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 م2222 ، )81(  ع، )6(  مج، اجمللة العربية مـــــــداد
سٛخذاْ اٌشبػش صالذ ػجذ اٌصجٚ ٟد فٌّٛسح اٛص
خ١ػبرٛظِٛ دساعخ

:اٌّغزخٍص
ػ ػجددل٠ِٗددله ُددنا الجؾددش الددٔ كهاٍددخ ٕددْهح الوددْد فددٖ ّعددلاى الْددبػو ٕدد
 كهاٍددددخ، ػددددي كاه الؼددددْكح ث٘ددددوّد،ع يػوبلددددَ الْددددؼوٗخ ال بهلددددخ٠ هددددي فدددد،الٖددددجْه
ػ ػجددل الٖددجْه اًزْددبه هنددوكح٠ددْػبر٘خف فل ددل لنددذ اًزجبٌُددب فددٖ عٖددبحل الْددبػو ٕددْٙه
 ّػددبُ ؽبلددخ ًنَدد٘خ رقددزلظ، ُّددنا عددل ٗددلع ػلددٔ يًددَ ف ددل لددنح الؾ٘ددبح،فددذٟ الوددْد ثْ د ت
 الؾ٘دبح رجؼدشْٛديٚهْبػوٍف فغبءد ُنٍ الٖدْهح لزؼجدو ػدي ال جدذ ّالو ٍدبح كافلدَف ف
ٍ فوٍدن ُددن.ال لد فزٖد٘ت الْدبػو ؽبلدخ هدي الز هدت ّالؾ٘دوح هدي هْاعدا الؾ٘دبح الوقزلندخ
، فغبء الزؼج٘و الْاػٖ ػي ؽ ٘ خ الودْد.هِبٟالْٖهحف للزٌنٌ٘ ػي ًنََ ّالزقن٘ا هي آ
َ ف بى الوْد الِبعٌ الجبػش ػلٔ رْعََ هي اليهبى ّ عل د،ّيًَ ًِبٗخ ُنٍ الؾ٘بح النبً٘خ
:ٖرٙ ّعبءد هجبؽذ اللهاٍخ ػلٔ الٌؾْ ا.ّفْفَ هي الن ل
. ّهؼٌٔ الْٖهح فٖ الْؼو الؾلٗش، ْػبر٘خْٙ الو:ّعٛالوجؾش ا
. ٍ٘بق الوجلع ّالزغوثخ الْؼوٗخ:ػ ػجل الٖجْه٠ٕ :ًٖالوجؾش الضب
.ػ ػجل الٖجْه٠ٕ  ْٕهح الوْد فٖ ّؼو:الوجؾش الضبلش
. ال ل،  الؾبلخ الٌنَ٘خ، ال جذ، الؾ٘بح،  الوْد:خ١اٌىٍّبد اٌّفزبح
Abstract:
Imagery of Death within the Poetry of Salah Abdel-Sabour,
Thematic Study. This research is geared towards thematically
study the imagery of death within the poetry of Salah AbdelSabour through his complete poetic works, on Dar Al-Awda,
Beirut; In his poems, the remarkably spread of the word “Death”
has drawn our attention, and this may indicate that he lost the
pleasure of life and lived a mental state that quivered his feelings.
Therefore, this imagery has reflected the repression and tragedy
deep in his heart. Since life constraints still remain an issue of
concern, leading the poet to suffer from a state of contemplation
and confusion on different life situation. That's why, he has drawn
this imagery to relieve himself and his pain, so the conscious
expression about the reality of death is generated, forming the end
of this mortal life. Accordingly, death appears to be the source of
his apprehension of time, anxiety and fear of loss .
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The study topics shown as follows:
First Topic: Thematic and the Meaning of the Imagery in Modern
Poetry.
Second Topic: Salah Abdel-Sabour: Context about the Creator and
Poetic Experience.
Third Topic: Imagery of Death within the poetry of Salah AbdelSabour.
Keywords: Death, Life, Repression, Mental State, Anxiety.
اٌّمذِخ
اى ٕددْهح الوددْد فددٖ الْددؼو الؼوثددٖ ةددبُوح ثددبهىح ف فونوكارِددب ؽبٙددوح ؽٚددْها
عْٗددبف ٛى اًَٝددبى هددي الأج٘ؼددٖ يى ٗوددو ثِددنٍ الووؽل دخ( الوددْد) فبلْددؼواء ػجددوّا ػٌِددب
ثأددوق هقزلنددخف ل٘وٍددوْا الؾدديى الددنٕ ٗؼزددوِٗن هددي ف ددل اُٛددت يّ إٛددلعبء ،فددبلوْد
هٖ٘و ؽزوٖ ٗؼٌٖ الي٘بة اٛثلٕ ُنٍ الؾبع رٌَغن هغ اللؾظخ الْؼْهٗخ الزٖ ٗؼجدو ػٌِدب
الْبػو فٖ عٖبحلٍ ،فزأئ ؽلح النغ٘ؼخ ّاٟغزواة الْؼْهٕ  .ف٘ؼجدو الْدبػو ػدي عل دَ
ّفْفَ هي الن ل هزْجضب ُ ثونبُ٘ن الج بء النٕ ْٗيت رن ٘وٍ  ،يّ ٗ ْدا ػدي ؽَدورَ ّر هلدَ
للوٖ٘و الوٌزظو.
رغبإالد اٌجحث:
 هب النٕ كفغ الْبػو ٕ٠ػ ػجل الٖجْه الٔ ر واه هنوكح الوْد فٖ ّؼوٍ؟ هب كٟلخ ْٕهح الوْد فٖ ّؼوٍ؟هب الؼْاهت الزٖ يصود ػلٔ ْٕهح الوْد فٖ ّؼوٍ؟أ٘ذاف اٌذساعخ:
 رؾلٗل اللّافغ الزٖ يٍِوذ فٖ ر واه هنوكح الوْد فٖ ّؼو ٕ٠ػ ػجل الٖجْه. ال ْا ػي الؼْاهت الزٖ يصود ػلٔ ْٕهح الوْد فٖ ّؼو ٕ٠ػ ػجل الٖجْه. ث٘بى كٟلخ ْٕهح الوْد ػٌل الْبػو ٕ٠ػ ػجل الٖجْه.اٌذساعبد اٌغبثمخ:
 ُبعٌ الوْد فٖ ّؼو ٕ٠ػ ػجل الٖجْه :هز لم الغبثوٕ ،عبهؼدخ الؾدبط لقٚدو-ثبرٌخ ،هغلخ اٛصو ،الؼلك الؼبّوّ .عل رؾلس فَ٘ الجبؽش فٖ اصٌزدٖ ػْدوح ٕدنؾخ ف دٜ
ثْٖهح هقزٖوح ػي الوْد ػٌل الْبػو.
 الوْد فدٖ الوَدوػ الْدؼوٕ الوٖدوٕ (كهاٍدخ ه بهًدخ لونِدْم الودْد ػٌدل ٕد٠ػػجدددددل الٖدددددجْه ّػجدددددل الدددددوؽوي الْدددددوعبّٕ)ً :ج٘دددددت ثِغدددددذ  ،عبهؼدددددخ ؽلدددددْاى،
2282م.رٌبّلذ ُنٍ اللهاٍدخ هنِدْم الودْد ػٌدل ندت هدي :ػجدل الدوؽوي الْدوعبّٕ،
ّٕ٠ػ ػجل الٖجْه ،هؼزولح ػلٔ الوٌِظ الزؾل٘لٖ الو بهىّ .رزجؼذ اللهاٍخ هنِدْم
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الوددْد فددٖ ػددلك هددي يػوددبلِن ؽ٘ددش رٌبّلددذ هَوؽ٘بد(ه ٍددبح الؾدد٠ط) ّ(اٛه٘ددوح
رٌزظو) ّ(هَبفو ل٘ت) ّ(ثؼل يى ٗوْد الولك)لٖ٠ػ ػجل الٖجْه.
 رواع٘لٗب الوْد فٖ الوَوػ الْؼوٕ لٖ٠ػ ػجل الٖجْه :ؽٌبى ثْهدبلٖ ،الولهٍدخالؼل٘ب لٍٜبرنح-آٍ٘ب عجبه ،الؼلك  ،28هغلل 2281م .اعزٖو الؾدلٗش ػدي الودْد فدٖ
ُنا الجؾش ػلٔ الوَوؽ٘بد القوٌ لٖ٠ػ ػجل الٖجْه.
ِٕٙح اٌجحث:
ّعل اػزودلد فدٖ ُدنٍ اللهاٍدخ ػلدٔ الوغوْػدخ ال بهلدخ الزدٖ ٙدوذ ًزدبط الْدبػو،
هزقنح هي الوٌِظ الوْْٙػبرٖ ٍجٍٟ٘ ٠زغ٠ء ْٕهح الوْد ػٌل ٕ٠ػ ػجل الٖجْه.
اٌّٛظٛػبر١خ:
اى الوْْٙػبر٘خ ُٖ عواءح كٟل٘خ ر ْدا ػدي الوؼٌدٔ الظدبُو يّ الودجأي ّ ،رنَدو
الٌٔ ثإهعبػَ الٔ ثٌ٘برَ الوؼٌْٗخ الٖيوٓ ّال جوٓ ّ ،ر ٘ٛو الن وح الؼبهدخّ ،رؾْٗلِدب
الٔ ٕ٘يخ ػٌْاً٘خ هجئوح للٌٔ اٛكثدٖ ّٗ .ؼٌدٖ ُدنا يى الٌ دل الوْٙدْػبرٖ هدي الوٌدبُظ
الوٌنزؾخ ػلٔ ثبعٖ الوٌبُظ اٛفوٓ  ،هي ؽ٘ش اػزوبكُب ػلٔ الز ّٗدت ّ ،ال دواءح اللٟل٘دخ
لْدج خ اٛف ددبهٍّ ،دجو ال دد٘ن الغوبل٘دخ الوَددزؼولخ كافدت اٛصددو الغودبلٖ  ،ػددّ٠ح ػلدٔ ملددك
ٗو ي اكهاط الٌ ل الوْْٙػبرٖ ٙدوي الو بهثدبد الٌ لٗدخ الز ّٗل٘دخ ّاللٟل٘دخ الزدٖ ِٟٗوِدب
8
ٍْٓ اٍزٌجب ٛالوؼٌّٔ ،اةِبهٍ ثْٖهح ثبهىح.
"ّالغنه ُْ الوجلي النٕ رلز ٖ ػٌلٍ هنبُ٘ن الٌٔ يّ ال برت ّ ،الوؾدْه الدنٕ رغزودغ
ؽْلَ نت ال واثبد الَوٗخ فٖ الٌٔ ّ ،الووني النٕ رزْعَ ال٘دَ اللهاٍدخ فوٌدَ رجدلي ّال٘دَ
رؼددْك  ،فِددْ ْٗعددَ الؼول٘ددخ الٌ لٗددخ ُّ ،ددْ ّؽددلح هددي ّؽددلاد الوؼٌددٔ ّ ،ؽددلح ؽَدد٘خ يّ
ػ٠ح ٘خ يّ ىهٌ٘خ هِْْك لِب ثقْٖٕ٘زِب ػٌل نبرت هب  .نوب يًِب رَوؼ ثبلزٍْغ الْدج ٖ
يّ الق٘أٖ يّ الوٌأ ٖ ثجَ ٜالؼبلن القدبٓ لل بردت ُّ ،دْ الٌ أدخ الوونيٗدخ الزدٖ ٌٗألد
هٌِب الٌبعل ّالِ٘ب ٗؼدْك ّ .ؽدْع ُدنا الوؾدْه الٌ دلٕ ردلّه ندت يثؾدبس هْٗدبه ّكهاٍدبرَ.
ّٗؾلك هْٗبه الغنه ث ًَ هجدلي هؾَدًْ  ،يّ كٌٗبه٘دخ كافل٘دخ ،يّ ّدٖء صبثدذ َٗدوؼ لؼدبلن
ؽْلَ ثبلزْد ت ّاٟهزدلاك  ّٗ .ودي فدٖ (ال واثدخ الَدوٗخ) ،يّ (الؼبحلدخ الليْٗدخ) الزدٖ ٗو دي
ػي ٛوٗ ِب رؾلٗدلٍ ّ ،رَدزٌل( الؼبحلدخ الليْٗدخ )الدٔ ص٠صدخ هجدبكت  :اّٟدز بقّ ،الزدواكه،
ّال واثخ الوؼٌْٗخّٗ .زوضدت (الودٌِظ الوْٙدْػبرٖ) ػٌدل هْٗدبه  ،فدٖ اٍدزٌأبق هدللْٟد
الٖ٘بغخ اللنظ٘خ ػجو يلنبةِب ّروان٘جِب ّ ،ف هجدلي الز دلم ّاٟهردلاك ّ ،اٙدبءح الوَدزْٓ
2
الليْٕ ثبلوَزْٓ الٌنَّٖ ،ثبلؼ ٌ".
"ٗجلّ يى اليوٗ يّ (الز٘وخ) هي ف٠ع ُنا الٌٔ ُْ ملك الجٌبء الوْؽل لغوت الدٌٔ
 8الو بهثخ الٌ لٗخ الوْْٙػبر٘خ :عو٘ت ؽولإّ ،ه زجخ الوض ا2285 ،م( .28ٓ ،ثزٖوه)
ّ 2عٍْ يلوبً(الجٌ٘بد الغنهٗخ فدٖ يكة ػ لدخ ػوٍدبى) :هؾودل ػديام ،هٌْدْهاد ارؾدبك ال زدبة
الؼوة8991 ،م.89-81ٓ ،
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الوزْبث خ رون٘ج٘ب ّكٟل٘ب ثْاٍدأخ ف دوح هِ٘وٌدخ هؼٌْٗدب ّ ،ثبلزدبلٖ رزوضدت الْة٘ندخ الجٌبح٘دخ
3
للز٘وخ فٖ رْؽ٘ل عوت الٌٔ الونوكح ّريوٗ٘ اٝثلاع".
" فبلؼبحلخ الليْٗدخ رغودغ فدٖ كافلِدب هندوكاد ماد الغدنه الليدْٕ الْاؽدل ّالوزواكفدبد
الزٖ رورج ٜهغ ثؼِٚب ثٖلخ هؼٌْٗدخ يٙدؼا هدي ٕدلخ الزدواكه .هدي ٌُدب فدإى اٍٟدزؼبًخ
4
ثبٝؽٖبء رٖجؼ ينضو هي ٙوّهح لؾٖو الوْْٙع الوحٌ٘ ّالوْْٙػبد النوػ٘خ".
اٌصٛسح ف ٟإٌمذ اٌحذ٠ث:
"ؽظ٘ذ الْٖهح ثو بًخ ع٘وخ فٖ الٌ ل الؼوثٖ ال دلٗنّ ،ػلدٔ الدوغن هدي ملدك لدن ر فدن
ؽ ِددب هددي اللهاٍددخ اللع٘ ددخ ّالوؼو ددخ ،الددٔ يى عددبء الٌ ددبك الوؾددلصْى ّيفوعددْا هنِددْم
الْٖهح هدي ملدك اٛٝدبه الٚد٘ ٍّّ ،دؼْا هدي اللهاٍدخ ّالجؾدش ف٘دَّ ،هدي يعدت رؾلٗدل
هبُ٘زِب نوٍْا نت ال غِْك الو ضنخ ّ ،اٍزولّا الونبُ٘ن هي الوْهّس الٌ دلٕ ال دلٗن  ،نودب
يفنّا هي الونِْم اليوثٖ ّ ،فٖ ؽبٟد يفدوٓ كهغدْا ثد٘ي اٟصٌد٘ي للْٕدْع الدٔ هنِدْم
كع٘ للْٖهح هغ الْعْه ػلٔ يُن ّةبحنِب الٔ يى رٍْغ هنِْهِب ،فوزدٔ اعزدله الْدبػو
فٖ اثلاػَ ػلٔ اػلاك الوْدبُل ّالوٌدبةو ّافواعِدب ّرْد ٘ت الوْاعداّ ،ثؼدش الؾ٘دبح فدٖ
5
الليخّٕ٘ ،بغخ فٚبءاد هْؾًْخ ثبلؾون٘خ ّاٟرَبع ،ه زٌيح ثبٗٝؾبء ّاّٝبهح".
"اى الْٖهح الولهٍّخ هي ف٠ع الناد ٗ ٟو ي فِن عُْوُب هي فد٠ع اٝؽبلدخ الدٔ
الناد ف دّ ، ٜلدنلك ٟثدل هدي اٍدِبم الدناد (الدوّػ) ّ ،الؼلْم(الؼ دت) فدٖ كهاٍدخ ةدبُوح
(الٖددْهح الْددؼوٗخ)ف ٛى الددناد روزلددك ثٖدد٘وح كافل٘ددخ لَ٘ددذ اًؼ بٍددب للؼددبلن القددبهعٖ،
ُّٖ ؽبلخ ًنَ٘خ روزيط ثبلؾلن َّٗ،زوػ فِ٘ب الؼ ت ّ ،ل ٌَ َٗ ٟز ٘ت يّ ٗز بػل  ،فدبلوّػ
ٗ ظددخ كّى رددْروّ ،الؼ ددت ٗٚددغ لِددب الوْددبهٗغ اّٛل٘ددخ ّ .هددي ٌُددب فددإى ثبّدد٠ه ٗو٘ددي ثدد٘ي
ال بهت الؼبكٕ ّالٌبعل اٛكثٖ  ،ف٘دوٓ يى اّٛع ٗ زندٖ ثبٍٟدزوزبع ثودب ٗ دوي  ،ثٌ٘ودب الضدبًٖ
6
ٗزغبّى ملك الٔ هؼوفخ نت ّٖء ّ ،اٝؽبٛخ ث ت ّٖء ".
"ّالليخ فٖ نت ه٘بكٌِٗدب ههدْى اٛف دبه ،يٕ هؾبعدخ ّيعَ٘دخ للْٕدْع الدٔ ًزدبحظ هدي
ًْع هب ّ .ال ٠م عَدن هبكردَ ال لودبد ّ ،يعدياؤٍ رقزلدا ػلدٔ ؽَدبة هدبكح هْٙدْػَ ،
ف عياء القأبثخ غ٘و يعياء الوَوؽ٘خ ّ ،غ٘و الوٌأد ّالؼلدْم اٛفدوٓ ّ .ل ٌِدب عو٘ؼدب
رِله الٔ غبٗدخ ّاؽدلح ُدٖ الزؼج٘دو ػودب ُدْ ؽ ٘ دٖ يّ هؾزودت ّالوؼ٘دبه فِ٘دب عو٘ؼدب ُدْ
 3الو بهثخ الوْْٙػبر٘خ فٖ الٌ ل اٛكثٖ :عو٘ت ؽولإّ ،كً٘ب الْٛي2229-2-22 ،م
 4هلفت فٖ هنِْم الوٌِظ الْْٙػبرٖ (ه بهثخ رأج٘ ٘خ فٖ القأبة الْؼوٕ اٟغزواثٖ) :هؾودل
الِدددبكٕ ثْٛدددبهى ،الوغلددددخ الؼوث٘دددخ ،عَدددن الليددددخ الؼوث٘دددخ ّآكاثِدددب الولهٍددددخ الؼل٘دددب لٍٜددددبرنح
ثجْىهٗؼخ2288،م.843ٓ ،
 5الْٖهح فٖ الْؼو الؼوثدٖ الوؼبٕدو( عدواءح فدٖ ّدؼو ػدي الدلٗي الوٌبٕدوح)ٍ :دؼ٘لح ّدؼ٘ت،
عبهؼخ ٍ٘لٕ ثلؼجبً ،الغياحو2281 ،م.23 ،22ٓ ،
ّ 6عٍْ يلوبً(الجٌ٘بد الغنهٗخ فدٖ يكة ػ لدخ ػوٍدبى) :هؾودل ػديام ،هٌْدْهاد ارؾدبك ال زدبة
الؼوة8991 ،م.86ٓ ،
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الوعْع الٔ الؾ بح  .فبل لوبد ّالغوت ّاٛعَ٘خ هَدزولح نلِدب هدي الؾ ٘ دخ يّ الٚدوّهح
يّ اٟؽزودددبع ّ .الٚدددوّهح ّاٟؽزودددبع ُودددب هدددب ٗؼجدددو ػٌدددَ النؼدددت الوؾ دددٖ فدددٖ الْدددؼو
ّالقأبثخّ .الْبػو فدٖ هَدوؽ٘زَ َٗدزقلم هدب ْٗدجَ اٛعَ٘دخ ّالؾغدظ هدي الٍْدبحت النٌ٘دخ
الزٖ رؤكٕ الٔ هدب ٗوهدٖ الدٔ رٖدْٗوٍ هدي ًزدبحظ ُّ .دْ فدٖ ُدنا ْٗدجَ الؼدبلن الٌظدوٕ يّ
الؼلوٖ ،فؼوٗ الوَزؾ٘ت يّ غ٘و الوؾزوت ػلدٔ يًدَ هو دي فأد فدٖ الْدؼو ّفدٖ الؼلدْم
هؼددب ّهِوددب افزلنددذ ٛددوق الزؼج٘ددو ٍّّددبحلَ فددٖ الْددؼو ّالقأبثددخ ّالوٌأ د هددي الزدديام
الزؼج٘ددواد الؾ ٘ ٘ددخ الوَددبّٗخ للوؼٌددٔ يّ هددي ٍددْق لل لوددبد الوْؽ٘ددخ ّالوغددبىاد فدددٖ
القأبثخ ّالْؼو يؽ٘بًب ،فإى ٌُبك فبٕ٘ز٘ي رؼدلاى هدي فٚدبحت اٍٛدلْة فدٖ اٍدزؼوبٟد
الليخ نلِب ُّوب :الْْٙػ ّاللعخّ .الليخ غبٗزِب رؾ ٘ الٖ٠د ثد٘ي اًَٝدبى  ،يّ هؼوفدخ
اًَٝددبى لّٜدد٘بءّ ،عددل رَددزقلم نددنلك يكاح للزوث٘ددخ ّالوزؼددخ فددٖ ًبؽ٘ددخ فبٕددخ هددي ًددْاؽٖ
الٌْددب ٛاًَٝددبًُّٖ ،ددٖ ًبؽ٘ددخ الندديّ .ل ددي ٗو ددي يى َٗددزقلم اٍٛددلْة ّهؼددبًٖ اٛلن دبة
2
ٍّ٘لخ للز٠ػت ثبلوؼبًٖ لزظِو الوَزؾ٘ت هو ٌب ّ ،الوو ي هَزؾ٘."٠
صالذ ػجذ اٌصجٛس :ع١بق اٌّجذع ٚاٌزدشثخ اٌشؼش٠خ.
"ّلدددل ٕددد٠ػ ػجدددل الٖدددجْه فدددٖ  3هدددبْٗ8938م ،فدددٖ هلٌٗدددخ اليعدددبىٗ ثوؾبفظدددخ
الْددوع٘خّ ،رل ددٔ رؼل٘وددَ فددٖ الوددلاهً الؾ ْه٘ددخّ ،كهً الليددخ الؼوث٘ددخ فددٖ نل٘ دخ اٙكاة
ثغبهؼخ فؤاك اّٛع (ال بُوح ؽبل٘ب) ّ ،فِ٘دب رزلودن ػلدٔ ٗدل الْد٘ـ يهد٘ي القدْلٖ الدنٕ ٙدن
ػجل الٖجْه الٔ عوبػخ (اٛهٌبء) الزٖ نًِْب ،صن الٔ (الغوؼ٘خ اٛكث٘خ) الزٖ ّهصدذ هِدبم
الغوبػدخ اّٛلدٔ ّ ،ندبى للغودبػز٘ي رد ص٘و نج٘دو ػلدٔ ؽوندخ اٝثدلاع اٛكثدٖ ّالٌ دلٕ فددٖ
هٖو".1
"الوزدبثغ لوَدد٘وح ٕد٠ػ الددلٗي الْدؼوٗخ ٗلوددؼ ثْٙدْػ اليددياهح فدٖ ًزبعددَ الْددؼوٕ،
ّالوَوؽٖ ػلدٔ الَدْاء ُّ ،دنا هدوكٍ ثدبلأجغ الدٔ يى الْدبػو ندبى هؼٌ٘دب فدٖ رلدك النزدوح
ثبلؾونخ الْؼوٗخ الؼوث٘خ الؾلٗضخ الزٖ نبًذ رؾدبّع يى رزَدبّٓ ٕدؼْكا ثبنزْدبه يكّاد
ّاه بًبد علٗلح رْل هدي ػٖدت ال ٖد٘لح ّرٚدبػا هدي هَدزْٓ ر ص٘وُدبّ ،ريلِ٘دب ػلدٔ
الٖؼْثبد الزٖ رؼ٘ ر لهِب".9
"ػلددٔ غددواه الوػ٘ددت اّٛع هددي ّددؼواء الؾلاصددخّ .الددنٗي رو٘دديّا ثيددياهح اًٝزددبط
ّالويددبهوح هددغ ال ٖدد٘لح الغلٗددلح نددبى ٕدد٠ػ ػجددل الٖددجْه ملددك الددٌنٌ الددنٕ اهددز ٜيٗٚددب
ثؼج الٌجدْءاد عبٕدلا ّهإدلا ؽوندخ ّدؼوٗخ ؽلاصْٗدخ  ،رٌألد هدي يٍدٌ هزٌ٘دخ ثبرغدبٍ
فٚددبءاد ّاٍددؼخ  ،رأددت هددي ف٠لِددب ال ٖدد٘لح الؼوث٘ددخ ػلددٔ اٛعددْاء اًَٝددبً٘خ ّالؼبلو٘ددخ
الوؽجخ ف ام لدن ر دي رغدوثزِن هدغ الْدؼو ػبكٗدخّ ،ه زٖدوح فدٖ اٛغلدت ػلدٔ ًدلاء الدناد
 2الٌ ل اٛكثٖ الؾلٗش :هؾول غٌ٘وٖ ُ٠ع :كاه ًِٚخ هٖو8992 ،م.48ٓ ،
٠ٕ 1ػ ػجل الٖجْه :ه زجخ اٌ ٍٛلهٗخ)https:www.bibalex.org (.8ٓ ،
ٕ 9دد٠ػ ػجددل الٖددجْه( عٖدد٘لح هٖددو الؾلٗضددخ) :ؽ٘ددله رْف٘ د ث٘ٚددْى ،كاه ال زددت الؼلو٘ددخ،
ث٘وّد.53ٓ ،8992 ،
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ّرلج٘خ ثؼ٘ اٟػزوبٟد كافت الٌنٌ  ،ؽ٘ش الْؼو فٖ ُنٍ الؾبلدخ رَدغ٘ت لوْعدا ٍدوٗغ
82
ّالز ب ٛللؾظخ هي ػوو اليهبى ،يّ ؽجبنخ عٖخ لٌْوُب فٖ اٙفبق"
اى الؾلٗش ػي فٖبحٔ ال زبثخ الْؼوٗخ الؾلٗضدخ ػٌدل ٕد٠ػ ػجدل الٖدجْه ٗ زٚدٖ
هٌب ٙج ٜاٛٝبه اليهٌٖ النٕ رزؾدوك ف٘دَ ّ ،ث٘دبى هدب ًؼٌ٘دَ هدي فد٠ع ال دْع فٖدبحٔ
ال زبثخ الْؼوٗخّٗ ،ؼٌدٖ ثبلقٖدبحٔ الَدوبد الجدبهىح الزدٖ ٗوزدبى ثِدب الْدبػو فدٖ هغدبع
ال زبثخ الْؼوٗخ اهدب عِدخ اّٝد بع ّاهدب عِدخ الوْٙدْػبد الزدٖ ٗجضِدب فدٖ ّدؼوٍ ّٗ ،ؼدل
الْد ت النٌددٖ -ػوْهدب -يثددوى هظِدو ٗزو٘ددي ثددَ الْددؼو ّٗز نددل ُدنا الزو٘ددي هددغ ٕدد٠ػ ػجددل
الٖجْه ثْٕنَ ّبػوا ٗوزؼ هي الؾلاصدخ الْدؼوٗخ ِّٗندْ الدٔ الزغلٗدلّٗ .ؼدل ٕد٠ػ ػجدل
الٖددجْه فددٖ ُددنا اٛٝددبه ّاؽددلا هددي ّددؼواء الؾلاصددخ  ،ام ٗقزدديع ّ دؼوٍ فددٖ ٍدد٘بق ُددنٍ
الووؽلخ ف  ًَٛؽبّع الزغلٗل فٖ الوجبًٖ ّالوؼدبًٖ هٌدن كْٗاًدَ اّٛع "الٌدبً فدٖ ثد٠كٕ"
الٖبكه ٌٍخ  ،8952هوّها ثدـ"يعْع ل دن " ٍدٌخ "ّ ،8968يؽد٠م الندبهً ال دلٗن " ٍدٌخ
"ّ ،8964رددد ه٠د فدددٖ ىهدددي عدددوٗؼ" ّ"ّ ،8969دددغوح الل٘دددت "ّٕ ،8924دددْ ٟالدددٔ
88
"اٝثؾبه فٖ الننوح" ٌٍخ .8929
صٛسح اٌّٛد ف ٟشؼش صالذ ػجذ اٌصجٛس:
الوددْد ةددبُوح اًَددبً٘خ ّعددلد هددغ الؾ٘ددبح ًنَددِب ّ ،ل ددي الوْعددا هٌددَ ٗزقددن يّد بٟ
ّزٔ رجؼب لؼْاهت ػلٗلح :ث٘ئ٘خ ًّنَ٘خّ ،لؼت اٍزئضبه الْؼواء علِن ْٕٗا ُدنٍ الظدبُوح
اًوددب نددبى ٗزٚددوي اكهانددب ثبٌٛددب لِددنٍ القبروددخ الزددٖ ر٠ؽ ِددن  ،فواؽددْا ٗؼوٙددْى لِددب
ّٗزٌبّلًِْددب ني٘ددوُن هددي يٕددؾبة النٌددْى ّ ،يٕددجؼ الزن ٘ددو ثددبلوْد ٍددوخ هددي ٍددوبد
الوّهبًَ٘خ الؼوث٘خ الزٖ اُزوذ ػٌل ةِْهُب ثبلٌيػخ النار٘خ الؾيٌٗخ فبٍزوو ُدنا اٟرغدبٍ
82
عْٗب هزلف ب.
" ٗؼوه الأجبٛجبحٖ الوْد ،ث ًَ ف دل الؾ٘دبح ّآصبهُدب هدي الْدؼْه ّاٝهاكح ثودب هدي
ّ ًَ يى ٗزٖا ثِب ،عبع رؼبلُٔ َّ ﴿ :ن ٌْزُ ْن يَ ْه َْارب فَ َؽْ َ٘ب ُن ْن صُدن ُٗ ِو٘دزُ ُ ْن ّ .عدبع رؼدبلٔ﴿ :يَ ْه َدْاد
َغْ٘د ُو يَؽْ َ٘دب ﴾ء  .فدبلوْد ثدبلوؼٌٔ الددنٕ مندو اًودب ٗزٖدا ثددَ اًَٝدبى الووندت هدي الددوّػ
ّالجلى ،ثبػزجبه ثلًَ ُْ النٕ ٗزٖا ثن لاى الؾ٘بح ثؼل ّعلاًَّ ،يهدب الدوّػ فلدن ٗدوك فدٖ
ن٠هَ رؼبلٔ هب ٌٗأ ثبرٖبفِب ثبلوْدّ .عدبء فدٖ نزدبة (الزدننوح) لل وٛجدٖ :يى الودْد
لٌ٘ ثؼلم هؾ٘ ّٟفٌبء ٕوه ّاًوب ُْ اً أبع رؼل الدوّػ ثبلجدلى ّهنبهعزدَ ّؽ٘لْلدخ
ثٌِ٘وبّ ،رجلع ؽبعّ ،اًز بع هي كاه الٔ كاهُّ .نا ْٗد٘و الدٔ يى هجدلي النٌدبء هؼدلّم روبهدب
ٕ 82دد٠ػ ػجددل الٖددجْه( عٖدد٘لح هٖددو الؾلٗضددخ) :ؽ٘ددله رْف٘ د ث٘ٚددْى ،كاه ال زددت الؼلو٘ددخ،
ث٘وّد.49ٓ ،8992 ،
 88الجٌبء النٌٖ ػٌل ٕ٠ػ ػجل الٖجْه :ثي ؽٌ٘نخ فب٘ٛوخ  ،عبهؼخ يؽول ثدي ٗؾ٘دٔ الًْْوَٗدٖ،
الغياحو ،هظ ،5ع2228 ،2م(12ٓ ،ثزٖوه).
 82ف وح الوْد فٖ الْدؼو الؼوثدٖ :ننبٗدذ م ُودلاًٖ ،الغبهؼدخ الٌْ٘ٛدخ لليدبد الؾلٗضدخ ،اٍد٠م
آثبك ،ثبنَزبى(.8 ٓ ،ثزٖوه)
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فٖ الؼ ٘لح ا٠ٍٝه٘خ .ل ل يفبٗ ال وآى ال وٗن فٖ منو الوْد  ،لوب لَ هي ػظ٘ن اٛصو فٖ
روع٘د ال لددْة ّ ،رِددنٗت الٌنددًّْ ،روؾدد٘ٔ الددنًْة ،الزيُ٘ددل فددٖ الددلً٘بّ ،الؼوددت للددلاه
اٙفددوح ،ف ددل ّهك لنددت الوددْد هٖددلها اصٌدد٘ي ّفوَدد٘ي هددوح  ،ثٌ٘وددب ّهكد هئددخ ّفوددٌ
83
ٍّجؼْى آٗخ منود الوْد فٖ عو٘غ اّز بعبرَ".
"نلوب اهزل الؼوو ثبلْؼواء افزلنذ ًظورِن للؾ٘بح ّللوْد هؼدب ،فدبليهي ُدْ الؼبهدت
اٛنضددو يصددوا ػلددٔ الْددؼواءّ ،اّٛددل ّ ٛد ح ػلددٔ ًْٖٕددِن  ،ام نلوددب افزأددا ػددبم هددي
يػددْاهِن ثددلّا ثوصبحددَّ ،نلوددب اًِددلهد لؾظددبد هددي ثدد٘ي يٕددبثؼِن ث ُْددب ث ددبء ؽددبها،
فبلْؼواء ُن ال بحٌدبد اٛنضدو رؾََدب هدي الديهي ّ ،اّٛدل فْفدب هدي الزْغدت فدٖ الؼودو،
ف لوددب رْغلددذ ٍددٌْاد الْددبػو ًؾددْ الْدد٘قْفخ رْغلددذ هؤٗزددَ ًؾددْ ىهددي ٗددواّػ هددب ثدد٘ي
الوددْد ّالؾ٘ددبح ،اى هَ د لخ الوددْد عددبُو الْددؼواءّ ،عددبُو ال بحٌددبد عو٘ؼددب ّ د لذ ص٘وددخ
يٍبٍ٘خ فٖ ًْٖٓ هؼظن الْؼواء  ،فبلوْد ُبعَِن النٕ ٗأبهكًّدَ ّٕ ،دلٗ ِن الدنٕ
84
ٗ ٟؾجًَْ ف٘واّغًَْ ثبل زبثخ " .
فٖ هغجخ عبهؾخ للقوّط هي ُنا الؼبلن  ،هٍن ٕ٠ػ ػجل الٖجْه ٕدْهح ٗ َدُْب
الؾدديىف فزظِددو ر٘وددخ الوددْد هددي فدد٠ع ّٕددا الؼغددي ّػددلم ال ددلهح(هوٍٗ٘ -ددبػلٕ
ه َْه) فبلوْد هؼبكع هْْٙػٖ للؼغي ػٌلٍ ٗ ،زغلٔ ُنا هي ف٠ع اٛلنبة اللالخ ػلدٔ
الوْد ( الزواة-اٛننبى-الزبثْد-يهْد) .اى هؾبّلخ الْبػو فدٖ اًٟز دبع هدي ُدنٍ الؾ٘دبح
فددٖ عْلددَ( :يكهد ّعِددٖ للؾ٘ددبحّ ،اغزٚددوذ  ،نددٖ يهددْد) رٖددْه اٛؽبٍددٌ٘ الؼو٘ ددخ
كافلَ ّهْبػو اليوثخ الٌنَ٘خّ ،لنا ؽبّع الْبػو الِوّة هي الْاعغ ّةوّفدَ الوؤلودخ
الٔ ػبلن ٗؾ لَ الؼلالخ .فبل ٖد٘لح صدْهح ػلدٔ الؾ٘دبح الزدٖ  ٟرَدزؾ يى رؼدبُ .فدبلؼغي
ّػلم الْْٕع ّلل ػٌلٍ اٙأواثب ًنَ٘ب رغبٍ الؾ٘بح.
ٗ ْع الْبػو:
صذ٠مز ،ٟإِٔ ٟش٠ط
ٚعبػذِ ٞىغٛس
ِٙٚدز ٟػٍ ٝاٌفشاػ وً عبػخ رغً١
ٚأغضي اٌزشاة ف ٟعىٕ١ز ٟسداء
ٚأصٕغ األوفبْ  ،ثُ أٔدش اٌزبثٛد
٘زا اٌصجبذ...
أدسد ٚخٌٍ ٟٙح١بحٚ ،اغزعّذ  ،و ٟأِٛد
 83الوددْد فددٖ الْددؼو الؼجبٍددٖ  :ؽٌددبى يؽوددل فل٘ددت الغوددت ،هٍددبلخ هبعَددز٘و ،عبهؼددخ الٌغددبػ
الٌْ٘ٛخ ،فلَأ٘ي2223 ،م.4ٓ ،
 84ن٘ددا رؼبهدددت الْددؼواء الوؾدددلصْى هددغ ص٘ودددخ الوددْد :ػدددبهه الَددؼلٕ ،الْدددوق اٍّٛددد ،ٜع
2289 ،84222م.
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15

ف٘ ٟذأح اٌغىٛد
"اى الْٖهح فٖ الْؼو لَ٘ذ ا ٟرؼج٘وا ػي ؽبلخ ًنَ٘خ هؼٌ٘دخ ٗؼبًِ٘دب الْدبػو اىاء
هْعدا هؼد٘ي هدي هْاعندَ هدغ الؾ٘دبح ّ ،يى يٕ ٕدْهح كافدت الؼودت النٌدٖ اًودب رؾودت هدي
اٝؽَبً ّرؤكٕ هي الْة٘نخ هبرؾولدَ ّرؤكٗدَ الٖدْهح الغيح٘دخ اٛفدوٓ الوغدبّهح لِدب،
ّيى هي هغوْع ُنٍ الْٖه رز لا الْٖهح ال ل٘خ الزٖ رٌزِٖ الِ٘دب ال ٖد٘لحّ .هؼٌدٔ ُدنا
يى الزغوثخ الْؼوٗخ الزدٖ ٗ دغ رؾدذ ر ص٘وُدب الْدبػو ّ ،الزدٖ ٖٗدله فِ٘دب ػدي ػودت فٌدٖ
لَ٘ذ إْ ٟهح نج٘دوح ماد يعدياء ُدٖ ثدلّهُب ٕدْه عيح٘دخ" ٗ" .86دْع يهٍدأْ :لودب
نبى الْبػو هؾبن٘ب  ّ ًَ ّ ،ى الوٍبم ّنت فٌبى ٌٖٗغ الْٖه ،فٌ٘جيٖ ػلَ٘ ثبلٚوّهح
يى ٗزقن كاحوب اؽلٓ ٛوق الوؾبنبح الض٠س  :فِْ ْٖٗه اّ٘ٛبء اهب نوب نبًذ يّ نوب ُدٖ
فٖ الْاعغ  ،يّ نوب ٖٗنِب الٌبً ّرجلّ ػلَ٘ ،يّ نوب ٗغت يى ر ْى ".82
اى اليوثخ الو بً٘خ يٍِوذ فٖ هٍن ٕدْهح الودْد ػٌدل الْدبػو ،فغدبءد ثؾبلدخ هدي
ال٘ ً ّالق٘جخ ،هي ف٠ع الزؼج٘دو ػدي النٌدبء ّالزّ٠دٖف فجدلفْع فٖدت الْدزبء ٗؼلدي هؼدَ
ًِبٗخ فٖت القوٗاّ ،هغ كفْع الوَبء ٌٗزِٖ الٌِبهف ل٘ؼجدو ػدي رْعدا الؾ٘دبح كافلدَ صدن
الوددْد ّٗ ،ددوه (يهددْد ّؽددلٕ) ٛى ماد الْددبػو ٍددزْاعَ هٖدد٘وُب ّؽ٘ددلح  ،ف٘زواف د
هؼِب ّػٖ ثبػزجبه يى الوْد لؾظخ رن ٔٚالٔ اًٟزِدبءّ .ػجدو هدي فد٠ع عْلدَ(هورغا
ثوكا) ػي عل َ اللافلٖ ّّؼْهٍ الوٚأوةّ ،ثدنلك ًدلهك ػود الغبًدت الٌنَدٖ ًّظدوح
الْبػو للوْد ،فبلٌٔ هْؾْى ثوْبػو اٝؽجبّ ٛال٠علّْٓ ٗ ،ع الْبػو:
ٕ٠جئٕ ٟشزبء ٘زا اٌؼبَ إٔٔ ٟأِٛد ٚحذٞ
راد شزبء ِثٍٗ ،راد شزبء
ٕ٠جئٕ٘ ٟزا اٌّغبء إٔٔ ٟأِٛد ٚحذٞ
راد ِغبء ِثٍٗ  ،راد ِغبء
ٚأْ أػٛاِ ٟاٌزِ ٟعذ وبٔذ ٘جبء
ٚإٕٔ ٟأل ُ١ف ٟاٌؼشاء
ٕ٠جئٕ ٟشزبء ٘زا اٌؼبَ أْ داخٍ...ٟ
ِشردف ثشدا
ٚأْ لٍج١ِ ٟذ ِٕز اٌخش٠ف...
لذ ر ٜٚح ٓ١رٚد
18
أٚي أٚساق اٌشدش
ٗوٍن ٕ٠ػ ػجدل الٖدجْه ٕدْهح الو دبى الدنٕ ٗلغد ال٘دَ فدٖ الوَدبء فدٖ هؾبّلدخ
 85اٛػوبع الْؼوٗخ ال بهلخ٠ٕ :ػ ػجل الٖجْه ،كاه الؼْكح ث٘وّد2288 ،م.851ٓ ،
 86كهاٍبد فٖ الٌ ل اٛكثٖ الوؼبٕو :هؾول ىنٖ الؼْوبّٕ ،كاه الْوّق.291ٓ ،8994 ،
 82كهاٍبد فٖ الٌ ل اٛكثٖ الوؼبٕو :هؾول ىنٖ الؼْوبّٕ ،كاه الْوّق.326ٓ ،8994 ،
 81اٛػوبع الْؼوٗخ ال بهلخ٠ٕ :ػ ػجل الٖجْه.232ٓ ،
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لددلفغ الِددن ّالولددت ػددي الددٌنٌّ ،ن٘ددا يًددَ ٗؾبهثِددب ثددبل واءح ،فددٖ هؾبّلددخ لددلفغ هقددبّه
اًَٝددبى ّعل ددَ هددي الوددْدّ ،اللٟلددخ الن وٗخ(الض بفددخ) فددٖ ال ٖدد٘لح رددورج ٜػٌددل الْددبػو
ثبللػْح الٔ ال ؾوٗخ ّالَ٠مف ؽ٘ش رزدْق ًنَدَ لٌْدو الَد٠م فدٖ ندت ه دبىّ" ،عدل اؽزلدذ
اللػْح الٔ الؾوٗخ ّه بّهخ اٍٟزؼوبه  ،ه بًِب اُٛن ػٌل الْبػو الؼوثٖ الوؼبٕدوف ٛى
الؾوٗخ رورج ٜاهرجبٛب ّص٘ ب ث دت ال ٚدبٗب اًَٝدبً٘خ اٛفدوٓ الزدٖ ٟٗو دي لِدب يى رٌودْ اٟ
فددٖ ةلِددب ّرؾددذ هاٗزِددب الوْددؼخ الزددٖ ريوددو اًَٝددبى ّال ددْى ثإّددؼبػبد اٛهددت ّالؼوددت
ّالَ٠م"ْ ٗ 89.ع الْبػو:
وٕب ػٍ ٝظٙش اٌطش٠ك ػصبثخ ِٓ أشم١بء
ِزؼزث ٓ١وآٌٙخ
ثبٌىزت ٚ ،األفىبسٚ ،اٌذخبْ ٚاٌضِٓ اٌّم١ذ
غبي اٌىالَِ ،ع ٝاٌّغبء ٌدبخخ ،غبي اٌىالَ
ٚاثزً ٚخٗ اٌٍ ً١ثبألٔذاء
ِٚشذ إٌ ٝإٌفظ اٌّالٌخٚ ،إٌؼبط إٌ ٝاٌؼْٛ١
ٕ٘ٚبن  ،ف ٟظً اٌدذاس٠ ،ظً إٔغبْ ّٛ٠د
ٚاٌىزت ٚ ،األفىبس ِبصاٌذ رغذ خجبٌٙب ٚخٗ اٌطش٠ك
20
ٚخٗ اٌطش٠ك إٌ ٝاٌغالَ
"ّنبى للزؾل٘ت الٌنَٖ النٚت فٖ ال ْا ػي الأج٘ؼخ الوزْروح للؼوت النٌّٖ ،الؼ٠عدخ
ث٘ي الوّػ ّالؼبلن الوْْٙػٖ  ،ث٘ي الؾ بح ّاٛؽ٠م ف ّاما نبى الندي ُوثدب ّػدْكح الدٔ
الْاعددغ هؼددب ،فددإى النٌددبى ٖٟٗددٌغ الْاعددغ روبهددب ،فونبهعزددَ للْاعددغ يعددت كهعددخ ّيٕددبلخ هددي
هنبهعخ الؼٖبثٖ ّريلّ اٛفؼبع اًَٝبً٘خ -للٓ فوّٗل-لِب هؼٌٔف فبل لودبد لَ٘دذ يٕدْارب
رلنت ،يّ فأْٛب روٍن ّ ،اًوب ال لوخ ههي ّرغَ٘ل ّكٟلخف فضوخ ليخ فبٕ٘زِب اٝغودبٗ
ّهغبًجخ اللعخ ُّ،نٍ الزؼو٘خ ّل٘لح هؾبّلخ لٞفنبء ُّ .نا الجْػ الوؼؤ النٕ رزَن ثَ ليدخ
الَلْك ال٠هؼ ْع ٗن ٖٚالٔ الٖ٘يخ اٛكع لوؼٌٔ رلك اٛفؼدبع اليبهٚدخ ف ام ُدٖ رْف٘د
ث٘ي هْ٘ع هزٌدبفوح ماد هؼدبى هزٚدبػنخُّ ،دنٍ الوندبُ٘ن روندذ يصدوا ثل٘يدب فدٖ فِدن الؼودت
28
اٛكثٖ".
ّٗجش الْبػو يلودَ ّؽيًدَ هدي فد٠ع ردْارو هندوكاد الودْد ّالؾ٘دبح ّ ،اٍدزقلم ندت
هٌِوب ثوؼٌبٍ الؾ ٘ ٖ ،فبلؾيى ّالٖوذ ّالوَبء ّهاحؾخ الوْد اًجض ذ هي ّاعدغ الو ٍدبح
الزٖ ٗؼِْ٘ب الْبػوّ ،الٖوذ ػي الزؼج٘و ّلدل فدٖ كافلدَ ؽيًدب ٛدًِْٟٗ ٠بٗدخ لدَٗ ،د رٖ
 89اٟرغددبٍ اًَٝددبًٖ فددٖ الْددؼو الؼوثددٖ الوؼبٕددو :هن٘ددل عو٘ؾددخ ،كاه اٙفددبق الغلٗددل ،ث٘ددوّد،
8918م.893 ٓ ،
 22اٛػوبع الْؼوٗخ ال بهلخ.24ٓ :
 28عْاًدت هدي الو بهثدخ الٌنَدد٘خ لٌودبمط هدي الْددؼو الغدبُلٖ :ػلدٖ هٖددأنٔ ػْدب ،هغلدخ ارؾددبك
الغبهؼبد الؼوث٘خ لٚكاة ،هظ  ،4ع2222 ،8م. 23-22ٓ ،
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هددغ لؾظددبد الَ د ْى ،فبلو ددبى يٕددجؼ ثبػضددب لل (ثددخ ّالٚدد٘ (هددٌ الؾ٘ددبح ف ٕددجؾذ،
ّعو٘غ هبفِ٘دب ه ٘دذ )ّ ،ندبى ل لوزدٖ (هَدبء) ّ (ؽديى) هؾودْع هْٙدْػبرٖ نج٘دو فدٖ
ْٕهح الوْد ػٌل الْبػو ٕد٠ػ ػجدل الٖدجْهف ًِٛدب ر دوهد ينضدو هدي هدوح فدٖ ًندٌ
ال ٖددد٘لح ،فبلوَدددبء عدددل ٗؼجدددو ػدددي الٌِبٗدددخ ف٘وضدددت الودددْد ػٌدددل الْدددبػوّ ،الؾددديى ٗوضدددت
اٟٙدددأواة الٌنَدددٖ فدددٖ ةدددت اٝؽَدددبً الولزِدددت ،ػجدددو ػدددي ُدددنا هدددي فددد٠ع ّٕدددنَ
للؾيى(ْٗلل فٖ الوَبءٙ ،وٗوْٗٛ ،ت ٕ ،وْد)ْ ٗ ،ع الْبػو:
ٚأر ٝاٌّغبء
ف ٟغشفز ٟدٌف اٌّغبء
ٚاٌحضْ ٌٛ٠ذ ف ٟاٌّغبء ألٔٗ حضْ ظش٠ش
حضْ غ ً٠ٛوبٌطش٠ك ِٓ اٌدح ُ١إٌ ٝاٌدحُ١
حضْ صّٛد
ٚاٌصّذ ال٠ؼٕ ٟاٌشظبء ثؤْ إِٔ١خ رّٛد
ٚثؤْ أ٠بِب رفٛد
ٚثؤْ ِشفمٕب ٓ٘ٚ
ٚثؤْ س٠حب ِٓ ػفٓ
22
ِظ اٌح١بح فؤصجحذٚ ،خّ١غ ِبفٙ١ب ِم١ذ
ّفٖ ةت عَبّح الؾبٙو ٗزننو الْبػو هب ؽلس لْ( ٌَٛؽبكصخ كإًْْ)  ،فبلْدبػو
ٌُب ؽيٗي ثَجت ُنٍ ال ٘ٚخ ،ف٘زؾلس ُّْ ٗؾدٌ ثدبل ِو  ،فٌْٛدَ ػدبُ ٕدواػب ثَدجت
اليوة ،فْ ت اؽَبٍب ًنَ٘ب ثبٝفنبق ّنوٍ الؾ٘بح فز واه نلودخ (ؽ٘دبح) عدبء لللٟلدخ ػلدٔ
الْٙغ الو ٍبّٕ النٕ رؼَْ٘ ثد٠كٍ ف ٛى الؾ٘دبح هدي يثَد ٜؽ ْعِدبّ .عدبء ّٕدا الؼدلّ
ث ّٕبه هٌنوح(الَ٘به هَوّه-يػلاء الؾ٘بح ٕدٌؼْا الودْد ٛؽجدبة الؾ٘بح)ف د ى ال زدت
ّالِددلم هددي اٛفؼددبع الزددٖ رددلفت الجِغددخ ػلددٔ ًنٍْددِنّ .فددٖ رٖددْٗوٍ للوددْد  ،رٌجؼددش
الؼبٛنخ الٖبكعخ ف٘وٍن لٌب ّْعَ للؾ٘بح القبل٘خ هي الؾديى ّالْدغيّ ،هدلٓ رؼل دَ ثبلؾ٘دبح
الِبكحددخ ،فددبلوْد ٗغؼددت الؾ٘ددبح ثدد ٠لددْى ّٟٛؼددن ّاٍددزقلم للزؼج٘ددو ػددي رلددك اٛؽبٍددٌ٘
اٍٟزنِبم ًِبٗخ ال ٖ٘لح .فؼلم اكهاك الوييٓ هي ُنٍ اٛفؼبع ،عؼلذ الْبػو ٗؼِ٘ ؽبلدخ
هي الّ٠اعؼ٘خ ،ف زدت اٛٛندبع ّالدلهبه ّالؼودت اٝعواهدٖ ٕدْه هٌندوحّ .ثٌدبء ػلِ٘دب عدلم
الْبػو هصدبء للدناد ثلٟلدخ اٙفدو ،هدي فد٠ع ر دواه لندت الو دبى اٛل٘دا(عوٗزٖ) الو دبى
النٕ ٗؾجَ الْبػو ل ي هْبػوٍ رغبُدَ يٕدجؾذ غ٘دو هَدز وح ،ثَدجت اٟغزدواة الٌنَدٖ
النٕ ٗؼِ٘ كافلَ ،هي الو بى النٕ نبى ؽ٘يا للجِغخْ ٗ ،ع الْبػو:
ٚظغ إٌطغ ػٍ ٝاٌغىخ ٚاٌغ١الْ خبءٚا
ٚآر ٝاٌغ١بف ِغشٚس ٚأػذاء اٌح١بٖ
صٕؼٛا اٌّٛد ألحجبة اٌح١بٖ
 22اٛػوبع الْؼوٗخ ال بهلخ. 12ٓ :
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ٚرذٌ ٝسأط ص٘شاْ اٌٛد٠غ
لش٠زِٙٛ٠ ِٓ ٟب ٌُ رؤرذَ إال اٌذِٛع
لش٠زِٙٛ٠ ِٓ ٟب رؤ ٞٚإٌ ٝاٌشوٓ اٌصذ٠غ
لش٠زِٙٛ٠ ِٓ ٟب رخش ٝاٌح١بٖ
وبْ ص٘شاْ صذ٠مب ٌٍح١بٖ
ِبد ص٘شاْ ٚػٕ١بٖ ح١بٖ
23
فٍّبرا لش٠ز ٟرخش ٝاٌح١بٖ...؟
اى الو بى الغلٗو ثبل واءح امى ُْ الو بى الو جْٗ ػلَ٘ ثْاٍأخ الق٘بعف  ًَٛه دبى
هزؼلك اٛثؼبك ٗض٘و ثلّهٍ ف٘بع ال بهت نوب ٗض٘و هْدبػوٍ الوقزلندخ  ،ثٌ٘ودب ٗ ٟوزلدك ػ٠عدخ
ثددبلوٌأ ّالؾ ٘ ددخ ّْٗ ،ددزو ٛثبّدد٠ه لوزق٘ددت ُددنا الو ددبى يى ٗ ددْى ّؽ٘ددلا  ،غبهعددب فددٖ
الز هت  ،ؽ٘دش رٌؼدلم الوَدبفخ ثد٘ي الدٌنٌ ّالو دبى القدبهعٖ  ،فْ٘دؼو الوزق٘دت ث ًدَ ٌٗندزؼ
للؼبلن ّالؼبلن ٌٗنزؼ لَ  .ام يى الَ ٌ٘خ ُٖ الدواث ٜالدنٕ ْٗؽدل الوزق٘دت ثؼبلودَ  .هودب ٗؼٌدٖ
اٍٟددزيواق الزددبم فددٖ الوظِددو الو ددبًٖ الوؾجددْةًّ .ؼز ددل يى ُددنٍ الٌظددوح ربثؼددخ للن ددو
الوّهبًَٖ النٕ ٗلؼ ػلٔ الْؽلح ّاٟرغبٍ الدٔ الأج٘ؼدخ ّرغٌ٘دل اٛؽبٍدٌ٘ ّالق٘دبع لِدب ،
ّالؾ يى اٟلزؾبم الؼدبٛنٖ ّالق٘دبلٖ ثو دبى هدب عدل ٗؾدلس ؽزدٔ ًّؾدي فدٖ ىؽودخ الٌدبً
ّالؾ٘ددبح ّ .لؼددت هجبليددخ ثبّدد٠ه رؼددْك الددٔ نًْددَ ٗجؾددش ػددي ه ددبى فددبهق للؼددبكح  ،ه ددبى
ًب ، ٛهثوب ُْ الو بى النٕ رؾلس ػٌَ ع٘واه عٌ٘ذ ّإنب اٗبٍ ثبلو دبى الودْؽٖ ،الدنٕ
ٗظِو ًنََ ّٗؾلصٌب ثل ٟهي يى ًزؾلس ػٌَ ُّْ ،ه بى ٗظِدو فدٖ اٍٟدزؼبهح نودب ٗزغلدٔ
24
الّ٠ؼْه فٖ الؾلن.
 23اٛػوددبع الْددؼوٗخ ال بهلددخ . 882ٓ، 886ٓ ،رددورجُ ٜددنٍ ال ٖ٘لح(ّددٌ ىُددواى) ثؾبكصددخ
كإًْْ .فنٖ 8926 ًْْ٘ٗ 83م ؽ٘ي كفت فوَخ ٙجب ٛهي نز٘جخ ثوٗأبً٘دخ ندبًْا فدٖ ٛدوٗ ِن
هي ال بُوح الٔ اٌ ٍٟلهٗخ  ،فلفلْا الٔ عوٗدخ كًْدْإ ُّدٖ عوٗدخ ٕدي٘وح ثبلوٌْف٘دخ فدٖ ٍّدٜ
الللزب اّزِو يُلِب ثٖ٘ل الؾوبم ّ،ؽبّع الٚجبٕ٘ ٛل الؾوبم ف ٕبة هٕبٕدِن ثؼد٘ اُٛدبلٖ
فضبه يُت ال وٗخ ػلِ٘ن ُّت الن٠ؽْى ٗوّ ْى الٚجب ٛثبلؾغبهح ،يكٓ الؾبكس الٔ ه زت ٙدبثٜ
ثوٗأبًٖ ٛدبهكٍ الن٠ؽدْى ؽزدٔ ٍد  ٜهيْد٘ب ػل٘دَ ثٚدوثخ ّدوٌ .يهدو اللدْهك نوّهدو الوؼزودل
الجوٗأبًٖ ثزْ ٘ت الوؾ وخ الوقْٖٕخ ؽٚوُب ثأوً غبلٖ هوض ٠ػي ّىٗدو الؼدلع ّّ .د ت
ُنا الؾبكس ّالوؾبنوبد الزٖ رلزَ الْواهح الزدٖ اّدؼلذ الؾوندخ الٌْ٘ٛدخ ث ٘دبكح هٖدأنٔ نبهدت
النٕ اٍزيت هْعخ الَق ٜالؼبهم فٖ رون٘ي الِغْم ػلدٔ ٍ٘بٍدخ اٟؽدز٠ع ّندبى الؾدبكس ّاؽدلا
هي اٍٛجبة الزٖ يكد الٔ ري٘٘و ٍ٘بٍخ ثوٗأبً٘ب الزدٖ ٍدؾجذ هؼزودلُب اللدْهك نوّهدو فدٖ هدبْٗ
8922م ثؼددل ؽ وددَ ٍ 23ددٌخ فددٖ هٖددو(.الولا الَ٘بٍددٖ -ؽددلس فددٖ الوبٙددٖ -ؽبكصددخ كًْددْإ
8926مٕ :ؾ٘نخ الج٘بى2228ًْْ٘ٗ 29 ،م)( .ثزٖوه)
 24ث٠غدددخ الو دددبى(عواءح فدددٖ ه بً٘دددخ الدددٌٔ الْدددؼوٕ) :فزؾ٘دددخ نؾلدددُْ ،اًٟزْدددبه الؼوثدددٖ،
ث٘وّد22221،م( .244ٓ ،ثزٖوه)

13

صورة املوت يف وجدان الشاعر صالح عبد الصبور  ،..د.عبري العنزي
ّفٖ ةت الظدوّه الزدٖ ػبّدِب الْدبػو ٖٗدْه هؽ٘دت ّالدلٍ ،الدنٕ ٗواف دَ يٌٗودب ؽدت،
ّن٘ا يًَ روك ػ٠هخ ّاٙؾخ فٖ مانورَ هي فيع الوْد  ،فبعلا اللُْخ اّٛلٔ للوْعدا
الوددؤلن ف هثوددب ٗؼددْك الَددجت يى الؼدد٘ي اػزددبكد ُددنا الوٌظددو ثبلٌَددجخ للْددبػو  ،فغددبءد
الْٖهح هورجأخ ثبلٌنٌف ل٘ ْا ػي هْبػوٍ الو جْرخ ،فٖ ْٕهح ٍلج٘خ ٌٗز ل هي ؽْلدَ
ٍٟزَ٠هِن للْاعغّ ،فْٚػِن ثأوٗ خ ٍبفوح ْ ٗ ،ع:
ٚأرٔ ٝؼ ٟأث٘ ٟزا اٌصجبذ
ٔبَ ف ٟاٌّ١ذاْ ِشدٛج اٌدجٓ١
ح ٌٗٛاٌزإثبْ رؼٚ ٞٛاٌش٠بذ
ٚسفبق لجٍ ٖٛخبشؼٓ١
ٚثؤلذاَ ردش األحز٠خ
ٚرذق األسض فٚ ٟلغ ِٕفش
غشلٛا اٌجبة ػٍٕ١ب
25
ٚأرٔ ٝؼ ٟأثٟ
ّلؼددت هددي ه٠هددؼ ٕددْهح الوددْد ػٌددل الْددبػو ػٌددلهب ٖٗددوؿ فددٖ ّعددَ الؾ٘ددبح
ّٗ وه"اًَ هبد"ف ل٘دللت ػلدٔ الْٙدغ الو ٍدبّٕ الدنٕ ٗؼْ٘دَ ،فدبلوْد يعدظ هْدبػوٍ،
ف٘غل ًنََ ّؽ٘لا ّعدل ف دل ّالدلٍّ ،ف دل هؼدَ الْدؼْه ثأؼدن الؾ٘دبحّٗ ،وهدي لٌنَدَ ثدبل أ٘غ
النٕ ٟٗؼِ٘ ثلّى الواػٖ فٖ ث٘دلاء هظلودخ هْؽْدخّ ،ههدي للؾ٘دبح ثبلوؽلدخ الزدٖ رٌزِدٖ
فغ د ح .فبلْددبػو ػجددو هددي فدد٠ع اًٟنؼددبٟد الزددٖ رْددؾن الْعددلاى ػددي هؼٌددٔ الؾ٘ددبح ّيى
الوْد ؽ ٘ خ هأل دخ ٗؼٌدٖ الٌِبٗدخ  .ف٘زؾدْع ندت ّدٖء هدغ الن دل ػٌدل الْدبػو الدٔ هدواهح
ّيٗبم نئ٘جخ.
"ال ٖدد٘لح ٟثددل يى ر ددْى ماد هؼٌددٔ غددبه٘ رؼجددو ػددي ّددٖء فددٖ الْعددْك ،فددبلزؼج٘و
الٌنَددٖ الؼو٘دد فددٖ الودددٌِظ الوْٙددْػبرٖ ٗؾددبّع اٙددبءح ؽٚدددْه الوؼٌددٔ هددي كافدددت
الؼ٠عددبد ّالددلٟٟد الٌنَدد٘خ الؼو٘ ددخ  ،هوبٗددلفغ الٌبعددل الوْٙددْػبرٖ الددٔ ثؾضِددب ثأوٗ ددخ
ًَ ٘خ رَز ٖٖ هنِْم الجٌ٘خ ػٌل الْبػو"ْ ٗ 26،ع الْبػو:
اٌمط١غ!...
غبة ساػٚ ، ٗ١غبٌذ سحٍزٗ
 ٛ٘ٚف ٟث١ذاء الظً ثٙب
٠بأللذاَ ردش األحزٗ٠
ٚرذق األسض فٚ ٟلغ ِٕفش
 25اٛػوبع الْؼوٗخ ال بهلخ.889 ٓ :
 26ه بهثخ الوٌِظ الوْٙدْػبرٖ ّنْدا ههيٗدخ الو جدْد فدٖ ًٖدْٓ الْدبػو اًٛللَدٖ لَدبى
الددلٗي القأ٘ددت :فل٘نددٖ ؽددبط يؽوددل ،هغلددخ اّ د بٟد فددٖ الليددخ ّاٛكة ،هددظ ،82ع2228 ،8م،
ٓ.8232
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٠بأللذاَ رز٠غ إٌجؤ
ٔجؤ اٌّصشٚع ف ٟصخش اٌدجً
إٔٗ ِبد
إٔٗ ِبد ٚخفذ سحٍزٗ
إٔٗ ِبد ٚٚاساٖ اٌثشٜ
ح١ث ِبد
ح ٓ١غبة ٌ١ٙت اٌّذفؤٖ
وً شٟء وبْ ٠حى ٟإٌجؤ
لطخ رصشخ ِٓ ٘ٛي اٌّطش
ٚوالة رزؼبٜٚ
ٚسػٛد
27
وبْ فدشا ِٛغال فٚ ٟحشزٗ.
يّع هب ٗأبلؼٌب فٖ ُنٍ ال ٖ٘لح الو دبى الوبٙدٖ ،الو دبى الوٌدلصو ،الدنٕ ْٗ ٟعدل اٟ
كافت مانوح الْبػوف ف ل عبء ثبلوبُ ٖٙوّثب هدي الْاعدغ  ،ف٘ظِدو الؾديى ّالؾ٘دوح الزدٖ
ٗؼِْ٘ب ،لدنا ٗؼلدي هدْد ُدنٍ الدننوٗبدّٖٗ ،دو ػلدٔ اغ٠عِب.فبرقدن الْدبػو هدي الودْد
ٍّدد٘لخ ٝثددواى هْددبػو اليوثددخ الزددٖ ٗؼْ٘ددِب فددٖ كافلددَّ .ل ددل ٕددْه الوددْد ثٖددْهح فٌ٘ددخ
فلَن٘خ ف وٗخ ػٌلهب ػوٗ يى نت هي فٖ ُدنٍ الؾ٘دبح ٍد٘وؽت ٌّٗزِدٖ ،فدبلوْد الوٖد٘و
الؾزوّٖ ،الْبػو ٗؼِ٘ ؽ٘بح اليوٗت ،ف ًِ َ الزؼدت ّيٙدٌبٍ اٛلدنف فِد٘وي ّدؼْه ال٘د ً
هددي الؾ٘ددبحّ ،ػددلم الزنددبؤع ثبلوَددز جتٗ ،زغلددٔ ُددنا فددٖ عْلددَ (ّثٌِ٘ددب عجددوٕ) اللالددخ ػلددٔ
الؾوهبى ّاٝؽجبّ ٛال٘ ًْ ٗ .ع الْبػو:
أغالي...أغالي
ّ٠ش ٟثٙب إٌغ١بْ
ف ٟوفٗ أوفبْ
ٌىً روش ٜلجش
28
ٚثٕٙ١ب لجش...ٞ
"غ٘و يى ؽلن ال٘ ظخ ٗ ٟؾ ٔ  ،يّ فٖ يعت ر لٗو ٌُبك ثؼ٘ يؽد٠م ال٘ ظدخ الؼو٘ دخ ،
يؽ٠م رَبػلًب ػلٔ اليْٓ ػو٘ دب فدٖ مّارٌدب الدٔ الؾدل الدنٕ رؾوهًدب هدي ربهٗقٌدب  ،اًِدب
رؾوهًب هي يٍوبحٌب ُّٖ ،رؾْع ّؽلرٌب الؾبٙوح الدٔ رلدك الْؽدلح اّٛلدُّٔ ،دنٍ الْؽدلح
 22اٛػوبع الْؼوٗخ ال بهلخ.822 ،828ٓ :
 21الوٖله ًنََ.839 ٓ :
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29

اّٛلٔ ّؽلح الأنت ،رزوك فٖ نض٘و هي الٌنًْ ػ٠هخ ٟروؾٔ".
ػجددو الْددبػو هددي فدد٠ع ال لوددبد (هددبد  -رَددبع - ٜفددوة -هددبع -اًأند د  -لأقزددب -
اػزٌ ذ -ر ْهذ -فبً ن د -هٌِبهح) .ػي رويعَ اللافلٖ ّاؽَبٍَ ثبلْ بء ،فبهزل الْدؼْه
ثبٝؽجب ٛفدٖ ندت يعدياء ال ٖد٘لح  ،فزّ٠دذ عو٘دغ اٟؽزودبٟد الوو ٌدخ للزؼدبِٗ ،فبٗٛدبم
رَدد٘و ثددجٜءّ ،الٌِددبه ػٌددلهب ٌٗزِددٖ ن ًددَ ٗوددْد َّٗددزلٗو ثغبًددت الْددوٌّ ،الوَددبء ن ًددَ
ٗزَددبع ٜفْعددَ ،فِددنٍ الٖددْهح هٍددوذ ن(ثددخ الْددبػو ًّظورددَ للؾ٘ددبح ثدد٘ي ًدديّع ّاهرؾددبع
رٌجؼش هي يػوبق الق٘بع الجؼ٘لّ" .الٌٔ لٌ٘ ثٌ٘خ ّ ل٘خ ف د ،ٜثدت اًدَ ثٌ٘دخ ػو٘ دخُّ ،دْ
هبرؼجو ػٌَ عْل٘ب نوَٗز٘نب (ثبلٌٔ الظبُو) )ُّ (pheno-texteدْ الدٌٔ الوضجدذ ػدي
ٛوٗ د الأجددغ(ّ ،الددٌٔ الو ددْى)(ّ (geno-texteالددٌٔ الظددبُو ٟٗو ددي يى ٗ ددوي كّى
ر ْٗي ه ْٟرَ اللَبً٘خ هي عِخ ّ ،هدي عِدخ صبً٘دخ ر دْٗي رْثْلْع٘دب النؼدت الدلاعّ .ػلدٔ
ُنا اٍٛبً ٖٗ٘و الٌٔ ػبلوب ؽْ٘ٗب ّهغب ٟؽون٘دب لجؾدش الزؾل٘دت الدلٟلٖ الدنٕ َٗدزن٘ل
ثلّهٍ هي هغبٟد يفوٓ نبلزؾل٘ت الٌنَٖ ّالؼلْم الوٗبٙد٘خ ّالوٌأ ٘دخ ّاللَدبً٘خ" 32".
فبلؾٌ ّالزق٘ت ّالؼ دت هٌبفدن اٝكهاك الجْدوٕ ّ ،هدي صدن ٍد٘قزيع فِ٘دب رٖدْه النٍ٠دنخ
لٌظوٗددخ الوؼوفددخ ّ ،هوارجِددب الوزلهعددخ هددي الؾَددٖ الددٔ الوغددوك فددإما نددبى ثددبلؾٌ رددلهك
الوؾٍَْبد فٖ ػ٠عبرِب الوبكٗخ  ،فإى للزق٘ت ال لهح ػلٔ اؽٚدبه رلدك الوؾٍَْدبد ثؼدل
يى ري٘ دت هبكرِددب ،يٕ اػددبكح رٖددْٗوُب فددٖ الددنُي  .فبلْددٖء عددل ٗ ددْى هؾٍَْددب ػٌددلهب
38
ْٗبُل ،صن ٗ ْى هزق٘ ٠ػٌل غ٘جزَ ثزوضت ْٕهرَ فٖ الجبٛي".
٠مٛي اٌشبػش:
٘ٚىزا ِبد إٌٙبس
ِٚبي خٕت اٌشّظ ٚ ،اعزذاس
ثُ رغبلػ اٌّغبء فٛلٕب
ِثً خذاس خشة ٚ،أٙبس
ٚاػزٕمذ صح١فخ اٌغّبء ٚاٌغجشاء
ٌطخزب اٌدج ٓ١ثبٌغجبس
ٚأطفؤد ٔٛافز اٌّشظٚ، ٝأٔٛاس اٌدغٛس
أػ ٓ١اٌحشاط ٚاٌّآرْ
 29الوٌِظ الوْْٙػبرٖ فٖ الٌ ل الؼوثٖ نزبة الوٌِظ الوْْٙػٖ ػجل ال وٗن ؽَي -يًوْمعدب:-
ههَ٘ددخ ثؼأددْ ،ٛهٍددبلخ هبعَددز٘و ،عبهؼددخ الؼوثددٖ ثددي هِ٘ددلٕ -يم الجددْاعٖ،الغياحو،2284 ،م،
ٓ.81
 32ث٠غدددخ الو دددبى(عواءح فدددٖ ه بً٘دددخ الدددٌٔ الْدددؼوٕ) :فزؾ٘دددخ نؾلدددُْ ،اًٟزْدددبه الؼوثدددٖ،
ث٘وّد22221،م.39ٓ ،
 38الجٌبء اللهاهٖ فٖ الوَوؽ٘خ الْؼوٗخ الؼوث٘خ(ه ٍبح الؾ٠ط يًوْمعدب) :ثْ٘ٛجدخ ٍدؼبك ،هٍدبلخ
هبعَز٘و ،عبهؼخ ُّواى2282 ،م.24ٓ ،
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رىِٛذ حٛائػ اٌظٍّخ فِ ٟذاخً اٌجٛ١د ٚاٌّخبصْ
فبٔىفؤد وئ١جخ ِشصٛصخ  ،وؤٔٙب ِذافٓ
32
ِٕٙبسح ػٍ ٝثمب٠ب خجً ِٕٙبس
َّٗزلِن الْبػو ػٌبٕو الأج٘ؼخ ف لزؼجو ػي ّؼْهٍ الٌنَٖ  ،فبلْوٌ ٖٗ٘جِب الولدت
آفو الٌِبهّ ،اللْى الوهبكٕ النٕ ٗيأٖ الَدوبء ٖٗدْه ؽيًدَ ّاً َدبه علجدَ .فبلْدبػو
ٗأوٌ ه٠هؼ هي ؽْلَف لْٖ٘ه رٌبصو ؽيًَ ّاٙدأوام علجدَ ،ف دت هدي ؽْلدَ رؾدْع الدٔ
لْى ثبُذ ّٗ ،جلغ ُنا اٝؽَبً هجليَ ؽ٘ي ْٗجَ لْى يٗبهدَ ثِدنا اللدْى ال ئ٘دت فدٖ ًِبٗدخ
ال ٖ٘لحْ ٗ ،ع الْبػو:
ف ٟآخش اٌ َٛ١رذة ف ٟػشٚق اٌشّظ فزشح اٌّالي
ٌٛ٠ٚذ اٌٍ ْٛاٌشِبد ٞاٌشل١ك
حز ٝظد١ح اٌطشلبد
ٕ٠حً إ٠مبػب سِبد٠ب سل١مب
33
( وٍ ْٛأ٠بِ ٟاٌزِ ٟب اعزطؼذ أْ أػ١شٙب ح١بح...فؼشزٙب رؤِال)
" اى اهرجب ٛالؼبٛنخ ثبلٖدْهح كافدت الؼودت النٌدٖ ُدْ اهرجدب ٛؽدٖ ًبّد ػدي هؼبًدبح
النٌددبى لوْعددا ًنَددٖ هؼدد٘ي ،فلَ٘ددذ الٖددْهح فددٖ الؼوددت النٌددٖ ه ٖددْكح لددنارِبّ ،لَ٘ددذ
الؼبٛنخ هغوك اًنغبه ٕبفت للِْٓ ،نوب يًِب لَ٘ذ الغبًت الؼولٖ هي الن و النٕ ٗؾدت
ّٗ وٍ ّٗوغت فٖ الْٖء يّ ٌٗنو هٌَّ ،اًوب الؼبٛنخ فٖ الؼودت النٌدٖ ُدٖ رغَد٘ل للؾظدخ
ّؼْهٗخ هؼٌ٘خ َٗ٘أو ػلِ٘ب النٌبى ّٗقٚؼِب للْٖهح نودب ٗقٚدغ الٖدْهح لِدب ثؾ٘دش
34
ٖٗجؼ الْؼْه ُْ الْؼْه الوْٖه ّالْٖهح ُٖ الْٖهح الوؾًَْ ثِب".
ّرزَغ كاحوح الْ ْٓ هي اليهي! فِدت ٗؼدْك الوبٙدٖ! يّ ٗؼدْك هدي هدبد!! ػلدٔ يى
الوْد ةبُوح ؽزو٘خ هز وهح ا ٟيًَ فٖ نت هوح ٗدؤكٕ الدٔ ٕدلهخ ػو٘ دخ فدٖ ًندٌ هدي
ف ل يؽجبثَ .فبلْبػو ٗؼِ٘ ؽلن ال٘ ظدخ ثإػدبكح الديهي الغو٘دت ىهدي اٛؽجدبة الدنٗي غدبثْا
ّغبثذ هؼِن اٛفواػ .فبل ْٖه ّالؼغي ػي رؾ ٘ ملك فٖ الْاعغ عؼلَ ٗؼدِ٘ اٛؽد٠م ،
ُّنا الْؼْه ثبٟغزواة اللافلٖ كفؼدَ للِدوّة هدي الؾبٙدو الدٔ الوبٙدٖ".ؽلن ال٘ ظدخ
ٗؼٌٖ الؾبلخ الزٖ ٗؼِْ٘ب النوك يصٌبء ٗ ظزَ ُّْ فٖ ؽبلخ فزْه الْػّْٖٗ ،غت ف٠لِدب فدٖ
ثؼ٘ القدْاٛو ّاٛف٘لدخ ّاٛهدبًٖ ّهدب الِ٘دب ُّ ،دٖ ؽبلدخ ر زدوى ثبٙدأواة الدْػٖ يّ
ٙددؼنَ كّى غ٘بثددَ روبهددب ،ثقدد٠ه الؾلددن الددنٕ ٗددزن يصٌددبء الٌددْم ّف٘ددَ رظِددو ثؼدد٘ يغددْاه

 32اٛػوبع الْؼوٗخ ال بهلخ.382ٓ :
 33الوٖله ًنََ.381ٓ :
 34كهاٍبد فٖ الٌ ل الؼوثٖ الوؼبٕو :هؾول ىنٖ الؼْوبّٕ ،كاه الْوّق8994 ،م294ٓ ،
.
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35

الّ٠ػٖ فٖ اٛبه غ٘بة الْػٖ نل٘ب ُّْ هب ٗؼوه ثبلّ٠ػٖ يّ الّ٠ؼْه".
٠مٛي اٌشبػش:
أ٠ؼٛد اٌضِٓ اٌّ١ذ ٠بِٛالرٟ؟
ثً ٠غمػ ػٓ أ٘ذاة اٌؼٓ١
فٍّٕط اْ٢
أٚدع أصحبثٟ
ٚدػُٙ
أعزٛدػىُ ٠ب أصحبثٟ
36
٘جٛا ً٘..أٔزُ ِٛرِ ً٘.. ٝزُ ِثٍٗ؟
ّفٖ ؽلٗضَ ػي الؾت رَ٘أو صٌبح٘خ الوْد/الؾ٘بح ػلٔ ف وٍ هي فد٠ع الؾدْاه الدلافلٖ
فٖ ال ٖ٘لح فبلْبػو َٗ ع ًنََ ّٗغ٘ت ،فٖ هؾبّلخ هٌَ للزؼبِٗ هدغ الؾبٙدوّ ،الزندبؤع
ثبلوَز جت (نٌذ يهٗل الوْد ،يرؤٌ يى يؽ٘دب ،هدي يعلدك) ُّدْ ّدؼْه ًنَدٖ ٗزوافد هدغ
اؽَبٍَ ثبٛهبى ّالؾتف فبلؾت ًبفنح الأو ًٌ٘خ ّالو٠م هي الْ بءّ ،اٍزقلم لِدنا الزؼج٘دو
(اٍٟزنِبم) ل٘للت ػلٔ هغجزَ الولؾخ ثبلل بء ّفْفَ هي الوؽ٘ت ّف لاى اٝؽَبً ثبلؾ٘بح.
٠مٛي اٌشبػش:
ً٘ أٔذ ثخ١ش؟
أٚشه أْ أغذ ٚأحغٓ حبال
ِٓ ٌحظبد وٕذ أس٠ذ اٌّٛد
ٌىٕ ٟا..ْ٢
37
أرّٕ ٝأْ أح١ب ِٓ أخٍه
ػٌددلهب رْددزل ّ ٛد ح الؼددبلن القددبهعٖ ٗزؼغددت الْددبػو هوددي ٗزؾددلس ػددي الٖددجو ّٗددننوٍ
ثبٍزوواهٗخ الؾ٘بح ّعوبلِبْٗ ٟ ُّْ ،ؼو ثودب ٗودو ثدَ هدي ؽٌد٘ي ّّدزبد ًنَدٖ كافلدَ ،
فْٖه عَْح هي ؽْلَ ،فِن ٌٗظوّى للؾ٘بح ث لْثِن ػجو ػي ُنا هي فد٠ع نلودخ(روٓ)،
ّعبءد نلوخ(رجٖو) لزؼجو ػي ّاعغ الؾ٘بح الؾ ٘ ٖ فِٖ ػجبهح ػي ث بٗب ثٌ٘دبى هٖدجْغخ
ث د لْاى ال زبهددخ ّالَددْاك  ،فْ د لذ الوؤٗددخ الْددؼوٗخ روبىعددب ثدد٘ي هْددبػو الْددبػو ّعَددْح
الؾ٘بحّّ ،للد هْعنب هٚأوثب رغبٍ الو بى ،فزغلٔ ثنلك فبف دب ٗؾودت ٕدلهخ ًنَد٘خ رؼجدو
ػي ػو ا ٍٔٛكافلَ.
ٗ ْع الْبػو:
ش١خ ٟثغبَ اٌذ٠ ٓ٠مٛي:
 35هددلفت الددٔ الوٌددبُظ الٌ لٗددخ فددٖ الزؾل٘ددت اٛكثددٖ :كاً٘ددبع ثبهعددبً ،روعوددخ الٖددبكق عَددْهخ،
عبهؼخ اٝهبم هؾول ثي ٍؼْك2221 ،م.414ٓ ،
 36اٛػوبع الْؼوٗخ ال بهلخ٠ٕ :ػ ػجل الٖجْه.421 ٓ ،
 32اٛػوبع الْؼوٗخ ال بهلخ٠ٕ :ػ ػجل الٖجْه.446ٓ ،
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٠بثشش..اصجش
دٔ١بٔب أخًّ ِّب رزوش
٘ب أٔذ رش ٜاٌذٔ١ب ِٓ لّخ ٚخذن
38
الرجصش إال األٔمبض اٌغٛداء
ثؼذ اٌخٛض فِٛ ٟظٛع اٌّٛد ف ٟشؼش صالذ ػجذ اٌصجٛسٔ ،حابٚي أْ ٔما َٛثزشاد١ش
ِٛظٛػبر ٟرمش٠جٌٙ ٟزا اٌصٛسح:
يلن ًنَٖ
غوثخ ّؼْهٗخ
افز٠عبد ًنَ٘خ
يؽ٠م ٗ ظخ
ْٕهح الوْد
اٌحمٛي اٌذالٌ١خ ٌصٛسح اٌّٛد:
اٌحمً

ػذد اٌّشاد

الوْد

222

الؾ٘بح

12

عضش

9

عجو

22

كفي

82

ًؼٖ

9

اٌخبرّخ
 اى الوز هت لوؼبًٖ الوْد ّههيٗخ كٟلزَ الوجبّوح ّغ٘و الوجبّدوح فدٖ الٌٖدْٓ 31الوٖله ًنََ.212ٓ ،
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الْددؼوٗخ ػٌددل الْددبػو ٕدد٠ػ ػجددل الٖددجْه ٗغددل يى الْددبػو ػددبُ يٗبهددب عؼلزددَ ْٗددؼو
ثبٟغزواة الٌنَٖ ف ٕجؾذ الؾ٘بح ػٌدلٍ ثوضبثدخ الَدغي ثَدجت الٖدواػبد الزدٖ ّاعِِدب
فٖ ؽ٘برَ .فغبءد ْٕهح الوْد هِ٘وٌخ ػلدٔ ّدؼوٍ ثٖدْهح ّاٙدؾخ ٍدْاء ندبى ثدبللنت
الٖدوٗؼ الدنٕ ّهك فددٖ يػوبلدَ الْدؼوٗخ ال بهلددخ  222هدوح يّ ثدبلوؼٌٔ الوؼجددو ػدي ُددنٍ
الْٖهح هي ف٠ع رْارو الونوكاد اللالخ ػلٔ الوْد ،هضت( ػيهاح٘ت ،كفي ،عضش ،اللدْى
الوهبكٕ ،الظ٠م ،الوَبء ً ،ؼِ ،ػياءً ،ؼٖ ،نني ،عجو).
 اى ٍدوخ الزؾدْع هَدد٘أوح ػلدٔ يف ددبه الْدبػو ٕد٠ػ ػجددل الٖدجْه فددٖ ؽلٗضدَ ػدديالوْد فْٖه ؽبلخ الزؾْع هي ؽبع الٔ ؽبع هوب ٗغَل ؽبلخ اٟٙأواة ػٌلٍ.
 هٍددوذ ٕددْهح الوددْد الؾبلددخ الٌنَدد٘خ ّالوؼٌددٔ الددنٌُٖ ػٌددل الْددبػو ٕدد٠ػ ػجددلالٖددجْهّ ،عددل ٗوزل د الددٌٔ الْددؼوٕ ثددبل ض٘و هددي الوهددْى الزددٖ روهددي الددٔ ؽٌٌ٘ددَ للؾ٘ددبح
الِبكحددخ  ،فغددبء الؾددت الودد٠م اٙهددي هددي فْفددَ ّعل ددَ ام اٍددزؼبى ثددَ الْددبػوف ل٘ؼجددو ػددي
ٛو ًٌ٘زددَّ .عددبء يٍددلْة اٍٟددزنِبم ل٘ددلع ػلددٔ الؾ٘ددوح ّاٟٙددأواة ّالؾبعددخ الولؾددخ فددٖ
ري٘٘و الْاعغف ًز٘غخ ػلم اًَٟغبم هغ الؼبلن.
 نبًددذ ٕددْهح الوددْد ػٌددلٍ رؼجددو ػ دي اًنؼبٟرددَ الٌنَدد٘خ ّغوثزددَ الوّؽ٘ددخف ف ض٘ددوا هددبّ لزِب الظوّه اٟعزوبػ٘خ ّالنار٘خ ّالَ٘بٍ٘خ.
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اٌّصبدس ٚاٌّشاخغ:
 -8اٛػوبع الْؼوٗخ ال بهلخ٠ٕ :ػ ػجل الٖجْه ،كاه الؼْكح ث٘وّد2288 ،م.
 -2اٟرغددبٍ اًَٝددبًٖ فددٖ الْددؼو الؼوثددٖ الوؼبٕددو :هن٘ددل عو٘ؾددخ ،كاه اٙفددبق الغلٗددل،
ث٘وّد8918 ،م.
 -3ث٠غخ الو بى(عواءح فٖ ه بً٘خ الٌٔ الْؼوٕ) :فزؾ٘خ نؾلُْ ،اًٟزْدبه الؼوثدٖ،
ث٘وّد22221،م.
 -4الجٌددبء الددلهاهٖ فددٖ الوَددوؽ٘خ الْددؼوٗخ الؼوث٘خ(ه ٍددبح الؾدد٠ط يًوْمعددب) :ثْ٘ٛجددخ
ٍؼبك ،هٍبلخ هبعَز٘و ،عبهؼخ ُّواى2282 ،م.
 -5الجٌبء النٌٖ ػٌل ٕد٠ػ ػجدل الٖدجْه :ثدي ؽٌ٘ندخ فب٘ٛودخ  ،عبهؼدخ يؽودل ثدي ٗؾ٘دٔ
الًْْوَٖٗ ،الغياحو ،هظ ،5ع2228 ،2م.
 -6رغل٘بد اٟغزواة فٖ ّدؼو ٕد٠ػ ػجدل الٖدجْه :هز دلم الغدبثوٕ ،عبهؼدخ ّهعلدخ،
اٛصو ،هغلخ اٙكاة ّالليبد ،الغياحو ع2225 ،4م.
 -2عْاًت هي الو بهثخ الٌنَ٘خ لٌوبمط هي الْؼو الغبُلٖ :ػلٖ هٖأنٔ ػْدب ،هغلدخ
ارؾبك الغبهؼبد الؼوث٘خ لٚكاة ،هظ  ،4ع2222 ،8م.
 -1كهاٍدددبد فدددٖ الٌ دددل الؼوثدددٖ الوؼبٕدددو :هؾودددل ىندددٖ الؼْدددوبّٕ ،كاه الْدددوّق،
8994م.
ٕ -9ؾ٘نخ الج٘بى2228ًْْ٘ٗ 29 ،م.
ٕ -82دد٠ػ ػجددل الٖددجْه( عٖدد٘لح هٖددو الؾلٗضددخ) :ؽ٘ددله رْف٘ د ث٘ٚددْى ،كاه ال زددت
الؼلو٘خ ،ث٘وّد8992،م.
٠ٕ -88ػ ػجل الٖجْه :ه زجخ اٌ ٍٛلهٗخhttps:www.bibalex.org.
 -82الْٖهح فٖ الْؼو الؼوثٖ الوؼبٕو( عواءح فٖ ّؼو ػي اللٗي الوٌبٕدوح)ٍ :دؼ٘لح
ّؼ٘ت ،عبهؼخ ٍ٘لٕ ثلؼجبً ،الغياحو2281 ،م.
 -83ف ددوح الوددْد فددٖ الْدددؼو الؼوثددٖ :ننبٗددذ م ُودددلاًٖ ،الغبهؼددخ الٌْ٘ٛددخ لليدددبد
الؾلٗضخ ،اٍ٠م آثبك ،ثبنَزبى.
 -84هددلفت الددٔ الوٌددبُظ الٌ لٗددخ فددٖ الزؾل٘ددت اٛكثددٖ :كاً٘ددبع ثبهعددبً ،روعوددخ الٖددبكق
عَْهخ ،عبهؼخ اٝهبم هؾول ثي ٍؼْك2221 ،م.
 -85ن٘ا رؼبهت الْؼواء الوؾلصْى هغ ص٘وخ الوْد :ػبهه الَدؼلٕ ،الْدوق اٍّٛد،ٜ
ع 2289 ،84222م.
 -86هددلفت فددٖ هنِددْم الوددٌِظ الْٙددْػبرٖ (ه بهثددخ رأج٘ ٘ددخ فددٖ القأددبة الْددؼوٕ
اٟغزواثددٖ) :هؾوددل الِددبكٕ ثْٛددبهى ،الوغلددخ الؼوث٘ددخ ،عَددن الليددخ الؼوث٘ددخ ّآكاثِددب
الولهٍخ الؼل٘ب لٍٜبرنح ثجْىهٗؼخ2288،م.
 -82ه بهثدددخ الودددٌِظ الوْٙدددْػبرٖ ّنْدددا ههيٗدددخ الو جدددْد فدددٖ ًٖدددْٓ الْدددبػو
اًٛللَٖ لَبى اللٗي القأ٘ت :فل٘نٖ ؽبط يؽول ،هغلخ اّ بٟد فٖ الليدخ ّاٛكة،

21

صورة املوت يف وجدان الشاعر صالح عبد الصبور  ،..د.عبري العنزي
هظ ،82ع2228 ،8م.8232ٓ ،
 -81الو بهثددخ الوْٙددْػبر٘خ فددٖ الٌ ددل اٛكثددٖ :عو٘ددت ؽوددلإّ ،كً٘ددب الددْٛي-2-22 ،
2229م
 -89الو بهثخ الٌ لٗخ الوْْٙػبر٘خ :عو٘ت ؽولإّ،ه زجخ الوض ا2285 ،م.
 -22الوٌِظ الوْْٙػبرٖ فٖ الٌ ل الؼوثٖ نزبة الوٌِظ الوْٙدْػٖ ػجدل ال دوٗن ؽَدي
يًوْمعدددب :-ههَ٘دددخ ثؼأدددْ ،ٛهٍدددبلخ هبعَدددز٘و ،عبهؼدددخ الؼوثدددٖ ثدددي هِ٘دددلٕ -يمالجْاعٖ،الغياحو2284 ،م .
 -28الوددْد فددٖ الْددؼو الؼجبٍددٖ  :ؽٌددبى يؽوددل فل٘ددت الغوددت ،هٍددبلخ هبعَددز٘و ،عبهؼددخ
الٌغبػ الٌْ٘ٛخ ، ،فلَأ٘ي2223 ،م.
 -22الٌ ل اٛكثٖ الؾلٗش :هؾول غٌ٘وٖ ُ٠ع :كاه ًِٚخ هٖو8992 ،م.
ّ -23عددٍْ يلوبً(الجٌ٘ددبد الغنهٗددخ فددٖ يكة ػ لددخ ػوٍددبى) :هؾوددل ػدديام ،هٌْددْهاد
ارؾبك ال زبة الؼوة8991 ،م.
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