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 الملخص:

إٌف نصكص الشاعر أحمد رمضاف التي تضمنتيما مجمكعتيو : طيف األبدية كأغنية الشتاء حيث    
تجٌمت لنا ظاىرة المكت حٌتى مف عنكاني المجمكعتيف فاألٌكلى حاكؿ الشاعر التشبث باألبدية كالخمكد 

ٌطـ ، كالثانية التي اتخذ مف أيغنية الشتاء عنكانا ليا كىك رمز لمسبات كتكقؼ األشياء  لصمصالو اليمحى
حيث يتكقؼ الماء رمز الحياة عف الحركة بعد تحكلو إلى صقيع ككجدنا أٌف ماضٌمتو نصكص 
المجمكعتيف مف دالالت كرمكز لممكت مف خالؿ الصكر كاألساطير التي كانت مداد الشاعر لمتعبير 

ٍف ة عنو ككٌميا ػ بال شؾ ػ تترجـ لنا فكبيا الشاعر مف ظاىرة المكت كمحاكلتو مقاكم ذلؾ الخكؼ كا 
 .كاوث بال جدوى

 (.طيه األبدية وأغىية الشتاء ،الشاعر أحمد رمضان الكلمات المفتاحية: )فلسفة الموت،

The philosophy of death for the poet Ahmed Ramadan (the clay of the 

alphabet and the winter song) as a model 

 Faisal Hadi Abdullah Al-Dinawi  

The Islamic University of Diwaniyah 
Abstracts: 

   The texts of the poet Ahmed Ramadan, which were included in his two 

collections: The Mud of Eternity and the Song of Winter, where the 

phenomenon of death became clear to us even from the titles of the two 

collections. The movement after its transformation into frost, and we found 

that what the texts of the two groups included in terms of connotations and 

symbols of death through images and myths that were the poet’s ink to 

express it, and all of them - without a doubt - translate to us the poet's phobia 

of the phenomenon of death and his attempt to resist that fear, even if it was 

useless. 

Keywords: (philosophy of death, the poet Ahmed Ramadan, the mud of 

eternity and the winter song(. 
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 المقدمة :
ثنائية ) الحياة كالمكت ( المتيف أدرؾ اإلنساف ثنائيات متعددة منيا كد عمى يقكـ الكج   

 أبصر النكر ألكؿ مرة حينما:  ى: األكل ظاىرتيفحقيقتيف مف خالؿ الفطرة بييما فمسفت
عندما كالثانية :  ،  كيتفاعؿ مع محيطو يعي كجكدهر تفك  أحس بكجكده ككائف حيٍّ مي ، ف

حبطا خيبا كمي كاف ذلؾ المشيد مي ، مضرجا بدمو عمى األرض  يسقطؿ قتيؿ رأل أكٌ 
أٌف ىذا الحدث قد أكرثو قمقا ، أٍم متمٌتعا بخمكد أبدمٍّ حياة آمنة أٍف يحيا آلمالو في 

و الخمكد لو في أنٌ مف يقف ثار ذلؾ حفيظتو كأفأ ؛قبؿ أٍف يدرؾ حقيقة المكت ستديما مي 
 الكاسع ىذا الكجكد أيضا بعد حيف مف الدىر أفٌ ؿ الفاني ، كأيقف تحكٌ ىذا العالـ المي 

ضرب بقائو  كجكد كقتي كأفٌ ليس سكل  ونٌ أالذم يحتضنو كيعتقد بخمكده كاستمراريتو 
ميما حاكؿ الصمكد أـ قصر عمره الحتمية طاؿ ستطالو يد الفناء و الكىـ ، كأنٌ مف 

بعد أٍف رأل بأـ عينيو تفكؾ عالمو المحالة  زكاؿإلى صائر و فإنٌ بكجو عاديات الزمف 
، الصخكر  ـٌ حتى في صي كتترؾ أثرىا يو حيث تعمؿ التعرية عم تقادـ الزمفالمادم كأثر 

الحيرة كالدىشة التساؤؿ ك عمى  باعثادا عقٌ سرا مي  هعندإٍذ ذاؾ كالفناء فكانت فكرة المكت 
ممكة التعبير عف  اإلنساف يت عندقك  دكف أٍف يستطيع إيجاد تفسير مقنع لو ، كبعد أفٍ 

ككصفو كصفا ككصؼ مايحيط بو مف أشياء حاكؿ ترجمة ذلؾ الشعكر  ونفسخمجات 
 :ُقس بف ساعدة األيادمكما عبر عف ذلؾ رائعا أدبيا 

 في الذاىبيف األٌكليف          مف  القركف  لنا  بصائٍر 
 لما   رأيت   مكاردا          لممكت ليس ليا مصادر ٍ 

 كرأيت قكمي نحكىا          تمضي األصاغر كاألكابٍر 
 اليرجع الماضي إليؾ         كال  مف  الباقيف  غابر ٍ 
 أيقنت  أني المحالة         حيث صار القكـ صائٍر 

كحينما ىدل اهلل الناس بيدم اإلسالـ تجٌمت حقيقة المكت ناصعة مف خالؿ مابينتو    
ف مكضع مف أٌنو ييعٌد انتقاال مف عالـ فافو إلى عالـ آيات القرآف الكريـ في أكثر م
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تعالى :)) اهلل يتكٌفى األنفس حيف مكتيا كالتي لـ تمت في مناميا الخمكد األبدم كقكلو  
 . ِفيمسؾ التي قضى عمييا المكت كيرسؿ األخرل إلى أجؿ مسمىن ((

ٍف كانت غايتو قد كليذا بقي المكت ىاجسا ييشعراإلنساف دائما بالقمؽ كالخ   كؼ كا 
كضحت تماما كتغٌيرت معيا نظرة اإلنساف الذم كاف يعتقد بعبثية الحياة كما عٌبر عف 

الكريـ :)) كقالكا ماىي إال حياتنا الدنيا نمكت كنحيا كمايييمكنا إال الدىر  ذلؾ القرآف 
 . ّكما ليـ بذلؾ مف عمـ إٍف ىـ االيظنكف  ((

ساف عبثا تناسي حقيقة المكت ، كلكٍف أٌنى لو ذلؾ فيك يتذٌكره كمما فمذا يحاكؿ اإلن   
كقع عمى غيره كقد شٌبو حاؿ اإلنساف ىذه اإلماـ زيف العابديف )ع( ، ككصفيا أصدؽ 

 كصؼ :
 ْكشاءو   رتاعو   آمناتو  بدا  ليا      بمديتو بادم الذراعيف حاسري 

 عنيا الذم ىك جازري فريعت كلـ ترتٍع قميال كأجفمت     فمما نآل 
 فإنيا ستعكد لمرتع مرة أخرل ، فأخذه جرير فقاؿ :

 ترٌكعنا الجنائز  مقبالت          فنميكا  حيف تذىب مدبرات
 ٓكركعة ىجمة لمغار سبع          فمٌما  غاب   عادت  راتعات

كال يكاد يخمك شعر شاعر مف القدامى مف التصريح ، أك التمميح بذكر المكت    
ناء ، أك ذكر أحد الرمكز التي تتعمؽ بو ، كذكر عدـ العكة الى الحياة مرة أخرل ، كالف

 كما جاء عمى لساف عىبيد بف األبرص في معمقتو :
 ٔككيؿُّ ذم غيبة يؤكبي               كغائب المكت اليؤكبي 

نجد ذكر المكت في الشعر الحديث كالمعاصر ؛ بحيث أننا النستطيع حصر ذلؾ ك    
أك احصائو لكثرتو ، كىذه طائفة مف الشعر العالمي أيختطفت عمى عجالة دليال عمى 
ماذىب اليو البحث ، كمف ذلؾ نجد أٌف الشاعر البريطاني :) دريؾ كلككت ( ييبدم لنا 

ستقبمو ميستسمميف دكف أٍف نيحٌرؾ ساكنا كأٌننا عف كجية نظره تجاه المكت ككيؼ أننا ن
النممؾ أزاءه إاٌل الدعاء كالصالة عندما تقع المكاجية بيننا كبينو مما ييبقينا عاجزيف عف 
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مكاجيتو ألٌننا النستطيع مقارعتو أبدا فنراه ييصٌرح في مقطع مف قصيدتو : ) المقبرة 
 الصفراء( :

 ٕنحف نصٌمي فقط حيف تغضب البحار 
 يف الريح الكحشية تندفع كح

 كالنستطيع فيـ الحب كالمكت 
أٌما الشاعر الشيمي : )بابمكنيركدا( فإٌنو يرل أٌف المكت ىك انتقاؿ إلى المجيكؿ إلى    

عالـ النعرؼ عنو شيئا سكل أٌننا نتٌكيف بكجكده فيك سككف يناقض عالـ الحركة كىك 
كحيد في ىذا الصراع كما اإلنساف إال نتيجة حتمية كختاـ لرحمة الحياة فيك المنتصر ال

كالشمعة التي تنطفأ بعد أٍف تستنزؼ كؿ طاقتيا اإلحتراقية ليعـ بعد ذلؾ الظالـ الدامس 
 :تمع اليو في نٌصو ) المكت كحده (إٍذ يكرر الشاعر ظممة نفؽ المكت ثالث مرات فمنس

 ٖىناؾ مقابر مكحشة مستكحدة ،
 قبكر مألل بالعظاـ ، دكف صكت ،

 لقمب يسرب مف خمؿ نفؽ صكت ،كا
 مظمـ ، مظمـ ، مظمـ .

 ككما لك كانت سفينة تغرؽ ،
 مف الداخؿ نمكت 

 كنحف نغرؽ في القمب ...
 كنحف نسقط مف الجمد إلى قرارة الركح .

) ىيرماف ًىٌسو( قصيدة بعنكاف  : ) الفناء ( مف كتابو :  :كلمشاعر األلماني    
ف أٌف النياية الطبيعية لكؿ شيء ىك المكت كالفناء )الباطف كالظاىر( إشارة كاضحة م

كأٌف االرض التي اعتبرىا الشاعر األَـّ الخالدة ىي التي تحتضنيـ في نياية األمر بعد 
أٍف كانت ىي مصدر انطالقتيـ األكلى  لذا فيي آخر مف يحتضنيـ كيبكييـ ككأٌف 

 ىنالؾ دكرة لمزمف كما ىي الحقيقة :
 ٗكؿ شيء يمكت كؿ شيء يمكت ، طكاعية 
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 األـ الخالدة التي منيا أتينا 
 فقط ىي التي تبقى 

 كاصبعيا العازؼ في النسيـ 
 أسماءنا يكتب 

كفي قصيدة بعنكاف : ) الميت السعيد( لمشاعر الفرنسي الشيير بكدلير في مجمكعة    
 : ) أزىار الشر (

أمامو سكل الذىاب يتمنى الشاعر فييا المكت طالما إٌنو يرل أحالمو قد تبددت فميس 
إلى عالـ النسياف ، كلشعكره بأٌف عطائو قد نضب فال حماس لديو يشعره بضركرة البقاء 

 كاالستمرار :
 َُفي أرض خصبة بالحمزكف 

 أريد أٍف أحفر بنفسي حفرة عميقة 
 أستطيع أٍف أنشر فييا بيكادة عظامي اليرمة ،

 كأٍف أرقد في النسياف مثؿ ككسج في الماء 
لمشاعر كافافي قصيدة تحمؿ عنكاف : ) أركاح الشيكخ ( إشارة إلى أٌف  كفي قصيدة

األجساد تحمؿ في داخميا عكامؿ الخراب كالفناء إليقاؼ الرحمة التي لـ تعد مجدية 
 ككأٌف المكت تطييرهليا مف الخطايا فأحرل بيذه الحياة أٍف تتكقؼ في لحظة ما :

 ُُفي األجساد البائسة العجكز 
 تبقى أركاح الشيكخ ، بسبب خطاياىا 

 كـ ىي مميئة باإلثـ ، ىذه المخمكقات البائسة 
 ككـ تمرضيا الحياة التعيسة التي تجرجرىا .
 ككـ تحبيا ، كترتجؼ حيف تفكر بانييارىا 

 أركاح متناقضة ، مشكشة .
 مكتكمة في مأساكية مضحكة . 

 في جمكدىا الشائخة ، البائسة ، الخراب 
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صيدة بعنكاف : ) المكت ( ليانزيككف فكيكت تصكر الخكؼ مف المكت كىناؾ ق  
 كتشير إلى أٌف صكرتو مكجكدةه في كٌؿ شيء فيك نياية لكٌؿ أمؿ كطمكح :

 ُِياإليي التدعني أمكت . 
 المكت أماـ الباب .

 أختبىء تحت السرير 
 ياإليي التتركني أمكت شابا !

 المكت عمى العتبة .
 أمنيات لـ تتحقؽ 

 أسكدمكت 
 ياإليي ، التدعني أمكت .

 فيناؾ أمنيات كثيرة لـ تتحقؽ بعد 
 كىذا مايذكرني بقكؿ الشاعر أبي نكاس : 

 كالمنايا رصد بالفتى حيث سمؾ         كؿ شيء قاتؿ حيف تمقى أجمؾ
يقكؿ الشاعر السنجالي سنجكر في نٌصو : ) الميؿ في السنجاؿ ( إٌف المكتى لف    

ة غير الذكريات كىك الخمكد الكحيد الذم يطمحكف إلى تحقيقو  يترككا في ىذه الحيا
فمذلؾ نتشبث بالحياة مف أجؿ الخمكد كحينما نعجز عف ذلؾ فإننا نبحث عف سبيؿ آخر 
كىك الخمكد المعنكم الذم يجعمنا نستشعر بكجكد أركاح المكتى مف حكلنا كي يتحقؽ 

 ألحياء    ايماننا مف أٌننا ستظؿُّ أركاحنا يقينا تطكؼ حكؿ ا
 مثميـ كستشعر األجياؿ مف بعدنا بيا  :

 ُّأيتيا المرأة اشعمي أماـ األجداد مصباحؾ الذم يعمؿ بالزبد .
 فاألطفاؿ في الفراش 

 لنصغ إلى أصكات أسالفنا 
 إٌنيـ منفيكف مثمنا ، لـ يرغبكا في المكت ، 

 ضائعكف في رماؿ غريبة 
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 كفي الككف الميدٌخف ، تغمغـ األركاح التي تتمنى لنا الخير 
 إٌني أيصغي ، كرأسي عمى صدرؾ الدافىء المريح 

 دعيني أتنٌفس عطر مكتانا ،
 دعيني أسمع أصكاتيـ الحٌية ،

 عسام أتعمـ العيش قبؿ أٍف أغكص ،
 كالغكاص الحكيـ 

 في أعماؽ النـك األبدية 
) كئاـ إلى المكت ( لمشاعر التركي : ) فخرم كأخيرا يكتفي البحث بنٌص :    

أردينتش( حيث ييصٌكر فييا إٌف عالـ األحياء ىك عالـ اجتماعي بال شؾ كلكٌف الحقيقة 
الميٌرة أٌننا نتشارؾ الحياة كلكٌننا نيالقي أقدارنا فرادل فيمكت كٌؿ كاحد مٌنا كحيدا اليشاركو 

 و :في مكتو أحد أك أٍف يحمؿ عنو شيئا مف  معانات
 ُْمعؾ ، أريد أٍف أتقاسـ كٌؿ ماعندم ، 

 ليكف معظمو مف نصيبؾ ػ
 يكفيني فراش كاحد .

 عشنا ىكذا ، في كئاـ ،
 كاآلف حاف دكر المكت ػ
 ىك الينقسـ إلى اثنيف 

 معؾ ، الأريد أٍف أتقاسمو ،
 بإمكاني المكت كحيدا ػ

 فقط السعادة تنقسـ 
 البحث :

ىذه الظاىرة قد استكقفتني كثيرا كأنا اطالع مجمكعتي : لـ أبتعد عف الحقيقة إٍف قمت أٌف 
) طيف األبجدية( ك ) أغنية الشتاء ( لمشاعر أحمد رمضاف فكجدت أٌف ظاىرة المكت 
كالفناء قد أثارت اىتمامو كثيرا ؛ فشغمت حٌيزا كاسعا مف شعره ، ككيؼ ال ؟ كىي قضية 
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كمجمكعتيو المتيف بيف يدٌم  اإلنساف الككنٌية الكبرل التي تتعمؽ بكجكده كمصيره 
ميغرقتاف تماما بصكر المكت بالتصريح تارة كبالتمميح تارة أخرل ككذلؾ ذكر رمكزه  أك 
ماييعٌد مف أسبابو أك مايؤٌدم إليو كالشاعر حٌتى في اإلىداء لمجمكعتو ) طيف األبدية ( 

ئعة ، كالكؿ فقد جعمو بياضا إشارة منو إلى العدـ كالالشيء فممف يييدم كمماتو الضا
سيمكت فيك يحاكؿ عبثا إبقاء ىذه الطينة إلى األبد فأسماىا ب ) طيف األبدية ( لتشعره 
باإلطمئناف عمى مستقبمو كلك عمى سبيؿ اإلفتراض كلكٌف الحقيقة ستبقى كما ىي  كعبر 

 عف ذلؾ مف قبؿ الشاعر أبك نكاس :
 ُٓالكيف عريؽ أرل كٌؿ حي ىالكا كابف ىالؾ             كذك نسب في الي

لذا فإٌف نزعة التمرد تظؿُّ ىاجسا خفٌيا عند الشاعر أحمد رمضاف فيك يقؼ ػ دائما ػ    
مف المغو  مكقفا مشاكسا كضٌدٌيا مف دالاللتيا الميعجمٌية المحدكدة األيفؽ فيعطييا شكال 

كافؽ ىالميا  منسجما كسعة أيفقو كليتكٌيؼ مع نزعتو القمقة الباحثة عف الخمكد كىك مايت
مع طبيعة الشعر نفسو كبحثو الدائب عف لغة مطكاعة إٍذ )) تنعدـ فيو كحدة الزماف 

لقد  The Heronie of Hoodكالمكاف كما أٌف المسرح قد خرقيا مف قبؿ كما نقكؿ 
فيك في كؿ مكقؼ يداعب   ُٔتصٌكرناه ميتا حيف كاف نائما ، كنائما حيف مات ((

خيالو ييبقي أثر المكت شاخصا أماـ عينيو فيبدأ تارة بالماضي كيعتبره امتدادا لمحاضر 
كأحيانا يعكس ذلؾ فيبدأ بالحاضر كيعكد بو إلى الماضي بطريقة التداعي الحير كالسبب 

أٍف  في ذلؾ )) إٌف انطالقة الشعر ليست أفقية كإنطالقة العمـ بمعنى أٌف الحديث يجب
ييمغي القديـ بالضركرة ، سكاء أكاف ذلؾ في الفيزياء ، أك الكيمياء ، أك الطب ، أك عمـ 
الفمؾ ... الخ بؿ ىي دائرية أك قريبا مف ذلؾ حيث يتحٌرؾ الشعر لكلبيا ميمتٌفا عمى 

بمعنى أٌنو ييبقى الزمف متداخال خارج التسمسؿ المنطقي  ُٕاألزمنة كاألمكنة كاألحكاؿ (( 
:) نيضرةه أزلٌية ( فيك حٌتى في عنكاف النٌص نراه يخرؽ التراتبٌية الطبيعٌية  ففي نٌص 

كأدكار النمك كالنضكج كاإلكتماؿ فيجعميا مطمقة الكجكد تكلد كاممة ليجعؿ مف ذلؾ سببا 
لخمكد افتراضي ييشعره بطمأنينة فقد جعؿ لمجماؿ كالنيضرة بقاءن أزليا )) كاألزلٌي ىك مف 
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مع إبقاء شيء مف األمؿ حتى بعد أٍف يكدع  ُٖبدم ىك مف النياية لو ((البداية لو كاأل
ٍف كانت ىذه اإلبتسامة زائفة :  ىذه الحياة مف خالؿ ابتسامة حبيبتو حٌتى كا 

 ُٗتيغٌير مالمح العالـ ابتسامتيؾ لنعشي ...؟ 
يشير الشاعر إلى شجرة اإلرز المقدسة التي أراد جمجامش   َِكفي النٌص نفسو     
يدك سرقتيا ككيؼ تممح لنا الممحمة عف الكثير مف األحداث المتغيرة كعف األشياء كأنك

التي تتحكؿ بسرعة مذىمة فال ثبات لألشياء أنكيدك المتكحش يتحٌكؿ إلى إنساف 
ميتحٌضر كعداكتو لجمجامش تتحٌكؿ إلى صداقة حميمة  كاليأس مف الخمكد يتحٌكؿ إلى 

ٌص األصمي الذم كرد في الممحمة قاؿ أمؿ كبحث عف حياة جديدة كما في الن
 أكتكنكبشتـ :

 ُِسأمنح لؾ ياجمجامش ، سٌرا خفيا 
 يكجد نبات ... ينبت في المياه 

 كشككو يخز يديؾ كما يفعؿ الكرد فإذا ماحصمت يداؾ عمى ىذا النبات 
 كجدت الحياة الجديدة 

طريقة فاعمة فالشاعر طو رمضاف ييشير إلى ىذه التغيرات مستميما أجكاء الممحمة ب
 حٌية ككأٌنو جزء مف األسطكرة 

 ِِكـ تغٌيرت قمكبنا ،
 عندما ىجرتيا عصافير اآللية ...

 حمميا الطبالكف بأعراسيـ ،
 تممممت عمى تكابيتنا آية األرز 

ككذلؾ في النٌص  نفسو ، إشارة إلى اآللية التي حكمت عمى أنكيدك بالمكت بعد أٍف    
خمبابا حارس غابة األرز الذم أعانيـ عمى قتمو شمش اشترؾ ىك كجمجامش في قتؿ 

إلو الشمس إٍذ أرسؿ ريحا قٌيدتو ، ككذلؾ قتميما الثكر السماكم المقٌدس ،حيث أثار ذلؾ 
غضب اآللية فقررت مكت أنكيدك كلكٌف مكتو كاف حافزا لجمجامش لمبحث عف سٌر 

 الخمكد :
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 ِّأنكيدك ...
 مازلت تمممـ البركؽ بسٌمة مثقكبة ؟!

 عمى جفني بغيؾ ...
 نمىٍت ترنيمةي الٌطير 

 كما السيكؼ الغالية ، 
 دندنت ليا الثمار قرباتو ...
 حمميا شمشي عمى جبينو 

 قبؿ أٍف تغادر ركحؾ األرض 
كفي النٌص نفسو بعد أٍف يكٌجو خطابو إلى أنكيدك يبدأ بالسخرية كالضحؾ مف ىذا     

فأنكيدك كاف ضحية جريمة شاركو فييا العالـ الذم يفتقر إلى الثبات كالمكضكعية 
جمجامش كلكٌنو تحٌمؿ العقكبة كالقصاص لكحده فكاف قربانا كاإلنساف الذم يأتي إلى 

 الحياة بسبب خطيئة ارتكبيا أبكاه :  
 ِْ) أنكيدك ( : 

 ىيييييو...
 لـ أكف ابنيا 

 كنت قربانيا األكؿ لمخمكد بقمبؾ ،
ير الجكىرم الذم طرأ عمى فطرة المخمكؽ الذم كفي النٌص نفسو ييشير الشاعر إلى التغ

خمقتو اآللية كزكدتو بالبربرية كالتكحش كىك أنكيدك ليككف ًنٌدا لجمجامش ككي يقؼ في 
كجو طغيانو فقد رٌكضتو عشتار كغٌذتو بالعكاطؼ فأصبح عاشقا لمحياة كالحضارة كنزع 

 نزكعا مختمفا عما كاف عميو أٌكؿ مٌرة:
 ِٓجمجامش :

 تناكلت أقدامنا الطيف في الماضي 
 كاليـك قد ابتمع رغباتنا !

 سٌمتؾ لـ تعد المكجة فقد بانت لعذكبة تغٌشياتيا 
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 الخفافيش ...
 كلمممؾ المكتى

 كما ييمٍممـ األرؽ عمى باب األبد،
كفي النٌص نفسو ييشير الشاعر إلى عيشبة الخمكد حيث كرد ذكرىا في الممحمة ، كتقكؿ 

أٍف عثر عمى النبات ، كأمضى ثالثيف ليمة مضاعفة تكٌقؼ  األسطكرة أٌف جمجامش بعد
 عف السير ليبيت الميؿ :

 كأبصر جمجامش بئرا باردة الماء
 فنزؿ فييا ليغتسؿ في مائيا 
 فشٌمت الحية شذل النبات 
 فتسممت كاختطفت النبات :

ـٌ نزعت عنيا غالؼ جمدىا  ث
ِٔ 

فقاـ برحمة طكيمة محفكفة فجمجامش الذم دفعو األسى عمى مكت صديقو أنكيدك 
بالمخاطر الكتشاؼ سٌر الحياة األبدية ، في نياية المطاؼ يكتشؼ أٌف الحياة التي 
تسعى في أثرىا لف تناليا أبدا ، ألٌف اآللية عند خمقيا البشر ، جعمت المكت مف 
نصيبيـ ، كاستأثرت بالخمكد نصيبا ليا كحدىا كفي ذلؾ إشارة إلى أٌف الحٌية قد سرقت 

 شبة الخمكد مف جمجامش فمذلؾ تقكـ بنزع جمدىا كٌؿ عاـ كناية عف تجٌدد حياتيا :عي 
 ِٕسأيعٌرفؾ ...

 عمى تربة ىذا القبر نمت عيشبة خٌمدت قمب 
 صديقي 

 كاف متفائال يحممو الكقت عمى سدرتو كينثره 
 لـ تفرح...

حيثي رسـ كفي النٌص نفسو ييعٌبر الشاعر عف رحيؿ أنكيدك مف خالؿ تقنية الكتابة 
شطريف كىك داللة عمى الفراغ كعمى رحيمو كفيو إشارة إلى الخمكد المعنكٌم بعد يأسو 

 مف الخمكد المادٌم  :
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 ِٖأنكيدك 
...................................... 
...................................... 

 سأعٌرفؾ ...
 عمى تربة ىذا القبر خٌمدت قمب 

 صديقي 
 يحممو الكقت عمى سدرتو كينثره ، كاف ميتفائال
 لـ يفرح ...!

كفي النٌص نفسو إشارة إلى إلو المعبد أنميؿ كيبٌثو الشاعر شككاه أٌف الخمكد قد تحٌكؿ 
إلى جٌثة ىامدة كلكٌف مشركع الحمـ بالبقاء كالخمكد لـ يزؿ قائما كما كاف جمجامش يحمـ 

 بذلؾ :
 ترٌجى ...

 أنميؿ أيُّيا القكمُّ 
مدتكٌسرت تح ٌثة الخي  ت قدمٌي األنيار كجي
 تراكدني ،

كفي النٌص نفسو تأكيد عمى أٌف اإلنساف يحمؿ في داخمو بذرة الفناء كالخراب كما مٌر 
بنا في الشعر العالمي كال نممؾ أزاء ذلؾ سكل عكاطؼ الحزف التي التحسـ صراعا بؿ 

 التزيدنا إاٌل حسرة :
 ِٗأنكيدك :

 نحف أبناء الحياة ...
 ة المكت حممنا كرق

 صفحات دمكعنا ضمنيا البرد .
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كفي النٌص نفسو ييشيري الشاعر إلى تكٌقؼ حركة الزمف كتكٌقؼ الرحمة كمف ناحية   
ثانية إظيار حركة الزمف كأثرىا في العالـ المادٌم كماييحدثو مف تغٌيرات تٌتجو بو حتما 

 إلى التفٌكؾ كالجزئية بعد أٍف كاف كيال مكٌحدا :
ثة   َّجي

 كىجؾ ... في تراب
 سرت عقارب الزمف ،

 كأيسرم بي ...
 بزٌخات المطر 

كفي نص : ) إلى داكد سمماف الشكيمي ( ييمٌمح الشاعر كييعمنيا صراحة أٌف بارقة    
األمؿ لـ تزؿ أغنية عذبة ترٌددىا الشفاه كحٌتى المحظة األخيرة يضٌؿ قمب اإلنساف 

مكقؼ الشاعر ييشبو تماما مكقؼ  ينبض بالحياة كبسبب ذلؾ  يمكف أٍف نخمص إلى أفٌ 
السياب الذم مٌيز بيف مكقفيف متناقضيف ىما مكت الفادم الذم ييعد انتصارا لمحياة 
ـٌ فإنو يفضي إلى الخمكد بينما كاف  بمجمكعيا ، انتصارا لو كلمجنس البشرم ، كمف ث

 ُّ:يرل في المكت العدـ رأفة ركمانسٌية تيخٌمصو مف أعبائو كفقره كمرضو كأزماتو 
 ِّكأنت تقرأ عف العالـ ميقعدا ...

 ثٌمة سنبمة بييجة تنمك ،
 لمحراث شمسؾ تنمك ،

 ككآية الشجرة عمى القبر ...
 تزٌمر لنا عف فرحؾ 

كلرمز المكت في نصكص الشاعر داللة أخرل غير عامؿ الفناء كالتكٌقؼ كالتحٌجر ،   
ٍذ يتحٌكؿ كتمؾ الداللة متأتٌية مف المفارقة كالضٌدية حيثي يتحٌكؿ  الشيء الى الضٌد كا 

الجزار إلى ضحٌية فالمكت سكؼ يمكت في نياية األمر  كما في قكلو في نص )حياة 
:)ّّ  

 أيُّيا المكت ...
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 يامف تتمٌمس القمكب 
 كالرماؿ 

 ستمدغؾ دكرة الكقت ،
 كما الكبش ...

 كقد سافرت بالعالميف 
جديدة تيعٌبر عف استمرارية الكجكد إذ يتحٌكؿ فعؿ المكت في نياية األمر إلى بداية     

بحسب المشيئة اإلليية حيث تبدأ الدكرة مف جديد كلكٌف في العالـ اآلخر ، بعد أٍف 
ينتفي الطرؼ اآلخر كيتحٌكؿ إلى كينكنة نابضة بالحياة كالبذرة التي تنبت مف جديد ، 

ػ كىك يرمز  كىذه الداللة يستمٌدىا الشاعر مف المكركث الديني حيثي ييؤتى بكبش أممح
بطبيعة الحاؿ إلى المكت ػ فيذبح كيرتفع النداء أٍف المكت بعد ذلؾ كلكٌف العممية التتـ 
إاٌل بعد أٍف يككف المكت قد سافر بجميع العالميف إلى العالـ اآلخر ، إٌف تمؾ المفارقة 

 حتما ستبعث عمى السخرية فال خمكد مع كجكد الفناء ، كال فناء مع كجكد الخمكد .
 ي قصيدة )ريمكة (يقكؿ الشاعر :فف 
 ّْطائر المكتى كاف ييغٌني ...  

 تطفك الرياح بيف جفني 
 تحمؿ تخكميا النجـك ...

 كعمى قبرم تمممـ الحيرة تزاىيدىا 
 كفي النٌص نفسو يقكؿ :

 ّٓكعصفكر مٌيت حزنت عمى صكتي 
 ليالي ترقرقت بصدرة 

 عندما استباحت النفحة طيني 
 سجدت لنا المالئكة 

 كفي قصيدة : )عيف (
 ّٔبقمب مٌيت يتنٌفس شعاع ثمرتؾ ...
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 آيةه تتمايؿ عمى الفجر 
 نظرة تفترش دكراف ليميا ...

 كقد ترقرؽ بتيٌجداتو .
 كفي قصيدة : ) األشرعة ( :

 ّٕمكقدة شمعة نبكءة تدؼُّ اليكاء 
 صراطا تيجٌده المكت 

 كبكى شفقة صبغة جبيف السماء 
 كما شعرة  الزكردٌية ،

 الفجر بكأس ماء نشكل ضباب و كعرسو كدـو  تسجر
كمف صكر المكت غير المباشر حيث ييعٌبر الشاعر بالمكف االصفر ، كما في    

قصيدة :)مذٌكرة عيد ميالد ( حيثي يرمز المكف األصفر في كاحدة مف دالالتو إلى 
كزٌجو الذبكؿ كالمكت ، كفي المقطع إشارة كاضحة أٌف القدر ىك الذم ساقو إلى الحياة 

في معترؾ الحياة كىك تكرار لممعنى الذم مٌر بنا قبؿ قميؿ بأٌنو قد تحمؿ كزر خطيئة 
 أبيو :

 ّٖعمى بقعة صفراء لكرقة قديمة ...
 نثرني أبي 

 كاغتسؿ عف الذنب 
كفي النٌص نفسو إشارة كاضحة إلى النياية المفجعة كىي المكت الذم رمز إليو     

ؿ المكت كىك اإلحتضار كحيث المغة تنشر ظالؿ حالة بالقبر ثـ عاد بذكر مرحمة ماقب
قتصار رٌدة الفعؿ بالٌرد كعدـ الجٌد في ذلؾ بؿ تـ تسكيؼ النية أيضا  انعداـ الفعؿ كا 
بالفعؿ )سأٍكًدع ( مع كجكد حالة مف الخكؼ كاليمع كالذم يستظؿ بالنيزؾ مع محاكلة 

 سرقة مايستطيعو مف الفرص كلنستمع إليو كىك  يقكؿ :
 ًّٗدع رٌدم عمى قبر صديقؾ ساعي البريد  ... سأكٍ 

 متفٌيئا ظالؿ نيزؾ ...
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 ككما المركر باحتضارة رجؿ .
كفي قصيدة : ) سنبمة ( نممس جمٌيا حالة اإلنحسار مف خالؿ داللة المفردات : ) قطرة 
( ،         ) رضعة( ، كعٌبر أيضا عف حالة اإلنطفاء مف خالؿ رمزية المكف األصفر 

شارتو إليو ب ) المناجؿ األبدية ( ، كفي ني اية المقطع عٌبر عف إنتصار إرادة المكت كا 
: 

 َْكٌؿ قطرة ... 
 ترنيمة رضعة ، 

 مٌرت ...
 نيار صفرتي  
 صكرتؾ بقمبيا
 مناجؿ أبدية 

حيث داللة الفعؿ )نسي ( التي تيشٌكؿ مممحا كاضحا يدؿُّ  ُْكفي نصٌ : ) النير (     
لة الميؿ ىي األخرل تبعث عمى ضبابية المكقؼ كتنسجـ عمى حالة الغياب كذلؾ دال

تماما مع حالة الثمالة كالرحمة إلى المجيكؿ فال يسع الشاعر إال إطالؽ صرخاتو 
كاإلصغاء إلى الصدل بينما تشٌكؿ الخفافيش التي التحمؽ إاٌل في الظالـ كلكنيا القاتـ 

مًفٌيةن لمصكرة لتنيي المشيد بالمرأة رمز الحياة كال خصكبة كىي تحمؿ نياية الحياة الذم خى
 رمز إليو بالتابكت :

 فنسي ... 
 أٍف يكتب ليؿ الطيف ،

 ييثمؿ غيمتو ...
 يصرخ ...
 جثتي ...

 تسبؿ حزف الخفاش ،
 تدفف نكر األلكاح ...
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 تفرش قمب التاريخ 
 امرأة ترفع تابكتا ، 

كفي نص: )شعائر ( نجد أٌف الشاعر قد حاكؿ الربط بيف السبب كالمسبب مع كجكد   
فاألكلى منيما ترمز إلى دالالت دينٌية ، ّْ، ك)النسؾ ( ِْتقارب بيف داللتي )الشعيرة( 

كالثانية تعني كؿ حٌؽ هلل )تعالى( كىك الذبيحة ييتقٌرب بيا إلى اهلل )جؿ كعمى ( ككأٌف 
 المناسؾ كالشعائر التي يجب عمينا أدائيا .المكت ىك جزء مف 

 ْْتزينكا بنيسؾ 
 كقتمكا بشعائر 

أما نص : ) زيتكنة الشفؽ ( فإٌف أحد رمكز المكت كىك ) التابكت ( مع إحاطتو     
بشيء مف المجيكؿ إاٌل أٌف الشاعر يعطيو صفة القداسة مف خالؿ حمؿ المالئكة لو 

 فيقكؿ :
 ْٓفي ظمؿ مف الغماـ ...

 تحممو المالئكة  تابكت
 كفي قصيدة : ) نبيذ (

 ْٔعمى مرأل مف الشاطىء المتبٌخر ...
 ييضميا ليؿي نجمة ...
 حممت جنازة الرياح ،!

كفي نص: ) ظرؼ مف المقبرة ( : مما الشؾ فيو أٌف عنكاف النص نفسو يحمؿ رمزا    
يثي تتحٌكؿ مف رمكز المكت كىي المقبرة التي تضـ رفات المكتى ثـ مايبكح بو النٌص ح

األمكمة إلى شمعة تحترؽ لكي تيقٌدـ إلى اآلخريف عطائيا حيث تيضٌحي بجماليا كنعكمة 
 يدييا مف أجؿ سعادة اآلخريف ككيؼ يتصٌبب جبينيا عرقا مف خالؿ مكاجيتيا لمنار :

 ْٕسأخبر المكتى عف خبزؾ ياأٌمي ...
 عف يديؾ الناعمتيف ،

 غيمة جبينؾ ...
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دخؿ المكت عالـ الطفكلة كالبراءة عف طريؽ الفف الذم ىك كفي نص : ) قصيدة ( : ي
كسيمة لمتعبير عما يجٌنو الشعكر اإلنساني فالطفؿ بمحاكلة بسيطة يحاكؿ تركيض 

 المكت مف خالؿ الخطكط التي يتركيا :
 ْٖعمى السبكرة ...

 يرسـ الطفؿ قبره ،
 ميتأٌمال ...

 التكابيت مغطاة ببنفسج الكرؽ 
 .عمى طباشير أٌيامو 

كفي النٌص نفسو يجرد الشاعر ذاتو كيقؼ شاىدا عمى مايجرم عميو بعد أٍف يفقد    
النكر كيدخؿ في ظممة المكت لكٌنو لـ يزؿ ييصيخ بسمعو إلى صرخات مف حكلو كالتي 

ـٌ الصخكر :   يشقؽ صداىا صي
 ْٗعندما انطفأت حياتي ... 

 كبردت نار براىينيا 
 عمى جيد العاصفة 
 .كثبىٍت صرخاتؾ ..

 كقد تشققت بعشقيا الصخكر  
كفي نص : ) ظٌف الجاىمية ( ييشعرنا الشاعر بحركة المكت كالريح التي تيزُّ بعنؼ   

غصف حياتنا ككيؼ يمقي بظاللو القاتمة عمى كؿ مباىجنا كسعادتنا ليجعمنا نستجدم 
 الرحمة منو كنحف نمكح لو بالراية البيضاء دكف أٌية مقاكمة . 

  َٓعندما ييزُّ 
 غصف ى حياتنا المكتي 
 كتتثائب ىالةه عشقية 
 عمى نضارة أٌيامنا 

 لتزىد 
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 لؤلؤة فجرىا  
  الذاىب ألغنية النكارس 

كفي النص نفسو لعؿ الشاعر يريد أٍف ييبقي فسحة مف األمؿ قائمة كلكٌنيا أيضا تقـك    
كمف ثـ  عمى عممية القتؿ فحتى لك تحقؽ ذلؾ لو فستككف جائزتو إٍذ ذاؾ سكل الحرماف

 أيضا إنتظار نيايتو المفجعة بعد أٍف ييبٌدد أكصالو المكت فيجعمو كاليشيـ الميٍحتضر  :
 ُٓرٌبما آت بأـ  الرماد لقتميا 

 منتظرا قطعة صكؼ بائسة 
 أك قصابا أبدٌيا 

كحينما ننتقؿ إلى مجمكعتو الثانية : ) أغنية الشتاء ( نجد أٌف فكرة المكت قد الزمت    
د أٍف تككف ىاجسا الشعكريا يتسٌمؿ إلى نصكصو بصكرة تكاد تككف منتظمة الشاعر كتكا

، ففي نص : ) ثمالة التفاح ( يظؿُّ شبح المكت يطارد الشاعر في يقظتو كفي نكمو 
حٌتى تغدك فكرتو شيئا ظاىرا اليمكف إخفاؤه كيككف القمؽ مف أكضح تمؾ العالمات 

 حينما يختطفنا في اليقظة أك النـك  :
 ِٓعمى الجفكف كأنا أطير ،يناـ 

 إعالنا تجارٌيا أصكغ نكع شعير ،
 ألبس اختيار شيء مف المرايا ،

 تياني إلى األصابع لخركجي كرقصو 
 في تمؾ الرشاكل ،

 كاف قتال في النيار ،
 القتؿ في الميؿ ليؿ ،

كفي نص : ) رقصة النسيـ ( يصٌكر لنا الشاعر المكقؼ السمبي لإلنساف الذم    
رب مف المكت كمحاكلتو نسياف حقيقتو فيتحكؿ إلى نعامة تخفي رأسيا في يحاكؿ الي

الرمؿ كي الترل عدٌكىا بينما ىك في الحقيقة يخفي بيف جنبيو ىالة قيدسٌية تعٌبر عف 
 رىبة المثيؿ ليا اليمكف أٍف تدفعيا كؿ تعكيذاتو  :
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 ّٓناسٌيا...
 أبيات الشالؿ في نكمو ،

 المكتى...
 يسٌبحكف كيكٌبركف 
 بالخشب المبارؾ 

 لنعكشيـ ،
 ييغمضي الجميكر بصالة ساحره العجكز ؟!

كفي نص : ) حكرٌية شرقٌية( تجسد داللة فنجاف النيد كالحميمات كعيرم السمراكات     
نشكة داخمية في حب الحياة كالرغبة في ميتعيا اليستطيع الشاعر كبح جماحيا كلكٌنيا 

فعٌبر عف إنتياءىا بأحد رمكز المكت كالفناء تحمؿ في ثناياىا أيضا عكامؿ اإلنتياء 
 كىي األضرحة :

 ْٓألرض فنجاف النيد 
ميمات ،  الغارؽ برؤل الغيكـ الميسبمة الحي

 المشٌظاة كنير تيٌبس مف الماء ،
 المتبٌدية 

 بالسمركات العاريات ،
 أماـ أضرحة الضكء ...

كفي النٌص نفسو يصٌرح الشاعر بقدسٌية المكت كأٌف كؿ شيءو ينتيي في لحظة ما :    
 الركح ، الجسد : 

 ٓٓقداسة تتبختر كتنزؿ كلـ يتنٌزؿ ؟!
 الجسد ركح فانية ؟!
؟!  كالركح جسد فافو

كفي نص : ) فردكس ( كمايحممو مف داللة عف العالـ اآلخر ليك إشارة كاضحة    
 كؿ شيء أغنية يتغنى بيا اإلنساف ميعٌبرا عف خيبتو :عمى اإلنتقاؿ حيث يغدك 
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 ٔٓالعالـ يصحك كالسنكف مريرة ،
 يثكب الشذا تنعاه ،

 ياحممي الميغٌنى سمكة عمى أبكاب الشفاه ،
ٌننا كٌمنا قرابيف كلكٌف المسألة  أٌما نٌص : ) قرابيف ( فإٌف عنكانو يصٌرح بذكر المكت كا 

 مسألة كقت فحسب :
 ٕٓأكثر خكفا ... 

 مف األميات 
 عمى أطفاليف ،

 أكثر عددا مف الكجكد ...
 كفي نص : ) مسرح ( :

فالمشاىدكف الذيف يشاىدكف مسرحية المكت عمى مسرح الحياة سيمكتكف بعد ذلؾ آجال 
ـٍ عاجال :  أ

 ٖٓيحٌدؽ المشاىدكف 
 بسخرية 

 مف ماتكا؟!
 كفي النص نفسو :

 ٗٓحيث دجمة دفنت الفرات ، 
 كصٌمت ...

 كٌؿ آيات زرقتيا ، 
 كفي نص : ) ممحمة (

 َٔمنارات تصرخ 
 حمامات تنعى،

 عصافير تمٌكح بالغدر ،
 قباب ثكمى 
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 أغصاف تتأرجح
 بندقٌيات كبنايات تعجُّ بالمكتى ،

 طائرات تخطؼ األطفاؿ 
 بعيدا عف أحالميـ 

 الكرقٌية ،
 فدية سماء 

 قتمت 
 كمالئكة جرحكا 

 كفي نص : ) عيف (
 ُٔأحدىـ ،
 ظٌمو عند قبرم ؟!نسي 

 فأشرت لمنير برمشي ،
 أٍف أٍحممو ...

 عمى أريكة جمالؾ ،
 إلى صحراء ...

 يتبختر فييا جسده ،
 كرمؿ ضائع 
 فضحؾ ، 

 كذىب  
 لـ تنتبو ، 

 لككني مٌيتا ؟!
 كفي نص : ) مكت (

 ِٔالدؼء ...
 الضكء يٍشتؿ بخفة 
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 عمى المنجؿ 
كفي نص : ) أٌكاب ( حيث ينشر المساء أردية الحزف عمى األشياء فتنبعث الذكريات 
كاالشكاؽ كالبراكيف الخامدة فتستحضر صكر مف رحمكا فتشترؾ العاطفة كالعقيدة في 

 قداس حزيف معا كفاء لمف سبقكنا في الرحمة األبدية 
 ّٔكٌمما رٌتؿ المساء عمى المكتى 

 اشتقتؾ ياكلدم ،
 كأكسمتي ،  خمعت آياتي

 كفي النٌص نفسو :
 ْٔال لعزؼ تربؾ كقبرؾ ال لمكتؾ ...

 قيثارة الٌراقي ، 
 آالؤؾ مسؾ كالنجكـ تربكني ، 
 قؿ بحٌؽ مكتؾ ىؿ أنا ميرث ، 

 مات الضكء ، 
 فانبمجت سكد الميالي مف معاناتي ، 

 كفي نٌص : ) قصيدة ( :
 ٓٔعندما انطفأت حياتي 
 كبردت نار براىينيا 
 عمى جيد العاصفة 
 كبث صرخاتؾ ...

 كقد تشققت بعشقيا الصخكر 
 : الخاتمة

ا مجمكعتيو : طيف األبدية كأغنية متضمنتيالتي إٌف نصكص الشاعر أحمد رمضاف  
حاكؿ  ىلى مف عنكاني المجمكعتيف فاألكٌ ت لنا ظاىرة المكت حتٌ الشتاء حيث تجمٌ 

 غنيةاتخذ مف أي  التيٌطـ ، كالثانية محى لصمصالو الي كالخمكد الشاعر التشبث باألبدية 
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عنكانا ليا كىك رمز لمسبات كتكقؼ األشياء حيث يتكقؼ الماء رمز الحياة عف الشتاء 
تو نصكص المجمكعتيف مف دالالت لى صقيع ككجدنا أٌف ماضمٌ إالحركة بعد تحكلو 

يا مٌ كرمكز لممكت مف خالؿ الصكر كاألساطير التي كانت مداد الشاعر لمتعبير عنو كك
فٍ ػ بال شؾ ػ تترجـ لنا فكبيا الشاعر مف ظاىرة المكت كمح  اكلتو مقاكمة ذلؾ الخكؼ كا 

 كانت بال جدكل ...
 المصادر:

األدب التركي الحديث ػ مالمح كنماذج ػ  د. محمد نكف الديف ، الدار العالمية     
 .، لبناف ـ ، بيركت ُْٖٗق ػ َُْْ،  ُلمطباعة كالنشر كالتكزيع ، ط:

،  ُة ، ط: أزىار الشر ، بكدلير ، ترجمة : خميؿ الخكرم ، دار الشؤكف الثقافي  
 .ـ ، بغداد ُٖٗٗ

أغاني الغجر ، ىانزيككف فكيكت ، ترجمة ، نامؽ كامؿ ، دار المدل لمثقافة كالنشر   
 . ـ ََِٔ، 

ـ ، ََِٖ – ق ُِْٗ،  ُاألمالي ، الشيخ المفيد ، مؤسسة التأريخ العربي ، ط:
 .ػ لبناف  بيركت

، ُبناف ، ط:بداية المعرفة ، الشيخ مكي حسف العاممي ، الدار اإلسالمية ، بيركت ػ ل  
 .ـُِٗٗق ػ ُُّْ

ػ  جميرة اشعار العرب ، أبي زيد بف ابف الخطاب القرشي ، دار صادر ، بيركت  
 .ـ ُّٔٗق ػ ُّّٖلبناف ، 

م ، دار الشؤكف الخطاب النقدم حكؿ السياب ، د. جاسـ حسيف سمطاف الخالد 
 . ََِٕ، ُط: الثقافية ، بغداد ، 

ة  ديكاف الضفاؼ األخرل ، كافافي ، ترجمة  : سعدم يكسؼ ، دار المدل لمثقاف  
 .ـ ُٖٗٗ،  ِكالنشر ، ط: 

ق ػ  ُِْٗ،  ّة ، ط: ديكاف جرير ، اعتنى بو كشرحو : حمدك طٌماس ، دار المعرف  
 .ـ ََِٖ
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، بغداد  ُمة ، ط: سييؿ ، دار الشؤكف الثقافية العا الشعر كاالسطكرة ، مكسى زناد  
 ،ََِٖ . 
الصحيفة السجادية الجامعة ألدعية االماـ زيف العابديف )ع( ، تأليؼ السيد محمد   

ق.ؽ ػ  ُِّْ،  ٓباقر ، تحقيؽ كنشر : مؤسسة اإلماـ الميدم )عجؿ اهلل فرجو(، ط:
 .ق . شُُّٖ

كت ، ترجمة كتقديـ الدكتكر يكسؼ عكض ، كفائدة النقد ،ت.س.إلي فائدة الشعر  
ب.ق ػ َُِْ، ُف ،ط: مراجعة الدكتكر جعفر ىادم حسف ، دار القمـ ػ بيركت ػ لبنا

 .ب.ـُِٖٗ
 ّ:القامكس المحيط ، الفيركزآبادم ، رتبو ككثقو خميؿ مأمكف شيحا ، دار المعرفة ، ط

 .ـ ََِٖق ػ ُِْٗ، 
،  ُ، ترجمة : بدر شاكر السياب ، ط: قصائد مختارة مف الشعر العالمي الحديث   

 .ـ ، فرصاد ػ طيراف ََِٔػ  قُِْٕ
القمـ العالية ػ مف الشعر العالمي المعاصر ، ترجمة كتقديـ : ياسيف طو حافظ ، دار   

 .ـ ، بغداد ُِٗٗ،  ُنشر ، ط:المأمكف لمترجمة كال
 .  َُِٖ،  ُنشر كالتكزيع ط:مجمكعة أغنية الشتاء، عماف ، دار غيداء لم  
،  ُمجمكعة طيف األبدية ،أحمد رمضاف ،عماف ، دار غيداء لمنشر كالتكزيع ، ط:   

َُِٖ  ،ٗ . 
مختارات مف األدب االفريقي ، ترجمة كتقديـ : د. عمي شمش ، دار الشؤكف الثقافية   

 .ـ ، بغداد ُٖٔٗ،  ُ، ط: العامة 
ـ ق( ، تحقيؽ كضبط : عبد السالّٓٗمعجـ مقاييس المغة ، ابف فارس )....ػ   

 .ىاركف ، دار الفكر 
،  ّاقية  ، ط:ممحمة جمجامش ، طو باقر ، منشكرات كزارة االعالـ بالجميكرية العر   

 .ـ ُٕٓٗ
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ىجرة الشعراء ػ قصائد مف األدب األلماني الحديث ، تأليؼ مجمكعة مف الشعراء ػ    
 .ـ َُِّ،  ُة كالنشر ، ط:ة طارؽ حيدر العاني ، دار المأمكف لمترجمترجم

                                                           
ـ ، ََِٖ –ق  ُِْٗ،  ُ، الشيخ المفيد ، مؤسسة التأريخ العربي ، ط: األمالي ُ

 . ُٕٕبيركت ػ لبناف ، 
 .  ِْالزمر :  ِ
 . ِْالجاثية:  ّ
الجامعة ألدعية االماـ زيف العابديف )ع( ، تأليؼ السيد محمد  الصحيفة السجادية ْ

ق.ؽ ػ  ُِّْ،  ٓباقر ، تحقيؽ كنشر : مؤسسة اإلماـ الميدم )عجؿ اهلل فرجو(، ط:
 . ُِٓق . ش ، ُُّٖ

ق ػ  ُِْٗ،  ّديكاف جرير ، اعتنى بو كشرحو : حمدك طٌماس ، دار المعرفة ، ط:  ٓ
 . ْٔـ , ََِٖ

رب ، أبي زيد بف ابف الخطاب القرشي ، دار صادر ، بيركت ػ جميرة اشعار الع ٔ
 . ُْٕـ ، ُّٔٗق ػ ُّّٖلبناف ، 

القمـ العالية ػ مف الشعر العالمي المعاصر ، ترجمة كتقديـ : ياسيف طو حافظ ، دار  ٕ
 . ْٗـ ، بغداد ، ُِٗٗ،  ُالمأمكف لمترجمة كالنشر ، ط:

،  ُقصائد مختارة مف الشعر العالمي الحديث ، ترجمة : بدر شاكر السياب ، ط:  ٖ
 .  ُْـ ، فرصاد ػ طيراف ، ََِٔق ػ ُِْٕ

ىجرة الشعراء ػ قصائد مف األدب األلماني الحديث ، تأليؼ مجمكعة مف الشعراء ػ   ٗ
ـ ، َُِّ،  ُترجمة طارؽ حيدر العاني ، دار المأمكف لمترجمة كالنشر ، ط:

 . َٔتٗٓ
،  ُأزىار الشر ، بكدلير ، ترجمة : خميؿ الخكرم ، دار الشؤكف الثقافية ، ط:  َُ

 . ُٖٗـ ، بغداد ، ُٖٗٗ
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ديكاف الضفاؼ األخرل ، كافافي ، ترجمة  : سعدم يكسؼ ، دار المدل لمثقافة   ُُ

 .  ِٖـ،  ُٖٗٗ،  ِكالنشر ، ط: 
ؿ ، دار المدل لمثقافة كالنشر أغاني الغجر ، ىانزيككف فكيكت ، ترجمة ، نامؽ كام ُِ
 .  ّٗـ ،  ََِٔ، 
مختارات مف األدب االفريقي ، ترجمة كتقديـ : د. عمي شمش ، دار الشؤكف الثقافية  ُّ

 . ّّػِّـ ، بغداد ، ُٖٔٗ،  ُالعامة ، ط: 
األدب التركي الحديث ػ مالمح كنماذج ػ  د. محمد نكف الديف ، الدار العالمية  ُْ

 . َُْـ ، بيركت ، لبناف ، ُْٖٗق ػ َُْْ،  ُلتكزيع ، ط:لمطباعة كالنشر كا
 ديكاف ابك نكاس ، ُٓ
ينظر فائدة الشعركفائدة النقد ،ت.س.إليكت ، ترجمة كتقديـ الدكتكر يكسؼ عكض  ُٔ

ب.ق ػ َُِْ، ُ، مراجعة الدكتكر جعفر ىادم حسف ، دار القمـ ػ بيركت ػ لبناف ،ط: 
 .  ُٓب.ـ،ُِٖٗ

، بغداد  ُمكسى زناد سييؿ ، دار الشؤكف الثقافية العامة ، ط: الشعر كاالسطكرة ،  ُٕ
 ،ََِٖ  ،َُٔ . 
بداية المعرفة ، الشيخ مكي حسف العاممي ، الدار اإلسالمية ، بيركت ػ لبناف ،  ُٖ
 . ُُٕـ، ُِٗٗق ػ ُُّْ، ُط:
،  ُمجمكعة طيف األبدية ،أحمد رمضاف ،عماف ، دار غيداء لمنشر كالتكزيع ، ط:  ُٗ

َُِٖ  ،ٗ . 
 
،  ّممحمة جمجامش ، طو باقر ، منشكرات كزراة اإلعالـ بالجميكرية العراقية ، ط: ُِ

 . َُٓػ ُْٗـ، ُٕٓٗ
 . َُػ ٗالمصدر السابؽ  ، ِِ

 . ُُػ َُالمصدر نفسو ،  ِِّّ
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 . ُِالمصدر السابؽ ،  ِِْْ

 . ُّالمصدر نفسو ،  ِٓ
،  ّممحمة جمجامش ، طو باقر ، منشكرات كزارة االعالـ بالجميكرية العراقية  ، ط: ِٔ

 . َُٓػ ُْٗـ ، ُٕٓٗ
 . ُٓالمصدر السابؽ ، ِٕ
 المصدر نفسو . ِٖ
 .ُٗالمصدر السابؽ ،  ِٗ
 . ُِالمصدر نفسو،  َّ
الخطاب النقدم حكؿ السياب ، د. جاسـ حسيف سمطاف الخالدم ، دار  ينظر ُّ 

 . ُْٓ،  ََِٕ، ُالثقافية ، بغداد ، ط: الشؤكف 
 . ِٔالمصدر السابؽ ،  ِّ
  َّالمصدر نفسو ، ّّ
 . َْمجمكعة طيف األبدية ،  ّْ
 . ُْالمصدر نفسو ،  ّٓ
 . ّْالمصدر السابؽ ،  ّٔ
 .  ٕٔالمصدر نفسو ،  ّٕ
 . ُٔالمصدر نفسو ، ّٖ
 . ِٔالمصدر السابؽ ،  ّٗ
 .ْٕالمصدر نفسو ،  َْ
 . َٖالمصدر نفسو ،  ُْ
الشعيرة : أشعره : جعؿ ليا شعيرة ، كشعار الحج : مناسكو كعالماتو ، كالشعيرة  ِْ

كالشعار كالمشعر : معظميا ، أك شعائرة : معالمو التي ندب اهلل إلييا كأمر بالقياـ بيا 
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، القامكس المحيط ، الفيركزآبادم ، رتبو ككثقو خميؿ مأمكف شيحا ، دار المعرفة ، 
 .َٗٔـ ،ََِٖق ػ ُِْٗ،  ّط:
نسؾ : النكف كالسيف كالكاؼ : أصؿ صحيح يدؿ عمى عبادة ، كتقرب إالى اهلل  ّْ

تعالى ، كرجؿ ناسؾ ، كالذبيحة التي ييتقرب بيا إلى اهلل )سبحانو( نسيكة ، كالمنسؾ : 
المكضع يذبح فيو النسائؾ ، كاليككف ذلؾ إال في القرباف ، كزعـ ناس أٌف المنسؾ : 

ق( ، تحقيؽ ّٓٗنظر ، معجـ مقاييس المغة ، ابف فارس )....ػ  المكاف يألفو ، كفيو
 . ِْ \ ٓكضبط : عبد السالـ ىاركف ، دار الفكر ، 

 . ِٕالمصدر السابؽ ،  ْْ
 . ٖٔالمصدر نفسو ،  ْٓ
 . َُٓالمصدر نفسو ، ْٔ
 . َُٔالمصدر السابؽ ،  ْٕ
 . َُُالمصدر نفسو ،  ْٖ
 .  ُُٕالنص السابؽ ،  ْٗ
 . ُُٓػ  ُُْ،  النص السابؽ نفسو َٓ
 . ُُٓالمصدر نفسو ،  ُٓ
 .  ُْ،   َُِٖ،  ُمجمكعة أغنية الشتاء، عماف ، دار غيداء لمنشر كالتكزيع ط: ِٓ
 . ِٕػ ِٔالمصدر السابؽ ،  ّٓ
 
 . ُّػ َّالمصدر نفسو ،  ْٓ
 . ِّ،  المصدر نفسو ٓٓ
 .ّْالمصدر نفسو ،  ٔٓ
 . ْٖ،  المصدر نفسو ٕٓ
 . ّٓالمصدر نفسو ،  ٖٓ
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  ْٓالمصدر نفسو ،  ٗٓ
 . ُٔػَٔالمصدر نفسو ،  َٔ
 . َٕػٗٔالمصدر السابؽ ،  ُٔ
 .ٕٔالمصدر السابؽ ،  ِٔ
 . َُٕالمصدر نفسو ،  ّٔ
 . َُٗالمصدر نفسو ،  ْٔ
 ُُٕالمصدر السابؽ ،  ٓٔ


