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وفي هذه القصيدة , من الشعراء الذين أجادوا في هذا الميدان أحمد شوقي المكنى بأمير الشعراء      

  .أقلقت المجتمع المصري آنذاكيعالج موضوع إنتحار الطلبة كظاهرة 

ويلقي باألسباب الرئيسية على التربية ويراها ذات تأثير كبير في الدفع إلى ذلك السلوك المنافي للقيم 

  . واألعراف والمعتقدات والتقاليد السائدة في المجتمع
  :فيبدأ بالوصف والتساؤل قائال

 

Iرد �� أ���� *��kl � ا
                   I LGmا ,�=� أ ���رد 

  

أي يستقي منها , وإنما الورد بمعنى أن اإلنسان يرد من أيامه , ال أظن الشاعر قد قصد زهرة الورد

ويسقط صريعا ومعاديا , فكيف له أن يعثر بمداد طاقته وقوته وقدرته , وبها ينمو ويتطور ويكون 

باآلمال والتطلعات والتفاعالت الجادة التي من المفروض أن تكون مكللة , لنفسه ووجوده ومسيرته 

وفي هذا إفتراض لحالة غير موجودة أو . المروية بعطاءات األيام الغنية بالعناصر الالزمة للحياة
  .متمناة

  

� % /�د اL�- إ�D Tر ا
 ور��& � �Gا�$I ا�Zر                 
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مقيد , وتبين له بأنه حبيس نفسه  ,لم يجد وسيلة للوصول إلى غاية أو هدف , هذا اإلنسان الواعد 

فما كان له إال أن يقاتلها ويتحرر من , وأصابت بصيرته بالغشاوة والظالم , بأصفاد ثقيلة أعيته 
  .بلوائها وإلتزاماتها السقيمة التي تبعث اليأس والجزع

  

�� و;, �$� ; O��ف ا
 o+1D إ; !1�� ���آ�                   

  

بأياديهم التي ال تعرف سوى اللعب بالكرة وغيرها في مالعب الصبا والشباب يقتلون أنفسهم 
وما هو الدافع الذي أجبرها على إرتكاب , فكيف تحولت هذه األيادي البريئة إلى آثمة , وميادينه

وفي هذا تكمن مشكلة معقدة وفاعلة وقوية ذات تأثير خطير على سلوك , العدوان على النفس 

  .لمرحلة العمريةاإلنسان في هذه ا
  

V pوا -L1 o2L@� ,و�� 
                �O�r�1س ���� وا o2L@� 

  

الوسائل  ويبدو أنها من, النفس وقد إمتدت اليد إلى أن تستحضر السم لقتل الذات أو الحبل لشنق

فالطلبة , الحرمان الذي ربما يكون وراء ذلكوفي الشطر الثاني يشير إلى . الشائعة لإلنتحار آنذاك

ولم يتعلموا التواصل مع الوجه , يعرفوا التفاعل اللذيذ مع الحياةيعيشون في حالة صعبة وأنهم لم 

وإنما هم في محنة البحث عن الذات , يبعث السرور وقيمة الدور والوجودالمشرق البهيج الذي 
  .المفقودة أو المسحوقة في دوامة التفاعالت السلبية العاصفة في المجتمع

  

Rds �� I mـــ� ا&� 
               �.�'ة ا�$t ا �� 9u� � 

  

تع بطيب الدنيا وجمالها أم أن يتم, ما هو األفضل أن يقتل الشاب نفسهف, على ما سبق والقول تأكيد

وضرورة دوره وأهميته في صناعة ما هو سعيد , يستشعر حرارتها وقيمة وجوده فيهاو, ومفاتنها
  .وجميل وجديد

  

 Aأ��� � D �� �!X@ــ�I 
                 v+/و Vٌ$Dأ I$�$ �ـــو

  

انقة التي وهكذا فأنه قد عبق من غبار الحرمان والممنوعات وتقيد في رهن الحالة الراكدة الخ

وتمنع عنه هواء الحرية والتمتع بنعمة الحياة وأطياب أيامها ونبضات , تحاصر طاقاته وتوجهاته
  .المتدفق في أنهار الغبطة وبحار المسرات والسعادة والحبورحيويتها وجريانها 

  

vG �� eE xم�� Vٍّثـــآ� 
               t$� و�~� �rLم �~َ'ر, /a- ا

  

وهؤالء الفتية قد , م وكيف أن الذي يسأم يترك ويغادروفي هذا تشخيص وإشارة إلى موضوع السأ
, والسأم من الشيئ يعني الملل منه . بقتل أنفسهمسئموا الحياة فقرروا تركها والتخلص من عبئها 

  .وهكذا فأن الشباب قد توفرت لهم أسباب الملل من الحياة وكراهيتها فأقدموا على اإلنتحار
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�5 ���0 ذر$� �ىـــ�sق ��
�� ��R ا$rس و�a] اH<+�ر                

  

ال تعرف كيف توفر أسباب في البيت إشارة إلى مشكلة حضارية عربية تتلخص في أن األجيال 

ن فرصته في وأ, لجديد يجد أنه في محنة عيش ووجودفعندما ينمو الجيل ا, الحياة األفضل لبعضها 

ولماذا أنجبه والديه إن لم يمتلكا قدرات , يبدأ بالتساؤل عن لماذا هو موجودو, التواصل والبقاء تضيق

وغمره اليأس , الضيق حول عنقه شتد وكلما دارت األيام به إ. توفير فرصة العيش األفضل له

  .بأضاليله فيسقط ضحية لهذه التداعيات السلبية المتهاطلة على أكتافه وظهره ومدارات وعيه وبصره
  

�Hر ا�X� راV=� � ]G أ
  ذاه � � �=�S� Vل اBه�                

        

وكأنه , آلمال والبشائربالعطاءات وافي أوج صيرورته وإنطالقه الفواح فتراه يغيب في التراب وهو 

أو كالزهرة التي , ج والسطوع قررت اإلنطفاء والخمودوإنما في لحظة التوه, ومضة لم تبرق تماما

  .قضى عليها األجل قبل أن تبوح بعطرها وتنشر أريجها الفواح في مروج الحياة الغناء
  

t$� و��, ه�ر�� �� /�0G ا
 وا�Zر ��رف ا�XZة �<��              

  

أو أنه في حالة إقتراب من ذلك , يزال ال يعرفها ولم يتذوق طعمها ولهذا فأنه هرب من الحياة وال

ويا ليته اقترب منها ونهل من ينابيعها , فهوى إلى غيرها وانتهى, لكن ما ألّم به أحال بينه وبينها

  .الطاقات واإلرادات لكي يراها ويتفاعل معها بما فيه من, وتطعم بأثمارها وجنى فيها وبذر
  

 و�� أX1c�I�; ,- ا<�س
 و�9s�ZO �~� V$1 أو �'ر               

  

حيث , ي تتسيد على السلوك في مجتمعاتناوالت, ميكية اإلسقاط المتمثلة في اللومالبيت ديناويصف 

الحقيقية وال نتبصر بأنفسنا ونبحث بجدية وعلمية عن األسباب , على المشكلةترانا نلوم اآلخر 
تستريح وتبريئ نفسها من المساهمة  فالناس تلوم لكي. لمعالجتها وتدارك نتائجها وتأثيراتها الضارة

وهكذا ترى الشاعر يؤكد على سيادة ذلك السلوك وقلة الذين نظروا . بالجرم الحضاري الذي تقوم به

  .لولة دون تكرارهابعين أخرى وتفهموا الحالة وتفكروا بها وبالحلول الناجعة الالزمة للحي
  

�0 �� ��ر�, ��ل *�س�D 
 و��`� 1c- ا<�س ا��ر               

  

ال نعرفه نرمي بأسبابه فالذي , وهذه آلية تفكير معروفة وإقتراب سائد في مجتمعاتنا عبر العصور 

وفي  ,باإلذعانها أو التفاعل معها إال ونحسبه من من مشيئة قوة ال قدرة لنا على مجابهت, على القدر

  .ذلك إستسالم وإمعان بالقنوط وعدم إعمال العقل بالجد واإلجتهاد
  

?2 ــــS �� V�0ٍ<, و���ل ا
                  V�� � ا<�س *�رورأ�o ا
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<Ñ]�uý]<íÚ]æ�<»

وفي البيت واألبيات التالية يعالج الشاعر األسباب ويناقشها بدراية وحكمة ومعرفة واضحة بآليات 

وفي واقع أمر , عقليةوفالطب يحسب أن اإلنسان ينتحر ألسباب مرضية نفسية . السلوك البشري
اعر ندرة الش ولهذا يرى, العقل وإنما العواطف واإلنفعاالتالحياة أن الذي يتسيد على السلوك ليس 

وإنما تفاعلهم محكوم بطاقات إنفعالية أخرى يسخّرون العقل لتعزيزيها , العقل في السلوك اليومي

  .والتمادي في تأكيدها وتكرارها
  

 Iــ�RSء را�. و����ن 
               ��G �� � 1� �1dأب� أ �� 

  

أحضان المحبة والرعاية العاطفية وال يربيانه في , لذي يسومه والديه الغلظة والقسوةأن الفتى اويرى 

في مراحل نموه وتطوره ونضجه النفسي , إلنسانيةالالزمة لتهذيب سلوكه وإرضاء حاجاته ورغباته ا

هذا الفتى تنغرز في وعيه وال وعيه نظرة كراهية وإنتقام من الحياة . والبدني والعقلي والروحي

وبذلك يصل إلى مرحلة , يشد المخلوقات إليها  وإندفاع نحو ما يدمرها ويفقدهما معناها وطعمها الذي
  .اإلنقضاض على وجوده لكي يعطي والديه جوابا قاسيا ودرسا مدمرا وفتاكا

  

! �D و.ــوا�!+�ن Iٌةــr 
 ��ه� � ا�1- أ/!�ذ *��                 

  

ال تتفاعل مع ة التي وأساليب التدريس المتردي, إلمتحانات الصعبة القاهرة أحياناوفوق ذلك تأتي ا
, وتحفز فيه قدرات العطاء واإلبتكار وتنشط تفكيره وتساهم في فتح أبواب المستقبل , عقل التلميذ

  .وآفاق التطلع إلى غد أفضل وأغنى وأسعد
  

 �اــ; أرى إ; *���� �5/
 �ــM�5 ا�1- وأودى ���/               

  

ال وهو أ, بواب المستقبلمم والشعوب وغلق أوفي البيت إشارة ألهم سبب مؤثر في تدمير بناء األ
ومعظم , ات وخيمة على الحاضر والمستقبلمما يترتب عليه من تداعي, النظام الفاسد بكل أنواعه

ولهذا فأنها تجتهد في تحويل الدراسة , بل ترعى الجهل وتستثمر فيه, ة الفاسدة ال تريد العلماألنظم

وبسبب هذه النوايا والنوازع . معوقة ومديمة لألمية والجهلوالتحصيل العلمي إلى حالة قاهرة أو 

  .السيئة يصاب الطلبة باليأس والعجز والتفكير باإلنتقام من النفس باإلنتحار
  

&���+s ��–ـــو�� أآ=�ه�– 
              d � &ر��� ا��XـذM ا 

  

بناء جيل كاره للحياة وما يرتب  تدفع إلى,  فسنذات القدرات التدميرية للروح والوهكذا فأن األنظمة 

الحياة إلى صندوق مظلم ال يمكن  بسبب تحول, بها من األسباب والجد واإلجتهاد ألنها ال تثمر 

إنها مهلكة الحصار بأنواعه وضروبه ومسوغاته وما يدفع . للضوء أن يتسرب من حتى ولو خلل فيه
  .ي قد ترمي باإلنسان إلى أتون الموت بإختيارهإليه من السلوكيات السياسية واإلجتماعية والفردية الت

  

&��/ �a$� t$� �� أرى � ا
 وأ�E ا�$t �� /�ء و/�                 
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 فعيش الفتى المنتحر لم يكن فيه إال ما يناهض الحياة وينغصها ويزيدها قهرا وحزنا ومقاساة وآالما

وما يرتبط , ن الموتيعيش وإنما لكي يعبر عحتى ليحسب المرء أنه لم يأتي لكي يحيا أو , وتداعيات
وفي دوامة اإلحتراق الذاتي واليأس الروحي والنفسي . بالسوء من تفاعالت ذات تأثيرات أسوأ وأقبح

  .يكون قرار اإلنتحار قد وصل إلى أوج سطوته وحتمية تنفيذه, 
  

t$� B>� -15ل /�ى, *Bل ا
                  ��R �� 0 ا�- و�$�اء ا

  

ها عن التفاعل اإليجابي ويمضي الشاعر في شرح أسباب اإلنتحار ويشير إلى قسوة الحياة وإمتناع

الذي أغدقته بالهموم والحسرات والعثرات وجعلته يتفكر ويدور في دوامة األفكار السوداء , مع الفتى

   .التي ال تعرف طريقا مفضيا إلى غير الموت
  

2 d I$5 [$ 0ـو��ر 
               � ��$5 [$ �ـو$�ل 

  

وال يوجد فرح وحبور وبهجة وتفاعل جميل مع الحياة يساهم , بما يحزنه ويؤذيةفترى نهاره محشوا 

ويأتيه الليل وقد تهاطلت معه أسباب القهر والبؤس واليأس والضجر , في تحبيبها إليه وإنتمائه إليها 

  .والضياع في رمال اآلهات والحسرات
  

��R2� V'� A ودروس 
��A إن *�2 ا�رس /+�                

  

, ويواجهه المعلم والدروس ,ى مدرسته مقهورا محسورانومه ويتوجه إلوينهض الفتي المأزوم من 

يعينه على وال درسا , وال يجد معلما متفها ومتعلما, التفاعل مع القهر الدائم الضاري فيقع في محنة

إلى اإلنقضاض عليه وسحقه وتدمير عالم وجوده  فكل ما حوله بشير, اإلدراك بالقراءة وحسب

  .اإلنساني
  

 �ىــو�[�� *% � �� ا*2
 � �� ا�[ت �� oZs و��ر              

  

, حتى لتبدو حياة نقطة سوداء ظلماء , وهكذا يغرق الفتى في مستنقعات الفقدان والضعف الخسران 

وهذا الشعور يؤسس لسلوك يتفق معه وأقله , ونظراته مرهونة بالغياب والذوبان في بحر التراب 

  .قتل النفس
  

91� ?pا M1� �5ف�� A 
               �X= أ����- أو � �رك � ا

  

األبوين يفتقدان  وكيف أن, ربية وتأثيرها على السلوك البشريوفي البيت إشارة صريحة إلى دور الت

وبهذا السلوك األمي يتحقق العدوان واإلمتهان , ألطفالهموكيفيات التعبير عن الحب , مهارات التربية
  .والمساهمة في تنشئة الفتى المؤهل للتعبير السلبي عن الحياة على الطفولة

  

 �!�1-, رو��ا, *�r ا�>
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<äŠËÞ<ØjÏè<ë„Ö]<�’Ö]

e<Ý†¬<‚Î<àÚ<ì^é£]æ<å�ø

<æ_<å‚Ãe<…†Ójè<àÖ<ð^ŞÂ

å�Çe<ÐÏvjèJ 

 

 

<�éÃè<á_<‚è†è<ë„Ö]<á_

<äéÃ‰<»<]…æ†ŠÚæ<^vq^Þ

<^’×§<áçÓè<á_<äé×Â

<àÚ<å‚ãœ<^’Ö^}æ<äÊ‚�

               �@LEُل و]s [R> � ا% � ا
  

وكأنه يتخذ األسلوب المعرفي , اإلنتحار إلى عالجه والوقاية منهوينتقل الشاعر بعد شرحه ألسباب 
الذي يسهم في تنوير العقول , والدليل الواضحفي االعالج ويقارع األفكار السلبية بالحجة واإليجابية 

لنفس في هذا فيبدأ بالتأكيد على أن قتل ا. وإضاءة دياجير النفس التي أنهكها البؤس واليأس والشقاء

وهو خسارة كبيرة , نه تفكير منحرف ال بد من تعديله وكأنه يريد القول بأ, العمر نوع من الضالل

  .للذات الفردية والعائلة والمجتمع
  

�%$!- آ�ذب ا$rس � ,�X5 
              ��u � D �ه� �<+� ا<R] ا

  

, يدفعكم للضجر من حياتكم في صباهاويناديهم بعصيان اليأس ألنه كاذب ومن نسج الالواقع فهو 

فكيف ال تنظرون إلى الكبار الذين قطعوا شوطا طويال في الحياة , األموروهذا ال يتفق ومنطق 

  .وبذلك فهو يفند الفكرة السلبية المضللة ويقمعها. قبلكم
  

 �XuO ا$rس �� ا�*$� و��
                  eE �$*��<�ه� �� �Gدث ا 

  

ال يصح هذا , ألنكم ال زلتم غررأو معرفة , أس من الدنيا وما عندكم عنها خبروكيف إختزنتم هذا الي

وهذا يعني أنكم في حالة غير سوية وال بد لكم من النظر , وال يتوافق مع البديهية والرأي الصحيح 

  .بعيون أخرى ووضوح أكثر
  

����� 91� -ــ5$- �<�ن 
               e� أA ا=�V ����ا � ا

  

ألنهما مهما , مفيه جناية كبيرة على والديكوبرغم كل ما ترونه وتتصورونه فأن قتلكم ألنفسكم 

وفي هذا اإلقتراب الشعري محاججة منطقية . تصورتموهم فأنهم يحبونكم وال يمكنهم التفريط بكم
  .ومداخالت ذهنية عالجية نافعة

  

O A ن �[دا���OلــوB 
              G1$�- و� 'رــ�� إ��Rق 

  

ويخاطب فيهم , ئج السيئة لهذا السلوك القاسييشرح النتاو, ويمضي في مداخالته المعرفية العالجية 

لكنهم كالبراعم التي لم تتقتح وتنطلق في , هم بالوطن الذي يرجو منهم الكثيرالغيرة الوطنية ويذكر
  .فضاء العطاء والتفاعل الحي مع الزمن

  

� -�>� �Gري أ�� [$ �ــ
 �ــآ�ن ���2 � �rO وا*!�                

  

فالبراعم ال يمكن , وهذا البيت جرعة من األمل والتفاؤل الذي عليه أن يكون مؤثرا في حياة الفتيان 

فالصبي الذي يقتل نفسه قد يحرم بالده , والمتابعة اإلستدالل على مقدار عطائها إال باإلنتظار 
  .والحياة من عطاء لن يتكرر بعده أو يتحقق بغيره
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� % رو�Gا ا�1? �1'ات ا
                  �1 ;�b ?$� �رــ9R�5 ا

  

, بهاج القلب والروحفيدعو الشباب إلى التمتع بالصبا وبم, وهنا يبدأ الشاعر بطريقة عالجية أخرى 

وذلك بالتلذذ بالحياة ومعانيها الجميلة بعيدا عن األكدار التي , ر المسرة والغبطة في أرجاء النفسونش

  .فلكل عمر إستحقاقاته, وليس في صباه وشبابه قد تداهم اإلنسان في كبره 
  

���Fا ا0X�p وا/!��Rا �� 
               <L وا*��وا �� Vs �<�� � ا

  

وآليات التعامل , ويدعوهم إلى الرجوع إلى كتب الحكمة والمواعظ الحسنة لكي يدركوا معاني الحياة 

  .بها نهاية أمرهم أو حتفهممع معضالتها ومشكالتها التي قد تداهمهم ويحسبون أن 
  

 -ــوا��ؤا �داب �� � �1
                   d �� �$G -1�  �ـــر�� 

  

وهكذا يمضي في تدعيم الثقافة والوعي وتوسيع المدارك واإلطالع على التجارب لكي يمتلك الشباب 
لصيق الرؤى ويبدو أنه يرى بأن اإلنتحار قد يكون مرافقا , مل الناضج مع الحياةقدرات التعا

فكأنه يصف المكتئب الحزين الذي ال يعرف أن يستحضر إال الصور , وهذا صحيح , والتصورات

  .القاتمة السوداء من أيامه
  

� mا �� /^� ا�X>dـــوا- 
 �� ��ل � اH��*� وا%�ر           

  

اهللا الجميلة وتنظرون وال تبخسوا نعم , وتمتعوا أيها الشباب بما سخر اهللا لكم من المعاني والصور 

ال ترى إال السيئ والمريب والدافع إلى ما هو ضار ومؤذي للحياة بحاضرها , بعين أخرى 

  .وإن تعدوا نعمة اهللا ال تحصوها, فمن الواجب على اإلنسان الحي أن يتمتع بنعم اهللا , ومستقبلها 
  

 -1�'ات ا -1� ;, وا.1 �ا ا
���دات و�ر                     Eـــاب� أ� 

  

  ولـــــــــة القــــــوخالص
أن الذي يريد أن يعيش ناجحا ومسرورا في سعيه عليه أن يكون مخلصا لهدفه      

وبتعلمه يزداد رفعة , العلم أن يتعلم المرءفغاية , بما يريد وخالصا بجهده من أجل الفوز

فالعلم ليس بالشهادات وإنما . وقدرة على المساهمة في تطوير الحياة ورقاء الوجود اإلنساني

ففي ذلك تكون المتعة الحقيقية , بإدراك العلم والتمتع بدراسته والتفقه بمواضيعه وأسراره

  .واإلبداع األصيل
  

والقصيدة طويلة وتتصدى لظاهرة اإلنتحار بأدوات شاعر متمكن ومتأثر بالسلوك الذي      

وقد أفلح في مقترباته , اإلنسانية والمعرفيةربته دعاه للتفكر به ومعالجته وفقا لرؤاه وتج

  .وتحليالته وإستناجاته التي تعبر عن مهارات منطقية تحليلية ذات قيمة تربوية وثقافية
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<äéÊ<l…‚Þ<ë„Ö]

<àÂ<pçvfÖ]æ<l^e^jÓÖ]

<íéÒç×ŠÖ]<í×Ó�¹]<å„â

íé‰^ÏÖ] 

ويمكن القول بأن الشاعر أحمد شوقي ربما قد قدم أول بحث عربي عن اإلنتحار بأسلوبه 

راسة أو بحثا منهجيا في تكون دفقصيدته تكاد ,  وإقتراباته العالجية المعرفية , الشاعري 
في ذلك الوقت الذي ندرت فيه الكتابات والبحوث عن هذه المشكلة السلوكية , اإلنتحار

  .القاسية

8,4\7\2012  
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