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 مه مظاهر انوجودية يف شعر صالح عبد انصبور

 أ.م.د بذخى حشؽن محدؼ

 جامعة كخبالء / كمية العمؾـ االسالمية

 أ.د أنؾار سعيج جؾاد

 جامعة بغجاد / كمية العمـؾ االسالمية

 الكمسات السفتاحية

 الربؾر , الؾجؾدية()صالح عبج 

 السمخص

السترفح لمذعخ العخبي الحجيث ، البج أف تثيخ انتباىو الكمسات التي تشتسي الى الحقل الؾجؾدؼ 
أكثخ مؽ غيخىا مؽ مثل: الدأـ  والحدف والفخاغ  والزياع ...الخ ,وخيخ مؽ يسثل ذلػ مؽ 

 معبخة عؽ السحىب الؾجؾدؼ ،وفي تجخبتو الذعخية نساذج , الذعخاء الذاعخ صالح عبج الربؾر
وحتى الذخريات التي  . اذ يبخُز الحدف والقمق والغخبة مؾضؾعات وجؾدية عامة في شعخه

وقج ماؿ الذاعخ إلى التفمدف وعفيا في نرؾصو ىي شخريات قمقة وجؾدية بذكل عاـ.
ّيخة مؽ ومؽ خالؿ الّشساذج الستخ الؾجؾدؼ، بفعل إحداسو بالعبث و القمق و السخارة السغمسة.

 .السشجد الذعخؼ لرالح عبج الربؾر سشخؼ القارغ وجو الؾجؾدّية وأفكارىا وطخوحاتيا

 والؾجؾدية في شعخ صالح عبج الربؾر ليدت إال مخحمة مؽ مخاحل تظؾره الذعخؼ،  
وىي مخاحل متجاخمة في ما بيشيا، فقج بجأ  وجؾديا وقزى مخحمة مؽ حياتو ماديا وانتيى شاعخا 

 صؾفيا.
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 حثتاف البا

 

One of the manifestations of existentialism in the poetry of Salah 

Abdel-Sabour 

Assistant Prof. Dr. Bushra Hanoun Mohsen 

  University of Karbala / College of Islamic Sciences 

Prof. Dr. Anwar Saeed Jawad 

University of Baghdad / College of Islamic Sciences 

Summary 

The one who is browsing modern Arabic poetry, must attract his attention 

to words that belong to the existential field more than others, such as: 

boredom, sadness, emptiness, loss ... etc. Sadness, anxiety, and 

estrangement highlight general existential themes in his poetry. Even the 

characters he employed in his texts are anxious, existential characters in 

general. 

The poet has tended to existential philosophizing, because of his sense of 

futility, anxiety and dark bitterness. Through the selected examples from 

the poetic achievement of Salah Abdel-Sabour, we will show the reader 

the face of existentialism, its ideas and propositions. 

 Existentialism in the poetry of Salah Abdel-Sabour is nothing but one of 

the stages of his poetic development, which are intertwined stages 

between them. 

 

The two researchers 
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 السقجمة

بدؼ هللا الخحسؽ الخحيؼ والرالة والدالـ عمى نبيشا الكخيؼ دمحم وعمى الو  وصحبو الظيبيؽ   
 الرالحيؽ.

 وبعج :    

الحجيث اثاروا مدألة تأثيخ التيارات الفكخية عمى  جل الباحثيؽ الحيؽ ترجوا لجراسة الذعخ العخبي
وتسثمؾىا  بكل ىحه التيارات واتأثخ  ,الحيؽالذعخاء الخواد وباألخص شعخ  السشجد الذعخؼ الحجيث,

 في شعخىؼ .
تشتسي الى الحقل  ثيخ انتباىو الكمسات التيتالسترفح لمذعخ العخبي الحجيث ، البج أف و  

...الخ ,وخيخ مؽ يسثل ذلػ  الفخاغ  والزياعوالحدف و   الدأـ :مثلالؾجؾدؼ أكثخ مؽ غيخىا مؽ 
تو وفي تجخب,الؾجؾدييؽ  مؽ الذعخاء واحجا يعجاذ  مؽ الذعخاء الذاعخ صالح عبج الربؾر.

يبخُز الحدف والقمق والغخبة مؾضؾعات وجؾدية اذ  نساذج معبخة عؽ السحىب الؾجؾدؼ ، الذعخية
ىي شخريات قمقة وجؾدية بذكل التي وعفيا في نرؾصو وحتى الذخريات  . عامة في شعخه

 .إلى التفمدف الؾجؾدؼ، بفعل إحداسو بالعبث و القمق و السخارة السغمسة الذاعخ ماؿقج و .عاـ
وجو  مؽ السشجد الذعخؼ لرالح عبج الربؾر سشخؼ القارغ الّشساذج الستخّيخة ومؽ خالؿ 

في شعخ صالح عبج  جؾديةالؾ و  لجراسة مغاىخ مؽ ىشا كاف التؾج.الؾجؾدّية وأفكارىا وطخوحاتيا
 .الربؾر 

التسييج اىتؼ وانتيى بخاتسة ,مبحثيؽ فقط تسييج و وتبعا لسقتزيات السؾضؾع فقج ضؼ البحث    
 بجراسة الفاظ الحدف  السبحث األوؿالحجيث ,واىتؼ  العخبي الذعخ في واثخىا بجراسة السخجعيات

 حث في السبحث الثاني إلىالؾجؾدية, في حيؽ تؾجو البوالزياع وىي مغيخ مؽ مغاىخ  والقمق
والتيو ,وجاءت الخاتسة لتقف عشج اىؼ الشتائج التي تؾصمت ليا  والزجخ الدأـ دراسة الفاظ

 الجراسة, ثؼ قائسة بأىؼ السرادر والسخاجع.
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بيؽ مشيجيؽ،  ةداوجالس فيووتست ، اترف بقجر كبيخ مؽ السخونة باحثتافو التالسشيج الحؼ اتبعو  
  :وىسا

الذعِخ، وعالقات التيارات الفكخية متسثمة بالؾجؾدية و العالقِة بيؽ ستابعة السشيج التاريخي، ل -أ
 . يساالتأثيخ والتأثخ بيش

لرالح عبج  في إنجازات الشص الذعخؼ  الؾجؾديةالسشيج التحميمي، لخصج مجػ تأثيخ  -ب
 السزسؾف الذعخؼ.، ومدتؾياِت ىحا التأثيِخ عمى الذكل و الربؾر
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 العخبي الحجيث واثخىا في الذعخالفكخية التسييج: السخجعيات 

كانت عخوفا قاسية في  في االربعيشيات والخسديشياتالغخوؼ التي  مخ بيا الؾطؽ العخبي 
حيث مخدودات سمبية عمى الذعخاء الدياسي واالجتساعي والفكخؼ وكانت ليحه الغخوؼ  السجاؿ

كانؾا يعانؾف مؽ قؾػ التدمط والغمؼ التي كانت تحكؼ البالد , وصؾال إلى انييار الؾاقع العخبي و 
وقج عبخ الذعخاء  ما أحجثو مؽ  خمخمة لمثؾابت  وزرع الذكؾؾ في نفؾس السثقفيؽ والسبجعيؽ،

يحمسؾف بذسذ الحخية  عؽ تمػ الغخوؼ في أغمب قرائجىؼ إال أنيؼ في الؾقت نفدو كانؾا
 واكب مخحمة اإلرىاص بالتحؾؿ الكبيخ في العالؼ العخبي في أواخخوالثؾرة عمى الظغياف 

 .(1)األربعيشيات 

كاف الؾطؽ العخبي في مشترف القخف التاسع عذخ عمى استعجاد الستكباؿ التيارات الفكخية وقج 
والتغييخات التي حجثت في شكل ومزسؾف القريجة   .تشؾعت مخجعياتياوالسحاىب األدبية التي 

في الغخوؼ االجتساعية واالقترادية والدياسية لإلنداف  كانت انعكاسًا لتغيخات جحرية حرمت
 –ويخػ احج الشقاد اف حخكة الذعخ الججيػػج اتخحت))انعظافا تاريخيا ججيجا ، وشيجت . العخبي

                                                           

 – لبشاف -بيخوت – دار العمـؾ العخبية, ىجارة مرظفىدمحم في االدب العخبي الحجيث , د. دراسات ( يشغخ: 1)
 .42 – 41 :1990 -1,ط
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افق والتحؾؿ الفكخؼ والحزارؼ لعالسشا اليؾـ . يقؾـ تحؾالت فشية وفكخية ججيجة تتؾ  –حخكة الذعخ 
بو عجد مؽ الذعخاء الذباب الججد ، وعجد مؽ الذعخاء الحيؽ قادوا الحخكة في الخسديشيات في 

؛ فتبايشت تبعًا لحلػ أشكاليا التعبيخية وآلياتيا الفشية وفق (1)مشظمق ججيج ووعي فشي معاصخ((
))التجخبة الذعخية  ػػػػػػػػػفػ,أسذ شعخية رأػ فييا أصحابيا القجرة عمى حسل تجارب العرخ الججيجة 

في جؾىخىا تدتسج ندغ حياتيا مؽ وجؾد الذاعخ الؾججاني وحزؾره الحّدي وآفاقو التأممية، في 
ختالؼ عؽ األجؾاء االعتيادية ال في الذكل فقط بل في تكؾيشو كحلػ. جؾ خاص يختمف كل اال

وىحا العالؼ مؽ الذسؾؿ بحيث تتجاخل فيو األحاسيذ والسذاعخ والمغة والحاكخة معًا، في عسمية 
مكثفة بالغة التعقيج تدتسج وجؾدىا مؽ الحياة عمى نحؾ مباشخ أو غيخ مباشخ، في ماضييا 

   (2)وحاضخىا ومدتقبميا معًا((

ة القريجة القجيس يا شأفلؼ تعج تقّجـ لمقارغ أفكارًا ومعاني فحدب ،شأنوالقريجة الحجيثة  
وجج وقج  . (3)فزاء مؽ األخيمة والرؾر واالنفعاالت وتجاعياتيا  و، وإنسا أصبحت تقّجـ ل

الذاعخ العخبي متكآت فكخية في الذعخ الغخبي تعيشو في التعبيخ عؽ تجخبتو الخاصة بظخيقة 
مديجا مؽ االدب ، والفكخ ، والفمدفة، ولؼ اضحت ثقافة الذاعخ الحجاثي ففييا كثيخ مؽ الجّجة، 

 نرًا عفؾيًا او قؾال مختجال ، بل ىؾ نص مخكب مؽ عشاصخ معخفية شتى  –عشجه -يعج الذعخ 
))أيجيؾلؾجية الذاعخ الحجيث تشبع أساسًا مؽ إحداسو الحاتي بالقزايا : ويخػ أحج الباحثيؽ اف ،

الكيانية الكبخػ ، لحلػ فيؾ ال يشحرخ في أطخ سياسية أو اجتساعية أو اقترادية وإنسا يكتدب 
الذاعخ ))لؼ وكانت الشتيجة أف  . (4)أيجيؾلؾجيتو في اإلطار الحزارؼ الذامل لسأساة اإلنداف((

يعج يقؾػ عمى الفخح والتفاؤؿ، واالمتثاؿ ألؼ شيء كاف أكثخ ُألفة مع الكآبة والذػ والخفض 
                                                           

 . 17( في الذعخ العخاقي الججيج : 1) 
، يؾسػػف عبػػج السدػػيح ثػػخوت، مشذػػؾرات وزارة األعػػالـ -مقػػاالت فػػي األدب والسدػػخح والفػػؽ-( الظخيػق والحػػجود 2) 

 .278: 1977ية، بغجاد، العخاق
  . 278يشغخ : زمؽ الذعخ ، أدونيذ : ( 3)
  . 133شعخنا الحجيث .. إلى أيؽ ؟ الجكتؾر غالي شكخؼ : ( 4)
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مؽ ىشا شاعت  (1)(والسغايخة، و يشدع في بعض لحغات يأسو إلى التجميخ والتسخد والرخاخ(
ليأس كل ذلػ خمق))حالة مؽ ا عؾاىخ عجة مشيا : الغخبة والغسؾض عمى مدتؾػ المغة والفكخ. 

وأشاع القمق والسفاليؼ الفخدية وخاصة لجػ الذاعخ الحؼ ىؾ اكثخ مؽ أؼ مثقف اخخ ارتجاجا 
وأشار الشاقج فاضل ثامخ الى تجخبة شعخاء الدتيشات بقؾلو: ))نأػ الذعخ الدتيشي تحت  (2)..((

ىؼ التذكيل والتجخيب والتفمدف والخفض وعانى مؽ جخاء ىحا السخاض التجخيبي السخيخ. ولؼ 
يعج الذاعخ يجتخح سؾػ ىسؾـ الكؾف والفكخ والدياسة والفمدفة، فاستحاؿ إلى جياز استكباؿ 

ممئ بأصؾات العرخ وصخخاتو وأصجائو، فخدخ الذعخ نتيجة لحلػ بخاءتو  حداس ومشيػ،
 السعاصخ وبيحا يكؾف الذعخ العخبي   (3)وتمقائيتو، وبجا قاتسًا كئيبًا، مثقاًل بيسؾـ الجنيا كميا.((

  .شجيج الحداسية بتسؾجات الفكخ العالسي وذبحباتو
اف ثقافة الذاعخ ال يسكؽ اف تكؾف نتاج عشرخ ثقافي محجد، ولكشيا جساع لخبخات عجة، 
وىحا ما سشججه جميا في شعخ صالح عبج الربؾر اذ يرؾر لشا معاناة  اإلنداف السعاصخ 

يبخُز الحدف والقمق والغخبة ,اذ السحظؼ اإلرادة  الزائع القمق في عل تمػ الحزارة الدائفة الختيبة 
ت وجؾدية عامة في شعخه ، والسترفح لذعخه، البج أف يثيخ انتباىو طغياف الكمسات مؾضؾعا

التي تشتسي الى الحقل الؾجؾدؼ أكثخ مؽ غيخىا مؽ مثل "العجـ" " و" الذػ "و"الزياع" و"الفخاغ 
,والتي تأثخ ببعزيا وىحا االحداس ولجتو السخجعيات عمى اختالفيا التي سادت عرخه  ..الخ.

 اىا.وتبش

 

 
                                                           

 السرجر نفدو: السؾضع نفدو(1)
   19 :( في الذعخ العخاقي الججيج 2)

 1992الثقافية العامة ببغجاد, (ػ الرؾت اآلخخ "الجؾىخ الحؾارؼ لمخظاب األدبي" ,فاضل ثامخ, دار الذؤوف 3)  
:297 
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 والزياع  والقمقالحدن السبحث االول: 

في عرخ سادت فيو تيارات فكخية وسياسية ىدت ( 1981-1931صالح عبج الربؾر)عاش   
, وىحه الفمدفة  67بعج نكدة   ُعخفت الفمدفة الؾجؾدية في السشظقة العخبيةوقج  . الؾطؽ العخبي

العاـ , بل كانت تخكد عمى الحل  االجتساعيال تؾلي اىتساما لميؼ  فييكانت ذات رؤية محجدة ,
الريب اف الذاعخ خاضع لسؤثخات بيئتو السادية واالجتساعية، واذا كاف حخا في استجابتو و  فخدؼ,ال

 . كاف فعاال وخالقا, وىحا شأف الذاعخ فقج ابجع في ترؾيخ الؾاقع ليحه السؤثخات ،
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يبخُز الحدف والقمق والغخبة مؾضؾعات اذ   دييؽالؾجؾ مؽ الذعخاء واحجا صالح عبج الربؾر يعج 
وقج انفخد ))بدسات خاصة قخيت بيشو وبيؽ االحداس بالستغيخ الثفافي  جؾدية عامة في شعخهو 

العالسي, فكاف اكثخ تجاوبا ووعيا مع جؾانب خاصة مؽ الذعخ العالسي, مثمت في جسمتيا حاالت 
الذعخية تو االذعخية في مجسؾع  مسقاطعل قخاءتشا ,وفي(1)والغخبة((مؽ االحداس بالتفاؤؿ واضباع 

 بعسق يذي الحؼ التؾتخ ىحافي داخمو , الستشامي التؾتخ حالة عكذ في نجح قج الذاعخ أف نجج,
 :والتي يذؾبيا الحدف  بكل السذاعخ الستسخدة والخافزة لمؾاقع السحتجمةو نفد في الذعؾرية الحالة

 يا صاحبي إني حديؼ"

 طمع الرباُح فسا ابتدست ولػ يشخ وجيي الرباح

 وخخجت مؼ جؽف السجيشة أطمب الخزق الستاح

 وغسدُت في ماء القشاعة خبد أيامي الكفاف

 ورجعت بعج العيخ في جيبي قخوش

 (2)"فذخبت شايا في الطخيق

وفيو يذعخ بتفاىة األشياء، وبعجد السحاوالت عؽ أف  طخيقًا فمدفيًا،الذاعخ  اتخح الحدف عشج
 : الحؼ ال يكاد يغادره اال قميال تبجد ذلػ القمق الؾجؾدؼ الجائؼ الستججد،

 الحدن قج سسل العيؽن "

                                                           

 .324-323: 2001( االدب السقارف بحؾث ودراسات ,حمسي بجيخ , دار الؾفاء لجنيا الظباعة والشذخ , 1) 
 .36: 1986بيخوت, د. ط,  -,دار العؾدة ديؾاف صالح عبج الربؾر  (2)
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاوي 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتووي"   

 )اجملهد االول (  2020كاوون االول  16-17

 

 الحدن قج عقج الجباه

 (1)"ليقيػ حكاما طغاة 

مشبع الحدف والزجخ  ييفوتؾّصل إلى الاّلججوػ ،  ر حكيقي ؛عاش عبج الربؾر في دوا      
أسئمتو الؾجؾدية التي تجور في دوامة البحث عّسؽ يفػ لغد باستسخار يثيخ الذاعخ ف. في شعخه

الحياة وأسخارىا العسيقة ، ولكشو لّسا معاني االنداف األبجؼ ، وىحه األسئمة تشؼ عؽ عقل قج تذخب 
 :ل والرميب()الغقريجة يرخخ في ف يدؿ يجيميا

 الفكخ دون فكخ أنا رجعُت مؼ بحار"

 قابمشي الفكخ ، ولكشي رجعت دون فكخ

 أنا رجعت مؼ بحار السؽت دون مؽت ..

 أنا الحي أحيا بال أبعـاد

 أنا الحي أحيا بال آمـاد

 أنا الحي أحيا بال أمجـاد

 (2)"ا الحي أحيا بال ظل .. وال صميبأن

يكتذف ضياع اإلنداف نفدو؛ فخحمتو عبخ الفكخ اإلنداني جعمتو , فقج معشاه اكتذف أف كل شيء
كتؾب عميو اف يعيذو بكل تفاصيمو . وشعخ صالح عبج وكأنو ضياع م إذ لؼ يبق لو شيء،

                                                           

 .38ديؾاف صالح عبج الربؾر:  (1)
 .149ديؾاف صالح عبج الربؾر:(2)
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاوي 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتووي"   

 )اجملهد االول (  2020كاوون االول  16-17

 

الربؾر مثقل بالحدف واالسى حامال لمشدعة االندانية التي اصبحت قشاعو الذعخؼ الحؼ يتخفى 
 :أحج مبيؼ ال يعخؼ فيوعمى عالؼ ولحلػ يدتيقع  (1)خمفو لحلػ اتدؼ حدنو بالخمؾد 

 أمؽت ... ال يعخفشي أحج " "

 أمؽت ال يبكي أحج

 وقج يقال بيؼ صحبي ـ في مجامع السدامخة

 مجمدو كان ىشا، وقج عبخ

 فيسؼ عبخ

 يخحسو هللا

 .. يشبئشي شتاء ىحا العام أن ما ظششتو

 شفاَي كان سسِّي

 وأن ىحا الذعخ حيؼ ىدني أسقطشي

 ولدت أدري مشح كػ مؼ الدشيؼ قج ُجخحت

 (2)" مؼ يؽميا يشدف رأسيلكششي 

                                                           

( يشغخ: اشكاليات الؾجؾد االنداني دراسة نقجية تظبيكية في الذعخ الؾاقعي والحجاثي , كاميميا عبج الفتاح, دار 1)
 .56 -55: 2008السظبؾعات الجامعية االسكشجرية , 

 195-19.4 ديؾاف صالح عبج الربؾر: (2)
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاوي 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتووي"   

 )اجملهد االول (  2020كاوون االول  16-17

 

لػ، يحيا عمى شبح الدأـ، ولحفيا ىؾ الذاعخ مشدي ولؽ يتحكخه احج يعبخ كسا يعبخ أؼ احج ,
تكاد رؾرة الزياع والقمق  تبجو أشج قداوة وضخاوة ف فكل شيء فقج معشاه ومدساه والزجخ،

 :تدحق االمل في نفذ الذاعخ

 أصحؽ أحيانا ال أدري لي اسسا ،"

 أو أىال ..أو وطشا ، 

 يىحا يؽم مكخور مؼ أيام

 يؽم مكخور مؼ أيام العالػ 

 (1)"ُتمقيشي فيو أبؽاب في أبؽاب ..

جخب أف يحذ بؾحجتو و تفخده في الكؾف، و تؾلى أمخ نفدو  ,فخطةِ الذاعخ بفعل حداسيتو الس
السخارة ق و ، بفعل إحداسو بالعبث و القمى التفمدف الؾجؾدؼبشفدو، فذكػ في الحقائق و ماؿ إل

تأممية ذات دالالت روحية عسيقة  ، وفي ىحه  ةعؽ رؤي  هقرائجتذف كثيخ مؽ و . السغمسة
الكؾف ,والحياة القرائج تشبض خمجات وججاف متأمل صقمتو التجارب والتأمالت العسيقة في 

 في قريجة )أغشية إلى هللا(: يقؾؿ.ليشتج الذاعخ صؾرا مؽ التأمل الفكخؼ  ,واالنداف

 ثقيٌل فادٌح ىحا السداءحدني  "

 كأنو عحاُب مرفجيؼ في الدعيخ

 غخيب األبؽيؼ يحدن

                                                           

 .295-294ديؾاف صالح عبج الربؾر:(1)
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاوي 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتووي"   

 )اجملهد االول (  2020كاوون االول  16-17

 

ن ابؼ لحعٍة مفاجئة  ألنو تكؽَّ

 ما مخزتو بطؼ

 أراه فجأًة إذا يستج وسط ضحكتي

 مؽفؽَر البجن, مكتسل الِخمقةِ 

 كأنو استيقظ مؼ تحت الخكام

 (1)"بعج سباٍت في الجىؽر

وتظل , داف كإندافالحاد باأللؼ ألنو يحذ بآالـ اإلن في اإلحداسيؽ يمع الؾجؾد الذاعخ يمتقي
في مقجمتيا فكخة  صؾرا أخخػ ، ةتخحم لعبج الربؾرالسعدوفة الؾجؾدية مؽ الشتاج الذعخؼ 

قريجة في  يقؾؿ ،السؾت واليبذرفزا مظمقا ،وال يخػ فيو غيخ فيؾ يخفض عرخه  .الخفض
 :)أغشية لمذتاء( 

 وحجييشبئشي ىحا السداء أنشي أمؽت "
 ذات مداء مثمو ذات مداء

 و أن أعؽامي التي مزت كانت هباء
 وأنشي أقيػ في العخاء

 ...يشبئشي شتاء ىحا العام أن داخمي
 مختجف بخدا

 وأن قمبي ميت مشح الخخيف

                                                           

 .207 -206ديؾاف صالح عبج الربؾر:(1)
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاوي 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتووي"   

 )اجملهد االول (  2020كاوون االول  16-17

 

 قج ذوى حيؼ ذوت
 (1)"أول أوراق الذجخ

فيؾ يحوؼ حيؽ تحوؼ وتخاه يتحج مع الظبيعة اتحادا كامال ة القريج هواضحًا في ىحيبجو التذاؤـ 
أما مجلؾؿ  ظى الذعخ نكيتو اإلندانية،أع التسخد والبداطة والؾاقعية، صالح شاعخ الظبيعة.

 اف، بث الؾعي ضج الغمؼ والظغيلأداة   ألف الذعخ عشجه ع االجتساعي،شعخه فكاف مخّده الى الؾاق
 مؾضحًا أف الذعخ يؤكج الكيؼ كالحكيقة و الحخية و العجؿ.

يؾ لؼ ف، ةالسأسا اقخب الى ولاعسا,و  حسمت الحدف عشؾانًا ليا مؽ القرائج التي ولمذاعخ عجد
، فالذاعخ الستألؼ شاعخ االمل يرافح االمل في اعسالو اال قميال، لكؽ ىحا ال يعشي بالظبع فقجاف

صجاقة مع السعاناة. وتتزح  عقج عالقة رافض آلالمو حتى في حالة ادمانو االلؼ وحتى في حالة
بالؾحجة، الؾحجة التي تشتغخ السداء, فداعات العرخ تحكخه  عبج الربؾر في شعؾرهاحداف 

 باقتخاب السداء.. 

 السداء أتىو "

 في غخفتي دلف السداء

 والحدن يؽلج في السداء ألنو حدن ضخيخ

 حدن طؽيل كالطخيق مؼ الجحيػ الى الجحيػ

 حدن صسؽت

 والرست اليعشي الخضاء بان امشية تسؽت

                                                           

 ,193ديؾاف صالح عبج الربؾر : (1) 



 

 

 

 

 

274 
 

 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاوي 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتووي"   

 )اجملهد االول (  2020كاوون االول  16-17

 

 (1)تفؽت"وبأن اياما 

وأف الدمؽ يعترخه وتتحؾؿ االوقات والحدف  شعؾره بالؾحجة  ال يدتظيع الذاعخ اف يتخمص مؽ
انو لكشو ال يمبث اف يعؾد  مداء فيؾ ميعاد الحدف الف الحدف ضخيخ فال يخػ سؾػ الغمسة الى 

 يذكؾ اليو حدنو الظؾيل الحؼ يبجأ ويشتيي بالجحيؼ.يخاطب الؾججاف االنداني 

 
  الدأم والزجخ والتيوالؽحجة و السبحث الثاني: 

يخػ صالح عبج الربؾر أف))نغخ اإلنداف في ذاتو ىؾ التحؾؿ األكبخ لإلدراؾ البذخؼ ، ألنو 
يحيل ىحا اإلدراؾ مؽ إدراؾ ساكؽ فاتخ إلى إدراؾ متحخؾ متجاوز . ويختقي بالمغة البذخية إلى 

الحؾار صجقًا ونداىة وتؾاصال . إذ تربح فيو مخحمة الحؾار مع الشفذ الحؼ ىؾ أكثخ درجات 
 (2)المغة نكية صافية خالية مؽ سؾء التفاىؼ وتذتت الجالالت((

  :)الغل والرميب(قريجة في يقؾؿ  
 ىحا زمان الّدـــأم"

].....[ 
 أنا الحي أحيا بال أبعـاد
 أنا الحي أحيا بال آمـاد
 أنا الحي أحيا بال أمجـاد

 (3). ".. وال صميبأنا الحي أحيا بال ظل 

                                                           

 .3(ديؾاف صالح عبج الربؾر: 1) 
 . 8 -7:  3(ديؾاف صالح عبج الربؾر,مج2)
 .148:  2, 1( ديؾاف صالح عبج الربؾر, مج 3) 
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاوي 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتووي"   

 )اجملهد االول (  2020كاوون االول  16-17

 

أف كل شيء فقج معشاه، ورحمتو عبخ الفكخ اإلنداني جعمتو يكتذف ضياع الذاعخ اكتذف 
,وكل شيء يجور حؾؿ  اإلنداف نفدو؛ إذ لؼ يبق لو شيء، ولحلػ يدتيقع إذف عمى عالؼ مغمق

ذات الذاعخ أؼ أف)) الحات ىشا تربح محؾرًا أو بؤرة لرؾر الكؾف وأشيائو ، ويستحؽ اإلنداف 
مؽ خالؿ الشغخ في ذاتو عالقتو بيحه األشياء . وقج يجيخ نؾعًا مؽ الحؾار الثالثي بيؽ ذاتو 

ج الحكيقة التي يحجثشا الشاعخة وذاتو السشغؾر فييا وبيؽ األشياء . ومؽ خالؿ ىحا الحؾار تتؾل
 (1)سقخاط أنو مؽ السدتحيل أف تغخس في نفذ اإلنداف ((

، وفقج عمى التكخار يحيا عمى شبح الدأـ، والزجخ، ويتيو في مجيشة أسدت نجج الذاعخ  
 : يجج نفدو تتقاذفو االبؾاب مدمؾب االرادة اإلنداف فييا ذاتو، حتى أبدط رمؾز وجؾده وىؾيتو 

 أدري لي اسسا ،أصحؽ أحيانا ال "
 أو وطشا ، أو أىال ..

 ىحا يؽم مكخور مؼ أيام العالػ
 (2)"ُتمقيشي فيو أبؽاب في أبؽاب 

نية صادقة تشؼ عؽ حالة تسخد آالـ إندااال ىي ماوالدأـ والالججوػ  اف ىحا اإلحداس بالؾحجة 
وكاف ىحا  التغييخ, باحثا عؽ إلييا وعيو السبجع، رافزًا اف يحيا عمى نحٍؾ آلي مدتشدخ ه يقؾد

وليج الذعؾر باالغتخاب )) الحؼ ولج في نفدية الذاعخ االحداس بالقيخ والغمؼ والزعف وىحا 
يتزح مؽ خالؿ شعخه الحؼ يرؾر فيو عجـ اندجامو مع الؾاقع وىحه العالقة افخزت االكتئاب 

  .(3)والزجخ وىي مؽ خرائص الفمدفة الؾجؾدية((
 وكأن عميشا قج خطت اقجار"

 الغخبة ميقات البج نؤديو وكأن
                                                           

 . 8:  عبج الربؾر( ديؾاف صالح 1)
 .124:  ـ. ف (2)
بمعمي , ديؾاف السظبؾعات الجامعية ( تجميات مذخوع البعث واالنكدار في الذعخ العخبي السعاصخ , امشة 3)

 .64-63: 1995,الداحة السخكدية بؽ عكشؾف ,
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاوي 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتووي"   

 )اجملهد االول (  2020كاوون االول  16-17

 

 ان نزخب اعؽاما في التيو
 (1)ان نعبج اصشاما مكحوبة"

, وكانو حائخ تسزي بو الحياة يمؽ ال يأت وكل ىحا أفخغ الحياة مؽ معشاىا فغجت مجخد انتغار
 :مدمؾب االرادة يتسشى لحغات في الميل او الشيار  الى حيث تذاء

 وىكحا تسزي الحياة بي"
 في انتعار اعير

 ىل ..
 لحعة مذخقة في ظمسات الميل
 (2)" .أو .. لحعة ىادئة في غسخة الشيار

ويشظقيا ىؾ إذف ضالؿ وتيو، وسعي خاسخ بعج طؾؿ سفػخ وبحث، والذاعخ يفظؽ ليحه السأساة 
 : شعخا فيؾ السرمؾب والحب صميبو
 أنا مرمؽب والحب صميبي "

 وحسمُت عؼ الشاس األحدان
 في حب إلو مكحوب

 لي مؼ سعيي الخاسخ إال الذعخلػ يدمػ 
 كمسات الذعخ
 ( 3) "عاشت لتيجىجني.

حتى الحب كاف صميب الذاعخ فيؾ حب لؼ يكؽ مؽ ورائو طاىخ ولؼ يحرج مؽ الحياة التي 
رحمة مزشية في طخيق قمق، الكتابة عشج صالح عبج الربؾر كاف سعيو فييا خاسخا اال الذعخ .

                                                           

 .123(ديؾاف صالح عبج الربؾر:  1)
 .305 :ديؾاف صالح عبج الربؾر(2)
 . 125 -124:  2,  1( ديؾاف صالح عبج الربؾر, مج 3)
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاوي 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتووي"   

 )اجملهد االول (  2020كاوون االول  16-17

 

محفؾؼ بالسدالق والسخاطخ ألنو أشبو بظخيق الرؾفي الباحث عؽ الجؾىخ والظيخ في ركاـ 
يخػ الذاعخ أف الحات لكي َتِعَي ذاتيا  عمييا أف تعتدؿ ، وكل فؽ عغيؼ ال و السفاسج والذخور. 

   .(1)يؾلج إال في عالؿ التؾحج 
 الكمسةال ، ال تشطق "

 الرجر مشبيسودعيا بجؽف 
 دعيا مغسغسة عمى الحمق
 دعيا مسدقة عمى الذجق

 مخميةدعيا مقطعة األوصال 
 .. الكمسةال تجسع 
 رماديةدعيا 

 فالكؽن في الكمسات ضّيعشا
 (2)"دعيا غساميو

ىحا إرث الؾجؾدية )حسل ىسؾـ العالؼ( الكمسة مدؤولية ، لكؽ يشبغي أف تكؾف بال لؾف بال شكل 
 ., كمسات مسدقة رمادية حتى لؾنيا يحسل االكتئاب بيؽ طياتو  بال خرب بال روح 

ىحا التؾتخ الحؼ في داخمو عكذ حالة التؾتخ الستشامي ي جج أف الذاعخيىحه السقاطع  مؽ يقخأ
الرست ليذ فيو سؾػ  في عالؼ بائذ , لذعؾرية في نفذ الذاعخ السحتجمةيذي بعسق الحالة ا

 : والتخاجع

 احخص اال تدسع"
 تشعخ االاحخص 

 احخص اال تمسذ
                                                           

 .11:  3مج ديؾاف صالح عبج الربؾر ( يشغخ: 1)
 . 144:  2,  1ديؾاف صالح عبج الربؾر , مج  (2)
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاوي 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتووي"   

 )اجملهد االول (  2020كاوون االول  16-17

 

 احخص اال تتكمػ 
 قف!....

 (1) "وتعمق في حبل الرست السبخم

، وفي ىحه تأممية ذات دالالت روحية عسيقة  عؽ رؤيا الذاعخكثيخ مؽ قرائج التذف و  
  :تو التجارب والتأمالت العسيقة القرائج تشبض خمجات وججاف متأمل صقم

ويكؾف التالشي والفشاء في صست ىؾ السختقب والختاـ  ,الفكخؼ الذاعخ صؾرا مؽ التأمل لشا يشتج 
قادرة عمى إدانة السغاىخ الدمبية في بشية الحياة  إندانيةكاف اليجؼ مؽ ذلػ تأسيذ رؤية و 

 :, ولخبسا ىي رؤية سؾداوية تذيع السؾت والتؾقف في كل شيء العامة
العحاب لحعة يعير أن لإلندان كان لؽ "  

تيؼ ...  مخَّ
السْقُخورْ  الداَذجِ  الكئيب، ُعسِقيا بكل  

تيؼ.. اآلىةَ  يِمجَ  وأن مخَّ  
ُسخورْ  بال خاِلرةً   

تيؼ الحديؼ الذيء ذلغ يجذَّ  وأن ِجدَّ  
فجاَءَتوْ  يخى  لكي  

وِمْذَيَتوْ  وجَيوُ  ويدتبيؼ  
العيؽنُ  مخافئ عمى مخةً  الحديؼ الذيءُ  أييا.. اتكأت لؽ  

السدافخون  ركبغَ  لؽ ... 
 (2)"يشدُلؽن ... 

                                                           

 . 265-264:  2,  1ف , مج  ـ. (1)
 . 112 : 2, 1( ديؾاف صالح عبج الربؾر, مج 2)
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والبحث عؽ وجؾد  التداؤالت الفمدفية، التي تؤكج عمى الحيخةب يستمئالربؾر  شعخ صالح عبج
 :االنداف وسط السعاناة وااللؼ واالحتياج

 معحرة يا صحبتي "" 
 لػ تثسخ األشجار ىحا العام

 فجئتكػ بأردإ الطعام
 و لدت باخال, و إنسا فقيخٌة خدائشي

 مقفخٌة حقؽل حشطتي
 فالزؽء خافت شحيحمعحرة يا صحبتي, 

 و الذسعة الؽحيجة التي وججتيا بجيب معطفي
 أشعمتيا لكػ

 لكشيا قجيسة معخوقة
 لييبيا دمؽع

 معحرة يا صحبتي, قمبي حديؼ
 (1) "مؼ أيؼ آتي بالكالم الفِخح؟

ىؾ اليأس مؽ الحياة ,والذعؾر بالفخاغ ,والبحث السزشي عؽ الغاية مؽ وجؾد االنداف وما  
, ىؾ انكدار الشفذ االندانية حيؽ ال تجج ما تعظيو رغؼ  يريبو مؽ تعب ومعاناة في ىحه الحياة
 .االمشيات باف يكؾف ىشاؾ شيء ليعظى

 

 الخاتسة

                                                           

 .190-189: 2,  1مج  ديؾاف صالح عبج الربؾر( 1)
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مغاىخ الؾجؾدية في شعخ صالح عبج مؽ خالليا الكذف عؽ  بحثه السديخة حاوؿ الوبعج ىح
تجمت نتائج حخصت الجراسة عمى تأكيجىا وفي خزؼ ذلػ  , يا في شعخهعبخ تمسد الربؾر

 وبيانيا ، والتي مؽ أىسيا :
أصبح الذكل الذعخؼ الججيج يعبخ عؽ ثسار الخؤيا الحزارية الججيجة، بعج أف أفخزتو  -

 .ت واليدائؼمجسؾعة مؽ الشكبات والشكدا
الدياسية  باألمؾرصالح عبج الربؾر  مخ بتجارب عجة أكدبتو معخفة واسعة  -

 . والفمدفية واالجتساعية
 إنسا -بجورىا - ، الف الحات الجسعيةافخدي البحث عؽ اليقيؽ فعاليكؾف  أف الذاعخ يشكخ -

  .تحاوؿ العثؾر عمى يقيشيا الخاص
 أسػػػباب الحػػػدف  ىػػػحا ووراء الذػػػاعخ لػػػجػ الحديشػػػة السدػػػحة نجػػػج السؾاضػػػع مػػػؽ الكثيػػػخ فػػػي -

 الحياة. إلى نغختو و شاعخيتو في أثخت عسيقة
يؾ ف، ةالسأسا اقخب الى واعسال,و  حسمت الحدف عشؾانًا ليا ولمذاعخ عجد مؽ القرائج التي -

 االمل لؼ يرافح االمل في اعسالو اال قميال، لكؽ ىحا ال يعشي بالظبع فقجاف
تجخبػػة الزػػياع والتسػػدؽ الشفدػػي  نجػػج هبكثػػخة فػػي شػػعخ ومػػؽ السؾضػػؾعات التػػي نرػػادفيا  -

 .واالضظخاب الجاخمي والقمق الؾجؾدؼ والغخبة الحاتية والسكانية
 السرادر والسخاجع

 .2001االدب السقارف بحؾث ودراسات ,حمسي بجيخ , دار الؾفاء لجنيا الظباعة والشذخ ,  -

الذعخ الؾاقعي والحجاثي , كاميميا عبج اشكاليات الؾجؾد االنداني دراسة نقجية تظبيكية في  -
 2008الفتاح, دار السظبؾعات الجامعية االسكشجرية , 

تجميات مذخوع البعث واالنكدار في الذعخ العخبي السعاصخ , امشة بمعمي , ديؾاف السظبؾعات  -
 .1995الجامعية ,الداحة السخكدية بؽ عكشؾف ,
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