هعيار املغايرة يف نقد الشعر العريب
د .فؤاد شيخ الدين عطا
قسن اللغة العربية – كلية اآلداب – جاهعة اخلرطوم
َلًً ٢ن ٓٓ ٢ٟ ُٜٚشجء جٛوشذُس أ ١جدلوُحس جٛزٌ عحد يف ٔ٣ذ جٛشوش ٓذؽلًح ٧ى ٟوُحس
جدلـحذٔس وقذ ٥أٌ أ ١ج٤ٛحٓذ ٗحَ ١ـٜد ئىل جٛشحهش أَ ١أيت يف أِٛحك ٦وطىس ٥وٟوح٦ُ٣
مبح َـحذْ جٛىجٓن وجحلُٔٔس وجٛو.ٜٞ
وٟن ضغ٤٠ُٜح ذٌٜرس ٟوُحس جدلـحذٔس ضحسؼلًُح ٣القق أٟ ١وُحس جدلٌحَشز ٗح ١قحػشجً
أَؼحً .و ٢ٟجٛىؾهس جدلىػىهُس ُا ١جٔ٤ٛذ جٔٛذًن قُ٠٤ح ًٜد ٟوُحس جدلـحذٔس ئظلح ٗح١
َغحَش جٛشوش جٛزٌ ٗحَ ١ز٧د يف ٗػًن  ٢ٟججتح٧حض ٦ئىل جٛطـحذْ ذغرد  ٢ٟكشوٍ جٛرُثس
وجٛـرُوس وججملط٠ن جٛزٌ ًٜرص ه ٦ُٜجٛرذجوز ِٛطشز ؿىَٜس  ٢ٟجٛض٢ٟ
وٓذ القْ جٔ٤ٛحد أوٛثٖ جٛشوشجء جٛزَ ٢مل َـحذٔىج ذٌن شوش ٞ٧وذٌن جٛىجٓن جٛوٍ٠ٜ
يف ذوغ ٟح َ٤ل٠ىٗ ،١حٛزٌ أخز ه ًٜصً٧ن يف ٓى:٦ٛ
ؼلشؾ ٢ٟ ٢ششذحش ٟحؤ٧ح ؿك * ٚه ًٜججلزوم ؼلِ ٢ج٠ٌٛش وجٌٛشٓح
ٓحٛىجُٛ :ظ خشوؼ جٛؼِحدم  ٢ٟجدلحء خىٍ ج٠ٌٛش وجٌٛشّ وئظلح ر ٖٛألهنح ضرُغ
يف جٛشـىؽ"(.)1
وٟػٟ ٦ٜح أخز ه ًٜأؽل ٢ذ ٢خشًن يف ٟذَف ذشش:
وئ٣ح ٓذ وؾذ٣ح أ ٝذشش * ٗأ ٝجألعذ ٟزٗحسًج وٛىدج
ور ٖٛأ ٦٣ؾو ٚأ ٦ٟوٛىدجً ،وج٤ٛحط رل٠وى ١ه ًٜأ٣ ١طحؼ جحلُىج٣حش ج٘ٛشؽلس َ٘ى١
أهغش ،وٓ ٦٤ٟى ٙجٛشحهش:
ذٌحظ جٛـًن أٗػش٧ح ُشجخحً * وأ ٝجٛظٔش ٟٔالش ٣ضوس (.)2
و ٢ٟوؾى ٥جدلٌحَشز رلحُحز جٛىجٓن رتٜس أو جدهحء جٛشحهش ٟح مل َٔن :ؾحء يف جألًحين
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أ ١أخًح طححلحً الذ ٢أىب سذُوس جٛشحهش أهـحٟ ٥ح ًال ه ًٜأَ ١طشٕ ٓى ٙجٛشوش وجٛطشررد
ذح٤ٛغحء ُٔر ٚجدلح ٙوخشؼ ئىل أخىج ٦ٛذح ٢٠ُٛمث ٟح ٛرع أٓ ١ح:ٙ
ُ٧هحش  ٢ٟأٟس جٛى٧حخ ٤ٟض٤ٛــح ئرج ق٤ٜٜح ذغَُ جٛركش  ٢ٟهـــذ١
وجقط ٚأ ٖٜ٧أؾُحدًج وُٛــظ ٤ٛـح ئال جٛطزٗش أو قق  ٢ٟجحلــــض١
ي ه٤ُ ًٜــــ٢
 ٢ٟأٌَ ١شد ٓ٠ش ّ
ٛى أهنح أذظشش ذحجلضم هربض٤ـح
وأدسٗص أ ١حلؿحً ُٛظ  ٢ٟوؿ٤ـً
ئرجً سأش ًًن ٟح ك٤ص ذظحقرهـح
وٟىًِٓ وٗال٣ح مث رو شؿــــ٢
وجٛذٟن ٤ٟهح ه ًٜجخلذَ ٢رو ع٤ـ٢
ٟحرج أسدش ذـى ٙجدل٘ع يف ج٠ُٛـ٢

ٟح أ٣ظ ال أ٣ظ َى ٝجخلَُ ٟىِٓهح
وٓىذلح ٜٛػشَح و ً٧ذحُٗــــس
ذحهلل ٓىىل  ٦ٛيف ًُــش ٟوطرــس

ُ٠ح أخزش ذطشٕ جحلؽ  ٢ٟذتــ٢
ئ٤ٗ ١ص قحوٛص دُ٣ح أو سػُص هبح
و٧زج ٗ٠ح ضشي ال َٔن ئال يف جٛىُٔ ،ٞ٧ذ جدهً أ ٦٣شهذ جدلىَٓ وجعط٠ن ئىل
جحلىجس جٛزٌ دجس ذٌن طحقرط ٦وجٛػشَح ،وئظلح ٗح ١قذَػه٠ح هًُ ٢حذ ٦وؿىٟ٘ ٙػ ٦يف
جَ٘ َُُ٘ ٢٠ُٛى ١قحػشجً ًحترحً يف آ١؟

()3

خ وجإلٗػحس  ٢ٟجالعطوحسز وجٛطخُُٗ ٚحألذُحش جٛيت أوسد٧ح
و ٢ٟجدلٌحَشز جإلًشج ُ
جِٟذي يف جدلىجص٣س ألقذ شوشجء هرذ جُٔٛظ َشط ٞجٛذ٧ش:
ودلح سأَص جٛذ٧ش وهشجً عرُ * ٦ٜوأذذي ٤ٛح كهشجً أؾد ٟغٜوحً
وٟوشُس قظحء ًًن ِٟحػس * ه ٦ُٜوٛىً٣ح رج هػحٌ٣ن أؾذهـح
وؾرهس ٓشد ٗحٛششجٕ ػثُٜس * وطوش خذَ ٦وأِ٣حً رلذهــح
وه ْٜه" :٦ُٜوٟػ٧ ٚزج يف ٗالٟه ُٜٚٓ ٞؾذجً ُٛظ شلح َوط٠ذ وغلو ٚأطالً ػلطزي
ه ٦ُٜوَغط٘ػش  )4("٦٤ٟر ٖٛأل ٦٣مل َـحذْ ُٔذ أعري طِحش جألقُحء جحملغىعس هٟ ًٜح ال
ؾغُ ،٦ٛ ٞط٘٤د عرُ ٚجألوٌٛن يف ٣ل ٞجٛشوش ٗ٠ح ُو ٚأذى دتح ٝقىت جػـشخ جٔ٤ٛحد
قُح ٙشوش ٥و٣غر ٦ذوؼه ٞئىل ئُغحد جٛشوش  -سوي جِٟذٌ ه ٢ذوؼه" :ٞأو٢ٟ ٙ
أُغذ جٛشوش ٟغ ٜٞذ ٢جٛىُٛذ مث جضرو ٦أذى دتح ٝوجعطكغٟ ٢ز٧ر ٦وأقد أ ١غلوٚٗ ٚ
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ذُص  ٢ٟشوشًً ٥ن خح ٢ٟ ٙذوغ ٧ز ٥جألط٤حٍ ُغ ٖٜؿشَٔحً وهشًج وجعط٘٤ش جألِٛحف
وجدلوحين ُِغذ شوش ٥ور٧رص ؿالوض ٦و٣شَ ٟحؤ.)5( "٥
وه٤ذٟح قحو ٙأذى ٣ىجط ،و٧ى ٗ ٢ٟرحس شوشجء جدلٌحَشز ،أ٤َ ١طٔ ٚمبٔذٟس جٔٛظُذز
جٛوشذُس  ٢ٟجٛـ ٜٚئىل جخل٠ش سدض ٦جٛغٜـس جٛغُحعُس ئىل جٛـٟ ٜٚشز أخشي حبؿس جحملحُلس.
وٗأ ١جٛغٜـح ١جٛغُحعٍ ٓذس أ ١أٌ ٟغحط جبى٧ش جٛشوش َوين جدلغحط جبٜ٠س ٣لٞ
جالؾط٠حم وجٛغُحعس وجِ٘ٛش – سوي جذ ٢سشُْ أ ١جخلُِٜس ٧شو ١جٛششُذ أخز ه ًٜأيب
٣ىجط أ ١ال َزٗش جخل٠ش يف شوشُٔ ٥ح:ٙ
أهش شوشٕ جألؿال ٙوجدل٤ض ٙجِٔٛشج * ُٔذ ؿحدلح أصسي ذ٣ ٦وطٖ جخل٠شج
دهحين ئىل ٣وص جٛـٜىٟ ٙغٜــؾ * ضؼُْ رسجهٍ أ ١أسد  ٦ٛأٟـشج

()6

ُغ٠وحً أًٟن جدلإٌ٤ٟن وؿحهـــس * وئ٤ٗ ١ص ٓذ ؾش٠طين ٟشٗرحً وهشج
و٘٧زج ُا ١جٛشوش ِ٣غ ٦مل َٟ٘ ٢ـحذٔس ٗ ،٦ٜذ ٚر٧د أقُح٣حً ٟز٧د جدلٌحَشز
ٜٛىجٓن وٜٛو٠ٗ ٜٞح ُو ٚصً٧ن أو ٌٟحَشز أعٜىخ جألوٌٛن ٗ٠ح ُو ٚأذى دتح ،ٝأو ٌٟحَشز
جٛشٟىص ٗحٛزٌ قحو ٦ٛأذى ٣ىجط ُشد.

وٗ٤ص أك ٢أٓ ١ذجٟس ذ ٢ؾوِش ٧ى أٗرب ٔ٣حد جٛوشخ جٔٛذج ًٟسُؼحً ٠ٜٛـحذٔس
و٣ظشز ٌ٠ٜٛحَشزٔٛ ،ىٟ ٦ٛػالً" :وشلح غلد ضٔذؽل ٦أَؼحً أ٤ٟ ١حٓؼس جٛشحهش ِ٣غًً ... ٦ن
٘٤ٟش ...ذ ٚرَ ٖٛذ ٙه٤ذٌ هٓ ًٜىز جٛشحهش يف ط٤حهط ٦وجٓطذجس ٥هُٜهح ،)7( ...و٧زج
ًشَد هًٟ ًٜنجظ جٔ٤ٛذ جٛشوشٌ جٛوشيب ٓشَد شلح َٔى ٙذٔ٣ ٦حد جحلذجغس جدلوحطشو.١
ؤَى ٙيف ٟىػن آخش " :وجٛشحهش ُٛظ َىطَ ذأَ٘ ١ى ١طحدٓحً  ،ذ ٚئظلح َشجد  ٦٤ٟئرج
أخز يف ٟوىن  ٢ٟجدلوحين – ٗحت٤حً ٟح ٗح – ١أ ١غلُذ ٥يف وٓط ٦جحلحػش ال أَ ١ـحٛد ذأ١
ال َ٤غخ ٟح ٓح ٦ٛيف وٓص آخش" (ُٔ .)8ذ ؾىص جٛط٤حٓغ يف جٛشوش ،ذ ٚر٧د ئىل أ ١جٌٜٛى
يف جٛشوش أؾىد  ٢ٟجدلرحششزًً .ن أ ٦٣هحد ُ٤حٓغ ِ٣غ ٦يف ٟىجػن أخشي ،وٛو ٦ٜؿرْ
٣لشَط ٦يف جٛشوش ه٣ ًٜػش ٥خحطس! ُٔذ ؾحء يف ِ٣ظ جدلظذس جٛزٌ ؾىص ُُ ٦جٛط٤حٓغ
وجٌٜٛى ٜٛشحهش "و ٢ٟجٛط٤حٓغ ٓى ٙجذ٧ ٢شٟس:
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ضشج ٥ئرج ٟح أذظش جٛؼَُ ٜٗر ٢ٟ ٦٠َٜ٘ * ٦قر ٦و٧ى أهؿٞ
ُا٧ ١زج جٛشحهش أٓىن ج٘ٛال ٝجٜ٘ٛد يف ٓى ٦ٛئ ،٦٠َٜ٘ ٦٣مث أهذ ٦ٟئَح ٥ه٤ذ ٓى:٦ٛ
ئ ٦٣أهؿُ ... ٞهال ٓح٠ٗ ٙح ٓح ٙه٤طشز جٛورغٍ:
ُحصوس  ٢ٟوٓن ج٤ٔٛح ذٜرح * ٦٣وشً٘ ئىل ذوربز وحت٠كٞ
ُ ٜٞؼلشؼ جِٛشط ه٠ح  ٢ٟ ٦ٛجٛطك٠ك ٞئىل ج٘ٛال ،ٝمث ٓح:ٙ
ٛى ٗحَ ١ذسٌ ٟح جحملحوسز جشطً٘ * و٘ٛحٛ ١ى ه ٜٞج٘ٛالٍ٠ٜٟ٘ ٝ

ُىػن ه٤طشٟ ٥ح أسجد ٥يف ٟىػو .)9( "٦وؾحء ُُ ٦أَؼحً" وٟح ؾحء يف ر ٖٛهًٜ
ؾهس جٛطؼحد ٓى ٙأيب ٣ىجط َظَ جخل٠ش:
ٗأ ١ذٔحَح ٟح هًِ  ٢ٟقرحهبح * ضِحسَْ شُد يف عىجد هزجس
ُشر ٦قرحخ ج٘ٛأط ذحٛشُد  ،ورٓ ٖٛى ٙؾحتض ...مث ٓح:ٙ
ضشدش ذ ٦مث جِ٣شي ه ٢أدؽلهح * ضِشٌ  ُٚٛه ٢ذُحع هنحس
ُححلرحخ جٛزٌ ؾو ٦ٜيف ٧زج جٛرُص جٛػحين ٗح٧ ُٜٚٛى جٛزٌ ٗح ١يف جٛرُص جألوٙ
أذُغ ٗحٛشُد  ،وجخل٠ش جٛيت ٗح٣ص يف جٛرُص جألوٗ ٙغىجد جٛوزجس  ٍ٧جٛيت طحسش يف
جٛرُص جٛػحين ٗرُحع ج٤ٛهحس ،وُٛظ يف ٧زج جٛط٤حٓغ ٤ٟظشٍ ئىل ؾهس  ٢ٟؾهحش
جٛوزس"( .)10و٧زج َ٤حٓغ سأَ ٦جدلطٔذ ٝقُع ر٧د ُُ ٦ئىل ؾىجص جٛط٤حٓغ يف جٛشوش.
َٔى - ٙئٟوح٣ح يف جٛط٤حٓغ" -: -و ٢ٟهُىخ جدلوحين سلحِٛس جٛوشٍ وجإلضُح ١مبح
ُٛظ يف جٛوحدز وجٛـرن ورٟ ٖٛػٓ ٚى ٙجدلشجس:
وخح ٙه ًٜخذَٖ َرذو ٗأ * ٦٣ع٤ح جٛرذس يف دهؿحء ذحد دؾىهنح
ُحدلطوحسٍ جدلوٜى ٝأ ١جخلُال ١عىد ،أو ٟح ٓحسهبح يف ر ٖٛجٜٛى ١وجخلذود جحلغح١
ئظلح  ٍ٧جٛرُغ  ،وذز ٖٛض٤وص"(.)11
وٓذ ُحش هٓ ًٜذجٟس أ ١جٛشحهش سمبح أسجد طِحء جخلح ٙودلوح ٦٣ووػىق ٦ال ٛى.٦٣
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وٛث ٢ضشدد ٓذجٟس يف جألخز مبوُحس جدلٌحَشز ُٔذ ٗح ١قحػشًج ه٤ذ ًًنُٔ ٥ذ أوسد
ججلحقق – و٧ى شُخ جٔ٤ٛحد – ه٤ذ قذَػ ٦هٟ ٢ح َشر ٦ججملحص أو ج٘ٛال ٝهًً ًٜن وؾ٦
جحلُٔٔس ٓى ٙجٛشحهش:
()12
أخشهبح ه٠شج ٢ٟ ١ذ٤ح٧ح * وٗش شلغح٧ح ه٤ٌٟ ًٜح٧ح
ُ٤ر ٦هبزج ه ًٜوؾىد هنؽ جدلٌحَشز ه٤ذ ذوغ جٛشوشجء ذ ٚؾحء ذشىج٧ذ  ٢ٟجٔٛشآ١
()13
ج٘ٛشًن "٧زج ٣ضذلَ ٞى ٝجٛذَ "٢ذل ٞسصٓهُُ ٞهح ذ٘شز وهشُح"
وَِهٗ ٢ٟ ٞال ٝجذ ٢سشُْ أ ١جإلػلحء أُؼ ٢ٟ ٚجٛطظشَف يف جٛشوش الضغحم جٛل ٢و٧زج
هٌن ٟح َز٧د ئٔ٣ ٦ُٛحد جحلذجغسَٔ -ى" :ٙوأ٣ح أسي أ ١جٛطوشَغ أ٧ؿً  ٢ٟجٛطظشَف
الضغحم جٛل ٢يف جٛطوشَغ وشذز ضو ْٜجِ٤ٛظ ذ ،٦وجٛركع هٟ ٢وشُط ٦وؿٜد قُٔٔط،٦
ُارج ٗح ١جذلؿحء ضظشػلحً أقحؿص ذ ٦جِ٤ٛظ هً٠ٜح وٓرٜط٤َُٔ ٦حً يف أو ٙوٜ٧سُ٘ ،حٚٗ ١
َى ٝيف ٔ٣ظحٟ .)14("١ح ٗح ١أقشج ٥أَ ١و ٞ٠ق٘٧ ٦٠زج ه ًٜأًشجع جٛشوش ٜٗهح!.
وٟػٓ ٦ٜى ٙهرذجٔٛح٧ش ججلشؾحىن " :وٗ٠ح أ ١جٛظِس ئرج مل ضأضٖ ٟظشقحً ذزٗش٧ح،
ٟ٘شىُحً ه ٢وؾههح ،وٟ ٢٘ٛذٛىالً هُٜهح ذًٌن٧حٗ ،ح ١ر ٖٛأُخٛ ٞشأهنح وأٛـَ
دل٘حهنحٗ .ز ٖٛئغرحش جٛظِس ٜٛشة ضػرطهح  ،٦ٛئرج مل ض ٦ٜٔئىل جٛغحٟن طشػلحً ،وؾثص ئ٦ُٛ
 ٢ٟؾح٣د جٛطوشَغ وج٤٘ٛحَس وجٛشٟض وجإلشحسز ٗح ٢ٟ ٦ٛ ١جِٛؼ ٚوجدلضَس و ٢ٟجحلغ٢
وجٛشوٟ ْ٣ح ال َٔ ٦ُٜٜٓ ٚوال غلهٟ ٚىػن جِٛؼُٜس ُُ.)15( ٦
وٗز٣ ٖٛغد أعطحر٣ح هرذ جهلل جٛـُد – سزت ٦جهلل – ٌٟحَشز جٛىجٓن ٜٛشوشجء
جألٓذٌٟن ور٧د ئىل أ ١سٟىص ٞ٧أدخ ٚيف ذحخ جٛى٤ٟ ٞ٧هح يف جٛىجٓن – َٔى :ٙوٛوٖٜ
ض٘ىٓ ١ذ ُـ٤ص ئىل أ ١ضوذجد جدلىجػن يف جٛشوش ججلحٗ ٍٜ٧حٛزٌ ه٤ذ ٛرُذ وصً٧ن
وج٤ٛحذٌس وئٗ ١ح ١ال وجٓوُحً وئٗ ١ح ١طىسَحًُ ،هى ال َضجٓ ٙشَرحً  ٢ٟجٛىجٓن .و ٢٘ٛؾشَشجً
ال َوـُٖ جِٛشطس ٛط٤غد ئٟ ٦ُٛػ٧ ٚز ٥جٛىجٓوُس وٛى ه ًٜعرُ ٚجِٛشع جحملغ،
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ُ٠ىجػو ٦أشر ٦ذحٛشٟىص ،وأدخ ٚيف قحّ * جٛى ،ٞ٧وأٗػش ئٌَحالً يف جٛظىسَس جٛوحؿُِس
جٛروُذز ه ٢جألسع جٛالقٔس ذحٛغ٠حء و"أغًن" "جخلُح.)16( "ٙ
وٟػٟ ٦ٜح  ٚٔ٣هذ٣ح ١قغٌن ه ٢أذى دَد أ :١وِٓس جٛشحهش ه ًٜجألؿال ٙمل ض٘٢
وجٓوُس ذ ٚجتشذس ختُُٜس ئذذجهُس ..و٧ى خَ ْٜوطرب ٗشِحً ٛشؤَس أٗػش هٔ٠حً وًىسجً وأٗػش
ؾى٧شَس وأعحعُس  ٢ٟجٛشؤَس جٛيت َىقً هبح جدلغطىي جٛغـكٍ ٛىقذز جألؿال٠ٗ ٙح
ضِغش٧ح جٛذسجعحش جٛطُٜٔذَس"(.)17
ًًن أٗ ١رحس سوجد جحلذجغس جألدذُس وط٠ىج جدلىسوظ جٛشوشٌ ذحدلـحذٔس جحملؼس
ال وٟؼ٠ى٣حً ،وٓذ ر٧د أدوُ٣ظ  -و٧ى َوذ ٣حٓذجً وشحهشجً ٢ٟ
ودهىج ئىل جتحوص ٥ش٘ ً
أٗرب دهحز جحلذجغس جٛشوشَس ئ ١مل َ٘ ٢أٗرب ٞ٧ه ًٜجإلؿالّ  -ئىل أ ١جإلعال ٝدهح ئىل
ضـحذْ جٛشوش وجحلُٔٔس ":و ٢ٟجٛـرُوٍ ئر ١أ َُٞٔ ١جإلعال ٝجٛشوش هٓ ًٜحهذز غحذطس
()18
ضطـحذْ ٟن جحلُٔٔس جٛػحذطس وأ ١ػلحسخ جٛشوش جٛزٌ َٔى ٝه ًٜجدلٌحٟشز وجالقط٠ح"ٙ
أقٔحً قحسخ جإلعال ٝجٛشوش جٛزٌ َٔى ٙه ًٜجدلٌحٟشز وجالقط٠حٙ؟ ٔٛذ خٜذ دَىج ١جٛشوش
جٛوشيب أمسحء ٗػًنز  ٢ٟشوشجء جدلٌحٟشز وجالقط٠ح :ٙؿشُس ذ ٢جٛورذ ،قغح ١ذ ٢غحذص،
ه٠ش ذ ٢أيب سذُوس ،أذى ٣ىجط ،أذى دتح.. ٝئخل .وٟه٠ح َ٘ ٢ٟ ٢أٟش ُا ١جٛزٌ ؽلُض أدوُ٣ظ
ٗحضرحً وشحهشًج ٧ى أ ٢ٟ ٦٣أطكحخ ٟشٗضَس جخلـحخ جألديب ،و٧ى طحقد ٣لشَس ٟط٘حٜٟس
يف جٛشوش ض٤هؽ هنؽ جدلٌحَشز جُٜ٘ٛس يف جدلؼ٠ى ١وجٛش٘ ٚرتُوحً َٔ -ى" :ٙمل ضوذ جٌٛحَس
أ ٚٔ٤َ ١ج٘ٛال ٝخربجً َُُٔ٤حً أو أَ ١و ٜٞوئظلح أطركص جٌٛحَس أ ٚٔ٤َ ١ج٘ٛال ٝجقط٠حالً أو
أ ١ؼلُُ .ٚهٍ "َوين جٌٜٛس جٛشوشَس" ال هتذٍ ئىل أ ١ضـحذْ ذٌن جالع ٞوجدلغ ً٠وئظلح
هتذٍ ه ًٜجٛو٘ظ ئىل أ ١خت ْٜذُ٤ه٠ح ذوذًج َىقٍ ذحدلِحسٓس ال جدلـحذٔس" ( ،)19وٓذ ؾحء
شوش ٥ضظىَشجً طحدٓحً ٤ٛلشَطٟ ،٦ػٓ ٚى:٦ٛ

*

جحلحّ  :جحلُٔٔس.
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" أهشٍ أ ١جٛـشَْ
ٌٛس يف شوىسٌ ال يف جدل٘ح١
ٌٛس يف جٛوشوّ ويف ٣رؼهحٌٛ ،س يف جٛغشَشز
قُع ضأيت جدلغحُحش  ٢ٟأو ٙجٛشوـ ٟىطىٛس ذحٛربَْ
ذربَْ جِٛطىقحش وج٘ٛشَ وجٛوحذشَ٢
()20
يف جٛطخى ٝجالخًنز"
٧زج ٧ى هٌن سأَ ٦يف ٌٛس جٛشوش ججلذَذ وهنؿ ،٦و٧ى ه ٚٗ ًٜقح٣ ٙض رتُٚ
زل ،ْٜال وؾىد ٜٛوحمل جخلحسؾٍ ُُ ٦ه ًٜقذ ضورًن هذ٣ح ١قغٌن ( .)21ر ٖٛأ ١شوش- ٥
ذ٤َ ٚرٌٍ أَ٘ ١ى ٚٗ ١شوش ٥ؾُذ ٗز - ٖٛال َأذ ٦ذحٛىجٓن ،ئظلح ٧ى دجت ٞجٛركع ه٢
طُحًس ؾذَذز ذلزج جٛىجٓن جدلأٛىٍ َٔى:ٙ
"ألين د ٝوألين حلٞ
أقد قذودٌ وأٗش٥
أين أقد قذودٌ
أال طىسز  ٢ٟؾذَذ
ضظحى ذلزج جٛىؾىد"(.)22
 ٍ٧ ٚ٧ئهحدز طُحًس جٛشوش أ ٝطُحًس جٛىؾىد ِ٣غ٦؟
ذغرد  ٢ٟض٘ىَ ٦٤جدلحدٌ غلد قذود "أ٣ح "٥أو ٓ ٚقذود جدلحدز مبخط َٜأش٘حذلح،
٧ ٢٘ٛزج جحلد ال َشػل ٦ألَ ٦٣أعش ٥يف ٧ز ٥جحلذود جٛؼُٔس  -أ ٝضشجَ ٥أعش شوش٥؟-
أُال عرُ ٚئىل جال٣وطحّ ضلى آُحّ أٗػش سقحذس؟
و ٢ٟرتُٟ ٚح ُٓ ٚيف ٌٛس جٛشوش ججلذَذ ٓى ٙدسوَش:
"ٌٛيت خشَش جدلحء يف هنش جٛضوجذن
وٟشجَح جحل٤ـس يف عحهس قشخ
سمبح أخـأش يف جٛطورًن أقُح٣حً
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و٤ٗ ٢٘ٛص ال أخؿٚ
سجتن ه٤ذٟح جعطرذٛص ذحٔٛحٟىط ٜٓيب" (.)23
٧ ٚ٧ز ٍ٧ ٥جٌٜٛس جدلغ٠حز ذٌٜس جٛالدالٛس "ٌٛس جٛطِؿًن" ه٠ذ ُُهح ئىل حتـُٞ
جدلغطىي جألٍُٔ جٔٛحت ٞه ًٜرلحوسجش جألِٛحف وهالٓحهتح جٛيت ضِشص دالالهتح وأذٍٔ هًٜ
ٟغطىج٧ح جٛشأعٍ؟ ( .)24سمبح! و ٍ٧جٌٜٛس جٌٛحٛرس ه ًٜشوشجء جحلذجغس يف ججلٌُٜن :جألوٙ
وجٛػحين ُحضغ ٞشوش ٞ٧ذح٠ٌٛىع ،ذ٧ ٚى جٛغ٠س جألعحعُس ٜٛشوش جحلذجغٍ ٛطأغش أطكحذ٦
ُُ٠ح َرذو مبػٓ ٚى ٙج٤ٛحٓذ جِٛش٣غٍ سوال ١ذحسش " وال ؽل٘٤ٜٛ ٢ظىص جألدذُس أ ١ضشد
ئىل أ٣ل٠س ِٟهىُٟس ،ئر جدلِحِ٣ ُٞ٧غـهح يف ج٘ٛطحذـس جدلطخُٜـس ضِٔذ ؿحذـوهح
جدلِهى")25(ٍٟ؟ ..وج٠ٌٛىع  ٢ٟأشٟ٘ ٚش٘الش جٛشوش جحلذجغٍ ًًن أ ٦٣أ ٞ٧ه٤حطش٥
ه ًٜجإلؿالُّ ،هى ه٠ىد جدلٌحَشزُٔ .ذ َشطؾ جٛشحهش قىت " َرًٔ جٛوحمل جِٛين ًحتشجً يف
ٜٓد جٛزجش جٛشحهشز ال ضظ ٚئ ٦ُٛجألهٌن وال َذسٕ ٗ٤ه ٦جٛؤ٠ٗ )26( "ٚح َٔى ٙهذ٣ح١
قغٌن.
وَ ٢٘ٛرًٔ ج٠ٌٛىع ه٤ظشجً أعحعُحً يف جٛشوش جحلذجغٍ ،وٓذ ٣ر ٦ئىل أعلُط ٦جذ٢
ال جٛطوشَغ ه ًٜجٛطظشَف.
سشُْ ٗ٠ح ٓذ٤ٟح ودهح ئىل ئخِحء ذوغ ٟوحين جٛشوش ِٟؼ ً
وٓذ ر٧د ٟز٧ر ٦أدوُ٣ظ ٤ٟرهحً يف جٛىٓص ِ٣غ ٦ئىل ئش٘ح ٙج٠ٌٛىع جٛشذَذ َٔى:ٙ
"ُٛظ  ٢ٟجٛؼشوسٌ ٣ ٍ٘ٛغط٠طن ذحٛشوش أ٣ ١ذسٕ ٟو٤ح ٥ئدسجًٗح شحٟالً .ذٛ ٚوٟ ٚػٚ
٧زج جإلدسجٕ َِٔذ٣ح ٧ز ٥جدلطوس .ر ٖٛأ ١ج٠ٌٛىع ٧ى ٓىج ٝجٛشًرس ذحدلوشُس .وٛز٧ ٖٛى
ٓىج ٝجٛشوش .ئال أ ١ج٠ٌٛىع َِٔذ ٧ز ٥جخلحطُس قٌن َطكى ٙئىل أقحؼ وضوُ٠حش" (.)27
ه ًٜأ ١ألدوُ٣ظ ضوشَِحً رتُالً ٜٛشوش جٛزٌ َذهى ئَٔ ٦ُٛىُ " :ٙحٔٛظُذز جٛولُ٠س ال
ض٘ى ١قحػشز أٟحٗ ٖٟحٛشًَُ أو ٗأط جدلحء .و٧ى ُٛظ شُثحً ٟغـكحً ضشج ٥أو ض٠ٜغ٦
وحتُؾ ذ ٦دُوس وجقذز .ئهنح هحمل رو أذوحد ...هحمل ٟط٠ىؼ ٟطذجخٗ ٚػَُ ذشِحُُس،
ه ُْ٠ذطألٛإ ..ضوُش ُُ ٦جوضوؿض ه ٢جٔٛرغ هُٜهح ،ضٔىدٕ يف عذًن  ٢ٟجدلشحهش
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وجألقحعُظ ،عذًن َغطٔ ٚذ٤لح ٦ٟجخلحص ،ضٌ٠شٕ ،وقٌن هت ٞأ ١حتؼ٤هح ضِٜص  ٢ٟذٌن
رسجهُٖ ٗحدلىؼ"(.)28
٧زج جٛىطَ َظذّ هٗ ًٜػًن  ٢ٟئ٣طحؼ شوشجء جحلذجغس .ج٣لش ٟػالً ئىل ٓى ٙأٟٚ
د:ٚٔ٣
"جرٗشَين...
ُٔذ ٛىغطين جٛو٤حوَ ٢يف جٛظكَ جخلحت٤س
ٛى٣طين
ألين ٤ٟز جذلضؽلس ال ٛى ١يل
ًًن ٛى ١جٛؼُحم
ٓرٜهح ٗ٤ص أٓشأ يف طِكس جٛشٟٚ
جٛش ٟٚأطرف ٗحٛوٜ٠س جٛظورس
جٛش ٟٚأطرف أذغـس حتص أٓذج ٝؾُش جٛذُحم
ُحرٗشَين
ٗ٠ح ضزٗشَ ٢جدلهشخ
وجدلـشخ جٛوحؿٍِ
وٗحخ جٛؤُذ
وصَ٤س سأط جٛغ٤س
جرٗشَين
ئرج ٣غُطين شهىد جٛوُح ١وٟؼرـس جٛربدلح١
وٓحت٠س جٛطه ٞجدلو٤ٜس

ُحٛىدجم جٛىدجم.)29("..
٧ ٢ٟز ٥جٛيت َـٜد ئُٛهح أ ١ضطزٗش :٥أ ٍ٧طحقرط ٦أ ٝأٟط٦؟ وَُٗ َ٘ىٛ ١ى١
جٛؼُحم؟.
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٧زج ج٤ٛض ٧ى خًن ٟػحٛ ٙال٣طٔح ٢ٟ ٙخشى٣س جِٜٛق ئىل خشى٣س جدلوىن .جألٟش
جٛزٌ ؽلُض شوش أ ٟٚد ٚٔ٣خحطس ذحإلػحُس ئىل جٛط٤حص أًُُٔح وسأعًُح وضىكَُ جٛطشجظ
ه٠ىٟحً:
" أَطهح ج٤ٛرُس جدلٔذعس
ال ضغ٘يت ُٔذ ع٘ص ع٤س ُغ٤س
 ٍ٘ٛأ٣حُ ٙؼٜس جألٟح١
ُٓ ٚيل" :جخشط"
ُخشعص وهُ٠ص وجتط٠٠ص ذحخلظُح١
كٜٜص يف هرُذ هرظ أقشط جٔٛـوح١
أؾطض طىُهح
أسد ٣ىٓهح
أ٣ح ٝيف قلحتش ج٤ٛغُح١
ؿوح ٍٟج٘ٛغشز وجدلحء وذوغ جٛط٠شجش جُٛحذغس
و٧ح أ٣ح يف عحهس جٛـوح١
عحهس أ ١ختحر ٙج٠٘ٛحز وجٛشٟحز وجِٛشعح١
دهُص ُ٠ٜٛذج١
أ٣ح جٛزٌ ٟح رٓص ؿو ٞجٛؼح١
أ٣ح جٛزٌ أٓظُص ه ٢رلحٛظ جِٛطُح١
أُدهً ئىل جدلىش ومل أدم ئىل ججملحٛغس
ض٘ ..ٍ٠ٜضٍ٘٠ٜ
ُهح أ٣ح ه ًٜجٛطشجخ عحت ٚدٍٟ
و٧ى ك٠ة َـٜد جدلضَذج
أعحت ٚجٛظ٠ص جٛزٌ ؼلٔ٤ين
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"ٟح ٜٛؿ٠حٟ ٙشُهح وتُذج؟
()30
جؾ٤ذالً ػل ٢ٜ٠أ ٝقذَذج؟"
و٧ى ضظىَش ًين ٠ٜٛشهذ جٛوشيب جدلطخحر ٙيف ٓؼحَح جدلٔحوٟس وضىصَن جٛغٜـس وجٛػشوز
وجٛػٔحُس؟
وشلح َطظ ٚذحدلٌحَشز ٟظـٜف جٛط٤حص جٛزٌ كهش يف ٧زج جٛوظش ؤَظذ ذ ٦جعطِحدز
جٛشحهش ٣ ٢ٟظىص جِخشَ ٢وضىكُِهح يف ذ٤حت ٦جِٛين جخلحص – َٔى ٙزتُذ حل٠ذجين ه٢
جٛط٤حص٣ ٚٗ" :ض َٔن يف ٜٟطًٔ رل٠ىهس  ٢ٟج٤ٛظىص حبُع َ٘ى٧ ١ى ججلحٟن ذُ٤هح
وجدلش٘ ٚذلح وٟ٘ػِهح وزلىذلح" ( )31مث َؼَُ" :دخى٧ ٙز ٥ج٤ٛظىص ئىل ٣ض ؾذَذ
َ٤طؽ ه ٦٤ذحٛؼشوسز حتىَ ٚيف دوجذلح وٟذٛىالهتح" (.)32
ه ًٜأ ١جٛط٤حص ه٤ظش أعحعٍ  ٢ٟه٤حطش جٛر٤حء جٛشوشٌ جحلذَع وٓ٠ٜح َط٘٤ر٦
شحهشٗ .ز ٖٛضىكَُ جٛطشجظ جحملغ يف جٛر٤حء جٛشوشٌ ,وئ ١جشط ٚ٠ج٤ٛض ه ًٜذوغ
جٌٜٛحش جٛذجسؾس ٗ٠ح جعطػ٠ش جٛشحهش هض جٛذَ ٢جدل٤حطشز أًُ٤س ًُنوص "ال ض٤ذٟ ٍ٧ح يف
قذج ":
ال ض٤ذَ ٍ٧ح قٜىيت
ُح ُٜٚٛيف ٗ ٚجِٛظىَ ٙـىَ ٙظرف ٗحٛشدٌ
ال ض٤ذُ ٍ٧حدلىش يف ٗ ٚجٛذسوخ
وأ٣ح وأ٣ص ٣ظُف يف جٛذُ٣ح عذي
" ال ض٤ذٟ ٍ٧ح يف قذج " (.)33
ًًن أٟٔ ١ذسجش جٛشوشجء ختط َٜيف جٛط٤حص وضىكَُ جٛطشجظ ،ج٤ٛض جٛطحيل ٛضً٧ن أذى
شحَد أدخ ٚيف قحّ ج:٢ِٛ
"ٓ ٚضوحٛىج ئىل طلٜس يف ججلغذ
أطٜهح غحذص يف جٛطشجخ
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و ٍ٧ق ٚهبزج جٛرٜذ
()34
وجحبػىج ه ٢ؾىجخ".
وٓذ ر٧د ق٘٠ص ج٤ٛىجَغس أه ْ٠يف جٛظىس جدلغطٔحز قىت أطركص ؾضءج ٢ٟ
٣غُؽ ج٤ٛض-:
"َُٔ٤ح جتش٠ص ٟش جٛو٤حء ٛط٤ؿى ذغٔؾ جٜٛىي
وذٌن جٛذخى ٙوذٌن جألُى ٙؾشهص جٛـىي
ووجسَص ؾىهٖ
قٌن ًِشش ٛضًد جحلىجط ٚهٗ ٢حعد
وؾذش ذٔذسٕ

مل ضغأ ٙجٛذجس ٟحرج قىي"(.)35
و ٢ٟجدلٌحَشز أَؼحً ٟح جضظ ٚذٔؼُس جٛش٘ ٚأو جدلىعًُٔ ُٔذ جتحوص سوجد جٛشوش
ال هًٜ
جحلذجغٍ جدلىعًُٔ جدلىسوغس وجعطرذٛىج جٛش٘ ٚجٔٛذًن ذحٛشوش جحلش جٛزٌ أعظ أط ً
جٛطِوُٜس جٛيت ضوطرب ه٠ذز ٟىعًُٔ جٛشوش جدلىسوظ .وٛزج ذُٔص طٜس جٛشوش جحلش ذحٛشوش
جٛو٠ىدٌ ،كهش ٧زج جبالء ه٤ذ جٛشوجد٣ :حصٕ جدلالت٘س ،جٛغُحخ ،جٛرُحيت ،طالـ هرذ
جٛظرىس ،ذ ٚقىت ه٤ذ ذوغ جدلطأخشَٟ ٢ػ ٚأ ٟٚد ٚٔ٣وزل٠ذ هرذ جحلٍ ،ذحعطػ٤حء ذوغ
أه٠ح ٦ٛجٛشوشَسًً ،ن أ ١ججلذ ٙج٘ٛػَُ ئظلح أغًن قىٟ ٙح َغ ً٠ذٔظُذز ج٤ٛػش ذضهحٟس
أدوُ٣ظ وأػشجذُٔ ٦ذ دهىج ئىل جتحوص جٛشوش جٛو٠ىدٌ رتٜس ه ًٜأَ ١طخز ج٤ٛض جٛشوشٌ
ٟح َ٤حعر ٢ٟ ٦ش٘ ٚال أَ ١وشع ه ٦ُٜش٘ ٚجذطذجءَٔ .ى ٙأدوُ٣ظ" :مل َوذ جٛش٘ٚ
شُثحً ػلذد ٜٔٛظُذز  ٢ٟجخلحسؼ وئظلح أطرف ٓىز ضربص جُ٘ٛح ١جٛزٌ أع ٦٠ٜئُٛهح جِٛوٚ
جخلالّ .مل َوذ ٜٔٛظُذز ش٘ ٚوئظلح أطركص ذزجهتح ش٘الً" ( .)36وَشي أدوُ٣ظ أ١
ئدسجٕ ٟىعًُٔ ٓظُذز ج٤ٛػش أطود  ٢ٟئدسجٕ ٟىعًُٔ جٛشوش جٛو٠ىدٌ ألهنح ُٛغص
زلذدز جذطذجء وئظلح ضطخز شٜ٘هح  ٢ٟؾى ج٤ٛض" ( .)37وَرذو أ ٦٣مل َوىٗ ٙػًنًج ه٧ ًٜزج
جٛش٘ ٚجدلطؿذد جٛزٌ جٓطشقُٔ ،٦ذ جٛطض ٝيف ٗػًن ٣ ٢ٟظىط ٦جٛشوشَس ش٘ ٚجٛشوش
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جحلش ،ذ ٚقىت ذوغ ٓظحتذ ج٤ٛػش ه٤ذ ٥ال ختٜى  ٢ٟض٘شجس ضِوُٜس ذوُ٤هح ُهٍ ذز ٖٛأٓشخ
ئىل جٛشوش جحلشٗ .ز ٖٛه ًٜجدلغطىي ج٤ٛلشٌ مل َشطشؽ جٛطؿحوص جدلغط٠ش جلىدز ج٤ٛض:
"وٟن رُ ٖٛا ١حتذَذ شوش ؾذَذ خحص ذ٤ح ضل ٢يف ٧زج جٛوظش ال َركع ه ٦٤ؾى٧شَحً
يف ُىػً جٛش٘ ،ٚوال يف جٛطخ ًٜجدلطضجَذ ه ٢ششوؽ جٛرُص ،ذ ٚيف وكُِس جدل٠حسعس
جٛشوشَس جٛيت  ٍ٧ؿحٓس جسضُحد وٗشَ"(.)38
وَرذو أ ١جٛشُ٘ٛ ٚظ ه٤ظشجً ؾى٧شَحً يف ذُ٤س جٛشوش جٛوشيب وئال دلح جقط٧ ٚ٠زج
جٛطـىس جٛزٌ ؿشأ ه ًٜش٘ ٦ٜضحسؼلُحًٟ ٢٠ُ ،ضدوؾس ئىل ٟغ٠ـس ئىل ٟىشكس ئىل شوش
قش! و ٢ٟؾهس أخشي ُا ١جدلىعًُٔ ٟـ ْٜجدلىعًُٔ أٟش ؾى٧شٌ يف جٛر٤حء جٛشوشٌ ه٤ذ
جٛوشخ ُ ،ه ٚختٜى ٓظُذز ج٤ٛػش  ٢ٟجدلىعًُٔ؟ َٔى ٙأدوُ٣ظ:
" أ٣ح ذُص ٧زج جٛؼىء جٛزٌ ال َؼحء
()39
ٓ ٍٜٔشوٜس ه ًٜؾر ٚجٛطُ ...٦وقيب ٤ٟحسز خؼشجء"
ؤَى:ٙ
" أقشّ ًٟنجغٍ ،أٓى ٙأسػً ذ٘ش ،وال ٓرىس يف شرحيب
أهرب يف ٗطحيب
يف ٟىٗد جٛظحهٔس جدلؼُثس
يف ٟىٗد جٛظحهٔس جخلؼشجء

()40

أ٧طَ ال ؾ٤س ال عٔىؽ ذوذٌ
ئىل أٌ ش٘٤َ ٚط٧ ٍ٠زج ج٤ٛض؟ ذوغ جألذُحش  ٢ٟجٛشوش جحلش ه ًٜضِوُ ٦ٜجٛشؾض
و ٢٘ٛأذُحضحً أخشي ٟػٓ ٚى" ٦ٛأزلى ٌٛس جخلـثُس" ُٛغص ه ًٜشٟ٘ ٚأٛىٍٚ٧ ٢٘ٛ .
ؼلشؾهح شٜ٘هح جدلخط ٢ٟ َٜدجتشز جٛشوش؟ جٛشأٌ ه٤ذٌ أ ١جدلٌحَشز ه٠ىٟحً يف جٛر٤حء جِٛين
جٛشوشٌ  ٢ٟشأهنح أ ١ضضَذ ج٤ٛض غشجء وًىنَ٘ ،ط٤ض ذحٛذالالش َىقٍ ئ ُٖٛذأٟش ٟح ٢ٟ
أٌ جٛضوجَح ٓشأض .٦و٤٧ح َربص دوس جٔٛحسب ججلُذ ،وػشوسز جٛذسذس ه ًٜجٔٛشجءز – َٔىٙ
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حل٠ذجىنٟ" :ح هحد جٔٛحسب جدلوحطش رلشد ٟط ٍْٜعٜيب ،ئَٔ ٦٣ى ٝذ٤شحؽ ر٧ين ٟضدوؼ،
()41
َط ًٜٔجٓطشجقحش جدلإ َٛمث َوُذ ذ٤حء٧ح  ٢ٟؾذَذ ُ٘ٛطشَ ٣ظ ٦جخلحص"
ج٤ٛض جٛطحيل ٜٛشحهش جٛغىدجين ٧حشًٟ ٞنًين:
"  ٢ٟآخش رتهشز ٜٛشوـ
َـٜن طىش جٟشأز
ٛطغحسين أطلحخ ٟغشهتح وضٔحمسين جٛرىـ
ضِطف يف أدًحيل ًن جألقضج ١جدلشز ٗحٔٛهىز
ُط٠ٜ٠ٜين قضً٣ح قض٣حً قىت أشًِ
ٗح٣ص ضأيت ٟح ذٌن ُٓحٟس وسد جُٜٚٛ
وؿٜىهٍ  ٢ٟطٜظح ٙق٤حَحٌ جألوىل
ُطغىٌ ٧زج ججلغذ جحملضو ١سٗحٟح
٧ح ٓذ عذ جٛـٟ ٍ٠غح ٝجٛشوـ
()42
 ٢ٟأَ ٢عطـٜن
ٟػحٜٛ ٙو ْ٠وجإلػلحء  -ه٠ً ًٜىػ ٦ج٤ٛغيب  -ال ض٘حد ضَٔ هٟ ًٜوىن  ٦ٛئال
ه ًٜوؾ ٦جالقط٠ح ،ٙوٓذ َىقً ئىل ٓحسب آخش مبوىنً ٌٟحَش .ه ًٜأ ١جٛذهىز ئىل شوش
ٌٟحَش – وئىل ٔ٣ذ ٌٟحَش ذحٛـرن – ال َوين سُغ جٛشوشجٔٛذًن جٛزٌ ضٌٜد ه ٦ُٜجدلـحذٔس.
ُ٤ك ٢ال ٣ضج٣ ٙوذٟ ٥ظذسجً ٜٔٛىز وجإلغحسز وجٛـشخ ،ذ ٚضلظ ذأ ١شوش جٟشب جُٔٛظ
وؿشُس وج٤ٛحذٌس وجدلط٤يب وجذ ٢أىب سذُوس ه ًٜعرُ ٚجدلػحٓ ٙذ ال َطأضً جإلضُح ١مبػ.٦ٜ
ورتٜس جٛشأٌ أٟ ١ىسوغ٤ح جٛشوشٌ ه ًٜهل٠طَ ٦ورب ه ٢أص٤ٟس وأ٤ٟ٘س زلذدز ،أل٦٣
أذذم حتص عُـشهتح وغٔحُطهحُُٜ ،ظ  ٢ٟجٛشوشَس أ٣ ١طخز ًٟنجظ جٛشوش ؤ٣ذٟ ٥وُحسجً
َطك٘ ٞيف جدل٤طؽ جٛشوشٌ جِين ،ذ ٚه ًٜجٔ٤ٛذ أَ ١طغن طذس ٥دلح جعطؿذ يف جٛش٘ٚ
وجدلؼ٠ىٟ ١ح سجهً ششوؽ جألطحٛس وجإلذذجم.
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