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َّ
َّ
َّ: اصـر صـالحعبـد الن ِّ

 
َّعرنىرس الش

َّحيـاته وشعـره 

َّ*إبراهيم نـمر مىس ى

- َّ َّاٖضًً جد٢لـذ: ٧اهذ ٖلى الؿ 
 
 الى َُّ

ّ
 َّ/ هغ ؤنضاٞهًٟترف الن َّ/ ىاعؽِ

ّ
 َّل:/ ٞإهل

ّ
ي ا٦دكٟخ٪ لٛت بو

 .مدٟىعة في صمي

ت للٟغح( :)صًىان َّزاَع

- َّ 
ُّ َّىاعؽ ماء الخُاة ووؿٜ البضاًت/ ئىا للى َّه  َّبلى ؤو َّبدغ لىمط ي/  ًيك٤ 

ّ
ً اإلاخىز َّب.٫ الَى

َّضم(ٞا٦هت الى َّ :)صًىان

َّاة ـرة حيـسي

َّوَّخؿً اإلاُال٘ واإلا٣اَ٘، وَّ قاٖغ ُمجُض،اًه الخ َّالر ه َّض ٖلي المدم َّانغ ٖبض الى َّ
 
ؿم جد

َّلٛخه بالّض َّ
 
َّوبالّغ َّلٟت، ت وؤلاًداء وؤلا٢

 
٢َّ  

ّ
ة في مىايٗهما مً البالٚت والٟهاخت، ض َّت والك

َّ 
ّ
َّا بإ والابخضإ، والىيىح والٛمىى، ؤم َّوالاج

 
ة ووخضة ب٘ وال٣ى َّؤؾلىبه ُٞٛلب ٖلُه الُ

َّ
 
َّمٗاهُه ا سج، وؤم َّالي ُ َّٞؿمتها الّه  َّٟس ي وؤلاوؿاويغة ًٖ ٖاإلاه الى َّت اإلاّٗبـ َّض١ والىا٢ٗ

ً
 ، ًٞال

َّ  
ّ

َّٗغي الٟلؿُُني اإلاٗانغ. ًٖ خًىعه الباعػ في اإلاكهض الك

َّ
 

23/21/2:68َّفي في مضًىت َىل٨غم اٖغ ولض الك َّ م ألّم  ً ؤعيٗخه خب  مىظ وٗىمت  الَى

ُ َّٞاٖخ٣لخه ال٣ى َّ،  م2:47اع زىعة قاٖغ ومىايل وزاثغ مً زى َّ ، وؤبؤْٟاعه ُاه ت اث البًر

َّخسجىوَّ َّؾىىاث في  ه ؾذ 
 
ؤ مىهب وػٍغ اإلاٗاٝع في ، وبٗض زغوظه جبى َّامٗخ٣ل اإلاؼعٖت في ٩ٖ

َّ
ً

ال َّل؛ خ٩ىمت ٖمىم ٞلؿُين التي لم جضم ٍَى
 
َّ ل٪ظ

 
ه وبىاجه الخمؿت ى ؤبىاء َّال ٚغابت ؤن ًخىل

 َّؤن ٌٖاًت والٗىاًت، وَّبٗين الّغ َّ
ّ
بٗغ٢ه اإلاجبى٫ بتراب ألاعى،  موقبابه متهفي ٞخى َّحهم ٛظ

ُ َّدغ ًَّ ؤظل الخ َّطخُت موالخ َّ ني وال٨غامت ؤلاوؿاه ، التي جبظ٫ في ؾبُلها اإلاهج، وجظبل تع الَى

ُ َّانغ ؤبىائه ومنهم ٖبض الى َّظا٫، ٞيكإ ؤٖماع الّغ َّمً ؤظلها  ى َّ ،توكإة َو
 
لذ مٗالم مؿيرجه ق٩

َّ ُ ُ َّالخُاج َّتت وألاصب
 

َّ. ٣1ضٌـ٢ىله: ًدُِ والضه بهالت مً الخ َّ اٖغ ٖلى خّض َّ، لظا ٧ان الك

                                                           
 *َّ ذ.مداي  ََّّغ في ظامٗت بير ٍػ
انغ نالر، مىخضًاث اإلانى وألاصبَلٗذ ؾ٣ير١: خىاع م٘  1 اٖغ ٖبض الى   .1م (،www.arabna.net) -الك 
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َّ
 

َّاٖغ بٗض بجهاثه الّض َّالخد٤ الك
 
ت عاؾت الش ُ َّباهٍى  َّت اإلاضعؾت الٟايل

ّ
َُّ َّب٩ل

 
ظامٗت ربُت في ت الت

ُ َّالى َّ ى َّم، 2:95-م:2:8ت جاح الَى لم الاظخمإ، في ٖلم الى َّ اهًَّمخسّه  وقاع٥ ؤزىاء ٟـ ٖو

َّ
 
ت مً الُ َّلبت اإلادغ َّصعاؾخه م٘ مجمٖى

 
َّعًٍ بةوكاء خغ٦ت الك

 
َّبِبت الُ
 

ُ َّال  ااهخسب هاثبًَّت، زم ب

َّ 
ّ
َّلغثِـ مجلـ اج

 
اعاث مخ٨ّغ 2:95َّ-م:2:8لبت داص الُ عة للجامٗاث واإلاٗاهض م، ٦ما ٢ام بٍؼ

َّ ً ُ َّت ٟ َّفي ال ُ َّ ؛ةٚؼ َّت و٢ُإ الٛغب ُ َّلدك٨ُل ؤَغ َالب مل بٗض ت مىالُت لخغ٦ت ٞخذت وه٣اب ، ٖو

 َّجسغ َّ
ّ
 َّ اًمَّظه مٗل

ّ
َّجاح ت الى َُّ َّفي ٧ل َُّتاإلاخىّؾ 

 
َّ اًَّٟ، ومْى ُ َّعاؾاث الّغ َّفي مغ٦ؼ الّض  اب٘ للجامٗت ت الخ ٍَّٟ

َّم. 6::2-م2:96ما بين 

َّؤمط ى 
 

٣ٞض ؤل٣ي هُىوي، الاخخال٫ اله َّسجىن عب٘ ؾىىاث مً ؾني ٖمغه في ؤ اٖغالك

ُ َّال٣بٌ ٖلُه للمغ َّ م، وخ٨م ٖلُه 41/4/2:87اث ًىم ألاعى ة ألاولى بٗض بنابخه في ٞٗال

َّ َّللمغ َّ اٖخ٣لت ؤقهغ، زم جً ؾخ َّبالس 
 
ع دغ َّم بتهمت الاهخماء بلى خغ٦ت الخ 2:88َّٖام اهُت ة الش

ني  َّ)ٞخذ(، وخ٨م ٖلُه الٟلؿُُني الَى ٢ًَّاها مخى٣ّ َّ ،ة ٖام وهه٠إلاض َّجً بالس 
ً

بين  ال

َّملت، زم اٖخ٣ل للمغ َّسجىن َىل٨غم وهابلـ وبِذ لُض والغ َّ
 
بٗض زالزت ؤقهغ مً بضء لشت اة الش

٣ب ل الى َّـإمط ى في مٗخ٣، ٞم23/2:98/:التي اهضلٗذ قغاعتها في الاهخٟايت ؤخضار 

َّ َّمض َّ (4ؤههاع  ،)٦دؿُٗىث غاويَّـخالص  ؤويإ ٚير  ة ؾىت ٧املت ٦مٗخ٣ل بصاعي في ّْل 

َّ ُ َّ. تبوؿاه

َّ ىه جٟخ َّوفي ٖخمت الّس  َّجً وبين ظضعاهه وػهاٍػ  
ّ

ت، ٞىٓم ٢هاثض ٗغٍ ٣َّذ ؤػاهير مىهبخه الك

َّ ُ ى ََّو
 
َّغ ٞيها ًٖ ت ّٖبـ َّنمىص الس  َّو٢ض ؾاٖضه ٖلى ان، ج َّجين ومٗاهاة ألاؾغ و٢ؿىة الس 

 
 ل٪ط

َّخؿب عؤًه 
 
َّجهمه في ٢غاءة مال ُ َّٟاث في ال٨ٟغ والّؿ  يره، وؤٖما٫ عواث ت ُاؾت إلاِكُل ٖٟل٤ ٚو

ً قٗغٍ َّ َّوصواٍو
 

اجهم ومنهم: نالح ٖبض اله َّت ألقهغ الك بىع، ٗغاء الٗغب اإلالخـؼمين ب٣ًاًا ؤَو

بض الىه َّ َّ، مم َّالبُاحياب ٖو
 
َّا ق٩  

ّ
ُه الك َّل ٖو َُّاس ي، خُض جبضو اله َّٗغي والّؿ   

ّ
ت ٗغٍ َّىعة الك

َّا ٧اهذ ٖلُه، جلم٘ في طهىه ٧البر١، وبؤوضر مم َّ
 
َّ ل٪ظ  

ّ
ٗغي الخ٣ُ٣ي في بضؤ مكىاعه الك

َّ َّالّس 
 

َّاٖغ جً، ٞال٣هُضة صازل اإلاٗخ٣ل هي ؾالح الك َّل؛ 1جينالس 
 
َّ ل٪ظ

 
اٖغ ؤَل٤ ٖلُه الك
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ال ٠٣ً  اٌٞ"، بٗض ؤن عؤي ُٞه قاٖغًَّاب البُاحي "ؤمير قٗغاء الغ َّٖبض الىه َّ الٗغاقي ال٨بيرَّ

َّ
 
َّ وال ًبُ٘ نىجه/ ام،ٖلى ؤٖخاب الخ٩

 
َّٗغاء. قٗغه في ؾى١ هساؾت الك

َّبجامٗت الى َّخه ٞاػ ؤزىاء صعاؾ  
ّ

َّفي اإلاؿاب٣ت التي ٗغ ألاولى جاح بجاثؼة الك
 
 َّهٓ

ّ
ت ُ َّمتها ٧ل

َّ
 
(، قاٖغ الجامٗت)وؤَل٤ ٖلُه ل٣ب  ،م2:91لبت وه٣ابت الٗاملين ؾىت آلاصاب ومجلـ الُ

 َّ م1::2ٖام ٦ما ٞاػ 
ّ
خُم مدمىص" "ظاثؼة ٖبض الغ َّفي صوعة اب داص ال٨خ َّبالجاثؼة ألاولى الج

، وقاع٥ في الٗضًض مً اإلااجمغاث م":2:9 اإلاجض ًىدني ؤمام٨م"مىانٟت ًٖ صًىاهه 

َّوالى َّ
 
ُ َّضواث الش َّ ت وألامؿُاث٣اٞ  

ّ
ً الٗغبي، منها: مٗغى ال٣اهغة الك ت في ٞلؿُين والَى ٍٗغ

َّالض َّ َّولي لل٨خاب، ومهغظان ظغف الض   
ّ

َّو٦ٗغي بالٗغا١، ولي، ومهغظان اإلاغبض الك
 
ً  ل٪ظ البدٍغ

َّ ٍ ُ َّوؾىع ت ة منها: ؤلاهجليزً َّوجغظمذ بٌٗ ٢هاثضه بلى لٛاث ٖض َّا، ا والُمً والجؼاثغ وجغ٦

َّ ُ َّ توألاإلااه
 
ُ َّوالت  . تر٦

َّ
 

 َّقاع٥ الك
ّ
 َّداص ألاصباء وال٨خ َّاٖغ في جإؾِـ اج

ُّ ً َّاب الٟلؿُُي ُ َّٟ َّين في ال ت و٢ُإ ت الٛغب

 َّ ام، واهخسب هاثب2:98ًَّة ٖام ٚؼ َّ
ّ
ى ٖام م، وب٣ي في مىهبه خت 2:98َّداص ٖام لغثِـ الاج

ى َّم، ٦ما قاع٥ م٘ قٗغاء و٦خ 3111َّ اوي مداٞٓت َىل٨غم في جإؾِـ ملخ٣ى َىل٨غم اب ٞو

َّ
 
َّالش في  اه ال٣ُاصة ًٖىًَّجوازخاعَّللملخ٣ى،  ام، واهخسب عثًِؿ3َّ::2ي )مُاٝ( ٖام ٣افي الّٟن 

ني الٟلؿُُني، زم َّ َّفي  اًٖىًَّ اإلاجلـ الَى كٛل آلان اصؽ لخغ٦ت ٞخذاإلااجمغ الؿ  مىهب ، َو

َّ
 
ً َّمضًغ ٖام في وػاعة الش َّمخّٟغ َّ، باإلياٞت بلى ٧ىهه تٟ ٣َّاٞت إلاداٞٓاث قما٫ ال

ً
إلصاعة  اٚ

َّ . َىل٨غممضًىت ب الىػاعة في م٨خ

َّ َّالدَّ ِّ
 

َّة عريََّّواوين الش

َّ َّفي ؤ ال ق٪  َّ ن   
ّ

َّالك
 
ُ َّاث، وجإم َّٗغ ٦ك٠ ًٖ زباًا الظ ا اؾدكغاٞ ت ل في باًَ الخُاة، وعٍئ

َّجداو٫ بٖاصة جغ٦ُب ما هضمه ؤلاوؿان، ؤي ؤه َّ ُ َّ اًالمـ ٖم٣ًَّ ه زُاب زام  بلٛت  ابوؿاه

َّ ُ  َّت، بًداث
ّ
ُ َّض جا٦ ُٟت الجمال َّالْى  

ّ
َّ ٗغَّت للك

 
َّظت في ذ بغئي مخضّع َّالتي ججل  

ّ
ٗغي الخُاب الك
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َّ
 

يره اوي(مىاصمت قٗغاء ؾاب٣ين مشل )هؼاع ٢ب َّانغ نالر مً ٖبض الى َّاٖغ للك َّ، و1َّٚو
 
في  ل٪ط

َّ ،م(2:91)الٟاعؽ الظي ٢خل ٢بل اإلاباعػة  ٫َّصًىاهه ألاو َّ
ً

َّبلى  ونىال ًىان هٟؿه الابخضإ في الّض 

َّ
 
ماهي بين الخبِبت والخ َّوالخىين، ػازغة بالخؼن  ،ه وخبُبخهمىاظاة ألّم َّل في مجمله الظي ق٩

 ،ً َّوالَى
 

َّوَّ ،ظضويَّ ٗىع الباهٔ بالىخضة والب٩اء بالوالك
 
في ٢هُضة "٦خابت ٖلى ظظٕ  ل٪ط

خىهت" ؤزىاء اٖخ٣اله في سجً َىل٨غم بين ٖامي  َّم، 2:88/2:89ٍػ
 
َّبٗض  ىا هضع٨٥ى َّل

 
في  ل٪ط

َّ  
ّ
َّ ظاه َّ ٗت" ؾغ ٢َّهُضة "الٗٝؼ ٖلى ؤوجاع مخ٣ُ َّ الب٩اء في ؤن 

 
َّالظ

 
 ااٖغة، جمخل٪ عوًخَّاث الك

َّ ُ ٟ َّعوماوؿ غت ق ت وخؿغة ٖلى وا٢٘ مٍغ َّو٨ً ه، "لم اٞت، جٌُٟ لٖى ألاعى في ؾى١  ٗلم ؤن 

َّ  
ّ

َّ، مم 2َّٗاعاث جبإ"الك
 
ان ما جضع٥ الظ اث ا ًىنلها بلى خضوص الُإؽ صون ؤن جالمؿه، وؾٖغ

َّ
 

ُ َّالك َّاٖغة مى٢ٟها الخًاعي ومؿاول  
ّ

َّتٗغٍ َّتها الك
 
َّ، مخجاوػة مكاٖغ الُإؽ والظ ص في لترّص َّ، ٫ّ 

َّظىباث الّض َّ  َّؤم َّ :ًىان في زُابها ؤلاوؿاوي لألّم 
ّ
َّاه بو

 
هُض ي لً ؤهىن، ؤو في عؾالت الك

َّوب ؛3للم٣اومت
 
َّ ل٪ظ

 
َّجىدكل الظ

 
بدغ ألامل  اٖغة هٟؿها مً بغ٦ت الُإؽ اإلاُب٤ بلىاث الك

َّ     اح.     الٟى َّ

َّ
 
َّبىاء ٖلى ما ؾب٤، حؿخُُ٘ ال٩لماث ؤو الت  

ّ
 َّرا٦ُب الك

ّ
ت، ؤن حك٩ الالث ل هالت مً الض ٍَّٗغ

َّ  
ّ

َّال٩اثىت واإلادخملت في باًَ الخُاب الك
 

ض الك اٖغ ٗغي، وج٨ك٠ ًٖ خ٣ُ٣ت الخُاة التي ًٍغ

َّي بالى َّج٩ىن ٖال٢ت اإلاخل٣ّ َّوَّٗبير ٖنها، الخ َّ َّ ّو   
ّ

َّمم َّٗغي ٖال٢ت جٟاٖل مىخج، الك  
ّ

ٗغ ا ًجٗل الك

َّ ظاه َّوَّ ،بضم ؤلاوؿان، وبىاء الخُاة اممتزًظَّ
ً

َّ ما هجضه مازال
 
صازل )اوي في زىاًا صًىاهه الش

َّ
 
َّؾىاء ؤ٧ان  ،م(2:92خٓت الخاؾمت الل

 
ً، ؤم في بلى ظغح ٖم٤ُ خت َّ: في ؤلاهضاء ل٪ط ى الَى

)بابلى هيروصا(، الظي ًُالب ُٞه باؾم اإلاىحى قٗغ ًىان مً ع به الّض َّالا٢خباؽ الظي نض َّ

َّبهـؼا٫ ال٣ٗاب بالخىهت والظًً 
 
ىىا بالض َّلُ في اإلا٩ان هٟؿه الظي ؾ٣ِ ُٞه اإلاىحى، م سىا َو

َّؤم ٧ان 
 
ً ال٣هاثض ومنها ٢هُضة الخ َّ ل٪ط ٢هُضة زاعظت ٖلى "ي وهي بٗىىان: دّض َّفي ٖىاٍو

                                                           
انغ نالر: الٟاعؽ الظي ٢خل ٢بل اإلاباعػة 1  .45، 12م -ٖبض الى 

 .15ن. م،م 2

 وما بٗضها. 77، 25م ن. م، 3



عر ِّ
 

اصـر صـالح: نىرس الش
َّ
 حيـاته وشعـره - عبـد الن

ت ؤبدار وصعاؾاث في ألاصب الٟلؿُُني الخضًض، الجؼء الشالض،   382مىؾٖى

َّـي ٖانٟت التي ٣ًى٫ ٞيها:"آجُ٪ ٞهّب َّ "ال٣اهىنَّ م٘ م٘/ جبُض ظظوع الض َّج٣خل٘ ظظوع الض 

ُ َّ اما صمذ  ٖلى عوحي نىجًَّ وجطخ٪/ ى َّ، و1٦لً ؤعخل" اَو
 
ال٣هُضة اإلاهضاة بلى  ل٪ظ

َّ اإلاىايلت
 

م الص َّخكير(؛ وب)مٍغ
 
َّ ل٪ظ

 
ًَّىان ٢ض الّض َّ ظاه َّاٖغ في ٩ًىن الك

ً
، االخمـ لىٟؿه َغ٢

َّ ٟائ٫ ٟائ٫ باإلاؿخ٣بل، ؤو الخ َّزغط ٞيها مً الُإؽ وؤلاخباٍ بلى الخ َّظضًضة  اصعوبًَّ وق٤ 

َّ     باؾترصاص الخُى اإلا٣بلت. 

َّ
 
َّوبطا ٧اهذ الل  

ّ
ت جغ٦ُبًَّٛت الك َّبالض َّ امصخىهًَّ اٍٗغ َّ اللت، ٞةن 

 
ً الك مً  اٖغ ألازغيَّصواٍو

َّ
 
َّالش ٢َّض ، اب٘الض بلى الؿ 

 
َّججل ُ َّذ ٞيها بهىعة الٞخت للمخبّه  َّغ بجمال  

ّ
ٗغ، وؤؾالُبه اث الك

َُّ َّالّٟى َّ
 
ُ َّقٗغٍ َّ صوا٫َّّذ ٞيها ت، ججل َّت ٚير مداًضة، جسغط ًٖ صالالتها اإلاعجم

 
٠ في ت، وجْى

ُ َّؾُا٢اث مخمّي َّ الث وجٟؿيراث باَى ـغ ًٖ الىا٢٘ اإلاِٗل، وجلتزم ى، حّٗب َّت قت َّزة، ٢ابلت لخإٍو

َّ ُ ُ َّب٣ً ى ُ َّت ؤلاوؿان في ؤبٗاصه الَى ُ َّت وال٣ىم َّ، ومً تت وؤلاوؿاه
 
ً الض َّجدى َّ ل٪ط ٫ً ٖىاٍو  واٍو

َّبلى الخ َّ َّومنها صًىاهبكير بمؿخ٣بل ؤًٞل، والخ َّ، ي بالٟغحّٛن 
 
ت للٟغح الضه الش  ،(م2:97 )زاَع

َّ
 

ز بإصواث ٦شيرة مشل ألاؾُىعة اٖغ" "٢ٟؼث ٢هاثضي بلى مغخلت جخمي َّالظي ٣ًى٫ ٖىه الك

َّ  
ّ

ىدى ُٞه الك ُ َّ اٗغ بًُٗضَّوال٣ىإ، ٍو ُ َّ تٍ َّت واإلاباقغة، بلى ٖالم الخّغ ًَّٖ الخُاب ت ؤلاوؿاه

غؾاجها، الى َّ، و٢ض ؤهضاه 2خب"الغ َّ َّبلى قهضاء بيروث ٞو
 
ىب ألاؾىص، ٣ُت البًُاء في الش

َّفي نضع الّض َّ ا٫ ٢َّخباؽ الض َّوالا
 

اٖغ )ًىلُىؽ ٞىحكُ٪( خُض ٣ًى٫: "ل٣ض ٖكىا ًىان مً الك

الخؼن ٫ ُٞه ٦ما ًخدى َّ، 3ًا٫ مً ؤظل الٟغح/وفي ؾبُل الٟغح همىث"للٟغح/وزًىا الّى َّ

َّ 
ّ
َّبلى خؼن مخإل  

ّ
بغاثدت ألاعى الىلىص، اإلاىدص ي مً اإلا٣بل والٛض اإلاكغ١ اث الؼ َّءغ بيبى٤، ًبك

َّ
 

صة في الجُل الجضًض، ٦ما ج٨خب ألاعى ؤؾماءها وجغؾم اإلاخجّض َّ هضاء لنهًتهمومىانلت الك

تها،  َّزاَع
ً

 ٌٗض َّ ظاه َّ؛ وبم2:98االهخٟايت اإلاباع٦ت في ؾىت ًٖ اؾدكغاٝ اإلاؿخ٣بل ب ًٞال
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انغ نالر: صازل الل  .70، 7-6، 5ت الخاؾمت.، مٖبض الى 

اٖغ، م 2  .3َلٗذ ؾ٣ير١: خىاع م٘ الك 

ت للٟغح، 3 انغ نالر: زاَع  .4، 3م ٖبض الى 



 إبراهيم نـمر مىس ى

ت ؤبدار وصعاؾاث في ألاصب الٟلؿُُني الخضًض، الجؼء الشالض،   383مىؾٖى

َّ
 
َّهدى جد٣ َّ االض مغخلت ؤ٦ثر بغوػًَّصًىاهه الش  

ّ
ي بلى ا ؤص َّت، مم َّٗبيرً َّٗغي وؤصواجه الخ ٤َّ الٟٗل الك

ُ َُّ َّت والّٟى َّعاث ال٨ٟغٍ َّهى َّاهُال٢ه في ؤ٤ٞ واؾ٘ مً الخ َّ َّت والجمال
 

ىه الال َّخ٣ت. ت في صواٍو

َّو٦
 
اع اإلاهضي بلى ٞغؾان الى َّم(، :2:9اب٘ )اإلاجض ًىدني ؤمام٨م ٖىىان صًىاهه الغ َّ ل٪ظ

بإخضار الاهخٟايت اإلاجُضة، زغ اػًَّىان اؽ الخلم الٟلؿُُني، وبلى عوح والضه ، والّض َّوخغ َّ

ُ َّوَّ ُ َّت طاث بٗض ٖم٤ُ في ؤٚىاع الى ٢َّهاثض هٟؿ َّ ،تٟـ ؤلاوؿاه
 
اث في ؤبهى واؾدبُان الظ

َّ 
ّ
ُ َّججل ى َّ ،تُاتها الَى

 
ٍ َّوالش ُ َّوالخ َّت/الاهخٟايت، ىع س ُ َّال٨/تاٍع ت في امخال٥ ألاعى، وؤ٢ىي ىٗاه

َّ، بر ٖلى اإلا٩اعهٖىٟىاجها في اله َّ
 
اث الُ ت ٍ َّالخّغ َّاهًت هدى ٟىلت الى َّواؾخدًاع ط٦ٍغ

َّ ُ ٫َّ ٦ما ًخدى َّ، تؤلاوؿاه َّالّض َّ ظاه َّجً في الّس 
 
اث ًىان بلى خُاة ٧املت، مصخىهت بخد٤ُ٣ الظ

َّ
 

خجاوػ الك َّ اًضَُّاٖغ بٗوالخالم ؤلاوؿاوي، ٍو
 
َّمكاٖغ الُإؽ والظ ص نضاها وال٨أبت التي جغص َّ ٫ّ 

َّخُض ٫، في صًىاهه ألاو َّ
 
َّى ًخجل مغ مً ى منها ؤهه مضعؾت للّى َّفي نىع قت َّجً الّس  ًاالث، ٖو

َّ ً َّالاهخٟايت، وعخلخىا ألابض ش ٧ّل  لؿٟت ألاهبُاء/وجاٍع -الخغوب ت في ؤعى ٦ىٗان، ٞو

َّ .1الاهخهاعاثالٟخىخاث/ؤوؾمت 

ت عامؼة، ٍت بلٛت قاٖغٍ َّلت قٗغ َّٞهى مُى َّ (م2::2وكُض البدغصًىاهه الخامـ )ا ؤم َّ

َّ ُ ُ َّومىاظاة وا٢ٗ َّت، ٌّٗبـ َّت ال عوماوؿ
 

َّغ ٞيها الك
ً

ُ َّ اٖغ ًٖ ٖال٢خه بالبدغ بىنٟه مٟهال  اؤؾاؾ

َّمً مٟانلها الض َّ
 
ُ َّال ٩ىن وؾُلت لخضاُٖاث ت ٖلى مإؾاة الٟلؿُُني ومٗاهاجه الخُاج ت، ٍو

َّ ُ َّت مؿخ٣غ َّهٟؿ
 

َّ  الجمعيوَّ قٗىع الٟغصي ة في الال
 
ًَّٖ الل

 
خاث مً ًاٞا وخُٟا بلى جىء والك

ٍ َّ اه ًدمل بًٗض٦َّما ؤه َّ الخغوط مً بيروث، هىى مً جدذ لالهبٗار والىالصة والن َّ اؤؾُىع

َّ للى٢ٝى يّضَّوبٖاصة الخُاة وبٗض ألامل ؤه٣اى بيروث، 
 
َّـه ما جبش  ازل والخاعطالٛغبان في الض 

َّ، مً ؾىاص وزغاب وصماع
 

َّوال ًجض الك
ً

َّفي  اٖغ ؤمال
 
ها هىع الهضاًت، ؾىي الاهخٟايت ألج َّ ل٪ط

غخخىا الٗاعمت، َّ ؤَمإ الٛؼاة، يّضَّ ٞو اإلاكهض الٟلؿُُىيي اإلاتراوح بين  ظاه َّ وفي زًّم 

َّالن َّاإلاٗاهاة وَّ  
ّ

َّٗغٍ َّهىى جبرػ ألاها الك  َّلت في البدغ وخضها، بىنٟها الٟاعؽ ت مترّظ 
ّ
و واإلاسل

َّ
 

َّٗب الٟلؿُُني "ٞاعؾها في اإلاٗاع٥/في خ٣بت اإلاهؼلت"، و٦للك
 
"ؤها نُدت الٗض٫ في  ل٪ظ

                                                           
 .45، 44، 43ٖبض الىانغ نالر: اإلاجض ًىدني ؤمام٨م. ،م 1



عر ِّ
 

اصـر صـالح: نىرس الش
َّ
 حيـاته وشعـره - عبـد الن

ت ؤبدار وصعاؾاث في ألاصب الٟلؿُُني الخضًض، الجؼء الشالض،   384مىؾٖى

َّ  
ّ
َّعة ٦عصهاث الٛؼاة"، ومدظ

 
َّ ل٪ظ

 
ام "ال ج٣ترب مً ٢هىعهم/وال مً الا٢تراب مً ٢هىع الخ٩

َّ .1ج٣ترب مً ٖغوقهم"

َّ ٨ك٠ الّض  ٍَّو مغخلت الٟجُٗت...مً م( مً ؤلاهضاء ًٖ ":::2ضم اصؽ )ٞا٦هت الى ًَّىان الؿ 

َّ ، ولٗل 2َّماثضة الٗكاء ألازير، ٞا٦هت بال جغاب وهضًم مً هضم  َاٙ"
 

اٖغ ٌكير بلى ما الك

َّ 
ّ
ُ َّجغ٦خه اج  َّٟا٢

ُّ ؾىين، ٖىضما ين بٗض اث ؤوؾلى مً وظ٘ وسخِ في هٟىؽ ٦شير مً الٟلؿُُي

 َّ ن لهم ما ٞيها مً زغ١َّجبي َّ
ّ
ُ َّلالج َّول ،لىٟىؽ وألاخالمل٤ ٍمؼَّجاث، وَّٟا٢

 
ج٣ابلىا نىعة  ل٪ظ

َّ
 

َّالك َّ اًىان بًظاهًَّالّض َّ هُض الٗاثض مً اإلاىث في مؿتهّل  اإلا٣اومت لم جيخه بٗض، ٦ما جبرػ  بإن 

َّؤؾئلت ظاعخت ٖم َّ
 

ُاَين، ؤو ً ًغر ألاعى، وهل هم  الخىهت، ؤو اإلادؿا٢ُىن، ؤو الخ٩ام الك

َّؤٖضائها اإلاؿخبُدىن؟، ٦ما ٌّٗبـ َّ
 

َّ ،إلاـّغ َّاٖغ ًٖ خؼهه وؤؾاه وشجىه اغ الك
 
مكىب  ه٨ى َّل

َّ
 
َّىعيبالٗىٟىان الش

 
َّك٨ُل الغ َّ، والد ً، والٟغصوؽ اإلادخّل  َّال٣ابل لالؾخٗاصة.   وحي للَى

َّ
 

َّوؤنضع الك بٗض اه٣ُإ ٖكغ  م(:311مضاثً الخًىع والُٛاب )اب٘ اٖغ صًىاهه الؿ 

ُ َّ امصخىهًَّٞجاء ؾىىاث،  َّبجمال
 
َّٛت والخ َّاث الل

ً
غ، مداٞٓ اجه ألازيرة في  اهٍى ٖلى مىيٖى

َّالخ َّ
 

َّٗبير ًٖ الك
 
َّوالاهخٟايت )اهخٟايت ألا٢ص ى(، اإلاىٟى، /جىءهضاء، والل

 
ه مٟٗم بؿمذ ٨ى َّل

َّهىعاوي اؾخ٣اه مً الخ َّ ٖلىّي َّ م وؤهاظُل الٗهض الّض َّ ىاّم  ًني في اؾخدًاع آًاث ال٣غآن ال٨ٍغ

َّ
 
َّل الجضًض، و٢ض ق٩

 
َّمً عواٞض ججغبخه ا امهم َّ اعاًٞضَّ ل٪ط  

ّ
َّ تٗغٍ َّلك

 
ُ َّوالش ٣ًًَّاٞ  ات، ٦ما و٠٢ عاٞ

َّ ً ُ َّلل ؼًَّ اُم بىنٟه ٖغب َّ ا، وبضوٍ َّاٍٖؼ
ً

 َّ ؤنُال
ّ
َّ اًضَّ، ما٦ نىجه/٢هُضجه ال جيخمي للخاثٟين،  ؤن 

هاء ؤمام ؤٖخاب الخلُٟت، مخإّب َّ َّوالباجٗين ظلىصهم، والجالؿين ال٣ٞغ
ً
مً  اؾُٟه وناًٖضَّ اُ

َّ 
ُّ ًَُّخين، ومً ججاُٖض الخُام، ٖٓام اإلا ، ٦ما 3لخ٣ُ٣خه اإلاشلى التي ال حسجض لُاُٚت اومىخم

ُ َّ ًىاناهٟغص الّض َّ َّبغوماوؿ
 
في آلان هٟؿه، ٞجاءث بٌٗ   ظةت الٗال٢ت م٘ اإلاغؤة ومٗغاط الل

َّ                   ت بلٛت الجؿض.ـال٣هاثض ياظ َّ

                                                           
انغ نالر: وكُض البدغ، م 1  .35، 17، 13ٖبض الى 

ضم،م 2 انغ نالر: ٞا٦هت الى   .1ٖبض الى 

انغ  3  .17-12م نالر: مضاثً الخًىع والُٛاب،ٖبض الى 



 إبراهيم نـمر مىس ى

ت ؤبدار وصعاؾاث في ألاصب الٟلؿُُني الخضًض، الجؼء الشالض،   385مىؾٖى

َّالخ َّاظخالء ؾىي مت ال٣هيرة اإلا٣ّض َّ ظهه َّلِـ مً ٚاًتي في   
ّ

َّالٗام َّت ٗغٍ َّجغبت الك
 

اٖغ ت للك

ت، ئٍا الٗام َّٖلى الغ َّالى٢ٝى م، و2:91َّانغ نالر، مىظ ابخضؤ هٓم ال٣هُض في ؾىت ٖبض الى َّ

َّ َّ وؤهّم   
ّ

ل الك ُ َّ، وجُى َّتٗغٍ َّألا٢اٍو ى تع اإلاغاخل الجمال َّ هفي صواٍو  
ّ

الباخض ٢ض ٢ام وَّ. تٗغٍ َّالك

َّ
 

ً الك َّاٖغ ب٣غاءة صواٍو ُ َّبٗت الؿ  ُ ٢َّغاءة مىهج بلى ال٨ك٠ ًٖ جىٟظ ازل، مً الض َّ تت مخإه

ُ َّؤلاًماءاث الى َّ ُ َّت ُ َّالّٟى َّت، وحؿخجلي الٗال٢اث ت وال٨ٟغٍ َّٟؿ صث في التي جغص َّت واإلاىيٖى

َّها لخط يء ظىاهبها، وحؿخ٨ك٠ َب٣ات ها؛ظىبات
 
َّاللُت، وَّوالض َّت ٍٛىالل

 
َّى ٢ض ججل

 
في زمؿت  ل٪ط

َّ ُ َّ، هي: تمداوع ؤؾاؾ

َّ/وألرضالـىطـنل: وحىر وألوََّّامل

َّ
 
ُ َّحكير مٗاظم  الل ً هى م٩ان ب٢امت ؤلاوؿان وم٣ـّغ َّٛت الٗغب ه، وبلُه اهخمائه، ت بلى ؤن الَى

َّ". 1ولض ُٞه ؤو لم ًىلض
 

ً ُٖٓم الك ه ُٞغة، والاهخماء بلُه عقض إن ظلُل ال٣ضع، خب َّٞالَى

َّ ان لخؿغث البلضان"الى َّ وخ٨مت، ولىال "خب  ، وياٖذ خ٣ى١ الٗباص في البالص، 2اؽ ألاَو

َّوبطا ٧ان 
 
٦َّ ل٪ط

 
َّل٪ظ َّ ، ٞةن 

 
َّال ًخجؼ َّ اٗغاء بىنٟهم ظؼءًَّالك

 
ني الٗام في ؤّي َّؤ مً الي  ؿُج الَى

غ اإلاكاٖغ  مجخم٘ مً اإلاجخمٗاث، وبما امخل٩ىا مً هانُت البُان، والا٢خضاع ٖلى جهٍى

ُ َّجاعب الى َّوالخ َّ ُ َّٟؿ َّٗبير والخ َّلى الخ َّاؽ ٖت، هم ؤ٢ضع الى َّت والٗاَٟ  
ّ

غ، وبض َّ هٍى  لىاعج الخّب 

ان، والى َّ ت في لخٓاث اهخهاعها واه٨ؿاعها، وفي هًالها ٤ُ بلؿان ألام َّوالخىين بلى ألاَو

َّ
 

ُ َّالك ى مىخاتها الَى ُ ٍَّغ٠ لخد٤ُ٣ آمالها َو ًَُّت وال٣ىم بلى نى٘ مؿخ٣بل ٌؿهم في  ات، ؾٗ

َّ
 
ُ ٍَّ َّاجُت، وخّغ َّنُاٚت ٢ُمها الظ َّت بين قٗىب ألاعى. ت، و٦غامتها الخًاعٍ َّتها ؤلاوؿاه

َّ
 

َّاٖغ ٖبض الى َّل٣ض ٧ان الك َّانغ نالر بدّؿ 
ً
ني في مغاخل خُاجه، مضع٧ َّ اه الَى

ً
ُ َّ ابصعا٧  اوا٢ٗ

َّألابٗاص الخًاعٍ َّ ظهه َّ اوقٗغٍ َّ
 

ًََّ، وَّاٖغ بالى َّت في ٖال٢ت ؤلاوؿان/الك
 
، ٫َّمىظ صًىاهه ألاو َّ ل٪ط

ُ َّذ ٖلى جبل ومىظ َٟىلخه التي قب َّ ى َّغبُت َو  َّ٪ باألعى بين ًضي مٗت جخمؿ 
ّ
٫/الىالض، مه ألاو َّل

َّ ٍ َّالظي ؤؾ  َّـ لغئٍا زىع
 
اث ٢لبه، يض ٧ل ؤهىإ ت في زلجاث هٟؿه، وهبٌ ٖغو٢ه، وص٢

                                                           
1 ."ً ٟين(: اإلاعجم الىؾُِ، ماصة "َو  

ّ
ت مً اإلاال  ببغاهُم ؤهِـ )م٘ مجمٖى

ؾاثل، عؾالت في الخىين، 2  .389م الجاخٔ: الغ 



عر ِّ
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َّ
 
َّالٓ  

ّ
ان، وبطال٫ الٗباص، ٞإ٢ام ٖاإلاه الك ٗغي ٖلى لم والاؾدبضاص والاخخال٫ ال٣ؿغي لألَو

َّؤؾاؽ مً 
 
َّ، مخ َّل٪ط

ً
ُ َّ اسظ ً نىعة مشال وح، بٗض ؤن ٖاًً ًٖ ت حؿ٨ً في خىاًا الغ َّمً الَى

ىه  ٖمل ٖلى اؾخٗاصة ظٛغاُٞا اإلا٩ان، ل٣ض ٢غب ٚغباء ٢ضمىا مً ؤهداء الٗالم لؿغ٢ت َو

ُ َّوالّض َّ ىهٞإ ًٖ ٦ُىىهخه ؤلاوؿاه َّوَّ ،ت، وببضإ وا٢٘ قٗغي ظضًض في ؤ٦ثر ٢هاثض صواٍو  
ّ

 بض

َّ ٟائ٫ ل٩ي ًلم َّألامل والخ َّ ىه، و٢ض جىؾ  َّل في ؾبُل الٟلؿُُني قخاث هٟؿه، وؤقالء َو
 
 ل٪ط

َّبإؾالُب حٗبيرً َّ  
ّ

ىه الك ذ والخ َّت بين الخ َّغٍ َّٗت جغاوخذ في صواٍو َّلمُذ. هٍغ

َّ َّ ومهما ٨ًً مً ؤمغ، ٞةن 
 

 اًعَّانغ نالر، بىنٟه جهى َّاٖغ ٖبض الى َّالخلم ؤلابضاعي للك

ًَّٖ َّهها ابال٣هُضة مً حصخ َّ اللٗالم، واعجٟا
 
ُ َّلظ تها ألاقمل، ظٗله ًدمل ٖلى احي، بلى بوؿاه

ش قٗب ومهير ؤم َّ ٨ًت، ٖاج٣ه حك٨ُل جاٍع
 
ت في صًىاهه في بَاع عوماوس ي ظماعي وبسان َّ ول

َّـًىان ب٣هاثض مىاظاة خاإلا٫، خُض ًؼزغ الّض َّألاو َّ ً وألاّم  والخبِبت، ٦ما ًؼزغ بالخؼن  ت للَى

ت وخؿغة سجً َىل٨غمىاء ججغبت اٖخ٣اله في والُإؽ وال٣ىٍى ؤز ، وهي ججغبت جٌُٟ لٖى

َّ ُ غ، ونضمت هٟؿ َّٖلى وا٢٘ مٍغ خىهت(، جغف   ت جبرػ بىظه بك٘ في ٢هُضة )٦خابت ٖلى ظظٕ ٍػ

َّ
 
٤ اإلاىث ال٣اصم في الل آًاث  اصًَُّل مغّص َّٖلُه عماص الخغمان، بٗض ؤن ًى٢ٓه الخؼن مشل بٍغ

وجمط ي ال٣هُضة ظضوي، ُٞجهل في الب٩اء صازل سجىه بال  ،1الخٝى وآًاث الٛغبت

َّ
 
َّالش  

ّ
َّ ،ونّٟي َّ ٗت( في وؿ٤ ؾغصّي َّاهُت )الٗٝؼ ٖلى ؤوجاع مخ٣ُ َّ ؾغ َّغ ًّٟؿ 

 
َّب٩اء الظ

 
اٖغة اث الك

َّ 
ُّ ذ ؾلُب، ٞىضع٥ مٗها ؤه َّٟـ وال٣لب، وجٟج َّم ٖلى الى َّوخؼجها اإلاس ً ظٍغ َّىا: ٗها ٖلى َو

"َّ َّ/ ألاعى لم ه٨ً وٗلم ؤن   
ّ

بإفي ؾى١ الك
ُ
/ العجؼ وهمص ي زلٟهوٗك٤ / ٗاعاث ج

َّ/ ٧الٗبُض اهمص ي ػماهًَّ
 

 َّظ َّوٗبض ال٣اجل/والض َّ/غ١ الجضًضهغ٢ب الك
ّ
َّا٫/والل َّ/ او 

 
ـضلُ / ٍغ

َّ
 
َّوظىىص الل

 
٤ُل في ٖغى الُ َّ/ ٍغ

 
٤ٚغؾىا الك هثروا في ألاعى / ى٥، وؤٖىاص الخٍغ

َّ
 
2َّ".ىصٖم اإلاؿٟىح والىخل وؤنىاث الغ َّبالض َّ/ الخ٩اًا زىا ٧ل َّلى َّ/ اث اإلاىاًاخّبـ
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ت ؤبدار وصعاؾاث في ألاصب الٟلؿُُني الخضًض، الجؼء الشالض،   387مىؾٖى

َّت للض َّال ًسٟى ما في ألابُاث مً ؾُُغة ج٩اص ج٩ىن جام َّ َّ وا٫ّ   
ّ

ً َّٗغٍ َّالك ت، ت: العجؼ، والٗبىص

َّ
 
َّوال٣خل، والل

 
ُ َّى٥، واإلاىاًا، والض َُّل، والك يرها، مما ٌكير بلى زىاث ُ َّم اإلاؿٟىح، ٚو ت بين ت ج٩امل

َّ  
ّ

ُ َّبُ٘ ألاعى في ؾى١ الك َّٗاعاث الٗغب
 
ُل/الاخخال٫ مً ظهت ؤزغي، ت مً ظهت، وظىىص الل

َّ
 
هب الى َّى ٞضاخت اإلاهاب، وظؿامت الخُبٞخخجل

ْ
ظ

ُ
ً ٧لُم ، التي ج ٟـ خؿغاث ٖلى َو

َّوقٗب خُُم. 

َّٚم مم َّوبالغ َّ َّ ا ؾب٤، ٞةن   ٌ ٖلى ٖضم  ٢غاءة اإلاؿ٩ىث ٖىه بين ؤؾُغ ال٣هُضة ًد

َّالغ َّ
 
ضٖى بلى مىاظهت الٓ الهمم، و٢ض ؾاع  لم واؾخنهاى٧ىن والاؾدؿالم لألمغ الىا٢٘، ٍو

َّ
 

َّاٖغ لخد٤ُ٣ الك
 
َّ ل٪ط  

ّ
َّ في زِ

 
ًَُّمخهاٖض في صًىاهه الش بالىا٢٘  ااوي، وؤنبذ ؤ٦ثر ٖو

َّ
ً

ٍَّ َّبلى الخّغ َّ وجطخُاجه الجؿام بٗض ؤن ن٣لخه ججاعب الخُاة، ونىال
 
وال٨غامت اجُت ت الظ

َّ ُ ى ـ َّ زم َّت، الَى
ّ

ُ َّالؼ َّ غ جل ًَّبك ُ َّٖخـغ واإلاس َّماث الٟلؿُُي
 
ىعة ٖلى الاخخال٫ واٚخهاب ت بالش

ً ًخماهى بالخبِبت،  جٗل الَى ًدَّألاعى، ٍو ٗلً جهٍغ بخه  اال جلمًُدَّ ابل َو في جهاًت اإلاُاٝ ٚع

ًَّٖفي الخ َّ َّ اطخُت صٞا
 
ً ناصعه الل ٨ًُل/الاخخال٫، ًٖ َو

 
لِـ ٢بل ؤن ًخضازل/ًخماهى  ول

ًَُّ ً جماه ُ َّ ابالَى بت في اؾترصاص زُاه اإلا٣بلت، وؤخالمه في لخٓت البر١ الى َّ انٞى اٞظة، ٚع

َّاإلاىنلت. ٣ًى٫: 

"َّ ً ً ال والجظع / ؤونل اإلااء باإلااء/ ؤونل الخٝغ بالخٝغ/ اج٘ الاؾمجضازلذ بالَى

َّ/ بالجظع ت الخلم بالؿ  ً اإلاخىّخـ َّ نوظها/ اٖت ال٣اصمه!ؤونل ػاٍو ؤهذ  وعوحي / ضللَى

1َّ."وسخغ الىالصه/ ا٦خما٫ اإلاساى

َّ َّ وا٫ َّح٨ٗـ الض   
ّ

َّٗغٍ َّالك َّت في ألابُاث خالت مً الٗك٤ الهىفي الؿ 
 

ٗىع غمضي، والك

ً تهى َّ َّص اؾمه ويإ عؾمه؛ لالٗم٤ُ باالهخماء بلى َو
 
َّ ل٪ظ

 
اٖغ بلى اؾخٗاصة نىعجه ٖمض الك

ًَّٗوظالء خًىعه، واهدكاله مً بغازً الا٢خإل وؤلاّم َّ ى مً وظىصه ـا جب٣ َّٖم َّ اداء، مضاٞ

 َّو٦ُىىهخه الخًاعٍ َّ
ّ
َّ فيفي الى٢ذ هٟؿه ٞكل الاخخال٫  اًضَّت، وما٦

 
ٗب الٟلؿُُني صٞ٘ الك

َّ 
ّ
َّؿُان؛ أله َّهدى الُٛاب والي

 
ىمً  ة ٢غبهه طا١ لظ ، وخالوة مىاظاجه بىنل الخٝغ هَو
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َّ ً َّبالخٝغ للض  ص، والجظع جض َّاللت ٖلى الخُاة والخ َّـغ، واإلااء باإلااء للض َّاللت ٖلى الٗلم والخد

ت الخلم مً الخ َّاللت ٖلى ؾيروعة الؼ َّبالجظع للض َّ ذي في امخال٥ ظٛغاُٞا اإلا٩ان، وػاٍو اٍع

َّ َّاللت ٖلى نٟاء الغ َّاٖت ال٣اصمت للض َّبالؿ  َّ وح واؾدكغاٝ اإلاؿخ٣بل، وال ق٪  الخلم  في ؤن 

َّ
 
َّحٗبير ًٖ الي

 
٨ىواعي،  كاٍ الال

 
َّول

 
ُ َّه في عؤي هغصع جخ٨ك ت ؤهٟؿىا "ومً ٖالم ٠ به زىاث

ي بلى ا٦خما٫ بضوعه ًاّص َّ ظاه َّ، و1َّـت ًٖ ؤهٟؿىا"ً َّوؿخُٟض ؤ٦ثر اإلاٗلىماث ظّض َّألاخالم 

َّ
 
َّىعة، وسخغ الىالصة/الاهبٗار وؤلازهاب.   اإلاساى/الش

َّ
 
٦َّما ؤ٦

 
َّض الك

 
٨ًالض، اٖغ اإلاٗاوي الؿاب٣ت في صًىاهه الش

 
َّ ول

 
ٗىع، في جىاؾ٤ حٗبيري م٘ الك

َّوجُاب٤ اهٟٗالي م٘ شخىاث ألالٟاّ والخ َّ غ الّٟن  ً هٍى ي، خُض ٣ًى٫ في بخضي ٢هاثضه: "َو

٣اوم" 2ٌَّٗلً الخهب مىلضه/ٌكهغ ؤؾُاٞه ٍو  
ّ
ُ َّ، ٦ما ًْى ىه ت التي جخماهي ٠ ألاؾُىعة الٟٖغ

ً، َالبًَّ اة )ؤوػوعَـ(، ُٞىّظـ َّ اٞيها الخبِبت بالَى ه لها منها ؤن ج٩ىن مشل )بًَؼـ( ججم٘ ٞع

َّ
ً

ىًَّالخُاب ٢اثال ت ؤو ُ َّألابٗاص الّٟى َّ ظهه ًَّخجاوػ  ، زم 3َّىشىعة"اإلاًجم٘ ؤقالجي  ا: "٧ىوي َو

َّ ُ ، ٢اصع  جيت ملخدمت بخٗبير ٦ىات بلى ؤبٗاص ؤزغي ٢اصعة ٖلى حك٨ُل ججغبت قٗغٍ َّالجمال مىح 

ُ َّٖلى الض َّ َّ ت ظضًضةزى٫ في ٖال٢اث صالل
 
َّججٗل مً الظ

 
ً في ٢هُضة اث الك اٖغة جغبت الَى

ت للٟغح"، ومنها ٢ىله:  َّ"زاَع

َّ في عاختي"
 
َّ   4."ٍاح مىاُٖضهاوالّغ َّ/ في ظبتهي جُب٘ ألاعى ػهب٣ها/ ىػًَّشمغ الل

ً بلى ابتها٫ ٣َىس ي صًني، ًهل بين ًٖ البٗض ألاعض ي في حٗبيره  ظاه ًَّخجاوػ  زم َّ الَى

َّ َّاث، وبياءة عوح الٗالم بالخ َّبى َّماء وألاعى في ٖال٢ت مكغ٢ت بالى َّالؿ  ت، ٗالُم الؿ  ماٍو

َّ 
ّ
َّؿإ الغ َّم٣خـغهت باح  

ّ
إلا٣ىلت "بالص  ابين ٞلؿُين وبيروث، جد٣ًُ٣َّ ت بلى ألاما٦ًٗغٍ َّئٍا الك

اوي". ٣ًى٫ في ٢هُضة "لبيروث، للبر١، لأل٢ماع ال٣خلى":  َّالٗغب ؤَو
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وؤبلٜ / ؤٖخى٤ نلُب٪، صم٪ ال٣ؼحي/ ة والجضباءام اإلاسًغ َّؤؾخىحي مى٪ مٗاوي ألاً َّ"

ًجدذ مىاز٪ مغخلت الخ َّ َّ/ ٩ٍى
ً

ً الهاصع ٧البدغبيبىءاث ال مكخمال وؤخٟٔ / َى

ش ألاش ش الىصًان/ اعججاٍع َّ/ وجاٍع
 

ش الك 1َّ".هضاءوجاٍع

٦َّما 
 

ُ َّاؾخُإ الك ً مؿاخخه الجٛغاٞ َّغ َّـت اإلاجاٖغ ؤن ًخجاوػ بالَى
ً

 صة، بلى ٧ىهه حك٨ُال

َّ ُ ُ َّ اعوخ ٤ عئٍا اج َّاووظضاه ُ َّ اسظث نىًعَّ، ًؼزغ بالخغ٦ت والخُاة، وناٚه ٞو ُ َّمشال ت ت وبوؿاه

َّفي صًىاهه  صةمخّٗض َّ َّاصؽالؿ 
 
ى في نىعة اإلاغؤة التي ، ٞهى في ٢هُضة "ٖلى ٚير ٖاصتها"، ًخجل

َّ ُ َّ. ٣ًى٫ : اجلض هب

َّ/ ؾإجهٌ مً ٢بًت الخؼنَّ"
 
هل / هل ٌؿخىي الٗك٤ واإلاىث؟/ اثمً وظ٘ الظ

ؤٖمضة / طا٦غة الٗكب/ ة؟بى َّهل جلض ألاعى َٟل الى َّ/ اع؟اع ما ًش٣ل الى َّجإ٧ل الى َّ

2َّ"… ٫ الُٛضه ؤو َّبه َّ/ ؤزُلت للًٟاء اإلاؼع٦ل جغؾم ؤخالمىا؟/ ؤعو٢ت الٗك٤/ ىعَّالى َّ

َّ
 
َّجدك٩ َّل الّه 

 
َّٛىٍ َُّاٚت الل  

ّ
ُ َّٗغٍ َّت لألؾُغ الك بت ين: ؤو َّين مهم َّت، ٖبر مدىعًٍ صالل لهما ٚع

َّ  
ّ

 َّت في الن َّٗغٍ َّألاها الك
ّ
ُ َّ اقٗغٍ َّ ال خؼهًَّهىى مـً ٢بًت الخؼن الظي ٌك٩  َّاظماٖ

ّ
ل ، ٦ما ٌك٩

َّ هىُىَّالن َّ
ً

َّ  ٞٗال
 

ُ َّاٖغ خضوص الض ًَّخجاوػ مً زالله الك ت بلى صاللت الاهبٗار مً اللت اإلاعجم

َّ
 
َّوظ٘ الظ ما ًدمله الاهبٗار في بَاعه ألاؾُىعي مً جسهِب لألعى  اث واإلاىث، ب٩ّل 

ّي َّ خذ إلاىاٞظ الخالم، واهخهاع ٖلى الجضب والجٟاٝ البىاع، َو َّ. لخُاة اإلاىاث، ٞو

َّ ًدًغَّ زم َّ 
 
َّ الالثالض َّ ظهه ٤َّ اوي، لُّٗم َّاإلادىع الش غة في بخىالي ؤؾالُب الاؾخٟهام اإلاخّٟج 

ُ ٢َّغاعة الى َّ َّٟـ ؤلاوؿاه
 
َّامدت بلى الخ َّت، الُ

 
و مً الخؼن واإلاىاث، ابخٛاء الىنى٫ بلى سل

َّ  
ّ

َّبى َّٗغي، ؤو الىا٢عي في "والصة َٟل الى َّال٣ُين الك الىالصة مً خُاة  ظهه َّما جدمله  ة"، ب٨ـّل 

َّ ُ َّ وخغ٦ت وهماء، وؤن  َّ ظاه َّت لً حٗضم والصة ألاعى الٟلؿُُي  
ّ
ٟل، جل٪ ألاعى التي قهضث الُ

م َّ ،ٖلى وظه ال٣ُين والصة ِٖس ى بً مٍغ َّالم؛ وبٖلُه الؿ 
 
 َّ ل٪ظ

ّ
ت ل الاؾخٟهام مغخلت مهم ٌَّك٩

َّ
 
ً، مم َّمً مغاخل الىعي بالظ َّاث وباآلزٍغ  

ّ
ًَّٟا ًجٗل ألابُاث الك ت/ال٣هُضة ٦ك ًٖ زباًا  اٍٗغ

                                                           
 (18-17ما ؾب٤: )م 1

ضم، م 2 انغ نالر: ٞا٦هت الى   .20ٖبض الى 



عر ِّ
 

اصـر صـالح: نىرس الش
َّ
 حيـاته وشعـره - عبـد الن

ت ؤبدار وصعاؾاث في ألاصب الٟلؿُُني الخضًض، الجؼء الشالض،   :38مىؾٖى

َّ
 
َّالظ

 
َّ ظهه َّؿم اث، خُض جد

 
ُ َّا٦غة، وبقغا١ الى َّالىالصة بازًغاع الظ ً، ىع، ونٞى ت الٗك٤ للَى

َّواهبٗار اإلاُغ الظي ًديي ألاعى بٗض مىتها.      

َّ
 

جٗل الك ٍَّو
 

َّ ،انغة(، جل٪ اإلاضًىـت التي ٖاف ٞيها اإلاؿُذمً )الى َّ اٖغ ٦ال الم، ٖلُه الؿ 

ُ َّو)مغَّ عاُٖت، وبىىا خًاعة ىن ٣َىؾهم الّؼ َّط بً ٖامغ(، الظي ماعؽ ٖلى ؤعيه ال٨ىٗاه

َّ ُ َّ ات عا٢ُت، ، ًجٗل منهما عمؼًَّػعاٖ ُ َّض ٞلؿُين /الى ًَّجّؿ  َّىاة الخٟ  
ّ
ي مؿاخت ت، التي حُٛ

ً، والىظىص الٟلؿُُني اإلاخد٣ّ َّ ًَّٖؤو ٤ في الٗالم، الَى ً ب٣ًا َّ اًهبذ اإلا٩ان/الَى
ً

، قامال

ُ َّمً الخ َّ اوظؼءًَّ َّجغبت الخُاج
 
َّت للظ

 
َّاث الك

 
َّٗب الٟلؿُُني، وباٖغة والك

 
َّ ل٪ظ

 
اٖغ ٣ًغؤ الك

ُٗض ؤؾغاع ألام٨ىت ُ َّ، َو ً/البالص بلى مضاثً ي ت الَى َّ، وهى ب1ٗذ نلهالهازاَع
 
ًغؾم  ل٪ظ

ت ٞلؿُين الخ َّ ُ َّزاَع س َّاٍع ؾاٖت  الخغاثِ التي عؾمها الاخخال٫ "حٗلً بُالجها، وصهى َّ ت؛ ألن 

ً ؾ2ُهغ"لى َّا ىضما ٨ًخمل خًىع الَى ُ َّمل في طاجه نٟاث الخ َّد، ٖو . ت٣ضٌـ وألالىه

َّ    ٣ًى٫: 

ً الجمُلؤح َّ" 3َّ".ًمخض ُٞ٪ وبىع٥ ٖىضم َّ/ جباع٦ذ ؤؾمائ٥ الخؿنى/ ها الَى

َّ َّجدى َّ بن  ً في الّؿ  ٫َّ الَى  
ّ

ؽ، ًجٗل مىه بضء الٗالم ومىتهاه، ٗغي بلى ش يء م٣ض َُّا١ الك

ى٣ل الض َّ ىًَّ ياللمً مؿخىي اإلاٟٗى٫ الض َّاللت ٍو َّ اباٖخباعه َو
 

اللي ، بلى مؿخىي الٟاٖل الض َّمدخال

َّالظي ًجٗل الٟلؿُُني  ً اإلاباع٥/اإلا٣ض َّ ؤخ٤  ت وبسان َّ ؽ ووعازخه،الخل٤ في امخال٥ الَى

َّ
 

َّضم": . ٣ًى٫ في ٢هُضة "ٞا٦هت الى َّهضاءال٣ٟغاء والك

َّ/ ًسىهىنَّاالء الظًً ه َّ/ ٞمً ًغر ألاعى ًا بزىحي" ًبُٗىن وعص / ا٢ُىنٌَّؿ 

َّ  4".تها ال٣ٟغاء؟ؤم خبل ؾغ َّٖضائها اإلاؿخبُدىن/ ؤ/ مً ًغر ألاعى/ ٢هاثضهم
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 إبراهيم نـمر مىس ى

ت ؤبدار وصعاؾاث في ألاصب الٟلؿُُني الخضًض، الجؼء الشالض،   391مىؾٖى

َّ َّ بن   
ّ

رَُّت التي ٌٗٗغٍ َّاإلا٩اقٟت الك َّ ّب 
 

٠ُ اٖغ مً زال٫ ٖنها الك في  ؤؾلىب الاؾخٟهامجْى

ُ َّ، ؾُا١ ألابُاث/ال٣هُضة َّج٨ك٠ ًٖ زىاث َّغإ في وعازت ألاعى بين ت الّه 
 

هضاء وال٣ٟغاء الك

َّ
 

َّوالك َّ ،ا٢ِٗب الٟلؿُُني مً ظهت، والخاثً والؿ 
 

اإلاؿخبُذ  والٗضّو َّ ،اظغاٖغ الخ َّوالك

َّوَّ، مً ظهت ؤزغيَّ لألعى
 
َّ ل٢ض ق٩

 
َّ ، ًُمذ ُٞهاقٗغٍ َّ اهاظًؿَّ  ل٪ط

 
ٖلى عؤي قىقي - اٖغالك

َّـٞؿاص الٗالم، ٞدُ بلى ؤن "ًداعب ٧ل َّ -بٛضاصي  
ّ

م٘ -ٗغ ٢ضع ؤلاوؿان، ًضع٥ ً ًهبذ الك

َّ، وَّازُىعة ؤن ٩ًىن قاٖغًَّ -مًالؼ َّ مط ّي َّ
 
ُ َّ لىمّى َّ ل٪ط ُه بمؿاول َّٖو

 
، وبطا 1اٖغة"ت ال٩لمت الك

٧ًَّٗان ه َّ ًًُالبىن بىعاز ااالء ظمُ ي ي بلى زل٤ نغإ بين ٢ىًَّا ًاّص َّ، مم َّت ألاعى/الَى

َّئي، مخىا٢ًت الغ َّ َّا ٞةن 
 

َّ ظاه َّاٖغ ًىهي لك َّغإ في زاجمت ال٣هُضة الّه 
 
ُ َّبىعازت َٝغ الش ت ىاث

َّب٣ىله: وامخال٦ه لجٛغاُٞا اإلا٩ان. ٫ ألاو َّ

َّو٢ض وعر ألاعى / واإلااء ًهٟى/ والٗىا٢ُض جنهٌ زًغاء/ ىاعؽ جمأل مدغابهاالى َّ"

2َّ".ؤبىائهاَّ

َّ
َّ
َّ اني:املوحىر الث

 
َّجىء/املنفى   الل

َّحكير ماص ََّّ
 
ت بلى ة "لجإ" في اإلاٗاظم الل ـإ بلى ٞالن: صة، منها: الخجإ وجلج َّصالالث مخّٗض ٍَّٛى

ـإ مً ال٣ىم: اهٟغص ٖنهم اؾدىض بلُه واٖخًض به، والخجإ ٖىه: ٖض٫ ٖىه بلى ٚيره، وجلج َّ

َّ
 

ض٫ بلى ٚيرهم، والال ىه ٞغاعًَّوزغط ًٖ ػمغتهم ٖو مً ايُهاص، ؤو خغب،  ائج:: مً الط بٛير َو

جإ: اإلا٣ٗ َّ
 
َّ ظاه َّ، و3َّل واإلاالط"ؤو مجاٖت )مدضزت(، والجم٘ الظئىن، والل ة ؤنل اإلااص َّ ٌٗني ؤن 

ً َلبًَّ ًض٫ َّ ، ؤو الخغوط ٖلى الجماٖت، ٫ والاهخ٣ا٫للخماًت، ؤو الخدى َّ اٖلى الاؾدىاص بلى آزٍغ

يُهاص، ؤو خغب، ؤو مجاٖت، ٟـ هدُجت اؤو الٟغاع مً م٩ان زُغ بلى م٩ان آمً لخٟٔ الى َّ

َّ
 
َّل  ً ٨ َّ

 
ىه في ؾىت لجىء الك ُ 2:59َّٗب الٟلؿُُني مً َو ت م بلى بٌٗ البلضان الٗغب

ُ َّاإلاجاوعة، ؤو بلى مىا٤َ آمىت في صازل ٞلؿُين الخ َّ س ُ َّاٍع ت ت، ٧ان بٟٗل ؤٖما٫ خغب

                                                           
ٗغاء اإلاٗانٍغً،م 1 ٗغ في ٦خاباث الك   

ّ
ًً بؾماُٖل: مٟهىم الك  .57ٖؼ  الّض 

ضم، م 2 انغ نالر: ٞا٦هت الى   .8ٖبض الى 

ٟين(: اإلاعجم الىؾُِ. ماصة "لجإ".   3  
ّ
ت مً اإلاال  ببغاهُم ؤهِـ )م٘ مجمٖى



عر ِّ
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َّ ُ ً َّ ،توبظغام َّ ت يض َّت وجىُٓماتها الٗؿ٨غٍ َّماعؾتها الى٧الت اليهىص َّالؿ 
 
٩َّ 

ُّ ين ؤزىاء ان اإلاضه

َّ
 
 َّالخغب، ٦ما لجإث بلى وؾُلت الُ

ُّ ين مً ؤعاييهم ومىاػلهم ٖىىة، غص الجماعي للٟلؿُُي

َّ
 
ُ َّواهخهى بهم ألامغ بلى ؤن جغ٧ىا ممخل٩اتهم الش اث عوخ ُ َّابخت واإلاى٣ىلت، وط٦ٍغ اَٟ ت ال جيس ى ت ٖو

ُ َّمهما َا٫ ٖليها الؼ َّ َّ ع( الخهاص...اعة( البرج٣ا٫، ؤو )بُضمً في ٦ى٠ )ب ٖين بلخ، وزغظىا مغو 

َّمُاعصًً ًجغ َّ
 
َّ .لم ؤلاوؿاويون ؤطًا٫ ال٣هغ والٗؿ٠ والٓ

َّ َّ ٌٗض 
 
َّ امهم َّ اجىء/اإلاىٟى ظؼءًَّالل

 
ُ َّمً جال٠ُٞ الظ ت في بٗضحها الىا٢عي ا٦غة الٟلؿُُي

َّوؤلابضاعي؛ أله َّ ىه ٢ؿغًَّه ظؿ  َّاض مإؾاة قٗب زغط مً َو
 
َّ، ل  ً ُ َّالغ َّ ٨ ٚم غ َّبالت وح الٟلؿُُي

ً، وجدلم بالٗىصة، وحٗمل مً  هجغة الجؿض وهُٟه، ب٣ُذ ُٚمت ؾابدت ال جبرح خضوص الَى

َّالخلم.  ظاه َّمً ؤظل جد٤ُ٣ 

َّ
 
ـ
ّ
َّل٣ض جمش

 
ً الك ُ َّل اإلاىٟى في صواٍو غ ًٖ ٣ٞضان الٟغصوؽ صة، حّٗبـ َّت مخّٗض َّاٖغ في ؤبٗاص صالل

َّ هىى والاهبٗار مً اصع ٖلى الن َّال٣ابل لالؾخٗاصة، خُض ؤلاوؿان الٟلؿُُني ال٣ اإلادخّل 

َّ
 

شُان الك ً. الٛغبت والجضب، ٚو َّخاث بلى الخُاة والازًغاع، وبقغا١ الَى

َّ ُ َّالالث في ون٠ اإلاُُٗاث الى َّص الض َّحٗض َّ بن  ُ َّٟؿ ظها في صًىاهه ت للمىٟى، وجضع َّت والاظخماٖ

٘ وػٞغاث ، بلى هضب وجٟج 1َّالٗمغا٫ خبِبت وحي بين الٛغبت ومٟاع٢ت مى ٫َّ مً الا٢تران الغ َّألاو َّ

َّـاث ٢لب ٧لُم، ٌؿخُٛض بالٗالم/الؼ َّوؤه َّ
 

 َّخاث والى َّمً مً ٢ؿىة الك
ّ
 ال اؾخجالبًَّٟي، حك٩

َّ
 
َّللٟٗل الش

 
َّاث، وَّىعي مً زاعط هُا١ الظ

 
َّ ل٪ط

 
َّهيرة". ٣ًى٫: في ٢هُضة "اهخداع في ٖؼ الٓ

بُا٢اث  ػمً ًا/ ًا ػمً الخغب الباعصة والاؾدُُان/ ه٣ظوي ًا ػمً الهجغة"ا

ً/ الخ َّ / اض خؼهًَّجٟه َّ/ ال٣لب ظاه َّمىبىط / ثخينوجطخُم الجغح ٖلى ٦بضي والّغ َّمٍى

َّ ٤ الُٗىين واؾىص َّ/ اإلا٣هىعة خبواهخدل البؿمت مً سٛغ الس  2َّ".بٍغ

٣ت مباقغة، جضع٥ ٞيها جٓهغ ألابُاث اهٟٗاالث قٗغٍ َّ ت مىبؿُت، ٢اصعة ٖلى البىح بٍُغ

َّ
 
َّالظ

 
َّبها ألام َّ َبُٗت اإلاغخلت التي جمغ َّاٖغة اث الك

 
ؾلم  ت في ػمً الخغب الباعصة، وؾُاؾت الال
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َّ
 

غة ًٖ جل٪ اإلاغخلت في عؤي مدمض مضخذ ؤؾٗض، مً خُض اؾخمغاع خغب، ٞجاءث مّٗبـ َّ والال

َّ الماجه  الىي٘ ال٣اثم، وفي ٢هاثض ؤزغي صا٦ىت ٌُٛب ٞيها اإلام٨ً. بن  خغ٦ت اإلام٨ً اإلاٟغص ٖو

ت هى ًإؽ وعجؼ، وهٟي لل٣ضعة ٖلى الخ َّ ، وججاوػ ال٣اثم ٥1 والاهدكاعدغ َّفي نٟداث اإلاجمٖى

َّ
 
اٌٞ، ؤو مداعبت ىعي الغ َّؤو الخايغ الظي ًًغب بٛاللت ؾىصاء ٢اجمت ٌُٛب ٞيها الٟٗل الش

َّ
 

هخداع، والجغح، واإلاىث، حؿُُغ مٟغصاث الاَّ ظاه َّوحي؛ ولازل بالٟٗل الغ ٣َّاء مً الض َّالك

َّ
 
َّوالٓ ، وال٣دِ...بلخ، ٖلى خغ٦ت الّه  َّالم، والخٝى

 
ت في ؾُا١ ال٣هُضة، بل ٛىٍ َُّاٚت الل

َّ
 
َّطبذ ٖلى ظؿغ الٗىصة.  "هوجسخخم بٗباعة ناصمت ٞاظٗت "إلل

َّوحكير ألابُاث ٦
 
َّخضي هخاثج الى َّبلى ب ل٪ظ

 
٨َّبت/الل

 
ل في جسهُو "بُا٢اث جىء، وجخمش

ً"، ؤو  َّجمٍى
 

 َّبُا٢اث بٖاقت لال
ُّ َّين مً هُئت ألامم اإلاخ َّظئين الٟلؿُُي

ً
 دضة، التي هٟذ ؤنال

َّ
 

ُ َّخه الخًاعٍ َّٗب الٟلؿُُني وهىٍ َّوظىص الك َّت، واٚخالذ جاٍعسه وظٛغاٞ
ً

 خه اإلاخىاعزت ظُال

َّبٗض ظُل ًٖ ألاظضاص.     

َّل٣ض ب٣ُذ الغ َّ
 
ـبت للٟٗل الش  

ُّ َّٗبير ازلي في الخ َّىعي الض َّئٍا اإلاٛ
 
ة في جىء ٢اع ًَّٖ ججغبت الل

َّ ٖضص ال
 

ٌَّٞ والخ َّصون ججاوػها بالغ َّ ،اٖغبإؽ به مً ٢هاثض الك  
ّ
َّسُ

 
ىعة واإلا٣اومت ي بلى الش

 َّؤن ًضع٥ ال مدىخه ٞدؿب، وال مدىت ألام َّٖلُه  ٧له، ٧ان ظاه َّان ٤ الٟى َّ"ول٩ي ًد٣ّ َّ
ّ
ها ت ٧ل

ًًَّ ما ٖلُه ؤنٞدؿب، وبه َّ اٞدؿب، وال مدىت ؤلاوؿان ٖمىًمَّ يغوعة البدض ًٖ  اًضع٥ ؤً

َّ، ٦ما جهّى 2َّاإلادىت" ظهه َّع الىؾاثل التي حؿخُُ٘ بمًائها ؤن جهّى َّ
 
ت في عؤي ٗاث ألام َّع جُل

َّ
ً
ت ٌؿاهم هى ؤ٦ثر مالءمت لإلوؿان؛ لخد٤ُ٣ عئٍا خًاعٍ َّ االبُاحي بلى مؿخ٣بل جبني ُٞه ٖاإلا

َّ
ً

ًَّٖ جد٤ُ٣ ؤهضاٞ هٟؿه في نُاٚت ٢ُمتها وظالء نىعتها، ًٞال ، وؾإ٦خٟي 3امُتها الؿ 

َّ
 
َّت ٖلى بةًغاص ؤمشلت صال

 
َّ: ل٪ط

                                                           
ض مضخذ ؤؾٗض: هبىءة ال٩لماث،م 1  .9-8مدم 

ئٍا، مظبرا ببغاهُم ظبرا: ً 2  .109ىابُ٘ الغ 

ًً نبخي: 3 ئٍا في قٗغ البُاحي، م مديي الّض   .215الغ 



عر ِّ
 

اصـر صـالح: نىرس الش
َّ
 حيـاته وشعـره - عبـد الن

ت ؤبدار وصعاؾاث في ألاصب الٟلؿُُني الخضًض، الجؼء الشالض،   394مىؾٖى

- َّ
 
َّجبخهج الي ٢َّضوم الٟاعؽ/ ًغ٢بن ٖخـغ/ الؼ َّ ؿىة في جّل 

 
/ هٟتًإحي ٞى١ خهان الل

ً الٗغبي َّ  1.ًدمل في ُٖيُه مٟاجُذ الَى

2َّ.ؤحؿا٢ِ ٧األوعا١ العجٟاء ٖلى ؤعى الٛغبت/ ؤٚدؿل بضمعي -

َّم٘/ بلى خُض اهبالط الض َّبغ١ َاجل ًإحي/  -
 
ـ ُّ ئٍا ج٣ٟض الغ َّت/ جى٨ٟئ اإلاهابُذ ال٣ه

ٞإؾخجضي ؾماء اصع َمي مىبخه/ وال شجغ ٌٛ/ ىوال ؤمُاع حؿتر ٖىعة اإلاىٟ/ ٖباءتها

ها 3َّ.لؿذ ؤٖٞغ

َّ
 
َّل  ً َّم، ؤص 2:98َّاقخٗا٫ ؤخضار الاهخٟايت ؾىت  ٨ ي ومىيىعي في عئٍت ي بلى حُٛير ّٞن 

َّ
 

َّي بلى زغوظه مً قغه٣ت ا ؤص َّاٖغ، مم َّالك
 

ٗىع الباهٔ بال٣هغ والهىان والاؾخ٩اهت بلى الك

َّ ـؼوٕ/الى َّ
 
َّالٗىٟىان الش

 
َّٗىع الهاصع بالٗؼ َّىعي، والك

 
اث ة وال٨غامت في جد٤ُ٣ وظىص الظ

َّ ُ اب٘ ؤٚلب ٢هاثض صًىاهه الغ َّواضر في  ظاه َّت، و٢ضعتها ٖلى نى٘ مؿخ٣بل ؤًٞل، وَّالجماٖ

َّ)اإلاجض ًىدني ؤمام٨م(؛ وب
 
َّآلاوي بالبٗض الخ َّ امخـؼط البٗض ل٪ظ  

ّ
ذي، واهٟخذ الىعي الك ٗغي اٍع

َّ
 
ُ َّهدى جد٤ُ٣ الظ ى ُ َّاث الَى ً/صولت ٖلى ؤه٣اى زُام ت و٦ُىىهتها ؤلاوؿاه ت، لخإؾِـ َو

َّ
 

َّالال
 

َّاٖغ في ٢هُضة "في البضء ٧ان الدجغ": ظئين. ٣ًى٫ الك

َّ/ ُٟذ٧ان في البضء اله َّ" ش في ؤل الخ ٌَّسّج  َّ/ لى نىع:خاٍع ً ججؿ  ُ َّ ض فيَو حجغ / ممس

ل ؤه٣اى الخُام/ ني صولتـِبؾ ٍؼ بٗض ولىظها ٖهغ / ىعَّللى َّ/ تحجغ ؾِى٣ل ؤم َّ/ ٍو

َّ
 
4َّ".المالٓ

َّ ُ َّجـؼزغ ال٣هُضة مىظ ٖىىاجها باؾخٗاصة صًي ص ٕ قّغ َّت، جدمل في زىاًاها البكاعة لكٗب مغو 

ت، وَّفي مىافي الٗالم اًٖ ؤعيه ٢ؿغًَّ َّ، وخغم مً قغوٍ الخُاة اإلاإلٞى
 
باؾخدًاع  ل٪ط

                                                           
خٓت الخاؾمت، م 1

 
انغ نالر: صازل الل  .20-19ٖبض الى 

ت للٟغح، 2 انغ نالر: زاَع  .8م ٖبض الى 

انغ نالر 3  .19م : مضاثً الخًىع والُٛاب،ٖبض الى 

انغ نالر: اإلاجض ًىدني ؤمام٨م، 4  .87-84م ٖبض الى 



 إبراهيم نـمر مىس ى

ت ؤبدار وصعاؾاث في ألاصب الٟلؿُُني الخضًض، الجؼء الشالض،   395مىؾٖى

َّالخ َّ ، ٦ما جؼزغ ال٣هُضة 1ًني مً الٗهض الجضًض في ٢ىله: "في البضء ٧ان ال٩لمت"الّض َّ ىاّم 

َّباؾخٗاصة مجاػٍ َّ َّ ت لضوع ال٩لمت والدجغ في ق٤ّ 
 
ُ َّالم واؾدكغاٝ الى َّالٓ ماث ىع آلاحي مً مس

 َّاله َّ
ّ
، 2أل٦ٟان"ت اإلاىث، وهي في ألاعى عاٞٗت قغاٖها ٧امل "ظمجُٟذ/الخُام، التي حك٩

٨ن
 
َّها في ؾُا١ ألابُاث جخدى َّول

 
ٗب ٫ بٟٗل الاهخٟايت بلى "ؤه٣اى زُام"، ٌٗمل الك

َّ
ً

َّ الٟلؿُُني ٖلى بػالتها ونىال
 
ً، ؤو بىاء صولت، ٦ما ًخجل َّبلى ججؿُض َو  ام مىخهغًَّى ٞيها الض 

َّتر" في ؾُا١ ال٣هُضة. بٗض اجهُاع "الخ َّ

ُ َّصالالث اإلاىٟى، وون٠ الخالت الى َّص ضم( بخٗض َّت الى َّه٦ما ًؼزغ صًىان )ٞا٦ ت للمىٟي، ٟؿ

ً، بلى ٚؿل الىظه مً ٚشُان ظها مً ال٣بٌ ٖلى الجمغ، بلى ٦ٟغ الغ َّوجضع َّ خُل ًٖ الَى

َّ
 

َّ ظهه ٤َّ الخلم، وَّخاث، بلى الاهبٗار وجد٣ َّالك  
ّ

َّٗغٍ َّؤلاقاعاث الك
 
ٖلى جٟائ٫  ها  جض٫ َّت ٧ل

ً، ووالصة الالٟلؿُُني بالغ َّ  َّظٕى بلى الَى
ُّ م ٖلى ٗىصة مً باًَ الجخُم ألاعض ي الظي ًس

َّخُاجه، مم َّ  
ّ
ُ َّا ًلخ بخغي نُاٚت وا٢ٗـه مً خه في الؼ َّو خُاة قٗب ًمخل٪ ٞاٖل مان واإلا٩ان، ٍو

َّ ُ َّهغ اإلاغج٣ب.    ت للى َّظضًض في عخلت اؾدكغاٞ

ًَّهّى َّ
 

َّع الك
 

جً، واه٨ؿاع الُٛم، اٖغ في ٢هُضة "ظظٕ ٢ضًم ٖلى حجغ"، مغاعة الص

ُ َّوؾغ٢ت الّغ َّ ً، ويُإ اإلاضن الٟلؿُُي ٣ًَّى٫:  ت في ُٚاهب الىظىص، زم ٍَّذ للَى

َّ/ ًمأل ٚغبدىا/ وع١ الجمغ ًىضاح ٨ظاه َّ"
 
واإلااء في / الخؼن ؤ٢ىاؾه - مإًغؾم الٓ

َّ
 
َّ/ لجالش ٌَّؿ 

 
َّا٢ِ الش  ٌ ً َّ مغ الٛ ُ َّتهىي مىاؾمىا الٗ/ ىءمً شجغ ال ؤٖغاؾىا / تبص

َّ ُ ٗ َّ/ ؤوعزدىا اإلاضي ظمغة)جل٪ التي / تالىع٢ ً َّجدؿ 3َّ".امىا(غ في ُٖغ ؤ

َّ  
ّ

َّت ٖلى خؼمت مً الض َّٗغٍ َّجنهٌ ألاؾُغ الك ُ َّ وا٫ّ  ت اإلاخًاٞغة، وهي طاث ٦شاٞت ؤلاًداث

َّ ُ َّ - ٚغبدىا - "وع١ الجمغ ت، خُض جدًغ صوا٫َّّصالل
 
َّ - الخؼنَّ - مإالٓ ٌَّؿ 

 
هىي ت - مغَّا٢ِ الش

ٗ َّ - مىاؾمىا وؤٖغاؾىا ً َّجدؿ ٢ها، ٞال امىا"، لخىبئ ًٖ خُاة الٟلؿُُني في اإلاىٟى وجمؼ َّغ ؤ

                                                           
ا، ؤلاصخاح  1

 
 .  1الٗهض الجضًض: بهجُل ًىخّىـ

ٗغ الٗغبي الخضًض، م 2  
ّ

 .94ماهغ خؿً ٞهمي: الخىين والٛغبت في الك

ضم، م 3 انغ نالر: ٞا٦هت الى   .11-10ٖبض الى 



عر ِّ
 

اصـر صـالح: نىرس الش
َّ
 حيـاته وشعـره - عبـد الن

ت ؤبدار وصعاؾاث في ألاصب الٟلؿُُني الخضًض، الجؼء الشالض،   396مىؾٖى

ًَّٗ َّل اٌؿخُُ٘ جب
 
ً، جيؿل َّ ل٪ظ ب خٍؼ خُاجه مً بين  ؤن ًدُا ٦ؿاثغ البكغ، ٞهى ٍٚغ

َّ ؿ٣ِ زمغ ٖمغه ٦ما حؿ٣ِ زماع ألاشجاع، ألن  اإلاىث عابٌ له ٖلى ألابىاب،  ؤنابٗه، َو

َّوبطا خاو٫ اؾخدًاع ؤظىاء الٟغح، ؤو مماعؾتها في 
 

ُ َّبَاع ؤٖغاؾه الك  وا٫ َّت، خًغث الض َّٗب

ُ َّ"الٗ ُ َّ - تبص  َّالىع٢
ّ
َّت"، التي حك٩

ً
ُ َّ ال اوُٗاٞ َّ اصالل َّٖلى مؿخىي الّؿ   

ّ
٫ ٗغي، ُٞخدى َُّا١ الك

ُ َّبضالٟغح بلى ٖ ت خُاة ، والٗغؽ بلى مإجم، وجهبذ خُاة الٟلؿُُني في ظىاهبها الاظخماٖ

٦َّئِبت ٢اجمـت. 

َّ َّ بن   
ّ

٢َّخامت اإلاكهض الك اب٤، ؤو بٚال١ مىاٞظ الخُاة ٖلى الٟلؿُُني، ال ٌكير بلى ٗغي الؿ 

َّ
 

 ظاه َّا ٧ان، وما هى ٧اثً، بل ججاوػ ٗبير ٖم َّه لم ٨ًخ٠ بالخ َُّٛـير؛ أله َّاٖغ مً الخ ًَّإؽ الك

اع الؼ َّ ب َّؤلَا َّاا ؾ٩ُىن في ـغ ٖم َّمني ٖو  
ّ

ٗغ ؤلاًجابي في الخُاة، ظخشار ظظع ال٨أبت، وصوع الك

ص جض َّا ًىحي باالهبٗار والخ َّم/الخُاة في ألاظؿاص، مم َّالض َّ ٣ت اإلاىث الظي ًطخ َّوحُٛير خ٣ُ

َّ
ً

َّ ٦ُاثغ الُٟي٤ُ، ًٞال  َّخغاء/ألاعى اإلاىاث، مم ًَّٖ ؾ٣ي اإلاىث للص 
ّ
ض خغ٦ت الخهب ا ًا٦

َّ ام الظي ًمُذ ٞغصًَّطخُت والٟضاء، وبظ٫ الض َّوالازًغاع اإلا٣ترهت بالخ َّ
 
َّت. ٣ًى٫:   ه ًديي ؤم ٨َّى َّل

َّ/ هساَب ٖهٟىعة اإلااء"
 

َّخى َّ/ ظظع ال٨أبت هجخض ض في نٟدت ائها اإلاُغ اإلاخهّج 

َّ/ ال٩ىنَّ
ّ

/ امىث ؾُضزل ُٞىا صًمَّ ؤي َّ/ مىث ًُاعصها ٞجإة؟ ؤي َّ/ ؤعاث٨ىا يءٗغ فوالك

ٌؿ٣ي خكاجل / مٌكٗل اإلاىث مهباخه اإلاخجّه َّ/ ًا ناخبي ًبضؤ الصجً اإلاغ َّ ٨ظاه َّ

1َّ".ثىااصخغَّ

َّوب
 
َّ ل٪ظ

 
َّ اٖغَّٞخذ الك

ً
ٌؿعى بلُه الٟلؿُُني، لُخجاوػ مً زالله  هاٞظة ظضًضة، وؤمال

ُ َّ ظاه َّاإلاإؾاة بلى الخًىع الٟاٖل في ال٩ىن، وَّ ٕ  إلاؿاول َّبصعا٥ وا  
ّ

ت، التي ٗغٍ َّت ال٩لمت الك

َّ ٤ٟ اإلآلم، وؤن جىايل يض ًَّجب ؤن جط يء قمٗت في جهاًت الى َّ
 

َّ ّغ ٢َّىي الك
 
الم، وؤن والٓ

َّجضٖى بلى حُٛـير الٗالم  َّالم.هدى مؿخ٣بل بوؿاوي واٖض، ٌؿىصه الخير والؿ 

                                                           
 .12ن. م، م 1



 إبراهيم نـمر مىس ى

ت ؤبدار وصعاؾاث في ألاصب الٟلؿُُني الخضًض، الجؼء الشالض،   397مىؾٖى

َّ
 

َّل٣ض ٧ان الك
ً
َّ ااٖغ مضع٧ ٨ًحٗبير )ًُدـ(،  الخُاة مإؾاة ٖلى خّض َّ ؤن 

 
بطا ؤنبدذ  ول

َّ 
ّ
َّ، ول1ا٦ؿًُدَّ اؿبت بلُه، ٞؿُهبذ قاٖغًَّاإلاإؾاة ٞاظٗت بالي

 
هغاه ًضٖى في ٢هُضة  ل٪ظ

"مالث٨ت زًغ، ونبُت ٞغخىن"، بلى ججاوػ ؤبٗاص اإلاإؾاة، بٛؿل الىظه مً ْلماث اإلاىٟى، 

َّ
 
َّواؾخٗاصة بهاثه بالٟٗل الش

 
ض صٞٗىا بلى  ُاث الٗضّو َّىعي اإلا٣اوم، لُٟكل مسُ الظي ًٍغ

َّ 
ّ
َّؿُان. ٣ًى٫: الُٛاب والي

"َّ
 

َّ تفي ضج َّ/ ٘ىظ َّمـ حؿُ٘ في ٖىٟىان الخ َّل٪ الك
 
/ غ٢اثاإلاىث بين اإلاُاصًً والُ

َّ
 

َّ/ امساثل٪ اإلااء ٌؿ٣ي بغاٖم ؤٚهاه٪ الك
 

ٛؿل وظه٪ مً ٚشُان الك خاث َو

ُ َّالخ َّ ًجٝغ ٧ل َّ/ ٌُٗض بلُ٪ زٍُى البهاء اإلاهاصع/ الخٟي / تمازُل، والخ٣ب الجاهل

َّ ُ ٨ًَّؿغ ؤػمىت ٦ىذ ٞيها الط  ُ َّ/ واإلاؿدباح الىخُض/ تخ / إٞامىذ ال٣لب ؤن ًته

َّ/ خخٟا٫ الُٗٓملالَّ
 
َّ       2".مً اإلاهترتَّوح في ه٩ُل الؼ ٧َّي هبٗض الغ َّ/ بوؤن ًخىز

ًَُّ بماييها وخايغها ومؿخ٣بلها في ٢هُضة "ٖلى ٚير  اوجهبذ الظاث الكاٖغة ؤ٦ثر ٖو

َّفي الؼ َّ ال٣ؿغيَّٖاصتها"، بط جضع٥ ؤن عخُلها 
ً

اعج٨بذ به  مً اإلااض ي ًٖ ٞلؿُين، ٧ان عخُال

َّ ابزًمَّ ، أله َّخايغها ومؿخ٣بلها ًضٖىاجها بلى الغ َّ "٦ٟغ"، وؤن  ؤلازم  ظاه َّه ج٨ٟير ًٖ ظٕى

َّ
 
٤ الاهبٗار الش َّ"ؾإجهٌ". ٣ًى٫:  ىعي في صا٫َّّ"ٖباصة"، ًٖ ٍَغ

َّ/ ضث في شجغ الاهخٓاع٢لذ: جىخ َّهغ/ ملخمت الى َّ/ صمي بلؿم الٗهغ ظاه َّ"
 
ل ٣ذ ٖو

اه٣ذ وظه٪/ هعوحي ٖلى ٦خُٟ٪ ٢الص َّ/ ٖو / هعظىعي ٖباص وبن/ عخُلي ٦ٟغ بن 

3َّ".ؾإجهٌ

َّجنهٌ الغ َّ  
ّ

َّٗغٍ َّئٍـا الك َّت في ألاؾُغ الؿ 
 
بت الظ َّاب٣ت، ٖلى ٚع

 
اٖغة في الىالصة اث الك

َّ
 
َّوالاهبٗار بالٟٗل الش

 
ُ َّىعي، اإلاجلىب مً صازل الظ ت ببٗضها الجماعي، ؤو اث الٟلؿُُي

َّ
 

ُ َّاإلاؿدىض بلى الىا٢٘ وال٣ضعة الص َّت وؤلاعاصة، لخه
 
َّ ل٪ظ  

ّ
ٗغي في ٢هُضة ٌٛل٤ اإلاكهض الك

                                                           
جغبتؤعقِبالض  1 ٗغ والخ   

ّ
ىس ي،م-م٩لِل: الك ُّ  .119جغظمت ؾلمى الخًغاء الج

ضم، م 2 انغ نالر: ٞا٦هت الى   .38-34ٖبض الى 

 .21ن. م، م 3



عر ِّ
 

اصـر صـالح: نىرس الش
َّ
 حيـاته وشعـره - عبـد الن

ت ؤبدار وصعاؾاث في ألاصب الٟلؿُُني الخضًض، الجؼء الشالض،   398مىؾٖى

َّ ىاعؽ/٦دلها"، ٖلى ٖىصة الى َّ "ؾىضؽ اإلاضًىت،
 

ٗب الٟلؿُُني مً مىٟاه بلى ؤعى الك

ً. ٣ًى٫:  َّالَى

اصث بلى ؤو ََّّ/ ىاعؽ ٖـاصؾغب الى َّ/ اهخٓغها٥" / اهخٓغها٥/ ٫ الخلم ٢اٞلت الخاإلاينٖو

َّ/ هـا هدً جهخ٠ باؾم٪ عب هدً ٖلى الض َّ/ اعهل وال٣ابًىن ٖلى الى َّوالٗكب والؿ 

 َّ/ هدً ٖلى الٗهض با٢ىنَّ/ مايىنَّ
ُّ هـا ؤهذ / ًا ٞاعؽ اإلاغط/ ض ال٩لماث الجمُلتًا ؾ

ً / ٧الىبىءة جىثر ٞيروػها امؼصهغًَّ/ ٧اإلاىاعة ا٣ًَّجنهٌ ماجل في نضوع الظًً ؤهابىا بلى َو

1َّ".ملهم

ُ َّحكير "ٖىصة ٢اٞلت الخاإلاين"، بلى سخ٤ اإلاؿاٞاث الؼ َّ ُ َّماه ت، التي ٧اهذ ج٠٣ ت واإلا٩اه

َّ
ً

 َّ خاثال
ّ
َّصون ٖىصة الٟلؿُُني بلى ؤعيه، وجىٟخذ لـه الخُاة في ؤبهى ججل ضة في ُاتها، اإلاخجّؿ 

ً وم٩ّى َّ َّهاجه، ٞالى َّؤقُاء الَى بلخ، جؼصهغ بدلىله ٞيها ؤو  …هل، واإلاغطىاعؽ، والٗكب، والؿ 

ً اإلالهم" مؼصهغًَّ برػ "الَى هبذ الٟلؿُامىيرًَّ اخلىلها ُٞه، ٍو ُني الٛاثب ًٖ الجٛغاُٞا ، ٍو

ً، لِـ ٞيها، ٦ما جهبذ الخُاة هي ال٣ى َّ اخايغًَّ ت الَى ة الٟاٖلت، التي حُٗض عؾم زاَع

َّ 
ّ
ُ َّ اًَُّباٖخباعه ظٛغاُٞا ٞدؿب، بل باٖخباعه ججل ًَّيبٌ بالخهب والازًغاع.  ابوؿاه

َّ املوحىرَّ
َّ
 الث: الانتفاضة الث

َّ
 
َّٛىي للض ٌَّكير الجظع الل ٣ا٫: ٞالن ًيخٌٟ مً دغ َّ)اهخٌٟ( بلى الخ َّ ا٫ّ  ٥ والايُغاب، ٍو

َّالغ َّ
 

َّ يء: ؤلر َّٖضة، والص 
 
٦ه ليزو٫ ٖىه الٛباع وهدىه، ىب: خغ َّٖلُه واؾخ٣هاه، وهٌٟ الش

َّ
 

٦ًَُّها لِؿ٣ِ ما ٖليها، وال٨غم: جٟخ َّجغة: خغ َّوالص َّغ وع٢ه، وهٟدذ ٖىا٢ُضه وه ٖىه:  اٞالهًَّ ٌ 

َّ، وب2ؤبٗضه
 
 َّ ًض٫ َّ ل٪ظ

ّ
طج، ٖلى الاهبٗار والى َّ ٟى، ٦ما ًض٫ َّغ اله َّٖلى الخغ٦ت إلػالت ما ٨ٌٗ

َّوفي 
 
 َّ ل٪ط

ّ
٧َّل َّاُٖت بلى الخ َّه ما ًيسخب ٖلى مٟهىم الاهخٟايت الؿ 

 
و مً الٛباع/الاخخال٫، سل
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الم،  2 ٛت وألٖا
 
ٟين(: اإلاعجم الىؾُِ، و٦غم البؿخاوي: اإلاىجض في الل  

ّ
ت مً اإلاال ببغاهُم ؤهِـ )م٘ مجمٖى

 ماصة/هٌٟ واهخٌٟ.  



 إبراهيم نـمر مىس ى

ت ؤبدار وصعاؾاث في ألاصب الٟلؿُُني الخضًض، الجؼء الشالض،   399مىؾٖى

َّ
ً

َّٟخ َّطج/الخ ًَّٖ الى َّ ًٞال
 
َّذ والىعي بالظ

 
ت، حؿخ٣ص ي جغا٦م ؾىين مً اث لل٣ُام بدغ٦ت ملّخـ

َّ  
ّ
َّى٨ُل باإلوؿان. والخ َّلم، الٓ

َّ
 

23/2:98َّ/:ٗب الٟلؿُُني قغاعة الاهخٟايت ألاولى في ل٣ض ؤقٗل الك صة ؛ ألؾباب مخّٗض 

ُ َّلهىٍ َّ اججؿًُضَّ ى ًًَّخه الَى َّ ات، وعٞ
 
 ٟي،جىء والى َّإلاا ٖاهاه مً قضاثض، وما ٖاًىه مً ؤهىا٫ الل

خ٣ا٫، وال٣خل والخ َّ والٗى٠ وؤلاعهاب، ً َّ هُٟتوالٖا ُ َّت والغ َّالجؿض َّت لكٗب بإ٦مله، وَّوخ
 
 ل٪ط

الٟترة بلى جضمير اإلاجخم٘  ظهه ََّىا٫ ؾعى  بٗض ؤعبٗين ؾىت مً اخخال٫ اؾدُُاوّي َّ

َّ ت. ه مً قغوٍ الخُاة البكغٍ َّاهة، وخغمل٪ مً ٞاثٌ ال٣ى َّمما ً الٟلؿُُني ب٩ّل  َّت اإلاإلٞى

َّزم مـغ َّ َّث الاهخٟايت بغ٧ىص الؿ  ُ َّلُت الم في ؤوؾلى، و٢ضوم الؿ  ت في ؾىت الٟلؿُُي

٨ًم، 5::2
 
ُ َّاإلاماعؾاث اله َّ ول ة ٖلى ٢ضم وؾا١ في ؾغ٢ت ألاعى وبىاء ت ب٣ُذ مؿخمغ َّهُىه

ىاث، بل اقخض َّ ذ زُاها ؤ٦ثر مً ؤّي َّاإلاؿخَى ى و٢ذ مط ى، خت َّ ث في جل٪ اإلاغخلت وحؿاٖع

َّ 
ّ
3111َّ/:/٩ُ39ىص آهظا٥ باخاث اإلاسجض ألا٢ص ى في ا٢خدم عثِـ خؼب الل  اًًَّم، مخدّض 

َّ ُ ىجه ُ َّت مكاٖغ اإلاؿلمين الّض َّبهل٠ ٖو َّت، ٩ٞان ًي
 
َّ ابًظاهًَّ ل٪ط ص الخكض ومٗاوصة بخجض 

َّٞإ ًٖ اإلا٣ض َّال٣هض في الّض َّ ُُغة ال٩املت ؾاث، والخٟاّ ٖليها مً الاخخال٫ وزُُه للؿ 

ضها، وجد٤ُ٣ ألاؾاَير اإلاض َّ َّٖاة بةٖاصة بىاء اله٩ُل.           ٖليها لتهٍى

َّ
 

ُ َّ ظهه َّانغ نالر ٖبض الى َّ اٖغَّٖاٌل الك ُ َّألاخضار مٗاٌكت وا٢ٗ ُ َّت وهٟؿ ت، ٩ٞان ت وعوخ

َّ
 
٘ الاخخال٫  ٍاصي يّضَّىا ًٖ مماعؾت صوعهم الّغ َّؤخض عظا٫ الاهخٟايت، الظًً لم ًخسل مكاَع

َّ
 
ُ َّومسُ ت، ٦ما ٧ان ؤخض قٗغائها اإلاجُضًً الظًً ؤلهبىا بكٗغهم مكاٖغ ُاجه الاؾدُُاه

َّمغ َّ الجماهير ٞاٖخ٣ل ٚيرَّ
 
مخه في مماعؾت صوعه الخ ٨َّى َّة، ل غي ه لم ٌؿخ٨ً ولم تهً ٍٖؼ ىٍى

َّ َّخىاع صخٟي جً وزاعظه، خُض ٣ًى٫ في صازل الّس   
ّ

ىه الك َّٗغٍ ًَّٖ ؤخض صواٍو  ت بإن 

٢َّهاثضه "ؤياءث الؼ َّ
 
ً والٛٝغ اإلآلمت بىىعها وصالالتها ومًامُنها الىز ٢هُضة  ابت. ٧ل َّهاٍػ

َّ ؤ٢غؤها بىبرة ٖالُت لِؿمٗها اإلاٗخ٣لىن في الٛٝغ اإلاجاوعة، جً ٦ىذ ٦خبتها صازل الّس 

َّ ُ َّولدؿمٗها بصاعة الّس  ؛ 1ت اإلاخسبئت زل٠ الٗص ي والهغاواث و٢ىابل الٛاػ"جً ؤلاؾغاثُل
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عر ِّ
 

اصـر صـالح: نىرس الش
َّ
 حيـاته وشعـره - عبـد الن

ت ؤبدار وصعاؾاث في ألاصب الٟلؿُُني الخضًض، الجؼء الشالض،   :39مىؾٖى

َّوب
 
َّ ل٪ظ

 
٧َّان الك

ً
ُ َّمي هدُجت مٗاٌكخه الى َّاإلاى٢ٟه الالخـؼَّ ااٖغ مضع٧ ت لألخضار، التي جهى٘ ٟؿ

َّؤبمهيره ٧ىاخض مً 
 

ُ َّالٟلؿُُني وألام َّ ٗبىاء الك ت، اإلاضع٦ين بخجاعبهم وز٣اٞتهم ت الٗغب

َّ.    1اإلاهير ظاه َّماث م٣ى َّ

َّ بىاء ٖلى ما
 

اب٘ "اإلاجض ًىدني ؤمام٨م" لالهخٟايت اٖغ صًىاهه الغ َّؾب٤، زهو الك

َّوؤخضاثها ومٓاهغها اإلاخّٗض َّ
 
...صة ٧اإلالش َّ م، والدجاعة، واإلاتراؽ، واإلا٣إل

 
َّبه ٨ى َّبلخ، ل ه دّؿ 

ني اإلاكخٗل بال ُٛير واإلا٣اومت، وؤ٣ٞه الىٟس ي/الغوحي الىاؾ٘ هدى جد٤ُ٣ الخلم خ َّالَى

َّ  
ّ

ت إلم٩اهاث الك ت اإلاؿدكٞغ خه الكٍٗغ َّوَّٗغ الٟلؿُُني، وعٍئ
 
لُعي في الخُاة، صوعه الُ

َّ
 
ت للٟغح( في ؾىت ٌؿدكٝغ اإلاؿخ٣بل في صًىاهه الش 2:97َّالض )زاَع

ُ
غ البر٧ان م، ؤي ٢بل جّٟجـ

َّالاهخٟاض ي في وظه الاخخال٫، وَّالٟلؿُُني 
 
َّ ل٪ط ٖلى  ا ًض٫ ًَّىان، مم َّة في الّض َّفي ٢هاثض ٖض 

َّ ُ ُ َّمٗاٌكت هٟؿ ص مٗاإلاه ٢بل ؤن ًىمى، وج٨خمل ؤظؼائه، وجخدض َّ ات ما ػالذ ظىِىًَّت لخغ٦ت باَى

دّى َّ ًَّسغط بلى الخُاة، ٍو
 

ٗب الٟلؿُُني بلى جد٣ُ٣ه وبهجاػ ٫ الخلم بلى وا٢٘، ٌؿعى الك

َّخغ٦خه 
 

ُ َّالٟاٖلت في ال٩ىن. ٣ًى٫ الك َّاٖغ في ٢هُضة "ظضل زُابه  اهًَّت اإلاىث والخُاة" مىّظ 

َّبلى ٖغوؽ ٞلؿُين 
 

غوع":  هُضةالك َّ"بلهام ؤبى ٖػ

َّهل ؤزظو٥ مً ألازًغ الاهخٟاض ي/ "
 
َّوالُ لم ًإزظووي، جىالضث في -/ ؟هاخغَّل٣ت الؿ 

َّوهل ظغ َّ/ ٖغ١ اإلاخٗبين
 
ؤ ضمً هىا ًبحي ومًِذ/ إث طا٦غَّزب َّ -ا٦غة؟/ صو٥ مً الظ

َّ َّ/ وجبخضت الاهخٟايت الخب 
 
اهبين/ بلى ٖغؾهم/ ؾُل مً الٟجغ ٌٛمغ ؤٞئضة الظ

ًَّخ٩ى َّ
 
َّغ/ ٗب اإلاخّٟجـ َّظُل مً الخ َّ/ ٫َّٗىاث التي جدىـؼ َّن ظُل مً الُ ين الؿ  2َّ".اهغهوألٖا

َّ 
ّ
ُ َّ االاهخٟايت مٟخاًخَّ ل صا٫ ٌَّك٩ اإلامخـؼظت بًٟيرة اللت إلهخاط الض َّ ؛في ؾُا١ ألابُاث اؤؾاؾ

ّى َّ ،تمجضولت بإؾالُب لٛىٍ َّ ًًَّت مخىّى َُّ َّٞو في خغ٦ت صاثبت هدى  اٖت ومخىالضة مً بًٗها بٗ

َّم، ومً 2:98الهضٝ ألاؾمى ٢بل خضوزه الٟٗلي ؾىت 
 
٠ُ ؤؾلىب الاؾخٟهام  ل٪ط جْى

َّبالخٝغ "هل"، الض َّ  َّ ا٫ّ 
ّ
ت الي َّ اؿبت التي ًإحي جإ٦ُضها يمىًَّٖلى مٗٞغ

 
هُضة بـ "ال" في ٢ى٫ الك

                                                           
اٖغ وؤلاوؿان،م 1  .98ؤهىع اإلاّٗضاوي: ٖلي مدمىص َـه، الك 

ت للٟغح،م 2 انغ نالر: زاَع  .46-45ٖبض الى 



 إبراهيم نـمر مىس ى

ت ؤبدار وصعاؾاث في ألاصب الٟلؿُُني الخضًض، الجؼء الشالض،   3:1مىؾٖى

َّ
 
َّت ٖلى الخ َّ"لم ًإزظووي"، وهي في الى٢ذ هٟؿه صال َّهض٤ً في ؤلاظابت ًٖ الؿ 

ً
ًٖ  اا٫، ًٞال

إحي الخ َّ ًًَّالخ َّ ظاه َّىالض في ٖغو١ اإلاخٗبين، ٍو ٠ُ ؤؾلىب الخىاع بين  اهض٤ً ؤً مً زال٫ جْى

َّ
 
َّالظ

 
َّاث الك

 
َّاٖغة والك

ً
ٕ في ألا٩ٞاع واإلاكاٖغ، ىى َّت والخ ًَّمىط بالخغ٦ اهُضة، الظي ًسل٤ ٖاإلا

َّ
 

جٗل الص ُ ٍَّو َّاث/ألانىاث جبّي َّخه
 

ئٍا واُٖت بما ًخىا٤ٞ م٘ الغ َّ ن ًٖ م٨ىىهاتها الىاُٖت والال

َّ  
ّ

َّت والخ َّٗغٍ َّالك
ً

ُ َّ ٗبير ًٖ الىا٢٘، ونىال ت بلى بصعا٥ عئاها ججاه الٗالم، و٢ًاًاها ؤلاوؿاه

َّ
 
َّذ في الاؾدكغاٝ ووعي ال٨بري، التي ججل

 
َّالظ

 
َّاث الك

 
ش الك ٗب اٖغة للخٓت خاؾمت في جاٍع

َّل٣اوي ؤن ًسلألخمغ ا الٟلؿُُني، ممخـؼظت باألزًغ "الاهخٟاض ي"، زم ال بض َّ
 
ؾيرجه ألاولى  ِ

َّ ُ َّ اإلابخضثت بالخّب  َّبضالالجه الٗاَٟ
 
ُ َّت والظ ُ َّاج ى ٤ البظ٫ ؤو الٟضاء الظي ت والَى ت، وحٗبُض ٍَغ

َّ
 
َّ ٌٛـظ َّبإؽ الاخخال٫ في هدغه.  اهم، الظي ًغص َّحي الض َّير هدى الٟجغ آلاالؿ 

َّؤم َّ واخضة منهما  ل ٧ل َّالٟدم"، ٞخدم ا ٢هُضة "البضًل" و٢هُضة "٦خابت ٖلى ظضعان ؤّم 

ي زىاًاها بكاعة الٛض آلاحي، وصخىة الٟٗل الاهخٟاض ي، خُض جىٟغص ألاولى بٗىىان صازلي ف

َّ
 
َّالخ َّ لىخمضة ٖاهُت مٗمؿخ٣ل هى "الاهخٟايت"، وحؿخدًغ في الش ذ بضا٫ّ  الاهخٟايت،  هٍغ

َّوالخ َّ  
ّ
ً اإلاخُٗ ت الَى ت واهجالء ٍ َّل للٗض٫ والخّغ َّلمُذ بغمىػ طاث صاللت ٖلى ملء زاَع

َّ
 
َّم٣اَ٘ مً ال٣هُضجين:  ظهه َُّل/الاخخال٫، وبقٗا٫ ٧ل اإلاىابغ، وَّالل

َّ اًا بالصًَّ/ الاهخٟايت" َّحّٛن 
 
َّت الجغح/ ي ٖلى خاٞ

 
َّ/ ت الجغحجلهى ٖلى خاٞ  

ّ
ٟلت ٧الُ

ض ه/ زىعة، مىظت، هجمت ٖاثض/ هى طا ٖهض٥، اهخٟط ي/ الىاٖضه هى طا اإلاٖى

ً َّ/ ألازًغ الاهخٟاض ي َّؤ
 

1َّ".ٞاهخٟط ياهضه/ تها اإلا٣لت الك

َّ
 
٣ى٫ في الش ٍَّو َّ اهُت: هى الخب 

"َّ  
ّ
ً اإلاخُٗ ت الَى ًؼعٕ في ال٣لب ؤ٣ًىهت الًٛب / لؾُل مً الاهخٟايت ًمأل زاَع

٣َّاَُ٘/ جاوب الخ َّ/ اإلاؿخٌُٟ
 
َّ ابطا الٟجغ ؤمُغ هاعًَُّىع/ جإحي الُ

 
ؤمُغ ُل/ ٖلى الل

2َّ".اإلاىابغ وؤقٗل ٧ل َّ/ امىجًَّ
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عر ِّ
 

اصـر صـالح: نىرس الش
َّ
 حيـاته وشعـره - عبـد الن

ت ؤبدار وصعاؾاث في ألاصب الٟلؿُُني الخضًض، الجؼء الشالض،   3:2مىؾٖى

َّ
 

 بىءة واؾدكغاٝ اإلاؿخ٣بل بلى وا٢٘" الى َّماٖغ في صًىان "اإلاجض ًىدني ؤمام٨ًى٣ل الك

َّ 
ّ
ت الغ ًَّمُِ الل َّشام ًٖ صخىة حُٗض عؾم زاَع

 
ابت هدى جد٤ُ٣ الخلم الٟلؿُُني وح الىز

ُ َّب٘ بالغ َّاإلاك ى َّوح الَى َّت، الؿ 
 
ًَّا٫ واإلا٣اومت، وَّاعي بلى الّى َّلم، الض َّاعي بلى مىاظهت الٓ

 
في  ل٪ط

َّ ُ َّ". ٣ًى٫: 4اث ؤههاع ٢هُضة "ًىم

ًًَّٖلى الغ َّ" َّ/ صمىا امل ًنهٌ مىخٟ
ً

ومضاثً لالهخٟايت / لصخىجىا ٢لذ: ًغؾم ق٨ال

َّ 
ّ
1َّ".شامخين ًمُِ الل

َّ 
ّ
ً والخل٤ في بياءة عوح الٗالم الخ َّ ألابُاث/ال٣هُضة ؾغ َّمل" في "الغ َّ ل صا٫ ٌَّك٩ ٩ٍى

ًمُِ"، التي جمسر اإلااض ي وجلُٛه، وحؿُُغ ؾُُغة ج٩اص -ًغؾم-بإٞٗا٫ اإلاًإع "ًنهٌ

َّج٩ىن جام َّ َّت ٖلى خغ٦ت الّه 
 
ت للض َُّاٚت الل َّاللت ٖلى الن ٍَّٛى  ٩ىن؛هىى مً وؾِ ع٧ام الؿ 

َّ َّؤٖما١ الغ َّخىة اإلاىبٗشت مً لترؾم ٢ؿماث الص 
 
َّوح، وج٨ك٠ ًٖ خًىعها الش  

ّ
ي ىعي اإلاخجل

َّ ُ َّفي مىاعاث/مضاثً الاهخٟايت، مبي
 

َّباب الٟلؿُُني آلازظة بإؾباب الخًاعة. ت بؿىاٖض الك

َّ ُ ت ومٓاهغها اإلا٣اومت وجؼزغ ٢هُضة "اإلاجض ًىدني ؤمام٨م" بإٖما٫ الاهخٟايت البُىل

َّجُلالخخال٫، مشل جم
 
ىّػ َّ م الظيـض الدجغ، واإلالش ٨خب ٖلى ٌؿخى٠٢ اإلاجىـؼعة، ٍو ٕ البُان، ٍو

كٗل الّى َّ غا٢ب اإلا٩ان، َو َّبلخ، و٦ يران...الجضعان، ٍو
 
َّج ل٪ظ ُ َّمّج  ، واإلاتراؽ، وال٩ٞى ت ض اإلا٣إل

َّ َّمغاء، والظًً ًُل٣ىن ؤٚىُاث الى َّالؿ 
 
٣ظٞىن ظىض الل سخمها هغ، ٍو َُّل بالدجاعة، ٍو

 
اٖغ الك

َّب٣ىله: 

"َّ
 
هغها لشىعة/ ظًً خى َّاإلاجض لل سىا/ وؤه٣ظوا مً الغ َّلىا ؤخؼاهىا لٟغخت/ ٖو صي جاٍع

رواٚو ًَّا ؤح َّمؿاعه/  ي 
 
ُ َّمىن/ ها اإلالش م ٖىجه ًَّا مً بٚغ

 
ها الظًً ًا ؤح َّص جهمضون/ ت الجال

وتهؼم / وجهىٗىن مً صماث٨م مىاعه/ اإلاجض ًىدني ؤمام٨م/ ًٖ صولخىا جضاٞٗىنَّ

2َّ".الٗباعه

                                                           
انغ نالر: اإلاجض ًىدني ؤمام٨م، 1  .56م ٖبض الى 
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 إبراهيم نـمر مىس ى

ت ؤبدار وصعاؾاث في ألاصب الٟلؿُُني الخضًض، الجؼء الشالض،   3:3مىؾٖى

َّال٣هُضة  جغج٨ؼ ألابُاث/ اللت مً "اإلاجض"، الظي ًى٣ل الض َّ في ٧ل مٟانلها ٖلى ج٨غاع صا٫ّ 

َّ ُ ُ َّمؿخىي اإلاٟٗىل َّت بلى مؿخىي الٟاٖل
 
ش ؤم َّم واإلاىايل؛ ألج َّت للٟلؿُُني اإلالش ت هم ؤه٣ظوا جاٍع

َّ ُ َّـغوا مؿاعهٚو َّالّضولتٞإ ًٖ "، والّض  َّ"، التي ًخجض  َّص بها البٗض اإلا٩اوي للّه 
 
ت الض َُّاٚت الل ٍَّٛى

 
ت ال

ُ َّٖلى قض َّ ُ َّة الخهىن ض مً ج٨ش٠ُ الض َّت، مم َّت الجٛغاٞ ُ َّا ًٍؼ ها في مؿاخت م٩اه ت اللت بى٢ٖى

 َّصة، ٦ما ج٨ك٠ ًٖ مٟاع٢ت خاص َّمدض َّ
ّ
ل في عخم ة بين اإلااض ي ال٣ٍغب والخايغ اإلادك٩

ً٘ اإلاخل٣ّ َّا آلذ بلُه ألام َّالاهخٟايت، لُبين ٖم َّ مام لىظه ؤ اي وظهًَّت مً اه٨ؿاع وهىان، ٍو

َّ ُ ت بىنٟها )اإلاى٣ظ(، الظي ًدمل ؤؾئلت ٞاظٗت، ججُب ٖنها ؤخضار الاهخٟايت الٟلؿُُي

ش ألام َّ َّ ظاه َّصي، وَّت مً الغ َّٖلى ٧اهله به٣اط جاٍع  وحؿٗيرـ ل٨ُىىهت ب٣ًاّ الخلم بضوعه ًاّؾ 

َّ
 
َّثرً َّٚم مً بٌٗ ألاؾالُب الى َّىعي بالغ َّاإلاى٠٢ الش

 
ُ َّت/الك ت لها في ؾُا١ٗب ال٣هُضة،  ت اإلاىاٍػ

َّوَّ
 
َّ ل٪ط

 
َّلؿغص ؤٞٗا٫ اإلالش

 
َّمين ٖلى وظه الخهىم، زم جضٖى الظ

 
اٖغة في زاجمتها بلى اث الك

َّ
 
َّ ٠ ال٣ى٫/جى٢  

ّ
َّ ٗغ ٖىض خًىع الٟٗل/الك

 
َّىعة. الاهخٟايت والش

َّ
 

خجاوػ الك ٍَّو
 

ُ َّاٖغ اإلاجض ؤلاوؿاوي في ون٠ الص ُ َّاث الى َّخه ًَّال اب٤ ط٦غها بلى اإلاجض ت الؿ 

للدجغ في ٢هُضة "في البضء ٧ان الدجغ"، بىنٟه مبخضؤ اإلاُالص اإلاباع٥ لالهخٟايت ًني الّض َّ

َّ ،وبكاعجه ٧اإلاؿُذ َّالم. ٣ًى٫: ٖلُه الؿ 

َّ الجى َّ"في قهغ ٧اهىن ًجيء لىا الخبر/   
ّ

َّغ باإلاُغ/ مصخىن ًبك
 
غ٢اث/ مُغ ٖلى الُ

َّ/ مُغ/ ى مً زُغًجٝغ ما جب٣ َّ
 

دخضم الك َّغع/ ٍو ضعه/ بالدجاعة ن ئَٟل ٌّٗب 

َّ ُ نهاع الخ َّمغ/ حجغ/ لتهخ٠ باؾم ٖاق٣ها ال٣ت جغدي يٟيرتها/ ونب تر/ حجغ/ ٍو

ً في وخل الخٟغ/  هل نام ٢ض اهخهغ/ حجغ ٖلى لهب الغ َّوحؿ٣ِ هُبت الٛاٍػ

٘ / َٟل جمخـغؽ/ نىب الجىىص اإلانه٨ين وخ٣ضهم؟/ ٧ان في البضء الدجغ ٞع

َّ
 
٤ وؤقٗل الّى َّالخىاظؼ في الُ / وازخٟى/ ى في ًضًه مً الدجاعهب٣ َّؤَل٤ ما جيران/ ٍغ

ً اإلا٣ض َّ/ خٟىخص واَٟل جمغ َّؽ/ خام وهالت الجِل اإلا٨غ َّبين الّؼ َّ / في ؽبذجاعة الَى

 ََّير ؤبابُل البضء ٢ض ٧ان الدجغ/ 
ّ
َّ/ ٤ في الٛمامًدل َّوحجاعة الّس  ُل حؿ٣ِ ّج 



عر ِّ
 

اصـر صـالح: نىرس الش
َّ
 حيـاته وشعـره - عبـد الن

ت ؤبدار وصعاؾاث في ألاصب الٟلؿُُني الخضًض، الجؼء الشالض،   3:4مىؾٖى

َّ ل ؤه٣اى الخُام/ تحجغ ؾِبني صول/ هام٧الؿ  ٍؼ ىع/ بٗض/ للى ََّّت/ حجغ ؾِى٣ل ؤم َّ/ ٍو

َّ
 
1َّ".المولىظها ٖهغ الٓ

َّ ُ َّت، هي: الخ َّجغج٨ؼ ألابُاث في بهخاط صالالتها ٖلى ؤعب٘ بقاعاث ؤؾاؾ َّ، والخ َّيًنالّض َّ ىام   ىام 

ذي، والخ َّالخ َّ ُ ٨َّغاع الغ َّاٍع  َّظت. ؤم َّت اإلاخضّع َّؤس ي، واإلاخىالُاث اإلا٩اه
ّ
ل قٟغاتها ا ؤلاقاعة ألاولى ٞدك٩

َّ
 
ُ َّ ات وؿًُجَّٛىٍ َّالل َّ اقب٨

ً
َّفي الخ َّ امخماؾ٩ َّ، و2َّمً الٗهض الجضًض "في البضء ٧ان ال٩لمت" ىاّم 

 
 ل٪ط

َّ في -غصي "هل ٧ان في البضء الدجغ؟في ٖىىان ال٣هُضة "في البضء ٧ان الدجغ"، وؾُا٢ها الؿ 

َّ
 
َّالبضء ٢ض ٧ان الدجغ"، ل  ً ٨ َّ

 
َّالك َّالض َّ اٖغ ًمخو  ُ َّالالث الّض  ـغ مً زاللها ًٖ ت اإلاىعوزت لُّٗب ًَّي

٢َّت ظضًضة، حكير بلى ؤمغ صهُىي "الدجغ"، جٟائج: اإلاخل٣ّ َّٖال
 
 َّي وج٨ؿغ جى٢

ّ
 اهًَّل مىّب َّٗه ِٞك٩

َّ ُ ٤ عئٍا ظضًضة، حؿدىض في جهاًت اإلاُاٝ بلى ال٣ُم امهم َّ اؤؾلىب ، ٌُٗض نُاٚت الٗالم ٞو

ُ َّالّض َّ ُ ًَّي َّت وألازال٢
 

َّ غ َّت في الى٢ذ هٟؿه، وحسخ٤ الك
 
وجيخهغ ٖلى ى٨ُل باإلوؿان، لم والخ َّوالٓ

َّ
 
ََّٛاة الٗالم. ٦ما ْو

 
َّاٖغ الخ ٠َّ الك حجاعة  - ًني ؤلاؾالمي في ٢ىله: "َير ؤبابُلالّض َّ ىام 

َّ َّالّس  ؼ "وؤعؾل ٖليهم َيرًَّّج  َّ اُل" مً ال٨خاب الٍٗؼ 3َُّل"ؤبابُل، جغميهم بذجاعة مً سّج 
ً

 ، ظاٖال

اًىىا آزاع ٞٗل هللا بغهت وؤهل الخبكت ٢ض ٖؤهُىوي ؤصخاب الُٟل؛ ٞةطا ٧ان مً ال٨ُان اله َّ

َّ َّسظ هُىوي ؤن ًخ َّٖلى ال٨ُان اله َّ ٞيهم، ٞةن 
 
َّ ل٪ط ٓت؛ ألن  َّ ٖبرة ٖو

 
ٗب الٟلؿُُني ًغمي الك

َّ؛ وبحجاعجه ب٣ضعة هللا و٢ضعه
 
ًَّهبذ الخ َّ ل٪ظ ت بٖاصة بهخاط للىا٢٘ بغئٍا ًني بٗام َّالّض َّ ىام 

َّ ُ َّت ًد٣ّ َّجٟائل
 

ؼ.  ال٣ىّي َّ ٗب الٟلؿُُني اهخهاعه بخإًُض م٤ً ٞيها الك َّالٍٗؼ

َّ
 
٠ُ الخ َّوجيبني ؤلاقاعة الش َّاهُت ٖلى جْى ذي باؾدبضا٫ ال٨ُان اله َّالخ َّ ىاّم  َّاٍع  هُىوي بضا٫ّ 

نهاع الخ َّ"الخ َّ ُ َّتر"، بمدمىالتها الض َّتر" في ٢ىله: "حجغ ٍو ت ضميرً َّت اإلاىعوزت ٖلى َبُٗتهم الخ َّالل

َّ ُ ُ َّإلاٗالم الخًاعة الٗغب َّوبت في بٛضاص؛ ت ؤلاؾالم
 
َّ ل٪ظ

 
ٗمُم تر" مً صاثغة الخ َّاٖغ "الخ َّؤزغط الك

ُ َّ اىطًظَّمهؤباٖخباعهم  س َّال٨ُان اله َّبلى سهُو التي حكير ، بلى صاثغة الخ َّاٖام َّ اجاٍع  هُىوي. بن 
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 إبراهيم نـمر مىس ى

ت ؤبدار وصعاؾاث في ألاصب الٟلؿُُني الخضًض، الجؼء الشالض،   3:5مىؾٖى

َّ
 

َّمداولت الك َّاٖغ بيٟاء الّه  َّهُىوي، ظٗل الى َّخاع/ال٨ُان اله َّاب٣ت ٖلى الخ َّٟاث الؿ   ّو 

َّ  
ّ

ُ َّٗغي ٨ًخىـؼ بكبذ الك ت التي ماعؾها اليهىص يض الىظىص الٟلؿُُني الخُُئت ؤلاوؿاه

ٍ َّالخ َّ ذي ٖلى ؤعى ٞلؿُين، ٦ما ظٗله ًمدى الٗال٢ت بين ألاػمىت وألام٨ىت في عخلت ججاوػ ت اٍع

َّ َّجىّخ 
 
َّض بين الُ

 
ين، لدؿخُٗض الظ ُ َّٞغ ش باٖخباعها عمؼًَّت ؤخضار الخ َّا٦غة ؤلاوؿاه ُ َّ ااٍع حؿ٨ً  اصعام

َّ.1وؿان الٟلؿُُنيُٞه مإؾاة ؤلا

َّ
 
٨َّغاع الغ َّالشت للخ َّوحص ي ؤلاقاعة الش ال٢خه الخ َّ ؤس ي لضا٫ّ  ُ َّ"الدجغ"، ٖو ُ َّالخ َّ ت/باصل ٩َّامل  ت بضا٫ّ 

َّ َُّ َّ"اإلاُغ" الؿ 
 
َّابي، حص ي بابتها٫ ٣َس ي حؿدىـؼ٫ ُٞه الظ

 
 ااٖغة اإلاُغ بىنٟه جُهيرًَّاث الك

َّ ُ ًُاهًَّت مً، وبكاعة القخٗا٫ لألعى الٟلؿُُي ًجٝغ زُغ الاخخال٫  االاهخٟايت، ٞو

ًًَّالض َّ ة مخٛلٛلت في ه قٟغة خغ َّبإه َّ ااهم ٖلى خايغ الٟلؿُُني ومؿخ٣بله، مما ًىحي ؤً

َّوؿُج ال٣هُضة، ومىههغة في الخ َّ  
ّ

اللت بإنله، بل ه لِـ زابذ الض َّت، ؤي ؤه َّٗغٍ َّجغبت الك

َّ
 
ُ ًَّد ُ َّت مخجّض َّؿم بدغ٦ ُ َّزى٫ ت مغهت للض َّصة، و٢ابل صة ألابٗاص، ت ظضًضة مخّٗض َّفي ٖال٢اث صالل

َّ  
ّ
مٓهغ  بضوعه ًمازل ؤهم َّ ظاه َّت اإلاؿب٣ت في بٗضها الىا٢عي، وَّم قب٨ت الٗال٢اث ؤلاقاعٍ َّجدُ

َّمً مٓاهغ الٟٗل الاهخٟاض ي "الدجغ"، وَّ
 
ت، ٍ َّبُٛت جد٤ُ٣ مٗاصلت الاهبٗار والخّغ َّ ل٪ط

ُ َّ ة "هلهض٣ًي مغ َّاإلا٣خـغهت بهُٛت الاؾخٟهام الخ َّ ت ٧ان في البضء الدجغ؟"، والجملت الٟٗل

َّة زاهُت إلاً ًترص َّمغ َّ (٢ض)ة بالخٝغ اإلاا٦ض َّ
ً

ًٖ ٖىىان ال٣هُضة "في  ص في ٢بى٫ الخبر، ًٞال

ٖلى ؾغص  ا٫ َّالبضء ٧ان الدجغ"، خُض الابخضاء بكبه الجملت ًخلىها الٟٗل )٧ان(، الض َّ

َّ خ٩اًت قٗب م٘ الدجغ، وال َّ ظاه َّ ق٪ في ؤن 
ّ
ًاصي بلى نغإ بين ٢ىي مخىا٢ًت، ه ٧ل

َّ ً ُ َّت جُمذ بلى الخ َّبخضاها حهىص ُ َّضمير، وزاهُتها هىعاه م٨ين مً ة والخ َّال٣ى َّ ت حؿخمض َّت ٞلؿُُي

َُّمَّ َّن الدجغ، وزال٤ البكغ.  ٩ّى َّىـؼ٫ اإلاُغ، وُمَّخاب، ومَُّجغي الس 

 َّغ ؤلاقاعة الغ َّوحّٗبـ َّ
ّ
ُ َّابٗت وألازيرة اإلاخٗل ٤ الىظىص ظت ًٖ جد٣ َّت اإلاخضّع ٣َّت باإلاخىالُاث اإلا٩اه

مىخاث قبابها الظي ٦ؿغ خىاظؼ  ال٩ىوي للٟلؿُُني، اإلاىبش٤ مً خغ٦ت الاهخٟايت َو

َّ ُ ُ َّت والى َّالاخخال٫ الىا٢ٗ َّت، واهُل٤ هدى ألا٤ٞ ، وَّٟؿ
 
لخد٤ُ٣ ؤ٢ص ى الٛاًاث في امخال٥  ل٪ط

                                                           
اللت في الكٗغ الٟلؿُُني اإلاٗانغ،م 1 ٛت والض 

 
ـ الل  .120ببغاهُم همغ مىس ى: جًاَع



عر ِّ
 

اصـر صـالح: نىرس الش
َّ
 حيـاته وشعـره - عبـد الن

ت ؤبدار وصعاؾاث في ألاصب الٟلؿُُني الخضًض، الجؼء الشالض،   3:6مىؾٖى

َّ ً "اإلا٣ض  َّالَى
 
٤ مخُل َّؽ"، الظي ما ٞتئ ًخجاوػ طاجه ٞو ًا٫ ، مغخلت مً مغاخل الّى َّ باث ٧ّل 

َُُّٞمذ بٗض 
 
َّ ل٪ط

 
َّاإلاغ َّ ظهه َّل بلى جد٤ُ٣ م٨دؿباث ظضًضة جخمش

ً
في  ة في "بىاء صولخىا"، ونىال

َّ
 
هبذ مى٣ظها الىخُض وه٩امل باألم َّالشت وألازيرة بلى الخ َّاإلاغخلت الش ٢لها مً ْالم ات، بل ٍو

َّ
 
ُ َّت ٍ َّبذ اإلاٟط ي بلى صعوب الخغ َّلى هىع اله َّبُل الل ى َّت.         والٗضالت وال٨غامت الَى

َّ  
ّ

ػ"، ٖلى ػ٢ؼ٢ت الٗهاٞير ٗغي في ٢هُضة "ؤ٤ٞ مُغ َّبىاء ٖلى ما ؾب٤، ًىٟخـذ اإلاكهض الك

ت، ٍ َّت، ُٞط يء نباح الخّغ ٤َّ بكاعة الٟغاقاث في مىاؾمها ال٣مغٍ َّٞى١ ؾىع ال٣ضؽ، وجخد٣ َّ

َّ
 

سغط الٟلؿُُنيمـ ُٚىم اإلاىث الض َّوجبضص الك  مً عماص اإلاىث، ؤجم َّ-٦ُاثغ الٗى٣اء- ا٦ىت، ٍو

َّ اما ٩ًىن قبابًَّ
ً

َّ. ٣ًى٫: وظماال

صث الُٛىم بض َّ/ وؤَل٣ذ قمـ الخ٣ُ٣ت مً بؾاع اإلاىث/ باحظاءث جباقير اله َّ"

ذ ٧ل َّ/ ا٦ىاث ًٖ الُٗىنَّالض َّ ُ َّ وعٞٞغ ٞاعجٟٗذ / ت ٞى١ ؾىع ال٣ضؽالٗهاٞير البه

َّ/ ؤنىاث الهخاٝخب الًٟاء الغ َّ ظاه َّواٖخلذ / ؤهاقُض الدجاعة
 

/ هضاءوع٢هت الك

وألاعى جُل٤ / ػ بالىضيواثذ جمأل ألا٤ٞ اإلاُغ َّالغ َّ/ بإػهاع الخلىص ا٣ًَّظاء الٗغؽ ماجل

َّ َّ    1."وجلبـ زىبها الٗائجي/ جين بلى بُاصعهامهغة الىظض الس 

َّ
 

ًَّمؼط الك  
ّ

ىصة الغ َّٗغٍ َّاٖـغ في ؾُا١ ألاؾُغ الك ُ َّت بين الٗهاٞير، ٖو وبضء  ت،وح الٟلؿُُي

جّض َّ ت ت طاث ؤبٗاص مإؾاوٍ َّغ ًٖ عئٍا قٗغٍ َّلها في يٟيرة واخضة، حّٗبـ َّاهخٟايت ألا٢ص ى، ٍو

َّا مىذ الخ ٤َّ البكاعة، مم َّممتزظت ببهجت جد٣ّ َّ  
ّ

 َّٗغٍ َّجغبت الك
ّ
ًَّٖت اح َّ اؿا

ً
، واؾخُإ ؤن وقمىال

َّ 
ّ
َّصة، ال حؿخ٨ين إلاُُٗاث الىا٢٘، وجُىي خُاة اإلاىاث لكض منها خُاة مخجّض ًَّىل ٕ ٗب مغو 

َّ
 

ىـٕؼ ٖـً الك ٟخذ مىاٞظ الخالم، ٍو ، ٗب الٟلؿُُني الاؾدؿالم والخًٕىمُاعص، ٍو

دّغ َّ يخهغ ٖلى الجضب والبىاع والجٟاٝ، ٍو ٍَّو
 
مىح هدى جد٤ُ٣ اإلاجض وال٨غامت ٥ ُٞه الُ

َّ ُ َّت. ؤلاوؿاه

َّ
 

٨ك٠ الك ٍَّو غإ ؤلاوؿاوي والىظىصي في ٢هُضة "ؾلمذ ًمىا٥"، اٖغ ًٖ ٖم٤ الّه 

َّم. ٣ًى٫: 3111هل بإخضار اهخٟايت ألا٢ص ى ؾىت اإلاخ َّ

                                                           
ضم، م 1 انغ نالر: ٞا٦هت الى   .79ٖبض الى 



 إبراهيم نـمر مىس ى

ت ؤبدار وصعاؾاث في ألاصب الٟلؿُُني الخضًض، الجؼء الشالض،   3:7مىؾٖى

/ ؾلمذ ُٖىا٥/ صوعتها/ ؾلمذ ًمىا٥/ ؾلمذ ػهغة ٖمغ٥ بط جبضؤ/٫َّىث ألاو َّاله َّ"

في مغمى / احجغًَّص/ ـت خُـً حؿّض َّبىٍ َّووزبخ٪ الى َّـاعر ملء ٞغاٙ/ ال٩ىن/ ـىث اله َّواله َّ

ٞخب٣ى / ًغجب٩ىنَّ /حكٗل ًٚب٪/ جُاعصهم/ الٗهغص٤ً قبا٥ ػها وتهؼ َّ/ ال٣خلت

/ وعباٍ الخ٨مت/ ؤٖضصث لهم ما اؾُٗذ مً/ اب٘ىث الغ َّاله َّ/ هاع٥ مكخٗلت

ًمَّ/ وم٣الٖ٪/ اجي َّصم٪ الخى َّ/ حجاعج٪ اإلاشلىالخُل/ 
 
ل  َّ اٖ 

ّٟ / ٪ ال جخ٣اطٞه ألاهىاءفي ٦

َّ ٧ل َّ/ وطا٦غة جدٟٔ في ٢لب٪
 

1َّ".هضاءوناًا الك

ّى َّت جخًاٞغ في ألابُاث/ال٣هُضة ؤؾالُب لٛىٍ َّ َُّ َّٞو ًَّٟت مخّٗض  ًٖ زباًا  اصة، ججٗل منها ٦ك

َّ
 
َّالظ

 
 ااٖغ، ؤو ًجٗل منها اؾدبُاهًَّاث في ؤنىاتها ألاعبٗت اإلاغصٞت بهىث زامـ هى نىث الك

َّ ُ ُ َّ اوبىًخَّ اطاج َّ، ٌؿاٖض ٖلى الخ َّاوا٢ٗ
 
َّضٞ  

ّ
دُذ الخ ٤َّ الك ٗبير ًٖ ألا٩ٞاع والٗىا٠َ ٗغي، ٍو

ُ َّوالغ َّ ً َّئي الجمٗ ىاع، خُض ًضٖى اله َّت ٞدت ال الٟغص ىث ؿب في بَاع قامل ٖم٤ُ ألٚا

َّالغ َّ
 

َّاب٘ للك َّ اّب  باع٥ وزبخه "الى َّاإلاىخٌٟ بـ "الؿ  ؾت في حؿضًض الدجغ في ـت" اإلا٣ض َّبىٍ َّالمت"، ٍو

ة وعباٍ ىث ًٖ اؾخٗضاص ٧امل مؿدىض بلى الخ٨مت وال٣ى َّمغمى ال٣خلت، ٦ما ٨ًك٠ اله َّ

ة ومً وا لهم ما اؾخُٗخم مً ٢ى َّالخُاب ال٣غآوي في ٢ىله حٗالى: "وؤٖض َّ االخُل، مؿخدًغًَّ

ضو َّ عباٍ الخُل، جغهبىن به ٖضو َّ ً مً صوجهم الهللا ٖو َّ .2حٗلمىجهم هللا ٌٗلمهم" ٦م وآزٍغ

َّ: ابعالرََّّملوحىر ا
َّ

َّ ـهيدالش

َّ ُ َّججؿ  َّضث شخه
 

َّهُض في ت الك
 

ً الك زاللها حٗبُض ى، اؾخُإ مً اٖغ في نىع قت َّصواٍو

َّ
 
٤ هدى اإلاؿخ٣بل، لالُ ٍَّغ

 
َّ ل٪ظ

 
ا٢ه ٢بل اؾدكهاصه في ٢هُضة )عؾالت هغي الك هُض ًىص ي ٞع

٤ البظ٫ والٟضاء، وؤن ًٟخدىا ألابىاب للن َّ هاع وال٨غامت، وؤن مً قهُض(، ؤن ًىانلىا ٍَغ

٤ ً الغ َّ 3ًُٟئىا الخٍغ  ص ٣ًَّغن في ٢هُضة ؤزغي )ب٣ًإ خا وح، زم َّبةػالت ؤؾبابه مً َو

ُ َّات ظض َّل٣هُضة مهم َّ ُ َّ(، بين مدمىالث صالل ٍ َّت وا٢ٗ َّت. ٣ًى٫: ت، وؤزغي ؤؾُىع

                                                           
انغ نالر: مضاثً الخًىع والُٛاب، 1  .34-31م ٖبض الى 

م: ؾىعة ألاهٟا٫، آلاَّ 2  .60ًت ال٣غآن ال٨ٍغ

انغ نالر: الٟاعؽ الظي ٢خل ٢بل اإلاباعػة، 3  .77م ٖبض الى 



عر ِّ
 

اصـر صـالح: نىرس الش
َّ
 حيـاته وشعـره - عبـد الن

ت ؤبدار وصعاؾاث في ألاصب الٟلؿُُني الخضًض، الجؼء الشالض،   3:8مىؾٖى

مه" خامل / ها هى الٗكب ًىاصي:/ وخ٩اًاث ألاؾاَير ال٣ضًمه/ عاٌٞ ٖاع الهٍؼ

ََّّ/ وح/وهىع البٗض ٌؿغي فيوالغ َّ/ هاعي وبٖهاعي/لهُب ال٣لب
 

1َّ".هضاءٖغو١ الك

َّ
 
ُ َّل ألابُاث مً زالزت مداوع جدك٩ ُ َّؤؾلىب َّت ؤؾاؾ

 
٠ُ ل اإلادىع ألاو َّت، ًخمش ٫ في جْى

َّ
 

ُ َّالك ازلي ىاػي الض َّخامل(، حٗخمض ٖلى الخ َّ -ت )عاٌٞاٖغ لهُٛت اؾم الٟاٖل في بيُت زىاث

َّط، ًاّص َّاإلاخضّع َّ َّي ُٞه الؿ 
 

مت ؤو َّاب٤ بلى الال ٌ ٖاع الهٍؼ َّخ٤ في ٞع
ً

ُ َّضمت الى َّبخجاوػ اله َّ ال ت ٟؿ

َّ ُ َّوؤبٗاصها الاظخماٖ ُ َّت والّؿ  َُّاؾ
 
مت ت، وجإ٦ُض الخًىع بالٟٗل الش ىعي اإلاىاهٌ للهٍؼ

ًَّٗ َّاوالاخخال٫ م
ً

ًَّٖ صاللت نُٛت  ، ًٞال
 
اصي، ؤ٦ثر مً بىث في عؤي الٗب َّاؾم الٟاٖل ٖلى الش

مً ٞيها بما حكخمل ٖلُه في ؾُا١ ألابُاث مً ٢غاثً ل الؼ َّ، ٦ما ًخده 2َّصاللتها ٖلى الخضور

َّؾخ٣با٫. ٖلى الخا٫ والاَّ جض٫ َّ

َّ
 
"خ٩اًاث ألاؾاَير ة بـ اإلاغ َّ ظهه ٌَّٞ اإلا٣ترن ه بلى خًىع الغ َّاوي ٞمغص َّؤما اإلادىع الش

َّ ُ َّظذ لها اله َّال٣ضًمت"، التي عو  ُ َّهُىه ُ َّت الٗاإلا َّخت؛ لت في ؤهداء ال٨غة ألاعي ً بالخ٤ّ   ٣ى٘ آلازٍغ

 َّالخ َّ
ّ
ك٩ ذي في امخال٥ ٞلؿُين، َو ًَّٗالغ َّ ظاه َّل اٍع لهُٛت اؾم الٟاٖل صاللت  اٌٞ بىنٟه جاب

َّ ً َّت. جإبُض

َّوؤم َّ
 
َّا اإلادىع الش  

ّ
٠َّ ألاؾاَير الض َّالض وألازير ُْٞى

 
، مشل: صجض َّت ٖلى الاهبٗار والخ َّال

َّؤصوهِـ/جم َّ
 

جٗل مً ٖغو١ الك كخاع، ٍو َّىػ ٖو ُ َّهضاء جيبٌ بالخُاة، ٦ما ًجّؿ  تهم، ض هىعاه

َّمم َّ
 
ُ َّا ًجم٘ بين ألاؾُىعة والظ ٗبير ًٖ وا٢٘ خًاعي بين في ظضًلت واخضة، للخ َّت ا٦غة الجمٗ

َّاؾخمغاع اإلا٣اومت وصًمىمت الخ َّ َّ٪ مؿ  َّ بالخ٤ّ 
 
َّالش

 
َّٗب الٟلؿُُني. ابذ للك

َّ
 

ُ َّ اهُض ٖم٣ًَّوج٨دؿب نىعة الك ُ َّ اؤؾلىب ت للٟغح(، ٖىضما ًٟخخذ  اوصالل في صًىان )زاَع

َّ
 

٣ّض َّالك ُ َّت ٍ َّٖلى مظبذ الخّغ َّ ام هٟؿه ٢غباهًَّهُض مىجه، ٍو َّؤلاوؿاه  
ًّ د ت ال٣بر،ت، ٍو  غ بُضًه ػاٍو

٦َّما جخدى َّ
 

غوع في ٢هُضة ٫ الك ُ َّ"هُضة بلهام ؤبى ٖػ في خُاتها ومىتها بلى  "ت اإلاىث والبٗضظضل

                                                           
 .35ن. م، م 1

اصي: عؾالت في اؾم الٟاٖل،م 2  .61ؤخمض بً ٢اؾم الٗب 



 إبراهيم نـمر مىس ى

ت ؤبدار وصعاؾاث في ألاصب الٟلؿُُني الخضًض، الجؼء الشالض،   3:9مىؾٖى

َّة مخٛلٛلت في وؿُج ال٣هُضة، ومىههغة في الخ َّعمؼ ؤؾُىعي، وقٟغة خـغ َّ  
ّ

ت ٗغٍ َّجغبت الك

َّب٣ضعتها ٖلى جمجُض خُاة قٗبها وبخُاثه. ٣ًى٫: 

َّ/ خٟلت الٗغؽ الم ٣ًخلىَّ" ىُاث التي جخىه  َّوألٚا ٧اهذ / هل ٢خلى٥ بطن؟/ ج بالخّب 

َّ
ً

ًىدكغ ال٣ٟغاء بها / ًىدكغ الٗاق٣ىن بها ٧الٗهاٞير/ مً ال٣مذ ًضا٥ ؾهىال

 َّ/ ػع٢اء/ ٧اهذ ُٖىه٪ ػع٢اء ٧البدغ/ ٧اإلاخاَعـ
ّ
1َّ".٣اءمؿ٩ىهت بالل

َّح
 

 َّ ظاه َّؤؾُغة الىا٢٘، وَّ اٖغ ٖلى زل٤ ؤؾُىعة/كير ألابُاث بلى ٢ضعة الك
ّ
ًجٌَّك٩ مً  ال مٍؼ

َّفي بَاع اإلاىعور، وَّ صجض َّالىا٢٘ اإلاِٗل، وؤؾاَير الخهب والاهبٗار والخ َّ
 
خين هجض  ل٪ط

َّ
 

ت/الٗهاٞير، ومٓاهغ ٍ َّمً مهاصع الخُاة/ال٣مذ، والخّغ َّ اهُضة في خُاتها ومىتها مهضعًَّالك

َّ
 
َّالش َّ ىعة/اإلاخاَعـ، وال ق٪  َّ ظهه َّ في ؤن  ُ َّالّه  ٍ َُّاٚت ألاؾلىب ُ َّت وألاؾُىع اث ت ج٨ك٠ ًٖ ججل

َّ ٤ م٣ّى َّطاث ٢ضعة ٞاٖلت للّه  َّغإ ؤلاوؿاوي اإلاىاهٌ لالخخال٫، ٞو
 

هُض ماث ججلى نىعة الك

َّ: في صًىان )اإلاجض ًىدني ل٨م( ٣ى٫ًَّاإلاىايل ال٣ابٌ ٖلى ظمغة الخُاة. 

َّ/ ؾ٨ىذ ألاخمغ ال٣اوي ب٣لبيهل / َىبى لىظه٪"
 

/ ؤو ا١وازخـؼلذ عؾاثل الٗك

براث ت الى َّٚابت سخغٍ َّ/ حؿُ٘ في اعجدال٪/ قمـ جباع٥ وظه٪ اإلاىّٟيَّ/ ؟هٓغاتهم

ِ َّ/ ياعب ٧الجظٕ في ٖم٤ البالص/ نىج٪ اإلاىث ؤنبذ / خ٪ ألازيرةال ج٨خب ون

َّ
ً

2َّ".ألبىاب الخُاة اناع اإلاىث مٟخاًخَّ/ هغللى َّ مضزال

َّ 
ّ
َّ"َىبى" مخ َّ ا٫ َّالض َّل ٌك٩

ً
َّ ٨إ

 
َّجخدل مٟانلها  ٤ خىله ألابُاث، وجغج٨ؼ ٖلُه ال٣هُضة في ٧ّل 

َّىعاحي "َىبى للغ ًَّني الخ َّاللت، خُض ًمخـؼط البٗض الّض َّإلهخاط الض َّ َّّب  هُىي "َىبى "، بالبٗض الض 

َّ
 

ض نُاهت وظىصه الٟغصي هُض، الظي ًمّجـ َّلىظه٪"، إليٟاء ٢ضع مً ال٣ضاؾت ٖلى الك

َّوا
 
ُ َّوبان، وجإ٦ُض هىٍ َّلجماعي، وخماًخه مً الظ ى ُ َّخه الَى ُ َّت وال٣ىم ا ًجٗل ، مم َّتت وؤلاوؿاه

َّ
 

 َّالك
ّ
ُ ٍَّ َّب هدى خّغ َّمـ جباع٥ زُىه اإلاخىز ى جٗلها حؿُ٘ في ت ؤلاوؿان و٦غامخه الَى ت، ٍو

َّ
 
ؼصاص يُائها جإل َّوبهجت،  ا٣ًَّاعجداله، ٍو

 
َّ ل٪ط َّمٓاهغ الىظىص ج٣ّض َّ ؤن 

 
هُض، الظي ع ٢ُمت الك

                                                           
ت للٟغح، ، م 1 انغ نالر: زاَع  .44ٖبض الى 

انغ نالر: اإلاجض ًىدني ؤمام٨م، ، م 2  .66-58ٖبض الى 



عر ِّ
 

اصـر صـالح: نىرس الش
َّ
 حيـاته وشعـره - عبـد الن

ت ؤبدار وصعاؾاث في ألاصب الٟلؿُُني الخضًض، الجؼء الشالض،   ::3مىؾٖى

َّ 
ّ
ٌَّك٩

ً
خذ ؤبىاب ألامل في هٟىؽ قٗب ؤٖؼ٫، ًضاٞ٘ ٖم َّللى َّ ل مضزال ى مً وظىصه ـا جب٣ َّهغ ٞو

َّ
ً

ضاء، ونىال ٍَّ َّمين: الخّغ َّؤىَّبلى الخ َّ بيبل وصؤب ٞو َّالم. ت والؿ 

َّ التي ؾا٫ ٖليها صمسظ ألاعى ضم( ٞخخ َّا في صًىان )ٞا٦هت الى َّؤم َّ
 

ُ َّ ا٣ًَؿَّ هُضالك ب جخ٣غ َّ اصًي

َّ: ٫ الكاٖغ في: "٢هُضة البىح"ن ألا٧ىان، وزال٤ ؤلاوؿان. ٣ًىَّع ألا٢ضاع، وم٩ّى َّبلى م٣ّض َّ ُٞه

ض ٞيها للجبا٫ التي جخٗم َّ/ وللٗكب ٨ًبـغ في مهجتي /للبالص التي التهمخني/ ..ىمـغح"

َّوالمغؤة جى َّ/ ..ىمـغح/ ىاعؽالى َّ
ً
٢ىاصًلها/  وؤهضث بلي َّ/ ٖغقها طاث ًىم ٖلى /اظخـني مل٩ُ

َّهاب٤ في ٚـغ َّللؼ َّ/ (اظضاثلها ؤبًضَّ ٍ بؿّغ َّؤّٞغ َّ)لم 
 

ولل٣ٟغاء الظًً / .. ىمـغح/ مـة الك

َّ/ ًجُئىن مً عخم الُٛض
 

ضوا شجغ / إث ألاعى مً صمهمهضاء الظًً جىي َّللك ٚو

اء 1َّ".ال٨بًر

َّ َّجنهٌ الّه 
 
ت ٖلى صوا٫ َُّاٚت الل  َّقٗغٍ َّ ٍٛى

ّ
َّت، حك٩

 
َّالالث٤ خىلها الض َّل باعة جخدل ـ ، وجاّؾ 

ً وؤقُاثه وم٩ّى َّ لغئٍـا ، ُ َّج٨ك٠ ًٖ خًىع الٞذ للَى مً  ات، باٖخباعها مٓهغًَّهاجه الجٛغاٞ

-ضجخٗم َّ- ى"مغح مٓاهغ اإلا٣اومت، التي ال حٗٝغ الاؾخ٩اهت ؤو الاؾدؿالم، ٞخدًغ صوا٫َّّ

٤ خًىعها الٗاَٟي مً، وحؿخٗلي ٖلُه، وجد٣ّ َّإث" في ظؿض ال٣هُضة، لخستر١ الؼ َّجىي َّ

ًَّني وال٩ىوي ب٨شاٞت ٖالُت. والّض َّ

َّ َّ بن 
 

َّى"مغح :اٖغؾُُغة يمير "ألاهـا" في ٢ى٫ الك َّ" ٖلى الّه 
 
ت، و٢ُامه بٟٗل ُاٚت الل ٍٛى

َّ غى الغ َّالؿ  َّئي والغ َّغص، ٖو ُ َّجت في ؤٖما١ الى َّٚباث اإلاخإّج  ت، ٟـ، ج٨ك٠ ًٖ شخىت اهٟٗال

ذي للهىٍ َّ َّوججؿُض جاٍع
 
ُ َّاحي والجماعي، ألج َّت في بٗضحها الظ ت، وجهلىا ها ج٣ى٫ اإلاإؾاة الٟلؿُُي

ضم الخ َّلم ؤّٞغ َّ-ما جىحي به ٖباعاث "التهمخني ظاه َّبإبٗاصها، وَّ ٍٟغِ بجضاثل ٍ"، ٞااللتهام ٖو

ًًَّ ً، ٌٗني ب٣اء الٟلؿُُني ٢اب َّ االخبِبت/الَى ً، مخمّؿ  َّٖلى ظمغة الَى
ً
 بإعيه يّضَّ ا٩

ض واإلاهاصعة، التي ًماعؾها مداوالث الا٢خإل والخ َّ َّالاخخال٫؛ ولجٍغ
 
َّ ل٪ظ

 
اٖغ بلى ٖمض الك

َّ
 
ُ َّنُاٚت الظ َّت الٗام َّا٦غة الٟلؿُُي ٤ م٣ىّم َّت، و٦ك٠ ًٖ َبُٗت الّه  اث غإ ؤلاوؿاوي، ٞو

َّ
 

َّهُض/اإلاىايل، الظي ًط يء بضمه ٖخمت الٗالم. ججلى نىعة الك

                                                           
ضم، 1 انغ نالر: ٞا٦هت الى   .57-56م ٖبض الى 



 إبراهيم نـمر مىس ى
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َّؤم َّ ُ َّـا ألابٗاص الّض  ًَّي
 

 َّجىي َّ-ضاٖغ "جخٗم َّت في ٢ى٫ الك
ّ
ٛت ال٨خب لل ل امخهاًمَّإث"، ٞدك٩

َّ َّٗبيرً َّت وؤؾالُبها الخ َّماوٍ َّالؿ 
 

، وهي "مداولت ام٣ضًؾَّ اٖلىٍ َّ اهُض بًٗضَّت، التي جًٟي ٖلى الك

َّ–امخال٥ ٢ضعاث مجاوػة، جدُذ لـه 
 

ُ َّ-اٖغللك ىًَّ اخه في الٗالم جضميرًَّمماعؾت ٞاٖل ا ، مم 1َّ"اوج٩ٍى

ًَّٖ  احٗبيرًًَّجٗل ال٣هُضة 
 
َّالظ

 
َّاث الك ً "الٗكب٨ها بم٩ّى َّاٖغة، وجمؿ  الجبا٫"، -هاث الَى

َّوح ال٣ضؽ، و٢ض َّغث بالغ َّضث/جُه َّالتي حٗم َّ
 

ألاعى مً صمهم  هضاء الظًً حؿخمض َّؾذ الك

ََّهاعتها. 

َّ
 

م ولٛخه ما ظٗله ًبخٗض ًٖ الخ ٦َّما اؾخ٣ى الك ٗبير اإلاباقغ بلى اٖغ مً آًاث ال٣غآن ال٨ٍغ

َّ ىٗبير اإلاىحي، الـظي ٨ًخىـؼ بغنُض عوحي، ًًٟي ٖلالخ َّ
 

بٗض ؤن  اًؾَّم٣ض َّ اٖلىٍ َّ اؾمخًَّ هُضالك

َّ َّضي":          ػ بالى َّ. ٣ًى٫ في ٢هُضة "ؤ٤ٞ مُغ َّماءباع٦خه َُىع الؿ 

"َّ َّىع: ٧اهذ نُدت اإلاُالص/ ٢ا٫ الؿ  / لخهو٢ب َّ/ ماءواظخمٗذ ٖلى صمهم ؤبابُل الؿ 

٣ًًغؤ آًت الخ َّ/ ُٞاٝ ٞى١ اإلاسجض اإلادؼون / الٛغباءًغمي بالدجاعة ظى٢ت / ٩ٍى

َّ/ نامًسغؽ ٧ل يىياء الغ َّ غقم الؿ  2".ضياخاث بالىعص الى ٍَّو
  َّ

َّ  
ّ

َّٗغٍ َّحكير ألاؾُغ الك ُ َّ 3"ؤبابُل" اب٣ت بلى خًىع صا٫َّّت الؿ  ل في صاللخه ال٣غآه ت، اإلاٚى

َّخُض ههغ هللا به صًىه، وخٟٔ ال٨ٗبت اإلاكغ َّ
 
َّٞت مً )ؤبغهت الخبص ي( مل٪ الُمً، ل  ً ٨ 

َّ
 

َّالك خجاوػ بها بَاعها الخ َّالض َّ ظهه َّ اٖغ ًمخو  ذي، بلى مؿخىي بقاعي ٨ًخىـؼ بضالالث اللت، ٍو اٍع

َّظضًضة، ُٞدًغ ؤو َّ
ً

َّ ال َّٞٗل ال٣ى٫ "٢ا٫ الؿ 
 
صخُو في نىعة ال٣ضؽ، ىع"، اإلاؿدىض بلى الد

َّ
 
ً م٨ َّت في بٗضها ؤلاؾالمي اإلا٣ض َّوهي ٢ٍغ

 
َّؽ، لدكهض ٦ما قهضث م٨

 
 ّغ َّت ٖام الُٟل اهضخاع الك

َّ
 
ًَُّ زم َّ لم،والٓ َّ اجدًغ زاه

 
ه هُض الٟلؿُُني، الـظي باع٦خه "َير ألابابُل" لخمض َّنىعة الك

غمي وظىه الٛغباء بذجاعة  ُٝى باإلاسجض اإلادؼون، ٍو بضًمىمت الخُاة، ٣ُٞىم مً مىجه، ٍو

َّ َُّل؛ وبمً سّج 
 
َّ ىًخماه ل٪ظ

 
دخل َّالك ضاعة في خغ٦ت م٩ان اله َّ هُض في نىعة َير ألابابُل، ٍو

                                                           
ت، م 1 ٍٗغ  

ّ
لب: مىاوعاث الك

 
ض ٖبض اإلاُ  .53مدم 

ضم،م 2 انغ نالر: ٞا٦هت الى   .80ٖبض الى 

م: ؾىعة الُٟل، آلاًت  3  .4-3ال٣غآن ال٨ٍغ



عر ِّ
 

اصـر صـالح: نىرس الش
َّ
 حيـاته وشعـره - عبـد الن

ت ؤبدار وصعاؾاث في ألاصب الٟلؿُُني الخضًض، الجؼء الشالض،   412مىؾٖى

َّ َُّاٚت الّه 
 
ت وبهخاط الض َّالل هبذ طا ؾيروعة لها بضء ولِـ لها جهاًتٍٛى ه صاثم ، أله َّاللت، ٍو

َّالخ َّ  َّّض َّج َّمان واإلا٩ان، وٍَُِّؿخٗلي ٖلى الؼ َّص والاهبٗار، ٞجض 
ّ
ِ لهما في ظضًلت واخضة، حؿل

َّ ٤ عئٍا جخمؿ  ً. ألايىاء ٖلى آلاوي باالؾدىاص بلى اإلااض ي، ٞو َّ٪ باألعى والَى

هضاء با١بّن وظىص  
ّ

ُ َّالك اٖل  َّ، ٞو
ّ
 ُت في باًَ ألاعى، ومّض َّتهم في ؤلازهاب والازًغاع مخجل

َّ ُ َّؤشجاعها بالخُاة، وبعواء البُاصع الس  هم مىظىصون )بالٟٗل ٌٗني ؤج َّ ظاه َّت بماء جهًتهم، وَّخ

َّوب ة(، باإلاٗنى الٟلؿٟي لل٩لمخين،وبال٣ى َّ
 
ُ َّ ل٪ظ  ًَّخ٩امل الخًىعان الٟلؿٟ

ّ
ال ان، لِك٨

ُ َّ اججؿًُضَّ َّل٣ُم بوؿاه
 
َّـت صال

 
 ّغ َّت، حٗمل ٖلى جغؾُش ٢ُم الخير والخهب والخُاة، وهبظ الك

َّوال٣خل والجٟاٝ. ٣ًى٫: 

"َّ 
ُّ ىتهائىا للى َّه  َّ/ ىاعؽ ٍػ

ُّ َّه
 

وابضؤوا مً / تهاللخُى٫ ؤٖى َّ/ هُض الظي ٖاص خّىاءهئىا للك

َّ
 

ان / مً صمٗت ؤزمغث وعصة في الُباؽ/ ىإعهٍؼ٠ الك مً ٦دل ُٖىين ال حٗٞغ

ب٧لُل / جغ٢بان عواثذ مً وهبىا ألاعى/ ٢لذ: ال ًُإ الخٝى ظٟىيهما/ ٗاؽالى َّ

َّ 1".ملُُٗىا اإلاُاصًً ؤؾماءه/ زم ظاءوا/ ؤعواخهم

َّ َّ بن 
 

ُ َّعؾم نىعة الك ت، و٢ضعجه ٖلى امخال٥ اإلاخىا٢ًاث، هُض الٟلؿُُني بإبٗاصه ؤلاوؿاه

َّ 
ّ
َّمخمش  

ّ
َّ لت في بض

 
هاصة، ًىٟي ًٖ اإلاىث نٟخه الخُاة في اإلاىاث، وجمجُض الخُاة بازخُاع الك

َّ
ً

َّ اإلاُل٣ت في ألاقُاء، ًٞال
 
ًَّٖ َلب الظ

 
َّاٖغة تهُئت "الخى َّاث الك

 
هضاء الظًً اهبٗشىا، اء" للك

َّلىا الُباؽ بلى ازًغاع؛ وللُدّى َّ
 
َّ ا٫ ٨ًَّخىـؼ الـض َّ ل٪ظ  

ّ
اء" في ؾُا١ ألابُاث ٗغي "الخى َّالك

َّال  
ّ

َّت بضاللخين: ألاولى، طاث بٗض خًاعي، ٗغٍ َّك
 
َّؤن "الخى َّ ل٪ط  ٕ بلى ججضًـض  اء" ٞٗل بوؿاوي ؾا

َّالخُاة بمدى آزاع الؼ َّ
 
َّمً، والش َّ اهُت، طاث بٗض قٗبي صا٫ّ 

 
ـ ًّ ب ألاًضي ٖلى )الٗغؽ(، خُض جس

ًَّل٣ّ َّ اء، ومً زم َّبالخى َّ
 

ًؿَّذ الك َّالبكغ، بٗض ؤن ل٣ َّ الٟخاة/ اهُض باٖخباعه َٖغ
 

 ٨ظاه َّجغ. وَّذ الص

َّ
 

ُ ًًَّٟي الك َّص بال جهاًت. ت ٢ابلت لإلزهاب والخجض َّهُض ٖلى الخُاة صًمىمت ػماه

                                                           
ضم، 1 انغ نالر: ٞا٦هت الى   .4م ٖبض الى 



 إبراهيم نـمر مىس ى
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َّ
 
َّل٣ض ق٩

 
ُ َّ اًىان هاظًؿَّهضاء في الّض َّلذ ٖىصة الك ُ َّ اببضاٖ َّ، اج َّاووا٢ٗ

 
اٖغ ٨إ ٖلُه الك

ُ َّ الُط يء مً زالله بًٗضَّ َّاصًي
 

لىهضاء في ألاعى، وفي اإلال٩، باؾخمغاع خُاة الك ، وبطا 1ىث ألٖا

٧َّان ؤمغهم ٦
 
َّل٪ظ َّ ط ي َُّمَّ ، ٞةن 

 
َّالك

ً
ؤمام مغآة  ٗب الٟلؿُُني بلى ظىاعهم، ؾُجٗله مازال

ًَُّ َّبليها، إلاى٘ اإلاكغوٕ اله َّ اهٟؿه، ماي
 

ٗب هُىوي مً جد٤ُ٣ ٖملُت الا٢خإل ال٨بري للك

له بلى الئج ىه، وال٣ًاء ٖلى هىٍ َّ :الٟلؿُُني، وجدٍى ت، وجضميره الخًاعٍ َّخه و٦ُىىهخه في َو

َّ َّضم": ة. ٣ًى٫ في ٢هُضة "ٞا٦هت الى َّما ًمل٪ مً ٞاثٌ ال٣ى َّ ب٩ّل 

 َّ/ ؾىمط ي بلى نىتهم في ؤ٢اص ي ال٨غوم"
ّ
اثؾىمط ي بلى خىُت الظ ؾىمط ي / ٦ٍغ

َّبلى ؤو َّ
 
2َّ".وؾىمط ي بلُـىا/ ل٘ في صمهم٫ الُ

َّ 
ّ
 ٨َّغاع الغ َّل الخ ٌَّك٩

ّ
َّؤس ي "ؾىمط ي" مغ٦ؼ الش  

ّ
َّ ٗغي، وباعة٣ل الك

 
الالث؛ ـ٤ خىلها الض َّجخدل

ًَُّ الىظه ؤمام خغ٦ت جسل٤ جيبيهًَّ اي وظهًَّه ًً٘ اإلاخل٣ّ َّأله َّ ضٖى بلى اواٖ ٌ الىا٢٘، ٍو ، ًٞغ

َّ
 
َّاؾخمغاع اإلا٣اومت ؛ بط مـً اإلاا٦ َّ ض ؤن   

ّ
٨ىبالخُاة،  اٗغ "لِـ قبيهًَّالك

 
ه ًى٢ٔ ُٞىا خُاة ول

َّ عّج  َّ؛ وب3ل بٓهىعها"ظضًضة، َو
 
َّ ازاثغًَّ ٞلؿُُني ًهبذ ٦ـل َّ ل٪ظ بت في اؾترصاص اًًَّمخدّض  ، ٚع

َّ
 
٨َّلى، وبٖاصة الىظه اإلاكغ١ للخُاة. ألاعى الش

َّ َّفي  ال ق٪  مىُت ٖلى الاؾخمغاع في الخايغ، نُٛت الٟٗل "ؾىمط ي" بضالالتها الؼ َّ ؤن 

ًضَّ جّض َّ، ٌؿبذ في الؼ َّاصًَّمخجض َّ اوججاوػه بلى اإلاؿخ٣بل، جدمل ٖو ٤ ص خغ٦خه، ختى ًخد٣ َّمً ٍو

َّ ظاه َّ، وَّ الظي "مط ى" الٟلؿُُني مً ؤظلهالهضٝ 
 
٧َّل  

ّ
ت، ًىههغ في ٗغٍ َّه في جهاًت ألابُاث الك

َّ
 
َّبىج٣ت الظ ل ي بلى ا ًاّص َّ" ؾ٩ُىن "بلُـىا"، مم َّ"اإلاط ي َّ اث، ببٗضحها الٟغصي والجماعي؛ ألن  جدٍى

َّ َُّاٚت الّه 
 
َّٟاٖل الخُىي بين ازل، بٗض ؤن ؤنبذ الخ َّت مً الخاعط بلى الض َّٛىٍ َّالل

 
ين الُ ٞغ

ُ َّ ا٣ًَّمخد٣ّ َّ َّمً ؤظل جغؾُش ٢ُم بوؿاه َّت، جضاٞ٘ ًٖ الخ٤ّ 
 
َّلم. ، وجيبظ الٓ

                                                           
 .  81، 19، 6، 5ن. م، م 1

 .6ن. م، م 2

٢ه، 3 ٗغ ٠ُ٦ هٟهمه وهخظو   
ّ

 .38م بليزابض صعو: الك



عر ِّ
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َّالخامساملوحىر  ِّ
َّجن : الس 

 ً  في صواٍو
ّ

َّوؿدك٠
 

َّ اٖغ،الك
 

َّ خُض وؿدك٠ جً ٖلى هٟـ منها مضي ٢ؿىة الّس 

َّ َّين وعوخه مىظ صًىاهه ألاو َّجالس 
 
ُ َّ ال هخاًظ٫َّ، الظي ق٩ لخجغبت اٖخ٣اله في سجً  اببضاٖ

ٟـ مً الخاعئجي، الظي حؿدبًُ ُٞه الى َّازلي واهتهاء للؼ َّمً الض َّبىنٟه بضاًت للؼ َّ، َىل٨غم

خه للٗالم،  ت ب٣ىاٖاث ؤلاوؿان وعٍئ ٗىعه قوَّفي زلىتها/وخضتها الاهٟٗاالث واإلاكاٖغ اإلاىَى

خىهت" بالباهٔ بالخؼن الظي خى َّ خىن ٫ ٢لبه في ٢هُضة "٦خابت ٖلى ظظٕ ٍػ لى ٚهىن ٍػ

َّ ة، ُٞب٩ي ٖلى خّض َّمهٟـغ َّ
 

َّ ى١ بالالك َّ ظضوي؛ ألن 
 

اث٨ت جغاظ٘ نمخه، وؤؾغاب ألاؾال٥ الك

َّ  
ّ

َّ.1غ" ٢لبه بالجٕى واإلاىٟىالٛغبان جُٝى ٞى١ ظبِىه و"جبك

َّي"، ُٞهّى َّا في ٢هُضة "عؾاثل سجُىت بلى ؤّم َّؤم َّ
 

اٖغ زلجاث هٟـ عظل ا٦خملذ ُٞه ع الك

ُ َّالُٟغٍ َّظىلت بإبٗاصها الغ َّ ُ َّت وؤلاوؿاه لى الخُاة بٗض اه٣ُإ بت، وتهٟى هٟؿه ت والٟؿُىلىظ

َّ ُ َّمض  َّة ٖام ًٖ خُاة البكغ الُبُٗ
 

َّت، مؿ٩ىهت باإلاغاعة والخغمان والك
 
َّٗىع بالظ ع ، ٦ما ًهّى ٫َّّ 

َّ اغًًَّ َّخ َّْدَّمَُّ افي الى٢ذ هٟؿه ظؿًضَّ
ً
َّٖلى اإلاىث. ٣ًى٫:  امكٞغ

َّؤم َّ/ الٟااص بلى الخُاةوهٟا / ٦بر ألاؾير وؤبغ٢ذ ُٖىاه"
 
/ لذ الىجىم ٖلى ال٣مماه هل

ين؟ َّ/ ام وظهيجخضث به ألاً َّ/ ٖام مط ى هل حٗٞغ صظذ / جين؟لم ج٣ل: ٠ُ٦ الس 

َّ/ هل حؿمٗين؟/ هاعاه ًا لخً الن َّؤم َّ/ الخُاة وعخذ ؤنبى للخُاة
 
ـ
ّ
َّ غ ًَّ َّخ َّْدَّاث ُمَّؤه

 
خه ؤطل

َّ  َّ/ ىينالّؿ 
ّ
َّ/ ربه الخىاصجغ٦خه في ػهؼاهت اإلاىحى ج٣ل

 
َّ/ ىىنَّوالٓ

 
ُل وال٣ُض ال ش يء ٚير الل

َّ/ مً الٗؿيرومهاثب الؼ َّ/ ال٨بير
 
 َّؤم َّ/ لً ؤهىنَّ اه مهما َا٫ هجغي َّني ؤم ٨َّى َّل

ّ
ي اه بو

َّ 2".وؤهذ ٖلى اهخٓاع إهاٞ/ لً ؤهىنَّ

َّ ُ َّحؿدىض ألابُاث/ال٣هُضة في بهخاط صالالتها بلى وؿ٣ين ؤؾلىب ٍ َّين ًىّظ   ؛تهان بيُتها اإلادىع

َّ ٗبيرَّللخ َّ خ٣ا٫ وآزاعه الى ًَّٖ ججغبت الّس  ُ َّجً/الٖا َّٟؿ
 
َّت اإلاؿخٗغة في ؤٖما١ الظ

 
اٖغة، اث الك

َّ
 

َّاإلادخضمت بالك
 

ماؾ٪ اهٌ في الى٢ذ هٟؿه بالخ َّٗىع اإلاهٌُ الى َّى١ والخىين مً ظهت، والك
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َّ  
ّ

َّ ظهه ٫َّ . وؤو َّمً ظهت ؤزغيَّ ةض َّوالك
 

٠ُ الك اه" اٖغ ألؾلىب الاؾخٛازت "ؤم َّألاوؿا١ جْى

ًًَّة في ؾُا١ ال٣هُضة، وهى هٕى مً ؤهىإ الّى َّع ازىتي ٖكغة مغ َّاإلاخ٨ّغ َّ ٘ ٟج َّبالخ َّ اضاء مكغب ؤً

َّىظ َّوالخ َّ  َّ٘، ًىّظ 
ّ
ة وا٢ٗت، ؤو بالء م٣ُم، وزير م نغزخه بلى مً ٌُٗىه ٖلى صٞ٘ قض َّـه ُٞه اإلاخ٩ل

َّ َّمً ًىّظ  في ؾُا١  ه الخىىن الغئوم، التي ًهٟهاؤم َّالخُاب  ظاه َّجين مشل ه له الس 

ض  هاع، وؾمإ نىجه اإلالهٝىال٣هُضة بلخً الن َّ اإلاستر١ للجضعان، زم ٌؿإلها ًٖ مٖى

َّالى َّ جين جاة بىنٟها اإلاالط واإلاٗين، زم جخىالى ؤؾالُب الاؾخٛازت لخخمدىع خى٫ مٗاهاة الس 

َّبٗض عجؼ ألام/اإلاالط ًٖ صٞ٘ قض َّ  جً بٗض اه٣ًاءجه وبالثه، وججىذ بلى ون٠ خالخه في الّس 

َّ َّان. ج َّٖام، ٖهٟذ به اإلادىت و٢ؿىة الس 

َّؤم َّ
 
َّا الي

 
ُ َّؿ٤ ألاؾلىبي الش ًَّ َّت يّض َّاوي ُٞخمدىع خى٫ زىاث

 
لً ؤهىن، خُض وعصث  /٫ َّت هي الظ

َّ
 
َّ( مغ ٫َّ َّألاولى )الظ

 
َّٚم مً اث، وبالغ َّاهُت )لً ؤهىن( زالر مغ َّة واخضة، ووعصث الش

 
ؾُُغث  ل٪ط

َّألاولى ب٣خامتها وؤؾاها الٗم٤ُ
 
ـ
ّ
ا٫ بٛؼاعة هة ٖلى ظؿض ال٣هُضة، وب٣ُذ جنغ ًَّ َّاتها اإلادخ َّ، وؤه

َّ
 

ت الخالم، ومهاثب الؼ َّى١، وجخىص ألاً َّجدذ و٢٘ الك مً الٗؿير، ام، وجدُُم ؤقٖغ

َّواؾىصاص الخُاة وظٟاٞها في ػهؼاهت اإلاىحى...بلخ اللت هدى ٢خامت الىا٢٘ الظي هت للض َّ، مىّظ 

َّ التي تهٟى/جهبى بلى الخُاة بٗض ؤن "٦بر"، وؤبغ٢ذ ُٖىاه، م هٟؿه جين، وجإػ ٌَِّٗكه الس 

وحي والجؿضي والاظخماعي وؤنبذ ٌعي طاجه التي ُٞغ ٖليها إلاماعؾت مٛؼي وظىصه الغ َّ

ُ َّ ظهه َّ، وبٗض ابىنٟه بوؿاهًَّ ُ َّاإلاخىالُاث الٟٗل  َّت والخغ٦
ّ
 ،٣ت بالخؼن وألاس ىت الٟاظٗت واإلاخضٞ

ًَّت "لً ؤهىن"، مخدض َّ في جهاًت ال٣هُضة زاجمت نلبتجيخهب  ىهج ٢َّؿىة الس  ، ان وػهاٍػ

َّ  ها. صو٢خامت الخُاة واؾىصا

َّ
 

ؿغص الك ََّو َّاٖغ ؾيرة الس  ُ َّجين ومٗاهاة الّس  4َّاث ؤههاع جً في ٢هُضة "ًىم  "، ب٩ّل 

 َّ اًاالث، وقمًؿَّجٟهُالتها مً ٧ىهه مضعؾت للّى َّ
ّ
َّجسل ظاب٠ًَّ ألاظؿاص مًٛت للؿ   اىاص، ٖو

ً َّاًُٟى ٖلى الجغح، وماء ؤظاًظَّ اوملًخَّ ت في ؤعى ٦ىٗان، وصخغاء ٢اخلت، ، وعخلت ؤبض

ألاٞاعي  ًىـت باإلاخاَعـ، وبِئت جدخًو٢ىاٖض للجِل مدغوؾت بال٣ظاث٠، ومغجٟٗاث مده َّ

َّ
 
ـ َّوالخكغاث والظ

ُّ لب واإلاىث البُيء. ٣ًى٫: باب اإلاس ً مٛل٣ت لله  َّم ٞى١ الُٗام، وػهاٍػ



عر ِّ
 

اصـر صـالح: نىرس الش
َّ
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"َّ ٖ ًَّمخل٩ىن ٞىىن الخ َّ/ ال٣ىاهين ٧ل ٌَّؿخبُدىن وال٣ًاة بها / جً مد٨متهى الّس  ـض ى

َّ ظاه ٢َّلذ: / هاموالاّت َّ َّ/ جً ًا ناخبيهى الّس 
 
/ اثغاثؾماء ًدانغها الخٝى والُ

لب مٛل٣ت وزُام ً لله  َّ/ مُاصًً للخغؽ الٛايبين/ ػهاٍػ
ً

٨دكٟىن / ًجىلىن لُال ٍو

1َّ".ال ًسُئ الجىض بال٣ىو / اإلاهاعة بال٣ىو

َّ َّ بن  ت في الجخُم ألاعض ي في ؾُا١ ال٣هُضة، وبسان َّالت ٖلى جً الض َّخًىع مٟغصاث الّس 

َّ
 

٢َّى٫ الك َّاٖغ "هى الّس   
ّ
َّغ الى َّجً"، الظي ًَا َّ و  َّ في مؿتهّل  ت، ًىبئ بمدمىالث  ٧ّل  م٣ُٖى

َّ ُ َّ -ذصخ َّ بن- 2صة ال ج٠٣ ٖىض خضوص "الاؾخسٟاٝ"ت مخّٗض َّصالل جً مضعؾت في ٢ىله "هى الّس 

َّث"، إلاا في ًاالَّللّى َّ
 
َّمً ابدؿاع للخ َّ ل٪ط  

ّ
اإلاىبش٣ت مً عئٍا مخًاٞغة في  تٗغٍ َّجغبت وألا٢ىا٫ الك

َّ
 
َّمٟهىم الظ

 
َّاث الك ُ َّاٖغة للّس  َّجً ومٗىاه وؤبٗاصه الاظخماٖ ُ َّت والّؿ  ُ َّوالخ َّ ،تُاؾ س  ،تاٍع

َّ ُ ُ َّ ،توال٣اهىه صة بإبٗاص مخّٗض َّعة بهُٜ الجملت اإلاخ٨ّغ َّ ظهه َّت، بل ج٨خىـؼ والخًاعٍ َّ ،توؤلاوؿاه

َّ ُ َّصالل َّت حؿُُغ ٖلى خغ٦ت الّه 
 
ُ َّٛىٍ َُّاٚت الل َّت، وج٣خىو لخٓاث ػمى جين ت مً مٗاهاة الس 

َّ ُ َّالُىم ُ َّلخلت وات، قضًضة الّه  َّمُم خ٣ا٫ ال٣اؾُت، خُض ًهبذ الّس   َّت بخجغبت الٖا
ّ
 اًَُّجً ججل

َّ ُ َّ اصالل
 
َّىعي الجاص، واقخٗا٫ اإلا٣اومت والىعي للبٗض الش

 
َّاث ٖلى الٟٗل والخ َّب٣ضعة الظ  ُٛير، ألن 

َّ ً َّٖمغ مً الاهخٟايت، والامخضاص الخ َّ جً/ظملت هى الّس  ذي ال مً بامخال٥ اعب في ٖم٤ الؼ َّاٍع

َّ ً َّألاعى "عخلخىا ألابض
ً

َّ ت في ؤعى ٦ىٗان"، ًٞال
 
ى٨ُل باإلوؿان لم والخ ًَّٖ ؾُُغة الٓ

َّ ُ ُ َّواؾدباخت خ٣ى٢ه ال٣اهىه ٤ الٗضالت في ظىباتها "هى ى ؤن جخد٣ َّت في ٢اٖاث ًٟترَّت وألازال٢

َّ ه في الى٢ذ هٟؿه ظام٘ ال٣ىاهين"، ٦ما ؤه َّ وال٣ًاة بها ٌؿخبُدىن ٧ل َّ جً مد٨مت/الّس 

َّ
 
اث الُ َّت والخ َّٟىلت، وؤوانغ اإلادب َّالؾخٗاصة ط٦ٍغ ظم٘  جً/ٗا٠َ ؤلاوؿاوي بُنهم "هى الّس 

َّ مً ألانض٢اء الخ٣ىا بٛخت/
 
اث الُ َّٟىلت"، ًىًاٝ بلى وؤخاصًض ج٣ٟؼ ًٖ ط٦ٍغ

 
ما في  ل٪ط

َّ ًالّس  ، وػهاٍػ َّ. جً مً خهاع، وزٝى
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َّ َّ ونٟىة ال٣ى٫، ٞةن  ُ َّالس  َّجً اؾخدًاع لخ
 

خص ي وؤلاعر الخًاعي ٖبر اع اإلااض ي الص

ل في ال٣ضم بالخًىع الٟلؿُُني الٟاٖل في ال٩ىن، واهبشا١ للىعي ب٩ل  ؤػمان بًٗها مٚى

َّ ُ ُ َّؤبٗاص ال٣ً  َّاهىت ت الغ َّت الٟلؿُُي
ّ
ه زل٤ ظضًض لإلوؿان، وبٖاصة غة؛ به َّوؤَغاٞها اإلااز

َّذ الٗؼ٫ ومهاصمت اإلاىث ٢الب البىاء الى َّٞخ َّ ماجغ٦ُب ؤظؼاء هٟؿه بٗض جين في عؤي ٟس ي للس 

1َّٞاًؼ ؤبى قمالت
 
خجل َّى ، ٍو

 
َّ ل٪ط

 
َّ : اٖغفي زاجمت ال٣هُضة في ٢ى٫ الك

َّ/ ملٖلى صمىا ًنهٌ الغ َّ" ى ًؼو٫ خت َّٖلُه ال٣باثل/  جمـغ َّ/ اجً ظؿغ٢ًَّلذ: ٞل٨ًُ الّس 

2َّ".الٛمام

َّ زم َّ
 

َّ ااٖغ في ٢هُضة "اإلاجض ًىدني ؤمام٨م"، مٗلىًَّحهخ٠ الك جين، وم٣اومت مجض الس 

َّ َّ مان، وجدُُج َّالس  َّ، وَّالؾلالؿ 
 
َّوالٗهُان مً زال٫ مماعؾت ؤلايغاب  ل٪ط جً، صازل الّس 

َّ ُ َّ ا ًًُغ َّت، مم َّلخدؿين قغوٍ الخُاة ؤلاوؿاه إلعاصة يىر ؤلاطٖان والغ َّبلى ان ج َّالس 

َّ َّ ظاه َّجىاء ومُالبهم، وَّالس  جىاء ٖلى جد٤ُ٣ بضوعه في عؤي ؾلمان ظاص هللا ٌؿاٖض الس 

ه ؤو َّع الض َّدغ َّقغوٍ الخ َّ َّازلي ب٣هغ ألاؾير لخٞى
ً

، وازترا١ َى١ الخغمان اإلاٟغوى ٖلى ػمً ال

ًَُّ ٤ ٞغى ت ظاص َّ، وهما ٌٗخبران بضاًت الهخهاع بعاصجه، ومداولاألاؾغ زاه َّالة ٖلى ٍَغ
 

 غوٍك

ًًَّ َّ، ٦ما نغ 3َّاٖلى اإلا٩ان ؤً
 

َّخىاع صخٟي اٖغ في ح الك
ً

َّ ٢اثال لخني "ال٣ُىص التي ٦ب َّ بإن 

ُ َّلؿىىاث، ؤضخذ مهضع ٢ى َّ ى ت مً ظهت، ة وجم٨ين وبنغاع نلب ٖلى هُل الخ٣ى١ الَى

لى خخمُت بجهاء الاخخال٫ ؤلاؾغاثُلي الاؾدُُاوي، وب٢امت صولت  َّٖو
 
ت ٞلؿُين اإلاؿخ٣ل

انمتها ال٣ضؽ مً ظهت زاهُت" َّ. ٣ًى٫: 4ٖو

َّ/ وؤٖلىىا ٖهُاجهم/ اجهما سج َّىَّاإلاجض لألؾغي الظًً ٢اوم"
 
َّ    5".مىا الؿالؾلوخُ
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ت ؤبدار وصعاؾاث في ألاصب الٟلؿُُني الخضًض، الجؼء الشالض،   418مىؾٖى

َّ
 

َّ ااٖغ مٓهغ٦ًَّما ًىعص الك ُ َّجين الى َّآزغ مً مٓاهغ مٗاهاة الس  الث ت في ٢هُضة "جدى َّٟؿ

َّ
 
َّهاع"، ِٞكير بلى جمضًض ُل والن َّالل

 
خ٣ا٫ ؤلاصاعي الٓ ي بلى ا ًاّص َّالم بضون مدا٦مت، مم َّٞترة الٖا

َّاجهُاع الخلم بالخغوط  َّمً الّس  مً ىين العجاٝ مً ظضًض، والؼ َّجً، والا٦خىاء بىاع الّؿ 

َّالهمجي الظي َا٫ اهخٓاع جهاًخه صون ظضوي. ٣ًى٫: 

َّ/ بين صمعي وظؿم٪ما والخٓذ " َّ ؤن 
 
َّ/ راب ؾيرخلالت َّ ؤن 

 
/ ؤ باالهجغاٝراب ؾِبضالت

َّ َّ/ الخُى جدباٖض والخٓذ ؤن  َّ/ ضي ًًمدل َّاله َّ ؤن  َّ وؤن  جُى٫، / ىين العجاٝالّؿ 

1َّ".ألإلاـ زهالث قٗغ٥/ طعاعي بلُ٪ ؤمض َّ/ مً الهمجيللؼ َّ ال خض َّللمىث/  ٞال خض َّ

َّ
 

ٗلى نىث الك لخه )وكُض البدغ( بٗض ؤن ٦ؿغ خاظؼ اٖغ بش٣ت ٖالُت في مٗخ٣له في مُى ََّو

 ، َّ اً َّمخدّض َّالخٝى ًَّٗج َّبُل الس  َّعاًت الّى َّ اان، عاٞ  ًا٫ واإلا٣اومت في قٗغ ٌٛلي بمكاٖغ الخّب 

ً. ٣ًى٫:  َّوالخماؾت للَى

م الجغح ؤ٢اجل" َّ ال/ وؤجهٌ في ألاؾغ/ ؾإب٣ى بٚغ
 
َّجخم٨ ًَّ مّن  ؤها نُدت / الؾلي الؿ 

خىجها/ ؤزّب َّ/ الػ٫َّال حؿخُُ٘ ا٢خدامي الؼ َّ/ الٗض٫ التي ٚمغتها والبُاح َّذ في ألاعى ٍػ

َّ 2َّ".ىابلالؿ 

َّ ُ َّحؿُُغ الجمل الٟٗل َّت ٖلى خغ٦ت الّه 
 
ت ؾُُغة ج٩اص ج٩ىن جام َُّاٚت الل ت في ٢ى٫ ٍٛى

َّ
 

َّ الَّ-وؤجهٌ-اٖغ: "ؾإب٣ىالك
 
ُ َّذ(، وهي بالغ َّّب َّؤز-حؿخُُ٘ ال-ًجخم٨ تها وبىخها ٚم مً زُاب

 َّ اإلاباقغ، جض٫ َّ
ّ
َّٖلى خغ٦ت مخضٞ َّجهّى َّ ،ض٣ت، ججّؿ 

 
َّع الظ

 
ٖغة ًٖ هٟؿها و٢ضعتها ااث الك

َّ مىخاتها ونمىصها في وظه الس  هىى ألاؾُىعي ٦ُاثغ الٗى٣اء ت، والن َّان وآلخه الٗؿ٨غٍ َّج ََّو

َّ َّابٌ ٖلى ؤبىابه، جً واإلاىث الغ َّمً ؤ٢بُت الّس 
 
َّ ل٪ط ص اإلاٗنى اإلاشبذ الٟٗل "٣ًخط ي ججض َّ ؤن 

ُ َّ ظاه َّوَّ ،3بٗض ش يء" ابه قِئًَّ اللت ٖلى ت للض َّبضوعه ًخًاٞغ م٘ ألاٞٗا٫/الجملت الٟٗل

ًَّمىمت الّى َّت والض َّالاؾخمغاعٍ َّ
 
اث لىظىصها ؤلاوؿاوي ًالُت التي ال تهضؤ بال بخد٤ُ٣ الظ
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 إبراهيم نـمر مىس ى

ت ؤبدار وصعاؾاث في ألاصب الٟلؿُُني الخضًض، الجؼء الشالض،   419مىؾٖى

خىن ألاعى، وامخال٥ الجٛغاُٞا. ٦ما ًدىه َّ ً َّوالخًاعي في جشبُذ ٍػ مير "ؤهـا" في ؾُا١ ب ال

َّ
ً

ُ َّقض َّ ألابُاث خامال َّة الخهىن
 
ِ ٨َّى َّت، ل َّخه مخ َّه بد٨م ؤصب اعي هل باإلاجمٕى الٟلؿُُني، الؿ 

ُ َّبلى جد٤ُ٣ الٗض٫، وهُل خ٣ى٢ه الخ َّ س ُ َّاٍع َّت. ت وال٣اهىه

َّ ُ َّعَّظا ااع٦ًَّما ًهبذ جىالي ألاٞٗا٫ ج
ً
َّال حٗٝغ الخ َّفي مىظاث مخخابٗت  اٞ

 
في ٢هُضة "هل  ٠ى٢

َّ
 

َّطخُت والٟضاء الخ َّهضاء؟"، هاهًت هدى ٚاصع الك
 

َّالخ َّبغ٦ت هضاء"، وَّ"ًدؿاب٤ الك ًني ٗمُض الّض 

ً بغمل  َّالَى
ً

وح "ًلخد٣ىن...اخخٟاء ونٟاء الغ َّ مل"،ضوا ؤظؿاصهم بالغ َّ"ٌٗم َّّ ثهمً ما بضال

ً اص في ألاعى "ًىـؼعٖىن ؤشجاعًَّجض َّمىص والخ َّوح"، واله َّالغ َّ ت جًاَعـ الَى "، ومٗٞغ

َّوالخ َّ ُ َّمؿ  َّ  ٍذ ٖانمت"...بلخ. ٣ًى٫:  ضوا للّغ َّ٪ به "اخخٟلىا بإؾماء الجبا٫/ق

"َّ
 

 ٣َّب/ هضاء في سجً الى ًَّدؿاب٤ الك
ّ
ُ َّلِك٩ ّٗم َّ/ اإلاىث/الخُاة تلىا بضمائهم ظضل ضوا َو

ًَّلخد٣ىن بالغ َّمل/ ؤظؿاصهم بالغ َّ
 
ل بلى اخخٟا٦ب الُ  اًىـؼعٖىن ؤشجاعًَّوح/ الغ َّ ٫ٍى

َّ
 

ًخٗاه٣ىن ال٣ضًم/ ٌؿاٞغون لٗغؾهم/  ملًلخدمىن بالغ َّهاصة/ ٖلى صعب الك

اء/ ٦م خلمىا بُٗض ألاعى/ واخخٟلىا بإؾماء الجبا٫/ بمهغظان اإلاؿ٪ والخى َّ

َّ ُ َّؤٖض ٍَّذ ٖانمت/ ضوا للّغ َّوق
 
الٗهاٞير التي اظخاػث ؾُاط ؤؾغاب / كُض الخّغ َّوا للي

1َّ".٣بواظخمٗذ ٖلى ؤعى الى َّاإلاىث/ 
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عر ِّ
 

اصـر صـالح: نىرس الش
َّ
 حيـاته وشعـره - عبـد الن

ت ؤبدار وصعاؾاث في ألاصب الٟلؿُُني الخضًض، الجؼء الشالض،   :41مىؾٖى

َّه ومغاظٗالبدض مهاصع 

َّؤو َّ
ً

َّ :ال
 

ً الك انغ نالر:اٖغ صواٍو َّٖبض الى 

َّ. اإلاباعػة٢بل  ٢خلالٟاعؽ الظي  .2
 
َّ. م2:91: ص.ن، ا٩ٖ

ض(. صازل اللخٓت الخاؾمت .3
 
َّ. م2:92، ميكىعاث الِؿاع: با٢ت الٛغبُت )اإلاشل

ت للٟغح .4 َّ :ال٣ضؽ. زاَع
 
ت للي َّ. م2:97، كغو٧الت ؤبى ٖٞغ

 َّ :ال٣ضؽ. اإلاجض ًىدني ؤمام٨م .5
ّ
َّاج

ُ
 َّاب خ َّداص ال٨

ُّ َّ. م:2:9، ينالٟلؿُُي

6. َّ َّ :عام هللا. ضمٞا٦هت الى 
 
َّ -٣افي الٟلؿُُنياإلاغ٦ؼ الش  

ّ
َّ. م:::2، ٗغبِذ الك

َّ. م2::2، ىعؽصاع الى َّ :ال٣ضؽ. وكُض البدغ .7

َّ :عام هللا. مضاثً الخًىع والُٛاب .8
 
َّ - ٣اٞتوػاعة الش  

ّ
َّ. م:311، ٗغبِذ الك

َّ

ًَُّ ُ َّ :ازاه َّواإلاترظمت تاإلاغاظ٘ الٗغب

مال٣غآن  َّ. ال٨ٍغ

َّ. الٗهض الجضًض

َّمؼ والغ َّالغ َّ .ض ٞخىحؤخمض، مدم َّ .9 َّمؼٍ   ،صاع اإلاٗاٝع: مهغ. 4ٍ. ٗغ اإلاٗانغت في الّك 

َّ. م2:95

َّ. ض مضخذؤؾٗض، مدم َّ .: صاع : ال٣ضؽ. انغ نالرهبىءة ال٩لماث، صعاؾت في قٗغ ٖبض الى 

   . م4::2، ال٣ؿُل

ٟين(. م2:83 : ص.ن،مهغ. اإلاعجم الىؾُِ .ؤهِـ، ببغاهُم .21  
ّ
ت مً اإلاال َّ  )م٘ مجمٖى

َّالبؿخاوي، ٦غم:  .22
 

الماإلاىجض في ال َّ  . ث. ص ،صاع اإلاكغ١َّ :بيروث. :3ٍ. لٛت وألٖا

َّ. ؾاثل، عؾالت في الخىينالغ َّ .الجاخٔ .23  :بيروث. 3ط. الم هاعونجد٤ُ٣ وقغح ٖبض الؿ 

َّ. م2::2، صاع الجُل

ًَّ .ظبرا، ظبرا ببغاهُم .24 َّ. م:2:8، الٗغبُتاإلااؾؿت : بيروث. ئٍاىابُ٘ الغ 

َّ. صالثل ؤلاعجاػ .الجغظاوي، ٖبض ال٣اهغ .25
 

صاع  :بيروث. ُش مدمض ٖبضهجصخُذ ؤلامام الك

ت َّ. م2:89، اإلاٗٞغ



 إبراهيم نـمر مىس ى

ت ؤبدار وصعاؾاث في ألاصب الٟلؿُُني الخضًض، الجؼء الشالض،   421مىؾٖى

َّ .صعو، بليزابض  .26 َّالّك  َّجغظمت: . ٢هٗغ ٠ُ٦ هٟهمه وهخظو 
 

 : بيروث. ىفمدمض ببغاهُم الك

َّ. م2:72، م٨خبت مىُمىت

َّ .الت، ٞاًؼؤبى قم َّ .27 َّالّس  َّ :عام هللا. الٟلؿُُنيٗغ جً في الّك  ُ َّاإلااؾ  ت لإلعقاص ؿت الٟلؿُُي

َّ. م3114، ال٣ىمي

28. َّ َّ .ًًنبخي، مديي الّض  َّ :بٛضاص. ئٍا في قٗغ البُاحيالغ 
 

َّصاع الك
 
ُ َّاون الش ، تت الٗام ٣َّاٞ

َّ. م2:98

. اصض خؿً ٖى َّمدم َّ :جد٤ُ٣ وصعاؾت. عؾالت في اؾم الٟاٖل .اصي، ؤخمض بً ٢اؾمالٗب َّ .29

َّ. م2:94، الٟغ٢انصاع  :ّٖمـان

2:. َّ
 
َّ .ضلب، مدم َّٖبض اإلاُ َّمىاوعاث الّك  َّ :مهغ. تٗغٍ 

 
َّ. م7::2، غو١صاع الك

َّ .ٞهمي، ماهغ خؿً .31 مٗهض البدىر  :مهغ. ٗغ الٗغبي الخضًضالخىين والٛغبت في الّك 

ُ َّوالّض َّ ُ َّت بجامٗت الض َّعاؾاث الٗغب َّ. م2:81 ،تو٫ الٗغب

32. َّ َّ .اوي، ؤهىعَّاإلاٗض 
 

َّٖلي مدمىص َ َّ: بٛضاص. 3ٍ. اٖغ وؤلاوؿانـه، الك 
 
٣اٞت وػاعة الش

الم   . م2:97، وؤلٖا

َّ .م٩لِل، ؤعقِبالض .33 َّالّك  ُ َّ :جغظمت. جغبتٗغ والخ  صاع  :بيروث. ىس يؾلمى الخًغاء الج

َّ ُ َّ. م2:74. تال٣ُٓت الٗغب

َّ .ببغاهُم همغ. صمىس ى،  .34
 

َّجًاَعـ الل َّٛت والض   :بعبض. ٗغ الٟلؿُُني اإلاٗانغاللت في الّك 

َّٖالم 
 
 . م3123، ىػَ٘كغ والخ َّال٨خب الخضًض للي

 َّ
ً
َّ. ازالش

 
ُ َّعاؾاث الّض َّث وَّاإلاجال َّت واإلاىا٢٘ ؤلال٨تروه

َّ .ًًالّض َّ ّٖؼ َّبؾماُٖل،  .35 َّمٟهىم الّك  ًٗغ في ٦خاباث الك  َّ. مهغ. ٗغاء اإلاٗانٍغ
 
ت مجل

َّ . م2:92جمىػ  ًىلُى/. 5ٕ. 2مج. ٞهى٫َّ

َّـىاع مـخ .ذـؾ٣ير١، َلٗ .36 َّـغ ٖبـاٖ٘ الك   .www). ، مىخضًـاث اإلانى وألاصبنـالر غَّـانض الى 

arabna. net) . 

َّ .زلُلٖىصة،  .37  ُ َّ. ت في صًىان اإلاجض ًىدني ؤمام٨مْىاهغ ؤؾلىب
 
ـبت. ت ٦ىٗانمجل ُّ . الُ

َّ . م3::2. 28ٕ



عر ِّ
 

اصـر صـالح: نىرس الش
َّ
 حيـاته وشعـره - عبـد الن

ت ؤبدار وصعاؾاث في ألاصب الٟلؿُُني الخضًض، الجؼء الشالض،   422مىؾٖى

َّانغ نالرقٗغ ٖبض الى ًَّٖ صعاؾاث وَّمغاظ٘ 

صاع  :ال٣ضؽ. انغ نالر، صعاؾت في قٗغ ٖبض الى َّهبىءة ال٩لماث .ؤؾٗض، مدمض مضخذ .2

َّ . م4::2، ال٣ؿُل

َّ .مُمي، خؿام ظال٫الخ َّ .3
 

َّنىعة الال  
ّ

-م2:78 الخضًضٗغ الٟلؿُُني ئج: الٟلؿُُني في الك

ُ َّ :الخلُل. م1::2 َّظمٗ
 
ُ َّت الٗى٣اء الش َّ. م3112، ت٣اٞ

َّ :عام هللا. م4::2-م2:78قٗغ اإلاٗخ٣الث في ٞلؿُين  .الجىهغ، ػاهغ .4
 
٣افي اإلاغ٦ؼ الش

َّ -الٟلؿُُني  
ّ

َّ. م8::2 ،ٗغبِذ الك

م .5 ت ل، صعاؾت في مُىَّوكُض البدغ وججغبت البدض ًٖ ؤ٤ٞ .الخمضووي، ًىؾ٠ ٖبض ال٨ٍغ

َّٖبض الى َّ  
ّ

تانغ نالر الك َّ . م31/5/3123. صخُٟت ال٣ضؽ. ٍٗغ

َّ .عظب، ببغاهُم .6 َّالبيُت اله   ُ َّىج ة. انغ نالرت وصالالتها في قٗغ ٖبض الى  ، صاع اإلاىاع :ٚؼ 

َّ. م3115

7. َّ َّـىان "ٞا٦هـ٢غاءة في صً .يـىص نبدـاٌـ، مدمالؿ  ًَّٗـمى٢. ضم"ـت الى  . تـا" ؤلازباعٍ َّ٘ "م

(www. maannews. net)َّ

َّ .ؾ٣ير١، َلٗذ .8 َّالّك  َّ ،اويٗغ الٟلؿُُني اإلا٣اوم في ظُله الش 
 
باث بلى مً ٢هُضة الش

ً اإلادخل  َّ: صمك٤. ٢هُضة الاهخٟايت في الَى
ّ
َّاج

ُ
َّ . م4::2 ،ـاب الٗغبخ َّداص ال٨

َّ .ضؤبى ؾمغة، ٖبض الهاصي مدم َّ .9  ُ َّزالز َّت الدجغ، والّس  هاصة في صًىان )اإلاجض جً، والك 

َّ ًَّىدني ؤمام٨م( للك  َّ. م3114. 32ط. مجلت ٨ٞغ وببضإ. انغ نالراٖغ ٖبض الى 

َّ .الت، ٞاًؼؤبى قم َّ .9 َّالّس  َّ :عام هللا. ٗغ الٟلؿُُنيجً في الّك  ُ َّاإلااؾ  ت لإلعقاص ؿت الٟلؿُُي

َّ. م3114، ال٣ىمي

َّ .الت، ٞاًؼؤبى قم َّ .21 َّالخغب والؿ  َّالم في الّك  . ٗغ الٗبري ٖلى ؤعى ٞلؿُينٗغ الٗغبي والّك 

ة ُ َّمغ٦ؼ ألابدار والّض َّ :ٚؼ  َّ. م3116، ت )مبضٕ(ت والٗبرً َّعاؾاث الٗغب

َّ. ، بين اإلاباقغة والالخـؼامالٟاعؽ الظي ٢خل ٢بل اإلاباعػة .شخغوعي، نبخي .22
 
ت مجل

َّ. م2:91. 6ٕ. ال٩اجب

َّ .ــ .23 َّالّك  . خُٟا. مجلت الجضًض. ىانل والٟجُٗت في صًىان اإلاجض ًىدني ؤمام٨مٗغ ًىمى بالخ 

َّ . م5::2. 261ٕ



 إبراهيم نـمر مىس ى

ت ؤبدار وصعاؾاث في ألاصب الٟلؿُُني الخضًض، الجؼء الشالض،   423مىؾٖى

َّ .ــ .24 ل الّك   َّفي جإٍو
ّ

َّ . م6::2، صاع الٟاعو١ :هابلـ. ، بين جهىيه واؾخيؿار الىا٢٘يٗغ اإلادل

َّ .إلاخى٧لا، َـه .25 اإلاغ٦ؼ  :عام هللا. م3115-5::2ٗغ الٟلؿُُني نىعة آلازغ في الّك 

َّالٟلؿُُني للّض َّ
 
َّ. م3117، كغعاؾاث والي

َّ .ٖغا١، ٖبض البضٌ٘ .26 َّنىعة الك  ا. ٗغ الٟلؿُُني اإلاٗانغهُض في الّك 
 
٩ٖ :َّ ؿت ماؾ 

َّ. م3113 ،ألاؾىاع

َّ .ال٠ٗ، ٖبض الخال٤ .27 َّحك٨ُل البيُت ؤلا٣ًاُٖ  َّ. ٗغ الٟلؿُُني اإلا٣اومت في الّك 
 
ت مجل

َّ ُ َّ. م3112. 3ٕ. :مج. ةٚـؼ َّ. تالجامٗت ؤلاؾالم

ىف، مدم َّ .28
ّ
َّ .ضٖل َّاإلاجض ًىدني ؤمام٨م للك  . ملخ٣ى هىع اإلاهباح. انغ نالراٖغ ٖبض الى 

(www.nooralmsbah.com )َّ

29. ....... َّ َّ(www.algish.com). مىخضي الجل. ضمو٢ٟت م٘ صًىان ٞا٦هت الى 

َّ .ؤبى ٖمكت، ٖاص٫ .:2  ُ َّصعاؾت جدلُل َّ. ت لضًىان ببضاٖاث الدجغت ه٣ضً 
 
. 8ٕ. ت ألاؾىاعمجل

َّ. م1::2

 َّ :ال٣ضؽ. قٗغ الاهخٟايت ....... .31
ّ
َّاج

ُ
 َّخ َّداص ال٨

ُّ ً َّـاب الٟلؿُُي َّ. م2::2، ت وال٣ُإٟ َّين في ال

َّ .ٖىصة، زلُل .32  ُ ت في صًىان "اإلاجض ًىدني ؤمام٨م للكاٖغ ٖبض الىانغ ْىاهغ ؤؾلىب

َّ. نالر
 
َّ. م3::2. 28ٕ. ت ٦ىٗانمجل

33. ....... َّ َّالض  َّ لت ٖبضاللت واإلاًمىن في مُى  َّ. انغ نالر "وكُض البدغالى 
 
ت ظامٗت مجل

ُ َّ جاحالى َّ َّ. م3111. 25مج. ت(لألبدار )الٗلىم ؤلاوؿاه

34. ....... َّ
 

َّ اهغةالٓ َّالخ  َّم  َّىػٍ  َّت في صًىان "ٞا٦هت الى  َّضم" للك  . انغ نالراٖغ الٟلؿُُني ٖبض الى 

ا ،ألاؾىاع مجلت
 
 . م3116. 38ٕ .٩ٖ

َّ .مىاس ي، ٞاعو١ .35 َّ :ال٣ضؽ .قٗإئٍا وؤلاَّالغ   
ّ

َّ. م2:95 ،ٗغ الٟلؿُُنيصعاؾاث في الك

َّ .مىس ى، ببغاهُم همغ .36
 

َّجًاَعـ الل َّٛت والض  َّاللت في صًىان ٞا٦هت الى  اٖغ ٖبض ضم للك 

َّ َّ. انغ نالرالى 
 
َّمجل

 
  . م:311. 2ٕ. 7مج. اع٢تت ظامٗت الك


