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اللبنة األولى في بنيان أم كلثوم لبنةة لووةةةو ولبنةة لياليةةو كااألةا األلةا  الةع  ا   ة  

عليه هعا البنيان وازدهر وآ ى أكله على امألداد أكثر من اصف قرن مةن الةنمن لةن  ن  ة  

أم كلثةةوم ةومةةا عةةن الباةةد عةةن الكدةةةد مةةن الألليةةا،و و  مةةن األاوةةام و و  مةةن  ةةيا ة 

ومية والعربية اليعبرة عن وظي ة ال نو أو اليعبرة عةن وعةي ال نةان اليواقف ال ألرةة وال 

و إذا كان مث  او برلالأله ا لألياعية واألدبية ااةو وننةهو وااةو عروبألةهو وااةو اليعةااي 

الألي ةلألف حولها اإلاسان هنا أوهناك أمة  أو اليةوم أو  ةداق ف ةد أعةاد، أم كلثةوم لليونةي 

الونةا  هيبألةه ووقةا ه حةين  ب ألةه ب ةن العةعر وأعةاد، مألااأله واعألبا هو كيا أعةاد، ل ةن 

اللاية ال دةية بينهيا حةين لعلةا العةعر والعةعرةة قرةنةة الونةا  ولةيو األدا ق وةصةع  

على أم كلثوم الألي  ألواةا هةعا الألألةوةن أن  ألةون مألل يةة لةلبية ليةا ة دمةه لهةا العةعرا  أو 

 ألةدي  فةي إةكةاد بةدال  للي ةردا،  النلالون أو اليولي يونو فهةى    ألأل ةي با يأليةا  بة 

اليألل ينق وهألعا ما لا أم كلثةوم داليةا  الث يلة الوق  على األذنو والصعبة ال هن عند عامة 

وظي ة الناقد البصير فييا   رأ وفييا  نأل ي و خألا  وفييةا   دمةه لكيهو هةاو و ألوقةف هةعه 

نة ا الألةي كألبهةا اةاليو الد الة أمةام هةعه ال صةيدة ميثلةة فةي  نةا  أم كلثةوم ل صةيدة األ

 وةعنينا بعأل  ألالي الألك   كيف بعثألها أم كلثوم بعثا لدةدا لن ةألن لها من قب ؟

 أم كلثوم ق -إبراهين االي –األن ا  -ال صيدة اليوناة -الععر الكلمات المفتاحية:

Abstract 

The first block in the structure of Umm Kulthum was a 

linguistic brick, and aesthetic brick, which was the foundation 

upon which this structure rose and flourished and its eating came 

over a period of more than half a century of time. Umm Kulthum 

was never interrupted from the search for new words, nor from 

melodies, nor from Formulating intellectual, national and Arab 
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attitudes expressing the function of art, or expressing the artist’s 

awareness, if he is educated, in his social and literary message 

towards his homeland, towards his Arabism, and towards the 

meanings around which man wraps here, yesterday, today, or 

tomorrow. Umm Kulthum has restored the singer’s status and 

consideration, as well as the prestige and dignity of the art of 

singing when it relates to the art of poetry and restored the old 

flesh between them when it made poetry and poetry a context of 

singing and high performance. And it is difficult for Umm 

Kulthum, which formed this composition, to be a passive recipient 

of what poets, sparrowers, or musicians offer her, so she does not 

content himself with choosing, but rather interferes in finding 

alternatives to heavy vocabulary on the ear, which are difficult to 

understand among the general recipients. Thus Umm Kulthum 

always practiced the job of the visionary critic as she reads, what 

she chooses, chooses, and what she presents to her audience, and 

this study stops before this poem represented by Umm Kulthum's 

singing of the poem of the ruins written by Naji. Before؟ 

Key words: poetry - the poem singing - Ibrahim Naji - Umm 

Kulthum. 

-1- 

 أم كلثوم والععر

 لة أم كلثوم بالععر العربي في أ قى اياذله  لة  قدةية  عود إلى مراح  

ن ولألها األولى في ال رةة وفي  ابة أبيها الع  حثها حثا على ح ظ ال رآن الألرةن 

و كوةده ومعرفة مواض  الوقف وال ص  والو  ق وح ظ ال رآن مبألرا على هعا الناو 

ا ب نين   نى ألحدهيا عن اآلير هيا فن الععر وفن اإلاعاد اليكيد ةصلها و   أكيد

الدةنيق ف ن الععر كان في بداةأله فنا ش وةا ةسأليد  أثيره من اليؤد  وقد  ه على الأليالة 

اليألل ينو ولعب قلوبهن إليهو وما ةصا  ذلك من  خيي  اليعااي و صوةر ك  مألل ي 



 م0202 أبريل(     9العدد )   - الرابعاجمللد                                                 اجمللة العربية مـــــــداد

 

 

3 

ض العربي بيا فيه من   عي ، لليعنى الع  ةرضيه في  و ة من الصو ق والعرو

قالية على الألألرا  والألنال  والألياث  وما ةصا  ذلك من   اب  األ وا، والصو  

واليعاايو ةدعن األدا  الع و  وةعه  بالععر إلى ح   الألنوين والأل رة  وةع د  لة 

بين الععر والونا  وهي  لة ثابألة عبر  ا ةخ الععر العربي من لهة و ا ةخ الونا  

ليولي ى العربية من لهة أيرىق وفن اإلاعاد الدةني فن عياده األلا  هو حنكرة وا

اليؤد  وقد  ه على  صوةر اليعااي والألأثير اليباشر في اليألل ي دون وليط مث  اآل ، 

اليولي ية أو السير على هد  لان معروف لل اق فالينعد ةؤد  كيا  علن من شيخهو 

  األدا  الألكابة للاالة الألي  سي ر على ليهو  وكيا  سع ه ملألا ه الخا ة أثنا

اليألل ينو والعاعر أو من ةؤد  عنه شعره ةؤد  ب د  ما  سع ه ملألا ه اللووةةو وث افأله 

 ا لألياعية حين ةواله ليهو ه موالهة مباشرة دون ولالطق

والعاعر حين ةألأل و ةصد  عن  ؤةأله للعالن بيا فيه من اظن  األن األفراد 

و ؤةة العاعر هي في األلا   ؤةة ليالية  ألول  بلوة الععر و  اليدهاو  والكياعا،و

كيا  ألول  بعوان ه  كاه اإلاسان وال بيعةو و بدو هعه الرؤةة الكيالية مليئة باليخاوف 

واآلماا أو بيا اسييه بالألناقض الععو   أحياااق و ألكسد هعه الكياليا، في الصو  

ع قا، الكدةدة بين الي ردا، اللووةةق وة   الدةن في واأللالي  واليعااي واألاوام وال

عيق الولدان اإلاساايق والدةن الع  اعنيه هو معنى عام ةألضين ألئلة اإلاسان ااو 

الولود وألئلأله ااو الوي و و  بة اإلاسان الدالية في الألألناه اليكهوا من ألرا  

اإلاسان عن هللا بص أله  الاياة وألرا  اليو،ق وعلى  أ  هعا ال لق الولود و لؤاا

الي لق األوحد والصو ة الألي ا  سيا هلل لباااه في ذهن ك  نامح ليعرفة هللاق هعا 

ال لق الولود  ةألخع نرة ه ااو الع   الع   ألوالد عنده األلئلة  والدا قد ةص  إلى منةد 

ألع ية من ال لق والويوض والايرةو وقد ةألخع هعا ال لق الولود  نرة ه ااو الألكربة ال
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اليباشرة اليعأليدة على العان ة الألي م رها ال ل  والكوا ح ووليلألها الاد  الع    

 ةلنمه أن ة دم برهااا و  دلي  على ما ةص  إليه من اليعرفة والولد واألاوا ق

من معين هعا ال لق الولود و ة يض الععرو وة يض الولدو وةنساب الونا  العوقي 

العاليةو وفي  و ه الععبية  لدى عامة النا  العةن  وننا الييأل  في  و ه الصوفية 

في قلوبهن العان ة الدةنية وععق الونا  الدةني ومنه اإلاعاد الدةني اليألعلق باهلل لباااه 

 وبص ا ه و وبي لألألهو و للهو ولنأله وما فيها من اعينو واا ه وما فيها من بؤ  وش ا ق

لى ولود هو و عليا فن األدا  وأ  نألهق أمدها ح ظا أم كلثوم ال رآن  في لنيها األو

ال رآن بأل  ألباب اإللادة واإل  ان حين أد، فن اإلاعاد الدةني ومهد لها ح ظ ال رآن 

و كوةده لب  الألعام  اليباشر م  الععر العربي عند شعراله الألبا  في ك  عصو هنو 

ا ك  ذلك إلى بعد الونا  فكيعا اا ية اللوة اليأل نةو واا ية األدا  اليؤثرو وقد أهله

العربي من مرقده بعد أن ناا األمد بسي رة الونا  األعكيي ال ا لي والألركي وبعيوع 

الونا  الوكر  على امألداد الكورافيا العربيةق كااا هي باعثة اهضة الونا و كيا كان 

ي البا ود  في اهاةة ال رن الألال  ععر م  ألألاذه الير  يو بداةة بعد الععر العرب

الع  اكألي  على ةد شوقي بعد نويان العوق األعكيي الألركي و وليود اليعاايو 

 وحصر الععر في الينالبا، العابرةو وهبون مننلة العاعر إلى مننلة الألاب  والندةنق

اللبنة األولى في بنيان أم كلثوم لبنة لووةةو ولبنة لياليةو كااألا األلا  الع  ا     

وآ ى أكله على امألداد أكثر من اصف قرن من النمن لن  ن     عليه هعا البنيان وازدهر

أم كلثوم ةوما عن الباد عن الكدةد من الألليا،و و  من األاوام و و  من  يا ة 

اليواقف ال ألرةة وال ومية والعربية اليعبرة عن وظي ة ال نو أو اليعبرة عن وعي ال نان 

ة ااو وننهو وااو عروبألهو وااو اليعااي و إذا كان مث  او برلالأله ا لألياعية واألدبي

 الألي ةلألف حولها اإلاسان هنا أوهناك أم  أو اليوم أو  داق
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وإذا كان بعد الععر العربي قد أعاد له مننلأله بين ال نون بو  ه فن العربية األواو 

و ف  مألااأله في للن الوعي األدبي وا لألياعيو وأعاد للعاعر هيبأله وحضو ه فعاد من 

مصد  الاألية واليعرفةو فإن أم كلثوم قد أعاد، لليوني مألااأله  -كيا كان  -لدةد 

واعألبا هو كيا أعاد، ل ن الونا  هيبأله ووقا ه حين  ب أله ب ن الععر وأعاد، اللاية 

ال دةية بينهيا حين لعلا الععر والععرةة قرةنة الونا  وليو األدا ق لعلك لن ةألن 

  رأ أم كلثوم الععر قرا ة ال هن والألعوق وا األ ا و  رةباو و  من باب اليصادفةو أن 

فأل رأ كألاب األ ااي و ألن قرا  ه في ععرةنيا، ال رن الععرةنو فألألاب األ ااي مصد  

 ةداايه مصد  عربي آير للععر والونا  واليونين والي اما، اليولي ية و وأن  ألوقف 

 ه الي ربة واليعكية و وأن نوة  عند العرةف الرضي وولداايا ه العاليةو و ناليا

 نأل ي ما  اق لها من هعا الععر ال ياض بالعان ة والعكن ااو الاكازو وااو آا البياق 

وم  أن شوقي كان قد اعأللى إما ة الععر العربي فصا   منا للصلة األدبية النالعة بين 

ميرو ثرا  الععر العربي في عصر ازدها ه ووبين الواق  األدبيو ف د اعأ، بين األ

وال ألاة الناشئة ع قة إاسااية فرةدة مدا ها وعي شوقي ب ييألهاو وفرادة  و هاو 

أمام فألى ااشي  اليه  -من قب  -ولدا  ها بألكدةد الونا  على ااو ما فألح أبواب اليسأل ب 

مايد عبدالوهابو ف دمه لألبا  الألألاب واليث  ين و عاه وكأل  له شعرا لدةدا لن ةألألبه 

فيه بين العامية وال صاى مث  " في اللي  ليا يلي" و" بلب  حيران"  شوقي من قب  منج

الني  اكاشي" هعا  ير قصالده مث  "عليوه كيف ةك و فك ا" و" لهر، منه الليالي" و" 

 ةا شراعا و ا  دللة" و" مكنون ليلى"ق

الألي  شوقي ألم كلثوم حين دعاها إلى كرمة ابن هااي  وهي  وني " اللي حبك 

 فألأل    دةرا لها قصيد ه ةاهناه" 

 للوا كؤو  ال       ه   مسا فاها                                      

 م1491م بعد وفاة شوقي عام 1491الألي لن  ونها إ  عام  
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لن  ألن إذن  لة أم كلثوم بالععر العربي  لة عابرة و  هامعيةو ف د أكد ها بعد ك  

 اش ب ولها "قرأ، الععر العربي في ك  عصو ه ق ق إاه ما قدمناه في حوا  م   لا  الن

ال ن الي ض  لد  منع البداةةق وأثنا  قرا  ي كنا أيألا  بعض ال صالد أل نيها وكنا 

أاأل ي مخألا ا، لن سي ألكلها ألقرأها بين الاين واآليرق وقد بلوا هعه اليخألا ا، 

ان " الايالة" ألبي  يامو حوالي ألف بياق وقد قرأ، مخألا ا، الععر ال دةن مث  دةو

 كيا قرأ، ك  كألاب األ ااي لأل  هااي وةدو  كله حوا الععر والونا "ق

-1- 

 األن ا واالي وأم كلثوم

إذا كااا أم كلثوم قد  وند،  لألها بالععر العربي في ك  عصو ه على هعا الناو 

أن  ألدي  في النص الع  قدمناه و فه  اباحا لها هعه الع قة ال رةدة بينها وبين الععر 

الععر  لعاعر ما فألعيد بنيااه و ر ي  ف را هو والينج بين النصوص عند شاعر واحد 

للو وا إلى اص لدةد له اس  ما إلى  احبه واس  أكبر إلى أم كلثوم ؟ وه  ةكوز 

لنا أن ا وا إن أم كلثوم  ؤلف ال صيدة الألي  ونيها كيا أل ا األن ا م  ان األن ا 

 براهين االي؟ اي  الن إ

 

ةصع  على أم كلثوم الألي  ألواا هعا الألألوةن أن  ألون مألل ية للبية ليا ة دمه لها 

الععرا  أو النلالون أو اليولي يونق فأم كلثوم الألي  د ك أ وا  الصو ة الععرةة في " 

شي  األ ي " و  رب لها و ألأثر كيا   واو و     حيرة  امي و ردده في ايأليا  عدة 

م من قصيدة الخيام و  دم للكيهو  ايأليا ها الع  ااا ك  الأل دةر 1491ألونيها ثناليا، ل

واليابة  اا الن " باعيا، الخيام" و   ألأل ي با يأليا  ب   ألدي  في ايأليا  بدال  

للي ردا، الث يلة الوق  على األذنو والصعبة ال هن عند عامة اليألل ينق فالنص الع  

 في م لعه: رليه  امي عن ال ا لية ة وا 
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 ليعا  و ا ها  ا في السار

 اادى من الاـــــان   اة البعر

 هبوا امألوا كا  ال لى قب 

 أن   عن كأ  العير كف ال د 

فوير، أم كلثوم كلية" الاان" بأللية " الوي " وكلية " ال لى " بأللية " الينى" 

ةألضينها النص  وكلية "   عن" بأللية "  يأل " وهي  وييرا، لدةدة ومؤثرة حألى وإن لن

 في لوأله األ لية أعنى ال ا ليةق

أم كلثوم هعه ليسا مكرد مونية أو مؤدةة و  قناة ليدة للألو ي  ب  هي ااقدة 

بصيرة بيا   وا وبيألواا، الععر ومن أهن مألواا ه الصو ةو ارى ذلك في قولها عن 

ة الني  "  و ة" شي  األ ي " الألي قدمها بيرم: " عندما ة وا بيرم مث  في قصيد

شي  األ ي  دهبا يوص النخي  ةااي " عندما ألي  هعه الصو ة الععرةةو فإاني 

أنرب وأ أثرق فهنا شعرقق شعر ليي   قيق و  و ة   ةسأل ي  أن ةرليها إ  فنان 

أ ي ق فعندما  س ط أشعة العي  في األ ي  على األو اق الخضرا  و فإاها  ايلها إلى 

األ  ر هنا  من ل وة الاياة و ولي   منا للعبوا وا ا  ا   أو اق   را ق ولألن اللون

ألن هعا اللون هو ثيرة الل ا  بين " العي  ويوص النخي  ومياه الني " ولعلك فاللون 

 األ  ر عنا هو لون العه ق والصو ة الععرةة هنا هي "  و ة مهرلان للاياة"

 نأل ي و خألا  وفييا   دمه  ما لا أم كلثوم وظي ة الناقد البصير فييا   رأ وفييا

م وقدما" الني " أو" 1491لكيهو ها من اليألل ينو ف د قدما "  باعيا، الخيام" 

م ولن  و  عنها  ؤةة الناقد البصيرو لعلك لن ةألن  رةبا عليها أن 1499شي  األ ي " 

 ألأاى وقألا نوة  ةبلغ ععر لنوا، لأل دم للنا  قصيدة شوقي" للوا كؤو  ال لى" 

وأن  عدا فيها ما  أ، أاه باالة إلى الألعدة  والألبدة ق وقيالا على ذلك و فإاها م 1491

لن  ون األن ا الألي كألبها االيو ب   نا األن ا الألي كواألها وأاعأ ها من مادة شعرةة 
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وفيرة مألسعة لن  ألن قصيدة "األن ا " لنالي إ  لن  منهاو لعلك ةنبوي الألعرف على 

ة الألي وق  فيها الألصرف الأللثومي با األ ا  والأل دةن والألأيير األن ا بو  ها الياد

 والينج والألويير في الي ردا، واليعاايق

وقد كأل  االي قصيدة" األن ا في أوال  األ بعينيا، من ال رن الععرةن واعرها 

م وكان قرةبا ك  ال رب من أم كلثوم و فيق د به في 1499في دةوان" ليالي ال اهرة" 

رومااسي أحيد  امي الع  كان أقرب شعرا  زمنه إلى قل  أم كلثومو و شح لها الععر ال

م ونوةا   اة 1499االي أن  وني من شعره األن ا وناا ااألظا ه إلى أن  وفي 

م على ااو ما أ اد، 1419االي و  اة األن ا الألي بعثألها أم كلثوم من لدةد عام 

ال صالد يا ةو وفي  نا  قصالد مو وعلى هد  بصير ها في  نا  1411لألونيها 

 العامية اليصرةة عامةق 

قصيدة األن ا كيا كألبها االي هي إحدى قصالده ال واا في دةوااه " ليالي 

ال اهرة" وفي ك  شعرهق و ر يبها بين قصالد الدةوان الألر ي  الثامنو وليسا ال صيدة 

ف ي الدةوان قصيد ان أيرةان الوحيدة في هعا الدةوان الألي  يألاز ب ولها و عدد م انعهاق 

ةيألازان بيا امألاز، به األن ا من ال وا و عدد الي ان  أو" الألوبليها،" األولى بالن 

" ملاية السراب" و ألألون من ث ثة ألنا  هي " السراب في الصارا " و" السراب 

 في البار" و" السراب في السكن" والثااية " الخرةف" وهي أقرب ال صيد ين نو  إلى

م  عا  باعيا كام  وم  عين ك  م     91" األن ا" فاألن ا  ألألون من حوالي

منهيا مألون من ث ثة أبيا،و باإلضافة إلى أ بعة أبيا، ك  بيألين ةيث ن وحدة مسأل لة 

م  عا وهي الألي  11بيألاق أما " الخرةف" فألألألون من  199ليبلغ مكيوع أبيا، األن ا 

 ث ثة م ان  بدأ، بالي    الثالد ععر: ااألخ  منها مايد عبدالوهاب

 أ  لر فيك إاي لسا أد           ك  ما فيك من األلرا  ةور 

 ي ر ةنساب من م ألر ثــور          فألنـــة  عـــصف من ل ألة اار
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 قد  ةنسج من يصــلة شعر          زو ق ةسبح في مــولة ع ر

 عينيك وعير في عباب  امض الأليا  ةكر        وا   ما بين 

مق وال را ة الصاياة للبيا األوا من هعا 1499ليونيها بعنوان "قيثا ة" عام  

الي    هي كسر كاف الخ اب في الع ر األوا وفي الع ر الثااي ولألن عبدالوهاب لن 

ة ع  ذلك ووقف على كاف الخ اب في اليوضعين بالسألون ثن عاد وقرأ الع ر األيير 

الخ ابق ولع  لب  ذلك عدم م  مة الألسر للي ام  قرا ة  اياة وهي كسر كاف

 اليولي ي في هعةن اليوضعينق

وم ان  األن ا لا ، على بار الرم  الع  ة ض  االي   عي  ه وأاوامه في 

كثير من شعرهق و باعيا، االي ليسا كرباعيا، الخيامق فرباعيا، الخيام من بار 

أش ر األوا والثااي والراب  على قافية  السرة  وهي ثناليا،" بيألان" عبا ة عن أ بعة

واحدة والثالد له قافية مخألل ةق و خأللف ال افية في ك  ثنالية كيا ةخأللف الع ر الثالد 

 ولعلك لي  دقي ا إن ق الن الرباعيا، على  رلية  امي ل صيدة الخيامق ومثاا ذلك:

 ال ل  قد أضناه ععق الكيـاا

 والصد  قد ضاق بيا   ة ــاا

 ه  ةرضيك هعا الظـــيا ةا ب

 واليـــا  ةنساب أمــــامي ز ا

أما  باعيا، االيو فألخأللف ك  ا يأل ف عن " باعيا، الخيام" الألي  نألها أم 

كلثومق فأل  م    مألون من أ بعة ابيا، و ولي  من بيألين كيا في ثنالية الخيامو ك  بيا 

 من ش رةن ولأل  م    قافية واحدة:

 ن هللا الهوى              كــــان  رحا من يياا فهــوىةا فــؤاد   حــ   

 ال ني واشرب على أن له              وا و عني نـــاليا الـــدم   وى  

 كيف ذاك الا  امسى يبرا               وحـــدةثا من أحـــادةد الــكوى  
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 وبسانـــــــا من ادامى حلن                هــــن  وا وا أبدا و وهو اا وى  

وإذا للينا بإن ق الن الرباعيا، على " باعيا، الخيام"و ف صيدة األن ا واالي  

أولى بهعه الألسييةق وهعه مسألة  األاج إلى  دبر نوة  في مكي  شعر االيق وم  ذلك 

باليعنى الدقيق كيا اراه فييا كأل  االيق ال صيدة  فإن قصيدة األن ا ليسا  باعية

الرباعية عند االي هي الألي  ألألون من بيألين وأ بعة أش ر وقافية واحدة  ألألر  في 

األش ر األ بعة أو ةألون لأل  ش رةن مث  األوا والثالد قافية واحدةو والثااي والراب  

ا برباعية من أ بعة أش ر قافية واحدة أيرى مث  قصيد ه " ل ا  في اللي " ف د بدأه

 وقافية واحدة:

 قالا  عااو ف لا لبيك         هيها، أعصي أمر عينيك                    

 أاا ةا حبيبة نالر األةك         لـــن   أ نـــي في ذ اعيك                 

لثالدو ثن عدا عن ذلك في ب ية ال صيدة واكأل ي بال افية الواحدة بين الع ر األوا وا

 وقافية أيرى بين الثااي والراب  مث :

 أفدةك م بلة على لـــنع          بس ا إلي ةيـــين مر كف               

 وبها ا  عاشة نــالر فنع         من قلبها  سر  إلى كألــــ ي              

فالرباعيا، عند االي لون من الععر مخأللف من حيد البنا  عن العأل  الععر  

لع   أةناه في قصالده ال وةلة أو الألي  يي  إلى ال واق و يي  هعه الرباعيا، إلى الخ ة ا

و لبية اليوقف ال ا    أو العابر الع  كان ةدهش االي من النسا  الكيي ، ال لي 

 علق قلبه بكيالهن ومن ذلك قصدةأله الألي لياها "  باعيا،" و ضينا ييسا ولبعين 

 ى منها : باعية والرباعية األول

  يرك الاسن أمير الولود        والعـــعــر من د ا ــــــه كـللك        

 مسأللهيا منك معااي الخــلود          فـــأل   ـــاج في الع  منك لك        
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وقد كأل  االي ما عرف بالن  باعيا، " الاياة "ق "فهي و ف للاياة في شا ع 

في ذلك العهد ة ي  الكلو  في م هى بعلك العا ع فؤاد األوا في ال اهرةو وكان االي 

ليألاب  مواك  الويد في عصر ك  ةوم" فرباعيا، االي  ير ما عرف عنه حين  نا أم 

مق وما عرف عن االي أن 1491كلثوم ما الأل ر،  سييأله ب"  باعيا، الخيام" عام 

ا" لسببين م أنلق عليها "  باعيا، األن 1411قصيدة األن ا حين  نألها أم كلثوم 

األوا: أن " )حدةد الرباعيا،( كان على أشده بين اليسأليعين منع  نا أم كلثوم 

 باعيا، الخيام وازداد، حد ه بعد أن  نا أم كلثوم األن ا" والثااي: أن قصيدة 

األن ا لا ، على هيئة م ان  شعرةة ك  م    من أ بعة أبيا،و فادث الألوهن الع  

، على األن ا يا ة بعد أن  ديلا أم كلثوم برؤةألها الن دةة أدى إلى إن ق الرباعيا

في ايأليا  الي ان  الألي  نألها  اا الن األن او و اا ألن "  باعيا، األن ا" عند 

 الن اد والألألاب و لاا الصاافة آائع

وقصيدة األن ا ليسا هي ال صيدة الوحيدة الألي كألبها االي بهعا ا لن ف د كأل  

ا لن األولى هي األشهر واألنواو والثااية أق  شهرة ونو  ويلا من قصيد ين بهعا 

أداة الألعرةف ال ح ة بالن ال صيدة األولى ولن ةنهج االي اهكه الع  ا بعه في ال صيدة 

األولى وهو الألنام شأل  الي ان  اليألواة من أ بعة أبيا، وقافية واحدة على بار 

لعأل  العيود  على بار السرة  وقافية عروضي واحد هو الرم و ولكأ االي إلى ا

 واحدة و بدأ ب وا االي:

 ةامن بوادةه ح  ا الرحاا          و حبــا بي وا فا، الظــ ا         
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وبنا  على ما   دمو فإن قصيدة األن ا الألي كألبها االي هي اليادة الععرةة الألي 

ال صيدة كألبها االي في إنا  شأل   بعثألها أم كلثوم بعثا لدةدا لن ةألن لها من قب  وأن هعه

كألابي بصر  مألون من م ان و ك  م    مألون من أ بعة أبيا، ب افية واحدة ولن ةعدا 

االي عن هعا العأل  إ  عدو  بسي ا على امألداد ال صيدة الألي بلغ عدد م انعها واحدا 

واحد  وث ثين م  عا باإلضافة إلى م    واحد مألون من ث ثة أبيا،و وم  عين ك 

 منهيا بيألان وا خع، ال صيدة هعا العأل 

ا خع، قصيدة األن ا هعا العأل  البصر و فالوحدة العأللية اليألألر ة أ بعة أبيا، 

( الألي 1هي األلا  ولن ةن     ألرا ها بااألظام إ  ابألدا  من الوحدة العأللية  قن )

لثالد  ألر ، مر ين في موضعين  ير مألكاو ةن اليوض  األوا بعد الي    ا
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والععرةن واليوض  الثااي بعد الي    الخام  والععرةن وقد لا ، مر ب ة بالوحدة 

( وعدد أبيا ها ث ثة أبيا،ق ومن ثن فإن قصيدة األن ا الألي كألبها االي 1العأللية  قن )

اعأليد، اعأليادا كام  على  ألرا ةة الوحدة العأللية اليألواة من أ بعة أبيا،ق فه  

لألي كواألها أم كلثوم على ما كألبه االيو وعلى هعا العأل  اليألألر و أو اعأليد، األن ا ا

أاها  كاوز، ك  ذلك ومنلا بين ما ايألا  ه من األن ا وبين شعر آير لنالي وكيف 

 حدث ذلك؟

                                         -9- 

 أن ا أم كلثوم

م 1419ير األ بعينيا، حألى لياذا أ لأ، أم كلثوم معروع  نا  األن ا منع أوا

حين عاد، لألنظر في شعر االي ولألنظر  ادةدا إلى األن ا من لدةد بعد أن  اب 

م؟ ل د كان االي شاعرا ةيأل األ ض والسيا  1411م و ونيها 1499االي عن الاياة 

مو وقد 1494وكان ةورد بونا  الرومااسية وحيدا   رةبا بعد أن  ح  على مايود نه 

الوهاب كيا ذكراا النص الععر  الع  لياه "قيثا ة" من قصيدة "  نى له عبد

مق لن ةألن االي ادا لرامي في منافسأله على قل  أم كلثوم وفألرهاو وم  1491الخرةف" 

أاه كأل  شعر الرباعيا، كيا قدمنا وهو األقرب للونا  والأللاين واقألرب كثيرا من 

   امي شعرا هو أقرب لل صاى الولدان الععبي و فإاه لن ةسأل   أن ةألأل  كيا كأل

وأشبه بالعاميةو ةألألنن مضامين ولدااية وفألرةة عاليةو  ةسف و  ةعلو علوا كبيرا 

فيويض وةصع و ولن ةسأل   أن ةألون مث  بيرمق وم  ذلك فإن أم كلثوم لعلا الععر 

العربي بب  أله الراقية قرةبا من ذوق اليألل ي العربي واليصر  حين  نا لعوقي  س  

الد من عيون شعره مث  " الني " و" اهج البردة" و" للو قلبي " و يرهاو وحين قص

 نا لاافظ " مصر  ألادث عن ا سها" ولرامي "  باعيا، الخيام"ق فاألمر إذن لي  له 

وله واحد من الأل سير و  الألعلي و ولي  م بو  عند  أن إ لا   نا  األن ا ك  هعه 
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ي ول و ه على أم كلثومق ولو كان كعلكو فأةن ذه  هعا السنينو كان مرده إلى ا وذ  ام

الن وذ حين فألعا أم كلثوم في شعر االي و وحين أودعا ما ايألا  ه عند السنباني 

 ليلانه ثن  ونيه ؟

عاد، أم كلثوم إلى دفا رها ال دةية الألي  ألأل  فيها ما  اق لها من الععر على عاد ها 

  ؤةألها اليوم أو  داق في قرا ة الععر وايأليا  ما ةأل ق م  

أن ا االي ليسا هي أن ا أم كلثوم ليسا  باعية العأل  على ااو ما قدمناق 

فالي    عندها ث ثي األبيا،و و   نهج النهج الع  ظهر، به األن ا من حيد  والي 

الي ان  و ر يبهاق لعلك ابدأ برلن  وضياي للعأل  الع  ا خع ه أ نية األن ا لند ك 

 ين قصيدة العاعر وقصيدة األ نيةقال رق ب
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" ععرة م ان  في م اب  أن عدد الي ان  أو "الألوبليها، في أن ا أم كلثوم و اكد

واحد وث ثين م  عا في أن ا االيو وأن الوحدة العأللية األلا  في أن ا أم كلثوم 

هي الوحدة الث ثية األبيا، و في م اب  الوحدة الرباعية األبيا، عند االيق وفي أن ا 

م كلثومو االي و اكد وحد ين  ير مألألر  ين إحداهيا ثنالية والثااية ث ثيةو وفي أن ا أ

اكد أن الوحدة العأللية الألي  ألر ، مر ين هي وحدة  باعية األبيا،و وكان اليوض  

األوا للألألرا  هو الألوبليه الثامن ثن الألوبليه األييرق وبعلك بدأ، أن ا أم كلثوم بوحدة 

شأللية ألا  قوامها ث ثة أبيا، وااألها بوحدة  باعية ليسا هي األلا ق أما أن ا 

كيا بدأ، بوحدة شأللية  باعية األبيا، ظلا هي الوحدة األلا  في  االي فااألها

ال صيدة كلهاق والوحدة الث ثية في أن ا أم كلثوم ظلا قالية حألى اهاةة الي    الساب  

 ثن حلا مالها وحدة  باعية في الي    الثامن ثن  عود الوحدة الث ثية في الي    الألال ق

 ا أم كلثومو وأن ا االيو وكعا من حيد العدد هعا من حيد العأل  البنالي ألن

ععرة م ان  في م اب  واحد وث ثين م  عاق أما من حيد الألر ي  فاألمر به ايأل فا، 

والعة بين أن ا أم كلثوم وأن ا االيق وأعني بالألر ي  أن  ر ي  م ان  أن ا أم 

م كلثوم  ر ي  الي ان  كلثوم لي  هو  ر ي  أن ا االي الع  ةعد األ   ف د أعاد، أ

الألي ايألا  ها من األن ا بعد أن لعلألها ث ثية األبيا، وهي في األ    باعية األبيا، 

 وذلك على الناو الألالي:

 أن ا أم كلثوم                               أن ا االي

 الي    األوا                                   الي    األوا

 الي    الراب                                  الي    الثااي

 الي    الثالد                                 الي    الخام  ععر

 الي    الراب                                  الي    الساب  ععر

 الي    الخام                               الي    الألال 
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 الي    العاشر                    الي    الساد            

 الي    الساب                                الي    الراب  من قصيدة " الوداع "

 الي    الثامن                              الي    الخام  من قصيدة " الوداع "

 األن ا الي    الألال                              الي    الراب  والععرةن من

 الي    العاشر                             الي    الألال  والععرةن من األن ا

ف د بدأ، أن ا أم كلثوم بيا بدأ، به أن ا االي وهو الي    األوا ثن  ركا 

الي    الثااي والثالدو ليبدأ الي    الثااي بالي    الراب ق ثن  ألرك أن ا أم كلثوم 

 ا االي  بدأ بالي    الخام  حألى الي    الراب  ععر لألنأل ي م ان  كثيرة من أن

الي    الخام  ععر ليألون هو الي    الثالد و و ألرك الي    الساد  ععر ليألون 

الي    الساب  ععر هو الي    الراب ق وفي الي  عين الخام  والساد و  عود أم كلثوم 

العاشرق وبعلك  ألون أم كلثوم قد ما لا إلى الي ان  الألي  ركألها لألنأل ي الي    الألال  و

وكواا اصا  1 -1حرةة األيع والألركو وحرةة الألر ي  والألعدة  في الي ان  من 

شعرةا لدةدا له هيألله وبناؤه وم ماه الألي    عرفها أن ا االي و و  ةعرفها قا    

الي    األوا  األن ا في دةوان " ليالي ال اهرة"ق في هعه الي ان   كن، أم كلثوم على

وهو م    بألالي على الهوى الع  هوى ولن ةبق منه إ  نل  العكرى واأللن وك  ما 

ةسألدعي العكن والانن والدموع وهو م     ومااسي بامألياز ةوافق النصوص 

الرومااسية الألي كألبها  امي و قا قبو  و والا كبيرا لدى ليهو  اليسأليعين  من 

ودةن والياب ين واليألع عين لل رب الع  ةثير كوامن الععاقو واليارومين والينأل

العكن واأللى في الن   عند اإلاسان اليصر  والعربي الع  ةعده ال ل  الياد  

 والولدااي وك  ما ةعكره بالياضي والانين إليه بو  ه ال ردو  الي  ودق

 و ألنال  البداةة بهعا الي   :

 هوى          كان  رحا من يياا فهوىةا فؤاد     س  أةن ال                  
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م  الي    الراب  من أن ا االي الع  هو ا سه الي    الثااي من أن ا أم كلثومق 

ف ي هعا الي    ةألوا   الانين إلى الياضي ولألن من ي ا الألدعا   و ة الابي  

وكأن أم الوال و الع  قدما له األن ا  و ة مثالية شهيةو وفا نةو ب  فرةدة الاسنو 

كلثوم بعلك   سر لياذا ايألا ، أن  بدأ أن لها بالي    األوا الع  أشراا إليهو ولألا ق 

في الوقا ا سه ما هو معروف في الن د الرومااسي بالوحدة الن سيةو أو وحدة الععو  

والألأثير الولداايو وهعا ما أكده بعد ذلك ايأليا ها للي ان  الثالد والراب  والخام  

و ف د  كن، هعه الي ان  على حالة الانين والألعكر وا شألياق للابي  اليثالي والساد  

الوال  والع  لن  بق منه إ   و  ه العال ة بخياا اليا  وهي  و ة مؤثرة من لاا  

 وآلرة من لاا  آيرق

فهي مؤثرة  عأليادها على   ا، الاسن والد ا ال رةدةن " فن ععب اليناداةو واليد 

ن عةق وبرةق العينين الع  ةظيأ السا   له" ثن هي آلرة  عأليادها على  الاااية الي

 الألياع الن يضين " لك إب ا  اليدا الينعنو و كني ال اد  الياألألن"

هعه الألناقضا، الععو ةة   ن  لعذ اليا  بهاو يل ا لدةه حالة من الثو ة عليها 

سب   وظي ه في لياقا، بلوا ذ و ها في الي    العهير الع  يض  لألأوة ، شألى ب

 لدةدة مخألل ة عن لياقه األوا:

 اع ني حرةألي أنلق ةد               إاني أع يا ما الألب يا شيا                

 آه من قيدك أدمى معصيي              لـــــن أبــــ يه وما أب ى علي                

 ما احأل اظي بعهود لن  صنها            وإ م األلــــــر والدايا لد                 

 –لألة م ان  من لبعة ععر م  عا  -لن  ألألف أم كلثوم بايأليا ا ها على هعا الناو

لألعأل  اصا لدةدا له وحد ه النصية والولدااية  -م  إعادة الألر ي  والأل دةن والألأيير

 ركا أن ا االي بيا لها من امألداد نولي وعيق فألر   ةنألرو  وظ له الألأوةليةو ب 

وفألاا اصا لدةدا من اصوص االي أشبه ب ألرة " األن ا" و منةألها الن سية واليادةة 
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هو اص " الوداع " اليألون من لبعة م ان   باعية الألألوةن لألخألا  الي    الراب  

الراب  في " الوداع " ث ثي  والخام  و كع  الي    الساب  الع  هو ا سه الي   

الألألوةن و و ب ي الي    الخام  كيا هو  باعي الألألوةن و ضعه في الي    الثامن من 

 النص الع  أاعأ هق

ولعلنا ا حظ أاها لن   ص  بين الي  عين اللعةن ايألا  هيا من " الوداع " لي حظة 

ساد  ظلا  دو  حوا وظي ألهيا في " ان ا أم كلثوم" فايأليا ا ها حألى الي    ال

األلى والانين أو ظ ا العكرةا،و ولو الألير، ا يأليا ا، على هعا الناو ل  د النص 

اليونى قد  ه على الألأثير في اليسأليعين لثبا ه على معنى   ة ا قهو ولظ  األدا  اللاني 

ع  الع  هو  عبير عن اليعااي في مألان   ةبرحهو وأن ا االي  سير على هعا الناو ال

  ة ا ق اليعنى اليركن و لعلك كان الباد عن اص ةضيف لدةدا أمرا ضرو ةا وهعا 

 ما قدمه الي  عان اليخألا ان من " الوداع"

فالي  عان وإن دا ا في فلك الألعكرو ةثير أولهيا لوا من البهكة وال رح والنعوة 

الأللثومي الع  لن عبر عنه اللان  عبيرا فال ا مث  ذ وة األدا  النوييو وذ وة األدا  

 ةعأليد على قد ا،  و ها ف طو ب  على الاركا، الكسدةة أو لوة الألعبير بالكسد أةضاق

ومن   ةعرف أن هعةن الي  عين ليسا من أن ا االي   ةعك م ل ا أاهيا ديي ن 

 على " أن ا أم كلثوم" وأاها ااألخبألهيا من قصيدة "الوداع"

اآلن في  ألوةن اص لدةد أقنعا به ا سهاو كيا  وإذا كااا أم كلثوم قد أفلاا حألى

أقنعا به اليلانو ثن أقنعا به وهعا هو األهن اليألل ي و وأن هعا النص بيا اهض عليه 

من  ر ي  و  دةن و أيير ومنجو قد بلغ ذ و ه الد امية في الي  عين الساب  والثامنو 

الخروج من حالة النعوة فإن الي    الثامن كااا له وظي ة فنية وبنالية ماددة وهي 

والبهكة وال رح الألي أشاعها الي    الساب و للعودة إلى الاالة اليسي رة على األن ا 
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كلها وهي  ويرا، النمن و  لبا ه ميثلة في ما  ومابوب الأليعا عليهيا ك  عواد  

 النمن بيعناه الييألافينة ي وا لألياعيق فإذا كان الي    الساب  قد  و  هعه البهكة:

 ه   أى الا  لألا ى مثلنا      كن بنينا من يياا حولنا                     

 ومعينا في نر  م ير              ث  ال رحة فيه قبلنا                    

 وضاألنا ضاك ن لين معا       وعدواا فسب نا ظلنا                    

 ا ا  ق كلها:فإن الي    الثامن هو ال را  الع  ةيث  ا  ة 

 وااألبهنا بعدما زاا الرحيق      وأف نا ليا أاا  ا يق في                     

 ة ظة ناحا بأح م الألر      و ولى اللي و واللي   دةق                     

 وإذا النو  اعةر نال             وإذا ال كر م   كالارةق                    

 وإذا الدايا كيا اعرفها           وإذا األحباب ك  في نرةق                    

ل د مهد الي    الثامن بناليا للعودة إلى يألام ال صيد ويألام اللان بيا هو مسأل ر في 

ال وعي البعر  وهو ونأة النمن وقسو ه وأن ما ا ألنصه من ولوداا هو لاظا، 

ا مؤلية و ف  لبي  ليوالهألها إ  عابرة وإن ظلا ما و ة وأن ك  الألعكا ا، وإن كاا

بالنسيان و فإن الأل ينا ةوما و وإن افألرقنا بعدهو فإن الل يا وال راق لن ةألن بأةدةنا وإن 

اعأل داا  ير ذلكق وهعا مليح  ومااسي يالصو وي  ة  كربة إاسااية عامة ملخصها 

 أن الدهر أقوى من اإلاسان:

  يين بن م ب 

 ى  رض        للدهر من عوده واف ومثلومإن ةن ص الدهر منيو فال أل

 وإن ةألن ذاك م دا ا أ ـــبا به           فسيرة الدهر  عــــوةج و  وةن

 ما أني  العيش لو أن ال ألى حكر            نبو الاوادث عنه وهو مليوم
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وهعا ما آلا إليه اهاةة "أن ا أم كلثوم" في م  عين  ر يبهيا مخأللف في "أن ا 

الي    الألال  عند أم كلثوم هو ا سه الي    الراب  والععرون عند االيو االي" ف

 والي    العاشر هو ا سه الي    الألال  والععرون عندهق أما أولهيا :

 أةها الساهر  و و                       عكر العهد و صاو             

 لألعكا  لرحفإذا ما الألأم لرح                      لد با           

 فألعلن كيف  نسى                        و علن كيف  ياو          

 والثااي واأليير م     باعي كام 

 ةا حبيبي ك  شي  ب ضا               ما بأةدةنا يل نا  عسا         

  بيا  كيعنا أقدا اا                     ذا، ةوم بعد أن عن الل ا        

 األر ي  يله                       و  قينا ل ا  الوربا فإذا أ      

 ومضى ك  إلى  اةأله                         شئنا فإن الاظ شا      

وإذا كااا أم كلثوم قد شأللا أن لها على ااو ما أ اد،و وقدمأله لليألل يو فإاها لن 

الارةة في الاعفق فأليا   ألألف بارةألها في الألعألي  على ااو ما قدمناق ف د  زمألها هعه

قدما وأير، ومنلاو حعفا أةضاق فعندما ايألا ، الي ان  و صرفا في إعادة 

 ر يبهاو وكواا منها اصا لدةداو لعلا معظن الي ان  الألي ايألا  ها م ان  ث ثية م  

أاها  باعية الألألوةنو ومعنى ذلك أاها حعفا بيألا من الي    الع  ايألا  ه وأعاد، 

بدا هعا الي    وكأاه  ير ااقصو أو ةاي  معنى لدةدا لن ةألن عند العاعر   ألوةنه بايد

حين فرغ من كألابة ال صيدةق ولننظر في الي ان  الععرة الألي ايألا  ها وابدأ بالي    

 األوا وهو م ألألح أن ا االي ف د حعفا البيا الراب 

 و اا وىوبسانا من ادامى حلن        هن  وا وا أبدا وه               

 وهو مألعلق بالبيا الثالد :

 كيف ذاك الا  أمسى يبرا      وحدةثا من أحادةد الكوى            
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ألاه مع وف عليه وبالصو ة كلها فيه وهي الصو ة الألي  كسد ضياع الهوى 

وضياع نرفيه و وكيا حعفا هعا البيا  ير، الصيا ة الععرةة في البيا األوا من " 

لهوى" إلى "ةا فؤاد     س  أةن الهوى" وهو  ويير د لي وال  ةافؤاد   حن هللا ا

وكبير من  يوة الدعا  إلى  يوة ال ل  و يوة الدعا  هي األوفق لسياق الي    

 الع  ةبألي على هوى ضاع كأاه ما، ولن ةبق منه إ  ال ل  الع  ةدعو له بالرحيةق

لي    الراب  من أن ا وفي الي    الثااي من أن ا أم كلثوم الع  هو ا سه ا

 االيو حعفا أم كلثوم البيا الثالد:

 آه ةا قبلة أقدامي إذا           شألا األقدام أشواك ال رةق            

 و ير، الكيلة الاالية في البيا األوا من هعا الي    من 

 لسا أاساك وقد اادةألني           ب ن ععب اليناداة  قيق        

وقد أ رةألني" وال رق الد لي كبير بين السياقين اللووةينق فالندا   إلى" لسا أاساك 

بال ن  ير اإل را  بال نق ومث  حعف البيا الثالد أةضا فكوة د لية والعةق فاعفه حعف 

ألللوب إاعالي ةاي  لوعة و اسرا على اليابوبق وا كأل ا  بالاعف لع  األللوب 

اليخألا ة و فاليوقف الكيالي موقف  نالي بألالي  أللوبا يبرةا يالصا في األبيا، الث ثة

أليق به األللوب اإلاعالي ولي  إليبا  ق   وقد أدى هعا الاعف إلى لع  بداةة البيا 

الثالد " برةق" مرفوعا وهي في األ   منصوبة على الع ف على الندا  في البيا 

 الياعوفق

ي    الخام  ععر من وفي الي    الثالد من أن ا أم كلثوم الع  هو ا سه ال

 أن ا االيو حعفا أم كلثوم البيا الراب  وهو:

 مرهف السي  لوق  ال دم          وأاا مر    في موضعي               

وةصو  هعا الي    عودة العاعر إلى مألان الل ا  حالة الله ة والعوق الألي  ير ه 

وألن ا األظا  وبط  الوقا على ا سهو والبيا الياعوف ةألي  هعه الصو ة الألي يلا 
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من اليابوب ولن ةبق لدى العاعر إ  إ هاف السي  لوق  الخ وا، الألي  بيا    ألون 

الألعبير الععر  أةضا من " لك إب ا  الد ا الينعن"  إ  في وهيهق وقد حدث  ويير في

إلى " لك إب ا  اليدا الينعن" وهو  اوا د لي فا ق أةضا ق فلألعبير باليصد " الد ا" 

 ير الألعبير" بالن ال اع " فالد ا عند االي فع  أثير لدةه ةصد  من اليابوب الع  

ن الو ف " مدا" هو الع  أ اده  صد  منه ك  األفعاا األيرى الياببة إليهق ولو كا

 االي ما كان لليابوب عنده ك  هعا الثرا  من أو اف الكياا والد اق

 وحعف البيا الراب  في الي    الراب  أةضا وهو:

 ها أاا ل ا دموعي فاعف عنها        إاها قبلك لن  بعا لاي       

ص من هعا األلر وهو مألعلق باألبيا، الث ثة الساب ة ألاها  يث  لاظة الخ 

اليرهقو والألعلق بيا   ةكي و والبيا الراب    سير أو  علي  شعر  لهعا الخ ص وكان 

 من األولى أ  ةاعفق

 أما البيا الراب  الياعوف من الي    الخام  من أن ا أم كلثوم وهو:

 معرق ال لعةو في من  ه             لوة النو  و عبير السيا       

ن أاه ةألي  منظومة األو اف ال رةدة للابي " الساحر"و فيبدو أن على الر ن م

حعفه لا  لعدم ليواة م انعه الصو ية في اليد واإلن ق مث  األبيا، الث ثةق فالبيا 

األوا منها فيه م ان   و ية نوةلة وقصيرة " حبي  لاحر" ومث  " اب   ول ا 

لة بين " عبق السار كأا ا  الربي" وحيا  " و" ظالن الاسنو شهي الألبرةا " و اليعاك

وبين " لاهن ال رف كأح م اليسا " فالي    األوا " عبق السار" ةعاك  " لاحر 

 ال رف" وكعا اليعاكلة بين الألعبيهين في ك  منهيا " كأا ا  الرباو كأح م اليسا "ق

ألعل ة بيا ومن ال فا أن األبيا، الياعوفة من الي ان  الألي  نألها أم كلثوم و أبيا، م

قبلها بيا ةعني أن الي    الرباعي الألألوةن عند االيو وحدة مألأليلة الصيا ة واليعنى 

والصو ة و وأن الرابط بين الي ان  أو الوحدا،  ابط ا سي عان ي مدا ه ال ل  الن سي 
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والياد  واإلاسان الع  يلف بويابه هعا ال ل  ببعدةه الياد  والن سي وأن الي    

آثر، ايأليا ه أم كلثوم م    أو وحدة ااقصة الصيا ة الععرةة اليألعل ة  الث ثي الع 

بالبيا الياعوفق وقد   ى هعا الن ص قوة األدا  الألعبير  عند أم كلثوم و وقوة الألعبير 

اللاني عند السنبانيق وقد الأليعا ها ان ال و ان معا على  يا ة الولدان السيعي عند 

وبنا   و ة ييالية يا ة بأل  مأللق أو مسألي  عن هعه  اليألل يو و يا ة قوة الألأثيرو

اليرأة اليابوبة الألي ا   ا إلى مسألوى اليثاا في ك  الص ا، الكسدةة والن سية 

واألي قيةق وبألعدد اليألل ين أو اليسأليعينو  عدد، هعه الصو ة و وير، من زمن إلى 

ان  ادحا على امألداد زمن ومن ث افة إلى ث افة وب ي  دى  و، أم كلثوم وأ دا  الل

 لاحا، الألل ي وأزمااهاق

ف ي الي    الساد  الع  ةصو  فألنة مكل  هعه اليابوبةو  ير، أم كلثوم م ردة " 

ودم" من الع ر األوا في البيا الثااي لألألون ليلة الع ر" وأاا ح  وقل  هالن" 

 حعفا البيا الراب :

 لوبا  آدمي مسناول ااا فااأل ضنا لاظة                           

 واكأل ا بيا قبله : 

 ومن العوق  لوا بيننا     وادةن قدم الألا  لنا                  

مدي  للي    الساب  اليأيوذ من قصيدة " الوداع " الع  ةيث  ال ية الد امية " ه   

 أى الا  لألا ى مثلنا" م  أن البيا الياعوف له  علق واضح بالع ر الثااي من 

وادةن قدم الألا  لنا" " ول ااا" أ  هعا الندةن ل ااا ييرة الا  الألي ألألر نا  البيا "

لألننا " ااأل ضنا لاظةو لوبا  آدمي مسنا" وأما حعف البيا اليعكو  وو   ما قبله ببداةة 

الي    الساب و لع  معهد السألر وا األعا  مألص  على  ير ما أ اد االيق فالألوييرا، 

م لن  ألن  وييرا، هينة و  بسي ة و و   نن عن ع   لاذج و وذال ة الألي أحدثألها أم كلثو
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    و ب  هي  وييرا، عيي ة  د ، عن ذوق مد بو وذال ة مأليرلة مألنألها من 

  ألوةن اص لدةد األج عن اصين كاملين لناليق 

ف ي الي    اليأيوذ من قصيدة " الوداع" وهو م    ث ثي بعد أن كان  باعياو 

 م على  ير عاد ها البيا الثالد:حعفا أم كلثو

 و  لعنا إلى أاكيه    فألهاوةن وأ بان لنا                       

وقد لاعدها على هعا الاعف أن أألبيا، الثااي والثالد والراب   يث  ألنا  لو ف 

النعوة الألي اعألر، الابيبينو فألان من السه  عليها إل ان البيا الثالد الع  ةيث  لن  

 ال رح والنعوة النا كة عن حالة السألرق من و ف

وألن د اما " أن ا أم كلثوم" قالية على الانين وال  د" ف د أ ا بالي    الخام  

كام  من قصيدة" الوداع" ليألون هو الي    الثامن في " أن لها" ألن هعا الي    ةا ق 

أن ك  اعوة    دوم"  لها  اةألين األولى إثا ة عان ة الخوف عند اليألل ي أو اليسألي  "

فينداد الألوحد بينها وبين اليألل يو والثااية الأليهيد لنهاةة قصيد ها اهاةة مألوفة ةصدقها 

اليألل ي و  ةنألرها ألن ب   هعه النهاةة هو ال د  وكأانا أمام اليعهد اليألاو   األصا  

ألا  من ث افة  ال د  على أودة ق هعا فض  عن أن ال د  بيعناه الدةني واألي قي لن 

 اإلاسان العربي واليسلنق

فهعا الي    ةعأليد على عنا ر كواية هي أللي  والنو  وال كر والع قة الن سية بين 

الب   وبينهنق فاللي   دةق ألاه وعا  لا ر والنو  اعةر ألاه ةهدد الو ا  السا رو 

 أل    فيه ك  وال كر شؤم ألاه م   كالارةق في معهد  نسا  منه ك  ييون اللعة و

حباا الو   واليألأللن ةلخص األيكة ك  هعا ال  د والأل لا  في أن هعا هو شأن الدايا 

 ودةداها:  عأليا األحبابق

وليا كان هعا دةدن الدايا ف  لبي  إ  إل ان الألعكر والألول  بالنسيان والياو وهعا 

موالهة دةدن  ما دا  عليه الي    الألال  من " أن ا أم كلثوم" بو ف الألرا يكية
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الدايا م  اليابين وهي الألرا يكية ا لألس م والألسلين و كرع األلن والألرا هق وقد 

أل  ا أم كلثوم البيا الراب  من الي    الراب  والععرةن ليألون الي    الألال  عندها 

م  عا ث ثيا أةضا ولألخألن  ؤةألها ال ألرةة والونالية بالي    الألال  والععرةن كام  

هو ا سه الي    العاشر من "أن لها" وهو يألام  يغ في  ؤةة فألرةة عامة    ليألون

 لخص ما لبق من د اما أن لها ف ط ولألن  لخص د اما اإلاسان أةضا على األ ض 

 وليظ  هعا الي    شكنا باقيا في ولدان اليألل ين عبر الكورافيا والألا ةخق
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