دربيع
ي

ينهنلايدلسييدكليكزند يكاغ يد ياكاند ن،ياكزند يكاحندكليحهدىيصدل ينشداةي فلند فلبيكابدكلبيكااجد كن يظدرف
ي أ ينابدددد ين هي دددلسينددد يكاق كدددد ي ك ؤدددليي دددلياندددليثالا ددددليثالصددد يندددليكااندددليياهي كدددد ياحشددد يكاندددات،ياونددد ف ف

ابد يفد يند آةيكاق كد يكاهد يكحيف دليولاهاأنكليين كحريكاا  ةياكاصيلياكاشديلبياك وه دلر،ياحدكلي أ يكابدكفلبين"
اكنهؤوهددد يكاحكدد ةييدددإزكييهدددهِِيكانبددلف يكاهددد يق  ه ددليجكودددا يفددد يي(2)"جكودددا يشددليت"ندد فتيرنددد يصدد ث يهقددداري

ي(4):حهىيرل ياحلهليكصكالي(3)"كازنل
 آه جيكور، جيكور ييي

 ماللضحى كاالصيلِ      
 يسحب النور مثَل الجناح الكليِل؟    

 ئيبةماألكواخك المقفرات الك
 يحبس الظّل فيها نحيبه؟

ي
اي دددهكيكاهاجددد يكاجنددددلمز ،ياي دددهِِيكانغندددِ يكحددددلاريكاشدددلر يكليكحدددد  ين دددلاميحك هددد ،يفدددداليبددديكريكاددددىي
ك نهصددل يرؤددىيرجددالتيكاددزنل،يفددلااكق يكادده يودددلل،يكصدديحيكشدداليسياكرنددريكانندد ح يرؤددىي جدد يكادددهو كلتي

كبدمؤ ي"ليكاصديلكليهدريويد لهياهدريندهلهيك هقد يبدالاميكاندات،يحهدىيكد ا ييحبد ةي هرد يكبدلمريجكوداِ يرد
اكجددد يجكودددا يقدددد يي(5).."ك  ح دددليكاشدددلر ييلنا دددلريكاثدددل  ينددددليقندددميكاصددد كبيكاقلهدددر،يندددليكليكاحكددددلةياكاندددات

ي(6):شليت
                                                                 

 .3/261: الديوان( 3)
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 وولى صباها.. وجيكور شابت  
 وأمسى هواها      

 رمادًا، اذا ما
 ..تأوهن هزته ريح

 اثارته حتى ارتمى في صداها
 لصدورهباًء وذّرًا تضيق ا

 بِه عن مداها
ي

يكحبلبد يهدهكي يكنيد يك ي اق يكصيحيكاث كبيكاه يثؤفا يكازنليحبدكفلسيكد كُِيكاشدلر يفد يق كهد ،يااودلف
نلي كثريناب ،يرلينليولليكنظ يكاكدِ ،يهابفد ِِيهؤدنيكاحبد ةيكانني اد يكاهد يه ندزيكادىيك  كنيكاشدلر يحهنكفد ي

ي.نليبكنه  يكاك 
كحدلاريكاشدلر يكليكبدهث  ينن دليندليكج ؤد يكقد يرؤدىيحقكقد ينددلياههود  يصدا يكاحكد ةيان لنك دل،ياي

يايليك يههب يريف يثالا ليهكتيكاشلر ي  كييكاناتياهه كفأينابكلسياؤث  يكاولنليثؤ ي اصريكاك ،ياي م س
ي(1):هؤنيكان لك يكاه يكصيحتيرن هليجكوا 

ي
 جيكور ديواُن شعري،

 موعٌد بين الواح نعشي وقبري
ي

لادلسيهبددلم ه يي د يكلياصددؤتين لنلهد يكاددىيكانندلي يكانابددك ياكا احكد ؛يكبددهق ياياقافد يكندلميجكوددا يي
ي(2)كاكأعيف يص  ِِ،يفك ا ييؤنب يفؤباك يظله ةينبلمالسيجكوا ينليج ك 

ي

 إيه جيكور، عندي سؤاٌل، أما تسمعينه
 هل ترى انِت في ذكرياتي دفينه
 ام ترى انِت قبر لها؟ فابعثيها

 وابعثيني
اقيكانهيقد ي كودل يكبد  ييقدليِ،يكهيكنحدريرقد ِياهشدظفتييقلكدلِيك فيندلكحو يأليااوليهك لت،يفدلر

ي:(3)كاصيىينلت
 جيكور في عينيك انوارُ 

 :خافتة تهمُس 
                                                                 

 .267/ 3: ن. م( 3)
 .3/269: ن. م( 2)
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 !"ماَت الصبى"
 لم تبَق آثار

 من فجرِه، وانفرط المجلُس 
 :فالتُل الساٍق والسامٍر باٍق وسّمار

 !واراُهُم في سفحه الموحِش المهجور حّفارُ 
ي

ثه ليكباليهحلصِ يوريند كلتيك ادميي ك يكبدلمريجكودا ي(يكا ا ةياجكوا )ك ا يكاك ليالنك ياحكلي
ي:(1)يينغن يك يليكاالم ياي لي يفجلم  

ي
 اين الخبز والماُء؟: جيكور، جيكور

 الليل وافى وقد نام االدالَُّء؟
 والركُب سهراُن من جوٍع ومن عطشٍ 

، وكل االفِق اصداءُ   .والريح َصرٌّ
 مافي مداها مابين بهِ  بيداءُ 

 درٌب لنار سماء الليل عمياءُ 
 جيكور مدِّي لنا بابًا فندخَله
 !او سامرينا بنجم فيه اضواء

ي
يجكوددا ياددميه د يهبددن يندد كييكين دليكااددلر،يكهيقلنددتي ان دليكان كندد يكاهدد يهيد اياؤشدد ق ي نادد ازي"اودلف

يرؤىيكاهصلاحين  ل،ير ؤىيكليكاق يكا ا ي كي لسيرااكلسييكن يكاثا يكايش  ينليكا يك  ياكاحكلةياهايكص ف
ي:(3)اوليرالق يكابكفلبياميهوليوهانيف لاميكان كن يف ينظِ ي(2)"ايكن ل،يي كريكليكهثهيناق يكانهح  ينن ل

 وتلتف حولي دروب المدينه
 حبااًل من الطين يمضغن قلبي
 ويعطين عن جمرة فيِه طينه

 حيااًل من النار يجلدن عري الحقول الحزينه
 قن جيكور في قاع روحيويحر 

 ويزرعن فيها رماد الضغينه  
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ههِِيكاجن يكاناقدا ةيكاهد يهنيد ي"اجكوا ي.يفلهكييجكوا يهصيحياحك يا ل،ياهؤقك ليف يظالميكابنكل
كبلبدلسينددليكادهكت،يحكددثيكنهؤدد يكا دلامييددلا ا ياكا نددلي،يهد ينابدد ليكاجند يكاننشددا ةيرندد ين ظدميشدد  كييهددهِي

اب ينؤقكليرؤىيكياكي لي كنهؤنينلكمهؤ ينليقافةيحهىيكزكريي ليههكيكا بييكااقكر،ياكهكيي يكج ين(1)"كااه ة
ي:(2)

 وجيكور من دونها قام سور
 وبوابةٌ 

 واحتوتها سكينه
 فمن يخرق السوُر؟ من يفتح الباب؟ يدمي على كل قفل يمينه؟

 المخلب للصراع فأسعى بها في دروب المدينه: ويمناي
 …ن الطينوال قبضٌة البتعاث الحياة م

ي.لكنها محض طينه
ي

كبالسيرؤىيف  ابِ يكاناقا ياشيلي يكاالم ،يانليهنليكغد ايحكلا دلي(ين اك يجكوا )اهاني ك يك اك لي
ولا اريكاه يفق يكن ياهاكويتيرؤك ينأبلةي يبيكريكاىيكاثالصينن ل،يرلينلصل يكاكِ يج رينلي ؤكلند ي

ي:(3)رص يي يايجكوا اه ؤق يقكن ييهكه ليف يبيكرينقلان يكازنليكاه ي
ي

 ويل جيكور؟ اين ايامها الخضر، وليالُت صيفها المفقود؟
ي

،يكنهؤدنيكابدكفلبيكاقد  ةيرؤدىيهأصدكريرالقهد ييجكودا ،ي اري يههكيك حبلعيكااكق  يكاننؤايييلاحدبف
يايصا ةيهناريهايلن يكاناب ياكا ل ا ،ياوأن ليكاا ريكاصحكحيكانح نياهج يه يكاش ا ك ييدإزكييق كهد يكاهد 
ليهدايكرندقييواكد يفد ي مكد يكاشدلر يكاشدنااك ،ياي دهكيكانبدها يكا المقد ي يرنف حلاريكليكج رينن لي نزكسيكنمف

كهجه يكااكح ي…ياي هكيكاحاك "كاه يُكاصحيكاشلر يرن ييق  ةيكوش ينليثالا ليرلياكق  يكاناب يكانهأزمي
يقؤيد يا دل،يوندليكادد ي.ينن دليادميكبده  يكليكأثدهيوالكهد "يجكودا يشددليت"اوأنفد يفد يقصدك ه يي(4)"يدل ث  اقدد يفد ف

"يكا لم يكاىيرشفِ يف يكاغ اب،يكن يحكلياصؤ لياميكج هليك ياق يك  و ليكااهل،يننزاك سيه كشيكانات،ياي
ي(2):كقار:ي(1)"اليكنا ي نل هليإلن ليي كريا لي

ي
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ُت الندى عن ذرى الُعش ب فيها،  ما نفض 
 مالثمُت الضباَب الذي يحتويها،

 ى يزرع الشمس في كّل حقل وسط حِ جئُتها والّضح
حِ   .ِمث َل اعواد َقم 

 فّر قلبي اليها كطير إلى ُعّشه في الغروبِ 
ِرِه، كلَّ ُجر حِ   هل تُراهُ استعاد الذي مّر من ُعم 

 وابتساٍم؟
 ابعد انطفاء اللهيب

 يستطيع الرماد اتقادًا؟ ومن اين، من أي  جمره؟
ي

 (1):ياكلبيصيلِ(يكن فييجكوا )اكهكييِ يك ؤلياكلر ليك ي  يف ي
 

 جنة كان الصبي فيها وضاعت حين ضاعا
ي

 : دار الجد او منزل االقنان
اقدد يولنددتيا ادد ييددد  يويكدد ة،يهؤددنيكاؤ اددد يكاهدد يريدد يرن دددليفدد يقصددلم ِيردددليجكوددا ،ياأاددحتيفددد ي
يهكو هد يصددا كي كمند يكادد اكييهبد ا يككددلمين ادِ ،ياانددلي ك يشدديحيكانداتيكدد بيرؤك دلياكاهددليقؤي دليكادده يوددلل
كد وليكاكد يككددلمي اااهد ياصدديلِيك ياهدايننددزريجد فة،يهادنيكاقؤددبيكاندلينييلاحكددلةياكاده ي أتيفكدد يركندلييدد  ي

فا ي ك يج فِيكاه يكاهليكازنليولهؤ ليي  يكليي(5)(ننزريك قنلل)ايي(4)( ك يج ف )كا نكليف الِيف يقصك هكلي
يكابددكلبييل بدىينحاهددل يشدديحيكااندلييرؤك ددليكحدعف ،يفدلهكينددليودلليف ددريكادزنلييلاجنددل كتيفقد تيكهؤك دل،يا بف

ي(6):رؤىيههكيكانحا،يفوك يكا ؤ يف ينليا يكحلبكعيانشلرُ ي كفق 
ي

 وحين تقفر البيوت من بناتها
 وساكنيها، من اغانيها ومن شكاتها 
ينحّس كيف يسحق الزمان اذ يدور

ي
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ي:(1)اكهكيي يكبأريناب يايؤغ يكاكأعيكاناج يرليبيبيحزن يههك،يارلينص ِ 
ي

 ل بكيت ان تضعضع البناءوه
 واقفر الفناء ام بكيت ساكنيه ام انني رايت في خرابك الفناء

 محدقًا إلي منك، من دمي
 مكشرًا من الحجار ؟ آه، أي برعم

 غدًا أموت!! يرب فيك ؟ برعم الردى 
ي

فإهكيكاناتيكثكميرؤىيوريش ي،يفنليأصلبيكابكلبيأصلبي ك يج ِ،يفوللياقاف يأنلن لينهبلمالسي
ي.(2)ك لسيياقا يكايحه  يرن يإكاكليوب  شي

انليثالريههكيكاهاظك يكاان ياؤنولليهأه يه يك كتيكاشلر يرلينولنليناب ييإزكييكاحكلة،يإهيألي
ندليكه ؤدد يإاكد ينددليهشددا ينبدهقيؤ يهددايصددا ةي كندزةيإاددىيك ه كيد يكانابدد يااح هدد يي د يأليأركددلِيكاندد ن،ي

فودريصددا ةيفد يكاثؤدقيكااند يا ددلي"كاشددلر يرلاند يكاد كثؤ ياي دهكيكاهصداك يكانودلن يكادده يرودعيندليثالاد ي
،ي أ يكابدكلبيفد ي ك يجد ِيف دريكادزنليفدإهكييناقاد يهيد ايفكد يكاحكد ة،ي(3)"جها هليكا نكق يف يرلاميكاالشد ا 

ي(4):فوأن يكبث ينليبهكج يكا ااا يكاه يولنتيهن ُِيي م يي كم يكُقار
ي

 والمرء ال يموت إن لم يفترسه في الظالم ذيب
 أو يختطفه مارد، والمرء ال يشيب

 فهكذا الشيوخ منذ يولدون)
 (الشعر األبيض والعصي والذقون

ي
فإهكييلا ااا ياكاصيليهصيحي هنلسيا جالتيكازنل،ياك  نينليثدالري مكهد يأليهندلنيرالقد يج اكد ي

 يأليكودداليفلازندللي ييد" يكنودليفصدريحد ا هلينال هدليأند ي يكاجد يزندللييد الينودلليا ينودللييداليزندللي
اي هكيفلازنللياكانوللياكبلينهنلهككل،ييريهنلنين كف ياليه ي.يف يكانولل،ياكانوللي يي يأليكواليف يكازنلل

.ي(1)"يfiniteأندليكازندلليكاا ؤد يفنهندلِييinfiniteفلازنلليكااكزكق ي ك ينهندلِي((يي Togethemess))يكن نلي
كانودلليكابددلم ينحدايك ند ال ،ياوددأليندليأصدلي ياج ؤدد يارؤدىيهدهكيكانحدايأكقددليكابدكلبيك هيدل ي اااهدد يي دهكي
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يصا ه يكانلاؤ يهايحصكؤ يحهنك يه ا ي حلهليرؤىيشثص يف يكااقدتيهكهد ،ياودليندليكيقدىياؤبدكلبيادكعي
ي:(2)ناريكاه يكيقىيا ك يج ِي

ي
 .لن يظل من قواي، ما يظل من خرائب البيوت

 ال أنشق الضياء، اعضعض الهواء،
 .ني المساءال أعصر النهار أو يمص

ي
ياي هكيكنوننليكاقاريإليكاث كبيكاحب يكاه ي آِيكابكلبيهايإجلي يه ي يرليحقكق ينال هلي

.ي(3)"إهثلهيه يك يكصا يكإلنبلليف يفه كتيرنِ يكانهأث ،ياهايكاه يكهحب يرؤىيكانلا يكاه ياليك دا "
كابدكلبيكاد ينابد يرؤددىييههجؤدىيصدا ةيكانداتيأندلميحقكقدد ياليهد يهد يكاحكدلة،ياودأل(ينندزريكرقندلل)افد يي

كاجب يكاه يك ي ي  ف يههِيكاانلمك يكاه يههنلزبيفكنلييكن لياكغؤبيأح ي  فك ليينليكهداكف ياد يندليأبديلب،ي
،ي كد يأليندليك ي  دلييدلاناتي(4)فلاننزريكآلكريإاىيكاانليين هي ييجها ييبك  ييلاحكلة،يههناريفد يكريداكب

صدو ليكادد كح،ياكايددامي كمددبيكانددا ،ياكابددؤميكانح ددم،يرالنددلتيهدايأقددا ينددلي كددِ ،يفلاناكفددهيكانشدد ر يكاهدد يه
ي:(5)ناتين يأكل ك يف يهؤنيكا ك ي

ي
 خرائب فانزع األبواب عنها تغد أطالال

 خواٍل قد تصك الريح نافذة فتشرعها إلى الصبح 
 تطلُّ عليك منها عين بوم دائب النوح
 وسلمها المحطم، مثل برٍج داثر، ما ال

 يصعده إلى السطح،يئن إذا أتته الريح 
 .سفين تعرك األمواج ألواحه

 
ه يكر الر،ياننزريكرقنلليف يجكوا يأنبىيث كمبيااون دلي"يفلاصا ةيكاه يكبهحا هليكابكلبي

فلريكلتيهص يحدلريكانندزريكاده يودلليك دكشيي(1)..ييأياكب،ينليإليهنزبيكرياكبيرن ليحهىيهغ اينلاكلسي
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هصددلحي ليفدد يكااقددتيهكهددِ يكاحبدد ةيف ددايرؤددىيهددهكيكيدد أيينددليهددداييفكدد يكاشددلر ييصددا ةيكاه وكددزيكاحبدد يكاهدد 
ي.(2)ثل ج ياكننح يإحبلبلس،يااكاج  ييقاةيكاح عيإاىيكاقل ئ

 
 :المدينة

يكان كن يف يرلاميكابكلبيجزيينكتي يكنينييلاحكاك يفؤن ليي
 . (1)"مات فيها الليل مات تنفس النور فيها   

ياشاك ر لي
 .(3)"شوارعها الحزينة يا صمت يا صمت المقابر في 

يايك اتيو  ينلي
 .(6)(( كهوف العالم المتحضر المغسول بالنور))

ي:(6)ايغ ك ي
ي

 بغداد ؟ مبغًى كبير
 بغداد كابوس ردًى فاسد

 يجرعه الراقد
 :ساعاته األيام، أيامه األعوام، والعام نير 

ي.العام جرح ناغر في الضمير
ي

،ي آهليياليقؤدب،يااقد يريد يردليإحبلبد يهدهكيفد يقصدك ه ياق ي أ يكابكلبيف يكان كن ياحشلسيولب كسي
ي:(7)كاه يري تيرليكبهكلم يكاش ك ينليب اةيكان كن يانليولليا لينليجنلك يرؤىيهؤنيكانقي ةي(يأميكاك ام)

ي
 ولكن لم أر األموات يطردهن حفار

 من الحفر العتاق، وينزع األكفان عنها أو يغطيها
 يها ولكن لم أر األموات قبل تراك يجل

 مجون مدينة، وغناء راقصة، وخمار 
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ي
يرجكددبياكشدددالقيندد ن يرؤددىيكاندداهىيكادددهكلي:ي"رؤدد يج ادد يكا ددالق.يكقدداري  ههاجددد يكاقصددك ةييأبددىس

ايددهانيفددإليكابدددكلبيكدد  يفدد يزحدد يكان كندد يرؤددىيكانقيدد ةيهجدددلازكسي.ي(1)"زحاددتيكان كندد يرؤددىيهدد ام ميكريدد  
ي:ي(3)ولنتيكانقي ةيقيريههكيكازنليهل م ييإه.ي(2)"صل ثلسيرؤىيهكي يكاناتياق كبهِ يا ناا ي

ي
 وكانت إذ يطل الفجر تأتيك العصافير 

 تساقط كالثمار على القبور، تنقر الصمتا 
 فتحلم أعين الموتى

 بكركرة الضياء، وبالتالل يرشها النور
ي

ارؤددىيافددقيهدددهكيهددهكيكاننظدددا يكادده يهشدددوريريدد يكنهدد ك تيبكلبدددك يانابددكف ياصدددحكف يولنددتينظددد ةي
إاىيكان نك يكاه ي أ يأن لينب  ياؤنات،يننليأقؤق يزننلس،يفولندتينهكجد يهادنيأند يصدل يادحك يندليكابكلبي
ي.(4)احلكلهل
ي

 :موت المكان عند نازك 
كيد ايهكدلمينددلزنييلانودلليكا يك د ياكاددحيكان دلاميفد يشدد  هليإهيأاقدتينابد ليفدد يأحادلليكا يك دد ي

اش  ك ينقه ن ييلا يك  يهثهرييأثهالا ل،يايلهزكن لي كرك يإاىيإ هكل هلياكا كشيف يظالا ل،ياولنتيصا هليك
حهىيأ هي تيكا يك  ييلاش  ي"يههزل،يأ يأن ليروبتيحلا ليرؤىينظله يكا يك  يشأن ليشأليكاا نلنبكلي

رؤدىيأليندليكجدبي.ي(5)"يلرهيل هدليننيد يكاجندلرياندا ليكاحقكقد (ي…)كا انلنب يوبن يأبلبدك يندليبدنلهِ ي
ا ِيكاثلصدد ياددميهظ دد ين لاندد ياكاددح ،يفوددريكرنوندد يهيدد اين لان ددلي لمندد ي يألينينكدد يأليكانوددلليفدد يحدد 

يرلشددتيفك ددليكاشدلر ة،ياوددأليرالقه ددلين  ددلياددمي كنودليألينبدده رينددليثالا ددليإ يرؤددىيظدالريهلمندد يرنوندد ش
رؤىيي–هوليصنكنك ،يف  يرؤىينليكي ايحكليهباقيإنا ل ه ليهي اينناصؤ يرليكانولليأاينه لاك يرؤك ي

ايهانيفإليجريكرنوند يفد يشد  هليندم  ةييدأ  يكغؤدبيرؤك دليكاداهميكاداكق  ياناؤندليأبدؤانليفدإلي.ييك أ قيه 
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رالقه ددلييلا يك دد يهيدد ايأوادد يهأصددالسينددلي ك هددل،يف ددد يحددكليهنظ هددلياقدد يأحهاددن ليكاث كدد ،يفددإهكيكاحندددلمي
ي:(1)ك ج يكررشلش،ياكاونل  يك لج يإاىيكاجناب،ياههيريكرا كقيف يأ صلن ل،ي

ي
 ةعوا إليه وال صفاء جميةةلأخضرار يغري الحزانى بأن يسةال 

 شة والصمت والربى والنخيةل ليس إال رطوبة األرض والوحةةة 
ي

ي:(2)اوهانيحلريكاشهلييفك ل،يف ايكاك يوآيه ل،ياهه   يأشجل يكاغلبيهنلنلسي
ي

 ةةج ويعرو األشجار لون الزوال وتموت األزهار في قبضة الثةةةا
 ةجور أو في كهف وراء الجبةال ة في الموقد المهةوتغيب األطيار 

ي
ف هكيكربؤابيكاهق ك  يف ياص يكا يك  ،ي يك ن يوان يكربلعيف يج ؤ ينحودلسيفد يهقكدكميهدهِي

اا دري.ي(3)"ااوليكا لقد يأايكا ل اد يأايكاح ود يكاهد يكبديغ ليكاشدلر يرؤك دليهد يكاهد يهحد  يقكنه دل"كريكلتي
ناب يأحكلنلسيواك ةيف ين ظميقصلم ينلزنيهايكاه يج رينن دليهنظد يإادىيكابيبيكاحقكق يكاه يكاصحيرلي

كا يك  يهؤنيكانظ ةيكانهج ن ،يفلرحبلعييلرشكلييرؤىيههكيكانحايكاه يهصاِ ينلزنيهدايأحبدلعييلااندليي
فلااندددليياكادددزاكريجددزييندددليوكلنددد ،ياودددهاني"يرلينددليكددد  نيكا يك ددد يكددن وعيفددد يكااقدددتيهكهددد يرؤددىيكإلنبدددللي

ي.(4)"اه يكنشم ل،ييري نكلِيكاه يك كشيفك ليحال ه يك
ادددهانيودددللي(يكاهايكدددل)كرندد يكاددده يحددد كيي دددليأليهقدددكميفددد يثكلا دددلين كندد يأاك ك ددد ي يكددد  و ليكااندددلييوددددي

أن ولعيكانولليكاحقكق يف يش  هليقؤكريكاحاا يانليه كِيكاشلر ةيأايهش  يي يرؤىيأقدريهقد ك يندليشد ا ي
اقددتيكاحلادد ،يظددله ةينددليأيدد زيظدداكه يأ ينددليكان لصدد ،ياهاددنيرلييلاغ يدد ياكااددكلب،يصددل يكناددريفدد يكا

ش  كينليرؤىيكاثصداصيصدل اكيكنهؤوداليحبدلسي قكقدلسيفد يف دميكا صد يان  كلهد ،ياقد يولندتين  كدلتيهدهكي
هادنيكر هيدل ي:ي"فولليانلزنيف يرالقه لييلا يك  يجلنيلليأاا ندل.ي(5)"كا ص يبؤيك يف يكاواك ينليجاكني لي

ن يقدا يكا يك د ياكاده يكد هي يفد يأههلنندلييدا  يزا ثيا كدِ يندليكاشد  كييكا اندلنهكوكليفد ييكاهكه يكانوا 
،يحكدثي يهظ د يكا يك د يفد يكاقصدك ةيأيد كسي(كربد ا ة)أاي(يكرناااد ي)يأاكمدريكاقد ليكاهلبد يرشد ،ياكاادلن ي

ننليهصيحيجزيسينليصا ةيرلن يويك ةياحقكق يرل اك يأايأثالقك ي ي.(1)"اهكه لياك 
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إهكيكنهقؤتينليكا يك  يإادىيكان كند ،يفيدكليآادل يكاحد بيكا لانكد يكاهد ينشد تيكاثد كبيفد يند ليأنلي
كا لاميايكليواك ثيكا يك  ،يولليناتيكان كند يقلمندلس،يفاد يقصدك ه ليكان كند يكاهد ي  قدت،ياكاقصدك ةين اكد ي

 نددابيكايودلي،ياوان ددليميهيد اياندليحددلريكان كند ين يودد يهاكد يكاشداق ياي1554ايغد ك يكاهد يأ  ق ددليفكادلليرددلمي
ليولليكإلي كبي يإاىيحلر،يف لاميكإلحبلعيكإلنبلن يكهانليإ  كولسيرل اكلسيكهجب يي ااك ياك  هغك تينليحلرش
كاش   يناااركلسي يهكهكلس،يفبؤيك يكاناتيكاه ي كهميكان كن ياكانهنارييلااكالليأحلريكان كن يإاىينبهنق ي

ن يصددا كي،يفلاحدلريكاهد يهشدليا ددليندلزنيهكتيزندللياادد ه لي كند ،يايكاه دليأ دال س،ياحؤددتيشداك ر ليبدوك
ي:ي(2)أ ياهايحلريكان كن يي  يكااكالليوقاا لي(ينغلك )كاشلر ةيأنلمي

ي
 وحيث الشوارع باتت وحواًل ومستنقعات
 وكانت تجيش وتزخر ساحاتها بالحياة

 وكانت تهش وتضحك للشمس كل صباح
 فباتت يعشش فيها الدجى وصفير الرياح

ي************
 وكانت منازلها المرحات تالقي القمر

 بضحك نوافذها فاستكانت وصاح القدر
هؤجأينلزنيإادىيكاهشدثكص،يفه  د ياؤاكادلليأ جدالس،ياركاندلس،ياآهكندلس،ياودريندليكنودليأليكج دريفكد ي

ي:(3)ولمنلسين ريلس،يف ليهايكبك يك شيكا   ي
ي

 وسار يرش الردى والتآكل ملَء المدينة
يوينشر فيها العفونةيخرب حيث يحلُّ 

ي
فن يإليكاقصك ةيهنياقيندليكااكقد يإ يإن دلياكبدتيكااكقد يهكهد ،يإند ياكقد يج كد يكمكاد ييدكليرنلصد ي

،ياف يكاحقكق يأليكاهشليني(4)كااكق يكاننل ع،ياكصن  ل،يفوأليهنلنيشكملسيثؤ يههكيكااكق يأ ياهايكاشلر 
لييدد تيكاهق ك كددد ييددكليصددك يكاحكددلةياصددك يكاندداتيكاهدد يها  هددلينددلزنيكدداكز يك احلادد يكاشدد ا ك ياؤشددلر ة،ياك 

كإلنبددلل،يكازندددلل،ي"اهوددهكيودددلليندداتيكانودددلليجددزيسينددلينددداتيكا ددلاميكانهنادددريفدد يأقلنكنددِ يكااالاددد ي.ياكاددح 
هدايحقكقد يقد ي يكد  و ليأ يفدد  ،يارؤكد يفدإليناقد يكاشدلر يهددهكيهداينن ؤدقيندلينن ؤقدلتيكا مكدد ي"يكانودلل
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ليولنددتيهحنددرييددها يكاا  كدد ،يأاينددليثالا ددليكاهدد يه يدد يرددليهج يدد ي نكدد ييدد    كبددهق بيكاشددلر ي"ه لياك 
ي.(1)"كاجنلاك ياكواا ليف يهكه 

فلابدكفلبيحكنندليك  ود يكادداهلياكانادابياكصديحيكاحلادد يكنلند يثلاكدلسيرودعيفدد يكااقدتينابد ينددلي
صدلي ليندليكاهد يك دكشييدكليجنيله دليحهدىي د كيشديحيكانداتيكندك يكوؤوؤد يرؤك دل،يفأ"يك حكدلز"كش  ييِ يرؤدىي

أصددلبيكاشدددلر ،يرنددد يقددد يكقدددلميرالقهدد ين  دددليرؤدددىيافدددقينلهو ندددلِيكناددلس،يايدددهانيقددد يهاحددد تيكان لندددلةيي ددد نلي
هاحف تيهكه ين يكانولليايلاناريولنتينلزنياوليكاح ا يكانولنك ي يهول يههناريانلييلاوكاك يكاه يهناؤتيي لي

يكانولليرن هلي لمنلسياوأن يجزييحؤن  ي.كغؤبيرؤك يكااهميكااكق  يرن يكابكفلبيكهيظرف
ي

 :موت الزمان بين السياب ونازك 
هد هي يهج يد يكاشددلر يكاحد كثيك هيل دلسيصددنكنكلسييدلازنل،يا  جدد يكغد ايرند هليكرثكدد ،يناهلحدلسياا ددمي

،ياندليثدالريهدهِيكا مكدد يكهادحيهد  كجكلسيناقد يكإلنبدللينددليكادزنليفدإهكيندليودلليكاشدد ا ي(2)هج يد يكاشدلر 
نلليكيؤ ين كِيف يظريكاحال ةيأ يأن ييلانبدي ياؤنهحاد يشد يي يكنودليفصدؤ يردلييهاح يكإلحبلعييلازي

اندليهندليأن ؤدقيكاشدلر يكاحد كثيفد يه لنؤد ي.ي(3)هنلنلسيروعيكاي كم يكودل ي يكشد  ييدلازنل(يهأ كث )هكه ي
لادد ،يكانلادد ،يكاح"يند يكاددزنل،يإهيأندد ياددميكجدد يكاددزنليقلمنددلسييهكهدد ييددريظددرينهأ جحددلسييددكلين كاكدد يكااالادد ي

(ي…)ردليزندليج كد ياردليقاكادبيفد يكاه يكد يهبده ك يأليهحهاكدد ي"نندليحد كييد يفد يأليكيحدثي"يكانبدهقيري
اظ  يف يهنلف يزننك يكاشلر يااكق  يزننك ينهج ند يان لصد ك ،ياهنادريفد يكنوادلييهكهد ياكن اكمكد ييلمبد ي

ليكافقاكييدكليكاحؤدمياكااكقد يا انلنبك ينغ ك ياق يف يكجليكؤ ليش  كيياهثؤصينليش كو ليآث الياحلاااكيأ
اهاني  تيهج ي يكاشلر يكازننك ي.ي(4)"ايكليزننك يبلمي ياالنك ينح  ةيه نحيف يأبعينليكاار ياكاح 

اهادنيكاحادا يكان دهبيكانددي جي(ي…)هادنيكاحشد يندليكادهو كلتيكاهد يه بديتيفد يكادهكتيكاشدلر ةي"نهناؤد ييدد
مدد ،يوندليأند يهادنيكاحؤدميكانبدهقيؤ يكاده يهؤ دبيهج يدد يكاده يكادهحياد يكاشدلر يفد يحلاهكد يقؤيد يا احد ي حهاك

ي.ي(5).."ف ي بن ياهح ك ين لان ينليثالري مكِيكان هش ياكثكؤه يكااكب  ي(ي…)كاشلر ي ا هلي
ي
ي

 :موت الزمان عند السياب 
ي أتيرالق يكابكلبيكاا ؤك ين يكازنليف ين حؤ يكاحبيفولنتيكاؤحظ يكاه يهي أينن ليقص يكاحبيي

 يف يرن يكابكلب،يفحكليهي اي  ي يكاهكتيف يهحقكقيحاا هليف يهج ي يكاحبيهي ايكا القد يرالن يفل ق
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فدإهكيندليودلليكابدكلبيأبدك كسياؤقدلييادليكدهم،يفودلليكاددزنلي.يند يكادزنليهأثدهيي د كسيف ؤكدلسيفد يهأوكد يناقد يندلينندد 
ي:(1)نهظل ياشد ةيا أه ياهيل م يكصرين حؤ يندليكاهالش ،يهوكرياحظله يكاشلر ييقك يأبنلِيك 

 كأن الزمان.. وطال انتظاري 
 !تالشى فلم يبق إال االنتظار 

ي
،يندليند ينند يافد ي(2)اكيقىيكازنلليكن يثالري وبيكابنكل،ياكدا يكانحيدابيادايكبده ج تيقيادهلِ

حكليك نايكاشلر يإاىيركن يحيكيه ،ياحكلي.ي(3)"فاليصيل ،يا ينبلي،يا يزاكر"ناق يآث يكاك يكازنللي
ي:(4)احنكليإاىيكانلا يك وليكاحلا يرن يكاا كقيارليكاشلر يأبك ياح ه يكبهي يي يك
ي

 يرقب األنجم النائيات 
 حجبتها بقايا غمام

 فأستبدت به الذكريات 
 الغناء البعيد البعيد
 في ليالي الحصاد

 …أوجه النسوة الجائعات 
ي

حبلعيكاشلنريكاه يهاهحتيرن يكاي كك يكا انلنبك يولنتيهحنريا  يكاشلر ييها يههكيكإل"يرؤىيأليهؤني
ي.(4)"قصلم ِيكانهأث ةييصا ةيأرظميإكقلرلسياأوا يفلج  ي

ي:ي(2)كاه يكقاريفك لي"ين لك ي"يفا يقصك ه ي
يي

 نداء بعيد" … سأهواك حتى 
 تالشت على قهقهات الزمان
 بقاياه في ظلمة في مكان

 وظل الصدى في خيالي يعيد
ي
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يهدددهكيفهالشدد يكانددد كيينددد هي ييؤحظددد يزننكدد ،يأ   نيثالا دددليكاشدددلر يأادددنحالريكاحددبيي ددد يكليقددد ل 
احظد ي"يكاهالش ييق ق لتيكازنلليكان هي  ييلابث ك ،ياكي  يرليثكي يأنري يك كقينن ليفولولسيق يأحلادتي

اكابكلبيكج رياؤزنلي.يإاىيهو  ياهانيكاحبيكانام ،يفولليناتيكاحبين هي لسييناتيهؤنيكاؤحظ "يكان كيي
اههِيصا ةي كم  ياأصؤك ي..يبل ك ينحنيحش جلتييلقك ينليكازنليي  يألينلتيكر"يحش جلتيناتيفدي

ي(2)ي"(1)اي كك يش  يشلر يولابكلبي
ي

 أساطير من حشرجات الزمان" 
 نسيج اليد البالية 

 رواها ظالم من الهاوية 
 .وغنى بها ميتان

ي
هكييدلازنليكابددلم يكاده يكقهددريي اد يي اددلس،يكصديحيكا دد ايكراريف حدلِيكاهدد  هد ا يه ؤددنيكاقدد كمليياك 

كاه يأ هي تيي يأ هيل لسي كنلنكل،يفلرصحلبيكناهالياهيقىيهو كله م،يحهىيكصيحيكازنليجزيكسينن ميناؤنلي
ي:ي(3)أصيحاكيهميجزيكسينن ي

 ونحن نسير، والدنيا تسير وتقرع األبواب
 ذاك عدوك الزمن: فتوقظ من رؤاه القلب 

 ب كم ستظل تخفق؟ ها هم األصحا.. تدور رحاه 
ي:تراب منه تمتلئ الدروب وتشرب الزمن 

ي:(4)اناريهانيقاا ي
 هيهات أن يقف الزمان، تمر حتى باللحود 

 خطى الزمان وبالحجار
 رحل النهار، ولن يعود

ي
،ياهقؤيلهد يرؤدىيودريندليناجددا ي ك حدريكان دل ،ياكدأه يآثد يج كد ،ياكهد نيكادزنليأثل كدد ِيرؤدىيكااجدِا

 هلينح  كتيزننك يهواليهكتيكااقتيكاناتياكانكت،يفوريف ر،ياوريف يههكيكاوال،ياوليوريهغكك يكيقىي
يندليأشددكلي،ي يكنوددليأليهحدد  يكا القد ين دد يإ يافددقيزنددللين دكليهدد هي ييدد ،يفددإهكيوددللي ح ود ،ياوددرينددليقدد ي
كابكلبيف ياقلم يكرثك يينليكحب،يحكليهننىيألي يكنقا يكاكام،ييأليههاق يح و يكاواكوب،ياكابلر ي
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عيكازنليأ ك هليأليهنلميفأند يأاقد يح ود يودريكاناجدا كتيندليأجدريألي يكند يكاكداميولركدلميكاه يه ينقكل
ننليي كف يأليكحظىييلاواك يننليكحب ي:(1)كان هل ة،يايهانيأنلتيكازنل،ي يي كف يو ه يا ياك 

ي!ههكيهايكاكاميكرثك ،يفؤكه ي اليإنه ليي
ي

 ليت الكواكب ال تسير
 ان فال تفيقوالساعة العجلى تنام على الزم

 
اوأليكحبلب ييلازنلليإهيإاهقىيينليكحبيكصريإاىيحد ِيكرقصدى،يف دليهدايكند ي اليأليكحظدىي

كاشدد ا ي"يكاشدلر ينددليحيكيهد ينددليكصديايإاكدد ،يفهصدديحيكاند ةيكازننكدد يهلمند يكاحدد ا ي يهد  نيأي ل هددل،يرلي
يدري يهودل يهاجد ياحظد ييلازنلل،ياهاينص  يكر  كنيهنل،يكيؤ يأقصىي  ج ينليكاب  يف يبدلر يكاحدب،ي

اكاشد ا ييلازندلل،يإليي ااد يأاييقصدِ ،ي.يأثد  يكيؤد يفك دليرندقيكاشد ا ،يندليكيؤغد يفد ياحظد يكاحدبيكا ؤكدل
اهايش ا يف يكآلليناب ييلاانلي،يرليكازنلليجاه ةيكاانلي،يارؤ يوريفنلي،يفإهكيولليكاش ا ييلازندلليكيؤد ي

ي.(2)"ناتيكيؤ يأقصلِيف يكاحبيأاج يف يكاحب،يفن نىيههكيأكالسيكليكاش ا ييلا
انهكج يكاص كبيكا اكرين يكان نيأهج يكاشلر يين لنله ينحايكاهق قد ين يد كسيردليإحبلبد يكاحدل ي

إ يأن يش  ييلنوالم يرؤدىي.ي(3)يلاثكي ياكاثه ل،يف ؤىيكا  مينليهالما يكاه ير ا يف يواك ينليقصلم ِ
لر ينليثالريكاهو  ،يفكقكمين  يرالق ينهاه ةيف يناب يحكليأصيحيكانلا يهايكاحكزيكاه يكجهلح يكاش

أي ل هل،يرؤىيأليهج يه يهؤنيكهثهتيف يناب يناقالسيبؤيكلسيإلحبلب يياآا يكاحلا ياكانبهقيريادهانيند كِي
ي.ي(4)كقار

 تعبت من تصنع الحياة 
 أعيش باألمس وأدعو أمسي الغدا

 كأنني ممثل من عالم الردى
 تصطاده األقدار من دجاه 

 الشموع في مسرحه الكبير  وتوقد
 يضحك للفجر وملء قلبه الهجير

،يج دددريإكنلندد ييددد نايأجؤدد يهدددايوددريندددلي اددهكيكنوننددليكاقددداريإليهدد فقيإحبدددلعيكابددكلبييدددلاناتيايقددِا
كبدك  يرؤكد ،يايبديبيهدهكيكاناقد يكانهدأزم،يصددل يكانلاد يكنهزرد يندليكاحلاد ،ييدار ينند يأاينددلي الي

اكاح يا يف يواك ينليكرحكلليق  ةيرؤىيك بهن ك يف يكاحكلة،ييار ،يننليشورينبلح ياكب  يف يهاوكِ ،
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ليولنتيهح ن يف يكااقتيهكه يبك  ةيكان ن،ياهانيودلليكاصديلياكا ناداكليكازكمدريف صد سياااد ينقل ند ي اك 
ن ك ةيهه فقيكاقصك ةيثالا دلييصد قيفد يكاه يكد يردلي  يد يكاشدلر يفد يك ن دالقيندليرقدلريكان لندلة،ياودلي

ي:(1)منلسيرن يأكقلييألي يج ا ينليكاهاو يف يكانلا يوان يق يفلتيانليفلتينلتيهأزن ليكظريقل
 ..يا صباي الذي كان للكون عطرًا وزهوا وتيها 

 كان يومي كعاٍم، تعد المسره
 فيه نبضًا لقلبي تفجر منها على كل زهرة

 كانت األرض تلقى صباها ألول مرة 
 …كان قابيلها بذره مستسّره 

ي
بددكرينددليكا اددلييكاده ياجدد يفكدد يكاشددلر ينجددل سي حكيدلسيكبدده  ينددليثالادد يكاحددزليرؤددىياريد يهددهكيكا

ي.نلاك ،ياكيقىينزار يكا ل ا ي  ي ينبهج ةيهأثهيحكزهلينليثالريهجل ي يكاا ؤك ين يكاحلا 
ااكق كددد يي دد يأليحددلاريأليكقددينيرؤددىيكاؤحظددلتييشددد ِ ي"ياددهانيكنوننددليكاقدداريإليكابددكلبيقدد يأ  نييددار ي

حكليأر ىياؤصدا ةيأواد يندليهحهنؤد يندليكاح ود ياكإلحبدلعيفولندتيهصداك كسياانكدلسي يكثؤدايندليكا انلنب ي
اهانيفإليص كر ين يكازنلي يكاا يإاىينهكج ي اليكهبلبيف يكا مكد ي.ي(2)..ي"هوؤ يف يي نيكرحكللي

إلحبدددلعييندد ا يكاددزنلييبدد ر ،يهددهكيكاددزنليكادده يكجدد يا كيِيكإلنبددلليإاددىيكاقيدد ،يإندد يك"ياددهانيأحددعييدد  ي
يل هقلبيكرجريكاق كب،يك هقلبيكاانلييكرثك ،يههكيكإلحبلعيكحنُريصلحي يإاىيكاهغن ييأكلميكا ااا ،ييأكلمي

ي.(3)"كاشيلب،يأايإاىيحبيج ك يو يك  بينليشيحيكاشكثاث 
هكيندليه د قيكابدكلبيإادىيكانلادد يفاد يرا هد يإاكد ي ايدهانيفدإليحبدد ه ي.ي(4)"ردزكييرددليكاحلاد "اك 

ي:(5) س،ياواليكانلا يق يهالشىيرؤك يهي ايناج 
ي

 أين كل ذاك ؟… طفولتي، صباي، أين 
 أين حياة ال يحد من طريقها الطويل سور

 كشر عن بوابٍة كأعين الشباك
 تفضي إلى القبور ؟

ي
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إن دليصدا ةيكإلنبدلليكاده يأفاددىييد يكاكدأعيي د يأليفقد يصددؤه ييودريأندرياؤحكدلةيأليك يد يكاحلادد ي
كادد ينابد ييدكليأشديل يكانلاد ،يفددإهكييد يكصديحينناكدلسيها اد يكاحبدد ةيإادىيكانلاد يريد يجبد يكاداهميا

رلاندد يكا احددد ،ياوأنددد يكقدد يرؤدددىيأ دددالريشدديلي يكاهددد يرادددليرؤك ددليكادددزنل،يادددهانيولنددتياارهددد يأويددد يودددالي
ي:(1)كانلا يق ي يك ا يأي كسي

ي

 أهكذا السنون تذهب
 أهكذا الحياة تنضب ؟

 أحس أنني أذوب، أتعب،
 أموت كالشةجر

 

ادكحعييلانجددلةيكانمقهدد ينددلي"ينوننددليكاقدداريإلييدكليرددا ةيكابددكلبيإادىيكا ااادد ياكرمياكاق كدد يادهانيك
،يودلليناقد يكابدكلبي(2)"رند يأهداليندلينوليد ةيكاند ن(ي…)نثؤبيكانات،يايدكليكبده رلييكانداتينابد ي

ي:(3)نه   كس،يرن يأكقليأليكا ا ةيإاىيأحالليكا ااا ينبهحكؤ ي
ي

 وهيهات ما للصبا من رجوع
ني قبر ماضيإ  ن ماضي قبري، وا 

 موت يمد الحياة الحزينة ؟
 أم حياة تمد الردى بالدموع

ي:ي(4)اناؤ ي
 آه لكن الصبا ولى وضاع

 الصبا والزمان لن يرجعان بعد 
يفقري يا ذكريات ونامي

ي

ولندتيفد يواكد يندليكرحكدلليهيهد ئييشدوري…يانليهنليولنتينابكقلِيكانأبلاك ينهصؤ يكانغنلتي
،يا م،ي اهدهكي…ياحزل،يرؤدىيأكدلميكا اااد يكاهد يهنادرير د يكايد كيةيأايكاشديلبيكاده يكن ادأتيشدنار يأب ش

ي:(6)اهاني ك يكقاريي(5)"اح ِيكشوريإحبلبلسييلان لك يا  يكاشلر 
 آه لو أن السنين الخضر عادت، يوم كنا 

 …لم نزل بعد فتيين 
ي
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  ييددكليكازنددللياكانوددلل،يإهيفددد يألينشددك يفدد يهددهكيكابددكلقيإاددىيك  هيددل يكاجدداه"يارؤكدد ي ييدد يانددلي
ي نيكرحكللين هق يأننلين   يأنابنلينليثالريكازنل،يف يحكليأليوريندلين  فد يهدايههدلي يهايكهدلتيفد ي

أليكنبدددني(ي…)أنددلوليكبددددهق ك يكاودددلمليكرنبدددلن ،يكادده يكددد فنيكادددهايلل،ياكاددده يكددا يحهدددىيفددد يكانلاددد ي
ي.ي(1)"يح و يكازنلي

لاد ينناؤهدلسيندليهكنند يكاحلاد ،يفدأليكاصدا ةيكاهد يههوداليفد ياحكليكحلاريكابكلبيكبده جلبيكان
نثكؤه ياميهولييننأ يرليارك ييلاهندلقنيكاقدلمم،يكاده ي ف د يإادىياد ا ةييؤداييكانلاد ،يواند يأواد ي ندىي

يحلاددد يكدددد ثري ياصددددا ليكاودددريكادددده يكبدددد ىي(يجكودددا ي)ياأابددد يثكددددل س،يايؤ جددد يكانهادددد بيكانغؤاددد ييكددددأعش
 وليكاحلاد ،يكاند هي ينل كدلسييلازندللياكانودلل،ييلهجدلِيكانلاد يكانهنادرييدلا ا ةيربه ل ه ياوأن يك كد يأليكد

ي:(2)إاىييال ِ
ي

 .يا رب أرجع على أيوب ما كانا 
 جيكور والشمس واألطفال راكضة بين النخيالت 

 وزوجة تتمّرى وهي تبتسم
 :أو ترقب الباب، تعدو كلما قرعا 

 لعله رجعا
يمشاءٍة دون عكاز به القدم

ي
 يفدددأليإحبلبدد ييدددلازنليكانلاددد ياهاقدد يإاكددد ينددد هي يهنلنددلسييندددليك لنكددد يكاشددلر يايلاهدددلا يفدددإليارؤكدد

كبددده ل ةيكانلاددد يكانكدددت،يهودددالياددد يلسيندددليكاثكدددلريكاانددد يكاددده يكحدددلاريكاشدددلر يكصددد نلر ،ياافدددقيهددددهكي
كإلحبدلعيكاهصدداك  ،يفإند يكدد  يإند يبكشدداىيندلين ادد ،يأندليكإلحبددلعيكانيود ييددلازنليكآلهد يإننددليكادد ي

ي:(3)شلر يرؤىيناه قيكا  كق،يفيكليهأنريكاشاليينحايقاا يكا
ي

 إني سأشفى سأنسى كل ما جرحا
 قلبي، وعرى عظامي فهي راعشة والليل مقرور

يوسوف أمشي إلى جيكور ذات ضحى
ي

ي:(1)كهيل  يإاىيههن يكاثا ينليكاغ يكاه يك  يفك يناه ينصبيركنك ي
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 سهرت ألنني أدري 
 ة الفجربأني لن أقبل ذات يوٍم وجن

 سيقبل مطلقًا في كل عش نغمٍة وجناح
 وسوف أكون في قبري

ي

هكيي يكبأريجكودا يألي(2)اق يولليكانلا ينه رلسييلاحكاك  ،ياون ليههيتين ينليههبينليكركلم،ياك 
ي:(3)ه  يإاك ينليولليق يأفهق ِي

ي

 ردي إلي الذي ضيعت من عمري
 وركضي خلف أفراس… أيام لهوي 

 والسمر ؟ تغدو من القصص الريفي
 ردي أبا زيد، لم يصحب من الناس 

 خاًل على السفر
 .إال وما عاد

 ردي السندباد وقد ألقته في جزرٍ 
 .يرتادها الرخ ريح ذات أمراس

ي
افد يهددهكي..يرددلامينداتياأندداكت،ياكاغد يرندد ِيأبدمينددليأبدنلييكاندداتي"يأندليكاغدد يف دايرندد يكابدكلبي

إحبلعيي  ه يأكلميشدقلم ياصد قه ييودرياداليندليأاداكلياهاي…ي  ا يرؤىيإحبلب يي هن ياظالمينبهقيؤ ي
ي:(5)نحايقاا ي.يي(4)"كا هكبي

ي
 أتبعيني في غد يأتي سوانا عاشقان" 

ن لم تتبعيني   في غٍد حتى وا 
 بعكس الموج على الشط الحزين

ي".والفراغ المتعب المخنوق أشباح السنين 
اف ين حؤد ي(ينهظل يكاه يهحؤميكا ا يي ليك)ياق يهناريا يكاغ يف ين حؤه يكا انلنبك ي  يك نهظل ي

حهدىيأنقؤدبيفد ين حؤد يكا دا ةي"يكثدزليكايد اقيفد يكابد ارياكاجيدلري"يك اهزكمي  يكاي دثياكادا  ةيكاغد يكاده ي
ي:ي(1)إاىيكاهكت،يكايلبيكاه يهم  يإاىيكاقي ي
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ي
 يكاد يحس التماع الحراب

 !!ياللعذاب .. وحزنها فيه 
 .وما عنده غير محض انتظار

 الموت عبر الجدارهو 
ي:(2)اقاا ي

 لي نومة مع التراب في غد
 صباحها أول ليل األبد،

يي
ارؤكد يفدإليإحبددلعيكابدكفلبييددلازنليادميكوددليكجد  يرؤددىياهكد ةياكحدد ة،يفلاده يك  دد يصدا يكاددهياري
ننددليهنلادددنيشددد ييآثددد ي األكددلميفددد ين حؤددد يكا انلنبددك ييادددكعيكإلثادددلقيفدد يهجدددل بيكاحدددبيفدد يحددد يهكهددد ،ياك 

بيأليك  ودد ييناددل ِياي نددقيهج يهدد يكاهددد يحددلارينددليثالا ددليوشدد يإحبلبدد يي دد يأليأوهندددريكبدده لبيكابددكل
فنشدلرِ ي.يارك ،ياهاينليكنوليألين ؤقيرؤك يهجازكس،يكاهقليرييكليا ا كلتيكاهكتياندليكوداليرؤكد يكااكقد 

يج ؤددتيندليشدد اِ ..يافقد كليكاابدلن ي.ياأحلبكبد يكاهد يهح نددتيرؤدىيجد ك يكاحددبينهكجد يكايدمعياكاشددقلي
كناتيكازنلي هكنلسيينليكنوليأليكج ؤ ين زا سي يكحظىييلاقياريفهاا يف يناب يش ا يرنكدقيي د ميكا  كاد ي
ف ياا يكإلنبللينااد  يكاصدحكحيفد يكااجدا ،يابدكل ةيقدكميندليودلليا دليأليهودال،يادهاني أ ياندلي مكهد ي

كد يكانا دداميكاهقؤكد  ياؤددزنل،يهؤدنياحددلاريجدل كسييقؤددبيكااكقد يكانه هددرييلانهنلقادلتييددلااا ةياندليأجددريأليكغ
يج ريكإلحبلعييد ينهاحد كسي لكد يكاهاحد ،ياندليأجدريأليكحقدقيفد ي مكهد يكاج كد ةي اد ةيناركد يفد يكاحكدلة،ي
فوللياكق يكربد ا ةيهدايكااكقد يكاده يكنودليأليكمبدعيرؤكد يكاشدلر ي مكد يحقكقكد يهبدهن يأي ل هدليندليهادني

حك ياهاحكد يكانصددك يفدد يبديكريينددلييوكددلليثلادد ،ي يكاشد ا يكادده يكهنؤددنيكإلنبدلليكاحقكقدد ييادد ا ةيكاهادد
حهددىي أ يكاشددلر يأليفدد يناهدد ييدده ةيحكددلةيا أ يأليناهدد ي.يكنودليأليكهدد نحيأنددلميهن دد كتيكاهكهكدد يكانحادد 

ليكاد نلييكاهد يهبدكر،يج ؤدتي كنهصدل ،ياودليثكيهد يولندتيأرظدم،يحدكلي أ يأليكاادا ةي يهنجدبيإ يأناكهدلسياك 
ي.ليأليهاج يهاحك يحقكقك كاناق يأش يهأزنلس،يفاليكنو

اهانيرل يكابكلبيإاىيناب يرن يأحعيكلي ي لمرينليا كييههكي ك يكان لندلةياقد يكقهد بيكابدكفلبي
نددليكاحقكقددد يارلشددد ليإليادددميكودددليقدد يهناؤ دددل،ياودددليكااكقددد يكايدددل  ياؤ كددللي يكحهندددريكاحقكقددد ،يوان دددليهي ادددِ ي

كهد ،يكاهدد يج ؤهد ينهد   كسييدكليكاهند  ياك بهبددالم،ياثاكمد ،ياندليهندليصدل يهأنؤد ياؤددزنلينن وبدلسيندليثدالريه
فحكليهن  ياجد ينابد يردلجزكسي يكبده ك يإ يكليكد وليايمبد ،ياأثكد كسياجدأيإادىيكإلبهبدالم،ينندليأهدل ياد يألي
كبهاربيف يقصلم ِيكانهدأث ةيندليأهلحد ياد يثكلاد يكانهد فقياندليأثهزند ياج كند يندليهو كدلتيق كند ياهجدل بي

هدددلي يكازنندد يكصددديحيهنددلي ياجدددا يادد ،يرنندددليفدد ينجدددلريوؤندد يثلاقددد ،يه بددميرلان دددليأليكاه"يحلادد ة،يرؤددىي
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اهددهكيكااقدد كلياث دىيكاددزنليكج ددريندليكاقاددك يناحددلتيهكتياجددا ي…يكاثدلص،يي كدد كسيرددليح ود يكاهددل ك ي
ي.(1)..ي"أايكج ؤ لياجا كسيهحققييهكه يااهكه ي..ين ؤقياميكح  ِيزنلي

ي
 :موت الزمان عند نازك 

ندلزنيكاشدد  ك ينثهؤاد يادنليأ ل ك ددليكازندلن ياكانودلن يردليهج يدد يكابدكلبيفؤقد يوددللييهيد ايهج يد ي
كازنلينه نلسييلاقباة،يرن يه نييصنله ياكاح يف ينادعيكاشدلر ة،ياأثادتيه كونلهد ياجد يكاحيكدب،ياادن ي

ي:(2)كانلا يإاىيص ِ ي،يف اكِين ينلي ا ينليهو كلتيهكتيقكن ي
ي

 الماضي إلى صدرهوضمه   وجهك أخفاه ضباب السةنين
يأحزان قلب تاه في ذعةره  ألقى عليه من شبابي الحزين

ي
نظ ةيهاجعيا كي يكرن ي"يكانلا يكاحلا يكانبهقيري"ياهاني  تينظ ةينلزنيإاىيكازنلليين كاك ي

:يهنو هلياؤنلا يكق يفد يرد ةيأحودلمي"،يفولليأليهنو تياؤنلا ،ياوللي(3)كاه ي رلهليإاىيهق ن ييلاهشلمم
هالهه ،ياكاحومييهج كن ،ياكاحوميرؤك ييلاناتيفؤميك  يكانلا يف ينظ هلينظ  كسينلينظله يكاحكلةيكاحوميي

نندليهداي ههشيثيي ياه وزيرؤك يكرااكي،يااميك  يكبه ر يكإلحبلعيكاحل يين ا يكااقتيااكلبيكاحكلةياك 
ي:(5)نحايقاا لي.ي(4)"ش ييهلف ي يج ا ينن ي

ي
 وأدركت أني أضعت زمانًا طويل 

 م الظالل وأخبط في عتمة المستحيلأل
 ألم الظالل وال شيء غير الظالل

 ومرت علي الليال
 وها أنا أدركت أني لمست الحياة 

ن كنت أصرخ   ي.وأجتبيه… وا 
فدإهكيندليولندتيصد ث ينددلزنيحدكليأ  ودتيأليندليفددلتيندليكادزنليهدايجددزييندليرن هدليكاده يرلشدده ي

نندلينددليينهثي د ،ياأنقاددتيأكلند ييهالهدد ،يفداليشددنيفد يأن ددل حبد ةيرؤددىيكانلاد ي ينددليحكدثيكنقاددلم ياك 
حكدثيهي كد ِيفد يكايحددثيردلي يشد ي،يادهانيفددلاحوميرؤدىيكانلاد ييأند ياددميك د يكبده ر يكإلحبدلعيكاحددل ي
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ننليهايش ييهلفد ي حودمينبدي يرليكانلاد يادميكودليوؤد يافدقيهدهكي.ي(1)"…يين ا يكااقتيااكلبيكاحكلةياك 
ي:(2)بيكريكانالري يكاحص يف يقاا لييكان كل ياكنوليانليألينالحظيهانيارؤى

ي
 سنوات العمر مرت بي سةةرعا 

 وتوارت في دجى الماضي البعيد   
 وتبقيت على البحر شةةةةرعًا 

 مغرقًا في الدمع والحةزن المبيد    
ي

كنونندددلينالحظدد يكاشدددلر ةيفددد يأن ددلي يهوهاددد ييندددليهددداي.ي(3)(كازكمددد يكادده يادددميكجددد ي)افدد يقصدددك ه لي
فه يك هليكاؤغا يأكالسيفك ييبل  يكرا ،يفلاا ريكانلا يف يأاريكاقصدك ة،ييلنه لمد ي"ي لينأاا يف يحب ه

،يكاح ييلرب يرؤىيش ييالم ،يان يأليبك يكاب ل ةياؤ لاك يكجبيأليكواليأن كسيناج لس،يفنحلينج  ي
قندد يفدد ياكيدد اياندليألينددلزنيولندتيفدد يإحبلبد لي.ي(4)"شد ا ياابددنلينحدليكاددهكلينادجيانبددأرييدريكاو كبدد ي

كاهجؤ يحهىيثكريكاك ليأليكاو كب يه يكرث  يكيه أتيهبأرياهاجيف يكابمكريرليكاغلمبيكاه ياميكأتي
ي:(5)
ي

 ومرَّ المساُء، وكاد يغيب جبين القمر
 وكدنا نشيع ساعات أمسية ثانية

 ونشهد كيف تسير السعادة للهاوية
 وضعت مع األمنيات اآلخر … ولم تأت أنت 

 يا وأبقيت كرسيك الخال
 يشاغل مجلسنا الذاويا

ييويبقى يضج ويسأل عن زائر لم يجيء
ي

فلاؤحظ يكاه يه ؤليفك لينلزنين ا يكازنلل،ياهشدكك  ليكابدلرلت،ياحظد يكهداك  يفك دليكازندلليثؤد ي
حجبيك ن ال ،يإن لياحظ ينات،يا يشن،يهبهنز يكا قلمقياكركلميرن هل،ياهبجريرالنله ليكاال قد يرؤدىي

 نيأليزنلندد ياددميكودلينجدد  يأكددلميهجدد  ياههدداك  يناجله دليفدد ييحكدد كتيكاددهو  ،يإندد يوددرياجد يكإلنبددلل،ياكدد 
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ح و ياوريبوال،يإن ياج يحيكبي لبيااميك  ،يإن يكنهظل ينال،يايهانيفإليح و يكازنلي يكنودليألي
هكييندلزنيههددأاميانددليفق هد ينددليبدنكن ليفادد يقصددك .يهقدلعييهج كدد هليردليكاندد كاكريكانل كدد يكانقه ند ييدد  "يه لياك 

هكي ددلي.ي(1)"هود  ينااد  ي كاده يند تي اند ياددالثيارشد اليبدن يأصديحيودرينددليند يثالا دلينجد  يهو كدلتياك 
ي:(2)هاق يأنلا ل،ياكنهلي ليكاحزليوان ليفق تيهانيكانلا يفأنهلي ليكاحنكليإاك ي

ي
 أيةةةةةن أفةةةةةرا… إنةةةةةه يةةةةةوم مولةةةةةدي 

 

 ح شةةةةةةةةةةبابي أعيةةةةةةةةةةةدها للسةةةةةةةةةةةنينا 
 

 كيةةف مةةةر العةةام الحةةةزين بقلبةةي الةةةة
 

 أيةةةن الةةةثالث والعشةةةرونا ؟.. هةةةم ج 
 

 كيةةةف مةةةرت هةةةذي السةةةنين ولةةةم أد
 

 ر ومةةةةةةالي ذريةةةةةةةت عمةةةةةةةري أنينةةةةةةةا 
 

 لةةةةةةم أنةةةةةةل مةةةةةةن ظالمةةةةةةه المةةةةةةّر االّ 
 

 أمةةةةةةةةةال ذهبةةةةةةةةةًا وروحةةةةةةةةةًا حزينةةةةةةةةةةا 
 

ي
ه  نينلزنيأليكازنليكاه يكن ييلإلنبللي اليأليكه نيا يفك يأاد كسي يكنودلي(ين اك يكاميهلف )اف ي

ي:(3)ن يكامينكت،يأايهلف يأليك  فيجزيكسينليرنِ ،يك
ي

 كان غريباً .. كان يومًا تافهًا 
 أن تدق الساعة الكسلى، وتحصي لحظاتي 

 انه لم يك يومًا من حياتي 
 انه كان تحقيقًا غريبًا 

 لبقايا لعنة الذكرى التي مزقتها
 

يغ يفدددإهكيي دددهكيكازندددلليكادددده يه نكددد يكاشدددلر ةيزنددددللينكدددت،ي قلمقددد يكا صدددا ،ياأكلندددد يأيددد يكريددد ،يهصدددد
ي:ي(4)كاقهلن ،ياكاح ييلانالري

 ومر علي زمان بطيء العبور 
 دقائقه تتمطى مالاًل كأن العصور

 هنالك تغفو وتنسى مواكبها أن تدور
 زمان شديد السواد، ولون النجوم

ييذكرني بعيون الذئاب
ي
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هيهيهدد  يكاحكدلةييقهلنه ددليااهن ددل،يكودداي ليكاددزنليفلازندلليادد  ينددلزنيندد هي يأشد يكر هيددل ييلاحكددلة،ياك 
يهؤنيكاصا ة،يف اي يقكند ياد يوهؤدنيكاحكدلةياحدكليك ؤدريكإلنبدلليأكلند ييلرندر،ياهدايفد ي كثدريهدهكيكر دل ي
كازنن يكش  ييغ يه ياهاد  ِ،يرليكربد يبدا يكنه د ييد يإادىيكا د مي،ياهداي يكبده ك يف دريشد ييإزكييندلي

ي:(1)كح ثي
 أهذا إذن هو ما لقبوه الحياة ؟

 ؟ وهذا إذن هو سر الوجود
 لياٍل ممزقة ال تعود ؟

 وآثار أقدامنا في طريق الزمان األصم
 تمر عليها يد العاصفة 
 فتمسحها دونما عاطفة 

ي.وتسلمها للعدم
ي

فلا القددد يكاهدددد يهقكن دددليكاشددددلر ةينددد يكاددددزنليرالقددد يج اكدددد ي يكنودددليأليهبددددهون يحددد ا هلي اليهاددددني
كاحشددد ينددليكاحادددا يكانهناددرييلاا دددريكاهدد كثريكاحلصددرييدددكليح وكدد يكادددزنليكاهدد يهحددد يارؤددىيأبدددلعيهاددني

كايش  يرؤىيولف ينبدهاكله يايدكلي  يد يكإلنبدلليفد يكابدك  ةيرؤدىيهؤدنيكاح وكد ييندليكالمدمي  يلهد ،يفدلازنلي
ادكعيف دالسيقلمندلسييهكهدد ،ينناصدالسيردليكااجددا يكإلنبدلن ،ياندليهنددليبد تيكاقصدك ةيكاحدد ةيإادىيه نكدقيرالقدد ي

 يازننك يبكلقك يح ةشيهبهن يأي ل هليينليح وكد يكاحكدلة،ياكثد  ياندليكاشلر ييلازنلياكاح يكاشلر ييكليزننكه
ي  يرنؤك يص  يكقهاك ليكاناق يكاش ا  ،يثؤاك يزننك ينز اج يهكتينااهيافلرؤك يهح  هليقكن يكاهالرري

رليكإلكحلييهاي"يكانهنكزييكليكانااابياكاهكتيافقيصكغ ي ك يهق ك ك يهننحيكانصيكاش   يبن يإكنلنك ي
حكددثيكننحد يكاقد  ةيرؤدىيهجددلازي.يكنقدريكادنصينددليصدكغ يكانيلشد ةياكاهق ك كد يإاددىيأفدقيأ حدبياأابد كاده ي

كإل ل يكانح ا يانجلريكاهاكصريكااا  ييكليكانل قياكابلن ،ياهنوكن ينليحا يثن قيبح  ي كثريكاناعي
ا كاك ياؤحكدلة،يف د ي،يانليهنليكنوليانليأليننظ يأليرالق ينلزنييلازنلينحد  ةيينظ ه دليكابد(2)"كإلنبلنك ي

حكليهنهزبيناب لينليكاحلا ياؤ كشيف يكانلا يكاه يكهناريا لييلاهو كلت،يكنبجلنلسياناقا لينليكازنلي
يري يرالمق ليكاش  ك يجنؤ ينليكاناكقد يايصدكغ يهق ك كد ،ينندليكج دريكادنصي كاحلا ،يفإن ليه   يحكنمهش

ي:(1)حثيكانؤهق ياكثؤقيجاكسيإكجليكلسييكاش   يهن كلسيثلاكلسينليأ يهأ ك يصا  يكقا يكانصيإاى
ي

 جئت ياذكريات شاحبة الوجة
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يةه حيارى في مركب األيام   
 جئت والشةةةباب باٍك بعينةةي

 وحةولي جةةنازة االحةالم
 رغباتي دفنتها في ثةةرى المةا

يضي وقلبي ما عاد غير حطام
ي

هكييلانلاد يكاده يأادن لي.ي جدلييإن لينهكج ينن قكد ياندليهؤقد ييد يكانقدل ك ،يكلمبدلس،ينح ندلس،ييدال اك 
 حؤ يكايحثيرن يف يراكامينج  ةش،يكنهز يفك ليكربىييلاحنكل،ياكانهنله ييغك يكانهنله ،يهابحيرن ي لق ي
نثزاند يفد ي كلهدبيكادهو  ياهبهحاددِ يزنلنكدلسيايصدا ةيندليصدا يكاهدد كر يكاهد يكجن  دليكبدهغ كقيهددهح مي

ي:(2)يرؤىيح ا ِيصا يكاناتياهحكري كلي يإاىيحاا 
ي

 أمس في الليل وكانت صور األسرار شتى 
 تتصبى حاضري الغافي وكان األمس ميتًا 

 خلتني كفتنة ذات مساء
 وتحصنت بدعوى كبريائي 

يسمعت روحي في أغفاءه الظلمة صوتاً 
ي

فإهكييلرنعيكا لم يهايصاتيكاحيكب،يههجؤىيرؤىي ج  ،يهو كلتيحبيهلِيند يكرننكدلتيهحدلاري
رنلصد ينهيلرد ةيفدد ي"كنبدجمياندليهد كِ،ياكاد يصدا ةينا ند ييلإلحبدلعيههجند يحاا دلييندلزنيأليهوشدا ييندل

كانوللياف يكازنللي لك يكاهيلر ،ياون ليب رللينليهأاقتيف يأ ل يشد   ياكحد ،ياهدهكيهداياجد يكاشدي ييدكلي
ن يد ةيفا يكاحؤميههح ميكاح ا يكانولنك ياكازنلنك ي،ياهص  ميكرشدكلييي اد لييدي ني.يكا نريكاان ياكاحؤم

،ي(3)"ردليكانزردلتيكانبد  ةيفد ينادعيكاشدلر ،يرددليكا داكجعياكان دلنح،يردليكاهاوكد يكاده يهنؤوهد يكا  يدد ي
ي:(4)اهقاري

 ذلك الصوت الذي يعرفه سمعي مليا
 صوت ماضي الذي مات وما خلف شيئاً 

 كثيرًا شتات احتقاٍر باهت
ييرسبت في قعر قلبي الصامت

ي
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ه جد يندلزنيثدهاىيحدكليهحدلاريكبده ل ةيأنبد ليكاننصد م،ي(يهداك ك يق كند ياج كد ةي)يافد يقصدك ه لي
حدكلييحادتيرند يزنلندلسي دداكال،يفدإهكيي دليهبده ك يكدد يكانبدهحكر،ياودلي اليجد ا يفنددلينادىيقد يندلت،يانددلي

ي:ي(1)كني لا يارا ه يبا يحؤميكنل ميكا ا ي
ي

 لنسةةةةةةةر كةةةةةةةةان أمةةةةةةةس ومةةةةةةةةات
 

 منةةةةةةةةذ بضةةةةةةةةع مئةةةةةةةةات السةةةةةةةةنين 
 

 مسةةةةةةةةةةحت ذكةةةةةةةةةةره السةةةةةةةةةةةنوات
 

 تةةةةةةةةةةةةةةةةةنوطوتةةةةةةةةةةةةةةةه مةةةةةةةةةةةةةةةع المي 
 

 وبحثنةةةةةةةةةةةةةةا زمنةةةةةةةةةةةةةةًا طويةةةةةةةةةةةةةةل
 

 عةةةةةةةةةةةةةةةن كواكبةةةةةةةةةةةةةةةه األفةةةةةةةةةةةةةةةالت 
 

 واسةةةةةةةةةةتعرنا يةةةةةةةةةةد المسةةةةةةةةةةتحيل
 

 لنعيةةةةةةةةةةةةةةةةةد إليةةةةةةةةةةةةةةةةةه الحيةةةةةةةةةةةةةةةةةةاة 
 

 واهبنةةةةةةةةةةةا بركةةةةةةةةةةةب العصةةةةةةةةةةةور
 

 أن يعةةةةةةةةةةةةةةةود علةةةةةةةةةةةةةةةةى بةةةةةةةةةةةةةةةةدء 
 

 علنةةةةةةةةةةةا نسةةةةةةةةةةةتعيد الشةةةةةةةةةةةةعور
 

 فرجعنةةةةةةةةةةةةةةةةةةا بةةةةةةةةةةةةةةةةةةال شةةةةةةةةةةةةةةةةةةيئ 
 

يي
ي:(2)اقاا لي

ي
 ياحةةةةةةب لةةةةةةم تبةةةةةةق لنةةةةةةا ذكةةةةةةرى

 

 لةةةةةةةةةةةةةةةةةم يطوهةةةةةةةةةةةةةةةةةةا المةةةةةةةةةةةةةةةةةةوت 
 

 كةةةةةةةةةةان لنةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةاض ومةةةةةةةةةةرا
 

 ولفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمت 
 

ي
قد يأ  وددتيندلزنيندداتينلادك ل،يف دد يحدكليهبددهث ميصدكغ يكانلادد ،يإنندليه  كنددليارؤدىينحدداي يا

كبهشك يكرثهيل ،يهبؤكن لييناه ،ياهوهكيهي اي مكه لياؤنلا ين هي  يأش يك  هيل ييلازنليكاحلا ،ياقد ي
ي:(3)نه  كِياهاا يكاشنااك يكاه يهح  هلينليثالري مكه ليكاش  ك ي

 وسةةةةةةةةةةةةةةةألنا عةةةةةةةةةةةةةةةن األمةةةةةةةةةةةةةةةس
 

 ثرنةةةةةةةةةةةةةةةةا علةةةةةةةةةةةةةةةةى تةةةةةةةةةةةةةةةةابوتفع 
 

 وهنةةةةةةةةةةةةةةةاك علةةةةةةةةةةةةةةةى الةةةةةةةةةةةةةةةرمس
 

 يجةةةةةةةةةةةةةثم الةةةةةةةةةةةةةزمن المبهةةةةةةةةةةةةةوت 
 

 ورجعنةةةةةةةةةةةةةةةا إلةةةةةةةةةةةةةةةى التقةةةةةةةةةةةةةةةويم
 

 علنةةةةةةةةةةةةةةةةةا نخةةةةةةةةةةةةةةةةةدع األيةةةةةةةةةةةةةةةةةام 
 

 فسةةةةةةةةةةةمعنا صةةةةةةةةةةةةراخ الهشةةةةةةةةةةةةيم
 

 خلةةةةةةةةةةةةةف سةةةةةةةةةةةةةةخرية األرقةةةةةةةةةةةةةةام 
 

ي

أحبلليريدلعينكدتيفد يأ ؤدبيكاناكقد ،ي يكنودلياؤشدلر ةيأليهجكيد يأاي.يفلرنعيرؤىينليكقاري 
ي(1)ر كد ةيهثهؤد يهي دلسياؤناقد يكاده يهثاد ياد يكاهج يد يكاشد  ك هي ا يإ ينليند  ،يأندليصدا يكانداتيف د ي

ي(2):
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 ها أنا اآلن حةةيرة وذهةةةول
 بين ماٍض ذوى وعمةر يمةر 

 لست أدري ما غايتي في مسيري
يآٍه لو ينجلي لعيني سةةةةر

ي:(3)اقاا لي
 ذهبت األمس لم أعد طفلة تةةةر 

يقب عش العصفور كل صةباحٍ 
ي

رؤددىيجزمكددلتيكاددزنليكاناقددا يفهالحق ددليفدد ينحلاادد يفك ددليك بهقصددليي"يؤددحيادهانيندد  يأليكاشددلر ةيه
رليك بدهغ كقيند يكادزنليكق ي دليي(4)"حل تيكاش ا يكاه ي ن تيكا قرياكاناعيف يناكج ه ليند يكاحلاد ي

ي.كقا يإاىيهؤنيكان لك ي–كازنليي–رؤىينحاينهصريكاىيكاناتيياص ي
ي:(5)احكليهحلاريكبه ل ةيهانيكانلا ييقاا لي

ي

 عد يانشيدي الشاعري لمسمعي
يماذا يعوض عن صداك الحالم

ي

فلانلاد يكاده يهؤدحيرؤدىيحادداِ ياهأوكد ِي اليجد ا ،يقد يهنادريفدد يهود  يكاحيكدبياحدكليهحددلاري
كبه ل ه يإننلياهحققي  يه ليف يإكجل يناب ل،يرليكازنليكاه يه كش يكآلليهاينكتي ينحلريف ايثؤاينلي

ي:(6)أ ين نىيبا يكانا ياكا نابي
 ال شيء غير الريح تعصف في الدجى

يال شيء غير تنهدي وبكائيا
ي

هددد  يألينحصددؤه ليندددلي(ي نددل )اددهانيكغدد ايكاحلاددد يولانلادد ي يكقددريرنددد يناهددلس،يفاددد يقصددك ه لي
كاحكدلةي يكنوددليأليهقادد يي ددليإاددىيأليه دلا يكاحكددلةيينظدد ةيفك ددليشدد ييندليكاهاددلمريك ددززياجا هددلياكدد ي ي

ي:(1)إن لياميهنريبا يكان ميكربا ياكاثكي يكان ةيأاكص يب ل ه ليكان شن ،ي
ي
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 أهكةةةةةذا داسةةةةةت علينةةةةةا الحيةةةةةةاة
 

 لةةةةةةةةةةةم تبةةةةةةةةةةةق منةةةةةةةةةةةا صةةةةةةةةةةةدى 
 

 لةةةةةةم تبةةةةةةق إال النةةةةةةدم األسةةةةةةودا
 

 وصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوت واخيتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاه 
 

 أهكةةةةةةةذا لةةةةةةةم يبةةةةةةةق إال الرمةةةةةةةاد
 

 فةةةةةةةةةةةةةي الموقةةةةةةةةةةةةةد الةةةةةةةةةةةةةذابل ؟ 
 

 ألةةةةةةةيس مةةةةةةةن كوكبنةةةةةةةا اآلفةةةةةةةل
 

 ايماضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة تسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتعاد 
 

ي

ي دددهكيكاهالمدددر،يهاددد نليندددلزنيإزكييهبدددلم ه ل،يفياكبددد  ياي دددهكيكربدددؤابيكانيلشددد يفددد يكاهشدددثكص،ياي
ي:هشثكصيكاالنحباعييلانحباعيهحلارينلزنيإظ ل يكاحلا يكانابك ينلقؤ يإحبلب لياي نقيفلرر

كراري:يهادد نلييدكلينبددهاككليزننكددكليحلادد كلي(2)(كاثددك يكانشدد ا يإادىيشددج ةيكابدد اي)اهد يفدد ي
 ينددليكرندريهمود يأليودريشدد ييادميكدزريرؤدىير دد ِينبدها يكادزنليكاحلاد يكاده يكدد  يفكد يكا لشدقيااناد

يكايكتيكاه يفك ينليكحبيأايقؤبيحيكيه ،ياكانبها يكآلث يكاه يهناريا ينلزنييلانحياي ياهدايزندلي باكيس
ليي تينيلش ةيأايقريهق ك ك ،ينليك ا ي نكت،يإهيأن ليهنظ يا ينليقي هلياهمو يانلياي  كق يإكحلمك ينابك ياك 

جكلسيهصريينلينلزنيإاىيهاح يههكليكانبهاككليكازننككليكاحلا كليإادىيزندلياكحد يف يههليكا لشق،ياه  ك
حكليهصريإاىيكانق  يكابلي ياه ؤليأليكرنريق يأصيحيكلمبلسياكاصالييكاههن يأصيحيش ا كس،يإهي يش يي

ي:(3)ف يك يكانحبيبا يكاثك يكاه يهايرالن ياهو  يق يهالشتين يكركلمي
 ويراك الليل تمشي عائداً 

 في يدك الخيط، والرعشة، والعرق المدوي
 وتمضي شارداً " إنها ماتت "

 عابثًا بالخيط تطويه وتلوي
 حول إبهامك أخره، فال شيء، سواه

 كل ما أبقى لك الحب العميق
ها يكاغ يف يناكج  يكانلا ،يفلانلا يأصيحيف يهصا هليهاي(يأ نك يكاحكلةي)ياف يقصك ه لي

ي:(1)يتيوريقكن يجنكؤ يكاحؤميكاه ي يك  ن،يفاك ياه
ي

 وأنا عرفنا الحيةةةاة ارتعاشةاً 
 ونبضًا وأغنيةة خالةةةده 

 عرفةنا الغةرام الرقةةيق الجبين
يوذقنا لياليه السةةةةاهده

 وكم مرة قد ضةممنا السةةعاد 
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 ه في هذه األذرع الخامةده
ي

لييقكدتيفد يكادهكو ةيانادلتيجنكؤد رليودريندلي"ي ينند يههكيكازنليأصيحينلاكلسيا اكِيكانبدكلل،ياك 
لينبدحه يبدجالتيكاهدل ك  يف يأي ل نليكا كثؤك يكا نكقد يكر داك ياك  اكادزنليكانحد  ي.يولليإننليهايولمليايلقش
،يأندليكاغد يكاده ي(2)"يأي دل ياالاد ي يكدزاريا يكثهاد يافد يابد نليأليه دا يإاكد يفنجد ِيفد يأرنلقندليادميكهغكد ي

،ي ددد يههالشددددىيرؤددددىيجنيلهددد يهو كددددلتيكاصدددديلياكاحددددبيهاددد  يإزكييهددددهكيكانلادددد يكاجنكدددريف دددداي دددد يكانددددات
يكاددزنل.ياكا نادداكل يبدد ك يانبددهقيريكبددا ِيكاحددزلياكاصددنتي:يإهيهادد نلينددلزنيأنددلمياج ددكلينددلياجددِا نددلنش

هنهظِ ينليثالريكاحلا ،ياكول يكواليههكيكاحزلياههِيكانغن يكانهحاد ةيه ؤدكالسياؤحدزليكاده يكغؤد يحكدلةي
كا يار  يصيلهليهي ايكانال قد ياد ك ليندليكا ندق،ينندليكدم  يي دليإادىيألينلزن،يرن ليحكليههو يأكلن ليكاثاي

ي:(3)هبؤنيههكيكانبؤني
ي

 إذا سةةةةةألوا فةةةةةي غةةةةةٍد عةةةةةن هوانةةةةةا
 

 ونحةةةةةةةةن تةةةةةةةةراب مةةةةةةةةع الةةةةةةةةذكريات 
 

 وراح يجيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبهم العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةايرون
 

 بأنةةةةةةةةةا مررنةةةةةةةةةةا بهةةةةةةةةةذي الحيةةةةةةةةةةاة 
 

 وذقنةةةةةا الهةةةةةوى والمنةةةةةى والعةةةةةةذاب
 

 كأسةةةةةةةةةالفنا ثةةةةةةةةةةم عةةةةةةةةةةدنا رفةةةةةةةةةةات 
 

 الريةةةةةةةةاحوعفةةةةةةةةت علةةةةةةةةى أثرينةةةةةةةةا 
 

 وعةةةةةةةدنا ضةةةةةةةبابًا تالشةةةةةةةى ومةةةةةةةات 
 

ي
يكنا ينليحكله ليك كن ليإاىيكاناتي ي:(4)ايهانيفلاغ ينكتيأكالس،يرن ليه  نيأليوريكامش

 في غٍد رحلة فةهل يدفةع األمة
 ةةةوات بالمال وحشة األكفان

ي:(4)اقاا لي
 كل حي غدًا إلةةى القبر مغةدا

 ه فهةل ثم فةي الممات ثةراء
يحدثونا أين الفنى والرجةاء ؟  بور وهانةوا افتحوا هذه الق

ي
ف  يرؤىيحلا ليهؤني يهأنلينليأبهن ك ك يكاحكلةيرليكركلميآكؤ ينحايكاانليياكاهالش يوان ليجزيكسي

ي:(5)نليرن يكإلنبلليكاه يكبك يي يكازنلينحايكاقي ي
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ي
 لن تدوم األيام لن يحفظ الدهةة

يةةةر كيانًا لكائن بةشري
ي

هكيي ليف يحك  ه لياه لاريهشلمن ليح يكإل  كق،يهق ينهبلمؤ يرليكاغ يكاه يكؤ يكاحكلة،يفإهكينلياك 
ي:(1)ولنتيكاحكلةيكاه يهحكلهلينق ان ييلاناتياكاهشلمم،يفنلييلا ليانلياميهح يي يثي كسي

ي
 نجوع ونعطش أرواحنا الحائرة

 وتحسب أن المنى
 ستمأل يومًا مشاعرنا العاصرة

 ونجهل أنا ندور
 ي حلقاتمع الوهم ف

 نجزئ أيامنا األفالت 
 إلى ذكريات

 وتنتظر الغد خلف العصور
 ونجهل أن القبور

 تمد إلينا بأذرعها الباردة
يونجهل أن الستائر تخفي يدًا ماردة

ي
اقد يظؤددتينددلزنيهنظدد يكااجددا ييبددا كاك يقلهؤدد ،ينندليأادداىيرؤددىيحكله ددلينن ددلسيوكميددلسيانأبددلاك ي ي

لي ليكاغددنيقدد يها ،ياندلينددليبديكرياؤثدد ا ينددليهؤدنيكانهلهدد يانددليهد  نيحدد ا هل،يف ن هدليقدد ياددلب،ياشدي
ااون ياميكشنريي–إليجلزيانليكاه يك يي–إليناق ينلزنيإزكييكازنليناق يبؤي ي"يثالريهانيكنوننليكاقاري

جنك يقصلم هل،يفق يري تيرليكاجزييكاالن ينليكازنلياهايكانلا ييلشهكلقياحلااتيكبده ل ه يا يبدكنلي
(ي…)اا ريبديبيهادنيهدايندليند تييد يندليظد ا يصد ي يأاد تيفد يحكله دلي(يكا ااا ييهو كلت)ينؤثصي

ي:(2)،ينحايقاا لي(1)"فلهثهتينليكا ا ةيإاىيكانلا يكانهناعيكااحك يا لي
ي

 صوري ما شئت لي األمس وسحره
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 يوم كان الحب في كفي زهره
 أرسمي للقلب أحالم المسره
 ودعيني أذق األفراح مره

ي
زنلليكيؤ يه اه يرن ينلزن،ياهأثهيكاصا ةيكاه يهقكن ليفلرؤكه ليرؤىيكانبها يفلإلحبلعييناتيكاي

إليكاصدددالتي"كادده يكقدداريرنددد يريدد يكاجيدددل ي كا يكايصدد  ي(3)"كرف ددداكل"كانابدد ،ياا ددهكيف ددد يه نددزياؤدددزنلييددد
جدزيياكاق كمليكاه يه كفقيشثصك يكرف داكلي يهد بينجدل سياؤشدنييدأليهدهكيكرف داكليإنندليك ندزياؤنلاد يف داي

نليشثصكه ليااهاني يهبه ك يكاا ك ينن يارليكانلا يف يرؤميكادناعييند ا يكادزنليكه بدبيفد يشد ا ي
،ياؤددزنلييلابددنو يكانيكندد ي،ياكدد  يكادد وها ي(5)(ا ند يكاددزنل)،ياه نددزيفدد ي(4)"كاند ييف ددايأف دداكليثادد يكاجدد  ي

هجبددك يكادزنليفدد ي:يحد هنلأ"يإحبدلليريدلعيإلينددليكهثههد ينددلزنيفد ي مكه ددلياؤدزنليكهاقدد يرؤدىيأرهيددل كلي
صدددا ةيقددداةيثل قددد يقددداةيهودددل يهودددالين مكددد يهلمؤددد يفددد يقددد  ه ليرؤدددىيكان دددل  ةيابددد يجنكددد يكاننلفدددهياكادددد  اب،ي

(ي…)كرف ددداكلي:ياهلهددلليكاحلاهدددلليكناؤ ندددليكا ندددزكليكاويكددد كل(ي…)كادددزنليكايؤكددد يكاي ددد ييكانهالقدددري:ياكااددلن 
ي.(6).."اكابنو يكانكه ي

 يهنظ ينلزنيندليثالا دليكادزنليأايكاحكدلةييصدا ةيرلند يقد يزكادتيإهيأليرؤىيأليهؤنيكابا كاك يكاه
آ كم ددليكانهشددلمن يولنددتيقدد يزكاددتياحددرينحؤ ددليكإلكنددللييددلحياك  نمنددلليإاددىيكاحكددلة،يااددهاني ك يجدداينأبددلةي

 .(7)"كاحكلةيكنزايه  كجكلسي
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 :اللغـة الشعريـة
فاأللفدا  همهدا نداش ود رنا هدش ال وداجة  ال د ب : (1)للشعر لغته الخاصة على حد  ود ب  دش رشد   

لدللك فدد  نداش  (2)ل وت ني الهحك،  لنش ها  ن عث هنما هدش جاودة    عاجفدة، بال دا  هدا  ودتح  ا نتهدا 
، لل ارت جدت تلدك (3)اللغدة للدى ج  عتمداا وتخ ا  الشعري للغدة ن نمدا   ال للفدش الشدعري ، ند  الدلي  عد    

“ ،  علدى هدا  درو ند ن ش  ش       (4)" ش ه  الغناء هنما للى الن   “ اللغة  خص صة في   ائ تما لن نما 
، فمددي  دللك تهتلددك ود ت ش،  حد نها لات ددة،  األخدرو و اهمددا (5)“الشدعر ود ل نان ددة للغدة  جاوددة ودحر   فتنداش 

اوتنشداج  ائدد  “ ، لهدا لمددا هدش ود ل خ وددة فدي (6)“تندا  تللدج  دد نر الشدعر  “الشدعر،   درو العد ا ي  نمددا 
، فمي  ملا الهعنى ل وت ترن  ا  نح  ا  لأل ب، (7)“لعال  النلهة،  اوتنشاج  ائ  لل     عش جر   النلهة 

 للدى  ش تح د  عدش هعناندا العدا ي، للدك الهعندى الدلي تتخدلال عدا ل،    دد   ل “ ففي الشعر      للغة هش 
 ف در الشداعر،  ند    د   “ لدللك فلغدة الشدعر هنفدر ل  دلاتما لهدا لمدا هدش ود رل ف مدا . (8)“رلو ال فة هشترنة 

 لددللك  ته ددخ الخ دداب فددي [ …]الدصد  ل  عهدد  حا تدده ال   ان ددة تفددر ا   خص صدد ة فدي رل تدده له  دد عة 
“ ، لن نمددا (9)“ا ترن  دا     ومددا  نداء  الشدعر  الننافدة  الغرا ددة،  الدصد  ل هددش  د ش فندد ش الدد ب األخدرو  عددد ن

، فمي ت و  الت ر ة  تأتي  التص رات اللنن ة للى ح خ اإل راك، (11)“ل وت ل        هدننا  للت ر ة نفوما 
لنمددا  ودد لة اودددت جاش  انتشدداج  هددش با اتمدددا األ لددى  ش تن دددر .  ننددر هدددش  ودد لة للندددب    للتفدددان “ فمددي 

 صد ح الشداعر ند  ود   “ ،  تهاشد ا  هده ندلا الدر ي فدد  (11)“   اب ا وت ا    تحرك  تمخ األعها   تفتح
 .(12)“اللغة 
ند  خلدد  [ …] حدا ب ود ها  الخدر ا  النلهدات عدش ج  عتمدا الراودخة للدى ج  عدة    د ل  ندلا الخدر ا "ألنده 

ن   ددة  فددي صددد رنا للهوددافة  دد ش اللغددة الهترودد ة   ددد ش اللغددة اله تنددرل فددي هن ناتمددا األ ل دددة  فددي  نانددا التر 

                                                                 

ــ: ينظـر( 6) ــأ ون ــ     ه ــ   : ر رشـي  ال يروانــا  ي  يــ العمــ ف  ــا م الــر الشـعر ون اه ــ  ال مي ــ ير له م مــ  م يـا ال
 .6/621:  6555  2ال اهرف  ط

 .15: الشعر كيف نفهمأ ونيذو : ينظر( 2)
 .252: 6515  6نخهة مر األلايذف الجامعيير  هيروت  ط: ن ا  الفكر المعاصر  غاييار هيكور  يرجمة( 3)
 .35: 6513  6جلو المصرية  ال اهرف  ط اللة األلفاظ  إهراهيم  نيس  مكيهة األن( 2)
 رالـة م ارنـة   –نظرية الشعر لن  الشعراء الن ا   ا األ ب العرها ال  يث مر خليل مطرار إلى هـ ر شـاكر اللـي اب ( 5)
 .222: 6512  6منيف مولى   ار الفكر اللهنانا  هيروت  ط.  
 : 6515ط  . وزارف الث ا ة واإللالم  هغ ا    ل نار  لير العوا ي  . لغة الشعر ال  يث  ا العرا    ( 1)
 .622: الشعر العرها المعاصر قضايا  وظواهر  الفنية والمعنوية( 2)
 .625: م  مة الشعر العرها( 1)
 .65: لغة الشعر ال  يث  ا العرا  ( 5)
 .33: 6511  6غرب  طم م  الولا وم م  العمري   ار يوه ال  الم: هنية اللغة الشعرية  جار كوهير  يرجمة( 61)
 .25: م  مة للشعر العرها( 66)
 .61: 511  6م م  الولا ومهارك  نور  المغرب  ط: قضايا شعرية  جاكهلور  يرجمة( 62)
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، للش فالنلهدددات التددددي تصددد ا الت ر دددة الشددددعر ة تحهدددب خصائصدددما ال   دددد ل هدددش خددد ب العهددددب "(1)الشدددعر ة
الشعري، لها   نه الشاعر ف ما هش عاجفة  خ اب،  انو ا   تناوب  الص رل التي  حا ب  واهتما،   وداجة 

. (2) ي  دد ر احتناهمدا للدى ا نفعداب  الت ر ددةتلدك اللغدة،   ش الع ئد  ف هدا   نمدا   تدتحن  للددى الن دا  النحد
  ش الشداعر  ححواودده الهرندج  وددهعه اللغد ي الدد و   “ علدى  ش تلدك اللغددة    د   ش تت دد    ت د   الح ددال 

نهدا  شد نا   ه  لأللفا  هعاني     ل ل  تنش لما،  ود   خدر  واعد ل هد ف عا   حوده الفندي فد   وديء للغدة،  اا
علدى هددا تدد   نصددب للدى نت  ددة فح اندا  ش لغددة الشدعر تع ددر عدش لاتمددا هدش خدد ب    ندداءا  . (3)“للدى األهدا  

 .لاتما،   ش و ل التع  ر التي تهتلنما الدص  ل، هتأت ة هش  لفا ما     العنس، فمي ن اش هتناهب  لاته
 

 : لفاظ الموت لن  اللي اب ونازك 
ن درل تن عدت فدي هصدا رنا التدي  د  الهع د  الشدعري أللفدا  الهد ت لد و الود زاب  نداخك هفدر ات ن

 نلا التن   في اآلخدل لنهدا  غندي لغدة الشداعر،   ر جده  دالتراث .. اوتد ت هنما  التي ون  حما ف ها  ع  
اللغ ي العر ي  ن نه ا نا  شرع ا  له  وته  هنده هدا  شداء،  لندي  حداف  علدى للدك ا هتد ا  النددافي هدش   ش 

ند ش “    ع  ترك جائفة هنما فحنه   خب  دهش ه ان دة تجد ر الح دال ابفاله   ها ها   خله الشاعر هش  لفا
األلفددا  تخلدد  نهددا  خلدد  نددب شدديء  هددر عل دده  صدد ح ا وددتعهاب فددي نددلال الح ددال الهتغ ددرل،  نددي تنتودددب 

 نددلا الندد   لد س  ال ددر رل  ش  ندد ش صددح حا   الددد ر  (4)“..  هدر ر الوددن ش  هدد  ا   ودد غه عل مدا التنددرار 
ه فاأللفدددا  فددي الشدددعر ل وددت  ال دددر رل  ش تع ددر عدددش    تمددا الهع ه دددة، ألنمددا للا هدددا الددلي   دددب تعه هدد

 خلدت فدي ود ا  الددنع الشدعري فحنمدا ود ج تنتوددب  نندر هدش   لددة  فد  هدا ند  هددد ر لمدا  اخدب الددنع 
 .الشعري

 هها  ح نا فدي اوتدصدائنا لت ر دة شداعر نا، اش  نندر  لفدا  الهد ت التدي  ارت فدي   ا  دنم ، ود  
ش ع ر اإلنناش عش للك  ألفا  اله ت ال اوعي  اله ت، الر و، ) تنا لت اله ت   ع  ه ال اوعي  الرهخي،  اا

خ ا ل على ها  ر  هش  لفا   خرو ه ح ة  اله ت،  نناك وصائ  ل و .. ( الحتج، ال ناخل، النفش، ال نة، 
 صددد ة )، ( (6)نددد اء الهددد ت) ،( (5)نعلدددب الهددد ت)نددب هدددش الوددد زاب  نددداخك تددد حي عن اناتمدددا  ددداله ت نحددد  

، ( (3) دد ش فنددي الهدد ت) ب ددرال عندد  الودد زاب،  عند  ندداخك هددش هنددب (  (2)عندداخ فددي ال حدد  )، ( (1)هحت در

                                                                 

 .31:  6512  6 ا الشعرية  كمال  هو  يب  مؤللة االه اث العرهية  هيروت  ط( 6)
 .22: زمر الشعر : ينظر( 2)
 .61– 2/5: ال يوار( 3)
 (.الم  مة. )2/66: ر .م( 2)
 222/ 6: ر.م: ينظر( 5)
 .6/231: ر. م: ينظر( 1)
 .216/ 6: ال يوار: ينظر( 6)
 .156/ 6: ر. م: ينظر (2)
 .252/ 6: ر. م: ينظر( 3)
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، علدى  ش ترن ددخ الشداعر ش علددى تلدك الهفددر ات ( (6)ولددب ه دت)، ( (5)الهد ددرل الغر ددة)، ( (4)هرن دة بر د )
 .ة  فنر ة و  هر  ما الشاعراش اء هتفا تا  ل ر رل  هلتما  ر ج نفو ة  ا تهاع 

ففي الهرحلة الر هانو ة هش هراحب اإل  ا  الشعري، ن ح   ش ناخك و  فاوت الو زاب في حد  نما  
عددش الهدد ت  هددا  ددرت ج  ددده هددش  حاودد س الخدد ج  التشددال   النر دددة،    دد    ش الشدداعرل اوددت حت ه  ددد   

نهدا هدش . اله ت ل س هش  اوعما ا  تهاعي  النفوي حودب وراءاتمدا فدي الشدعر الر هانودي  هدش وناعتمدا  اا
ف داءت  لفدا  الهد ت هتن عدة  نهدا ند  ه  دح فدي ال د  ب . (7)“   د   ع ودة  ن ددة  د ش الشدعر  الهد ت 

(2.) 
 هددا الودد زاب فددد   ددداء ح  ندده عددش الهددد ت فددي   ا  ندده األ ب عددا را    ددداءت هفددر ات الهدد ت ول لدددة  

ر ة التي  ص رنا  غض الن ر عش تار خ  عض الدصدائ ،  حوب اله ه عات الشع( 1)   حما ال   ب 
فناش اله ت عن ال    تع و ن نه ت ر ة هفر  ة على لات الشاعر،    تد لما،  ن  في عنف اش هراندته، 
  حث عش الح   ة التي  ع  فراوما ه تا ،  عل ه ففي نلال الهرحلة ناش الح  ث عش اله ت  ألفا ه ال اوع ة 

 هدا الهرحلدة النان دة ، هرحلدة ا لتدخا ، فدد   ودرج الود زاب فدي ح  نده عدش الهد ت، لن نده .   نح نح  الرهدخ
 صد ح ور  دا  هندده لل  دراال هرت جددا   داله ت العدا ، ألش العددرا   عد ي    دداعا  هر  دة، ف د   عددش للدك فددحش 

ال    ن    ا ة هفر ات اله ت و   خلت هوارا      ا  ع ر عش للتخاهه الو اوي،  صار اله ت هعا    للح 
انشد  ل )ح ال     ل  و  اختلجت  لفا  ال عث  ألفدا  الهد ت الد اوعي،  ندلا هدا صد رته ه ه عتده الشدعر ة 

 (.الهجر
 ها ناخك ففي تلك الهرحلة التي صدار ف مدا الود زاب هلتخهدا ، فانمدا ود  انفندت تد ر   ا  هدش تشدالهما، 

شد رل ) ( ورارل اله  دة) ( عاشده الل ب)ة للك في  ب ت تن ر للى اله ت ن رل  وب تجرفا    هنش ه ح 
التدي ن درت ( للص ل  الند رل ) (  غ ر  ل انه ال حر)  لنش ل س  ال ر ة نفوما التي  ح نانا في ( الدهر

ف مهدا للدى الهد ت ن درل صد ف ة، فأصد ح عند نا انج ودة الدر ا هدش  ودر ال ود ،  اتصدالما  هن عمدا األخلددي 
ا في ه ه عت ما األخ رت ش، علدى العندس هدش الود زاب الدلي  ودا  هده الهد ت ع ودة لتحد  رل ة  ننر لشراو

ف د   ( الشناشد ب) ( هندخب األوتداش) ( الهع   الفر د )هتأصلة ، فأص ح ور  ا  هنه ح  الت ح  هعه نها في 
 فدي . عش للك ر ج الشاعراش  لفا  اله ت  الج  عة  على نح   ودجا هش خ له ن رتم  الهت مهة للح ال

 لفددا  الهدد ت عندد  ندب هددش الودد زاب  ندداخك علددى التتدا ه  هددد ار  ر  نددا فددي نددب ( 1،2)ال د  ل ش اآلت دد ش 
نها  ر ت  ص غ لغ  ة هتن عة  .ه ه عة على  ش تلك األلفا  ل  تأت  تلك الص غ الهفر ل  اا

  

                                                                 

 .6/512: ر. م: ينظر( 2)
 .6/522: ر. م: ينظر( 5)
 .6/111ر . م: ينظر( 1)
 .32: رالة ومخيارات –نازك المالئكة :   وينظر12: يأثير المذهب الرومانلا  ا شعر نازك المالئكة( 2)
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 (1)   ب رو  
 

مفر ات 
 الهواكير  الموت

 جر 
 اللالم

قيثارف 
 يااله ا  لاصير الريح

 زهار 
 و لاطير

المعه  
 الغري 

منزل 
 األقنار

 نشو ف 
 المطر

الشناشيل 
 و  قهال

 23 616 53 55 22 2 5 2 1 1 الموت
- - -  2- - - - -  6 ال مام
-  3 6 6-  6 2-  6 6 المنية
- - - - - - - - - -  ال يف
 2 65 2 2 2-  3 5 3 2 الر ى
 6- -  6 6- - - - -  الهالك
-  2 2 3 2-  3 6-  2 الفناء

 2-  6 6- - - - - -  اال يضار
 6 6- - - - - - - -  النزع
 25 11 23 25-  1 61 5 2 2 ال هر
 6 5 6 2 1- - - - -  الل  
-  2-  6 6- - - - -  الرمس
 6-  6- - - - - - -  الضريح
- -  2- - - - - - -  الشاه ف
 6 6 2 6- - - - - -  الجنازف
-  2 6 2- -  2  6 6 النعش
 2 6- - - - -  6 6-  الياهوت
-  3 6 3 6-  6 6 6-  الجثة
- - - - - - - - - -  الر ات
 3 66 6 6- -  6- - -  ال  ر
 2 3 2 2 6 6 2 3- -  الكفر
 6- - - - - - - - -  المواراف
 6- - - - - -  6-  2 الجثمار
-  6- - - - - - - -  الجهانة
 26 62 22 36 61 31 626 51 212 11 
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 (2)   ب 
 

مفر ات 
 الموت

مألاف 
 ال ياف

 غنية 
 6لإلنلار 

 غنية 
 2لإلنلار 

لاش ة 
 الليل 

شضايا 
 ورما 

قرارف 
 الموجة

شجرف 
 ال مر

للصالف 
 والثورف

يغير  لوانأ 
 اله ر

 61 62 2 31 21 51 21 32 11 الموت
- - - - - - - -  6 ال مام
- - - - -  3 3-  1 المنية
- - - - - - - - -  ال يف
 6 2-  6 2 2-  6-  الر ى
- - - - - - - - -  الهالك
- -  6 2 2 63 1 3 25 الفناء

- - - - - - - - -  اال يضار
- - - - - - - - -  النزع
 2 5-  5 1 62 5 3 36 ال هر
- - -  6 6- - -  6 الل  
-  6-  6- - -  6-  الرمس
- - - - - - - - -  الضريح
- - - - - - - - -  الشاه ف
-  6- -  3- -  6-  الجنازف
- - - - - - - - -  النعش
- - -  6 2- - - -  الياهوت
- - -  3 2 3-  6 6 الجثة
- -  6-  6 2 6-  3 الر ات
- - - -  2 63 6 2 2 ال  ر
 6 2- - -  2 6 6 2 الكفر
- - - - - - - - -  المواراف
- - - - - - - -  6 الجثمار
- - - - - - - - -  الجهانة
 615 25 22 662 613 55 1 25 22 
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 :اليأثر هلغة الموروث الشعري 
للغة الشعر الد      عما الهته دخ فدي شدعر الدر ا ، هدش ح دث تفاعلمدا  حر دة  تح لمدا للدى هرندب  

دافي الدا   هش  عها  الها ي،       وم   شنب     رخر في  عب األنر الفني  عاء  ختخش للك اله  الن
فندافددة الشددداعر  حودده اللغددد ي صدددارا  م ئدداش لددده هناخددات تفدددرض   عا ندددا علددى لغتددده  صدد رل  هندددش لندددا  ش 

ألش التدراث ر ا،  دد نر،  لد س شددارل .. شديء   دب  ش نتهنلدده “ نتحودس ثنارندا، فددي شدعرال، ألش التددراث 
، لللك ناش (1)”..،     ترننا على    ا ه  ل ء عا خ ش   ملا الهعنى  ن ش  افعا  للت ا خ  اإل  ا . للتخن ة

الهد ر ث،  ودد لة هدش  وددائب الشدداعر الهمهدة، لل  عدد ال ال د ت هددش األنه ددة  أنده خ ددر   دخاء الدصدد  ل،  ددب 
علددى  ش . (2)  ننرندا ته دخا ، تلددك التدي تلند  ف مددا ثندار  ودد فه الهد تى هدش الشددعراء خل  ندا فدي  ودد و صد رل

 لنب لدجة تار خ  ختلج هش لغة للى ،  ع   لل ما اعت ارنا   نفح ف ما هش ر ا الش اب  ش“ الشاعر   ب 
 . (3)”لغة  خرو  لما ن اش  وته   ل انه هش للك التار خ

األ  دب  هدا  هتلنده هدش خص صد ة الن در للدى ا هد ر  تفود رنا  فد  رل دة لات دة “  عل ه  هنننا الدد ب  ش 
هتلددك خصدائع ال نداء الفندي فدي العهددب اإل د اعي  ودعى للدى ت   دج هددا تتخدل هدش الن درل ال هال دة التدي ت

  د ال صدالحا  ههدا ود  ترودخ فدي نفوده  لانرتده،  هدا  لدتهس ف ده هدش ود رات، ه دافة تخ دي عهلده ا  دد اعي 
، (4)“ در ا خاصدة،  تودت عب ف هددا تودت ع ه شد ئا  هددش هح جمدا  ه هدح ترانمددا  خصدائع ه تهعمدا  ثفاودده

 .(5)  هخ ج هنه توته  اللغة جاوتما،  اإل  ا   صالته، ف نتج ال     فالها ي  لر  هن ت
هش نلا الهنجل   هها تختخنه اللانرل الشدعر ة هدش  لفدا ، راا الود زاب  ودته  هدش التدراث هدا  غندي 

، علددى  ش الدددد ر الددلي  د دد  هنددده (6)“  ال صددالحة  هددا ل ه   دددة  هع ددرل “   لصددب ت ار دده الشددعر ة لن نددده 
  للك الد ر اللي    ه الحا در هدش   ش لخد ب، فداألنر الشدعري الدلي  فدا  هنده الود زاب و لده الشاعر، ن

(7): 
  قضا نهاري يغير األ ا يث  غير المنى

ر للعس الليل  نا ى ص ًى  ا الرياح  وا 
 يا  ها طاف ها وانثنى ..  ها 
 “يا  ها …  ها “ 

 .ويجهش  ا قاع قلها نواح

                                                                 

 .65: 6515ط  .الذاكرف الشعرية  قيس كاظم الجناها  مطهعة العانا  هغ ا    ( 6)
 .1:ت. ط   .لطيفة الزيات  مكيهة األنجلو  ال اهرف   : اليوت  يرجمة.  س.م االت  ا الن   األ ها  ت: ينظر( 2)
 .61( : إلذالة واليلفزيورملف ا) ه ر شاكر اللي اب ( 3)
 .12:  6511  1األقالم  ع( ه ث)كيف قر  اللي اب  لف ليلة وليلة  للا   ا  ( 2)
 .5: الر لة الثامنة: ينظر( 5)
 .262:  6512  2إهراهيم اللامرائا  المؤللة العرهية لل رالات والنشر  هيروت ط. لغة الشعر هير جيلير   ( 1)
 .6/125: ال يوار( 2)
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 :(1)ن  هش و له الشاعر 
 

 قضـا نهــاري هاأل ا يــث والمنــى 
 

 ويجمعنـــــا والهـــــم هالليـــــل جـــــام 
 

 
فالود زاب ودد  و ددى نمددارال  غ در هددا و دداال الشدداعر الددد   ، لند ش الودد زاب  داوددي الهددرض،   تفددرس 
لا ها هدر  ده الل دب فدحش لنر دات األندب،  صد ت بد  ش،   عد ش اله ودج  شد  تأخهدا ،  اله ت في   مه،  اا

 .ب ش ئا  اخاَء ها ن  عل هألنه ب ر وا ر على  ش  فع
 :(2) عته  الو زاب و ب الشاعر ( اله هس العه اء) في وص  ته 

 
 ذهــب الشــهاب  مالــأ مــر لــو ف  

 

 و يــى المشــيب  ــأير منــأ المهــرب
 

 
حد ش  صدج الهدد هس  ود    رنمددا الن در  ه ددى صد انا،   صدد ح الخندال الددل ش  دا ع نا  دداألهس 

 :(3) دف ش  ها   ا ما ناخئ ش 
 

 الشهاب   شيعأ م  األرهعيرذهب 
 وم  الرجال العاهرير  يال هاهك هازئير

 و يى المشيب يلف رو ك هالكآهة والضهاب
  الي هليأ للى الرصيف هال طعام  و ثياب

 
 :(4) في و له 

 
 يمرلـــتا هات ـــات  يـــى يهــــ مت

 

 ضــلولا و يــى جنيــا لــيس يثمــر
 

 

                                                                 

(6)  
ط  .روائ  ال كم  ا اشعار االمـام للـا هـر اهـا طالـب  لهـو  ا مـ  الخزرجـا  منشـورات المكيهـة العالميـة  هغـ ا    ( 2)
 .65ت . 
 .531/ 6: ال يوار( 3)
 .2/511: ر . م( 2)
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 :(1)هأخ ل هش و ب   ي الج ب 
 

 جعليهــــايمرلـــت هات ــــات  يــــى 
 

 ي ـول  مـات المـوت  م ذلـر الــذلرا 
 

 
اهدا ندداخك فلدد  ت د ت افا تمددا هددش الهد ر ث الشددعري فددي هددا نحدش  صدد  ال  ا ددحة، نهدا  مددر لنددا عندد   

الود اب،  ر هدا  ند ش الودد ب فدي للدك ند  اش رل ددة نداخك للهد ت فدي هشدد ارنا الشدعري خ دعت لهحدد  ات 
 دلاتما، ههدا  عدب هددش ت ر تمدا الشدعر ة ت ر دة ت د   فددي لات دة، ال ناندت الشداعرل تنجلد  هدش لاتمددا  تنتمدي 

 .اننر هعج اتما بر  ة عش ال اوه
 

 :لغة النص ال رننا 
 

هنلهدا  فدا  الود زاب هددش لغدة الهد ر ث الشدعري،  فددا  ندللك، هدش لغدة الهدد ر ث الدرثندي، لهدا لمدا هددش 
لد  تددأت هدحهدة   توددرنا الشدداعر هخ دة فددي لندراء الددنع الشددعري ن نمدا  ننددر فاعل دة،      تع  ددرا ، نددلا للا 

لللك ناش  وتخ ا  الو زاب  ناخك النن ر هش األلفا  الدرثن دة فدي شدعرن ، لده هدش ال  لدة علدى  ش . ا توارا  
” صلتم   اله ر ث ال  ني ه اخ ة لصلتم   اله ر ث الشعري، فلد   ر ت لشارات نن رل في شعر الو زاب ند

، (9)،  وددددددددر(8)،    دددددد ب(7)،  ال ددددددرخ (6)،  الصدددددد ر(5)،  عخرائ دددددددب(4)ة،  الد اهدددددد(3)،   دددددد   الحشددددددر(2)النشدددددد ر
 نلال األلفا  لات    ت هلنرل  غني  ما الشاعر ص رال،  تن ش فاعلة في ل صاب الهعنى، “  (11) ال ص  

 وتخ   لف ة النشد ر  ندلال اللف دة الدرثن دة لات   لددة    هندش  ش ت اخ مدا (    ال ر  )ففي وص  ل الو زاب 
ش نانت  الهعنى نفوه، لللك ناش ه وعما في األ اء  ه      : (11)نلهة  خرو حتى  اا

 
                                                                 

 .626: ت .ط   . يوار المينها   هرلة وشر أ  لهو    م  الخزرجا  المكيهة العالمية  هغ ا    ( 6)
 .6/632:  يوارينظر ال( 2)
 .6/161: ر. ينظر م( 3)
 .6/221: ر. ينظر م( 2)
 .6/221: ر. ينظر م( 5)
 .6/255: ر. ينظر م( 1)
 .6/211: ر. ينظر م( 2)
 .6/225: ر. ينظر م( 1)
 .6/152: ر. ينظر م( 5)
 .6/651: ر. ينظر م( 61)
 .6/632: ر. ينظر م( 66)
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 للى  موايك الميناثرير هكل من  ر
 لالم جال  يأ ال م  واتهات والوج 

 للى الميه الت ل و هم  والغا يات قهورهم طرقاً 
 وطيب رقا هم  رقاً 

 ي ر إلى النشور  وي لب العجالت  ا ال رب  
 .  الربويرقب مول

 

 هددا ندداخك فمددي األخددرو ودد   فددا ت هددش الهددد ر ث الدرثنددي،  لنددش  دد ت نددلال اإلفددا ل هتددأخرل، لن نمدددا 
 :(1)نانت هلح ل، نها و     ش  شرنا للى للك، ففي و لما
 

 يلي يل الماء واليراب والهواء
 م ا عًا  اغرف  وثورف  مراء

 يزلزل العصاهة اللو اء
  يل ط الطغيار

 لههيارويزه  الهاطل  وا
 ويمكرور مكرهم ويمكر الر مر

 

 وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا: هأخ ل هش و له تعالى ”  خن  ال اجب  ال متاش“فد 

ويمكررنون ويمكررن اللرر    هدأخ ل هددش اآل دة اله ارنددة “ ،  و لمدا   هندر ش هنددرن    هندر الددرحهش (2) 

 . (3) والل  خين الماكنين
هررو اللرر    ندلا هددأخ ل هدش و لده تعددالى ( الهلددك) هعندى  (5)”هلنددي“    (4)”هل ندي“لف ددة   اودتخ هت نداخك

الذي ال إل  اال هو الملك القدوس السالم المؤمن المهيمن العزيز الجبران المككبرن سربحان اللر   مرا       
يشنكون

 :(7)، نح  و لما (6) 
 .مليكا طالت الر لة  طالت  وان ضت    اب

 رت  الأل  الأل األهوابوهير لوالم م فلة  ه 
  ملت معا جرا ات الف ائيير

 .وطعم الموت  ا  يلول  طعم الطير
 (جنير) ملت معا هموم ال  س  يا ملكا وجرح 

                                                                 

 .612 – 613: للصالف والثورف ( 6)
 .16/ اء اإللـر ( 2)
 .31/األنفال ( 3)
 .622: للصالف والثورف( 2)
 .616  631: يغير  لوانأ اله ر: ينظر( 5)
 .23/ ال شر ( 1)
 .22:للصالف والثورف( 2)
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 :(1) و لما 
 

 له ار مر  نهض اللماء
 مر  ونما  لم ف   ا ال نهايات مر الضياء

  ا غاية مر شرف الكواكب هيضاء
 

ذي نفع السموات بغين  مٍد كنونها ثم أسكوى  لى العنش وسخن الل  ال : هأخ ل هش و له تعالى 
الشمس والقمن كل يجني ألجل مسمى يدبن األمن يفصل اآليات لعلكم بلقاء نبكم كوقنون  

 (2). 
 

 :اليأثر هلغة الكالم الم كا 
    هنش للغة  ش ت دى هحاف ة على ن ئتما الد  هة هه تج ر الح دال،  دب تودعى للدى التجد ر ندي 

اللغددة التدي تتدد ا لما الج ددات ندي التددي تع در  صدد   “ األخدرو   شدنب  حفدد  لمدا ح   تمددا، لدللك ندرو  ش 
تع  ددر عددش ا نفعدداب  ال  دد اش، ف ندداء اللغددة    خانمددا،   وعمددا  هصددجلحاتما نددي التددي تع ددر عددش شخصددد ة 

 .(3)“الناس الل ش  تخاج  ش  ما 
لدى هندب نددلا  عدا  ر خ رث،  ودد  ت عدت ندداخك  ع   تده  ر ت  ش اللغددة ال  ه دة    دد    ش تنددى هددا  اا

  عب الل    نفرنا،   للك  ص حت اللغة الههاروة على صع   ال اوه ني لغة الشعر التي  لتخ   ما نن ر 
 .(4)هش الشعراء الر هانو  ش العرب

فددد  اودددتخ   نددب هدددش الوددد زاب  ندداخك اله ئندددة لغددة النددد   الهحندددي فددي شدددعرن ، لل  ر ت نلهدددات  
 :(5)ئعة ا وتعهاب في لغة العاهة، فناش لما  خنما نح  و ب الو زاب شا
 

 يا قارئًا كياها
  هك للى شهاب

 شاه ف هير ال هور يهكا
 يليوقف العاهر يا ص اها

 

                                                                 

 .22: يغير  لوانأ اله ر( 6)
 .2/ الرلـ  ( 2)
 .25:م االت مر الن   األ ها( 3)
 .12-11: ئكةااليجا  الرومانلا ويأثير   ا شعر نازك المال : ينظر( 2)
 .6/212: ال يوار( 5)
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 الشان ل ني الل حة اله   عة و ا  الد ر،  نتب ف ما او  الهت فى  تدار خ  فاتده  ننداك هدش  نتدب عل مدا 
      ات شعر خ ا ل على هددا ودلج،  علدى هدا  دد ب الد نت ر خل دب ا دران   العج دة لش ث ة ورثن ة    حنهدة 

 .(1)الفص حة ل  تعرفما، فمي هها تعارج عل ه العاهة
 :(2) ني جائر  حري  ش ه الن رس،  ني هش  لفا  العاه ة في و له “ الغاوه “  اوتخ ا  

 
 غريب  ا لهاب الموج ين ب لن   الغاقأ

 يرثيأ.. لعف النخيل  لليأ يئر الريح  ا 
 قصائ   ال زينة هير  ورا   مر ال  لى  و الصفصاف يهكيأ

 
 اوتخ      ا  لف ة ال رل،  ني  عاء هش الجد ش الهفخد ر ت  ده علدى  ودجح الهنداخب فدي ل دالي 

 :(3)الص ج، ف  ر  ها في  اخلما هش الهاء 
 

  طلب الماء  يأيينا مر الفخار جرف
 قطر  ..ينضح الظل الهرو  

 هع  قطر 
 

 :(4)  وتخ   هش األباني العاه ة ها  راال هناو ا  هه الغرض اللي  رهي لل ه ففي و له 
 
 اصغوا إليأ ليلمعو 

 يا لعيور“ : يرثى الشهاب وال كالم لوى يشيج 
 .“للم للا إذا مررت 
 

 . ب ر للك هش األباني“ ول  عل ه  جرج ع نه  حا  ه “ ابن ة 
 الصدح ح  ش  (6)”  عانده”  (5)” ر انه“التي  وتخ هما اوتخ ا  العاهة لف ة   هش األلفا  األخرو

 .ألنما على خنة فعلى التي هلنرنا فع ش(   عى )   (  ر و ) ا وتخ ا  األهنب لما 

                                                                 

 .21:  6513  6  ك62خليل إهراهيم العطية  األقالم  ع. اليركيب اللغوي  ا شعر اللي اب   : ينظر ( 6)
 .6/152: ال يوار ( 2)
 .6/152: ر . م( 3)
 .6/311: ر . م( 2)
 .6/325: ر . م( 5)
 .6/325: ر . م( 1)
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 ها ناخك فمي األخرو ود   فدا ت هدش اللغدة الهحن دة لندش لد س  دالعه  الدلي  فدا  هنده الود زاب، فدد   
ا  الدددلي  مدديء لمدددا عددد   اإلخددد ب  د اعددد  اللغددة، ههدددا  وددديء لمدددا، ففدددي وصددد  تما  د ددت  دددهش للدددك النجددد

 :(1)ن  لف ة نن رل الت ا ب  ر هدا   ت   لت هش لوتخ ا  العاهة في و لما(  -1– بن ة اإلنواش ) الهج لة 
 

 لصـرينا ال يـاف لـم يهـ  معنــى
 

 لوجــــــــو ي أل معـــــــــا ل يـــــــــايا 
 

 كــل شــاء يلــوح لــا لــ مًا مــراً 
 

 كفنـــــــــــــًا هالشــــــــــــــكافولغـــــــــــــزًا م 
 

 
 :(2) و لما 

 
  هكـــــذا  الـــــت للينـــــا ال يـــــاف

 

 لـــــــــــم يهـــــــــــ  منـــــــــــا صــــــــــــ ى 
 

 لـــــم يهــــــ  إال النــــــ م األلــــــو ا
 

 وصــــــــــــــــــــــــوت واخيهيــــــــــــــــــــــــا  
 

 
 

 :الصورف الشعرية 
في نب عهب فني،   و ها الشعر   صفما  عاهة هش ال عائ  الهمهة في “ للص رل هنانة   نر ة 

[ لن نمددا]“    ددح هدا ع ددخت اللغدة ال ا ددحة عدش ل  دداحه “ الدصد  ل، فأوددتخ هما علدى حدد  ود ب ه ل ددك 
نها لنما في ال ودت نفوده ال ود لة الفن دة ال  نر دة لنددب الت ر دة . (3)(ال اعث اللي  عجي الهتعة ال هال ة 

الص رل ا  ا  لنندي "للى الد ب لش (   ب ر ف ر ي)  لنب الشاعر الفرنوي . (4)في هعنانا ال خئي  النلي
نها تن ن  هش ال هه   ش حد دت ش  اوعت ش صرج،  ني      هنش  ش تن ن  هش الهدارنة  اا

تنخ ي فدج  اللي    ر في ر س الشاعر، لنما تعنس نب ها  حس “فمي  (5)"تتفا تاش في ال ع  ولة    ننرال
ب ألنمدا  دخء هدش الت ر دة الشدعر ة  تدرخر هده األ دخاء األخدرو فدي ندد (6)” ده هدش تد اخب  د ش الفندر  العاجفدة

تشد ه ولودلة هدش الهرا دا ه  د عة “،  عل ده فالصد رل الشدعر ة فدي وصد  ل هدا (7)الت ر ة  ص ٍ  فني   اوعي

                                                                 

 .6/221: ال يوار( 6)
 .2/612: ر. م( 2)
 .6513:225ط  .شعر الرثاء  ا الشعر الجاهلا  مصطفى له  الشا عا  ال ار الجامعة  هيروت   ( 3)
 .222: 6512  2الن   األ ها ال  يث  ت م م  غنيما هالل   ار العو ف  هيروت  ط: ينظر( 2)
 .21: اليفلير النفلا لأل ب( 5)
 .65-62: اليجرهة الخالقة( 1)
 .222: ل  يثالن   األ ها ا: ينظر( 2)
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فدي خ ا دا هختلفددة  ح دث تعندس اله  دد  ،  ند   تجد ر فددي    ده، هختلفدة  لننمددا صد رل ودحر ة،  نددي   
 .(1)“ع اش تعنس اله     فدج  ب تعج ه الح ال  الشنب ففي هد  رنا  ش ت عب الر ا هرئ ة لل

 عدي تلدددائي  ندتج الصدد رل   حدتف   مددا، “ تعتهد  الصد رل الشددعر ة   هدا اعتهددا  علدى الخ دداب، ألنده 
 نأندددده  ددددد    مدددددلال التلدائ ددددة اإل  ا  دددددة فددددي   ددددده الشدددديء الدددددلي لدددد س حا دددددرا     فددددي حنددددد  الهعدددد     نددددد  

بائ دة عدش الحددس، تصد ر  شد اء “هصدجفى ناصدج، لش الخ دداب    عندي .  علدى هدا  دلنر  . (2)“الهتخ دب
 ن  عن ال ن عاش، األ ب ن  ها  هنش  ش . (3)”لنها ن  ح ث هعد  ل  عناصر نن رل    ج ت ارب     ل

 جلد  عل دده الخ دداب العهلدي  ندد  الخ دداب الدلي تتجل دده الح ددال العهل دة،  هددا اآلخددر فمد  خ دداب التأهددب،  ندد  
لخرا ة ال شع ر ”  د.(4)  عة و ن ل   ة واع  على تفن ك عناصر ال      ترن  ما،   للك  هتلك الفش ج

  ددللك تند ش الصد رل هصد را  هددش هصدا ر النشدج عددش . (5)”الهتنداوض الهفندك للدى الشددع ر الهدن   اله حد 
فالشدداعر حددد ش  وددتخ   النلهددات الحوددد ة  شددتى  ن اعمددا،    دصددد   ش  هنددب  مددا صددد رل “الهعدداني النفودد ة 

 دصدد   مددا تهن دددب تصدد ر لننددي هعددد ش لدده   لتدده  و هتددده  لحشددٍ  هعدد ش هددش الهحو ودددات،  ددب الحد دددة  نددده
 .(7)فمي  للك تد   ترن  ة عدل ة  عاجف ة في لح ة هش الخهش. (6)”الشع ر ة

  هدا هددش ح دث   عددا  الصد رل فمددي فدي  اخددب الدنع، لنهددا تعجدي   عددا ا  هتعد  ل، لل ودد  ت د ي  عدد ا  
رو نلهدا  خ ا  التأهددب،  ندلال الهخ ددة فدي الصدد رل ه اشدرا  عند  الن ددرل األ لدى، علددى حد ش ت مددر   عا ندا األخدد

 .(8)لنها تتأتى هش خ ب و رتما على اإل حاء  ألفا ما  تران  ما   ها تحت  ه هش عاجفة
صدد را   ا ددحة ح ددة، لنهددا  جدرب لمددلال الصدد رل  لصددفتما الحودد ة،  ندده    وددر  فددي “ فالشداعر حدد ش   لدد  

ه،  ب با ته ني ها  هنش  صفه  أنه ت ر ة ناه ة في جر دما جر ده للى الد ا   فعب ها، فل س الفعب با ت
للدى ا نتهداب،  لدللك فمد     جدرا صد رال  ان دا ،  لنددش  نه مدا ،   جد ر صد غتما الحود ة  ح دث تخ د  نددب 
ص رل ف ما  د ة ص رال بخارل  بنى،  لنش تهتخا نلال الص ر  شدتى  ند ا  العناصدر األخدرو،  ح دث  نشد  

 .(9)“  هحن  عنما  ه عا  نب هنو 

                                                                 

:   مـ  نصـيف الجنـاها  لـلمار  لـر إهـراهيم  مالـك صـهري  مراجعــة : الصـورف الشـعرية  لـا   ي لـويس  يرجمـة( 6)
 .56-51: 6512لنا  غزوار   ار الرشي  هغ ا   . 
 .232: الن   األ ها ال  يث ( 2)
 .61: 6513  2الصورف األ هية  مصطفى ناصف   ار األن لس  هيروت  ط( 3)
 .21: ر .ينظر م( 2)
 .63-62: ر .م( 5)
 .632: الشعر العرها المعاصر  قضايا وظواهر  الفنية والمعنوية( 1)
 .26: اليفلير النفلا لأل ب: ينظر ( 2)
 .211: شعر الرثاء  ا الشعر الجاهلا: ينظر ( 1)
: ت .ط   .مـاوي  ال ـاهرف   لـهير الفل. م م  مصطفى ه وي  مراجعة  : الشعر واليأمل  روليو ر هامليور  يرجمة( 5)

25. 
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  دللك  هنننددا الدد ب لش الصدد رل الشدعر ة هددا ندي ل  صدد ابة لغ  دة تددتحن  ف مدا العاجفددة  الخ دداب، 
فالصد رل ترن  دة لغ  دة “لتهنب تص را  لنن ا  للت ر ة الشعر ة، ند ش لغدة الشدعر لات ع ودة  ج د ل  الصد رل 

 .(1)”و ب نب شيء،  ني تنتج عش الع وة الهللفة   ش النلهات
 
 :صا ر الصورف الشعرية لن  اللي اب ونازك م
- :المصا ر اليراثية (6

 :الموروث الشعري  -
 تراث هش التدال   الرائعة التي هدا خالدت “ لله ر ث الشعري   رال األخال في تخ    الشاعر الح  ث 

حدس تع ي هنح رل هش الها ي،  الشعراء الهح ن ش   فع ش  اللغة للى األهدا ، لل هدا هدش   دب  هندش  ش  
 دنفس الجر دددة التدي ندداش  حدس  مددا هدش ودد د ال،     د  لنددب   دب هددش  ش  ودتعهب األلفددا  لودتعها   هغددا را  

 نلال العهل ة الفن ة في ت   ج اله داه ش التران دة  ا وت داس،   د   اش تدأتي تعه ددا  لله ده ش الدلي . (2)“
ن ة، ند  فدي حد  لاتده تل  دة لرب دٍة هلحدة ،نللك فاش نلا الت   ج للص رل الترا(3)  وعى الشاعر الى ا مارال

فددي نفددس الشدداعر،  دت دد ما اله ودددج الشددعري، فهنلهددا  وددته  الشدداعر هدددش حا ددرال  ددب صدد رال لن ندده ا دددش 
الحا ر، فم  في ال وت لاته ا ش للها ي،    ا   هش خاصة الها ي الشعري اللي    هنش فصله عش 

 ث للى ت   ج التراث الشعري في شدعرال ودع ا  للدى هش نلا الهنجل  وعى الشاعر الح . (4)”لات الشاعر
ل دراخ  ودائب التع  در اإل د اعي فددي الهد ر ث الشدعري العر دي،  هعاندمدا  الحا ددر الدلي    د   ش  ف د  هددش 

 وتع ش الشاعر  التراث الشعري في  صج حالته الهأوا  ة (  د ل ش نح ا)ففي وص  ل الو زاب . الها ي
 ار الغر ة، تع خال الند  ،  ع ها عخت عل ه و ب الشفاء، فم   رو نفوه نج ر  ح ش   وعه ال اء  ح  ا  في

فدأي حوددرل . رهداال صد ا  فنوددر  ناحده، لده خبددب   دا  فدي   حددة،    هندش لده  ش   لغمددا علدى تلدك الحدداب
تتهلنه   ي  هب خائب  ناب  صغ رته اللل ش    و   ا نت ار   ناش للا ها ح ب الغ     ء الم ب  ش 

 :(5)انها و  عا    
 

 كطير رما يجر الجناح
 وق  م  لهر الرهى والوها  

  ا  و ة خلف يلك الظالل: هعينيأ 
                                                                 

: 6552ط .هنـاء ال صـي ف الفنـا  ـا الن ـ  العرهـا ال ـ يم والمعاصـر  مرشـ  الزهيـ ي   ار الشـؤور الث ا يـة  هغــ ا    ( 6)
25. 
 .12: الشعر كيف نفهمأ ونيذوقأ( 2)
 .12: كيف قر  اللياب الف ليلة وليلة: ينظر( 3)
 .222:  ير المالك( 2)
 .6/125: ال يوار( 5)
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 لجا لشأ   يأ زغب جياع
 إذا  جب الغيم ضوء الهالل

 هذا جناح  هينا وق  لا  هع  الصراع“ي ولور 
 هزهر  
 ي طر 

 . يى يطل الصهاح” … مر الطل
 

، ت    في هعنانا هأخ لل هش و ب الشاعر صخر  لغي فدي رنداء تلك الص رل التي  روهما الو زاب
 :(1) خ ه اللي  د ب ف ه 

 
 وهلل  يخــــــــــاء الجنــــــــــا ير ل ــــــــــوف

 

 يولـــــــ   رخيهـــــــا ل ـــــــوم األرانـــــــب 
 

  مـــرت للـــى ريـــ    ألنـــت ههعضـــها
 

  خــرت للـــى الـــرجلير  خيـــب خائـــب 
 

 هميلفـــــــــة قفـــــــــر كـــــــــأر جنا هـــــــــا
 

 إذا نهضـت  ـا الجـو مخـرا  اللــب 
 

 فرخـار  ـا جـوف وكرهـاوق  يـرك ال
 

 ههلـــــ ف ال مـــــولى وال لنـــــ  كالـــــب 
 

  ري ــار هنضــالار  ــا الفجــر كلمــا
 

   لــا  وي الــريح  و صــوت نالــب 
 

  لــــم يرهــــا الفر ــــار هعــــ  ملــــائها
 

 ولــم يهـــ    ــا لشـــها مــر يجـــاوب 
 

 
 هدا نداخك فد  تندي  ش تودتع ش  صد ر التددراث الشدعري العر دي فدي رودهي صد رتما الشدعر ة،  ا دد ل 

ها   عب ص رتما لات صلة  التراث، فمي ح ش تصج ها  حب  اإلنواش  ع  اله ت،   ع   ش  نشج ف ه 
 :(2)الد ر عنه، ح نما  صعب الته  خ   ش هش ن  بني  هش ن  فد ر، فالنب و  عانت  ه ال   اش فوا ا  

 
 كـــل  ـــا غـــ ًا إلـــى ال هـــر مغـــ ا

 

 ه  هـــــل ثـــــم  ـــــا الممـــــات ثـــــراء
 

 اا ي ــــــوا هــــــذ  ال هــــــور وهــــــايو 
 

  ـــــ ثونا  يـــــر الغنـــــى والرخــــــاء  
 

 
 :(1)فص رتما تلك هأخ لل هش و ب الشاعر 

                                                                 

له  اللـيار   مـ   ـراج   ار المعـارف  مصـر  : شرح  شعار الهذليير   هو لعي  ال لر هر ال لير اللكري  ي  ي ( 6)
 .6/225: 6552ط  . 
 .6/51: ال يوار( 2)



 626 

 
 والــــيزلوا هعــــ  لــــز مــــر معــــاقلهم

 

  ـــأو لوا   ـــرًا يـــا هـــئس مـــا نزلـــوا
 

 نــا اهم صـــارب مـــر هعـــ  مـــا قهـــروا
 

  يـــــر األلـــــرف والييجـــــار وال لـــــلا 
 

 و  صح ال هر لنهم  ير لـاء لهـم
 

 يلـــك الوجـــو  لليهـــا الـــ و  ي ييـــل
 

 
 :(2) و لما 

 
 ويمشـــــا األ يـــــاء  ـــــو  ه ايـــــا

 

 نـــــــا و الــــــــوا لظامنـــــــا و مانــــــــا
 

 
 :(3)هأخ ل هش 

 
 يـــ  ر هعضــــنا هعضــــًا ويمشــــا

 

  واخرنـــا للـــى هـــام االوالـــا 
 

 
 

 :االثر ال رننا 
 

عل دده  –لدد   فددا  الودد زاب    ر دة ن  ددرل هددش الهد ر ث الدرثنددي،  وصصدده،    ود ها وصددة الهودد ح 
لت للى هص ر فني  وته  هنه الشاعر رلاال الشعر ة واع ا  للى خل  ص رل شعر ة لما لل تح   (4)-الو   

الدد رل علدى اوددت عاب الهعداني التدي   توددتج ه األلفدا  العا  دة  حت اءنددا  هندب تلدك الن ف ددة، ففدي وصدد  ته 
لهأوددا ي لل  درو  ش ال  دده ا( عل مددا الودد  )ندرو الودد زاب  دددرش حالتده  حدداب الودد  ل هدر   ( ألندي بر ددب)

                                                                                                                                                                                                           

م م  م يـا الـ ير لهـ  ال ميـ   المطهعـة اليجاريـة : اهو ال لر للا هر ال لير الملعو ي  ي  ي : مروج الذهب ( 6)
 .52/ 2: 6515  2ال اهرف  ط الكهرى 

 .6/656: ال يوار( 2)
 :  يوار المينها( 3)
 .12-13: األلطورف  ا شعر اللي اب : ينظر( 2)
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اللي ن  ف ه ح ش  مخ بص نه    تواوج هنما و و الر و، لل توتح ب هعج ات ال اوه للى رلو لله ت 
 :(1)ح ش ت لغ نلا اله لغ اللي تص رال الو زاب 

 
 و ما هززت الغصور

  ما ييلاقط غير الر ى
  جار ومامر ثمار  و يى العيور

  جار  و يى الهواء الرطيب
 

الود زاب، عنودد ة تهاهددا ، نندا هدد ت حد دددي، فحد ش  مددخ الغصدد ش    تودداوج فالصد رل التددي  د همددا 
فداألهر . (2)( وهزي إليك بجذع النخلة كساقط  ليك نطبًا جنيا) و و اله ت،  ها في اآل ة النر هة 

هختلج تهاها ، فهدا ب اله ت اللي  تهرا الو زاب في  ح انه، ننالك ح ال ح ش  تواوج الرجب  ها ره خ 
 .فتن    ه ت  ن   للا اوتجا  هش خ لما التع  ر عش هعاناته الو زاب

 ت د   هت افددة هده اله ودج الدلي صد رال الودد زاب، ( شناشد ب ا ندة ال ل دي) تتندرر ندلال الصد رل فدي وصد  ته 
فتحددت النخلدددة تح  دد ا   ددددرش الودد زاب توددداوج وجدددرات الهجددر هدددش وددعج النخ دددب صددانعة الفددددائه الهتف دددرل، 

العلراء عل ما الو    ني تمخ   ل  النخلة الفرعاء،  هش ننا فحش الخص ص ة التي   الرجب الواوج على
 هنحمددا الودد زاب فددي نددلا اله وددج، لنهددا تتهنددب فددي الخدد ع الددلي  تدد   لل دده هددش  اودده الهددرض الهه ددت، 

 :(3)رهخا  هش ره خ ا نتصار على اله ت  -عل ه الو  – وتح رنا  ه   في ال عث، لن نه الهو ح 
 

 وي ت النخل  يث يظل يمطر كل ما لعفأ
 يراقصت الف ائ  وها يفجر   نأ الرطب 

 يلاقط  ا ي  العذراء  وها يهز  ا لهفة 
 ياج ولي ك األنوار ال الذهب)هجذع النخلة الفرلاء 

 ليصلب منأ  ب اتخرير  ليهرئ األلمى
 ويهعث مر قرار ال هر مييًا ه   اليعب

 وت  يكلو لظمأ الل مامر اللفر الطويل إلى ظالم الم
 !(.ويوق  قلهأ الثلجا  هو ه هأ ييب 

 

                                                                 

 .6/651: ال يوار( 6)
 .25/مريم ( 2)
 .555-6/551: ال يوار( 3)
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 هددا ندداخك فلدد  ت دد نا توددتلم  الصدد ر الدرثن ددة فددي التع  ددر عددش صدد رل الهدد ت، لل نانددت فددي   ا دددة 
 -ح اتما الشعر ة هتمهة  اإللحا ،  ها في الهراحب التال ة  خاصة تلك التي    ت ف ما تنح  هنحدى  صد ف ا  

ش ناش للغة النع  .فأش ص رنا  لت تنه  هنحى  تحل ل ا  هش نتاا اللات –الدرثني  نر في لغتما   اا
 

 :الموروث الشعها وااللطوري  (2
 

 مدر انتهددا  الشددعراء الدر ا   ل ددا   اوددتلما  الهد ر ث الشددع ي فددي شدعرن  لهددا لدده هدش  نه ددة لن ندده 
تددده الفن دددة فدددي و رتددده علدددى ه مددرا  هدددش ه دددانر ال شدددع ر ال هددداعي  انعناودددا  فمددد  ناألودددج رل، تنهدددش  نه 

التح ث للى ال هاعة التي  نتهي لل ما الشداعر، تنابهدا  هده هدا  عد ي فدي   د اناتم ،  عل ده فدالتراث    د  
 ش  شنب  اخب اله وج الشع ري ع وة هتأصلة، لل  ش الحا ة لل ه تن ن  هش  اخب اله وج الشعري هش 

 .(1)دة   ش الهتلدي  الرهخ التراني مة،  هش  مة نان ة       ش تن ش نناك صلة وا 
لدد  اودتخ   الود زاب الهد ر ث الشدع ي،    ر ال فدي شدعرال  نندرال،   صد رل تهندب تعلدده  ده ألش ال  ئددة 

علدت فدي هخ لتده  هدش ند   مدرت فدي شدعرال، ح دث “ التي عاي ف ما و   ه ته  الحنا ات  الدصع التي 
ند  الهددلنرات النفود ة  ال  ئ دة فدددي تن  ندات الودد زاب تفتحدت شداعر ته،  انتهلددت ن د ا ، فأنمدا ودد لت لندا  

 ندلال ا نعناودات فدي حد  لاتمدا . (2)“النداف ة األ لى، ح ث نانت الحنا ة الشع  ة تشنب ف ما حصة ن  رل 
.  وتع ش  ما الشاعر على خلد  صد رل هته دخل تع در عدش ه ده نه الدلي  ودعى لت ود  ال ع در ندلا الهنحدى

الهعاصر ش التراث الشع ي في شعرن ، هوتغل ش ها  ه هش   عاٍ      ت و  هة  عل ه فد  ا تعث الشعراء 
 عد  هخا  تمدا  د اوعم ، ل ندد ش الهدأن ر الشدع ي   وائعدده ود  حهدب ت  مددا  نفود ا  لده   لتدده فدي نفدس الشدداعر، 

التددي  هدد ت الشددعراء  شخصد ات  ندد ت ح دد رنا فددي تأصدد ب العهددب الشددعري نددد (  لددج ل لددة  ل لددة)فنداش لددد
ندددرو الشددداعر وددد  تدهدددع شخصددد ة ( رحدددب النمدددار)  رندددا ففدددي وصددد  ل الوددد زاب  (3)(الودددن  ا )  ( شددمر ار)

الون  ا  اللي  اب العال ، فراا   ح    ش لاته    نده،  عد   ش  نمنده ال حدث عدش العد ا، فدي حد ش  لدت 
 :(4)خ  ته  هللنا انت ار تروب ع  ته 

 
 :وجللت ينيظرير هامة الخواطر  ا  وار 

 غر  اللفير مر الم يط إلى ال رار . ال . ليعو  “ 
  جزيأ صارخة العواصف  ا الار. ال . ليعو  

 يا لن ها    ما يعو  

                                                                 

 .323-322: الرمز والرمزية  ا الشعر العرها المعاصر : ينظر ( 6)
 .21:  األلطورف  ا شعر اللي اب( 2)
 .32-35: الشعر العرها المعاصر قضايا  وظواهر  الفنية والمعنوية : ينظر ( 3)
 .6/236: ال يوار ( 2)



 622 

 كا  الشهاب يزول  ينطفئ الزناه   ا الخ و  
  ميى يعو   

 
 ندلا الودد زاب فددي حد ارال هدده   ندد ر  ودائلما  ش تددر  لل دده الها دي، لل   دد  فددي شخصد ة   ددي خ ددٍ  

هلهحددا  ندائ     دده للها دي الددلي  تد   لل دده  عد ا  علددى  ر دة هددش ا نتهداب ل هددنح الصد رل التددي الم لدي، 
 ن نمدا خص صدد ة فدي األصددالة  ا  تدد ا ،   مدلا فددأش الصد رل تحهددب هددا تحهدب هددش الهعداني النفودد ة التددي 

 :(1) ختخنما الشاعر ع ر نلال الره خ الشع  ة 
 

 ر ي الا الذي ضيعت مر لمري
 وركضا خلف   راس … يام لهوي 

 يع و مر ال صص الريفا واللمر
 ر ي  ها زي   لم يص ب مر الناس

 خال للى اللفر
 ر ي اللن ها  وق   ل يأ  ا جزر. إال وما لا 

 .يريا ها الرب ريح ذات  مراس
 

 على نلا النح  و   وتشدرج الود زاب عدال  التدراث الشدع ي،  اندا  هدش خد ب رهد خال التدي   د  ف مدا، 
ت ء لحائ  نفو ة  ختخنما الشاعر فدي    انده، ف  د  نهداب صد رتما فدي للدك الها دي الهنوداب هص ر اه

للى الحا ر،  على رل ة تهم  للشاعر   ا  خص ا  ل  د ا    دللك ناندت ن ر دة التدراث فدي ه هلمدا لبنداء  
 . (2)“للرل ة الشعر ة،   ص   ح ا  لحا ر الشاعر  ها  ه 

لن نما  خءا  هش اله ر ث الشع ي  التراني العر ي ( األش اا)  ( عالىالو) ها ناخك فد  اوتخ هت 
 و  ت ولت ناخك اله ئنة  ملال الره خ نن را  في التع  در عدش ود و الشدر الناهندة    الهتر صدة  اإلنوداش، “ 

تف در   ي  نما اوتخ هتما     تما الد  هدة، ب در  ش الود ا  الشدعري نداش ه ات دا  ههدا  تداا لمدلال الرهد خ  ش
 .  (3)”..اله وج النفوي 

 
 

 :(1)نوهعما تد ب “ األفع اش “ ففي وص  تما 
                                                                 

 .6/615: ال يوار( 6)
 .323: الرمز والرمزية  ا الشعر العرها المعاصر( 2)
 .265(:كياب يذكاري)مر الموروث األلطوري وال ينا  ا شعر نازك  م م  رجب النجار ( 3)
 .6/223: وينظر نفلأ. 2/21:  يوارال( 6)
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 ووراء الضهاب الشفيف

 ذلك األ عوار الفظي 
 ذلك الغول  ي  نعيا 

 مر ظالل ي يأ للى الجههة الهار ف
  ير  نجو و ه اهأ ال اق ف

  ا طري ا يصب غ ًا مييًا ال يطا   
 

 :(2)لما نها في و  ( ال ن ات)  اوتخ هت 
 

 لكنا إذ كنا ن لم 
   للنا شهأ ص ى مههم

  ا األمواج ال اكنة الصمت  لمعنا شهأ ص ى خفا 
 الجنيات المني مات“

 يصع ر إلينا  ا لرهات 
 ال  هيهات: و جاب ر ي ا

 ذلك صوت الموج الر راف 
 الريح ال المة الهيضاء يمر للى الموج الر راف

 ويخا ع  لماع العشا 
 

اش ع ودددة الوددد زاب  دداله ر ث الشدددع ي  نندددر تأصددد   هددش ع ودددة نددداخك،  ش ال  ئدددة    ددللك ن حددد 
الشدع  ة التددي عدداي ف مددا الودد زاب، ود   هدد ت خ الدده  فدد ٍض هددش الحنا دا  الدصددع ودد  تغلغلددت فددي  عهددا  

، نرهدد خ  الددة علدددى (4)(ال ن دددات)  (3)(األشدد اا)لانرتدده الجف ل ددة،  خ ددا ل علدددى للددك فددد  اودددتعهب الودد زاب 
 .ه ت ن خء هش اله ر ث الشع يال

  ب .. “ هدا الهد ر ث األوددج ري فنداش اعتهددا  الود زاب عل دده   ر دة ن  ددرل، لن نده علددى حد  خعهدده 
،  لد  ت  له للك، فنانت  ن  األواج ر (1)“شاعر عر ي هعاصر      اوتخ ا  األواج ر ل تخل هنما ره خا  

                                                                 

 .2/225: ر. م( 2)
 .361  221  6/653: ينظر ال يوار ( 3)
 .152  6/225: ر . م( 2)
  ن لها ليلى هالطة  هـ ر شـاكر 6513م اهلة م  اللي اب   جراها كاظم خليفة   ذيعت مر صوت الجماهير  هغ ا   ( 6)

 .651: اللي اب  يايأ وشعر 
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خنخ در ال دري ل ددافة للدى  وداج ر  خدرو تنا لناندا فددي التدي هداب  ودتخ اهما  ودج رل تهدد خ  هدتلده  نداب ال
 .الفصب الناني هش الروالة

علدى اش ندلا ا ودتخ ا  الددلي رندش لل ده الودد زاب  شدأش اودتخ اهه  ودداج ر الهد ت  ا ن عداث التددي 
نحش  ص   ها ترهي لل ه و  حهله الو زاب ه وفا  خ وا  ت  و في فمهده لل اوده الهعداي  هحا لدة تغ درال،  دأش 

فندداش اش  ب ه وفده نددلا علددى فمد   انت دداال  و ددد ش ( …) مدر نغراتدده  تناو داته،  ع واتدده ب ددر الحه ه دة  
، ههدا  عددب هدش صدد رال التدي  واهمدا علددى  فد  نددلا الهنحندى  ش اتخددلت (2)”..لعهل دة الت   دج األوددج ري 

نتفي  دح را  الشدان  الشدعري  ع ا  رهخ ا ، نللك و  ن أت لده ا ودج رل ه دا   لخلد  رهد خال اللات دة،  عل ده فودن
   تهدد خ علدى  لدد نا الدلي وتلدده الخنخ در ال ددري، فدي لحدد و الهراندي  عن انمددا ندد ا (  ل)الدلي ت ددهش ند اا 
 :(3)“ الهخاه ر على ته خ 

 
 ير   صويها  ا النواح إذ  ار  ال نيا “

 وا ول ا : ير   صويها  ا النواح قائلة 
 ”! وا  يا مو“قائلة  ير   صويها  ا النواح إذ  ار  ال نيا

 يا“: ير   صويها  ا النواح إذ  ار  ال نيا لي ول 
 ”لا ري يا كاهنا

 هناك  يث  رللت شجرف األرز المشرقة جذورها 
  ا المكار الفليح 

  ا اليالل والوها   ير   صويها  ا النواح” غيانا“ ا 
 
ي  داء للدى اله  ندة وداع ا  لت   د  فدي ال نداء علدى األ دش الدل” ن اا    ته خ”نرو الو زاب  وتع ش  د

ال د  ، فأصددا ته النمر دداء، فصددعدته،  نأنده  وددتع ش  تلددك الصدد رل الد  هددة فدي رفدد  اله وددج الددلي  تنا لدده 
 :(4)ل هنحه  ع ا   ننر شه ل ة 
 
 

 ير   هالنواح صويها م  الل ر
 ير   هالنواح صويها  كما ينه  الشجر

 يا قطار  يا ق ر“ : ي ول 
 .“الرهي  والمطر  –قيليأ إذ  –قيلت 

                                                                 

 .5: عر اللي اباأللطورف  ا ش( 2)
 .26: ” رالة  ا األلاطير واأل يار الشرقية“  ونيس  و يموز ( 3)
 .261-6/262: ينظر ال يوار( 2)
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]..[  
. 

  م اهنا الزجاج  ا لروقأ  نفجر
 . كهرهاء  ارنا  صاهت ال جروصكة الج ار  خضأ  رما  لم ة الهصر

 ” أن  ر..  را   ر ينير   ر يه   الظالم 
 ..ويرلل النواح 
 .ثم يصمت الوير

 
ندد  . (1)هدتلده  ندداب الخنخ درندللك  فدا  الودد زاب  علدى  ر ددة ن  درل هدش األنه ددة هدش  وددج رل تهد خ   

اها ناخك فانما اوتعهلت ا واج ر . (2)نناك  واج ر  خرو وانهت هوانهة فعالة في خل  ص ر الو زاب
فددي شدددعرنا، لندددش   تلدددك التدددي ندددي ه  ددد    روددنا،  ي نتلدددك التدددي اودددتعهلما الوددد اب،  ندددلا ا ودددتعهاب 

 .الهغا ر  ع ر  جر دة ا   اخرو عش رل ة الشاعرل اللات ة
 

 :الصورف الرمزية 
 

الهدصد    ددالرهخ ننددا، ندد  هددا   ت عده خ دداب الشدداعر، هعن وددا  هددش خ لده ال اودده علددى  فدد  رل ددة 
فندداش  ش خلدد  نددب هدددش الودد زاب  ندداخك رهدد خا  نن ددرل،  بندددت صدد رنها الشددعر ة،   عجددت التع  دددر . الشدداعر

 ش خص صد ة اإل د ا  (  ار  د ي) على نلا النح  ن ح  وصد  ل الود زاب . الشعري ننافة     اء  ه   ة
تت ح في ترن  دة الشدعر  الهخا  دة  د ش ال اوده الهدا ي  الفندرل اله هلدة التدي  لودس عل مدا الشداعر صد رال، 
 ف ما تنهش الد رل ال اع ة  اإلحواس ال اخلي العه    ها  عان ه فنحش ننا  ها  ص رل رهخ ة لله ت، لل اش 

، هدش   دب  ش    لغددي الحد س فدي ت  دداش خصدائع الصد رل التددي الود زاب لد   تحدد ث عنده  الفدا  الشددائعة
نج ودا  هددش (    دده الع دائخ)تدنمض هد هاتمدا علدى    د ش الفندرل التددي  ودعى للدى ل  داحما  نددي الهد ت،  اا

 ن ش الهشم  و   نتخ  حو ا  هش تلدك الهدا لدة  –اله ت  –انتماء   النلي (    ه الع ائخ)ال خئي الهتهنب  د
 نرندا فدي تنن دج ( هنا دب العصد ر)خهش    ش الت ع ات الهانلة في األ  ده،  نداش ل ودتعارل   ش حرن ة ال

 :(1)الص رل 
 

  ن ر ال نلم هالر ى مر ال هور
  أوجأ العجائز

                                                                 
 .…   262  261  321  6/322: ر. ينظر م( 6)
 .…   355  211  212/ 6: ر. ينظر م( 2)
 .6/622: ال يوار ( 6)
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   صح  ا ال  يث لر مناجل العصور
 مر ال هور  يأ والجنائز

 
األ  دده، نداش ندللك فددي  فهنلهدا نداش فعددب الدخهش فدي.  هدا الصد رل األخدرو فمددي علدى بدرار وددا دتما

ال   ت، لل و  ت لى عنما  نلما، فأص حت وفراء نأ  ه الع ائخ التي با رنا ر اء الش اب   للك فالصد رل 
 : (2)و  ت و ت في ه ه عة هش األجر التي  رتأو الشاعر اوتخ اهما ل رهخ  ما للى اله ت 

 
 و ير ي فر الهيوت مر هنايها

 هاولاكنيها  مر  غانيها ومر شكاي
 ن س كيف يل   الزمار إذ ي ور

 
 فددا ت هدش ه هددح الرهددخ   هددا افدا ل فددي تشددن ب صدد رنا الشدعر ة  ودد  اهتدداخت هددش " هدا ندداخك فانمددا 

ودا د ما  أنمدا اودتجاعت  ش ت تد   ره خندا الخاصدة النا عددة هدش لاتمدا الشدعر ة  ع د ا  عدش هفم هدات الرهدد خ 
خك هدش الرهد خ ودد  هندب نشدفا  ل حائ ددا  لنن در هدش ال  انددب علدى  ش هددا  فدا ت هنده نددا (3).."الهتعدارج عل مدا 

الخف ة التي   توتج ه اللغة اله اشرل احت اءنا،  عل ه فالره خ التي خلدتما ناخك ني في الحد دة و  ع رت 
 ب در للدك هدش الرهد خ الهع درل، ( األفع اش)  ( الوهنة اله تة)  ( الل ب)عش رل تما لله ت، فد  اوتخ هت 

 رنا علدددى ندددلا النحددد ، فنددداش الرهدددخ، نددد  حشددد  هدددش الشدددع ر  ا نفعدددا ت النفوددد ة التدددي عانتمدددا هننفددة شدددع
نرو ص رل األفع اش تتخل ( األفع اش)الشاعرل حتى تهنلت لما  في هرحلة خهن ة  تلك الن ف ة ففي وص  تما 

شد اء تودد جر ننافدة رهخ دة تحتشدد  ف مدا نافددة ع هدات ال دد ا   الغر دة  الخدد ج هدش الهدد ت، لند ش تلددك األ
 :(4)على نفو ة الشاعرل    توتج ه الخ ع هنما 

 
 ويمر يمر ال ياف

 ول وي الخفا العني 
 خلف كل طري   ج ي 

  ا ليالا األلى ال الكات
 خلف كل ل ر

 و را  يطل للى م  المنيظر 

                                                                 

 .6/622: ر. م( 2)
 .615: 6552ئكة  رلالة ماجليير  يغري  مولى  كلية اليرهية  الملينصرية  الصورف الفنية  ا شعر نازك المال ( 3)
 .13-2/12ال يوار ( 2)
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 م   ملا الهعي 
 م  ضوء ال مر

  ا الفضاء الم ي 
  ير  ير المفر

 مر ل وي العني 
 ل  روهو مثل ا

 لرم ي  خفا   هي 
 لرم ي   هي 

 
 ننددلا ن دد  الرهدد خ التددي تعدد نا ندداخك  واهددة صدد رنا نددي ع اهددب هن ددرل تهنددب ال اودده النفوددي، هددش 

 .خ ب ندب الص رل هش  اوه هت و  للى ثخر فنري
 

 :مصا ر الث ا ة المعاصرف ( 3
 :هناء الصورف مر خالل يها ل معطيات ال واس ( 6

لهعاصر رلو      ل  ومهت  شنب فاعدب فدي رود  صد رال الشدعر ة علدى نحد  لد  ت افرت للشاعر ا
هغا ر عها ناش هأل فا ،  هحا لة تنن ج الص رل  جر دة توت عب انفعا ت الشاعر هش خد ب هدنح األلفدا  
   ت ع ل، ف ها  ش اللغة رهخ للعال  الخار ي  النفوي،  ناش هش   ائفما  ش تن ر صد را  ههانلدة لهدا فدي 

نددداش الغ دددر    تنددد  ش صدددد ٍر هتشدددا مة،   هدددا  شدددد ه عهل دددة لنتدددداب األفندددار، فددددد  وددداب الرهخ ددد ش  تدددد اخب  ل
هعج ددات الحددد اس  هعندددى اش الحددد اس  حهنانمددا  ه عدددا   ش ت لددد   اوعدددا  نفودد ا     تت دددا ب للدددك ال اوددده  دددنفس 

أل عا   الد    الخهن ة التي  ن اعا  هش التنن ج الشعري الناتج عش ت شي ا“ ،  هها  نوب الص رل (1)ال ر ة
،  على  ف  نلا الهعجى حا ب  عض الرهخ  ش ا هت ا  للى ه دا ت  خدرو ب در (2)“تفصب   ش األش اء 

 .العج ر  األل اش، لل  ص حت عن ن  الهعاني تت ا ب هه الهحو وات
خ لدده ن ح ده ودد    رك هفمد   تراودب الحدد اس، فدراا  صدد ر هدش ( روددالة هدش هد ددرل)فالود زاب فدي 

ا نود ا  الندداهش الدلي    نتشددفه ود و الشددعراء هددا  د ش الهدد رنات ال صدر ة  األفنددار، حد ش ت لغدده  صدد اء 
ألنده نداش  عد ي تحدت  جدأل ا ودت  ا  ( الهد درل)الن رل هش ال خائدر،  ند  فدي العدرا  الدلي  جلد  عل ده  ود  

لا  أصد اء الند رل خ دراء     د اء  حهدراء، فمدي خ دراء تودري ف مدا  ال ل ، فحلا  األهب  شر  في لاته  اا

                                                                 

 .665: ت .ط   .م م  من ور   ار النهضة  مصر    . األ ب ومذاههأ   : ينظر( 6)
 .621: الصورف الشعرية( 2)
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 هنمدا الح دال،     داء لهدا  عل ندا هددش ل هداش  حهدراء لهدا ف مدا هدش  هدداء الت دح ات، هع درا  هدش خد ب تلددك 
 (2):(1)األل اش عش  عه  الحا ت  الهعاني النفو ة التي  حوما   للك تتع   األل اش  تع   الهعاني النفو ة 

 
 لكر  صوايًا ك رع الطهول

 مر رملا ينهل
 مر لالم الشمس

 هذي خطا األ ياء هير ال  ول
  ا جانب ال هر الذي ن ر  يأ

  ص اؤها الخضراء
 ينهل  ا  اري 
  ورا   زهار 

 مر لالم الشمس الذي نشيهيأ 
    ص اؤها الهيضاء

 يص  لر مر  ولا جلي  الهواء
  ص اؤها ال مراء
 ينهل مر  اري
 شالل  نوار 

 ء النور  ا شهاك  اري  ما
 ينض ر مر  يث  لي ى  هالصخور

  ا  وهة ال هر المغطاف  لور
  

 ها ناخك فمي األخرو توتع ش  ن ر ة تروب الح اس في رو  ص رتما الشعر ة  علدى نحد   حدد  
   ش التراث   نرا    د ش ود اوات الت   د ، هدش ..   ش تن  نما لاتا     ش عالهما هش جرج “ لما الت اصب 
  ددب  ش  نتوددب التع  در الشددعري صد رل       ندداء ، لل     ددب الهعندى الددلي توددعى ، هدش (1)“جدرٍج ثخددر 

. الشدداعرل لجرحدده خددارا نجدددا  الصدد رل،  ددب  تغلغددب فدددي  اخلمددا،  نددلا هددا  شدددا  التددأنر  الهددلانب األخدددرو
 تت لى رل ة ناخك في نلا الن   هش الص رل اللي   خب  هش ا وتعارل هش  ش تخل  ص رل لات  تودا  

 :(2)، ففي و لما حلهي
                                                                 

 .332-331: الرمز والرمزية  ا الشعر المعاصر: ينظر( 6)
 .352-6/356: ال يوار( 2)
  52نازك المالئكة مر قهل ومر هع   مر الرومانلية إلى الشعر ال ر  ماج  اللامرائا  المجلة الث ا ية األر نية  ع( 6)
 .25: 2116ك
 .6/512: ال يوار( 2)
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 هايا   يث الموت  هايا لر 
 ق  نر  يا لينا   ر ييكلما

 ما شاطئ األلراف  ما  لوانأ 
 ما لر  الخا ا  صفا  ويرجما

 
تعجي للع ش صفة اللواش،  ني على نلا النح  توتغر  في شنما  ها  ع  اله ت، لل و   ع خنا 

لا النح  ت ه نفوما   ش ه م ل ش،  تحان  ع ن مدا اله ت في اوت  اش ورال، فن ج  ها  ع ال، فمي على ن
ني تصفمها، فحلا ها ر ت الع ش، فحش اللواش و صج،  لنش   ش الرل ة  ال صج  الن     ندا  ر هدا  ند ش 

 .شاوعا    ا ، لللك ارتأت  ش تتنل  الع ناش
 
 :هناء الصورف مر خالل يها ل الم ركات  -2

ندده   “ تندد  ش الصد رل الشدعر ة لن نده  ن درا  لهدا للخ داب هددش  نه دة ن درو فدي   ددب ود و اإلنوداش  اا
فهددش خ لددده تهددنح الت ر ددة الشدددعر ة ف  ددا  هدددش . (3)“بنددى أل ددة وددد ل  خددرو هددش وددد و اإلنودداش عدددش الخ دداب 

لدللك ودعى الر هدانتن  ش هدش خد ب الدر ج  د ش هودت  ات ا ودت ا ة . الع اجدج، ههدا  هد نا اتوداوا   ح   دة
ش  دددد ش الج  عدددة  حددددا تم  النفودددد ة،   ددددر ش فدددي األشدددد اء  شخاصددددا  تفنددددر  تأوددددى،  نددددا ر  “ ح نهدددا ودددداه ا 

، الدى خلدد  (4)“ تشدارنم  عد اجفم ،   نفددر ش هدش الهندا ر الج  ع ددة التدي ت دد   نأنمدا   تشدارنم  شددع رن  
ص رن  عش جر   ت ا ب ه ا ت اإل راك، وع ا  للى نشج الحا ت النفو ة،    النخعات ال اجندة،  حتدى 

ه  الح س ل و الهتلدي ل شهب نب   خاء الدص  ل،   للك  ن ش ال حث عش رل ة رهخ ة لل اوه هش خ ب ت
تنن فه على نلا النح  فحلا ت ا خت الص رل الشعر ة ح    ال  لة الحو ة ال  دة،  اعته ت على اإل حاء 

لا فمهددت علددى لنمددا هرنددب تتددرخر   خ ئاتدده  تتندداهى،  لدد  الرحدب،  لدد س علددى تدر ددر األفنددار     وددجما، اا
 ن ر لل ما على لنما ه ر   و لة للتع  ر ب ر اله اشر، ب ت تلك الص رل   هنالما ره خا  تن ر هش الن احي 

 :،   شتهب ت ا ب اله رنات على (5)“النفو ة ها   تد و على   ائه اللغة في   لتما ال  ع ة 

                                                                 

 .266: الن   األ ها ال  يث ( 3)
 .265: ر. ينظر م( 2)
 .311: الرمز والرمزية  ا الشعر المعاصر ( 5)
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 : التجسيد  -
 

، (1)“تقديم المعنى في جسـد شيئي أو نقل المعنى من نطاق المفاهيم إلـى المادية الحسـية “ ويعني 
يميل الشاعر إلى مثل هذا االستخدام في خلق صورته الشعرية، حين ( ثعلب الموت)ففي قصيدة السّياب 

 ــة فــي أن يمنحــه تلــ  الصــفة يصـح  المــوت فــي نعــًر ثعلحــاف، ولعلــه فــي وصــفه هـذا، إنمــا ال يجــد   ا
وكأنه حين ينعر إليه إنما يراً قد تمثل إليـه . الحسية، التي ترتحط أساساف حجذوٍر عميقة في مخيلة الشاعر

في الثعلب الذي يقنص الدجاجة وما ينتاحها من الخـو  حـين تصـح  سـهلة المتنـاول حـين يديـه، وحـذل  قـد 
كيل الصــور علــى هــذا النحـو يعطيهــا أحعــاداف نفســية وطيــدة يتخـذ الثعلــب رمــناف مــن رمــون المـوت، إذ إن تشــ

 : (2)العالقة حذات الشاعر
 

 ثعلب الموت، فارس الموت، عزرائيل يدنو يشحذ 
 آه  . النصل

 يا إلهي. منه آه يصك أسنانه الجوعى، ويدنو مهددا  
[…] 
. 

 من رآها دجاجة الريف، إذ يمسي عليها المساء في بستانه ؟
 ثعلب الفراس، يا للصريف من أسنانه ؟حين ينسل نحوها ال

 …وهي تختض شلها الرعب 
 

فصري  أسنان الثعلب كما هو معرو  يلقي الهلع في نفس الدجاجة، حتى تفتقد قواها وترتج ، 
 .فكذل  حال اإلنسان ساعة االحت ار

ــلة النفســية التـــي تحملهــا فـــي اشثـــر  أمــا نـــان  فهــي اشخـــرخ تكشـــ  مــن خـــالل التجســيد تلـــ  الصـ
شـعري مــن خــالل إحـران المعــاني النفســية التــي تعحـر عــن معاناتهــا الداخليــة وخوفهـا وتأنمهــا، وذلــ  حمــن  ال

طرفـي العالقـة تشـكالف تسـتنحط داللتـه مـن خـالل اشثــر النفسـي الـذي يكونـه فـي وجـدان المتلقـي، وعليـه فــأن 
لذل  . (3)“شف ل معها الصورة انسحاب عن الحقيقة، من أجل التفاعل ا“ نان  قد جسدت، ما تحسه الن 

( سمكة ميته)مع المدر   من عالمها النفسي، يتحول لديها النمن في لعنة النمن إلى ( الالمدر )أدخلت 
 :(1)تكحر شيئاف فشيئاف لتصح  حاجناف يحول دون استمرارية الحب
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 أليا وتبينا الحركه
ذا جثة سمكه  ثمة وا 

 طافية فوق الموجة ميتة والشاطيء في إشفاق
 أين نسير ؟! ت رفيقي وصرخ

 لنعد فالجثة همس نذير
 أرسلها عمالق شرير

 أنذار أسى ودليل فراق
 “نحن هنا يحرسنا الحب فأي فراق “ : فأجاب رفيقي 

 وغرقنا في صمت براق
 

يتجسد النمن إلى ( تواريخ قديمة وجديدة)وفي ( اشفعوان)وحعد ان يتحول إلى أفعوان في قصيدتها 
ت، لـتعلن نـان  موتـه، وعلـى هـذا النحـو تجسـد نـان  مـا تـراً فقـد تكثـ  فـي نعرهـا هيكل قد و ع في تاحو 

 .من أسحاب المعاناة، حتى تحيله شيئاف ملموساف 
 

 :التشخيص  -
، فهـو (1)“ترتفع فيها اششياء إلى مرتحة اإلنسان مستعيرة صفاته ومشـاعًر “ وهو طريقة تصويرية 

 .(2)اسطورياف  على هذا النحو من ال رورة ان يحمل طاحعاف 
لكــون االســطورة ال تحمـــل قيمــة فنيـــة إال أن تكــون ثاحتــه ومرتحطـــة حأواصــر ال ت تـــرب عــن الواقـــع 

نراً يقيم حديثاف حميماف مـع جيكـور وكأنهـا إنسـان يعـي ( أفياء جيكور)فالسّياب في قصيدته . (3)الخارجة منه
 :(4)ما يقوله الشاعر 

 جيكور لمي عظامي، وانفضي كفني
 واغسلي بالجدول الجاريمن طينه، 

 .قلبي الذي كان شباكا  على النار
 

ينحو السّياب المنحى ذاته حين يطلب منها أن تمد إليه ذراعيها لتحت نه إلى هـوٍة ال ( درم)وفي 
قرار لها، وكأن لدرم يدين وصدراف يلجأ السّياب إليه، شنه يئس من واقعه الممض حتى ليتمنى الموت حعيداف 

 :(5)عن دياًر 
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 …درم 
 بنفسي ما عزاني برم

 فمدي ذراعيك ولتحضنيني
 إلى هوٍة من ظالم العدم،

 فما قيمة العمر أقضيه أمشي
 بعكازة في دروب الهرم ؟

 
أما نان  فتمتل  هي اشخرخ القدرة على تشخيص المعاني، التي تقيم على أساسها صورها الفنية، 

اشلـم، حينمـا تمنحـه صـفات إنسـانية، فهـي تجعـل تقـوم نـان  حتشـخيص ( ثالث مـراٍث شمـي)ففي قصيدتها 
 :(1)نحو قولها ( أ نية للحنن)منه  الماف جميالف  ض اشهاب خجوالف، في مرثيتها اشولى 

 
 أفسحوا الدرب له، للقادم الصافي الشعور،

 للغالم المرهف السابح في بحر أريج،
 ذي الجبين األبيض السارق أسرار الثلوج

 خصب المرور إنه جاء إلينا عابرا  
 إنه أهدأ من ماء الغدير

 فأحذروا أن تجرحوه بالضجيج
 

وعلى هذا النحو تستمر نان  في تشخيصـها للحـنن، تتاحعـاف مـع عمـق اشثـر الـذي تركتـه وفـاة أمهـا 
فــي نفســها، إذ أوجــدت فــي ذاتهــا مهــداف دافئــاف ي ــذي هــذا الحــنن العميــق، فكانــت لــه أمــاف ر ومــاف، فصــار هــو 

 : (2)” مقدم المحنن“حته كل شيء، فكان في أحنها، الذي وه
 

 افسححححوا الحححدرب إنحححه جحححاء خجحححال
 

 ن رقيححححق الخطحححححى كئيحححححب الجبحححححين
 

 الغحالم الحسحاس ذو األعحين الغححر
 

 قحححححى بتحححححأريز ألحححححف سحححححر حححححححزين
 

 

                                                                 

 .2/133: الديوان( 3)
 .2/134: ن. م( 2)



 387 

، على نحو يعطي لأللم حعداف تستثير مـن (1)(خمس أ ان لأللم)والتني نستخدم اشسلوب نفسه في 
وهــذا يعنـي أن قـوخ اإلدرا  لـدخ الشـاعر مــن العمـق مـا يجعلـه يشـعر شــعوراف . الحنينـهخاللـه مكـامن نفسـها 

ملموساف حاششياء المعنوية، إذ أن الحالة النفسية التي تكتنفه تجعله يكث  هذا الواقع حالكيفية التي يحرن من 
 .خاللها قدرته على إحداع الصورة

 

 :التشبيه والوصف المباشر  -
 

ل اشدحي وال سـيما الشـعر التجرحـة نفسـها، فالشـاعر علـى هـذا النحـو يتحـرخ تجسد الصورة في العم
( في المستشفى)ففي قصيدة السّياب . صدق صورته حناء على صدق التجرحة التي أملت عليه تل  الر خ

ثمـة صـورة قائمــة علـى التشــحيه يرسـمها الســّياب لذاتـه حـين أســتحد حـه هــاجس الخـو  مــن المـوت، إذ شــحه 
وحد، يعيش أجواءف موحشة، وقد أو ل ليله الشتائي في نصفه، يتقرخ حتفه في كل صوٍت يأتيه نفسه حالمست

مـن الخـارإ إلـى أن تتكثـ  صـورة المـوت فــي مخيلتـه حتـى ت ـدو ذات خصـائص إنسـانية، وحـين اإلصــ اء 
رة إلى صوت الروح، والخارإ لم يعد ثمة ش  في أن الموت قادم، يحمل حراحه لتخلق في نفس الشـاعر قـد

 : (2) فعيعة على رصدها عحر الجدار لكن الذي فيه، يحول دون أن يجد لنفسه مهرحاف 
 كمستوحٍد أعزل في الشتاء
 وقد أوغل الليل في نصفه
 أفاق فأوقض عين الضياء

 وقد خاف من حتفه
– أفاق على ضربة في الجدار 

 !هو الموت جاء 
 أذاك أنهيار الحجار: وأصغي

 ! أم الموت يحسو كؤوس الهواء
 لصوص يشقون دربا  إليه

 مضوا ينقبون الجدار
 وظل يعد انهيار التراب

 .ووقع الفؤوس على مسمعيه
 

 :(3)ويستخدم التشحيه في قوله 
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 آه والموتى صموت كالظالم
 أعرضوا عنها ومروا في سالم

 
 ، فيقيم حدود صورته وفق ر يتـه لعـالم المـوت،(العالم)حالمادي ( صمت الموتى)إذ شحه المعنوي 

 .وما يكتنفه من عالم مطحق، وصمت مطحق كالعالم
ال مـال فــي )، وأنـه (2)(أيهــا القاسـي)، و (1)(رب المخـاو )أمـا وصـفه المحاشـر للمـوت، فقــد دعـاً حــ

 :(4)، ووصفه وصفاف محاشراف من خالل المرض حقوله (3)(الموت، وال فيه داء
 

 ويا مرضي، قناع الموت أنت، وهل ترى لو أسفر الموت
 ؟ أال دع التكشيرة الصفراء والثقبينأخاف 

 حيث أمتصت العينين
 جحافل من جيوش الدود يجثم حولها الصمت

 .ودع الدماء تسح من أنفي من الثقبين. تلوح لناظري
 

، وحذل  تحـدو أوصـا  السـّياب للمـوت محاشـرة، إذ (5)”العلمة والدود الفراس حأل  فم“والموت عالم 
 .وأن يراها قد توفرت حصورة كافية أهلت صورته أن تتخذ هذا المنحى أن الخصائص التي يذكرها ال حد

أما نان  فهي اشخرخ تميل في أحيان كثيرة الـى التشـحيه فـي رسـم صـورتها الشـعرية، عنـدما يكـون 
الواقــع مــ هالف ححيثياتــه الحتــواء انفعــال الشــاعرة، ممــا يكســب الصــورة المتكونــة تــأثيراف محاشــراف، لكونهــا ت كـــد 

، شنها منحثقة منه وتعلو عليه  فهي تهيئ الذهن إلـى النفـاذ مـن خاللهـا إلـى واقـٍع، يعكـس خـال  مـا الواقع
تصـرح حــه الشـاعرة فمــن ذلـ  قولهــا فـي تشــحيه مكــوث الرحيـع فــي اشرض حنهـر الصــحراء الـذي ســرعان مــا 

 :(6)تفت  حه حرارة الشمس، إذ شحهت الحسي حالحسي 
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 يححا ضححياع األحححالم فححي مسححمع المححو
 

 ت ومححححححححححححاذا تفيححححححححححححدنا األححححححححححححححالم 
 

 لحححححححححيس يبقحححححححححى الربيحححححححححع إال قلحححححححححيال  
 

 ثححححححححم يخبححححححححو الجمححححححححال واألوهححححححححام 
 

 مثححل زهحححر الصححححراء سححرعان محححا تقحححح
 

 حححححححتله الشححححححمس والريححححححاح الهحححححححوج 
 

 وتعححححححود الواححححححححات قفححححححرا  كمحححححححا كحححححححا
 

 نت ويحذوي العشحب النضحير البهحيج 
 

   
 :(1)الجسد حالقحر نحو قولها ( ذكريات ممحوة)وتشحه في قصيدتها 

 
 يا جسدا ، كالقبر ما فيه روح

 !سميته قلبا ، فيا للغرور 
 

وتشحه الصمت الذي ي ل  كيانها حتى يحيل العالم الذي تعيش فيه كعالم الموت، حصمت الموت 
 :(2)حيث الصمت المطحق اشيدي 

 
 كان صمت راكد حولي كصمت األبديه
 ماتت األطيار أو نامت بأعشاش خفية

 
 :ه دليل على عدم أيمانها ححياة ما حعد الموت فقولها صمت اشحدي

 :(3)وتشحه الفراغ الروحي الذي نعانيه حعد أن وصفته حالجائع حالالنهاية 
 

 كان في روحي فراغ جائع كالالنهاية
 كان ظلي صامتا  ال لحن ال رجع حكاية

 .باهتا يتتبع خطواتي دون غايه
 

ــيدتها أمــا الوصــ  المحاشـــر فــلن نـــان  تلجــأ إليــه فـــي أحيــا النائمــة فـــي )ن كثيـــرة، فقــد وصــفت قصـ
ــتعارات الحعيـــدة، والرمــــون (الشـــارع ، الطفلـــة التــــي كانـــت مو ــــوع قصـــيدتها، محاشـــرةف دون اللجــــوء إلـــى االســ

 (4):الموحية فمن ذل  قولها
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 في منعطف الشارع، في ركن مقروٍر 
 حرست ظلمته شرفة بين مهجور

 كان البرق يمر ويكشف جسم صبيه
 سوط الريح الشتويةرقدت يلسعها 

 األحدى عشر ناطقة في خديها
 في رقة هيكلها وبراءة عينيها

 رقدت فوق رخام األرصفة الثلجية
 تعول حول كراها ريح تشرينيه

 
 :(1)“مرثية امرأة ال قيمة لها “وتستخدم اشسلوب ذاته في 

 
 ذهبت ولم يشحب لها خد ولم ترجف شفاه

 والم ترفع أستار نافذٍة تسيل وأسى  وشج
 لتتابع التابوت بالتحديق حتى ال تراه

 إال بقية هيكل في الدروب ترعشه الذكر
 نبأ تعثر في الدروب فلم يجد مأوى  صداه

 .فأوى إلى النسيان في بعض الحفرة
 

 :موسيقى الشعر 
 

وعاء الشعر منذ “فهي . تعهر الموسيقى جمال الل ة الشعرية، إذ ال يقوم الشعر وال يستوي إال حها
حـين كـان اإلنسـان يـن م أصـواته المحهمـة ليحملهـا حاجاتـه وأحاسيسـه ( …)ان الشـعر، حـل أنهـا سـحقته أن كـ
الونن والقافية حاعتحارها عاهرة موسيقية من “وعلى هذا النحو كان التراحط حينهما على أشدً، فكان . (2)…”

أن الــن م ف ــل حقــي مــن  “وقـد نعــم الفالســفة علــى حـد قــول حــن عحــد رحـه . (3)”ألـنم العناصــر لل ــة الشــعر
المنطق لم يقدر اللسان على استخراجه، فاستخرجته الطحيعة حاشلحان على الترجيع ال على التقطيع، فلما 
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ال ينح ي أن نمنع النفس من معاشقة حع ها : ولذل  قال أفالطون . عهر عشقته النفس، وحن إليه الروح
 . (1)”لماللة والفتور على أحدانهم ترنموا حاشلحانحع اف، أال ترخ أن أهل الصناعات كلها إذا خافوا ا

فالموسيقى أسرع نواحي جمـال الشـعر أثـراف فـي الـنفس لمـا فيهـا مـن جـرس اشلفـاع، وانسـجام منـتعم 
موســيقى الشــعر ال يمكــن أن تنشــأ مــن “وفــي الشـعر الجديــد فــلن . (2)مـن تــردد حعــض المقــاطع حقــدر معــين

ال كانت اشلفاع  والواقـع  يـر هـذا، فلنمـا تكتسـب . تمل  الموسيقية وهي فـي سـياقها النثـرياشلفاع ذاتها، وا 
الكلمـات أجنحــة الــن م فــي ســياق الشــعر الجيــد وحســب، حمـا ينســ  الشــاعر للكلمــة مــن عالقــات خفيــة حمــا 

ــاف  ــا مــن معــاني تـــوحي حهــا دون أن تشخصــها تمامـ ــا . حولهــا وحمــا يحثــه فيهـ وحمــا يحيطهــا مـــن جــو يــ ثر فيهـ
ــا . (3)”اف جديــدةويكســحها أحعــاد والوا ــ  للعيــان مــن مــا ســحق أن الموســيقى التــي يتحــدث عنهــا، ال تعنــي حهـ

الونن الشعري، حل يدخل االيقاع الداخلي كجنء مهيمن في  من فحـوخ هـذا الـنص، كـون الـونن ال يتـأثر 
الن مـي  حاشلفاع، إذا ما حدلت لفعة مكان أخرخ الونن نفسه، على العكس من اشيقـاع الـذي يكتسـب تلونـه

أثًر من الكلمة، لكونه يتـأثر حهـا حوصـفه حعـداف ن ميـاف لهـا، نيـادة علـى القافيـة، وعليـه يت ـ  لنـا أن موسـيقى 
 : الشعر تقدم على دعائم مهمة منها 

 
 .اإليقاع الخارجي -
 .تنوع القوافي -
 .األوزان -

 .ةوسنعرض في الصفحات القادمة لهذً الدعائم واشثر الذي تخلفه في القصيد
 
 :االيقاع الخارجي 
 :تنوع القوافي  -
عهر أثر الخروإ على القافية الموحدة، وعلـى درجـة كحيـرة مـن الم ـايرة، علـى أيـدي جماعـة الشـعر  

القافية إلى و ع جديد لـيس لـه سـاحق شـائع إال فـي الحنـد الـذي عهـر فـي “ الحر، فقد أسلمت هذً الحركة 
  الشـــاعر ينــوع القــوافي علــى  يــر نعــام محــدد، يأخــذ حـــه أصــح. العــراق فــي القــرن الحــادي عشــر الهجــري

نما ي ير القافية فجأة حين يشاء من دون التنام حشكل معين، وال حمقاطع متساوية  .(4)”...نفسه، وا 
لقــد كانـــت القافيــة قحـــل عهــور جماعـــة التجديــد فـــي الشــعر العرحـــي التــي احتـــدأت حعــد جيـــل شـــوقي 

وي الجحـل وحـافع إحـراهيم، لهـا مـن المكانـة ذلـ  القـدر الـذي يصـل والنهاوي والرصافي وعمر أحي ريشة وحد
                                                                 

 .2/399: هح 3129ط، .شهاب الدين أحمد، المطبعة الشرقية، د)العقد الفريد، أبن عبد ربه األندلسي، ( 3)
 .313: ت :ط، د.موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس، دار القلم، بيروت، د: ينظر ( 2)
: 3191، 2، دار العلحم للماليحين، بيحروت، ط“دراسة نقدية في شحعر علحي محمحود طحه “ الصومعة والشرفة الحمراء ( 1)

294. 
 .47: 3111ط، .سيكولوجية الشعر، ومقاالت أخرى، نازك المالئكة، وزارة الثقافة واألعالم، بغداد، د( 4)
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إلى مراتب الجودة والكمال، ولن ير ى أو ي ذخ منّا ذل  اإلحساس حالحهجة ما لم يلتئم ويتراحط “ حالشعر 
حتلـ  النقــرة الصـوتية المتكــررة التـي تحــدو وكأنهـا نمــام لـوالً لعــل الشـعر مســيحاف ال يسـتطيع أن يتماســ  حــل 

وهـي تحلـا المحلـا ذاتـه فـي رأي الـدكتور محمـد  نيمــي . (1)“متـدفقاف حـال نعـام كـوهم رتيـب ال نهايـة لــه لعـل 
، وثلما حينا فقد أستمر هذا االتجاً الذي ينعر إلى القافية نعرة قداسٍة قوياف (2)ويعد معنى الحيت محنياف عليها

ــاف مــن التصــنع واإلرهـــاق “ ارم مطــرداف، ر ــم اشصــوات التـــي دعــت إلــى  ــرورة تجـــاون هــذا القيــد الصــ تهرحـ
والرتاحة التي ت فيها القافية الموحدة، خاصة وأن الشاعر حدأ يكتب المطوالت ولم يعد توحيد القافية ممكناف 

علـى أن هــذا التنويــع فــي شــكله اشول، إنمـا يــتم وفــق نمــوذإ معــين يكـون مكــرراف فــي كــل مقطــع مــن . (3)“
 .القصيدة

ــة الشـــع ــاني الكلمــــات “ ر الحــــر أن ويـــرخ الــــحعض مـــن جماعــ ــد تعحيـــر حمعــ التعحيــــر الشـــعري الجديــ
ــا وهـــي أذن ليســـت مــــن  ــيقية، والقافيـــة جـــنء مــــن هـــذً الخصـــائص، ال كلهـ وخصائصـــها الصـــوتية أو الموسـ

ــه (4)“خصـــائص الشــــعر حال ـــرورة  ــائص، فأنــ ــت ناء عـــن إحــــدخ هـــذً الخصــ ــان حاإلمكـــان االســ ــا كــ ــلذا مـ ، فــ
، وهـذا القــول ال يمكـن أن تـركن إليـه، فالشـعر الحـر ال يمكــن أن حاإلمكـان االسـت ناء عـن خصـائص سـواها

نما تت ير أطوال أشطًر، ومن هنـا فـلن اإليقـاع يصـير أقـل،  يتخلى عن القافية لكونه ليس ثاحت الطول، وا 
 .مما يصعب على المتلقي اكتشا  الن مة، لذل  فلن مجيء القافية مهم، كونه يعطي استجاحة مناسحة له

 يا، يمكننا أن نصـ  القـوافي فـي القصـيدة الحـرّة فـي شـعر كـل مـن السـّياب ونـان  المالئكـة، وفق هذً الر  
ودورهـا فــي تأصـيل موســيقى القصـيدة، علــى نحـو يجعــل مـن الموســيقى الخارجيـة محكمــةف تتنـا م والتجرحــة 

 :الشعورية لشاعرينا، وكذل  قوافي الشعر ذي الشطرين، وكما سيأتي 
 

 :الحرة على أنواع عدة منها  ترد القوافي في القصيدة
ويكون فيها كل سطرين أو أكثر حقافية معينة، ولكنهـا تختلـ  عـن اشخريـات نحـو  :القوافي المتوالية  (1

 :(5)قول السّياب 
 

 قدم تعدو، قدم، قدم
 .القبر يكاد بوقع خطاها ينهدم

 أترى جاءوا من غيرهم ؟
 قدم. قدم.. قدم 

                                                                 

 .291:موسيقى الشعر : وينظر. 49: الشعر كيف نفهمه ونتذوقه( 3)
 .471: النقد األدبي الحديث: ينظر( 2)
 .49: سايكولوجية الشعر ومقاالت أخرى( 1)
 .334: مقدمة الشعر العربي( 4)
 .غيرها…  121، 121/ 3:، وينظر3/472: الديوان ( 9)
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 ألقيت الصخر على صدري،
 .فها أنا في قبري.. ي أمس ؟ أو ما صلبون

 .إني في قبري.. فليأتوا 
 ؟ من يدري ؟.. من يدري أني 

 . ها أنا عريان في قبري المظلم
 كنت باألمس التف كالظن، كالبرعم 

 تحت أكفاني الثلج، يخضلُّ زهر الدم،
 

 :(1)ونحو قوله 
 

 ذهب الشباب فشيعيه مع األربعين
 ئينومع الرجال العابرين حيال بابك هاز 

 وأتى المشيب يلف روحك بالكآبة والضباب
 فاستقبليه على الرصيف بال طعام أو ثياب

 
 :(2)ويرد هذا النوع من التقفية عند نان  في قولها 

 
 في بعيد الديار
 ووراء البحار

 في الصحارى، وفي القطب، في المدن اآلمنه
 في القرى الساكنة

 أصدقاء بشر
 أصدقاء ينادون أين المفر ؟

 ون في نبرة ذابلةويصيح
 ويموتون في وحدة قاتلة

 اصدقاء جياع، حفاة، عراة
 لفظتهم شفاه الحياة

 انهم أشقياء
 فلنكن أصدقاء

                                                                 

 .3/918: الديوان ( 3)
 .348-2/349: الديوان ( 2)
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 :(1)ونحو قولها 

 
 لفظة من دون معنى“ .. ماتت “ هي 

 وصدى مطرقة جوفاء يعلو ثم ينفى
 ليس يعنيك تواليه الرهيب

 كل ما تبصره اآلن هو الخيط العجيب
 ته ؟ ويعلوأتراها هي شد

 ذلك الصوت الممل
 داويا  ال يضمحل“ مات “ صوت 

 يمأل الليل صراخا  ودويا  
 صدى يهمسه الصوت مليا  “ انها ماتت “ 

 
وفــي هــذا النــوع مــن القــوافي تحــدأ القصــيدة حســطرها اشول حقافيــة معينــة ويكــون  :القححوافي المتراوحححة   (2

ني والثالث فهما حقافية واحدة لكنها تختل  عن قافية السطر الراحع منها حنفس القافية، أما السطران الثا
 :(2)السطر اشول، نحو قول السّياب 

 
 خرائب فأنزع األبواب عنها تغدو أطالال،

 خواٍل قد تصك الريح نافذة فتشرعها إلى الصبح 
 تطل عليك منها عين بوم دائب النوح
 وسلمها المحطم، مثل برٍج داثٍر ماال

 
 :(3)وقوله 

 
 شكوى وال من عتاب،يارب ال 

 ألست أنت الصانع الجسما ؟
 فمن يلوم الزراع التما

 من حوله الزرع فشاء الخراب
                                                                 

 .2/311: الديوان( 3)
 .3/299: ن. م( 2)
 .3/219: ن. م( 1)
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 :(1)أما نان  فيرد عندها هذا النوع من القوافي نحو قولها 

 
 في دجى الليل العميق

 رأسه النشوان ألقوه هشيما
 وأراقوا دمه الصافي الكريما

 فوق أحجار الطريق
 
 :(2)وفيها يرد كل مقطع حقافية معينه تختل  عما سواها نحو قول السّياب  :عية القوافي المقط (3
 

 ترفع بالنواح صوتها مع السحر
 ترفع بالنواح صوتها، كما تنهد الشجر

 يا قطار، يا قدر“ : تقول
 الربيع والمطر… قتلت إذ قتلته 

 الخبر( الحوادث ) و ( الزمان ) وتنشر 
 والة تستغيث بالمضمد الخفر

 !يديه مقلتيه، أيما أثر : ن يرجع ابنهاأ
 يا سنابل القمر“ وترسل النواح 

 دم أبني الزجاج من عروقه أنفجر
 فكهرباء دارنا أصابت الحجر

 وصكه الجدار خضه، رماه لمحة البصر
 أراد أن ينير أن يبدد الظالم، فأندحر

 ..وترسل بالنواح 
 ثم يصمت الوتر

 
 : (3)أما نان  فتقول

 تذهبين أين أين ترى
 من سكون السنين ؟

                                                                 

 .3/219: الديوان( 3)
 .438 -3/439: الديوان( 2)
 .212 -2/213: الديوان( 1)
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 والطريق الذي تسلكين
 صامت ال يبين

 ولمن تخلقين العطور 
 والليالي تدور

 ولمن دفؤك المسحور ؟
 للدجى ؟ للقبور ؟

 
ــة  ــائد المرحلــ ــيما قصــ ــائدهم وال ســ ــه الشـــاعران الكثيــــر مــــن قصـ ــا الشــــكل المتــــوارث الـــذي كتــــب حــ أمـ

 :ا الرومانسية فالقافية فيه ترد على عدة أنواع منه
 

 .(3)القوافي الموحدة .3
 .(2)القوافي المقطعية .2

ــا فــي اســتخدمها وعلــى نحــو يحقــق جانحــاف ال شـــعورياف  وعليــه يمكننــا القــول مــع نــان  أن للقافيــة منايـ
يمتلـ  الشــاعر، وحمـا ي ــمن لقصـيدته ذلــ  االنسـياب المتســق، وتعطـي فــي الوقـت نفســه للسـطر الشــعري 

نهــا أشــحه مـا تكــون حالفاصــلة القويــة، كمـا أنهــا تســاعد علــى رحــط كيانـه الخــاص الــذي يميــًن مـن ســواً، إذ أ
أجناء القصيدة حوحدة ن مية تتكرر حتكرار الصوت الذي تنتهي حه اشسـطر ذات القافيـة الموحـدة، كمـا أنهـا 

 .  (3)ترحط الفكرة وتكش  عنها، إذ أنها تعحر عن اشفكار الذاتية للشاعر
شـعر المتعـدد القـوافي ال يعتمـد قافيـةف حعينهـا، أو أحـرٍ  روي معينـة وعلى ما حدخ لنا أن شعر الموت فـي ال

 .من دون سواها، فكل حر  له منية ت هله أن يدخل  من القافية التي ينعم حها الشاعر
 
 : يةوزان الشعر أل ا -

، ولمـا كـان نعـام الـونن فـي الشـعر (4)“أععم أركان حـد الشـعر وأوالهـا حـه خصوصـية “ حعد الونن 
الحيـت الشــعري ذي الشـطرين المتــوانيين عرو ــياف الـذي ينتهــي حقافيــة “ تقليــدي قائمـاف علــى نعــام العرحـي ال

فقد حاول الشعراء الخروإ علـى هـذا النعـام، واحتـدأت المحـاوالت، وكانـت . (1)“مطردة في اشحيات اشخرخ 
كـي أحـي شـادي الـذي ، وحعـدها محاولـة أحمـد ن 1095أوالها محاولة أمين الريحاني في الشعر المنثور عـام 

                                                                 

لم تستخدم نازك القافية الموحدة في أي ديوان لهحا قحط سحوى محا .. *  329، 338، 2/334: ديوان السّياب : ينظر( 3)
 .312: جاء في ديوانها للصالة والثورة 

 .ألز..، 127، 221، 3/388: نظر ديوان نازك وي.. ، 19، 87، 3/92: ينظر ديوان السّياب ( 2)
 .78-74: ينظر سايكولوجية الشعر ومقاالت أخرى ( 1)
 .3/314: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ( 4)
 :الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية ( 3)
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أراد تقــديم شـــكل شــعري جديـــد يتناســب مـــع الم ــامين الجديـــدة، ال ســيما وأن هـــذا الشــاعر قـــد اطلــع علـــى 
، فـال حـد مـن (3)وقد عـد الـحعض ارخـر النعـام التقليـدي نعامـاف  ـيق ارفـاق. (2)اشدب اإلنكليني واشمريكي

سلوب جديد يتسـم حالحسـاطة والذاتيـة، وخلـق في تحقيق أ“ الخروإ عليه إلى نعام آخر ي كد ر حة الشاعر 
ــيا ة  ــان مـــن إطــــراح الشــــكل التقليـــدي الصــــاخب ون متـــه الخطاحيــــة، والصــ ــاع جديـــدين، يمكنــ يقــ موســـيقى وا 
التقريرية الساذجة لنات  التجرحة الشعرية، كما يمكنانه أي اف من تجنب المعجم الشعري المنتقى حما يكش  

. (4)“ن يســتخدم الصــور والرمـون لكــي ينقـل جــو تجرحتـه مــن خاللهــا عـن عالمــه الـداخلي وعقلــه الحـاطن، وا
التـــي تعــد جــنءاف مــن الــونن الخليلـــي، وعلــى هــذا النحــو ألــنم الشـــعراء “ التفعيلــة “ فكــان الخــروإ إلــى نعــام 

أنفســهم الخــروإ علـــى قيــد القافيــة التـــي كانــت تــأتي موحـــدة فــي ســائر أحيـــات القصــيدة لــذل  لـــم يعــد الـــونن 
عنصــراف واحـداف مــن عناصـر الجــرس، وال يمثـل النعــام الـونني فــي نفسـه إال اإلطــار ارلــي أو  إال“ الشـعري 

 . (5)”..العرفـي الذي يستطيع الشاعر في داخله حارتسامه أن ينمي الحركة الشعرية 
“ ومنــذ أن كــان الــونن الشــعري القــائم علــى نعــام الحيــت إلــى الوقــت الــذي دخــل فيــه الشــعر نعــام 

ما هو عليه ارن، لم يركن إلى أن هنا  عالقة ما ترحط المو وع الشعري حالونن، فعلى ما  إلى“ التفعيلة 
يمدحون ويفاخرون أو يت نلون في كل ححور الشعر التي شاعت “ إحراهيم أنيس، إن العرب كانوا . يقول د

مت من الطويل، عندهم، ويكفي أن نذكر المعلقات التي قيلت كلها في مو وع واحد تقريحاف ونذكر أنها نع
وحمـا . (6)“والحسيط، والخفي ، والوافر، والكامل، لنعر  أن القدماء لم يختاروا ونناف خاصاف لمو وع خاص 

أننـا حصــدد اشونان الشــعرية التــي نعــم حهـا الســّياب ونــان  فلنهمــا لــم يتخليـا فــي نعــم شــعرهما عــن الححــور 
ديث، ففـي المراحــل المتقدمـة مــن حياتهمـا الشــعرية، التقليديـة، علـى الــر م مـن أنهمــا كانـا رائــدي الشـعر الحــ

كان كل نعمهم قائمـاف علـى وفـق النعـام الخليلـي، ولـم يقتصـر أي منهمـا علـى ححـر دون سـواً، فقـد تنوعـت 
فلقد . (1)الححور التي استخدماها، إذ لم يحق ححر من ححور الشعري العرحي لم ينعما فيه، وحدرجات متفاوته

 .(2)على وفق النعام الخليلي مستعمالف الححر الخفي ( رثاء جدتي)قصيدته نعم حدر شاكر السّياب 
 

                                                                 

سححعد مصححلوح، عححالم : ترجمححة وتعليححق موريححه، . حركححات التجديححد فححي موسححيقى الشححعر العربححي الحححديث، س: ينظححر ( 2)
 .99-92:  3171ط، .الكتب، القاهرة، د

 .41: قضايا الشعر المعاصر ( 1)
 .99: حركات التجديد في موسيقى الشعر العربي الحديث ( 4)
 .92: الشعر كيف نفهمه ونتذوقه ( 9)
 .391: موسيقى الشعر ( 7)
 .288-297: اب، دراسة فنية وفكرية شعر بدر شاكر السيّ : لمزيد من التفصيالت ينظر ( 3)
 .2/322: الديوان ( 2)
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 أسححححلمتني يحححححد القضحححححا للشحححححجون
 

 إذ قضحححى محححن يردنحححي لسحححكوني 
 

 ورمححححححى سحححححححهمه بقيحححححححة آمحححححححالي
 

 فخحححححرت صحححححريعة محححححن عيحححححوني 
 

 ووعححححححت أذنححححححه تححححححوالي أنغححححححامي
 

 وأبحححححححت إلحححححححى الفنحححححححاء لححححححححوني 
 

 
ليـدي القـائم علـى وحـدة الحيـت الشـعري فـي حـواكير أمـا نـان  فقـد اسـتخدمت هـي اشخـرخ النعـام التق

 :(3)تقريحاف، نحو قولها( مأساة الحياة)شعرها فقد نعمت على  رار الححر الخفي  كل قصائد ديوانها اشول 
 ومعحححححاني الفنححححححاء ألمحهحححححا حححححححو

 

 لحححححي فحححححي كحححححل محححححا تحححححراه عيحححححوني
 

 فحححي دوي الريحححاح فحححي نغحححم الطيحححح
 

 ححححر وفححححي ظلمحححة المسححححاء الحححححزين
 

 :(4)ا وقوله
 

 جححاء مححن قبححل أن تجيئححي إلححى الدنححح
 

 حححححححيا ماليححححححين ثحححححححم زالححححححوا وبحححححححادوا
 

 ليحححت شحححعري محححاذا جنحححوا محححن لياليحححح
 

 حححححححهم وأيححححححن االفححححححراح  واألعيححححححاد ؟
 

 لحححححححيس محححححححنهم إال قبحححححححور حزينحححححححا
 

 ت أقيمححححت علحححححى ضححححفاف الحيحححححاة
 

 رحلححححوا عححححن حمححححى الوجححححود والذوا
 

 فححححححححي سححححححححكون بعححححححححالم األمححححححححوات
 

 
 

 :(1)اشخر في عدة أححر من ححور الشعر العرحي نحو قولها من المتقارب ونعمت في مجموعتها 
 

 رأيت الحياة كهذا المساء
 ظالم ووحشة جو كئيب

                                                                 

 .3/233: ن .م( 1)
 .198-3/199: ن .م( 4)
 .3/978: الديوان ( 3)
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 ويحلم أبناؤها بالضياء
 وهم تحت ليٍل عميق رهيب

 
 :(2)ومن الرمل قولها 

 
 أي حلم ذابل فوق الرمال

 صغت فيه كل موسيقى حياتي
 كل أحالم شبابي وخيالي

 خافقي من نغماتكل ما في 
 

ــاً “لـــذل  فـــأن الـــونن الشـــعري يحقـــق  ــية فـــي المشـــاعر العامـــة، وفـــي االنتحــ ــة والحساسـ ــادة الحيويــ نيـ
ويحـدث الـونن  هـذا اشثـر عـن طريــق إثـارة الدهشـة مـن وقـت رخــر، وعـن طريـق إشـحاع ر حـة االســتطالع 

ثارتهـا تــارة أخـرخ  ين اشححـر الشــعرية علـى النحــو ، وعلـى هــذا النحـو فــلن السـّياب قـد مــنإ حـ(3)“.. تـارة، وا 
ــا فعـــل فـــي  الــذي يعطـــي إثـــارة ودهشـــة يقت ـــيهما الموقــ  الشـــعوري فـــي االنتقـــال مـــن ححــر إلـــى ســـواً، كمـ

، فكان ينتقل من الحسيط إلى الكامل، ليكسب القصيدة تدفقية استهوت السّياب كثيراف (فجر السالم)قصيدته 
 (5):(4)،فيما حعد

 
 اشححححلت يححححدا  طالمححححا إلتفححححت اصححححابعه

 

 ثححم أرتخححت عححن وليححٍد بححان يختنحححق
 

 وأستجهضت كل أنثحى وهحي تعضحبها
 

 واسححتدفأت بححاللظى والمححدن تحتححرق
 

 وقوسحححت محححن ظهحححور كحححي يطاولهحححا
 

 تحححزح بلحححج أرتفاعحححا  وهحححي تنسحححححق
 

 
 وتطل من أفق يفتحه الشروق إلى الحفافي

 ال تخافحي: أيٍد تشير إلى الرقاب المشرئبة 
                                                                 

 .3/797: ن .م( 2)
محمححد مصححطفى بححدوي، المؤسسححة المصححرية العالميححة للتححأليف : ريتشححارد، ترجمححة وتقححديم. مبححادا النقححد األدبححي، أ، أ( 1)

 .318: 3171ط، .ة، دوالترجمة والنشر، القاهر 
 .141: شجر الغاب الحجري: ينظر( 4)
 .299-297/ 2: الديوان (  9)
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  روقك الرتشافلن يفصد الجالد عرقا  من ع
 

إذ اســتخدم الححـــر ( حــور ســـعيد)وقــد خلـــط الســّياب حـــين النعــام المتـــوارث وشــعر التفعيلـــة كمــا فـــي 
 :(1)الحسيط وفق العروض الخليلي واستخدمه وفق نعام التفعيلة الجديد نحو قوله 

 
 خححححرس نواميسححححك الثكلححححى وداميححححة

 

 فيحححححك األناجيحححححل والمحححححوتى بحححححال صححححححلب
 

 حملهحاوالحابس المحاء عحن جرححاك 
 

 من حمى ومن خشحب: عبء الصليبين 
 

     […] 
 حييت فالوحش أوهى فيك مخلبه،

 

 !يحححا غابحححة النحححار قحححد أثمحححرت بالغلحححب 
 

 
 من أي عبٍء على روحي ومسمار
 من أعين، في صليٍب تحت أسواري،

 تأتيك أشعاري
 حمراء خضراء من جرٍح ومن غار،
 خضراء من راية، حمراء من ناٍر،

 في فردوسك الجاري ؟خضراء كالماء 
 

قد اعتمدت على الخلط حين الشكل الموروث وشـعر التفعيلـة أي ـاف ( إقحال والليل)وكانت قصيدته 
 :(2)لكنه، خلط حين الححر الطويل في الشكل والموروث، والكامل في شعر التفعيلة، كقوله 

 
 تهاوين كاألمطار بالهم والسهروما وجد ثكلى مثل وجودي إذا الدجى

[…] 
 ألقت بي األقدار كالحجر الثقيل 

 فوق السرير كأنه التابوت لوال أنه ودم يراق
 .في غرفة كالقبر في أحشاء مستشفى حوامل باألسره

                                                                 

 .93-3/92: الديوان ( 3)
 .939-3/937: ن .م( 2)



 222 

 
نــرخ نـــان  فــي هـــذً المرثيــة قـــد ( ثـــالث مــراث شمـــي)وخلطــت نــان  حـــين اشححــر، ففـــي قصــيدتها 

 :(1)استخدمت الرمل في أ نية للحنن نحو قولها 
 

 فراحنا، من كل حبانه أجمل من أ
 انه زنبقة ألقى بها الموت علينا

 لم تزل دافئة ترعش في شوق يدينا 
 وسنعطيها مكانا  عطرا  في كل قلبٍ 
 وشذى حزن عميق القعر خصب

 وقد عاد إلينا.. أنه منا 
 

 :(2)نحو قولها ( الخفي  ) فلنها تعمد إلى ( مقدم الحنن)أما في 
 

 افسححححوا الحححدرب، انححححه جحححاء خجححححال
 

 رقيححححححق الخطححححححى كئيححححححب الجبححححححينن 
 

 الغحححالم الحسحححاس ذو األعحححين الغحححر
 

 قححححححى بتحححححححاريز ألحححححححف سحححححححٍر ححححححححزين
 

 

    
 :(3)نحو قولها ( الرمل)إلى ( النهرة السوداء)ثم تعود في 

 
 كنزنا الغالي تركناه هنا
 لحظات ثم أسرعنا إليه

 والتمسناه وراء المنحنى
 وعلى التل فلم نعثر عليه

 
ثعلـب )شعر التفعيلة، نرخ السّياب وعلى سـحيل المثـال، يلجـأ فـي قصـيدته وفـي مجال التجديد في 

 :(1)إلى استخدام الححر الخفي  ( الموت
                                                                 

 .2/131: الديوان ( 3)
 .2/134: الديوان ( 2)
 .2/138: ن .م( 1)
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 كم يمض الفؤاد أن يصبح اإلنسان صيدا  لرمية الصياد ؟

 مثل أي الظباء، أي العصافير، ضعيفا  
 قابعا  في إرتعادة الخوف، يختض أرتياعا ، ألن ظال  مخيفا  

 تمي في إتئادٍ يرتمي ثم ير 
 

ــا علـــى فر ــية هـــي ( جيكــور)ثــم محاولـــة أخـــرخ فـــي  ــتفعلن ) 3إذا كـــان : التـــي حناهـ فـــاعالتن مسـ
 :(3)، فجاءت القصيدة على هذا النحو (2)فاعالتن 3مستفعلن،  3فاعالتن،  3( فاعالتن 
 

ن أجئها كسيحا  تلك أمي، وا 
 الثما  أزهارها، والماء فيها، والترابا

 شاشها والغاباونافضا ، بمقلتي، أع
 تلك أطيار الغد الزرقاء والغبراء يعبرن السطوحا

 كزهر يفتح األفوفا: أو ينشرن في بويب الجناحين 
 

 .فاعالتن،متفعلن، فاعالتن: فقد جاء في السطر اشول 
 .فاعالتن، فاعالتن، فاعالتن، فاعالتن: الثاني      

 .ن، مستفعلن، مستفعلمتفعلن، متفعلن، مستفعل: الثالث                   
 .فاعالتن، فاعالتن، فاعالتن، فاعالتن، فاعالتن: الراحع                   
 .فاعالتن، متفعلن،، فاعالتن، فعالتن، متفعلن، فاالتن: الخامس                   

 
 .“الخفي ، والرمل، والرجن “ : فتحدو القصدية وكأنها خليط من أححٍر عدة وهي 

على مخلع الحسيط، ونتيجة ( نناحق صوفية للرسول)التجديد في اشونان، إذ نعمت قصيدتها وحاولت نان  
:  ) (1)اندفاعها الحار كما تقول، فلنها خرجت على هذا الونن حل افة حرٍ  واحٍد له فأصح  حعد أن كان 

 (مستفعلن فاعلن فعولن 
ــتفعلن فـــاعلين فعـــولن ) أصــح   ــاكلة ، وقــد ارتـــأت نـــان  أن تكتـــب الصــ(مسـ ي ة العرو ـــية علـــى تلـــ  الشـ

 ، وكما تقول نان  إنها لم تسحق حمحاولة سوخ قصيدة للرصافي، إقترح (مستفعالتن مستفعالتن)
                                                                                                                                                                                                           

 .3/449: الديوان ( 3)
 .193 -192: شجر الغابة الحجري الكتاب األول : ينظر ( 2)
 .3/797: ن .م( 1)
 .32-7: يغير ألوانه البحر : ينظر ( 3)
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 : (2)( مستفعالتن مستفعالتن ) الحعض أن تقطع على 
 

 سحححححححححححححمعت شححححححححححححححعرا  للعنححححححححححححححدليب
 

 تحححححححححاله فحححححححححوق الغصحححححححححن الرطيحححححححححب
 

 إذ قححححححال نفسححححححي نفسححححححي الرفيعححححححة
 

 عحححححححححةلحححححححححم تهحححححححححو إال حسحححححححححن الطبي
 

      
 :(3)على الونن نفسه نحو قولها ( تمتمات في ساحة اشعدام)وقد نعمت قصيدتها 

 
 بالموت والحب، والعيون الغرقى األسيره

 نحن أرتفعنا
 نحن مع البرق قد نصعنا

 ومن حليب الفداء والشمس قد رضعنا
 نحن حرثنا، نحن زرعنا

 سنابل الموت، واتخذنا األسى خميره
 في دمعنا جزيره لخبزنا، والسهاد

 .وفي مزاد الرياح بعنا
 

ــيدتها  ــد فــــي قصــ ــتخدمت الحنــ ــم اســ ــتان)ثــ ــة والحســ ــمته (4)(الملكــ ــداف أســ ــاف جديــ ــذل  اســــتخدمت وننــ ، وكــ
 .(5)الموفور

 
 :اإليقاع الداخلي  (3

 التوافق الموسيقي حين الكلمات ودالالتها حيناف أو حين“ هو ذل  االنسجام الصوتي الناحع من 
مــن تـردد إرتكــان يقـع علــى “ ، ويتولـد اإليقــاع فـي الشــعر العرحـي (1)“حعــض حينـاف آخــر الكلمـات حع ـها و  

مقطـع طويـل فــي تفعيـل يعـود علــى مسـافات نمنيــة متحـدة النسـب، وعلــى سـالمة هـذا اإليقــاع تقـوم ســالمة 

                                                                 

 .312: ن .م( 2)
 .391: ن .م( 1)
 .99: للصالة والثورة ( 4)
 .312: ن .م( 9)
 .17: 3183، 2ابراهيم عبد الرحمن، دار العودة، بيروت، ط . قضايا الشعر في النقد العربي، د( 3)
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 ، ومنــه تنشـأ وحــدة ن ميـة حيــث إن تكــرار الححـر، والقافيــة الموحـدة، يســاعد علـى توحيــد مشــاعر(2)“الـونن 
وحعـد تحــرر الشـعر مــن نعـام الثففيــة ونعـام الحيــت . (3)وانفعـاالت المتلقــين، وحـذل  ينشــر التـذوق الجمــاعي

الشـعري إلــى التفعيلـة، أخــذ اإليقــاع الخـارجي يفقــد حعــض خصائصـه الملتنمــة حعــدد التفعـيالت فــي الصــدر 
ن كانت نـان  المالئكـة تـرخ أن الشـعر الحـديث لـيس فـي حـد ذاتـه خروجـاف  والعجن، وكذل  تكرار القافية، وا 

، وحنـاءاف عليـه، فـلذا مـا أراد الشـاعر أن يحقـى (4)على طريقة الخليل حل هـو تعـديل لهـا يتطلحـه تطـور الحيـاة
ينح ي أن يكون الترخيص حاستعمال النحافات والعلل العرو ية في أ يق “ على ذل  االنسجام اإليقاعي 

يستلنم دراية حأسرار الل ة الصوتية، “أثراف في القصيدة لكونه  لذل  أصح  اإليقاع الداخلي أكثر. (5)“الحدود 
وقيمها الجمالية، ووقوفاف علـى التناسـب حـين الـدالالت الصـوتية و اشنفعـاالت التـي تتراسـل معهـا، ومـا يتحـع 
ذل  من تلمي  وتركين، وسرعة، وحطٍء، وتكرار، وتوكيد، وتنويـع فـي الـن م، ال يمكـن أن يوفـق فيهـا إال ذو 

، ووحــدة اإليقــاع يـرخ فيهــا  نيمـي أنهــا مت يـرة ححســب مــا (6)“ٍ  فــي الحـس وثقافــة فنيـة ول ويــة واسـعة رهـ
ــيقية “ تحتويــه  مــن قـــوخ تعحيريــة تكشــ  عـــن خلجــات الـــنفس، وللكلمــات أصــوات، وداللـــة اشصــوات موسـ

لــدالالت إيحائيـة قحـل أن تكـون تعحيريــة وصـفية، والشـاعر الحـق هــو مـن يسـتطيع أن يـروي مــن نحـع هـذً ا
 :، وحذل  فلن اشيقاع الداخلي يتولد من خالل “ (7)الموسيقية اشصلية في الل ة

 
 التكرار -

 تكرار الحرف. 
 تكرار اللفظة. 
 تكرار الجملة أو العبارة. 
 
 :التكرار  -

 من الوص  الشعوري واالنفعالي، “ للتكرار أهمية في الشعر لما له من دور في عكس جانب 
رة اسلوحية تشكل لحنـة أساسـية مـن لحنـات العمـل اشدحـي، ولـذل  ينح ـي علـى المـرء وهذا الموق  ي دي عاه

إال ينعـر إلــى التكــرار خــارإ نطــاق الســياق، ولــو فعــل ذلــ  لمــا تحــين لــه إال أشــياء مكــررة ال يمكــن لهــا أن 

                                                                 

 .242:ت .، د1النهضة، مصر، طفي الميزان الجديد، محمد مندور، مطبعة ( 2)
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لـى ، لكون الشعور يعل محهماف، ومن أجل أسـتجالئه يلـ  الشـاعر فـي اسـتخدامه ع(1)“ت دي إلى نتيجة ما 
ي ـــع حــين أيــدينا مفتاحــاف للفكــرة المســـيطرة علــى الشــاعر، وهــو حــذل  أحـــد “ نــوع معــين مــن التكــرار وحــذل  

اش ـواء الالشـعورية التــي يسـلطها الشــعر فـي المحــاق الشـاعر في ـيئها ححيــث نطلـع عليهــا، أو لنقـل أنــه 
يقـيم أساسـاف عاطفيـاف مـن نـوع جنء من الهندسة العاطفية للعحارة، يحاول الشاعر فيـه أن يـنعم كلماتـه ححيـث 

ي ـــفي درجــة عاليـــة مـــن “ والـــذي يـــدعوا الشــاعر إلـــى التكـــرار هــو إحساســـه حالحاجـــة إليــه لكونـــه . (2)“مــا 
وفــي . (3)“الموســيقى الخفيــة تلــ  الحيــت فتوحــد أجــناءً كمــا تكشــ  المعنــى داخــل هــذا اإلطــار الموســيقي 

… وخ الشـعور فـي القصـيدة إلـى درجـة  يـر عاديــة فـان العحـارة المكـررة تـ دي إلـى رفـع مسـت“ الوقـت نفسـه 
 :والتكرار على ثالثة أنواع . (4)“
 :تكرار الحرف (  3

وفيه يل  الشاعر، على تكرار صوت واحـد أو أكثـر لمـرات عـدة، محققـاف مـن خـالل  ر ـاف نفسـياف، ال يمكـن 
اخلي فـي الجملـة الشـعرية كمـا الحـوح حـه محاشـرة، ويكـون لتلـ  الصـي ة التكراريـة دوراف فـي تأصـيل اإليقـاع الـد

 :(5)في قول السّياب 
 

 أهكذا السنون تذهب
 أهكذا الحياة تنضب ؟
 أحس أنني أذوب أتعب

 .أموت كالشجر
 

ثـم “ أهكـذا“لقد كرر الشاعر الهمنة سحع مرات، فقد أحتدأ الشاعر حالهمنة الدالـة علـى االسـتفهام فـي 
مــع مــا تركتـه الهمــنة مــن تسـا ٍل موجــٍع جــاءت الكلمــات كررهـا حــنفس المعنــى فـي الســطر الثــاني، وانسـياقاف 

اشخـرخ محــدوءٍة حــالهمنة مانحـة الــنص الشــعري هــذا االمتـداد الموســيقي النــات  عــن وجـود حــر  المــد الــذي 
 .صنع جرساف  موسيقياف داخلياف، من  اشسطر اتساماف وتراحطاف 

ى ويرفعه إلى مرتحة اشصالة، ذل  إن يستطيع أن ي ني المعن“ أما نان  فلنها ترخ في التكرار أنه   
ال فلـيس أيسـر مـن أن يتحـول . استطاع الشاعر أن يسـيطر عليـه سـيطرةف كاملـة، ويسـتخدمه فـي مو ـعه وا 

هذا التكرار نفسه حالشعر إلى اللفعة المحتذلة التي يمكن أن يقع فيها أولئ  الشـعراء الـذين ينقصـهم الحـس 
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ما السّياب فان نان  قد اوردت التكـرار فـي الكثيـر مـن قصـائدها وعلـى ، ومثل(1)“الل وي والموهحة واشصالة 
 .نحو تحاول الشاعرة من خالل تهيئة جو موسيقي للعمل الشعري

 : (3)، التي تقول في أولها(2)”رماد“فمن حيث تكرار الحر  نرخ نان  في قصيدتها 
 

 لم تبق من صدى؟ أهكذا داست علينا الحياة
 وصوت واخيبتاه  دالم تبق إال الندم األسو 
 في الموقد الذابل ؟  أهكذا لم يبق إال الرماد
 ؟.أيماضة تستعاد   أليس من كوكبنا اآلفل
 أو همسة واحده ؟  أليس عنا نبأ أو نشيد 
 توقظ عرقا  جديد ؟  ألم تعد قصتنا البائدة 
 في القصة الجاريه ؟  ألم يعد قط لنا من مكان

 الزمان ؟ شيء يهم أليس من كاساتنا الخالية
 

تكــرر همــنة االســتفهام ســحع مــرات، محاولــة مـــن خــالل تنويــع التســا ل مــع كــل اســتفهام أن ت ـــع 
تصـوراف كـامالف لــدخ المتلقـي أنهــا قـد انتهــت تمامـاف، فــال حريـق مـن أمــٍل عـل يــداعب خيالهـا، لكــون الحيـاة قــد 

إال )الحيـاة كــل شـيء ولـم تخلـ  لهـا  مـرتين، فقـد سـلحتها( إال ) خلفتها رماداف، ثم إنهـا تكـرر أداة االسـتثناء 
، وهـذا التكـرار الـذي تـوردً نـان  هنـا يمـن  الـنص (5)(إال رمـاد)، وفي المو ع الثاني لم تحـق منهـا (4)(الندم

الشــعري ارتحاطــاف معنويــاف، كمــا أنــه فــي الوقــت ذاتـــه تأصــيل لكــل مــا يحتاجــه الشــاعر مــن تســا الت داخليـــة 
 .محيرة، تلحي أحساس الشاعرة

 
 
 :رار الكلمة تك

وفيه يكرر الشاعر كلمة أو أكثر في النص الشعري، حاثاف من خالل هذا النـوع صـي ة ال شـعورية، 
ت ني النص الشعري، حما يمكن أن يمدً حتأثير أعمق وموسيقية خفية ، ففي هذا النص السّياحي الذي يقول 

 :(1)فيه 
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ما هززت الغصون  وا 

 :فما يتساقط غير الردى 
 حجار

 ا من ثمر،حجار وم
 وحتى العيون

 حجار، وحتى الهواء الرطب
 حجار ندائي، وصخر فمي
 ورجالي ريح تجوب القفار

 
ــيقاف ( حجـــار)انــه يكـــرر لفعــة  وكأنــه يصـــور قســاوة الواقـــع الــذي يمـــد الشــاعر حعذاحاتـــه، ليمنحــه  ـ

ختناقاف، ليرصد كل الهواجس المنحعثة عن ذات الشاعر، فكأن كل لفعـة  فـوق رأس حجـر يسـقط ( حجـار)وا 
الشاعر، ليقتله ثم ليحيل كل معطيات واقعه إلـى شـيء جامـد كالحجـار، وحـذل  نادت تلـ  اللفعـة موسـيقية 

 .النص وقعاف يشحه تساقط الحجار
ونرخ نان  في تكرارها للكلمة الواحدة داخل القصيدة الشعرية يحلا مستوخ ن مياف عالياف، يتماثل مع 

ان الشاعرة ، فيحيلها كتلة من المشاعر المتأججة على النحو الذي االنفعال الحاصل الذي يسيطر على كي
والتي عحرت فيها عن حننها الجم لما أصاب أحناء مصر حين أجتاحهـا ( الكوليرا ) الحعناً في قصيدتها 

أرحـع مـرات إذ ( مـوتى)فـي القصـيدة ثمانيـة عشـر مـرة، ولفعـة ( المـوت)وحاء الكوليرا، فقد جـاء تكـرار لفعـة 
 : (2)ثالث مرات وعلى هذا النحو( موت)ل مقطع من القصيدة حتكرار لفعة ينتهي ك

 
 في كل مكان روح تصرخ في الظلمات

 في كل مكان يبكي صوت 
 هذا ما قد مزقه الموت 

 الموت الموت الموت
 يا حزن النيل الصارخ مما فعل الموت

ط مـع إثـارة سـماع نـان  لهـذا فقد خلق موسـيقى داخليـة تـرتح( الموت)وحهذا اإلنتهاء المتكرر للفعة 
الخيـر، علـى أن عـدد التكـرارات، قــد صـور حجـم المـوت الــذي حـدأ يتنايـد وحصـورة مذهلــة، ممـا قـد يعلـن فــي 

 .الوقت نفسه عن ذل  الهلع الذي أنتاب الشاعرة
 :تكرار الجمل أو العبارات الشعرية  -
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رحـل )عًر، ففـي قصـيدة السـّياب وفيه يكرر الشـاعر جمـالف شـعرية أو سـطراف عـدً تعنيـناف لموسـيقى شـ
 (1) :حين يقول(النهار

 
 األفق غابات من السحب الثقيلة والرعود 
 الموت من أثمارهن وبعض أرمدة النهار
 الموت من أمطارهن وبعض أرمدة النهار
 الخوف من ألوانهن وبعض أرمدة النهار

 رحل النهار
 رحل النهار

 
مثـل هـذا التكـرار، مــا يحـيط حـه مـن عـرو  قــاهرة  ويحـدو أن الـذي أملـى علـى السـّياب الركــون إلـى

ذا ما كانت تخحئ ثمراف  تستفن نفسه لي ع للصورة حدوداف مكتملة، فلذا كان اشفق متجهاف حالسحب الثقيلة، وا 
فلنما ثمارهن الموت، والموت من أمطارهن، والخو  من ألوانهن، فأي أفق يطحق على السّياب، وأي موت 

ب أرمــدة النهــار لكونهــا العنصـــر المشــتر  الــذي تجتمــع حولــه معطيــات الصـــورة، يصــارعه و ويكــرر الســّيا
فاالنتعار  ير مجٍد إذ لم يحق من نهاًر سوخ الرماد، وحهـذا تحـافع الصـورة علـى سـياقها الموسـيقي الرتيـب 
لما لذل  الموق  من وقع ثقيـل علـى نفـس الشـاعر، فهـو حـذل  يحقـق التوافـق النفسـي الـذي يرمـي إليـه، ثـم 

وســيلة مـــن … ليـــوحي ححالــة اليــأس، والالجــدوخ مــن االنتعـــار، فجــاء التكــرار ( رحــل النهــار)يكــرر جملــة 
ويهد  الشاعر من وراء ذل  إلى إ ـافة عنصـر آخـر مـن .. وسائل مد القصيدة وتنويع اشفكار والصور 

 .(2)”..عناصر الموسيقى إلى القصيدة 
ــا تحقــ ــذا النــوع مـــن التكــرار، فلنهـ ــيها الموقــ  الشـــعري، أمــا نـــان  فــي هـ ق حاجـــة ال شــعورية يقت ـ
ــيقياف ففـــي قصـــيدتها  ــاف موسـ تكـــرر نـــان  الجملـــة الفعليـــة ” (الهجـــرة إلـــى الـــل)مانحـــة مـــن خاللـــه الـــنص تراحطـ

 (3) :في المقطع اشول عشر مرات( عرفت )
 
 

 عرفتك في ذهول تهجدي وقرنفلي أكداس
 عرفتك في اخضرار اآلس

 عرفتك في يقين الموت واألرماس
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 عرفتك عند فالح يبعثر في الثرى األغراس
 وتزهر في يديه الفاس

 عرفتك عند طفل أسود العينين
 وشيز ذابل الخدين

 عرفتك عند صوفي ثري القلب واألحساس
 عرفتك في تعبد راهب في خشعة القداس

 عرفتك ملء موج البحر يركض حافي القدمين
 وأهداب العيون الزرق واستغراقة الشفتين

 دى األجراس عرفتك في ص
 عرفتك ملء ليٍل يمطر الدنيا 

 خيوط روا وعطر نعاس
 وتلقي في طريقي الورد أكداسا  على أكداس 

 وتسقيني بأغلى كأس  
 

فمقـدار التكــرار قـد شــعب المعرفـة وعمــق اإلحسـاس حهــا، فصـار ار يتجلــى للشـاعرة فــي كـل شــيء 
مـن الـرحط النفسـي حـين مجـاالت المعرفـة، مما وسع أفق الكش  عندها ومن  النص كثافـة موسـيقية متأتيـة 

 .ليتحقق االتحاد مع تل  الذات على نحو كاملٍ 
 
 
 
 



 902 

 :الخاتمة
لقد انطلق كلٌّ من السّياب ونازك في رحاب الموِت ناقلين شعورهم تجاهه منن الن ل شنعرهما فنا ا 
ماتمثل ألحدهم كالسياب وعاقره بهدوء وروّية الى ان القى بِه في احضاِن حفنرٍ    قنرار لهناا بعند ان انهكنه 

 .فان ا الر لم يكن ك لك. شّحة مابيدهالداء وجعله اسيرًا ألسّرٍ المستشفيات؛  يقدر على دفع مابِه ل
لقد نظرت نازك النى المنوت نظنٍر تلتقني فني تحديندها روافند عندٍا كسنهمت بشنكل فاعنل فني وضنع 
الشاعٍر في موضع التشكك حد ا لحادا وبرؤينة رومانسنية تبندو متطرفنة فني بعنا األحينانا كطنرت ننازك 

 تبننرا ان تالننره منهننا ا  لتعننود اليهننا ومنننا  تلننك الرننوٍر التنني حاولننت رسننمها فكننان ان ظلننت كسنننيٍر نفسننها
العالم ال ي تعيش فيه غير واد  للعبيندا ومنا المنوت ا  قنٍو تدميرينة تعكنر رنفو الحيناٍ لدرجنة تحيلهنا فارغنة 

 .من كي معنى
تلك النظٍر العدمية المتشككة كانت الممهد األول لتجنارب ننازك الشنعريةا لكنهنا فني مراحنل متن الٍر 

ا ا يمان باهلل تعالى بعد ان نزعت عن عينيها نظاٍر التشككا الى ا نطن ق منن كسنر بعا الشيء كلج ه
المادٍ الى كرل كزلي و لك باتجاهها روب التروف لتضمن نفسها التواقة الى الاللود مايمكن كن يعينها 

 .على ا ستمرار في الحياٍ
لينة انتقنال نحنو حيناٍ االنردا تلك الرؤية التي تؤكند بندء حيناٍ االنرد بعند المنوت كو تعند المنوت عم

كانت تشغل بال السّيابا فركد في التضحية ماتربو الينه نفسنها فمنا كنان مننه ا  ان يلجن  النى ا سنطوٍر 
لكونها مردرًا الربًا للتضحية القائمة على ردم الهٍو بين متناقضات الواقع لتحقيق حالة من التنوازن بنين 

ولألسننفا فنان ا سنطوٍر لنم تكننن مؤهلنة فني عنالم يسننوده . امنةمتطلبنات الن ات وبنين مننا تقتضنيه الرغبنة الع
تجاهنل تعسننفي لقنيم النن ات والجماعنةا ولعنندم الننوعي بمتطلبنات الحينناٍ الحقيقينة برننوٍر جدينةا فقنند االفقننت 
ا سطوٍر في تحقيق حلنم السنّياب بالبعنا والنو دٍا فحناول ان يجند ال رنه فني الرمنوز ال اتينة التني حناول 

لكننه  -بعد ان وظنف الرمنوز الدينينة والت ريالينة منن دونمنا طائنل -ًا من مرادر بعثهان يجعل منها مردر 
كالفنق كو بنناألحرد هني التنني كالفقنت فنني ا متثننال لرغبتنه فمننا كنان منننه ا  كن يستسنلم  رهارننات المننوت 
ال ي سوف ينتهي به الى حضن امه التي افتقدها طفً ا فزرعت فيه عقدٍ الننق  الن ي حناول ان يشنبعه 

 . توقه المبالغ فيه نحو المركٍب
فمنن هننا تنطلنق الرؤيننا لتفتنرق منٍر لتلتقني فنني كالنردا معبنٍر عنن كحاسننيا تبندو فني اغلبهنا معننزٍز 
للموقف الشعري ال ي يكشف وبقٍو عن تجربة شعرية تعزز فعل الشعر وتشحنه بفنيا عناطفي ينمناز ا ا 

وعلنى وفنِقِ   لننك . ة بننين النن  الشنعري و اتننهمنا كحسنن الشناعر نقننل تجربتنها مندركًا لتلننك الع قنة الكامنن
 :الره البحا بنتائج كاآلتي

في رؤية شاعرينا للموت من ال ل موت  ويهما تتضح كبعاد تجاربهما معبٍر بدقة عنن شنعور غرينزي  -
بنالالوف مننن المنوتا فك نهمننا يرثيننان نفسنيهماا كي كن جننزءًا كبينرًا مننن ا حسنناا المتولند عننن الشننعور 

بن ات الشناعرا فرثنناء السنّياب ألمنه لننم يكنن مرتبطنًا ا  بلحظننة الفقند التني يعيشننها بنالغير هنو احسنناا 
الشنناعرا انننننا نشننعر بمعاناتنننه هننوا وان حالنننة الفقنند التننني يعيشننها الشننناعر تهننيء لنننه مجنناً  رحبنننًا لكننني 
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ا ن فاحسناا السنّياب بالفقند احسناا مسنتمرا والمنوت عننده . يتحدا عن الموت بنغمنة حزيننة قانطنة
النى حننّد كبينر حنالى ا الفنناق التني يعيشنهاا وبالتننالي فناّن التغنني بننالموت والالنوف مننه يتالنن ان يماثنل 

ريغة رومانسية يمكن ان تحقق للشاعر حالة من ا تزان النفسي اّما نازك فانها لم تبالغ برثائها  مها 
تي بنننالموتا ا  ان وعمتهننا لكنهننا بالت كينند تماثننل السننياب حننين تعبننر تعبيننرًا مباشننرًا عننن احساسننها النن ا

 .نغمة الحزن والحرمان تبدو اكثر وضوحًا عند السّياب
ان التجربة الشعرية فيمنا نظنم ( األال قي وا نساني)يتضح من رؤية شاعرينا للموت  ي المضمونين  -

الشاعران تبدو مرتبكة الى حد   يستطيع الشاعر منن ال لنه ا  ان يمتثنل للتجربنة منن الناره احساسنه 
كغفل احساسه ونقل رؤيته للموت من دون مشاركة في العواطف ك لك نازك ( رثاء ف ا)في فالسّياب 

ا  لننم يكننن ترننور المننوت بالقنندر النن ي تبننرز فيننه رؤيننة ( مرثيننة رمننركٍ  قيمننة لهننا)و ( رثنناء غريننق)فني 
 .وغسً  للعار عند نازك( قاتل االته)انسانية كو كال قية ك لك الحال في 

 سطوري والديني موجهًا كفاد الشاعر في روغ تجربته الشعرية على وفق الرؤية اتال  التراا ببعديه ا -
القائلنة ان الماضني يوجنه الحاضنرا و سننيما ا ا كنان الحاضنر الن ي يعيشننه الشناعران قند كثقنل بتيننارات 

ففني مرحلنة ا لتنزام اتكن  السنّياب . شتى سياسية وفكرية مما جعلهما يقفان منه موقفنًا يرنل حند التضناد
لنى كسناطير المنوت وا نبعناا مننن كجنل تقنويا الواقنع ف رنبح المننوت فني ظنل هن ا ا لتنزام الفكننري ع

 .بعثًا وو دٍ
امننا ننننازك فانهننا هننني األالننرد حاولنننت مننن الننن ل المننوت النفنننا  الننى عنننالم  الننر ا  كلج هنننا 

لنى اهلل ا يمان باهلل الى ا نط ق من كسر التشكك الى معانقة منبع الحب الالالند فكاننت رحلتهنا ا
تستدعي التضحية بما يثقل الروا لتتهي  الى ا نط ق نحو اللودها األزلي وقد تمثلت نظٍر نازك 

 (.يغير كلوانه البحر)و ( للر ٍ والثوٍر)تلك في ديوانيها 
ان رغبة السّياب في الموت ت ال  بعدًا  واعيًا ا  ان موته فيما ا ا حرل فسوف ينتهي به الى حضن  -

دها رغيرًا وبالتالي فهو ينظر الى الموت على انه الممهد األول واألالينر للحنب بورنفه امه التي افتق
 .عودٍ الى الحقيقة

امنا ننازك فتنرد ان الحننب منوت وا  تتمثنل لهننا م سناته وك نهنا جننزء منن الم سناٍ ا نسننانيةا 
الننى فهني تنرد اننه ننواا وحنزنا وتنوق النى لقناء قنند طنواه النزمن لن لك نراهنا تهجنر الحنب ا رضني 

حننب  اكثننر ديمومننة وانقطاعننًا عننن الوجننود الحسننيا ا  تطيننر ب اليلننة رننوفية لتعننانق الحننب الالالنند 
 .وتتوحد معه من كجل الال   من كعباء العدم
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المرا كان م ساٍ السنّياب ا ساسنية وطريقنه النى المقبنٍر لن لك حناول كيمنا محاولنة منن اجنل الالن    -
يوبيًا في توس ته لكنه كيقن بعد الين ا المفجنع ان   امنل منها لكنه لم يفلح والرورًا عندما رار ك

 .له في الحياٍ ل لك راا ينادي الموت
كمنا ننازك فكمننا ركيننا لنم يكننن للمنرا دور مهننم يمكنن كن تتضنح مننن ال لنه الرؤينة لكشننف كثنره فنني 

 .الموت في الحياٍ فكان مرضها تهويمات رومانسية مغرقة في السوداوية
ككثر رلة بموت السّيابا فقد شكل ه ا العنائق عبئنًا كبينرًا ظنل السنّياب يننوء بنه  كان الفقر سببًا  الر -

النننى كن كورننند القبنننر علينننها لننن لك رنننار ينننرد ان عننننالم المنننوت علنننى النننرغم ممنننا فينننه هنننو عنننالم راحننننة 
 (. مال في الموت و فيه داء)وسكون

 .كما نازك فلم يكن الفقر حليفها فهي من عائلة  ات غنى ووجاهة
لقنند كاننننت غربتننه اسنننتبدادية . لغربننة منفننن ًا  الننر مننن المنافننن  التنني كودت بالسننّياب النننى الهنن كشننكلت ا -

لتكاتف العوز والمرا معها علنى ا طاحنة بنها فطفنح شنعره بغربنة تبندو م زمنة لنه طنوال حياتنه ا  لنم 
 .يكن لديه من األمل ما يزجيه على موارلة الحياٍ

 .اليًا على الواقع المعيشاما نازك فكانت دوافع غربتها عمومًا تع
الزمن جزء من الحياٍ كو يكاد يكون هو الحياٍ كلها فالسّياب كلح كثيرًا على ت كيد حضور ماضيها انه  -

فمادام الحاضر  يسعفا وليا فيه متسع ( كمها وجدتها ووفيقةا وكل  كريات رباه)يعني له الكثير 
ام األمنل فني الغند ضنئيً  ألننه الطرينق المؤدينة لت كيد حيوية الشاعر فهو حيز من كحياز الموت وما د

الننى القبنننرا فمننا جننندواهب األزمنننة تبننندو كلهننا ميتنننة كو مؤديننة النننى المننوتا ومنننا الحينناٍ ا  اللحظنننة التننني 
النزمن فني كحوالنه الث ثنة . يعيشها الشاعر وما بعدها فني عنداد المجهنولا والن ي قبلهنا كدركتنه يند النفنا 

وفننق هنن ا المجنردا و  نعننني الننزمن بمفهومننه الفيزيقنني بننل الننزمن النن اتي قند بنندا لشنناعرينا يجننري علننى 
للشاعر ال ي يرد فيه نفسها ا  في مرحلة ا لتزام حيا الرؤينة ت الن  منحنى  النر النزمن ا تني امتنداد 
لنزمن  النر ففيننه ت الن  الحيناٍ امتنندادها الطبيعني عبننر المنوت لتحقنق كمالهننا فني العنالم اآلالننرا وهن ا مننا 

يغينر كلواننه )و( للرن ٍ والثنوٍر)ولندد ننازك فني ديوانيهنا ( انشودٍ المطر)السّياب في ديوانه تمثل لدد 
 (.البحر

المكنان كالكنائن الحني يبندو . المكنان جنزء طبيعني منن تجربنة الشناعرا فمنن ال لنه تكتمنل ابعناد تجربتنه -
. يها تطنور الحيناٍرغيرًا يكبر فيكبر ثنم يت شنىا ربمنا   منن جاننب السنلبا انهنا نتيجنة حتمينة يقتضن

لقد ركد السّياب ان جيكور قد ماتتا وان دار جده التي كانت تزالنر بالحيناٍ قند ماتنت كيضنًاا والمديننة 
كنننائن للمنننوتا فقننند ركد ان جيكنننور لنننم تعننند كمنننا كاننننت ا  تغينننر كنننل مافيهنننا فننن  الرنننبايا كعهنننده بهننننا 

الشنناعر قنند ك عنن لنننداء ضننميره و الضنٍر جيكننور كمسنت كمننا كانننت انهنا نظننٍر  سننبيل  الفائهنا ا  ان 
المتفجع بعد ان تعاورت نفسه حادثات الزمان فا ا بها تنظنر لكنل ماحولهنا وك نهنا منفرنلة عنن زمانهنا 

 .ومكانها لتبقى مترنحة في كجواء الماضي تستلهمه حياٍ تعلل به الواءها
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ن فني شنعر ننازك كما نازك فلم يكن حضور المكنان بننفا الرنوٍر التني ركيناهنا عنند السنّياب فالمكنا
متواجند فني  هنن الشناعٍر غائمنة م محنه فنني شنعرها ا  تبندو متعالينة علينه  تالضنعه  بننداعها ا  
بالقدر ال ي يجعلها غريبنةا والرنت الطبيعنة وكالضنعتها لمنا هني فينه منن كنبنة رومانسنية ف ماتتهنا 

لمننوت كائننننًا وركت فننني المدينننة التنني كرننابها الفيضنننان وبننرؤد شنناعرية ا. بمننوت األمننل فنني نفسننها
 .يترب  بكل مافي الوجود

في مجال لغة الشعر ان لغنة الشنعر عنند السنياب الاضنعة للشناعر يؤقلمهنا علنى وفنق منا ينراها لدرجنة  -
لقنند احكننم السننياب . تسننتمد اللفظننة عننندها القهننا مننن التجربننة بعنند ان ينننزس عنهننا م بسننات ا سننتعمال

المننوت عنننده عاديننة بالفاظهننا عاليننة بعاطفنننة برفنندها بمننا هننو متننوارا ونماهننا بمننا اضنناف فكانننت لغننة 
 . الشاعر وحسن استالدامه لها وكانه يهب ا لفاظ معاناته فتمتثل الطاعة لكي تحقق لنفسها الكمال

 اما لغة نازك فقد ظلت تدور في مجالها ال ي احكمت الشاعٍر طريقه بقواعد اللغة ولم   
د تالره في جميع احوالها عن تلك ا لفاظ التي فا لفاظ الالارة بالموت   تكا. تش  الالروه عليه

اسنتالدمها السننياب ا  مننا ننندرا وتبنندو معاننناٍ نننازك منن النن ل رننياغة الفاظهننا متكلفننة فنني احيننان 
 .كثيٍر وما القريدٍ ا  الفاظ قد ريغت بدقة متناهية تنم عن معرفة دقيقة لعروا الشعر

وتضنع الغينر مندرك فني حينز ا دراكا تتعنالى  الروٍر في الشعر لغة وعاطفة وموسيقى تحمل المعاناٍ -
علنى والواقننع بعند ان تتكنن، عليننها وقند تمثلننه حرفيننًا لكنهنا فنني الوقنت نفسننه تاللننق كياننه الالننا  وهنن ه 
الالرائ  تنطبق على روٍر الموت التي اقامها السّياب ا  تبدو الروٍر مالوفة وقد ترل في احيان 

عاطفتنننه فانننه يمنحهننا الالرورنننوية حتننى تتضنننح لنننا انهنننا كثيننٍر الننى التقريرينننة وحننين يمننندها الشنناعر ب
 .الارة بالسّياب

امننا رننوٍر المننوت عننند نننازك فانهننا علننى شنناكلة رننوٍر المننوت عننند السننّياب ا  تعبننر عنننن 
روينة الارننة  نهنا حافظننت علنى نفسننها منن التنناثير فني ا الننر وكانهنا اكتفننت بن اتها فهنني  تعنندو 

لتعبير الفني وان كانت تجربة السّياب اكثنر حندٍ  ننه عناش كونها تعبيرًا  اتيًا من حيا المعنى وا
 .الموت عن قرب
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 .1699، 1قافة، بيروت، طاحسان عباس، دار ال . بدر شاكر السياب، دراسة في حياته وشعره، د -
 .1691، 1ط .بدر شاكر السياب، حياته وشعره، عيس  بالطة، دار النهار، بيروت، د -
 .1691، 1بدر شاكر السياب، ريتا عوض، مطبعة اوفيست االنتصار، بغداد، ط -
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بييدر شيياكر السيييياب والحركيية الشييعرية الجدييييدة فييي العيييراق، محمييود العطبيية، مطبعييية المعييارف، بغيييداد،  -
 .1691ط، .د
بنياء القصييدة مين النقييد العربيي القيديم والمعاصيير، مرشيد الزبييدي، دار الشييؤون ال قافيية العامية، بغييداد،  -

 .1661ط، .د
، 1محميد الييولي ومحمييد العمييري، دار توبقييال، المغييرب، ط: بنيية اللغيية الشييعرية، جييان كييوهين، ترجميية -

1699. 
 .1660، 1ي، المركز ال قافي، بيروت، طبنية النص السردي من منظور النقد االدبي، حميد لحمدان -
ط، .البنيوية الموضوعية، دراسية فيي شيعر السيياب، عبيد الكيريم حسين، المؤسسية الجامعيية، بييروت، د -

1690. 
، 1، مؤسسية الربيعيان، الكوييت، ط(كتياب تيذكاري)تجربية االغتيراب فيي شيعر نياز ، عبيد احميد المهنيا  -

1691. 
، 1سييييالفة حجيييياوي، دار الشيييييؤون ال قافييييية العاميييية، بغيييييداد، ط :بييييورا، ترجمييييية. م.التجربيييية الخالسيييية، س -

1696. 
ط، .عليي عبياس عليوان، وزارة ال قافية واالعيالم، بغييداد، د. تطيور الشيعر العربيي الحيدي  فيي العيراق، د -

1691. 
 .1691، 1عز الدين اسماعيل، دار العودة، بيروت، ط. التفسير النفسي لألدب، د -
يسييري سييالمة، مؤسسييية ال قافيية الجامعييية، االسيييكندرية، . العقييادر، د-الميييازني-جماعيية الييديوان، شييكري -

 .1699ط، .د
 .1691ط، .غالب هلسا، دار الجاحظ، بغداد، د: جماليات المكان، غاستون باشالر، ترجمة -
 .جماليات المكان في مسرح صالح عبد الصبور، مدحت الجبار -
 .1691ط، .ل قافة، القاهرة، دحركات التجديد في االدب العربي، عدد من االساتذة، دار ا -
سيعد مصيلوح، عيالم : مورييه، ترجمية وتعلييق. حركات التجديد في موسيق  الشعر العربي الحيدي ، س -

 .1696ط، .الكتب، القاهرة، د
ط، .مصيطف  عبييد اللطيييف جييياوو ، وزارة االعييالم، بغييداد، د. الحيياة والمييوت فييي الشييعر الجيياهلي، د -

1699. 
، مؤسسة الربيعان، (كتاب تذكاري)عر بين ناز  ودعاة االلتزام، سعد دعيبس الدعوة ال  اجتماعية الش -

 .1691، 1الكويت، ط
محسييين اطيييييم ، دار . ، د"دراسييية نقدييييية للظيييواعر الفنيييية فيييي الشييييعر العراسيييي المعاصييير"ديييير الميييال   -

 .1690ط، .الرشيد للطباعة والنشر، بغداد، د
 .1690، 1المصرية، القاهرة، طداللة االلفاظ، ابراهيم انيس، مكتبة االنجلو  -
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محميييد ابيييو الفضيييل ابييييراهيم، دار : دييييوان اميييرس القييييس، روايييية االصيييمعي والمفضيييل وغيرهميييا، تحقييييق -
 .1691ط، .المعارف، مصر، د

 .1691ط، .ديوان بدر شاكر السياب، دار العودة، بيروت، د -
 .ت.ط، د.ديوان البحتري، دار صادر، بيروت، د -
ط، .محميد الطياهر بين عاشيور، لجنية التيأليف والترجمية والنشير، القياهرة، د: ديوان بشار بن بيرد، شيرح -

1611. 
 .1691، 1ديوان الجواهري، بغداد، ط -
احمييد مطليييوب وعبييد اهلل الجبيييوري، دار ال قافييية، . د: ديييوان ديييي  الجيين الحمصيييي، حققييه واعيييد تكملتيييه -

 .ت.ط، د.لبنان، د
 .1691، 1رية، بيروت، طديوان الشعر العربي، علي احمد سعيد، المكتبة العص -
 .1691ط، .ديوان صفي الدين الحلي، دار صادر، بيروت، د -
 .1691ط، .عبد الجبار المعيبد، بغداد، د: ديوان عدي بن زيد العبادي، تحقيق -
 ديوان سيس بن ذريح -
 .1691ط، .الدكتور احسان عباس، الكويت، د: ديوان لبيد، تحقيق -
 –هيييي 1019ط، .سيييوسي، مطبعييية محمييد مصيييطف ، مصييير، دعبييد اليييرحمن البر : ديييوان المتنبيييي، شيييرحه -

 .م 1601
 .1699ط، .عبود احمد الخزرجي، نشرة المكتبة العالمية، بغداد، د: ديوان المتنبي، فهرسه وشرحه -
 .1691، 1ديوان ناز  المالمكة، دار العودة، بيروت، ط -
، 1دراسييات والنشيير، بيييروت، طجبيرا ابييراهيم جبييرا، المؤسسيية العربيية لل" دراسييات نقدييية"الرحلية ال امنيية  -

1696. 
 .1691، 1ماجد احمد السامرامي، دار الطليعة، بيروت، ط: رسامل السياب، جمع وتقديم -
 .1699، 1محمد فتوح احمد، دار المعارف، مصر ط. الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، د -
 .1690ط، .الرومانتيكية، محمد غنيمي هالل، بيروت، د -
 .1699، 1دار الفكر، بيروت، طزمن الشعر، ادونيس،  -
 .1660ط، .سايكولوجية الشعر ومقاالت اخرى، ناز  المالمكة، وزارة ال قافة واالعالم، بغداد، د -
 .1691ط، .السياب، عبد الجبار عباس، وزارة االعالم، بغداد، د -
عيييالم ، وزارة اال(السيييياب فيييي ذكييراه السادسييية)السييياب، نهييير الخصيييب المييار بيييالجحيم، نجييييب المييامع،  -

 .1691ط، .بغداد، د
 .1691ط، .، طراد الكبيسي، دار الحرية، بغداد، د"كتابات في الشعر الجديد"شجر الغابة الحجري  -
عبييد السيتار احمييد فييرا ، دار : شيرح اشييعار الهيذليين، ابييو سييعيد الحسين بيين الحسييين السيكري، تحقيييق -

 .1611ط، .المعارف، مصر، د
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ط، .عبييد السييالم هييارون، دار المعييارف، القيياهرة، د: ، تحقيييقشييرح المعلقييات السييبع لطييوال الجاهليييات -
1690. 

مصطف  السقا وعبد الرحيم محمود، وغيرهم، الدار القومية لطباعة والنشر، : شروح سقط الزند، تحقيق -
 . 1619ط، .القاهرة، د

 .1611ط، .شعراء الرابطة القلمية، نادرة سعيد سرا ، القاهرة، د -
سييية فنيييية وفكرييييية، حسييين توفييييق، المؤسسييية العربيييية للدراسيييات والنشيييير، شيييعر بيييدر شييياكر السيييياب، درا -

 .1696، 1بيروت، ط
 .1699ط، .الشعر الحر في العراق، يوسف الصامغ، بغداد، د -
ط، .شيييعر الر ييياء فييييي الشيييعر الجييياهلي، مصييييطف  عبيييد الشيييافي الشييييوري، اليييدار الجامعيييية، بيييييروت، د -

1690. 
ر الغزاليي، عيدنان حسيين العيوادي، دار الرشييد، بغيداد، الشعر الصوفي حت  افول مدرسية بغيداد وظهيو  -

 .1696ط، .د
 .1691ط، .جالل الخياط، دار صادر، بيروت، د. ، د-مرحلة وتطور –الشعر العراسي الحدي   -
 الشعر العربي في المهجر، محمد عبد الغني حسن، مؤسسة الخانجي، القاهرة، -
 .عز الدين اسماعيل. معنوية، دالشعر العربي المعاصر سضاياه وظواهره الفنية وال -
 .1691ط، .الشعر كيف نفهمه وتتذوسه، اليزابي  درو، منشورات مكتبة منيمنة، بيروت، د -
 .ت.ط، د.محمد مصطف  بدوي، القاهرة، د: الشعر والتأمل، روستوفر هاملتون، ترجمة -
 .1691ط، .جالل الخياط، دار الحرية، بغداد، د. الشعر والزمن، د -
 .1690ط، .فؤاد رفقة، دار النهار للنشر، بيروت، د الشعر والموت، -
 .1691ط، .الشعر والنظرية، عبد الجبار داود البصري، وزارة االعالم، بغداد، د -
 .1690، 1الصورة االدبية، مصطف  ناصف، دار االندلس، بيروت، ط -
الييي  احميييد نصييييف الجنيييابي، وسيييلمان حسييين ابيييراهيم، وم: ليييويس، ترجمييية. دي. الصييورة الشيييعرية، س -

 .1691ط، .ميري، دار الرشيد للنشر، بغداد، د
، 1، دار العلم للماليين، بيروت، ط"دراسة نقدية في شعر علي محمود طه"الصومعة والشرفة الحمراء  -

1696. 
 .1610ط، .نور الدين شربيه، القاهرة، د: طبقات الصوفية، السلمي، تحقيق -
، مؤسسة الربيعان، الكويت، (كتاب تذكاري)مداني سالم الح. ظاهرة التفاؤل في شعر ناز  المالمكة، د -

 .1691، 1ط
ظياهرة الحيزن فيي شييعر نياز  المالمكية، اسييبابها وسضياياها المعنويية والنفسييية، سيالم الحميداني، جامعيية  -

 .ت.ط، د.الموصل، د
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محميييد بنيييين، دار التنييييوير،  -مقارنييية بنيويييية تركيبيييية –ظييياهرة الشيييعر العربيييي المعاصييير فيييي المغيييرب  -
 .1691ط، .، دالمغرب

ط، .فاضيييل عبييييد الواحييييد علييييي، منشيييورات وزارة ال قافيييية واالعييييالم، بغييييداد، د. عشيييتار ومأسيييياة تمييييوز، د -
1690. 

 .هي1011ط، .، المطبعة الشرسية، مصر، د(شهاب الدين احمد)العقد الفريد، ابن عبد ربه االندلسي  -
محميييد محييييي اليييدين عبيييد : قالعميييدة فيييي محاسييين الشيييعر وآدابيييه وتقدميييه، ابييين رشييييق القيروانيييي، تحقيييي -

 .1611ط، .الحميد، القاهرة، د
 .1691ط، .احمد ابو زيد، القاهرة، د: الغصن الذهبي، جيمس فريزر، ترجمة -
 .1696ط، .ياسين االيوبي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د. فصول في نقد الشعر، د -
 .1691، 1فن المتنبي بعد الف عام، ابراهيم العريض، بيروت، ط -
 .1696ط، .في الذاكرة الشعرية، سيس كاظم الجنابي، مطبعة العاني، بغداد، د -
 .ت.ط، د.في الشعر والفن والجمال، رضوان الشهاب، بيروت، د -
 .1699، 1في الشعرية، كمال ابو ديب، مؤسسة االيمان العربية، بيروت، ط -
 .ت.، د0في الميزان الجديد، محمد مندور، مطبعة النهضة، مصر، ط -
، 0محميييد بييدران، لجنييية التيييأليف والترجمييية والنشييير، القييياهرة، ط: لحضيييارة، ول ديورانيييت، ترجميييةسصيية ا -

1691. 
 .1691، 1ابراهيم عبد الرحمن، دار العودة، بيروت، ط. سضايا الشعر في النقد العربي، د -
 .1691، 1سضايا الشعر المعاصر، ناز  المالمكة، منشورات مكتبة النهضة، بغداد، ط -
 .1699، 1محمد الولي ومبار  حنون، المغرب، ط: ة، جاكبسون، ترجمةسضايا الشعري -
 .1691ط، .، وزارة االعالم، بغداد، د(السياب في ذكراه السادسة)كلمة الدكتور نجيب المانع،  -
، (السييياب فييي ذكييراه السادسيية)كلمية السيييد مم ييل رميييس جامعيية البصييرة، عبييد المينعم خضيير الزبيييدي،  -

 .1691ط، .وزارة االعالم، بغداد، د
 .1696ط، .اللزوميات، ابو العالء المعري، دار صادر، بيروت، د -
، 1ابييييراهيم السيييامرامي، المؤسسيييية العربيييية للدراسييييات والنشييير، بيييييروت، ط. لغييية الشيييعر بييييين جيليييين، د -

1691. 
عييدنان حسييين العيييوادي، وزارة . لغيية الشييعر الحييدي  فييي العيييراق، مرحليية مييا بييين الحيييربين العييالمتين، د -

 .1691ط، .ة واالعالم، بغداد، دال قاف
 .1699، 1للصالة وال ورة، ناز  المالمكة، دار العلم للماليين، بيروت، ط -
ط، .، علييوي الهاشيييمي، دار الحرييية، بغيييداد، د(الشييعر المعاصييير فييي البحيييرين)مييا سالتيييه النخليية للبحييير  -

1691. 
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جبيييرا : فيييورت وجماعتييه، ترجميييةفرانك. ، هييي-االنسيييان فييي مغامراتيييه الفكرييية االولييي   –مييا سبيييل الفلسييفة  -
 .1691ط، .ابراهيم جبرا، مكتبة الحياة، بغداد، د

محميييد مصيييطف  بيييدوي، المؤسسييية المصييييرية . د: ريتشييياردز، ترجمييية وتقيييديم.  .مبيييادس النقيييد االدبيييي،   -
 .1690ط، .العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، القاهرة، د

، مؤسسيية الربيعيييان، (كتيياب تييذكاري)الخضييراء الجيوسيييي الميير ة وصييورة الميير ة فييي شيييعر نيياز ، سييلم   -
 .1691، 1الكويت، ط

 .ت.ط، د.مرايا عل  الطريق، عبد الجبار عباس، وزارة االعالم، بغداد، د -
محمييد محيييي اليييدين عبييد الحمييييد، : مييرو  الييذهب، ابيييو الحسيين علييي بييين الحسييين المسييعودي، تحقييييق -

 .1691، 1المطبعة التجارية الكبرى، القاهرة، ط
، 1نجييب ميخاميييل ابيراهيم، مؤسسية المطبوعيات الحدي ية، مصيير، ط. مصير والشيرق االدني  القيديم، د -

1616. 
 .1696، 1المعجم االدبي، جبور عبد النور، دار العلم للماليين، بيروت، ط -
 .ت.ط، د.لطيفة الزيات، مكتبة االنجلو، القاهرة، د: اليوت، ترجمة. اس. مقاالت في النقد االدبي، ت -
 .ت.ط، د.مة في تاريخ الحضارات القديمة، طه باسر، بغداد، دمقد -
 .1691، 1، دار العودة، بيروت، ط( دونيس)مقدمة للشعر العربي، علي احمد سعيد  -
 .1699ط، .ملحمة كلكام ، ترجمة، طه باسر، وزارة ال قافة واالعالم، بغداد، د -
 .ت.ط، د.بيروت، د منازل السامرين، االنصاري الهروي، معهد الدراسات الشرسية، -
، "السيياب فيي ذكيراه السادسية"من شبا  وفيقة ال  المعبد الغريق، جبرا ابيراهيم جبيرا، فيي ضيمن كتياب  -

 .1691ط، .وزارة االعالم، بغداد، د
، مؤسسيييية (كتييياب تيييذكاري)مييين الميييورو  اليييديني واالسيييطوري فييييي شيييعر نييياز ، محميييد رجييييب النجيييار،  -

 .1691، 1الربيعان، الكويت، ط
كاميييل يوسيييف حسيييين، مطبعييية الرسيييالة، الكوييييت، : ي الفكييير الغربيييي، جيييا  شيييورون، ترجميييةالميييوت فييي -

1691. 
 .1691، 1الموت والعبقرية، عبد الرحمن بدوي، مكتبة النهضة المصرية، ط -
 .1691ط، .مواسف في شعر السياب، سيس كاظم الجنابي، مطبعة العاني، د -
الحكيييم الجمييل، دار ال قافية للطباعيية والنشيير، نعميان القاضييي ووحيييد عبيد . موسييق  الشييعر العربييي، د -

 .1691ط، .القاهرة، د
، 1عبييد الرضيييا علييي، دار الشييؤون ال قافيييية العاميية، بغيييداد، ط. نيياز  المالمكيية، دراسيييات ومختييارات، د -

1699. 
 .1691ط، .، ماجد السامرامي، وزارة االعالم، بغداد، د(الموجة القلقة)ناز  المالمكة  -
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دراسات فيي التفسيير الحضياري ليالدب، شيكري  –الرؤيا المقيدة  –ار مع الماضي ناز  المالمكة والحو  -
 .1699ط، .عياد، الهيمة المصرية للكتب، د

نظرية الشعر عند الشعراء النقاد في االدب العربي الحدي  من خليل مطران الي  بيدر شياكر السيياب،  -
 .1691، 1منيف موس ، دار الفكر اللبناني، ط. دراسة مقارنة، د
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Abstract 
 

 The death is a humanity phenomenon, it is found with life itself, but 

the attitude from the death took many forms according to the several 

factors: environmental and psychological factors. When the most poets 

described this phenomenon, their description contained hidden 

understanding to this ending which is followed them. The poets showed 

their perfection like others from own arts, the thinking of death became  

a feature among the features of Arab Romantic which concerned to the 

subjective tendency when it appeared, so that this attitude was lasting very 

strong. 

 The topic "The Death in the Poetry of As-Sayyab and Nazik  

Al-Malaekah" is most important to study, because the death is intelligible 

in their poetry, the death combined the two poets by many information 

which effectively participated to forming the a significant base in their 

poetry experience. The emergency conditions which lived it the Arab 

Homeland especially, and the world generally created in their selves many 

reasons which made them looked at what is surrounding them from 

conditions in addition to it they lived, their sight were romantic, especially 

they were at the beginning of their poetry lives belonged to the romantic. 

While the subjective feeling with depressed because of the unable to 

change, aw well as they couldn’t touch what is satisfied their torture 

sentimental, which appeared to them a big field to deal with death 

harmonize once and reluctance another time. According to this fact, we 

showed the sight death in the poetry of As-Sayyab and Nazik Al-Malaekah 

in terms of the death is phenomenon, but the attitude from it was difference 

or agreement according to the information in which the two poets moved 

and the modes in which their perfection movement controlled and directed.  
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 It is easy, we realized to comparison between the two poets, because 

it was a meeting or an exchange between them, or they agreed or 

differenced regarding as a common situation, if it's corrected that the 

comparative studied each what is common and similar, as he could realize 

each what is new and different, both of them calling for comparison to 

know the motives which behind it. The procedure of the literature research 

required to be the thesis: introduction, preface, four chapters and 

conclusion. 

 The preface was in title "the poets and the death", it concluded the 

sight of poet to the death staring from the paganism eras and ending with 

we are discussing, how are they difference from the one generation to 

another according to the necessities of progressive the human beings 

intellect all and spiritual.  

 The first chapter discussed "the human's death", I took from it the 

death of family and relatives by the two poets, and then I dealt with 

children's death in the As-Sayyab poetry. I studied the poets' death by two 

poets, the chapter ended with the death which has ethical and humanity 

contents by the two poets. 

 The second chapter was in title "the symbolic death", in it I studied 

"the live in the death" by As-Sayyab and Nazik, and I represented it with 

the legendary death, the legendary and religious symbols, the subjective by 

As-Sayyab and the Sufism death by Nazik. As well as I studied "the death 

in the life" by two poets, I represented it by "the love and death, the disease 

and death, the poverty and death, the estrangement and death".  

 The third chapter "the death of location and time", I studied the two 

poets; it started with preface on the relationship between the location and 

death by the subjective of poet. Then I studied the death of location by 

As-Sayyab which represented in: Jikor's death, the grandfather's home or 

Slaves' Home, and the town. While by Nazik which represented in: nature's 
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death, town's death", and then I studied the time's death by its divisions: the 

past, the present, and the future in the poetry of the two poets. 

 The fourth chapter discussed the technical study; I concerned in it 

the poetry language in the poetry of the two poets in terms of the utterances 

of death, their effective with poetry heritage, the Holly Qura'n, and the 

narrative speech. I studied the poetry picture by its sources either what is 

heritage or contemporary. Finally, I discussed the poetry music in terms of 

internal and external rhythm, and then the research ended with a 

conclusion in it I mentioned the most important results, they are following 

of them: 

- At the sight of the two poets by the death of their relatives, the 

dimensions of their experiences appeared which expressed clearly 

on instinctive feeling from death, as they elegizing themselves. The 

great partition from the feelings which propagated by feeling of 

others by poet's subjective. 

- The sight of the two poets expressed on the death of its two contents 

"ethical and humanity", on the experience    rarefaction dimensional, 

the relation of the poet with experience seemed represented by 

outside of his feeling. 

- The tradition by its dimensions directed the present, especially, if the 

present which lived by the two poets by different ways which 

imposed by many philosophical, so they discussed it in positive 

situation.  As-Sayyab took a special symbols for standing reality for 

life doesn't end, in addition to the symbols specified with sacrificed, 

As-Sayyab has its own symbols, to revival  him again, but it was the 

reality to achieve him failure. While Nazik saw in its Sufism 

behavior way to prosperity life by death. 

- The desire of our two poets about the truth produced in their selves 

eager to search on the real love, because they saw that ideal love 



 5 

couldn't achieve without extinction the human in the love, since 

As-Sayyab had loved his lover whom the death took her, so he saw 

the death will achieve his desire. As well as Nazik saw that the earth 

love doesn't up rise the human to reach the eternal truth, her    Sufism 

journey was being which represented completely  interruption about 

the material existence. 

- The time and the location were very important in their experience, if 

the human removed from its subjective each what is surrounding of 

him, it made of these location and time prosperity with live, because 

the hope enhance himself, without the hope himself would become 

depress and it complain form lonely. From this the sight of 

As-Sayyab and Nazik to the location and to the time effected to what 

they suffering from intellectual and emotional conflict, it made the 

location and the time in their sight something connected with the 

death.  
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