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األحـ في  حياتِك  ضاعْت  من  يا  آِه 
ـــِت غــيــر املــــاِل؟ ـــيْ ـــــــــاِم مــــاذا َجـــنَ

فــيــا ضيـ دفيــناً  هــا  ســــــــرُّ ــَزْل  ـــ ـــ يَ لــم 
الســـؤاِل. فــي  ــيــِتــِه  قــضَّ ُعـــْمـــٍر  ــعــَة  ـ
> "مأساة احلياة"

للــعـالِم: املـــــقــــــــاديــُر  ــاءت  شـــ هــكــذا 
ُـــــــــــروُب ـــــــــوةٌ وحــــــــــــ ـــــــــقـــــ ـــــم وشـــــ إثــــــ

والبغَض  الشّر  حتمُل  النفُس  وهــَي 
التـهــذيـُب؟! ــُدهــا  ــي ـــ ـــ ــف يُ فـــمـــاذا 

� � �   

والَرْحمِة  واحلــبِّ  بالسلم  تغنَّى  كم 
فيلســوف! ومــــــن  ـــٍر  ــــ شـــاعــــ مــــن 

أسفـاً ضــاعِت األغاني ولم تَـبْقَ 

العنيِف. القـتاِل  ــِة  َضـــــجَّ ســوى   
> "عيون األموات"

ِمــْخـــــلــُب اخلـــــــوِف والـــتـــشـــــــاؤم قد 
ِصبانا ــــــــــى  وأْدَم ــــامــــنــــا  أيَّ َح  جــــــــرَّ

لــيــت نَـــْهـــَر الــنــســيــاِن لــم يـــُك وهماً
ألسـانـا! أحــــاُمــــنــــا  ـــــــُه  صـــــــّورتْ

� � �   

ليتَُه كاَن ليــَت أخــباَرهُ حــقٌّ
ـــكـــوُن ي مـــــا  كــــــان أو  مـــــا  لـــنـــنـــَســـى 

بلوانا ــِد  قــي مـــن  ويــعــيــُش األحــــــراُر 
ويـــعـــفـــو عـــنـــا الـــــغـــــُد املـــجـــــــنـــوُن!
>"أسطورة نهر النسيان" 

نازك املالئكة

من �شعر نازك املالئكة

تكم���ل ال�شاعرة الكبرية نازك املالئكة ال�شلع الثالث من مثلث التجديد ال�شعري -باكثري 

وال�شياب ونازك-  من خالل ما اأجنزته �شمن هذا املثلث من دور يف تطوير الق�شيدة العربية 

وتنوع اإيقاعاتها واأ�شكالها، مت�شاوفاً مع تنظريها املبكر واملتميز يف كتابها "ق�شايا ال�شعر 

املعا�ش���ر"، الذي ناق�ش���ت فيه فكرة التجدي���د واآفاقه. ويف الذكرى الثاني���ة لرحيلها، تقدم 

املختلفة.     مراحله  يف  �شعرها  من  "غيمان" خمتارات 
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كتبتْها قــــصــــيــــدةٌ  ُعــــــْمــــــٍر  ـــــــلُّ  ك
ــــفُّ الـــزمـــاِن فـــي كـــتـــاِب احلــــيــــاِة ك

جميعاً ـــاُب  ـــت ـــك ال يـــــّمــحــي  وغـــــــداً 
وتـــــــذوُب احلـــــــروُف فـــي األكــــفــــاِن.

>"أسطورة نهر النسيان" 

ــــــــــــــا َمـــــــــــــــــــَدى ـــــــــــســـــــــــْط ي ـــــــــــب إن
ـــــــــــــا حـــــــــــــــــدوْد ــــــــــي ي ــــــــــف واخــــــــــت

أقــــــداَمــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إن 
ـــــــــــوجـــــــــــوْد ـــــــــــي ال ــــــــــــــــــــــردت ف ُش

ـــــــــــــــــدْت ــــــــــــــمــــــــــــــا صـــــــــــــــــعَّ كــــــــــــــلَّ
ــــــــــــــــــــــــُذَرى والـــــــنـــــــجـــــــوْد فـــــــــي ال

ذرى  قـــــــــــــابـــــــــــــلـــــــــــــتـــــــــــــهـــــــــــــا 
وَمــــــــــــــَضــــــــــــــْت فـــــــــــي صـــــــعـــــــود.
> "أنشودة الرياح"

ال أريُد العيَش في وادي العبيِد
بني أمواٍت... وإن لم يَْدَفنوا
ُجثٌَث تَرسُف في أْسِر الُقيوِد

ومتاثيُل احتوتْها األْعـنُيُ
آدميوَن ولكْن كالُقروِد

وضباٌع َشْرسٌة ال تُؤمُن
أبداً أُْسمُعهم عْذَب نشيدي

وُهُم نوٌم عميٌق مْحزُن.
> "في وادي العبيد"

أيُّها الّشاطُئ، يا َمنَْبَع أحامي، وداعا!
يَّ َدْفعاً وِصراعا سئَم امِلجداُف في كفَّ

راعا قِت الريُح الشِّ كيف ألقاَك وقد َمزَّ
ورجائي فيَك بني الـَمْوج يا شاطُئ ضاعا؟!

"السفر"

ما أفـَظَع املبدأ والـُمنْتَـَهـى!
ما أعمَق احُلزَن الذي نحمُل!

َها  ترفُعنا األحاُم فوق السُّ
وتهدُم األيَّـاُم ما نــأمــُل.

> "املقبرة الغريقة"

�سَكَن الليُل

أصِغ إلى َوْقـع َصَدى األنَّاْت
في ُعْمق الظلمِة، حتَت الصمِت، على األمواْت

َصرَخاٌت تعلو، تضطرُب
حزٌن يتدفُق، يلتهُب

يتعثَّر فيه َصدى اآلهاْت
في كلِّ فؤاٍد غلياُن

في الكوِخ الساكِن أحزاُن
في كل مكاٍن روٌح تصرُخ في الُظلُماْت

في كلِّ مكاٍن يبكي صوْت
َقـُه املوت هذا ما قد َمزَّ
املوُت... املوُت... املوْت

يا ُحْزَن النيِل الصارِخ مما فعَل املوْت!
"الكوليرا"

الليُل يسأُل من أنا
هُ القلُق العميُق األسوُد أنا سرُّ   

ُد أنا صمتُُه املتمرِّ   
قّنعُت كنهي بالسكوْن   
ولففُت قلبي بالظنوْن   

وبقيُت ساهمًة هنا   
أرنو وتسألني القروْن   

    أنا من أكون؟

والريُح تسأل من أنا
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أنا روُحها احليران أنكرني الزماْن
أنا مثلها في ال مكان   
نبقى نسيُر وال انتهاْء   

نبقى منوءُّ وال بقاْء   
فإذا بلغنا املـُنَحنى   

خلناهُ خامتَة الشقاْء   
فإذا فضاْء!    

والدهُر يسأُل من أنا
أنا مثلُه جّبارةٌ أطوي عصوْر   

وأعوُد أمنُحها النشوْر   
أنا أخلُق املاضْي البعيْد   
من فتنِة األمل الرغيْد   

وأعوُد أدفنُُه أنا   
ألصوَغ لي أمساً جديْد   

َغُدهُ جليد.    
                                                   > "أنا"

متمّرداً  غــاضــبــاً  ـــَك  أحـــّب إغـــضـــْب، 
ــــٍة ومتــــــــــّزِق  ــــوب فــــــي ثــــــــــــورٍة مــــشــــب

لظًى  فكن  فــيــَك  الــنــار  نـــوَم  أبغضُت 
متحّرِق  صــــــارٍخ  شـــــوٍق  عــــــْرَق  كـــن 
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إغضْب، تكاد متوت روُحــك، ال تكن
ــــُع عــــنــــَدهُ إعـــصـــاري صـــمـــتـــاً أضــــيِّ

الناس، كن أنت اللظى َرمــاُد  حسبي 
أشعاري فـــي  اإلبـــــــداع  ُحــــْرقــــة  كـــن 
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الوادعني أنا ال أحّب  إغضْب، كفاك وداعة 
السنني مهاَدنة  وال  اجلمود  ال  الّنار شرعي 

ـــاِر ووجـــهـــِه اجلْهم  ـــَوق إنـــي َضــجــرت مــن ال

الرصنْي وصرخت: ال كان الّرماد، وعاش عاش لََظى احلنني
إغضب على الصمت املُهنيْ 

الـــــســـــاكـــــنـــــنْي. أحـــــــــــــّب  ال  أنــــــــــا 
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متحركاً،  نــــابــــضــــاً،  أحــــبــــك  إنــــــي 
كالَقدْر العنيفِة،  كــالــريــح  كالطفل، 

شذًى فــا  العظيم  للمجد  عطشاَن 
َزهـــْر. وال  الــظــامــئــاِت  رؤاك  يُــــروي 

> "دعوة إلى احلياة"

الكولريا

ْعب مع األشاْء في َكْهِف الرُّ
في صْمت األبِد القاسي حيُث املوُت دواْء

استيقَظ داءُ الكوليرا
حْقداً يتدّفُق مْوتورا

هبَط الوادي املِرَح الوّضاْء
يصرُخ مضطرًبا مجنونا
ال يسَمُع صوَت الباكينا

في كلِّ مكاٍن خلََّف مخلبُُه أصداء
في كوخ الفّاحة في البيْت

ال شيَء سوى صَرخات املوْت
املوُت... املوُت... املوْت

في شخص الكوليرا القاسي ينتقُم املوْت.
*   *   *

الصمُت مريْر
ال شيَء سوى رْجِع التكبيْر

حّتى َحّفاُر القبر ثََوى لم يبَق نَِصيْر
نُُه اجلامُع ماَت مؤذِّ

املّيُت من سيؤّبنُُه
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لم يبَق سوى نْوٍح وزفيْر
الطفُل با أمٍّ  وأِب

يبكي من قلٍب ملتِهِب
وغًدا ال شكَّ سيلقُفُه الداءُ الشّريْر

يا شَبَح الهيْضة ما أبقيْت
ال شيَء سوى أحزاِن املوْت

املوُت... املوُت... املوْت 
َقـُه ما فعَل املوْت.  يا مصُر شعوري َمزَّ
                                  

> "الكوليرا"- 1947

الليُل يسأُل من أنا
هُ القلُق العميُق األسوُد أنا سرُّ   

ُد أنا صمتُُه املتمرِّ   
قّنعُت كنهي بالسكوْن   
ولففُت قلبي بالظنوْن   

وبقيُت ساهمًة هنا   
أرنو وتسألني القروْن   

أنا من أكون؟   

والريُح تسأل من أنا
أنا روُحها احليران أنكرني الزماْن

أنا مثلها في ال مكان   
نبقى نسيُر وال انتهاْء   

نبقى منوءُ وال بقاْء   
فإذا بلغنا املـُنَحنى   

خلناهُ خامتَة الشقاْء   
فإذا فضاْء!   

والدهُر يسأُل من أنا
أنا مثلُه جّبارةٌ أطوي عصوْر   

وأعوُد أمنُحها النشوْر   
أنا أخلُق املاضْي البعيْد   

من فتنِة األمل الرغيْد   
وأعوُد أدفنُُه أنا   

ألصوَغ لي أمساً جديْد   
َغُدهُ جليد.   

نا"     

إغضْب، أحّبَك غاضباً متمّرداً  
فــــي ثــــــــورٍة مـــشـــبـــوبـــٍة ومتــــــّزِق    

 

ـــــــــار فــــــــيــــــــَك فـــكـــن  ـــــــــن ـــــــــــــــوَم ال ـــــــضـــــــُت ن ـــــــغ أب
كن عــْرَق شــوٍق صــارٍخ متحّرِق!  لظًى   
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إغضْب، تكاد متوت روُحك، ال تكن
إعصاري عــــنــــَدهُ  ــــُع  أضــــيِّ صـــمـــتـــاً 

حسبي َرماُد الناس، كن أنت اللظى
أشعاري! فــي  ـــــداع  اإلب ُحـــْرقـــة  كــن 
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إغضْب، كفاك وداعة أنا ال أحّب الوادعني
الّنار شرعي ال اجلمود وال مهاَدنة السنني

إني َضجرت من الَوقاِر ووجهِه اجلْهم الرصنْي
وصرخت: ال كان الّرماد، وعاش عاش لََظى احلنني

إغضب على الصمت املُهنيْ 
أنا ال أحّب الساكننْي.
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متحركاً،  نــــابــــضــــاً،  أحـــبـــك  ـــــي  إن
كالَقدْر العنيفِة،  كالريح  كالطفل، 

شذًى فا  العظيم  للمجد  عطشاَن 
َزهْر. وال  الــظــامــئــاِت  رؤاك  يُـــروي 
> "دعوة إلى احلياة"


