
يي يشعر العرب النخلة في ال

 
هه هه واختتتار ففا لل أي صتت خخ نن هه  هلتت نء ينخ ششتتَءي نل ال نخ ورد فَءي لسان العرب ن
فل الناخلة أي المنخولة الخالصتتة( فداعاء إ وفَءي الحديث: ل يقبل الله من ال

فمتيت كذلك لكونها ذات ثمار مصتتطفاة1 فلها س ). والنخلة شجرة التمر لع
دد هتع نص ى ول  فمة التَءي ل تح فصحراوية بالاضافة إل ى فوائدها الج فَءي بتيئتها ال

فسكن أو فَءي الحاجات الخرى. سواء فَءي الغذاء أو فَءي ال
فرات فتتَءي صتتتيغ فنخل فتتَءي القتترآن الكريتتم اعديتتد المتت وقد جاء ذكر ال

فمتتان] اليتتة  لل ور لة ونختت 68مختلفة: ففَءي سورة الرحمتتان [فتيهمتتا فاكهتت
فجرنا فتيهتتا متتن بب وف بل وأاعنا وفَءي سورة يس [وجعلنا فتيها جنات من نختي

هعتيون] الية  هستتورة34ال فل مرتتين وذلتتك فتتَءي  فنها لم تذكر إ فنخلة فإ فما ال ، أ
فنخلتتة] واعنتتد اليتتة 23مريم اعند الية  عع ال هض إل ى جذ نها المخا نء نجا 25 [فآ

يتيا]( عن لبا ج نط هر عك  هط اعلتي شساق عة ت فنخل عع ال عك بجذ فزي إلتي هه ).2[و
فوع الكلمات بالنسبة إل ى وقد اشتملت اللغة العربتية اعل ى معجم متن
لة فية وإذا كانت قصتير هة والود لة فهَءي الفستيل هة صغتير النخلة فإذا كانت النخل
لة فتتإذا ارتفعتتت اعتتن فبار لع فهَءي ج هد فإذا صار لها جذ تنالها التيد فهَءي القااع
خت فتتَءي لة فتتإذا تنتتاه نق نباستت هة فتتإذا زادت فهتتَءي  نن ندا ختي فصتت هة وال خقل شر ذلك فهَءي ال
لة فإذا كتتانت ناع عر نكا نَءي  عء فه هة اعل ى الما فنخل نذا كانت ال لق وإ هحو نس عل فهَءي  دطو ال
هرها ينتثر وهو أخضتتر هبس هء فإذا كان  نها خن لة وسنة ل تحمل فهَءي س هل سن تحم
لر، فتتإذا متتالت هبو هصتتن خت من أسفلها وانجردت فهَءي  شق لة. فإذا د عضتير فهَءي خ
لة اعتتن همنفتترد لة، فتتإذا كتتانت  شتيتت عب نج هر هد اعلتيتته فهتتَءي  لن تعتمتت فكتتا هد نها  نت نل تح هجع و

لة. نوان نَءي اع نها فه عت أخوا
نة فتتتَءي فنخل فن ال أما الفعال التَءي تنسب إل ى النخلة فهَءي اعديدة منها أ
خت نطب خر فم أ خت ث نع خم فم أ خت ث نه خز فم أ خت ث نسر خب فم أ خت ث خبلح فم أ خت ث نع نها أطل بادئ أمر

خت( نمر ).3أت
عد فتتَءي تتتونس اعشتترات النتتواع متتن حتيتتث عريتت نج ند أهتتل ال هر اعنتت فتم وال
فتمتتر اعلتت ى فن أستتماء ال فلون والمذاق ووقت جنتيتته ويزاعمتتون أ فشكل وال ال

اعدد حروف الهجاء وأكثر من ذلك.
هل  عه منهتتا يأكتت فله وترحال فَءي فَءي ح نة رفتيقة العرب فنخل فن ال فلهتتا يلتتوذإ وبظ

فتيتتة هيوقد ناره وله منها منافع أخرى فَءي شؤونه التيوم نها يبنَءي بتيته و عف نع نس وب
فصحراء القاحلة وقتتد عانبثقت من حولها الحتياة فَءي ال فنخلة  هوجدت ال فلما  وك
فنختيتتل كقتتول فنخلتتة أو ال فتية اسم ال حملت اعديد المكنة فَءي الجزيرة العرب

فتيات: فشعراء فَءي المفضل بعض ال
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بل خخ نه ن نتيا هة م ندا هح دم بها ال هؤ نت
هر( عورا خز نها اعن أبانتين آ )4وفتي
ومثل قول الخر أيضا:

عم عه نسا نو عظ  خي نر هق نة وال هب نخل نبا أر
هف( لف مألو فنَءي كذلك آل )5إ

وكقول المتنبَءي:
فل نة إ همقامَءي بأرض نخل ما 

همقام المستيح بتين التيهود( )6ك
لة اعند بعلبك لبنَءي كلب. فستياق هَءي قري وأرض نخلة فَءي هذا ال

فنخل متتوع حلتتوان وهتتَءي مدينتتة هتعرف بال ومن أشهر الموااضتيع التَءي 
فشتتعراء فتتَءي نخلتتيهتتا لر متتن ال لما بالعراق وقد قال كثتي كانت مشهورة قدي
هه شن المنصور نها شم بقطعهما لك نه شي قد  فن المهد فت ى روي أ اعديد القصائد ح
خن ل فائتتدة لتته فتتَءي قطعهمتتا ول اضتترر فتتَءي بقائهمتتا اعن اعزمه قائل له أ

لضا. أي
ند فنخلتتين فقال فتيهما قصتتتيدة متتن أحتت شر بال فياس م همطتيع بن إ فشااعر  ال

اعشر بتيتا مطلعها:

هحلوان خَءي  عنَءي يا نخلت ندا عع خس أ
فزمان                     وآبكتيا لَءي من ريب هذا ال

فن ريبه لم يزل نما أ نااعل و
فرق بتين اللف والجتيران هيف                         

عد كبار القتتوم فتتَءي بلد علبنه أح فبه  فشااعر يذكر فَءي هذه القصتيدة ح وال
فم يشتتكو حظتته متتن الفتتراق فن فتيها إل ى اعهده الجمتيل معها ث العجم ويح

قائل فَءي آخرها:

وبرغمَءي أن أصبحت ل تراها
فنَءي وأصبحت ل ترانَءي                      العتين م

فداعت فقد تركت بَءي إن تكن و
فضمتير لتيس بوان                        لهبا فَءي ال

فضرام فَءي قصب الغاب كحريق ال
)7                        رمته ريحان مختلفان(

فبتتة فتتَءي كتتثتير هحلوان ترمزان إل ى اللفة والوصال بتين الح خَءي  فن نخلت إ
فنهما كانتا قريبتتين من بعضتتهما فتتإذا نظتتر المتترء من الشعار القديمة ل
فن هيتتروى أ فشجون وجمتيل التتذكريات و إلتيهما وهو اعل ى سفره أثارتا فتيه ال
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فر بهتتا رأى فر إلتت ى النتتدلس واستتتق فداخل اعنتتدما فتت المتير اعبد الرحمان ال
لة فَءي ساحة قصره فقال: نخل

فرصافة نخلة فدت لنا وسط ال تب
                     تناءت بأرض الغرب اعن بلد النخل

عت بأرض أنت فتيها غريبة نشأ
                    فمثلك فَءي القصاء والمنتأى مثلَءي

علغتراب اعتتن المكتتان الصتتلَءي وكتتذلك فشتتعور بتتا لب من هتتذا ال وقري
فشتتااعر محمتتد هل ال فنخلتتة اعنتتد مرآهتتا قتتو هس فتتَءي نفتتس التتوقت بال النتت
فنخلة الغريبة) والتتتَءي المرزوقَءي قصتيدته التَءي جعلها تحت اعنوان: (إل ى ال
فربتيتتع المدرستتتية فهد لها بقوله: "داعانَءي بعض تلمتيتتذي لقضتتاء اعطلتتة ال م

فشتتمال التونستتَءي وكتتانت تحتتت1945سنة   بضتيعة لهمم قرب ماطر بال
فتونستتَءي( فنختيتتل بتتالجنوب ال عت ال فصبا واحا فكرتنَءي بموطن ال لة ذ نافذتَءي نخل

8.(
فل محمد المرزوقَءي قصتيدته قائل: يسته

هب وجودك فَءي هذا المكان اعجتي
هب لث إلتيك يطتي خك                          فكتيف هنا م

نها لة باتت اعل ى رغم أنف أيا  نخل
هب هيصاراعها الاعصار وهَءي كثتي                        

هف عن منها اعواص هث بالغصا وتعب
هب فنختيل جنو هر ال فشمال وأوكا                        ال

لل  فقتت فن الحتياة تن فل تحزنَءي إ
هب لرا، كلنا فَءي الحتياة غري                       وصب

لها لتته فتتَءي الغربتتة فشااعر محمد المرزوقَءي رأى فتتَءي النخلتتة شتتبتي فال
لرا إذا يقتتول اعنتتد فد بهتتا أز لسا ويشتت فثها حزنه كَءي يطتيب بها نف فعمد إل ى ب

آخر القصتيدة:

بة فل لتيل أناجتيك من بتيتَءي هنا ك
                        فأذكر فتيك موطنَءي فأطتيب

نس غربتَءي وأنس ى بك اللم يا أن
هب هب فؤاد صاراعته خطو                      وخط

 واضمن الستياق نفسه تقريبا أنشأ الشااعر أحمد اللغمانَءي قصتيدته التتتَءي
فدم لها هو أيضا كما يلَءي:1953بعنوان (النخلتان) سنة   وق
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فطريتتق الواصتتلة بتيتتن قرنبالتيتتة وبنتتَءي خلد (نخلتتتان غريبتتتان فتتَءي ال
).9رأيتهما ترتعشان فَءي يوم شتاء وإاعصار)(

فداخل فرحمتتان التت فيتتاس واعبتتد ال فنخلتتة بتتن إ همطتيتتع ال عاستتتلهم  ومثلمتتا 
فن أحمتتد اللغمتتانَءي فن فتتإ فنخلة فإ ومحمد المرزوقَءي الحنتين والغربة من ال

فول قصتيدة: يفتتح قصتيدته بنفس المعانَءي تقريبا فهو يقول فَءي أ

جذاعان قاما ههنا فَءي مسربَءي
                          قذفتهما الواحات مغتربان 

جذاعان بل روحان من بلدي هنا
                          فَءي هذه الصقاع معتنقان

فربا روحان فَءي هذا العراء تغ
                           وبهذه الهوال يشتجران

لة إلتت ى فلغمانَءي جعل من هذه المناستتبة اعتتود فشااعر أحمد ال فن ال غتير أ
لنا آخر لم نعهتتده اعنتتد فما أاضف ى اعل ى القصتيدة لو مرابع طفولته وصباه م

ذكر النخلة فَءي ما سبق فهو القائل:

هلنَءي فضح ى فأخا ألقاهما اعند ال
عن نن ثما عاب فزارات                     فَءي واحة ال

بق  ألهو مع التراب تحت بواس
عن فسماء بعنا فدت إل ى كبد ال                    م

هب يهزج تحتها والجدول المنسا
فنشوان فنح ال فنحا كتر                          متر

لقا نع تساب فلق النخل المنتي نتس
عن                   ونعتيث فَءي اعرجونه المزدا

فمع نرتمَءي  فل بالبلح المج ونظ
عن !  فججها بل أاضغا لب نؤ                      حر

فهمتتة كمتتا ففَءي القصتيدة اعواطف البهجة والمرح رغم بتتدايتها المتج
فنخلة والواحة والطفولتتة والهتتل وااضتتح لتتدى أحمتتد فنَءي بال فن التغ نلحظ أ
فل عااعتراضاه فَءي طريقه إ اللغمانَءي فَءي هذه القصتيدة وما الجذاعان اللذان 

فصبا. مناسبة للحديث فَءي غرض الحنتين إل ى ال

فشتتعراء اعنتتد ظلت النخلة اعلتت ى متتدى العصتتور والمصتتار ملهمتتة ال
فتتت ى الشتتااعر فيتتامهم وح فزاهر الذي اعاشوه فَءي غابر أ تذكارهم للمااضَءي ال
ند فتتَءي النخلتتة دب) وجتت فص فيف اعند معاراضته لقصتيد (يا لتيل ال مصطف ى خر

أحسن دااعتية لتجديد اعهده مع أاعذب الوقات:
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هه هر قد انبسطت يد فده هه فال فدد شم نجتتتتتتتتتتتت هل العهد ه
فرده هم يشجتيك تغتتتتتتتتتتتت فنخل يمتتتتتا فرد فوق ال وتغ

فنت شز الغصن وغ هل ه فددهوالبلب بب يتتتتر تتتتت ى لحن الح
فودهيتلو تسبتيح صبابتتتتتتته  فتله ويجتتتتتتتت فتيتتتتتتتتر
فسم اعن زهتر فضتتتتتدهوالغاب تب فت ى اللتتتتوان تن ش

فالواحة تبدو لدى مصطف ى خريتتف ستتنفونتية متتن تناستتق اللحتتان
فنخلة الكتتثتيرة فكز بعدئذ اعل ى آلء ال ولوحة من تآلف اللوان سراعان ما ير

قائل:
هقها فنجم بواس ههطمحت لل فنجم وفرقتتد فهواها ال

هه فله وتعبتتتتتتتتد هنو ل فرفعة فارتفعت تع منحاها ال
هه فلت يتتتد نمه ج ننه ومكار فحباها الله محاستتتتتت

فشوان فتيفتتتتت فود كالن فودهتتأ تضح غصن البان تأ
فلتتتتده نتق نض مثل العقد  فل ى الجتيد بطلع أبتيتت وتح
هده( لبا متتتتتتتتور لقا اعذ فر بثدي مثل العاج رحتي هد نت ) 10و

فم خصائص النخلة سواء من ناحتيتتة فيف اعند أه قد وقف مصطف ى خر
فزينتتة المنظر أو من ناحتية المأكل والمشتترب أو متتن ناحتيتتة الجمتتال وال
فدللتتة والمحتتدود إلتت ى المطلتتق وهتتو فرمز حتيث تجاوز الوصف إلتت ى ال وال
فن النخلتتة تعتتتبر لر فَءي تاريخ الشعر العربَءي الذي رغتتم أ يي ناد لل شعر تناو
فد يمكتتن في حتت فنها غتير كثتيرة التواتر فتيه فتتإل ى أ فل أ فم اعلمات بتيئته إ من أه

هث غتياب هذه الظاهرة. بح

عاصتتطفاه فم متتا  عااعتبارها أهتت عامرئ القتيس ب فلقة   إذا نحن اعدنا إل ى مع
فنتته يتتذكر النخلتتة فتتَءي ستتتياق فننتتا ستتنجد أ فشعر، فإ فَءي فَءي ال العصر الجاهل

الغزل قائل:

نمتن أسود فاحم وفرع يزين ال
همتعثكل فنخلة ال خنو ال عق                              أثتيث ك

فلتيه فنخلتتة فتتَءي تتتد عامرؤ القتيس غزارة شعر حتتبتيبته بعرجتتون ال فبه  فش
وتناظره وتناسقه.

لت آخر فَءي غرض الوصف اعند تشتتبتيه البتتل فمة فَءي الصمعتيات بتي وث
فيادي: فنخل اعند قول ال بال

لر خت تقول قصو وإذا أاعراض
                           من سماهتيج فوقها آطام
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بب وإذا فجئتها بطتتتن غتي
عصرام( لل قد حان منها  نت نخ )11                     قل

فنختتل تعنتتَءي فن كلمتتة ال فما البتيت الوارد فَءي شواهد لسان العرب فتتإ أ
فلتته يشتتبه فتتَءي فين بتته لع فَءي لدى المرأة كانت تتز هحل لاعا من ال فَءي ستياقه نو

فنخلة: شكله ال
عص خاع عد لبا فوق  هت بها قضتي رأي

فنخل أينع والكروم( )12                  اعلتيه ال

فشعر العربَءي الحديث بما فتيه متتن ختتروج ففحنا دواوين ال فننا إذا تص لك
بن جديتتدة، فنسق العرواضتتَءي القتتديم وبمتتا فتيتته متتن أغتتراض ومعتتا اعن ال
فنخلتتة فتتَءي فشعراء العرب المعاصتترين كتتثتيرا متتا يتتذكرون ال فن ال لحظنا أ
لل عاستتتهل فتياب يجعتتل متتن النختيتتل  فستت قصتتائدهم فالشتتااعر بتتدر شتتاكر ال

لقصتيدته (أنشوة المطر) قائل اعند مطلعها:

خر بل سااعة السح نتا نختي عك غاب اعتينا
خر أو شرفتان راح ينأى اعنهما القم
خم عك حتين تبسمان تورق الكرو اعتينا
عنهر( نن نص الاضواء كالقمار فَءي  )13وترق

فرك فتيتته العناصتتر فنختيل فَءي هذا المقطع كالمنظر العام الذي تتح فال
فتيتتة الحركتتات فول حتيث منه تنطلق بق فنه إذن يمثل المشهد ال الخرى فكأ

فَءي القصتيدة.

فلَءي) قتتد فشااعر المتيدانَءي بن صالح فَءي قصتيدة (فَءي رحتتاب المتتتو وال
لدا بالنستتبة إلتت ى مستتار شتتعره لكا جدي فنخلة مسل فنتيه بال سلك من خلل تغ
فشعراء فتية وبالنسبة كذلك إل ى تناولت ال فمة الذي دأب فتيه اعل ى الواقع اعا
فمتتل أقتترب فول فَءي منح ى هو إل ى التأ فنه جعل قصتيده المط فنخلة حتيث أ لل

فرمز ينبثق ومن التراث ينهل مثل قوله: نتيل وهو من ال فوف أم وإل ى التص

فنخلة لَءي هذه ال
عد فجادة الوج س

لمعراجَءي
فجل وكم كان تأ
فهَءي لَءي أجنحة
لدا ما حملتها أب

لما نسور يو
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فنخلة لَءي هذه ال
خر فلم نو س

فلَءي لفضاءات التج
خر( ) 14ولاعراس الحضو

فروحتية بمتتا فنخلة فَءي أبعادها ال عاحتفال بال فقصتيدة المتيدانَءي بن صالح 
فضتتاربة فتتَءي التاريتتخ فشااعر من رموزهتتا ال عاستلهمها ال فملت  فمنه من تأ تض
النسانَءي ول اعجب فَءي ذلك فالمتيدانَءي بن صالح هو كذلك مثل الشعراء
فنختيتتل والتتذين السابقتين الذين كان موطنهم ومتيدان طفولتهم واحتتات ال

فظفوا ذكرياتهم فتيها. و

لزا فشعرية الحديثة الخرى رم فنصوص ال فنختيل يصبح لدى بعض ال فن ال إ
فتيتتة فتتَءي فبث بتتالقتيم الوطن لزا للتشتت فصمود ورمتت فصل والثبات وال لمعانَءي التأ
فل ى ذلك فَءي قصتيد الشتتااعر محفتتوظ الجراحتتَءي فصعبة كما يتج الفترات ال

فن الذي سوف يأتَءي أت ى): (ل

فنختيل ننا صفة ال عانتحل لما  قدي
وقلنا لعصافتير المدائن

فلَءي تعالَءي... تعالَءي استظ
فرحتيل فتيأنا المساء لل فم ه ث

فنساء شجرا يقتفَءي أحلمنا فتيأنا ال وه
فذاهبتين لما اعل ى ال وقلنا... سل
لة فن اللتيل أشراع فبأنا أ لما تن قدي

فج ى مواقتيت تختزل الفرح المس
فرغبة والموت ما بتين ترياق ال

بأاعتاب التياسمتين
لتحتيا البلد

فل الغانَءي بكل المعانَءي... وك
فدى والعتتتلم المفتتتتت

هتفنا.. هتفنا باسم البلد،، وقلنا نموت
لة فَءي المزاد.. فنختيلز. وتنعتق زيتون لتيحتيا ال
فتحدنا فتق العشب فَءي رؤانا.. ا ...قديما تع

فنختيل( فنا للبحر بتيان ال فسماء... وأاعل )15بلون ال

فنختيتتل وهتتَءي التتتَءي ل فبتتر محفتتوظ الجراحتتَءي اعلتت ى صتتفات ال هكذا يع
فصتتبر وبتيتتن فصتتمود وال فستياق تتراوح بتين ال فد وهَءي فَءي هذا ال هتحص ى ول تع

المل والفرح.
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فشعبَءي هذا الدب الذي ما لرا أواضح فَءي الدب ال فنخلة حضو فن لل غتير أ
فلزمتتة متتن فتيتتة ل تتتولتيه العنايتتة ال تزال الجامعات فتتَءي أغلتتب البلد العرب
لر بالمعتتانَءي والبعتتاد ل يي وزاختت لب ثتتر فدراستتة وهتتو أد فتدوين وال الجمع وال

فَءي الفصتيح. لدا للدب العرب فل سن نراها إ

فمن تشتتبتيه فَءي فَءي تونس تض فن هذا الدب الشعب فنخلة فإ وفَءي مجال ال
هتوصف المرأة لرا ما  فنخلة وكثتي عاقترنا بكونهما مثل ال خَءي المرأة إذا ما  حاجب
فصحراء) فثل أغنتية (يا زين ال فنخلة وتم فدها بال عااعتدال قوامها ورشاقة ق اعند 
فنانتتة الراحلتتة صتتلتيحة بالباديتتة وبالجمتتال الصتتتيل أكتتثر فنتت ى الف التتتَءي تتغ
فنخلة فتتَءي لرا اعن الوجدان العارم نحو رمز ال لل وتعبتي الغانَءي التونستية تداو
عمختيال الشعبَءي ومثلما كتب محمد المرزوقَءي فَءي قصتتتيدة (إلتت ى نخلتتة ال
فص هذه الغنتية التَءي ترستتم النخلتتة والمتترأة فنه هو الذي كتب ن غريبة) فإ

كأبه ى ما يكون.
فرواية هَءي أيضا فنخلة بل ال عااعتن ى بذكر ال فشعر وحده هو الذي  لتيس ال
فدث اعنهتتا فيتتف يتحتت فنخلة صفاتها الفاتنة فهذا الديب البشتتتير خر فجلت لل س

فَءي روايته (الدقلة فَءي اعراجتينها) قائل:
فية شجرة أخرى، وكتتم هتشبه أ فشجرة المباركة التَءي ل  فنخلة، هذه ال ال
هق متتن الرض به بالنستتان، ل فتترع لهتتا ول غ صتتن، تنطلتت لهتتا متتن شتتب
فرع جريتتدها متتن القلتتب فنور ويتفتت فسماء وال لة فتنفتح فَءي ال فبار لة ج مستقتيم
هه هف هن ستتع فوارة خضراء، يلتي فنه ن لقا فَءي دائرة كأ لرا أخضر باس لشا متناظ منقو
فد اعنتتد اقتتترابه متتن دق حت ى لتيكاد أن يكون فَءي نعومة الريشة، ويشتتت وير
نب درطتت لدا، يحمتتَءي ال بد فذبابة، مس لكا أسود ال فت ى يصتير شو فلب ح الثمرة ويتص
يَءي، تزهتتو وتحلتتم، تستتقَءي لذ شه لب، وقلبها لذي لق اعذ من اليدي، دمها رحتي

فربتيع( فب فَءي ال دن، وتطلب الح هتسكر، تلد وتج ).16و

هملهمة الشعراء والدبتتاء فصحراء و تلك هَءي النخلة أصل الحتياة فَءي ال
).17اعبر العصور(

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
:الهوامش

- ص3لسان العرب لبن منظور – دار لستتان العتترب – بتيتتروت ج)1(
605 
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المعجم المفهرس للفاظ القرآن الكريم – محمد فؤاد اعبد الباقَءي)2(
– دار إحتيتتاء التتتراث العربتتَءي بتيتتروت – لبنتتان، الجتتزء الثتتالث، ص

604.
.196فقه اللغة لبَءي منصور الثعالبَءي – دار مكتبة الحتياة ص)3(
المفضلتيات: تحقتيق أحمد محمد شاكر واعبد السلم محمد هتتارون)4(

.338، ص1976– دار المعارف بمصر، 
.374نفس المصدر، ص)5(
شرح ديوان المتنبَءي للشتيخ ناصتيف التيتتازجَءي، دار القلتتم، بتيتتروت-)6(

.16لبنان، ص
.224، ص1988قصص العرب، دار الجتيل، بتيروت-لبنان، )7(
بقايتتا شتباب، محمتد المرزوقتتَءي، التتدار التونستتية للنشتر –تتونس)8(

.147، ص1966
قلب اعل ى شفة، أحمد اللغمانَءي، التتدار التونستتتية للنشتتر، تتتونس،)9(

.86ص
دب ومعاراضاتها، الدار العربتية للكتاب.)10( يا لتيل الص
الصتتمعتيات، تحقتيتتق أحمتتد محمتتد شتتاكر واعبتتد الستتلم هتتارون)11(

خن، دار المعارف بمصر،  .188- ص1976هارو
.474، ص1971بدر شاكر الستياب، الديوان، دار العودة، بتيروت)12(
فن التذي ستوف يتأتَءي أتت ى، مجلتة الموقتف)13( وظ الجراحتَءي، ل محف

.39، ص1997، ديسمبر320الدبَءي، دمشق-سوريا، اعدد
فيف، الدقلة فَءي اعراجتينها، ص)14( .14البشتير خر
هانظتتر مثل)15( فنخلتتة كتتثتيرون.  عاستتتلهموا ال الشعراء المعاصرون الذين 

عامتترأة1989ديتتوان فصتتول بتيضتتاء، اعلتتَءي دب، تتتونس ، وديتتوان 
هانظتتر1985الفستيفساء،سوف اعبتيد، دار الرياح الربتتع، تتتونس ، و

كذلك ديوان بوح البتتوادي، اعبتتد العزيتتز ستتعود البتتابطتين، المركتتز
.1995الثقافَءي العربَءي، بتيروت
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