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يا لَْيُل ال َتْعَتْب َعليَّ ِإذا َرَحلُْت َمَع النَّهاْر
فالَنّْوَرُس الَحْيراُن عاَد ألَْرِضِه ما عاَد َيْهفو لِلِْبحاْر

وأَناِمُل األَّياِم َيْحنو نَْبُضها
حّتى ُدموُع األَْمِس ِمْن َفَرحي َتغاْر

وَفمي ُتعانُِقُه اْبِتساماٌت َهَجْرَن الُعْمَر حّتى ِإنَّني
ما ُكْنُت أَْحَسُبها َتِحنُّ ِإلى الَمزاْر

ْوُء الَح على ِظالِل الُعْمِر فانَْبَثَق النَّهاْر فالضَّ
يا لَْيُل ال َتْعَتْب َعلَيَّ

َفلََقْد نََزْفُت َرحيَق ُعْمري في َيَدْيْك
وَشَعْرُت باألَلَِم الَعميِق َيُهزُّني في راَحَتْيْك
وَشَعْرُت أَنّي طالَما أَلَْقْيُت أَْحزاني َعلَْيْك

اآلَن أَْرَحُل َعْنَك في أََمٍل َجديْد
َكْم عاَشِت اآلماُل َتْرُقُص في َخيالي ِمْن َبعيْد

غيْر وَقَضْيُت ُعْمري كالصَّ
َيْشتاُق عيًدا. أَيُّ عيْد

حّتى َرأَْيُت الَقلَْب َيْنُبُض ِمْن َجديْد
لَْو ُكْنَت َتْعلَُم أَنَّها ِمْثُل النَّهاْر

َمعي َيْوًما َسَتلْقاها
ِإنَّما َسَترى بِأَنّي لَْم أَُخْنَك و

َقلْبي َيِحنُّ ِإلى النَّهاْر
يا لَْيُل ال َتْعَتْب َعلَيَّ

ُبني َخياالتي قد ُكْنَت َتْعرُِف َكْم ُتَعذِّ
وَتْضَحُك في َغباْء

َعراْء َكْم ُقلَْت لي ِإنَّ الَخياَل َجريَمُة الشُّ
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وظََنْنُت َيْوًما أَنَّنا َسَنظَلُّ َدْوًما أَْصِدقاْء
أَنا َزْهَرٌة َعَبَث التُّراُب بِِعطِْرها

وَرحيُق ُعْمري تاَه ِمْثلََك في الَفضاْء
يا لَْيُل ال َتْعَتْب َعلَيَّ

أَُتراَك َتْعرُِف لَْوَعَة األَشواِق؟
َد اللّيُل الَحزيُن. َوقاَل في أَلٍَم َوَتَنهَّ

ُل الُعّشاِق أَنا يا َصديقي أَوَّ
ْمَس ُعْمِري ُكلَّه َفلََقْد َمَنْحُت الشَّ

مِس في أَْعماقي وَغَرْسُت ُحبَّ الشَّ
ْمُس خانَْتني وراَحْت للَقَمْر الشَّ

َهْر ُق في الُغروِب ِإلَْيِه َتْحلُُم بالسَّ وَرأَْيُتها َيْوًما ُتَحدِّ
قالْت: َعِشْقُت الَبْدَر ال َتْعَتْب
على َمْن خاَن َيْوًما أَْو َهَجْر

َفَترَْكُتها َوَجَعلُْت ُعْمري واَحًة
َيْرتاُح فيها الحائِروَن ِمَن الَبَشْر

الُعْمُر َيْوٌم ثُمَّ نَْرَحُل َبْعَدُه
َونَظَلُّ ُيْرِهُقنا الَمسيْر

َدْعني أَعيُش َولَْو لَِيْوٍم واِحٍد
غيْر َوأُِحبُّ كالطِّْفِل الصَّ
َدْعني أُِحسُّ بِأَنَّ ُعْمري

ِمْثُل ُكلِّ الّناِس َيْمضي َكالَْغديْر
ُق في ُعيوِن الَفْجِر َدْعني أَُحدِّ

َيْحِملُني ِإلى ُصْبٍح ُمنيْر
َفلََقْد َسْئْمُت الُحْزَن واألَلََم الَمريْر

اآلَن ال َتْغَضْب ِإذا جاَء الرَّحيْل
ْوَء في ِظلِّ النَّخيْل واْترُْك رِفاَقَك َيْعَشقوَن الضَّ
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َدْع أُْغِنياِت الُحبِّ َتْمَألُ ُكلَّ َبْيٍت
في ُربى األََمِل الظَّليْل

حاُب لَِيْسأَلوا َعّني ُهنا يا لَْيُل ِإْن عاَد الصِّ
حاِب بِأَنَّني ُقْل للصِّ

أَْصَبْحُت أُْدرُِك َمْن أَنا
أَنا لَْحظٌَة َسأَعيُشها
َوأُِحسُّ فيها َمْن أَنا.

A استثمَر الّشاعُر في قصيدتِه ما ُيسّمى بِالّالزَمِة الّشعرّيِة وهي عبارٌة عن مجموعٍة مَن األصواِت، أو الكلماِت
الّتي تعاُد في الفقراِت، أو المقاطِع الّشعرّيِة بصورٍة منظّمٍة، وتكراُر الّالزمِة يعمُل على رْبِط أجزاِء القصيدِة
وتماســِكها ضمَن دائرٍة إيقاعّيٍة وداللّيٍة واحدٍة؛ فتبدو وكأنّها قالٌب فّنيٌّ متكامٌل في نََســٍق شعريٍّ متناسٍق؛
يجعُل القارَئ ُيِحسُّ بــأّن القصيدَة َوحدٌة بنائّيٌة ، وهذا الّنمُط الّتكراريُّ يكشــُف عن إمكاناٍت تعبيرّيٍة،
وطاقاٍت فّنّيٍة ُتغني المعنى، وتجعلُه في خدمِة النَّصِّ ورسالِته؛ إذ ُيرّدُد ما يريُد الّشاعُر أن يقولَه، أو يكشَف

عنه:
ما الّالزمُة التي تكّررْت في القصيدِة؟ 
ما البنيُة الّتركيبّيُة التي جاءْت عليها؟ وما أثُرها في استثارِة المتلّقي وشدِّ انتباِهه؟ 
ما المعنى الذي حملْته، وما عالقُته بمضموِن القصيدِة؟ 
ما دوُر الّالزمِة الموسيقيُّ في القصيدِة؟ 

B ْح معالَم هذه في المقطِع الّثاني من القصيدِة ُيصّوُر الّشــاعُر شــكَل الحياة التي عاَشــها في ظلِّ اللِّيل. وضَّ
الحياِة؟ وأثَرها في قراِر الّشاعِر بالّرحيِل؟

: صِّ أنشطُة ما بعَد النَّ

: صِّ حوَل النَّ
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