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 يسوماوس  هؽاغش ابالعيّ  ؼاهش بذس
 

  خّشم ؤهيغ الّشخمً /د

 الهىض بىٛا٫ الٛغبُت، ،٧ىل٩اجا، ظامٗت ٖالُت، ؤؾخاط مؿاٖض، ٢ؿم اللٛت الٗغبُت

 

الخ٣الُض ألاصبُت البالُت واإلاٟاَُم ال٣ضًمت وؤجها  يضالغوماوؿُت هي زىعة 
وج٣ضٌـ الُبُٗت والغظٕى بلحها ٖىض  جضٖى بلى بٖالء قان الٗاَٟت، والسُا٫،

ت، وبغػث بٓهىع  ، والبدض ًٖ ؤؾغاعال٨أبت والخؼن   ال٩ىن والخُاة البكٍغ
ت في مجخم٘  في البالص  . ؤّماٖكغ ال٣غن الشامً في ؤوازغ ؤوعّباالُب٣ت البرظىاٍػ

ذ ، و واضخت بال بٗض الخغب الٗاإلاُت ألاولى في نىعة لم جٓهغٞالٗغبُت  ٖغ جٖغ
ُما ًخٗل٤  وجُىعث بلى خض ٦بحر بالخغ٧اث الغوماوؿُت في البالص الٛغبُت. ٞو

كٗغاء الٗغب الٗغا٢ُحن ب الكٗغاء بالٗغا١ ٞٓهغث الغوماوؿُت ُٞه بةجها٫
ً إل ٖلى ألاصب الٗغبي اإلاهغي واإلاهجغي مباقغة وألاصب الٛغبي آلازٍغ  وؤلَا

٤ الترظمت. فيوالٟاعسخي  ُّ  قا٦غ بضع اإلا٣ا٫ ؾإخاو٫ بل٣اء الًىء ٖلى قٗغ َظا ًٖ ٍَغ اب الظي ٧ان الؿ
بُٗخهبُبٗه عوماوؿ حن ًخٗاون  الغوماوؿُت ٧اهذ جهىع  ُا َو له مجخمٗا مشالُا ٌِٗل ُٞه الىاؽ مدؿاٍو
 بالؿ٩ىن. بًٗهم بًٗا

 خياجه

 ُّ ت "ظ٩ُىع" في ؤبي السهِب في ظىىب البهغة")1926اب ٖام ٢ض ولض الؿ  ٖاف ؤًام َٟىلخه في(. 1م في ٢ٍغ
اًت ؤمه وؤبُه مإمىها ومؿغوعا مت" لم حٖع ُذ ٖام ، ٚحر ؤن ؤمها "٦ٍغ ال بط جٞى م ؤزىاء 1932ٗل ٍَى

ا.  ،ٞخُت (2)اإلاساى ً مً ٖمَغ اه٣هغث آماله بمغوعألاًام واػصاصث خؼهه و٦أبخه خُىما ٞفي الشالشت والٗكٍغ
ت ؤمها "ظ٩ُىع". ه ٖىض ظضٍ في ٢ٍغ  وؤزٍى

 
صزل  جؼوط ؤبىٍ مً امغؤة ؤزغي وعخل بها بلى صاع ظضًض جاع٧ا بضعا

في مضعؾت "باب ؾلُمان" الابخضاثُت زم في اإلاضعؾت اإلادمىصًت في ؤبي السهِب، الؿُاب لخٗلُمه الابخضاجي 
ل ختی ؤهه اهخ٣ل  ايت لى٢ذ ٍَى ٩ٞاهذ َظٍ اإلاضعؾت وهىاخحها ملٗبه ومؿ٨ىه ومٗهضٍ للخٗلُم والتربُت والٍغ

ت بلى البهغة خُض الخد٤ ب٣ؿم ألاصب الٗغبي بضاعاإلاٗلمحن الٗالُت في بٛضاص،  و٢طخی ؾيخحن لضعاؾخه الشاهٍى
ت ٞخسغط مىه ٖام زم اهخ٣ل بلى اللٛت ؤلا  هُٞ بخه في صعاؾت  (.3)م1947ه٩لحًز وؾبب اهخ٣اله مىه ٧اهذ ٚع

ً. وجسغط ، ؤٖما٫ مكاَحرؤصباء ؤلاهجلحزمباقغة زانت قُلي و٦ُدـ ووعصػوعر والكٗغاء الغوماوؿُحن آلازٍغ
حن مضعؾا  ت في مضعؾلالؿُاب مً َظا ال٣ؿم ٖو ت في مضًىت الغماصي، ول٨ً اقخٛاله للٛت ؤلاهجلحًز ت زاهٍى

اث٠ ٚحر عؾمُت  ما٫ الخغة والْى ـ لم حؿخمغ بال بًٗت ؤقهغ وطل٪ ألؾباب ؾُاؾُت ٞاؾخٛل باأٖل بالخضَع
ذ للٗالط. ول٨ً َظا  وؤنِب في ؤوازغ في م٩اجب مسخلٟت. ٖمٍغ بالكلل ٞغخل بلى اإلاؿدكٟى ألامحري في ال٩ٍى

                                                           
1

        ـ ٜٜ٘ٔبَتكت ’ دار ادلعارؼ. ’ ٜٖٕأمحد أبو سعد: الشعر كالشعراء ُب العراؽ، ص:     

 ٜٖٕادلصدر السابق، ص:     ٕ
3

 ادلصدر السابق     
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ذ ٖام  ٧ان بال ظضوي، ػاص مغيه ًىما م 1964ُٞىما ختی جىفي في ٖمغ مب٨غ لم ًخجاوػ ٖلى ألاعبٗحن "في ال٩ٍى
 (.1)خُض ه٣لذ ظشخه بلى البهغة وصًٞ في م٣برة الخؿً البهغي في ٢ًاء ػبحر"

ىضما ظاء بضع بٛضاص ؾىت  ٖلى ؤقضَا في الضماع  الشاهُت م لضعاؾخه اللِؿاوـ ٧اهذ الخغب الٗاإلاُت1943ٖو
ضًً للىٓام الضًمى٢غاَي وبًٗهم ٧اهىا م٘ والسغاب، و٧ان الٗغ  ً ٞبًٗهم ٧اهىا مٍا ا١ مى٣ؿما بلى مٗؿ٨ٍغ

ىُا مىٗؼال ًٖ ؤي خؼب ؾُاسخي وما ٧ان مىداػا بلى  ت. ول٨ً بضعفي البضاًت ٧ان قابا َو مجضون الىاٍػ َخلغ ٍو
ُاؾُت ٞلؿٟت ؾُاؾُت. ٨ًخب ألاؾخاط مدمىص الٗبُت ًٖ خُاجه الضعاؾُت واوٗؼاله ًٖ ألاخؼاب الؿ

"و٧ان َاصثا وصٌٗا ولم ًغجٟ٘ نىجه في َظٍ ألاًام ٖىضما ٦ىا هتراق٤ وهخالؾً وهى٣ؿم بلى  ووكاَاتها ٦ما ًلي:
خلغ. وبطا ما اخخضم الجزإ ـ  ت َو ض الخلٟاء ومٗؿ٨غ الضًمى٢غاَُت، ومىا مً ًمجض الىاٍػ ً: مىا مً ًٍا م٨ٗؿٍغ

 الجزإ وؤَله"و٦شحرا ما ًدخضم ـ ٌؿخإطن في الظَاب بلى ال٣ؿم ال
 
ول٨ً لِـ مٗجی  (.2)ضازلي مً الضاع جاع٧ا

التي ٧اهذ ج٣٘ وجدضر ٧ل ًىم في الٗالم  ضولُتيُغاباث الؿُاؾُت والخاصزاث الَظا ؤهه ٧ان ٚاٞال ًٖ ؤلا 
يخ٣ض ٖلى آعائهم  ُحن ٍو ت والُماهُت. ٞبٌٗ ألاخُان ٧ان ٌؿب الكُٖى ت بحن الِؿاٍع وؤلانضاماث ال٨ٍٟغ

م وبٌٗ م في ٢هاثضٍ وؤصبه. ول٨ً لم ًب٤ ٖلى َظٍ الخالت  وؤ٩ٞاَع ض آعائهم وؤ٩ٞاَع و٢ذ  بلىألاخُان ٧ان ًٍا
ُت، لٗله ؤو٫  ُحن في الجامٗت. وؤًض الكُٖى ظا ٧ان بؿبب ٖال٢اجه م٘ الكُٖى ُا. َو ل ختی ؤنبذ قُٖى ٍَى

خه في ٖام  ،مغة بلى ظىب م٘ م ب٣ىله: "ونغها هبض الضٖاًت لغوؾُا وللكُىُٖت ظىبا 1946ؤٖلً قُٖى
ُت الٗغا١  حن. ؾٝى ًيخهغ اإلادىع ٖلى الخلٟاء وؾٝى جيخهغ عوؾُا مٗه، وؾخٗم الكُٖى الضٖاًت للىاٍػ

 (.3)ٞبكغي لل٣ٟغاء، بكغي للٟالخحن الجاجٗحن"

 هؽاغش سوماوس ي العّياب

الكٗغاء الظًً ٢امىا  الغوماوسخي الُٗٓم وعاثض مً عواص الكٗغالخغ وواخض مً بضؤ الؿُاب، الكاٖغ
اتها في ألاصب اإلاٗانغ، ًىٓم الكٗغ باللهجت الٗغا٢ُت الضاعظت في  بالخجضًض في ق٩ل ال٣هاثض ومىيٖى
ت. زم ما٫ بلى  ت مً ػمالثه، في ٖمغ مب٨غ خُىما ٧ان َى َالبا في مغخلت الشاهٍى ون٠ الُبُٗت ؤو في السسٍغ

ً في مضة زماوي ؾىىاث ـ مً  ثالٟهخى ونضع  جها م ـ و 1954م بلى 1947له زمؿت صواٍو اع طابلت"  بٗىاٍو "ؤَػ
ٟا٫" 1954م و"اإلاىمـ الٗمُاء" 1952م و"خٟاع ال٣بىع" 1950و"ؤؾاَحر"  1947  .1954م و"ألاؾلخت وألَا

 ، ٧ان الؿُاب مىظ بضاًخه ٌكٗغ بالٓلم والُُٛان واؾخٛال٫ ال٣ىي ال٠ًُٗ وصاثما ٧ان ٌٛجي بها في ؤقٗاٍع
حن ًخٗاون بًٗهم بًٗا  و٧اهذ َبُٗخه الغوماوؿُت جهىع له مجخمٗا مشالُا ٌِٗل ُٞه الىاؽ مدؿاٍو

ب بُبٗه وويٗه عوماوؿُا، ول٨ً  بالؿ٩ىن والؿالم. ٣ًى٫ هاجي ٖلىف بهظا الكإن: "٧ان الٟتی الٍٛغ
ً ٌِٗل مغخلت جسلسل  ً ًخ٣ضم هدى الاػصَاع، بل ٧اهذ عوماوؿُت َو عوماوؿِخه لم ج٨ً عوماوؿُت َو

تاؾُاسخي و  الكٗب ُٞه ؤ٢سخی ؤهىإ الايُهاص والخغمان. الغوماوؿُت َىا لِؿذ  ظخماعي، وحٗاوي ؤ٦ثًر
ت وؾُى ج٤ًُ بإَغ خُاتها  اث بغظىاٍػ ت "نىاٖت" ناٖضة، وال جإَو ماث بغظىاٍػ ت، لِـ تهٍى متٞر
إة ج٣الُض اظخماُٖت ٢اجلت،  ت نٛحرة بظلت مهاهت مدغومت، جغػح جدذ َو وج٣الُضَا... بجها عوماوؿُت بغظىاٍػ

ً وال٨ٟغ. مً َىا ٧اهذ الغوماوؿُت وججابه جسل٠  لت الخ٩ٍى مجخم٘ قبه ب٢ُاعي قبه مؿخٗمغ، وهي ٍَؼ
ٌ" وججاوػث الًبابُت والٛمىى ـ بلى  ظؼءا مً الشىعة الؿُاؾُت الاظخماُٖت ٞخدىلذ مً "جبرم" بلى "ٞع

 (.4)خض ـ لخُغح ٢ًُت الخُُٛحر الجظعي للمجخم٘"

                                                           

 بَتكت’ . دار اجليل٘٘ٙتاريخ الشعر العريب احلديث، ص: أمحد قبش:    1

  .. دار العودة بَتكتٖ٘، ص:ٕ، نقال عن مقدمة ديواف السياب، جٜزلمود العبطة: بدرشاكر السياب كاحلركة الشعرية اجلديدة ُب العراؽ، ص:      2
3

 لبناف’ بَتكت ’ . دار العودةٖٚ، ص:سابقالادلصدر       

  ، ص:)ط(ٔو، جمقدمة ديوان      ٗ
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ت ج َظٍ ألا٩ٞاع جبحن ؤوياٖا وا٢ُٗت للمجخم٘ الٗغاقي وخُاة  هىعنىعة واضخت واإلاشالُت واإلاٟاَُم الباٖع
الؿُاب وؤؾغجه الظي ٖاف ٞحها الكاٖغباإلاهاثب وآلاالم وواظهتها ؤؾغجه مً الٓلم والاؾخٛال٫ والُُٛان. 
غة قبابه. ٩ٞاهذ لهظٍ ألاخضار  ّمه وزؿغؤباٍ وؤيإ ظضجه في ٖهض َٟىلخه وؾلبذ خبُبخه مىه في َػ

ُ
٣ٞض ؤ

 ٖلُه ؤزغ الظاجُت الٗاثلُت والخغوب الضامُت التي قهضَا الٗغا١ في َظٍ الٟترة وؾُُغة ؤلاهجلحز وال٩ىاعر
ٟه.  ٖم٤ُ ٖلى طَىه. ٞهظٍ الخىاصر ٧لها ٢ض ؤزغث ٖلى خُاجه ألاصبُت وظٗله ؤن ٌٛجي بها في عبُ٘ خُاجه وزٍغ

ً الٗغبي ٢ض جُىعث واػصَغث في الَظا  ـ ما بحن الخغبحن ـ وونلذ  ٟترةمً الىاضر ؤن الغوماوؿُت في الَى
اف الؿُاب في َظٍ الٟترة وقهض  ا. ٖو بلى طعوة ٦مالها ومجضَا بٗض ما ويٗذ الخغب الٗاإلاُت الشاهُت ؤوػاَع
جی ُٞه اإلاإؾاة  ت بالخإزغ بها ٦كاٖغعوماوسخي زالو، ٚو ظمُ٘ الخىاصر وال٩ىاعر. وبضؤ خُاجه الكٍٗغ

ت والخُاة اإلا ش٣لت واإلاشسىت بالجغوح وآلاالم التي جغ٦تها الخغب الٗاإلاُت الشاهُت في ؤلاوؿاهُت واإلاٗاهاة البكٍغ
اة ؤمه وظضجه ومً َىا  نىعة ال٣ٟغوالباؽ وألاعامل وألاًخام، وما ال٢اٍ الكاٖغ مً اإلاهاثب وآلاالم بٞى

ً اإلاٗاهاة واإلاإؾاة:  هجضٍ ٣ًى٫ في ٢هُضة ٖىىاجها "زُال٪" ًٖ ظضجه ٖو

، و بن ٦ـان ال  ٌٗـ٣ـل زُال٪  مً ؤَـلي ألا٢ـغبحن  ؤَبـغُّ

 وؤمي ... َىاَا الغصي اإلاعجل ؤبي ...مىه ٢ض ظغصججي اليؿاء

 (1)ٞـغخما٥ِ ٞالـضَـغ ال ٌٗـض٫ ومالي مً الضَـغ بال عيا٥ِ 

٣ى٫ في ٢هُضة ت الٓلماء" ًٖ مإؾاة الىاؽ وؤخؼاجهم ومهاثبهم.، مبيُت ٖلى الخٟٗلت،ٍو  ٖىىاجها "في ال٣ٍغ

ت الٓلماء زا ت اإلاٗابغ والضوعب،ال٣ٍغ  ٍو

٠  جخجاوب ألانضاء ٞحها مشل ؤًام السٍغ

اء ... في بِء جظوب،  ظٞى

 واؾد٣ُٔ اإلاىحى ... َىا٥ ٖلى الخال٫، ٖلى الخال٫

ىهخىن بلى الخ٠ُٟ. ذ حٗى٫ في الخ٣ى٫. ٍو  الٍغ

 ًخُلٗىن بلى الهال٫

غظٗىن بلى ال٣بىع   في آزغ اللُل الش٣ُل .. ٍو

 ًدؿاءلىن متی اليكىع!!

 ن ج٣ٕغ في اإلاضًىت ؾاٖت البرط الىخُض.وآلا 

ت الٓلماء .. في الٛاب البُٗض  (2)ل٨ىجي في ال٣ٍغ

٧اهذ ج٨خٔ باألصباء ال٨باع والى٣اص الٗٓام وجمىع باليكاَاث ألاصبُت وجؼصخم  ،الؼمً جل٪في  التي، وفي بٛضاص
ت والىىاصي ألاصبُت بالكٗغاء وال٨خاب الاخخٟاالث والىضواث وؾاَم  ٢ض جمخ٘ الكاٖغ بهظٍ .ألامؿُاث الكٍٗغ

ضة الاجداص وهاػ٥ اإلاالث٨ت عاثضة الكٗغ الخغ  يفي وكاَاتها ألاصبُت، وحٗٝغ بها ٖل هاجي الٗبُضي ناخب ظٍغ
ٟٞي َظٍ البِئت ألاصبُت بضؤ بضع خُاجه ألاصبُت  .وزالض الكىاٝ ًٖى ظمُٗت الكباب اإلاؿلمحن

ذ بٛضاص قاٖغا ظضًضا ا٢خدم ٞغ ٖىاًت ألاصباء والى٣اص بكٍٗغ الىظضاوي والغوماوسخي  بالكٗغالغوماوسخي ٖو
ل ختی ؤنبذ قاٖغا مٗغوٞا وها٫ م٩اهت مغمى٢ت لضي الكٗغاء. والخغ٦ت الغوماوؿُت  ولم ًمٌ و٢ذ ٍَى
٧اهذ لها ٚلبت وؾُُغة ٖلى ٣ٖله وطَىه بؿبب ما قاَضتها البالص الٗغبُت مً اإلاٗاهاة واإلاإؾاة وما واظهه 

 نىعة مىث ؤمه وظضجه في ٖهض َٟىلخه. ٣ًى٫ هاجي ٖلىف بهظا الكان:الكاٖغ مً آلاالم في 

                                                           

 ٔ٘ٔ، ص:ٕديوانو )البواكَت(، ج      ٔ

 .ٜ٘، ص:ٔديوانو )أزىار كأساطَت(، ج .  ٕ
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ً ظضجه. و٧ان ٌِٗل في مغخلت  ً ؤبُه، ٖو "٧اهذ مإؾإة بضع ج٨مً في ٚغبخه ... ٚغبخه ألابضًت ًٖ ؤمه، ٖو
اقخض الهضام ٞحها بحن ال٣ُم والىا٢٘، بحن اإلااضخي والخايغ. و٧ان َظا ٧له، ًجٗله صاثما ًبدض ًٖ مشل 

ٌ ؤن ٣ًبل الىا٢عي، ألهه مالم. ألهه اإلاىث، ألهه ٞغا١ ؤمه وؤبُه وظضجه ... وألهه ؤٖلى،  لِـ مىظىصا. ؤهه ًٞغ
ضع وباؽ"  (.1)زُاهت ٚو

وجمخاػ عوماوؿِخه بالشىعاث يض ٢ُىصألاوػان وال٣ىافي والا٩ٞاع ال٣ضًمت وألاؾالُب البالُت والضٖىة بلى 
ًٖ ٢ًاًا اإلاجخم٘ الٗغاقي وهٓام الخ٩ىمت التي جغاعي خ٤ الخجضًض مً خُض الك٩ل واإلاًمىن مٗا والبدض 

اٝ وال٣غي  ٗخجي ٖىاًت بالٛت باألٍع الباؾاء وال٣ٟغاء واإلاؿا٦حن. ٩ٞان الؿُاب حهخم باإلاٗجی ؤ٦ثرمً اللٟٔ َو
ُٟت وألاويإ اإلااإلات في اإلاجخم٘  ظا ٧اهذ بؿبب جإزٍغ مىظ وٗىمت ؤْٟاٍع بالخُاة الٍغ و٢ًاًا الٟالخحن. َو

غاقي، وبالكٗغاء الظًً جإزغوا بالخغ٦ت الغوماوؿُت وزايىا اإلاٗاع٥ يض الاؾخٛال٫ البكغي واؾخٗباص الٗ
لى   وبٖالهُت مشل الُإؽ ؤبي قب٨ت ٖو

 
ؤلاوؿاهُت واعجٟٗىا ؤنىاتهم إلاباصت خ٣ى١ ؤلاوؿاهُت لُال وجهاعا، ؾغا

 عوماوؿِخه باألز
 
ُلت البضٌٗت وألا٩ٞاع الخضًشت مدمىص َه وظبران زلُل ظبران وؤمشالهم. وجمخاػؤًًا

واإلاٟاَُم الجضًضة مما اؾخٗاع به مً مٗلىماجه الىاؾٗت ًٖ آلاصاب ألاظىبُت ومً ٢غؤة الكٗغاء 
الغوماوؿُحن ال٨باع مشل ق٨ؿبحر وباًغون ووعصػ وعر وقُلي و٦ُدـ والُىث. ول٨ً لِـ مٗجی َظا ؤهه ؾل٪ 

ً وجإزغ بهم جإ زغا ٧امال بل ظاء بإ٩ٞاع ظضًضة و٢ام بةًجاص ؤؾلىب هاصع ٖلى زُىاتهم مشل اإلا٣لضًً آلازٍغ
 تومىهج ممخاػ ٦ما ٣ًى٫ هاجي ٖلىف: "ول٨ً الؿُاب لم ٣ًلض ؤخضا، و٦ما لم ٌؿخُ٘ ؤن ٌؿحر جدذ عؤً

الغوماوؿُحن الٗغب، لم ٌؿخُ٘ ؤن ًدمل عؤًت الغوماوؿُحن ؤلاهجلحز. ٞالؿُاب لم ٨ًً ًدلم ٣ِٞ، ولم 
ت والخب"٨ًً ٢اوٗا بالسضع ...    (.2)بهما ٧ان ًدلم بالشىعة ... الٗانٟت الهىظاء التي جمىده الخٍغ

ضا وعاثضا للخجضًض في الكٗغ الٗغبي، وزاع يض ٢ُىص ال٨الؾ٨ُُت  ت مٍا و٧ان الؿُاب مىظ بضاًت خُاجه الكٍٗغ
الخ٩ىمت  ؤ٧اهذ هي في نىعة الك٩ل ؤم في نىعة اإلاًمىن، وزىعجه صاثما ٧اهذ ٖلى اإلاجخم٘ الٗغاقي وهٓام

اث الجضًضة وألا٩ٞاع الخضًشت في ألاصب الٗغبي. و٢غى الكٗغ ٖلى وػن  باإلاغاعة والكضة و٢ام بةصزا٫ اإلاىيٖى
اث الغوماوؿُت مشل الخب والُبُٗت  الخٟٗلت بضال مً ٢ُىص ألاوػان السلُلُت وال٣ىافي، وؤزظ ٌٛجي باإلاىيٖى

ٓلمت التي ٧اهذ متراصٞت باإلاهاثب وآلاالم في ٖهض والٟغاع ًٖ اإلاضًىت بلى ؤخًان الُبُٗت وخب اللُل وال
دب عمىػَا، ٩ٞان  ا ٍو ال٨الؾ٨ُُت. وال ًه٠ الؿُاب اإلآاَغالساعظُت للُبُٗت ٞدؿب بل ٧ان ًبرػ ؤؾغاَع

ت اح اليؿُم الهاُٞت وألاجهاع الجاٍع وطل٪ ألن اللُل مىب٘ الخٛحراث  ،ًدب اللُل والٓالم ؤ٦ثر مً الجهاع ومً ٍع
إزظ ال٨ٟغة مجها ومهضع للخُا اٝ ٍو ت في َظا ال٩ىن. ولهظا الٛغى ًظَب الكاٖغ بلى ال٣غي وألاٍع ة البكٍغ

بدض ًٖ ٢ًاًا  اٝ ٍو ٛجي بال٨ثرة بٛغبخه والخىحن بلى خُاجه التي ٢ًاَا في ال٣غي وألاٍع . َو ألصبه وقٍٗغ
ظ٦غ بالىيىح والخٟهُل ًٖ ٢ٍغ خه "ظ٩ُىع" وهىاخحها. ال٣ٟغاء واإلاؿا٦حن واإلادغومحن في مٗٓم ال٣هاثض، ٍو

اجه وؤًام َٟىلخه.  ٣ًى٫ في ٢هُضة ٖىىاجها "ظ٩ُىع قابذ" ًٖ ط٦ٍغ

 بًِه ظ٩ُىع، ٖىضي ؾىا٫، ؤما حؿمُٗىه؟

احي صُٞىت  َل جغي ؤهذ في ط٦ٍغ

 ؤم جغي ؤهِذ ٢بر لها؟ ٞابٗشحها

 وابٗشُجي

. حهاث! ما للهبي مً عظٕى  َو

 بن ما ضخّي ٢بري وؤوي ٢بر ماضخي:

                                                           
1

 .ٜ٘، ص:ٔديوانو )أزىار كأساطَت(، ج  

2
 (.ٔٔ) ٚٔ، ص:ٔمقدمة ديوانو ج  
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ىت.مىث ًمض الخُاة ا  لخٍؼ

؟  ؤم خُاة جمض الغصي بالضمٕى

 (1)ما هًٟذ الىضي ًٖ طعي الٗكب ٞحها

٣ى٫ في ٢هُضة ٖىىاجها " ًا لُل" ًٖ مداؾً اللُل وؤلاؾغاع التي ال جٓهغ في يىء الجهاع.  ٍو

 والىجـم ًيبئهـا ٖجي بما ٖـلـما لُذ اللـُالي جيسخي ٢ـلبي ألالـما

 ه  ُٖىن الىاؽ ٞاه٨خماؤٚمًذ ٖى لُٗىـُ٪ ًا لـُل ؾغ الجبـىح به

 ٞبتن ًغ٢ـبن مى٪ الىىع والٓـلما بال ٖـُىوي ما  ؤٚمًذ ؾاَضَا

 صمٗا لهـذ ُٞه ٖما ٞـُ٪ ميسجما ٢ـض اج٣ـُذ ؤطاَا ٞاؾخثرث لهـا

ها ذ الٛـىع وألا٦ما صخبذ ُٞ٪ ؾغي ألاخالم مٟٖؼ ظبها! ٞـٍُى  ٚو

 ما٣ًـٓي؟ لضً٪ ٞما ؤَـضتها خـل ٞـما الخ٣ُذ بمً ؤَىي؟ ؤجدؿبها

ل وٗـمذ مً الضهُا بغئٍتهـا ذ الىجىم..         َو  (2)ؤما اختر٢ذ بإٖٞؼ

ٛبِ ٖلى خُاة الغاعي الظي ٌِٗل خُاة مىٗؼلت ت الغاعي" ٌٛجي بالخُاة في ال٣غي وهغي الكاٖغ في "ؤٚىُ ، َو
أزم ًٖ الىاؽ وبُٗضة ًٖ َمىم الضًىا ُٞخمجی الؿُاب الخُاة في الُبُٗت ألجها هي ه٣ُت َاَغة مً اإلا

 َى ٣ًى٫: ،والٟؿاص والضماع

اها  ل٣ض سجىىا بإٚال٫  مً ألاهٓاع هجىاها ؾئمىا الٗالم الٟاوي والىاؽ و مٖغ

 يعي ًض٥ الجمُلت في ًضي ولىظَب آلاها ؾدكض في ؤمان مً ٖـُىن  مـإواها

ا بالؿحر عوخىا حٗالى ههجـغ آلازـام والىاؽ وصهُاها  ألعى ؾب٣ـخىا هدَى

اها َىا٥ هغي اإلاجی،والخب  (3)يعي ًض٥ الجمُلت في ًضي ولىظَب آلاها وألاخالم جٖغ

اث الٛؼ٫ واإلاضح واإلاغاسي والىن٠ ٩ٞاهذ  و٧ان الكٗغاء في ٖهض ال٨الؾ٨ُُت ٣ًغيىن ؤبُاتهم خى٫ مىيٖى
م جضوع خى٫ خُاة اإلاجخم٘ الظي ٧ان ٌِٗل الىاؽ ُٞه في اإلاضن ؤو ٧اهذ ٢هاثضَم في مضح الُب٣ت  ؤقٗاَع

لتي ٧اهذ حٗىلهم. ولم ٌٗخىىا ب٣ًاًا الباؾاء والٟالخحن ؤو الُب٣ت الؿٟلي بال ٢لُال ول٨ً إلاا الاعؾخ٣غاَُت ا
ا ٖىاًت بالٛت وجدضزىا ًٖ ٢ًاًا الباؾاء  اٝ وؤَُٖى ْهغث الغوماوؿُت ٞما٫ الكٗغاء بلى ال٣غي وألاٍع

هىع ال ٤ وجمحز" ْو ً ب٨ٟغة "ج٣ضٌـ ؤلاوؿان وؤلاوؿاهُت بضون جٍٟغ ُب٣ت الىؾُى ؤو ومأؾحهم مخإزٍغ
اٝ  ت ل٣ض ؤُٖى الكٗغاء ظما ٟٚحرا ل٣غؤة ؤصبهم. ٞىٓغا لهظٍ الخ٣ُ٣ت ما٫ الؿُاب بلى ٢ًاًا ألاٍع البرظىاٍػ
جی بها بال٨ثرة في ٢هاثضٍ. ٟٞي ٢هُضة "عزاء ٞالح" و"صظلت الًٛبي" و "ؾى١ ٢ضًم" و"في  وال٣غي وؾ٩اجها ٚو

ت الٓلماء" و"ًٖ مإؾإة ؤلاوؿان" ًخ٩لم ٍو بدض ًٖ اإلاهاثب وآلاالم التي ٧ان ٌٗاهحها الٟالح في خُاتهم. ال٣ٍغ
ىاػن بحن مىث الٟالح ومىث الخاظغ.  ٣ُٞى٫ في ٢هُضة "عزاء ٞالح" ًٖ اإلاؿ٨حن والخاظغ الٛجي ٍو

ـُـاء مـاث ال قاٖـغ مً ال٣ىم ًب٨ُه  وال هـاصب مـً ألاٞو

 ظبـِىحن نـىخا مً قـ٣اء ٚحر َٟلحن مّغٚا في زغي ال٣ـبر

٤ الـضمٕى  صون اهتهاء ىت حٗه٠ الهمىم بسـضحهـاو بب  جـٍغ

 ٞـىاعتهـما  ب٨ـ٠ الخـُاء مؼ١ الشىب هٟؿه ٖىض  جهـضحهـا

                                                           
1

 .ٜٕٓ، ص:ٔديوانو )ادلعبد الغريق(، ج     

 .ٙٗٔ، ص: ٕديوانو )البواكَت(، ج    ٕ
 .٘٘ٔادلصدر السابق، ص:    ٖ
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 ٖلى وٗـكه وؿـُج  اللـىاء ؤمـ ٢ضماث  ناخب ال٣هغ ٞاهدل

 ًش٣ل الهىث والهضي بالغزاء و ؤٚـخضي ٧ل  جاظغ بال٣ـىافي

 َُب الخـضاءوثُضا السُى  ع  واٖخلى الىٗل َامت اإلاضٞ٘ الطسم

اء ؾاعوالخـكض زلـٟه وؤظم ألاهـ  ٞاؽ مشل ال٣ُُ٘ زل٠ الٖغ

 (1)ٞهل ؤزـُإجه ٖـحن  الؿماء طا٥ وهللا مـى٦ـب للـٓالماث

وهغي الؿُاب في "في ٚاًت الٓالم" ٢ض بلٜ به الُإؽ وال٣ىٍى بلى الٛاًت، ُُٞلب مً هللا حٗالى عنانه 
ض ٦خب َظٍ ال٣هُضة في اللُلت الخاؾٗت مً قهغجمىػٖام الغخمت، ومىجا ٞجاثُا ًىهي ق٣اءٍ بغخمخه و٢

غاإلا1964 لى ؾٍغ ذ، وؾاَغا في ْلمت اللُل وم٨ٟغا ٖلى  ىثم خُمىا ٧ان َٖى في اإلاؿدكٟى ألامحري في ال٩ٍى
ىت والباجؿت. ٣ٞا٫ َظٍ ال٣هُضة ًغظى مً هللا الغخمت والٗاُٞت ومىجا ٞجاثُا: غاإلاىث بدالخه الخٍؼ  ؾٍغ

 لهؤلِـ ٨ًٟي ؤحها آلا

 ؤن الٛىاء ٚاًت الخُاة

 ٞمخهبٜ الخُاة بال٣خام؟

 جدُلجي، بال عصي، خُام:

 جُٟى ٖلى اإلاُاٍ!
 
 (2)ؾُٟىت ٦ؿحرة

غي اإلاىث وؾُلت  هغاٍ في َظٍ ال٣هُضة ٢ض بلٜ به الُإؽ بلى الٛاًت الجهاثُت ٞهى ًخُلب مً هللا حٗالى عخمخه ٍو
ض ؤن ًيخ٣ل  ٍغ ىت و٦أبتها ٍو مً َظا الٗالم الٟاوي بلى الٗالم ألابضي الظي ؾُِٗل ُٞه للىجاة مً خُاجه الخٍؼ

٦خبها في بضاًت خُاجه  ،بضون خؼن و٦أبت، وهجض هٟـ ال٨ٟغة بهىعة واضخت في ٢هُضة ٖىىاجها "عثت جخمؼ١"
ت ٖام  ٣ى٫ ٞحها:1948الكٍٗغ  م. ٍو

ُــب  ٦م لُلت هاصًذ باؾم٪ ؤحها اإلاىث الَغ

 ووصث ال َل٘ الكغو١ ٖلى بن ما٫ الٛغوب

 باألمـ ٦ىذ ؤعي صظا٥ ؤخب مً ز٣ٟاث آ٫

 (3)عا٢هً آما٫ الٓماء ... ٞبلها الضم و اللهُب

 خالـت البدث

ىه  وباإلًجاػ ًم٨ً لىا ال٣ى٫ بن خُاة الؿُاب ٧اهذ ملُئت بالخؼن وألالم مىظ بضاًتها بلى جهاًتها وحٗخبر صواٍو
ت وؤٖماله ألاصبُت نىعة ناص٢ت ًٖ خُاجه ٞبضؤ الؿُاب خُ ت ٦كاٖغ عوماوسخي زالو زم الكٍٗغ اجه الكٍٗغ

ت والىا٢ُٗت إلاا عؤي البالص الٗغبُت حٗاوي مً الهجماث الساعظُت والضازلُت. "حٗخبر مالٟاجه و ما٫ بلى الغمٍؼ
اع طابلت" زم   في "ؤَػ

 
ت اإلاخُىعة وظهضٍ الضئوب. بضؤَا قاٖغا عومى٣ُُُا زالها نىعة ًٖ خُاجه ال٨ٍٟغ

ت  ا في مجمٖى ٟا٫" واهخهی عومى٣ُُُا عمٍؼ ا وا٢ُٗا في "ألاؾلخت وألَا "ؤؾاَحر" وملخمت "خٟاع ال٣بىع" وعمٍؼ
غي في ما نضع له بٗضثظ مً آزاع"  بلى الكٗغ الىا٢عي الخهٍى

 
 (.4)ؤزحرا

 

                                                           
 .ٓٙٗ، ص:ٕديوانو )قيثارة الريح(، ج   ٔ

 
2

 ٙٓٚ، ص:ٔديوانو )شناشيل ابنة اجلليب(، ج    
3

.ٖٗ، ص:ٔديوانو )أزىار كأساطَت(، ج    
 

4
 ٜٖٕأمحد أبو سعد: الشعر كالشعراء ُب العراؽ، ص:   




