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خلينا نتعرف أكرث عىل ُرّواد الشعر الُحـّر ِمن السّياب وزمالئِه

ولد السياب عام 1٩٢٦ يف محافظة البرصة، 

فَـقـَد  العراق.  جنوب  جيكور،  قرية  يف 

ودرس  بغداد  اىل  انتقل  والدته يف صغره. 

اللغة  يف  وتخّصص  العايل  املعلمني  دار  يف 

االسترياد  ويف  الصحافة  يف  عمل  العربية. 

والتصدير ويف ميناء البرصة وكمدرس للغة 

اإلنجليزية. كان نحيل الجسم قصري القامة. 

اشرتاكية  نزعة  له  وكانت  بالسياسة  اهتم 

مثل أكرث أدباء عرصه. مرض يف سنة 1٩٦1 

تويف  ولكّنه  للعالج  الكويت  إىل  واِنتقل 

هناك يف 1٢/٢٤/1٩٦٤.

بدر شاكر السّياب

نازك املالئكة

عائلة  من  بغداد  يف   1٩٢٣ يف  ولدت 

العايل  املعلمني  دار  يف  درست  معروفة، 

املاجستري يف جامعة   ّ يف سنة   1٩٤٤ ثم 

عملت  أمريكا.  يف  ماديسون  ويسكونسن 

البرصة،  جامعة  بغداد،  جامعة  يف  أستاذة 

ثمَّ جامعة الكويت. عاشت يف القاهرة منذ 

يف  وفاتها  حتّى  اختيارية  عزلة  يف   1٩٩٠

.٢٠٠٧/٧/٢٠

الليل، والسوق القديم

خفتت به األصوات، إال 

غمغامت العابرين

وُخطى.. الغريب

وما تبُّث الريح من نغم حزين

يف ذلك الليل البهيم

الليل، والسوق القديم، 

وغمغامت العابرين

الليل، والسوق القديم

خفتت به األصوات، إال 

غمغامت العابرين

َمْوَت، َمْوَت، ضاَع العدُد

َمْوَت، موَت، مل يَبَْق َغُد

ىف كلِّ مكاٍن َجَسٌد ينُدبُه 

محزوْن

ال لحظََة إخالٍد ال َصْمْت

هذا ما فعلْت كفُّ املوْت

املوُت املوُت املوت

 كلامتهم حياتهم الشعراء
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عائلة  من  بغداد  يف   1٩٢٩ عام  يف  ولدت 

الفضة.  بصناعة  معروفة  عريقة  مندائية 

عاشت طفولتها يف جنوب العراق وتأثرت 

بلهجة املنطقة الجنوبية. عادت إىل بغداد 

قسم  العايل،  املعلمني  دار  من  وتخرجت 

اللغة  مدرسة  عملت   .1٩٥٥ عام  اآلداب 

العربية يف دار املعلامت وممثلة العراق يف 

منظمة اليونسكو يف باريس 1٩٧٣-1٩٧٥، 

ثّم مديرة الثقافة يف الجامعة التكنولوجية. 

انتقلت   . العامية  الفصحى  يف  قصائد  لها 

حتّى  دييغو  سان  يف  وعاشت  أمريكا  إىل 

وقت كتابة هذه السطور.

دار  من  وتخرج   1٩٢٦ يف  بغداد  يف  ولد 

املعلمني العايل يف سنة 1٩٤٤. عمل مدرسا 

مجلة  إِصدار  يف  شارك  ثانوية.  مدرسة  يف 

من   1٩٥٤ عام  فُِصل  الجديدة،  الثقافة 

الوطنية.  مواقفه  واعتُقـِل بسبب  وظيفته 

القاهرة.  ثّم  بريوت،  دمشق،  اىل  رحل 

مناصب  وتسلم   1٩٥٨ يف  العراق  إىل  عاد 

من  العديد  وأصدر  كثرية  وثقافية  أدبية 

الدواوين. عاش يف روسيا بني 1٩٥٩-1٩٦٤ 

يف  عاش  هناك.  جامعي  أستاذا  وأصبح 

شخصية  وأصبح   1٩٨٩-1٩٨٠ بني  إسبانيا 

بارزة يف الحركة األدبية يف إسبانيا. رجع اىل 

أكرث  كان   .1٩٩٩ عام  هناك  ومات  سوريا 

رّواد الشعر الحّر إنتاجا.

سافرت؟

ثم ماذا؟

أقمت يف الفنادق الكبرية

طُفت مع الُسيّاح يف األسواق

واملتاحف الكثرية

جلست يف املقهى عىل 

الرصيف

ثم ماذا؟

الليل والباب املضاء وأصدقايئ 

امليّتون

بال وجوه يحلمون

بالفجِر والحمى وُصّناع الظالم

 يُتاِجرون مبا تبقى من ُسموم

كّل الدروب هنا إىل روما 

تُؤّدي

والذئِاب

تسطو عىل من ال كاِلب له

وسفاكوا الدِماء

يقاِمرون مِبا تبّقى من رصيد

مليعة عّباس عامرة

عبد الوهاب البّيايت
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لندن  يف  وتويف   1٩٢٦ عام  بغداد  يف  ولد 

عاش  األصل.  كردي  شاعر  هو   1٩٩٦ عام 

حياة مضطربة، توفت والدته وهو يف سن 

بيت  إىل  بعدها   وانتقل  عرش  السادسة 

فرتك  هناك  العيش  يحب  مل  لكنه  جدته 

بيت العائلة وعاش مترشّدا. انشغل تفكريه 

ينه  مل  االنتحار.  حاول  أنه  حتّى  باملوت 

دراسته الثانوية ولكنه ثّقف نفسه بنفسه. 

مجلة  يف  محّررا  وعمل  لبنان  إىل  انتقل 

آمن  عربية.  آفاق  ومجلة  اللبنانية  العلوم 

بالوجودية ثم املاركيسية ثم الدميقراطية. 

أدبية  نقدية  وكتب  شعر  دواوين  أصدر 

كثرية.

 أسئلة للنقاش

1- بعد قراءتكم مللّخصات حياة رّواد الشعر الُحـّر يف العراق، ما هي النقاط املشرتكة التي تجدونها يف تجاربهم الحياتية 

والشعرية؟

٢-  اِختاروا شاعرا ِمن أيَّ بلد وعرص واكتبوا فقرة عن حياته وشعره مثل الفقرات يف الجدول أعاله تم قدموه يف الصف.

٣- اختاروا عناوين لـِلقصائد يف الجدول أعاله ثم اِبحثوا يف اإلنرتنت عن عناوينها األصلية. 

٣- اختاروا قصيدة من الجدول أعاله وارسموا املشهد الذي تتحدث عنه القصيدة ثّم قدموا رسمكم إىل زمالئكم.

٤- اختاروا قصيدة من الجدول أعاله واكتبوا جزءا ثانيا لها.

باألمس إذ كنا صغار

كم كانت الدنيا صغرية

ما زلت أذكر كل هاتيك 

السنني

تلك الدروب املعتامت

ضحك السكارى العائدين من 

الحياة

بال حياة

لون املساء

بُلَْند الَحيَدري


