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 :عزيزي القارئ  

، كانت حلب  
ً
. كل الجغرافيا باالاباساباة لاي هيعندما كنُت طفال

  اي باناهااياة كال 
ً
 خااصاا

ً
 أنالاُر لالاباعاياد، وأرسام عااملاا

ً
لكني كاناُت أيضاا

دفاااتااارف مااان دفااااتاااري املااادرساااياااة، حااايااا  تاااركاااُت  اااخاااباااطااااتف وأبااايااااتف 

 .القصائد التي لم تكتمل. لقصائَد غضة

املااادياااناااة .  أول الااافااارح، أول الاااحاااب، وأول الشاااعااار…  حااالاااب كاااانااات أول كااال  ااا ااايء 

 "البيضاء التي قالْت 
ً
لكل زّوارها، تكابُد اليوَم سفك الدم والتهجيار والاتادمايار " مرحبا

 .املمنهج

 حول جادوى هاذه الارارأارة أماام قلاة الاقاتال 
ً
فاماا .  إن كل هذا يدفعنا للتفكير مليا

جدوى القصائد التي لم تكتمل ودفنت في الذاكرة، والقصائد التاي اكاتامالات ودفانات 

في الغربة؟ كيف ستواجه الكلمة املوت املأجور، والجوع املاتافا؟ا اي؟  وقاد كاانات هاذه 

 في تأخر إطالق هذا العدد، حي  بزغت فكرة إغاالق املاجالاة 
ً
 أساسيا

ً
الهواجس سببا

 .، ولو بشكل مؤقت، إلى أن تتحسن أحوال أهلنا في سوريا

، ونشاار الاعاادد الااذي بااياان أياديااكاام، جااء لااعاادة  
ً
إن الااعاادول عاان هااذا ألاماار أخاايارا

الساابااب ألاول هااو أن تااقاالااب أماازجااة الشااعااراء لااطاااملااا أوقاافاات بااعااضااهاام عاان .  أسااباااب

، وهذا معروف، إال أننا في موقع ال يسمح لنا بالسير خالاف عاواطافاناا، 
ً
الكتابة سنينا

والتضحية بمشروع تعلق به قالف القراء من مختلف البلدان، كثيار ماناهام ياعاياشاون 

 
 

 توطئة
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 تحت سطوة قلة التدمير
ً
والسبب آلاخر، هو أن هذه املجلة التي بين أيديكم، هاي .  واقعا

 
ً
 ماعاناوياا

ً
، بال ياعاناي اساتاساالماا

ً
اا
َ
في الواقع، مجلة حلبية بامتياز،  وإيقافها لن ياحاقاق فارق

 .هكذا رأينا أن نواصل هذه املعزوفة للنهاية، في هذه السفينة الغارقة.  للموت

، فإنها أول قالعكم وقخر ثغوركم وال يسعني إال أن 
ً
 .أوصيكم بحلب خيرا

 أوسااع أمااام بااعاا  املااحاااوالت الشااعااريااة  
ً
فااي هااذا الااعاادد ، فسااحااْت املااجاالااة مااجاااال

، إضافة لقصائاد لشاعاراء ماتامارسايان ناكان لاتاجاربا اهام كال 
ً
الجديدة، التي نتوسم بها خيرا

كما يتضمن الاعادد عالاى عادد مان الاقاصاائاد املاتارجاماة عان ألادب الاعاالا اي مان .  الاحترام

 .مختلف العصور 

هكذا تكون رسائل الشعر قد أنهت عااماهاا الاثااناي، وناتاطالاع إلاى عاام شاعاري جادياد  

وأود التنويه إلى أننا نتعامل مع جميع الارساائال الاواردة لااارياد املاجالاة باماناتا ا  .  ومختلف

الااجااديااة، وإن أي تااأخااياار بااالاارد عاالااى رسااائاالااكاام يااعااود  سااباااب خااارجااة عاان إرادتاانااا، مااع 

 .الاعتذار الصادق لكم

 لكل من اتصل  اي، ولاكال مان أبادى تاعااطافاه ودعاماه 
ً
 لاكال املاتااباعايان .  شكرا

ً
وشاكارا

 بيوم تغمره السعادة والسالم.  والداعمين لهذه املجلة املستقلة
ً
  . أمنياتي لكم جميعا

~*~ 

 رئيس التحرير -رامي زكريا . د

 5102تشرين ألاول  -سول 
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 فنان العدد 

John Wreford 
 في مدينة  

ً
مصّور بريطاني، تجول في سوريا  وشمال إفريقيا، ويقيم حاليا

مهتم بتاريخ وحضارة الشرق ألاوسط، وقد ظهرت أعماله في املجالت (. تركيا)اسطنبول 

 . والصحف العاملية، كالنيويورك تايمز و الفاينانشال تايمز 

http://www.johnwreford.com/ 
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 رسائل جديدة
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 تفتُح جّدتي للموِت صّرَتها، اليوم  

 ..وال تبكي 

،
ْ
 النجاة

ُّ
نادي في الذيَن أصابهم حظ

ُ
 ت

ها املكنوَن   ..وتبوُح للحرِب الحقودِة سرَّ

 تحكي كالربيع شؤونها، وظنونها، ويقينها،

 
ُ
 ..فلها ألاساطيُر القديمة

 .. كالسنونو

 مديحها ملن انتقاها 
َ
 ..ما تزاُل تطيُر خلف

 ألاجداِد 
َ
 ..ال تقّدُس سيرة

 ترنو كالطفولِة لألغاني، 

 أم تهجو ما تريْد 

 

 

 طلُع احلياة

 حيدر دمحم هوري 
 شاعر من سوريا
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 التاريِخ 
َ
 هي ال تحبُّ فصاحة

 ..وألامجاِد في كتِب املؤّرِخ 

 ..ال تحبُّ مديحنا للموِت 

 تكرُه قسنا فوَق املقابِر،

 ال تصّدُق دمعنا في الحرِب،

 يكتبُه الشهيُد .. فالقتلى ضحايا الّدمِع 

 

 

تها تي للموِت صرَّ  ..اليوَم تفتُح جدَّ

طّيُر ما تبّقى من غباِر ألامِس 
ُ
 ت

 ،  بالحّبِ
ً
 فائضا

ً
 طلعا

 
ْ
 أزهاِر الحياة

َ
 .يسعى خلف

~*~ 
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 لصباحاِت  
َ
 كانوَن أسباُبها كي نحبَّ الحياة

 غماٌم على ألارِض 

 للقرنفِل ال تبت ي
ٌ
 أنشودة

 مطٌر في الشفاهِ 

حّبِ ملحبوبِه 
ُ
 وصايا امل

 قمٌر ناصٌع في النهارِ 

 عن وجِع الُحّبِ 
 البساِء الصباحيُّ

ُ
 حدي 

ِة   القهوِة العربيَّ
ُ
 رائحة

 
ْ
 في الشارِع العاِم في الناصرة

 فيروَز 
ُ
 غواية

 البحرِ 
ُ
 أغنية

 شوُق الغريِب ملسِح غباِر طفولتِه 

 عن مرايا الصباِح الجليليِّ 

 ُحبُّ احلياة  

 نمر سعدي
 شاعر من فلسطين
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 أو وَهِج الارتقاِل الحزيِن 

 ...بحاكورِة البيِت 

 أو خَدٌر موغٌل في الجَسْد 

ِة املاِء   حيَن تغفو ذراٌع بعفويَّ

 
ْ
 تشبُه خفَق قلوِب الطيوِر على الخاصرة

 عن قوتِه 
ُ
 بائُع الُتحِف ألار عينيُّ يبح 

 نافذةف 
َ
 خلف

ً
 وحماٌم يعاكُس قابلة

 في صباِح ألاحْد 

 أحْد 
َ
 كما لم يحبَّ الحياة

َ
 سنحبُّ الحياة

~*~ 
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راجع ألايامَ َجلسُت  
ُ
 أ

 
ً
 كافيا

ً
 حيَن جَمْعُت َصمتا

 ...للبحِ  عن مفتاِح ألحانْي 

غنيةف 
ُ
 أ
َ
 ِنصف

ُ
 فأعزف

انْي   
ّ
 . درَك نصفها الث

 ُيشتتني الكالُم على جناِح فراشةف 

ْت لَتبَتِقَد التصّحَر فوق ُجدرانْي 
َ
 .دخل

صيدَتها؟
َ
 !أُيعقُل أْن تكوَن الشمُس قد كتبْت ق

 إلايماِن في رأس ْي، 
َ
 أهزُّ بقية

غنيتيْ 
ُ
 أ
َ
 ِمْن جديدف عزف

ُ
 .وأبدأ

 أمرُّ َعلى سطوِر سذاجِة النعناِع،

 وإلازهاِر في بيتف زجاجّيف 

 ...على أطراِف بركاِن   

 إلى تشكيِل صلصالْي 

 بيانو

 رامي زكريا
 رئيس التحرير -شاعر وأكاديمي من سوريا 
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 ِمَن الطبشوِر واملاِء املسافرِ 

 غيِم الكوكِب الدانْي   
َ
 خلف

 إلى الهضباِت أحضنهنَّ 

 والُقُبالِت أنررهنَّ    

 أّم أّصُر أ جانْي      

 للحصاِد 
ً
 انتلارا

ُ
 وال أقف

 انشقاِق البحرِ 
َ
 وأختفْي في ُصدفةف تختاُر زاوية

خرى،     
ُ
 نحو جزيرةف أ

طآنْي،
ُ
 رُموِش ش

َ
 آلاماِل خلف

َ
 وأمسُح دعسة

لَّ أشرعتيْ 
ُ
  نساَها … وأحرُق ك

 فأذكرَها ...      

 !وتبسانْي ...       

 … ... 

حاصُرنْي َعالماُت الوقوِف،
ُ
 ت

 يسيُل في بصرْي دخاُن الحرِب،

 يرقُص فوَق أوراقْي،
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 أرانْي، لو بقيُت هناَك 

 النقسَمْت على الصفحاِت أغنيتيْ 

 كأنَّ السطَر سطراِن 

 فأيْن أنا؟ وأيَن تركُت أمتعتْي؟

بلتْي ألاولى؟
ُ
 ق
َ
فُت ُصورة

ّ
 وهل نل

 وهل أحكمُت أقفالْي؟ 

... 

ِضُل أصابعيْ  
َ
 ت

 عن زمِن التنكِر في الشتاِء 
ُّ
 وأشذ

  نني أخطأُت 

 -حيَن تشابهْت َصلواتنا –  

 .في عّدِ أغصانْي      

 فألعُننْي، 

 الطرقاِت، 
َ
 وألعُن ضجة

 شيطانْي    
ّ
 .ألعُن حظ

... 
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ِضُل أصابعيْ 
َ
 … ت

غنيتيْ   
ُ
 .فتفرُّ أ

كررها ِمَن ألاعلى
ُ
 ...أ

هَو   )أرشُّ السَّ
ً
 على العتباِت ( أانية

 الذكرى لُعنوانْي 
ُ
 .حت  تطمِئَن وتستدَل حمامة

مُع يحرُق قخَر العتِم اللحوِح 
ّ
 وهذا الش

 :وذيَل أسئلتيْ 

 نبِ  الوقِت،  
َ
 أأسعى خلف

 أم أرتاُح في جهلي؟  

 ألالحاَن   
ُ
 أنا َمْن يعزف

 لكْن مْن يهزُّ أصابعْي؟   

   
ّ
 وعي؟-مْن يصنُع ألالواَن في الال

 ال أدرْي 

 ولكنْي إذا أنَصُت 

 املجهوَل في ليليْ 
ُ
 قْد أتببأ

~*~ 
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 بدُّ لي أن أعارال  

 بيَن كالِب املدينِة  

 وُموسيقى الصباح 

 تحت الرَّصاص

َجرِة املانجو 
َ
 لكي أكتَب على ساِق  

مارُس الِحَيَل على يومف ماطر، 
ُ
 كذكرياتف ت

َ
 هذه القصيدة

ُد ِابتسامةف ُملَتوية   الطقُس ُمَجرَّ

قب السماِء املضطرب 
ُ
 يمارُس الانزالَق من خالل أ

 ،  غامضةف
ً
 َيِنزُّ غرائبية

 كغناِء مشعوذف في أحلك أيام يناير الباردة 

 يببغي أن تكون هذه القصيدة ُزنبقة

 أو تقويم حي في أنشودةف قديمةف  

بدي 
َ
ريِة لللالِم ألا ْت في الَعَتبِة الّسِ

َ
ِقش

ُ
 ن

ٌة لشجرة  املاجُنو  يمم  َتم

 نياالو حسن أيول 
 شاعرة من جنوب السودان
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 أو امرأة ترتدي ِشْبِشَبها الصيفيِ  

 َتُهزُّ رأَسها وتقول :

 أنَت يا حبيبي على قيِد الحياة 

  
ً
 َوِظلُّ حذاِئك يشبُه البندقية قليال

حولْت فقط لتصبح بروميثيوس 
َ
 ت

 البساُء يعرفن كيف للموِت أن يكون سعيًدا

 ،
َ
 املفتوحة

َ
وافذ  لذا يفضلَن النَّ

  جرِة املانجو؛ 
َ
 وابتسامة

ريع   والليَل أو هذا الشعوَر السَّ

ْعِد    نسيِج الوجوِد بين الرَّ
َ
 الذي يشبه أسئلة

 والعاصفِة خارَج النافذة 

 العذاب البطيء لصورة السماء املنهارة، 
َ
 أو ِمحَنة

 .حين ُيغادُر الّرَِجاُل للَحرِب  

  نَّ البساَء يعرفن كيف يكون الُجنودُ 

 أكرر الناس مقدرة على العشق 
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 ويعرفن أنَّ الجنوَد يضعون الدانتيل على ِظّلِ الّزِناد 

 ويكتبون قصائدهم على جسد املرأة برائحة الهواء 

 لكن قصيدتي املنقوشة على ساق  جرة املانجو

باح   لم تجرؤ على الَوْعِد بوصوِل الصَّ

ديِة الَعذبة،   وال على النوِم تحت ألامطاِر النَّ

 وال بالُقْبلِة الُحلوِة بين ِدفِء َيَديَك،  

َرقت
َ
ِة غ

َ
تألِلئ

ُ
ها امل

َ
  نَّ ُحروف

 في ألازرِق الَعميِق لَرائحِة الَباُرود 

~*~ 
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 ...قبورهْم قرب رُّ   وأم

 قد أو
ُ
 ...الموتى قظ

 .َن ميّتي/ مف أفاجئ ما تبقّى من نيا

 والنعش المغطّى با كاليلِ القبيحةِأمرُّ 

 ...يفضُح الجّناَز 

 ها هُم ألامواُت خلفي 

 بعضهم يلبُس 
ً
 رديئا

ً
 كفنا

هم 
ّ
 أخفوا كل

َ
 .الوفاةتواريخ

 ال يرى أحدزّوَر ألاسماَء، حت  منهم البعُ  
ً
 ا

  -ضلَّ الطريَق هناَك إذا  -
َ
 .يّ هم الحياة

 ،تعصف في التوابيت العتيقةالريُح 

 .بالطيِن والجباه تفصّدت 

 ...أشباٌح 

 .غيابهْم وينقصهم دليل 

 في ذمة الموتى

 أحمد عثمان
 شاعر من سوريا
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ردوا 
ُ
 ...ط

ِس ألاخيِر ،روحهم بخطيئة جسٌد ُيؤطر فال 
َ
ف  النَّ

 .قّيدْت أرواحهْم وال السالسل 

  ( 
ً
 إذا

ً
 ...(وجدوا عبثا

 قيَل 
ً
 :لي قديما

 
ُ
 العهدِ القديممخطوطة

جيُز 
ُ
 ،تكفين الغريب ببردةف ت

 قرب باب النعش حتّىُيحرُق والغار 

 .طريقهْم الغائبون يستدّل 

  ( 
ً
َوُل عادة

ّ
 بوالدة ا مواتِ طقٌس يؤ

ً
 تفّرقهْم،/ أشباحا

 .قراٌء أخْر وللعلماءِ 

 .........من ضمنها 

 الغريب أّن 
ً
 ؛ تائها

ً
 يلّل عاما

 (.املطْر يبكي وينتلر 

 كم قيل لي في الليل ال تصدر 
ً
 .ضجيجا

خيف املّيتيَن قد 
ُ
 .ت
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ُت يخيفهم 
َ
ف
َ
 الثقيلِة ،الفوانيس خ

 وانزياِح الطيِن ؛

 .التراَب لهفتهم ليحتضنوا 

 
ً
 ...سأصغي إذا

 ربّما تركوا على التابوت 
ً
 مؤجلة

ً
 .أحالما

 ؟ أبي ما بال وجهك ا 
ً
 !متعبا

 كفى.. رحلوا ا 

رهم بمقِدمهم لم .. ال ا 
ّ
 ..معي أبش

 .اختفى أّم قالها ؛ التفوا ورائي 

 للريِح رأسي أطرقُت 
ً
 .وجهي مسندا

 :صاح بي ا 

 ،أبوابها أغلقْت القيامة إّن 

 .ولّوحوا ومضى الجميع و 

 
ً
 خلف أسياجفاصطّفوا تباعا

 .تراقبها مالئكة العذاب الطيّبون 

 /نفوسهم عن عشبةف نبتتْ على قبر الغريب يحّدأون 
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 عن الطريق

 -دليلهم في الدرب -

 .ألاأْر قد فقدوا 

ص ْي بأوراِق 
ُ
 ،الخريف أ

 تبعثرها/ تسّفها  ريٌح 

 الحفر المليئة بالنيامهذه تغطّي 

هم مّروا 
ّ
 ،بها لعل

 ,املطْر بشاهدةف إذا نزل رّبما ارتطمْت أو 

 أو ربّما كانوا

 -أبي -

 ...هم وحدهم رحلوا 

ش)  
ّ
 ففت

 عن

 (حجْر 

~*~ 
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 ركـن

،أجدني  
ً
 في الركن ذاته محاصرا

 يرسمني اليأس عالمة استفهام،

 .يختصرني الحال في نقطة

 

 

 إشراقة

 باختصار

 عندما تغضبين تفرُّ العصافير،

،
ً
 ويخرُج النهاُر مبكرا

 .ويحمُل ألاطفاُل بهج هم لغرف هم ويغلقون الباب

 

 باختصار،

 .ابتس ي، كي تشرق الشمس

 جتاوز

 رامز رمضان النويصري 
 شاعر من ليبيا 



ول -الثامن العدد  - الشعر  رسائل  27 | 
أ

 6102 تشرين ال

 

 نــثــر

 على الدخول 
ً
 في قصيدة النرر، أكون قادرا

 على تجاوز إلايقاع
ً
 مباشرة، وقادرا

،  أمرق كسهمف

 .وأسكُن كأمر

 

 تجاوز 

 كنُت في الصِف ألاول، عندما استقبلنا الرصاص

 لم أسقط، 

 الرصاصة صديقتي خدعتني، ومرقت بجانبي،

 
ً
 تركتني وحيدا

 .أتابع املشهد العليم على الشاشة

 

 نسبية

 موتي مطلق، وحياتي نسبية

 متعددة الاحتماالت،
ٌ
 والباقي فئة

 عشوائية
ٌ
 .ودالة
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 فكرة

 واضٌح كلهيرِة صيف

 .صريٌح كالليل، وهادٌئ كفجر

 هذا أنا،

 .فكرة تبُح عن سيرةف لتكون 

 

 حلب

 لم تمت، قلوبنا كعادتها تتأخر

 لكنها تصل،

 
ً
 .وصلْت / وترفع صوتها عاليا

 .معكم/ أم لتكتب على الجدار

 يطمسها غباُر القصف

 يأن
ً
 .حلب/ صوتا

~*~ 
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 .الٌم وألالف في غيبتي - أ -

 ُبنف في مكان ما
ُ
 لكّلف  جرة

 فوق سطح الجغرافيا
ٌ
 قهوة

ِ عشقف 
ّ
 على كف

 في الطريق إلى الحب

 أو في همسةف 

 ألقاها عابٌر 

 على قلبف صابر

 .أم َم؟  

 

 

 .الحاء مسبوقة بألف النب  -ب  -

يل 
َّ
حبُّ من الل

ُ
 أ

راَش الغواية 
َ
 ف

 شظاايان اليت يف امل داد

 رضوان خديد
 شاعر من المغرب 
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َحارِ 
َ
 امل

ُ
 تتفتُح شهية

َ
 ؟ كيف

 كيف َيلمُع نجٌم ماَت قبَل مليوِن عاْم؟

 تختفي َمالمُحنا
َ
 كيف

 في ِمَداِد 

 ألاحالْم؟

 كيف أراك مت  أشاء

 وتشاء؟

 

 

 .    الحاء مت  سارت إلى ألابعدين -ج  -

 أحبُّ من الِشعر

 انفالَت الروح مني

 تسابَق حروفي خارجي 

 َسوادي 
َ
 تساقط

 على البياض    

ْوريقي"َحفُر 
َ
 على املنبسط" ت

 نقُش سوادي 

 .  بما ُيراد

 

 

 .للسين أأر السهو عن الداني -د  -

 من الصمت 
ٌ
 َسقطْت قطرة

 /في قدحي

 /أيها امِللح السامريُّ 

 ماذا فعلَت بندي ي 

 با باريق

 بالساقية؟ 

~*~ 
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 : الورقة ألاولى 

 طرٌق  
ٌ
 شائقة

 إلقتناِص سكينةف ما 

ِة فرائص ي ترتجف 
ّ
 على الدك

 رّبما يأتي َمن يحمُل كلماِت إلاطمئنان 

 املوعد 
ُ
 يومف يأزف

 كلُّ

 تحت أزيِز الومضات 
ً
 فأعوُد خائبا

 إذ أهالوا الورَد 

 على صنِم الكاميرا 

قيا 
ُ
 على أمِل الل

ً
 أناُم َوِجال

 فوق سريِر إلاستشراف 
ً
 ممددا

 : 

 بالغليون     
ً
 أرجوك لقطة

 وعلى رأسَك الشوك      

 

 

 

 

 
ٌ
 الوحوُل قتية

 املطاط 
َ
 املجُد يلبُس أحذية

 لألصنام 
ً
 تبا

 سكينتي بعد 
ْ
 لم تهبط

 

 

 : الورقة الثانية 

 بواقيِة السَوفاِن البيضاء 

 أحكي عن مدينةف َبلقع 

رحين 
َ
ها يرتدوَن التزّمَت ف

ُ
 رجال

 بؤس فون 

 عادل مردان 
 ( البصرة)شاعر من العراق 
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ها
َ
 املزابُل تفتُح أفخاذ

ُ
 حي 

 للمزّينِة سواِعدهم بالعقارب 

ي 
ّ
 حيَن يتمُّ السحاُق الضوئ

 تولُد مزابُل أخرى 

 الَسَوفان ؟ 
َ
وجُز محنة

ُ
 أ
َ
 كيف

ها ال يؤمُن باإلستحواذ 
ُ
 حامل

ٌ
 فتية

ُ
 والرقبة

 خمَس مراتف الى اليميِن ومثلها الى اليسار 

 با ماني 
ُ
 املبتالة

ُ
 وتدوُر الرقبة

ها 
َ
 لو أستطيُع إبدال

 . لترك ها على جسر 

 

 

 :  الورقة الثالثة  

ِة املتسامِح 
ّ
 على مل

 برحيِق دينِه 
ُّ
 الذي يلتذ

 إذا إفتقَد خمرتُه املفّضلة 

 في ذكرى ُجبِب الفتح الجديد 

 من إلِه الخمِر الذي يبتلر 
ً
جال

َ
 خ

 في 
ً
 ( بلدتي القديمة ) مخبوال

ارِ )أخبُّ من 
ّ
روضِة )السماسرة الى ( عش

 ( الشموع

 أماَم الورشة 
ً
 َمزكوما

ُ
 بعدها أقف

 الضوئّية 
ُ
فصُح البشرة

ُ
 هكذا ت

 خدماُت    

 ألايماِن    

 للتاريد    

 أَم يغمُز امليكانيكيُّ املختص 

  : 

 بابليٌّ معّتق   
ٌ
 صنف

 لشيوِخ التأمِل فقط   

 

 

 : الورقة الرابعة  

 
ٌ
 باذخة

ٌ
 صومعة

 في غرفةف إنسكلوبيدّيِة املزاج 
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 لكّنها تقنع 
ٌ
 حزينة

 في قلبها الضجر 
َ
 إذا تشّب 

غني 
ُ
 راحْت ت

 ما الذي جاَء 

 ما الذي ذهب 

 الفجر 
ُ
خلُبها ألاصائُل وإنسراحة

ُ
 ت

 حيَن تتوهُج 

باكها على َدجالت 
ُ
 ينفتُح ش

 املزاج تجلُس الى املنضدة 
ُ
 إنسكلوبيدّية

 
ً
 إّنها ترغُب باملض ي بعيدا

 
ً
غني وحيدة

ُ
 لذلك ت

 ما الذي جاَء 

 ما الذي ذهب  

 

 

 : الورقة الخامسة  

 ال يحفلوَن بالجماِل التكعيبّي 
ُ
 الساسة

 إلنَّ التقليَد ُيهروُل في عروِقهم 

 
ً
 متطلعوَن عرفوها فجأة

 فإج هدوا في طالِء دهاليِزها 

 يصيُح بهم الجماُل التكعيبيّ 

 
ً
كم ال يعني شيئا

ُ
 نشاط

 دوَن أْن تتفّهموا نلرتي الصاعقة 

 هلّموا الى الساللِم 

رف 
ُ
 فا هواُل تطلُّ من الش

مكِن 
ُ
 ألانجُع هو تعلُم امل

 من فضائِل التكعيبيّين 

 

 

 : الورقة السادسة 

 إلاّدعاُء ِبال َعجيزةف 

 تسنُد ظهرُه الطائفّي 

 إختارتني ألاقداُر 
ً
 صدفة

 بائَع خواتم في املهرجان  
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 َحشوُت بها أصابعي 
ٌ
 خواتيُم باهرة

 بالحجِر الكريم 
ٌ
 مرصعة

 ألوانها الزاهية 
ُ
 تله 

 تمنيُت يا وافديَن 

 بسوفاِن ِرقابنا الى الجلسة 

 
َ
زينوا  أصاِبعكم الرقيقة

ُ
 أن ت

باركة 
ُ
 بحجارتي امل

 ألاخضُر خاتُم الخواتيم

 تكنوقراط بصنِع املجوهراِت من الطين 

 
ً
 َعفيفا

ُ
نصِر يتأل 

ُ
 في الخ

  

 

 الورقة السابعة   

 الفضاُء يعتُم ويضيُق برعب 

 سيقطُعنا الوقت 

 ال عليَك عّجْل بالحتف : 

 و ال تأتي كلمة 
ُ
 ها أنا أستنفذ

 عيِشنا ( ما يسترو ) البؤُس 

 
ً
 الجهاِت َضجيجا

ُ
 يمأل

 الغرباُن على أكتافِه 
ُ
 إذ ترفرف

 يزدهُر في شوارِع الخوف 

 القاتلة 
ُ
 الصدف

ُ
 حي 

 فون 

 الذي ُيجددك ( نّقالَك ) إختْر 

 ( جحيِم آلاخرين ) في 

 فون 

 فون 

 في دنيا إلاتصاالِت مَع ألاشباح 
ْ
 تكّيف

 فون 

 فون 

 بؤس فون فخُر النّقاالِت املحمولة

~*~ 
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I 

 في  
ً
 الوقوِف راسخا

 كشجرة                 

 الَجذُر  قيٌد 

 
ٌ
 والهواُء ِمشنقة

ِس               
َ
 للَنف

II 

 
ً
 في اللجوِء هربا

 ألافُق انتحاٌر               

 
ُ
 قنبلة

ُ
ربة

ُ
 والغ

             
ٌ
دمف موقوتة

َ
 ن

III 

 
ً
 في البقاِء حاملا

 انتلاٌر  ُينهيِه املوُت        

 فوضى اللحظات 

  غمكين مراد
 شاعر من سوريا
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IV 

 
ً
 في املسيِر ناسيا

 ِحرابف          
ُ
 الكلُّ أسنة

 جنازةف         
ُ
 الطريُق حاملة

فٌن         
َ
 الجسُد ك

        
ٌ
 عابرة

ٌ
 الروُح عاهرة

V 

 في عدمف 
ٌ
 كلُّ ألاوقات بح 

 ال ماِض 

 ال حاضَر 

 ال مستقبَل 

 .يعرُر على نفسه في مرقة

 بين
ٌ
 الجماُع رعشة

 الدقائِق والثواني             

 
ُ
 والساعة

 عمياءُ         
ٌ
 أغنية

 في البشازِ                 

VI 

 
ً
 أن تترك في نفِسك أمال

 الحياةِ              
َ
 هو أن تعيَش كذبة

 أن ترى وجَهك في مرقة

 هو قناٌع لغيِرك             

 أن ت هادَن مع يأسَك، القدر 

 أخرى للحياة          
ٌ
 هي كذبة

VII 

 
ً
 ال يكفي أن تموت مّرة

 في يقيِن الحياةِ                    

 أن تسير في املوت

 هو طريُقَك                  

 إلرضاِء الحياةِ 

VIII 

 
ً
 هنيهة

ّ
 إال

ُ
 ال تدوُم الضحكة
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 تلسُعَك بعَدها  

 استغفاراُت القدرِ 

IX 

 ما تكنُه من صمتف 

 
ُ
 سيرة

 تمرّدف خانعف 

X 

لِقنه من علمف 
ُ
 ما ت

 منفى              

 في لجوءف وحيدف 

XI 

 ما تخلقه من مشيئةف 

 إكسيُر البشوةِ           

 في ألالِم 

XII 

 ال ُتهادنَك السماءُ 

 في الليلة العاشرة من عمِر القمرِ 
ّ
 إال

 ملاذا؟

دت في الحّبِ 
َ
  نها ول

 حفيَد قلبي                 

XIII 

 
ً
 مترنحا

ّ
 ال تحملَك ألارُض إال

 ملاذا؟

  نّني تركُ ها تئُن 

 بخفِة حاجتي                   

XIV 

 تتركك اللقاءاُت دوَن عودةف 

 ملاذا؟

 صمتي
َ
  ن أرأرة

ُق برائحِة   تعبُّ

 جثة الضميرِ           

XV 
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 أنَت في املركز

 ال في الطرِف 

 ال بل في الهامِش 

 تذرُّ الدموعَ 

 على والِدتك          

XVI 

 أنَت هنا

 ال هناَك 

 تترُك الشتاَت 

َك           
ّ
ل
ُ
 يلمُّ ك

XVII 

؟  أنت عشَت بالحّبِ

ْت بالحّبِ 
َ
ِلق
ُ
 ال خ

 حياتي             

XVIII 

 في أبعِد البعيِد هناَك 

 حي  نسيَت من تحبُّ 

 اقتربت أكرر من الحّبِ 

XIX 

 
ُ
 تركتَك ألامكنة

 ونزلَت 

 في طيِفها

XX 

 غسلَت اليومَ 

 بالغِد                    

 البشوةِ 
َ
 وتركَت أوساخ

بِشُد املاض ي
ُ
 ت

~*~ 
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ريٌب أناا  
َ
  ! في ِكياني غ

ريٌب                           
َ
 ! غ

 !غريْب                                     

ْرساُن ُجاوِدَك ُساوِحي
ُ
اداِهم ف

ُ
 ت

ْزِهْر .. فَتْمَرعْ      
ُ
أَمْل .. و ت

َ
 و ت

 
ً
ااّوا
َ
 ..! و ت

ااُر َعْضَبْك       ّهِ
َ
ش
ُ
 ت

اْك      
َ
اار َمْحل

ُ
 و تبش

ااتال قمااااْل      
ْ
غ
َ
 .  و ت

               

 

 
ً
ااالأا

َ
اقاتف أا

َ
ُق هذي ألانا طلا ِ

ّ
ال
َ
 أط

 ..أُمااوُر     

 نـمْفــثُة ممْصدور

 فريد أمعضشـو 
 شاعر وأكاديمي  من المغرب

  (إىل الشاعر رشيد سوسان)
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ااوُر              
ُ
 ..أف

 ..أأااوُر                       

 
َّ
 و لكنَّ َجْوهااَرها الفذ

 
ْ
اااْرُسف

ُ
توي كاَسبيكِة ك

ْ
 َيسا

ً
ااْوَرسا

َ
 .َيْباُزغ لي ن

 أِفاايُق 

       
ً
ااِشيبا

َ
 ق
ً
ااَرُح ِزّيا

ْ
 فأط

اُر عْن حاِتااامف                               
ّ
قا
َ
 أن

 عن َصالحف                                       

وعن أْحَمدف في                                       

اانافي
َ
 !امل

                

 

َجاى  الدُّ
َ
 أِحانُّ إلى الَباْدر َوْسااط

 إلى ِظااّل َدْوحف        

ْاز ِكْساارى        
ُ
 إلى خ

سات الَحَسْن        
َ
 إلى َجلا

اادف                       
ْ
 واْبِن ُرش

اااْش                       
ُ
ي ُمَراك  .وُيوس ِ

                

 

اَعذُباااني الاذاُت 
ُ
 ت

ااقَم الااُمرَّ 
ْ
ْسااتْعِذُب الَعلا

َ
 ت

اااوي 
ْ
ط
َ
ْصاااِفُد خ

َ
 ت

 أَجاْعاِجاْع 

اا          
ْ
 ..! و ال أط

رياااٌب 
َ
 ! أنا في ِكياني غ

 ! غريااٌب                            

ريااْب                                      
َ
 ! غ

~*~ 



ول -الثامن العدد  - الشعر  رسائل  43 | 
أ

 6102 تشرين ال

 



ول -الثامن العدد  - الشعر  رسائل  44 | 
أ

 6102 تشرين ال

 

 هزائمللغة  

 تقترح فيها يدها الغائبة عن الكالم

 كاملنطق الذي ينفرد برتابته حت  قخر السالسل

 ال نحتاج أكرر من النهايات في الزمن

 لننف  التاريخ عن أكتافنا

. 

 

 الكلمة التي لم أقلها 

 أخذها مني الجنون 

 ليجمع أختام العالم ألاقرب إلى رئة بحرية

. 

 

 
ً
 الغيوم التي تمر سريعا

 تفضح أقدامنا

 والغاية 

 كلها

 راما وهبي
 شاعرة من سوريا
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 حت  ال نتجادل أكرر

 :دعني أحدأك عن الحقيقة

 شتالت الفريز التي زرع ها

 لم تثمر بعد

 لكن الرغبة حولها أصبحت حمراء

. 

 

 قخر
ً
 ال أحتاج شيئا

 خطوات بطيئة في زقاق شتوي 

 تذكرني بعيون أحبها

. 

 

 في انكسار الاراعم شفاه تتساقط

 أال ترى 

 ألابدية ليست كل ما تريد؟

. 

 

 ألالوان اتساع في البشوة 

 وعمق لالنفراد

 هذا ما تقوله لي أصابع ترتق النلر إليك

 وال تتألم

 وكأن الحلم يسير إلى قلبها

~*~ 
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(1) 

 هنا

 ُمتخٌم بالهوى ، والقصائد

 
ً
جلُس فردا

َ
ك أ

َّ
 على مقعد الش

ً
 أالأين عاما

ته البساُء 
َ
َبخ
َ
َعُم ما ط

ْ
ط
َ
 وأ

لبه أو َبَهاْر 
ْ
 فال ِملح أط

 
ً
 أالأين عاما

رات روحي
ْ
غ
ُ
ْقن دون الحقيقة ث ِ

ّ
ل
َ
 ُيغ

ُه أو نهار
ُ
 فال ليل أْستاف

 
َ
 أالأين عاما

 دون الورى
َ
 يْحتكْرَن القداسة

 !يْحتكْرَن حقوَق الوجْع 

 يْنهلَن من خازي ونبيذي

 العشاء األخري

 مشير عبد الحليم
 شاعر من مصر
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 با 
ً
فرَن جهرا

ْ
 "!سر التناول "وَيك

 
َ
 أالأين عاما

َن مالمَح وج ي الوديع الذي 
ْ
َحت
َ
ن

 تعشقون 

 وحين ان هْيَن تارأَن منكم ومني

 أنا 

 يا تالمذتي

 زاهٌد في عشائي وسجني

 فال تتبعوني

ْبلغوا الناَس عني قصيدة
ُ
 وال ت

 
َ
 أالأين عاما

 ليست ملثلي
َ
َعلْمُت أن النبوة

َ
 ت

 دعوني

ي ِ
ّ
 !أنا ذاهٌب كي أحرَق ظل

 

(2) 

ا وأبانا
َ
حبَك يا سيَدن

ُ
 ن

ْل ببطء ِ
ّ
 فرت

 تعاليَمك 
َ
ط
ُ
خ
َ
وأْمِهْل َيَراَعَتنا كي ت

 الخالدات

رنا ويدانا
ُ
 فداك نواظ

 وأنت 

ليه  -
َ
ْصط

َ
 -بما ت

 !ِفدانا

 سألناك بالرّبِ 

 أال تطاوَع هذا الزوال

 فمازال في القلب بعُ  املن 

 ومازال في النفس جمُر السؤال

 ومن ذا سواك

 يبارُك جالَده مرتين
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 !ويمنح صاِفَعه صفعتين ؟

 وكيف بدونك

غ في العشق حَد الكمال ؟
ُ
ْبل
َ
 ن

 وكيف بدونك

بح في قدس أقداسهن
ْ
ذ
ُ
 ن

ات الجمال؟ نا ربَّ
ُ
ْقَبل

َ
 !وت

 

(0) 

 هاأنذا

 "يهوذا"قد َسَبقُت 

 وجئُت إليكم برأس ي املقدس

 فال خزي يشقى به خائٌن 

 !وال أنتم تغرمون الثمْن 

 أتيُت 

 فأين هالكي الذي تمكرون

 وأين الصليب؟

 سأصعُد نحو النهاية وحدي

 وتروي النبوءاُت أني أعودُ 

 وأني

 تعاميُت عن قاتلي

 كي يتوب

 (أنا واحٌد من ملوِك النهاية ) 

 
ً
 وسيد من يضحكون أخيرا

 في َمْرقدي بعَ  يومف 
ُ
 سأمك 

 في ألارض
ُ
بع 

ُ
 وأ

 
ً
 بشرا

 
ً
 !ونورا

~*~ 
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 ..في الشعر

1 

ْعرِ  ِ
ّ
 ..بالش

بَضِتك
َ
 ِمْن ق

َ
ُفذ

ْ
ْعُت أن أن

َ
 ..اْستط

َمْن  ها الزَّ يُّ
َ
 ..!!أ

 

2 

 " 
ً
 ماِهرا

ً
اصا  .."كْن غوَّ

وُح،   قالِت الرُّ

ني بُعُبّوة ألاوكسجيْن   ..وهي تمدُّ

ْعر" - ِ
ّ
ِبُه الش

ْ
 ُيش

ً
ْيئا

َ
 ..".أو ش

 

3 

 
ُ
صيَدة

َ
 الق

ي  نِسيُه الُحْزُن .. ِمْفتاٌح فض ّ

زانتي
ْ
 ..في زن

رُه،
َّ
ك
َ
ذ
َ
لما ت

َ
 ف

 دمحم مختاري   
 شاعر من المغرب
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 من .. َعادَ 
ّ
ولم يجد غير القَمِر ُمطال

 النافذة،

 
ً
صابِع الاّتهاِم .. ُمشيرا

َ
 بأ

 ..!!إلى شْمِس الُحّرية

 

4 

َزُمِك ِمْن ُجْرحف 
ْ
ْم َيل

َ
 ك

 ..في قلبي

 
ً
راَمة

َ
 غ

ِرَجِك 
ْ
خ
ُ
  .. 

ُ
 أّي ها القصيدة

اكرة
ّ
 !؟..ِمن سجن الذ

 

 

 ..في الجمال

1 

ماُن عليِه  قَش الزَّ
َ
 جداٌر ن

 ..اْسَمِك 

ّلِ ألواِن الجماْل 
ُ
 ..ِبك

 ..ذاَك قلبي

 

2 

ِك 
ُ
َرت
ْ
ل
َ
في ن

ْ
ك
َ
 ..ت

ْسُقط 
َ
ماِء ِبِمرقةف " إيزيس"ِلت من السَّ

ُسوَرة
ْ
 ..!!َمك

 

 ..ِاْبِتَساَمُتِك 

تي في َصْحراِء الُحْزِن 
َ
 ..َبْوَصل

 

 ..ِاْسُمِك 

 
ٌ
غة.. َوْرَدة

ّ
ْهداها الَجماُل ِلل

َ
 ..!!أ

 

 

 ..في الحياة

0 

 ..الفرُح 

مِل 
َ
 على خّدِ ألا

ٌ
 ..شامة
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ٌ
سوَرة

ْ
 ُمك

ُ
 ..و املرقة

 

 ..الُحْزُن 

ِس،
ْ
 َعلى وجِه الَيأ

ٌ
 ُبْقَعة

 َمْسُروَرة
ُ
 ..وامِلرقة

 

5 

ِلْم 
ْ
ل
ُ
عالي إلى َجْوِف هذا القلِب امل

َ
 ت

 ..وأِضيِئايِه .. تعالي

عيَده ُ ها الذكرى السَّ  ..!أيَّ

 

3 

 صوُت الّرِياِح 

 
ٌ
غنية

ُ
 ..أ

 َيْعزفها البسياُن 

 بالُقرِب من 

ْارِك 
َ
 حّفار ق

كرياُت الحزينة ِ
ّ
ُ ها الذ  ..!أيَّ

 

4 

يُل يلتزُم الهدوءَ 
َّ
 الل

 ..ِحينما يناُم الّنهاُر 

 
ّ
 ..ُهنا فقط

مُت الكثير
َّ
َعل
َ
 ..!!ت

~*~ 
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عاِنُقني  
ُ
كَرى أ ِ

ّ
 وألَعُق ِإصبَع الذ

صرُخ في َسماِء الغيِب 
َ
 هْل "وأ

َرى؟
ْ
 !"ُبش

 

عيُد َمشاِهَد الَحاراِت 
ُ
 أ

ُسها قّدِ
ُ
ها،أ

ُ
ذِرف

َ
 ،أ

سكُب لهفتي ِشعَرا
َ
 وأ

 

 وأرقُب كلَّ شوقف طوَل دالَيِتي

ها ِشاَرا
َ
صَنها َيم؟ ي ل

ُ
 فلْم أَر غ

 

نبَ ها
َ
 َعصِرَها وهللُا أ

ُ
 جميلة

َن وجَهَها َبحَرا  وكوَّ
ً
 َصنوَبَرة

 

غاِزلني،
ُ
نُت بها ت

ُ
 وكانْت ِحيَن ك

غاِزلها
ُ
 أ

ا  ِسرَّ
ً
بلة

ُ
 ق
ُ
 وأقِطف

 عبد الرحمن غزال 
 شاعر سوري مقيم في مصر

 أان والدالية
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ِق 
ْ
 وكْم ِمْن َعاِشقف بالِعش

لعف 
َّ
 ُمضط

ا رَّ
َ
 ِإذا كشفْت لُه عْن َساِقها خ

 

صاِئدهْم 
َ
فروا وما ظفَرْت ق

َ
 وما ظ

 وَعادوا يحِملوَن َهواُهُم َجْمَرا

 

الوا
َ
ستجيُب لنا:وق

َ
 ماِلها ال ت

 : )فقلُت لهْم 
َ
دَرى ( ِبجبلة

َ
ِني أ  إنَّ

 

ليَس بحاملف مفتاَح خاِفِقها
َ
 ف

ْسَرا
َ
طآِنها ق

ُ
 ِسوى َمْن غاَب عن ش

~*~ 
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ربةفي  
ُ
 الغ

 ينبت الُحّب 

 كالعشب

 على حوائط مبسّية

 لون عيبيك
ً
 مستعيرا

 وظاللهما الغامقة

 جلبابه للّضوء
ً
 حاسرا

 بما يكفي

 إليقاع الغواية

 قأْرُت أن أعص ي

 رغبتي فيك

 حّت  أبقَي 

 
ً
 أوارها مشتعال

 فأنا أخ؟   إلانطفاء

 
ً
 وأصاُب فجاة

 بدوار العتمة 

 نزار حسين راشد   على كتف الوطن  
 شاعر من األردن
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 كّل ما أحتاجه

 صغيرة 
ٌ
 زهرة

 تسند همزة

 الوصل بيبنا

 حّت  ال تسقط

 الخفوت
ّ
 في كف

 إّيانا
ً
 ُمسلمة

 !للضّياع الكبير

ة
ّ
 أترين كم هي هش

 تلك الخيوط

 
ُ
تي تربط

ّ
 ال

؟ 
ً
 !أقدارنا معا

 بها
ُ
 تعصف

 واحدة
ٌ
 نفثة

 من أنفاس

 !روحف حسود

ِك 
ُ
 ولذا خّبأت

 في الحكاياِت 

 والتورياِت والقصائد

 ولكّن هديَل الحمامة

 دّل عليها

 ألاسماَع الغافلة 

 فتزاحمت حول 

  جيرتنا الّصغيرة

 نداءات وْجدف 
ً
 ُملبّية

  
ً
 أخيرا

ّ
 حط

 على كِتف وطن

 لم يبق أمامنا

 أن نصعد
ّ
 إال

 في طريق الجلجلة

ّل هذا الّزحام 
ُ
 ُيرافقنا ك

~*~ 
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ها املحفوُر يا  
ّ
 أيا

،  في الوجداِن من أزلف

 أناجيَك،

ِج 
ّ
 ترفُ  الصمَت املثلا

ُ
ة
ّ
 املحبا

 في الصدوِر، 

 .وتسرُد التاريَر من دمِع الوداِع 

هُ 
ُ
 . ذا القلُب يغلقا

 اكتئاُب البعِد،

 ..والشرفاُت تمحوهُ 

 من ألاوراِق،

، اِق من أملف
ّ
ة العش

ّ
 يشرُب قصا

 وسجُن الصوِت مكتوٌب،

ه 
ُ
ساعي.. ونلرتا

ّ
 .اتا

 أسواٌر تفتُح  

 أحمد عبد الرحمن جنيدو
 شاعر من سوريا
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؟
ُ
 !أيَن الطفولة

،
ُ
 واملراجيُح الصغيرة

 وألاصيُص يلّوُن الضحكاِت،

 والعصفوُر من  جِر الرصيِف 

 يسامُر ألاحالَم، 

 أخ؟   لحلة التقبيِل،

 تدهشنا،

 .ونبس   كْم مرْرنا بالضياِع 

 ال تكاريَن على سواِد القهِر،

،
ُ
 عيناِك الحقيقة

 وانتمائي للجذوِر، 

 وصاُرنا املشهوُر،

 أصطاُد الفصوَل على يديِك،

 وتلعبيَن بجبتهي،

 من عينف شعاعي
 .فيشعُّ

 أدنو من النهِر املتاخِم للسنابِل،

 والربيُع يبوُح أسراري،

 فيمسُك قبضتي طيٌر، 

ة العمِر،
ّ
 وأعدو في الجنوِن بقيا

 الجوعاَن،
ُ
 الطريُق يدغدغ

 كالحلِم 
ٌ
ة
ّ
 أنت ِشهيا

 في صخِب الشباِب،

 بعنفواني الصعب ِ،

،  أنت الردُّ

 والزمُن العتيُد، 

 
ٌ
 وأنِت أمنية

،
ً
 تنامْت في بقائي نارة

 .أنِت امتناعْ 

 ي هامسوَن برغبِة التغريِر،

ُه اقتالعي من حياتك،
ُ
 يمكنا
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 غيَر أّن النبَ  في دِمك ِالنقّيِ دمي،

 .فهْل يقوى اقتالعي

 سمراُء يا وطَن السماحة ِ

 .والطفولة والنقاءْ 

 كم أعلنْت شفتي 

ى بالنداِء 
ّ
 .عن النوِر املخفا

، ها شفتاِك دوَن درايةف
ُ
 وتقّمصْت ألوانا

 .أّن الوجوَد بكْم لقائي

،
ً
 يبدو الصباُح على جبينِك وردة

 والنور لحلك حين يخطفني الاريق،

 أذوُب في كنفي،

 وأنشُد لوعتي، 

 تلَك الحكاية ُأقدُم الكلماِت 

 .في لغِة الصفاِء 

ِج بالسكوِت،
ّ
 والعوُد في الركِن املسيا

 يطالُب الغوغاءَ 

 النتشائي
ً
 .همسا

 أرجوِك يا ليلى، 

 الغّصاِت،
ُ
 دعي الوتَر املقّيَد يعزف

 .من روح الغناِء 

،
ً
 فيفّسروَن هديَرُه كفرا

،
ً
ي لعنة

ّ
 وحبا

 .أرجوِك لسنا مكرماِت ألانبياِء  

~*~ 
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بوب ”ما إن تم إعالن فوز املغني ألامريكي 

بجائزة نوبل لآلداب لهذا العام حتى  “ديلن

فمما ال شك فيه أن .  بين مؤيد ومعارض ماانقسم عشاق ألادب 

منح الجائزة لشخص يعتبر خارج الوسط ألادبي، وفق املفهوم 

 خارج دائرة ألادب؟“ ديلن”ولكن هل . التقليدي، سابقة في تاريخ الجائزة
ً
 حقا

اساايااكااي   يااوَم اسااتااباادَل غاايااتااارُه الااكااالا

بااغاايااتااار إلااكااتاارونااي، ساانااة (  آلاكااوسااتاايااك) 

“ بوب ديلن”، واجَه املغني ألامريكي 0622

مااوجااة قاااساايااة ماان الانااتااقااادات ماان  قااباال 

. جمهوره، و ع  زمالئه الفنانايان قناذاك

تاااااجااااااوَز صااااارخاااااات “  باااااوب ديااااالااااان” لاااااكااااان 

، “ ناااااياااااوباااااورت” جاااااماااااهاااااوره الاااااغااااااضاااااب فاااااي 

 من أكرر املغانايان شاهارة فاي 
ً
ليصبح  واحدا

والاااايااااوم، تااااواجااااه جااااائاااازة نااااوباااال .  الااااعااااالاااام

لاااداب صاارخااات غاااضاابااة ماان نااوع قخاار، 

 .نفسه“ بوب ديلن”والسبب هو 

كيف يمكن لشاخاص لام ياكاتاب فاي ” 

حااياااتااه إال أااالأااة كااتااب أن يااحااصاال عاالااى 

تااااتااااساااااءل إحاااادى الصااااحااااف “  الااااجااااائاااازة؟

هال فارغ الاعاالام مان ألادبااء ”... الاريطانية

تساااتاااهاااجااان “  كاااي تاااماااناااح الاااجاااائااازة لااافاااناااان؟

 ...صحيفة أخرى 
 رئيس التحرير* 

 جائزة نوبل لألغاني 
  * رامي زكريا
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يااااااباااااادو أن الصااااااحااااااافااااااة الااااااعاااااااملاااااايااااااة  

 في نقاشاات قادياماة حاول 
ً
ستبشغل قليال

ماااااهاااايااااة ألادب ومااااعاااااياااايااااره خااااالل ألايااااام 

والطريق فاي هاذا الاجادل طاويال .  القادمة

 هااو أن 
ً
ومااجااهااد، لااكاان ماااا ناافااهااامااه جاايااادا

ألادب أوسااااع ماااان الااااروايااااة، وأوسااااع ماااان 

الشااااعاااار ألاكااااادياااا ااااي املصااااماااام باااامااااسااااطاااارة 

وقااد قااال الشاااعاار بااياالااي كااولااياانااز .  الااناااقااد

Billy Collins   فاااااي تصااااارياااااح سااااااباااااق أن

كااالاااماااات ألاغااااناااي فاااي ماااعااالاااماااهاااا ال تااارقاااى " 

أن باااوب ” لاااكاااناااه أردف “   ملساااتاااوى ألادب

ماان كااّتاااب %  5دياالاان ياابااتاا ااي ملااجاامااوعااة الااا 

ألاغااااناااي الاااذيااان تاااكاااون كااالااامااااتاااهااام ماااثااايااارة 

لااامهاااتاااماااام عااالاااى الاااورق حاااتااا  ماااع غااايااااب 

. الاااهاااارماااوناااياااكاااا والاااغاااياااتاااار وصاااوتاااه املاااماااياااز

 " .أعتقد أنه يرتقي ملستوى شاعر

لااكاان مااديااح تااجااربااة الشاااعاار املااغاانااي  

قبل الجائزة لام يارار الازو اعاة الاتاي ظاهارت 

ولااقااد قاارأت ردة فااعاال .  بااعااد تااتااويااجااه بااهااا

صاااادماااةف وردت عااالاااى لساااان الصاااحااافاااياااة 

بوب ديلن، مغن وشاعر أمريكي ، ولد في 

أغلب .  1911سنة (  والية مينيسوتا)دولوث 

انتاجه الفني في الستينات من القرن املاض ي 

 عن الحقوق 
ً
 ضد الحرب ودفاعا

ً
كان موجها

تناولت أغانيه موضوعات .  املدنية

تجاوزت .  اجتماعية وسياسية وفلسفية

مليون نسخة، وحاز  133مبيعات أغنياته 

نال  .على عدد كبير من الجوائز املوسيقية

  2312جائزة نوبل لآلداب سنة 
ً
تقديرا

 .ملساهمته في الشعر املعاصر
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الاناياوياورك تااياماز، ) “  قنا ناورث”واملحررة 

بااأن بااوب دياالاان (  5102تشاارياان ألاول  04

يسااتااحااق جااماايااع جااوائااز املااوساايااقااى لااكاانااه 

بااالااتااأكاايااد ال يسااتااحااق جااائاازة نااوباال، فااهااو  

!! يبت ي ملشاهير الروك ال ملاجاتاماع ألادبااء

وأردفْت أن إعطاء الجائزة 

لشخص مشهور فاي ماجاال 

غااااااايااااااار ألادب هاااااااو خاااااااطاااااااأ 

جسااااااياااااام فااااااي زماااااان تاااااادنااااااي 

“ ديالان” فا .  مستوى القراءة

ال يحتاج للجائزة باياناماا ألادب ياحاتااجاهاا، 

 .“قنا نورث”والكالم ما يزال لا 

 لهذا  
ً
 تماما

ً
وهنا، أجد نفس ي مخالفا

ال ياااااحاااااتااااااج " الااااارأي، حااااايااااا  أن عاااااباااااارة 

لاااايااااساااات ردياااافااااة عاااالااااى إلاطااااالق "  الااااجااااائاااازة

، ولااياس ماان " ال يساتااحاق الاجااائازة" لاعاباارة 

 
ً
 وشااعارا

ً
املعيب أن يكاون إلانساان ماغاناياا

فاااي الاااوقااات ذاتاااه؟ وهااال ارتااابااااط كااالاااماااات 

 باااملااوساايااقااى يااناافااي صاافااة 
ً
ألاغااانااي جااوهااريااا

الشاعرية عنها؟ وعالاياناا الاتاذكار أن ناوبال 

لاام تااماانااح لااه لاانااتاااجااه املااوساايااقااي باال  أااره 

 .الشعري 

ولقد واجهْت اللجنة املانحة لاجاائازة  

ناااوبااال لااااداب اناااتاااقاااادات مشااااباااهاااة ساااناااة 

عندما ذهبت الجائزة لشاعر قخار  0662

شاااياااماااوس ” هاااو إلايااارلااانااادي 

اااااماااااناااااح .  “ هاااااياااااناااااي
ُ
إذ كاااااياااااف ت

جائزة عريقة كهذه لشااعار 

 بساياطاة بالاغاة 
ً
يكاتاب جاماال

سهلة، في حين أن السااحاة 

 تعج بالروائيين العلماء؟ 

عاالااى أن الااهااجااوم الاايااوم يااباادو أشااد  

خاااطاااورة، فاااباااعاااضاااناااا ال يااارى فاااي كاااتااااباااات 

 با صل“ ديلن”
ً
 . أدبا

*** 

وبارأيااي، إن الاناتااقاادات الاتااي وجااهاات  

للجائزة إنما كشفت عن الانالارة الادوناياة 

الاتاي ياحامالاهاا باعا  ألادبااء (  غير املاعالاناة) 

جاه الفن
ُ
فالغناء ال يجعال الشاعار أقال .  ت

إن االنتتاتتتتتلتا  ا تتاتت  

وجهت  لتاتلةتإن إنت تل 

كشفت عت  ا ترت ت ن 

ا دونية ا ا  يحت تلتهتل 

 .بعض األتبلء تُاله ا ف 
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قيمة، كما أن روايات كّتابنا املافاضالايان ال 

تاافااقااد جاااذبااياا ااهااا عاانااد تااحااوياالااهااا إلااى أفااالم 

ساايااناامااائاايااة، فااهااناااك ارتااباااط جااوهااري بااياان 

( وال ياااااناااااحاااااصااااار) الااااافااااان وألادب ياااااتاااااجااااالاااااى 

باااوظااايااافاااة الاااتاااواصااال الاااباااشاااري، وإن ناااعااات 

باااااملااااغاااانااااي ال يااااناااافااااي عاااانااااه صاااافااااة “  دياااالاااان” 

 .الشاعر، كما ُيلمح البع 

هااو شااعاار “  بااوب دياالاان” إن مااا كااتاابااه  

حقيقي، حت  لو نلرناا إلاى أكارار تاعاريافاات 

، ويااباابااغااي عاالااياانااا كاامااجااتاامااع 
ً
الشااعاار ضاايااقااا

 ومتابعين)شعري 
ً
 ونقادا

ً
أن نحتفاي ( كتابا

باهاذه الاتاجارباة ألادباياة، ونساعاد باالاتاقادياار 

“ باوب ديالان” فماناح الاجاائازة لاا .  الذي نالته

 لاألدب الشاعاباي ضاد 
ً
يمثل بالتأكاياد دعاماا

ألادب الاانااخاابااوي، ومااحاااولااة لاارد الاعااتاابااار 

لااالاااشاااعااار الاااغاااناااائاااي عااالاااى أناااه أدب أصااايااال 

 .ومؤأر

 هاو دعاوة  
ً
إن الاعتراف بديلن شاعارا

فاالشاعار .  للمصالحة بين ألاغنياة والشاعار

 املااادة الااخااام لااألغااناايااة الااجااياادة
ً
. كاان دائاامااا

أال نااااحااااتاااااج فااااي هااااذا الاااازماااان الااااعاااااصااااف 

بالحروب والكراهية والعاناصارياة إلاى روك 

 حقيقي وغاضب؟

، “  ديالان” إن أغاناي  
ً
قاد تاعاياش طاوياال

 
ً
أطااول ماان قصااائااد أكااراار الشااعااراء تاانااماايااقااا

فااا غااناايااة الااتااي تااعااالااج قضااايااا .  لااكاالااماااتااهاام

حقيقية، تتحادث إلاى وعاي الاجاماهاور أكارار 

ماان شااعااراء السااوريااالاايااة املااغاارقااة والصااور 

 . الخانقة

إن ما سبق ال يتعالاق باماواقاف ديالان  

وحياته، وال يتنكر  همية ألاسماء ألاخرى 

 
ً
 وتاكارارا

ً
كاماا أناناي .  املار احاة لالاجاائازة مارارا

 باامااعااايااياار املااناالاامااة املااانااحااة 
ً
لساات مااهااتاامااا

فأنا ال أدافع عن .  للجائزة أو قلية الترشيح

بقدر ما أدافع عن “  نوبل”وال عن “ ديلن”

: لاااذلاااك أقاااول لااالاااشاااعااار الاااغاااناااائاااي.  الشاااعااار

 .حالل عليك الجائزة

~*~ 
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إن ارتباط الشعر العربي بالسياسة، أو 

باإليديولوجيا، يعود إلى زمن مبكر جدا في تاريخ 

وقد أطلق النقاد على هذا الضرب الشعري اصطالح .  ألادب العربي

الَحظ أن هذا الشعر برز بشكل الفت للنظر في ".  الشعر السـياس ي"
ُ
وامل

مية، الذي َعرف إلى جانب الحزب ألاموي 
ُ
ظهور "  الحاكم"عهد بني أ

عاَرضة"مجموعة من 
ُ
، التي ناَوأت سياسة ألامويين، ورفضت توجهاتهم، ودخلت "أحزاب امل

 
ً
 وفعال

ً
ولم تنحصر الحروب بين هذين القطبين فقط، بل إن .  معهم في معارك شديدة قوال

 كثيرة كانت تنشب فيما بين هذه ألاحزب املعارضة نفِسها
ً
وال ريب في أن هذه الوقائع .  حروبا

ه به الشعراء في الانتصار ألحزابهم، وُمهاجاة  والحروب قد رافقها شعر غزيٌر، كان يتفوَّ

وقد حفظت لنا املصادر ذخيرة مهمة من هذا الشعر، بالرغم من . ألاحزاب ألاخرى ومعارضتها

ـَزر 
ْ
 .أن ما ضاع  منه قد يكون أكثر وأغ

وياتاافااق الاادارسااون عاالااى أن ألاحاازاب  

الااارئاااياااااااساااة الاااتاااي كاااانااات تاااعاااارض الاااُحاااكااام 

اااوارج، والشاياااعاة، :  ألاموي أاالأاة، وهاي
َ
الاخ

وساااتاااساااعاااى هاااذه الاااورقاااات .  والااازبااايااااااارياااون 

املااعاادودات إلااى الااوقااوف عاانااد كاال حاازب 

عااالاااى حااادة؛ مااااااارزة ماااباااادئاااه وأهاااّم فااارقاااه 

اااانااااة  وظااااروف نشااااأتااااه وامااااتااااداداتااااه، وماااابااااّيِ

 باحث من المغرب* 

 أْوُجـه التـعالق بين الشعـرّي والسـياسيّ 
 على عهد بـني أمـية 

  * فريد أمعضشو
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الشعار املاراِفاق لاكاّلف ماناهاا ومامايازاتاه وأهام 

رجاااااالتااااه ومااااا إلااااى ذلااااك، ومسااااتااااافاااايااااادة، 

بااا ساااس، ماان جااهااود عااددف ماان دارسااياانااا 

الااذياان بااحااثااوا فااي هااذا املااجااال، وال سااياامااا 

؛ صاحب كاتااب عباس الجراري الدكتور 

الااااذي هااااو، فااااي "  فااااي الشااااعاااار السااااياااااساااا ااااي" 

ألاصااال، ماااجاااماااوعاااة ماااحااااضااارات كاااان قاااد 

ألقاها على طالب الساناة ألاولاى فاي شاعاباة 

الااالاااغاااة الاااعااارباااياااة وقداباااهاااا باااكااالاااياااة آلاداب 

باااااالاااااربااااااط، خاااااالل املاااااوسااااام الاااااجااااااماااااعاااااي 

22/0626 . 

  

ــــوارج -1
َ
 :الخ

ظهار الاخاوارج مابااشارة باعاد َماْوقاعاة  

، معلنين خروَجهم (ها36)ِصّفين الشهيرة 

، الاذي قابال بن أ ي طاالابعن طاعة علي 

 -، التي ان اهات " قضية التحكيم"ما يس   

بانتصاار ماعااوياة بان أ اي    -كما هو معلوم

ايه الحكم
ّ
وكاان ياقاودهام، …  سفيان، وتول

، زعاااايااااُمااااهاااام عاااابااااد هللا باااان وهااااب  إّباااااناااائااااذف

 .الراسبي

وال شاااك فاااي أن لاااكااال حااازب ماااباااادئ  

وأوابَت يؤمن بها، وينااضاح عاناهاا، وياقااتال 

اااناااطااالاااق، حااااول .  فاااي سااابااايااالاااهاااا
ُ
ومااان هاااذا امل

اااوماااإ إلاااياااه 
ُ
عااابااااس الاااجاااراري، فاااي كاااتااااباااه امل

 
ً
، أن يرصاد ماباادئ الاخاوارج اناطاالقاا

ً
قْبال

الااّن وألاشاكاال 
َ
من استقراء جملاة مان امل

ألادبية الخوارجية
وإْن كان هاو نافاُساه (.  1)

وأبااارُز هاااذه .  ( 2) ياااقاااّر بصاااعاااوباااة هاااذا ألامااار

 :املبادئ ما يأتي

إلاقاارار بصااحااة خااالفااة أ ااي بااكاار وعااماار *  

وعثمان في سناّيه ألاولى خااصاة، وإلاقارار 

 بصاااحاااة خاااالفاااة عااالاااي، غااايااار أناااهااام 
ً
أيضاااا

ائوناه لاقاباولاه واقاعاة الاتاحاكايام، وإْن  ِ
ّ
ُيخط

كاااناات بااعااُ  املصااادر تااؤكااد أن الااخااوارج 

 عاالااى قاابااول هااذه 
ً
هاام الااذياان أْرغاامااوا عاالااّيااا

  !الواقعة

اانااّصااااابااْياان فااي واقااعااة *  
ُ
ااااامااياان امل

َ
تااكاافااياار الااَحااك

التحكيم من قبال كال مان عالاي وماعااوياة، 

وهاامااا أبااو مااوساا اا  ألاشااعااري، وعااماارو باان 
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 .العاص

طاالااحاااة ) الااطااْعااااان فاااي أصااحاااب الااَجااااااَماال *  

 (والزبير وعائشة
ً
 . ، وتكفيرهم جميعا

تااااكاااافااااياااار الااااعاااااااااّباااااساااايااااياااان؛ لااااعاااادم صااااحااااة *  

 .خالف هم، والدعوة إلى محارب هم

تكفير معاوية بن أ ي سفياان وألاماويايان * 

 .عامة، والدعوة إلى ماقاتل هم

وجاااوب الاااخاااروج عااالاااى إلاماااام الاااجاااائااار، *  

والاااقاااول باااتاااسااااوي املسااالااامااايااان باااخاااصاااوص 

تولي الخالفة؛ بمعانا  أن كال مان تاوافارت 

فايااه الشااروط واملااؤّهااالت فااهااو أْهااٌل لااهااذه 

 
ً
 .الخالفة، وإْن لم يكن عربيا

وقد اش هر الاخاوارج باماجاماوعاة مان  

اااااب  ألاخاااااالق والصااااافاااااات؛ ماااااثااااال الاااااتاااااعاااااصُّ

الشديد لعقيدتاهام ، وإلاخاالص الصاادق 

ولهذا رأى املستاشارق ناياكالاساون .  ملبادئهم

ثل في الادفااع 
َ
أن الخوارج كانوا َمضرَب امل

ْساااتااامااايااات عااان ماااعاااتاااقااادهااام السااايااااسااا اااي 
ُ
امل

ومااثاال الااتاامااسااك الااقااوي بااالااقاارقن .  وقرائااهاام

وأحااااكااااامااااه، وعاااادم الااااتااااساااااهاااال فااااي أمااااور 

وقااااد انااااعااااكااااس هااااذا ألاماااار عاااالااااى .  الاااادياااان

ومان .  حياتهم، وعلى أدباهام بصاورة جالاّياة

ع عن رْماي   عدُم التورُّ
ً
تلك الصفات أيضا

كل مخاِلِفايهم بالكفار، وتشادياد الاتاعاامال 

 .    إلخ... معهم

إن الخوارج ليساوا فارقاة واحادة بال  

 متعددة
ً
قال عبد القادر الباغادادي .  فرقا

أم اختلفت الخوارج باعاد ( : "...  ها456ت)

ذلك فيما بينهاا، فصاارت ماقاداَر عشاريان 

ولعال (  0)."فرقة، كّل واحدة تكّفر سائرها

ااااااااامااااة ألاولااااى،   : أهااامااااهااااا تاااالااااك الااافاااارق 
ّ
املاااحااااك

ااااااَجاااااااااااااااااااادات، ألازارقاااااااة،  إلاباااااااضاااااااااااااااااااايااااااة، الاااااانَّ

ااْفاااااريااة، الااعاااااجاااردة كاامااا ونااجااد فااي كاال .  الصُّ

فااااارقاااااة كااااااااااارى ماااااجاااااماااااوعاااااة مااااان الااااافااااارق 

لقاد كاان   . الخوارجية الصغرى 

للمذهب الخوارجي امتداد وانتشاٌر خارج 

مركازه، إذ وصال إلاى مانااطاق قصاّياة جادا 

وقااد تااوقااف الااجااراري .  فااي الاتااجاااه الااغاار ااي

عاااناااد اناااتاااشاااار هاااذا املاااذهاااب فاااي املاااغااارب 
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ألاقصااا ااا  باااخااااصاااة، فاااأشاااار إلاااى أناااه قاااد 

وفاادت عاالااى املاانااطااقااة فاائااات ماان الااخااوارج 

إأاار انااهاازامااهاام فااي (  إلاباااضاايااة والصاافااريااة)  

وتذكر املصاادر الاقادياماة .  املشرق العر ي

 من ِقبال 
ً
 كبيرا

ً
ْرحابا

َ
أن هذا املذهب لقي ت

ااْوه فاايااه ماان
َ
ااف
ْ
ل
َ
" دياامااقااراطاايااة"  الااااارباار، مِلااا أ

ومسااااواة طااااملاااا افاااتاااقااادوهاااا فاااي كاااثااايااار مااان 

 .الفاِتحين العرب

ويؤكد الدارسون أن  

الاااااخاااااوارج كااااااناااااوا كاااااثاااااياااااري 

الشااااااااااااااعااااااااااااااراء، غاااااااااااااازيااااااااااااااري 

ألاشااااعاااااار، وأن شاااااعااااارهااااام 

رافقهم فاي حاروباهام، وعاّاار عان ماباادئاهام، 

وقاد .  وصّور بطوالتهم، وأشاد بارجااالتاهام

عااالاااى   –الحااظ الاااجااراري أن هااذا الشاااعاار 

ياامااتاااز بااجااماالااة ماان الااخااصااائااص   –وفاارتااه 

وامِلااااياااازات؛ بااااعااااضااااهااااا شااااكاااالااااي، و ااااعااااضااااهااااا 

اا  لاالااشااكاال  مااوضااوعااي، و ااعااضااهااا يااتاامااحَّ

 
ً
وكان يساتادّل باماا يانااساب .  واملوضوع معا

ماان الشااعاار الااخااوارجااي عاالااى كاال خاااصاايااةف 

فااماان خصااائصااه الشااكاالاايااة أن .  خاااصاايااة

اااعاااات و قصاااائااااد 
َّ
ُجااالاااه عاااباااارة عااان ماااقاااط

اْول 
َ
 ماناه مانالاوٌم عالاى ن

ً
قصيرة، وأن كثايارا

جاااااز اااااسااااام باااااالاااااوحااااادة .  باااااحااااار الااااارَّ
ّ
كاااااماااااا يااااات

املااوضااوعاايااة، نااتاايااجااة ساايااطاارة املضاامااون 

الااهاا مان املاقاادمااات 
ُّ
الساياااسا ااي عاالايااه، وتااحاال

ومااان خصاااائصاااه ...  الااتاااقااالاااياااديااة املاااعاااهاااودة

املوضوعية الالتزام الكالاي 

باااااااالاااااااعاااااااقااااااايااااااادة واملاااااااباااااااادئ 

الاااااخاااااوارجاااااياااااة، والاااااتاااااحااااالاااااي 

باااااااااالصاااااااااادق وإلاخااااااااااالص، 

والاااااادعااااااوة إلااااااى الاااااارفاااااا  

 عالاى الاخاروج، والازهاد املاطالاق فاي 
ّ
والح 

جميع ملذات الدنيا وُمتعاهاا، و ُباروز نااارة 

الحزن والاباكااء باقاوة فاياه، وإلاقاباال عالاى 

ساااح الااَوبااى باابااسااالااة ماانااقااطااعااة الااناالااياار، 

ه هللا  ار باماا أعادَّ
َ
 في الاستشهاد واللاف

ً
أَمال

لاالااُمااْسااتااشااِهااد فااي ساابااياالااه، ورْساام الصااورة 

املااااثااااالاااايااااة لاااامنسااااان الااااخااااوارجااااي، والااااتاااازام 

وحااااادة املااااااوضاااااوع، و سااااااطااااااة الااااااجاااااانااااااب 

كتتلن ا تتجتتثاري كتت تتيتت   

ا شع اء، غإي   األشعلر، 

رافتتهتش شتعت يتش فت  

حتت وبتتهتتش، وعتت  تت  عتت  

 .م لتةهش، وصث ر بطثالتهش
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املااااذهاااابااااي وعاااادم الاااالااااجااااوء إلااااى الااااتااااأوياااال 

والاستبباط؛ نتياجاة عادم تاأأارهام باألاوان 

 .إلخ... الثقافة الجديدة

إن الشااعااراء الااذياان كااانااوا َيااْنااضااُوون    

تاااحااات لاااواء حااازب الاااخاااوارج مااان الاااكااارااارة 

ااالحااظ أن بااعااضااهاام مشااهااور، .  باامااكااان
ُ
وامل

على حين أن عديديان ماناهام ماغاماورون ال 

ومان .  يكاد يعرفهم إال الاقالايال مان الانااس

ااااان الاااابااااكااااري 
ّ
أعااااالمااااهاااام ِعااااْمااااراُن باااان ِحااااط

اااح باان حااكااياام الااطااائااي  ااِرمَّ ِ
ّ
اافااري، والااط الصُّ

 
ً
ألاْزرقاااااي؛ الاااااذي كاااااان صااااادياااااقاااااا حاااااماااااياااااماااااا

اااايااااعااااي، عاااالااااى الاااارغاااام ماااان  ِ
ّ
ااااَمااااْياااات الش

ُ
لاااالااااك

اخاااتاااالف ماااذهاااَباااْياااهاااماااا؛ كاااماااا ياااذكااار ذلاااك 

ارّي بان ".  ألاغاني" صاحب 
َ
اط
َ
 ق
ً
ومنهم أيضا

، الاذي ( جعونة بن مازن ) الُفاَجاَءة ألاْزَرقي 

كااان ماان أباارز قااّواد الااخااوارج وزعاامااائااهااام 

وماااان يااااتااااصاااافااااح أشااااعااااار ...  السااااياااااساااايااااياااان

ساة   –من كثبف   –هؤالء، يلمس  أناهاا ماكارَّ

لااااخاااادمااااة عااااقااااياااادة   –فااااي املااااحااااّل ألاول   –

الخوارج السياسية؛ من حي  كوُنها تعّاار 

عان قرائاهام فاي ماخاتاِلاف ألاماور، وتاقاف فاي 

شايااد باَبااسااالاة الاارجاال 
َ
وجاه خصااوماهاام، وت

الاااخاااوارجاااي وإقاااداماااه، وتااارثاااي قاااْتاااالهااام فاااي 

الاااحاااروب، وتساااتاااناااهااا  ِهاااَماااَم الاااخاااوارج، 

هم على الخروج  ...وتستحثُّ

 

 :الشيــعة -2  

ياااارى بااااعااااضااااهاااام أن الشاااايااااعااااة حاااازٌب    

 باااعاااد وفااااة 
ً
اااه ألاولاااى مااابااااشااارة

ُ
ظاااهااارت ناااوات

الااارساااول دمحم ت، واخاااتاااالف املسااالااامااايااان 

باااحااايااا  كاااانااات هااانااااك .  حاااول َماااْن ياااخااالااافاااه

طائفة من الصاحااباة تاؤمان باأحاّقاياة عالاّي 

 إلاااى 
ً
فااي خااالفااة الاارسااول، وذلااك اسااتاانااادا

بااعاا  ألاحااادياا  وإلااى كااْون الاارسااول قااد 

والاااواقاااع أن .  أْوصاا ااا  لااعااالاااي بااااالساااتااخاااالف

 –باماعانااهاا املاذهاباي املاعاروف   –الشياعاة 

لم تاوجاد إال باعاد وفااة الاخالايافاة عالاي بان 

ولااالاااحااازب الشاااياااعاااي ماااباااادئ ...  أ اااي طاااالاااب

وهااي تااتاافاااوت .  ياانااطاالااق ماانااهااا، ويااذود عاانااهااا

ولااعاال .  بااتاافاااُوت الاافاارق الشاايااعاايااة ناافااسااهااا
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 :أبرزها ما يأتي

فااااي ناااالاااار   –إذ إن إلامااااام :  الااااِعااااْصااااااااامااااة*  

ٌس، معصاوم مان   –الشيعة   خص مقدَّ

، ُمصيب في كل ما يصاُدر عاناه مان أالخط

والااااواقااااع أن هااااذا املااااباااادأ .  قااااول أو فااااعاااال

ب إلاياه  دخيٌل على الاحازب الشاياعاي، تسارَّ

الااون 
ّ
ااوالاي الاُفااْرس الااذيان كاانااوا يشااك

َ
مان امل

ألاماااُر .  نساااباااة ماااهاااماااة داخااال هاااذا الاااحااازب

الاذي دعاا املساتاشارق الاهاولاناادي رياناهااارت 

إلااااى اعااااتااااباااار الشااايااااعااااة (  R. Dozy) دوزي 

 
ً
 .حزبا فارسيا

ااْهاااااااااَدويااة*  
َ
ذلااك بااأن الشااياااعااّيااااايااان كاااناااو :  امل

ااِر الااذي 
َ
اانااتاال

ُ
يااؤماانااون باااملااهاادي؛ إلامااام امل

 
ً
، كما ُملئت ظلما

ً
 .يأتي فيْمأل ألارَض عْدال

ْجاعة*  ومعناها ألاْوبااة إلاى الادناياا باعاد :  الرَّ

  (1). املمات

ااداراة، وإظااهااار :  الااتااقااّياااااااااااة*  
ُ
وُيااقااصااد بااهااا امل

غااايااار الاااحاااقاااياااقاااة، وكاااانااات تاااباااياااح لااالاااشاااياااعاااي 

إخفاَء عقيدته املذهبية، بل يمكن له أن 

؛ اتاقااًء 
ً
يصل إلى حد إظهار الكفر ظاهرياا

 
ً
 لاااالااااَمااااكاااااريااااه ، وضاااامااااانااااا

ً
لاااالااااشاااار، ودفااااعااااا

ب؛ ال ساياماا إذا عالاْماناا أن شاعاراء  للتكسُّ

الشاايااعااة كااانااوا ياارتاازقااون بساالااوك مساالااك 

وياارى املسااتااشاارق كااولاادزيااهاار أن .  الااتااقاايااة

الاااكااامااايااات هاااو أول مااان اساااتاااعااامااال كااالاااماااة 

 .بمعناها الاصطالحي" التقية"

اااااَنااتاانااا أن نااتااحاادث عاان فااريااقااياان   
ْ
وبااُمااك

 :كبيرين داخل الحزب الشيعي، وهما

وتااقااول هااذه الاافاارقااة بااإمااامااة :  إلامااامااايااة*  

عاااالااااي بااااعااااد الاااارسااااول، وتااااأتااااي باااانااااصااااوص 

كاماا أناهاا .  عديدة إلأبات قولها وتْعاضاياده

تااتاااااّرأ ماان أ ااي بااكاار وإلاماااماايااة فاارق عاادة؛ 

أو "  الاأنا عشارياة"و“ إلاسماعيلية"أهمها 

 " الكياسانية"، و"القطعية"

ْيادية*   وهم أتباع زيد بن عالاي بان زيان :  الزَّ

الااعاااباادياان باان الااحااسااياان باان عاالااي باان أ ااي 

ياااماااتاااازون مااان الااافااارق الشاااياااعاااياااة .  طاااالاااب

ألاخاارى بااعاادم الااقااول بااأن الااناابااي ياااوَرث، 

ويرون أن إلاماام رجال فااضال عاالام زاهاد 
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ساا ااي  ااجاااع تااجااب طاااعااتااه، وَمااْن عاااداه 

د في النار إلى أن يتوب
َّ
كما أناهام . فهو مخل

ْجااعااة، وال بااالااتااناااُساااااخ، وال  ال يااقااولااون بااالاارَّ

بااازواج املاااتاااعاااة، وال بشاااياااوع الااازواج، وال 

ومان فارق ...  باملهدي املنتلر، وال بالتاقاياة

، " الساالاايااماااناايااة" ، و" الااجاااروديااة" الاازيااديااة 

 .إلخ"... الُبْتارية"و

ولم ينحصر املذهب  

الشاااااايااااااعااااااي فااااااي الااااااكااااااوفااااااة؛ 

حاضرة الشيعييان فاقاط، 

باال امااتااّد إلااى عاادة مااناااطااق 

وقااد .  كاااملااذهااب الااخااوارجااي

وصاااال إلااااى بااااالد املااااغاااارب، 

رٌر فيه كاناوا ُياخالاصاون 
ُ
وُوجد له أنصار ك

ولاناا فاي الاتارحاياب .  الحبَّ آلل الابايات كاافاة

الااااذي خّصااااه املااااغاااااربااااة لاااالاااامااااولااااى إدريااااس 

ها 026ألاول، إأر فاراره مان املشارق ساناة 

عاالااى عااهااد الااهااادي الااعااباااساا ااي، خااياار دلااياال 

 .على ذلك

وإذا كاااان أكااارااار شاااعااار الاااخاااوارج قاااد  

 -ضاااااع، فااااإن مااااعاااالاااام شااااعاااار الشاااايااااعااااة 

قاد وصالاناا؛ ساواء فاي مصانافاات   -باملقابل

 بااياان بااطااون بااعاا  
ً
عااا خاااصااة بااهاام أو مااوزَّ

ااات كااتااب الااتااراث ألاد ااي الااعاار ااي ذلااك .  أمَّ

اَوال 
َ
بأن الشعراء الشياعايايان احاتافالاوا ط

( عصاااار الااااتااادوياااان) عصااار بااااناااي الاااعاااباااااس 

اااواهااام املاااادياااة واملاااعاااناااوياااة؛ 
ُ
باااكاااثااايااار مااان ق

 الااتااقاايااة 
َ
باااتااخاااذهاام مااباادأ

، وباْزِدالفاهام 
ً
املذكور قنفا

مااان ألاماااراء والساااالطااايااان 

ال؟ ايء الاذي .  العباسيين

ظااااااااَهاااااااار عااااااالاااااااى حااااااافاااااااظ 

أشااااااعااااااارهاااااام، ورواياااااا ااااااهااااااا، 

ويااتااساام الشااعاار الشاايااعااي بااعاادة .  وتااْدوياانااهااا

 : خصائص مضمونية وشكلية، منها

أي إن الشااعاار :  الالااتاازام باافاااااكاارة الااحاازب*  

الشيعي يسير في اتاجااه الاتاعابايار عان حاب 

قل الاابااياات بااعاامااق وبصااْدق، وياادافااع عاان 

ماااااابااااااادئ حاااااازب الشاااااايااااااعااااااة وعااااااقااااااياااااادتااااااه 

 .السياسية

إن ك ي اً م  شع  ا شيعة 

تة،  تلج  تد إ تل ا تُ تح، يعْتت د

 -ومتلر،عة ا جصثم بل لاتثء

إ تتل ا تتفتت تت    -أحتتيتتلنتتلً 

وا تت تترتتطتتً، بتتعتتيتتداً عتت  

 .ا  شلع  وا عثاطف
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ذلااك بااأن الااقااصاايااد :  الااقااوة والااحاااااماااس*  

 فاي الادفااع 
ً
الشيعي َيفي  قاوة وحامااساة

ساااتااامااايااات عااان ماااباااادئ حااازب الشاااياااعاااة 
ُ
امل

اهاته السياسية  .وتوجُّ

 مااان :  الاااجااادل والاحاااتاااااااجااااج*  
ً
إذ إن كاااثااايااارا

ااااة،  ااااَحاااااجَّ
ُ
ااااِمااااد إلااااى امل

ْ
شااااعاااار الشاااايااااعااااة يااااعااااا

   -ومقاَرعاة الاخاصاوم باالالاجاوء
ً
إلاى   -أحايااناا

 عااان املشااااعااار 
ً
الااافاااكااار واملاااناااطاااق، باااعااايااادا

 .والعواطف

معارضة الحكم الاقاائام، والاناقاااماة عالاى * 

صومهم
ُ
 .خ

 –ويالاهار ذلاك :  التأأر بالجاناب الاديااناي*  

في تناّصِ الشعر الشيعاي   –بصورة أْجلى 

 
ً
 .مع آلاي القرقنية كثيرا

طااااغاااايااااان نااااْااااارة الااااحاااازن والاااابااااكاااااء عاااالااااى *  

زعاماائااهام الاذياان كاااناوا يساقااطاون الاواحااد 

 .تلَو آلاخر

جزالة ألاسلوب، وسالسته، ووضوحه، * 

ه عان الصاانااعاة والاازخارفااة الاالافاالاايااة اُبااوُّ
ُ
. ون

وال شااااك فاااااي أن تااااأأااااار شااااعاااار الشاااايااااعاااااة 

اٌع باالاٌغ 
ْ
بأسلوب القرقن الكاريام كاان لاه وق

 .في هذا الصدد

وفااي ذلااك :  ِصاادق الااعاااطاافااة ، وحاارارتااهااا*  

تااعاابااياار ُصااراح عاان الااحااب الااخااالااص الااذي 

ه الشيعة آلل البيت، وعان ُساخاطاهام  ُيِكنُّ

الاااحااااناااق عااالاااى خصاااوماااهااام مااان ألاماااويااايااان 

 .إلخ... وغيرهم

إن شعراء الحزب الشيعي كثيارون؛  

بحي  ال يمكننا، بأي حال، إلاحااطاة باهام 

 هااا هاانااا، ولااكاان أشااهاارهاام هااؤالء 
ً
جااماايااعااا

 :الثالأة

ااَماااْياات باان زيااد ألاسااادي *  
ُ
(: هااا052ت) الااك

وهااو غاازيااُر الشااعاار؛ بااحااياا  باالااغ مااجاامااوع 

أشااعااااره، حااايااان مااامااااتاااه، تساااعاااة وأاااماااانااايااان 

 .( 5) بااياات(  2526) ومااائااتااياان وخاامااسااة قالف 

اااااه؛ وهااااي " هاااااشاااامااااياااااتااااا" واشاااا ااااهاااار الاااارجاااال بااااا

قصااائااُد مااذهااباايااة سااياااساايااة فااي الانااتااصااار 

ْود عااان قراء الااازيااادياااة
َّ
. لاااَباااناااي هااااشااام، والاااذ

وقد التجأ فيها إلى املاناطاق والاجادل، دون 
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فااي   –ويااعااد الااكاامااياات .  الاكااتاافاااء باااملشاااعاار

فاااتااَح بااااب   –رأي أ ااي عااثاامااان الاااجاااحااظ 

 .الِحجاج بالشعار للشيعايين

وكااااان (:  هااااا063ت) الساااايااااد الااااِحااااْماااااااااَيااااري *  

غم من أن أبَوْيه كانا  ، بالرُّ
ً
شيعيا كيسانيا

واشاا ااهاار بااذكاار .  ( 2) ماان الااخااوارج إلاباااضاايااة

 .فضائل علي وقل البيت في أشعاره

ااااااازاعاااي *  
ُ
(: هاااا551ت) ِدْعااااِبااال بااان عااالاااي الاااخ

اااكاااان  -وكاااان ِ
ّ
شااااعااارا   -كاااماااا ياااقاااول ابااان ِخااال

ااااع  اااااَعااااة بااااتااااتاااابُّ
َ
اااااًء، بااااذيَء الاااالااااسااااان، ُول َهااااجَّ

 مان أقادارهام
ّ
 .( 3) نواقص الناس وباالاَحاط

 
ً
 العباسيين تاقاياة وتاكاساباا

ً
وقد مدح كثيرا

 .ال غيُر 

 

َبــْيريون  -0   :الزُّ

خااااياااان إلااااى أن   يااااذهااااب بااااعاااا  املااااؤّرِ

الحزب الزبيري عارف اناطاالقاتاه الافاعالاياة 

لاالااهااجاارة، حااياان دعااا عاابااد هللا باان  23عااام 

ويارغام قخارون أناه اناطالاق .  الزبير لنفاساه

قااباال ذلااك، وبااالضاابااط فااي أعااقاااب الااثااورة 

وكاانات .  التي قامت ضد عثماان بان عافاان

 ُحاكاماه
َ
. الحجاز مركز نشاطه، وعااصاماة

 كاثاياريان 
ً
وتذكر بع  الكتااباات أن أنااساا

تعّصبوا، وقتذاك، البن الزبير، ورأوا أناه 

أْهٌل لقيادة املسلمين، ال ساياماا وأناه كاان 

، ُياااطاااياااال 
ً
 َورعاااا

ً
 اااجااااعاااا ماااقاااداماااا، تااااقاااياااا

الصااالة، وُياااكااارااار الصاااياااام عااالاااى حاااد قاااول 

يااقااول املسااتااشاارق .  عاابااد املاالااك باان مااروان

ااارمااااياااْر إناااه لااام ياااكااان مااان بااايااان الاااعااارب 
ْ
كاااات

عين إلى الخاالفاة فاي الاقارن الاهاجاري  ِ
ّ
املتطل

ألاول، باستثنااء عالاي، رجال اجاتاماعات لاه 

الحقوق واملؤهالت سوى  اخاص واحاد؛ 

 .هو عبد هللا بن الزبير

إن عْمر الحزب الزبيري قصايار جادا  

مايان اه بالحزبين املاتاقاّدِ
ّ
وياعازى .  إذا ما قارن

 إلااااى أن هااااذا الاااحاااازَب كااااان 
ً
ذلاااك أساااااساااا

 عديدين، لام تاكان لاه مان 
ً
يواجه خصوما

؛ لااذا، 
ً
الااقااوة مااا َياالاازم ملااواجااهاا ااهاام جااماايااعااا

 أن يااهاازمااوه
ً
ولااهااذه الااهاازياامااة .  كااان طااباايااعاايااا
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لاااياااسااات " ُباااْعاااد سااايااااسااا اااي عاااماااياااق؛ إذ إناااهاااا 

هاازياامااة  ااخااص أو حاازب، ولااكاان هاازياامااة 

ذلااااك إلاقاااالااااياااام الااااذي حااااماااال لااااواَء هااااذه 

 . (8)"النهضة مدة من الزمن

وياااااااااقاااااااااوم الاااااااااحااااااااازب  

الااازباااياااري عااالاااى ماااجاااماااوعاااة 

، يمكن ذكر " املبادئ" من 

 :بعضها في النقط آلاتي

التمسك ببقااء حااضارة *  

الااااخااااالفااااة إلاسااااالماااايااااة فااااي 

 .منطقة الحجاز

ضاارورة اسااتااماارار الااخااالفااة فااي قاارْيااااااش، *  

َضرية
ُ
 .ومعها امل

مانااهضااة ألاحاازاب ألاخاارى، وماناااَصابااُ اهااا *  

 . الَعداء

إن الشاااااعااااار الاااااذي واكاااااب مسااااايااااارة  

الااااحاااازب الاااازباااايااااري، وعااااّااااار عاااان ماااابااااادئااااه 

م صاورة  السياسية َضْحٌل، وال ياكااد ياقاّدِ

وماردُّ هاذه .  شافية كافية عن هذا الحازب

إلااى ُبااخاال   –فااي املااقااام ألاول   –الضااحااالااة 

زعااياامااه اباان الاازبااياار، وعاادم إغااداقااه املاانااح 

والاااعاااطاااااياااا عااالااااى الشاااعااااراء الااااذيااان كاااانااااوا 

 
ً
يااقااصاادونااهاام، وال سااياامااا َمااْن كااان مااْعاادمااا

الاحاق : " يقول عاناه عابااس الاجاراري .  منهم

أنه لو كاان كاثايار الاعاطااياا 

 حااااولااااه الشااااعااااراء 
ّ
اللااااتااااف

ياااااااْمااااااااَدحاااااااونااااااااه ويااااااااْدعااااااااون 

لاِفااكاارتاه، باال إن الشااعااراء 

كااااااااااااناااااااااااوا ياااااااااااقاااااااااااِصااااااااااادوناااااااااااه 

لااياامااَدُحااوه ويااأخااذوا ماانااه، 

ولااكاانااهاام ال ياالاابااثااون أن يااكااتااشاافااوا ُبااخااااالااه 

كاااااامااااااا هااااااو الشااااااأن  ؛ (9)"فينصرفوا عنه

ولاااعااال .  باااالاااباااساااباااة إلاااى نااااباااغاااة باااناااي جاااعااادة

الشاعر الوحيَد الذي أخلاص لالازباياريايان، 

وكاااّرس أشاااعااااره لااالااادفاااااع عااان ماااباااادئاااهاااام 

وعااقااياادتااهاام السااياااساايااة، أن يااكااون عااباايااد 

هللا باان قاايااس الااّرقاايااات؛ إذ إنااه ماادحااهاام، 

 
ً
 لااااهاااام، ال ارتاااازاقااااا

ً
ورّوج  فااااكااااارهاااام حااااّبااااا

غم من فقره وَوضاعة حاالاه ، بالرُّ
ً
. وطمعا

 عل ا شلع  ا ثحيد، ا تي  

أخلص  لإبي ييت ، وكت    

أشتتعتتلره  تتلتتدفتتل  عتت  

متت تتلتةتتهتتش وعتتتتتيتتدتتتهتتش 

ا سيلسية، أن ي ثن ع يتد 

 .هللا ب  قيس ا   قيل 
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بااعااد انااقااضاااء الااحااركااة الاازباايااريااة   –ولااكاانااه 

ساااياااتااصااال باااالااحااازب ألاماااوي،   –واناا اااهاااائااهاااا 

ب  .ويمدح رجاالته على سبيل التكسُّ

ماان الصااعااوبااة باامااكااانف أن نااتااحاادث  

اازةف لشااعاار الاازباايااريااياان،  عاان خصااائااَص ماامااّيِ

وذلااك لسااباابااْياان اأاانااياان عاالااى ألاقااّل؛ فااأمااا 

أولااااهاااامااااا فاااايااااكااااُماااان فااااي أن ماااابااااادئ حاااازب 

الزبيريين لم ُيتْح لها التبلُور حت  تاناعاكاس 

في أشعارهم، وأما أانيهما فياتاجالاى فاي قالاة 

شااعاار الاازباايااريااياان وضااآلااتااه، إلااى درجااة أنااه 

ابان قاياس ) يكاد ينحصر فاي شااعار واحاد 

 عااان (.  الااارقاااياااات
َ
وعااالاااياااه، فاااإن الاااحاااديااا 

خصاااائاااص الشاااعااار الااازباااياااري ال ياااعاااناااي إال 

الاااااحاااااديااااا  عااااان خصاااااائاااااص شاااااعااااار هاااااذا 

 عااالاااى 
ً
الشااااعااار الاااذي جاااعااال شاااعاااَره َوقااافاااا

واَل ُعمر حزبهم
َ
 :ومنها. الزبيريين ط

ياامااتاااز أساالااوب اباان قاايااس الاارقاايااات، فااي *  

ااااطاااااباااايااااة 
َ
الااااتااااعاااابااااياااار عاااان ُزَبااااْيااااريااااتااااه، بااااالااااخ

اااارة
َ
اااااباااااش

ُ
ويشاااايااااد فاااايااااه باااااباااان الاااازبااااياااار، .  وامل

ااه بااأ ااي 
ُ
وبااَوَرعااه وتااقااواه وصااالحااه، ويااْقاارن

 .بكر وعمر وعثمان

ااس لااهاام، *   يااتااعااّصااب لاالااقاارشااااايااياان، ويااتااحاامَّ

 .  وُيشفق عليهم من الُفرقة

تلهر فاي شاعاره ماالماح الاحازن والاباكااء، *  

وال سااياامااا حااياان ياارثااي أو يصااّور مااا حاااق 

بقرياش فاي الاحاجااز مان ِماَحان وإَحان عالاى 

 .يد بني أمية

ياااحاااُضااااااار الاااجااااناااب الااادياااناااي، باااقاااوة، فاااي *  

شااعااره؛ كاااالقااتااباااس ماان الااقاارقن الااكاارياام، 

وتاااواتااار املااافاااَردات املاااناااتاااماااياااة إلاااى الاااحاااقااال 

 .املعج ي الديني في قصائده

ل باااأزواج ألاماااويااايااان؛ *   يااالاااجاااأ  إلاااى الاااتاااغااازُّ

. إلغااااااظااااا اااااهااااام واساااااتااااافااااازازهااااام وَهاااااْجاااااوهااااام

وتااحاااُسااان إلاشاااارة إلاااى أن تاااغااازلاااه هاااذا لااام 

 ال 
ً
، وإنما كان عفيفاا

ً
 ُمفحشا

ً
يكن ُمقِذعا

 –فااقااد كااان الشاااعاار .  أذاة فاايااه لاالاامااتاالااقااي

 –(  م0663ت) كاااماااا ياااقاااول طاااه حسااايااان 

يتخذ الباسااء وسايالاة إلاى حاْرب الارجاال، "

 
ّ
ااااه عاااالااااى أال

َّ
فااااكااااان يااااحاااارص الااااحاااارَص كاااال
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ً
يااؤذيااهااّن أو ُيااذيااع بااياانااهاان الاافاااحشااة كااِذبااا

، بل كان َيمض ي إلاى أباعاَد مان هاذا، 
ً
وُزورا

ااق هااؤالء الاابااساااء وأن 
ّ
كااان يااريااد أن يااتااماال

يرضيهن عن نفسه وأن يحّبب إلاياهان هاذا 

 . (13)"الغزل الهجائي

يااتاااااصااف أساالااوُبااه فااي الااكااتااابااة بااالاارقااة، *  

ااااساااااة، والاااااُباااااعاااااد عااااان  والاااااَجااااازالاااااة، والساااااالا

ل وإلاغراب  .التمحُّ

ياامااياال إلااى اسااتااعاامااال الاابااحااور الشااعااريااة *  

 .إلخ... الخفايفة واملجزوءة

 

وفااي خااتااام هااذا املااقااال، ال بااأس ماان  

ااااااصااااااات 
َ
اااااال
ْ
سااااااتااااااخ

ُ
أن نسااااااجاااااال بااااااعاااااا  امل

اااات لااانااااا، وناااحاااان 
ّ
واملاااالحااالاااات الاااتاااي اعاااتاااب

ااعانااّي باالااعااْرض 
َ
ناتااصافااح كاتاااب الااجااراري امل

 :والقراءة هنا

   –ماان ألاكاايااد *  
ً
أن الشااعاار الااعاار ااي   –إذا

عااالاااى عاااهاااد ألاماااويااايااان كاااان قاااوّي الارتااابااااط 

باااالسااايااااساااة وباااا حااازاب السااايااااساااياااة، وال 

التي كانت تعارض "  أحزاب الِيسار" سيما 

وكاان .  الُحكم القائم، وتطعن في شْرعياتاه

لااكاال حاازب شااعااراؤه الااذياان يااعااّااارون عاان 

ماااااااباااااااادئاااااااه، وَياااااااذودون عااااااان عاااااااقااااااايااااااادتاااااااه 

باماعانا  .  السياسية، ويتصّدون لاخاصاوماه

أن الشاعار كااان لسااَن الاحاازب، وُباوقاه فااي 

 
ً
 .حالِي الحرب والسلم معا

  * 
ً
ااف شاعااراُء الااحاازب الااخااوارجااّي شااعاارا

ّ
خاال

، ولااكاان مااا وصاالاانااا ماانااه قاالااياال جاادا
ً
. غاازياارا

إلاااى ماااوقاااف   –باااا سااااس   –وياااعااازى ذلاااك 

عان   –الدولة العباسية منه، وإلى قياماهاا 

باتاْضاياياعاه وتاجااُهالاه حايان هاّمات   –قْصد 

 من 
ً
بتدوين الشعر وآلاداب ألاخرى، بدءا

وقااد .  الااقاارنااياان الااثااانااي والااثااالاا  الااهااجااريااْياان

اااباياع ماا كاان  دفع العباسيايان إلاى هاذا الصَّ

يااتااضااّماانااه هااذا الشااعااُر ماان هااجااوم سااافاار 

وتااكاافااياار واضااح لااكاال َماان لاايااس ِماان حاازب 

على حين أن أكرر شعر الشيعة .  الخوارج

َحلاَي باالاتادويان والاحافاظ، فاوصالاناا ماناه 

وكااان ملااباادأ الااتااقاايااة الااذي .  ال؟اا اايء الااكااثااياار
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 أعالاُم ألاأار فاي هاذا 
ً
 وفعال

ً
أخذوا به قوال

نا من شاعار الازباياريايان إال .  إلاطار
ْ
ولم يبلغ

النْزر اليسير؛ وذلك لِقَصر ُعْمار حازباهام، 

ابااان الااازبااايااار ) وعااادم احاااتااافاااال زعاااماااائاااهااام 

ابين( خاصة  .بالشعراء املتكّسِ

اهاا *  
َّ
كّرس الشعراء الخاوارُج أشاعااَرهام كال

وكااااناااوا .  لاااخااادماااة حااازباااهااام، والااادفااااع عاااناااه

ُماااخاااِلااااصاااياااان، أشااااّد ماااا ياااكااااون إلاخااااالص، 

هاتهم السياسية والفكرياة؛  ملبادئهم وتوجُّ

اااكاااران ذاتف   –فاااعااامااالاااوا 
ُ
عااالاااى   –باااتااافاااانف ون

. تجسايادهاا وتاحاقاياقاهاا فاي الاواقاع الاَعاَمالاي

عاالااى حااياان أن شااعااراء الشاايااعااة لاام يااقاافااوا 

شااعااَرهاام عاالااى حاازبااهاام وحااَده، باال تااناااولااوا 

مااوضااوعااات دناايااويااة عااامااة، كاامااا اتااخااذوا 

 إلى الارتزاق والاغتناء
ً
أة
َ
ك
ُ
 .أشعاَرهم ت

~*~  

 إلاحاالت

 

ولكّنا اصطنْعنا، هنا، البسبة إلى . ألاصُل في ياء البسب، كما يقول علماء اللغة العرب، أن تلحق املفرد ال املثن  والجمع  (1)

ْبس أو خلط أو فهم غير مقصود قد يتبادر إلى ذهن القارئ لو نسْبنا الكلمة إلى املفرد
َ
  ي ل

ً
وهذا ألامر . الجمع؛ دْرءا

 . صار آلان مّما يجوز في العربية، ال سيما بعد أن أقّر مجمع اللغة العربية بالقاهرة ذلك

 .22، ص0664، 0.في الشعر السياس ي، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط: عباس الجراري . د (2)

 .51، ص0663، 0.الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم، دار آلافاق الجديدة، بيروت، ط: البغدادي (3)

 .يقال اختلقها عبد هللا بن سبأ (4)

 .02/562كتاب ألاغاني، : أبو الفرج ألاصفهاني  (5)

 .6/2نفساااه،   (6)

 .5/34ت، .إحسان عباس، دار صادر، بيروت، د. د: وفيات ألاعيان وأنباء أبناء الزمان، تح: ابن خلكان (7)

، 03.تاريخ إلاسالم السياس ي والديني والثقافي والاجتماعي، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، ط: حسن إبراهيم حسن. د (8)

0660 ،0/332. 

 .065س، ص.في الشعر السياس ي، م: عباس الجراري  (9)

 . 0/520، 0662، 02.حدي  ألار عاء، دار املعارف، القاهرة، ط: طه حسين (10)
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 فيليب سيدني
( 1554 - 1586 ) 
Sir Philip Sidney 

 .شاعر إنكليزي 
 

 ترجمها عن اإلنكليزية وأعاد نظمها 
 عاطف يوسف محمود. د

:من وحي قصيدة  
  With how sad steps, 

O Moon 

اد في الفاااضااِء ...  أس  ً بأّي    .... تاااااااااصاعَّ

ياااااااء ؟... وئاااياَد الخااطاو   مختاااااانَق الّضِ

 

ي  بااااااااااااالاو... وحااااّقِ لاااواعجااااااي  ِ
ّ
 إن

 مثلاااااااااااااما تاااابالاااو عنااائي... عنااااءك 

 

اوي 
ّ
طاااالع ُحااااااااساااَناك الذ

ُ
 فااااااأذوى ... أ

اااااامالة 
ّ
اااااااعتاااصار الث

ُ
 ماااان ِذماااائي ... وت

 

 - صريع هااوى لجاااااااوج -وماااان ماثاالي 

 من شاااااااقاِء ؟.... ُياااااِلمُّ بااااماا بصاااادرك 

 

 مااااااااااااارمًى  -كاااشااأنااانا با رض  -أراك 

 لساااااااهام العاااااشق ، في عاااااليا السمااااِء 

  القمر العاشق

 أدب عالمي
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ااااااااااااكمااو   مااااالك حاّبِ
 ُماااجياااااٌد .. لاااعاالَّ

 الّرِمااااااِء .... كاااااماثاال ماااالكاااااااناا 
 فااااانَّ

 

 
ً
جو ... فاااواهاااا

َّ
 كم ذا.. يااا خادياااااااان الش

اادنااا الهااااوى   !مان كااااارياااااااِء ... يااااكّبِ

 

 
ً
 جااحاااااااداٌت .. أُهاااااانَّ لااااادياااك أيااااااضا

 
َ
ة  بالجفاِء ؟.. ُياااااااجازياااااااااَن املاااااااااااودَّ

 

 .. ويااااااعاااددَن الِقااالاى مانهااااااااااّن 
ً
 فااضال

ل   الاااااّدِ
َ
ااااارط

َ
 من دهااااِء ؟..... وف

ً
 ضاااااربا

~*~ 

 

 

 

 

 https://www.theguardian.com/books/2012/mar/05/poem-of-the-week-philip-sidney: النص األصلي  إقرأ
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 أدب عالمي

اطئسأنتلُر  
ّ
اوَّ الش

ُ
ال
ُ
 خ

رتادين
ُ
 ِمَن امل

طَو فوَق أّوِل موجة
ْ
 .قبَل أن أخ

 

 
ً
 ..قريبا

 
ً
 سأعُاُر ألاطلس يَّ سيرا

 إسبانيا
ً
اال  ُمتخاِيّ

 حيتاَن الَبحر
ً
 ُمتفّقدا

 و دّواماِتِه 

 

 أشُعُر باملياهِ 

 تحِمُل جسدَي 

تماوج
ُ
 امل

 

 على سطِح املياه

 املتأرجح

 

 

 

 

 

 

 
َ
يلة

ّ
 .سأغفو الل

 

 أّما آلاَن 

وَي 
ْ
ط
َ
 سَيبدو خ

َ
 سأتخّيل كيف

 لألسماِك في قاِع املحيِط؛

 أسفُل قدمي

وح لها و يختفي
ُ
 .َيل

~*~ 

 أعبُ ُر األطلسّي سرياً 
 بيلي كولنز

 .شاعر أمريكي معاصر
 

 : ترجمها عن اإلنكليزية 
 عبد هللا بلحاج

 شاعر ومترجم من المغرب 

 /http://www.poemhunter.com/poem/walking-across-the-atlantic: إقرأ النص األصلي 



ول -الثامن العدد  - الشعر  رسائل  87 | 
أ

 6102 تشرين ال

 



ول -الثامن العدد  - الشعر  رسائل  88 | 
أ

 6102 تشرين ال

 

 سان جون بيرس
 ( 1887 - 1975 ) 

Saint-John Perse  
شاعر وديبلوماسي فرنسي حاصل على 

 . 0691جائزة نوبل لآلداب 
 

 ترجمتها عن الفرنسية 
 نضال نجار

 مترجمة وكاتبة من سوريا
 

  
َ
 ...حصاني تحَت  جرةف مليئةف باليمامتوقف

 
ُ
 للغاية، أ

ً
 واضحا

ً
 طلُق صفيرا

 ال يحمل من وعودف لضفافها

 .سوى ما تحِملُه هذِه ألانهار

 أوراق حية في الصباح )

 (.على صورة املجد 

 

،
ً
 ليَس باإلنسان من ال يكوُن حزينا

 لكن ينه  قبل الفجِر، وبحذر يبدأ في املتاجرة

،  بشجرةف قديمةف

،  ذقنُه على قخر نجمةف
ً
 مسندا

 
ً
 نقية

ً
 يرى في عمِق السماِء أشياَء عليمة

 .عن السروِر تدور 

 تحَت  جرة تهدل ،
َ
 حصاني توقف

 أغنية

 أدب عالمي
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ً
 أكرر وضوحا

ً
 ...أطلُق صفيرا

 والسالُم  ولئك الذيَن سيموتوَن ،

 .الذين لن يروا هذا اليوم 

 .لكن من منا أخي الشاعر ، كان لديه أخبار

 شديد العذوبة ،
ً
 كان قد كتب أيضا شيئا

 .والبع  كانوا يعرفونه 

 

 
ً
 أي ها الطفولة ، ياحبي ، لقد أحببت املساَء ايضا

 .إنُه وقُت الخروج 

 ...خادماتنا دخلن الى تويجات الثياب

 ولصقنها على فتحاِت ال هويِة، تحت ضفائرنا الجليدية،

 
ٌ
 ، كم عارية

ٌ
ْم هي ناعمة

َ
 رأينا ك

 للثوِب 
ُ
 اللينة

ُ
 وقْد بلغِت الحلقة

 الذراع 
َ
 .نهاية

 

 أمهاتنا على وشك النزول، معطرات بعشب

 ...السيدة اللي 
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 أعناقهن، وفي املقدمِة 
ٌ
 جميلة

ن والدتي بأنها ألاجمل
َ
عل
ُ
 ..أسمع للتو . ت

 

اة ،
ّ
 ألاقمشة مبش

 عذوبة ضوضاء الرعِد 

 .تجري في الغرف

 .البيُت ؟ نخرُج منه ! والبيُت 

 

 العجوُز ذاته أعطاني زوَج خشخيشات

 ما إن تمسها اليدين حت  تخشخش

 كعريشةف منّقطةف ،

 اولئَك املسنين في البلِد 

 إلى الساحة،
ً
 يسحبوَن كرسيا

 يحتسوَن مسكراتف 

 ..بلوِن الصديِد 

~*~ 
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 جيمس جويس
 ( 1882 - 1941 ) 

James Joyce 
 .شاعر وروائي إيرلندي

 
 ترجمتها عن الفرنسية 

 نضال نجار
 مترجمة وكاتبة من سوريا

 

 (6املقطع )

 ترتدي حبيبتي أوبهابرشاقةف  

 تحَت أ جاِر التفاِح ،

 رياُح الفرِح 
ُ
 حي 

 
ً
 ..كااأنها ستجري معا

  

 رياُح الفرِح 
ُ
 تقف

ُ
 هناَك، حي 

 على ألاوراِق النضرِة العابرة 
ً
 .تلقي نلرة

 ببطءف تذهُب حبيبتي 

 على ظلها في العشب ؛
ً
 متكئة

  

 
ً
 وعندما تكوُن السماُء كأسا

 من زرقةف شاحبةف على أرِض ضاحكِة 

 
ً
 تمض ي حبيبتي رافعة

ً
 خفيفة

 موسيقى احلجرة 

 أدب عالمي
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 .أوبها بيديها الفاتبتين 

 

 

 (04املقطع )

 يمامتي ، ياجميلتي

 طيرْي 

 فندى الليل يتوسُد 

 ..شفتاَي وعيناي 

  

 تطرز 
ُ
 الرياُح املعطرة

 :موسيقى التلهف 

 طيرْي،

 .. أي ها الجميلة، يا يمامتي

  

 إني بالقرب من ألارز أنتلر

 .أختي ، ياحبيبتي 
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 قلُب يمامةف أبي  ،

 ..صدري سيكوُن سريرك 

  

 يغفو
ُ
 الندى الشفيف

 .مثَل وشاحف على رأس ي 

 جميلتي، يا يمامتي ،

 !.. طيري 

  

 

 (02املقطع )

 من ألاحالم املرصعة بالندى
ً
 بدءا

 يا روحي ، طيري 

 من النوِم العميِق للحِب ؛ مثل املوِت،

 ! انلري 

 بتنهداتف 
ٌ
 ألا جاُر زاخرة

 ..يهزُّ الصباُح أوراقها 
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 يفوُز الفجُر  
ً
 رويدا

ً
 في الشرِق ، رويدا

ذ ببطء،
َ
ستنف

ُ
 الحرائُق كأنها ت

ُ
 حي 

 كل هذه الحجب الحريرية من 
ً
 مثيرة

 ..الرماِد والذهب 

  

 
ً
، وسّرا ، بلطفف  بينما بهدوءف

 تتواأُب نواقيُس الصباِح الورديِة،

 بدَء الاستماِع  ( الى ماال نهاية ) لتعلَن 

 ..   إلى نصائِح العرافات 

~*~ 
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 رسائل من املاض ي
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 قد عاأت ِبها أيدي الخريِف ها  
ٌ
 هَي الروضة

ضر وألوت بالرفيِف 
ُ
 عَصفت بالَسجف الخ

 تِعس إلاعصاُر ، كم جار على اشراِقها 

ُه الرعناء من أوراِقها 
َ
 جَردتها كف

 
ُ
 عريت ، ال زهُر ، ال أفياء ، ال همس حفيف

 

 

 ها هي الريُح مضت تحسر عن وجه الشتاِء 

 ! وعروُق النوِر قلت لضمورف وانطفاء 

اه السحاُب 
َ
 الفضاُء الخالد اربَد وغش

 وبنفس ي ، مثلُه ، يجثم غيم وضباُب 

 ! وظالٌل عكس ها فَي أشباح املساء 

 

 خريف ومساء
 فدوى طوقان

 مختارات
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رفتي ، أصغي الى اللحن ألاخيُر 
ُ
 وأنا في ش

عته في وداع النور أجواق الطيوُر 
َ
 وق

 فيثير اللحن في نفس ي غَما واكتئابا 

 
ً
 ويشيع اللحُن في روحي ارتباكا واضطرابا

 ! أي أصداء له تصدُم أغوار شعوري 

 

 

 الخريف الجهم ، والريُح ، وأ جان الغروِب 

 ووداع الطير للنور وللروض الكئيِب 

 الن هائي 
ً
 ! كلها تمثل في نفس ي رمزا

 رمز عمرف ي هاوى غاربا نحو الفناء 

 العمر ، أستار املغيب 
ّ
 ، أم تلف

ً
 فترة

 

 

 سيعود الروض للنضرة والخصب الّسرّي 

رّي 
ّ
 مع الفجر الط

ً
افا

ّ
 سيعود النور رف

 غير أني حينما أذوي وتذوي زهراتي



ول -الثامن العدد  - الشعر  رسائل  99 | 
أ

 6102 تشرين ال

 

 نور حياتي
ً
 غير أني حينما يخبو غدا

 !كيف بعثي من ذبولي وانطفائي ألابدّي ؟

 

 

 ترى ما أنت ؟ قاس أم حنون ! قه يا موت 

 !أبشوش أنت أم جهٌم ؟ وفيٌّ أم خؤون ؟

 يا ترى من أي قفاق ستنقّ  علّيه؟

 !!يا ترى ما كنه كأسف سوف تزجيها 

 قْل ، أبْن ، ما لونها ؟ ما طعمها ؟ كيف تكون ؟

 

 

 ذاك جس ي تأكل ألايم منه واللّيالي

 تلقى الى القار بقاياه الغوالي
ً
 وغدا

  رفاتي! وي 
ّ
 كأني أملح الدود وقد غ؟ 

 فوق حطام كان يوما بع  ذاتي
ً
 ساعيا

 في الهيكل الناخر ، يا تعس مآلي 
ً
 !عائثا
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ه يأكل ، ال يشبع ، من جس ي املذاِب 
ّ
 كل

 من جفوني ، من شغافي ، من عروقي ، من غها ي

 وأنا في ضجعتي الكارى ، وحضن الارض مهدي

 ال شعوٌر ، ال انفعاالت ، وال نبضات وجد

ة تنحل في صمتف ، لتنفى في التراب
ّ
 جث

 

 

 !ليت شعري ، ما مصير الروح ، والجسم هباء ؟

 أتراها سوف تبلى ويالشيها الفناء ؟

 . .أم تراها سوف تنجو من دياجير العدم 

 عار الُسدم 
ً
 خالدة

ً
 . .حي  تمض ي حّرة

 !ساط النور مرغاها ، ومأواها السماء ؟

 

 

 ، ما قصة البع  وما لغز الخلود ؟
ً
 عجبا

 هل تعود الروح للجسم امللّقى في اللحود ؟
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 !ذلك الجسم الذي كان لها يوما حجابا 

 !ذلك الجسم الذي في ألارض قد حال ترابا 

 !أو تهوى الروح بعد العتق عودا للقيود ؟

 

 

 كم خالطت ظّني وهجس ي
ٌ
 حائرة

ٌ
 حيرة

ي  عكست ألوانها السود على فكري وحس ّ

 من أين ابتدائي؟: كم تطلعت ؛ وكم ساءلت 

 الى أين ان هائي؟: ولكم ناديت بالغيب 

 !قلٌق شَوش في نفس ي طمأنينة نفس ي

~*~ 

 

 . شاعرة وكاتبة فلسطينية من مدينة نابلس( : 3002 - 9191)فدوى طوقان * 
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