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المستخلص   

نهم وم الشعرية جاتهمنتاالشعراء في تمدها اعبرز التقنيات التي أمن  ةدينيالشخصيات اليعد توظيف  
اإلفصاح في  وتؤدي دورا   الشعرية ثيمةال دمخالية تجم ةداأي فقد جعلها حبراهيم الكوفأ ردنيألالشاعر ا

في اعماق التاريخ  صوغي أنيحاول لكشف عن حياته ونفسيته تنها أكما وتجسد أفكاره .  همشاعر عن
داخل النص الشعري للتعبير عن القضايا  ةدوات تعبيريكأويستدعي شخصيات االنبياء والرسل ويجعلهم 

  االيحاءات. و لدالالتبازاخر  ارحبفي عالم  أظهارها يرووم التي ةالحديث

  الكوفيالتوظيف، الشخصيات، الكلمات المفتاحية: 

.The einployment of religious figures in the 

poetry of Dr . Ibrahim AL – Kofahi 
Sundus fawzi salman 
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Abstract 

The employment of religious figures is on of the most prominent techniques 

adopted poet in their poetic productions including the Jordanian poet Ibrahim 

AI – Koufahi . It made it an aesthetic tool، serve poetic theme . And play a role 

in articulating his feeling and embodying his ideas ، then it reveals his life and 

his psyche to try to delve into the depths of history . And it summers the 

personalities of the prophets and messengers And it makes them expressive 

tools inside the poetic text . To express the modern issues that are intended to 

appear in a welcoming world full of connotations and suggestions .  
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 المقدمة
ير  دالال هرا ثيدهم في اثررا  مزرامهشها    يسثل التراث الديشي رافدًا مهسًا من روافد االعسال الذعرية فهه 

اذا وجرد يير   برارزةفري الذرعر العر ري السعاورر و رسة  ممحهظة. و هظي  الذخريات الديشية  عد ظاهرة 
اال ريررا  ) ذخررريات ه الهظفهررا كرر الا  الفررح وا تحزررر هررف  فدررية ي ضررالت  لمتعرهررر عررن م شه رراتال ررهفح
ار عمي  من اجل درا ة يوقع االختفقد  لمتراثالعسهق  وحب معرفت   مدىا تحزارًا فشيًا يعهد الى  والر ل(

طرع  ألم ثره ه الذخريات أل   من الذعرا  االرد ههن ال ين اظهرروا كراعرة فري  هظير  الترراث فري  رعره 
السحمية لمبعد  الثقافةوعدم االكتفا  بالثقافي وعدم التهقع واال غعق في قرائد الذاعر  التشه عمى  الستمقي

. 
 الذخريات الدينية 

والران لر  حزرهر فاعرل وقره   أفرادوا مرن الترراثرد هرهن الر ين ألمرن الذرعرا  ا الذاعر اكراهيم ال هفحي يعد
   و جار ر قفها من مهاالتي وظفها في  عره من خعللدي  فقد عررت ه ه الذخريات  الذعرية التجر ةفي 

ف  راعر ا هر ه ، فقرد وظر الرهرراً  مسرا اعىرى بعردًا دالليراً ، الذرعر   أثررت اكداعر   هاأكسا  ،والشفدية  الذعرية
 هظيفرر   يشيرة السرا اند ذرأة   ا رراعر  أو ال غرابر  فرري ذلرد فقرد  ذر ةالذخرريات فري اطرار قررديم كرروح حديثر

لخيالر   هره يىمرق الفشرانف هممرشوالعرررة قرررهم  ييدتحزرر اعساق التراري مشا الى هيح اً ي هثيق اً دب بعدتي 
وغهرهرا ويدرقىها عمرى  ( عمرههم الدرعم،أدم و رهح ويه رف خررية اال ريرا  )م هويدرتمفي مجال التهظير  
العرر وضسهر السا  عرر عن وهتوي التاري  ي ذف لشا عن حقيق ل او ايجاكياً   مباً  واقع عرره وظروف 

  والدروس العزات .مشها العرر  ال ا ية ويدتمهم ي ذف لشا عن  جر ت 
 
 

   عليه الدالم (أدم  )النبي 

فررري هررر ه االكيرررات قزرررية الخمرررق عشرررد الشرررري ادم عميررر  الدرررعم ل شررر  يرترررد  ذلرررد  يهظرررف  ررراعر ا ال رررهفحي
االقررهال الستداولررة فرري المهجررة األرد يررة  الررررد يقررم السدررسار( مررن)متداولررة وهرره التهظيرر  مدررتخدمًا ةبررارة

من مخمهق  الى م ان عمي  أل   يرجع الشري ادم أكه اال ريا  داللة عمى  دة الررد في ه ه الذهر حتى ا  
ير  أ ، االحقاف ، انالقر   )( (ن طهنم   ن ُ عل ة  م   خمقشا اال دان   د  ق  ول  )) ىطهن حهث ذالر ذلد في قهل   عال

 (: 281ص ، 2019 ، يح هفال) (.كا هن )في عشهان قرهد   ب ثم ي الر ((12)
ارا( دم  )أ عويرج                     ((االسدسار  يقم   الرردُ  ))  ف خ 

 (االشار ) اهشُ تسشى  اك  ي                  ومن عجب   ، (الخم دُ  )عساُن 
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 اوليرة الخمرق عشرد في من ووف الررد و ذرهه   عره السهضهعات التي ووفها الذاعر في  شهعحفقد    
 القرآ رريثرر ألوا .الخمرد لسررا فههرا مررن طهرب السقررام السرت رررة فري  ذرررهه  عسران بجشررة . ان الررهر كري ا ريررا أ

ا ح   د الستقهن التي وع   الخمد   أم جشةُ  هر  خ  قل أذل د  ))  :من قهل   عالى ما خهذه( مدُ الخ  ) واضح فهها وهي ال 
كهررا ل ررن  ررده الررررد  ورراحرها فرري السقررام يررأ   حهررث . ((15) ايرر  ،الفرقرران ، القررران) ((اومرررهر  جررءا ً  ًلهررم  

ومسررا  رررق  . تعسرردمو هظير   ةعرررائ ةمقاكمرر . فرري جدرده واعزررائ الرردف   لتبعررث يتسشرى وجررهد الشررار بقر ر 
 .أن الذاعر يتزح 

   كه ا يىرق مقهل  والأالسرد   كدا إب  جديدة ور ى من  راث في وهرة وياغة ما ا تهحاها تىا  اعادة 
الررى  السزررسن عررن معشررى قائمرر  هرره الرر   يررررف ييرر  الذرراعر السعشررى)) جررهد التزررسهنأاكررن ر ررهق عررن 

 قرررررهدةالبعشررررهان  رى اخرررر فرررري قرررررهدة ثررررم يرررر الره ، جديرررردال  السعشررررى أ ((85ص،معشرررراه هرررره ))القهروا رررري 
 (298ص ، 2019 ،ال هفحي ) (:    الس ية)

 حرابُ  لي إى  رق   ال ،لمشاس                 ةابثيزل م( م  حر  ).. ( )م ة  هي 
... االرض  ف                  ثسار ثساُرهاإلي  من ال رىجيُ    حابُ  والدسا ُ  روض 

 طال مشد غيابُ : ويهتفُ  ،فاً له (            )أدماً  من الفردوس يحرق  (ُرك ن  )
 
درج شرررحدرررب الدررياق الرر     ومتعررددة ة حترره  عمرررى دالالت الثهررر  أل هررا التاريخيرررةي السرردن حوظررف ال ررهف 

 لمشراس الافرة جعمهرا مثابرةهي كهح هللا الحرام الر    فس ة  ا ياً أ ورالشاً  هاماً    ل  هظيفها قدىاً إذ  ضسش 
 رجار أرزقهرا مرن ثسرار و  يأ ههرا فهي محسيرةكسا دعا ك لد  هد ا اكراهيم وهي ال يس ن ان ي هن فهها قتال 

 رتاق ا طالسرا الفرردوس التري وا  جشرة ا هرا جشرة الذاعر ا ها رالرن مرن الجشرة غشا  ثم اضاف فهي روضة
ن او رمرءين مرن الساضري شررريع الر ط كهن ه ا (لقد طال مشد الغياب)في  هق الهها فهه دم ألها  هد ا 
 ،متعددة ومتبايشة ععقات بالذاعر فهها من خعلها  ار بط)) ةديجد اً ابعاد القرهدة الحداثية متخ ة قد جعل

 وار بىرح ،االقتررادية او  الجتساةيرةو اأ ،الديا رية  بالجها رب مر بىرةالتري الا رح  خاوةً   مد االمراكن
  ،الذعرية  اكراز  مد الجها ب من خعل وهره الذاعر وهه يحاول ةك لد بذ ل مبا ر كشفدي

 . (47ص  ، 2019محيدشي  )في ذلد عمى خيال  الذعر  الس هن لتمد الرهر(( . ) معتسداً 

 الذعرية . فهها الى خيال بسا يتشا ب مع رؤاه  قاً مبأف اره ومعتقدا   ومشى وقد وظفها الذاعر مدتعهشاً  
 . (316 ص ، 2019  ،( ال هفحي(: )حهران )ا هه )) عشهانب قرهدةدم في آثم ي الر  هد ا  

 الش هى عشها يعمي  أ ا ما  دهحُ                 وأهم   تاق لمهطن الحرهبأ
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 ل  وجشان   (فردوس   )عشهان  (            دم  آ) كي  يشدى ،أ ا ما  دهُح 

وابعراده ( عمير  الدرعم) دمآيحن الههرا ويتخر  مرن الشرري   راه  عشهااكتعد  عشدمافهه   ا من االردن اعر ن وأل
ل شر  لرم يشدراها  الجشرةدم عرن آكتعرد وان ا لمسقار رة كرهن حالههسراو رهم  .  اكمري  لر  الجشة بدرب غهايةعن 

ىريقرر  السررهروث ب هظررفيفشررراه .  عالقررة فرري بالرر  الرر لد حررال  رراعر ا ال ررهفحيو  ذهشرر كررل هرري را ررخ  فرري 
الفررراق . فررراق أرض الررهطن الترري اجرر رر   البعررد و برراريح م︣اال جررل   بذرر ل لشررا ان يظهررر يدررتىيع مررن خعلرر 

 الظروف عمى مغادر ها.

الترري  السأ رراة يجدررد مررن خعلرر   عررًا قوافرري  عرهرهررا عمررى السررهروث اال ررعمي  حيررةو بقررى السحرراوالت ال هف 
عمررى أرغسشرري  ول ررن الهاقررع ، الهاقررع ألغهررر كتررب  ررعراً أال :  تابرر  الذررعر والسررا قررال محسررهد درويرر ل دفعترر ُ 

هن حرف الحريرة .شحشي  س العرهديةول ن ه ه  ، واقعا وقعح يي من الثرة ما الان شي لذأما  من  دة ،ال تابة 
الهاقررع  سعادلررةبهرر ه هرري ععقتري  ؛ ول ررن  قيزر  لرري  اال هرره متحرهالً  ، قيزرر  يختمررف عرن  وجد رر  حكترر

 ، 1995 ، فزرل)) ((خررى أ جهرةرهر من غتالو  متحرر  لوقاكمي  الهاقع  ،جهة من حريتي   تخرج مشهاأالتي 
  . (163 ص

 شيخ المرسلين عليه الدالم( نهح)
فأخر وا ))يدرتسدون مرن  ،وأكهرر هم  و  عرا  العرر الحديث من الذعرا  الر ين ا رتهقفتهم القررة القرآ يرة 

 ( .65 ص ،م  1998 ،او  تىال) ((و ويهجءون أ ،و يىرحهن  ، ووهرهم ، رها السختمفة حهارا هم جها
م و رراعر ا عجرراز القررران ال ررريإ  ررر مررن ا رررار  والقرررم القرآ يررة ، فرري قرررائدهم الترري زخرررت كتهظيفهررا 

 ا دررا ية واقةيررة ة خررري)) وهرري عهررداً الترري طالررح  (عميرر  الدررعم )وظررف  خررري  الشررري  ررهح  ال ررهفحي
( (ه ررات الغهررب شهللا عميرر  مررن م  سررا يىمعهرراب بذررريتها االوال  تجرراوز  ،حررداث  قرردر االمررهرال تفاعررل مررع ا

 . (20ص  ،م 2006 ،إععو  )
 
 . ((17ص ، 2019 ،حي ال هف)) -( :( جهت كشفدي)حهث يقهل في قرهدة ) 

(                        بالردمه  الدررهامد   اب ري عمرري م  أل    إ شرريو ،تم .. اكهرذا إ، كشفدرري  جرهتُ  كرأ ي ) ررهح 
هامد  أو  : فقال                       حهن ح ر اكش  ٍ   لمجبال الد 

( حهن  وأ   ويمقي امره لمسعئد   ،عمي م                      ر  م   يغزبُ )جبال 
فقرد ا رتمهم مذرهد عرن الحرهار  ،و سا ا   قرة الشرري  رهح ممه رة باألحرداث التري لقههرا اثشرا  السدرهرة حيا ر  

 رر  الحررهار الرر   فىررر قمررب األب الحررا ي عمرري اكشرري وقررد ظررل إ ،الرر   دار كررهن  ررهح واكشرر  لحظرر  الىهفرران



                                                                                                              
 
 

 
 

           105                            
 سندس فوزي سلمان -  أ . د. أنعام داود سلوم

 

2021لسنة   2العدد  المجلة العراقية للبحوث االنسانية واالجتماعية والعلمية  

يشق  اكش   د االمل لدى الشري  هح اليدكن بالعريان االخهر ال   كهن  ىق األحوعق  والده ،طريق الهداية 
 ير و ل رشهم رفزررها وره   و يب ررليحر  والا ر  السخمررم يررًا  ذررههياً حهار  اً مذرهد الغررق فالذرراعر وظرف مرن

 ه ا العقاب .  ل  من زب هللا حتى الجبال لن   هن عاوسةغمن  من  هشجي عمههم بالدمه  ل ن 
  (أبه األنبياء)عليه الدالم  (ابراهيم)
ي  التهظي  لسا لها من أثرر قررري ثرر  تهظلكهافر من ا (عمي  الدعم) الشري اكراهيم حظهح  خرية 

 ارات واالفتىالع القار  من خعل القرم  ،ورودها في التاب هللا  والثره ، قرادهامفي جسيع ابعادها و 
 ( 102ص  ،2019 ال هفحي) -: يقهلي ((وحائف )من ديها   ) ظفها في قرهدةه يحهث  والمسحات

 ا ذر  ا ذرت  اذا ما  ؟ ين السفر  أ                حفظح   في الغهب قد   تب  عسالشا الُ أ 
 بالبذرى  (اكراهيم )يجهُد عمي ،يأ ي               الحذر  هل  ممد   ة يا لهح  عر  غدا 

 مشها ح سة ا تىا  الذاعر بإحدا   أن يقهل ان أعسال اال دان ال يدتىع ان يفرالو هي اكيات من 
فدهد ا اكراهيم هه  ،ال يشفع اال دان ا   ي   عمى الرحسن يهم القيامة فعشدئ في طريق العرض  أل ها

و قد الرر ولم  (كن  هح )عمي  الدعم ( بدام)رل  دب  ازر( ويت )اكن  (خمهل هللا )عمي  الرعة والدعم
 .(124ص، 1990 ،الدامرائي ) ((ي ن ل  ولد

إذ لررم  جررد هكررراهيم ولرردًا وهرري قررد  رراخح وال يرجررى لهررا ان  و ألسررح ،زوجترر  عرراقرًا ال  مررد  ( ررارة)والا ررح 
  هن امًا وقد بذرها ا ها  مد غعمًا وقالح الي  الرد وأ را أمرراه عجرهز عقريم ال  مرد هر ا رحسرة مرن ر رد لهرا 

 . (129ص  ، 1990 ،الدامرائي )و إكراهيم 
يحتررراج مرررن يجرررهد عميررر  ومرررع ان الرررشم الذرررعر  جرررا  فررري  رررياق كيررران الح سرررة مرررن اعسرررال اال دررران فهررره 

وهي من الرعه ة مسا يبعث عمى  بالبذرى في ذلد الههم العرهب مسا يدهم في  قهية  فاعم  مع الشم.
ان ا جراه قررم القرران  حره ماضري )خىهرر )التذاؤم من مرهر اال دان ال   أوبح محل اكتع  إلهري 

تخمم مشهرررا  رررشن هللا الح يسرررة فررري ويدررر ،اال درررا ية فإ سرررا لي ذرررف الحقرررائق مرررن ورا  األحرررداث التاريخيرررة 
وح ستر  فري  ظرام خمقر  .  ،وفي قيام األمم و قهطها وإلى عدل   عالى فري بقرا  األورمح  ،الشعسة والشقسة 

 . (271ص  ، 1971 ،رة ف ) ( .(ادر السعرفة القرآ يةن مرم وذلد باعتبار أن التاري  مردر

 عليه الدالم  (يهسف)النبي 
والهاضرررح فررري هررر ه  ،وهررري مرررن الذخرررريات التررري أكثرررر الذرررعرا  السحررردثهن مرررن  هظيفهرررا فررري قررررائدهم 

 ،والرررر عشرد الربع   ،والررا ة  ،والغر ة  ،من الدالالت الالجسال السىمق  ))الذخرية أ ها حسمح ال ثهر
 (عمير  الدررعم)مذرتقة مررن قررة يه رف  ،وجسيرع هرر ه السزرامهن  رم  هظيفهرا  ،وحدرن العاقبرة  ،واألما رة 
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ص  ،م  2009 ،الدررهي ح )( . (وزوجترر  مررن جهرة أخرررى ومرع عءيررء مررر  ،مرع أكيرر  وأخه ر  مررن جهررة 
33) . 

 . (157ص  ، 2019 ،ال هفحي : )( ليقهل(أكي)حهث ي الرها الذاعر في قرهدة بعشهان )
عا  (يه فُ )إذ  حن  ، خاُف عمهشا                       هد عشا بالحافظات من الد 

 كها القمُب يرأفُ  ،... أفراخًا  المحممن                    ومازلشا بعهشد  الهمةً  ،كرر ا 
 القمب يعمه ويهرقُ  فشخلُ  ، دح                     حائب   ،إذ  سر   ،كأن الميالي 

 ى ولررررده يه ررررف فهرررره يرررردعه لهررررم بررررالحف يهظررررف الذرررراعر االب الحررررا ي عمررررى اوالده الخررررهف يعقررررهب عمرررر
ة السحبرة عمرى اخهيرة دكءيرا رثوالان اكهه يعقهب ير   ،حدن الهج   ،ويه ف الرديق الان جسهل الرهرة ))
 . (53ص  ، 1990 ،الدامرائي ) ((و ربًا محشت  ،والان ذلد  ربًا في حقد اخه   عمي   ،

 وفي كهح من  ف  القرهدة يقهل يي  :
 كها القمُب يرأفُ  ،من المحم ..... أفراخًا  ومازلشا بعهشد الهم ً  ، كرر ا

 ،الدر هح ) -(: رضري هللا عشر )اما ه ا الرهح فه الرها بقرهدة الحىه ة قالها لمخميفة عسرر كرن الخىراب  
 ( 107ص  ،م  1993

 ُحسر  الحهاول ال ما   وال  جرُ                 ماذا  قهل ألفراخ  ك   مرخ  
ر  ُمظمسة    غ هرح الا    فاغفر  عميد   عُم هللا يا عسرُ                رهم في قع 

فراألب وان  ،ا حبدر  حرهن هجرا الء رقران كرن كردرعشردم (رضري هللا عشر )والتي ا رتعىف كهرا الخميفرة عسرر 
 فه ه الرهرة اخ ت من اكيرات الحىه رة يحتاجهن الى لمرعاية والعشاية. اوالده ما زالها في  ظره وغاراُ  كرر

  سثم  في  عره .و  ثوما هي اال دلهل عمى حفظ  لمترا
ل شها   سر عمى ه ا االب رغم ما فهها من الستاعب والهسهم الميالين أفقد مءج ما كهن القديم والحديث وال 

الذرعريهن  الشررهنعمههم . اذ يهجد  هافق كهن  يغدق حشان االب ال   ما يءال   دقى من القمب كهارف من
 ( .407ص  ، 2019 ،ال هفحي ): ييقهل (يد) في المف  والداللة . ثم ي الره في مهضع اخر في قرهدة

 و ر ها الالسرحف              ه   يد  ... في طهر ها
 في رقة  وُلىفُ  (             زمءم  )كأ ها من 
شا ُن مشها                 معئ  ية الد   (يه في)والحد 

و شقمر   وأوجاعر ُ  آالمر ه عمي  السرا  زمرءم يذرفي السررض فهري  ذرفي حشواضحة الى الهد التي  وهي ا ارة 
الحدررن وعرر و تها والحدررن مشهررا لرري   رقتهرراالررى عررالم الراحررة والدررعادة ا هررا رمءيررة االم او السسرضررة فرري 

 الساد  كل يقرد ب  الحدن
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 الخهف الى الىسأ هشة . السعشه  ا ها  ر ح عمي  فتحهل  من حال  اليأس الى االمل و من
  

 عليه الرالة والدالم( ايهب)النبي 
 ( .155 ص ،2019 ،ال هفحي  -( :(أكي )ويقهل في قرهدة) 

 هاري  عن الل                       يعرفُ  دائدك( أيهب )غهرُ  وما      يشءفُ  والجرحُ  ،ثسا هن عامًاعذح  
 ذفُ يش ا ك  بالررر ال   لي دم          فاً ذمش ،العههن 

مثررال الررررر عمررى  هررهو ( ايررهب)فرري  رعره  خررري  الشررري اال ريررا  الرر ين وظفهررم الذرراعر  هره مررن اعررعم  
أ رر  كيرر  أديشي فهرره يتحرردث عررن بالسزررسهن الرر  عرر  والقرررهدة الرربع  والرضررا والتدررميم بقزررا  هللا وقرردره .

حتررى كمرر  برر  الررررر الرر   ال يدررتىيع ان  مقمتيرر الم حابدررًا ذلررد الرردمع فرري تحسًع اآلمررعرراش دهرررًا طررهيًع 
الر  مرن السحرن والربع  لفقرد السرال والهلرد  ومرا  (أيرهبفالذراعر يحهمشرا الرى قررة الشرري ) ،يتحسم  أ  بذر 

 –عميرر  الدررعم  –واحتدررابًا وحسرردًا و رر رًا حتررى إن السثررل ليزرررب بررررره إذ لررم يررءده هرر ا المرر  األ وررررًا ))
األب  وهشا وظفهرا لهورف (235ص ،م  1988 ،اكن الثهر )) (بعيا أ ها  ال) ويزرب بسا حرل ل  من

 وا ب  وفة الررر عمي  وهي من وفات اال ريا  .
( عميرر  الدررعم فرري ا جرراه اخررر هرره الجا ررب الررهطشي وحررب الررهطن وهرره (الشررري ايررهب)ثررم وظررف  خرررية )

ًا فذراعر ا معرروف بحبر  لمرهطن فهره ال ترل شر  اضرفى عمير  بعرد ديشيرًا بح هجا ب يجهدُه اغمب  عرا  عررر 
ل شرر  ورررره لرري  الررررر الحرهررب ا رر  ورررر  ،يىهررق البعررد وال يتحسررل فراقرر  . والأ رر  محررب  رريفقد محره رر  

لقررة  رهد ا ايرهب  ،( وهه أ د عمي  وه ا يعىي بعد دالليا و هظيفًا قررريًا (ورر ايهب)اال ريا  وهه )
و رها رًا قهيرًا لتعءيرء الف ررة السقررهدة  ،لي رهن دلريًع عقميرًا  ،ل وما  حسم  معا اة السررض وفقرد السرال واألهر

 . (257ص  ، 2019ال هفحي (: )أيهب)حهث يقهل في قرهدة ورر 
 أل ي ال أطهق البعد عش ا        عمي ا (أيهب) أورُر 

 ول شي  أعهد هشا إلي ا     ف م حاولُح أهرُب ثم  .. مش ا

 عليه الدالم  (مهسى)النبي 
التري  ،من خعل ا تحزار معجءا   الخارقة  -عمي  الدعم-لقد وظف  اعر ا ال هفحي  خري  مه ى 

 هظيررر   فرررأن ، سعجرررءات هررر االعررردم وجرررهد زمرررن ول ،  تررررار عميررر الا رررتىا  مرررن خعلهرررا قهرررر فرعرررهن وا
 :  )حهررث يقررهل فرري مدحرر  (الذرري  خمهررل  )الرردالتهر عشررهانبلمذرراعر  مه ررى قررد جررا  فرري قرررهدةة  خررري
 . (411 ص ، 2019 : ال هفحي



                                                                                                              
 
 

 
 

           108                            
 سندس فوزي سلمان -  أ . د. أنعام داود سلوم

 

2021لسنة   2العدد  المجلة العراقية للبحوث االنسانية واالجتماعية والعلمية  

 وازديادا مثمسا البحر اهتياجاً                     بعمم  وافر    فردتقد 
 ورواه مدادا ، (مه ى)لد                   ويرا    احر  ... ثقف 

فري  اسروا  قمرةل رن لري  فري  متعطسرة امهاجر لبحر فري الراالعمم  وافر   بأالدالتهر  فهه يتحدث عن وديقة
ه  هظي  ديشري فهمه ى عمي  الدعم  الرعايةمشظس  ورعاه و ر ب   فهه الالقمم الداحر ال   ،ازدياد لعمس  

هس او لشقررل ا رر  دررمحالعدررهس الررى مح بعشرررر هظيرر   ثقافرر  وعمسرراً  الرر   يجعمرر  ي رري  ويرويرر  بررالحرر
 . را  عرره ع  شتققمسا يتهظي  ال   ال قمشا الى جا ب اخر من 

   الدالمعليه  (لمديح ا)
عمرررى ان اهرررم جا رررب هررره  ،مختمفرررة فررري  رررياقات ههرررا فوظ ، السدررريح عميررر  الدرررعم  رررتغل  رررعرا   خرررريةا

 التزرحيةالحرق و هره رمرء  و رررةمن الخىايا وال  هب و وأمت  باع  أ السديح من اجل خعص  ة زحي
السدريح فري التعرهرر  ةفري  هظير   خرري الرهرراً الذراعر  هييقرًا  فرقو وقرد  االعدا  . خعص منالمن اجل 
 ان  جرح الذراعر فريحهرث  ، راثيرة معاوررة فري ذات الهقرح  ةواوبحح  خري ،الفشية  التجر ةعن ه ه 
 الررررل خمجا هررررا و بزررررا ها دون ان  حرررر  بررررأنيدررررتهعب  ،ورررررة كرمتهررررا اهررررا اطررررارًا لتجر ترررر  السعيجعررررل مش

 ويتحردث عرن (يرد)قرهده بعشرهان حهث يقهل في عمي   ةعمى  جر   الذاعر او مفروض الذخرية مقحسة
 .(408ص  ، 2019ال هفحي ): يقهلي الحرهبة او السسرضةاو  يد االم .

 الهرى  بع   مف                  يُ  رحسًة عمى
 ذا عم ة  إال  ُ في              أوابع  ما لسدح  
 ذا حاجة  اال اُلفي             وما أواب  جهُدها

  هار ية التررف   (            السديح)أوابُع 
بع ا    مف مشها وهي عشدما  عمر  ا  مرري   فهه يتحدث عن يد االم الحا ية فهي   ي  بالرحسة .

السدريح فهري  بأورابع هاهوقد  ر ، بذر من الرمها عمى السحتاجالهد عمى جوهي   ،فأ   يذفى من عمت  
 هظير  فري م ا ر  فقرد الا رح يرد السدريح عمير  الدرعم  . يذع مشها الشهر واالحدران الرى الرل الشراس ا ية هر 

  رم مرن  خمرق ل  أ ري أمن ر  رم  أ ي قد ج ت م بأيةلى كشي ا رائهل إ ور هالً ))قهل   عالى الكسا ورد في القران 
 )(( هللا ذنإبررالسرره ى  وُأحرري كرررص  واأل األكسررة واكررر  ذن هللا إبرر طهررراً يي ررهن  ييرر الىهررر فررا ف   الهه ررةالىررهن 
 . (110اي   ،السائدة  ، القران
 ذ    عالى فالسديح هشا يبعث االمل بالحياة الجديدة .إبمخرهو  بالهد وهي  سشح الشاس الذفا   وهي
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كرل الترب لهبقرى مهجرهدًا فري عررر غمرب  ،  لي ترب ولرم يعر ،الذاعر اكراهيم ال رهفحي لرم ي ترب ليةري  ف
 عمي  التغههب .

الشراس عمرى ا رتثسار  ذرجع  لي ، رالة وهسيرة( ) واحبا تأجره )( )(الشراب)وفي قرهدة اخرى بعشهان ) 
 . ( 372ص  ، 2019 ، ال هفحي ) (... امهالهم لدي 

 (لقارون  )و سدار              أ ح  راب   ، تفزح .... 
 كه ه ة  الذياطهن                جعمح  الشار  ... فردو اً 

 التعوين  بأ ها                    ءي ن الل  ذ  قبح  
 (كهارون   )أو  (كةيدى(             ) همهك  )و ر ُم الل  
 مختمفرةا ر اال فهتخر  يقرا  بر  اللسحاولر  ا زرحيةالرراب الير  يشا رب شيرف في هر ا الرشم  خرري  ال

 بالزحية . لإليقا  الرحبةوحدن  مفتعًع الىهبة
حتيرال و اخر  السرال الوهري قزري  ا د ههيرة قزيةفي  ةالذاعر قد وظف ثعث  خريات ديشي ح  ان ع 

 .  كدون وج  حق
حهررح يشبرر   رراعر ا الررى ان الررل  ررراب مرررهره الفزرريحة والخررء  الررد يا  (قررارون )والذخرررية االولررى هرري

ه ه الذخرية فهري متهازيرة  ان الذاعر وظف وجعم  الدسدار لقارون يجسع السال و ي شءه و قهل واألخرة
و يت رر  ر كهاالشراب وهه   الره بالشعسة التي مشحها هللا اياه حتى ال يغتمع الحالة التي وول الهها ذلد 

 ا رح ف رت رر واوعا رد عم هللا عمير  ول شر  لرم يدرتجب كرش وه قهمر ذالر  يرهرها مثل ما اواب قارون حهشساي
 ةيرررف  با رر  احررد  سا ررر مررع هرر ا الرجررل الرر    يتحرردث  رراعر ا ، جسررع الرر   الشتيجررة الخدررف برر  و سالرر 

هرارون او ةيدرى امثرال  (عمرههم الدرعمويمسرع ورهرهم يريجعمهم الاأل ريرا  )لمشراس الخىرأ قارون با   يءين 
مراكي  والان  اجر في مديشة الرشدقية وهه(  همهك ) ةذخريب   رهوقد ( عمي  الدعم)ومه ى  الشري اخه

   الان يقرض الشاس بالر ا الفاح  .و يههد  قد جسع ثروة من السال الحرام 
 ررياقات مختمفررة عمررى ان أهررم جررا رهن  هررا فرريفه ظو  و )عميرر  الدررعم(السدرريح ةالذررعرا   خررريوقررد ا ررتغل 

ب عمي  اغمب الذعرا  ان ال هفحي يخاطب الرجل ال   يتحدث أد ما يي  هي السشق  والسخمم وه ا اوظف
فذرررهمهك ) الفا رررقة ويزرررفي عمههرررا  رررسات اال ريرررا  والررررالحهن الذخرررريات الجذرررعة ععشررر  ويحررراول  مسيررر

عمرههم الدرعم ()ةيدى وهرارون  كهشسا ها ان الذخرهتان وقارون( ال هسا الا ا في  ظر  اعر ا رمءًا لمجذع
 والشقا  . والءهد كا ا رمءًا لمعفة

 النتائج
 يس ن إجسال أهم  تائ  البحث في الشقاط التالية . 
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عمرى ا رتدعا  الحردث القرديم  ةالذراعر الفائقر إ رارة الرى قردرةإال  لتعقي كهن الحديث والقرديم مرا هرهإن ا( 1
تعامررل مررع الذخررريات التجر ررة الشاضررجة فرري البسررا يخرردم التجر ررة الحديثررة السررا ي ذررف عررن   فرريظو ه 

   ذف عن  سهءه في ه ا السجال . متعددة ياتلآالديشية ب
 حفهء الهسم او لمررر والشزال  عمى الستمقي( وظف  اعر ال هفحي الذخريات الديشية من اجل حث 2

 والتسرد وعدم الخزه  .الرف  لمتعرهر عن  مة اال عمية اولأل زةي الهءيل وال سهقفاللريان او 
 القرآ ية و خريا ها برهرة  مسيحي  هثرا   رهو  و قل مزسه ها لمستمقيالقرم  ( وضف ال هفحي3

 كهرب والررهر التري  ثرر  اة بالتر ر ءيرغا ومه ى أل ه –ويه ف  - والشري  هح - ادمكتهظي   خرية 
 االدكي  الشم
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