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جلخيظ:
خىام الضًني في صًىان ًىؾ ٠الخُُب .وجخىػٕ الًٟاءاث الضاللُت للخىامّ
ًغنض البدض ججلُاث ال ّ
ٖلى ؾبٗت مداوع؛ ألاوْ :٫ال" ٫خؼٍغان" بحن الاه٨ؿاع والاهخهاع .والشاوي :ال ّ
خىام في ؾُا ١زىاثُت
ألاها وآلازغ .والشالض :مغاعة اإلاىٟى وخلم الٗىصة .والغاب٘ :ال ّ
خىام الضًني الٗى٣ىصي .والخامـ:
الخُاب الؿُاس ي الؿازغ .والؿاصؽ :الخضازل بحن ال ّ
خىام الضًني والتراسي وألاؾُىعي .والؿاب٘:
خىام اإلاؿُخي وال ّ
الخٗال ٤بحن ال ّ
خىام ؤلاؾالمي.

مدخل
ًمُل مٗٓم الى٣اص بلى حٛغٍب مٟهىم ال ّ
خىام ،وعبُه بالخغ٦ت الى٣ضًت الٛغبُت،
وٍتهاٞخىن ٖلى عنض حٗغٍٟاجه لضي عواص الى٣ض الٛغبي ،وبسانت ظىلُا ٦غَؿدُٟا التي
خضصث الجُىاث الضاللُت إلاٟهىم ال ّ
خىام بإهه ٧ل هو هى امخهام ،وجدىٍل ،وبزباث،
وهٟي لىهىم ؤزغي )2( .ؤو " ٧ل ما ًجٗل الىو في ٖال٢ت ْاهغة ؤو زُٟت م٘ ههىم
ؤزغي"( )1ؤو "بصعا ٥ال٣اعت للٗال٢اث اإلاىظىصة بحن ٖمل وؤٖما ٫ؤزغي ؾب٣خه" )3( .وال
ًغمي البدض بلى عنض حٗغٍٟاث ال ّ
خىام ،وبهما ؤلاقاعة بلى بٌٗ ما ًدٟل به الضعؽ الى٣ضي
الٗغبي .وٍىضع ؤن هجض باخشا ٖغبُا ًدٟل بخإنُل مٟهىم ال ّ
خىام ،وال ؤٖني بالخإنُل
الاؾخئىاؽ بمهُلخاث الا٢خباؽ والخًمحن والؿغ٢اث ألاصبُت لخ٩ىن هٓاثغ ٢غٍبت مً
خىام ،وبهما ؤٖني مٟهىم ال ّ
مهُلر ال ّ
خىام هٟؿه .ولى جإملىا ٢ى ٫الخاجمي٦ " :الم الٗغب

ملخبـ ،بًٗه ببٌٗ ،آزظ ؤوازغه مً ؤواثله .واإلابخضٕ مىه واإلاسترٕ ٢لُل ،بطا جهٟدخه
ً
ً
وقٗغا مً اإلاخ٣ضمحن واإلاخإزغًٍ ال ٌؿلم ؤن ً٩ىن
وامخدىخه ،واإلادترؽ اإلاُبىٕ بالٚت
َّ
ً
٦المه آزظا مً ٦الم ٚحره وبن اظتهض في الاختراؽ وجسلل َغٍ ٤ال٨الم ،وباٖض في اإلاٗنى،
وؤ٢غب في الل ،ٟٔوؤٞلذ مً قبا ٥الخضازل٩ً ٠ُ٨ٞ ،ىن طل ٪م٘ اإلاخ٩ل ٠اإلاخهى٘
واإلاٗخمض ال٣انض )4(".لىظضها هو الخاجمي ًدىي الخالًا الضاللُت لل ّ
خىام لضي الى٣اص

الٛغبُحن .و٧ان مً ألاولى للىا٢ض الٗغبي ؤن ًى٣ب ًٖ ظظوع ال ّ
خىام في الترار الٗغبي بضال

مً اٖخماصه ٖلى م٣ىالث الى٣ض الٛغبُت.
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وال ّ
خىام ج٣ىُت حكُ٨ل جخهل باإلابضٕ ومهاعة حصخُو جخهل باإلاخل٣ي ؛ ٞهى ج٣ىُت
ؤؾلىبُت في بىاء الىو وحكُ٨له خُىما ٌٗمض اإلابضٕ بلى جدىٍغ ههىم وؤخضار وشخهُاث
لُىْٟها في حكُ٨ل ههه لٛىٍا وصاللُا .و٢ض ً٩ىن ال ّ
خىام واُٖا م٣هىصا ؤو ٚحر وإ
اهُال٢ا مً م٣ىلت الالوعي الجمعي ،وفي ٦ال الخالخحن ًيبغي ؤن ً٩ىن ال ّ
خىام الخاعجي

مىضٚما في هو اإلابضٕ مً خُض الخٗال ٤الىٟس ي والىظضاوي .وال ّ
خىام مهاعة حصخُو ؛ بط
ً٨ك ًٖ ٠مهاعة اإلاخل٣ي في عنض مىاي٘ ال ّ
خىام و٦ك ٠الخٗال ٤بحن الىو الٛاثب
والىو الخايغ.
وحكحر مهاعة الغنض وال٨ك ٠بلى ز٣اٞت اإلاخل٣ي ومٗغٞخه بالىهىم ؤو اإلاغظُٗاث التي
وْٟها اإلابضٕ في ههه .وٍٟط ي الىو الظي ًدىي جىانا بلى جماًؼ اإلاخل٣حن؛ بط ًخم " اهخ٣ا٫
خىام مً طا٦غة الىو بلى طا٦غة ال٣اعت ،وهىا ّ
ً
جخٗ٣ض اإلاؿإلت وجؼصاص ّ
ال ّ
وٚمىياٟٞ ،ي
جىى ًٖا

ًًمنها ّ
طا٦غة اإلاال- ٠في ؤزىاء بهخاط الىو -ههىم ّ
ههه الجضًض ،وفي طا٦غة ال٣اعت -وفي
ؤزىاء ٢غاءة الىو وبٖاصة بهخاظه -ههىم ؤزغي زانت به ،وهظا ما حٗىُه ٖباعة ّ
"الىو
واخضا ،وهظا ما ًٟخذ ّ
ً
ظُىلىظُا ال٨خاباث"ّ ،
الىو ٖلى آٞا ١الخإوٍل
زم بن ال٣اعت لِـ
ّ
ً
مٟخىخا)5(".
والخٗضص والازخال ،ٝوما ًجٗل الىو هها
خىام مٗلىا و نغٍدا ٞةن الغبِ بحن صاللت ال ّ
وخُىما ً٩ىن ال ّ
خىام وصاللت الىو ال
جدخاط بلى مهاعة مً اإلاخل٣ي ،ؤما بطا ٧ان ال ّ
خىام مًمغا ،ؤو بطا ٧اهذ الٗال٢ت بحن الىو
اإلاؿخضعى والىو الخايغ مىُٟت ؤو ٖ٨ؿُت خُىما ًُدضر ٞيها اإلابضٕ جدىٍغا ؤو حُٛحرا

واهؼٍاخا ُٞيبغي ؤن ًًاٖ ٠اإلاخل٣ي ًٓ٣خه للىو "ٞلٛت الكٗغ ٚامًت ألنها مصخىهت
باإلاٗاوي ،اإلاٗنى الكٗغي
مٗان بًٗها ٞى ١بٌٗ ُ٦ب٣اث ألاعى ،منها ما هى ْاهغ
ٍ
م٨كى ،ٝومنها ما هى باًَ ًدخاط بلى ال٨ك ٠والخٗمّ ٤
ختى جهل بلُه ب٣غاءة جلى ؤزغي
وبإصواث ٦شحرة وبضيهت ًٓ٣ت و٢لب حي)6(".

وؤعي ؤن اإلاغظُٗاث الضًيُت مً ؤبغػ الغواٞض التي حٛظي البيُت الىظضاهُت والًٟاء الضاللي
في الخجغبت الكٗغٍت وآلُت الخل٣ي ،وؤن جإزحرها ٖلى اإلاخل٣ي ًٟى ١جإزحر اإلاغظُٗاث ألازغي
(الخاعٍسُت وألاؾُىعٍت وألاصبُت...الخ) إلاا جدىٍه مً خ٣اث٣ٖ ٤اثضًت ججم٘ الىو الضًني
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اإلاؿخضعى والىو الخايغ في ؾُا ١صاللي واخض" .وال ق ٪ؤن الخـ الضًني بمسؼوهه مً
الخُاب ال٣غآوي والخضًض الىبىي ٧ان وعاء ْىاهغ "الا٢خباؽ" التي اػصخم بها الخُاب
الكٗغي الخضًض ٖلى وظه الٗمىم ،بىن ٠الخُابحن ال٣غآوي والىبىي ماصة زغٍت بمجمىٖت
مً الُ٣م والغمىػ الش٣اُٞت الٗغبُت التي ًخ٩ئ ٖليها اإلابضٖىن في بهخاط مٗاهيهم .و٢ض ً٩ىن هظا
ً
مخجلُا مً ال٣غاءة ألاولى ...و٢ض ًدخاط عنض الاؾخضٖاءاث بلى هىٕ جإمل
الاج٩اء الا٢خباس ي
هدُجت لُٛاب الهىامل ال٣غآهُت ٧لُت ًٖ الىو الخايغ ..و٢ض ًهل الاؾخضٖاء بلى خض
الخىهُو)7( " .
وجخىػٕ الًٟاءاث الضاللُت لل ّ
خىام الضًني في قٗغ ًىؾ ٠الخُُب ٖلى الىدى آلاحي:
-1

ْال" ٫خؼٍغان " بحن الاه٨ؿاع والاهخهاع
ًه ٠الكاٖغ خالت الاه٨ؿاع الىٟس ي والجزً ٠الىظضاوي في ؤٖ٣اب هؼٍمت خؼٍغان في

٢هُضة "الُغٍ ٤بلى مدمض ؤو مدمضًت ًىؾ ٠الخُُب" ب٣ىله)8( :

ؤبـ ـ ـ ـ ـ ــا ُ
الٗغوب ـ ـ ـ ـ ــت ،بهـ ـ ـ ـ ـ ــي زـ ـ ـ ـ ـ ــاعط ل ٛـ ـ ـ ـ ـ ٍـض
آو ـ ـ ـ كـؿ ُذ ه ـ ــاع ٥ف ـ ــي الٓلم ـ ــاء آن زبـ ـ ـ كـذ
َّ
ً
زلٟـ ـ ـ ُـذ ؤهل ـ ـ ــي بإٖل ـ ـ ــى ال٣ـ ـ ــضؽ ُمُٟـ ـ ــإة
و ُظ كؼُج ـ ـ ـ ُـهم ف ـ ـ ــي لٓ ـ ـ ــى ؾ ـ ـ ــِىاء ،ؤ ُ
ُٖ ُـى ـ ـ ـ ُـهم

مـ ــً ٚـ ــُم ؤمؿـ ــ ،٪وافـ ــي الُٛـ ــضُ ،منهمـ ــل
َّ ُ
ٖلـ ـ ــى م ـ ـ ــضاع الـ ـ ــضجى ٦ـظاب ـ ـ ــت الكـ ـ ــٗل
ك
ظ ـ ـغ ُاخهم ،مـ ـ كـً ؤيـ ــإن ال٩ـ ــىن مـ ــً ظبـ ــل
م ُ
٣غوخ ـ ــت ف ـ ــي ُصز ـ ــان الج ـ ـ ّـً والخـب ـ ــل

ك
جدىي ألابُاث ؤبغػ ألاخضار في ٢هت مىس ى ٖلُه الؿالم في ٢ىله حٗالى":بط عؤي ه ًاعا ٣ٞا٫
َّ ّ
ُ
ُُ ّ
ُ٨م ّم كنها ب٣بـ ؤ كو ؤظ ُض ٖلى َّ
الىاع ُه ًضي" (َه )20
أل كهله كام٨شىا بوي آو كؿ ُذ ه ًاعا لٗلي آج
ٍ
ٞالٟٗل (آوؿذ) في آلاًت ً٨ك ًٖ ٠الخى ٝوالًُ ٤في هٟـ مىس ى ٖلُه الؿالم؛ ٣ٞض
ويٗذ ػوظخه مىلىصها في لُلت باعصة ممُغة مٓلمت ،و٢ض يل الُغٍ ،٤وجٟغ٢ذ ماقِخه
( ..)9ولظل٢ ٪ا( ٫آوؿذ) ولم ً٣ل ؤبهغث ؤو عؤًذَ ،لبا لألوـ وعٚبت في الُمإهِىت ال
لىٟؿه ٞدؿب وبهما لؼوظه التي ال ً٣ل زىٞها ًٖ زى ٝػوظها .و٦ظل ٪مٗاهاة الكاٖغ
مً مغاعة الهؼٍمت والاه٨ؿاع وما ٌكٗغ به مً يُ ٤واخخ٣ان٣ٞ ،ض اؾخدًغ الكاٖغ
اإلاكهض الىٟس ي الظي ٖاوى مىه ؾُضها مىس ى ٖلُه الؿالم .وجخجلى اإلا٣اعبت بحن خا ٫مىس ى
وخا ٫الكاٖغ ٖلى الىدى آلاحي:
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خا ٫مىس ى ٖلُه الؿالم

خا ٫الكاٖغ

ْالم اللُل واإلاُغ والبرص

الهؼٍمت والاه٨ؿاع

مٗاهاة ػوط مىس ى مً اإلاساى

مٗاهاة ألامت الٗغبُت

ٖضم الاهخضاء بلى الُغٍ٤
جٟغ ١اإلااقُت

يبابُت ألا ٤ٞالؿُاس ي
جٟغ ١ألاهٓمت الٗغبُت

و٢ض ؤظغي الكاٖغ حُٛحرا في جٟانُل ال ّ
خىام ال٣غآوي ؛ ٞدُىما طهب مىس ى لُإحي ب٣بـ
ّ
ك
مً الىاع التي آوؿها وظضها هىعا عباهُا ووخُا ؾماوٍا ججلى ب٣ىله حٗالى﴿ :بوي ؤها عُّبٞ ٪ازل ك٘
ُ
ك
َّ ُ
كُ
و كٗل كُ ٪ب َّه ٪بالىاص اإلاَّ ٣ضؽ َى ًي﴾ (َه  .)21ؤما الىاع التي آوؿها الكاٖغ ٣ٞض وظضها "٦ـظابـت
الكٗل" .والؿُا ١اإلا٩اوي في ٢هت مىس ى هى صخغاء ؾِىاء ،ؤما اإلا٩ان لضي الكاٖغ ٞهى
ؾِىاء وال٣ضؽ .وحٗض الخدىالث الضاللُت مً خُض الخضر والًٟاء اإلا٩اوي مً وْاث٠
ال ّ
خىام الظي ٌُٗض نُاٚت ؤو بهخاط الىو ألانلي "وحٗني بٖاصة بهخاط الىو بٖاصة بهخاط
مٗىاه ومبىاه وق٩له وحجمه ،وعبما حٗني ً
ؤًًا بٖاصة بهخاط ظيؿه٣ٞ ،ض ً٩ىن الىو

ً
ؤؾُىعٍا ،زم ٌٛضو قٗغٍا ،وٍ٨دؿب الىو الٛاثب في هجغجه الجضًضة،
جاعٍسُا ؤو صًيُا ؤو
مالمذ ونٟاث ظضًضة ،لم جُٞ ً٨ه مً ٢بل)20( ".

وٍدىع الكاٖغ مدىت ؾُضها ًىؾ ٠م٘ امغؤة الٗؼٍؼ مدضزا ٞيها حُٛحرا لخيسجم م٘
مدىخه في ؤٖ٣اب هؼٍمت خؼٍغان في ٢ىله مً ٢هُضة "بالكام ؤهلي والهىي بٛضاص" ؤو
"٦ظابت ٧ل َُىع البدغ")22( :

٧ان خؼٍغ ُ
ان لٓى ظه َّى ٍم
ُ ُّ ُ
ًـدـضه ؤًلى ُ ٫مً هىا ..ومً هىا َّؤً كاع..
وبُيىا ُ
اإلاىث ..وؾ ُ
ِىاء..

ٖاق ،٤وؤبٗض اإلاؼ كاع..
ٞما ؤَّ ٢ـل ػاص
ٍ

ُ
ٞلً ج َُّ ٣ض امغؤة الٗؼٍؼ ؤؾمالي
ّ
ُ
اليؿاء ؤًضيه ًَّ
ولً ًُُ٘٣
ُّ

ُعصوويٖ ،لى وظهي ،بلى مًاعب ألا ك
هباع..

ً
هىا ٥ؤصعي ظبال لم ًإجه ع َّخالت ٢بلي
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ًدمل اإلا ُ٘٣شخىاث هٟؿُت مش٣لت بىَإة خؼٍغان ومغاعة الهؼٍمت ،ومإؾاة ؤًلى٫
ألاؾىص ،زم ٌؿخدًغ الكاٖغ مدىت ًىؾ ٠خُىما عاوصجه امغؤة الٗؼٍؼ ًٖ هٟؿه بٗض ؤن
َّ
ك
ُ
ٞخيذ هي وناخباتها بجماله و ًُٗ٢ؤًضيهً ٦ما جسبرها آلاًتٞ( :ل َّما عؤ كًى ُه ؤ٦ب كره ُه و ُ٢كًٗ
ّ
ُك
َّ
ؤ كًضي ُه ًَّ و٢لً خاف لله ما هـظا بك ًغا ب كن هـظا بال مل٦ ٪غٍم) (ًىؾ ،)32 ٠و٢ىله حٗالى(:وب كن
٧ان ٢م ُ
ُه ُه َُّ ٢ض مً ُص ُبغ ٨ٞظب كذ و ُهى مً َّ
الهاص٢حن) (ًىؾ .)17 ٠وؤػٖم ؤن اؾخدًاع
ٍ
مدىت ًىؾ ٠لم ً٣هض الكاٖغ منها ما خضر بحن ًىؾ ٠وامغؤة الٗؼٍؼ مً مغاوصة
ومالخ٣ت ،بل ًُ٣هض منها الًٟاء اإلا٩اوي الظي ظغي ُٞه الخضر وهى ٢هغ اإلالٖ ٪ؼٍؼ
ّ
مهغ؛ ٣ٞى ٫الكاٖغٞ( :لً ج َُّ ٣ض ...ولً ًًُ )ُ٘٣ستز ٫مىٟ٢ا ؾُاؾُا مًمغا في ال٣هُضة
ومٗلىا زاعط ال٣هُضة؛ بط بن الكاٖغ لً ًضزل ٢هغ مل ٪ؤو خا٦م ! وَٗؼػ هظا الخإوٍل ما
ُ
زغظذ في هظه ال٣هُضة  -عبما للمغة ألال-٠
وعص في ج٣ضًم الكاٖغ لل٣هُضة ب٣ىله" :
ً
ياعبا ٖلى ٚحر ُه ً
ضي في جُه واٗ٢ىا الٗغبي الخِٗـ ،ؤبدض باؾخماجت ًٖ «م٨ت ؤخالمىا
الًاجٗت» في الىخضة ..والخغٍت ..والٗضالت الاظخماُٖت!! ..ول٨ىني -وللمغة ألالً ٠
ؤًًا٦ -ىذ
ُّ
ؤعجض بلى ٗ٢غ الجخُم طاجه ..زاثب ألامل ..زاوي الىٞاى!!"..

وٍخجاوػ الكاٖغ بخؿاؾه بالًٗ ٠والاه٨ؿاع مً ظُل الهؼٍمت ،مؿخبكغا بجُل الىهغ
الظي ؾدىجبه وؿاء الٗغوبت في ٢ىله)21( :

ُ
ؾالم ألعخام ..ًَّ ٨بهار الٗغوبت..
ُ
الٗٓم مً «ػ٦غٍَّا الهؼٍمت»،
٢ض وهً
َّ
ٞاخملً ،مً وخم الٗك ٤في اللـه ،ظُل ال٣ضع!!..
َّ ك
ك ك
ّ
ك
الغؤ ُ
ؽ ق كِ ًبا ول كم
ٞالكاٖغ ٌؿخدًغ ٢ىله حٗالى٢( :ا ٫ع ّب بوي وهً الٗٓ ُم م ّني واقخٗل
ُ
ؤ ً٦ب ُضٖاث ٪ع ّب قُ٣ا) (مغٍم ،)4وٍغمؼ الٗٓم الىاهً بلى الخساط ٫الظي ؾبب الهؼٍمت،
و"ػ٦غٍا" في ال٣هُضة ًخدى ٫مً صاللت ٞغصًت وشخهُت بلى صاللت ٖامت حٗبر ًٖ ظُل
الهؼٍمت ،وجدمُل ػ٦غٍا لضاللت الهؼٍمت ال ًخ ٤ٟم٘ الؿُا ١ألانليٞ" .االعجضاص بلى اإلااض ي ؤو
اؾخدًاعه مً ؤ٦ثر ألامىع ٗٞالُت في ٖملُت ؤلابضإ ،وهىا ٢ض ًدضر جماؽ  -ؤو بالًغوعة
ؾىً ٝدضر جماؽ ً -اصي بلى حكُ٨الث صازلُت٢ ،ض جمُل بلى الخمازل و٢ض جىداػ بلى
اإلاجم٘ ،الٗضص  ،)1021( 6نٟدت103 ،
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الخسال ٠و٢ض جىهغ ٝبلى الخىا ،ٌ٢وفي ٧ل طل٩ً ٪ىن للىو الجضًض مى ٠٢مدضص بػاء
هظا الخماؽ ،ومً زم جخجلى به بٞغاػاث هٟؿُت ممحزة جتراوح بحن ؤلاعجاب الكضًض،
ً
والغ ٌٞال٩امل ،وبُنهما صعظاث مً الغض ى ؤخُاها)23( ".
وٍ٣اعب الكاٖغ بحن خا ٫ألامت الٗغبُت في ؤٖ٣اب ٧اعزت خؼٍغان

()2967

وخا ٫جضهِـ

صوع ٖباصة في بِذ اإلا٣ضؽ في ٢ىله مً ٢هُضة " الُغٍ ٤بلى مدمض ؤو مدمضًت ًىؾ٠
الخُُب ")24( :

ُ
ـباباث ،ون كـُـغٞـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـت
ون ـ ـ ـ ـ ــغث ع َّب ن ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
وف ـ ــي اإلاٛـ ـ ــاعة َ ٟـ ـ ُـل الـ ـ ــغوح قازه ـ ــت
ُ
(نغث) صاللت الجماٖت في الؿُا ١ال٨لي لل٣هُضة التي
ًُٟض يمحر اإلاخ٩لم اإلاٟغص في
باباث ،ون كـُـغٍ ٞـت)
ٌك٩ى ٞيها الكاٖغ الخالت الؿُاؾُت هُابت ًٖ ألامت ٧لها .وفي ٢ىله( :ع َّب ن ٍ
ازتزا ٫مالم إلاا آلذ بلُه ألامت بٗض مإؾاة خؼٍغان٣ٞ ،ض جدى ٫الكاٖغ (الٟغص/الجماٖت) مً
ؤلـ ـ ـ ـً ً٨ـُـ ـ ـ ــل بلـ ـ ـ ـ َّـي الل ـ ـ ـ ُّ
ـو ،بن ؤ٦ـ ـ ـ ــل !
َّ
ُ
آث ٖل ـ ـ ــى الُ ـ ـ ــٟل
ُٖىـ ـ ــاه فـ ـ ــي م كىٖـ ـ ـ ٍـض ٍ

ٖاق ٤للىًَ بلى ٖاق ٤وؿاء وعب نباباث .وجدى ٫الىًَ هٟؿه مً ؤعى م٣ضؾت بلى
ُ
ججاعة جبإ ُوحكتري ؛ ٞالهحرٞت في البِذ ألاو ٫جمخو ؾُا٢ا جاعٍسُا مؿُدُا ًخلخو في
ؤن الؿُض اإلاؿُذ ٖلُه الؿالم خُىما صزل بِذ اإلا٣ضؽ وظض صاعا للٗباصة ٢ض جدىلذ بلى
مىاثض للخجاعة وبُ٘ للخُىاهاث وللضواظً وجهغٍ ٠الٗمالث الغوماهُت والُىهاهُت بلى ه٣ىص
يهىصًت٣ٞ ،ام اإلاؿُذ ٖلُه الؿالم ب٣لب مىاثض الخجاع وجىُٓ ٠اإلا٩ان اإلا٣ضؽ.
وٍخسظ مً مٗاهاة اإلاؿُذ ٖلُه الؿالم مٗاصال مىيىُٖا لخهىٍغ الاه٨ؿاع في ؤٖ٣اب
خؼٍغان في ٢ىله مً ٢هُضة " اإلاؿُذ والؼهجُت ماعي ")25( :
جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىعاي ٖلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ًـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضًىا ؤلازـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـاء
هد ـ ــً ً ،ـ ــا اب ـ ــً الب ُخ ـ ــى ،٫بن حؿ ـ ــإ ٫الـ ــغٞل
جإ َّم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ كـل ،جج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّـز مى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـه ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
واله ـ ـ ـ ـ ُ
ـضماء
ـلُب ال ـ ـ ـ ــظي  ٞـ ـ ـ ــضًذ ب ـ ـ ـ ــه الى ـ ـ ـ ــاؽ
ُ
ونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ كـلب ُمًـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـغط ،وٞـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ُ َّ
ـضاء
ـىم لىـ ـ ـ ـ ـ ــا يهـ ـ ـ ـ ـ ــىطا ،وبـ ـ ـ ـ ـ ــُالٍ،
٧ـ ـ ـ ـ ـ ــل ًـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ٌؿتهل الك٩ىي بىضاء اإلاؿُذ "ابً البخى "٫ومساَبخه بهىعة ٞىُت جمهض ل ّ
خىام صًني،
٣ٞض ّ
نىع الغٞل (اإلاجغٞت) قاهضا ٖلى ٢خل ؤلازاء الٗغبي الظي صٞىاه بإًضًىا .والكاهض
وال٣خُل وال٣اجل في الهىعة الٟىُت جمشل ٖىانغ ال ّ
خىام في البِخحن الشاوي والشالض ؛
اإلاجم٘ ،الٗضص  ،)1021( 6نٟدت104 ،
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التناص الديني في شعر يىسف خطيب

ٞالهلُب – و ٤ٞاٖخ٣اص اإلاؿُدُحن – عمؼ الخطخُت وزالم البكغٍت مً آلاالم ما ػا٫
ًجز ٝصما ،وؤن جطخُت اإلاؿُذ لم جى٣ظ البكغٍت بٗض٦ ،ظل ٪جطخُاث الكهضاء لم حك٠
ظغاح الىًَ .وال٣اجل في ػمً اإلاؿُذ هى هٟؿه الخاثً في " الؼمً الٟلؿُُني ؛ ٟٞي ٢ى٫
ّ
ُ َّ
جىام ًمخو زُاهت يهىطا ألاسخغٍىَي الظي ٧ان مً ؤجبإ
ًىم لىا يهىطا)
الكاٖغ (٧ل ٍ
اإلاؿُذ ول٨ىه زان اإلاؿُذ و ؾلمه بلى اليهىص لُ٣خلىه.
ك
ابخلُذ بكغ الخل ٤في ٢ىله مً ٢هُضة "
وٍهىع الكاٖغ خؼهه ٖلى خا ٫ألامت التي
الخىعه ٤ؤو بُان الُ٣امت الٗغبُت ")26( :

ُ
ُٟٚغاهُ ٪
هللا٢ ،ض ؤزغظذ ؤ َّمـخىا للىاؽ ،زحر
ً
هضيٞ ،ل كم عؾ كمذ ٖلى
بني ؤلاوؿان صعب
ك
ً
ؤ٢ضاعها ُػم ًغا مً ق ّـغ زـل ،٪٣ال بال عٖ كىا بُيىا،
ً
ًىما ،وال طمـما

ًدىي الىو زىاثُت صاللُت ؛ جمجُض لألمت ؤلاؾالمُت وبٖالء مً قإنها بما ًىضٚم م٘
ُ
ُ ُ ك
٢ىله حٗالىُ ٦( :ىخ كم ز كحر ؤ َّم ٍت ؤزغظ كذ ل َّلىاؽ) (آٖ ٫مغان ،)220وجدغٌٍ ٖلى ٢خا ٫اإلاىا٣ٞحن
ُ
الٟاؾ٣حن الظًً ؤٟٚلىا الٗهض ومؿخد٣اث ال٣غابت بما ًيسجم م٘ ٢ىله حٗالى(:ال ً كغُ ٢بىن في
ً ُ
كُ
ً
ك
ُمام ًٍ بال وال ط َّمت وؤ كولـئُ ٪ه ُم اإلا كٗخ ُضون ) (الخىبت .)20وفي الجم٘ بحن الضاللخحن جشبُذ لٟغٍ٤
الخ ٤ال٣ابًحن ٖلى ٦غامتهم وخ٣ى٢هم بإنهم زحر الىاؽ ،وجد٣حر ألولئ ٪الظًً ال ًغ٢بىن في
ؤمتهم ٖهضا وال طمت وال ٢غابت٦ .ما ًدمل ال ّ
خىام صٖىة مًمغة إلاىاظهت مً ًىته ٪خغماث
ؤمخه وال ًد ٟٔالٗهض وال٣غابت .بط بن "الىو ألاصبي ٖىض اإلادضزحن لِـ نُاٚت للمٗنى بل
مداولت ال٦دكا ٝاإلاٗنى)27(".

وٍهضح الكاٖغ مدؿامُا ٖلى الجغاح ،ومخٗالُا ٖلى مغاعة هؼٍمت خؼٍغان في ٢ىله مً
٢هُضة " ٖىا٢ا ل ٪الهبذ ")28( :

ُه ـ ـ ـ ـ ـ ــىا ُؤ َّم ـ ـ ـ ـ ـ ــت ُ ٞ
ـغٖـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي الؿ ـ ـ ـ ـ ـ ــماء
ُ
ُ
وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمه ُل ،ال جـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ُل ،الٟـاج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدحن

وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ٦ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض ألاعى مـنهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  ٢ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض كم
ُ
وته ـ ـ ـ ـ ـ ــضؤ ٦ ،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي حؿـخـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـً الخمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ كـم

اإلاجم٘ ،الٗضص  ،)1021( 6نٟدت105 ،
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وجدلُ ٤الكاٖغ في حكبُه زباث ألامت بجظوع الصجغ الغاسخت في ألاعى ،وٖىٟىانها
ّ
ً ً
باألٚهان التي حٗاه ٤الؿماء مؿخمض مً ٢ىله حٗالى( :ؤل كم جغ  ٦كُ ٠يغب الل ُه مشال ٧لمت
َ ُّب ًت ٦صجغة َ ُّب ٍت ؤ ك
ن ُلها زابذ و ٞكغ ُٖها في َّ
الؿماء) (ببغاهُم  )14وَٗض الخهىٍغ الٟني
ٍ
اإلاكب٘ بالخٟائ ٫والٗىٟىان اهؼٍاخا ًٖ ْال ٫الخظالن وال٣هغ الظي َغى ٖلى ٚحر ٢هُضة،
وهظا الاهؼٍاح والىهج الىظضاوي ٌٗض عؾالت خغم الكاٖغ ٖلى بًهالها وبسانت ؤهه ٢ضم
ل٣هُضجه ب٣ىله" :ؤنٗب ما في عؾالت الكاٖغ ،مً بٗض خؼٍغان هى ؤن ٖلُه  -مً مى٘٢
الهؼٍمت  -ؤن ًبكغ بالىهغ ومً ظى ٝالٓالم ،ؤن ٌؿخعجل َلىٕ الهباح!! "..وما صامذ
البكغي هابٗت مً ظى ٝالٓالم ،وال٣لب ًجز ٝمً "خؼٍغان" ،وبقغا٢ت الخغ ٝجبكغ بمُالص
ٞجغ الىهغ ٣ٞض اؾخإوـ الكاٖغ بالخُاب ال٣غآوي لُ٩ىن ٖىها له في الخدى ٫مً ْالم
الهؼٍمت بلى قمـ الخغٍت.
وَٗ٣ض الكاٖغ م٣اعبت صاللُت بحن خخمُت البٗض والخؿاب ،وخخمُت الخالم والخغٍت في
٢ىله)29( :

ُ
لـ ـ ـ ــم هـ ـ ـ ــؼ ٫هغ ٢ـ ـ ـ ـ ُـب الخـ ـ ـ ــالم ،وال ُب ـ ـ ـ ـ َّـض
ً ـ ـ ــىم همط ـ ـ ـ ي بلُ ـ ـ ــ ً ٪ـ ـ ــا ؤ ُّيه ـ ـ ــا الٗ ـ ـ ــاحي
وبطا ه كٟس ـ ـ ــت م ـ ـ ــً البٗ ـ ـ ــض ف ـ ـ ــي ُّ
اله ـ ـ ــىع

ؾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــُإحي بٗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض لى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاُ ،وو ُك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـىع
وٍـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـىم الخؿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابً ،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىم ٖؿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـحر
الغخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ال٣بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ٞت كه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ُّز فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ّ
ـىع

ُ
جدىي ألابُاث الشالزت خؼمت مً الشىابذ ال٨ٟغٍت؛ ٞهي جبُل ٨ٞغة "الخ٣اصم الؼمني"
الظي ًؼٖم ؤن َى ٫الؼمً ٌُٗي "آلازغ" خ ٤اإلالُ٨ت في ٞلؿُحن ،وجا٦ض الٗال٢ت الخخمُت
بحن الشباث والهمىص والغباٍ مً ظهت ،و الخغٍت والخالم مً ظهت ؤزغي .وؤن "٢بىع
الهمذ" ؾخاو ٫بلى صخب وٖىٟىان .وهي زىابذ ٨ٞغٍت مؿخمضة مً زىابذ ٖ٣اثضًت
جمشلها خ٣ُ٣ت الىٟش في الهىع التي وعصث في ال٣غآن ال٨غٍم في ٖكغة مىاي٘ ،وخخمُت
ُ
ك
البٗض والخؿاب ،هدى ٢ىله حٗالى( :و ُهٟش في ُّ
الهىع ٞةطا ُهم ّمً ألا كظضار بلى عّبه كم ًيؿلىن)
(ٌـ  .)52بن اإلا٣اعبت بحن عئٍت الكاٖغ وصاللت آلاًت جدؿم بالخمازل ؛ ٞالشىعة التي جٟط ي بلى
ػوا ٫الاخخال ٫جىاْغ الىٟش في الهىع الظي ًىهي الخُاة ٖلى ألاعى ،زم ًُبٗض مً في ال٣بىع
للخؿاب.
اإلاجم٘ ،الٗضص  ،)1021( 6نٟدت106 ،
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وحكغ ١ؤمىُاث الكاٖغ في ًٞاء عباوي مكب٘ بالضٖاء واإلاىاظاة والخلم بالٗضالت والخغٍت
والىخضة في ٢ىله)10( :

 «ٞما ُج ُغٍض
ُ ُ
 «ما ؤعٍضً ،ا مىالي:«ؤن ؤقُ٘ في ُٖال ٥بضصا
ُ
ً
ً
«ؤعٍض ظبرًال ..وججزًال..
ً ُ
«وزُال ال جغي ..ومضصا
« ُؤعٍض ؤن ؤنىُ ٙؤ ُ
٢ىىم كحن
..

«في هىا ..٥ؤخضا..
ُ
«ؤعٍضً ،ا مىالي ،ب كٗ ُض
ً
«ؤن ؤ َّ
نب صظلت ..في بغصي !!..
ٞهى ًخمنى معجؼة عباهُت ..ظىىصا وزُال مً الؿماء ،ؤو ٢ىة عباهُت بٗض ؤن زاعث ٢ىي
ّ
ُ
الٗاظؼًٍ في ألاعى ،وهي ؤمىُت مؿخىخاة مً ٢ىله حٗالى( :ز َّم ؤهؼ ٫الل ُه ؾُ٨يخ ُه ٖلى ع ُؾىله
ك
ك
َّ َّ
ُ ُ ً َّ
كُك
ىصا ل كم جغ كوها وٖظب الظًً ُ ٟ٦غوا وطل ٪ظؼاء ال٩اٞغًٍ().الخىبت )16
وٖلى اإلاامىحن وؤهؼ ٫ظى
 -1ألاها وآلاخر
ً٣ابل بحن "ألاها" وآلازغ في ؾُا ١صًني جاعٍخي في مؿتهل ٢هُضة ّ
"مٛىاة ..ؤها ال٣ضؽ"
ب٣ىله)12( :

ُ
ال٣ضؽ :ؤها ال٣ـ ـ ُ
ضؽ ،ف َّي ألاؾـ ـ ـحرة ،وآلاؾـ ـ كغه

ُ
وبي و كٖـ ـ ُض «ب ـ كـض ٍع»ُ ،ومعجؼة «الىانغ كه»
ك
ظى٢ت ( :)2و ُه كم م كً ج ُ
الضاثغه
ضوع ٖلى عؤؾه
ك
ل٣ض ؤٞؿـ ُضوا مـ َّغجحن ،وهظي هي آلاز كغه»!!
« ـ
جمشل ال٣ضؽ نىث "ألاها" في ال٣هُضة اإلاٛىاة ،والجى٢ت نىث ًسبرها ًٖ "آلازغ ،وفي
يمحر اإلاخ٩لم والٛاثب زىاثُت خًىع وُٚاب؛ "ؤها ال٣ضؽ" الخايغة اإلاؿخبكغة بالىهغ ٖلى
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الغٚم مً هؼٍ ٠الجغاح ،والىاز٣ت بالٛلبت والب٣اء .و "هم" الٛاثبىن اإلاىضزغون ،وٖلى الغٚم
مً ظبروتهم وَُٛانهم ٞهم بلى ٞىاء.
وٍدك٩ل "ألاها" الٟلؿُُني مً الًٟاء ؤلاؾالمي واإلاؿُخي ٣ٞض ظاء نىث ال٣ضؽ
ُ
نضي لخضزحن ُٖٓمحن في ٢ىله (وبي و كٖ ُض «ب ـ كـض ٍع»ُ ،ومعجؼة «الىانغ كه»)؛ ألاو :٫الىهغ اإلابحن
في مٗغ٦ت بضع التي ججلى ٞيها الىٖض الغباوي بىهغ اإلاؿلمحن في ٢ىله حٗالى(:ول٣ض ههغ٦م هللا
ّ
ههغ
ببضع وؤهخم ؤطلت ٞاج٣ىا هللا لٗل٨م حك٨غون) (آٖ ٫مغان  ،)213وفي هظا الخىام بكغي ٍ
لل٣ضؽ .والشاوي :معجؼة الىانغة التي جدُلىا بلى الؿُض اإلاؿُذ وؤمه ٖليهما الؿالم.
وٍمشل نىث الجى٢ت الىظه آلازغ للبكغيٞ ،هى ًدُلىا بلى خخمُت ٞىاء "آلازغ"؛ بط
ك
ٌؿخإوـ الكاٖغ ب٣ىله حٗالى( :و ً٢كِىا بلى بني ب كؾغاثُل في ال٨خاب ل ُخ كٟؿ ُض َّن في ألا كعى م َّغج كحن
ُ ُ
ولخ كٗل ًَّ ُٖلىا ٦ب ًحرا) (ؤلاؾغاء  .)4وٍ٣غع الكاٖغ ؤن اٚخهاب ٞلؿُحن هى اإلاغة الشاهُت في
ك
٢ىله( :ل٣ض ؤٞؿ ُضوا م َّغجحن ،وهظي هي آلاز كغه).
 -3مرارة اإلانفى وحلم العىدة
حٗض ٢هت ًىؾٖ ٠لُه الؿالم وبسانت "الغئٍا" هبًا ٖالُا في ججغبت الكاٖغ في ٚحر
٢هُضة مً الضًىان .وٍخسظ الكاٖغ مً شخهُت ًىؾ ٠مٗاصال مىيىُٖا لخهىٍغ ْلم
ألار ألزُهُ ،وًٍمغ في هظا اإلاٗاص ٫الٓلم الظي لخ ٤بالٟلؿُُني في زغٍُت الكخاث،
وٍخسظ مً البئر التي ؤل٣ي ٞيها ًىؾ ٠عمؼا للمىٟى والٛغبت واللجىء .وٍىْ ٠جٟانُل
ال٣هت للخٗبحر ًٖ الخىحن للىًَ الؿلُب ،وللخإُ٦ض ٖلى خخمُت الخالم والٛلبت اؾخئىاؾا
بما آلذ بلُه خاً ٫ىؾ ،٠هدى مىاظاجه لٟلؿُحن في ٢ىله مً ٢هُضة "بالكام ؤهلي
والهىي بٛضاص ،ؤو ٦ظابت ٧ل َُىع البدغ")11( :
ألهني  ٖ -كٟى ؤبـي -
ه ُذ ُعئٍا ًُ ُ
٢ه ك
ىؾ ٍ٠
ٖلى صجى ُٖىنهم ..وآًت ك
النهاع..
ؤنغ ُر مً ُٚابت ال ُـج ّ
ٞها ؤها ُ
ب:
ك
لٗاص
متى ًا ؾٟذ ظ ٍ
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ُ
ك
الخجاع !..
حٛاصً٢ ٪ىاُ ٞل
ظاء اٖخظاع الكاٖغ في الؿُغ ألاو( ٫ألهني  ٖ -كٟى ؤبـي  )-مغاٖاة للىهي في ٢ىله حٗالى٢( :ا٫
ُ ك
ك ُ ك ك
ك
َّ
ُضوا ل ٦ ٪كُ ًضا ب َّن الك كُُان لإلوؿان ٖ ُض ٌّو ُّمبحن)
و ُعئٍاٖ ٥لى بزىج٨ُٞ ٪
ًا ُبن َّي ال ج٣ه
(ًىؾ .)5 ٠وعئٍا ًىؾ ٠في ال٣هُضة جخدى ٫مً ؾُا٢ها ال٣غآوي بلى ؾُا ١ؾُاس ي ؤيمغه
الكاٖغ وهى الٗىصة بلى ٞلؿُحن وما ج٣خًُه الٗىصة مً جطخُاث وجدضًاث حؿببذ في
نغار الكاٖغ ومٗاهاجه في ُٚابت الجب (اإلاىٟى) .وألن الغئٍا هي الٗىصة ٞمً البضهي ؤن
ٌؿإ ٫الكاٖغ ًٖ ظبا" ٫ظلٗاص" لحرؾم ؤ٣ٞا ظٛغاُٞا لغئٍا الٗىصة .وٍخ٨غع الغبِ بحن عئٍا
الٗىصة وظبا" ٫ظلٗاص" في مىاظاة الكاٖغ لٛؼة في ٢ىله)13( :

ألوي ُ ُٚ ٪ُٞ
هذ ُٚابت ال ُـج ّب
ُ
ُ
ّ
والخب
وؤنٗض َ ٪ُٞىع الخؼن،
وها ؤظغ ُ
٢اٞلت
اؽ
ٍ
ك
ُ
ججيء َّ
بلي ٖبر ؾٟىح ظلٗاص
ٞؿى ٝؤق ُ
ُض مئظهتي
ك
الؿلُان
ٖلى ب َّىابت

جًُ ٠اإلاُ٣ىٖت مٟهال آزغ في ال ّ
خىام ال٣غآوي الؿغصي وهى ال٣اٞلت التي ؤه٣ظث
ؾُضها ًىؾ ٠مً الجب .وتهض ٝؤلاقاعة لل٣اٞلت بلى جدضًض مؿاع الٗىصة بلى ٞلؿُحن التي
ك
ًغاها الكاٖغ مً ظبا ٫ظلٗاص في ٢ىلهُ ( :
ججيء َّ
بلي ٖبر ؾٟىح ظلٗاص) .وٍبضو الكاٖغ واز٣ا
مً ؤن ظبا ٫ظلٗاص هي ؾلؿلت الجبا ٫الىاٗ٢ت بحن ٞلؿُحن وألاعصن وهى ما جبضي في ٢ىله
مً ٢هُضة "اٖترا "ٝالتي ؤهضاها بلى ألاب هُالعٍىن ٦بىجي)14( :
ً
كُ ُ
ؤطُ ٦غ٦ ..ىذ ػوبٗت ٖلى ب ّغٍَّـت ألاخ٣ا..ٝ
ُ
طل ٪نىج ٪البضو ُّي ًهه ُل ٞى ١ب ّـغ الكام..
ُ ُّ
ُ
٧ان البر ١قبه ًٍض جسِ ٖلى ظضاع اللُل م كىٖض ُه
ُ
وؤهذ حش ي به ..بحن الىضي ..وقظي الخؼام..
ُ َّ ك
عوح اللـه ُميؿغ ًخا ٖلى ظبل الخلُل
و٧ان
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وؤهذ ،ؤهذ ،هؼلذ ظ ً
لٗاصا بلى َـى ٠الكغَٗت
حؿخد ُّم ًضا٥
في ؤل ٤الؿماء ..وَُىت ؤلاوؿان!!..

وٍغبِ بحن معجؼة الؿُض اإلاؿُذ والٗىصة بلى ٞلؿُحن في ٢ىله مً ٢هُضة "ؤظغاؽ بِذ
لخم")15(:

ُب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكغا ً ٥ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ؤً ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـتها الج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغ ك
اح
وخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـ ٤مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــً ع َّص ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغصي ،ك
وعاح
 ٚـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًـضا ؾىإج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،هغ ٦ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـب الغٍـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ك
ـاح

ف ـ ــي ال ٣ـ ــضؽ ،ف ـ ــي  ٚـ ـ َّـؼة ،ف ـ ــي الخلُ ـ ـ كـل
ًمشـ ـ ـ ـ ـ ي ٖلـ ـ ـ ـ ــى ُبدحـ ـ ـ ـ ــرة الجلُ ـ ـ ـ ـ ـ كـل
ً
ػوابٗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ج٣خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ُ٘ ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض ك
زُل

ٌؿخإوـ الكاٖغ باإلاعجؼة الغباهُت في ٢ىلهً( :مش ي ٖلى ُبدحرة الجلُ كـل)ٞ،اإلاش ي ٖلى اإلااء
مً معجؼاث الؿُض اإلاؿُذ خُىما مش ى ٞى ١مُاه َبرًا (٨ٞ .)16ما ؤن اإلاش ي ٖلى اإلااء
زغ ١للمإلى٦ ،ٝظلٞ ٪ةن الٗىصة بلى ٞلؿُحن ؾخ٩ىن زغ٢ا ل٩ل اإلاُٗ٣اث ،و٦ؿغا ألوهام
الٗاظؼًٍ ،وهُٟا الصٖاءاث اإلاغظٟحن ،والكاٖغ ال ًخ٩ئ في عئٍخه لخخمُت الٗىصة ٖلى الىبرة
الخُابُت والتراُ٦ب الخماؾُت ونُ ٜال٣ؿم ؤلاوكاثُت التي صعط ٖليها الخُاب الكٗغي
الؿُاس ي الظي يهض ٝبلى بً٣اّ الخماؾت وشخً الهمم ،بل اج٨إ ٖلى خ٣ُ٣ت عباهُت ججٗل
مً الخُاب الكٗغي ؤ٢غب بلى الٗ٣ل الٗ٣اثضي الهاصت مً الٗاَٟت اإلاخىهجت ،وججٗل
خخمُت الٗىصة مغجبُت بدخمُت ٖ٣اثضًت .واعي ؤن ؤلاًمان اإلاُل ٤بالٗىصة هى الظي ٌؿىٙ
جدلُ ٤الكاٖغ في ًٞاء الهىعة الٟىُت التي ّ
نىع ٞيها الٗاثضًً عٍدا ٖانٟت ج٣خل٘
الضزُل اإلاُ٣م مً ؤعى ألانُل اإلاٛترب.
و٢ض ؤيخى الهلُب عمؼا صالا في الكٗغ الٟلؿُُني الظي ًهىع ألالم واإلاٗاهاة ،و٢ض
وْ ٠الكاٖغ صالالث الهلب ،وؤيا ٝبليها زهىنُت مٗاهاة الٟلؿُُني في اإلاىافي في ٢ىله
ي")17( :

مً ٢هُضة "ؤنهٌ مً ظىاػحي وؤمش
ولم ؤػُ ٫ؤ ُ
ؾا ١مً مغخلت ،إلا ك
غخله
ٍ
ك
الهلُب
ؤ ُظ ُّغ ز٣ل
اإلاجم٘ ،الٗضص  ،)1021( 6نٟدت120 ،

ّ
التناص الديني في شعر يىسف خطيب

ً
ً
ك
ُ
ٞجلجله
ؾخدُل ظمغةٞ ،شىعة،
وؤ
ك
الخبِب
زالم مىَني
ُ
 ٢كل ٖ ّـىـي الُٟل الظي ًُىؾ ُم مً خلُــبـه
ؤو ؾ ّمـني ٢خُل ُخ كب
بي ظؿ ُض اإلاؿُذ ُم كىزـ ًـ٣ا ٖلى نلُــبه

في ٖالم بضون  ٢ك
لب
ٍ

ُ
ًا عاظمي قٗـب ٞلؿـُحن ٖلى طهـىبه
ُ
ىُ ٨مى بضون ط ك
هب !!.
مً م

ً٣اعب الكاٖغ بحن "َغٍ ٤آلاالم" التي ؾاع ٞيها اإلاؿُذ مُ٣ضا م٨بال بالؿالؾل هدى جلت ؤو
صخغة حؿمى "الجلجلت؛  -بط ٌٗخ٣ض اإلاؿُدُىن ؤن الجلجلت (وهي الجلجشت باآلعمُت) هي
اإلا٩ان الظي نلب ُٞه الؿُض اإلاؿُذ ٖلُه الؿالم  )18(-مً ظهت وهؼوح الٟلؿُُني ٦غها
مً مىٟى بلى مىٟى خامال ظغاخه وقاهغا زىعجه هدى الكهاصة ٢غباها للخغٍت وزالنا للىًَ
٦ما هي خا ٫اإلاؿُذ ٖلُه الؿالم مً ظهت زاهُت٦ .ما ٌؿخدًغ الكاٖغ ال٣ى ٫اإلايؿىب
ك
ُ
ً
ك
ؤتهمذ
للؿُض اإلاؿُذ (م كً ٧ان م كى ٨كم بال زُُئ ٍت ٞلح كرمها ؤ َّوال بذجغ) مً ؾُا ١الخاصزت التي
ٞيها امغؤة بالؼها لُىاظه الكاٖغ بهظا ال٣ى ٫ألانىاث التي جغصص ؤزُاء خضزذ في مؿحرة
الىًا ٫الٟلؿُُني.
بن جىُْ ٠صالالث الهلب ال حٗني الضٖىة للمىث في ؾبُل الخ ،٤بل بن اإلاىث ًٟط ي
بلى اهبٗار ومُالص وُ٢امت ،وهى ما ؤقاع بلُه الكاٖغ في ج٣ضًمه لل٣هُضة ب٣ىله:
(بن ؤ ٘ٓٞما في مإؾاة بوؿاهىا الٗغبي الٟلؿُُني (مؿُذ هظا الٗهغ) هى ؤن ٖلُه ،في
آن ً
مٗا ،ؤن ٌؿخسلو «خ٣ه الُبُعي» في مجغص الب٣اء واإلاىاَىت ؤلاوؿاهُت جدذ ؾماء هظا

ال٩ى٦ب ،وٞى ١جغابه الىَني مىظ ؤلى ٝالؿىحن .....ما ًؼا ٫هى ب ًّاه ال٣اثم مً مىجه..
الهاٖض مً عماصه ..الشاثغ ٖلى ؤنٟاصه ..هل ؤ٢ىٖ ٫لى هُئت بغومُصُىؽ ..ؤم ٖلى نىعة
َاثغ الُٟيُ ..٤ؤم ٖلى زُى الؿُض اإلاؿُذ ! َّ
بن جل ،٪بازخهاع ،هي معجؼة «الُ٣امت ٖلى
الضوام ..مً ٢لب اإلاىث الؼئام» التي ًهىٗهاً ،
ًىمُا ،قٗبىا الٟلؿُُني الٗمال)!!١
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وٍدغم الكاٖغ ٖلى هٚ ٌٟباع الُإؽ ًٖ مغاًا خلم الخغٍت والٗىصة ،وبقٗا٢ ٫ىاصًل
ؤلاًمان بإن صزان الباَل بلى ػوا ٫في ٢ىله مً ٢هُضة "ؤعظىػة البُىلت" التي ظاء ؤلاهضاء
في مؿتهلها "بلى قٗبىا الٟلؿُُني ..الظي ظاء باهخٓاع مدمض بؿماع ..٥الظي ؾُجيئ")19(:

ظـ َّـل الــظيً ،ــا قـ كـٗبىا٢ ،ــض ؤبــض ك
ٖ٪
َّ
ؾـ ـ ـ ـ ــل ٪ؾـ ـ ـ ـ ــُ ٠ؤلـ ـ ـ ـ ـ ٍـ ،٤وؤقـ ـ ـ ـ ــغٖ ك٪

م ـ ــً ؤ ًّم ـ ـ ــا صاظُـ ـ ـ ٍـت ٢ـ ـ ــض ؤَلٗـ ـ ـ كـ٪
الشضي الظي ٢ض ؤعي ك
ُ
ـٗ٪
ًا ُبىع٥

ٞال ٢ال ٥عُّبىا ،ؤو و َّصٖ ك٪
بها ٖلى ُبىنلت ال٣ضؽ ،مٗ٪
ًدُلىا ٢ى ٫الكاٖغٞ( :ال ٢ال ٥عُّبىا ،ؤو و َّصٖ ك )٪بلى ٢ىله حٗالى( :ما و َّصٖ ٪عُّب ٪وما ٢لى)
(الًخى  .)3وجىُىي ؤلاخالت ٖلى م٣اعبت بحن مىٟ٦ ٠٢اع ٢غَل الظًً سخغوا مً الىبي
ٖلُه الؿالم خُىما اه ُ٘٣الىحي ٖىه ؤعبٗحن ًىما ،وػٖمىا بإن هللا ظل وٖال وؿُه وجغ٦ه...
ومى ٠٢اإلاغظٟحن الظًً ًؼٖمىن بإن الٗىصة بلى ٞلؿُحن باجذ ؤيٛار ؤخالم ،وؤن ال٣ضؽ
٢ض َىاها التهىٍض واليؿُان.
وَٗبر الكاٖغ ًٖ اؾدبُاثه لل٣هام الغباوي وٖضالت الؿماء اهُال٢ا مً ؤن "ألاًام"
ًضاولها هللا ظل وٖال بحن الىاؽ...في ٢ىله)30( :

ؾإ ُ
لذ هللاٟٖ ..ى..٥
ُ
٦م جى ُّـؼ ٢غوخىا ٖبض الغٍاح..

ولم ًم َّ
ـ ال٣ىم  ٢كغ ُح!!..
ُ
وٍدُلىا الاؾدبُاء الظي ؤٞاصه الاؾخٟهام في ٢ى ٫الكاٖغ بلى ٢ىله حٗالى( :بن ً كمؿ كؿ ٨كم
ألاً ُام ُهضاو ُلها ب كحن َّ
ـ كال ٣كىم  ٢كغح ّم كش ُل ُه وج كلَّ ٪
 ٢كغح  ٣ٞكض م َّ
الىاؽ) (آٖ ٫مغان .)240
 -4ال ّ
تناص الديني العنقىدي
جبرػ في الضًىان ْاهغة ج٨شُ ٠ال ّ
خىام الضًني ،هدى ٢ىله مً ٢هُضة "الخىعه ٤ؤو بُان
الُ٣امت الٗغبُت")32( :
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ُ
ُ
بال ُهى الل ُه ُو كؾ٘ ال٩ىن ،مً ؤل ٍ٦ ٤غس ُّي
ُ٢ضعجـهُ ،
ًديي عمُم ٖٓام ال٣ىم ما
َّ
اهتر ك
ؤث ،وٍسغط الخ َّي مً ؤُٖان ُظشـخه،
ال ٖانم الُىم ،ال جاط وال ل٣ب ،وال
ُ
ُ ُ ُ َّ
ٖىاثض
اؽ وال ظلب ،وال
خشالت خغ ٍ
ُ
الغخُم ،وم كً م كً
بجزًً وال طهب ،بال
ٍ
زل٣ه عخما
ٌؿتهل اإلا ُ٘٣بٓال ٫بًماهُت م٨شٟت جدُلىا بلى ٢ىله حٗالى(:وؾ٘ ُ ٦كغؾ ُُّ ُه َّ
الؿماواث وألا كعى
ك
ك
ك
ك
وال ً ُا ُ
وص ُه خ كُ ُٓ ٟهما و ُهى كالٗل ُّي كالٗٓ ُ
ُم) (الب٣غة  ،)155و٢ىلهً(ُ :سغ ُط الخ َّي مً اإلا ُّذ و ٍُسغ ُط
ك
ك
ك
ُ ك
اإلا ُّذ مً الخ ّي و ٍُ كديي ألا كعى ب كٗض م كىتها و٦ظل ٪جسغ ُظىن) (الغوم  .)29وجستز ٫هظه الٓال٫
ؤلاًماهُت الغوخاهُت الىالء اإلاُل ٤هلل ،و٢ض ًبضو ال ّ
خىام في آلاًخحن "خُاصًا" ؤو مجغص ججلُاث
عوخاهُت وبقغا٢اث بًماهُت هابٗت مً ص٣ٞاث وظضاهُت جىخُضًت ،ول٨نها ال جسلى مً جمهُض
ل ّ
خىام آزغ ًدمل ظُىاث ؾُاؾُت؛ بط بن ٢ى ٫الكاٖغ( :ال ٖانم الُىم) هُٟت ؾُاؾُت
جدُلىا بلى ٢هت الُىٞان وخىاع ؾُضها هىح م٘ ابىه في ٢ىله حٗالى٢( :ا ٫ؾأوي بلى ظب ٍل
ك
ك
ك
ّ َّ
ٌ كٗه ُمني مً اإلااء ٢ا ٫ال ٖانم الُ كىم م كً ؤ كمغ الله بال مً َّعخم وخا ٫ب كُن ُهما اإلا كى ُط ٩ٞان مً
كاإلاُ كٛغ٢حن) (هىص  .)43وجخدى ٫هُٟت الجُىاث الؿُاؾُت في ال ّ
خىام ألازحر بلى مُالص مى٠٢
ؾُاس ي للكاٖغ ًخًمً مىجا وخُاة ،ب٣اء وٞىاء؛ بط ؤٞط ى "الهضًغ الىٟس ي" الظي ؾب٤
الُىٞان ،واهٟها ٫الابً ًٖ ؤبُه ،وعجؼ الجبا ٫الكامست ًٖ خماًت "الابً ال٩اٞغ" بلى
"هضًغ نىث الكاٖغ"ٞ ،إٖلً ًٖ َىٞان "ؾُاس ي ٌُٛغ ١ؤصخاب الخاط وألال٣اب والخغاؽ

وٖىاثض الى ،ِٟولً ًىجى مً الُىٞان الؿُاس ي وٍهٗض في ؾُٟىت الكٗىب ؾىي "م كً
ّ
عخم عبي" ،وهم ألاخغاع الظًً بكغ بهم ٖىىان ال٣هُضة "الُ٣امت الٗغبُت".

وٍجم٘ الكاٖغ بحن الهلب وب٧لُل الكى ٥ومىاظاة الؿُضة الٗظعاء في ٢ىله مً ٢هُضة:
"بالكام ؤهلي والهىي بٛضاص ؤو ٦ظابت ٧ل الُُىع")31( :
ُ
مً ؤهذ ًا ؤًتها الؿُضة الٗظع ُاء ..في البؿخان..
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ً
ل كم ًًُ ّٟغون الكى ٥ب٧لُال
ُ
ُ
َّ
ك
اإلاضًىه !
ول كم حؿى٢ني الكغَت في ؤػ٢ت
ً
ًدُلىا ٢ى ٫الكاٖغ( :ل كم ًًُ ّٟغون الكى ٥ب٧لُال) بلى ب٧لُل الكى ٥الظي ُوي٘ ٖلى عؤؽ
ً
الؿُض اإلاؿُذ ٖلُه الؿالم ٦ما وعص في ؤلاهجُل (ويٟغ الٗؿ٨غ ب٧لُال مً قى ٥وويٗىه
ٖلى عؤؾه) ( )33في ؾُا ١نلب الؿُض اإلاؿُذ – ٦ما ٌٗخ٣ض اإلاؿُدُىن ٞ ،-ة٧لُل الكى٥
في ؾُا٢ه الضًني ًىاْغ مٗاهاة الٟلؿُُني في ال٣هُضة في الؿُا ١الؿُاس ي٦ ،ما ؤن ا٢خُاص
اإلاؿُذ م٨بال م٩لال بالكى ٥بلى م٩ان الهلب ًىاْغ ا٢خُاص "الكغَت" (في ال٣هُضة)
ُ
ُ
َّ
ك
للٟلؿُُني .في ٢ى ٫الكاٖغ( :ول كم حؿى٢ني الكغَت في ؤػ٢ت اإلاضًىه !)34(.
 -5الخطاب السياس ي الساخر
ٌسخغ الكاٖغ مً اجٟاُ٢ت "ؤوؾلى" التي خغنذ ٖلى الٟهل بحن قُغي الىًَ (ٚؼة/
الًٟت) .وٍخسظ في ؾُا ١السخغٍت مً بدغ ٚؼة م٣ابال زىعٍا إلاىاظهت "بدغ ؤوؾلى" في ٢ىله:
()35

الصخبٞ ،لى٣غؤ «الٟاج ك
ً
ُ
ـده»..
مٗا ،ؤيها
ُ
لـَّ ٛـؼة بدغ ً ُُ ٟ
ىع ..ؾىي بدغ «ؤوؾلى»..
ُ
ك ُ
«ؤٖظب ٞغاث ..وملر ؤظاط» !..
وبُنهما ب كغػ ُر اإلاؿخدُل !
ً
هىِئا « ُجخـا» ل ٪ن٣ٟت ؤوهام ٪الغابده!!..
ُ
ك ُ
ً٣ترب ال ّ
خىام في ٢ى ٫الكاٖغ («ؤٖظب ٞغاث ..وملر ؤظاط» ! )..مً مؿخىي الا٢خباؽ
ك ُ
ك
َّ
ك ُ
الخغفي مً ٢ىله حٗالى( :و ُهى الظي مغط الب كدغكًٍ هظا ٖظب ٞغاث وهظا ملر ؤظاط وظٗل
ب كُن ُهما ب كغػ ًزا وح كج ًغا َّم كذ ُج ً
ىعا) (الٟغ٢ان  .)53بن اهههاع ال ّ
خىام الضًني بالؿُا ١الؿُاس ي في
لىخت ٞىُت ًا٦ض "ؤن الىعي بالخُاب ًدخاط بلى عنض ألانىاث ؤلاياُٞت الضزُلت ٖلُه والتي
ؤنبدذ ً
ظؼءا مً وؿُجه .وهظا الىعي ًدخاط بالًغوعة بلى هىٕ مً الخـ الخاعٍخي والخـ
الٟني والخـ الضًني والخـ ألاؾُىعي خُض ًخم الغبِ بحن الىو الخايغ والىو الٛاثب،
ومضي الترابِ ؤو الخىاٞغ بُنهما ،ومضي ؾُُغة ؤخضهما ٖلى آلازغ)63(".
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وٖلى الغٚم مً ؤن ال ّ
خىام الضًني مدهً بال٣ضاؾت والخبجُل بال ؤن الكاٖغ اؾخُإ
ؤن ًىْٟه في ؾُا ١سخغٍت الطٖت صون اإلاؿاؽ بجال ٫الىو اإلا٣ضؽ٦ ،ما في ٢ىله في
٢هُضة "صٞتر الغباُٖاث")37( :

َ كـُ ٣م ؤؾىـان ..و ُٖ َّ٨ـاػ ..وؤ ُ
وكا ١ؾ ُٗـىٍ..
ٍ
ٖاصي  -بـب كـهى الـجامٗـهك
في اظخمإ ٚ -حر ّ
ٍ
ٍ
ُ
ٞابـدشىا هىضؾت الـمىث ..وُ٦مُاء الـدـىىٍ..
٢ض زخمىا ُؾىعة «ال٨ه ..»٠جلُـها «ال٣اعٖ كـه»!!..

حك٩ل الغباُٖت نىعة ٧اعٍ٩اجىعٍت ؾازغة ججؿض واٗ٢ا ؾُاؾُا مؼعٍا ؤعه ٤اإلاىاًَ
الٗغبي مً مخابٗت ؤخضار ال٣مم الٗغبُت ؤًٞذ بلى ٣ٞضان الش٣ت باإلااؾؿت الغؾمُت
الٗلُا .وفي " ه٣ضه لخاالث الخىع والهؼا ٫والاه٨ؿاعاث التي ؤنابذ ؤمخىا الٗغبُت ،وفي ه٣ضه
للجماهحر الٗغبُت ،ؤو للظاث الٗغبُت ،لم ًٌ ً٨ؿتهض ٝالى٣ض مً ؤظل الى٣ض ،وال الى٣ض مً
ؤظل الخجغٍذ ،ؤو الى٣ض مً ؤظل بٖالء الظاث الٟغصًت الكاٖغة ،بل هى ٌؿخسضم مبً٘
ّ
الجغاح ل٩ي ٌؿخإنل ألاوعام التي نهكذ ظؿض ألامت)38(".
وفي ؾُا ١السخغٍت الؿُاؾُت ًغبِ الكاٖغ بحن ج٣ضٌـ ألانىام في الٗهغ الجاهلي
وجبجُل الؼٖماء وحُٗٓمهم في الٗهغ الخايغ في ٢ىله مً ٢هُضة " هظي اإلاالًحن")39( :

ُ ك
ك
نىام ُمـب َّـجـل ٍـت
و٢ـمٞ ،إهظع ،بـإ ٍ

 ٚـ ـ ًضا ج ـ ـ ـض كخ ــ ـ ـ ــغ ُط  ٞـ ـي ألا ٢ـ ـ ـ ـضام

ٌٗخمض الغبِ بحن ج٣ضٌـ ألانىام وحُٗٓم الؼٖماء ٖلى عئٍت زىعٍت جدغى ٖلى الىٓام
ُ
الٗغبي مؿخدًغا ٢ىله حٗالى ٢( :كم ٞإهظ كع) (اإلاضزغ  ،)1وٍخجلى اؾدكغا ٝالكاٖغ للىي٘
ُّ
٧اللٗب" .وٍستز ٫ال ّ
خىام صاللت مًمغة
الٗغبي الغاهً في ٢ىلهً ٚ" :ضا جـض كخـغ ُط ٞـي ألا٢ـضام
ُ
حؿب ٤صاللت ال ّ
خىام اإلاٗلىت؛ ٣ٞىله حٗالى ٢( :كم ٞإهظ كع) ٌؿخضعي آلاًت الؿاب٣ت (ًا ؤيها اإلاضزغ)
التي حؿهم في حكُ٨ل مكهض الهمذ والؿ٩ىن الظي ٌؿب ٤صٖىة الكاٖغ بلى الُ٣ام
وؤلاهظاع ،وهي صٖىة مؿبى٢ت بكٗىع مً الاؾدُاء بؿبب الهمذ والاؾخ٩اهت ٦ما ًخجلى في
٢ىله الظي اؾتهل به ؾخت م٣اَ٘ مً ال٣هُضة هٟؿها:
ُ
ُ ُ
ُ
اإلاالًحن ل كِؿ كـذ ؤ َّمت الٗـغب
هظي
٧اص ؤوم ًُ ،مً ق ٍ ٪ومً عجب
ؤ
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وظاءث زاجمت ٢هُضة "هظي اإلاالًحن" ماؾؿت ٖلى ال ّ
خىام الؿاب ٤الظي ّ
خغى ٖلى
الشىعة .وما صام الكاٖغ ٢ض صٖا بلى زىعة الكٗىب ٖلى الٓلم٣ٞ ،ض ججؿضث هدُجت صٖىجه
ب٣ىله)40( :

ً
لي كهض ُع َّ
دم ـ ُ
الؼب ُض اإلا ُ
ىم ُمــهُسب ـا
وٍمُ ٨ـض ُّ
ك
الخٞ ،٤ـي  ٚكى ٍع ؤ ُعوم ُخ ُـه

ـخدُل ُظ ً
وَؿ ُ
ٟاء ؾاٖت الخــغب
َّ
ُ ُ
ـىاع هللا ٦ـالُى ـب
وٞــغٖـ ـه ٞـي ظ ٍ

ٞهضًغ الؼبض اإلادمىم اإلاهُسب هى ؤبىا ١ؤلاٖالم الغؾمي الظي ًاو ٫في ؾاخاث الخغب
واإلاىاظهت بلى ظٟاء ،وٍب٣ى نىث الخ ٤والٗضالت ،نىث الكٗىب اإلاىخهغة ٖالُا في ظىاع
ٖضالت الؿماء ،وهظا الخباًً بحن هضًغ الؼبض الٟاوي ونىث الخ ٤والٗضالت الخالض مؿخمض
ك ُ ّ
ك
الل ُه كالخ َّ ٤و كالباَل ٞإ َّما َّ
الؼب ُض ُٞظه ُب ُظٟاء وؤ َّما ما ًىُ٘ ٟ
مً ٢ىله حٗالى٦( :ظلًً ٪غب
ّ
ُ ُ
ُ
َّ
ك
الىاؽ  ُٞكم٨ض في ألا كعى ٦ظلًً ٪غ ُب الله ألا كمشا( )٫الغٖض.)27
 -6التداخل بين ال ّ
تناص الديني والتراثي وألاسطىري
ًمؼط الكاٖغ بحن ال ّ
خىام ال٣غآوي والخ٨مت في الترار الخُابي في ٢ىله مً ٢هُضة
"الخىعه ٤ؤو بُان الُ٣امت الٗغبُت")42( :

ُ
ُّ
اله َّـم
ه كيهاث ،لً حؿم٘ اإلا كىحى الىضاء ،وال
الضٖاء ،ومً ٢ض ٖاف ماث ،ومً ٢ض ماث
طاهب آب،
وآث وخض ُه آلاث ،ما مً
ٞاثٍ ،
ٍ
ختى ًدٟؼ الهمما
ك
ُ
ًخجلى ال ّ
خىام ال٣غآوي في الؿُغ ألاو ٫الظي ٌؿخدًغ ٢ىله حٗالى( :ب َّه ٪ال ح كؿم ُ٘ اإلا كىحى
َّ
اله َّم ُّ
وال ُح كؿم ُ٘ ُّ
الضٖاء بطا ول كىا ُم كضبغًٍ) (الىمل  .)80واإلاىحى والهم في ٢ى ٫الكاٖغ هم
الظًً اعجًىا الٗ٣ىص ًٖ الخ ،٤وظٗلىا ؤنابٗهم في آطانهم ُ٦ال ٌؿمٗىا نىث
اإلاؿخُٛشحن واإلاٗظبحنٞ ،هم بمجزلت اإلاىحى والهم ،وهم ًىاْغون الٟ٨اع الظًً ؤٖغيىا ًٖ
صٖىة ؾُضها مدمض ٖلُه الؿالم .وؤما الترار الخُابي ُٞخمشل بامخهام زُبت ٢ـ بً
ؾاٖضة ؤلاًاصي (ًا ؤيها الىاؽ ،ؤما بٗض ..اؾمٗىا وٖىا وبطا وُٖخم ٞاهخٟٗىا بهه مً ٖاف
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ماث ومً ماث ٞاث و٧ل ما هى آث آث) .والجم٘ بحن مهضعًٍ ًدى ٫الىو الكٗغي بلى
(ٞؿُٟؿاء مً ههىم ؤزغي ؤصمجذ ُٞه بخ٣ىُاث مسخلٟت)41".
خىام ال٣غآوي وال ّ
والجم٘ بحن ال ّ
خىام التراسي في ؾُا ١واخض ًًاٖ ٠مً خضة الخىبُش
والخ٣غَ٘ للمساَبحن في ال٣هُضة ؛ ٞهم ظاهلُت هظا الٗهغ باههغاٞهم ًٖ الخ٨ٟغ والخضبغ
بما ًاو ٫بلُه مهحر ألامت الٗغبُت ،وهم ٦ظل ٪اإلاٗغيىن ًٖ نىث الؿماء ،واجبإ ؤوامغ
هللا بالجهاص في ؾبُلهٞ ،ال هم ٌٗ٣لىن الخُاة واإلاهحر ،وال هم مٗخهمىن بإوامغ هللا
وهىاهُه.
وٍإحي ال ّ
خىام ؤلاؾالمي مكىبا بٓال ٫ؤؾُىعٍت ،هدى ٢ى ٫الكاٖغ مً ٢هُضة "بالكام
ؤهلي والهىي بٛضاص ؤو ٦ظابت ٧ل الُُىع")43( :
ُ ُ
ك
ظمُ٘ ؤمتي ..ؤمىث..
٦إهني آلان
ُ
ل٨ىني ؤ٢غؤ في الغئٍا
ك
ً ُغ» الظي ؾإ ُ
ؤوي ؤها «الخ ك
الُاٚىث
٢خ ُل
ً
وؤهني ،زاهُت ،ؤخُا..
ًخمشل ال ّ
خىام ؤلاؾالمي بصخهُت الخًغ الظي لم ًغص اؾمه في ال٣غآن ال٨غٍم ،لً٨
بٌٗ اإلاٟؿغًٍ طهب بلى ؤن الٗبض الىاعص في ٢ىله حٗالىٞ( :ىظضا ٖ كب ًضا ّم كً ٖباصها آج كِى ُاه
ك
َّ
َّ
ً
ع كخمت م كً ٖىضها وٖل كمى ُاه مً ل ُض َّها ٖل ًما) (ال٨ه )65 ٠هى الخًغ .وًٍُ ٠بٌٗ الغواة
وؤلازباعٍحن ْالال ؤؾُىعٍت ٖلى شخهُت الخًغُٓٞ ،هغ في عؾىماث ومىدىجاث ًغ٦ب
خهاها و ًًُٗ بغمده ّجىِىا مغٖبا ،وهظه الهىعة امخهها الكاٖغ لُ٣اعب بحن نىعة
الخىحن الظي حٛلب ٖلُه الخًغ ،ونىعة "الُاٚىث" الغمؼ الظي ؾُ٣هغه الٟلؿُُني في
عئٍاه.
واؾخدًاع الكاٖغ لصخهُت الخًغ ًغجبِ بازخُاع ما ًىاؾب ججغبت الكاٖغ مً مالمذ
ً
ً
زانا ًالثم َبُٗت الخجغبت .وبيٟاء ألابٗاص
هظه الصخهُت .وجإوٍل هظه اإلاالمذ جإوٍال
اإلاٗانغة لخجغبت الكاٖغ ٖلى هظه اإلاالمذ)44( .

اإلاجم٘ ،الٗضص  ،)1021( 6نٟدت127 ،

عمر عتيق

تناص اإلاسيحي وال ّ
 -7التعالق بين ال ّ
تناص ؤلاسالمي
مً ج٣ىُاث ال ّ
خىام الضًني في صًىان ًىؾ ٠الخُُب الجم٘ بحن ؤلاؾالم واإلاؿُدُت في
ؾُا ١صاللي واخض ،وٍا٦ض الجم٘ بُنهما ٖلى ز٣اٞت الخىخُض في البيُت ال٨ٟغٍت للكاٖغ؛ بط
بن اليؿُج ال٨ٟغي في ججلُاجه الؿُاؾُت وال٨ٟغٍت ال ًدخمل لىها َاثُٟا ًٟؿض ٢ضؾُت
اليؿُج ال٨ٟغيٞ ،االٖخ٣اص الضًني لضي الكاٖغ ًدؿ٘ لخجلُاث الخىخُض بهغ ٝالىٓغ ًٖ
ّ
مؿمى الضًً ،وًٖ الغؾى ٫الظي بكغ بالضًً ،وهى اٖخ٣اص ججلى في ٢ىله)45( :
ُ
الُاٞغ مً ُعوح الدجاػ
وؤها ،بؾالمي
ك
الُ٣امه!!
ٌؿ ُ٘ الصخغة ،وألا٢ص ىُ ،وبؿخان
وما ٌٗؼػ هبظ الكاٖغ للُاثُٟت ؤهه ٖبر ًٖ عًٞه الزخال ٝاإلاظاهب في ؤلاؾالم ،في ٢ىله:
()46

«ق ك٣لب كذ» عؤؾــي ُّ
هىمُ ،
ُ
ً ٗٞ
ظعا
الى
َّ
ُ
 ٢كل ُه ـى «الل ُـه واخض»ٞ ،ـلـم ـاطا

مً «ؤبي خ كى ٍبل» ،بلى «ابً خىُٟه»!!
ُ
ُ
ّ ٢ـؿ ــم كذ طاج ُه ،ألل ٠زلـُـٟـ ــه!!

ومً ججلُاث ز٣اٞت الخىخُض التي ًدىاٚم ٞيها الخُابان ؤلاؾالمي واإلاؿُخي٢ ،ىله مً
٢هُضة "الاٖترا)47( :"ٝ
ًىمئظ....
ٍ

ؾُ كٛم ُض ُه ُ
لهُب الخؼن ،ما بحن التراثب،
ك
مشل لظٕ الجمغ..

هسلت
زم ًجئن ؾامغ ٍ
بحن الد ُجىنٞ ..ب كِذ ل كخمَّ ..
ٞالهٟا..
ٍ
ُٞل كضه ُهً ..آها ً
مٗا..
ظى ٝاإلاٛاعة  -في خغاء..

ُّ

وٞى ١ؾٟذ الُىع  -مً ٖغٞاث..

ُ

بحن من ًى ..وبؿخان الُ٣امت..

اإلاجم٘ ،الٗضص  ،)1021( 6نٟدت128 ،

ّ
التناص الديني في شعر يىسف خطيب

ًخ ٤ٟالؿُاقي الضاللي للم ُ٘٣م٘ ًٞاء ؤلاهضاء لل٣هُضة التي ؤهضاها بلى (ؤمحر ال٨ىِؿت
الٗغبُت ألاب الؿىعي الٟلؿُُني اإلا٣اوم هُالعٍىن ٦بىجي)؛ ٞاإلاُغان "٦بىجي" الظي ٢اوم
الاخخال ٫ؤلاؾغاثُلي لم ًٟغ ١في هًاله بحن مٗخ٣ض مؿُخي ومٗخ٣ض بؾالمي ،ولم ًٟغ١
٦ظل ٪بحن ؤما ً٦بؾالمُت ،وؤما ً٦مؿُدُتٞ ،الًٟاء اإلا٩اوي في وُٖه الشىعي و٨ٞغه
الىًالي هى ٞلؿُحن٧ ..ل ٞلؿُحن ،لظل ٪اهههغث ألاما ً٦اإلا٣ضؾت لضي الكاٖغ ختى
ؤضخذ ًٞاء م٩اهُا واخض؛ ٞالدجىن الظي ًًم ٢بىع ؤظضاص الٗغب وٖكغاث الصخابت
عيىان هللا ٖليهم ال ًٟتر ًٖ ١مهض الؿُض اإلاؿُذ ٖلُه الؿالم .ومٛاعة اإلاهض التي حٗض
ؤً٣ىهت م٣ضؾت في الخُاب اإلاؿُخي اهضٚمذ في ال٣هُضة م٘ ٚاع خغاء الظي ّ
حٗبض ُٞه
مدمض ٖلُه الهالة الؿالم .وظبل ٖغٞاث قٗحرة الدج ألا٦بر والؿعي بحن الهٟا واإلاغوة
ؤما ً٦بؾالمُت م٣ضؾت جىههغ م٘ بؿخان الُ٣امت في الضًاهت اإلاؿُدُت في ٢ىله( :بحن من ًى..
ُوبؿخان الُ٣امت.)..
ُ
بن ز٣اٞت جىخُض ألاما ً٦اإلا٣ضؾت جلغي الجٛغاُٞا الؿُاؾُت البًُٛت ،وجبُل زغٍُت
الُاثُٟت اإلاُ٣خت ،وفي الى٢ذ هٟؿه جاؾـ لجٛغاُٞا ٨ٞغٍت وخضوٍت جخجاوػ جًاعَـ
اإلاٗخ٣ضاث الُاثُٟت ،وحؿمى ٖلى مىار الجض ٫الُاثٟي الظي ًٟط ي بلى ٖىان ٠صمغث
ؤع٧ان الىخضة ،وٞخذ اليؿُج الىَني ،وخىلذ الىًَ الىاخض بلى ؤوَان ًجض ٞيها "الٛغباء"
واإلاؿخٗمغون يالتهم.
وفي ٢هُضة "ٖم نباخا لبىان" ًساَب الكاٖغ "ظبل ٖامل" ماصخا ؤهله ،ومعجبا
بجما ٫الُبُٗت ُٞه في ٢ىله)48( :

لل ُٛـ ـ ـ ـ ــاعٍ ٠م ـ ـ ـ ـ ــً بـى ـ ـ ـ ـ ــُُ ،٪ب ـ ـ ـ ـ ـغا١
ك
ؤه ُج ـ ـ ـ ــم جل ـ ـ ـ ــ ٪ؤ كػه ـ ـ ـ ــغ كث ،ؤ كم ُظم ـ ـ ـ ــان
ُ
ؤم جــغي جلــ ،٪ف ــي الخضً٣ــت ،حؿ ــ٣ي
ـضؽ َ ،كُلؿ ـ ــان ،و ٞك
 ٞـ ــةطا ال ٣ـ ـ ُ
ص ـ ــر

 ٞـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأل ّي اإلاٗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعط ؤلاؾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغ ُاء !
َّ
جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخدال ُه ٞـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاَ ُم الؼه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغ ُاء !
م كُل ـ ــ٘ ُّ
الى ـ ــىع ،م ـ ـ ُ
ـغٍم الٗ ـ ــظع ُاء !
وا٦دؿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ كـذ ُ
ؤعظىانه ـ ـ ـ ـ ـ ــا  ٦ـ ـ ـ ـ ـ ـ كـغب ُ
الء

ُ
ٞاألػهاع اإلاخٟخدت اإلاخىهجت ظمان جتزًً به ٞاَمت الؼهغاء ،وخضً٣ت حكغ ١هىعا مً مغٍم
الٗظعاء .والجم٘ بحن ٞاَمت الؼهغاء ومغٍم الٗظعاء في لىخت الُبُٗت جإُ٦ض ٖلى ما ًجب ؤن
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ج٩ىن ٖلُه وخضة اليؿُج اإلاؿُخي وؤلاؾالمي في لبىان .ولم ًٟذ الكاٖغ يم "الكُٗت" بلى
وخضة اليؿُج خُىما ظم٘ بحن َ٣ىؽ ألاُٖاص اإلاؿُدُت في ال٣ضؽ ،والُ٣ىؽ اإلا٣ضؾت في
"٦غبالء".
وٍجم٘ بحن ؾُا ١معجؼة ؤلاؾغاء واإلاٗغاط ،و جُهحر ال٣ضؽ مً الهُاعٞت ،في ٢ىله مً
٢هُضة "الغهان")49( :

ً
ُٞا ع َّب ،ؤ كؾـغ بـٗ كـبـض ٥لُال

ٞمـً ؤل ٤الخغ ،ٝفي هؼ ١الؿُ،٠
ّ
بالخ ٤ما ًـدؿ ُـم
ًـدؿ ُـم
ً
وؤعؾ كل «ٌ ُـؿـىٖـا» ٖلى ن كهىة البر،١
زمغاً ،
ٌُـكـٗ ُـل عؤؽ ٞـلـؿُحنً ،
وظمغا
ٞمً ؤًً حـؿـدـؿـل ُـم !
٦ـإوي بـه آلان ٞـي الـ٣ـضؽ،
ًـُ ُـغ ُص مـىـهـا نـُـاعٞــت الـىـدـــ،
ؤو ُهـى طا ٥بـمـ٣ـالٖـه ً ُ
ـغظ ُـم!!
ٌؿخٗحر الكاٖغ خضر ؤلاؾغاء واإلاٗغاط مً الؿُا ١ال٣غآوي وٍىْٟه في ؾُا ١مؿُخي ،بط
ًخدى ٫اإلاؿغي به مً مدمض ٖلُه الؿالم بلى ٌؿىٕ ٖلُه الؿالم ،وجخدى ٫وؾُلت ؤلاؾغاء
مً البرا ١بلى "نهىة بغ ،"١وهظا الخجاوـ اللٟٓي بحن صا ٫البرا ١اإلاًمغ وصا ٫البر١
اإلاٗلً ٌٗؼػ الخٗال ٤بحن البٗض ؤلاؾالمي واإلاؿُخي .زم ًدضر جدى ٫زالض في ؾُا ١ال ّ
خىام،
بط جخدىٚ ٫اًت ؤلاؾغاء مً مٗغاط بلى الؿماء بلى هبىٍ في ال٣ضؽ ًلمذ بلى ما ٢ام به
الؿُض اإلاؿُذ خُىما َغص الهُاعٞت والخجاع مً الهُ٩ل اإلا٣ضؽ (٦ما ؾل ٠بُاهه) ،زم
ًخجلى الؿُض اإلاؿُذ زاثغا ًغظم الاخخال ٫بذجاعة م٣الٖه.
وٍخماهى ما ج٣ضم م٘ ٢ىله مً ٢هُضة "ؤعظىػة البُىلت ..بلى قٗبىا الٟلؿُُني ..الظي
ظاء باهخٓاع " مدمض بؿماع .."٥الظي ؾُجيء")50( :
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ُ
ه ك٣ض ُح ق ـ ـٗلت الهباح بالدج ـ ـاع كه
مً ؤخمض ألا٢ـص ى ،إلا كغٍ ـم اإلا ٛـ ـاع كه

أل َّن ُم ـ ـ ـبخـ ـ ـضي خ ـ ـغٍ ـ ـ ٣ـ ـ ٍت ق ـ ـ ـ ـ ـ ـغاع كه
ُ ُّ
ومً ٍصم هسِ ؤخ ـ ـ ـغ ٝالب ـك ـ ـ ـاع كه
بن ج٨غاع ؾُا ١ال ّ
خىام الظي ًجم٘ بحن مدمض واإلاؿُذ ٖليهما الؿالم ٌكحر بلى ؤمىُت
مىخٓغة جدُا في ٨ٞغ الكاٖغ ووظضاهه ،وهي ؤن الخاعٍش ًدمل في خىاًاه ظُىاث البكاعة
بمُالص ٞاجذ ًدغع ال٣ضؽ مً ُ٢ىص آؾغيها ،وٍدغع ٞلؿُحن مً مٛخهبيها ،وهظه ألامىُت
اإلاىخٓغة لِؿذ خلما زاعط اإلاإلى ٝفي وعي الكاٖغ بل هي ما ًغاه الكاٖغ مً خخمُت
جاعٍسُت اؾخئىاؾا بمعجؼة ؤلاؾغاء واإلاٗغاط ،وبكاعة اإلاؿُذ بالخالم والؿالم.
ويهب الكاٖغ هٟؿه ٞضاء للىًَ ،و٢غباها للخغٍت ظامٗا بحن البٗض اإلاؿُخي والبٗض
ؤلاؾالمي في نلب اإلاؿُذ في ٢ىله مً ٢هُضة "صٞتر الغباُٖاث")52( :

َّ ُ
ُ
لؿذ ؤصعي آلان ،ؤًـان ؤواٞـُ ٪خـبِبـي
ك
َّ
ّ
بالخب ،وبالخؼنُ ،ظغوخ كـ٪
ٖـلني ؤمـس ُر،
ُ
مؿامحر الهلُب
لُذ آالمً ،٪ا قـٗـبـي،
وؤها ،في ظـبـل الؼٍخىنُ « ،ق ّـب ُ
هذ» مؿُد كـ..!! ٪
وال ًدٟل الكاٖغ بالخباًً الٗ٣اثضي بحن اإلاؿُدُت وؤلاؾالم في ًُ٢ت الهلبٞ ،هى
ًجم٘ بحن اإلاؿامحر التي ازتر٢ذ ظؿض الؿُض اإلاؿُذ في نلبه و ٤ٞاإلاٗخ٣ض اإلاؿُخي،
واإلاٗخ٣ض ؤلاؾالمي الظي ًغي ؤن الظي ُ
نلب عظل قبُه باإلاؿُذ ،وطل ٪في ٢ىله حٗالى( :وما
ُ
ىه وما نل ُب ُ
٢خ ُل ُ
ىه ول ٨كً ق ّبه ل ُه كم) (اليؿاء  .)257ولٗل هؼٍ ٠الىًَ وم٣خًُاث الىخضة
الىَىُت ومؿخد٣اث ز٣اٞت الخىخُض هي التي ؾىٚذ للكاٖغ ؤن ًههغ الخباًً في اإلاٗخ٣ض،
وٍظًب الٟىاع ١الضًيُت.
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