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ملخص: 
كان املوت ول يزال احلقيقة الأوىل التي واجهها و�سيواجهها 
تردعه  قوة  ول  دواء  له  يجد  مل  عاجزا  اإزاءه  وقف  لكنه  الإن�سان، 
وجاء  للجماعات،  ومفرقا  للذات  هادما  وعده  به  ف�سلم  وت�سده؛ 
لكن  مقت�سبا،  عنه  حديثهم  كان  واإن  طويال،  عنه  وحتدثوا  ال�سعراء 
م�ستفي�سني،  فتناولوه  م�ساحته،  يف  �ساحوا  ال�سعرية  الق�سة  رواد 
و�سوروه خمتلفني يف م�ساهد كثرية متباينة، وب�سخ�سيات خمتلفة، 
ماهية  لكن  اجلمادات،  وحتى  والنبات  واحليوان  الإن�سان  فمات 
املوت مع هوؤلء واأ�سبابه واأهدافه كانت خمتلفة متوزعة بني ال�سلب 
وغريها،  وال�ستهجان  ال�ستح�سان  والرف�ض،  والقبول  والإيجاب، 
موقف  تطلبها  اأخرى  معان  اإىل  الدليل  معناه  عن  املوت  وانزاح 
ومو�سوع  كتيمة  املوت  لتبني  الدرا�سة  هذه  جاءت  لذلك  ال�ساعر، 
تناوله ال�سعراء، فانق�سمت بالتايل اإىل ق�سمني: ق�سم نظري تطرق اإىل 
ال�سعر  يف  املوت  تيمة  تناول  تطبيقي  وق�سم  املو�سوعاتي،  املنهج 

العربي القدمي اأول، ثم يف ال�سعر العربي احلديث واملعا�رص ثانيا. 
الكلمات املفتاحية: املوت، الق�سة ال�سعرية، املناهج، القراءة، 

التاأويل، النقد املو�سوعاتي، ال�رصد، امل�سطلح.

The Theme of Death in Arab Poetic Story (Themat-
ic Study)

Abstract:

Death is the reality that Man faced and is still 
facing. Man did not find any force or cure to stop it 
and get recovered from. Then he believed in it and 
considered it a great sorrow and sadness .For this, 
poets discussed the theme of death a lot even in 
precise way. But, the poets of poetic story discussed 
it widely and described it in various images and with 
different personalities. Poets discussed the definition, 
causes and results of death in various ways, and fell 
in dilemma between negativity and positivity, and 
between acceptance and not accepting this fact. The 
death in poetic story has become far than its real 
significance to be much more related to other semantic 
meanings.

Keywords: Death, poetic story, Thematic, Study, 
Arab Poetic.

املقدمة:
عاجله  لذا  الإن�سان،  حريت  التي  الظواهر  من  املوت  يعد 
احلكماء والعلماء والفال�سفة وال�سعراء على ال�سواء، كل ح�سب موقفه 
منه ووجهة نظره فيه، ولئن عاجله الفال�سفة كظاهرة ميتافيزيقية، 
فاإن  حتمية،  كظاهرة  واحلكماء  بيولوجية،  كظاهرة  والعلماء 
ال�سعراء –وهم اأكرث النا�ض رقة ورهافة ح�ض- قد اأحزنهم ثم اأرقهم؛ 

فاأفا�سوا احلديث عنه وعن فواجعه ومواجعه، والتفت له رواد الق�سة 
ال�سعرية يحكون حكايته مع خمتلف الكائنات احلية واجلامدة، ولكن 
مل يتطرقوا اإىل كونه نهاية حياة وح�سب، بل حتدثوا عما وراء تلك 
من  املرجو  ما  املوت؟  من  الهدف  وما  املوت؟  كان  ملاذا  النهاية، 
حاولنا  ما  هو  الأ�سئلة  هذه  وراء  ما  املوت؟  خلف  وماذا  املوت؟ 
تو�سيحه واإجالءه يف هذا البحث الذي يحلل املوت عند رواد الق�سة 
على  معتمدة  منهجية  ووفق  مو�سوعاتية،  مقاربة  وفق  ال�سعرية 
تق�سيم البحث اإىل عن�رصين؛ يتطرق ال�سق الأول منه اإىل تيمة املوت 
يف الق�سة ال�سعرية العربية القدمية، من الع�رص اجلاهلي اإىل الع�سور 
احلديثة  ال�سعرية  الق�سة  يف  املوت  تيمة  الثاين  ويعالج  الإ�سالمية، 
واملعا�رصة باجتاهات الق�سة ال�سعرية املختلفة )قومية، اجتماعية، 

رمزية، اأ�سطورية(. 

املنت:

ظهرت املقاربة املو�سوعاتية يف اأوروبا يف �ستينيات القرن 
العرب  النقاد  من  اإقبال  فوجدت  اجلديد،  النقد  ظهور  اإثر  الع�رصين، 
النقدية املعا�رصة)1(، و)تعاملت هذه  على غرار خمتلف املقاربات 
التيمات  با�ستقراء  وذلك  ونرثا،  �سعرا  الأدبي  الن�ض  مع  املقاربة 
الأ�سا�سية يف الن�ض مع حتديد دللتها املتواترة انطالقا من العنوان، 
م�سطلح  وكاأي  قيمه.  على  للوقوف  وت�رصيحه  الن�ض  تفكيك  ثم 
غربي يدخل �ساحة النقد العربية فتختلف ترجماته وتتباين، لقى 
م�سطلح املو�سوعاتية اأو التيمية )Thématique( اختالفا يف تناول 
ا�ستق  الفرن�سي  العرب له لفظا ومعنى؛ ففي احلقل املعجمي  النقاد 
متعددة  معان  وحتمل  )التيمة(،  اأي   )Thème( كلمة  من  امل�سطلح 
كالغر�ض، املحور، الفكرة الأ�سا�سية، العنوان، احلافز، البوؤرة، الرمز، 

والنواة الدللية، وغريها)2(. 
وكما اختلف يف حتديد معناه، اختلف يف ترجمته انطالقا من 
Thème /Thématique/ Thématis� )ململ�سطلحات الغربية الثالثة 

er(، قابلها النقاد العرب – واملغاربة منهم حتديدا – ) �سعيد علو�ض، 

حميد حلميداين، عبد الفتاح كليطو، كيتي �سامل( مب�سطلحات حرفية 
املو�سوعاتيات(،  املو�سوعية،  املو�سوعاتية،  )املو�سوعاتي، 
الفكرة  هي   Thème )التيمة  قائال:  مثال  يقطني  �سعيد  فيعرفها 
اأدبي ما، ولعلها احلافز كثري التواتر، لكن التيمة  املتكررة يف عمل 
اأ�سا�سية كثرية  الروائي )تيمات(  العامل  اأكرث جتريدا وعمومية، ويف 
 Thématique( البعيدة، ملن يريد قراءتها قراءة تيمية  لها دللتها 
3(، واأعطى بع�ض نقادنا العرب هذا امل�سطلح النقدي ت�سميات اأخرى 

يف  املتحكم  اأن  يرون  حيث  اجلذري)5(،  النقد  اأو  املداري)4(  كالنقد 
ت�سكل  ومتكررة  متجددة  حية  خلية  هي  واأفكاره  مبفرداته  الن�ض 
الن�ض  اأفكار  كل  حوله  تتمحور  الذي  عنوانه  فهو  املركزية؛  نواته 
مدار  اإىل  يوؤول  املداري  النقد  اأن  ولو  اللغوي،  ن�سيجه  فيه  وي�سب 
الن�ض  ب�سبب  مرتبط  واجلذري  واخلا�سة،  العامة  واأفكاره  الن�ض 

وباعثه اأكرث من ان�سبابه على املو�سوع بحد ذاته.
التيمة  كلمة  فريادف  اخلطيب  اإبراهيم  واملرتجم  الناقد  اأما 
)Thème( بامل�سطلح العربي)الغر�ض(، متاأثرا يف ذلك بال�سكالنيني 
يف  اخلطيب  فيقول  حتديدا،   Tomachevsky وتوما�سف�سكي  الرو�ض، 
العنا�رص  دللت  »اإن  توما�سف�سكي:  عند  الأغرا�ض  نظرية  ترجمة 
املمكن  ومن  الغر�ض،  ت�سمى  وحدة  ت�سكل  الأدبي  للعمل  املفردة 
اأغرا�ض  عن  اأم  الإبداعي  للعمل  العام  الغر�ض  �سواء عن  نتحدث  اأن 
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اأجزائه، وكل عمل عقلي له غر�ض، اأما العمل غري العقلي فال غر�ض 
امل�سطلح  بهذا  الوظيفي  الل�ساين  النقد  اأ�سحاب  يخرج  بينما  له،)6( 
مو�سوعات  عن  عبارة  التعليق  )لأن   ،)Rhème( التعليق  معنى  اإىل 
جديدة اأو اأخبار ت�سند اإىل امل�سند اإليه اأو ت�ساف اإىل الفكرة الرئي�سة 
م�سطلح  ا�ستخدم  من  اأول  ولعل  البوؤرية()7(،  النواة  اأو  املحورية 
 ،)Jean Paul Weber( ويرب  بول  جان  التيمي  اأو  املو�سوعاتي 
واأطلقه على اخل�سائ�ض املهيمنة وامل�سيطرة على اأ�سلوب اأديب ما)8(. 
العرب  النقاد واملرتجمني  انتباهنا ت�سارب واختالف  يلفت  وهكذا 
ال�سيميائية،  واأهمها  اأخرى  م�سطلحات  مع  حدث  مثلما  للم�سطلح، 
حتى ل نكاد نقف على م�سطلح دقيق اأو اأكرث من م�سطلح توحدت 

.Thématique دللتها اللغوية واملعجمية للكلمة الأجنبية
النقدية تعقيدا؛  املناهج  اأكرث  املنهج املو�سوعاتي من  ويعد 
يكن  مل  حيث  له،  مانع  جامع  مفهوم  و�سع  النقاد  ي�ستطع  مل  لذلك 
هناك )ما هو اأكرث اإبهاما من املو�سوعاتي، اإذا عدنا اإىل جذر الكلمة 
الفكرية  البنيات  واكت�ساف  واخلفية  ال�سمنية  دللتها  ل�ستق�ساء 
لالأعمال الإبداعية،()9( بينما الدللة ال�سطالحية للكلمة تعني قراءة 
الن�ض اأفقيا وعموديا وحماولة ا�ستك�ساف بنيته العميقة وال�سطحية؛ 
بثها  اإىل  �ساحبه  يرمي  التي  اأفكاره  وا�ستنباط  معانيه  ل�ستجالء 
�سمنيا اأو مبا�رصة، اأو كما يراها الناقد جميل حمداوي: )تبنى على 
اأو الرهان  اأو الدللة املهيمنة  اأو الر�سالة  ا�ستخال�ض الفكرة العامة 

املق�سدي اأو البنية الدالة التي تتمظهر يف الن�ض.()10(
بناء على هذا تتطلب املقاربة املو�سوعاتية خطوات للوقوف 
املحورية  التيمة  ولإبراز  واأفكاره،  ومراميه  الن�ض  مكنونات  على 

يجب ر�سد الكلمات املتواترة وال�سور املتكررة مع فهمها وتاأويلها، 
وحدة  اإىل  و�ساعري  وجواين  وزئبقي  روحاين  هو  ما  )حتويل  ثم 
املناهج  اأن  ومبا  وع�سويا،()11(  مو�سوعيا  مبنية  ح�سية  دللية 
التفريق بينها  الفل�سفية تتمازج وتتداخل، ول ميكن  النقدية وحتى 
ال�سائدة  البنية  مراقبة  التيماتية  املقاربة  يف  علينا  ي�ستوجب 
وامل�سيطرة يف الن�ض ومراجعة حقولها الدللية واملعجمية وحتديد 
الفكرة امل�سيطرة على العمل الإبداعي، لإبراز جوانب اخللود والتميز 
فيه ومبا اأن املوت من الإ�سكالت التي حريت عقل الإن�سان، فتناوله 
والفقهاء مبرجعياتهم،  بتحليالتهم،  والعلماء  بنظرياتهم،  الفال�سفة 
عرب عنه ال�سعراء بفنياتهم، مبا فيهم رواد الق�سة ال�سعرية، تاأ�سي�سا 
ال�سعراء  موقف  ما  منها:  الذهن  اإىل  هامة  اأ�سئلة  تتوارد  ذلك  على 
الكال�سيكية  ب�سورته  املوت  بقي  عنه؟ هل  املوت؟ كيف عربوا  من 
وفق  متجددة  جديدة  معان  اإىل  انزاح  اأم  واحلزن،  للنهاية  كمعنى 
فل�سفة ال�ساعر يف خمتلف الأزمنة؟ �سنحاول يف هذا املقال الوقوف 
الق�س�ض  خمتلف  بني  وم�سرتكة  مهيمنة  كفكرة  املوت،  تيمة  على 
ال�سعرية عرب تباين الأمكنة وتباعد الأزمنة، واإبراز دللتها الأفقية 
وفل�سفات  مت�ساربة  اأفكار  من  تثريه  ما  على  والوقوف  والعمودية 

متوائمة اأو متناق�سة.
تيمة املوت يف الق�شة ال�شعرية العربية القدمية:. 1

أ تيمة املوت يف ق�ش�ص الع�شور اجلاهلية: 	.
 تواجهنا تيمة املوت مع الإرها�سات الأوىل للق�سة ال�سعرية 
اإر�ساء  ح�سانه  ذبح  حني  القي�ض  امرئ  ال�ساعر  عند  العربية 

للعذارى)12(: 

ِتي ِلْلَع���َذاَرى َمِطيَّ َعَق���ْرُت  ِلَوَيْوَم  َفَي���ا َعَجًبا ِمْن ُكوِرَه���ا امُلَتَحمَّ
���َن ِبَلْحِمَها ِلَفَظلَّ الَع���َذاَرى َيْرَتِ اِب الدَِّمْق����صِ امُلَفتَّ َو�َشْح���ٍم َكهدَّ

العذارى  القي�ض ح�سانه عن طيب خاطر يف �سبيل  امروؤ  ذبح 
الوداد ولكن ليثبت  الالئي �سبينه واأ�سنب فوؤاده، لي�ض ك�سب يطلب 
للعذارى اأنه كرمي وابن كرمي، وحتى اإن دفع به التهتك للت�رصد، فهو 
ذوات  العذارى  وي�سرت�سي  املاآدب،  ويقيم  ويطعم  يذبح  كالأ�سياد 
ال�سيد  ابن  ال�سيد  القبيلة، هو  زال يحيا يف  والدلل، وكاأنه ل  الغنج 
ومغاراتها،  وكهوفها  ال�سحراء  يف  يتنقل  كان  ولو  كذلك  و�سيبقى 
الإح�سا�ض  هو  متوار،  اآخر  اإح�سا�ض  عن  املبجل  ملركوبه  قتله  ينبئ 
بال�سياع جراء الت�رصد والنفي، فنحر مركوبه الذي طاملا افتخر به 
متغنيا: مكر مفر مقبل مدبر معا، دليل على رف�سه لو�سع اجتماعي 
قائم؛ هو رف�ض للت�رصد واخللع والنبذ الذي مور�ض عليه من قبيلته، 
على  واخللع  الطرد  فيه  حز  فحني  املعبد،  البعري  يفرد  كما  فاأفرد 
�سعوره  فيه  ليقتل  املدلل،  مركوبه  الفر�ض  عقر  الأ�سهاد،  روؤو�ض 
الفر�ض املعادل املو�سوعي لكل ما  املرير بالت�رصد وال�سياع، فغدا 

اأ�ساء له، فكان عقره للفر�ض  يريد ال�ساعر حتقيقه، واإ�سكاتا لكل من 
اأن  بعد  الذات  لإثبات  ردا على كل املجحفني يف حقه، يف حماولة 
�سحقت ككيان اإن�ساين وكابن �سيد مهيب، فجاء القتل هنا تعربا عن 
من  نوعا  ميار�ض  النتقام  وبذاك  مفرو�ض،  اجتماعي  و�سع  رف�ض 
الإ�سقاط على ما بداخله من الإح�سا�ض املرير بال�سياع، لذلك يعادل 
لل�سيادة  واإثبات  الت�رصد والطرد،  الرف�ض، رف�ض  ال�ساعر  املوت عند 
وما تتطلبه من كرم اليد والل�سان، الذي مار�سهما ال�ساعر فعال بقول 
ال�سعر ونحر املركوب لعديد الن�ساء، التي يظنها اآخر مبالغة يف طلب 
امراأة يف موقف واحد، فريتبط  اأكرث من  اللذة اجلن�سية، جلمعه بني 

املوت اإذن باإثبات الذات، بعد الإح�سا�ض املرير بالت�رصد والغربة. 
اأعدائه، فخلد ذلك يف  ومار�ض عنرتة لعبة املوت بدوره على 

معلقته قائال )13(: 

الً دَّ ُك���و َفِري�َشَت���ُه َك�ِش���ْدِق االأَْعَلِمَوَحِلي���ُل َغاِنَي���ٍة َتَرْك���ُت ُمَ َتْ
الَعْنَدِمَ�َشَبَقْت َل���ُه ًكفِّي ِبَعاِج���ِل َطْعَنٍة َكَل���ْوِن  َناِف���َذٍة  َوَر�َشا�ِص 
���ٍج َك���ِرَه الُكَم���اُة ِنَزاَل���ُه ِمَوُمَدجَّ ���ْدِق الَك���ُذوِب ُمَق���وَّ ِع���ِن �شِ ُمْ
���مِّ ِثَياَبُه ِمَف�َشَكْك���ُت ِبالرُّْمِح االأَ�شَ ِبَُحرَّ الَقَنا  َعَل���ى  الَكِرمُي  َلْي�َص 
ب���اَِع َيُن�ْشَنُه وامِلْع�َشِمَفَتَْكُت���ُه َج���ْزَر ال�شِّ َبَناِنِه  ُح�ْش���َن  ْمَن  َيْق�شِ
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�سجاعة  بكل  املعامع  غمار  وخا�ض   ، الأهوال  البطل  اقتحم 
فجندل  الوغى؛  �ساحة  يف  املوت  رفرف  الن�رص،  يف  واثقة  وبنف�ض 
عنرتة الأعداء واأذل الأ�سياد وبدد �سمل الكماة، ليثبت لعبلة اأنه واإن 
خانه اللون وجمال ال�سكل، فلن تخونه ال�سجاعة والفرو�سية، ي�سعى 
يعرتف  ل  جمتمع  و�سط  واإيجادها  ذاته  اإثبات  اإىل  البطولة  بتلك 
الإماء، املوت عند عنرتة هو احلياة، هو احلب، لأنه  بال�سود واأبناء 
بالقتل ينال اإعجاب عبلة، واإعجابها ببطولته هو اإعجاب به، وهذا 
ما ي�سعى اإليه، فقد واجه الفر�سان والأمراء وال�سالطني وامللوك وحتى 
لأنها  ال�سعبة؛  املجازفات  من  كثريا  لأجلها  وحتمل  ال�سعاليك، 
)احلب  وهما  للحرية،  رمزا  لكونها  ثم  املبتغاة،  امل�ستهاة  احلبيبة 
بغاية  والظفر  مزدوجة،  وغاية  واحد  �سيء  وجدانه  يف  واحلرية( 
اأن ي�سبح حديث احلرب  يتبعها بال ريب الظفر بالأخرى )فال جرم 
عند عنرتة تبعا حلديث احلب؛ لأن الفرو�سية هي معربه الوحيد اإىل 
املحبوبة واحلرية، وما طعنات الرماح و�رصبات ال�سيوف اإل خطى 

تقوده اإىل غايته وتقربه من عامله.()14( واإذا كانت احلرية اأمال بعيد 
حلما  عبلة  كانت  �سيفه  بحد  ولو  افتكاكه  اإىل  عنرتة  ي�سبو  املنال 
اأ�سعب من الأول، واجلري وراءهما معا اإمنا هو جري وراء �رصاب ، 

وحتقيقهما هو حتقيق لذات ال�ساعر واإثبات لوجوده.
اإن عنرتة هو الفار�ض الباحث عن ذاته، فار�ض احلب واحلرب، 
للفرو�سية  نف�سه  اأفرد  الدامية،  واملواقف  احلامية  املعامع  فار�ض 
يتعلم فنونها وللبطولة يحققها يف املعارك واحلروب، وكل ما يفعله 
كان لأجل اإثبات وجوده وحتقيق ذاته املهزوزة، فيعمل على افتكاك 
مكانته بحد �سيفه، وير�سم مالمح �سخ�سيته امل�ستقلة ب�سنان رحمه 
بقراها  اجلزيرة  �سبه  بها  ت�سامعت  التي  احلربية  بطولته  وممار�سة 

وحوا�رصها. 
يف  خطوطه  املوت  يخط  العبادي  زيد  بن  عدي  ق�سة  ويف 

حادثة مقتل جذمية الأبر�ض)15( على يد الزباء)16(، يقول فيها)17(: 

َلْي���ِه اإِ ِحيَفِتَه���ا  �شَ يِف  ���ْت  َتِديَن���اَوَد�شَّ والأَْن  ِب�ْشَعَه���ا  ِلَيْمِل���َك 
ْف����صِ ُيْرِدي وُيْب���ِدي للَفَت���ى احَل���ْنَ امُلِبيَناَفاأَْرَدْت���ُه وَرْغ���ُب النَّ
ِت الَع�َش���ا االأَْنَب���اَء َعْنُه َ َفاِر�ِشَه���ا َهِجيَن���اوَخ����َّ ِمْث���َل  اأََر  وَلْ 
َعَل���ى اأَْب���َواِب ِح�ْش���ٍن ُم�ْشِلِنيَناَفَفاَجاأََه���ا وَقْد َجَمَع���ْت ُجُموًعا
ِلَراِه�َشْي���ِه االأَِدمَي  َم���ِت  وِميَن���اوَقدَّ َكِذًب���ا  َقْوَلَه���ا  َواأَْلَف���ى 

قبل هذه ال�سورة ملوت جذمية على يد الزباء، يدون التاريخ 
من  البطل  هذا  به  امتاز  ما  فعلى  الزباء،  لوالد  جذمية  قتل  حادثة 
قوة يف الطبع ، وب�سطة يف اجل�سم، و�رصامة يف امللك ، و�سجاعة يف 
اء كانت الدافع لأحداث الق�سة  اإل اأن حادثة قتله لوالد الزِّبَّ احلرب، 
اأهله،  يف  مطاعا  قويا  ملكا  جذمية  كان  املاأ�ساوية.  نهايتها  نحو 
عزَّ  )من  �سعار  معلنا  الغارة  على  ملكه  يقيم  اجلاهلية؛  حياة  يحيا 
بزَّ ومن غزا غنم(، يقتل ليقيم دعائم مملكة، واملوت عنده قوة ُمْلك 
وال�سطو عنده تعزيز �سلطان، يوتر الزباء يف والدها ح�سنها املنيع 
يحتويها  الذي  احلنون  وال�سدر  ال�سلد،  وعمادها  العتيد  وفخرها 
اإليه  تنت�سب  الذي  الرا�سخ  والأ�سل  يحميها،  الذي  الواقي  والدرع   ،
امللوك  ي�سقط  مبا  قاتله  من  لالنتقام  فتخطط   ، بوجوده،  وتعتز 
الن�ساء، فم�سارع  و�سهوة  املال  �سهوة  ال�سهوتان؛  التيجان،  ويحطم 
فيقدم  ومملكتها،  بنف�سها  تغريه  تر�سل  الطمع،  بروق  حتت  الرجال 
دًما  لكونه  ذهبي،  ط�ست  يف  بدمائه  ويحفظ  رواه�سه،  بقطع  لُيْقَتل 

موتا  فيكون  الأر�ض،  تت�رصبه  اأن  ينبغي  ل  الذي  امللوك  دماء  من 
مليالد، فقتل جذمية الأبر�ض، اإذعان مبيالد الزباء ومملكتها، فالثاأر 
ال�سعور  وهزها  باأذرعه،  اأحاطها  والهم  م�سجعها،  واأق�ض  ناداها 
بال�سعة والهوان، فراحت تخطط مليالدها اجلديد، حلياة اأف�سل تبداأ 
�رصخة  فعلى  اأرادت،  ما  لها  فكان  ونفذت،  فخططت  واترها،  بقتل 
موت جذمية انطلقت قهقهات حياة الزباء، فامتزجت ثنائية املوت 
وامليالد يف اآن ، وقف الأبر�ض يودع احلياة، ووقفت الزباء ت�ستقبلها 
احلياة  وكانت  حياة،  يخلف  الذي  املوت  فكان  وعنفوان،  قوة  بكل 

التي تخرج من بني اأنقا�ض املوت.
�سهد ال�سمواأل بدوره املوت وهو يطل على ذبح ابنه يف حادثة 
فريدة تعلي مكرمة الوفاء ، وح�سن اجلوار ، و�سون العهد وامليثاق، 
لطلب  ي�سافر  وهو  اأدرعه  ال�ساعر  القي�ض  امروؤ  ا�ستودعه  حني  وذلك 
اإىل  ال�ساعر  اأعداء  جاء  وحني  والده،  ثاأر  اأخذ  يف  امللوك  م�ساعدة 
ال�سمواأل  اأو ذبح البن، اختار  الدروع  ت�سليم  ال�سمواأل يخريونه بني 

ذبح ابنه على خيانة الأمانة، وراح ين�سد:

اإِن الِكْن���ِديِّ  ِب���اأَْدُرِع  ْي���ُت  َوَفْي���ُتَوفَّ اأَْق���َواٌم  َخ���اَن  َم���ا  اإَِذا 
الَ ِب���اأَْن  َعاِدي���اً  ���ى  ُتَخ���رِّْب َي���ا �َشَم���ْواأَُل َم���ا َبَنْيُتَواأَْو�شَ
يناً َم���ا �ِشْئ���ُت ا�ْشَتَفْي���ُتَبَن���ى ِل َعاِدياً ِح�ْشن���اً َح�شِ َوَم���اًء ُكلَّ

تلك احلادثة ذكرها الأع�سى يف مدح �رصيح بن ح�سن حفيد ال�سمواأل، طالبا منه اأن يكون حاميا مينع عنه اأعداءه، ويفي له كما كان 
�ساأن جده حني اأراد منه امللك خفر ذمة من ا�ستجار به، فاأبى وقدم ابنه قربانا لوفائه)18(:

ْن���َت َبْيَنُهَما َفاْخ���َتْ َوَما ِفيِهَما َح���ظٌّ مِلُْخَتاِرَفَق���اَل: َث���ْكٌل َوَغْدٌر اأَ
���َك اإِنَّ َماِن���ٌع َجاِريَف�َش���كَّ َغْيَ َقِلي���ٍل، ُثمَّ َق���اَل َلُه: اْذَب���ْح َهِديَّ
ِم اجَلاِريَفَق���اَل َتْقُدَم���ُة، اإِْذ َق���اَم َيْقُتلُ���ُه اأَ�ْشِْف �َشَمْواأَُل َفاْنُظْر ِللدَّ
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ْن الَ ُي�َشبَّ ِبَها اِرَواْخَت���اَر اأَْدَراَع���ُه اأَ َوَلْ َيُك���ْن َعْه���ُدُه ِفيَه���ا ِبَختَّ

اأدى  الديار،  حامي  اجلار  جمري  وهو  املوت،  ال�سمواأل  تلقى 
ابنه،  اأنفا�ض  ليختطف  املوت  جاءه  اجلوار،  حرمة  وراعى  الأمانة 
كان  وقد  لالأمانة،  و�سونا  بالعهد  وفاء  ذلك  يف  دام  ما  به  فرحب 
اجلاهلي،  الع�رص  يف  الأخالقية  القيم  اأبرز  من  بالعهد  الوفاء 
ا�ستوجب  مما  الأخطار  خمتلف  اجلاهلية  العربية  بالبيئة  حدقت 
اأعراف وعادات نظمت عالقاتهم وحتكمت يف  اإيجاد  على �ساكنيها 
ت�رصفاتهم، وكان الوفاء يف مقدمة تلك العادات بالإ�سافة اإىل كونه 
يف  بها  ومعرتفا  اجلاهلي،  الإن�سان  نف�ض  من  نابعة  اأخالقية  قيمة 
�ستى القبائل املتناثرة على اأر�ض اجلزيرة العربية. و)مراعاة العرب 
والعالقات  ممتلكاته،  على  الطمئنان  للعربي  �سمن  ما  هو  للوفاء 
احل�سنة باأفراد املجتمع القبلي، خا�سة بعد اأن اأ�سبح الوفاء قانونا 
يحمي �ساكني ال�سحراء العربية من اجلور والغدر والتعدي، يف بادية 
تعج بالقتتال واحلروب ومتتلئ باأخطار الغزو و�سن الغارات.()19( 
العربي، وكانت  التي تباهى بها  ال�سيم  اأهم  الوفاء بالعهد من  كان 
مبنزلة القانون الذي يحكم حياته بالإ�سافة اإىل قيم اأخرى، وكان 
اأك�سبت  اأن يكربه العربي ويعلي �ساأن من يوؤتيه؛ لذلك  من الطبيعي 
القيم  اأبرز  من  العربي  لالإن�سان  كانت  خليقة  ال�سمواأل  املوت  تيمة 
و�سعى  املفاخر،  من  عداها  ما  فوق  القيمة  تلك  فرفَع  الأخالقية، 

من  عليه  جبل  ما  ذلك  يف  يدفعه  وتعميمها،  ن�رصها  اإىل  جاهدا 
ع�سق مكارم الأخالق وظروف بيئته العربية وطبيعتها ال�سحراوية 
ين�سوي  وعهدا  به،  ال�سعيف  يحتمي  جوارا  تطلبت  والتي  القا�سية، 
احلليف حتته، وعرفا مينع الغادر عن غدره، لكل ذلك انزاح املوت يف 
موقف ال�سمواأل من فاعليته يف احلزن، اإىل فاعلية الفتخار مبكرمة 
كنهاية  املوت  املجتمع  فتنا�سى  تردد،  بال  عليها  والإقبال  الوفاء 
اأخالقية  قيمة  املوت  تيمة  فكر�ست  الوفاء،  مكرمة  وخلد  مفجعة 
خلدت القاتل واملقتول على ال�سواء كل مبا خطه على �سفحة التاريخ 

�سلبا اأو اإيجابا. 
تيمة املوت يف ق�ش�ص الع�شور االإ�شالمية:	.أ

حالة  عن  املوت  تيمة  تت�سظى  الإ�سالمية  الع�سور  ويف 
حني  رغبان()20(  بن  ال�سالم  )عبد  احلم�سي  اجلن  لديك  ا�ستثنائية 
قتل حبيبته �سمن ق�سة ال�ساعر ال�سوري عمر اأبي ري�سة، التي و�سمها 
احلادثة  تلك  ت�سجيل  اإىل  ري�سة  اأبي  عمر  جلوء  يكون  وقد  بكاأ�ض، 
لغرابتها وطرافتها معا، اأو اإحياء ل�سخ�سيات عربية وتخليدا ل�سعراء 
من الزمن املا�سي، واعتزاز برتاث يعز على �سعرائنا املحدثني تركه 

يف مطاوي الن�سيان، فين�سد:)21(

اِل ِخَناِقَها ْيَها اأَْجَرْيُت �َشْيِفي يِف َمَ َخدَّ َعَل���ى  ِري  َتْ َوَمَداِمِع���ي 
َوَجَن���ى َلَها َثْمَر ال���رََّدى ِبَيَدْي�َهاَيا َطْلَع���ًة َطَلَع احِلم���اُم َعَلْي�َها
ى َوَلَطامَلَا َ ي���ُت ِمْن َدِمَها ال����َّ ى الَه���َوى �َشَفَتيَّ ِم���ْن �َشَفَتْيَهاروَّ َروَّ
اِل ِو�َشاِحَها ْيَهاَقْد َباَت �َشْيِفي يِف َمَ �ِري َعَل���ى َخدَّ َوَمَداِمِع���ي َتْ
َع����زُّ َعَليَّ ِم���ْن َنْعَلْي�َهاَفَوَحقِّ َنْعَلْيَها َوَما َوِطَئ احَل�َشى �َش���ْيٌء اأَ
َعَلْيَهاَم���ا َكاَن َقْتِليَه���ا الأنيّ َلْ اأَُك���ْن َب���اُب  الذُّ اإَِذا �َشَقَط  اأَْبِك���ي 
َنْنُت َعَلى الُعُيوِن ِبُح�ْشِنَها َواأَِنْفُت ِم���ْن َنَظِر احَل�ُش���وِد اإَِلْيَهاَلِكْن �شَ

الهواج�ض  وع�سفت  ال�ساعر  نف�ض  يف  وال�سك  الغرية  تاأججت 
وخوفا  غريه،  بها  يهناأ  ل  حتى  فتاته  يقتل  هو  فاإذا  وقلبه  بعقله، 
كاأ�سا  عظامها  من  جبل  القبور  بني  واإبحارها  الذكرى  ذهاب  على 
خلمرته ي�رصبها بها، وينتع�ض باحلب اله�ستريي الذي جتود به اأطالل 
احلبيبة الراحلة، اختار ال�ساعر الغيور املوت للحبيبة؛ لأن يف املوت 
ونحت كاأ�ض خمرته من بقايا ج�سدها تخليدا لها، ويف و�سال الكاأ�ض 
ل  دائم  مت�سل  باحلبيبة  جن�سي  و�سال  �سكره  حلظات  يف  ب�سفتيه 
حتده احلدود، ول تتالعب به رياح الفرقة والت�ستت، لقد ُكِلَم ال�ساعر 
التي  الفتاة  ال�ساعر- وجرح بغريته على  يذكره  –ح�سب ما  بعجزه 
الردى  يد  اأخفته  هو  اإن  وخ�سي  جن�سيا،  اإ�سعادها  عن  وعجز  اأحبها 
هواج�سه  واأحرقته  الغرية  فاأكلته  غريه،  اأح�سان  بني  ترمتي  اأن 
تخليد  اإىل  ف�سعى  الرحمة،  ونوازع  لل�سفقة  مثريا  فغدا  املظلمة)22(، 
بوفوار  �سيمون دي  فل�سفة  ت�ساير  فل�سفة خا�سة؛  وفق  العالقة  هذه 
)Simone de Beauvoir()23( اأنا اأح�ض اإح�سا�سا عميقا بفوات الزمن، 

وكثريا ما اأح�ض اأين تقدمت منه ل حمالة، ومن هنا كان الإح�سا�ض 

�سوف  �سيئا  لأن  امللح  اخلاطر  هذا  ومن  الهزمية  هذه  من  بالرعب 
ينك�رص واأن ال�سعب �سوف ينف�سم،)24( ففكر كيف يخلد هذا الو�سال، 
وكيف يتقي حلظة الوداع، فالتمعت يف نف�سه فكرة املوت الذي يغدو 
ميالدا جديدا، وفكرة الكاأ�ض التي تخلد احلبيب وجتعله حتت ال�سيطرة 
لأجل  والقتل،  احلرق  فكان  والقطيعة،  الهجران  بدل  دائما،  والطلب 

احلب واحلياة ولذة الو�سال الدائم املتجدد.
يهابه  وح�ض  من  احليوان  هذا  يتحول  الذئب،  اأدب  ويف 
ال�ساعر )ال�سنفرى، امروؤ القي�ض( اإىل �سديق يقا�سمه الزاد واملوؤان�سة 
)الفرزدق( اإىل �سحية كيد الإن�سان واأحقاده، فيقتل بال اأ�سف اأو رجفة 
ال�ساحب  و)تنكر  النقي�ض  اإىل  ال�ساعر  فل�سفة  حادت  اأن  بعد  طرف، 
الأرحام()25( لقريبه، وقطعت  والقريب  ل�سديقه  وال�سديق  ل�ساحبه 

واجلنب،  والبخل  احل�سد  مثالب  وظهرت  الوفاء،  مكان  الغدر  و�ساد 
وفاقت الذئاب الب�رصية ذئاب الرباري خ�سة وخيانة و�رصا، فاغتيل 

ذئب البحرتي)26(:

ِة اجُلوِع َما ِبِه �َش�ْص ِبَها ِعي�َشٌة َرْغُد�َشَما ِل وِبي ِمْن �ِشدَّ ِبَبْيَداَء َلْ ُتْ
�ِشُب ِري�َشَها ْيُل ُم�ْشَودَُّفاأَْوَجْزُتُه َخْرَق���اَء َتْ َعَلى َكْوَكٍب َيْنَق�صُّ َواللَّ
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عل���ى ظماأ ل���و اأنه ع���ذب الورد فخر وق���د اأوردته منه���ل الردى
ِتِه َوْقُدَوُقْمُت َفَجَمْعُت احَل�َشى وا�ْشَتَوْيُتُه َعَلْيِه، وِللرَّْم�َش���اِء ِمْن َتْ
َفْرُدَوِنْل���ُت َخ�ِشي�ًشا ِمْنُه ُث���مَّ َتَرْكُتُه َواأَْقَلْع���ُت َعْنُه َوْه���َو ُمْنَعِفرٌ 

الغرميني  بني  باملواجهة  الأنوف  بدغدغة  املوت  رائحة  تبداأ 
لكن  العيون،  بلغة  الآخر  واحد  كل  ويخاطب  العدوين،  وت�سادم 
م�سهد  عن  احلادثة  وتنجلي  قاتلة،  ب�سهم  عدوه  يعاجل  ال�ساعر 
ثم  للذئب،  ال�ساعر  اأَْكِل  م�سهد  العربي؛  ال�سعر  تاريخ  يف  فريد  جديد 
مغادرته وهو جمندل يف الرباري م�رصج بالدماء معفر يف الرتاب؛ 
لكن القتل مل يكن بال ذريعة، كان قتال مربرا بالنتقام، النتقام من 
ذئب الرباري وذئب الب�رص معا مار�ض فيه البطل نوعا من الإ�سقاط، 
الجتماعية  م�ساكله  وجملة  اأعدائه  جميع  على  الذئب  قتل  اإ�سقاط 
واأزماته النف�سية، من نق�ض للعهد و�سد وقطع حلبال الو�سال على 
اأكرث من �سعيد، كما يك�سف املوقف هنا عن تغري الأحداث يف ق�سة 
�ساركه  حياته،  رافق  اأن  فبعد  الرباري؛  وح�ض  مع  العربي  ال�ساعر 
عليه  نزل  ال�سعدي...(،  الأحيمر  )ال�سنفرى،  �سادقه،  احلياة،  ن�سب 
واأخريا  يقتله،  ثم  منه  يتحذر  نراه  )الفرزدق(،  الزاد  ونا�سفه  �سيفا 
نتيجة  كان  الفكري  التغري  هذا  ولعل  )البحرتي(،  وياأكله  ي�سويه 
حتمية لختالط الأجنا�ض وتبدل الطبائع وت�سعب الطوائف وحت�رص 

احلياة وات�ساع الفتوحات يف الع�رص العبا�سي.
فما  واحلروب؛  ال�رصاعات  من  ع�سيبا  وقتا  البحرتي  عا�ض 
ورهبته،  خوفه  مكامن  توقظ  اأو  فيه  توؤثر  الدامية  امل�ساهد  عادت 
ُيَردُّ كل ذلك اإىل �سلبية احل�سارة، �سلبية التعقيد و�سلبية اجلديد الذي 
بالزيف  مثقال  عاملا  اإل  املدنية  فما  وقهره،  وتوتره  حدته  من  زاد 
تناق�ض  اإذ  البدائية،  احلياة  يف  والن�ساعة  الرباءة  بينما  والتوافه، 
معطوبة  واأع�ساب  متجددة  هموم  من  احل�سارة  اإليه  حتمله  ما 
ق�سة  يف  املوت  جمع  املفرطة.  املادية  لطختها  ملتاثة،  واأخالق 
العربية  ال�سليقة  منها  تنفر  التي  الغدر  معاين  كل  البحرتي  ذئب 
وتدينها، وج�سد فيه و�ساو�سه وهواج�سه واأحزانه، فاأ�سبح املعادل 
واملعادل  واملنفرات،  والتخوفات  ال�سطرابات  لكل  املو�سوعي 
املو�سوعي هو )الرتكيبة املعادلة لإح�سا�ض معني(،)27( فقد حتول 
مظاهر  جمع  مو�سوعي(،  )معادل  �سورة  اإىل  البحرتي  عند  الذئب 
البيئة العبا�سية بتعفنها الجتماعي و�سقوطها الأخالقي، ثم �سورة 
املتوكل،  زمن  بها  يحظى  كان  التي  الجتماعية  املكانة  لرتاجع 
عالقته  لنهيار  واأخريا  و�سدها،  وتنكرها  احلبيبة  لهجران  وثالثا 
باأقاربه، وتداعي اأركانها؛ فا�ستلزم قتل الذئب قتل كل تلك النكبات 

يف نف�سه اأول، ويف الذئب ثانيا. 
2. تيمة املوت يف الق�شة ال�شعرية العربية احلديثة واملعا 

�شة:
أ تيمة املوت يف ق�ش�ص البطولة الوطنية والقومية: 	.

ومل  الق�سايا،  خمتلف  اإىل  ال�سعراء  التفت  احلديث  الع�رص  يف 
يفتهم احلديث عن املوت يف خمتلف اجتاهات الق�سة ال�سعرية، ولعل 
اأولها الق�سة ال�سعرية الوطنية والقومية، فقد واجه الأبطال القوميون 
املوت، م�سرتخ�سني الغايل وم�ستذلني ال�سعاب لأجل حرية اأوطانهم 

�سنق زهران)29(، والتي  ال�سبور)28(  كزهران بطل ق�سة �سالح عبد 
يقول فيها:

َكاَن َزْهَراُن ُغالًَما
ْد ُه �َشْمَراُء واالأَُب ُمَولِّ  اأُمُّ
ْدِغ َحَماَمْه َوَعَلى ال�شُّ

َوِبَعْيَنْيِه َو�َشاَمْه
�ِشًكا �َشْيًفا، َوَعَلى الزِّْنِد اأَُبو َزْيٍد �َشالََمْه ُمْ

َت الَو�ْشِم َنْب�ٌص َكالِكَتاَبْه: ا�ْشُم َقْرَيِة ُدْن�ُشَواْي َوَتْ

مبختلف  حمملة  رمزية  فنية  طاقة  زهران  ق�سية  يف  املوت 
ل�سبب  رمز  �سدغه  على  املر�سومة  فاحلمامة  والإيحاءات؛  الدللت 
هبوا  الذين  امل�ساملني  القرية  �سكان  هو  زيد  اأبي  وو�سم  املاأ�ساة، 
يدافعون عن ثمرة عرقهم بال�سيوف والع�سي واحلجارة، اأو رمز القوة 
والفتوة وال�رصامة يف الدفاع عن الأر�ض والعر�ض، وهو الغالم الذي 
الأجنا�ض  ذات  اإىل م�رص  اإحالة  واأب مولد، ويف هذا  �سمراء  لأم  ولد 
بينما  املتتالية،  الزمان  اأحقاب  عرب  املتباينة  والديانات  املختلفة 
اإىل  الذي نق�ض حتت و�سم احلمامة رمز النتماء  ا�سم قرية دن�سواي 
الأر�ض والنت�ساب اإليها، كما اأن )دن�سواي( ا�سم يخرج من مفهومه 

ال�سيق لي�سبح رمزا للوطن كله. 
مغتبطا  فرحا  احلياة  على  يقبل  ب�سيطا  فالحا  زهران  كان 
كان  فقد  الر�سم،  ويهوى  بال�سعر  ويولع  الغناء  يع�سق  جميلة،  يحب 
�سديقا للحياة قبل اأن يقلب معا�سه راأ�سا على عقب ويتحول م�سريه 
اإىل هذه النهاية املاأ�ساوية، ت�سدى -كغريه من الأبطال الوطنيني- 
اإىل الغزاة بعد اأن تفتح وعيه على مرارة طعم الرتاب املحتل، بجنوده 
ال�ستعمار،  نار  ليطفئ  باإباء  يتقدم  �سعبيا  الهمجيني ف�سار غ�سبا 
فكان  والإن�سان،  واحلب  الأر�ض  عن  دفاعا  النتقام،  نار  وي�سعل 
الظلم  �سد  ينفجر  الذي  الأر�ض  ابن  الب�سيط  العربي  الإن�سان  غ�سب 
موقف  من  موته  فيتحول  القا�سية،  املعاناة  لتغيري  وال�سطهاد 
احلزن والفجيعة اإىل موقف الثوري الذي يكون يف موته بعثا جديدا 
من  اأكرث  على  احلياة  معنى  موته  فعادل  الكرمي،  والعي�ض  للحرية 
�سعيد، فمرة حني كان ال�سهيد حيا عند ربه يرزق، ومرة بفل�سفة حب 
الظلم  عر�ض  اأ�سقطت  بثورة  ثم  حي،  وهو  يزرعها  كان  التي  احلياة 
وفياأت ال�سعوب ظالل احلرية، فعا�ض عا�سقا للحياة ومات من اأجل 

اأن ت�ستمر، فاأ�سبح رمزا خالدا عرب ال�سنني والأحقاب.
ثم ميوت النازح الفل�سطيني اإثر قراره العودة اإىل الديار بعد اأن 
ع�سف به احلنني وا�ستبد ال�سوق، يف ق�سيدة نداء الأر�ض)30( لفدوى 

طوقان،)31( فا�ست�سهد يف حادثة الأوبة تلك: 
ِه يِف اْنِفَعاٍل َي�ُشمُّ َثَراَها َواأَْهَوى َعَلى اأَْر�شِ
 ُيَعاِنُق اأَ�ْشَجاَرَها َوَي�ُشمُّ الآِل َح�َشاَها

ْدِرَها الرَّْحِب َخدًّا َوَفْم ْفِل يِف �شَ  َوَمرََّغ َكالطِّ
َواأَْلَقى َعَلى ُح�ْشِنَها ُكلُّ ِثَقِل �ِشِنِن االأََلْ

َدى  َبَدا الَفْجرُ ُمْرَتِع�ًشا ِبالنَّ
َعَلى َج�َشٍد َهاِمٍد ُم�ْشَتِيْح
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يبداأ املوت بالتحرك نحو بطل الق�سة منذ �سمم على العودة 
اإىل الأر�ض، متحديا ال�سهيونية الغا�سمة، لكنه يقتل بطلقة غادرة، 
اإيحاء بال�سورة احلقيقية لال�ستعمار عامة، وال�سهيونية  ويف قتله 
ربوع  يف  �سكانها  وت�ستيت  الديار  ب�سلب  يكتفي  ل  فهو  خا�سة، 
وكره  احلرية  بحب  تنب�ض  دم  من  قطرة  اآخر  ميت�ض  بل  الأر�ض، 
للحمية  وبثا   ، للنخوة  اإثارة  عامل  ال�سيخ  موت  فكان  ال�ستيطان، 
والتيقظ  للوعي  وتنبيها  الثورة،  يف  وحتبيبا  للحما�سة  واإ�ساعة 
ب�رصورة ا�سرتجاع الأر�ض املغت�سبة، لأن الأر�ض هي البعد الروحي 
ح�سب  تختلف  الأر�ض  اإىل  النا�ض  نظرة  اأن  واملعروف  اإن�سان،  لأي 
الزمان واملكان ووجه الروؤية اإليها؛ فمن النا�ض من وجد فيها نهاية 
راأى  من  ومنهم  اخلليقة،  بدء  منذ  الكائنات؛  جميع  ومدفن  احلياة 
فيها مرقد الكنوز واخلريات، اأما الأبطال ال�سيا�سيون فقد وجدوا فيها 
الأ�سل والعر�ض والنتماء، هي الأم الروؤوم التي ل ينقطع عطاوؤها 
على  املوت  ويتمنون   ، اإليها  دائما  فيحنون  وخريها،  ومناوؤها 
�سعيدها؛ لذا ارتبط املوت يف هذا النموذج القومي بالراحة )هادئ 
م�سرتيح(، ف�سورت التيمة ال�سيخ وهو يت�سور اأملا بدمه النازف دون 
تراب  فوق  وهو  اأنفا�سه  ي�رصق  لأنه  م�ستحب  موت  باملوت،  مبالة 
ال�ساعر، حيث و�سع حدا  الكرمية، موت جاء مريحا لعذابات  اأر�سه 
لغربته وبعاده، ثم هو موت يف �سبيل املبداأ والق�سية، �سورة املوت 
اإذ ي�سارك مبوته يف منح احلياة  الذي يغدو ميالدا وبعثا وجتديدا؛ 
الكرمية لالأجيال القادمة، لتحيا يف كرامة بعيدا عن اأي امتهان اأو 
ا�سطهاد، موت يعني التم�سك بالأر�ض وعدم التفريط فيها وافتدائها 
بالدماء احلارة؛ لأن املوت فوق الأر�ض هو اإ�سهام يف حتريرها، هو 
بعثا  هذه  ال�سيخ  ق�سة  يف  املوت  اأ�سبح  لذلك  ل�ستيطانها،  رف�ض 
جديدا ي�سجع ال�ساعر على الفتخار به؛ لأنه ل يختلف عن اأي ن�رص 

يحققه املكافحون الأحرار يف ميدان القتال. 
يد جمرمة  على  والدها  نوار مبعية  الفل�سطينية  الفتاة  وتقتل 
احلرب ال�سهيونية را�سيل �سوارزنربغ، �سمن ق�سيدة نزار قباين)32( 

اأكتب للعرب ال�سغار، حيث يقول:
َغاِر اأَْكُتُب ِباْخِت�َشاْر اأَْكُتُب لل�شِّ

َدة َيْدُعوَنَها َرا�ِشيْل نَّ ٍة ُمَ َة اإِْرَهاِبيَّ ِق�شَّ
َدْه َي امُلَمدَّ لَّ اأُمِّ َحلَّْت َمَ

ِبيَحُة امُل�ْشَت�ْشِهَدْه ي اأََنا الذيَّّ اأُمِّ
َواأُْخِتَي الَقِتيْل

يْل َقَها الَيُهوُد يِف االأَ�شِ اأُْخِتي الِتي َعلَّ
ِويْل، اأُْخِتي اأََنا الَهِتيَكُة االإَِزاْر ِمْن �َشْعِرَها الطَّ

ِليْل اأُْخِتي الِتي َماَزاَل ُجْرُحَها الطَّ
َماَزاَل ِباْنِتَظاْر... 

�سفن  )يف  اإبحارها  منذ  املوت  خيوط  بن�سج  را�سيل  تبداأ 
وكي  العربية،  نوار  حمل  حتتل  كي  واليهود،  والطاعون  اجلرذان 
التي  نوار  الأخت  اأر�ض  البيارات اخل�رصاء يف اخلليل،  اأر�ض  تدن�ض 
واإثخانها باجلراح، فهي  اإزارها  �سعرها،()33( بعد هتك  علقوها من 
الب�سيط  الفالح  نوار،  والد  ُيردى  ثم  منازع،  بال  �سادية)34(  بطلة 
راأى  حني  الرتاب،  على  والغرية  الأر�ض  كرامة  فيه  تاأججت  والذي 
جمرم  قنا�ض  �سددها  بطلقة  اأردوه  ولكنهم  فثار  حترتق،  بياراته 
اإىل  العادي  معناه  من  املوت  فانزاح  الرتاب،  اإىل  م�سدودة  وكفه 
وطاأت  حني  را�سيل  مثلتها  التي  ال�سهيونية  املخططات  معنى 
اأهلها وهجرته وجعلته  املغت�سبة، ف�رصدت  فل�سطني  اأر�ض  قدماها 
الذي نف�ض  ال�ستيطاين  ال�ستعمار  الدول، وهي  اأ�سالء متناثرة بني 
من  املجابهة  روح  حتى  وا�ستنزف  اإن�ساين،  معنى  اأي  من  يديه 
العرب باأ�ساليبه القذرة؛ فراحوا يتفرجون على نوار ومثيالتها وهم 
ي�ست�سعرون الطعنة النجالء من عدوهم، وتقف را�سيل تلوح برايات 
ن�رص ال�سهيونية وهزمية العرب، وتعلن اأن من يريد اأن ي�ستنقذ نوار 

الفل�سطينية عليه اأن ي�سبح را�سيل ال�سهيونية.
حت�رص تيمة املوت كذلك يف مطولة خليل مطران)35(، نريون 
مرة  بطريقتني؛  عنها  ويعرب  التيمة  فت�ستجلب  روما،  حاكم   Néron

يقتل فيها �سعبه، ومرة ينتحر بجريرة نف�سه.
َل���ُه َزاَن���ْت  ���ٌة  ِجنَّ ْدَهى َعَلى امُلْل���ِك َواأَْزَرىَفَعَرْت���ُه  ���ًة اأَ ُخطَّ
واجُل���َذى َتَتَه���اَوى  َجْمَراَفامَلَب���اِن  َتْنَف����صُّ  والُدَمى  َتَتَاَم���ى 
���ٌل ُذهَّ َحَي���اَرى  َو�َش���اَء الَهْوًل َغْمَراَواالأََنا�ِش���ي  َغاَمرُوا َهْوالً 
َنَف���رٌ اإِالَّ  الَوْق���ِد  يِف  ����صٌ  َتَخ���ُذوا االأَ�ْشالََء َفْوَق الَوْقِد ِج�ْشَا ُخوَّ

تنطلق تيمة املوت يف هذه الق�سة منذ جتراأ نريون على الأقلية 
من الن�سارى ورماهم بجرم ما اقرتفوه، ثم قدمهم طعاما لل�سواري، 
ذلك لكونهم اأقلية �سعيفة ل حول لها ول قوة، وعاد بحيلة جديدة 
و�ساعر،  اأنه جميل مطرب م�سور ممثل  فادعى  الفخر؛  ل�سعبه وهي 
كانت خم�سة وجوه ل�سخ�ض واحد، رماه غروره و�سكوت الرعية عليه 
اإىل ادعائها، ودعا احل�سود حل�سور ا�ستعرا�سه فاإذا الأعالم والزينة 
ب�رص؛  بقلب  خطرت  ما  معجزة  روما  يف  ليخلقن  يق�سم  ثم  والأنوار، 
م�ساهد  فيها  واإذا  النار،  بلهب  حمراء  ر�سمها  التي  اللوحة  فكانت 
ر�سمها بغري حرب واألوان: مبان متهاوية وجمرات متطايرة، ومتاثيل 
منق�سة، واأنا�ض حيارى، و�سوار منطلقة فزعة، وغريها من امل�ساهد 
ادعى  التي  الفنون  وهي  واملو�سيقى،  والر�سم  ال�سعر  �سمت  التي 
الطاغية اإجادتها يف اأمة غافلة عن اأمرها، َبلََّغْت نريونها امُلْلَك عن 

غري وجه حّق؛ فبغى وجترب وعاث يف الأر�ض ف�سادا وا�ستبدادا، ثم 
غفروا ذنبه وحمدوه عليه وهم يعرفون ما جرَّه عليهم ذلك الطاغية 
لكنهم تغابوا ، فتمادى �سخفه واأذاه، فلها بهم حتى �ساقت الدنيا به 

فمات منتحرا.
ير�سم املوت منهجه يف هذه الق�سة مرتني؛ مرة بقتل الطاغية 
طغيانه  على  �سعبه  و�ساعده  ادعاءاته،  �سل�سلة  بداأ  اأن  بعد  للرعية 
واأوهموه باأنه اإن�سان كامل ومالك كل فن؛ فتمادى حتى اأحرق روما 
اأن  انتحر، ولو  َيْعَمُه يف طغيانه حتى  امتد  مبن فيها، واأخرى حني 
نتيجة  هو  الرعية  فموت  وارتدع،  لنتهى  وناه�سته  انتهرته  ته  اأمَّ
هو  الطاغية  وموت  والن�سياع،  والر�سوخ  واجلنب  للخوف  حتمية 
نريونها  تخلق  اأمة  فكل  وال�ستعباد،  لال�ستبداد  الالزمة  النتيجة 
نريون  ق�سة  يف  املوت  لكن  وخنوعها،  �سعفها  من  بالقوة  ومتده 
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هذه وعلى �سلبيته يحمل قيمة اإيجابية تنبع من كون �سيا�سة نريون 
لوعي  مكر�سة  هي  اإمنا  الرعية،  �سكوت  من  اكت�سبها  التي  التع�سفية 
لل�سعوب العربية �سد طبقة احلكام اجلدد �سنيعة امل�ستعمر، خا�سة 
بعد اأن ا�ستفحل اأمرهم وا�ستد طغيانهم واأ�سبحوا حربا �رصو�سا على 
من  اأعظم  خطرا  احلية  ال�سمائر  اأ�سحاب  فيهم  فراأى  جلدتهم،  بني 
خطر ال�ستعمار نف�سه، ف�ساق ال�سعراء منوذجهم هذا لتنبيه ال�سعوب 

معناه  من  املوت  يتحول  وبذا  املماثلة،  التجارب  من  وحتذيرها 
املدينة  فحرق  بالإيجابية،  مفعم  معنى  اإىل  ال�سلبية  يف  املغرق 
ب�سكانها وانتحار الطاغية، نهي عن التجارب املماثلة لكل ال�سا�سة 

وال�سيا�سيني يف كل وقت وحني. 
تيمة املوت يف الق�ش�ص االجتماعية:	.أ

ي�ستدعي اإيليا اأبو ما�سي يف ق�سة بائعة الورد)36( تيمة املوت يف م�سهد درامي متميز، يقول فيه:
َقاَمُتُه َكالُغ�ْش���ِن  َفًتى  َقْت���ُه  ُحْلَو اللِّ�َشاِن اأََغ���رَّ الَوْجِه ُمْزَدِهَراَتَعلَّ
اَق َذْرًعا ِبَا ُيْخِفي َفَقاَل َلَها: اأُْلِزُم ِفي���ِك الَعيَّ واحُل�َشَاَو�شَ اإَِل َم 
���ا اْقِتَاُنِك ِبي اِحَبًة اأَمَّ َفَلْي�َص َيْخُط���رُ يِف َباِل َوالَ َخَطَرااأَْه���َواِك �شَ
َه���ا ُب���ْرَكاٌن َث���اَر َواْنَفَج���َراَواأَْقَبَل���ْت َنْحَوُه َتْغِل���ي َمَراِجلُُها َكاأَنَّ
َه���ا َعاَجَلْت���ُه َغ���ْيَ َواِنَي���ٍة ���ْدِرِه َنْهَراَلِكنَّ َرْت يِف �شَ ِبَطْعَن���ٍة، َفجَّ

ال�ساعر بطلته �سقراء جميلة، مل يرتفع بها جمالها عن  �سور 
للبيع،  الورود  ت�ستعر�ض  ال�سوارع  جتوب  راحت  اإذ  ال�ساق؛  الكدح 
تتعرف اإىل فتى و�سيم تظنه �سندها، لكنه يغدر بها كما غدر املجتمع 
بقتل  مرة  مرتني،  املوت  ت�ستجلب  وبذلك  وتنتحر،  فتقتله  اأكرث،  اأو 
ال�ساب وهنا تتجلى ثقافة اجتماعية تنبئ عن و�سع متحدر ملجتمع 
يدعي الكمال يف التح�رص، املجتمع الغربي، وال�ساب عينة عن اأفراده 
وثقافته، ومرة بانتحارها وهو تعبري عن رف�سها لكل اأ�سكال القمع 
فكرها،  ويف  كيانها  ويف  ج�سدها  يف  قمعها  الذي  املجتمع،  لهذا 
ومبختلف  اجلوانب  كل  من  املقموعة  الأجنبية  للمراأة  مثال  لتغدو 
املقايي�ض، تنت�رص باملوت عن القمع، ف�ساق اإيليا املوت اإىل منوذج 
اإذ  املعهودة،  والن�سقية  التنميط  فك�رص  الغربي،  املجتمع  اإن�ساين من 
التحنط  من  بدل  باحلياة،  تنب�ض  ب�رصية  �سخ�سية  ر�سم  يف  )اأ�سهم 
اجلاهزة()37(  والأفكار  بال�سعارات  والتغلف  التنميط  توابيت  يف 

ل�سخ�سيات عربية ماألوفة ومنطية، ولعل ذلك ما اأدى اإىل ما ي�سميه 
النقاد بنزع الألفة ، هذا العن�رص الذي )يراه ال�سكالنيون الرو�ض �رصطا 
لأدبية الأدب،()38( فالبطلة بائعة ورد جتوب ال�سوارع، وهذه العالمة 
لل�سخ�سية  وقمع  وكدح  عذاب  عن  تنبئ  فكرية  اأبعاد  ذات  ال�رصدية 
يرمز  حني  ففي  والدميقراطية،  التطور  يدَّعي  ح�ساري  جمتمع  يف 
قد  البطلة  فيه  تتحرك  الذي  املجتمع  كون  اإىل  و�رصاوؤه  الورد  بيع 
والقمع  وال�ستغالل  الكدح  واملدنية، جند  التح�رص  اأ�سواطا يف  قطع 
اجل�سدي �سورة لأحط املجتمعات التي ل هم لها �سوى اإ�سكات جوع 

البطون وكم عواء غرائز الأج�ساد. 
فقدت  اأن  بعد  ملوم�ض  ذكرها  الآتي  الق�سة  يف  املوت  ي�ساق 
الريال املزيف)39( لالأخطل ال�سغري  زوجها يف احلرب، �سمن ق�سة 
)ب�سارة اخلوري(، تروي حكاية فتاة ح�سناء ا�سطرتها ظروف ما بعد 

احلرب اإىل �سلوك طريق البغاء للعي�ض: 
ي واْبَنِت���ي وَحَياُتَها وِعالَُجَها َيْحت���اَُج ِلالإِْنَفاِق اأَاأَ�ُش���وُن ِعْر�شِ
���ُف امُلْهَراُق َعفُّ َيا َباء التَّ اأََن���ا اإِْن اأَِع���فُّ َقَتْلُتَها َفَع���اَلَم الَ َتْ
ُل االإْطَراِق َياِئَه���ا ُمَتَوا�شِ َرَجَعْت ويِف َيِدَه���ا الرَِّياُل وَراأْ�ُشَها حِلَ
َه���ا َخَطَرْت َلَها اْبَنُتَه���ا وَما َتْلَقاُه ِم���ْن اأََلِ َطَوى االإِْمالَِق وَكاأَنَّ
َْياِق اَبَه���ا ِمْثُل اجُلُن���وِن َفَتْمَتَمْت ُب�ْشَاِك اإنِّ ُع���ْدُت ِبالتَّ َفاأَ�شَ
ُه َواْنَهاَل ِباالإِْرَع���اِد َواالإِْبَراِق َبَعْي���ِه َوَج�شَّ َفَح�َص الرَِّي���اَل ِباإِ�شْ
َّاِق �ِشُبِن���ي ِمَن ال�شُّ ِني؟َعْفًوا َوَتْ ���ِدي اأََت�ُشبُّ ُقْبًح���ا ِلَوْجِهِك، �َشيِّ
اَح���ْت َوَقْد �َشَقَطْت ِمَن االإِْرَهاِق ُف؟ ! �شَ ٌف، اأَُمَزيَّ الَ، َفالرَِّي���اُل ُمَزيَّ
ْيٌف َعَلى االأَ�ْشَواِق ُة َوَفَتاُتَها �شَ ْم�ُص َوْهَي �َشِجيَّ َطَلَعْت َعَلْيَها ال�شَّ

يتحرك املوت نحو بطلة الق�سة اإثر مغادرة زوجها اإىل �ساحة 
وحيدة  بناتها  مع  الأم  وبقيت  وطنه،  ليحيا  اأنفا�سه  ي�سلم  القتال، 
فريدة، يلفعها الفقر وتنه�سها احلاجة، فراحت متار�ض البغاء لتعي�ض 
هي وبناتها، لكن ظلم املجتمع وفجور اأنا�سيه اأديا بها اإىل النتحار، 
اأف�سل، عامل يوتوبي ماأمول جميل،  حماولة بذلك الهروب اإىل عامل 
فيه تتحقق العدالة الجتماعية، وتزول كل امل�ساكل ال�سيا�سية التي 
النهيار  اإىل  وباملجتمعات  والت�رصيد  املوت  اإىل  بالأفراد  توؤول 
ثم  ال�رصف،  ميدان  يف  زوجها  اإىل  طريقه  املوت  فر�سم  والتدمري، 
ر�سم طريقه اإليها فتنهي حياتها وهي مثقلة مبزيج معتق من عذاب 

ال�سمري والياأ�ض والقنوط واحلزن والنقمة؛ حني اكت�سفت زيف ريالها 
الذي قب�سته ثمن خطيئتها، وما الريال اإل رمز ملجتمع يحيا بع�ض 
عن  واملدافعون  فيه  ال�رصفاء  يجد  ل  حني  يف  الرتف،  حياة  اأفراده 
الأر�ض والعر�ض ما ي�سدون به عواء البطون، ذاك ما اأف�سى بالبطلة 
حتديد  يف   Aristote اأر�سطو  قول  حد  على  الرتاجيدية  نهايتها  اإىل 
ذاته  البطل  طبيعة  يف  خطاأ  قاتال،  خطاأ  )ت�سور  باأنها  الرتاجيديا 
الطبيعة  هذه  ا�سطدام  وعن  نف�سيته،  وتكوين  �سخ�سيته  تركيب  يف 

باملجتمع اأو القدر تتولد النهاية الرتاجيدية الفاجعة.()40( 
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دفعها حظها اإىل اأنا�ض ذوي فجور ل يكتفون بهتك الأعرا�ض، 
اإىل نهايتها  اأو�سلها  الزائفة؛ مما  بل يخدعون �سحاياهم بالأموال 
تلك، هي �سحية ف�ساد جمتمع باأكمله، جمتمع ي�سنع جمرميه على 
حد قول برنارد �سو Bernard Shaw، )اإن املجتمع الذي يجرب املراأة 
على بيع �رصفها جمتمعا ل �رصف له على الإطالق، لذلك ل يجب اأن 
نوجه اأ�سابع التهام اإىل العاهرة، بل ن�سوبه اإىل املجتمع وظروفه 
بنا املوت يف نهاية  اإيجادها.()41( وهكذا يف�سي  ت�ساعد على  التي 
الجتماعي  الظلم  من  والنتقام  النقمة  النقمة،  معنى  اإىل  الق�سة 
معناه  من  فتحول  اخلال�ض،  هو  املوت  وغدا  البطلة،  على  امل�سلط 
املعجمي اإىل دللته النزياحية، ومن فاعليته يف احلزن يف معناه 
العادي، اإىل فاعلية الإنقاذ يف حلظة البطلة هذه، فتحبب املوت اإىل 

نف�سها ليقينها اأنه املالذ الأخري، فيما ي�سبه ما ي�سميه علماء النف�ض 
باملازوخية،)42( وفق فل�سفة الهروب اإىل عامل ميتافيزيقي يوتوبي 

تتحقق فيه كل الأ�سياء النا�سعة الرائعة. 
اأ�سخا�سا  ال�سالفة  الق�س�ض  يف  املوت  مق�سد  كان  واإذا 
خليل  ق�سة  بطل  فاإن  الزمن،  من  ردحا  احلياة  يف  ق�سوا  حقيقيني 
مطران)43( )اجلنني ال�سهيد()44( �سخ�ض مل تدرج له يف دنيانا ِرْجٌل 
ول فتح له فيها جفن، هو جنني عاجله املوت وغدر الب�رص يف عامله 
الأول الربيء بطن الأم، بعد اأن جترعت ال�سم تخل�سا من الف�سيحة 
على  املوت  مقطع  يف  ال�ساعر  يقول  مغرر،  بها  غرر  اأن  بعد  والعار 

ل�سان البطلة: 

ا ���ا َت�ْشَتِه���لَّ ُمب����شِّ اَك ُم�شِفراَتُ���وُت ومَلَّ َتُ���وُت َوَلْ اأَْنُظ���ْر ُميَّ
اأََب���رَّ َواأَطه���راُتَف���اِرُق َق���ْ�اً ِفيِه ُعذِّْب���ت اأَ�ْشُهرا اإِل ج���َدٍث ِمْن���ُه 
ْحِل ْيِ ُدوَنَك َوالنَّ َغاُر الطَّ يا �شِ ْم���َت حتَّى ُتودِّعاوَتْ َتُ���وُت َوما �شلَّ
ِلت�ْشَعا ُم���وَم  ال�شُّ َت�ْشِقيَك  َك  َوَتْنِفيَك ِمْن َجْوِف ِبِه كْنت ُموَدعا واأُمُّ
ِمَن احُل���ْزِن واالآالم َوالَفْقِر َوالذُّلِِّلَتْخل�َص ِمْن عْي�ْص َثِقيٍل ِبا وعى

ثمرة  لكونه  تكوينه،  بدء  منذ  اجلنني  نحو  املوت  يزحف 
يف  الجتماعي  البوؤ�ض  يكون  ما  )واأكرث  بائ�سة،  لفتاة  خطيئة 
تيار  يزحف  فهناك  الكربى،  املدن  �سيما  ول  احل�رصية،  البيئات 
والعائالت.()45(  الأفراد  من  كثري  اإىل  ال�سقاء  معه  حامال  اخلالعة 
قدر للجنني اأن ميوت، ومل يخطئه املوت؛ فلو قدرت له احلياة �سيولد 
يف جمتمع �سلبي جترد من قيمه، و�سادت فيه �رصائع عمياء وتقاليد 
فا�سدة تعاقب املراأة اإذا �سقطت وت�سامح الرجل، والأجدى باملجتمع 
ويلم�ض  الفقراء،  اأفواه  يف  احلياة  مبرارة  )ي�سعر  فعال  يكون  اأن 
واملظلومني  واملنكودين  املنكوبني  اأح�ساء  يف  الزمن  �سهام  مواقع 
اأعرا�ض  ل�سو�ض  اإىل  اأفراده  يتحول  اأن  بدل  واملحرومني،()46( 
الفتاة على  اأن تالم هذه  الأجدى من  ف�ساد وانحالل، كان  وزارعي 
ذنبها، اإدانة املجتمع الذي ي�سبب تلك الظروف القا�سية، وكان حقها 
اأن  لتتطهر،  بها  يهيب  اأو  لرتعوي  يزجرها  اأن  )قبل  املجتمع  على 
يهيء لها العي�ض الكرمي، ويح�سنها من الزلل ويوؤن�سها بالهداية بعد 
لي�ض حزنا وماأ�ساة كما عهدنا املوت،  ال�سالل،()47( فموت اجلنني 

وعلى  للمراأة،  الدونية  النظرة  على  قائمة  اجتماعية  فل�سفة  ولكنه 
وخلفية  يتما�سى  مبا  املجتمع  يف  والعقاب  الثواب  قانون  تفعيل 
يقتل  لذلك  الرجل،  وتربئة  املراأة  اإدانة  على  القائمة  الفكرية  اأفراده 
اجلنني يف ظلمات البطن قبل ظلمات الدنيا يف حماولة من البطلة 
اأخطاأ وتدين  اإذا  الرجل  التي ترباأ  لتقوي�ض فل�سفة املجتمع اجلائرة 

املراأة اإذا زلت.
تيمة املوت يف الق�ش�ص الرمزية:	.أ

ال�سابقة وقتل غريه، متوت  الق�س�ض  الإن�سان يف  مثلما مات 
ال�سياد  �سوقي  اأحمد  ق�سيدة  يف  افرتا�سية  ك�سخ�سية  الع�سفورة 
والع�سفورة،)48( وهي من اأمناط ال�رصد على ل�سان احليوان، )يعر�ض 
فيها الكاتب اأو ال�ساعر �سخ�سيات وحوادث، على حني يريد �سخ�سيات 
وحوادث اأخرى عن طريق املقابلة واملناظرة، بحيث يتتبع املرء يف 
قراءتها �سور ال�سخ�سيات الظاهرة،()49( ورمبا مق�سده هذا هو ذات 
املق�سد الذي �سعى اإليه ابن املقفع يف زمانه، يقول يف اآخر مقاطعها: 

ا اِب َحبَّ َ ال���تُّ َف���ْوَق  اأََرى  اَقاَل���ْت  َحبَّ ���ْيُ َوَم���ا اأَ ���ا ا�ْشَتَهى الطَّ ِمَّ
اخَل���ْيِ ِباأَْه���ِل  ْه���ُت  َت�َشبَّ ْيَِق���اَل:  الطَّ َباِئ�َش���اِت  ْق���ِري  اأُ وُقْل���ُت: 
ِك َن�شُّ َل���ِكَقاَل���ْت: َفُجْد ِل َيا اأََخ���ا التَّ َق���اَل: اْلِقِطي���ِه َب���اَرَك اهللُ 
ُع الُع�ْشُف���وِر يِف امِلْنَقاِرَف�َشِلَي���ْت يِف الَف���خِّ َن���اَر الَقاِري َ َوَم����شْ
ِلالأَْغ���َراِر َتُق���وُل  اِرَوَهَتَف���ْت  َ ����شْ ِباالأَ الَع���اِرِف  َمَقاَل���َة 
���اِد ِبالزُّهَّ َتْغ���َتَّ  اأَْن  ���اَك  اِد!اإِيَّ يَّ َت َث���ْوِب الزُّْهِد ِمْن �شَ َكْم َتْ

تختفي ال�سخ�سية احلقيقية يف الق�سة )الإن�سان( خلف هياأة 
الكذاب،  خلداعها  فين�ساع  باملظاهر،  يغرت  الذي  ذاك  الع�سفورة، 
كرث  التي  املعا�رصة  للمجتمعات  �سورة  الأق�سو�سة  ت�رصده  وما 
فيها اخلداع والغدر، وانت�رص فيها الأدعياء على الدين؛ تر�سد املوت 
فاأوكلت  الإن�سان املخادع،  الذي مثل  الفخ  الع�سفورة بني مقب�سي 
عامل  )يف  ودم  حلم  من  اآدمية  ل�سخ�سيات  ت�سند  كالتي  وظيفة  له 

الواقع(، اأو �سخ�سيات من احلروف والكلمات )ال�سخ�سيات على ورق 
ال�رصد(، حيث )يعرف تنيري Tisanière م�سطلح الوظيفة ويحوله اإىل 
عامل معرفا اإياه بالقائم بالفعل اأو متلقيه بعيدا عن اأي حتديد اآخر، 
وامل�سيئة  املوؤن�سنة  والكائنات  الأ�سياء واملجردات  العامل  و�سي�سم 
معا، بغ�ض النظر عن اأي ا�ستثمار دليل اأو اأيديولوجي،()50( لين�سف 
الع�سفورة التي بدت �سورة للغرِّ الذي ينخدع باملظاهر تبهره دون 



165

2018 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الرابع واألربعون (1) - آذار 

اأن يتعمق يف معرفة احلقائق، وجت�سيد لالإن�سان الذي ل يتاأمل يف 
القدم قبل اخلطو، وبذلك يدل املوت على  العواقب ول يقدر مو�سع 
ماآرب  لتحقيق  الدين  بحجاب  والتخفي  الجتماعي  النفاق  معنى 
الراف�سة ملثل هذه املظاهر، وموقفه  ال�ساعر  الدنيا، ويكر�ض ثقافة 

من اأدعياء الدين، الذين هم يف احلقيقة األد اأعدائه.
ويع�سف املوت ببنف�سجة نقول فيا�ض)51( حني تركت جمامع 
ت�ستك�سف ما كان عنها م�ستورا وعليها خاف، يقول  الزهر وراحت 

عنها يف اآخر م�سهد من الق�سة: 

���ْت َوَق���ْد �َشِمَع���ْت اْلَقْه���ِرَوِلَقْهِرَه���ا اأَنَّ ���َة  اأَنَّ َواِب���ِع  الزَّ َو�ْش���َط 
���ُب َنْحَو الُعالَ الزًّْه���ِرَيا َلْيَتِن���ي َلْ اأَ�شْ َمَواِك���ِب  َب���ْنَ  َوَبِقي���ُت 
ْه���ِرَم���ا َكاَن اأَْغَناَه���ا َواأَ�ْشَعَدَه���ا َلْو النَّ ���َة  فَّ �شِ ُتَف���اِرْق  َلْ 

لالإن�سان  احلتمية  النهاية  للبنف�سجة  بالن�سبة  املوت  كان 
حده  عن  الزائد  الطموح  يجرف  ما  وغالبا  طموحه،  يف  املبالغ 
الدواء  وكان  العاقبة،  �سوء  اإىل  البنف�سجة(  مثلته  )الذي  الإن�سان 
الناجع لنف�ض الإن�سان الطماع، الذي ل ير�سى بن�سيبه ، ول تعرف 
القناعة اإىل نف�سه �سبيال، في�سمو اإىل ما هو اأعلى دون اأن يدرك م�سقة 
درب املعايل، فح�رصت تيمة املوت لتق�سف حياة البنف�سجة، فيوؤدي 
اأن هناك من  والفقد، على  احلزن  بدل  والغرور  التهور  املوت معنى 
اإليه البنف�سجة بهذا  الرومان�سيني من مل ينظر اإىل امل�سري الذي اآلت 
املنظار، بل اأن اإقبالها على املهالك ل ندم عليه؛ لأن يف ترك حياة 

البنف�سج الو�سيع الآمن امللت�سق باأدمي الأر�ض، ذلة وخنوعا ومت�سكا 
اإىل  والتحول  القدمي،  ترك  هي  اإمنا  احلياة  حقيقة  بينما  بالعتيق، 
اجلديد، فكان املوت يف هذه الق�سة بوجهني؛ وجه �سلبي هدام مرده 
خالق  اإيجابي  وووجه  الزائد،  للطموح  حتمية  نتيجة  املوت  كون 
اإىل  املرء  اإىل قوة تدفع  اإىل كونه موتا مرغوبا مادام يحيل  يرتكز 
اكت�ساف املجهول وا�ست�رصاف امل�ستقبل، وجميل اأن ميوت املرء وقد 

علم مبا مل يعلمه غريه، واأحاط مبا مل يحطه �سواه. 
رمز  )وهو  بدوره،  ال�سغري)52(  ما�سي  اأبي  اإيليا  حجر  ينتحر 

للفرد يف املجتمع( ميتة ناقمة، تنبئ عن �سوء تقدير لالأمور:

ي َواأَْم�شِ الُوُج���وَد  َه���َذا  الَبَق���اَءَفالأَُغاِدْر  َكِرْه���ُت  اإٍنِّ  ِب�َش���اَلٍم 
َماَءَوَهَوى ِم���ْن َمَكاِنِه، َوْه���َو َي�ْشُكو ْهَب والدَُّجى وال�شَّ االأَْر�َص َوال�شُّ
و َف���اُن، َيْغ�َشى امَلِديَن���َة الَبْي�َشاَءَفَت���َح الَفْج���رُ َجْفَنُه، َف���اإَِذا الطُّ

للفرد  �سورة  هو  والذي   – ال�سد  يف  ال�سغري  احلجر  ي�ستدعي 
– املوت فيجيبه، وهو �سخ�سية جمازية كما ي�سميها  يف املجتمع 
مبفهومها  )ال�سخ�سية  لأن   )Philipe Hamon( )53( هامون  فيليب 
النف�سانية  الدرا�سات  تاآكل  بفعل  تدريجيا  متحي  بداأت  الكال�سيكي 
ثابتة  اإجرائية  لأدوات  تكرارا  تراكما غدا  �سهدت  التي  والجتماعية 
لنف�سه  ازدرائه  بعد  وذلك  نف�سها()54(،  تخطي  ت�ستطع  مل  ونهائية 
بالياأ�ض  املت�سحة  بال�سلبية  �سخ�سيته  فتت�سم  لوظيفته،  واحتقاره 
الدنيا  ا�سوداد  اإىل  اأدى  اأم�سه ويومه وغده مما  ياأ�ض من  والت�ساوؤم، 
والطموح  والنور والظالم،  وال�رص،  يف ناظريه، فت�ساوى عنده اخلري 
والقنوط، فاختار املوت منتحرا، وبذلك ي�ساوي املوت معنى الياأ�ض 

وهو  املجتمع،  الفعال يف  ودوره  مكانته  فرد  لكل  لأن  املربر،  غري 
�سورة لظاهرة النتحار التي تف�ست يف ع�رصنا كموت قهري يطلبه 
يوتوبي،  عامل  مريح،  عامل  اأف�سل،  عامل  اإىل  للخلو�ض  الأ�سخا�ض 

يتما�سى وما يهوون. 
أ تيمة املوت يف الق�ش�ص االأ�شطورية:	.

يف هذا النوع من الق�س�ض متوت بطلة ق�سة اإبراهيم العري�ض 
اأ�ساطري  )التمثال احلي( موتا عجيبا،)55( ورغم كونها مقتب�سة من 
�سلوكات  بها  لينتقد  �ساقها  ال�ساعر  اأن  اإل  واجلمال  للحب  اليونان 
اجتماعية �سائنة كالفقر واجلهل وا�ستغالل طبقة لأخرى، حيث يقول 

يف اآخر م�سهد منها:

ْوِب َعَلْيَها يِف اِْعِتالَِلْهَواَْنَحَنى َب���ْنَ َيَدْيَها َباِكًيا �ُش���وَء َماآَِلْه َوَطَوى َحا�ِشَيَة الثَّ
ْوَت َواِلْه اأََنا اأَْفِديِك َوَهْل ُيْجِديِك �َشْيِبي يِف اِْبِتَهاِلْه)اأََنا اأَْدُعوَك َوَهْل َي�ْشَمُع َمْيٌت �شَ
ْلَق���ى َنْظَرًة َحاِئ���َرًة َنْح���َو ِمَثاِلْه اِلْهُث���مَّ اأَ ْرَف َوالَ َيْرِث���ي حِلَ َف���َراآَُه ُيْح���دُِّق الطَّ
َهْت َبْع�َص َجَماِلْهَفاأََتى يِف الَياأْ����صِ اأَْمًرا َلْ َيُكْن َقطُّ ِبَباِلْه ْلٍد �َشوَّ اإِْذ َرَمى ِقْطَعَة �شَ

ْيِء َوَيْهِذي يِف اِْخِتَباِلْه َوَم�َشى َيْعُ�ُ ِبال�شَّ

Pygma� بجماليون لأ�سطورة  ا�ستح�سارا  الق�سة   اانت 
ول  الن�ساء  يكره  قرب�ض  يف  عا�ض  الذي  الإغريقي)56(  النحات   lion

يقربهن، اإىل اأن قرر �سنع ن�سخة خا�سة للمراأة، خالية من ال�سوائب 
والعيوب التي راآها يف الن�ساء الأخريات، وهكذا اأطلق اإزميله ليخلق 
منحوتة مل ير العامل مثيال لها روعة وجمال؛ فع�سقها، بينما الفتاة 
هي جالتيا Galatia بفكر خمتلف وواقع خا�ض، هي الفتاة الفقرية 

ال�رصيفة ، وعلى الرغم من جمالها مل ت�سلك باب الرذيلة لتقومي و�سع 
اجتماعي مفرو�ض عليها، �سعت لإنقاذ نف�سها بالت�سول وال�ستجداء 
ولكن النتهازية والأنانية جلبا لها املوت املحقق، ومل تكن الأ�سطرة 
هنا خلقا لعامل خيايل ل رابط بينه وبني ما يوؤثث الكون الإن�ساين 
العادي، واإمنا هو على حد تعبري توما�ض بافيل Tomas Pavel )اإجراء 
يقوم بنقل احلدث الواقعي داخل حدود اخلرافة،()57( وبالتايل كان 
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َمْوِك���ٍب يِف  اأَُدوِني����صُ  َتْخُف���ُقاأََط���لَّ  َراَياُت���ُه  ���وِر  النُّ ِم���َن 
الِقَف���اِر َب���ْنَ  َفَه���اَم  َواِريَح�َش���ُدوُه  َبْنَ َوْح�ِص الَف���اَل َوَبْنَ ال�شَّ
اِراإِنَّ َن���اَب الُوُحو����صِ اأَْلَط���ُف َحدًّا الَغ���دَّ امُل���َراِوِغ  ِل�َش���اِن  ِم���ْن 
َع�ْشَتُوًت���ا وَط���اَرُدوا  َم���اِء الِغَزاِرَط���اَرُدوُه  َوا�ْشَتَحلُّ���وا �ُشَْب الدَّ
َوا�ْشَتَعاُنوا ِدَماَهُم���ا  احَل���َواِريَوا�ْشَتَباُحوا  َوالنِّ�َش���اِء  ِباالإَِلَه���اِت 

يبداأ املوت بالتخفي لأدوني�ض منذ اأحبته ع�ستار وهامت به، 
اإىل هيامه يف  اأدى  له، مما  النا�ض منه وح�سدهم  ومنذ ثارت غرية 
الرباري حتى قتله الوح�ض بنابه، فخر �رصيعا ت�سيل دماوؤه وتختلط 
مبياه النهر، على الرغم من اأن اأدوني�ض �سورة العقل البدائي والعامل 
�سورة  واأ�سباهها،  واأن�سافها  الآلهة  اأحداثه  تتجاذب  الذي  الأول 
ت�ستند اإىل )�سخ�سيات واأحداث واأماكن مرجعية تعطي للن�ض �سمكا 
دلليا دون اأن ترتك له جمال للحركة،()61( اإل اأنه ا�ستنه�ض بفل�سفة 
جديدة تكت�سب عمقا يف الدللة ، وجدية يف الطرح غابت عن عملية 
اإلهة  من  ع�ستار  حتولت  منذ  فمات  الأ�سطورة،  لهذه  الأوىل  احلكي 
اأدوني�ض،  اإىل عا�سقة للجمال وهائمة به يف  مانحة احلب واجلمال 
تتبع خطواته، وت�سهد مقتله ، وحتزن عليه حزنا �سديدا؛ حتى غدت 
قطرة املاء الزلل، وتلونت بلون دم )اأدوني�ض( الذي اأريق يف الوادي 
املقد�ض، وت�ساعدت يف اجلو �سارية تذوب يف �سدر كل �ساب فيحب 
بل  �سدميية،  حالة  يف  و�سكونا  خال�سا  يعد  ل  موته  لكن  ويع�سق، 
انبعاثا وجتديدا، تتجدد معه الطبيعة يف ف�سل الربيع ف�سل احلياة، 
وقد  لونه،  فاتخذت  دمه  ت�رصبت  التي  النعمان  �سقائق  وانبثاق 
ق�سية  عن  لتعرب  احلديث  العربي  ال�سعر  يف  الدللت  هذه  انعك�ست 
فاأ�سبح  من �سعيد،  اأكرث  وعلى  العربية  ال�سعوب  والبعث يف  املوت 
موت اأدوني�ض ذا فل�سفة اإيجابية حتى كاأنه كيان اأ�سود بثوب اأبي�ض، 
الأف�سل،  الغد  هو  جديدا،  م�رصقا  ووجها  اأمال  يحمل  م�ستحب  موت 
بعد  ال�سعراء  افتقده  الذي  الأمان  هو  وانبعاثها،  احلياة  جتدد  هو 
انتقالهم من ب�ساطة الريف اإىل تعقد املدينة ، ومعاناتهم حتت وطاأة 
املفارقات املختلفة، وهو احلياة الأوىل يف �سيغتها الب�سيطة بعيدا 

عن )الإتكيت( الجتماعي وتناق�سات املدنية املوبوءة.

نتائج البحث:
فر�ست  تيمة  املوت  عاجلوا  ال�سعراء  اأن  اإليه  نخل�ض  ما  اآخر 
نف�سها منذ اخلليقة الأوىل، عرفوها كما عرفها الإن�سان يف كل مكان 
عنها  فعربوا  بها،  ال�سلة  �سديدة  باحلياة  ل�سيقة  وواجهوها  واآن، 
و�سخ�سوها يف و�سعيات خمتلفة، وبروؤية جديدة تتحكم فيها روؤية 

ال�شاعر وو�شعه على النحو االآتي:
و�سع  ♦ رف�ض  عن  تعبريا  القي�ض  امرئ  فر�ض  موت  كان 

املركوب  قتل  فكان  والت�رصيد،  القبيلة  من  اخللع  وهو  اجتماعي، 
حتديا لذلك ودفعا للقب امل�رصد. 

املوت يف معلقة عنرتة هو حتقيق للذات ونيل للمكرمات،  ♦
اإذ ارتبط قتل الكماة بتحقق حب عبلة، ونيل حب عبلة هو نيل للحرية 

املن�سودة.
موت الأبر�ض جت�سيد للمثل القائل:)م�سارع الرجال حتت  ♦

بروق الطمع(، وهو اإذعان مبيالد حياة الزباء، لأن فيه اأخذ بالثاأر، 
والثاأر حياة يف عرف املجتمع اجلاهلي.

بالعهد  ♦ الوفاء  اأخالقية هي  قيمة  ال�سمواأل  ولد  مثل موت 
ومراعاة الذمة.

اإىل  ♦ اجلن(  )ديك  رغبان  بن  ال�سالم  عبد  عند  املوت  انزاح 
ومالزمة  ال�رصب،  بتجدد  الأبدي،  والو�سال  املت�سلة  اللذة  معنى 

الكاأ�ض ل�سفاه ال�ساعر.
لفل�سفة  ♦ املو�سوعي  املعادل  هو  البحرتي  ذئب  قتل 

ومثبطاته،  ال�ساعر  اأحزان  ولكل  العبا�سي،  الع�رص  يف  املتناق�سات 
ونتيجة عفن احل�سارة وماديتها.

كان قتل زهران مقرتنا بحب احلياة وجتديدها، وجعلها  ♦
اأكرث عدل و�سالما، لأن حياته اأمل وتفاوؤل، وموته طموح ورجاء يف 

غد اأف�سل. 
التم�سك بالأر�ض  ♦ الفل�سطيني معلنا مبداأ  النازح  جاء قتل 

والنتماء اإليها، ورف�ض جميع املخططات ال�ستعمارية. 
اأما قتل الفتاة الفل�سطينية ومتزيقها فهو اإذعان بخطورة  ♦

املخططات ال�سهيونية على البالد العربية.
حمل موت نريون قيمة �سلبية، تتمثل يف ت�سوير جريرة  ♦

جبار،  طاغية  لكل  عربة  كونه  من  تتاأتى  اإيجابية  واأخرى  الطغاة، 
لكل  واإحباط  للجبابرة  ردع  فقتله  خانعة،  جبانة  رعية  ولكل 

حماولت الت�سلط. 
كان املوت يف ق�سة بائعة الورد متردا على القمع والظلم  ♦

امل�سلط على الأنثى يف كل زمان ومكان.
حمل موت املوم�ض يف )الريال املزيف( معنى الهروب اإىل  ♦

عامل مثايل وبديل مرغوب عن الواقع. 
عمل املوت يف ق�سة )اجلنني ال�سهيد( على حتقيق العدالة  ♦

التي  الفا�سدة  املجتمع  فل�سفة  وتقوي�ض  ما،  نحو  على  الجتماعية 
تدين املراأة وترباأ الرجل. 

يعادل  ♦ ما  فهو  افرتا�سية  ك�سخ�سية  الع�سفورة  موت  اأما 
على  وخطورتهم  الدين  باأدعياء  والتنديد  الجتماعي،  النفاق 

املجتمع.
متناق�سني؛  ♦ فل�سفتني  البنف�سجة  ق�سة  يف  املوت  حمل 

الأوىل التهور والطموح الالعقالين، الثانية معرفة املجهول وك�سف 
كنه امل�ستور.

املوت تعبريا عن الأنانية، النتهازية، اجل�سع، وفق ما متليه ثقافة 
املجتمع الذي يتحرك فيه ال�ساعر.

ي�ستنه�ض ال�ساعر اللبناين حبيب ثابت)58( الرتاث، وي�ستنطق 

)اأدوني�ض(  البابلي  الإله  موت  حادثة  في�ستح�رص  املا�سي،  اأ�ساطري 
واأدوني�ض(،)59(  )ع�سرتوت  مطولته  �سمن  وفنية  اجتماعية  لدواعي 

يقول يف مقاطع منها:)60(
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ما�سي  ♦ لأبي  ال�سغري(  )احلجر  ق�سة  يف  النتحار  جاء 
مر�سخا لدور الفرد واأهميته وقيمته يف املجتمع، وجاء نقدا لظاهرة 

النتحار كمهرب اإىل عامل بديل مبتغى. 
النتهازية  ♦ هو  للعري�ض  )التمثال(  ق�سيدة  يف  املوت 

واجل�سع وا�ستغالل طبقة لأخرى.
فل�سفة  ♦ اإىل  واأدوني�ض(  )ع�ستار  اأ�سطورة  يف  املوت  رمز 

احلياة، فل�سفة التجدد الدائم والنبعاث امل�ستمر.

املصادر واملراجع:

أوالً- املراجع العربية: 

الدواوين القدمية:
الأع�سى )اأع�سى بن قي�ض بن ثعلبة �سناجة العرب( )د. ت(: الديوان. �رصحه . 1

و�سبط ن�سو�سه وقدم له د. عمر فاروق الطباع. دار القلم للطباعة والن�رص 
والتوزيع، بريوت، لبنان.

الديوان. . 2 )د.ت(:  عبيد(  بن  يحي  اهلل  عبيد  بن  الوليد  عبادة  )اأبو  البحرتي 
حتقيق كامل ال�سرييف، دار املعارف، م�رص، الطبعة الثالثة.

جبار . 3 حممد  وجمعه  حققه  الديوان.  )1965م(:  العبادي  زيد  بن  عدي 
العامة، بغداد،  الثقافة  الثقافة والإر�ساد مديرية  املعبيد. من�سورات وزارة 

العراق.
عنرتة )عنرتة بن �سداد العب�سي( ) 2002(: الديوان. �رصح اخلطيب التربيزي، . 4

قدم له وو�سع فهار�سه جميد طراد. دار الكتاب العربي، بريوت، لبنان، )د. 
ط(. 

اجملمعات األدبية والقواميس واملوسوعات:
دائرة املعارف الإ�سالمية )د. ت(. دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، املجلد . 1

الرابع، العدد ال�سابع. 

الدواوين احلديثة:
اإبراهيم العري�ض )1946(: العرائ�ض. دار العلم للماليني، بريوت، لبنان.. 1
اأحمد �سوقي )1961(: ال�سوقيات. مطبعة ال�ستقامة، القاهرة، م�رص، اجلزء . 2

الرابع.
اإيليا اأبو ما�سي )1986(: اجلداول. دار العلم للماليني، بريوت، لبنان. . 3
خليل مطران )1949(: الديوان. مطبعة دار الهالل، م�رص. . 4
الآداب، . 5 دار  من�سورات  بالدي.  يف  النا�ض   :)1957( ال�سبور  عبد  �سالح 

بريوت، لبنان. 
دار . 6 وال�سباب،  الهوى  ديوان  1953م(:  هـ/   1373( اخلوري  ب�سارة 

املعارف، القاهرة، م�رص.)د.ط(. 
عمر اأبو ري�سة )د. ت(: خمتارات. مطابع دار الك�ساف ، بريوت، لبنان.. 7
فدوى طوقان )1959(: وجدتها. دار الآداب، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية. . 8
نزار قباين )د. ت(: الأعمال ال�سعرية الكاملة، دار �سادر بريوت، لبنان.. 9

نقول فيا�ض)د. ت(: رفيف الأقحوان. املطبعة الكاثوليكية، بريوت، لبنان، . 10
)د.ط(. 

حبيب ثابت ع�سرتوت واأدوني�ض )1948(. دار جملة الأدب، بريوت، لبنان. . 11
الهالل . 12 دار  الإغريق.  عند  واجلمال  احلب  اأ�ساطري   :)2009( خ�سبة  دريني 

للن�رص والتوزيع، القاهرة، م�رص. طبعة دار التنوير، بريوت، لبنان. 

ريتا عو�ض )1978(: اأ�سطورة املوت والنبعاث يف ال�سعر العربي احلديث. . 13
املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�رص، بريوت، لبنان، الطبعة الأوىل. 

زكريا عبد املجيد النوتي )د. ت(: الذئب يف الأدب القدمي. دار الغزايل للن�رص . 14
والتوزيع، بريوت، لبنان.

اليقظة . 15 دار  الأكرب.  املهجر  �ساعر  ما�سي  اأبو  اإيليا   :)1963( مريزا  زهري 
العربية للتاأليف والرتجمة والن�رص، دم�سق، �سوريا، ط 02.

اأبحاث الن�ض الروائي العربي. موؤ�س�سة الأبحاث . 16 �سامي �سويدان )1986(: 
العربية، بريوت، لبنان، الطبعة الأوىل. 

الثقايف . 17 املركز  املعنى.  وجتربة  الروائي  ال�رصد   :)2008( بنكراد  �سعيد 
العربي، الدار البي�ساء، املغرب، ط 01. 

ال�سعيد بوطاجني: )2005(: ال�ستغال العاملي درا�سة �سيميائية )غدا يوم . 18
جديد لبن هدوقة( عينة. من�سورات الختالف، اجلزائر.

الهيئة امل�رصية . 19 التجديد يف �سعر مطران.  �سعيد ح�سني من�سور )1988(: 
العامة للكتاب، الطبعة الثانية.

والن�رص . 20 للطباعة  بابل  �رصكة  املو�سوعاتي.  النقد   :)1989( علو�ض  �سعيد 
والتوزيع، الرباط، املغرب، الطبعة الأوىل.

الدار . 21 الثقافة،  دار  من�سورات  والتجربة.  القراءة   :)1985( يقطني  �سعيد 
البي�ساء، املغرب، الطبعة الأوىل.

ال�رصدية(. . 22 اللغة  عرب  والآخر  )الأنا  الآخر  �رصد   :)2003( �سالح  �سالح 
املركز الثقايف العربي، الدار البي�ساء، املغرب، ط 01.

ال�سعر . 23 يف  الإن�سان  م(:   2001  / هـ  زيتوين)1421  اأحمد  الغني  عبد 
اجلاهلي. اإ�سدار مركز زايد للرتاث والتاريخ، الكويت، الطبعة الأوىل.

اأبو من�سور )1985(. النقد البنيوي احلديث بني لبنان واأوروبا. دار . 24 فوؤاد 
اجليل، بريوت، لبنان، الطبعة الأوىل.

توجيه . 25 يف  املقارن  الأدب  دور   :)1962  /  1961( هالل  غنيمي  حممد 
درا�سات الأدب العربي املعا�رص. معهد الدرا�سات العربية العالية، القاهرة، 

م�رص. 
مو�سى �سليمان )1983(: الأدب الق�س�سي عند العرب درا�سة نقدية للق�س�ض . 26

القدمي. الطبعة 05، دار الكتاب اللبناين مكتبة املدر�سة، بريوت، لبنان

املراجع املرتمجة:
النه�سة . 1 مكتبة  بدوي.  الرحمان  عبد  حتقيق  ال�سعر  فن   :)1998( اأر�سطو 

امل�رصية، القاهرة، م�رص، الطبعة الأوىل. 
والراأ�سمالية . 2 ال�سرتاكية  اإىل  الذكية  املراأة  دليل  ت(:  )د.  �سو  برنارد 

املركز  اأدهم.  وعلي  مكاوي  عمر  وحتقيق  ترجمة  والفا�سية.  وال�سوفييتية 
القومي للرتجمة. وزارة الثقافة، القاهرة، جمهورية م�رص العربية، الطبعة 

الأوىل. 
الدين . 3 حمي  ترجمة  الرواية:.  نظرية   :)1981( واآخرون  هالربين  جون 

�سبحي، وزارة الثقافة، دم�سق، �سوريا، الطبعة الأوىل.
جربا. . 4 اإبراهيم  جربا  ترجمة  متوز.  اأو  اأدوني�ض   :)1982( فريزر  جيم�ض 

املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�رص، بريوت، لبنان. 
اإبراهيم . 5 ترجمة  ال�سكلي،  املنهج  نظرية   :)1982( الرو�ض  ال�سكالنيون 

اخلطيب. ال�رصكة املغربية للنا�رصين املتحدين، موؤ�س�سة الأبحاث العربية، 
الطبعة الأوىل.

�سعيد . 6 الروائية.ترجمة  ال�سخ�سيات  �سيميولوجيا   :)1990( هامون  فيليب 
بنكراد تقدمي عبد الفتاح كياطر، الرباط، املغرب. 
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تيمة املوت في القصة الشعرية العربية 
د. نسيمة أبو القاسم ساعي زمالي(مقاربة موضوعاتية) 

ثانياً- املراجع األجنبية:
1. Thomas Pavel : Universe de la fiction, Ed Seuil, Paris 1988

ثالثاً- الدوريات:
جملة الهالل )1967(. القاهرة، م�رص، العدد الثاين، فرباير.. 1
جملة الآداب )1956(، بريوت، لبنان. العدد الثاين. . 2
يناير . 3 الثاين  كانون  الأول،  العدد  لبنان،  بريوت،   ،)1953( الآداب  جملة 

)جانفي(. 
باعة والنَّ�رص والتَّوزيع، ودار . 4 جملَّة احلداثة )�سيف 2000(: دار احلداثة للطِّ

ابعة،  ال�سَّ نة  ال�سَّ لبنان، بريوت،  باعة والنَّ�رص والتَّوزيع.  للطِّ العربي  املثقَّف 
املجلَّد اخلام�ض والع�رصون، ، العدد 49 - 50.

جملة الكاتب، بريوت، لبنان، العدد الثاين، مايو 1961.. 5

رابعاً- املواقع اإللكرتونية:
-جميل حمداوي: املقاربة النقدية املو�سوعاتية، املوقع الإلكرتوين: �سبكة . 1

www.alukah Net الألوكة
النقد الأدبي يف مرحلة ما بعد احلداثة، كتاب . 2 -جميل حمداوي: نظريات 

www.alukah Net .مو�سوع على �سبكة الألوكة

اهلوامش:
ال�سيميائية، . 1 الل�سانية،  البنيوية،  التاأويلي،  النقد  الإيديولوجي،  كالنقد 

وغريها.
املقاربة . 2 )مفهوم  احلداثة،  بعد  ما  نظريات  حمداوي:  جميل  ينظر 

ال�سبكة  يف  الألوكة  موقع  على  )مقال  اأو:   ،437 �ض  املو�سوعاتية(، 
www.alukah. net :العنكبوتية(، املوقع

الدار . 3 الثقافة،  دار  من�سورات  والتجربة.  القراءة   :)1985( يقطني  �سعيد 
البي�ساء، املغرب، الطبعة الأوىل، �ض232

اأبحاث الن�ض الروائي العربي. موؤ�س�سة الأبحاث . 4 �سامي �سويدان )1986(: 
العربية، بريوت، لبنان، الطبعة الأوىل، �ض18

اأبو من�سور )1985(: النقد البنيوي احلديث بني لبنان واأوروبا. دار . 5 فوؤاد 
اجليل، بريوت، لبنان، الطبعة الأوىل، �ض179

اإبراهيم . 6 ترجمة  ال�سكلي،  املنهج  نظرية  الرو�ض)1982(:  ال�سكالنيون 
اخلطيب. ال�رصكة املغربية للنا�رصين املتحدين، موؤ�س�سة الأبحاث العربية، 
الطبعة الأوىل،. �ض: 226، اأو: �سعيد علو�ض )1989(: النقد املو�سوعاتي. 
الأوىل،  الطبعة  املغرب،  الرباط،  والتوزيع،  والن�رص  للطباعة  بابل  �رصكة 

�ض148. 
احلداثة،)مفهوم . 7 بعد  ما  الأدبي يف مرحلة  النقد  نظريات  جميل حمداوي: 

اأو  الألوكة، �ض438،  املقاربة املو�سوعاتية(. كتاب مو�سوع على �سبكة 
الإلكرتوين:  املوقع  املو�سوعاتية(،  النقدية  )املقاربة  بـ  املو�سوم  املقال 

 www.alukah. net

جميل حمداوي: املقاربة النقدية املو�سوعاتية. . 8
والن�رص . 9 للطباعة  بابل  �رصكة  املو�سوعاتي.  النقد   :)1989( علو�ض  �سعيد 

والتوزيع، الرباط، املغرب، الطبعة الأوىل، �ض12
10 . www.alukah. :جميل حمداوي: املقال املذكور على املوقوع امل�سار اإليه

Net

�سعيد علو�ض: النقد املو�سوعاتي، �ض105. 11

اج يو�سف بن . 12 امروؤ القي�ض بن حجر الكندي: الدِّيوان. جمع و�رصح اأبو احلجَّ
يخ  ال�سَّ بت�سحيحه  اعتنى  نتمري،  ال�سَّ بالأعلم  املعروف  بن عي�سى  �سليمان 
كة الوطنيَّة للنَّ�رص والتَّوزيع، اجلزائر، 1974، �ض156 ابن اأبي �سنب، ال�رصَّ

عنرتة )عنرتة بن �سداد العب�سي(: الديوان. �رصح اخلطيب التربيزي، قدم له . 13
 ،2002 لبنان،  بريوت،  العربي،  الكتاب  دار  طراد.  جميد  فهار�سه  وو�سع 
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