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معزوف ّ
الزصافی؛ نبذة من حياته وأدبه
تاریخ الوصول90/9/01 :

توفیق رجبی

*

تاریخ القبول92/2/01 :

الملخص
ًٗتجس هًسٍف السغبفٖ أحد أزثًٔ هز٘دٗي هي ضًساء الًساق الوحددح٘ي ٍاٙخدسٍى ّدن
الصّبٍٍٕ ،الىبنوٍٖ ،الطج٘جٍٖ .لد السغبفٖ ثجغداد حَالٖ سٌٔ  1875مٍ ،تًلّن المدساءٓ
ٍالىتبثٍٔ ،حفم المسآى فٖ هىبتت الًساق ،حنّ دخل الودزسٔ الًسىسٍٗٔ ،لىٌِّ ًفس هٌْدب،
ٍاًػسف ئلٖ الدزاسٔ الحسّٓ ٍالودازس الدٌٍٗ٘ٔ ،لد ٍرِْ ضد٘هِ اٙلدَس ٍرْدٔ أدث٘دٔ.
وبى السغبفٖ فم٘ساً فبضتغل ثبلتًل٘ن ٍالػحبفٍٔ ،ي٘ي هفتطبً للغٔ الًسث٘ٔ ثَشازٓ الوًبزف،
حنّ اًتهت ًبئجبً فٖ الوزلس الٌ٘بثٍٖ ،وبًت ٍفبتِ سٌٔ 1945م .أًتذ السغبفٖ وخ٘ساً هي
الوإلَّفبت ٍدَٗاى ضًس وج٘س ،أوخس فِ٘ هي الَقٌ٘بت ٍالَغف ٍاالرتوبي٘بت .وبى الطدبيس
وخ٘س الًكف يلٖ الجبئس٘يٗ ،ػَّز آالهْنٍٗ ،ستحجّ لَهِ يلٖ السّفك ثْنٍ ،لد ثدسو فدٖ
ّرا اللَى ثسائ فبئمٔ ألًِ ذاق هسازٓ الً٘ص ٍلسَٓ الح٘بٓ.
الکلمات الذليلية :السّغدبفٖ ،ضدًساء الًدساق ،ضدبيس الجإسدبء ،سدزٌ٘ٔ الددّاز ،الَغدف،
المػ٘دٓ.

* يؿَ ّ٘ئٔ التدزٗس ثزبهًٔ آشاد اإلساله٘ٔ فٖ أزدث٘ل.

T.rajabi@gmail.com
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المقذم:
خلّف السغبفٖ آحبزا وخ٘سٓ فٖ الٌخس ٍالطًس ٍاللغٔ ٍاألدة هٌْب:
«.1األًبض٘د الَقٌ٘ٔ» ٍّٖ :قبئفٔ هي األًبض٘د الَقٌٍ٘ٔ ،األدث٘ٔ ًهوْب الطبيس لكالة
الودازس.
ً«.2فح الك٘ت فٖ الهكبثٔ ٍالهك٘ت» ٍَّ :هزوَئ هحبؾدسات ألمبّدب يلدٖ قلجدٔ
هدزسٔ الَايه٘ي فٖ اٙستبًٔ.
« .3دزٍس فٖ آداة اللغٔ الًسث٘ٔ» ٍّٖ :هحبؾسات ألمبّب فٖ داز الوًلود٘ي الًبل٘دٔ
ثجغداد.
« .4زسبئل التًل٘مبت» :فٖ ًمد وتبة «الٌخس الفٌٖ» ٍوتبة «التػَّف اإلسالهٖ».
«.5يلٖ ثبة سزي أثٖ الًالء» ٍفِ٘ زدّ يلٖ قِ حس٘ي فدٖ وتبثدِ «هدى أثدٖ الًدالء
الوًسّٕ».
«.6توبم التسث٘ٔ ٍالتًل٘ن» ٍّٖ هزوَئ ضًسٗٔ غدز يبم 1924م.
«.7السؤٗب» زٍاٗٔ لألدٗت التسوٖ ًبغف ووبل ًملْب السغبفٖ ئلٖ الًسث٘ٔ.
«.8دَٗاى السغبفٖ» ًٍٗسف ثبلسغبف٘بت ،تَلٖ قجًِ ٍتجَٗت لػدبئدُ ٍتفسد٘س غسٗجْدب
هحٖ الدٗي اله٘بـ ٍالط٘خ هػكفٖ الغالٌٍٖٗ٘ ،لد زتّت يلدٖ أزثًدٔ أثدَاة :الىًَ٘دبت،
ٍاالرتوبي٘بت ٍالتبزٗه٘بت ٍالَغف٘بت ٍقجى سٌٔ 1910م(الفبخَزٕ.)487 :1986 ،
ًٗتجس السّغبفٖ ضبيس االرتودبو ٍالس٘بسدٔ ح٘دج ديتدِ الج٘ئدٔ ٍأحدَال الًػدس ئلدٖ
االّتوبم ثطإٍى الَقي ٍالٌبس ٍهَؾَيبت وحسٗٔ السإٔ ًٍطس الًلن ٍالمؿبء يلٖ الزْل
ٍئخساد الوسأٓ هي نلوتْبٍ ،االيتوبد يلٖ الدٌفسًٍ ،جدر التهدبذلًٍ ،طدس لدَاء الًددل،
ٍئًػبف الكجمٔ الجبئسٔ حتٖ يسف ة"ضبيس الجإسبء".
وبى ّوِّ األٍّل أى َٗلم الٌبس هي غفلدتْن ف٘تكلًّدَا يلدٖ الَردَد تكلّدى األح٘دبء
ٍٗهسرَا هي الزوَد ئلٖ الحسؤٍ ،هي الهوَل ٍالتطٌّذ ئلٖ الًول الدرٕ ٌٗفدىٗ .دسٕ
السغبفٖ أىّ السجت السئ٘سٖ فٖ تهلُّف الطسل٘٘ي يبهٍٔ ،الًسة خبغٔ َّ اًتطدبز الزْدل
فٖ زثَيْن ٍٗمَل« :الًلن َّ الٌَّز الرٕ ْٗدٕ ٍالفىدس الّدرٕ ٗجددو ٍال٘دد التدٖ تػدٌى،
فبلزْل هَت»(الًمبدٍ )355 :1947 ،السغبفٖ ٗسٗد الح٘بٓ ألهتدِ ف٘طدزّى يلدٖ قلدت
الًلن ألىّ الًلن يٌدُ ٗؿوي الح٘بٓ الًصٗصٍٓٗ ،سفى اإلًسبى ئلٖ هستَٕ ئًسبً٘تِ ٍٗفدتح
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لِ أسساز الَرَدٍٗ ،زًل قبلبت الكجً٘ٔ ث٘ي ٗدٗدِ ،ف٘هتدسو ٌٍٗزدص ٍٗجٌدٖ ٍٗىتطدف
الوزَْل ٍٗهتسق أرَاء الفؿبء ،ووب ٗغَظ ئلٖ أيوبق الوبء ٍثبلًلن تصدّس األٍقبى ح٘ج
ٗمَل:
لِسُلددٖ وددلی هدٌٗددٔ هِسلددبٓ
ثِددبلًلنِ تتٌددتهن الددجالد فاًّددِ
اتُّْن السغبفٖ فٖ دٌِٗ ووب اتّْن الصّّبٍٍٕ ،هب َّ ثبلىبفس ٍال الوبزقٍ ،ئًوب َّ الوإهي
الّرٕ ال ٗسٕ الدٗي فٖ المطَز ٍالتًػّت ٍالزْلٍ .الدٗي فدٖ ًهدسُ ّدَ اإلٗودبى الٌ٘دس،
ٍالًول اله٘سٍ .الدٗي خ٘س ٍغالحٍ ،التًػّت نلؤ ٍرْل .لن ٗأتِ السغبفٖ ثزدٗد فدٖ
هَؾَو الوسأٍٓ ،هسرى آزائِ فٖ ّرا الجدبة ئلدٖ أىّ الودسأٓ الًسث٘دٔ ربّلدٍٔ ،الثددّ هدي
تخم٘فْب ألًْب هسث٘ٔ الٌصء ٍّٖ هحتمسٓ ٍههلَهٔ ٍالثدّ هي تحسٗسّب ألًّْب ئًسبى وبهدل
اإلًسبً٘ٔ ٍّٖ ،سزٌ٘ٔ الدّاز ٍالثدّ هي ئقاللْب ألًْب وبلسرل خُلمدت لتًودلٍ .السغدبفٖ
ٗمبزى هب ث٘ي الوسأٓ الوسلؤ الَ٘م ٍالوسأٓ الًسث٘ٔ المدٗؤ.
ٍئذا ًهسًب ًهسٓ فبحػٔ ئلٖ ضًسُ ًسٕ أى الَغف ضبئى فٖ ضًس السغبفٖ ح٘ج ًزدُ
فٖ ولّ ثبةٗ .ػف يلٖ سج٘ل الوخبل المكدبزٍ ،لدد زوجدِ هدي اٙسدتبًٔ ئلدٖ سدالً٘ه،
ٍيزت لودب ٍردد ف٘دِ هدي سدسئ اًتمدبل ٍهدي تغلّدت يلدٖ الػّدًبة حدن هدي ديدٔ
ٌٍّبءٓ(الفبخَزٕ.)497 :1986 ،
ٍتتو دألُ غدددزَ األزؼِ فددٖ سَدد٘سّب زيجددب
ٍلددددبقِسٍٓ تتسهددددٖ الفتؿددددب ثدددددخبًْب
فوب استتسَْلتت سْالً ٍال استػًَجَت غًَجبً
تسَبٍَٕ لتدْٗب السَّْلُ ٍالػًَّت فدٖ السُّدسٕ
ٍلبل ٗػف الطوس الغبزثٔ ٍَّ ،فٖ السّٗف ث٘ي الوسٍد الهؿس:
غَددفساءَ تُط دجِِ يبضِددمبً هَتجددَال
ًتصلتت تتزسُّ ئلدٖ الغدسٍةِ ذُٗدَال
غتٌّ تتوَلولت فٖ الفساشِ يل٘ال
تتْتتصُّ ثد٘يت ٗددِ الوَغ٘دتِ وأًَّْدب
ٍثىتت هَغبزثْدب الددمهبءَ أغِد٘ال
ؾتحىتت هطبزِلُْب ثَِرِْهَ ثىسًٓ
حٌ٘وب ًتػفّح دَٗاى السغبفٖ ًزد فِ٘ لػبئد ٍهمبقى حىو٘ٔ وخ٘سٓ ٍوأًّدِ لدد أزادَ
اتى ٗىَى هًلوبً ٍهسضداً ألثٌبء لَهِ ،ح٘ج ٗمَل:
ٍ ال و دلّ س دسٍّ ٗس دتكبو ثددِ الزَْ دسُ
لتًو دسُن هددب و دلّ اًىسددبزٍ لتددِ رَج دسُ
ٍآختددسُ هَهدددٍو لْددب غ٘ددسُ هدددزِنِ
ٍهددب الٌددبس ئال خددبدِوٌ أدزنَ الوٌددٖ
ف٘ودددب أزادَ لودددب تتًدددبدٕ احٌدددبىِ
لددَ أخلددعَ اإلًسددبىُ فددٖ ئحسددبًِِ
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لددَ لددبسَ و دلُّ فتددٖ سِددَاُ ثٌِفسِددِ

لتن ٗدسد أى ٗزدصٕ يلدٖ اإلحسدبىِ

ٌٍّبن هَؾَيبت أخسٕ فٖ ضًسُ هٌْب الجإس ٍالفمس ،فٌساُ وخ٘ساً هب يسؼ السّغبفٖ
للجإس ٍالجإسبءٍ ،الفمس ٍالفمساءٍ ،ال٘تن ٍاألٗتبم .لبل فٖ حدٗج لِ« :وبًت هطبّد الجإس
هي أضدّ الدٍّايٖ يٌدٕ ئلٖ ًهن الطًّس».
أهّب األلبغ٘ع الحصٌٗٔ فٌزدّب فٖ لػبئد هطَْزٓ هي هخل «ال٘ت٘ن فٖ الً٘د»« ،الفمس
ٍالسمبم» ٍ«اُم الكفل فٖ هطْد حسٗك» ٍ ،لد نْدس الطدبيس فدٖ ّدرُ المػدبئد ثوهْدس
اإلًسبً٘ٔ ٍزٍح وسٗؤ حبفلٔ ثبلحٌبى ٍالطفمٍٔ ،للت وج٘س توألُ الوحجٔ لجٌدٖ اإلًسدبى
ٍي٘ي سه٘ٔ ترزف الدّهى يلٖ ضمبء الجطسٍ .وخ٘ساً هب ًدساُ فْ٘دب ٗتَرّدِ ئلدٖ اهلل قبلجدبً
السّحؤ للجبئس٘يٍٗ ،تَرِّ ئلٖ األغٌ٘بء قبلجبً الطفمٔ ٍهدّ ٗد الؤًًَ ئلٖ الوًَِشٗي.
ٍفٖ ّرا الوزبل ًروس ضرزات هي لػ٘دتِ «ئهسأٓ ثبئسٔ»:
توطٖ ٍلدد أحمدلت اإلهدالقُ هَوطدبّب
لتم٘تُْدددب ل٘تٌد دٖ هدددب وٌدددت ألمبّدددب
ٍالدددّهى ترزفُددِ فددٖ الهدددّ يٌ٘بّددب
أحَاثْددددب زحددددٔ ٍالسّرددددل حبف٘ددددٔ
ٍاغددفسّ وددبلَزس هددي رددَوٍ هحّ٘بّددب
ثىددت هددي الفمددس فددبحوّست هددداهًْب
فبلدددّّس هددي ثًدددُ ثددبلفمس أضددمبّب
هددددبت الّددددرٕ وددددبى ٗحوْ٘ددددب
ٍالْدددنّ أًحلْدددب ٍالغدددنّ أؾدددٌبّب
ٍٗسًدّب الوَت أفزًْب ٍالفمس أٍرًْب
ٍالجدددإس هَدددسآُ همدددسٍى ثوسآّدددب
فوٌهددسُ الحددصى هطددَْد ثوٌهسّددب
فبًطدددكّ أسدددفلْب ٍاًطدددكّ أيالّدددب
وددسّ الزدٗدددٗيِ لددد أثلددٖ يجبءَتْددب
حتّٖ ثدا هي ضدمَق الخدَة رٌجبّدب
ٍهددصّق الدددّس ٍٗددلت الدددّّسِ هِئصزّددب
وأًّددددِ يمددددسةٌ ضددددبلت شثبًبّددددب
توطدددٖ ثأقوبزّدددب ٍالجدددسد ٗلسدددًْب
وبلغُػيِ فٖ السٗح ٍاغدكىت حٌبٗبّدب
حتّددٖ غدددا رسددوْب ثددبلجسد هستزفددبً
(هحود الس٘د)167 :1970 ،
ٗتحدّث الطبيس فٖ ّرُ األث٘بت يي أزهلٔ هػدَزا سدَء حبلْدب ٍضددّٓ ثإسدْب ،ح٘دج
ٗمَل :زأٗت ّرُ الوسأٓ ٍوٌت أتوٌّٖ ألّب أزاّب ،وبًت توطٖ ثك٘ئٔ هتهبذلٔ ٍلدد أًْىْدب
الفمس ٍأحمل خُكبّب الحسهبىُ .توصّلت أحَاثْب ٍحف٘ت لدهبّبٍ ،تسبلكت يلٖ خدّّب دهدَو
يٌْ٘٘ب .لمد أوخست هي الجىبء حتٖ التْجت وبلزوس يٌ٘بّب ٍأًْىْب الزدَو حتّدٖ اغدفسّ
وبلَزس لًَْب فمد هبت شٍرْب الرٕ وبى هجًج أهٌْب ٍسًبدتْب ٍلسب يلْ٘ب الدّس فمؿٖ
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ثفمسّب ٍثإسْب .فتزوّى يلْ٘ب ألن الوَت ٍالفمسٍ ،سجّت لْب الحصى الْصال ٍالوسؼ ،حتدٖ
غبزت غَزٓ غبدلٔ للحصى ٍتوخبالً ح٘بً للطمبء ٍالجإس .لمد ثل٘دت يجبءتُْدب هدي تًبلدت
األٗبم يلْ٘ب فتوصّق أيالّب ٍاًطكّ أسفلْبٍ .هصّق الدّس حَثْب حتٖ نْس هي حمَثِ رسوْب.
ٍوبى الجسد ٗتسسّة ئلْ٘ب ٍّٖ تس٘س فٖ أسوبلْب ،ف٘لسًْب وودب تلسدى الًمدسة الطدبئلٔ
فسٗستْب .فأخرت أسٌبًْب تؿكسة ٍتػكهٍّ ،رسوْب ْٗتصّ فٖ الجسد اّتصاش الغػدي فدٖ
هْت السٗح.
ٍاستكبو الطبيس فٖ األث٘بت السدبثمٔ أى ًٗكدٖ غدَزٓ ح٘دٔ هدإحسٓ للودسأٓ الجبئسدٔ
الحصٌٗٔ التٖ فمدت شٍرْبٍ ،سبء فٖ الدً٘ب حهْب ،فْدٖ داهًدٔ الًد٘يّ ،صٗلدٔ الزسدن،
حبئلٔ اللَى ،هوصّلٔ الخَة ،ثبئسٔ الوٌهدسٍ .الطدبيس ٗسدتهدم الػدَزٓ الطدًسٗٔ ف٘زودى
رصئ٘بت الوٌهس ،فتحس وأًه ٍالف أهبم الوسأٓ ،تساّب ٍتألن لوٌهسّبٍ ،ئل٘ه لَلِ:
ٍالددّهى ترزفددِ فددٖ الهددّ يٌ٘بّددب
أحَاثْدددب زحّدددٔ ٍالسیردددل حبف٘دددٔ
ٍاغفسّ وبلَزس هي ردَو هح٘بّدب
ثىت هي الفمس فبحوسّت هدداهًْب
(السغبفٖ)213 :1931 ،
ح٘ج تزد أهبهه اهسأٓ هسىٌ٘ٔ داهًٔ ضبحجٍٔ .السأ لَلِ:
وبلغُػيِ فٖ السٗح ٍاغكىت حٌبٗبّب
حتّٖ غدا رِسوْب ثِبلجسد هستزفدب
تسّب أهبهه هستًدٓ هستزفٔ هي ضدّٓ الجدسد ٍلسدَٓ الصهْسٗس(هحودد السد٘د:1970 ،
.)178
ٍالطبيس ٗلزأ ئلٖ التطجِ٘ يٌدهب ٗمَلٍ :اغفسّ ودبلَزس ،وأًّدِ يمدسة ،وبلغػدي فدٖ
السٗح ووب ٗو٘ل ئلٖ االستًبزٓ يٌد لَلِ :أحمل اإلهالق هوطبّب ،هصّق الدّس هئصزّب ،الجسد
ٗلسًْب ٍأخ٘سا ًٗتود يلٖ الىٌبٗٔ فٖ لَلِ :فوٌهس الحصى هطَْد ثوٌهسّب ٍالجإس هسآُ
همسٍى ثوسآّب ،فْٖ حصٌٗٔ ثبئسٔ.
ٍتًتجس ّرُ المػ٘دٓ ًوَذد هي ًوبذد الطًس االرتودبيٖ الدرٕ ٗتٌدبٍل ًبح٘دٔ هدي
ًَاحٖ الوزتوى فً٘سؾْب أٍ ًٗبلزْبٍّ .را الغسؼ فٖ لػ٘دٓ السغبفٖ هي أغساؼ الطدًس
التٖ نْست فٖ ّرا الًػس ٍثسش فْ٘ب ثًؽ الطًساء وبلسّغبفٖ ٍحبفم ٍضَلٖ.
ٍئذا وبى هي حدٗج يي الوَس٘مٖ فدٖ ّدرا الدٌعّ فاًْدب ّبدئدٔ تٌبسدت هَؾدَيِ
الوطحَى ثبألسٖ ٍالحصىٍ ،الطدبيس التدصم فدٖ لػد٘دتِ تمسد٘ن الج٘دت ئلدٖ ضدكسٗي
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هتسبٍٗ٘ي ،ووب التصم لبف٘ٔ ٍاحدٓ ختن ثْب رو٘ى األث٘بت ،ووب وبى ٗفًل لداهٖ الطًساء
ٍالمػ٘دٓ هي ثحس الجس٘فٍ .للمػد٘دٓ ٍحددٓ فٌ٘دٔ تدسثف ثد٘ي أرصائْدب ٍتزًلْدب ثٌدبء
هتوبسىبً ٗطدّ ثًؿِ ثًؿبًٍ ،الَحدٓ الفٌ٘ٔ للمػ٘دٓ هي ههبّس التزدٗد فٖ ّرا الًػس.
ٍأخ٘ساً ًروس هب لبل ضَلٖ ؾ٘ف فٖ حمِّ« :ضدبيسًب السغدبفٖ الًٗد٘ص لٌفسدِ ،ئًودب
ًٗ٘ص لوَاقٌٍِ٘ ،لد ٗوتدّ ثػسُ ئلٖ أيلدٖ ،فً٘د٘ص لإلًسدبً٘ٔ ولّْدبٍّ ،دَ ٗسدتهلع
لطًجِ ولّ الو٘صات التٖ تح٘لِ ضًجبً هوتبشاً فٖ خلمِ ٍزٍحِ ٍيملٍِ ،لًلِّ هي أرل ذله
وبى السغبفٖ ٗط٘د دائوبً ثبلًلن ٍٗديَ ئلٖ ئيكبء الوسأٓ حمَلْبٍ ،ئًدِ ل٘فدصو ئلدٖ زثّدِ
ٗكلت هٌِ السحؤ ثبلجطس ،حتٖ فٖ الوَت ٍالزصاءٍ ،ئًِ ل٘تسبءل ف٘ن ّرا االختالف ث٘ي
الٌبس؟ ٍلوبذا وبى ثًؿْن فٖ ًً٘ن ٍثًؿْن فٖ يراة؟ ٍئىّ ذله ل٘طمٖ السغبفٖ ،ثدل
لىأًِّ َّ الطمٖ الوحسٍم الرٕ ًٌٗبُ ،فبلح٘بٓ ههلؤ هي حَلٍِ ،زٍحِ فٖ للك دائن تسٗد
للٌبس روً٘بً أى ٗىًََا سدًداءٍ ،أى ٗصاٗدل الطدمبء الجطدس ولَّْدن هدي هسدلو٘ي ٍغ٘دس
هسلو٘ي ٍَّ ،لرله ٗىخس هي األً٘يٍ ،هي ديَٓ األغٌ٘دبء ئلدٖ أى ٗوسدحَا يلدٖ ثدإس
الجبئس٘يٍ .لًلّ فٖ ذله ولِّ هب ٗدلّ يلٖ أًِ وبى ٗحلن للٌبس ٍخبغدٔ هدي هَاقٌ٘دِ
ثًبلن سً٘د»(ؾ٘ف.)38 :1959 ،
نتيج :البحث
وبًت ّرُ لوحٔ ٍر٘صٓ يي هَالف السغبفٖ هي الح٘بًٍٓ ،دسٕ ّدرُ اٙزاء فدٖ ضدتّٖ
لػبئدُ ٍالس٘وب «تٌجِ٘ الٌ٘بم»« ،زل٘ٔ الػدسٗحٖ»« ،اٗمدبل السلدَد» ٍ «ثًدد الدسدتَز».
فبلسغبفٖ ضبيس االرتوبو ٍالس٘بسٔ هي الدزرٔ الًبل٘ٔ ًٗكف يلٖ الفمساء الجبئس٘ي ألًِ
ذاق هسازٓ الجإس ٍالفمسٍٗ ،ط٘س فٖ ضًسُ ئلٖ هطبول ارتوبي٘ٔ ثوَالفِ الٌمدٗدٍّٔ .دَ
ئلٖ ذله لطبيس المَه٘ٔ الًسث٘ٔ الرٕ ديب الًسة ئلٖ تَح٘دد غدفَفْن ٍئح٘دبء هزددّن
المدٗن.
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