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اإلالخص:

-

هظه الضعاؾت الى٣ضًت بٗىىان (الًىء وججلُاث
الٗك ٤الهىفي في صًىان "ؤبجضًت الغوح" للكاٖغ ٖبض
الٗؼٍؼ اإلا٣الر) ،وج٣ىم ٖلى اؾدىُا ١زهىنُت
ببضاُٖت مخمحزة في الضًىان ،جخمثل في اؾخضٖاء (الًىء)
ً
واؾخلهام مٗاهُه وبً٣اٖاجه الخانت ،التي حكٛل خحزا
ً
واؾٗا مً مؿاخت الضًىان ،ختى ال ج٩اص جسلى ٢هُضة
مً ٢هاثضه مً مٟغصة "الًىء" ،ؤو ما ًيخمي بلى خ٣لها
مً مٟغصاث ،حٗبر ًٖ مٗنى الًىء ومكخ٣اجه.
ل٣ض جىاولذ اإلاماعؾت الى٣ضًت الخُبُُ٣ت مٟغصة
ً
ً
(الًىء) لِـ باٖخباعها لٟٓا مٟغصا له مٗىاه الٓاهغ
ً
ً
واإلاٗلىم  ،ِ٣ٞوبهما باٖخباعها ٖىهغا مخمحزاٖ ،لى
اإلاؿخىي الترُ٦بي والضاللي ،ؤو باٖخباعها ُ٢مت لها
ججؿُضاث ز٣اُٞت و٨ٞغٍت وجإوٍلُت ،جبرػ ؤ٦ثر باهخٓام
ً
ً
مٗاصال عمؼٍا ،جىًىي
الخًىع وٖم٣ه الظي ؤنبذ
جدخه ؤ٩ٞاع الكاٖغ وٖال٢اجه ومىاٟ٢ه وآماله .و٢ض
ا٢خهغث الضعاؾت ٖلى جىاو ٫الىهىم التي حؿخضعي
ب٨ثاٞت اإلاٗاوي والهىع اإلاغجبُت بٗالمي الًىء
والخهى ٝوججلُاتهما الغوخاهُت ،ولها خًىع واؾ٘
ًدؿم بغمؼٍخه ال٨ثُٟت ،وخمىلخه الضاللُت والجمالُت.
ً
وهٓغا للخًىع ال٨ثُ ٠لٗىانغ الًىء والخهىٝ
ٞةن الضعاؾت جخٗ٣ب ججلُاث الهىع الًىثُت ألا٦ثر
ً
اعجباَا بخجغبت الخهى ٝوعئاها وم٣اماتها وؤخىالها
باالهخضاء بإيىاء مىهجُت مً الؿُمُاثُت والخإوٍل
وجدلُل الخُاب الىص ي ..و٢ض ويٗذ في زالزت مداوع،
اإلادىع ألاو :٫الًىء وججلُاث الٗك ٤الهىفي ،واإلادىع
الثاوي :ججلُاث الًىء في لىخت الخُاة الُىمُت ،واإلادىع
الثالث :جالػم الًىء والغوح.

مدخل:
"ؤٖتر ٝؤهني ال ؤحض هٟس ي بال في الكٗغ وم٘
الكٗغ ،ال٣هُضة هي نىحي ونىعحي ،في
ال٣هُضة ؤقٗغ ؤهني ؤججى ٫في مضًىت ؤٖغٞها
وؤخبها ،وؤخؿً الضزى ٫بليها ،والخغوج منها"(.)1
ه٨ظا ًٟصر الكاٖغ ال٨بحر (ٖبض الٗؼٍؼ اإلا٣الر)
ًٖ ٖال٢خه اإلاخِىت والخمُمت م٘ الكٗغ ،بط
ًجض هٟؿه ممتزحت بال٣هُضة ،ونىجه
ونىعجه ومكاٖغه في جماؽ م٘ ٖىانغ الخب
والًىء والجما ٫وٞلؿٟت الىحىص ،التي جيخٓم
ججغبخه الكٗغٍت.
هظا الخماؽ الظاحي م٘ الكٗغً ،دثىا ٖلىى
مداول ى ى ىىت ال٨كى ى ىىٖ ٠ى ى ىىً خ٣ُ٣خ ى ى ىىه ،واؾ ى ى ىىدبُان
اهخٓام ى ى ىىه ٦خجغب ى ى ىىت ببضاُٖ ى ى ىىت ،حؿ ى ى ىىخلهم مٗ ى ى ىىاوي
الخُ ىىاة وبً٣اٖاته ىىا الخان ىىت ،الضال ىىت ٖل ىىى وح ىىىص
ق ىىاٖغ ومث ٣ىى ٠وم ٨ٟىىغ ،جخمح ىىز ججغبخ ىىه الك ىىٗغٍت
ب٨ثحر مً الخل ٤وؤلابضإ..
ل٣ض ٦ثرث ؤلاقاعاث في ال٣غاءاث الى٣ضًت
اإلاسخلٟت التي جىاولذ ججغبت الكاٖغ (اإلا٣الر) بلى
اٞخخاهه وقٟٛه بٗىانغ الًىء والغوح
والٗكب والُبُٗت بك٩ل ٖام .و٦ظا جماهي
ٖىاَٟه وؤ٩ٞاعه وعئاه م٘ آٞا ١ال٨ٟغ والخجغبت
الهىُٞت٦ ،ما ًٓهغ بىيىح ؤ٦ثر في صًىان
ً
"ؤبجضًت الغوح" ،بط ًجض ال٣اعت هٟؿه مإؾىعا
بخجلُاث هىعاهُت ،جالمـ الغوح الخىا٢ت
للهٟاء والجما.٫
ً
ً
وحكٛل ٨ٞغة (الًىء) خحزا واؾٗا مً
مؿاخت الضًىان ،ختى ال ج٩اص جسلى ٢هُضة مً
٢هاثضه مً مٟغصة "الًىء" ،ؤو ما ًيخمي بلى
خ٣لها مً مٟغصاث ،حٗبر ًٖ مٗنى الًىء
ومكخ٣اجه ٧الىىع وؤلاقٗإ والبر ١وألال٤
ً
والبهاء وؤلاقغا ١وؤلانباح وؾىاهاًٞ .ال ًٖ
هؼوٕ الكاٖغ بلى ٖالم (الخهى ،)ٝالظي
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ًخه ٠بالغوخاهُت والى٣اء والُمإهِىت والخىحه
هدى هللا.
وخحن ًدخل ل ٟٔؤو مٗنى ؤو نىعة ٚحر
م٩ان في الىو ؤو الٗمل ؤلابضاعي ،وٍخ٨غع
خًىعه ٖلى هدى باعػٞ ،البض مً ؤهه ًدمل
زهىنُت ببضاُٖت ،مً اإلاهم الى٢ىٖ ٝليها
واؾدىُا٢ ١ىاٖض حك٩لها ،وهٓام جمحزها ٖلى
اإلاؿخىي الترُ٦بي والبالغي واإلاجاػي والخإوٍلي.
ومً زمٞ ،ةن هظه الضعاؾت الى٣ضًت ج٠٣
ً
ً
ٖلى مٟغصة (الًىء) ،ال باٖخباعها لٟٓا مٟغصا
له مٗىاه الٓاهغ واإلاٗلىم ،ول ً٨باٖخباعها
ً
ٖىهغا له هٓام وزىام مخٗضصة ،ؤو باٖخباعها
ُ٢مت لها ججؿُضاث وؤوؿا ١ز٣اُٞت و٨ٞغٍت
وحمالُت .الؾُما وؤن الخًىع ال٣ىي والخام
للًىء في الضًىانً ،ا٦ض ٖمٞ ٤اٖلُخه
واعجباَه بىا ٘٢الخُاة ونىعها اإلاخٗضصة ،بط
هجض الهىع اإلاىخُت باإلقغا ١والجما٫
والؿٗاصة ،في مىاحهت الهىع الىاُٗ٢ت اإلاٗبرة
ًٖ ألالم وال٨أبت والُإؽ واإلاىث.
ل٣ض قٛل ٖىهغ الًىء اإلاؿخىي ال٨لي
ً
ل٨ثحر مً ههىم الضًىان ،و٢لُال ما ًإحي ٖلى
مؿخىي مدضص مً بيُت الىو ،خُث بل ٜج٨غاعه
م٘ مكخ٣اجه في الضًىان ؤ٦ثر مً (ماثخحن
وزمؿحن مغة ) ،مما ٌٗني يغوعة مٗغٞت
زهاثهه وجإزحراجه ،واؾدىُا ١صالالجه
الٗمُ٣ت التي هغنض ٞيها خلم الكاٖغ ،وعٚبخه
في الؿالم والُمإهِىت والخُاة الخالُت مً ؤوهام
الؼٍ ٠والخضإ.
بن الخًىع الالٞذ للًىء في الضًىان
ٌك٩ل ؤهمُت قٗغٍت زانت ،جًاٖٟذ ؤ٦ثر
ً
باهخٓام الخًىع وٖم٣ه ،ختى ؤنبذ مٗاصال
ً
عمؼٍا جىًىي جدخه ؤ٩ٞاع الكاٖغ ومىاٟ٢ه
وآماله ،وجخجلى مىه ٖال٢اجه وجٟاٖالجه اإلاخ٣اعبت
واإلاخباٖضة م٘ الىا ٘٢وٖىاإلاه اإلاسخلٟت.

وَؿخُُ٘ ال٣اعت ؤلاخؿاؽ باللٛت التي جغجبِ
بٗالم الخب والهض ١واإلاىاحاة ،وحؿخضعي
ب٨ثاٞت اإلاٗاوي والهىع اإلاغجبُت بٗالم الخهىٝ
وججلُاجه الغوخاهُت٦ ،ما ًٓهغ مً الخًىع
ال٨بحر لأللٟاّ واإلاعجم الهىُٞحن .وهى خًىع
له عمؼٍخه ال٨ثُٟت ،وخمىلخه الضاللُت
والجمالُت ،التي جدخ ٟٔبُاب٘ الغئٍت الهىُٞت
وم٣ىالتها ومٗاهيها وخ٣اث٣ها الٗلُا ،باإلياٞت
بلى اهٟخاخها الىاؾ٘ ٖلى م٣خًُاث الٗهغ
وجهىعاجه الخضًثت.
ه٨ظاً ،مُل الكاٖغ في صًىان (ؤبجضًت
الغوح) بلى الاهٟالث مً الٗالم اإلااصي،
والاخخٟاء باإلاثل الٗلُا اإلاغجبُت بالغوح ،مً
زال ٫جدٟحزها وبزاعتها .وهى ؤمغ ًيسجم م٘
مٟهىم الكٗغ ٖىضهٞ ،هى "عوح ألاٖما ،٫وعوح
الخُاة الجمُلت في ٧ل ش يءٞ ،الكٗغ لِـ طل٪
اإلا٨خىب ٖلى الىع ،١وبهما هى مىؾُ٣ى الخُاة،
و٧ل حمُل ٞيها ٠ُ٨ٞ ،جخسلى الخُاة ًٖ
عوخها"(.)2
وَٗض ٖىىان الضًىان (ؤبجضًت الغوح)
ً
ً
ً
ً
ً
مضزال لٛىٍا وهٟؿُا ومٗغُٞا ونىُٞاً ،غجبِ
بدالت ؤلاقغا ١والجظب الغوحي لضي ؤلاوؿان،
ٞهى ٌكحر بلى مغاجب مخٗضصة في الؿمى الىٟس ي
وألازالقي واإلاٗغفي ،الؾُما وؤن ازخُاع الٗىىان
ً
لم ً ً٨اٖخباَُا ؤو مدضوص الضاللتٞ ،الكاٖغ
ًضع ٥مضي جإزحر الٗىىان وٞاٖلُخه ،بط ٌؿخُُ٘
ال٣اعت مً زال ٫بىِخه اللٛىٍت والترُ٦بُت بهخاج
الضالالث اإلاخٗضصةٖ ،الوة ٖلى اٖخباعه ٖالمت
ؾُمُاثُت جٟخذ آٞا ١ال٣غاءة والخل٣ي والخإوٍل.
والىٓغ بلى بيُت الٗىىان ٌٗ٨ـ مضي ٢ضعة
الكاٖغ ٖلى شخً هظه البيُت الٟاجدت -اإلا٩ىهت
مً اؾمحن  ِ٣ٞمخٗال٣حن باإلياٞت-بُا٢ت
بًداثُت هاثلت ،اؾخُاٖذ ازتزا ٫عئٍت ههىم
الضًىان وجىهجها الضاللي اإلاخٗضص .زانت وؤن
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هظه الُا٢ت ؤلاًداثُت لها اعجباَاث واوٗ٩اؾاث
جخمدىع خى ٫الظاثٞ ،ى (ألابجدًت) في اإلاعجم
الٗغبي لها صالالث الابخضاء والاٞخخاح وؤنل
ألاقُاء ،وهي مجمىٕ خغو ٝالهجاء في اللٛت
الٗغبُت .وال ق ٪في ؤنها صالالث مغ٦ؼٍت ،لها
واٗ٢ها ومدُُها ومؿخىٍاتها الث٣اُٞت
والىٟؿُت .و(السوح) ججلُاث ومكاٖغ وؤؾغاع
وبىاًَ بوؿان له شخهِخه وبصعا٦ه
وؤخاؾِؿه وؤخالمه وآالمه.
ً
بن لٛت الٗىىان م٨ثٟت حضا ،وزل ٠مغآتها
جٖ ٠٣ىالم مخٗضصة ،حٗ٨ـ بخؿاؽ الكاٖغ
ومٗاعٞه وعئاه ججاه واٗ٢ه الظي ٌِٗكه ،وما
ٌٗخمل ُٞه مً مىا ٠٢وؤخضار وججاعب جدٟؼ
الظهً وجثحر الكٗىع .باإلياٞت بلى ٢ضعة هظه
البيُت اإلا٨ثٟت ٖلى زلًٞ ٤اء مخسُلٌ ،كاع٥
في بياٞت ٦ثحر مً الُ٣م وألا٩ٞاع والغئي
ؤلاًداثُت وألابٗاص الٗمُ٣ت ،بلى حاهب ما
جًُٟه بيُت الٗىىان اللٛىٍت والخٗبحرًت بك٩ل
مباقغ.
وٍدخىي صًىان (ؤبجضًت الغوح) ٖلى (حؿ٘
وٖكغًٍ) ٢هُضة ،جغج٣ي حمُٗها بلى مغجبت
الخلم وؤلاقغا ١والجما ٫وال٣ضاؾت.
وال بض مً ؤلاقاعة بلى ؤن الضعاؾت الى٣ضًت
هظه ؾخ٣ىم ٖلى حٗ٣ب ٖىانغ الًىء في
الضًىان باالهخضاء بإيىاء مىهجُت مً
الؿُمُاثُت والخإوٍل وجدلُل الخُاب الىص ي.
ً
وهٓغا لخًىع ٖىانغ الًىء ال٨ثُ ٠وامخضاصه
ٖلى مؿخىي البىاء ال٨لي ل٨ثحر مً ههىم
الضًىان ،و٦ظلٖ ٪لى اإلاؿخىي الجؼجي لبٌٗ
الىهىم ،خُث ٌُٛي الخًىع مؿاخت
الضًىان ٧املت؛ ٞةهىا ؾيخٗ٣ب ججلُاث الهىع
ً
الًىثُت ألا٦ثر اعجباَا بخجغبت الخهى ٝوعئاها
وم٣اماتها وؤخىالها .وٍخد ٤٣طل ٪مً زال٫

اهخٓام الضعاؾت في زالزت مداوعٖ ،لى الىدى
الخالي:
اإلادىع ألاو :٫الًىء وججلُاث الٗك٤
الهىفي.
اإلادىع الثاوي :ججلُاث الًىء في لىخت
الخُاة الُىمُت.
اإلادىع الثالث :جالػم الًىء والغوح.
اإلاحىز ألاوٌ :الظىء وججلياث العضم
الصىفي
مً اإلاالخٔ في ال٨ٟغ الهىفي ؤهه ٌٗ٨ـ
ً
نىعا مً ؤلازالم والخظو ١والظ٦غ ومجاهضة
الىٟـ ونٟاء الؿغٍغة ،ؤي بهه ً٣ضم عؾالت
حؿتهض ٝالغوح ؤ٦ثر مما حؿتهض ٝالجؿض؛
ولظل٧ ،٪ان الٟغاع بلى ٖالم الخهى ٝبمثابت
البدث ًٖ الًىء والُمإهِىت وألالٟت
والؿُ٨ىت.
وفي مجا ٫ؤلابضإ ألاصبي ٦ثر اللجىء بلى
ٖالم الخهى ٝواؾخلهامه؛ ختى ؤنبذ ْاهغة
في الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ .وال ق ٪في ؤن الخجغبت
الهىُٞت ٖمُ٣ت وواؾٗت ،ولها ؤنىلها ومىاٟ٢ها
وم٣انضها وٖالث٣ها اإلامحزة ،ألامغ الظي ؤهخج لٛت
زانتٖ ،غٞذ باللٛت الهىُٞت ،التي جخمحز بغمؼٍتها
وَا٢تها الخسُُلُت الخايٗت لخهاثو الخجغبت
الهىُٞت وجهىعاتها وعئاها اإلاىٟلخت مً ٖالم
الجؿض ،واإلادخُٟت بٗالم اإلاثل الٗلُا .وهي
حؿتهض ٝفي ألاؾاؽ الغوح والجىهغ ،وجىٟغ ًٖ
اإلااصًاث واإلآاهغ الك٩لُت" .ومً زم ٖغٝ
الخهى ٝبإهه ٞلؿٟت خُاة تهض ٝبلى الترقي
بالىٟـ ؤلاوؿاهُت ؤزالُ٢ا ،وجخد ٤٣بىاؾُت
عٍايُاث ٖملُت مُٗىت جاصي بلى الكٗىع في
بٌٗ ألاخُان بالٟىاء في الخ٣ُ٣ت ألاؾمى،
والٗغٞان بها طو٢ا ال ٖ٣ال ،وزمغتها الؿٗاصة
الغوخُت ،وٍهٗب الخٗبحر ٖنها باأللٟاّ الٗاصًت
ألنها وحضاهُت الُاب٘ وطاجُت"(.)3
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ومً اإلاالخٔ ،ؤن الكٗغ ًخماؽ م٘
الخهى ،ٝومما ًجم٘ بُنهما "بنهما ًاؾؿان
وخضة ًىههغ ٞيها ال٨ٟغ والكٗىع ،وٍخًامان
في وؿُج مخالثم ،بدُث ًاو ٫الكٗغ بلى ٨ٞغ،
وٍى٣لب ال٨ٟغ بلى قٗغ"( .)4ومً زم ،لِـ مً
الؿهل ٞهم الخُاب الكٗغي ٖىض اإلاخهىٞت،
ٞال بض مً وحىص بم٩اهاث مىهجُت وطهىُت
وهٟؿُت ،حٗحن ٖلى ٢غاءة لٛخه وٞهمه وجدلُله؛
٧ىهه ًجافي الىا ٘٢الخاعجي ،وله صالالث بًداثُت
ً
وعمؼٍت زانتٞ .ال٩لمت ٖىض اإلاخهىٞت مثال ؤو
الص يء "ال ًمازالن الضا ٫واإلاضلى … ٫بل هما
ٌؿخمضان مٗىاهما مً زال ٫الخمثُل الث٣افي"(.)5
و٢غاءة صًىان (ؤبجضًت الغوح) ج٨ك ٠ؤهه
ً
ً٣ضم عؾالت نىُٞت هانٗت ،بُٗضا ًٖ ؤلاٚغا١
في الغمؼٍت ،ؤو ؤلاخاالث ٚحر الىاضخت ،والتي
بضوعها ج٣لل مً ُ٢مت الغؾالت ؤلاوؿاهُت
(الهىُٞت) التي ًدملها الىو الكٗغي.
ً
زهىنا ،وهدً وِٗل في مجخم٘ ملٛم باأل٩ٞاع
وآلاعاء وألاخ٩ام اإلاؿب٣ت ًٖ ال٨ٟغ الهىفي،
وهى ما حٗل الكاٖغ اإلا٣الر ًبٗض في ههىنه
ًٖ الٛمىى وؤلابهام ،ختى ال جاوٖ ٫لى ؤنها
قُداث .ولى ٠٣في البضاًت ٖىض ٢هُضة (خب
الؿماء) ،بط ً٣ىٞ ٫يها(:)6
له اإلاجد
ال ٌ
أحد ٌسخحم اللصيدة
ً
ساعت ًحملها الظىء مىدضيا
جىدس ي اليلماث عبير الصالة
وجخسج مً ملىىث الىالم
لخصعد حافيت هحىه
هحى عسش ؤلاله.
ٟٞي ؾُا٢اث هظا الىو الكٗغي ًخدؿـ
ً
ً
ال٣اعت جى٢ا وقى٢ا بلى ٖغف هللا ،وهى ؾبُل
الهىُٞحنٞ ،ال ؤخض ٌؿخد ٤ال٣هُضة ؾىاه.
بنها ٢هُضة ًدملها الًىء ،و٧لماتها م٨ؿىة

بٗبحر الهالة .وال٣هُضة والهالة ججم٘ بُنهما
ً
٢ىة زُٟت جمأل ال٣لب والغوح ٚبُت وؤمىا
وؾٗاصة٨ٞ ،ما ؤن للهالة َ٣ىؾها وؤؾغاعها
ً
الخانت٦ ،ظل ،٪ال٣هُضة ؤًًا لها َ٣ىؾها
وؤؾغاعها الخانت .و٦ما ؤن الهالة جهٗض بلى
الؿماء٦ ،ظل ،٪ال٣هُضة جهٗض هدى ٖغف
ؤلاله خاُٞت .والهٗىص بلى الؿماء هى م٣ام مً
م٣اماث خب هللا واه٨كا ٝالدجب .و٢ض حاء
في ألازغ ؤن الغوح الُاهغة خحن ًجزٖها مل٪
اإلاىث جستر ١الؿماء بغٍذ َُبتٖ .لى خحن ؤن
الغوح الخبِثت ج٩ىن هدىت ،وال ًم٨نها الهٗىص
بلى الٗغف.
بطنٞ ،ال٣هُضة ٖاعٍت مً ؤلازم وهٟثاث
الكُُان ،بنها ؤصُٖت وابتهاالث ًدملها الًىء
ً
مىدكُا ،وما جهىٍغ الغخلت الىىعاهُت ؤو
الهٗىص ٖلى هظه الُُٟ٨ت (خاُٞت) بال ٖالمت
قى ١وجله ٠هدى ؤلاله .والخهى ٝفي خ٣ُ٣خه
ما هى بال نض ١الخىحه بلى هللا لتزُ٦ت الىٟـ
والؿمى بالغوح.
٦ما ؤن الاوكٛا ٫بالخب والظاث ؤلالهُت في
ً
الكٗغ الهىفي ًدمل ٦ثحرا مً ألاؾغاع والغمىػ،
ولظا جدمل لٛخه ؤ٦ثر مً َا٢تها٧ ،ىنها حٗخمض
آلُت الغمؼ وؤلاقاعة في البىاء والخهىٍغ الٗاَٟي
والٟني .وال٣هُضة في ٧لُتها حك٘ بالىىع والخلم
والجما٣ً ،٫ى ٫الكاٖغ اإلا٣الر(:)7
فيع مً الىىز والخلم هرا الري
أي
ٍ
ًحخىٍني
ً
فاجً ٌؼمس الىىن.
وأي صري ٍ
ال ًدخاج ال٨ٟغ ؤو الخُا ٫بلى الخٗم ٤في
هظًً الؿُغًٍ الكٗغٍحن؛ لبُان ما ًدخىٍاهه
مً مٟغصاث ٚاع٢ت في الخهىٞ ،ٝى (ال،ٌُٟ
والىىع ،والخلم ،والكظي ،والٟاجً ،والٛمغ،
وال٩ىن)ٖ ،ىانغ مىٚلت في طا٦غة الخهىٝ
وزُاله .بهه خلم الكاٖغ ،في ؤن ًدخىٍه الىىع،
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وؤن ٌٛمغ ال٩ىن الكظي الٟاجً .وهي بقاعة بلى
اؾخلهام ٖالم الخهى ،ٝوالاخخٟاء بإقُاثه
ً
ً
ولُاثٟهٞ ،غاعا مً الىا ٘٢ؤو عًٞا له.
ه٨ظاً ،لجإ الكاٖغ بلى مُضان الخهىٝ
ً
للخس ٠ُٟمً ألالم ،ؤو مداولت للخالم مً الكٗىع
باإلاٗاهاة وؤلاخباٍ والُإؽ وال٣ل ٤الىحىصي .ؤو ٦ما
ً٣ى ٫بخؿان ٖباؽ" :مداولت للخٗىٌٍ ًٖ
الٗال٢اث الغوخُت ،والهالث الخمُمُت التي
ً
٣ٞضها الكاٖغ ،وجلُُٟا مً خض اإلااصًت الهلب
الخكً"( .)8وطل ،٪ألن ؾاخت هظا اإلاُضان جمىذ
الخب والًىء والخلم والبهجت٣ً .ى ٫الكاٖغ
اإلا٣الر(:)9
في ساحاث هرا الخب
هم طىء أعاهله،
حلم أداعبه
وهم ٍ
ه
مدن ًليم للا بهجتها
وفي ٍ
وٍصىع ماءها مً هبعه اإلاخدفم
الجازي
ه
هىا صاهدث ما ال عين جدزهه
ه
زأًذ الخب في أسمى مساجبه.
باإلياٞت بلى ؤن الخهىٌ ٝؿلَ ٪غٍ٤
الؼهضٞ ،هى ًخُلب جهُٟت الىٟـ؛ لخىا ٫اإلاجزلت
الغُٗٞت ،وهى مجهىص شخص ي ٖىض اإلاخهىٞت،
ًىاله باال٦دؿاب والتروٌٍ ،بٗض ؤن جإطن
مكِئت هللا وجٟخذ الىاٞظة؛ العج٣اء الغوح بلى
ٖالم ال حهاث له٣ً ،ى ٫الكاٖغ اإلا٣الر(:)10
بمضيئخه ،جفخح ألازض هافرة
جسجلي السوح منها
ئلى عالم ال حهاث له
جخيسم مً عطسه
وحعيط صفاء بهاءاجه.
و(الىاٞظة) في الىو مىعص ؤو مىب٘ مً
مىاب٘ الًىء والُٗغ والخى ١بلى الهٟاء
والًٟاء اإلاٟخىح ،و٢ض اؾخُإ الكاٖغ مً

زاللها ،الخغوج مً جٟاهت الخُاة ومغاعة
الىا ،٘٢والىٟىط بلى ٖالم الخهى ،ٝؤو الهٗىص
هدى ألاٖلى؛ لالعج٣اء بالغوح ،وجيؿم الُٗغ،
والِٗل في نٟاء وبهاء .وهىا ٌؿخسضم الكاٖغ
لٟٓحن مخىاٚمحن في الهىعة والضاللت (الهٟاء
والبهاء)ٞ ،هما ًضالن ٖلى مٗنى واخض ،ؤو مدكابه
خض الخُاب .٤وهظه صاللت واضخت حكحر بلى جى١
الكاٖغ وخغنه ٖلى اؾخلهام اإلاٟغصاث ،التي
ً
جدمل مٗاوي الىبل والُهغ والجماًٞ .٫ال ًٖ
قُىٕ ألاٗٞا ٫التي جدمل مًامحن وحضاهُت
وعوخاهُت ،وجضٖ ٫لى الخغ٦ت والاهٟخاح ٖلى
الٗالم الجضًض (جٟخذ ،وجغج٣ي ،وجخيؿم،
وحِٗل) .وٍالخٔ ال٣اعت وحىص اوسجام واضر
بحن َبُٗت هظه ألاٗٞا ٫ومًامُنها ،وبحن
َبُٗت الىو في ؾُا٢ه الظهني والكٗىعي
والخهىٍغي الخام.
وجٓل َبُٗت اإلا٩ان (ألاعى) هاٞظة
مٟخىخت ٖلى الخُاة ،بمسخلً٢ ٠اًاها
وحضلُاتها ،مثل (الخحر والكغ ،واإلااصة والغوح،
والخب وال٨غاهُت) ،ؤما هاٞظة اإلا٩ان في ٖالم
ً
الخهىٞ ٝهي ؤ٦ثر اوسجاما م٘ ٖالم الغوح،
الظي ًغج٣ي بالخب والُهغ والُٗغ والبهاء،
وطل ٪بٟٗل ججلُاث اللخٓت الؼمىُت الخانت.
وؤبغػ ما ًمحز الؼمً الهىفي ،في ٖال٢اجه الجىهغٍت
بالىا ،٘٢ؤو بالُ٨ىىهت الىهُت وؤلابضاُٖت ،ؤهه ال ً٣اؽ
بمؿال ٪الؼمً الخاعٍخيٞ ،هى ٌ
ٌ
م٣ضؽ ج٨خىٟه
ػمً
اإلاكاٖغ والاهٟٗاالث الخانت ،اإلاٗبرة ًٖ الغئٍت
الهىُٞت وؤبٗاصها الغمؼٍت ،طاث الضالالث ال٨ثحرة.
وفي ٢هُضة "ٞهى ٫مً ٦خاب"" ً٣ى٫
الكاٖغ اإلا٣الر(:)11
أفاطذ أصابعه اإلابدعاث على
ً
ألافم لىها
وصىزث اليائىاث هما وضخهي
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في الفساصاث حضسق مً شبد
الظىء
وؼم
في البحس ال ٌسخلس على ٍ
في اإلاياه جض يء
ٌ
سالم هى للا
أهداؤه ...
ه
في اإلاساًا التي جلد العضب
والسخب
الصاعداث
وفي الضمس هرا البهاء الري
ً
ًتركسق في السوح طىءا
وفي ألازض فاههت.
بن حما ٫الىو هىا ً٨مً في ججاوػه
اعجباَاث الىا ٘٢اإلاىٛهت لخُاة ؤلاوؿان ،بط
ججلذ م٣ضعة الكاٖغ في جمثُل الغئٍت الهىُٞت
في ؤه٣ى نىعهاٞ ،براٖخه الٟىُت اعج٣ذ
باأللٟاّ وحٗلتها مىخُت بغمىػ وؤؾغاع ،جسل٤
اإلاخٗت والجما ،٫وجغؾم زلجاث الىٟـ ،وما
ٌٗخمل ٞيها مً ٖىاَ ٠ومكاٖغ ،جدبضي
نىعها ومٗاهيها وبً٣اٖاتها مً وا ٘٢الهُاٚت
والخٗبحر.
ومً الىاضر ؤن هظا الىو ًؼزغ بإلٟاّ
مدىعٍت ،ج ٘٣في خ٣ل الخجغبت الكٗغٍت في
صًىان "ؤبجضًت الغوح" .واإلا٣هىص بالخجغبت
الكٗغٍت هىا ،الخجغبت الكٗغٍت الهىُٞتٟٞ ،ي
الىو اإلاازل نىٟان مً ألالٟاّ اإلادىعٍت.
الهى ٠ألاوٌ :٫كمل ؤلٟاّ الؿٗاصة ،وألامان
وؤلاًمان (ؾالم ،وهللا ،وؤٞاى ،وببضإ ،ولىن،
وٞغاقاث ،ووٛم ،ومُاه ،وٖكب ،والسخب،
وٍتر٢غ ،١والغوح ،وٞا٦هت) .بمٗنى ؤن صاللت
اإلاٟغصاث هظه جىحي بإقُاء ٦ثحرةٞ( ،ؿالم،
هللا ،الغوح) جضٖ ٫لى ألامً والُمإهِىت
والؿٗاصة والغوخاهُتٖ .لى خحن ؤن مٟغصاث
(ؤٞاى ،مُاهٖ ،كبً ،تر٢غٞ ،١ا٦هت) لها

صالالث جىحي بلى الخحر والُٗاء والُهغ
ً
والجما ،٫وهي حمُٗا ٚاًاث نىُٞت.
٦ما ؤن (ببضإ ،لىنٞ ،غاقاث ،وٛم)
مٟغصاث جًٟي ٖلى هظه الخالت اإلاخٗت وؤلالهام
والخب .وهظا خا ٫الكاٖغ الهىفي ،الظي
ً
ًىْ ٠مٟغصاث الخب ؤلاوؿاوي حٗبحرا ًٖ خبه
اإلاثالي ؤو ؤلالهي .وما الاعجباٍ الىاؾ٘ والٗمُ٤
لهظه اإلاٟغصاث بالُبُٗت ،ونىع ال٩اثىاث ٞيها
(الٟغاقاث ،واإلاُاه ،والبدغ ،والٗكب،
والسخب ،و .)...بال جإُ٦ض ٖلى اعجباٍ الخىحن
بلى الُبُٗت بالخىحن بلى ؤلالىهُت (.)12
ؤما الهى ٠الثاويٞ :هي ؤلٟاّ هىعاهُت،
ًخ٩ئ ٖليها الكاٖغ في بيٟاء الًىء ٖلى
ٞهى ٫الخُاة وؾحرة ؤلاوؿانٞ ،ىجض (ؤلاقغا،١
والًىء (زالر مغاث) ،واإلاغاًا ،والكمـ،
والبهاء) .وفي هظا الىو ال٣هحر ،هالخٔ ػٍاصة
اؾخضٖاء مٟغصاث خ٣ل الًىءٞ ،مٟغصة
(الًىء) وخضها ج٨غعث (زالر مغاث) .وٍبضو ؤن
الًىء هىا لِـ بلىن؛ ألن ألالىان جخٟاؾض،
ٞهى يىء ٌكغ ١مً ػبض الًىء ،وٍض يء في
اإلااء وفي الغوح .و(حكغ ١مً ػبض الًىء)،
ً
ً
نىعة عاجٗت ،بط حٗل للًىء ٖاإلاا صازلُا،
ًًاٖ ٠مبىاه ومٗىاه .وفي الخًىع ال٣ىي
للًىء بقاعة واضخت بلى بخؿاؽ الكاٖغ
الٗمُ ٤بٗاَٟت الخب والجما ٫والُمإهِىت
وألامل.
وفي الخجغبت الهىُٞت ،حؿدىض ٖال٢ت
الكاٖغ باألقُاء ؤو باللٛت ،بلى الغمىػ
وؤلاقاعاث ،وطل" ٪ما ًمحز بحن اإلاخهىٞت
وٚحرهم في حاهب الانُالحٞ ،اإلاهُلخاث
الهىُٞت ال جغح٘ بلى الٗ٣ل في جٟهمها ٧األويإ
الىدىٍت ؤو البالُٚت ،ؤو ما قا٧ل طل ،٪وبهما
جغح٘ بلى الظو ١واإلاماعؾت"( .)13ولىا الىٓغ في
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 ٌُٞالظو ١الغوحي واإلاٗغفي واوسجامهما في
٢ى ٫الكاٖغ اإلا٣الر(:)14
ً
ػدا جخىطأ زوحي
جمسح أوحاع ههىلتها بمىادًل الخىبت
ػد جخسج مً جابىث الجسد
بعد ٍ
آلازم
ه
كميص صىفي.
أهفان
جصعد في
ِ
ٍ
هالخٔ ؤن هظه الؿُىع الكٗغٍت ج٨ك٠
ًٖ هؼوٕ نىفيً ،دبضي مً ٦ثرة اؾخسضام
ؤلٟاّ الٗك ٤الهىفي ونىعه وعمىػه.
و(الىيىء) ٖالمت جخهل بجزوٕ الكاٖغ هدى
ؤحىاء الخب والىىع والبهاء والؿٗاصة .هظه
ألاحىاء التي جمسر ؤوحإ ال٨هىلت في ٖالم
الخهى .ٝوخًىع مٟغصة (ال٨هىلت) حٗبحر ؤو
جىنُ ٠مجاػي ،إلاا ًدؿغب بلى الغوح مً
بخباٍ ؤو اه٨ؿاعً ،يخج ًٖ مىاحهت الظاث
للىا ٘٢وْغوٞه ومىٛهاجه.
بنها عئٍت جخماش ى م٘ تهظًب الغوح بمىاصًل
الخىبت ،و(اإلاىاصًل) عمؼ الخب والخُىٍت والى٣اء،
و(الخىبت) حٗض "ؤو ٫مجزلت مً مىاػ ٫الؿال٨حن،
وؤو ٫م٣ام مً م٣اماث الُالبحن اإلاىُٗ٣حن بلى
هللا"(. )15
بطنٞ ،ثمت جغوٌٍ للغوح بىؾاثل
مىؾىمت بالُهغ والىىع ،وزمت خغ٦ت في وا٘٢
ٚحر واٗ٢ىا اإلاغٍغ اإلاىلض للىخكت والٛغبت وألالم
وال٣ل ،٤وهى ما ًضٖ ٫لى ؤن الكاٖغ مؿ٩ىن
بدب الًىء و٧ل ما ًخٗل ٤به ،ؤو ًغمؼ بلُه،
وما هظه الخجلُاث الىىعاهُت الهىُٞت ،بال
مىاءمت للدؿامي الغوحي.
ل٣ض اوٗ٨ؿذ الغئٍت الهىُٞت في ججغبت
الكاٖغ اإلا٣الر بىيىحٞ ،ةطا هدً هغاه ٌؿخضعي
ٖالم الخهى ٝبكغوَه ٧اٞت .وصًىان (ؤبجضًت
الغوح) مليء باؾخضٖاء ألاػمىت وألام٨ىت
ً
والصخهُاث الهىُٞت ،التي ًغي ٞيها مالطا

ً
ً
ً
آمىا ،ؤو ًغاها مهضعا مثالُاٌ ،ؿخمض مىه
الُا٢ت والؿٗاصةٗٞ ،لى مؿخىي الصخهُاث،
هجضه ٌؿخضعي (ٞغٍض الضًً الُٗاع) ،ناخب
"مىُ ٤الُحر" ،و٦ظا ٌؿخضعي (ُٚالن
الضمك٣ي ،وؾُٟان الهىٗاوي) ،وؾىاهم .ؤما
ٖلى مؿخىي اإلا٩ان الهىفي٣ٞ ،ض وٖ ٠٢لى
ؤَالله إلاىاحاة عمىػه ،والبىح بٗك٣ه
الالمخىاهي٦ ،ما ٗٞل م٘ ٢غٍت (ًٟغؽ) ،التي
ؾا٢ه ٖك٣ه لها بلى جسهُو ٢هُضجحن لها في
الضًىان ،بخضاهما بٗىىان "في الُغٍ ٤بلى
ًٟغؽ" ،والثاهُت بٗىىان "في ًٟغؽ" .وٍبضو ؤن
ٖك٣ه لهظه ال٣غٍتً ،يبٗث مً عوح الغحل
الهىفي اإلاكهىع (ؤخمض بً ٖلىان) التي جدل
بهظا اإلا٩ان "ال٣غٍت" ،وجهبٛه بهالت مً
ً ً
ً
الىىعاهُت وال٣ضاؾت ،حٗلخه م٩اها آمىا ،ومؼاعا
ًخبر ٥به ٦ثحر مً الىاؽ .وفي ٢هُضة "في
الُغٍ ٤بلى ًٟغؽ" ً ٠٣ال٣اعت في صهكت
وبحال ٫ؤمام معجم الكاٖغ الغوحي ،والىىعاوي،
ً٣ىٞ ٫يها(:)16
ه
مىاحدهم
ولما دخلىها اسدىازث
واسخحمذ بأوٌ
طىء مً الخب
ٍ
أزواحهم
فاحعلىها ئذا ما اسخطاٌ دخان
الخسوب
وأدمى الخصام صدوز الخمام
ً
ه
السوح
احعلىها ملاما جلىذ به
ظله
جأوس في ِ
حين جخلى بأوٌ
طىء مً الصبح
ٍ
كسآنها.
ٌٛغ ١هظا الىو في اؾخلهام اإلاعجم
الهىفي ،بط جتزاخم ُٞه اإلاٟغصاث اإلاخٗاعٖ ٝليها
في خ٣ل الهىُٞت (اؾدىاعث ،ومىاحُض،
واؾخدمذ ،ويىء ،وخب ،وعوح ،وم٣ام،
وؤوـ ،وجالوة ٧.)..ل هظه اإلا٣اماث والضعحاث

29

2017

جيبٌ بالخُاة ،وحٗ٨ـ نىع الخب والجما،٫
خحن جخ٣لو اإلاؿاٞت ؤو جًُ ٤بحن الظاث
واإلا٩ان (ال٣غٍت) ،الظي ًغ٢ض ُٞه عحل الضًً
الهىفي اإلاٗغو( ٝؤخمض بً ٖلىان) .وٍدبضي
اإلا٩ان الضًني في الىو (ًٟغؽ /ال٣غٍت) بمثابت
الٟخذ وؤلالهام والٛاًت الُُ٣يُت للغوح .ؤو بمثابت
الخلم الظي جغٚب هىاػٕ الظاث في الٗىصة بلُه
(ًٟغؽ /الخلم)" ،خُث الخغٍت والٗض ،٫والى٣اء
في نىعتها ألاولى ،وفي هظا هؼوٕ عوماوس ي/
نىفي ،خُث جٓل ًٟغؽ نىعة للمثا ٫الظي
حٗك٣ه الظاث الكاٖغة ،بىنٟها باخت ال٣لب،
واإلا٣ام الظي جلىط به الغوح ،وجإوـ بٓله
ٖىضما ٌؿخُُل صزان الخغو ،ٝوٍضمي
الخهام نضوع الخمام" ( .) 17واإلا٣ام ٖىض
اإلاخهىٞت ًغجبِ بدالت الاهُ٣إ بلى الٗباصة
ومجاهضة الىٟـ.
وجغ٦حز الكاٖغ ٖلى ٖىهغ "الخب" في
ههىم ٦ثحرة مً الضًىان ،منها هظا الىو في
٢ىله( :واسخحمذ بأوٌ
طىء مً الخب
ٍ
أزواحهم) ،هى امخضاص لخجلُاث الغئٍت
الهىُٞت٩ٞ ،ل ش يء ٖىض اإلاخهىٞت ً٣ىم ٖلى
الخب وٍبنى ٖلُهٞ ،هم ًهلىن في خبهم بلى ما
ؾمىه بالىحض ،وهى اؾخٛغا ١جام في اليكىة
ً
الٗلىٍت ؤو ما ٌؿمى بالٟىاء(ًٞ .)18ال ًٖ ؤن
الخب ٖىض اإلاخهىٞت ً٣ترن بلظة ال لظة ٞى٢ها،
ً
وؤن له قغابا ًهٟه (ابً ٖغبي) بإهه الخجلي
الضاثم الظي ال ًى.)19(ُ٘٣
ً
ل٣ض ججلى اإلا٩ان (ًٟغؽ) في الىو م٣اما
ًغمؼ بلى الىىع والٗض ٫والهض ١والؿٗاصة.
واوٗ٩اؾاث هظا الُ٣حن وججلُاجه جخىهج في
خًغة شخهُت (ابً ٖلىان) ،مدل بعجاب
الكاٖغ؛ لضٞاٖها "ًٖ اإلآلىمحن واإلاسخى٢حن
ٖلى هدى بُىلي ٢اصه بلى الخهاصم م٘ الؿلُت
ً
ازخُاعا٩ٞ ،ان ؤن جدى ٫مً عمؼ خ٣ُ٣ي بلى عمؼ

زالُخه ألاؾاَحرٌِٗ ،ل في ٢لىب اإلاٗضمحن
واإلا٣هىعًٍ"(٣ً ،)20ى ٫الكاٖغ اإلا٣الر:
ٌ
ٌ
كسٍت جلً ،أم باحت جتهجى حسوف
اإلاحبت
ٌ
لإلإة ًخىهج فيها اليلين.
ٞالُ٣حن هىا ججاوػ مٗىاه اإلاجغص بلى اإلاٗنى
اإلادؿىؽ ،بٟٗل ٢ضؾُت اإلا٩ان الٗال٣ت في
طا٦غة الىاؽ ،والباٖثت ألخاؾِـ الخب
والؿالم والُمإهِىت؛ ولظل ٪ؤنبذ اإلا٩ان -مً
ٞغٍ حٗل ٤الىاؽ به -باخت ل٩ل ٢لب هابٌ
بالخب ًخىحه بلُه .و٧لما ا٢تربىا ؤ٦ثر مً
الهىعة التي عؾمها الكاٖغ ،جىلضث ؤ٦ثر
ٌ
ألاؾغاع والخىٗ٢اث ،والغئي ال٩اقٟت (كسٍت
ٌ
جلً ،أم باحت) .وال ق ٪في ؤن هظا الكٗىع
ًسو ؤؾالُب اإلاخهىٞت وؤ٩ٞاعهم ،بط ؤن
"الُ٣حن" ٖىض اإلاخهىٞت مً ٖالماث اإلا٩اقٟت
في خًغة هللا ،والىاججت ًٖ خ٣ُ٣ت ؤلاًمان
وػوا ٫الخحرة والك.٪
بما ال٣هُضة الثاهُت "في ًٟغؽ" ٞهي ؤ٦ثر
ً
بقٗاٖا؛ ألن الغوح جدلٞ ٤ى٢ ١بابها ،وٞيها
ً
ً ٠٣الكاٖغ مبهىعا بالًىء الظي ٌك٘ في ٧ل
ػاوٍت في ال٣غٍت ُٞضٗٞه بلى الدؿائ:)21(٫
ًا أهل اللسٍت:
مسجدهم!!
مً أًً له هرا الظىء ئذا حاء
الليل
............؟
مً أًً للسٍخىم هرا الظىء
وهرا الصىث الفاجً؟
مً أًً لها هري ألاحجاز
البيظاء بلىن
الفظت؟
مً أًً ججيء عطىز الدهيا
ً
صافيت
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لترش ألاشجاز بمىىىن الظىء
وجحمل لألحجاز وللىاس
وزد وزٍاحين.
هدي ٍ
بن الدؿائالث ال٨ثحرة في الىو ،جا٦ض
اإلاٗنى الؿاب ،٤ؤي اإلاٗنى الغمؼي لخهىنُاث
اإلا٩ان /ال٣غٍت (اإلاسجض ،والًىء ،والهىث،
وألاحجاع البًُاء ،والُٗىع ،وألاشجاع ،و.)...
ألامغ الظي ًضٖ ٫لى وحىص جمحز لٟٓي وصاللي في
ؤوؿا ١الىو ،جيخج ٗٞالُخه مً ٖال٢ت الكاٖغ
بإحؼاء اإلا٩ان اإلا٣ضؽ (ًٟغؽ) .وجدبضي هظه
الٗال٢ت ؤ٦ثر مً بنغاع الكاٖغ ٖلى لٟذ
ألاهٓاع بلى مىاب٘ الًىء٩ٞ ،ل ش يء في ال٣غٍت له
مٗنى وجمحز زام (اإلاسجض ،والًىء
وألاحجاع)....
وخحن ً ٠٣ال٣اعت ٖلى مٟغصة (الًىء)
وٖىانغها الجاطبت في ال٣هُضة ٧لهاً ،جض
خغم الكاٖغ واٖخىاثه بها ٖىاًت واؾٗتٞ ،ى
(الًىء والىىع) ًخ٨غعان (ٖكغ مغاث) .وهىا٥
(الخىهج ،وألال ،٤واللمٗان ،والبلىع ،والهبذ،
والهٟاء (مغجان) ،والنهاع  ،و .)...و٧لها مٟغصاث
ً
جيخمي بلى خ٣ل واخض ،وهى خ٣ل الًىءًٞ .ال
ًٖ ٖىاًخه بٗىانغ ؤزغي لها اعجباَاث لٛىٍت
وصاللُت وحمالُت بالخجغبت الىىعاهُت الهىُٞت،
في ٖاإلاها الخس ي ٧الُٗغ والىضي والىعص
والغٍاخحن.
و٦ما هالخٔ ج٨غاع ٖىهغ (الًىء) في هظه
ال٣هُضة٦ ،ظل ٪هالخٔ ج٨غاع ٖىهغ (البُاى)
ؤ٦ثر مً مغة ،بط ً٣ى ٫الكاٖغ(:)22
مً أًً لها هري ألاحجاز
البيظاء بلىن
الفظت؟
هل حؼسلها –ول مساء -هف
للا.
()23
وٍلىٌ :

وعلى الشىب ألابيع ش ٌيء
مً كطساث الىحد الدافئ.
ً
ً
مً الىاضر ؤن بَاعا مٗىىٍا ًجم٘ بحن
الًىء والبُاىٞ ،ى "٧ل هىع ويُاء هى ؤبٌُ،
وبهما ًدمغ في الٗحن بالٗغى الظي ٌٗغى
للٗحنٞ ،ةطا ؾلمذ مً طل ٪وؤًٞذ بلُه
الٗحن عؤجه ؤبٌُ"( .)24والًىء والبُاى في
بَاعهما اللٛىي الخام باإلاخهىٞت ًمثالن ؤو
ًغمؼان بلى الُهغ والخ٣ىي والٛبُت والؿغوع.
لِـ في الث٣اٞت الٗغبُت ٞدؿب ،وبهما في
ً
ز٣اٞاث ؤحىبُت ؤًًا٩ٞ ،لمت (ؤبٌُ) في
الُىهاهُت مٗىاها "الؿٗاصة واإلاغح ،وهى قٗاع
عحا ٫الضًً ،خُث ال هؼا ٫هغي ختى آلان
الكُىر والغهبان وٚحرهم مً اإلاخهىٞحن
ًغجضون ألالبؿت البًُاء"( .)25ومً زمٞ ،ةن
(البُاى) مً ؤ٦ثر ألالىان حاطبُت للىٟـ،
ً
وباٖثا ٞيها الاعجُاح؛ ٧ىهه مً وحهت هٓغ
ؾُمُاثُت ٖالمت للُهغ والبراءة والؿالم وألامل
والىيىح والاَمئىان والخٟائ ٫واإلاغح.
ً ً
ومً اإلاالخٔ ؤن للبُاى خًىعا ٢ىٍا في
صًىان "ؤبجضًت الغوح" ،مما ًضٖ ٫لى اخخٟاء
الكاٖغ اإلا٣الر بهظا اللىن ،وؤلاجُان به في
ؾُا٢اث بًجابُت جدمل مٗاوي الخُاة والخب
ً
ً
ً
والبهاء .وهاصعا ما ججض له خًىعا ؾلبُا،
٧اعجباَه بالخؼن واإلاىث واإلاٗاهاة والكام.
٧ل هظا ال٣غاثً جا٦ض ٖلى ٖم ٤خب
الكاٖغ للم٩ان (ًٟغؽ) وحٗل٣ه به ،وما خكضه
هظا ال٨م الهاثل مً الهىع ؤلاقٗاُٖت بال
جمثُل له٦ ،خجغبت لٛىٍت وز٣اُٞت وعوخُتٞ .هى
مٟخىن بمسجضه ،و٢بابه الخاإلات ،وبهىجه
الٟاجً ،وؤحجاعه البًُاء ،وبُٗىعه وؤشجاعه،
وهي ؤحىاء جُػى ٖليها الغئٍت الهىُٞت ،لِـ
ٖلى مؿخىي ؤلاقاعة والغمؼ ،وبهما ٖلى مؿخىي
ً
البىح وؤلاصعا ٥الخس ي ؤًًا ،ولى٣غؤ(:)26

31

2017

بأن اللسٍت –كسٍخىم -جسحل للضام
جصلي في مىت
ساعاث في حظسة أهل
ججلس
ٍ
العضم الصىفي.
هظا الٗك ٤الهىفي ج٨مً زلٟه ٖىانغ
الخب والؿٗاصة والجما ،٫وجيخٓم في ؾُا٢ه
اللٛت الخٗبحرًت اإلاازغة ،وجخجلى في خًغة عمىػه
ومًاث يىثُت وهىعاهُت٣ً .ى ٫الكاٖغ اإلا٣الر
(:)27
مً هرا الفازس ال ًترحل
ًتهادي فىق
حصان مً هىز
ٍ
ٌ
بين أصابعه سيف مً هىز
ًلسأ فيها اإلاظلىمىن شمان العدٌ
ً
وٍىظس فيه الفلساء وعيما ال ًبلى.
وهىا ،حكحر لٛت الىو بلى ججغبت اؾخثىاثُت لها
ً
اعجباَاث باإلاٗغٞت والظو ١والٗض ،٫بُٗضا ًٖ
الٗاَٟت والاهٟٗاٞ ،٫الُ٣ام باؾخضٖاء الغمؼ
الهىفي (ؤخمض بً ٖلىان)ً ،إحي يمً ٖملُاث
ً
ج٨ثُ ٠الغئٍت الهىُٞت؛ باٖخباعه عمؼا للىجاة
والخدغع وبػالت الٓلم  .و٦ظل ،٪اللجىء بلى
اؾخضٖاء ؾلُت اإلا٩ان الضًيُت .هظه خالت
الجظب هدى الغمؼ /الٟاعؽ خالت جغجبِ
بالىٟـ والىعي ،زانت وؤن "الخهى ٝفي
خ٣ُ٣خه بًثاع وجطخُت ،هى هؼوٕ ُٞغي بلى
ال٨ما ٫ؤلاوؿاوي والدؿامي واإلاٗغٞت"(.)28
اإلاحىز الشاوي :ججلياث الظىء في لىحت الخياة
اليىميت
ً
ً
الكٗغ لِـ جغٞا طهىُا ،وبهما هى نىث
يمحر الكٗب ،والهىعة الضازلُت ألٖما١
ً
ً
ؤلاوؿان والٟىان مٗا( .)29وهى ما ًدبضي ٗٞال في
نمُم ججغبت اإلا٣الر الكٗغٍتٞ ،اإلاخإمل في هظه
الخجغبت مىظ مغاخلها ألاولىً ،لخٔ بك٩ل الٞذ
خغم الكاٖغ ٖلى جىُْ٨ٞ ٠غه وٞلؿٟخه

وز٣اٞخه في ٢ىالب قٗغٍت هاصٞت ،حؿهم في
حُٛحر ما هى ؾلبي وس يء في الىا ٘٢اإلاجخمعي،
وحكاع ٥في الخىىٍغ الاحخماعي والث٣افي
والؿُاس ي ،بدُث ًخجاوػ خغم الكاٖغ
اؾتهضا ٝالجىاهب الظهىُت واإلاٗغُٞت واإلااصًت
بلى اؾتهضا ٝالجىاهب الٗاَُٟت والكٗىعٍت
والغوخُتٞ" ،مٗٓم قٗغه وٖ ٠٢لى همىم
هظه ألامت التي ال جيخهي ،وونٞ ٠جاجٗها التي
ال جى٣ض ي ،وببغاػ مٗاهاتها التي ال جؼا ٫جمًها
ٞال ًىٓغ لها وحه ،وحك٣يها ٞال ٌؿٗض لها ٢لب.
ٞ.داو ٫ؤن ًخى ٠٢لضي صمىٕ ال٣ٟغاء ،وآالم
ألاقُ٣اء ،وع٦ؼ ٖلى ٦ثحر مً الٗاصاث والخ٣الُض
اإلادلُت والٗغبُت ٗٞالجها وسجلها في قٗغه بما
ٖهض ٞيها مً الغ٢ت الٗاَُٟت ،وؤلاخؿاؽ
الضا ٤ٞوالىعي الخًاعي الىاضج"(.)30
وَٗض صًىان (ؤبجضًت الغوح) ه٣لت
اؾخثىاثُت في ججغبت الكاٖغ اإلا٣الرٖ ،لى
مؿخىي اإلاعجم اللٛىي والكٗىعي والخهىٍغي
والضاللي ،بط ٖالج ُٞه الً٣اًا ال٨ٟغٍت
والؿُاؾُت والاحخماُٖت واإلاىا ٠٢الخُاجُت
اإلاسخلٟت جدذ جإزحراث الخجغبت الهىُٞت
الٗمُ٣ت ،والخُاب الٗغٞاوي للصخهُاث
الترازُت الهىُٞت التي اؾخضٖاها بهىعة ص٣ُ٢ت
في ههىم الضًىانٞ ،ى (ُٚالن الضمك٣ي) ٌٗض
مً ٦باع البلٛاء ،ومىاٟ٢ه الؿُاؾُت
والاحخماُٖت مضٖاة لالهخمام؛ ل٨ثرة الخضًث
ًٖ ٨ٞغه وُٖ٣ضجه ومىاٟ٢ه التي ُٖظب بؿببها،
و٢خل ُومثل بجؿضه مً ٢بل الخلُٟت ألامىي
هكام بً ٖبض اإلال.٪
وهالخٔ جىُْ ٠هظه الصخهُت الخاعٍسُت
الجضلُت في ؾُا ١ال ٌكىبه ؤًت بق٩الُتٞ ،هي
ً
ههُا بمثابت الُ٣مت اإلا٣ٟىصة التي جدؿلل بلُىا
في ؤبهى الهىع وؤه٣اها ،وطل ٪في ٢ى٫
الكاٖغ(:)31
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ٌ
ٌ
مؼمىز بالظىء
هخاب
ػيالن
ٌ
ه
مضخعل آلاًاث
وهجم
ً
ًخسج مً سىز اللسآن ً
هداء بضسٍا
ً
ئًلاعا ًدىازس والىزد.
ه٨ظا اعجبُذ شخهُت (ُٚالن الضمك٣ي)
في ال٣هُضة بى (الًىء وآلاًاث وال٣غآن
والىعص) ،و٢ض ج٨غعث مٟغصة (الًىء) وجمثالتها
في هظه ال٣هُضة (ؾذ ٖكغة مغة) ،منها مٟغصة
الًىء  ِ٣ٞج٨غعث (زمـ مغاث) .باإلياٞت
بلى (الخىهج والاقخٗا ٫والىجم والهباح والنهاع
والبُاى والبهاء) ،وؾىاها مً اإلاٟغصاث
الىىعاهُت .وال ق ٪في ؤن الخ٨غاع بًداء مباقغ
مً الكاٖغ؛ لدؿلُِ ألايىاء ٖلى الصخهُت
ؤلاؾالمُت (ُٚالن الضمك٣ي)؛ للخٗغٍ٠
بمىاٟ٢ها الخدغعٍت وؤلاوؿاهُت والث٣اُٞت
والجضلُتٞ ،هي ال٨خاب اإلاٛمىع بالًىء.
و(ال٨خاب) في طا٦غة ؤلاوؿان ؤً٣ىهت اإلاٗغٞت
وؤلاصعا ٥والىىع والبهحرة وال٣ضاؾت.
ولم ًإث الاهخمام الىاؾ٘ بصخهُت
(ُٚالن الضمك٣ي) مً ٞغاٞ ،ٙهي شخهُت
ً
ً
"ؤزاعث حضال واؾٗا في جاعٍش ال٨ٟغ الٗغبي
وؤلاؾالمي بما ؤزاعث مً ً٢اًا صًيُت ومٗغُٞت
وٞلؿُٟت" (ٖ .) 32الوة ٖلى عًٞها لل٣هغ
ً
ومجالضتها للٓلم؛ ولظا ٧ان الاخخٟاء هاججا ًٖ
بعاصة و٢ىاٖت بٗٓمت صوعها في وكغ الىعي
الؿُاس ي واإلاٗغفي والاحخماعي في الىا ٘٢الخُاحي
لإلوؿان اإلاٗانغ.
هظا الاخخٟاء ؤو الاؾخضٖاء اإلاثالي لصخهُت
ً
ُٚالن وججلُاجه الىىعاهُتً ،إحي مىخٓما في
ً
ً
ؾُا ١الىو لٛىٍا وصاللُا ،وهى اوٗ٩اؽ َبُعي
الهخٓامها في ٨ٞغ الكاٖغ اإلااٍض إلاىا ٠٢هظه
الصخهُت وزىعتها يض الٗى ٠والٓلمٞ .ى
ً
(ُٚالن الضمك٣ي) ص ٘ٞخُاجه زمىا ل٣ى ٫الخ٤
ً
والخىضًض بالباَل ،ختى ؤنبذ عمؼا للثىعة

والهض ١في طا٦غة الخاعٍش .ومً زم٧ ،ان
ً
اؾخضٖاء هظه الصخهُت جمثُال إلعاصة ؤلاوؿان
الخالم بالٗض ٫والخغٍت والؿالم٣ً ،ى٫
الكاٖغ(:)33
ً
وٍمأل أزض الضسق سالما
ً
وأماها وصالة
ها هى ذا
معساج أزض ي
في
ٍ
ًفخح هافرة للؼيب.
في هظه الؿُىع الكٗغٍت ،ججاوػ صوع
(ُٚالن) الٗاصي واإلاإلى ،ٝبط اعج٣ى بلى جسىم
ً
ً
ؤلاعجاػ( ،وٍمأل أزض الضسق سالما /وأماها
وصالة) ،وال ًدضر هظا بال في ٖهض الىبىءاث،
ؤو في ؤزىاء الضزى ٫بلى ٖالم اإلاخهىٞت ،خُث
اإلاٗاًىاث الُٛبُت البُٗضة ًٖ الىا ٘٢والخُاة.
ً
وبطا هٓغها بلى مؿخىٍاث الىو بضءا مً
اإلاؿخىي الهىحي للٛت واهتهاء بلى مؿخىي
الترُ٦بٞ ،ةهىا هجض قُىٕ مُُٗاث اللٛت
اإلاغجبُت باإلَاع الضًني وال٨ٟغي والٟلؿٟي
والث٣افي ٖىض اإلاخهىٞتٞ ،ى (الؿالم ،وألامان،
والهالة ،واإلاٗغاج ،والُٛب) ،صوا ٫ال جدخاج بلى
جإوٍل ؤو بًًاحٞ ،هي ج ٘٣في نلب اللٛت
واإلاٗغٞت والث٣اٞت التي ٌؿخضٖيها الظهً مباقغة
مً ٖالم الخهى .ٝوٍالخٔ ال٣اعت اهخمام
الكاٖغ بغبِ هظه اللٛت وهظا ال٨ٟغ بىا٘٢
الٓغو ٝالاحخماُٖت والؿُاؾُت اإلاٗانغة ،وما
ٌٗخمل ُٞه مً خغ٦ت وجدىالث ٚحر بًجابُت،
وحسخحرها في هُا ١ججغبخه الكٗغٍت اإلاىخُت
بةياءاث ال خضوص لها ،بط ً٣ى:)34(٫
ٌ
دخان مً ؤلازم،
الىالم
ه
ًصعد،
ٌ
حافت
حسس بال
ٍ
ٌ
مطس ال ًجيء،
ٌ
حداز،
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وػظسوف طفدعت
ه
ٌ
فظاء مً الظىء
والفساغ
ٌ
حسس مً اإلاطس الرهبي.
في بم٩ان ال٣اعت بصعا ٥ؤو ٞهم الهىعة
ٌ
دخان مً
الكٗغٍت في الؿُغ ألاو( ٫الىالم
ؤلازم)ٞ ،هي جهىع لىاٚ ٘٢حر بًجابي ،حؿلل بلى
٨ٞغ الكاٖغ وهٟؿِخهٞ .ى (ال٨الم) ٦إزغ خس ي
ومٗىىي بمثابت الغمؼ الباٖث لأللم وؤلازم
والًُ ٤والخغٍ .٤وهى ٖلى ٖ٨ـ (الهمذ)
الظي ًدٓى بؿُا ١زام في ال٨ٟغ الهىفي،
بدُث ٌٗض الضزىُٞ ٫ه اهُ٣إ ًٖ ؤلازم
والخُإ ،ؤو الؿٟغ في ٖىالم جغجبِ بالىحي
وؤلاله وال٣غآن والخب والُمإهِىت والؿٗاصة.
ً
لِـ الهمذ وخضه ،بل (الٟغا )ٙؤًًا .والٟغاٙ
في الىو لِـ الٟغا ٙالٟحزًاجي اإلاىلض لل٨أبت
والًُ ٤والخى ،ٝوبهما الٟغا ٙاإلامخلئ بالًىء
ه
ٌ
فظاء مً الظىء).
والخغ٦ت والؼهى (والفساغ
بطن ٗٞىهغا (الهمذ) و(الٟغا )ٙفي الىو
لهما قإن عمؼي ًٟخذ آلاٞا ١باإلًداءاث
ً
وؤلالهام والؿٗاصة بُٗضا ًٖ الىا ٘٢الغاهً،
وما ٌٗخمل ُٞه مً مماعؾاث وؾلىُ٦اث
ً
زاَئت .و(ال٨الم) ههُا ٌُٗض مً جل ٪اإلاماعؾاث
والؿلىُ٦اث الخاَئتٞ ،هى ؤً٣ىهت (صزان) لها
بقاعاث ؾُمىَُُ٣ت جضٖ ٫لى اقخٗا٫
الخغاث ،٤وؾُاصة الٗى ،٠وهخاهت ألاحىاءٖ .الوة
ٖلى ؤن الىاع عمؼ الٗظاب وجسىٍ ٠الٗانحن
واإلاظهبحن ،ؤ٦ثر مما هي عمؼ للخُاة والضٝء .ل٣ض
ؤنبذ ال٨الم مًٗلت وبزمٖ ،لى ٖ٨ـ الهمذ
والٟغا ٙاللظًً ؤنبدا ًٞاء مً ًٞاءاث
الًىء والىىع والخب والؿٗاصة.
وه٨ظا حمُ٘ ههىم صًىان (ؤبجضًت
الغوح) ٌٛمغها الخىاؾ ٤اللٟٓي والاوسجام
الضاللي ،وج٣ىم في ٖمىمها ٖلى مباصت الًىء
والُهغ والخب والجما ،٫بل بنها تهض ٝبالضعحت

ألاؾاؽ بلى زل ٤ؤعيُت مٛمىعة باإلادبت
وألالٟت ،وهى ما ًدبضي مً خغم الكاٖغ ٖلى
تهظًب الىا ٘٢مً ؾلبُاجه وٖاهاجه ،بط
ً٣ى:)35(٫
ً
مهال
ً
وحهً ٌضبه ذئبا ًخمطى
جخماوج في سخىخه الصفساء
سعابين الؼابت
ً
ها ئهً جطلم هازا مً عيييً
ً
دخاها مً صفخيً
لساهً أفعى
ال صىق إلاً ال ٌؼسل بالظىء
اليلماث
ومً ًخحدر عً صىعاء
وٍيس ى ػسهاطت.
ج٣ىم هظه الؿُىع الكٗغٍت ٖلى جهىعاث
واُٗ٢ت ،جخمثل في مغاجب الخُاة وجماًؼها
ومٓاهغها ،ومً هظه اإلآاهغ -يمً ٖال٢ت
ؤلاوؿان باإلوؿان -بغوػ زانُت الخ٨بر والخٗالي
ٖلى الىاؽُٞ ،لٗت اإلاخ٨بر حكبه الظثب
اإلاٟترؽ .وصاللت هظا اإلآهغ ج٨مً في ازخال٫
مىاػًٍ الخُاة ،وفي َبُٗت وحىص ؤلاوؿان ،وهى
ما ًىظع بٗم ٤جإزحراجه ٖلى وُْٟت ؤلاوؿان
والخُاة .وما اؾخضٖاء (الظثب ،وألاٞعى) بال
ببغاػ حىاهب الدكابه بحن جإزحراث صاء ال٨بر،
وبحن جإزحراث هظًً الىىٖحن مً الخُىان ،مً
ً
خُث قضة الٟخ ٪والؿمىم واإلاىثًٞ .ال ًٖ
اؾخضٖاء (الىاع ،والضزان) ،وبن ٧ان الضزان
مً مغاجب الىاع ،بال ؤن ل٩ل منهما زانِخه
وصاللخه وصاثغجه اإلا٨خملت في ألاطهان٣ً .ى٫
ً
الكاٖغ" :ها ئهً جطلم هازا مً عيييً".
وجُاًغ الىاع مً الٗحن ٖالمت الًٛب والخ٣ض
وبيماع الكغ والغٚبت في الاهخ٣ام .ومهما بلٜ
خظ ١ؤلاوؿان وخُلخه بال ؤهه ٖلى و ٤ٞج٩ىٍىه
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الُٟغي والىٟس ي ال ٌؿخُُ٘ ؤن ًسٟي ما
ٌكخٗل بهضعهٞ ،ال بض ؤن جٓهغ مالمده في
الُٗىحن وٖلى الىحه.
بن اؾخمضاص الكاٖغ لٛت الىو وزُاله
ومٗغٞخه مً الىا ٘٢اإلاخهل باإلوؿان،
ً
ومداولخه تهظًبه ههُا وبيٟاء ججلُاث الًىء
والكى ١والٗكً ،٤ضٖ ٫لى عًٞه بعاصة
الىا ،٘٢وخلمه بٗالم ؤؾاؾه اإلادبت والٗض.٫
وجهاٖض الضزان مً الكٟاه بقاعة واضخت بلى
ع ٌٞال٩لمت الؿِئت التي جىٚغ الهضوع وحكٗل
الخغاث ،٤و٦ظا حكبيهه اللؿان باألٞعىٞ ،هي ال
ً
جيخج بال ؾمىما ٢اجلت:
لساهً أفعى
ال صىق إلاً ال ٌؼسل بالظىء
اليلماث).
ٞال٩لماث ال بض ؤن حؿخدم بالًىء عمؼ
الى٣اء والُهغ ،ختى جىاؾب الىحىص الىىعاوي
الجضًض .و(الًىء) الظي ًخ٨غع في الىو لِـ
ً
ً
يىءا ٖاصًاٞ ،هى ال ًاصي مىٟٗت ؤلاياءة
ٞدؿب ،بل بهه ًاصي مىٟٗت عوخُت ووحضاهُت
ووحىصًت .ومً اإلاٗلىم ؤن (الكى )١مً خ٣اث٤
الخهى ،ٝو(الًىء) ٢ض ًسغج في مٗىاه الىص ي
ًٖ الىحىص الخس ي بلى اإلاٗنى اإلاجغص واإلاخسُل
ً
ؤًًا ،ومً ال ٌٛؿل ٧لماجه بالًىء ،ال قى١
له.
ل٣ض خاو ٫الكاٖغ اإلا٣الر في صًىان
(ؤبجضًت الغوح) ؤن ًغؾم زاعَت ل٨ثحر مً
ً
خ٣اث ٤الخُاة اإلاٗانغة ،وؤٞاى ٖليها ٢ضعا
ً
٦بحرا مً الًىء والخب والهٟاء ،في عٚبت
ببضاُٖت لغئٍت ؤلاوؿان واإلاجخم٘ ًخمخٗان
ً
بالخغٍت والٗض ٫واإلاؿاواة ،وبُٗضا ًٖ الخ٣ض
والخؿض والخغب والجهل وال٨برًاء والىمُمت.
ولٗله ؤصع ٥صوع الغوح وما جدخاحه مً ٢ىة
بلهُت للخسلو مً قىاثب الىا٘٢؛ ولظا ع٦ؼ

ٖليها بك٩ل ٦بحر ،واهخم به٣لها ،وجىُ٣تها
لخخىاءم م٘ ٖاإلاه الكٗغي في مٗغاحه الهىفي،
ً
ٞالخُٛحر ال ًخم ُٗ٢ا بال بةلهام عوحي ،و٢ىاٖاث
طاجُت ،ؤو مٗغٞت هىعاهُت٣ً ،ى ٫اإلا٣الر(:)36
حاوٌ أن جخسج مً حلدن ،وي جخحسز
مىً خطاًان
ً
وأن جدخل مىسيلى الظىء خفيفا
شجً ًخىهج في ألاحفان
ئال مً
ِ
شمً ال ًيسان.
ويهطل مً ٍ
ً
ً
ٞالخدغع -ؾىاء ؤ٧ان ؾُاؾُا ؤم احخماُٖا-
ٗٞل ال ًخد ٤٣بال بخ٩الُ ٠باهٓت ،و٦ظل٪
جدغع ؤلاوؿان مً
زُاًاه ،بل عبما ً٩ىن الخدغع مً الخُاًا
ؤنٗب وؤقض ج٩لٟتٞ ،اإلوؿان اإلاث٣ل بسُاًاه
مؿلىب ؤلاعاصة ،وَٗاوي مً اؾدبضاص هٟؿه
وهىاه ؤ٦ثر مً الاؾدبضاص الؿُاس يٞ ،هى لِـ
ً
خغا ختى ًجزٕ حلضه ،وٍضزل (مىؾُ٣ى
الًىء) ،نىعة عاجٗت وزاع٢ت للٗاصة (ؤن جضزل
ً
مىؾُ٣ى الًىء زُٟٟا) ،والضزى ٫هىا ال ق٪
في ؤهه صزى ٫بلى ٖالم حضًض له م٣اماجه
و٦غاماجه ومٗغٞخه وؤخىاله وقغوَه .بهه
ً٣خض ي اإلاٗغٞت الخُ٣ُ٣ت بىىٕ اإلاىؾُ٣ى ولىن
الًىء ووؿبخه ومالثمخه وػمىه.
ل٣ض اؾخُإ الكاٖغ ؤن ًغؾم لىا نىعة
مً الهىع الٗغٞاهُت اإلاخٗضصة في ٖالم
الخهى ،ٝالتي ال ًهل بليها ؤلاوؿان بال بٗض
عخلت َىٍلت مً اإلاٗغٞت والاحتهاص والٟىاء،
وبزغاج الىٟـ نهاثُا مً الٗالم اإلادؿىؽ،
ً
ً
جد٣ُ٣ا لإلعاصة ؤلالهُت ،واوسجاما م٘ اإلاٗاوي
والهىع وألاؾغاع التي حك٩ل الٗالم اإلاى٣ى٫
بلُه ،واإلا٨خٔ بالىىع والًىء واإلادبت والاعج٣اء.
بن مداولت الخغوج مً ٖاإلاىا اإلادؿىؽ
والخدغع ال٩امل مً ؾِئاجه وؤزُاثه ،والضزى٫
بلى ٖالم الخجلُاث ؤلالهُت ،هي وؾُلت إلصاهت
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الىا ٘٢اإلاإؾاوي الظي ٌِٗل ُٞه الكاٖغ
وحٗغٍخه ؤو ال٨ك ًٖ ٠ػٍٟه(٣ً ،)37ى ٫الكاٖغ
اإلا٣الر(:)38
ٌ
مسختر أهذ آلان بشىب الدوالز
ٌ
ومعخصم بالبىً
جلاًع هنز السوح –وهنز السوح
حىاهس ال جفنى-
بؼباز اللرة.
في بم٩ان ال٣اعت بصعا ٥خ٣ُ٣ت الٗاإلاحن في
هظه الؿُىع الكٗغٍتٞ ،الٗالم الجضًض الظي
جاؾؿه ججغبت الكاٖغ في صًىان "ؤبجضًت
الغوح" ٚحر ٢ابل للم٣اًًت ،وهى ٖالم الغوح
٦ما ًخجلى بىيىح مً ٖخبت الضًىان ومً
ؤوؿا ١ههىنه الكٗغٍت ،بط ٌؿخدُل الؿ٩ىن
ؤو الاَمئىان بلى الٗالم اإلااصي ؤو ٖالم اللظة
آلاوي اإلاخُاًغ ٧الٛباع.
اإلاحىز الشالث :جالشم السوح والظىء
مً اإلاٗلىم ؤن الخحر والكغ ًمثالن ٖال٢ت
ج٣ابلُت ،مً وحهت هٓغ صاللُت ،و٦ظا (الغوح
والجؿض) ،و(الًىء والٓلمت) و(الخب وال٨غه)،
وٚحرها مً الثىاثُاث اللُٟٓت والضاللُت
اإلاخ٣ابلت .وجىُْ ٠مثل هظه الثىاثُاث في الىو
ً
ً
الكٗغي ًسلُٞ ٤ه حىا صعامُا ،وٍىلض صالالث
قٗىعٍت ومٗغُٞت ووحىصًت ٖمُ٣ت.
وه٨ظا خحن ججض الكاٖغ ًالػم بحن لٟٓحن
ؤو ٖىهغًٍ ٚحر مخ٣ابلحن في اإلاٗنى والضاللت،
بك٩ل الٞذ ،ؤو ً٨غعه َىا ٫ججغبخه الكٗغٍت،
ً
ٞةن ٖال٢ت الخالػم هظه جًُ ٠بلى الىو ؤًًا
ُ٢مت حمالُت وصاللُتٞ .الخالػم في خ٣ُ٣خه
ًجم٘ بحن الخاعج /الٗالم الىا٢عي /اإلادؿىؽ
(الًىء) ،والضازل ؤو الٗالم اإلاثالي ؤو اإلاخهىع
والال مدؿىؽ (الغوح) ،ؤي بهه ًجم٘ ًحن
الغئٍت البهغٍت الىاضخت (الًىء) والغئٍا
اإلاٗغُٞت والخُالُت اإلاؿخترة الٗمُ٣ت (الغوح).

وهظا الخالػم بحن الٗاإلاحن ًخجلى بىيىح في
ججغبت الكاٖغ اإلا٣الر بك٩ل ٖام ،بال ؤهه في
ً
صًىان "ؤبجضًت الغوح" ؤ٦ثر ججلُا وبزاعة،
ٞال٣اعت ًالخٔ بك٩ل الٞذ جالػم ٖىهغي
(الغوح والًىء) ،بط بل ٜهظا الخالػم ؤ٦ثر مً
(زمـ وٖكغًٍ مغة) .وهى ألامغ اإلادٟؼ ٖلى
الى٢ىٖ ٝلى َبُٗت ٖال٢ت الخالػم ،وبصعا٥
خ٣ُ٣ت ٞاٖلُتها وؤبٗاص وحىصها الٟني والضاللي.
بن الخإمل ً٨كٖ ٠م ٤صاللت جالػم الغوح
ً
والًىء وبٗض عمؼٍت الٗال٢ت ،زهىنا وؤن
الهاحـ الظي ًُػى ٖلى ههىم الضًىان
ًغجبِ بالجاهب الغوحي ،بدُث ًبضو ٧ل هو
و٦إهه بقٗإ لىو ٢غآوي ،ؤو خضًث هبىي ،ؤو
ً
ؤزغ نىفيًٞ ،ال ًٖ ج٨غاع ألاؾماء والهٟاث
ؤلالهُت ،والخى٣ل بحن الٗىالم الخُالُت والُٛبُت
٧الجىت والهغاٍ وال٣بر .وهىا ج٩ىن الهىع
والضالالث مدملت بةقٗاٖاث الغوح وال٨ٟغ،
وهي بقٗاٖاث هىعاهُت وٖغٞاهُت ،م٘ مالخٓت
اإلاسخت الخؼٍىت الُاُٚت ٖلى معجم الكاٖغ في
هظا الضًىان ،بط ج٨غعث ؤلٟاّ الخؼن ()131
مغة ،وؤلٟاّ الب٩اء ( )100مغة(.)39
ً
ومً اإلاالخٔ ؤًًا اؾخٗما٧ ٫لمت (الغوح)
صون ٧لمت (الىٟـ) ،مما ٌكحر بلى وعي الكاٖغ
وبصعا٦ه بُبُٗت الاؾخٗماٞ ،٫الغوح حٗبحر
مثالي ،ومٗىاها ًغجبِ باإلله ؾبداههٞ ،هي ؤصاة
الخىانل ومىًَ بؾغاعه .ؤما (الىٟـ) ٞخخٗضص،
ومنها اإلاُمئىت واللىامت وألاماعة بالؿىء .وه٠٣
هىا ٖلى نىعة مً نىع جالػم الغوح والًىء،
خُث ًخجلى الًىء ًٞاء مً ًٞاءاث
الغوح(:)40
في اإلاساًا التي جلد العضب والسخب
الصاعداث
وفي الضمس هرا البهاء الري
ً
ًتركسق في السوح طىءا
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وفي ألازض فاههت.
هالخٔ عؾم نىعة الغوح ومٗىاها بما
ًخىا ٤ٞم٘ ٖالم الغوح اإلاخهىع في الظهً ؤو
اإلاخسُل ،خُث الُهغ وال٣ضاؾت وألاؾغاع (٢ل
الغوح مً ؤمغ عبي) .وخًغة الخُاٖ ٫ىض
اإلاخهىٞت مً ؤوؾ٘ الخًغاث ،ألنها ججم٘ بحن
الٗاإلاحن ،ؤو ٦ما ٌٗبر ابً ٖغبي مجم٘ البدغًٍ:
بدغ اإلاجغصاث وبدغ اإلادؿىؾاث(.)41
وجغ٢غ ١الًىء في الغوح نىعة مٗبرة ًٖ
الغ٢ت واإلادبت والجما ٫والٗك ٤الخالو .ولى
هٓغها بلى وؿبت ألالٟاّ الضالت ٖلى الخب
والىىع والًىء والؿٗاصة والٗلى والؿمى
لىحضها بيُت الىو اللُٟٓت ٧لها جؼزغ بهظا
اإلاعجم الىىعاوي ،الظي ًدىاؾب م٘ َبُٗت
الغوح( ،اإلاغاًا ،والٗكب ،والسخب ،الهٗىص،
والكمـ ،والبهاء ،والتر٢غ ،١والًىء،
والٟا٦هت) .بنها بيُت لٛىٍت وجهىٍغٍت وصاللُت
جيخٓم في ْلها الغوح بأٞا٢ها ألانلُت٣ً ،ى٫
اإلا٣الر(:)42
وأصسكذ السوح
ً
وامخأل الجسد الىزني خيىطا مً الظىء
دبذ به صخىة.
ً
٦ظل ،٪زىاثُت الغوح والجؿض ٚالبا ما
جخ٨غع في قٗغ اإلا٣الر ،وجغمؼ للهغإ ال٣اثم بحن
اإلااصة والغوح .ل ً٨في صًىان (ؤبجضًت الغوح)
ً
هجض الٛلبت والاهخهاع صاثما للغوحٞ ،هي مهضع
الجما ٫والخحر وؤلاقغا ١اإلاُٗغ بىىع هللا.
و(بقغا٢ت الغوح) في الىو جُػى ٖلى الجؿض
ً
الىزني ،وجمأله زُىَا مً الًىء ٞخضب ُٞه
الصخىة ،ؤي جبٗث ُٞه الخُاة مً حضًض،
وجلخ٣ه بغ٦ب الغوح ،خُث اإلاخٗت والىُٗم
والخب والخى ٝمً هللا .و(الخى )ٝمغجبت مً
مغاجب الخهىًٟ ،ٝض ي بلى الُ٣حن ،وهللا
ؾبداهه وحٗالى ًهٖ ٠باصه بإن ٢لىبهم وحله.

باإلياٞت بلى ؤن الخىبت والٟغاع ؤو الهغوب بلى هللا
ٌٗض مً نمُم ال٨ٟغ الهىفي ،وؤؾاؽ ؤنُل
مً ؤؾـ بىاء ٖال٢اجه وا٦خمالها م٘ هللا
ؾبداهه وحٗالى ،الٟاع بلُه٣ً ،ى ٫اإلا٣الر(:)43
ً
ػدا جخىطأ زوحي
جمسح أوحاع ههىلتها بمىادًل الخىبت.
والىيىء في الىعي الضًني ؤلاؾالمي هى
يىء ،بط ًبٗث هللا ًىم الُ٣امت الظًً ٌؿبٛىن
ً
الىيىء في الضهُا ٚغا مذجلحن ،وؤلاوؿان ال
ج٨خمل بوؿاهِخه ،وال حؿمى عوخه ما لم جخىيإ
بًىء بلهي(:)44
فيع مً الىىز والخلم هرا الري ًحخىٍني
أي
ٍ
ً
فاجً ٌؼمس الىىن
وأي صري ٍ
....
هيف حؼترف السوح مً هبع هرا الضري
العرب مً طىء هرا اإلادي السحب.
مهما ؤحهض ال٣اعت هٟؿه في الىٓغ بلى بيُت
الخهىٍغ الكٗغي للغوح في ُ٦ىىهتها الٗمُ٣ت،
ً
مُٗى
وخاو ٫م٣اعبتها ؤو جإوٍلها ،بال ؤنها جٓل
ً
مٟخىخا ؤمام ٢غاءاث ؤوؾ٘ ،ال جخُ٣ض بمٗالم ؤو
قغوٍ ما .وزانت في خا ٫اعجباَها بٗالم
الخهى ٝوما ًدلُٞ ٤ه مً ؤيىاء وؤهىاع
ً
وبهاءاث وم٣اماث وججلُاثٞ ،الىو اإلاازل مثال
ً
معجمه مهبى ٙبلىوي الُبُٗت والخهى ٝمٗا،
ٗٞلى مؿخىي اإلاعجم الهىفي هٖ ٠٣لى
( ،ٌُٞهىع ،خلم ،عوح ،يىء) ،وٖلى مؿخىي
معجم الُبُٗت (قظي ،وٞاجً ،وٖظب ،ومضي،
وعخب ،ومىب٘) ،و٢ض جخضازل بٌٗ اإلاٟغصاث
ً
في اإلاعجمحن مٗا.
ً
بطنٞ ،الًىء ؤخُاها ٧الغوح له صالالث
ً
ؾُاُ٢ت زانت ،و٢ض ً٩ىن ؤ٦ثر ٖم٣ا مً جإوٍلىا
لهٞ ،ال هضع ٥البٗض الظي ًغمؼ له الكاٖغ،
ً
زهىنا ٖىض قٗغاء الهىُٞتٞ ،الًىء
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ٖىضهم ؾغ مً ؤؾغاع الٗاع٣ً ،ٝى ٫الؿهغ
وعصي(:)45
ئذا الكيذ ذان الظىء أفنى
فال أدزي ًميني مً ٌسازي
ولي سس عظيم أهىسوه
ًدكىن السؤوس على الجداز.
ٞالًىء ٖىض الؿهغ وعصي له ٖغ ٝؤو
ؾُا ١زام ٢ض ٌٛاًغ ؤو ًسال ٠وحىصه ٖىض
ٚحره مً اإلاخهىٞتٞ ،بِىه وبحن الًىء ؾغ
ُٖٓم ًى٨غه آلازغون.
بن ج٨غاع جىاو ٫الكاٖغ اإلا٣الر معجم الىىع
والًىء والبهاء وما ٌكُ٘ ٖلى قا٧لخه في
ججغبخه الكٗغٍت ،و٦ظا ج٨غاع مٟغصة الغوحٌٗ ،ض
ً
زانُت مً زىام الكاٖغ ،وملمدا مً مالمذ
٨ٞغه وقٗىعه؛ ولظا ً٩ىن مً الخُإ الخ٨م
ٖلى هظه الخانُت مً زال ٫اإلاٗنى الٓاهغي
لها  ،ِ٣ٞؤو مً زال ٫ويٗها في بَاع
الاؾخٗما ٫اإلاإلى.ٝ
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