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 :مقدمة
 

تراب لم تشغل مكان الصدارة عند المفكرين والباحثين إال في  العصير من المعروف أن ظاهرة االغ      
الحديث، وربما يعزى ذلك إلى ما تنطوي عليه من مضامين ودالالت تعبر عين أزميا اسننيان المعاصير 
ومعاناته؛ وذلك لما شهدته المجتمعات ف  الننوات األخيرة من تغيرات نريعا ف  العديد من المجياالت، 

ن مواجهتهييا والتكيييف معهييا أو النيييطرة عليهييا؛ ممييا أدى إلييى شييعور اسننييان فيي  هييذا عجييز اسننييان عيي
العصر باالغتراب، حيث الالمعياريا والالمعنى والالهدف والالانتماء واليأس والعزلا االجتماعييا والغربيا 

يير كل هذا أصبح نما تميز بها هذا العصر، ومين ثيم أصيبح اليبع  غ. إلخ..عن الذات وفقدان الهويا
قادر على إقاما الجنور الت  تصل بينه وبين اآلخير، وأصيبح بالتيال  عياجزا  عين تحقيي  ذاتيه ووجيود ، 
ومضطرا  إلى االنطواء نحو عالمه الباطن  ليتكيف معه، فتكيفه مع ذاته يمكنه من التكيف مع التغييرات 

تقلقيل الالشيعور الجمعي  في  أن نيبب اسبيداا الفني  الممتياز هيو ( " يونج)وقد أكد . المنتجدة ف  واقعه
فترات األزمات االجتماعيا، مما يقلل من اتزان الحياة النفنيا لدى الشاعر ويدفعه إلى محاولا الحصول 

(" على اتزان جديد من خالل إبداعه الفن  
1

(. 
وبدايا البد أن نقف على مصيطلح االغتيراب بشيكل خيان، ألنيه ظيل غيير محيدد المفياهيم إليى وقيت    

إنه ال يزال يشوبه كثيير مين الغميو ، حييث تعتبير مشيكلا تحدييد المصيطلحات والمفياهيم مين  قريب، إذ
أد  المشييكالت وأكثرهييا إثييارة للجييدل والخالفييات، ألن الغمييو  الييذي قييد يشييوبها يتنييبب فيي  بلبلييا أفكييار 

البيد أن الكاتب، كما يتنبب ف  جعل القاريء يقف حائرا  من الموضوا الذي بيين يدييه، ولهيذا رأييت أنيه 
 .تؤخذ األمور من نواصيها وأن تنلك الطري  المؤديا إلى الهدف بشكل واضح ال لبس فيه قدر اسمكان

 

ذهب ومنهيا الغربيا أي : ومعنى غرب. نرى أن االغتراب معنا  االبتعاد عن الوطن ففي معاجم اللغة   
 .االبتعاد عن الوطن

 

بأنييه ميين لييم يكيين ميين أبنائييه، " الغريييب"تمييع يحييدد نجييد أن المج: وفييي المفهييوم االجتميياعي والنفسييي   
ولكن ف  المجال النفن  قد يكون . وبالتال  فهو غير مرتبط بهم بقرابا أو آصرة فكريا ثقافيا تشد  إليهم

اسننييان بييين أهلييه وأبنيياء مجتمعييه، ولكنييه يشييعر بأنييه غريييب بنييبب العوامييل النفنيييا الداخليييا، التيي  هيي  
 وال  ولما ف  جنمه من النواح  البيولوجيا والفكرياانعكاس لما ف  المجتمع أ

       

فيياالغتراب المقصييود هنييا هييو اغتييراب معنييوي ونفنيي  ال جنييدي، وهييو هييدف هييذ  الدرانييا . المعقييدة ثانيييا  
 .ألنه المشكلا الت  يعان  منها إننان العصر

      

                                                 

(
1

  رة،ياألنس النفنيا لإلبداا الفن  ف  الشعر خاصا، دار المعارف، القاه: ، مصطفىيونج، نويف (
 .22، ص1611     
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لشعراء المهجريين، ألنهم عانوا ومما الشك فيه أن ظاهرة االغتراب برزت بشكل الفت للنظر لدى ا     
مييرارة الغربييا بأبعادهييا المتراميييا، هييذ  الغربييا التيي  كانييت نتيجييا ظييروف نيانيييا واجتماعيييا واقتصيياديا، 
حييييث االحيييتالل التركييي  اليييذي جيييثم بعبئيييه الثقييييل عليييى صيييدر اليييبالد العربييييا، فكيييان للنيانيييا العثمانييييا 

تصييياديا، فنييياد القهييير والظليييم، وانتشييير الفقييير والجهيييل انعكانيييها المباشييير عليييى الحاليييا االجتماعييييا واالق
والمر ، وعمت الفتن واالنقنامات الطائفيا والمذهبيا، وكثر اسقطاا وتجيار المراكيز واأللقياب، وتحكيم 
هيييؤالء بلقميييا عييييأ النييياس وأرواحهيييم وأعراضيييهم وممتلكييياتهم، وأصيييبح نيييواد النييياس مييين طبقيييا الفالحيييين 

. فييأثر ذلييك نييلبا  علييى بنيييا المجتمييع..يكييدنون فيي  نييبيلهم ليييل نهييار منييخرين لخدمييا قلييا ميين األعيييان، 
وكونت لدى الشعراء الحالا النفنيا، والتمز  الداخل  والتغن  باآلالم الفرديا، متخذين مين الشيعر ونييلا 

 . للتعبير عن الذات، وما يكتنفهم من ألم وشقاء وتشاؤم
لخييييال بعييييدا  عييين عيييالم الواقيييع الموبيييوء باآلثيييام ليييذلك نجيييد الشييياعر يحلييي  بأشيييواقه عليييى أجنحيييا ا      

وقيد ظهيرت . والشرور، وعدم االنتقرار الروح  والمادي معا ، مميا ولنيد في  نفنيه حيب العزليا واالنطوائييا
النزعييا التشيياؤميا عنييد الشيياعر المهجييري حتييى جعلتييه يفيير أحيانييا  إلييى الماضيي  أو يطلييب المييوت أحيانييا  

ومين ظيواهر الهيروب مين . ى التحيرر والخيالن مين قييود الواقيع المرفيو أخرى؛ ألنه النبيل الوحييد إلي
الواقييع أيضييا  الحنييين إلييى أيييام الصييبا والشييباب، والهييروب إلييى الطبيعييا والتغنيي  بهييا، وبجمالهييا، وافتنانهييا، 
ونحرها، مما يخفف عنه كثيرا  من الهموم واألثقال الت  ال يقدر على حملها أو مواجهتها، فهجر المدينا 

إن هييذا . تصيينعها، وتكلفهييا وضوضييائها، وأنييوارها وانطليي  إلييى عييالم فنيييح رحييب يبثييه همومييه وشييكوا ب
القل  والتبرم والشعور بالحزن والكآبا غلب على نتاج شعراء المهجر بحيث أصبح ظياهرة نفنييا تينعكس 

 .على خطابهم الشعري، ونرى مالمحها ف  جل إبداعهم الفن 
(جر الذين عانوا من حالا االغتراب الشاعر إيليا أبو ماض ولعل من أبرز شعراء المه   


( . 

 

وكييان لمشيياركا إيليييا فيي  الرابطييا القلميييا أهييم خطييوة فيي  حياتييه األدبيييا، إذ انييتطاا خاللهييا اسفييالت ميين 
قيود التقليد، ونمحت له باالختالط بهذا اللفيف األدب  المميز بالثقافتين العربيا والغربيا الحديثا، ولمس 

 المعنيى، فتاقيت نفنييه التعبيير، والعمي  في  في  الموضيوا، والبنيياطا في  حداثيا في  األنيلوب، والصيد ال
وانطل  يشدو على هوا  ف  عالم الخيال الرحيب، زاد  . وروحه للحريا ف  التفكير والقول محاكاة  لوجدانه

صيبح شياعر الرابطيا بيأروا شيعر ، فيذاا صييته وشيهرته، وأ وهكيذا أتحيف قيراء . الوجدان وغايته اسننيان

                                                 

(


منطقا المتن الشمال ، ونشأ فيهيا حتيى بلوغيه الحادييا عشيرة -م ف  بلدة المحيدثا بجبل لبنان1881ولد الشاعر ننا   (
عمل ف  دكان عمه . م 1111ن عمر ، ثم اضطرته الظروف النيانيا واالجتماعيا واالقتصاديا للهجرة إلى مصر ننا م

وفي  االنيكندريا أخيرج . ف والمجيالتي  الصحيي  تحريير بعييل فييوكيان يعمي. الذي كان يتاجر ف  الدخان في  االنيكندريا
ولميا قاميت . إلى أمريكا ليعمل ف  الميدان األدبي  هنياك تقلم ان1191وف  ننا . بع  دواوينه قبل أن يذهب إلى أمريكا

 .كان أبو ماض  من أنصارها العاملين فيها-ف  نيويورك بريانا جبران خليل جبران" الرابطا القلميا"
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م بالنيييكتا القلبييييا بعيييد صيييراعه ميييع 1191القلمييييا الفيييذ، والميييدافع عييين مبادئهيييا، إليييى أن توفيييا  ا  نييينا 
فقد وجد نفنه ف  عالم مقفر، . حيث رافقته هذ  النزعا االغترابيا منذ نعوما أظفار  حتى مماته. المر 

   الذي يصبو إليه، فعيانى مين االغتيراب أيمياتراجعت فيه المثل الروحيا، وافتقدت أواصر الحب اسننان
 .معاناة

 

فالشيياعر إيليييا أبييو ماضيي  ينييير فيي  شييعر  ضييمن حييدود وأهييداف تنبييع ميين المجتمييع، وتنييتمد قوتهييا     
وهيذا ييدل عليى . وعمقها وروعتها من إخالن صاحبها ف  خدمته، ومن حيياة مثالييا ييدعو إليهيا جاهيدا  

المجتمع ومدى اهتمام الشاعر بمجتمعه وانعكاس ظروفه على نفنييته أن هناك عالقا وطيدة بين الفرد و 
 .وبالتال  على شعر 

 

ومما تجدر اسشارة إليه أن شعر إيليا أبي  ماضي  ينيتوف  معظميه الخصيائن الشيعريا الكامليا         
هجييريين، والعناصير األدبيييا المطلوبييا، ممييا أهنلتييه أن يتربييع عليى كرنيي  الصييدارة بييين زمالئييه الشييعراء الم

فكان من أكثرهم نظما  ومن أطولهم ف  شعر  نفنا ، ومن أكثرهم " الرابطا القلميا"وخاصا بين إخوانه ف  
" الخمائيييل"و " الجيييداول"ففييي  ديوانييييه . انيييتعماال  للقافييييا الواحيييدة، ومييين أوفيييرهم نظميييا  للمطيييوالت الشيييعريا

التصييا  شييعر  بالحييياة واسننييان، تييتلخن مميييزات أبيي  ماضيي  الشييعريا فيي  شييعور  اسننييان  النييام  و 
هادفيا  . وعم  إحنانه بالطبيعا، كما يتميز شعر  بالحيويا والطواعيا، وهذا ما يجعله بح  شياعرا  مثالييا  

كمييا أن قصييائد  نابعييا ميين صييميم قلبييه، صييادرة ميين شييغاف فييؤاد ، تنييب  جميعهييا . إلييى نييعادة المجتمييع
هيا أو منيتمع إليهيا أنهيا تعبير عين إرادتيه وشيعور  هيو، أو بالحياة واألميل والرجياء، إذ يشيعر كيل قياريء ب

أنها تتحدث بالنيابا عنه، فه  تخاطبيه روحيا  وعقيال  وشيعورا ، نيواء في  شيعر  اسننيان  والتيأمل ، أو في  
شعر  الوجدان  االجتماع ، أو ف  شعر  الداع  إلى محبا الحياة أو ف  تصوير  لجمال الطبيعا وحنينيه 

لقد خدم إيليا أبو ماض  بشعر  األدب العرب  خدمات جلنى، وقدم للمكتبا . ر  الفلنف للوطن، أو ف  شع
 .العربيا أروا النفائس والكنوز الفكريا

 

لذلك حظ  شعر  باهتمام كبير من الدارنين والباحثين وُأفردت له بحوٌث ودرانات قيما، إال أنيه ليم      
عند ، وهيذا يكمين " االغتراب"كاملا تخصصت ف  تناول تظهر، فيما أعلم، حتى اآلن درانا منتقلا ومت

لييذلك . فيييه مبييرر ميين مبييررات اختيييار هييذا الموضييوا، باسضييافا إلييى المزايييا التيي  أشييرنا إليهييا فيمييا نييب 
اختيرت موضيوا االغتيراب في  شيعر  مين أجيل الوقيوف عليى حقيقيا االغتيراب وتحليلهيا وتفنييرها انطالقيا  

. يا وعالقا الشاعر بالبيئا االجتماعييا التي  يعييأ فيهيا مين ناحييا أخيرىمن بنيا النن اللغويا من ناح
وهذا ما دفعن  إلى اتخاذ النقد النونيولوج  نبيال  لمقاربا النن وفهيم الظياهرة وتحليلهيا تحلييال  يكشيف 

ا وممي. عن أبعادها  وأشكالها والمؤثرات االجتماعيا الت  أدت إلى بروزها وانعكانيها عليى إنتياج الشياعر
يعييزز لييدي االعتميياد علييى هييذا الميينهج فيي  تنيياول موضييوا الدرانييا أن هنيياك عالقييا وطيييدة بييين اسبييداا 
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أو بعبيييارة أخيييرى أن الييينن األدبييي  هيييو صيييياغا تعبيرييييا . األدبييي  وعالقيييا الشييياعر بمحيطيييه االجتمييياع 
العالقيييا بيييين وأن . نونييييولوجيا للعالقيييات االجتماعييييا المتفاعليييا بيييين المبيييدا وغيييير  مييين أفيييراد المجتميييع

الوقيييائع األدبييييا والظيييواهر االجتماعييييا لينيييت عالقيييا نيييطحيا بيييل تتجييياوز ذليييك إليييى عمييي  المضيييامين 
 .المعرفيا

فالنقيييد النونييييولوج  ينظييير إليييى األدب نظيييرة كلييييا شييياملا مييين داخيييل بنائيييه اليييداخل  الخيييان وبنييياء     
 .الونط الخارج  الذي نشأ فيه

تجلييى فييي  شيييعر الشييياعر إنميييا هيي  نتييياج لهيييذ  العالقيييات الداخلييييا وأعتقييد أن ظييياهرة االغتيييراب كميييا ت    
 .والخارجيا

لييذلك، نييأتناول فيي  هييذ  الدرانييا التيي  أردت أن تكييون منييتقلا، ظيياهرة االغتييراب فيي  شييعر إيليييا،       
 :ورأيت أن يقنم البحث إلى مقدما وخمنا فصول. درانا نونيولوجيا

 

وفييييه نييييتم التعيييرف ب يجييياز عليييى مفهيييوم  :ادهبمفهيييوم االغتيييراب وأبعييي اخيييتص الفصيييل األول  
االغتييراب عنييد الفالنييفا والنقيياد المحييدثين، مييع التمهيييد لييذلك، بتأصيييل هييذ  الظيياهرة فيي  األدب العربيي  
القييديم؛ للتأكيييد علييى أنييه إذا كييان االغتييراب ميين المفيياهيم الفكريييا الحديثييا فيي ن جييذور  لينييت وليييدة الحييياة 

 .ديماالمعاصرة، بل تمتد إلى عصور ق
                                             

الهجيرة  -1: االغتيراب عنيد إيلييا أبيي ماضيي دوافعصص لتناول فقد خ   أما الفصل الثاني  
خارج الوطن حيث توجد لديه العديد  من الظروف النيانيا واالجتماعيا واالقتصاديا الت  اضطرته إلى 

خنا  بالجراح، فاقدا  الدفاا عن بلد ، فهاجر متعاليا  على الكآبيا واألليم، الهجرة عن بلد ، متخما  بالقهر، مث
 . متشبثا  بالكبرياء واألمل والحريا

     

ميين خييالل قييراءة أشييعار إيليييا أبيي  ماضييي  يتجلييى لنييا الجانييب االجتميياع  والظييروف البيئيييا التييي   -9 
انييا ربميا تكيون وراء تأصييل موقيف قد أثير بعمي  في  نفنيه، وغربتيه المك" موت إخوته"أحاطت به فكان 

الشاعر من الحياة والموت، والروح والجند، والنعادة والشقاء، والحب والبغ ، والغنيى والفقير، وميا إليى 
 . ذلك من أنرار الحياة ومظاهرها، الت  انعكنت على شعر  بوضوح

       

والت  تمثليت في  دعوتيه إليى من أنباب االغتراب طبيعا شخصيته حيث تتنم بالنزعا اسننانيا،    -1
 ضيييرورة نشييير المبييياديء اسننيييانيا النييياميا والمثيييل العلييييا بيييين النييياس، عييين طريييي  اليييدعوة إليييى اسخييياء
اسننان ، ومحاربا القوانين الت  تباعد بين اسننان وأخيه، والعمل على بناء مجتمع إننان  واحد ينود  

 .العدل والرحما والمحبا
 .زعا على أر  الواقع كان اغترابه عن الواقع اسننان  الذي يعيأ فيهوبقدر ما حق  من هذ  الن
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يمانه با   االغتراب أنبابمن  -0 عند  أيضا  كثرة تأمله ف  الطبيعا وتعمقه ف  فهم النفس البشريا، وا 
كيل ذليك . إضافا إليى كبريائيه وتصيميمه عليى التحيدي. منبع الخير، وبقدرة اسننان على تحقي  نعادته

ه من طرد النزعا التشاؤميا الت  ألقيت بظاللهيا عليى الغالبييا النياحقا مين النياس، مقيميين مغتيربين، مكنن
وألنيه ييؤمن أن . فنببت فيما نببت من انتكانا وذل وانتنالم، وأغرقت النياس في  لجيج الييأس والظيالم

إيقاظهييا ميين غفوتهييا،  النييعادة والحييب وجميييع القيييم والفضييائل اسننييانيا كامنييا فيي  نفونيينا، ومييا علينييا إال
ليذا اصيطبش شيعر . وأن ما نرا  حولنا ما هيو إال قشيور وأوهيام نطردهيا إذا وعينيا وأردنيا وتنيلحنا بالتفياؤل

إيليا بجانب التفاؤل  ف  كثير من المواضع، ولكن  قبل أن يعلن هذ  الفلنفا التفاؤليا عيانى الشياعر ميا 
يشيعر بيالقل  والضيعف أميام المتغييرات االجتماعييا، يعانيه كل إننيان عنيدما ينظير بعمي  إليى مصيير ، ف

أي أنه تقلنب بين هذ  وتلك، ورأى ف  آخر المطاف أن االنتنيالم للتشياؤم ميوت مبكير، وأن العييأ في  
 .     أجواء التفاؤل إبعاد للملل واليأس واالنتحار المعنوي

ث ومواقييف عاشييها الشيياعر، فميين خييالل درانييا اليينن الشييعري أوال ، واسحاطييا بمييا تينيير ميين أحييدا    
فهنياك االغتيراب االجتمياع  : ننجد أن اغتراب الشاعر لم يكن واحدا  ف  تصنيفه بل نيتخذ عدة أنمياط

 .والعاطف ، والمكان ، والنفن  والروح 
 

وفي  هيذا الفصيل . نأتناول االغتراب المكان  عند إيليا من خالل نصه الشيعري: في الفصل الثالث  
. إن كيان بيالرف  أو القبيول أو التعياطف. موقف الشاعر من المكان الذي انتقل إليهنيتم التعرف على 

 .وانعكاس ذلك على نفنه ومدى مواجهته أو انتنالمه له
 

نيأتناول االغتيراب االجتمياع  عنيد الشياعر مين حييث عالقتيه بيالمجتمع الجدييد  :في الفصيل الرابيع  
 .الذي انتقل إليه ودرجا تكيفه واننجامه معه

  

نييأتناول االغتييراب النفنيي  والروحيي  الييذي يعنيي  االغتييراب المركييب، وهييو  :وفييي الفصييل الخييام   
نتيياج عييدة أنييواا اغترابيييا كاالجتميياع  والعيياطف  والنفنيي ، إذ إن تعاقييب اسخفاقييات واسحباطييات تييؤدي 

جييود لييه إال فيي  باسننييان إلييى اعتييزال واقعييه اعتييزاال  كليييا  أو شييبه كليي ، ونييعيه إلييى بلييو  واقييع آخيير ال و 
 . تصور 

 

، بعيييد أن أكرمنييي  بهيييذا التوفيييي ، أن يزييييد مييين إنعاميييه فيكرمنييي        وكيييل ميييا أرجيييو  مييين ا  عيييزن وجيييلن
 .باسخالن لوجهه الكريم، ويطهنر قلب  عما دون ذلك من الدوافع واألغرا 

 

 .إال با  ويقين  الذي ال يدخله ريب، أنن األمر كله بيد ا ، وأنن ال حول وال قوة     
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 الفصل األول

 

 أبعادهوب امفهوم االغتر
 

 مفهوم االغتراب اصطالحا   -1
 مفهوم االغتراب لغة  -2
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 : مفهوم االغتراب اصطالحا  
 

ازداد اهتمييام البيياحثين خييالل النصييف الثييان  ميين القييرن العشييرين بدرانييا االغتييراب كظيياهرة انتشييرت      
ا يرجيع ذليك إليى ميا لهيذ  الظياهرة مين دالالت تعبير عين أزميا بين األفراد ف  المجتمعيات المختلفيا، وربمي

 .اسننان المعاصر ومعاناته وهمومه
 

وقد ظهرت ف  الننوات األخيرة مؤلفات كثييرة في  اللغيات األجنبييا تتنياول مفهيوم االغتيراب وتطيور       
ن ليم يظهير في  وأناليب معالجته ف  مجاالت الفلنفا وفلنفا النيانا والعليوم االجتماعييا واسنني انيا، وا 

يعتبير في  " االغتيراب"اللغا العربيا حتى اآلن نوى عيدد قلييل مين الكتيب والمقياالت، عليى اليرغم مين أن 
 .نظر الكثير من المفكرين والكتاب من أهم النمات المميزة للعصر

 

وبنيبب  والغريب هو أنه على الرغم من كثرة ما كتب حول الموضوا، أو ربميا بنيبب كثيرة ميا كتيب     
تضارب اآلراء واالتجاهات، ف ن مفهوم االغتراب ال يزال يعان  كثيرا  من الغمو ، وربما كيان ذليك أميرا  

 .  طبيعيا ، إذ من الصعب تعريف المفهومات األنانيا تعريفا  دقيقا ، ومن هنا تضاربت األقوال واآلراء
    

ننانيا عاما وأزما معاناة لإلننيان المعاصير، وبالرغم من ذلك، ف ن ظاهرة االغتراب تعد مشكلا إ"      
ن اختلفت أنبابها ونتائجها من مجتمع آلخر  (" وا 

1
( . 

 

لقيد امتيدت عليى امتيداد رقعيا " ولم تقتصر آثار االغتيراب عليى مجتميع بعينيه في  هيذا العصير، بيل      
ن كييان ه  –بييال شييك  –نيياك العييالم، وعييانى منهييا أفييراد كثيييرون ميين بنيي  اسننييان فيي  كييل المجتمعييات، وا 

(" تفاوت ف  اتناا انتشارها، وف  شدة وقعها على النفس بين مجتمع وآخر، بل بين إننان وآخر
9

( . 
وقييد تبييين أن لمصييطلح االغتييراب انييتخدامات مختلفييا فيي  التييراث اللغييوي، والفكييري، والنيييكولوج ،      

جرائي  والنونيولوج ، وال يوجيد اتفيا  بيين العياملين في  المييدان حيول معنيى وهيذا ميا نينحاول . محيدد وا 
 :توضيحه على النحو التال 

 

 
 
 

 :لغةاالغتراب  مفهوم
                                                 

(
1

 .911،ن9111، 1المشكالت والصحا النفنيا، الفارو  الحديثا،القاهرة،ط: مونى، رشاد عل ، وآخر (

(
2

 .1، ن1181االنتماء واالغتراب، دار جرأ، النعوديا، : الراز منصور، حنن عبد  (
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فيي  المعيياجم العربيييا والتيي  تشييير إلييى أكثيير ميين داللييا لعييل أبرزهييا وضييوحا  تلييك " غربييا"وردت كلمييا      
: البعييدالبيين منظييور تييدل علييى معنييى النييوى و " لنييان العييرب " التيي  تييرتبط بالمكييان واالنتقييال عنييه، ففيي  

واغترب فالن إذا تزوج "األباعد  والغرباء هم". واألنثى غريبا"فغريب أي بعيد عن وطنه، والجمع غرباء، 
 .)1( "إلى غير أقاربه 

 

األول يييدل علييى الغربييا المكانيييا، والثييان  يييدل : وعلييى هييذا النحييو فالكلمييا العربيييا تييدل علييى معنيييين     
 .على الغربا االجتماعيا

 

مييا ( 1119)  مختييار الصييحاح للشيييخ اسمييام محمييد بيين أبيي  بكيير بيين عبييد القييادر الييرازي وجيياء فيي     
 :يأت 
) والجميع ( ُغيُرب ) و( غرييب ) بمعنيى فهيو ( تغرب واغترب : ) تقول. الغربا االغتراب –  ر ب     

 .فالن إذا تزوج إلى غير أقاربه( اغترب ) و. والغرباء أيضا  األباعد(. الُغرباء 
      

جييياء ( أغيييرب ) النفييي  عييين البليييد و ( التغرييييب ) و " اغتربيييوا ال تضيييووا : " وفييي  الحيييديث الشيييريف     
(" بش ء غريب 

9
( . 

) التغيرب اليذنهاب : في  تياج العيروس( 1111-1199/1171-1119)وأيضا  نجد عنيد الزبييدي           
 . )7( "والتغريب النف  عن البلد . وطنوالغرب النوى والبعد، وأيضا  الغرب والغربا النزوح عن ال(. بالفتح 
الغيرب : يقيال: "يشير إلى هذا المفهوم بقوليه( 181-711/819-989)وف  تهذيب اللغا لألزهري      

والغيرب أيضيا  هيو التنحي  عين حيد اليوطن، وبهيذا المعنيى ورد " الذهاب والتنح ، ويقال أغربتيه إذا نحيتيه
" بي  صيلى ا  علييه ونيلم بتغرييب الزاني  نينا إذا ليم يحصينأمير الن"حديث النبي  صيلى ا  علييه ونيلم 

(" غرب األمير فالنا  إذا نفا  من بلد إلى بلد : ويقال
1

( . 
 

عيين  التغريييب النفيي : "فيي  الصييحاح إلييى هييذا المعنييى بقولييه(  717/1117ت ) ويشييير الجييوهري      
(" البالد، وأيضا  غرب بعد، وأغرب عن  أي تباعد 

1
(       . 

                                                 

(
1

 .111، 191، الدار المصريا، القاهرة، ن1لنان العرب، مادة غرب، مج: ابن منظور، جمال الدين (

(
2

 .111، ن1119مختار الصحاح، مادة غرب، مكتبا بيروت، : الرازي، محمد (

(
3

 ، المطبعا الخيريا،   1ن جواهر القاموس، مادة غرب، مجتاج العروس م: الزبيدي، النيد محمد مرتضى (
 .119-111هي، ن1711مصر،      

(
4

 رة، يريا، القاهيدار المصي، ال1تهذيب اللغا، مادة غرب، مج: األزهري، أبو منصور محمد بن أحمد( 
 .111-119ن     

(
1

 ، دار 1لدة غرب، مجاديا، ميالصحاح، تاج اللغا وصحاح العربي: الجوهري، انماعيل بن حماد( 
 .111-111، ن1191العرب ، القاهرة، الكتاب      
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إذن تجمييع معيياجم اللغييا العربيييا علييى اختالفهييا علييى أن كلمييا الغربييا أو االغتييراب تعنيي  النييزوح عيين     
وهيييو معنيييى اجتمييياع  ال يمكييين أن ييييتم دون مشييياعر نفنييييا . اليييوطن أو البعيييد أو االنفصيييال عييين اآلخييير

 .كالخوف أو القل  تنببه أو تصاحبه أو تنتج عنه
 

، والكلميا " alienation"، هيو الكلميا االنجليزييا " غربيا" أو " غتيرابا" إن المقابل للكلما العربيا "      
، وقيييد اشيييتقت كيييل مييين الكلميييا االنجليزييييا " entfremdung"، وفييي  األلمانييييا " alienation"الفرننييييا 

" alienare"الالتيني   ، وهي  انيم منيتمد مين الفعيل" alienation"والفرننيا أصلها من الكلما الالتينيا 
نقييل ملكيييا شيي ء مييا إلييى آخيير، أو يعنيي  االنتييزاا أو اسزالييا، وهييذا الفعييل منييتمد بييدور  ميين  والييذي يعنيي 

أي االنتميياء إلييى شيخن آخيير، أو التعلي  بييه، وهييذ  الكلميا األخيييرة منييتمدة " alienus"كلميا أخييرى هي  
 .)9("، الذي يدل على اآلخر نواء كانم، أو كصفا " alius"ف  النهايا من اللفظ 

ف  اللغتين اسنجليزيا والفرننيا للداللا على عدة  alienatioتخدمت الكلما الالتينيا القديما وقد ان     
 :معان  

 

 :المعنى الفلسفي الديني -1
 

لقييد طييرح مفهييوم االغتييراب فيي  الكتابييات الفلنييفيا والالهوتيييا القديمييا وكييذلك عنييد فالنييفا اسغرييي       
لبشييريا جمعيياء، إذ يعييود إلييى تلييك اللحظييا المتعاليييا التيي  فوجييود  ضييارب الجييذور إلييى فجيير ا" القييدامى، 

عنهيييا وعييين المعييييا " مغتربيييا  "غربيييت فيهيييا الجنيييا بنعيمهيييا النيييرمدي عييين آدم علييييه النيييالم، ونيييزل األر  
 .)7("اسلهيا الت  كان يحظى بها قبل عصيان أمر ربه 

 

رادة اسلهييا شياءت أن تخلي  إذا كان اسننيان ينيتحيل علييه أن يعييأ بغيير عالقيا ميع آخير في ن اس    
آلدم عليييه النييالم زوجييا قبييل أن يتييرك الجنييا، انييتباقا  لمييا نيييقع، ليقيييم كييل منهمييا مييع اآلخيير عالقييا تييدرأ 

مع موضيوا الموضيوعات جميعيا  " المتعاليا"بديال  رمزيا  عن العالقا المتناميا " االغتراب"عنهما مشاعر 
 .انفصمت باالغتراب األولالخال  تبارك وتعالى، تلك العالقا الت  

وهكيييذا شييياءت القيييدرة اسلهييييا أن تجعيييل حقيقيييا الوجيييود اسننيييان  وجيييودا  مغتربيييا  بالقيييدرة اسلهييييا قبيييل      
 .الضرورة الفلنفيا أو النفنيا، وأن هذا الوجود المغترب يفصح عن نفنه كل لحظا من لحظات الوجود

 

لمفهييوم ميين جييذور  األولييى وهيي  دينيييا فيي  أنانييها ويتضييح ميين ذلييك أن الضييرورة تلزمنييا أن نشييت  ا     
 .          األول قبل أن نشت  جذور  الفلنفيا أو االجتماعيا أو االقتصاديا أو النيانيا أو النيكولوجيا

                                                 

(
2

 .71، ن1188االغتراب نيرة مصطلح، دار المعارف، القاهرة، : رجب، محمود( 

(
3

 .11، ن1188ف  نيكولوجيا االغتراب، مجلا علم النفس، : عبد العال، نيد( 
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الوجيود اسننيان  اغتيراب وخطيئيا، وأن أول غربيا " عن أن " محمود رجب"وف  هذا اسطار تحدث      
وطننيا، غربتنيا عين وطين القبضيا عنيد اسشيهاد بالربوبييا   علينيا، ثيم عمنرنيا  اغتربناها وجودا  حنيا  عين

وطالميا أن الوجيود اغتيراب ونيقوط، فعليى  .بطون األمهات، فكانت األرحام وطننا، فاغتربنا عنها بالوالدة
 .     الت  كان عليها اسننان التخلن منه بأن يرجع إلى حالا العدم

 

 –رة الدينيا الصوفيا اعتقاد بأن معرفيا األكيل مين الشيجرة هي  أصيل االغتيراب وقد ارتبط بهذ  النظ     
 .)1( "ومن ثم كان الخوف من المعرفا 

 

ويعييدن هيجييل أول ميين انييتخدم فيي  فلنييفته مصييطلح االغتييراب انييتخداما  منهجيييا  مقصييودا  ومتصييال ،      
فهيو ييرى . " ه إلى مصطلح فن ، حيث تحول االغتراب على يدي"أبو االغتراب" حتى أطل  على هيجل 

(" بأن كل تطور اجتماع  يرتبط بالعقل أو نتاج الفكرة المطلقا 
9

(. 
 

هو  -بدأت تظهر النظرة األحاديا إلى مصطلح االغتراب بعد هيجل، أي التركيز على معنى واحد      
طلح فيي  الييذي طغييى علييى المعنييى اسيجيياب ، حتييى كيياد يطمنييه، حيييث اقتييرن المصيي –المعنييى النييلب  

وأصيبح االغتيراب وكأنيه مير  أصييب بيه اسننيان . أغلب األحوال بكيل ميا يهيدد وجيود اسننيان وحريتيه
      . الحديث

فهييو يييرى " ميياركس"وميين أبييرز المفكييرين والفالنييفا الييذين جيياءوا بعييد هيجييل واهتمييوا بتنيياول االغتييراب        
اغتيرب أيضيا  عين  م  فهيو بالضيرورة يكيون قيدإذا كيان اسننيان قيد أصيبح مغتربيا  عين عمليه الييو : " بأنيه

إننيانيته، وهيذا بالتيال  يجيرد   نفنه وعن إمكانياته الخالقا والعالقات االجتماعيا الت  تتحدد مين خاللهيا
(" ميين خاصييته البشييريا؛ وهييو بييذلك يغتييرب عيين ذاتييه وعيين اآلخييرين

7
وكييذلك انتقييد الوجوديييون هيجييل . )

 . وثاروا عليه، ومنهم نارتر
 

مغتيرب عين  فاسننييان، –فالوجوديا تحرن على حريا اسننان، وتبقيى اليذات هي  معييار كيل شي ء    
("هيييدجر"ذاتييه وعيين اآلخييرين، واليييأس صييفا داخييل ننيييج وجييود ؛ أو كمييا يضييع 


اسننييان أمييام المييوت،  )

 .يعان  االغتراب –فهو معر  له ف  كل لحظا 
 

 :المعنى القانوني -9
                                                 

(
1

 .11، ن1111، 9ااالغتراب أنواا، مجلا الفكر المعاصر، : رجب، محمود (

(
2

 .111، ن1111، 1التحليل النفن  وقضايا اسننان والحضارة، دار الفكر، بيروت، ط: عباس، فيصل (
(

3
 .19-7، ن1111، 1، ا11االغتراب، عالم الفكر، مج: أبو زيد، أحمد( 

(


 .أحد كبار الفالنفا الوجوديين على مر التاريخ( 1111-1881)مارتن هيدجر  (
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فميا هيو . تحوييل ملكييا شي ء ميا إليى شيخن آخير" عليى "  alienare" تيني  حيث ييدل الفعيل الال     
(" ملك ل  وينتم  إل ن يصبح ملكا  لغيري غريبا  عن  

1
(  . 

            

التي  اشيتقت مين الكلميا  alienationويتضح مين المعنيى القيانون  لالغتيراب أن الكلميا االنجليزييا      
الغتيييراب، إنميييا تفييييد قابلييييا األشيييياء والممتلكيييات بيييل والبشييير أنفنيييهم والداليييا عليييى ا alienatioالالتينييييا 

 reification" تشييييؤ"للتنيييازل أو البييييع، واالغتيييراب مييين خيييالل هيييذا المعنيييى يتضيييمن ميييا يمكييين تنيييميته 
 . العالقات اسننانيا، أي تحول الموجودات اسننانيا الحيا إلى أشياء أو موضوعات جامدة

 

 : المعنى االجتماعي -7
    

إن االصيطالحات الالتينيييا الدالييا علييى االغتيراب يمكيين انييتخدامها بشييكل عيام فيي  مجييال العالقييات      
اسننانيا بين األشخان، فقد انتخدمت كلما االغتراب قيديما  للتعبيير عين اسحنياس اليذات  بالغربيا، أو 

 .نواء عن الذات أو عن اآلخرين detachmentاالننالخ 
 

التنيييبب فييي  فتيييور عالقيييا حميميييا ميييع " ، يمكييين أن ييييدل عليييى معيييان  "alienare"  فالفعيييل الالتينييي     
 ("شييخن مييا، أو فيي  حييدوث انفصييال، أو جعييل شييخن مييا مكروهييا  

9
، أيضييا  يمكيين أن تشييير الكلمييا  )

، إما إلى هذ  الحالا من االنفصال أو الشيقا ، أو إليى الظيروف التي  تينجم عنهيا، "alienatio"الالتينيا 
 alienation" اغتيراب"ا المعنى هو المعنى الشيائع في  االنيتخدام الحيديث للكلميا االنجليزييا وما زال هذ

 . حتى وقتنا الحال 
 
 

الحيياة  الشيعور بعيدم االنيدماج فيي : " االغتيراب بأنيه" ثيودورنيون"ف  قياموس عليم االجتمياا يعيرف      
اآلخيرون عديميا  جتماعيا الت  يشيترك فيهياوالتباعد عن المجتمع والثقافا، حيث تكون القيم والمعايير اال

يتضييمن االغتييراب أيضيييا   المعنييى بالننييبا للشييخن المغتييرب، لييذلك فهييو يشييعر بالعزلييا واسحبييياط، كميييا
الشييعور بييالعجز ممييا يجعييل الفييرد يشييعر بأنييه غييير قييادر علييى الييتحكم فيي  قييدر ، وأن أفعالييه ال تييؤثر فيي  

(" األحداث الهاما ف  العالم 
1

( . 

 

                                                 
1
 .91، ن9117درانات ف  نيكولوجيا االغتراب، دار غريب، القاهرة، : اللطيف محمدخليفا، عبد ( (
)

2
  .98، ن1181نظريا االغتراب من منظور علم االجتماا، عالم الكتب، الريا ، : شتا، النيد عل  )

(
1

) Theodorson, George A. & Theodorson, Achilles G. (1979): " A Modem Dictionary of Sociology" 

Harper& Publisher, N.Y ,Page36. 
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شيعور الفيرد باالنفصيال عين المجتميع : " ويعرف القياموس المونيوع  لعليم االجتمياا االغتيراب بأنيه     
حنانه بالغربا إزاء   (" المحيط وا 

9
(.  

 
      

التباعيد، :  "أنيه االغتيراب عليىwolman (1117 )وف  قياموس العليوم النيلوكيا، يعيرف وولميان،      
اع  لإلشييارة إلييى اضييطراب مشيياعر االنتميياء إلييى مجموعييا ويشييير إلييى انييتخدامه فيي  علييم اليينفس االجتميي

مثييييل تعمييييي  الفجيييوة بييييين األجيييييال، أو زيييييادة الفجيييوة التيييي  تفصييييل بييييين الجماعييييات  –الجماعييييا  –أكبييير 
(" االجتماعيا عن بعضها البع  

7
( . 

 

فيراد غربيا األ -:المصيطلح اليذي يشيير إليى: " ويعرف قاموس بنجوين لعلم االجتماا االغتراب بأنيه     
  . )1("عن أنفنهم وعن اآلخرين 

 

 :المعنى السيكولوجي -1
 

يعيود إليى إنجليزييا العصير الونييط، بيل ويمتيد  alienationهناك انتخدام تقليدي آخر لالغتراب       
فيي  اللغيا الالتينيييا " alienatio"بجيذور  إليى الالتينيييا القديميا، حيييث يمكين لإلننيان أن يالحييظ أن كلميا 

(" إيريك فروم"ويذكر .." حالا فقدان الوع ، وعجز أو فقدان القوى العقليا أو الحواس" تدل على 

أن "  )

أي الشيخن المغتيرب تماميا  " النييكوبات "هذين هميا المصيطلحان القيديمان الليذان ييدالن عليى الشيخن 
(" عن عقله 

9
(. 

 

      
 

 لا عليى الطبيب اليذي يعاليجتنتخدم إلى اآلن للدال" alienist"وال تزال الكلما اسنجليزيا 
    .المرضى الذهانيين

واالغتييراب كتصييدا ذهنيي  ينييتمد جييذور  ميين االنييتخدام الالتينيي ، حيييث انييتخدم فيي  اللغييا الالتينيييا      
 .ولذا ورد كثيرا  ف  صورة اغتراب األذهان. ليشير أيضا  لعالقته بحالا الالوع 

 

                                                 

(
2

 االغتراب النفن  وعالقته بالقيم، رنالا دكتورا ، جامعا عين شمس، كليا التربييا،: عثمان، إياد محمد( 
 .  79، ن9111قنم الصحا النفنيا،      

(
3

 .     79المرجع الناب ، ن( 

(
4

)  Beber, A.(150):" The Penguin Dictionary of  Psychology". " Penguin Books, London.  
                                                                                Page 63.    

(


 .عالم نفس وفيلنوف إننان  ألمان  أمريك ( 1181-1111)إيريك فروم  (
)

5
 .91، ن1119، االغتراب عند إيريك فروم، بيروت، المؤننا الجامعيا: حماد، حنن محمد (
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اغتيراب داخيل اليذات أو اغتيراب الشخصييا وهيو مشيت  "  :كما انتخدم مصطلح االغتراب على أنه     
 .أيضا  من االنتخدام الالتين  والذي يشير فعله لجعل العالقا الدافئا مع اآلخرين عالقا فاترة

 

وميييين ثييييم يشييييير االنييييم للعمليييييا والحالييييا الناتجييييا عيييين ذلييييك، وقييييد ورد االنييييتخدام االنجليييييزي ليشييييير      
(" تخدام ليشير الغتراب الذات عن واجباتها لالنتخدام الدين  ثم اتنع االن

1
( . 

     

أن هنياك أنييبابا  ذاتيييا وأخييرى موضيوعيا تييؤدي إلييى االغتييراب، ويييرد " كينينييتون"وييرى عييالم اليينفس      
األنيييباب الذاتييييا إليييى عواميييل نفنييييا ديناميكييييا تحيييدث فييي  نميييو الفيييرد، أميييا األنيييباب الموضيييوعيا فهييي  

(" يكونها من عوامل حضاريا وثقافيا واجتماعيا ونيانيا واقتصاديا الظروف المحيطا بالفرد وما 
9

( . 
حاليا مين " :االغتيراب هيو( rycroft, charles, 1979)ومين منظيور تحلييل نفني ، ييرى ركروفيت      

" تجعيل اسننيان غريبيا  عين اليذات أو جيزءا  مين اليذات أو عين اآلخيرين  –أو عمليا صييرورة  –الكينونا 
)

7
( . 

يمييييل التحلييييل النفنييي  الفروييييدي لالهتميييام بالحاليييا األوليييى، فييي  حيييين تمييييل الوجودييييا والماركنييييا و      
 . لالهتمام بالحالا الثانيا

وألن االغتراب عن الذات يحد من القدرة على االرتباط بياآلخرين، كميا يحيد مين القيدرة عليى اكتشياف     
 .   لى، والحالا الثانياالذات، توجد عالقا اعتماديا تبادليا بين الحالا األو 

   

يجميييع بيييين المعيييان  االجتماعييييا والنييييكولوجيا والفلنيييفيا فهيييو ييييرى أن "  أحميييد أبيييو زييييد"وتعرييييف      
اننالخ عن المجتمع، والعزلا، واالنعزال، والعجز عن التالؤم، واسخفا  ف  التكيف مع : " االغتراب هو

م الشييعور باالنتميياء، بييل وأيضييا  انعييدام الشييعور بمغييزى األوضيياا النييائدة فيي  المجتمييع، والالمبيياالة، وعييد
("  الحياة

1
(.  

اليذات، المجتميع، التموضيع، الغربيا، المعيايير، االنفصيال، : لقد نيطرت بعي  المصيطلحات مثيل      
 . إلخ، على أغلب التعريفات...التخل ،

 

 .ته ف  اللغا اسنجليزياومشتقا alienatioتلك أهم المعان  الت  تضمنها المصطلح الالتين       
 

                                                 

(
1

 .98-91،ن1181نظريا االغتراب من منظور علم االجتماا، عالم الكتب، الريا ، : شتا، النيد عل ( 

(
2

   الصحا-قنم-االغتراب وعالقته بمفهوم الذات، رنالا دكتورا ، جامعا عين شمس، كليا التربيا: بشير، آمال( 
 .99، ن1181النفنيا،     

(
3

 .71، ن9111تراب النفن  وعالقته بالقيم، جامعا عين شمس، كليا التربيا، االغ: عثمان، إياد محمد( 

(
1

 .11، 19-7، ن1111، 1، ا11االغتراب، مجلا عالم الفكر، الكويت، مج: أبو زيد، أحمد  (
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والجيييدير باليييذكر أنيييه حتيييى اآلن ينيييتخدم مصيييطلح االغتيييراب فييي  اللغيييا االنجليزيييييا ليشييييير مباشيييرة      
يحاءاته" alienation"لمضمون المصطلح الالتين         .وا 

        

ن كان ف  أبنيط مفاهيميه، أميا االغتيراب في       تعريفيه العيام  وهكذا كان اسحناس بالظاهرة موجودا  وا 
وعييي  الفيييرد بالصييراا القيييائم بيييين ذاتيييه، والبيئيييا "االنفصيييال وعيييدم االنتمييياء، ويعييرف أيضيييا  بأنيييه : " فيعنيي 

 .)9(  "المحيطا به والمحبطا له، وبصورة تتجند ف  الشعور بعدم االنتماء والنخط والقل 
 

مياط الحيياة االجتماعييا، وفي  ولذلك يمكن القول بأن االغتراب ظاهرة إننانيا وجيدت في  مختليف أن     
ن اختلفيت  كل الثقافات الت  كيان لإلننيان دور كبيير في  بنائهيا، فحييث يكيون اسننيان يوجيد االغتيراب وا 

 .     درجته
      

نيينعتمد اعتمييادا  أنانيييا  علييى تلييك المعييان  التيي  وردت بهييا عنييد الشيياعر إيليييا وعنييد درانييتنا للشييعر      
ف  الشيعر ال يخيرج عين تليك اليدالالت التي  يمكين أن نمييز ميا ننيميه بالغربيا  الكلما ف  اللغا، فورودها

 .المكانيا والغربا االجتماعيا والغربا الروحيا
 

ولكيييين لينييييت الغربييييا بهييييذا التحديييييد انفصيييياما  عيييين عييييالم الواقييييع والعجييييز عيييين تغيييييير  وقطييييع الصييييلا      
بيا بهيذا المعنيى تييؤدي وظيفيا نيلبيا تبعييد ألن الغر  بياآلخرين، فينطيوي عليى نفنييه ويعيان  عيذاب الوحييدة؛

 .صاحبها عن المشاركا ف  تحمل المنؤوليا وأعباء الحياة، كما تجعله عديم التأثير ف  الغير
 

عنيد حصير  لالغتيراب في  نقياط عمودييا ونيلوك " ملفين نييمان"وهذا المعنى أيد  العيالم االجتمياع       
عييييا وقليييل مييين أهمييييا الطاقيييا المخزونيييا فييي  الفيييرد أو جتمافيييردي ضيييعيف، فقيييد أفقيييد االغتيييراب قيمتيييه اال

عييدم وجييود القييوة عنييد الفييرد المغتييرب، أي أن  -1 :هييو" نيييمان"وملخيين النقيياط التيي  ذكرهييا   .الجماعييا
 .جتماع  الذي يخضع لهاالغتراب هو شعور ينتاب الفرد فيجعله غير قادر على تغيير الوضع اال

     

مغترب، أي أنه ال ينتطيع توجيه نلوكه ومعتقداته وأهدافه، ف نه عدم وجود الهدف عند الشخن ال -9 
والمعنييى األخييير  .)1( " يجييب عليييه عييدم التصييرف بموجييب المقيياييس المتعييارف عليهييا اجتماعيييا  وأخالقيييا  

 .     ن األهداف الحضاريا لمجتمعهيب عيأي شعور الفرد المغترب بأنه غري( العزل ) لالغتراب هو 
 

األول، يتخيذ مين وضيعه البيائس التصيوف أو العبثييا وعيدم : لحالا يكيون االغتيراب نيوعينف  هذ  ا     
 . االنتماء ملجأ إليه، واآلخر يتخذ التمرد والثورة طريقا  سيجاد ذاته وتحديدا  لوجود  كمواطن

                                                 

(
2

 ، 1119االغتراب وعالقته ببع  متغيرات الصحا النفنيا، رنالا دكتورا ، القاهرة، : محمد، أحمد (
 .79ن    

(
1

    .            91، ن1118، 1الحضارة واالغتراب، النبو ، بيروت، لبنان، ط: الخطيب، عبدا (  
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لهليييا، ننيييانيا الجوهرييييا وتمزيييي  للبراقيييع المهالتقييياط وكشيييف للنشييياطات اس" يجابييييا هييي  فالغربيييا اال     
فييالفحن والتحليييل والمالحظييا الدقيقييا هيي  التيي  تغييذي عمليييا الخليي  الالشييعوريا المنييتمرة لييدى الشيياعر، 

ن وظيفييا وذلييك أل .)9( "بييداا فيي  عمليييا بنيياء القصيييدة فنيييا  والخيييال الناشيي ء عيين الواقييع هييو شييروط اس
 .الشاعر، ه  وظيفا الكشف والخل  واالبتكار

 

ينتطيعون  نيم الذييم وحدهيا عليه من رهافا اسحناس وجيشان العواطف، هولعل الشعراء بما فطرو      
ن وطنه، نواء كان ذلك يدا  عين يعيأ بعييه حيي  أعماقيالتعبير عن الفرا  النفن  الذي يحنه اسننان ف
      .اء لظروف أخرى غير النف يذا البعد جيه، أم أن هيالبعد قنريا ، بمعنى أنه ُأبعد عن وطنه رغما  عن

 
وذليييك حيييين ُيصيييعد هيييؤالء الشيييعراء زفيييراتهم وآهييياتهم الملتهبيييا وحنينيييا  إليييى منييياقط رؤونيييهم ومراتيييع      

طفولتهم وصباهم ف  قوالب شعريا توح  بمدى شدة األنيى، واحتيرا  المشياعر، وغلييان العواطيف وآالم 
 .البعاد الت  تتأجج ف  نفونهم

بحنييين وشييو   –دون شييك  –ن وطنييه وأهلييه فهييو يشييعر يرحييل عيي –أي إننييان  –فمييا دام اسننييان      
      .إليهم، ورغبا ف  االلتقاء بهم

وميين الجييدير بالييذكر بييأن الشيياعر المغتييرب حييين يعكييس فيي  شييعر  أصييداء الماضيي  ال يكييون مقلييدا ،      
 .ولكنه يحتضن قوة لمواجها الغربا والقل 

غتراب مارنه الشعراء العرب ابتداء من الجاهلييا إذن صياغا التجربا شعرا  والتعبير عن مشاعر اال     
  .فاسنالم، وعبر األزمان حتى العصر الحديث

 

وتصييوير  فالشييعر العربيي  قديمييه وحديثييه حافييل بوصييف آالم اليينفس والبعييد عيين األهييل واألصييحاب،     
أن يدمج ف  والشك أن كل ذلك يمكن . حناس بالغربا والوحدة، ثم االغتراب الروح  والشعور بالعزلااس

 .فالحنين مظهر من مظاهر االغتراب شعر الحنين،
 

ففيي  العصيير الجيياهل ، يمكننييا العثييور علييى بييواكير االغتييراب، فطبيعييا الحييياة الجاهليييا كانييت تحييتم      
  .على النكان التنقل والترحال طلبا  للعشب والماء، وتتبع لمناقط الغيث حيث كان

     

دفعيا ، وقيد  ننان الجاهل  وهيو ال يمليك لهياوفقا  لضرورة عصيا على إرادة اسفالهجرة والتنقل، تأت       
كشييف لنييا الشيياعر الجيياهل ، عيين هييذا الواقييع المييؤلم، وعيين إحنانييه الشييديد بفجيعييا الغربييا، فيي  مطييالع 

     .      قصائد ، الت  كانت، ف  الغالب، حديثا  عن األطالل، ووقوفا  بالمنزل الداثر، أو الرنم العاف 
                                                 

(
2

 ،1181، 1، طبيروت، دار اآلفا  صر،االتجا  اسننان  ف  الشعر العرب  المعا:مفيد محمد قميحا،( 
 .719ن     
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ال تمكين مقاومتهيا، تأخيذ كيل شي ء،  "فف  تلك المطالع ينبث  إحناس الشاعر بالدهر، كقوة خارقا      
إنها لينت قوة الميوت،  .أمام هذ  القوة يحس الشاعر الجاهل  أنه عاجز، وال حيلا لهو وتغير كل ش ء، 

هيذ  لينيت  ،بيا واألهيل والقبيليابل قوة الحركا األفقيا، الت  تندرج في  تيارهيا ظياهرة الغيياب، غيياب الحبي
 .)1( " ظاهرة عابرة، إنما ه  نمط الحياة

 

الييذكريات  ومييا البكيياء علييى األطييالل الييذي طغييى علييى مقييدمات القصييائد الجاهليييا إال حنييين لمييواطن     
حنانييا  مفجعييا  بالغربييا ميين طفولييا وحييب، وحييديثا  كئيبييا  عيين ديييارهم القفييرة، الخاليييا، المعفيياة، الدارنييا،  وا 

 .والوحشا، بعد األنس والحركا والحياة
 

ففي  معلقيا النابغيا، أقيوت : وقد رأينا ألوانا  من االغتراب ف  الشعر الجاهل  على نبيل المثال منهيا     
 :لقد تبدل المكان، وضاا األمل، فال ارتجاا لما مضى وأصبح عدما  . الدار، وأضحت خاليا بعد األنس

 

 بالعلياء    فالنند         أقوْت وطال عليها نالُف األبِد فالننِد                   يا    دار    مينا           
 وقفُت   فيها   أصيال    ك    أنائلها         عينْت  جوابا    وما  بالربع  من  أحِد                     
 أخنى  على  ُلَبدِ أضحت خالء  وأضحى أهُلها احتملوا         أخنى  عليها  الذي           
         

 
 
 

 )1( فعدِّ  عما  ترى  إْذ  ال  ارتجاا   له         وانِم   الُقتوَد   على   َعْيرانِا  ُأُجدِ 
    

ازل القبيليييا يمنيييو ن يفييياالغتراب فييي  شيييعر األطيييالل، كيييامن فييي  ظييياهرة الغيييياب والفقيييدان، فقيييدان الوطييي     
                                                                  :ويمكييييييين القيييييييول .نيييييييعيد، والحيييييييياة الخصيييييييبا المنعميييييييافقيييييييدان األهيييييييل والحبيبيييييييا، فقيييييييدان الماضييييييي  الو 

بفجيعييا  وقييد زاد إحنيياس الشيياعر الجيياهل ،  .إن االغتييراب هنييا معييادل موضييوع  للعقييم والجييدب والعييدم
كيان ينيتطيع فعليه، هيو ركيوب ناقتيه  اغترابيه هيذا، وكيل ميا الغربيا، أنيه ال يمتليك ونييلا يتغليب بهيا عليى

 :  ليرحل فيننى معاناته
 

  )9(  فعدِّ عما ترى إْذ ال ارتجاا لُه            وانِم الُقتوَد على َعْيرانِا ُأُجدِ          

 

                                                 

(
1

 .98، ن1111، 1أدونيس، عل  أحمد، مقدما للشعر العرب ، دار العودة، بيروت، ط( 

)
1

 .71-71، ن1197الذبيان ، النابغا، ديوانه، تحقي ، كرم البنتان ، بيروت،  )
(

2
 .71المصدر الناب ، ن (
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كييان يعيييأ فيي  جييدل مييع  "هييذ  هيي  حييياة الشيياعر الجيياهل  الييذي . إنييه يقهيير اغترابييه بيياغتراب آخيير     
الكآبيييا  اي، وهيييذا ميييا يفنييير لنييي)7( " كالرميييل، وميييع اليييدهر القييياهر، وميييع الغيييياب اليييدائمالطبيعيييا المتموجيييا 

 .المنغرنا ف  روح الشاعر الجاهل  والحنرة الكامنا ف  شعر ، والت  تبطن حتى مواقف الفرح
 

والمريء القيس تجربا خاصا ف  االغتراب عين اليديار واليوطن، فقيد أمضيى شيطرا  كبييرا  مين حياتيه،     
ذهيب  .ا ، هائما  على وجهه ف  البلدان يبحث عمن يعينه لألخذ بثيأر أبييه، النيترجاا ملكيه الضيائعشريد

 :إلى ملك الروم، لتحقي  غايته، لكن إحنانه بالغربا كان مؤلما ، منذ بدأ رحلته، وفار  أهله وبالد 
 

 وأوَجرا                   تذكرُت أهل  الصالحين وقد أتْت          على َخَمَلى ُخوُن الركابِ          
 فلما بدْت حوراُن ف  اآلل  دونها          نَظرت  فلم  تنُظر  بعينيَك  منظرا                    
                                    )1( تقطع    أنباُب   اللُّبانِا  والهوى         عشيَا   جاوزنا   حماَة   وَشيزرا         

 

مثيييل لنيييا عنتيييرة العبنييي  لونيييا  آخييير، مييين أليييوان االغتيييراب، فييي  العصييير الجييياهل ، وهيييو االغتيييراب وي     
هانييا، العنصييري أو العرقيي ، فقييد تنكييرت لييه قبيلتييه، بمييا فيي  ذلييك أبييو  وعمييه، وأذاقييو  صيينوف العييذاب واس

 :  قولهبنبب نواد لونه وعبوديته، فما أشد إحنانه بالهوان والضياا، وما أقنى شعور  بالمرارة ف
 
 

(المال مالكم والعبد عبدكم             فهل عذابك عن  اليوم مصروف          
1

( 

 

 :   وال أدل على اغتراب عنترة عن قيم مجتمعه، وعدم توافقه مع هذ  القيم من قوله     
       

(يعيبون لون  بالنواد جهالا           ولوال نواُد الليِل ما طلع الفجُر          
9

( 
 

لكن عنترة، الذي منح قوة جنديا ونفنيا كبيرة، لم ينتنلم لمشاعر االغتيراب تليك، بيل انيتطاا أن      
يظفر بالخالن، وأن يقهر اغترابه ببطوالته وانتصاراته، وبفرونيته الجنديا والخلقيا الت  فخر بها على 

 .قومه، والت  عبر عنها ف  معلقته
 

                                                 

(
3

 .91أدونيس، عل  أحمد، مقدما للشعر العرب ، ن )

(
4

 ، 9، أب  الفضل ابراهيم،  دار المعارف، مصر، طحقي ديوانه، ت: ، امرؤ القيس"بن حجر بن عمرو"( 
    .19-11ن ،1111    

(
1

 .111، عبد المنعم عبد الرءوف شلب ، القاهرة، المكتبا التجاريا، نحقي ابن شداد، عنترة، ديوانه، ت )

(
2

 .81، نالمصدر الناب  (
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كثييرة لالغتيراب، ال مجيال هنيا لرصيدها، ولكين يمكننيا ردهيا، في   وف  الشعر الجياهل  صيور أخيرى     
 .مجملها إلى دوافع وأنباب، تتعل  بالمجتمع الجاهل  وبيئته، وأنانه القبل 

      

نيالم ، إنيالم، فتراجيع األنياس القبلي ، ليحيل محليه أنياس تطورت دوافيع االغتيراب بعيد ظهيور اس     
وقد أقام  .الجديد الدين نالميا، إلى مختلف االتجاهات، لنشراسحين بدأت الفتوحات، وخرجت الجيوأ 

الجنييود فيي  تلييك البلييدان البعييييدة، أو تجمعييوا فيي  معنييكرات، فييرأوا منييياط  تختلييف فيي  جوهييا وطبيعتهيييا، 
 .ومظاهر حياتها، اختالفا  بينا ، عما عهدوا ف  جزيرتهم

 

الحيييياة، فعاشيييوا هنييياك بأجنيييامهم، أميييا  وليييم ينيييتطع العيييرب، فييي  بييياديء األمييير، االنيييدماج فييي  تليييك     
أرواحهييم ومشيياعرهم، فبقيييت فيي  وطيينهم، الييذي قضييى عليييهم أن يبتعييدوا عنييه، ومييع أهلهييم، الييذين كتييب 

 .عليهم أن يفارقوهم
قييد عبيير الشييعراء الييذين شيياركوا فيي  الفتوحييات عيين تلييك األحانيييس، بأشييعار تعييد ميين أصييد  ألييوان ف     

 .فسالشعر، وأشدها تأثيرا  ف  الن
لقد عبرت تلك األشعار عن أشوا  الشاعر إلى وطنه وأهله، وعين المواجيع التي  كانيت تليد  كبيد ،      

اغترابييه، ووحشييا تلييك المنيياط   يصييفحييين يتييذكر مرابعييه األولييى، ويتمنييى لقاءهييا، فيشييكو بعييد  عنهييا، و 
 .الجديدة
يتهدد حياته، أو عندما يهاجمه  وكان إحناس الشاعر باالغتراب والوحشا، يزداد حين ينتشعر قلقا       

اسحناس بدنو أجله فيقول شعرا  يفي  لوعا وأنى وبكاء مرا ، كتلك األبيات الت  قالها مالك بن الرييب، 
 :نفاعبن ن ثماوقد حضرته الوفاة، وهو مغترب عن بلد  بخرانان، مع نعيد بن ع

  
 بجنب الغضا أزج  القالن النواجيا              أال   ليت  شعري   هل  أبيتنَّ   ليلا                    
 فليت الغضا لم يقطع الركب  عرَضُه          وليت  الغضا  ماشى  الركاَب  لياليا         
  )1( لقد كان ف  أهل الغضا، لو دنا الغضا          مزار،  ولكنن  الغضا  ليس   دانيا         

      

ف  أر  تختلف ف  طبيعتها ومناخهيا عين نجيد، وبيين أنياس غربياء ال ويضي  شاعر آخر بغربته      
لى برودة رياحها، وكل ش ء فيها، ولكني شيو  فييه كآبيا وحنيرة  هييتكلمون لغته، فيتشو  إلى تراب نجد وا 

 : ويأس
   

 أتبك  على نجد  وريان ولن  ترى          بعينيك  ريان  ما حييَت  وال  نجدا         
 مشرفا  ما عشَت أقفاَر وجرة           وال  واطئا  من تربهنَّ ثرى   جعدا وال         

                                                 

(
1

 .111ه، ن1718، 9خزانا األدب، القاهرة، المطبعا النلفيا ومكتبتها، ج: البغدادي، عبد القادر بن عمر( 
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 تبدلَت من  رينا  وجاراِت  بيتها          قرى    نبيطيات  ينمْينن    مردا                      
    أال أينها البرُ  الذي بات  يرتق           ويجلو دجى الظلماء ذكنرتن  نجدا                 
                    )9( ألم تَر  أن  الليل  يقُصر  طوله          بنجد  وتزداد  الرياح  به  بردا؟         

 

هيييذ  األشيييعار الوجدانييييا الرقيقيييا، التييي  اننيييكبت فيهيييا أعمييي  المشييياعر العاطفييييا وأصيييدقها، وأشيييدها      
حنياس بيياالغتراب، ولهييذا  حيرارة، انييتوعبت كيل مييا عبيير عنيه شييعر البكياء علييى األطييالل، مين مشيياعر وا 

أن شييعر الحنييين والمواجييد هييذا، مييا كييان إال تنيياميا  لشييعر األطييالل، وبكيياء الييديار، ونييدب  "رأى بعضييهم 
  .)7( " األحبا، وتطويرا  له

 

وال ينتبعد أن تكيون هيذ  األشيعار، قيد حليت محيل المقدميا الطللييا في  الشيعر الجياهل ، ويفنير لنيا      
 .اء المقدمات الطلليا من أشعار العرب الفاتحينهذا نبب اختف

 

وف  العصر العبان  نرى عبد الرحمن الداخل يحاول أن ينفس عن معاناته بأبيات شعريا، تصيور      
 :عم  اغترابه، كهذ  األبيات الت  يتشو  فيها إلى معاهد  ف  الشام

 

 لبع ِ  عن  النالمِ  عَ  من ب  رَ أيُّها الراكب الميمنم أرض            أقْ          
 إن جنم  كما ترا  بأر            وفؤادي     ومالكيه        بأر ِ          
 ُقدِّر  البين  بيننا   فافترقنا          وطوى  البين عن جفون  غمض                       
 )1( قد قضى ا  بالفرا  علينا           فعنى  باجتماعنا  نوف   يقض          

 

خوانه  إنه يشعر بالتمز  والضياا، فهو يحيا بجنمه ف  أر  الغربا، أما قلبه، فهناك، مع      أحبته وا 
 .ف  الشام

الرصافا، نظر إلى نخليا مفيردة، فهاجيت شيجنه، وتيذكر بليد المشير   مديناويقال إنه ف  أول نزوله      
 :فقال

 تناءت بأر  الغرب عن بلد النخِل                       تبدنت  لنا   ونط   الرُّصافا    نخلٌا          
 فقلُت  شبيه   ف   التغرب   والنوى           وطول التنائ  عن بن َّ وعن  أهل          
 نشأت   بأر    أنت  فيها   غريبٌا           فمثلك  ف  اسقصاء والمنتأى  مثل                               
            )9( تِك غوادي المزن من صوبها الذي           ينحُّ  وينتمري النماَكْين بالوبلِ نق         

                                                 

)
2

 .917-919، ن9لبلدان، دار صادر، بيروت، لبنان، جمعجم ا: الحموي، ياقوت) 
)

3
 ،  1181الوطن ف  الشعر العرب ، مديريا الكتب والمطبوعات، مطبعا جامعا حلب، : طنوس، وهيب )
 .         717ن    

(
1

 .   71، ن1117، 1، ج1حنين مؤنس، الشركا العربيا، ط. الحلا النيراء، ت: ابن اآلبار (
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فالنخلا الت  انتزعت من موطنها العرب ، وعاشيت في  األنيدلس، ذات األجيواء البياردة، غريبيا غربيا      
 .عبد الرحمن الداخل، وهو يدعو لها بالنقيا، فكأنه يخاطب فيها نفنه

                     

أما أبو تمام، فيعلن أن االغتراب، قد تملك جند ، وأن الدهر مصرن على أن يفر  بينه وبين وطنيه      
خوانه، فكلما اتخذ وطنيا ، غربيه اليدهر عنيه، لهيذا فهيو دائيم التودييع، ودائيم األحيزان واآلالم، وفي  شيو   وا 

 :منتمر، يقول
 

 وأحزان               الثان            البيُن أكثُر من شوق ما  اليوُم  أوَل  توديع  وال           
 دِا   الفراَ   ف نَّ   الدهَر  ناعد             فصار أْملَك من روح  بجثمان                                   
           بالشام  أهل   وبغداُد   الهوى وأنا           بالرنقتين   وبالفنطاط   إخوان             
 ُتطوِّح ب  أقصى ُخراناِن             وما أظنُّ النوى ترضى بما صنعت          حتى         
                 )7( كان عيش  به حلوا  بحلوانِ  خلنفُت  باألف   الغرب    ل   نكنا            قد          

      

نانا  باالغتراب، فهيا هيو ذا يعلين تبرميه مين أخيال  وكان أبو نواس من أشد شعراء تلك المرحلا إح     
 :الناس ف  عصر ، الت  تنطوي على الغدر والخيانا، يقول

 

 أرى اسخوان ف  هجر أقاموا            وخان الخلن وافتُقد  الذنماُم              
          
(هداُم فصرُت مالزما  لذناب  عيأ             تضمَّنه اعوجاٌج، وان         

1
( 

 

ويصييرخ أبييو نييواس فيي  وجييه معاصييريه، معلنييا  رفضييه لكييل مييا يتمنييكون بييه ميين قيييم ومفيياهيم، حتييى      
 :الدينيا منها
          

 )9( مال  وللناس كم يْلَحْونن  نفها             دين  لنفن  وديُن الناس للناس         

 

تعني   "لحياته، وألفعاله، ولقيميه ومفاهيميه، إنهيا  فف  هذ  الصرخا تأكيد على حريته، وعلى اختيار      
  )7( "..انقطاا الشاعر إلى عالمه الداخل  الخان، حيث يضيئه صوت األعما 

                                                                                                                                                      

(
2

 .71نالمصدر الناب ،  (

(
3

 .711-718، ن9ديوانه، شرح الخطيب التبريزي، دار المعارف، مصر، ط: أب  تمام (

(
1

 .111أحمد عبد المجيد الغزال ، دار الكتاب العرب ، بيروت، ن. ديوانه، ت: أبو نواس (

(
2

 .919، نالمصدر الناب  (

(
3

 .11، ن1111، 1مقدما للشعر العرب ، دار العودة، بيروت، ط: أدونيس، عل  أحمد (
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لقد لجأ إليى الخميرة، فيالخمرة  ؟واجه أبو نواس هذا االغتراب؟ وكيف انتطاا أن يقهر  ويبدد  ولكن كيف
زمين مين الضيوء : زمين آخير"لجيأ إليهيا باحثيا  عين  ،ةتننيه هموميه وأوجاعيه، وتنقليه إليى عيالم أكثير منير 

 .)1( " والشمس ال يعرف الليل
 

 :فلننتمع إلى قوله     
      

 )9( إذا خطرت فيك الهموم فداوها          بكأنك حتى ال تكون همومُ              

 

لخطيئيا لتأكييد حريتيه ويلتق  أبو نواس، مع الفيلنوف الوجودي كيركجورد في  لجوئيه إليى اسثيم أو ا     
فالخطيئا بالننبا إليه، ف  إطار الحياة الت  كان يحياها، ضرورة "وانفصاله عن اآلخرين وتعاليه عليهم، 

 :يقول )1(  "كيانيا، ألنها رمز الحريا، رمز التمرد والخالن
 

(أنفت نفن  العزيزُة أن تقنع         إال بكلِّ ش ء  حراِم               
1

( 
  

وحييين نقييرأ أشييعار ابيين الرومييي ، نلمييس إحنانييه المرييير بيياالغتراب عييين النيياس فيي  عصيير ، وألميييه      
واشييمئزاز  ميينهم،  الشييديد ميين فنيياد زمانييه وأهلييه، وال أدلن علييى تبرمييه بالنيياس، ونييخطه علييى أوليي  األميير،

 وعلييى عميي  إحنانييه باالنفصييال عيينهم، وعيين زمييانهم، الييذي يرفييع ميين شييأن التييافهين، ويغيي  ميين شييأن
 :األخيار، من قوله يصفهم

 

 جيٌف أنتنت فأضحت على           اللجا والدرٌّ تحتها ف   حجابِ          
 وغثاء عال عبابا  من  اليمِّ            وغا  المرجان تحت العباب                     
    )1( ورجاٌل   تغلبوا    بزمان             أنا   فيه  وفيهُم  ذو  اغترابِ          

            

لقد وجد ابن الروم  ف  اعتزال الناس ملجأ للخروج من أزما اغترابه، كميا وجيد أيضيا  في  النيخريا      
 .ملجأ آخر، فعن طري  النخريا، ينتقم من الناس الذين ظلمو ، ويحطم المجتمع وأننه

  
، فهييو يشييتا  إلييى حضييارة مصيير أمييا فيي  العصيير الحييديث، فكييان لشييوق  أمييير الشييعراء أشييواقا  كثيييرة     

لى أمجاد الشر ، وهو يشتا  ويحن إلى شبابه، ويشتا  لى طموح العرب، وا  ويحن إليى وطنيه  العريقا، وا 

                                                 

(
4

 .91ن المرجع الناب ، (

(
5

 .171ديوانه، ن: أبو نواس  (

(
1

 .99مقدما للشعر العرب ، ن: أدونيس، عل  أحمد (

(
7

 .719ديوانه، ن: أبو نواس (

(
1

 .       981، ن1حنين نصار، الهيئا المصريا العاما للكتاب، ج. ديوانه، ت: ابن الروم  (
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عليى غيرار  –حنينا  فيه لوعا وأنيى، وفييه تيذكر وتيأثر، ففي  بيالد األنيدلس نظيم شيوق  نيينيته المشيهورة 
 :والت  يقول فيها –نينيا البحتري 

 

 رحه الزمان  المؤنِّىجمصَر هل نال القلُب عنها           أو أنا  ونال         

                     )9( كلما     مرت   الليال     عليه           ر ،  والعهُد ف  الليال   تقنِّ          
 

 :وفيها يذكر البيت الذي أصبح جاريا  على األلننا مجرى المثل     
                       

                     )7( وطن  لو شغلُت بالخلِد عنُه           نازعتن  إليه ف  الخلد نفن          
 

وطنييه،  واسننييان بطبيعتييه شييديد االشييتيا  إلييى الشيي ء الييذي ألفييه، نييواء أكييان ذلييك وطنييه أم غييير     
تماعييييا  تربطيييه بغيييير  عالقيييات جاالنييييما إذا ربطتيييه بيييذلك المكيييان ذكرييييات إننيييانيا معينيييا باعتبيييار  كائنيييا  

 .اجتماعيا مختلفا
 

منييذ العصيير الجيياهل  وحتييى يومنييا فيي  العصيير الحييديث قييد حفييل بهييذا اللييون ميين : خالصييا القييول     
الشعر، وال نريد أن ننهب ف  الحديث عنه ك  ال نبتعد عن صميم موضوعنا، إذ إن اهتمامنا نينصيب 

فهيذ  المشياعر صيادرة عين نفيوس . نهم إيلييا أبيو ماضي على مشياعر االغتيراب عنيد شيعراء المهجير، ومي
 .                   معذبا ذاقت الغربا، وقلوب محطما قانت الشقاء والهوان

كميا ييذهب إليى  – كما أنهيا ليم تقتصير عليى تليك األحانييس الحزينيا التي  تشيد المغتيرب إليى وطنيه     
أشييمل ميين ذلييك وأعميي   فهيي   تشييمل فكييرة  تثييير شييوقه وحنينييه، بييل هيي    والتيي  :إحنييان عبيياس" ذلييك 

("  الغاب أو العالم المثال  الت  طالما ترددت ف  أشعار المهجريين
1

(. 
       

أن الشاعر أصبح يحياور الطبيعيا ويمزجهيا ب حنانيه وعواطفيه " إبراهيم خليل ف  كتابه، . ويذكر د     
واتخيذت .. واليبغ  إليخ وفيب والخييلحيوينقط عليها ما يموج ف  نفنه من مشاعر القل  واالضطراب وا

("  الطبيعا مادة يغرف منها الشاعر المهجري مجازاته وصور 
9

(.  
 

 :فهذا جبران خليل جبران ُيعرب ببيان واضح دقي  عن موقفه الجديد من الطبيعا    
 

 هل  َتِخَذت الغاب  مثل           منزال دون القصور                        

                                                 

(
2

 .17، ن1با مصر، جشوق ، أحمد، ديوانه الشوقيات، مكت (

(
3

 .11المصدر الناب ، ن (

(
1

 .      111، ن1111، 9الشعر العرب  ف  المهجر، دار صادر، بيروت، ط: عباس، إحنان (

(
2

 .179، ن9117، 1مدخل لدرانا الشعر العرب  الحديث، دار المنيرة، األردن، ط: خليل، إبراهيم (
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 تبنعَت         النواق           وتنلقت  الصخور                               وت         
 جفنات العنب                                      هل جلنَت الَعصر مثل           بين         
                               والعناقيُد           تدلت          كثريات    الذهب                                    
فت     الفضا                                                   هل فرشت العشب  ليال           وتلحن
(زاهدا     فيما     نيأت           نانيا  ما قد  مضى          

7
( 

                             

ا ويرتحل إلى الغاب حيث الطبيعا الصيافيا التي  ليم يمازجهيا دخياُن فهو يدعو القاريء ليترك المدين     
يييير صييييفوها ضييييجيج اآلالت والمركبييييات، وأن يتمتييييع بجمييييال األوديييييا والصييييخور  المييييدن والمصييييانع، ويعكِّ

 .والعناقيد المدالة من عرائأ العنب كأنها ثريات من الذهب الخالن
 

البييراري  لهجيير الُمييُدن والعيييأ فيي  –ال تلميحييا  صييراحا  –وهييذا إيليييا أبييو ماضيي  يييدعو هييو اآلخيير      
 :    مثلما عاأ الناس األوائل على فطرتهم الت  فطرهم عليها الخال 

      

 تعالْ   إنن ربَّ  الحبِّ            يدعونا  إلى  الغابِ          
 لك    يمزجنا   كالماء           والخمرة  ف    كاِس                     

 ويغدو  النوُر  جلبابِك            ف   الغاب  وجلباب          
 )1( فَكْم نصغ  إلى الناس            ونعص  خالَ  الناسِ          

 

وكأن أصحاب شعراء المهجر ينكرون العالم الصناع  الذي انتقلوا إليه، ينكرون ما يعتمد عليه من      
 .إحالل اآللا محل اسننان

ذا طبيعيييا  لشييعراء يحنييون فييرديتهم، ويجيييدون فيي  هييذ  الحييياة اآلليييا مييا يضييعف تليييك وقييد يكييون هيي     
 .يصبح منخرا  لها بعد أن كان ينخرهافالفرديا، إذ يصبح اسننان عبدا  لآللا بعد أن كان نيدها، 

 

ولييس ذليك كييل ميا يييؤذي شياعر المهيياجر األمريكي  في  المدينييا الجدييدة التيي  يعييأ فيهييا بيل يؤذيييه      
نه ليمد بصر  فييرى الحيياة كلهيا مين أ يضا  ما فيها من اضطراب وتفكك، وما يحنه بها من ملل ونأم، وا 

حوليه قاميت علييى ضيرب مين الثنائيييا التي  صياغها اسننييان لنفنيه، في ذا هييو يحجيل في  قيييود تكبنليه، ميين 
 .والجهل، والخير والشر مثل النيادة والعبوديا، واسيمان والكفر، والنرور والحزن، والعدل والظلم، والعلم

 

                                                 

(
3

 .717بران خليل جبران، نالمجموعا الكاملا لمؤلفات ج: نعيما، ميخائيل (

(
4

 .79، ن1119، 1ديوان الجداول، دار العلم للماليين، بيروت، ط: أبو ماض ، إيليا )
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وهم لذلك يتمردون على تلك الحياة، يعافونها ويزدرونها، ويحاولون أن يفروا منها إلى حياة الطبيعا      
وكييل ذلييك يمثييل الهييروب الييذي يلتجيي ء إليييه اسننييان . والغيياب، حيييث المعيشييا البنيييطا والجمييال النيياذج

 .حين يعجز عن مواجها الواقع
 

يرى أن الشعر الح  البيد مين أن  الذي" ر اسلهام، كما يرى األمير شكيب أرنالن، فالطبيعا مصد     
يصدر عن انفعال نفن  يعتلج ف  صدر الشاعر ويدفعه إلى القول وتخير ننى الكالم للتعبير عين هيذ  

("  المشاعر القويا
1

(.  
إليييى  ا هييي  التييي  أوحيييتوميييا الغربيييا إال تليييك القيييوة الخالقيييا فييي  الشيييعر المهجيييري، ألن تليييك الغربييي     

المهجريين بالشعور باللوعا واالنعزال، وذلك اسحنياس بالتألييه لعيالم الطبيعيا الجمييل، كميا يمثنليه وطينهم 
الحقيق  الذي يعد غابا  جميال ، إذا ما قيس بذلك الصخب والضجيج الذي اصطدموا به ف  مهاجرهم، ثم 

ولا الت  تعد بح  المهد الهادي الجميل، اليذي نعميوا الشعور بجمال الطفولا، وحالوة ذكرياتهم، تلك الطف
 .به ف  وطنهم األم

 

إن المهجييري قييد عيياأ غربتييه حييياة ونييلوكا  قبييل أن ينظمهييا شييعرا ، عاناهييا وحشييا ومكابييدة قبييل أن      
ذا كان العرب  القديم يعيأ حياته بشيكل طبيعي  ثيم تنتابيه اليذكرى فيرنيل أبياتيا  تصيف  يعبر عنها فنا ، وا 

رنم صور تلك الذكريات، ف ن المهجيري يتخيذ مين الحنيين رميوزا  أشيمل وأعمي ، رميوزا  لألميل في  والدة وت
ر وفاضييل يفهييم الشيياعر ويتعيياطف معييه، غربييا المهجييري تطييل خلييف كييل جوانييب جديييدة، والدة عييالم خينيي

هيجيت و ا، حفزته للتعم  في  ذاتيه وانيتبطان أنيرار وجيود  وفلنيفا الكيون مين خاللهي والت حياته وشعر ، 
 .مشاعر  ضد أعداء وطنه الذين تنببوا ف  هجرته واغترابه

لقيد اتنيعت آفيا  غيربتهم وكثييرت دالالتهيا، وتأصيلت مشياعر االغتييراب في  نفونيهم وأصيبحت أبعييد      
غورا ، وباسضافا إلى الغربا المكانيا الت  طالعناها ف  الشعر العرب ، طالعنا ف  شعرهم غربيا معنوييا، 

غربييا اليينفس التيي  ال تييأتلف مييع نفييوس اآلخييرين الييذين ال يقييدرون و والفكيير واللغييا والحضييارة،  غربييا الييروح
مشيياعرها وال يفهمييون مُثَهَلهييا، كييانوا قييد اغتربييوا فيي  وطيينهم ألنييه مليي ء بالمتناقضييات التيي  عجييزوا عيين 

قيم صدمتهم واألمن ف  مجتمع المهجر، على  الحريا ميحلها فهربوا منها بالهجرة، حيث انتيقظوا من حل
وعصفت بأرواحهم الحنانا، وأرنقهم الشك فيما عاشوا عليه ف  قيراهم الصيغيرة البنييطا وميا فاجيأتهم بيه 
الحضارة الغربيا الماديا القانيا، وأضنتهم العزلا النفنيا ف  عالم زلزل كل ما ورثو ، غربا الذعا معقدة 

م تغييرت يم قديييه لعالييطيان األخيرى، النتمائيبعيدة األغيوار، اتنيعت فشيملت اغتيراب اليوطن نفنيه بيين األو 
 .قيمه ف  العالم الجديد

 

                                                 

(
1

 .    991، دار الفكر العرب ، القاهرة، ن9ف  األدب الحديث، ج: الدنوق ، عمر( 
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كميا أن شييعورهم بالعزليا في  هيذ  الميدن الصيناعيا الكبيرى التيي   ":  في  كتابيه قيول عمير الدنيوق يو      
يتطاحن فيها البشر ويتصارعون على المادة، وال يجيد فيهيا الغرييب إال الوحشيا والضيي  جعليتهم يعكفيون 

  .)1( "نهم ويكثرون من تأمالتهمعلى أنف
 

 :     األمريكيا انتمع إلى إيليا أب  ماض  يصور هذ  الحيرة الت  يعانيها المغتربون ف  زحما الحياة     
 نحن ف  األر  تائهون كأنا              قوم  مونى ف  الليلا  الظلماء         
 من  ظالم  والناس من  ألالء   ضعفاء    محقرون      كأنا                       
(واغتراب  القوي عز  وفخر              واغتراب الضعيف بدء الفناء          

9
( 

                                              

الشيييك أن شيييعر  االغتيييراب عيييرف منيييذ العصييير الجييياهل  وأن شيييعر التيييراث حفيييل بلوعيييا الفقيييد، وأن     
من الشعراء ذاقوا مرارة االغتراب من مهد الطفولا ومراتع الصبا، بيد أن الفر  بين الجاهليين ومن تالهم 

الشعر التراث  والشعر المهجري ف  هيذا المجيال ال يتمثيل في  تليك الكثيرة مين هيذا النيوا الشيعري، وال في  
كييون شييعراء المهجيير قييد برعييوا فيي  تصييوير مشيياعر اغتييرابهم، ومجييال مييوطنهم الييذي غييادرو ، ومشيياعر 
الحييب والتقييدير فحنييب، إننمييا يتمثييل أنانييا  فيي  نوعيييا الغربييا نفنييها، هييذ  النوعيييا التيي  أحنييها كييل ميين 

   .الشعرين
             
صيييور الغربيييا المكانييييا، بينميييا انيييتطاا الشيييعر المهجيييري أن " فالشيييعر التراثييي  فييي  رأي  أنيييس داود      

("  يصور الغربا النفنيا الحائرة الالذعا
1

(. 
 

 اك غربيييا بنييييطا نييياذجا واكبيييت بنييياطا الحيييياة الجاهلييييا، فييي  حيييين هنييياك غربيييا معقيييدة بعييييدةفهنييي    
األغييوار، أو غربييا مفلنييفا عميقييا إن صييح التعبييير، غربييا عيين العييالم أحنييها المهجريييون تنييتبطن الييذات 

 .                         اسننانيا، وتحاول أن تنبر أغوار الوجود، بحثا  عن موطن آمن
 

ذا كييان شييعر االغتييراب قييد ورد فيي  الشييعر التراثيي ، بشييكل متنيياثر هنييا وهنيياك، كمييا يشييير بعيي        وا 
عنييد تلييك الفئييا ميين  الدارنييين، ف نييه قييد ظهيير بتجييلأ ووضييوح، وأصييبح غرضييا  شييعريا  لييه مميزاتييه ومقوماتييه

لشييماليا منهييا الشييعراء اللبنييانيين والنييوريين الييذين عاشييوا بعيييدين عيين الييوطن حيييث هيياجروا إلييى أمريكييا ا
 .والجنوبيا

 

                                                 

(
1

 .        917، دار الفكر العرب ، القاهرة، ن9ف  األدب الحديث، ج: الدنوق ، عمر( 

(
2

 .119زهير ميرزا، دار العودة، لبنان، ن. ديوانه، ت: أبوماض ، إيليا( 

(
1

            .  117، ن1111التجديد ف  شعر المهجر، دار الكاتب العرب ، القاهرة، : داود، أنس (
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وهناك أحنوا بحقيقا البعد عن الوطن، وشعروا بالغربا تحيط بهم مين كيل جانيب، النييما أن هنياك      
عييادات وتقاليييد تختلييف عمييا ألفييو  فيي  شييرقهم، ثييم الصييعوبا فيي  التعامييل مييع غيييرهم التيي  واجهييتهم فيي  

مشيياعر االغتييراب شييغلهم الشيياغل، وهيي   فميين ثييم كييان التعبييير عيين .غييربتهم الخييتالف اللغييات واللهجييات
 .مشاعر صادقا

      

وهذ  التجارب كانت ف  صور جدييدة أثيرت في   .ف  كل تجاربهم الشعريا لقد أظهروا هذ  المشاعر     
 .كل الشعراء والكتاب

 (: بالدي ) ف  قصيدته (: رشيد أيوب ) تأمل قول      
     

                 )9( لذاك  تران  منتهاما بها  حبا           خلقُت ولكن ك  أموت بها حبا           
 

 :(الشاعر ف  النماء ) ف  قصيدته : وهو يقول( أبو ماض  ) وتأمل      
 

 عال                  فأشرف ا  ف          
 يشهد لبنان ف  المناء                        
     فقال ما أنت ذا جنون                    
نما           وفاء                 ذو  أنت  وا 
 طودا                 ف ن لبنان ليس         
(نماء   لكن  وال بالدا         

1
( 

 

 :  وتأمل هذ  اللوحا الت  يقول فيها الشاعر نفنه
                            

 هذى نفوح التالل                                  
 هذى أعاليها                        

 هذى عيون الجبال                        
 تجري مآقيها                        
 هذى ديار الصبا                        
                       )9( يا ليتن  فيها         

       

                                                 

(
2

 .                        71، ن1111ديوان األيوبيات، نيويورك، : أيوب، رشيد (

(
1

 .199، ن1111، 1ديوان الخمائل، دار العلم للماليين، بيروت، ط :أبوماض ، إيليا (

(
2

 .191زهير ميرزا، دار العودة، لبنان، ن. حقي ديوانه، ت: أبوماض ، إيليا (
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يبكيون عليى  –أبيدا   –هجير يجيد أنهيم ميا كيانوا والذي يقرأ ميا بيين النيطور لنمياذج وشيعر شيعراء الم     
اليييذي كيييان يتمثيييل أميييامهم فييي  األزهيييار، واألنهيييار، واألشيييجار والطييييور وكيييل بنييي  ، الجميييال الزائيييل الفيييان 

نميا .اسننيان ويتمثييل هيذا الجميال فيي   .كيانوا ينشييدون الجميال الخاليد الييذي ال يفنيى أبيدا  فيي  دنييا الحيياة وا 
وهذا هو الجمال الح  الذي ذكرو ، وحي  لهيم أن يبكيوا عليى  .لى الدوام هناكاألماكن المقدنا الخالدة ع

 . فراقه آناء الليل، والنهار وقد كان
                                     

وبهيذا يكيون شيعراء المهجيير قيد خيالفوا تقالييد الشييعراء في  الجاهلييا اليذين درجييوا عليى وصيف الييديار      
 .       ن ما بين شعراء المهجر، وشعراء العصر الجاهل  ف  هذا االتجا واآلثار الفانيا، وشتا

 

أميا  .وهذا االغتراب، والبكاء الذي وجد ف  شعرهم كان خارجا  من عاطفيا أثيرت علييهم تميام التيأثير     
 . هذ  األماكن الت  تنب  ف  قلوبهم ف  كل وقت وحين -اآلن فهم ف  أمكنا بعيدة أننتهم 

                

إن المتأمل ف  كل الشعر المهجري يرى مشاعر االغتراب والشيو  والصيراخ، والعوييل اليذي جعلهيم      
 .            يذرفون الدموا حرقات على جمال هذ  البقاا الت  تركوها بما لها من طهر، ونفانا على الدوام

الييذي ذهبييوا إليييه، والمجتمييع  وحيي  لهييم هييذا ميين كييل الوجييو  وشييتان بييين المجتمييع العلميي  الصييناع      
 .   الروحان  الصرف الذي تركو 

               

انييتمر المهيياجر غريبييا  يشييعر كأنييه أداة فيي  آلييا ضييخما أو رقييم فييي  : " يقييول الييدكتور جميييل جبيير     
جييدول طويييل، فهاجييه الحنييين إلييى األمييس، إلييى الطفولييا، إلييى بييالد ، إلييى فردونييه المفقييود، وتطلنييع إلييى 

  .النحري يبنيه كل يوم بطين أحالمهموطنه 
 

قته ما لبثت أن اتخذت لها بعدا  ما ورائيا  لم يعد لبنان، ف  نظر     هذ  الغربا الماديا والمعنويا الت  طون
هيييذ  باألدييييب  ايالشييياعر، أرضيييا  ككيييل أر ، بيييل قطعيييا مييين نيييماء أو نيييماء، وقيييد دفعيييت الغربيييا المثلثييي

دفعته إلى الهروب نحو الوراء، نحو الطفولا وذكرياتها، حول . يأسالمهجري إلى النأم من واقعه حتى ال
الموقييد فيي  الشييتاء، وفيي  المالعييب بييين الكييروم ، حييين تشيير  الشييمس، ودفعتييه نحييو األمييام، نحييو نييراب 
 " منقذ، ف ذا لبنان منتودا الذكريات الننقيا، وعروس الخيال، بل المالذ، أو المنطل  إلى الوطن النحري

)
1

(. 
 

                                                 

(
1

 ، دار الكتب العلميا، 1طنقال  عن جميل جبر، إيليا أبو ماض ، شاعر النؤال والجمال، : برهوم ، خليل( 

 .91، ن1117بيروت،      
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لقد صوروا حبهم وهيامهم بوطنهم، وعبنروا عن إحنانهم بالضي  والغربا، كما أكثروا مين اسعيراب      
مصورين  بذلك اضطرارهم لمغادرة   .عن رغبتهم ف  العودة الت  أصبحت من أمنياتهم الغاليا ف  الحياة

 .                    الوطن
 

أهمهييا الهييروب ميين الظلييم واالنييتبداد التييركيين، ميين : ولعييل ذلييك االضييطرار جيياء نتيجييا عوامييل عييدة     
والبحييث عيين مكييان آميين ينعمييون فيي  خاللييه بالحريييا والطمأنينييا، وال نيييما حريييا القييول والعقيييدة، فييانطلقوا 

          . على نجيتهم
ذين وأعتقد أن لهذ  الحريا أثرا  كبيرا  في  نيزعتهم الثورييا عليى كيل القييم في  بالدهيم والنييما هيؤالء الي     

هاجروا إلى أمريكا الشماليا وعلى رأنهم جبيران، ونعيميا، وعريضيا؛ لقيد كيان ذليك أشيبه بيرد فعيل للكبيت 
 .الشديد الذي عانو  ف  بالدهم، وللحرمان المزري الذي دفعهم إلى ترك الوطن الحبيب

 

لهييا  نفييوس مرهفييا انييودت فيي  وجههييا الييدنيا علييى جمالهييا، وضيياقت بهييا األر  علييى رحبهييا، فبييدت     
 .عيوب وطنها مجنما، وراحت ترش  مجتمعها بحجارة النقد وتخل  المبررات للتمرد عليه والرحيل عنه

هذا الشعور الحاد بمناويء المجتمع هو الذي كان ينم  الذات الروماننيا المتميزة ف  أعما  تليك      
، إنها غربا الرومانن  وغربا النفوس الشاعرة ف ذا ه  تشعر بالغربا عن وطنها وعن قومها قبل اغترابها

يفهمونه وال يقدرونه ح  قدر ، ومن قبل  العبقري وهما صنوان، كالهما يحس إحنانا  حاداًّ بأن الناس ال
األيام لمطامحه وأمانيه ف ذا هو يشعر بانفصيامه  أحس بمثلها أبو الطيب المتنب  ف  صبا  حين تصدت

 :عن قومه، وغربته عن وطنه
 

(غريٌب كصالح  ف  ثمود          -تداركها ا   –  أما أنا ف          
1

( 

 

كييذلك ركييب شييعور االمتييياز فيي  تلييك األمزجييا المرهفييا فشييعرت بالغربييا عيين أمتهييا وجنحييت سحاطييا      
حتيى ..نعاجيا  وغربانيا   ومن الناس...نفونها الجائشا بهالا من العظما والبطولا جاعلا منها ننورا  وأنودا  

عين اليديار خييل إليهيا أن كيل  ألزما ف  هذ  النفوس اليذروة بامتطائهيا ميتن البحيار ورحيلهياإذا ما بلغت ا
مييا فيي  وطنهييا شييرور ومحيين وأن كييل مييا وراء األفيي  خيييرات ونعييم، ففيي  ذلييك الشيياط ء المجهييول تونييم 

 . الحريا المعبودة، وف  تلك األر  الجديدة توهم النعادة المنشودة
 

نفيوس الطامحيا تبعييا  لشيعورها باالمتيياز أنهييا خلقيت سدراك المعيال  وصيييد ومين هنيا اعتقيدت هييذ  ال     
 .    اللؤلؤ المكنون، وأن عليها ف  نبيل هذا الهدف الكبير أن تنوح ف  األر 

 

                                                 

(
1

 ، 1119بدر الدين حاضري حمام ، دار الشر  العرب ، بيروت،. حقي ديوانه، ت: المتنب ، أب  الطيب (
 .17ن، 1ط     
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ولييم تكيين المهيياجرة فيي  حقيقييا أمرهييا إال الهييرب ميين الواقييع المرييير الييذي نعهييد مثلييه لييدى الروماننيييين     
 .    لقد ُحم القضاء، ولم يكن من الرحيل بد .آلفا حين كانوا يضربون ف  ا

      

وف يصف يوأقلعت تلك النفن بما حملت، تاركا على الشاط ء األنات والحنرات، وهذا شفي  معل     
 :فيقول: الت  أطل  انمها على مجموعته الشعريا" نداء المجاذيف " ذلك المشهد المؤثر ف  قصيدته 

 

 يم طاب لها صدى            يرجعه صف  على الموج هاديءمجاذيف عبر ال         
 يدفعن    فتيانا     تذريهم   النوى            على  كل  أف  والرياح  تناويء                           
 فوا    ما  أدري  أعند   وداعهم            تئن الصواري  أم تئن المراف ء                  
 )9( لوا بوجه من كوى النفن واجم            كأن   بهم  دمع بكته  الشواط ءأط         

 

 مي  صدورهيرز ، وفينزح المهاجرون عن أوطانهم إلى المكان الذي ينبت العز ويوفر ال     
آمال مديدة بالنعادة ورغد العيأ، وف  نفونهم أناطير موشاة حول أناس بعينهم غيادروا قيراهم وجبيالهم 

 .ثوا أن أصابوا من المال والجا  ما ال عين رأت وال أذن نمعتولم يلب
إنهييم ينييتحثون خطييا نييفنهم نحييو العييالم الجديييد وعيييونهم الحالمييا معلقييا بيياألف  الغربيي  فتتييراءى لهييم      

 .شواط ء األر  الموعودة متشحا ببرود الحريا متأللئا ببري  النضار
 

وطرحتهم على تلك الشواط ء البعييدة حتيى ارتطميت آميالهم ولكن ما إن لفظتهم النفن من أشداقها      
 .بصخورها وتبددت أحالمهم على رمالها

 

مييا رأو  بعييين الخيييال لماعييا  لييم  فعبنييت ميينهم الوجييو ، وجمييدت البنييمات علييى الثغييور، وبييان لهييم أن     
ذا لقمييا العيييأ كامنييا فيي  قلييب الحجيير وفيي  فييم النييبع، و  ميين دونهييا العيير  يكيين فيي  الحقيقييا إال نييرابا ، وا 

 .     والدمع
وهكيذا ينتهيي  فصيل يتبعييه فصييل  .وكيان البييد لغرييزة البقيياء مين خييو  معركيا القييوت وكنيب الييرز      

ذا األمر كما قال إلياس فرحات  :ف  تلك المأناة الكبيرة، وا 
      

(مرت ليال  األنس والصفاء           وانقلب النعد إلى شقاء          
1

( 

 

 .حر المهاجرون ف  أول أمرهم بعظما الغرب العمرانيا وتفوقه العلم  والصناع فقد ن     
 

                                                 

(
2

 .  1، ن1111ديوان ننابل راعوث، بيروت، : معلوف، شفي  (

(
1

   .    81، ن1191ديوان الربيع، نان باولو، : فرحات، إلياس( 
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علييى أنهييم بعييد أن خاضييوا غمييرات الجهيياد هنيياك وذاقييوا األمييرنين فيي  نييبيل الييرز  ظهيير لهييم الوجييه      
 هييذا الكفيياح المضيين  ألجييل المييال، وهييذ  الحييياة الميكانيكيييا الخاليييا الييروح –اآلخيير ميين المدنيييا الحديثييا 

مدنيا النرعا والزحام والتكاليب والخصيام، فأخيذ األدبياء مينهم  –والجمال، هالتهم مدنيا اآلالت والمعامل 
فلم يجدوا عليى البعيد  .يصورونها للناس تصويرا  ينفنرهم منها ويحبب إليهم جمال  الطبيعا وبناطا الروح

وما  .ن به من واقعهم القان  المريرغير الذكريات يبددون بها الوحشا، والحنين إلى مرابع الشباب يهربو 
يولييد  هييذا الحنييين ميين حييزن وشييكوى وأنييين وضييي  بالحييياة والنيياس والقييوانين وربمييا رافيي  هييذا الحييزن ثييورة 

 .             على األقدار والقيود الت  حالت بين هؤالء الشعراء ومرابع صباهم
      

ا العثمانيا، ومزيجا  من الثورة على االنيتعمار وكانت هذ  األحانيس مزيجا  من الغضب على الدول     
الييذي مييز  العييرب شييذر مييذر، وميين الثييورة علييى القيييم والتقاليييد فيي  الييوطن العربيي ، وربمييا البييرم والضييي  

 .عن العالقات اسننانيا بعادات وتقاليد البيئا الجديدة ف  أمريكا وما فيها من ماديا وصخب وبعد
ال ": المصاعب الت  القاهيا المغتربيون، فيقيول" المغتربون "   كتابه ويصف عبد اللطيف اليونس ف     

ينتطيع كاتب، مهما أوت  من قوة البالغا، أن يصور تلك الفترة القانيا الت  مرت عليى المغتيربين، في  
المراحل األولى من اغترابهم، ومهرت حياتهم بنضيال دونيه قيدرة اسننيان العيادي، وطبعتيه بطيابع الكفياح 

  ، والجهاد ف  نبيل وضع أفضل، وعيأ أجمل، وجمال البطول
 :)1( "بدوي الجبل " أكمل؛ وقد كان شعار كل منهم قول الشاعر المهجري 

 

 )9( والعيأ معنا  الكفاح                فهالك من لم يكافح          
   

مهجييييري بعاطفييييا مييييا أشييييقى النييييازح المغتييييرب وصييييدر  تشييييتعل فيييييه نييييار الحنييييين، ويمتليييي ء الشييييعر ال     
المغتربين نحو وطنهم، وحنينهم الدائم للعودة إليه، فف  نفس كل شاعر مهجيري حنيين، ال ينقطيع وشيو  

 .ال ينفد، وتطلع دائم نحو أر  الطفولا ومهد الذكريات
 

وحتيييى أولئيييك اليييذين أقصيييتهم عييين اليييوطن نيييياط األليييم، وقنيييوة الزميييان، ودفعيييت بهيييم ظلميييا الييييأس      
 را   يحتى أولئك الذين انتبدلوا عبوديا بحريا، وفق .، نخيا العطاءوالبؤس، إلى أر 

 :بغنى، وشقاء بنعادة، وضيقا  بنعا، عمرت الذكريات قلوبهم، وأفئدتهم، وما أصد  ما يقول شوق 
          
(لو شغلت بالخلد عنه              نازعتن  إليه ف  الخلد نفن   وطن          

7
( 

                                                 

(
1

 دار نقال  عن عبد اللطيف يونس ف  كتابه المغتربون، المهجري، قصا األدب : خفاجى، محمد عبد المنعم (
 .11، ن1117، 9الكتاب اللبنان ، بيروت، ط    

(
2

 .       111، ن1118، 1ديوانه، دار العودة، بيروت، ط: األحمد، محمد نليمان (
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 :ليا أبو ماض  فيعود إلى لبنان، بعد غياب طويل وفيه يقولأما إي     
   

 هنا             حدن    أتذكر  من   أنا                       أنا   النجوم وطن          
 هنا                          ها   الذي             دنيا  كانت    الولد   ذلك    أنا         
 ننا                                مياهك   قطرة             فاضت جداول من   أنا   من         
 أنا    من  ترابك    ذرة             ماجت كواكب من منى                                 
              فاغتنى                             .. بلبل             غنى  بمجدك  أنا  من   طيورك          
 كم  عانقت روح  رباك             وصفقت  ف   المنحنى                                             
 مؤذنا                                                      لليل      فيك    مصليا              للصبح   فيك            
                                                )1( وتمدنا   بنوك             حضارة     للبحر    ينشر              

 

فيالمهجريون تعييودهم مشيياعر الحنييين للييديار واألهييل، وهيم يحيياولون بييذلك إيجيياد معييادل لهييذا التغييرب      
أن يقضي  التقوقيع  يرييدونمتمثال  ف  الشعور باالنتماء، فهم ال يريدون أن يفقيدوا حقهيم في  االنتمياء، وال 

 .                   عليهم ف  شرنقا الوجود المنبوذ، أما بين جدران هذا المجتمع الجديد فهم كالغرباء
 

كيان ممكنيا   ثيولك  ينتعيضوا عن آالم تعزوهم عين مطيامحهم، تراقصيت مشياعر التحنيان إليى حيي     
فتتييوزا األعبيياء واآلالم،  بالمشيياركا واالرتبيياط،أن يجييدوا الراحييا والدعييا فيي  أحضييان الييوطن، واسحنيياس 

 .  وتتنع دائرة المال واألعمال
 

زاء ضيغوطها القانييا       لقد جابه الشباب الواقع االجتماع  والنيان  بتحديات عدة، لم يجيد إزاءهيا وا 
دبييا كانيت النييما وأن أحيداث الحيياة األ ،محاوال  أن يحق  ذاته ف  ناحا غير النياحا .إال أن يفر منها

تترامييى إليييه عيين طرييي  اتصييال الشييام بالعييالم الغربيي ، فهفييت نفييوس هييذا الشييباب إلييى مثييل هييذ  الحييياة 
 .المطمئنا الخاليا من القهر واالنتعباد والمذلا

  
حنانييياتهم المرهفيييا ذرعيييا  بهيييذا الواقيييع إومييين بيييين صيييفوف هيييذا الشيييباب حشيييد مييين األدبييياء، ضييياقت      

ودفئها إلى حيث  القهر، فجابه هؤالء األدباء أقدار النزوح من تربا أوطانهمالمل ء بصنوف من التنلط و 
 .     عليهم التكيف له ا  يح حتميواجهوا قنط الغربا وقنوة الواقع وهم يواجهونه ألول مرة، وأصب

ويجب علينا أن نشير بأن غربا الشاعر العرب  لم تكن غربا ميتافيزيقيا إلى حد ميا، بيل كانيت في       
جتماعيييا فرضييتها مواقييف الالمبيياالة، وحيياولوا أن يييؤثروا فيي  مجييرى أحييداثها، ألن اثرهييا غربييا نيانيييا و أك

                                                                                                                                                      

(
3

 .11، ن1ديوانه، مكتبا مصر، ج: شوق ، أحمد (

(
4

 .  1، ن1119، 1، دار العلم للماليين، بيروت، طديوان تبر وتراب: أبوماض ، إيليا (
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ذليييك يعيييد مييين صيييلب مهمييياتهم ومييين صيييلب وجيييودهم اليييذي يفييير  علييييهم أن يكونيييوا فييي  موقيييع الرييييادة 
ال فيي ن كثيييرا  ميين مقومييات و بصييفتهم ضييمير األمييا والمجتمييع، والمنييؤوليا والتحييدي والمجابهييا،  جييودهم وا 

: " إذ يقييول محميييد فرييييد .تضيييع وتتالشيييى، وتنتفيي  عندئيييذ  أهمييييتهم الفائقييا فييي  الكشييف والتوجييييه والخلييي 
الشعر من أفعل المؤثرات ف  إيقاظ األمم من نباتها وبث روح الحياة فيها، كما أنه من المشجعات على 

  .)1( .."القتال، وبث حب اسقدام والمخاطرة بالنفس ف  الحروب
 

لفكرهم العنان بعد أن اكتووا بنار الغربا ورأوا الحياة في  الربيوا األمريكييا القصييا  الشعراءقد أطل  ل     
عليييى حقيقتهيييا، فيييانكفؤوا عليييى نفونيييهم يتيييأملون كنههيييا وينيييبرون غورهيييا، كميييا تيييأملوا فييي  الحيييياة يحلليييون 

الطالنيم )   هيذا الصيدد ومن القصائد الذائعا في.. ومصير  خاللها..طبيعتها ويفكرون ف  موقع اسننان
مقاطع متنوعا من حيث مضيمونها وقوافيهيا، تتيوالى عارضيا تنياؤالت وحياالت  سيليا أبو ماض  وه ( 

ورؤى ف  الكون والحياة تصطدم جميعيا  بالعدمييا والخيواء، وترتيد إليى نقطيا البيدء، حييث الجيواب الحانيم 
 :دائما  

 
 ....لنت أدري      

 أتيت أين ولكن   أعلم من  ال  ئت ج                        
 طريقا  فمشيت  أبصرت قدام   ولقد                         
 ونأبقى نائرا  إن شئت هذا أم أبيت                         
 طريق ؟ لنت أدري  جئت، كيف أبصرت كيف                          
 الوجود هذا    قديم أنا ف  أم  أجديد                         
 قيود هل أنا حر طلي  أم أنيٌر ف                           
 ..أتمنى أنن  أدري ولكن                         

   )1( لنت أدري                                                           
   

ملكونيه مين العيدة عزيميا ال تليين تجيا  لقد أبلى المغتربون خير بالء ف  مهجرهم القص ، وكيل ميا ي     
يمان ال يتزعزا بجدوى النع   .                                                 قنوة الحياة وا 

                         

قييد حالييت علييى ميير النيينين، فغييدت متجهمييا المالمييح قاتمييا  –صييورة االغتييراب  –إن هييذ  الصييورة      
قبييل المهياجرة مشيرقا القنيمات زاهييا األليوان، لقيد غيا  فيهيا مياء األميل ونضيب  الظالل، وكنا نعهيدها

 . معين التفاؤل وخمدت جذوة الحمانا، وتبدلت بذلك كله الشكوى والهم والندم واليأس
                                                 

(
1

 .         979، دار الفكر العرب ، القاهرة، ن9ف  األدب الحديث، ج: الدنوق ، عمر( 

(
1

 .111-171، ن1119، 1ديوان الجداول، دار العلم للماليين، بيروت، ط: أبوماض ، إيليا( 
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 :وها قد ارتنمت الصور ف  وجه ذلك المغترب الذي وصفه الشاعر المهجري عقل الجر ف  قوله     
 تلك األمان  المشرقات بوجهه            محقت  محا  البدر ضيائه         

 ما  كان  يقنع بالمجرة  مقعدا             حتى لوا  الدهر عن غلوائه                        
           )9( ف ذا  به  واليأس  بحر  زاخر            فلك  محطما  على  أنوائه         

 

الشاعر الغريب إلى أيامه الخوال  حزينا  متحنرا  ومشهد الفرا  ووداا األهل ماثل أبدا  في  لقد انكفأ      
نفنه وراح يطلي  نحيو األفي  الشيرق  زفيرات النيدم والت نياعا منيدم، إنيه اآلن يتيذكر تليك النياعا نياعا 

 .الهجرة بلوعا وحنرة بعد أن خف  لها قلبه ورقصت أحالمه
مييا عييانى حييين طوحييت بييه  الشيياعر المهجييريبييا قانيييا عييانى ميين جرائهييا إن معركييا االغتييراب تجر      

 .المقادير وجعلته عرضا لألرزاء
 

وهكييذا ظييل المغتييرب العربيي  يفتقييد النييعادة نييواء أقبلييت الييدنيا عليييه أم أدبييرت، فقييد كانييت الجييذور      
للروح وبالروح مهما  الروحيا بعيدة الغور ف  نفس الشرق ، وقلما غدا بونعه االننالخ عنها، فهو يعيأ

 .لقد كان أبدا  يفتقد شطرا  غاليا  من قلبه بات رهين وطنه وقومه .أغرته المادة وأثقله المال
 

إن ملحمييا االغتييراب لييم تكيين حقيقييا فيي  حالهييا نييوى مأنيياة وأي مأنيياة، مأنيياة تحكيي  قصييا الرحيييل      
فه  ع  الجوا وحمل األوزار والخبز  عن األر  الطيبا ودموا األم الوالها والتكدس ف  قاا النفينا،

 .المر واللقما المغمونا بالعر ، وه  الضياا والهوان والفقر وافتراأ الثرى وتوند الصخر
وميا  .لقد نارت قافلا ذلك العرب  بعزم وطيد تتحيدى الييأس وتقهير التعيب حتيى بلغيت نهاييا الشيوط     

حيث ال َعلَيم وال قبييل  ف  تلك األصقاا النازحاكان أعجب أمر هذا المهاجر الغريب وما أعم  مأناته 
 .                                                وال وطن، حين اصطفته األقدار من بين الجبابرة ليكون هو بطل تلك المأناة وليكون ضحيتها معا  

 
      

 
 

      
  

      
 

                                                 

(
2

       .        71، ن1111ديوانه، بيروت، : الجر، عقل( 
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لقد أتاح اسنالم لإلننان حريا التنقل ف  األر  والحث عليه وذليك لطليب العليم واليرز  والنيياحا      
دي للصيالة مين ييوم يا أيها الذين آمنوا إذا نيو " : كما جاء ف  قوله. إلخ...ودرء الفتنا والبعد عن الظلم

الجمعة فاسعوا إلى ذكر اهلل وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصيالة فانتشيروا 
  .)1("تفلحون في األرض وابتغوا من فضل اهلل واذكروا اهلل كثيرا  لعلكم

االغتيييراب ويجيييدر بنيييا أن ننظييير إليييى الظيييروف والمنيييببات التييي  دفعيييت الشييياعر إيلييييا أبيييو ماضييي  إليييى   
وتحمليه في  نيبيل ذليك مين مخياطر المغيامرة ووحشيا التغيرب؛ لنيدرك أثرهيا . والنزوح إلى بالد غير بالد 

 .  ف  الشاعر إيليا، كما أنها تعيننا كثيرا  ف  فهم تلك الظاهرة وجالئها
    

القييرن التانييع فقييد اختلييف البيياحثون فيي  تقييدير أنييباب الهجييرة اللبنانيييا إلييى العييالم الجديييد فيي  أواخيير     
يا  مين تياريخ لبنيان الحيديث والتي  كيان لهيا  عشر وأوائل القرن العشرين، تلك الهجرة الت  شغلت جزءا  هامن

وهييييم بييييرغم هييييذا  .أكبيييير األثيييير فيييي  التطييييور االقتصييييادي واالجتميييياع  واألدبيييي  للييييبالد اللبنانيييييا ولشييييعبها
 :منهااالختالف الظاهر مجمعون على أن هناك دوافع عاما لتلك الهجرة 

 

 :الدافع السياسي -1
 

إنمييا هييو دافييع نيانيي  هييام هييو اضييطهاد -هنيياك ميين يييرى أن النييبب األول والمباشيير لتلييك الهجييرة     
للرعايا ونوء اسدارة الحكومييا   -الت  كانت منيطرة على بالد الشام -(الدولا العثمانيا)الدولا الحاكما 

ند اللبنانيين حتى إنهم لم يطيقوا الصبر علييه وكييف أن وفناد األحوال، فقد بات حكم األتراك مكروها  ع
الحكوما قد زادت ف  تعنفها وظلمها لألهال ، فناءت األحيوال اسدارييا، وفرضيت الرقابيا الشيديدة عليى 

حتى إذا قيدم . " األفراد والجماعات، مما جعل القوم يعيشون وكأنهم ف  بوتقا مغلقا على وشك االنفجار
مد عل  حياكم مصير يرييد فيتح الشيام رحيب بيه األهيال  واعتبيرو  منقيذا  ومخلصيا  لهيم إبراهيم باشا بن مح

مما هم فيه من ظلم وظالم، وأيد  األمير بشير الشهاب  وتنفس الناس الصعداء وانتبشروا بعهيد تباشيير  
 ولكن الفرحا ليم تيتم، واألميان  ليم تتحقي  كلهيا، فقيد أفيا  الغيرب عليى صيوت خييول محميد. بيمن ورخاء

عل  وابنه إبراهيم تد  أر  الشيام بحوافرهيا مين نشيوة االنتصيار، وتصيل إليى تركيييا وتكياد تتوغيل فيهيا، 
وبعييودة إبييراهيم إلييى مصيير عيياد الظلييم والتعنييف إلييى لبنييان وعيياد . العييودة ميين حيييث جيياء فييأجبرو  علييى

 األتراك إلى ناب  عهدهم وناموا اللبنانيين ُمرن العذاب، وتبع إبراهيم
 
 

                                                 

(
1

 .1نورة الجمعا، آيا ( 
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أرادوا أن ييرووا غلييلهم مين منيابع  ه من اللبنانيين الذين لم يطيقوا صبرا  على تليك األوضياا ومينمن تبع
وظيل الحيال عليى هيذا المنيوال، . في  لبنيان الثقافا الت  نمعوا عنها ُميننيرة في  مصير بينميا هي  معدوميا

عصيييب الممقيييوت والحكييم يتطيييور مييين نيي ء إليييى أنيييوأ، والجهيييل مرخيي  نيييدوله عليييى الييبالد اللبنانييييا، والت
المشيهورة بحركيا  1811يفر  نفنه على اآلراء واألقوال، والطائفيا على أشدها، مما أدى إلى ثورة عيام

(النيييتين 

والتيييي  نشيييرت مييييذابح القتييييل والنهيييب فيييي  كييييل بليييدة أو قريييييا أو دنييييكرة تجميييع بييييين الييييدروز "  )
ونييا ورونييا وتركييا، ودعيت وقد تدخلت الدول الكبيرى في  ميؤتمر ضيم بريطانييا والنمنيا وبر . والنصارى

غيير أن فرننيا وحيدها نفيذت . إليه فرننا سيقاف المذابح؛ وقيد اتفي  عليى إيفياد قيوة قوامهيا اثنيا عشير ألفيا  
وقبل وصول هذا الجنيرال، ". بوفور دويتل"القرار فأرنلت جيشا  قوامه نبعا آالف محارب بقيادة الجنرال 

أس جيأ وعاقب الموظفين األتراك اليذين وقفيوا عليى الحيياد على ر " وزير خارجيا تركيا"وصل فؤاد باشا 
جنديا  رميا  بالرصان وشن  ( 111)فقتل ". وهم الدروز"أو الذين تواطئوا مع الثائرين ف  لبنان ودمش  

بعيي  األهييال ؛ وقلييد عبييد القييادر الجزائييري ونيياما  رفيعييا  لحمايييا المنيييحيين؛ كمييا ألييف لجنييا الكتشيياف 
. ولكنه كان يناير نيانا انجلترا التي  تقيف إليى جانيب اليدروز. نا، وكان هو رئينهاالمنؤولين عن الفت

(" بينما كانت فرننا تقف إلى جانب النصارى 
1

" 1811-1911"وف  شهر كانون الثيان  مين نينا . " )
أخذت بريطانيا تضغط على فرننا لتنيحب جيوشيها مين لبنيان، فيتم ذليك في  الرابيع مين حزييران مين تليك 

أعيييوام الحيييرب " 1811-هيييي1911"ونييينا " 1811-هيييي1991"وتمثيييل األعيييوام الواقعيييا بيييين نييينا  .النييينا
(األهليا بين الدروز والنصارى، والت  انتهى فيها عند  حكم األمراء اللبنانيين، وبدايا عهد المتصرفيا 


( 

 
 

 :ن طويلافف  هذ  القصيدة يعر  قضيا الوطن وما حلن به من جرناء حكم األتراك طوال قرو       

                                                 

(


تشيياجرا كمييا يتشيياجر الصييبيان، فهييب أهييل كييل ولييد منهمييا " مييارون  ودرزي"ونييبب هييذ  الفتنييا يعييود إلييى أن صييبيين  (
ننييما، " 9111"فيي  دييير القميير : وتناوشييا، وأدت المناوشييا إلييى قتييال بييين الييدروز والنصييارى أوقعييت العديييد ميين القتلييى بلييش

وقييد . ننييما" 811"وفيي  راشيييا . ننييما ميين الييروم األرثييوذكس" 1111"ننييما، وفيي  حاصييبيا " 7911"وفيي  جييزين وجوارهييا 
وانتقليت األحيداث مين لبنيان إليى دمشي  إذ ُأحير  الحي  المنييح  وقتيل فييه . ننيما" 19111"بلغت الضحايا ما حصييلته 

وفييي  نييينا . اونييييا لجيييأوا هييياربينوقيييد قتيييل هنييياك وعليييى ميييذبح الكنينيييا ثالثيييا أخيييوة مييين آل منيييابك  المر . ننيييما" 11111"
وقيد حميى البطيل عبيد القيادر الجزائيري قنيما  . ننيما" 11111"وقتيل في  نيوريا كلهيا . طوبهم بابا روميا قدينييين" 1191"

تياريخ لبنيان، دار : مين كتياب حتيى، فيلييب" كبيرا  من المنيحيين ف  نوريا فنجلت له صفحا بيضاء ف  تاريخ األنيتانيا 
 .وما بعدها 977، ن1181الثقافا، بيروت، 

(
1

 .وما بعدها 9، ن1199الحركات ف  لبنان، نشر عارف أبو شقرا، بيروت، : أبو شقرا، عارف (

(


كتاب الحكيم،  من ".م1119"حتى ننا " م1811-هي1918"والمتصرفون الثمانيا الذين حكموا جبل لبنان من ننا  (
       .71ن ،1181، 9نشر، بيروت، طبيروت ولبنان ف  عهد آل عثمان، دار النهار لل: يونف
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 رجال  الترك ما نبغ   انتقاضا        لعمُركم    وال  نبغ    انتقاما         
 ولكنا        نطالبكم       بح أ        ونكرُ   من  يريد لنا اهتضاما         
 حملنا   نير   ظلمكم      قرونا         فأبالها     وأبالنا      وداما         
 أرضنا     فتركتموها        إذا وقع الجراد  رعى الرُّغاما    رعيتم         
 إلى   محا          ولوال   جهلكم   بلش    التماما"  بالهالل"جريتم            
 أثرتم    بيننا   األحقاد    حتى        ليقتل  بعضنا  بعضا   خصاما         
 تديف لنا مع  األْري   النماما     فجهال    تبعثون  الرنل    فينا            
 ومن  ينتنزل  األتراك   خيرا         كمن  ينتقبس الماء  الضراما         
نَّ   بنا   الخالفا   واسماما:  وقالوا           نحن  لإلنالم    ُنوٌر        وا 
 ؟فهل ف  دين أحمد أن  يجوروا        وهل ف   دين أحمد أن ُنضاما         
 إلى كم يحصرون الحكم   فيهم        وكم  ذا  يبتغون  بنا   احتكاما         
فنا    المثقنفا      العوال         لقد  هدندَت   بالجمر    النعاما           ُمخون
 ننوقدها  تعير  الشمس   نارا         ويعي   أمرها  الجيأ  اللهاما          
ن  عند   الموَت   الزؤاما   وعلم  المرء أنن           (الموَت   آت         يهون

1
( 

   
أذاقو  األمنيرين، ُميرَّ الجهيل والفقير . تلك باختصار قضيا الوطن مع األتراك، حكمو  ألربعا قرون متتاليا

عليم وليم ترتفيع ُعميُد ال. والجوا والتشرند، وُمرَّ التنلط واليتحكم مين دون أن يشيركوا أبنياء  في  إدارة أميورهم
جيلن همنهيم أن يبقيوا في  النيلطا أكبير . ادنعوا اسنالم ولينوا منه في  شي ء. وال عرف اآلدم  الراحا فيه

 .مدة ممكنا وأن يجنوا من األموال الطائلا ما يجنون من دون أن يرحموا الشعب أو يخافوا من ا 
 

م إال بييييالخالن ميييين إن وطنيييييات أبيييي  ماضيييي  فيييي  هييييذا المجييييال نييييزوا إلييييى التغيييييير، وهييييذا ال يييييت     
المنتعمر، فأمر مهم أن يحلم الشاعر بالثورة، لكن األهم أال تبقى حلما  يعرنأ ف  خاطر ، تلك ه  ثورة 
الشاعر الذي يحيس بميا يقيع عليى مجتمعيه مين ظليم، وذليك حلميه األبيدي في  أن ييرى بيالد  حييرنة كريمييا 

وهيي  التفاتييا مهمييا ميين قبييل أبيي  ماضيي   .تغنييل جبالهييا ونييهولها وشييواطئها دميياء أنصييار الحيي  والعدالييا
 الشاعر المنتم  لمجتمعه والحرين عليه، إذ إنن تردني

ل الييبالد إلييى هشييييم وشييرند األخيييار وحييرم الييوطن   األوضيياا االجتماعيييا وتمييادي األتييراك فيي  الظلييم، حييون
ن ميينهم، فأصييبح ميين الضييروري والحالييا هييذ  أن ييينه  الشييعب فيي  شييبه ثييورة عارمييا تطهنيير األر  ميي

 .المنتعمر الترك 
 

                                                 

(
1

 .111ديوان إيليا أبو ماض ، دار العودة، بيروت، ن: ميرزا، زهير (
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أن لبنان كانت على عالقيا ميع الغيرب قبيل عيام : " وذكر المؤرخ النوري محمد كرد عل  ف  كتابه     
، ولعله يقصد بتلك العالقا البعثات التبشيريا التي  بيدأت )1( "وأن الصالت ظلت قائما بعد ذلك  1811

والت  كان لها أثر ف  توجيه الفكر الشرق  عشر  تفُد إلى الشر  بصورة جديا قبل منتصف القرن التانع
والمييول الشيرقيا، ويضيياف إليى ذليك أنييه كيان لمبيياديء الثيورة الفرننييا التيي  دخليت إليى لبنييان ميع دخييول 

 حملا نابليون إلى مصر والشر ، ثم         
ن، ونييطرتها عليى الموقيف في  لبنيا 1811لنزول الحملا الفرننيا إليى مينياء بييروت عقيب حيوادث عيام 

كان لكل هذ  المؤثرات الغربيا أثر ف  تفتح األذهان والتطلع نحو الحضارة الغربيا والبليدان التي  أنتجيت 
 .هذ  الحضارة بما فيها من حريا ووع  وانطال 

 
 

 :    الدافع االقتصادي -9 
  

ففي  " اقهيا، وهناك من يرى أن الدافع االقتصادي هو األهم الناجم عن فقر البالد وضييقها وقليا أرز      
فزاد الطين بليا، إذ كيان مين نتائجيه تضييي   1811صدر القانون األنان  الذي ُعدنل عام  1811عام 

حدود لبنان األصليا وحصر منطقا الجبل ف  بقعا ضيقا ال يتعداها أهله وال يمكنهم انتثمار غيرها من 
هيذا القيانون بيالطبع بنيخط شيديد  فقيد ُقوبيل.      األراض  الت  تقع تحت أعينهم وعلى امتداد أبصارهم

أضيياف إلييى عواطييف الكيير  المتأصييلا فيي  نفييوس الشييعب ضييد األتييراك عاطفييا  جديييدة ميين الحقييد والثييورة 
المكبوتا الت  لم تتح لها الظروف أن تنفجر، وظلت حبينا في  الصيدور تقي  مضياجع أصيحابها، فيال 

جير وطينهم وتيرك بالدهيم التي  أظليتهم طيوال يحلوا لهم عيأ وال يقر لهم قرار، حتى ليم يجيدوا بيدنا  مين ه
النيينين ولكنهييا عجييزت اليييوم عيين أن تبعييث النييكينا فيي  قلييوبهم، واألميين فيي  نفونييهم، وعجييزوا هييم أمييام 

 الضغط 
 
 
 
 

(" الترك  عن أن يعمروها أو يفيدوا منها 
1

(. 
 

                                                 

(
1

 .71، ن1197، 9غرائب الغرب القديم والحديث، دمش ، ط: عل ، محمد كرد (

(
1

 .111، ن1111لبنان بعد الحرب، دار المعارف، القاهرة، : أديب باشا، أوغنت، ترجما، فريد حبيأ( 
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ليبالد وقليا محصيولها فقد كان للقانون األنان  الذي أصدر  نلطان اآلنتانا أنوأ األثير في  فقير ا      
الننين، فكان هذا القانون  وعدم كفايا حاجا أبنائها، لقلا األراض  المزروعا وفقيد المحاصيل في  بعي 

 .من ضمن األنباب الت  أدت إلى الهجرة
  

كمييا كييان لنظييام اسقطيياا الييذي كييان نييائدا  فيي  لبنييان حتييى قبييل صييدور القييانون األنانيي  أثييرا  نيييئا       
فقد كيان الفيالح اللبنيان  في  معظيم األوقيات عرضيا لظليم صياحب " حوال البالد االقتصاديا، أيضا  ف  أ

األر  اسقطاعيييا الييذي كييان ينييتحل أتعابييه، وينييومه نييوء العييذاب إن عصييى، ويصييدن  عيين التقييدم فيي  
" فيراد المجتمع إن أراد، فكيان هنياك التفياوت االقتصيادي الوانيع الهيوة وعيدم المنياواة االجتماعييا بيين األ

)
9

وف  هذا االنقنام االقتصادي االجتماع  الخطير بين فئات الشعب والذي يزداد فييه األغنيياء غنيى  . )
" والفقييراء فقييرا  كانييت بييؤرة االغتييراب، تنييهم بقييوة فيي  ازدييياد إحنيياس الفييرد بانفصيياله عيين عييالم األغنييياء 

، كمييا يمكيين أن تييدفع بهييم إلييى فقييدان وتزيييد ميين مشيياعرهم بانعييدام القييوة والقييدرة علييى التييأثير فيي  الموقييف
المعييايير وهييو لجييوء الفييرد إليييى انييتخدام أنيياليب غييير مشييروعا، وغيييير موافيي  عليهييا اجتماعيييا  لتحقيييي  

(" أهدافه 
7

(. 
 
 

 :              الدافع االجتماعي -7
 

يا  هيو       (" الميوارد  نميو نيكان لبنيان وازديياد عيددهم بتيوال  النينين، وقليا" وهناك عامال  آخير هامن
1

( ،
فكانت الحاجا الشديدة الت  شعر بها اللبنيانيون والتي  دفعيت بهيم في  موجيات متالحقيا إليى خيارج اليبالد 

 .      طلبا  للرز  ونعيا  وراء لقما العيأ
 

فهذ  أيضا  كانت من األنباب الدافعا إلى الهجرة والمتأتييا مين ذات اليبالد اللبنانييا مثيل فقير اليبالد      
 .الموانم ووفرة المواليد وظلم الحكوما ونوء اسدارة وجدب

 

ويوجد أنباب جاذبا حببت إليى المهياجر أر  الغربيا وهونيت علييه ركيوب األخطيار وشي  أغيوار       
دعايييات النييياح األجانيييب وتشييجيع المبشييرين وأخبييار نجييياح المهيياجرين وغيرهييا ميين المغرييييات " البحييار 

(" والمشجعات 
1

(     . 
                                                 

(
2

 .119، ن1117تاريخ الواليات المتحدة والمهاجرة النوريا، نيويورك، : خرباوي، خوري بانيليوس( 

(
3

 االغتراب وعالقته ببع  متغيرات الصحا النفنيا، رنيالا دكتورا ، جامعيا القاهيرة، : محمد، أحمد( 
 .وما بعدها 77، ن1119     

(
4

 .117بنان بعد الحرب، نل: أديب باشا، أوغنت، ترجما فريد حبيأ( 

(
1

 .111، نتاريخ الواليات المتحدة والمهاجرة النوريا: خرباوي، خوري بانيليوس (
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 :التاريخيافع الد -1 
  

بهييذ   وقييد أضييفت إلييى هيياتين الفئتييين أنييبابا  تاريخيييا هامييا كييان لهييا أثيير كبييير فيي  انفييراد اللبنييانيين     
 الهجرة والمغامرة وانتعدادهم الطبيع  لنبر أغوار الحياة وحب الكنب وتحنين أحوالهم

المييالد، واليذين  لقيرن الثانيي  عشيير قبييلفهم أحفاد الفينيقيين الذين جابوا البحيار منيذ ا"الماديا والمعنويا، 
لقد انتعمر الفينيقيون . قبلهم احتكروا المالحا وحافظوا على أنرارها، ووصلوا إلى مناط  لم يصلها أحد

وامتدت منتعمراتهم فيه من جيزر بحير إيجيه  معظم الجزائر المعروفا اليوم ف  البحر األبي  المتونط،
 روفا غربا ، بل شرقا  إلى منتعمرة قرطاجنا المع

 إنهم غزوا مضي  جبل طار  وناروا نحو بحر الشمال حيث اكتشفوا جزر واقعا ف  جنوب
اليذين نقليوا  وكيان يظين أنهيا جيزء مين بريطانييا، وهيؤالء الفينيقييون هيم" نيليز"بريطانيا تعرف اليوم بجزر 

إلييى حضييارتهم وتجييارتهم تجييارة مصيير وبييالد مييا بييين النهييرين إلييى منييتعمراتهم التيي  أنشييئوها باسضييافا 
لقيييد تييياجروا بمختليييف البضيييائع وشيييتى النيييلع مييين اليييذهب ومالبيييس الننييياء والعطيييور والنحييياس . الخاصيييا

(" والقصدير وغيرها من المواد المختلفا 
9

، فال غرابا إذن ف  أن نجد أحفادهم مين النيوريين واللبنيانيين )
 . لعالم الجديديتاجرون بكل هذ  األشياء وأكثر منها عبر المحيطات وف  ا

 

 :الدافع النفسي -3
 

إن شخصيا اللبنان  جبلت عليى صيفات الشيجاعا والجيرأة والتحيدي والكبريياء، واالعتيداد بيالنفس ال      
ليذلك رفي  هيذا اسننيان اللبنيان  . يمكن أن تقبل ضيما  أو تتهاون ف  مقدراتها الت  منحهيا لهيا أنيالفها

با  فيي  االنحطيياط بييه عيين منييتوى النييادة األغنييياء، وعمييد إلييى وبوجييه خييان الشييعراء أن يكييون الفقيير نييب
وكان أيضا  على درجا كبيرة من اليذكاء واليوع  بالصيراا القيائم بيين . إزالا تلك الحواجز ما ونعه الجهد

 ذاته وبين البيئا المحيطا به والمحبطا له، فترجم عدم
 
ا  بمشيياعر تخفيي  الطمييوح العيياجز والرغبييا انتمائييه لهييا بتمييرد  مشيييرا  إلييى بشيياعا الوضييع النييائد، مفعميي 

 .الدفينا ف  االنتماء
 
 

 : دافع آخر -1
 

                                                 

(
2

 .7المرجع الناب ، ن( 
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" وحييرين بنييا أال نغفييل ونحيين نعييد أنييباب الهجييرة إلييى العييالم الجديييد، أن ميين تلييك األنييباب والييدوافع      
نيان ، إذ يعتبرهيا فاتحيا اتصيال بيين لب1881و1811زيارة إمبراطور البرازيل لفلنطين ولبنيان في  عيام  

عطائييه صييورة ناصييعا مشييرقا عيين الحييياة فيهييا، إذ أبييدى  وبييين أمريكييا، وبييث الدعايييا لييبالد  فيي  الشيير  وا 
بحيييويتهم ونشيياطهم، ووعييدهم بتقييديم  رغبتييه فيي  أن يهيياجر إلييى بييالد  عييدد ميين اللبنييانيين الييذين أعجييب

ازييل، وجيدوا مين عناييا إليى البر " يونيف كيرم"فحينميا ذهيب مرافقيو المرحيوم . المنياعدة لهيم، والعناييا بهيم
 .االمبراطور، وحنن رعايته، ما شجعهم على الكتابا، لبع  أقربائهم وأصدقائهم ك  يلتحقوا بهم

ومما يؤثر عن هذا االمبراطور أنيه التقيى يوميا  بلبنيانيين ليم يحنينا مخاطبتيه، وال اليرد عليى أنيئلته،      
العهيد في  تليك اليبالد، فأعطاهميا االمبراطيور بطاقتيه  لجهلهما لغا البالد البرتغالييا، إذ أنهميا كانيا حيديث 

الشخصيييا، وأشييار إليهمييا أن يييذهبا فيي  اليييوم الثييان  لمقابلتييه، ولمييا اطلييع بعيي  البييرازيليين علييى البطاقييا 
أخبييروا حامليهييا أن صيياحبها هييو االمبراطييور نفنييه، فييذهبا لمقابلتييه فيي  قصيير ، حيييث أحنيين انييتقبالهما، 

مييييا مبلغييييا  ميييين المييييال؛ ومثييييل هييييذ  الحادثييييا ال يمكيييين أن تميييير دون أن يكتييييب وهيييييأ لهمييييا عمييييال، وأعطاه
المغتربان عنها إليى أقياربهم في  اليوطن، ودون أن يكيون لهيا أثير بيالش في  تحمييس الكثييرين مينهم للحيا  

وكييان يهييدف االمبراطييور ميين وراء ذلييك انتصييالح بييالد  الوانييعا الرحبييا الجوانييب والتيي  لييم تتعقييد . بهييم
ا بعيد، فانيتطاعوا أن يعمليوا في  شيتى األعميال الزراعييا والتجارييا والصيناعيا، وانيتطاعوا أن الحياة فيهي

(" يؤلفوا ألنفنهم بعد وقت قصير جاليا كبيرة لها مركزها ومكانتها االجتماعيا 
1

وال شك أنهم القوا ميا . )
علييى ذلييك بييأقوال القييا  إخييوانهم فيي  الشييمال ميين شييظف العيييأ وقنييوة الحييياة فيي  بيياديء األميير، ينييتدل 

شعرائهم ف  وصف تلك الحيياة التي  اضيطروا إليهيا في  البداييا وميا قيابلهم مين صيعوبات أمكينهم التغليب 
 .عليها بجدهم وثباتهم وروح الصبر الغالبا عليهم

 

يييروي بعيي  مييا عانييا  فيي  تلييك األر  الغريبييا " حييياة مشييقات"فالشيياعر إلييياس فرحييات فيي  قصيييدة      
 :فيقول

 
 وى الدهر من عمري ثالثين حجا       طويت  بها األصقاا أنعى  وأدأبط         
 أغرب  خلف  الرز   وهو  مشر        وأقنم   لو   شرقت  كان   يغرب          
 ومركبا    للنقل   راحت    يجرها       حصانان،  محمر  هزيل   وأشهب           
 صنادي    فيها  ما  ينر   ويعجب      جلنت    إلى   حوذيها    ووراءنا          
 تبين  وتخفى  ف   الربى   وحيالها       فيحنبها  الراؤون  تطفو   وترنب         
 وتدخل  قلب الغاب والصبح  منفر       فنحنب   أن   الليل  لليل   معقب         
 شكو ويصخبتمر   على  صم  الصفا   عجالتها       فتنمع قلب الصخر ي         

                                                 

(
1

 .  11، ن1117، 9قصا األدب المهجري، دار الكتاب اللبنان ، بيروت، ط: خفاجى، عبد المنعم( 
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 نبيت   بأكواخ  خلت  من   أنانها       وقام   عليها  البوم  يبك    وينعب         
 مفككا      جدرانها        ونقوفها       يطل  علينا  النجم  منها   ويغرب         
 فنمن   وف  أجفاننا الشو   للكرى       ونضح  وجمر النهد فيهن  يلهب         
(ونشرب  مما  تشرب  الخيل  تارة       وطورا  تعاف الخيل ما نحن نشرب          

1
( 

 

ييا لهييا مين حييياة عاشيها شيياعر مرهيف الحييس منكيود الحييظ كتيب عليييه أن ييذو  الشييقاء ألوانيا ، وهييو      
يطوي مجاهل البرازيل على تلك المركبا المضطربا يفترأ األر  ويلتحف النماء ويقتات بكنر الخبز 

 .          آنن الماء ويعب من
      

 لقد أبلى المغتربون خير بالء ف  مهجرهم القص ، وكل ما يملكونه من العدة عزيما ال      

يمان ال يتزعزا بجدوى النع   . تلين تجا  القدر وا 
   

م، ونالحظ أن الجاليا الجنوبيا قد اغتنت وارتفع منتواها أكثر من الجاليا الشماليا على وجه العمو      
وذلك كما ذكرنا، ألن الجنوبيين قد وجدوا اليبالد بخيرهيا وكيل شي ء فيهيا ليم يعتصير بعيد، فانيتطاعوا أن 
يفيييدوا منهييا، بعكييس الشييماليين الييذين كانييت قييد نييبقتهم شييعوب ميين البشيير وجماعييات مختلفييا ميين شييتى 

هييذا يفنيير لنييا  ولعييل .األقطييار وكونييت الشييعب األمريكيي  الشييمال  الييذي ُوجييد فيهييا قبييل وصييول النييوريين
شيئا  عن كبر الجاليا العربيا ف  تلك البالد وما جاورها إلى اليوم، وقد يفنر لنا أنباب ثراء هذ  الجاليا 

 .      ثراء لم تظفر به الجاليا الت  هاجرت إلى الشمال
يا وغييير خيياف  علييى أحييد أن الجاليييا الشييماليا قييد هيياجرت فيي  الوقييت الييذي بييدأت فيييه أمريكييا الشييمال     

ن كان ما يزال مبنوطا  ف  ريفها، وأما الجاليا الجنوبيا فقد  تزدحم نوعا  ويضي  الرز  ف  مدنها وا 
 
 
انتطاعت أن تلح  المدن قبل ازدحامها وأن تشارك ف  الصناعا الناشئا والزراعا البادئا ووجو  الحياة  

 .الجديدة المختلفا
 

تركيييوا بالدهيييم وتوجهيييوا وجهيييات مختلفيييا فييي  أوقيييات واليييذي حيييدث أن تييييار الهجيييرة جيييرف الكثييييرين ف     
 .متباينا، وقد تكلمنا عن هجرة اللبنانيين إلى مصر ف  عهد إبراهيم وبعد انتهاء حكمه

      

ونضييف هنييا أن هجييرة أخييرى توجهيت نحييو مصيير ميين لبنييان عليى أثيير االحييتالل اسنجليييزي لمصيير      
جييارة فيي  أول األميير ثييم نييرعان مييا لمعييت أنييماء ، حيييث أقييام الييبع  واشييتغلوا بأعمييال الت1889عييام 

                                                 

(
1

 .91، ن1191ديوان الصيف، نان باولو، : فرحات، إلياس( 
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بعضييهم فيي  عييالم الثقافييا والصييحافا أمثييال جييورج  زيييدان وغيييرهم، فأننييوا دور الصييحف الكبيييرة وكتبييوا 
ثيم نرعييان مييا نشيبت الثيورة العرابييا في  مصير، ونياد . ونشروا المقاالت في  الجرائيد والمجيالت المؤلفات

ضطر بع  اللبنانيين إلى الهجرة من العالم العرب  كله والتوجه نحو القل  ف  الشر  فترة من الزمن، فا
 .العالم الجديد

 

ولكن ليس معنى هذا أن كل من هاجر إلى أميركا مين اللبنيانيين قيد اتخيذ مصير نيلما  وطريقيا ، بيل      
ال تيذكر أميام  ومن قدموا مصر كيانوا قليا لقد قصد كثير من اللبنانيين والنوريين رأنا  إلى العالم الجديد،

 .     األلوف الذين حملتهم البواخر إلى الموان ء األميركيا ف  الشمال والجنوب
وظييل اللبنييانيون، ككييل مهيياجر ميين وطيين عزيييز عليييه، يحنييون إلييى بالدهييم ويتننييمون أخبييار ، وفيي       

ن كانيييت فييي  مبيييدأ األمييير قصصييي ا  مييين الوقيييت نفنيييه كيييانوا يرنيييلون أخبيييارهم إليييى أهلهيييم وذويهيييم، وهييي  وا 
المغامرة والمخاطرة وركوب األهوال ف  نيبيل العييأ، ف نهيا نيرعان ميا أصيبحت أخبيارا  نيارة ينتشي  لهيا 
األهييل واألصييدقاء فيي  الييوطن ويتناقلونهييا فيي  مجالنييهم ويرددونهييا فيمييا بييينهم، وخاصييا أخبييار ميين اقتنييوا 

 .الثروات واألراض  والعقارات ومن نجحوا ف  تجارتهم أو أعمالهم األخرى
  

ويعنيى بيه وصيف هيؤالء " ضمن أنباب الهجرة ميا نيما  قيوة القليم، : " ويذكر فيليب حتى ف  كتابه     
المهاجرين األولين للبالد الت  هاجروا إليها والحديث عن حياتهم الجديدة ومعاملا الناس لهم حديثا  يبعث 

(" لم الجديييد األمييل فيي  نفييوس ميين تخلفييوا فيي  لبنييان وحييب التقليييد لميين نييبقوهم إلييى العييا
1

وكييذلك أثييرت . )
هذ  الرنائل واألخبار في  تشيجيع مين ليم يهياجر بعيد عليى الشيروا في  المهياجرة واللحيا  بمين نيبقه مين 
أهلييه وعشيييرته إلييى أر  الييوطن ثييم عيياد بثييروة ال بييأس بهييا اشييترى بهييا أرضييا  وبنييى عليهييا بيتييا  بنيييطا  

 .ؤويه طوال حياتهبالحجر القرميد على مثال ما رأى ف  بالد المهجر، ي
 

وميا زال . وأضيف بهذا مشجع جديد لمن لم يذهب بعد ليهاجر ثم يعود بمثل ما عاد به هذا النلف     
 .لبنان إلى اليوم يدين بالكثير من مشروعاته وأعماله ألموال المهاجرين من أبنائه

 

م الالحقين بهم، بأن ينهلوا وما فت ء هؤالء المهاجرون األولون يبذلون المناعدات الجما لمواطنيه     
لهيييم كيييل أميييور هجيييرتهم، بيييل إنهيييم ينزليييونهم ضييييوفا  عنيييدهم أول األمييير، حتيييى تتينييير حيييالهم وينيييتطيعوا 

 . الوقوف أمام التيارات الجديدة وحدهم
     

                                                 

(
1
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وهكذا نرى أن كل هذ  األنباب مجتمعا من ضغط نيان ، وضغط اقتصادي أدى إلى فقر البالد      
فيها، ثم تيأثير المبشيرين األجانيب ودعاييات النيياح وتشيجيع شيركات المالحيا، يكليل كيل  واختنا  الحياة

  .ذلك ميل طبيع  نفن  عند اللبنانيين إلى الهجرة والمخاطرة وركوب األهوال ف  نبيل العيأ والكنب
 

وراءهيييم  كييل هيييذ  اليييدوافع كانييت كافييييا ألن يتيييرك اللبنييانيون وطييينهم بجباليييه ونييهوله وأنهيييار  ووهييياد      
 .  ليحولوا وجوههم شطر العالم الجديد

 

ذا كانييت الهجييرة إفييرازا  نيانيييا  واجتماعيييا   واقتصيياديا ، ومهمييا قيييل فيي  منافعهييا، ميين أن أصييحابها      وا 
تنهم من قرييب أو  يمدون الوطن بالمال والفكر وكل جديد، ف نها حرمت الوطن من فئا نشطا يمكن أن

وقيد وصيف إيلييا أبيو ماضي  . يطلي  عليهيا انيم المغتيربين بيدل المهياجرينبعيد ف  إنهاضه، وقد أصبح 
 :المهاجرة بقوله

 

 أر     آبائنا،  عليك    نالم         ونقى  ا    أنفس   اآلباء         
(ما هجرناك، إذ هجرناك، طوعا          ال تظن  العقو  ف  األبناء          

1
( 

 

إلييى الهجييرة، نتيجييا المضييايقات الداخليييا، وهييو صييراا الحكييام ميين أجييل لهييذا اضييطر أبنيياء الييوطن      
وقد أدت تليك المضيايقات إليى حيدوث ضيائقا . واالنتئثار بشؤون الحكم-كما نب  ورأينا-التفرد بالنلطا

اجتماعيا واقتصاديا، حدت بالكثيرين إلى التطلع نحيو بيالد يهياجرون إليهيا، ويجيدون فيهيا متنفننيهم مميا 
 .ن ضغوط وقل يحيط بهم م

 
 
 
 

ويصيف الشياعر أبيو ماضي  محنتيه في  تشيرند  بنيبب الهجيرة مبينيا  دور الشياعر كونيه ضيمير أمتييه      
 :ومجتمعه فيقول

 

 شرندت أهلك النوائب ف  األر        وكانوا     كأنجم    الجوزاء         
ذا  المرء ضا  بالعيأ  ذرعا         ركب الموت ف  نبيل ا          (لبقاء وا 

1
( 

 

                                                 

(
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(
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وهكذا تبدو الهجرة اللبنانيا ف  مجملها واقعا  اضطر إليه المهياجرون، لنيد العجيز النياجم عين حاليا      
الفقر المهيمنا؛ بعد أن امتنع األغنياء عن مدن يد العون، وتأنيس المشاريع البنياءة، العاملا على تشيغيل 

 لزراعيا، المناعدةالمحتاجين للعمل، وخل  الحركا الصناعيا والتجاريا وا
 . على ندن النقن، وتوفير المواد الغذائيا الالزما

 

ذ كييان البييد ميين تييرك الييوطن، والنييزوح عيين األر  التيي  تشييكل معيييارا  للييوالء واسخييالن، والوفيياء       وا 
للتربييا التيي  نييقط عليهييا رأس اللبنييان ؛ فيي ن البعييد عيين األر  ميين كييل ميين تييرك الييوطن، كييان ضييرورة 

 لبالد، ووفرت لهم الحياة الكريما، وأعيادت للبنيان حفظت أبناء ا
ازدهييار  وتقدمييه بمييا وصييل إليييه ميين مييدخرات أبنائييه األوفييياء، التيي  نيياعدت المقيمييين علييى العمييل الجيياد 

وبكلميييا دقيقيييا ميييوجزة، فييي ن المهييياجرين ليييم يتركيييوا بالدهيييم إال انحنييياء  أميييام  .اليييدؤوب للتحيييرر واالنيييتقالل
فالحياة العاما في  ذليك العصير، بكيل جوانبهيا، النيانييا،  .باتها الخشنا والحادةالظروف القاهرة ف  تشع

 .  واالقتصاديا واالجتماعيا والثقافيا والنفنيا، كانت مدعاة الغتراب الشاعر إيليا فيه
          

 :  الدوافع الخاصة بالشاعر إيليا
    

منا ف  نبيل العيأ الذي ينعى إلييه مين أجيل كان إيليا جوناب نفر منذ طفولته، إمنا طلبا  للعل       م، وا 
 :الكفاف المخلنن لفقر  الموروث من والد  القليل المورد، إلى جانب عدة دوافع منها

 

 :   الحالة االجتماعية -
 

ال شيييك أن الشييياعر يمتليييك المشييياعر واألحانييييس المرهفيييا التييي  تتيييأثر بنيييرعا وفاعلييييا بالمشيييكالت      
 لت  يعان  منها اسننان الحديث، نواء أكانت هذ  المشكالت أو القضايا وليدة البيئا الحياتيا الكثيرة، ا

 
 

والمحيط الذي يعيأ فيه، أم كانت وليدة العذاب اسننان  العام الذي يحنه الناس جميعا  حتى ف  أكثير 
 .األقطار نأيا  أو انعزاال  

  
يتبييادل معهييم التييأثنر والتييأثير ويشيياركهم والشيياعر أيضييا ، إننييان يعيييأ ضييمن مجموعييا ميين البشيير      

الهمييوم والتطلعييات، فهييو ال يعيييأ فيي  فييرا  زمييان  أو مكييان ، ولكنييه يعيييأ ضييمن مجتمييع حيي ن متحييرك 
يهدف إلى التطور والتقدم نحو األفضل، كما يهدف إلى معالجا قضايا  االجتماعيا الت  تقف عائقا  ف  

 . طري  هذا التحرك المنتمر والمتجدد
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لقد تغير مفهوم الشعر عن ذلك المعنى القديم الذي كان يربطه بالمحاميد األخالقييا، أو باألخيذ مين      
كييل شييي ء بطيييرف، أو بتصييوير الحيييياة ونقيييل مشيياهدها دون أن تييينعكس عليييى الييذات المصيييورة، وأصيييبح 

تقبليا، وتفيياعال  الشييعر تعبيييرا  عيين الحييياة اسننييانيا وانعكانييا  لقضيياياها وكشييفا  عيين أبعادهييا اآلنينييا والمنيي
ننانيته، ف  عيالم  انصهاريا  مع كل القيم والتطلعات الت  يهدف إليها اسننان نعيا  وراء تحقي  وجود  وا 
تتقاذفيه األهيواء والمصيالح واألنانييات، وتيتحكم بيه اسرادات النفعييا والغائييا التي  تحياول أن ترنيم طريقيه 

 .   وتخطن مصير  دون أيا مشاركا فاعلا منه
ف ذا كان الشعر تعبيرا  عن الحياة وكشفا  لها وتأثرا  وتأثيرا  بواقعها المتغير والمضطرب، ف ن الشاعر      

فيي  هييذ  الحالييا إننييان دائييم االنفعييال والتييوتر، وكثييير المراجعييا والتييدقي  والتحقيي ، يحيياول بانييتمرار أن 
التي  تحيدد العالئي  واألحيداث،  يتجدد وينتكشف ويتطور وصيوال  إليى الواقيع األفضيل والرؤييا الصيحيحا

 . بفضل إدراك واقع الحياة ونيرها الدائب الذي ال يتوقف، والشاعر األعم  إحنانا  وأبعد انفعاال  ورؤيا
 

ولذلك وجب على الشاعر كصاحب رنالا ف  رأي بع  المذاهب األدبيا كالمذهب النونييولوج       
كالت االجتماعييا ومنهيا مشيكلا االغتيراب التي  يعيان  أن يفتأ عن الحلول الجذرييا لكيل القضيايا والمشي

منهيييا اسننيييان، وأن يكشيييف أنيييبابها الحقيقييييا وظروفهيييا المنييياعدة فييي  تفاقمهيييا، وذليييك بيييالنظر والتبصييير 
العميقين ف  تركيب البنييا الداخلييا للمجتميع وفي  انتكشياف أبعياد العالئي  التي  تحيدد منيارها، وتفير  

  .بالتال  عليه واقعها األليم
 

فميين هنييا يمكننييا أن ننييتخلن أن لييألدب وظيفييا عظيمييا وفعالييا، يجييب عليييه أن ينيياهم فيي  عمليييا      
التغيييير التيي  ينييعى إليهييا اسننييان الحييديث انطالقييا  ميين مجتمعييه الصييغير، وذلييك ميين خييالل التزامييه بكييل 

المؤثرة الت  تنتطيع المشكالت والقضايا الت  يعان  منها مجتمعه، ويحاول أن يجد لها الحلول الفاعلا و 
أن تنهم بالقضاء على كل مظاهر البؤس والتخليف والقهير، ويرنيم الطريي  الصيحيح والمعيالم الواضيحا 
لمنيرته اسننانيا نحو عدالا شاملا ونحو تطور أعم وحريا حقيقيا، وهذا االلتزام لييس بالضيرورة التزاميا  

يجيب أن يكيون هيذا االلتيزام في  إطيار الحرييا  بخط معين ومفروضيا  ال يحييد عنيه األدييب قييد أنمليا، بيل
المنؤولا الت  تجعل الكراما اسننانيا هدفها األول وتنتخلن من كل الرؤى الجديدة والتجيارب الواقعييا 
الكثيييرة منييارها الجديييد ونظرتهييا المنييتقبليا، فيياألدب لييم يعييد ذلييك التييرف الفكييري الييذي يغننيي  آالم الييذات 

والمواقيييف بيييوح  منهيييا، بيييل تحيييول إليييى عاميييل مهيييمأ فييي  بنييياء الحيييياة وبنييياء  وأفراحهيييا وينيييترجع اليييذكريات
اسننان، وعليه أن يمارس عمليا الكشف الجريء عن األبعاد واألنباب والجيذور الدفينيا في  ذليك الواقيع 
ييه الخييير  الييرديء الييذي أضيير بمنيييرة اسننييانيا وتقييدمها، وقينييد خطواتهييا وتطلعاتهييا نحييو واقييع أفضييل يعمن

 .دة والنالموالنعا
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ولقد أدرك الشاعر إيليا أهميا المنؤوليا التي  تقيع عليى عاتقيه في  هيذا اسطيار شيعورا  منيه بخطيورة      
المرحلا والظروف الت  يمر بهيا وطنيه لبنيان التي  ال تختليف عين غيرهيا عنيد أكثير الشيعوب التي  تعيان  

 ، بعيد الحييرب العالميييا الثانيييا انييتفا  وطيأة االنييتعمار والتخلييف فيي  شيتى ميييادين الحييياة، فعالمنييا العربيي
علييى واقعييه المهييين الييذي أنهكتييه األحييداث النيانيييا والخالفييات المحليييا والمعييارك الجانبيييا، فضييال  عيين 
كثييير ميين المعوقييات المييؤثرة التيي  حاولييت أن تقهيير فيييه عزيمييا التطلييع والتنغييير نحييو األفضييل، وحيياول أن 

ر واحتكاراتيييه ويفيييير  إرادتيييه الخاصييييا بيييه علييييى أرضييييه، يشيييدن ميييين أزر  وييييتخلن ميييين نييييطرة المنييييتعم
فانييييتطاا بفضييييل الكفيييياح المرييييير وبفضييييل الييييوع  الييييوطن  والقييييوم  أن يييييتخلن ميييين الواقييييع النيانيييي  
المفرو  عليه وأن يلتفت بعد ذلك نحو الواقيع االجتمياع  مين أجيل أن ينيتكمل عملييا التغييير وعملييا 

 :ناواة فيه إذ يقولالبناء القائما على العدالا والحريا والم
 

(حرٌّ ومذهب كل حر مذهب            ما كنت بالغاوي وال المتعصنب          
1

( 

 

والحقيقا تكمن ف  منألا الحرييا التي  غيدت لدييه شيعارا  حياتينيا  يعمميه عليى كيل إننيان يقطين عليى      
 .حينا  آخر حريا أخالقيا حينا  ونيانيا. وجه األر ، حريته مرتبطا بتمننيها لآلخرين

نييينحاول فييي  هيييذا الفصيييل أن نشيييير إليييى أهيييم القضيييايا االجتماعييييا التييي  عيييانى منهيييا الشييياعر إيلييييا      
وصيوال  إليى تحدييد أطرهيا وجيذورها االجتماعييا التي  أرهقيت كاهيل . وكانت نبب اغترابه وقيام بمعالجتهيا

انيا ونيوف نبيدأ حيديثنا بيأهم القضيايا اسننان العرب ، وجعلته أنيرا  لشتى انعكاناتها المأناويا والالإنني
االجتماعيا الت  تؤثر بشكل أو بآخر ف  مختلف القضايا االجتماعيا األخرى أال وه  قضيا الفقر الت  

 .يعان  منها اسننان العرب  الحديث ف  أكثر أقطار 
 

 :الفقر -
 

مؤديا إلى االغتراب فيميا عيدا  وال والفقر هو أبرز المشكالت االجتماعيا من حيث الفاعليا والتأثير     
نظييرا  للعواقييب والنتييائج الكثيييرة التيي  تترتييب علييى تزايييد  وانتشييار ، إنييه البييؤرة التييي  تنمييو فيهييا أكثيير اآلفييات 
األخرى الت  تند منافذ التطلع والتقدم عند الشعوب، كالجهل والتخلف     والمير  وميا إليى هناليك مين 

 اسننان  وبالتالي  مين آفات اجتماعيا خطيرة تحد من التطور
منيرة البناء الصحيحا الت  تود الشعوب أن تنفذها وترن  أننها ف  أوطانها، ولقيد أوليى الشياعر إيلييا 
هذ  القضيا أو المشكلا اهتماما  زائدا  وغان ف  أبعادها اسننيانيا واالجتماعييا حتيى القيرار، محياوال  أن 

اد شييبحها المخيييف والمييدمر الييذي يفتييك بكييل الجهييود الخيييرة يرنييم الطرييي  أو المعييالم للخييالن منهييا وأبعيي

                                                 

(
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داخل الذات اسننانيا، كما يفتك بكل تطلعاتها النبيلا والمشيرقا نحيو حيياة أفضيل، وتمنيى ليو كيان الفقير 
 كائنا  له حدود  ومعالمه حتيى تتمكين البشرييا مين

منيييياخ كانييييت قريييييا الشيييياعر فعلييييى الييييرغم ميييين جمييييال الطبيعييييا وطيييييب ال .النيييييطرة عليييييه والخييييالن منييييه
أضي  من أن تحوي طموح الشياعر وأقيرب مين أن تدفعيه ليبحيث عين رزقيه بعييدا  عنهيا؛ ذليك  " المحيدثا"

لم يدا نيكانه يعيشيون هيانئين مطمئنيين بنيبب مين قليا " الجبل"أن نظام المتصرفيا الذي وضع لمنطقا 
علييى صييفحات ميين البييؤس والشييقاء فقييد كانييت  حييياة إيليييا أبييو ماضيي  تنطييوي . المييوارد وشييظف العيييأ

فنيرا  يقيول في  قصييدة  .والتشرد والهجرة من مكان إلى آخر والتنقل ف  العمل من الوضيع إلى األفضل 
ر قنرا  بنبب البؤس" أنت"  :          مبينا  أنه لم يهاجر طوعا ، بل هجِّ

 فس    اآلباءأرَ    آبائنا  عليِك   نالٌم               ونقى  ا   أن"         
(ما هجرناك إذ هجرناِك طوعا               ال تظن  العقو  ف   األبناء          

1
( 

 

إذ عاين والد  الممعين في  تربييا "وكانت هذ  األوضاا أول ما وعا  أبو ماض  ف  ننواته األولى،      
(" دودة القز والعنايا بأشجار التوت

9
ال تشف  غليال ، األمر الذي  جعل  وكانت تلك مهنٌا ال تقيم أودا  و . )

: هذا الوالد ضين  ذات اليد يعيأ فقيرا  غير قادر على إعالا أنرته البالغا ثمانيا أفراد، وهم خمنا أبنياء
بييراهيم وبنييت واحييدة أوجينيي ، باسضييافا إلييى األم نييلمى، فلييم يجييد الوالييد  يليييا ومتييري وطييانيوس وا  مييراد وا 

 .د تلو اآلخر من الهجرة إلى مصر وأميركامندوحا من النماح ألوالد  الواح
         

 
 
 

    :هجرته إلى مصر
 

لنيد حاجيا  انتقل إيليا أبو ماض  إلى االنكندريا، ونبب ذهابه إليها وكان عمر  أحيد عشير عامييا،     
ذا كان العمل ببيع التبش قد لبنى الحاجا األولى ف نيه كيان يشيعر بيالعطأ األبيد. الجند وحاجا الروح ي وا 

  في ذا بيه يعميل وييدرس. "للعلم والثقافا والمطالعا وتقويا مواهبه
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تيذكار "وينتغر  ذلك منه ثمان  ننوات، كان يقر  خاللها بع  الشعر، جمعه ف  شبه دييوان أنيما  
 .)1( "، وطبعه ف  االنكندريا"الماض 

 
 

الذي كان يتردد لشراء لفائف  -طنهمن أبناء و -"أنطون الجمينل"وف  دكان عمه باالنكندريا التقى بي     
 وقد أثر هذا اللقاء ف  دفع. مع أمين تق  الدين" الزهور"التبش، والذي أنشأ مجلا 

  .أب  ماض  إلى االنتزادة من التحصيل العلم 
 

فقييد رعييا  الجمينييل بعطييف أبييوي، لمييا لمنييه فيييه ميين العصيياميا، وحييدة الييذكاء، وشييجعه علييى الكتابييا      
 .يح بواكير شعر ، وتوجيهه إلى درانا الصرف والنحو لتنتقيم كتابته، وتقوى لغتهب شرافه، وتصح

 
لقييد وجييد أبييو ماضيي  فيي  مصيير حريتييه وانييتقرار  وعييزز وضييعه المييال  الييذي رمييى بثقلييه عليييه منييذ      

حياتيييا وأدبيييا : عديييدة كمييا أنهييا انييتطاعت أن تقنعييه بأهميتهييا علييى منييتويات. انطالقتييه فيي  هييذ  الحييياة
 .مالياوج
 

صحيح أنه تململ . أحبن أبو ماض  مصر على الرغم من العناء والتعب والبعد عن األهل والوطن     
 .لدى وصوله إليها، لكنه اكتشف أنها يمكن أن تكون موطنا  آخر يجد فيه ما يبحث عنه سطفاء لواعجه

فهيو ". ة الشياعر في  مصيرخيير وثيقيا عين حييا" "صياحب القليم: "ويعتبر األنتاذ زهير ميرزا أن قصييدته
 : حيث يقول. يرى ف  مصر مرتعا  رائعا  لصبا ، وأياما  ناعما لم تتوافر له ف  نواها

 
 
 

          
 )1( صرفُت شطر الصبا فيها فما خشيْت          نفن  العثاَر، وال نفن  من الوصم         

 

بييا  للعييأ الكييريم، وقيد فتحييت مصير ذراعيهييا وقيد اتجيه الشيياعر إليهيا هربييا  مين ظلييم العثميانيين، وطل     
للوافيدين إليهييا اليذين أبييدعوا في  تأنيييس مجييد أدبي  نيياه ، نيجل لهييم أحرفييا  مين نييور في  نهضييا مصيير 

 :كما أنه لمس فيها كل ما يهديء لواعجه من حنن العشرة وطيب النفوس وعالئم الكرم .الحديثا
 ما فيهم غير مطبوا على الكرم   ف  فتيا  كالنجوم الزهر أوجههم                 
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 ال  يقبضون مع الألواء   أيديهم          وقلنما  جاد  ذو  وفر مع  األزم                            
 )9( حنب  من الوجد همٌّ ما يخامرن           إال   وأشرقن   بالبارد   الشبم         

                

األميير . ج الشيير  بمييا تمتيياز بييه ميين الشييمائل ومييا فيهييا ميين األدب الجييمن وال غييرو أن تكييون مصيير تييا     
لها لتكون المقدما على نائر بلدان العرب  :الذي يخون

 

 الشر   تاٌج، ومصر منه  درنته         والشر  جيٌأ، ومصر حامل العلم         
          

 )7( أو غير ذي  شممهيهات تطرف فيها عين زائرها        بغير  ذي  أدب           
 

      

 :وأهم ما ف  مصر أجواء الحرينا الت  ينعم بها أبناؤها وكل من يقصدها 
 

(أحنى على الحر من أمأ على ولد         فالحرن ف  مصر كالورقاء ف  الحرم           
1

( 
 

     

فلهييا فيي  نفنييه . تييهوبقيييت مصيير فيي  خيياطر  أنشييودة محبييا ومبعثييا  لالفتخييار واالعتييزاز هونييت عليييه غرب 
التيي  ألقاهييا بمنانييبا " عيييد النهييى"مكانييا رفيعييا كمييا هييو وطنييه األول لبنييان، وقييد ذكيير ذلييك فيي  قصيييدته 

 :يقول فيها". المقتطف"اليوبيل الذهب  لمجلا 
 

 الت   أحببتها،   وبالدي" مصر"وطنان   أْشَوُ   ما  أكون   إليهما                     
 ألرواح  يعظم   شأنها            ف  النفس فو  مواطن  األجناد ومواطن   ا         
 دونه            حرن النجين على  بقايا الزنادِ "  الكنانا"حرص   على حبن          
 بلُد     الجمال   خفيُّه      وجليُّه             والفنُّ   من  منتطرف    وتالد         

 
 

 لشعوُب فلم أجْد             إال    بمصَر   نضارة    اآلباِد  عرضْت مواكبها ا         
(الناهضيَن    تحيَّا              كودادكم   إن  لم  أقْل  كوداِدي "  مصرَ "أبناء           

1
( 

 

اتضح لنا مدى هذا الحب الذي حمله بين جوانحه لها، بينما كانت دييار الغيرب وبياال  شيديدا  علييه،      
 .هو يقول الشعر وال أحد يفهم ما يتفو  به، يبقى غريبا  ولو عاأ فيه دهرا  ف ذا 
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ن كييان هييذا الحييب العظيييم قييد رافيي  الشيياعر فيي  رحلييا حياتييه كلهييا، فييذلك ألنييه وجييد فيي  مصيير مييا       وا 
يبيييرد لواعجيييه وميييا يرضييي  ميوليييه مييين طبيييائع فطييير النييياس عليهيييا تيييأت  الطيبيييا واألصيييالا والوطنييييا فييي  

       .   مقدمتها
. من أجل هذا كان حبن الشياعر العظييم لمصير يظهير مين آن إليى آخير، يرافقيه طيليا نينين حياتيه     

فباسضافا إلى ما نعرفه عن البيئا اللبنانييا ونشياط األدب . ذلك أن الزمن الذي قضا  فيها لم يكن عاديا  
الظيروف لتلعيب دورا  ريادييا  في   وقيد تنيننت لهيا. والفكر فيها، ف ن مصر كانت تشهد حركا ثقافييا وانيعا

فاجتمع لها من األنيباب . هذا المجال، ومكانا  آمنا  لكل من التجأ إليها هربا  من ظلم أو طلبا  لرز  وعلم
واد مين . ما دفع مبدع  العروبا ك  يتوجهيوا إليهيا لتكيون منطلقيا  لهيم وقيد كانيت تعيجن بأصيحاب القليم اليرن

 .مصريين وغير مصريين
 

  أن نذكر ف  هذ  العجالا اليدور اليذي كيان يقيوم بيه الشياعر محميود نيام  البيارودي لبعيث ويكف      
حيائيييه والمضييي ِّ بيييه إليييى حاليييا تقربيييه مييين أفهيييام النييياس ومييييولهم ورغبييياتهم وهميييومهم . الشيييعر العربييي  وا 

كيل . سوميا ييراود النيا باسضافا إلى تطويع اللغا العربيا وجعلها قيادرة عليى التعبيير عين قضيايا العصير
 ذلك بأنلوب عرب  رصين يتك ء على مبتكرات الماض  من دون أن

 .           يلبس لبونه تماما  
، كيان ييزور فيهيا وطنيه مين وقيت إليى آخير، حييث شيعر 1111مكث الشاعر ف  مصر حتى عام      

منه إذا  أن وجود  ف  مصر لن يحق  له ما يصبو إليه من آمال، وأن النلطات البريطانيا البد أن تنال
هو انتمر على نهجه في  مقارعتهيا، وأن مصيير  البيد أن يكيون كمصيير العشيرات مين المناضيلين اليذين 

 .ضاقت بهم النجون، لذلك أخذ يفكر جديا  بالعودة إلى الوطن
 

الييذي ضييمن ( 1118)أيضييا  أخبييار إعييالن الدنييتور العثمييان  نيينا -باسضييافا إلييى مييا تقييدم، شييدنته     
النييلطنا العثمانيييا فيي  مختلييف الواليييات هييو بدايييا عهييد جديييد فيي  جبييل لبنييان، فظيين فيييه الحريييات لرعايييا 

 :لذلك حيا هذا الدنتور بقصيدة جميلا يقول فيها. خيرا  يجعله ينتقر ف  لبنان بأمن وأمان واطمئنان
 

 ثالثون  عاما  والنوائب  فوقنا         مخيما   مثل   الغيوم    القواتمِ          
 ويا أيها الدنتور أهال  ومرحبا         على الطائر الميمون يا خير قادمِ          

(طلعت  علينا كوكبا  غير  آفل         على  حين أن الشر  مقلا  هائِم          
1

( 
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لكن ظن الشاعر لم يكن ف  محليه، فليم ينيتطع أن ينيال مبتغيا ، ال في  اسقاميا الطويليا في  مصير      
لكنه كان مضطرا  .            ويبدو أن وجها الشاعر لم تكن ف  البدايا مصر. ء ف  لبنانوال ف  البقا

للهجرة إليها أوال  ف  طريقه إلى الواليات المتحدة األميركيا كما كان يفعل معظم المهاجرين اللبنيانيين، إذ 
 .إنهم لم يكن يتاح لهم النفر مباشرة إلى أميركا

 
  

النيييوريون فييي  " فيليييب حتنيييى فييي  كتابييه . عثمانيييا الحاكميييا آنيييذاك، كمييا يقيييول دذلييك أن الحكوميييا ال     
 منعت الهجرة إلى أميركا ورفضت إعطاء جوازات النفر للمهاجريين" الواليات المتحدة 

النييوريين إليهييا، فكييان البييد لهييم ميين الحصييول علييى الجييوازات للمييرور بهييا إلييى مصيير، ومصيير هيي  التيي  
 .)9( "رين إلى أميركا كانت مركز انطال  المهاج

 
  

ليه النيفر       من أجل هذا النبب كان إيليا أبو ماض  يتردد إلى لبنيان ليحصيل عليى الوثيقيا التي  تخون
إال أن هياجس الميال واالنيتقرار واالنفتياح . لم يكر  مصر، ولم يل  فيها إال كل خيير ومحبيا. إلى أميركا

 .جرة إلى أميركاوالحريا ظلن يالحقه حتى تننى له ترك مصر واله
 

أنيه ليم "ويذكر األنتاذ أنيس المقدن  نبب ترك الشاعر لمصر وهجرته إلى الواليات المتحدة، إلى      
ينجح ف  عمله ف  الديار المصريا، باسضافا إلى أن نقد النقاد وتجريحهم له قد يكون من جملا الدوافع 

متحدة ليجرنب حظه هناك، كما فعيل قبليه األليوف الت  دعته إلى هجر وادي النيل والنفر إلى الواليات ال
(" من بن  قومه وجلدته

7
(. 

 

أن نبب هجيرة أبي  ماضي  إليى أميركيا ييرجح أنيه واحيد مين " كما ذكر األنتاذ نجدة فتح  صفوت      
. ف  مصر مما أزعجه وأقل  باله وأظلمت الدنيا ف  عينيه" تذكار الماض "مهاجما ديوانه : أولها: ثالثا
وأما النبب الثالث فهو أنه منذ البدايا كيان قيد اتخيذ النيفر إليى مصير . فشله ف  تجارته بمصر: هاوثاني

(" خطوة أولى ُتمهِّد للهجرة الثانيا، إلى العالم الجديد
1

(. 
 

وأنييا أرى أن النييبب الثالييث عنييد األنييتاذ صييفوت نييبب صييحيح ثابييت منييذ أول األميير، فكثييير ميين      
نوا يجيئييون إلييى مصيير ومنهييا يييذهبون إلييى أمريكييا بييالبواخر، وذليييك ألن الحكومييا اللبنييانيين والنييوريين كييا

  العثمانيا ف  لبنان كانت تقف حائال  دون نفرهم إلى أمريكا ف  أحييان كثييرة
                                                 

(
2

 .                7النوريون ف  الواليات المتحدة، ن: حتى، فيليب (

(
3

 .199، ن1181أعالم الجيل األول ف  القرن العشرين، مؤننا نوفل، بيروت، : المقدن ، أنيس (
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 وألنهم كانوا فقراء ال يملكون أجور النفر إلى أمريكا رأنا  حتى إذا جمعوا بع  الثروة شدنوا
 .درحالهم إلى العالم الجدي

 

 :الظلم -
 

ال شك أن الظلم من العوامل الكثيرة الت  تركت المجتمع العرب  وخاصا مجتمع الشاعر إيليا يرزح      
في  مجاهيل التفكيك والتخلييف، فهيو إليى جانيب العوامييل التي  تحيدثت عنهيا يمثييل عائقيا  في  طريي  نهضييا 

 يا قد صور اسننان العرب  ومواكبته للحضارة والتقدم، ولذلك ف ن الشاعر إيل
انعكاس ذلك على واقع مجتمعه، وبيين آثيار  الضيارة القائميا عليى االنيتغالل واالنيتعباد، وثيار عليى كيل 
أليييوان العنيييف واليييتحكم والممارنيييا الشييياذة التييي  حاوليييت أن تيييتحكم باسننيييان العربييي  وتصييينع أمجادهييييا 

 .وغرورها على أشالئه وأمانيه
 

ذا بيالحلم اليذي كيان يدغيد  مخيلتيه  فالشاعر إيليا اصطدم بواقع مجتمعه      حين عودتيه إليى لبنيان، وا 
إبنان اغترابه إلى مصر قد تبخر، وكان يحكيم جبيل لبنيان المتصيرف العثميان  يونيف باشيا فرنكيو، اليذي 
انيييتبدن كثييييرا ، وأثيييار غضيييب األحيييرار وحفيظيييتهم، فييي ذا بالشييياعر تتفتييي  قريحتيييه عييين قصيييائد يحيييارب فيهيييا 

النريا الت  كيان يقودهيا يوميذاك أنيتاذ   ذا به أيضا  ينخرط ف  صفوف المعارضااالنتعمار وأعوانه، وا  
الشييييخ إبيييراهيم المنيييذر، ويهييياجم الشييياعر نيانيييا القميييع التييي  يمارنيييها الحكيييام المنيييتبدون، ويصيييب جيييام 
غضبه ونقمتيه عليى الفوضيى النيائدة في  اليبالد، والجهيل المتفشي  بيين صيفوف الشيعب، وحاليا التشيرذم 

لت  يعيشها أبنياء اليبالد، واالنيتكانا واالنتنيالم للعيدو الغاصيب المحتيل، واالنيزال  في  مهياوي والتمز  ا
  .الطائفيا والمذهبيا البغيضا الت  تفر  أبناء الشعب الواحد

 
فييالظلم كييان ال يييزال نييائدا ، وعييدم االنييتقرار كييان . فالشيياعر إيليييا لييم يجييد األنييباب التيي  تبقيييه فيييه     

 . جوا كان يهدند الناس بالفناء إن لم يدركوا أنفنهممخيما  وشبح ال
 

بيين عمي  حزنيه وشيكوا ، وألميه الكبيير لتيرك أر  اآلبياء واألجيداد في  " وداا وشيكوى"فف  قصييدة      
 :مطلع يقول فيه

 

 أزف  الرحيل  وحان أن  نتفرقا        ف لى اللنقا يا صاحب َّ  إلى  اللقا         
 فلقد  بكيُت من  األنى        حتنى  لكدُت  بأدمع  أْن  أغرقا إْن  تبكيا         
 وتنعنرْت  عنَد  الوداا  أضالع         نارا   خشيُت بحرنها  أْن  ُأْحرقا         
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(ما زلُت أخشى البيَن قبَل وقوعِه        حتنى غدوُت وليَس ل  أن أفرقا           
1

( 

 

يات المتحدة قصد الهجرة إليها هربا  مين جيور الدوليا العثمانييا وحكامهيا وكانت هذ  الهجرة إلى الوال     
هاجر أبو ماض  لعله يننى الشر  المحتضر المنيذر بيالموت ويميم شيطر أميركيا التي  قيد يجيد . الرعناء

 .فيها إكنير الحياة
 

 انيويورك، يا بنت البخار، بنا اقصدي         فلعلنا  بالغرب  نننى   المشرق         
(وطن   أردنا    على   حب    العال          فأبى نوى أن ينتكين إلى الشقا          

9
(          

 

هيياجر متخمييا  بييالقهر، مثخنييا  بييالجراح، كالننيير هييوجم عشييه، وفقييد كييل أمييل فيي  الييدفاا عنييه، فحليي       
اطا العييييأ، وطييييب الييينفس متعالييييا  عليييى الكآبيييا واألليييم، متشيييبثا  بالكبريييياء واألميييل، وهيييو اليييذي غذتيييه بنييي

البشييريا النابعييا ميين المحبييا والقناعييا والصييد ، وصييقلته ثقافييا مصيير التيي  فتحييت عينيييه علييى كيير  القيييد 
 :والتوثب للحريا إذ يقول ف  هذا المعنى

 

 لم     يهجروك     ماللا     لكنهم        خلقوا  لصيد  اللؤلؤ  المكنون                "         
 لما      ولدتهم    ننورا       حلنقوا       ال يقنعون  من  العلى  بالدون                            
ن تكن        ذهبا ، فكيف محابٌس من طين؟           (والننر ال يرضى النجون وا 

7
( 

  
 ، هيياجر حييامال  فيي  قلبييه معانيياة أهلييه وشييعبه، وفيي  ظييالل نفنييه كييل المييرن الييذي تجرعييه منييذ صييغر      

وداا "يقيول في  قصييدة  .والنوائب الت  رمته بهيا األقيدار في  مطليع شيبابه، والهيم اليذي أنياخ عليى كاهليه
 :مبينا  عم  حزنه وشكوا " وشكوى

 

 وطن  أردنا  على  حب  العلى         فأبى نوى أن ينتكين إلى الشقا         
 ألحرار  ذرعا    أضيقاوطن  يضي  الحرُّ ذرعا  عند           وترا   با         
 ما  إن رأيُت به أديبا   مونرا           فيما  رأيُت، وال  جهوال    مملقا         
 مشت الجهالُا فيه تنحُب ذيلها         تيها ، وراح العلُم  يمش   مطرقا          
 شفقاأمنى  وأمنى أهُله ف    حالا          لو   أنها  تعرو  الجماد   أل         
 شعٌب كما شاء التخاذُل والهوى         متفرٌ     ويكاد   أن     يتمزقا                 
 ال  يرتض   ديَن  اسله  موفنقا          بين   القلوب  ويرتضيه   مفرقا         

                                                 

(
1
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(َكِلٌف  بأصحاب التنعبد   والتقى        والشنر  ما  بين  التنعبد   والتقى          
1

( 

 

إن ما ييدم  قليب الشياعر، وقليب كيل حير أن تيودي النيانيا بياألحرار وبكيل أر  اليوطن، فتعييث      
فيي  األر  فنييادا ، ويبقييى االنييتعمار فيي  ممارنييته ذاتهييا، فهييو ال يرضييى أن تنييتقر الييبالد وتيينعم بالرفييا  

قييييى منيييييطرا  منفييييذا  والخييييير، بييييل يبتليهييييا دائمييييا  بيييياألرزاء لتنشييييغل بهييييا عنييييه، وبهييييذ  الطريقييييا الخنينييييا يب
 وليكمل هذا المخطط عليه أن يمنع كل ونيلا تتمكن من النيل منيه. لمخططاته
لقيييد عييانى الشييياعر إيليييا مييين مشيييكالت مجتمعييه وظروفيييه، فأخيييذ . ليييذلك راح يكبييت الحرييييات. وافتضيياحه

حالميه يصور أماكن التخلف والتقهقر والجهل ف  شتى نيواح  المجتميع، فطيرح جانبيا  شيؤونه الخاصيا وأ
الذاتيا الغائما وأمزجته الت  تمل  عليه ما شياء مين صيور وأحانييس، واتجيه ناحييا الشيعب اليذي تركيت 
قييت بييين أبنيياء المجتمييع الواحييد واألمييا  فيييه أعييوام التخلييف والقهيير واالنييتبداد النيانيي  شييروخا  عميقييا، فرن

النياني  الطيامع اليذي حياول أن الواحدة، هذ  الشروخ الت  يمكين أن نعييد أكثير أنيبابها إليى االنيتعمار 
يكييرنس وجييود  ميين خييالل زرا بييذورها، وتعمييي  فجواتهييا ليحييافظ علييى وجييود  أطييول مييدة ميين الييزمن حتييى 

 .ينتكمل نهب الخيرات والثروات الت  ه  ح ن طبيع  لهذ  الشعوب
رييا والكراميا إذا  وقف الشاعر إيليا وغير  من الشعراء ف  طري  أطماا هؤالء وانبرى ييدافع عين الح     

والمصيييير، باعيييث العزيميييا فييي  النفيييوس وداعييي  إليييى اليقظيييا الفكرييييا والنيانييييا واالجتماعييييا ونبيييذ كيييل 
الخالفييات التيي  دخييل المنييتعمر ميين خاللهييا نفييوس األمييا ووطييد دعييائم وجييود  بهييا، وأصييبح همييه األوحييد 

الوطنييا وعليى أبنياء اليوطن تحرير البالد وحريا الشيعب وبنياء المنيتقبل الجدييد اليذي يقيوم عليى اليدعائم 
 .   الواحد

 

نوط الظلم واحد أينما كان، ووقعه على جلد المظليوم واحيد، وصيرخا المظليومين واحيدة مهميا  وألن     
لهييذا لييم يكيين إيليييا أبييو ماضيي  وال شييعراء المهجيير أو أبنيياء  .اختلفييت أجنانييهم وأديييانهم وألييوانهم وأوطييانهم

 .   وطنهم، فكثيرون غيرهم على امتداد الوطن العرب  اضطروا لذلك الشام وحدهم الذين أجبروا على هجر
            

 

 وأخيرا  يتلقف البحر المهاجرين ليلفظهيم             "  :يقول ميخائيل نعيما ف  ذات المعنى إذ يقول     

 ياابعد نهارات وليال طوال مثقلا بشتى االمتهانات واسهانات، والغميوم والهميوم، واألوج
كمييا يلفييظ الصييدف والحطييام والنفايييات فييال تلبييث تلييك األجنيياد واألرواح الهائمييا أن  يلفظهييم. واألوصيياب

في  المييدن القريبييا .المظلمييا فيي  البيراري الموحشييا والغابيات. تطلبيه فيي  كيل مكييان. تيدرج فيي  طليب الييرز 
 .)1( "والدناكر البعيدة 

                                                 

)
1

 .      171ديوان إيليا أبو ماض ، ن: ميرزا، زهير )

(
1
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م، وضييربا  فيي  المجهييول مييع مييا قييد يكتنفييه ميين عييذاب هكييذا إذن كانييت رحلييا اآلالم، هربييا  ميين القمقيي     
خفييا  ال مييا الييذي يييدفع . مييع األمييل، خييير ميين الركييون إليييه بييال أمييل الخطيير ولعييل ركييوب. ومخيياطر وا  وا 

اسننييان العاقييل القييتالا جييذور  بيديييه؟ إن المييرء ليننييى كييل شيي ء، ويتييرك خلفييه كييل شيي ء ال يبييال  إال 
 وعلى هيذا .يعز عليه ذلك ف  وطنهبلقما العيأ والكراما والحريا، حين 

تهيياجر . كييان الشيياعر كييأورا  الشييجر تهيياجر مييع ريييح الخريييف، ولكنهييا تتييرك جييذورها فيي  عميي  الييوطن
 .          للبحث عن ربيع  يحمل جيال  نضرا  من األورا 

 

اضيطر  وهناك قصائد عدة تعبنر عمنا قانا  الشاعر ف  عودته إلى لبنان بعد هجرته األوليى، حييث     
حنانه العمي  بالفجيعيا الناتجيا . مرغما  إلى النفر ف  هجرة ثانيا فف  هذ  القصيدة نرى تألم الشاعر وا 

 . عن ممارنا الحكام الظالمين وف  طليعتها كبت الحريات وخصوصا  الفكريا منها
 نصح  والحكمماذا   جنيت    عليهم،     أيها   القلم؟         واِ   ما فيك  إال  ال          

 إن   ليحزنن     أن    ينجنوك  وهم          لوالك ف  األر  لم تثبت لهم قدُم            
 ُخلقت  حرا    كموج   البحر    مندفعا           فما   القيود  وما  األصفاد  واللجُم؟          
 بس  منه الصوُت  والنغُم إن يحبنوا الطائر المحك ن  ف   قفن           فليس  ُيح          
 ا    ف     أما   جار   الزمان   بها          يفنى   الزمان  وال  يفنى  لها   ألم          
 مهضوما  الح  ال ذنب  جنته   نوى          أن  الحقو    لديها   ليس   تنهضم          
نما    ظلموها    بالذي   زعموا  عدنوا   شكايتها   ظلما   وما    ظلمت                    وا 
 ما    ضرنهم   أنها  باتت     تنائلهم          أين  المواثي ،  أين  العهد  والقنم؟          
 فقيندوها      لعلن     القيد     ينكتها          وعزن أن ينكت  المظلوم لو  علموا                     
 األقالم ف   زمن          يكاد  يعبد   فيه   الطرُس    والقلم  وأرهقوا  الصحف  و           

 
 

 إن  يمنعوا الصحف  فينا بثن  لوعتنا          فكلننا   صحف  ف   مصر   ترتنم          
(للموت  أجمل من عيأ على  مض           إن   الحياة    بال    حريا  عدم          

1
(  

                        

ننتشعر هنا وطأة األزما على أب  ماض ، إذ تغدو حريا الفكر معدوما في  بيالد ،  فتصيبح غيير      
. وهذا الظلم عينه يتجلى ف  منع أصحاب القلم من التعبيير عين واقيع أميتهم. قادرة على النهو  والتقدم

 .وكان لهذا وقعه الن ء على نفنيته، إذ ال حياة بال حريا
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  كان يريد أن يرى فيها وطنه لبنان فكانت حنب تصور  لها تحمل الخطيوط التالييا أما الصورة الت     
وذلييك فيي  قصيييدة معبييرة عيين تفجعييه لمييا حييل بوطنييه ميين ضييعف وهييوان دفعتييه إلييى الهجييرة : يييوم غييادر 

 :الت  نب  ذكرها" وداا وشكوى"واالغتراب وذلك بعنوان 
 

 بى نوى أن ينتكين إلى الشقاوطن  أردنا   على  حب   العلى        فأ         
(كالعبد يخشى بعد ما أفنى الصبى        يلهو   به   ناداته،  أن    يعتقا          

9
( 

                   

مين خييالل انيتعرا  الشيياعر لألحييوال العاميا لييبالد ، كيان مليئييا  بالعاطفييا والوجيدان وشييكوى الييدهر      
المفجوعيا بميا يجيري عليى أر  بيالد  مين ظليم وبغي ، لكين وقنيوة اليزمن، يعير  ذليك مين خيالل ذاتيه 
وعلييى العمييوم فهييذ  القصيييدة صييادقا مليئييا بييالحرارة والصييد  . تفاؤلييه بانتصييار الييوطن كييان أمييرا  إيجابينييا  

واسخييالن لييألر ، فهييو يحييثن أبنيياء شييعبه أن يحمييوا أرضييهم بنييواعدهم؛ ألن الحييرن إذا لييم يييدافع عيين 
 .فهو محب للوطن كار  للظلم .التقدم حياة الماضيا دوما  نحووطنه ال قيما له ف  نلك ال

 

وهناك واصل عمله اليذي جياء مين . ليقيم فيها ف  العالم الجديد" ننننات "اختار أبو ماض  مدينا      
ليى جانيب هيذا كيان . أجله وكان قد ش ن فييه طريقيه في  مصير وهيو التجيارة، ونجيح فيهيا بعي  النجياح وا 

  درانييا مييا أحضيير معييه ميين كتييب األدب والشييعر، وكييان ييينظم خطييرات نفنييه يقضيي  أوقييات فراغييه فيي
 .وخلجات أفكار  وشعور  ف  هذ  الدنيا الجديدة

 

على أي حال، فهو لم يل  ف  هذ  المدينا ميدانا  يعر  فيه شعر  وأفكار ، وربما لم يل  فيهيا أديبيا       
النفراد والوحيدة واالغتيراب وعيدم مخالطيا النياس ممين عربينا  واحدا  يشجعه ويتعاون معه، فلم يكن له إال ا

 .ال يقدرونه ح  قدر 
 

وهنيييا تيييذكر مصييير وأدبائهيييا وشيييعرائها وصيييحافييها، فحييينن لعهيييد  فيهيييا والجتماعاتيييه ميييع هيييؤالء القيييوم      
صيا الكرام، وقارن بينها وبين هذا العالم الذي يحيط به، والذي تملؤ  المادة حتى ال تدا مكانا  لليروح وخا

 .  روح الشاعر الملهم مثله
 

ذكيير فيهييا نفنييه وشييقاء  بهييذا القلييم الييذي الزمييه " صيياحب القلييم"فكتييب قصيييدة ميين جيييد الشييعر نييماها    
طول حياته حتى ال ينتطيع اليوم أن يعيأ بدونه والذي كان من أنباب اغترابه، وطافيت بخياليه أر  

           :الكنانا وأيامه وعيشه فيها قال فيها
 

                                                 

(
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 ليس الوقوف على األطالل من ُخُلق             وال البكاُء على ما  فات من  شيم          
 ، وما   نفن    بنانيا             ملكيُا  الشر   ذات  النيل  والهرم"مصرا  "لكنَّ           
 لوصم صرفُت شطَر الصبا فيها فما خشيْت             نفن  العثار، وال نفن  من ا         
 ف   فتيا  كالنجوم  الزهر   أوجههم             ما فيهم غير  مطبوا  على  الكرم         

 
(ال  يقبضون   مع  الألواء    أيديهم             وقلما جاد  ذو  وفر مع  األزم          

1
( 

 
 

ا، وييذكر معاشيريه مين وهنا يقابل بين غربتين بين حاله ف  مصر وحاليه في  هيذ  المدينيا األمريكيي     
المادييييات، ال ييييأبهون  النيييوريين فيهيييا، وعيييدم ميليييه إلييييهم لعيييدم تيييذوقهم فنيييه وشيييعر ، فهيييم منغمنيييون فييي 
 :للروحيات وال المعنويات، وهم غير مثقفين ال يعرفون عن األدب شيئا  حيث يقول

 
 شاء والتخمأصبحُت ف  معشر تقذى العيوُن بهم            شرن من الداء ف  األح         
 ما  عزَّ  قْدُر  األديب  الحرن   بينهم            إال  كما عزن قْدُر الح  ف   الرمم         
 من  كل  فظأ  يريك  القرد  محتشما             ويضحُك  القرُد منُه غيَر محتشم         
 مج  خل   ا     كلهم                 إذا   بصرَت  به  ال  فاته     كَدٌر            رأيَت   أن         
 من   األعارب  لكن  حين   أنشدُ             جواهر  الشعر  ألقا   من   العجم         

 
 
 

(ما   إن  تحرنكه  همنا   وال    طربا             كأنما   أنا   أتلو   على   صنم          
1

( 

 

لم يكن نعيدا  ف  تلك البلدة، ولم يهنأ ف  عيشه بين هيؤالء  وواضح من هذ  األبيات أن أبا ماض      
وعيزن علييه أن  .وهنيا يعيان  مين غيربتين البليد والنياس. القوم البلداء الذين ال تربطهم به عاطفا أو شيعور

وانيتكثر عليى هيؤالء النياس اليذين . يرى جواهر شعر  مهانا ذليلا ال تجد من يتمتع بهيا ويعجيب بجمالهيا
 :عنى الشعر أن يعيأ بينهم واحد مثل إيلياال يقدرون م

 
(حجبُت عن كل معدوم النهى ُدرري        إن  أضن على األنعام بالنعم          

9
( 
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لقد بلغيت بيه النقميا عليى هيؤالء النياس أن انتصيغر قيدرهم إليى درجيا كبييرة واحتقيرهم كيل االحتقيار      
 .هم منتحقوها ف  نظر  حتى نعتهم كما رأينا بألفاظ نابيا وصفات خنينا،

 

وبييالطبع، لييم يكيين ميين الممكيين أن تنييتمر حييياة أبييي  ماضيي  فيي  هييذ  المدينييا علييى تلييك الشييياكلا،      
 . فقضى بها خمس ننوات ثقيلا عليه مرت بطيئا متثاقلا ف  نظر 

 

 :هجرته إلى نيويورك
 

إلييى األدبيياء والشييعراء الييذين حيييث ينضييمن " نيويييورك"ووجييدنا  فيي  نهايتهييا يقييرر االنتقييال إلييى مدينييا      
نييوا الرابطييا القلميييا ن يكيين بييين ضييجيج المعامييل . كون حيييث يجييد المييرء فيهييا رزقييه وقوتييه علييى أي حييال، وا 

 .  وزحام المدينا، ولكنه رز  موفور، وكراما موفورة
 

طموحيه فهيذا النيفر هينيأ ليه إشيباا . " ونفر  إلى نيوييورك يعيد مين األنيفار الناجحيا جيدا  في  حياتيه     
و " الخمائييل"و " الجييداول: "وتنيينى لييه أن يصييدر دواوينييه. الصييحاف ، ورغبتييه األدبيييا، وفطرتييه الشييعريا

( 1191)وأن يصبح شاعر الرابطا القلميا، وعضوا  من أعضائه بدءا  من العام " ديوان إيليا أبو ماض "
 ")

7
(. 
الد العييم نييام األميركيييا ويعييود إليييه يغييادر لبنييان ليعييود ثانيييا إلييى بيي( " 1111)كمييا نييرا  فيي  نيينا      

نشاطه، بل يزييد منيه، بعيد أن وجيد الجرائيد قيد بلغيت في  الوالييات المتحيدة، تنيعا  ونيبعين جرييدة ومجليا 
وقييد رأى أن الواجييب يييدعو  فيي  هييذ  الرحلييا الثانيييا، إلييى ممارنييا حييياة جديييدة وأفكييار  جديييدة، وأنيياليب 

 .تختلف عن تلك الت  كانت
 

ثقافيا " الرابطيا القلمييا"د  بعيد أن تغيير أنيلوبه، يضييف إليى مصيادر ثقافتيه األوليى، وثقافيا وهنا نج     
االتصال بكافيا الوالييات للحصيول عليى ميا يمكين مين المجيالت والجرائيد الصيادرة باللغيا األميركييا، علنيه 

والعقليييا  يتعييرف ميين خاللهييا علييى فكيير الصييحاف  األميركيي  ونيانييته، حتييى يتنييننى لييه كتابييا مييا يتوافيي 
األميركيييا ميين حيييث الييرأي والفكيير، ويعينييه علييى منيياعدة الشيير  العربيي  بمييا يحتاجييه ميين نصييرة الواليييات 

خروج إيليا أبي  ماضي  مين : أطل  عليها الدارنون. وهذ  المحاولا الفذنة ف  عمله الصحف . المتحدة له
رنيا تقلييد  القيدماء في  ألفياظهم ويقصد بالخروج، هو تخليه عين مد. األطر النابقا الت  كان يعيأ فيها

                                                                                                                                                      

(
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(
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وتعبيراتهم، بل وأنلوبهم، لينطلي  في  رحياب المدرنيا الجدييدة التي  تهيتم بيالفكرة، أكثير مميا تهيتم بيالثوب 
الذي تضفيه على تلك الفكرة؛ ف  عمل صحف  وأدب  يتطلب مجياراة العصير، والتفيو  عليى مين يعيدون 

(" أنفنهم من أرباب عصر  
1

(. 
ذلك على القديم من الشعر وجدد فيه مع المجددين، وها هو اليوم يثور على القديم من  لقد ثار قبل     

أنلوب الكتابا الصحفيا والقلميا، ليجاري حداثا الغرب ف  األنلوب الجديد النابع من متطلبات حياة ميا 
 .بعد الحرب العالميا الثانيا

 

يييدة، بمييا فيهييا ميين دأب لالنييتقرار، وتييوفير إذن اغتييرب إيليييا أبييو ماضيي  لمواجهييا تلييك الحييياة الجد     
فرارا  من الظروف  أنباب المعيشا؛ ألن الواقع المر هو الذي أرغمه ف  غالب األمر على أن يشد رحاله

القانيا الت  كيان يغين بهيا اليوطن العربي  في  مطليع القيرن التانيع عشير، مين إرهياب نياني  وحيروب 
 .وكبت للذات العربيا تحت وطأة االنتعمار

 

غر ف  عالم لم ينعم به طويال  . إنه تشرند وحيرة وقل       وكأن  به رجل متكاميل، كبيير . تشرند منذ الصن
في  مشيياعر  وأفكييار ، ينييتوعب قلبييه الصييغير المزيييد مين المشييكالت ويصييادف العديييد ميين التجييارب، التيي  

هييا واالضييطهاد النيانيي  كييان الفقيير أولهييا والظلييم ثانيهييا وحييال األنييرة التيي  كريشييا فيي  مهييب الييريح ثالث
رابعها وكبت الحريات خامنها وفقدان األمن واالنتقرار نادنها واألمثلا الت  غادرت الوطن إلى الخارج 

 .نابعها وحب المعرفا وتتبع األدب ثامنها
وكأن الفقر والتشيريد والظليم ليم يكيف هيذا الشياعر اليذي فجيع أيضيا  بميوت بعي  أخوتيه الواحيد تليو      

 .يعان الشباباآلخر ف  ر 
 

ويظهيييير حزنييييه وأنييييا  . وميييين الطبيعيييي  أن يتلييييوا شيييياعرنا ميييين هييييذ  الفواجييييع المتالحقييييا فيييي  العائلييييا     
 :، والت  نختار منها هذ  األبيات"البدر اآلفل"الشديدين ف  رثائه ألخيه طانيوس ف  قصيدته 

 أبعدك يعرف  الصبر  الحزيُن         وقد طاحت بمهجته  المنون؟         
 رمتك  يُد الزمان  بشرِّ   نهم          فلما أن قضيَت بكى الخؤونُ          
 عجيٌب أن تعيأ  بنا  األمان          وأننا      لألمان     ننتكينُ          
 وما   أرواحنا  إال     أنارى         وما   أجنادنا  إال    نجون         
 فان          كما تفنى الديار كذا  القطين وما  ف  الكون مثُل الكونِ          
 أبعدك  يا  أخ   أبغ   عزاء           إذا  ُشلنت  يناري  واليميِن؟         
(عليك  تقطنع الحنرات  نفن          وفيك أطاعن  الدمع الحرون          

1
( 

                                                 

(
1
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حيياة لهيب الهميوم المحترقييا إنيه الشياعر المغتيرب مين غييب األزل، والحاميل في  عروقيه النابضيا بال     
. داخل أحزانه المتأتيا من فواجع، ولدت ميع الوجيود، وانتشير قيارن ليذعها في  دنييا المصيائب والكيوارث

حنايييا ، فتلتهييب بتييأجج ميين  فهييو ال يجييد مخرجييا  ميين حزنييه إال بالمزيييد ميين الشييكوى التيي  تلييذا صييفحات
 وحيد ؛ االشتعال المتنقد بين ضلوعه، يلجأ إليى الشعر، والشيعر

 .ليطف ء غليل الجذوة المتقدة ف  حشاشا روحه
 

 :ومنها. الت  قالها ف  رثاء أخيه ديمتري" مصرا القمر"وكذلك ف  قصيدة      
 

 لوعٌا ف  الضلوا مثل جهنم          تركت   هذ   الضلوا  رمادا         
 واألكبادابتُّ  مرمى للدهر ب   يتعلم          كيف يصم  القلوَب           
 أنا  لوال  الشعوُر  لم   أتألم          ليت  هذا  الفؤاَد كان   جمادا         
 كان بين الكرى وبين  صلٌح          فأراد   القضاء  أن    نتعادى         
 لم أكد أخلُع الننواَد  وأصحو          من ذهول  حتى لبنُت الننوادا         
(ضلوا من نيران         صار  ثوبا    ومقعدا    وونادا والذي ف  ال         

9
( 

  
لقييد مييرن الشيياعر بفتييرات حياتيييا قانيييا، وال نبييالش إذا جونزنييا ألنفنيينا القييول بأنييه لييم يييذ  طعييم الحييياة      

الخال  من الشعور باأللم الجندي والنفني  خيالل حياتيه القصييرة، فيالموت هنيا فير  نفنيه عليى نفنييا 
إن مييا يمكيين انتخالصييه ميين هييذ  األبيييات يتمثييل فيي  اضييطراب الشيياعر وحيرتييه، مييع . عذبيياالشيياعر الم

فيالموت هنيا ال يمثنيل الشيبح المخييف اليذي يرميز إليى اليدمار والفنياء . شعور بالضياا ف  متاهات الحياة
   .بقدر ما يمثل رمز االنتمراريا

     

فيي  ريعييان الشييباب، نييتؤثر بعميي  فيي  نفنييه، وال شييك أن هييذ  الشييدائد وغيرهييا والتيي  واجهتييه وهييو      
وتجعليييه مغتربيييا  عييين واقعيييه المريييير، وتفيييتح أماميييه أبيييواب كثييييرة مييين التأميييل فييي  الحيييياة والميييوت، واليييروح 

 .  والجند، والنعادة والشقاء، والحب والبغضاء، والغنى والفقر، وما إلى ذلك من أنرار الحياة ومظاهرها
 

  وظلييم وانييتبداد، تلييك كانييت العنيياوين الرئينييا فيي  بدايييا منيييرة فقيير ومييوت وهجييرة وضييياا وتفيير      
شيياعرنا إيليييا أبيي  ماضيي ، وقييد كانييت كافيييا لتخليي  منييه إننييانا  قوينييا  قييادرا  علييى تحمييل الشييدائد، ليييس هييذا 

 فحنب بل عاشت ف  ذاكرته ووجدانه قلقا  دائما  حمله على عوالم أخرى من 
كييون وفيي  شييؤون الحييياة، بييل أصييبحت فيي  وعيييه باعثييا  للشيياعريا الحلييم والتأمييل والتبصيير فيي  مجريييات ال

الفيذة يصييدر عنهييا صيادحا  مغنيييا  آالمييه وآمالييه  عازفيا  علييى أوتييار نفنييه التواقيا علييى الهييدوء واالنييتقرار، 
                                                 

(
2

 .152المصدر السابق، ص (
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ليخرج كل ذلك شعرا  صافيا  عذبا  يعكس التجارب المريرة التي  ميرن . الباحثا ف  الحياة عن النرن المكنون
 . جنل ف  دفتر الحرمان حكايا فريدة من اسدقاا والتنشرد والكفاح من أجل العيأ الكريمبها وين

 

وحري بنا أن نذكر بأن الحياة الجديدة الت  انتقل إليها الشاعر ونيطرة المادة عليى النفيوس وتفشي       
من عوامل اغترابيه المصالح والشر بين الناس، ونقوط القيم األخالقيا واسننانيا ف  المجتمعات، كانت 

 .     ف  االغتراب الجديد. عن الواقع الذي يعيأ فيه
 

فنرا  ف  هذ  القصيدة يتبرم من العيأ مع الناس بعيدما خبيرهم وعيرف مكنيون شخصيياتهم وميا بهيا      
 :قفرا  أو غابا  فيقول -من نفا  ورياء، فر مغتربا  للطبيعا متمنيا  لو عاأ فيها

 الحياة  مع  الناس          وملنت   حتى   من     األحبابِ نئمت  نفن            
 وتمشت   فيها    الماللا    حتى           ضجرت من  طعامهم  والشرابِ          
 قالت  اخرج  من  المدينا   للقفر          ففيه    النجاة    من    أوصاب                   
 وشموع           الشهَب، واألر   كلها  محراب  الليل  راهب ،    وْلَيكُ          
 وكتاب     الفضاء    أقرأ     فيه          نورا    ما   قرأتها  ف    كتاب                       
با ف  الغابِ            وصالت   الذي   تقول   النواق           وغنائ  صوت الصَّ

 
 

(فجر          على  العشب  كاللُّجين   المذاِب ورحيق  ما نال من  مقلا  ال         
1

( 

 

إن ميين يقييرأ هييذ  األبيييات ومييا فيهييا ميين مييرارة وخيبييا أمييل ونييأم وماللييا ويييأس وتشيياؤم، ال يظيين أن      
أنا لم أعأ في  أدبي  لبليد  دون بليد، وال لجالييا دون "  :قائلها، هو نفنه الذي قال ذات يوم ف  خطبا له

فمهميا األدييب هي   المهاجر منهم والمقيم، بل أنا أعيأ للذين في  هيذا الزميان،: عأجمألمت  جاليا، بل 
أن يعمييل فيي  حياتييه ألبعييد ميين مييدى حياتييه، وأن يعيييأ للنيياس قبييل أن يعيييأ لذاتييه وأحييب النيياس إليييه 

وأنا ال أرى شرفا  أعظم وال مجدا  أنينى مين أن أجعيل قلبي   وأعزهم عليه، وأحقهم منه بالخدما هم قومه،
(" قفا  على خدما أمت  وبالدي و 

9
(. 

 

لقييد بييين الشيياعر إيليييا مييدى عميي  اسحبيياط الييذي حييط رحالييه فيي  آفييا  نفنييه، ويأنييه ميين إمكانيييا      
والوقوف مع نفنه يخاطبها، ويخاطب . إصالح البشر، ومن انتجابا الشعوب المقهورة لدعوات النهو 

 :      من خاللها اسننان، ويقول
 

                                                 

(
1

 .91-18ديوان الجداول، ن: أبو ماض ، إيليا (

(
2

 .71شرح ديوان إيليا أبو ماض ، ن: عاص ، حجر (



 14 

 مت  اتركين  ف  نكون           ولوم  من يضجُّ بغير طحنِ أالئ"         
(" إذا صار النماا  بال  قياس            فال عجٌب إذا نكت  المغن          

7
( 

 

ومثل هذا الشاعر الكبير الذي يدعو إلى الحياة في  عيالم اليرؤى واألحيالم بعييدا  عين عيالم األجنيام      
ة اسننان، الغار  ف  الشرور واآلثام والتعانا والشقاء، لونا  من ألوان واآلالم جدير بأن يضف  على حيا

 !البهجا والمرح والهدوء والراحا
 

إلييى أن أنيياس األخييال  اللييذة، " وتييتالمح لنييا هنييا مبيياديء نظريييا أبيقييور فيي  األخييال  الييذي ذهييب      
ليذي يفير منيه االننيان ويتجنبيه، فاللذة وحدها غايا االننان، وه  وحدها الخير؛ واألليم وحيد  هيو الشير ا
إن خييير لييذة : "إلييى أن قييال.." والفضيييلا لينييت لهييا قيمييا ذاتيييا، إنمييا قيمتهييا فيمييا تشييمل عليييه ميين اللييذة

(" يتطلبها االننان هدوء البال وطمأنينا النفس
1

(. 
 

 شييامل فعلينييا أن نتغلييب علييى هييذا الشيير األصيييل بخييير ومييا دام اسننييان شييريرا ، والشيير أصيييل فيييه،     
عييام نجعلييه هييدفنا ونييبيلنا فيي  هييذ  الحييياة، وال نييبيل إلييى ذلييك إال بلييون ميين ألييوان التفيياؤل نخلعييه علييى 

نما نرى فيها األزهار الجميلا  .الحياة بكامل مظاهرها، فال نرى ف  الريا  أشواكا  وا 
باحثيييا  عييين القييييم فالشييياعر إيلييييا أفنيييى عمييير  ثيييائرا  عليييى اليييذات وعليييى واقعيييه المريييير مغتربيييا  عنهيييا،      

اسننانيا الكبرى المختبئا وراء ظالل المادة ف  دهياليز الوجيدان البشيري، داعييا  للمحبيا الصيافيا والخيير 
 .    المطل  للوصول إلى النعادة الحقيقيا للمجتمع واسننان

 

 .     عيأ فيهوبقدر ما حق  من هذ  النزعا على أر  الواقع كان اغترابه عن الواقع اسننان  الذي ي     
          

 

                                                 

(
3

 .  11، ن1111، 1ديوان الخمائل، دار الماليين، بيروت، ط: أبو ماض ، إيليا (

(
4

 .     وما بعدها 711، ن1111أمين، أحمد وآخر، قصا الفلنفا اليونانيا، القاهرة،  (
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 الثالثالفصل 
 

 المكاني ب ااالغتر
 

   



 11 

ولو أّنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجيوا مين ديياركم ميا فعليوه "  :قال ا  نبحانه وتعيالى      
 .)1( " إال قليل منهم

إنييه نييوى بييين قتييل اليينفس هييذا اليينن الكييريم يؤيييد أشييد التأييييد مكانييا الييوطن بالننييبا لإلننييان، حتييى      
حنانا  آخر بالزمن وبالمحليا، حتى . "وبين الخروج منه فالمكان دون نوا  يثير إحنانا  ما بالمواطنا، وا 

(" لنحنبه الكيان الذي ال يحدث ش ء بدونه
9

(. 
 

إن عالقيا اسننيان بالمكيان حميميا جييدا ، يمكين رصيدها مين منظييور ميادي وروحي ، فثميا تقاطعييات      
فتبييدو هييذ  العالقييا عالقييا تأثيريييا تنييير باتجيياهين، إذ ينييهم المكييان فيي  تشييكيل وعيي   .ات بينهميياوتشييابك

بطابعه فيميا ينيهم اسننيان في  إضيفاء -اسننان بوجود ، ويطبع فكر  وهويته، وقبل كل ذلك فيزيولوجيته
أثيريييا المتبادلييا خصييائن إننييانيته علييى المكييان بتبييديل صييفاته وبنيتييه، وأننيينا فضييائه، وهييذ  العالقييا الت

 .تتحول بفعل التعود على مر الزمن إلى عالقا حميميا، يترك هدمها أو قمعها آثارا  كارثيا على الطرفين
 

ولميييا كيييان للمكيييان حضيييور  المؤنيييس والبنييياء لعالقيييات المجتميييع بفعيييل تفاعيييل اسننيييان ميييع محيطيييه      
يم الخاصيييا بهيييذا المكيييان عبييير مجموعيييا الجغرافييي  وأشييييائه، فييي ن لإلننيييان بالمقابيييل دور  فييي  تشيييكيل القييي

 .العالقات والنلوكيات اسننانيا الت  تصبح فيما بعد رموزا  دالليا تشكل ف  مجموعها صفات مكان ما
فالمكيييان ال  .وفييي  عالقيييا جدلييييا تأثرييييا وتأثيرييييا تصيييبح صيييفات البشييير صيييفات لألمكنيييا وبيييالعكس     

 .  يكتنب معنا  إال من خالل أنننته
طييورت صييورة المكييان فيي  الشييعر العربيي  بتطييور تجلياتييه فيي  إحنيياس الشيياعر المبييدا لليينن فقييد ت     

الشييعري، وقييد تعطينييا نظييرة متفحصييا لصييورة المكييان فيي  اليينن الشييعري الجيياهل  ومييا تييال  ميين أعصيير 
إن الصورة المكانيا تتطور بتطور المكان نفنه حيث التقدم الحضياري اليذي : الشعر الالحقا حقيقا تقول

 .  من جها، والوع  االجتماع  للمعطى الحضاري من جها أخرىيشهد
أبعييياٌد كثييييرة، تاريخييييا، إننيييانيا، اقتصييياديا، اجتماعييييا، عقائدييييا، عقيدييييا، وظليييت هيييذ  " وللمكيييان      

األبعاد تتجلى ف  الشعر العرب  منذ أقدم عصور  حتى يومنا هذا، كما بقيت هيذ  التجلييات، تصيدر عين 
هيا تفاوتيت في  البعيدين الفني  والنفنيي ، ويظهير هيذا التفياوت جلييا  في  زمانييا العصيير ذات مبدعيا، بييد أن

الشياعر ميين أعميا  ذاتييه  ُيبيداتتعمي  تجلييات المكييان في  الوجييدان، حييين و  .المكيانالشيعري اليذي تنيياول 
افيا ليذا تتحيول المعيان  والصيور واأللفياظ في  نييا  اللغيا الشيعريا إليى أكثير عمقيا  ورمزييا وشيف ،الشاعرة

 ه يان، ومعانييحتى تتبدى ذكريات المك
("  ا والوجدانيا إلى بوح شعوري شاملالروحي

1
( . 

                                                 

(
1

     .11نورة النناء، آيا  (

(
2

 . 9، ن1181، 1كان ف  النن األدب ، دار الشؤون الثقافيا العاما، بغداد، طإشكاليا الم: النصير، يانين (
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فالمكييان بوصييفه مكونييا  ميين مكونييات اليينن األدبيي ، يكييون مشييموال  بالوظيفييا الشييعريا التيي  تنييتغر       

 .النن األدب  وتمينز  عن النصون الت  تُنجز ف  الحقول اسننانيا األخرى
 

فالوظيفا الشعريا وما تنطوي عليه من آليات اسزاحا واالنحراف، وتشحين المكان بالرمز والكثافيا  "     
يييييا  مفتوحيييييا  أي مغادرتيييييه لفضييييياء المعنيييييى  يييييا  مغلقيييييا  إليييييى كونيييييه نصن الداللييييييا تنقيييييل المكيييييان مييييين كونيييييه نصن

امرة  فيي  مقاربييا اليينن المحييدند إلييى المعنييى المتكثنيير المتعييدند، حيييث يتيييح ذليك للقييراءة أكثيير ميين مغيي/الواحيد
وبناء على ما نب ، أجد أن شعرنا المكان تدخُل ف  نطا  تحقي  أدبيا النن، والتركيز علييه . الشعري

(" بوصفه غايا  ف  حد ذاته 
9

(. 
 

فالمكييان ينيياهم فيي  خليي  المعنييى داخييل اليينن الشييعري، كمييا أن  المكييان مييرتبٌط بالشييخن ومييرآة      
 .شخصيا االجتماعيا والنفنيا، ومشحون بالمشاعر والكثافا النفنيالطباعه، فهو يعكس حقيقته ال

يييت اسشيييارة إلييييه عالميييا مفتوحيييا عليييى العيييالم      -والعيييالم اليييدالل -العيييالم الخيييارج /إن المكيييان كميييا تمن
عليييى أن هيييذ  الدالليييا مرهونيييا بالنيييياقات التييي  تقيييرأ فيهيييا، والقييياريء اليييذي يقيييوم بفعالييييات القيييراءة /الثقييياف 
فيي  األبعيياد وضييمن النيييا  الخييان للمكييان تشييعُّ الداللييا ميين اشتغيييال المنيياحات المكانيييا فيي   :النصيييا

وهكيذا . الصغر، ف  الكبر، ف  الطول، ف  العر ، ف  العم ، ف  العليو، في  كيلِّ ُبعيد  منياح  للمكيان
عرنا المكيان فالبعد الدالل  للمكان يناهم من ناحيا في  إثيراء الينن عليى المنيتوى التيأويل  التعيددي وشي

 .بالتعاضد مع األبعاد األخرى
 

حفل الشعر العرب  برميوز المكيان وصيور  منيذ القيديم، وتنياثرت فييه اسشيارة إليى أعيالم مكانييا  "لذا      
ييي  األشيييياء وتفاصييييلها الحنيييينا وعالقاتهيييا وجهيييا  مييين وجيييو  الحاننيييا المكانييييا فييي   وموضيييوعيا، وبيييدا تقصن

معان عميقا تتجاوز الداللا على المكان ف  ذاته إلى الدالليا عليى الوجيود الوع  اسننان ، واقترن ذلك ب
اسننان ، وهو يتأمل وحدتيه وغربتيه، أو يحينن إليى الماضي  ويتيذكر األنيس والدعيا واأللفيا، أو يقلي  مين 

وكييل ذلييك دوال وجوديييا  .الخصييوبا ويتطلييع إلييى األميينعالمييات اسمحييال والعييدم والجفيياف، أو ينتشييرف 
والموت والفرا  الروح ، وتحتال على اليذاكرة واليوع  بميا يشيبعها مين  ع أحانيس الزمن والحياةتتعال  م

 .)1( " للقب  على زمن يفلت دوما ، من العمر  المعرفا والصور الت  تتخذ المكان ذريعا
 

                                                                                                                                                      

(
1

 ، 1أشكال الزمان والمكان ف  الروايا، ترجما يونف الحال ، وزارة الثقافا، دمش ، ط: باختين، ميخائيل (
 .19، ن1111     

(
2

 ،1188، 9الدار البيضاء، طاف ، مشكلا المكان الفن ، ترجما نيزا قانم، المركز الثق: لوتمان، بوري (
 .18ن     

(
1

 .   118مقاالت ف  الشعر الجاهل ، بحث، مجلا جامعا دمش ، كليا اآلداب، ن: اليونف، يونف (
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يشييكل المكيييان والزمييان فيي  الييينن وحييدة بنائييييا " فالزمييان هنييا ال يمكييين فصييله عيين المكيييان، حيييث      
تواشييجا، ال يمكيين أن تنفصييم عراهييا، إال أن هييذ  الوحييدة تبقييى نيياكنا مييا لييم تبعييث فيهييا الحركييا الداللييا م

(" والمعنى 
9

(. 
فهي  ( زميان ومكيان التشيرد والفاقيا-زمان ومكان األلفيا واالنيتقرار)أما العالقا بين الزمان والمكان؛      

 .نيا  والمعنىعالقا تباين وتضاد، وتفرز التوترات العنيفا، وتشو  ال
 

وال ييييزول هيييذا االغتيييراب إال بتغييييير البنييييا الزمكانييييا للنيييازحين أي انيييتعادة المكيييان إليييى أصيييحابه،      
 .وحينئذ يتولد زمان ومكان جديد

   

بالننييبا  وهكييذا يبييدو المكييان فيي  الشييعر دومييا  مقترنييا  بالزمييان، بييل يشييكل المكييان الجييوهر أو الييروح     
كعالقيا الجنيم بيالروح، فيال يكيون ( 1178)ن بالمكيان عليى رأي صيموئيل الكنيندر للزمان، وعالقا الزما

ذا انييتقل المكييان عيين الزمييان كييان ميتييا  ال حييياة فيييه (" األول إال بوجييود الثييان ، وا 
7

وال تنفصييل فيي  هييذا .)
 والميدن، والعكيوف المكيانالمعنى دالالت وقوف الشعراء القدامى على األطالل عين دالالت الحنيين إليى 

على وصفها، وبثها األشجان، أو رثائها ف  أعقاب الكيوارث أو التغيييرات الزمنييا واالجتماعييا التي  يجيد 
االنتقرار الحضري فيها وجها  مشابها  لألطالل ف  تليك الدالليا، مضيافا  إليهيا دالالت المجتميع الحضيري 

لجماعييا ح عليى التجيدد، وانعقياد افي  البييوت المتطاوليا، والنيكن الفياخرة، واخيتالط أشيتات النياس واالنفتيا
 .والشعر العرب  يطفح بمثل تلك الدالالت .على ما يؤنس النتقرارها

      

كمييا يبييدو المكييان فيي  الشييعر أيضييا  قرينييا  للمجتمييع إذ هييو األنيياس الييذي يمنحييه قيمتييه، نييواٌء تعليي       
اليينفس وتنييتأنس بييه، ولهييذا قييال الشييعر بمكييان الحبيبييا، أم بمكييان األهييل واألنييرة والييوطن، أو بمييا تألفييه 

(" إن المجتمع هو األناس ف  تحديد مفهوم المكان (: " 1111)دوركايم 
1

(. 
 وترتبط عالقا اسننان العرب  بالمكان ف  العصر الحديث، وبروزها ف  األدب الحديث     

 .بالظروف النيانيا واالجتماعيا الت  مر بها الوطن العرب 
      

 نتبدين الذين يعرفون معنى ارتباط اسننان بالمكان مارنوا كل الونائل الت  لذلك ف ن الم     
يعيها وال يعيها العقل البشري لترحيل اسننان عن وطنه، وف  حاالت أخرى يعمدون على إبقاء الشعوب 
ف  أوطانهم ومع محاصيرتهم في  أفقير المنياط  مين أجيل انيتغالل الميوارد الطبيعييا، ولكين األخطير مين 

                                                 

(
2

 ، 1189، 7،ا11الزمان والمكان ف  قصا العهد القديما،مجلا عالم الفكر،مجلد: عبد اللطيف، أحمد( 
 .89ن    

(
3

 .911-7األلوهيا، مجلا كليا اآلداب، دمش ، ن-نالزما-المكان: الكنندر، صموئيل (

(
4

 .      99-9علم االجتماا والفلنفا، مجلا كليا اآلداب، دمش ، : إنماعيل، محمد( 
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فالبقياء في  المكيان المحتيل قيد . هو نيانا تغيير المعالم الخاصا لألمكنا حنب ما ترتئيه أطماعهمذلك 
 .  يؤدي إلى الموت، والنزوح عنه قد يؤدي إلى النجاة

 

حانيا "غير أن اننالخ اسننان عن مكانه قنرا  يؤدي إليى خليل في  إيقياا العالقيا المكانييا، ويشيون       
القدرة على تنظيم مكان اسقاما، وأناليب التواصل مع اآلخرين والعيالم، ثيم تشيفير   ، الت  تتيح له"المكان

ونظرا  النتراتيجيا العالقيا المعقيدة بيين . كاآلداب والفنون والنينما  والمنرح: ودمجه ف  اللغات الجماليا
 أحدثيت " المكان واسننان، ف ن عمليات النزوح اسجبارييا، 

" نرنيا الت  تربط بين الحيدين األمير اليذي يترتيب علييه انشيراخات وتشينجات عنيفيا تشويشا  ف  الشيفرة ال
)

1
(. 

فالمكييان الييذي لجييأ إليييه النييازح أخفيي  فيي  دمجييه وصييهر  فيي  مرجييل وجييود ، ألنييه ال يمتلييك شييروط      
التحق  ف  وعيه، فضال  عن ارتباك حانا المكان عند النازح، والرف  الذي يقابل بيه مين قبيل أصيحاب 
ير إلييه، فيصيبح المكيان بيؤرة صيراا بييين القيوى، ولهيذا يبقيى الغرييب غريبيا  عين المكيان مييع  المكيان المهجن

 .كل الضمانات الت  من الممكن أن تقدم إليه، بالتال  فهو ف  نظر  مكان ملغ  وخارج إدراكه
ادة، إذ أن رابطييا والعالقييا بينهميا متضي. المكيان المحتييل، ومكيان اللجيوء: فالتقاطيب هنيا بييين مكيانين     

الشخصيييا بمكانهييا المفقييود هيي  رابطييا انتميياء وتفييرز التنييافر والكراهيييا، وبنيياء عليييه تصييبح المعادلييا وفيي  
 .الكر #الحب. الغربا# االنتماء: الثنائيا التاليا

 

ومهميييا تكييين العالقيييات المكانييييا قائميييا عليييى مفهيييوم التقاطيييب، ف نهيييا عرضيييا لكثيييير مييين التنصيييدعات     
، تبعا  للظروف النفنيا واالجتماعيا واالقتصياديا، إذ تتحيول نظيرة اسننيان للفضياء الغرييب مين والتقلبات

الضد إلى الند، حنب واقع الحال ومالبناته، ألن تجربا النزوح تختلف من بيئا إليى بيئيا، ومين جماعيا 
داد الفجيوة بيين إلى جماعا، بل من أنرة إلى أنرة، وفي  عواميل نييكولوجيا واجتماعييا وثقافييا، حييث تيز 

 .المكان وناكنه ومن الصعوبا بمكان تواصلهما
 

يجاد نوا من      رة بالبحث عن أمكنا أخرى للعيأ فيها، وا   إن األمر يحدو بالشخصيا المهجن
أييييا  ألنييه كلمييا ازدادت الغربيييا بييين اسننييان ومحيطيييه، كلمييا ازداد التنييافر، حتيييى ال يربطييه بييه" الييتالؤم، 

(" عرف المتصلين غريب أيضا     عالقا فهو غريب، وف 
1

(. 
 

إن قيييوة االنتمييياء إليييى المكيييان المفقيييود، قيييد تفيييرز شخصييييا مغلقيييا عليييى ذاتهيييا، وتننيييد ليييديها قنيييوات      
 .االتصال باألمكنا األخرى، حيث تخضع الشخصيا لنطوته، فال يرى العالم إال من خالله

                                                 

(
1

 .11، ن1188، 9العرب  والفكر العالم ، بيروت، ا لدعلم المكان، مج: هال، إدوارد، ت، بركا، بنام( 

(
1

 .917، ن1111، 1المركز الثقاف  العرب ، ط-اءقال الراوي، الدار البيض: يقطين، نعيد( 
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اعتمدت اعتمادا  أنانينا  على المعنيى المباشير ف  تقنيم  ألنواا االغتراب عند درانت  لشعر إيليا      
والمالص  النتخدام الكلما وهو ذلك اسحناس اليذي يشيعر بيه اسننيان في  بعيد  عين وطنيه، هيذا النيوا 
ميين االغتييراب نييرا  ممييثال  فيي  شييعر الشييعراء الييذين هجييروا أوطييانهم وديييارهم وانتقلييوا إلييى أر  لييم يألفوهييا 

 .م الفرا  والشو  والحنين إلى أوطانهم ال تفار  صورتها خيالهمفعاشوا فيها غرباء، يعانون آال
هذا النوا من الغربا ليس جديدا  عليى الشيعر العربي ، فكيم مين الشيعراء بميا في  ذليك شيعراء العصير      

الجاهل  الذين عبروا ف  قصائدهم عن مظاهر هذا النوا من الغربا، من شو  وحنين ألهلييهم ودييارهم، 
م لييرحالتهم الطويلييا للتجييارة وكنييب العيييأ، أو للوصييول إلييى الممييدوح تيياركين أنييرهم ميين خييالل وصييفه

هييذا اسحنيياس بالغربييا ارتييبط باسننييان علييى ميير تاريخييه فيي  كييل وقييت وفيي  كييل مكييان، وليييس . ومنييازلهم
حكرا  على الشعر العرب ، فما دام اسننان يرحيل عين وطنيه وأهليه يشيعر دون شيك بحنيين وشيو  إلييهم، 

لكننييا ليين نتعامييل مييع هييذا المفهييوم بهييذ  الصييورة العامييا ألن كثيييرا  ميين الشييعراء . فيي  الرجييوا إليييهمورغبييا 
الذين عبروا عن هذا النوا من الغربا، وهيذا اسحنياس بالشيو  والحنيين إليى أوطيانهم، قيد تركيوا أوطيانهم 

مير يختليف بالننيبا لشيعراء ب رادتهم اختيارا  مينهم، بحثيا  عين ميال أو شيهرة أو مزييد مين الرفاهييا، لكين األ
العصيير الحييديث الييذين اضييطروا وأجبييروا علييى تييرك أوطييانهم فيي  ظييل تلييك األوضيياا المترديييا، فهيياجروا 

وهيذا ميا أرا  مميثال  في  . وتغربوا باحثين عن مكان أكثر أمنا  وانيتقرارا  نيواء في  داخيل المكيان أو خارجيه
يألفهييا فعيياأ فيهييا مغتربييا ، يعييان  آالم الفييرا   شييعر الشيياعر إيليييا الييذي هجيير وطنييه وانتقييل إلييى أر  لييم
منيييتخدما فييي  ذليييك المييينهج النونييييولوج  . والشيييو  والحنيييين إليييى وطنيييه اليييذي ال يفيييار  صيييورته خياليييه

. عنييد الشيياعر إيليييا والتيي  شييغلت بييال اسننييان فيي  فتييرات تاريخيييا معينييا" االغتييراب"للكشييف عيين مشييكلا 
وذليك مين خيالل تحلييل شخصييا . ع وفهمه ف  تغيير  وتبدليهويجعلن  أتعرف على كل من طبيعا المجتم

الشاعر والت  تتجلى ف  قصائد ، وه  الشخصيا التي  ال تيرى الواقيع مين حولهيا وتنيجله فقيط، بيل تيرى 
انعكيياس للقيييم " فيياألدب بوصييفه . وتنييجل آمالهييا ورغباتهييا وأشييواقها وأحالمهييا وخياالتهييا فيي  الوقييت ذاتييه

التغيييير الييذي يصيييب المجتمعييات المختلفييا، كمييا يشييير كييذلك إلييى الطيير   إلييى درجييا والمشيياعر، يشيييير
واألنييياليب التييي  يصيييبح األفيييراد مييين خاللهيييا مهيئيييون لالرتبييياط بالبنييياء االجتمييياع ، وألنمييياط انيييتجاباتهم 

(" لخبرتهم الت  يمرون بها أثناء هذ  العمليا 
1

(. 
 

رت أن انهيييار الدولييا نيانييينا ه  واقتصييادينا  ففيي  بحثيي  عيين عوامييل االغتييراب عنييد الشيياعر إيليييا، ذكيي     
واجتماعيا ، كان من أكبر الدوافع إلى االغتراب، فقد ألح  النظيام األناني  لمتصيرفيا جبيل لبنيان بمكيان 
الشاعر إيلييا ضيررا  فادحيا ، ألنيه حرميه مين النيهل النياحل  والميوان ء، فحصيل ضيي  اقتصيادي، نتيجيا 

الف مييين أبنائيييه، هيييذا إليييى أنيييه كيييان نهبيييا  للفيييتن ومنيييرحا  للتقلبيييات هيييذا التحدييييد، نجميييت عنيييه هجيييرة اآل

                                                 

(
1

 .91، ن1181نصون مختارة ف  علم اجتماا األدب، مكتبا نعيد رأفت، : أبو العينين، فتح ( 
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النيانيا، نتيجا الختالف المصالح بين أبنياء الطوائيف المختلفيا، كميا أن جييال  مين المثقفيين اليذين تلقيوا 
 العلم ف  المدارس التبشيرييا، بيدأوا 

عن الحريا والمناواة ف  الغيرب، كيل  يتأثرون بالمباديء الجديدة الت  بثتها هذ  المدارس، وبما ينمعونه
 .ذلك وغير  أدى إلى تدف  تيار الهجرة من لبنان ونوريا إلى األمريكتين

 

إن الحديث عن لبنان عند الشاعر إيليا هو حديث عن عصر  والمكان الذي يعييأ أحداثيه وهموميه      
ى اسننان ف  عصر  بصلا ومشكالته، يعيأ صراعاته وآماله وتطلعاته، وهو حديث عن كل ما يمتن إل

فياألدب يتضيمن تصيويرا  لحيياة الشيعوب التي  تبدعيه، كميا أنييه " تيؤثر في  مجيرى حياتيه ووجيود  وأمانييه، 
(" األدب  وثيقا يعكس محتواها ظروف المجتمع الذي تطور فيه هذا

9
، فلقيد شيهد عصير  والمكيان اليذي )

، حييث لبنيان خصوصيا  "أنيتِ "يصور  في  قصييدته وهذا الواقع  يعيأ فيه كثيرا  من التغيرات والتناقضات،
 .والشر  عموما  مهبط الوح  ومطلع األنبياء يتحوالن ليصبحا مكانا  لألرزاء

 

 اسماء فأصبحت ف    ر عليها       ِت   كالحرنة  الت   انقلب  الدنهيأن         
 ا بها  من  رداء أنت  كالبردة  الموشناة   أبلى  الي       ط ُّ  والنشُر م         
 أنت    مثل      الخميلا    الغنناء       ُعرِّيت من  أوراقها  الخضراء         
 أنت  كالليث  قلَّم  الدهُر  ظفريي        يه وأحنى  عليه طوُل  الثواء         

 الغوغاء   من   ف  محفل..  دة       أنِت  كالشاعر  الذي  ألف الوحي         
 
 
 

 )1( من  األعداء  مشهد الل  ف          أنِت مثل الجبار يرنف ف  األغي         

 

فحين يشبه مقلا الشير  بيالحرنة  .إن الشاعر هنا ينتعمل كل ما له صلا بما ُعرف ف  تراثنا العرب      
 :الت  تآلبت عليها صروف الدهر فأصبحت ف  اسماء كما يقول

 

 )9( اسماء ر عليها فأصبحت ف         ينقلب   الدنهأنِت   كالحرنة  الت  ا         
 

                                                 

(
2

 .91المرجع الناب ، ن (

(
1

 .111ديوان يليا أبو ماض ، دار العودة، بيروت، ن: ميرزا، زهير (

(
2

 .111المصدر الناب ، ن (
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فقييد وفييي  الشيياعر فيي  هييذا التشييبيه بحيييث صييونر األمييا العربيييا كيييف كانييت تتمتييع بنيييادتها، وكيييف      
جار عليهيا اليزمن وخضيعت لالنيتعمار اليدخيل ميدة مين اليزمن، وبالتيال  يعطي  التشيبيه داللتيه المعنوييا 

 .والفنيا

 

 ر فييي  الواقيييع ينيييتغل فييي  تعبيييير  وتشيييبيهه عليييى وجيييه التحدييييد قضييييا ُعرفيييت منيييذ القيييدم،إن الشييياع      
المتمثلييا فيي  الموضييوعات والطيير  " المعادلييا الشخصيييا" فالشيياعر هنييا يقييوم بتحويييل مييا ينييميه لوفنتييال 

 أي تفنيير ميا" معيادالت اجتماعييا"األنلوبيا الت  ينيتخدمها الكاتيب بوصيفه فيردا  في  عمليه األدبي  إليى 
(" هو شخص  وفردي ف  ضوء ما هو اجتماع  وعام 

7
(. 

  
فهييو يشييبهها " مقلييا الشيير "ويضيييف الشيياعر مجموعييا ميين التشييبيهات األخييرى، كلنهييا تنصييبن علييى      

ويشيبهها بتليك . بالبردة الموشاة الت  خضعت للط  والنشر حتى أبلى هذا الط  والنشير ميا بهيا مين رداء
ت  ُعريت من األورا  وأصبحت جرداء، إليى ميا هناليك مين التشيبيهات، الروضا ذات الشجر الملتف، وال

وال نعتقد أن الشاعر هنا يحط من قيما شرقه، ولكنيه يرثي  لحيال هيذا الشير  اليذي عياأ ميدة مين اليزمن 
تحت نير االنتعمار وبطشه، ومن ثمَّ ف ن تشبيهاته أدت الغر  الذي أراد الشاعر أن يصل إليه، وعلى 

لصيييور التشيييبيهيا التييي  انيييتعملها لينيييت بالقريبيييا مييين التشيييبيهات التييي  نجيييدها فييي  تراثنيييا اليييرغم مييين أن ا
وأن يثييير فينييا . الشييعري، إال أن الشيياعر انييتطاا أن يعبيير بوانييطا هييذ  التشييبيهات عيين قضيييا معاصييرة

 . الت  أصبحت من اسماء ف  زمن ما" الحرة"كوامن األنى والحزن على ما آلت إليه هذ  
 

لتغيييرات والظييروف والتناقضييات التيي  شييهدها عصيير  ومكانييه أجبييرت الشيياعر إيليييا للهجييرة إلييى هييذ  ا     
بصحبا عمه؛ ليعزز وضعه المال  الذي رمى بثقله عليه منذ انطالقته ف  هيذ  الحيياة وطلبيا   االنكندريا

لييال ، تيارة عليى الدرانيا والمطالعيا  حيث بدأ يتعاطى بيع النجائر نهيارا  وينكيب عليى"للحريا واالنتقرار، 
" ، وهيو في  الرابعيا عشيرة مين عمير 1117نفنه وأخيرى في  بعي  الكتاتييب، وقيد بيدأ قير  الشيعر عيام 

)
1

(. 
      

ولم تكن عالقته بالجاليا الشاميا ف  اسنكندريا قويا لحداثا ننه وضي  ذات يد ، ولهيذا بيدأ يتيأثر      
تتناولهييا الصييحف والمجييالت المصييريا، ويحيياول أن باألحييداث النيانيييا والمنانييبات الوطنيييا التيي  كانييت 

ن لنفنييه موقفييا  منهييا، ليشييعر باالنتميياء الييذي افتقييد  فيي  مكانييه األصييل ،   فشييارك الشييعب المصييري " يكييون
المتمثليا في  إيقياظ األميا عموما  والحزب الوطن  بشكل خان مشياركا إيجابييا في  كيل خطواتيه ومواقفيه 

مقاوما اسنجليز ومخاصمتهم بشكل حاد ال تنامح فيه وال مهادنيا، المصريا ككيان له طابعه الخان، و 

                                                 

(
3

 .71نصون مختارة ف  علم اجتماا األدب، ن: تح أبو العينين، ف (

(
1

 .97، ن1181، 1االتجا  النيان  ف  شعر إيليا أبو ماض ، ط: أبو عمشا، عادل محمد (
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(" وتأكيد الروابط الثقافييا والروحييا والنيانييا ميع الدوليا العثمانييا
9

، فأصيبحت أمنييات مصير وتطلعاتيه )
جييزءا  ال يتجييزأ ميين تطلعاتهييا، وبييات يشييعر بأنييه واحييد ميينهم؛ ولكيين اهتمامييه بالقضييايا المصييريا لييم يننييه 

ظل يحن إليه، ويتحيدث ف  شعر  عن همومه ومتاعبه وشعور  باالغتراب، وقد عبير عين هيذ   وطنه، بل
 : المشاعر ف  قصائد متعددة خالل وجود  ف  اسنكندريا، حيث وصف حنينه إلى الشام قائال  

         

 تحنن إلى بالد الشام نفن         أقطر الشام، حيناك  الغمام         
ن  بعد  الشام  وما  غير          (الشام  وناكنيه        لبنانتنا،  وا 

7
( 

 

ولكنه لم يلبث أن انتبدل الشام بتعبير آخر هو لبنيان، حييث بيدأ يتغنيى بجماليه ويصيف شيوقه إلييه      
في  البعييد أو في  القييرب ويعتيذر إليييه عين هجيير  ليه، وبييأن هيذا الهجيير ليم يكيين عين عييدم رغبيا فيي  البقيياء، 

نما كان ف  نبيل ا  :لمجد، ثم يفخر بانتمائه إليه، يقولوا 
 

 أهوى  بالدي  دانيا   أو  نائيا          أعلِّ  ف  حبن البالد جناح         
 ما إن هجرتك عن قلى، لكنما         قلب إلى نيل العلى طماح         
(لبنان؛ حنب  أنن  لك  أنتم          وكفاك أن  البلبل الصداح          

1
( 

 

يعود إلى التأكيد على هذ  المعان  ف  قصيدة أخرى، فيذكر أن لبنان بليد ، ويكفييه فخيرا  أن يكيون و      
 :لبنانيا ، وأنه وقف قلمه ولنانه عليه، وأن شأنه يرتفع بانتمائه إليه

 

 لبنان    بالدي   وكفان          فخرا  أن أدعى  لبنان          
 قلم  وحنام  ولنان   وطن  المحبوب له وقف                
(بأب    لبنان  ومن   فيه         فبه  وبهم  يعلو  شان           

1
( 

 

وقد كان يعبر عن هذا الموقف تجا  لبنان ف  الوقت الذي كان يعدُّ فيه مصر وطنا  ثانيا  ليه؛ ولكين      
تيه، فقيد نظيم قصييدة طول بعد  عن منقط رأنه وشدة شوقه إلييه جعيال  يننيى نفنيه، ويتطيرف في  لبناني

تنكيير فيهييا لكييل الييبالد والنيياس مييا عييدا لبنييان، وأشييار ميين طييرف خفيي  إلييى ضييي  " نفثييا مصييدور"بعنييوان 
حدود لبنان، وفيها شكا من غربته الت  طالت ف  مصر، واعتذر عن غيابه، وعلل ذلك بأنه ليس ناجما  
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نما عن رغبا ف  تحقي  الطموحات، وميع انيتم رار هيذا الغيياب، ف نيه ازداد تعلقيا  عن كراهيا أو تناس، وا 
 :بلبنانيته، يقول

 

 نوى   لبنان  يمقته  فؤادي         وغير  بنيه  أمنعهم   ودادي         
 بالد    ا   وانعا،   ولكن         تضي  لدين إن ضاقت بالدي         
 يوال أدري وقد طال اغتراب          لمن أشكو وقد طال انفراد         
(فلوال  يشمت  األعداء  من          جرى دمع  فأزرى  بالنهاد          

9
( 

 

، يمكننا أن نتعرف عليى موقفيه 1111ولكن ماذا كان موقفه من لبنان بعد أن وصل إليه صيف عام    
الت  نظمها قبل رحيله عن لبنان نهائيا  إلى أمريكا وشرح فيها ظروف " وداا وشكوى"من خالل قصيدته 

نييان االجتماعيييا والفكريييا التيي  دفعتييه إلييى هجيير  للمكييان الييذي يعيييأ فيييه، وفيهييا بييين أن مييرارة الواقييع، لب
وعيييدم القيييدرة عليييى التغييييير، واضيييطهاد المصيييلحين، والتمنيييك بالقيييديم، إليييى جانيييب انتشيييار الفيييتن الدينييييا، 

تيي  دفعييت بييه إلييى وتييول  مقاليييد األمييور ميين قبييل أنيياس يتصييفون بييالحم  والجهييل، كانييت ميين األنييباب ال
 :الهجرة واالتجا  نحو أمريكا، فقال مخاطبا  النفينا الت  أقلته

 

 نيويورك يا بنت البخار بنا اقصدي       فلعلنا   بالغرب  نننى  المشرقا         
 العلى        فأبى نوى أن ينتكين إلى الشقا  وطن  أردنا   على  حب           
 الصب         يلهو   به   ناداته،   أن   يعتقا              ا أفنى كالعبد يخشى، بعدم         
 طغى وتزندقا؟:  بمصلح        ف   أهله،  قالوا  أو   كلما  جاء  الزمان          
 جنوا        وكأنما    لم   يكفهم   ان   أخفقا  فكأنما   لم  يكفه  ما  قد           
 نهى  ف   أما         أخذ  الجمود  على  بنيها   موثقاال هذا  جزاء ذوي          
 عند         وترا    باألحرار  ذرعا    أضيقا وطن  يضي   الحر  ذرعا           
 مونرا         فيما  رأيت،  وال  جهوال    مملقا  ما  إن  رأيت  به  أديبا           
 تيها ،  وراح  العلم  يمش  مطرقا   تنحب  ذيلها     مشت  الجهالا  فيه          
 ألشفقا  لو   أنها  تعرو  الجماد   أمنى  وأمنى  أهله  ف    حالا                  
 التخاذل  والهوى        متفر     ويكاد    أن    يتمزقا شعب  كما شاء          

 ويرتضيه   مفرقااسله   موفقا         بين   القلوب   ال   يرتض   دين           
 )1( والتقى       والشرن  ما  بين   التعبد   والتقى   كلف   بأصحاب  التعبد          

 

                                                 

(
2

 .   111الناب ، ن المرجع  (

(
1

 .       911ديوان إيليا أبو ماض ، ن: ميرزا، زهير (



 75 

وطنييه مليي ء ف. ف يليييا أبييو ماضيي  ُأضييطر وُأجبيير علييى تييرك مكانييه فيي  ظييل تلييك األوضيياا المترديييا     
طنيه وبيين ميا هيو يتمنيى هيو لو بين ما  ا  رهيب ا  بالمتناقضات، لقد عاأ مغتربا  ف  وطنه ألن هناك تناقض

أجل أن يرا  محلقا  ف  األعال ، وهناك ف  المقابيل فئيا  فهناك من  يفديه بكل ش ء من. عليه ف  الواقع
وتظلن في  غينهيا لتقليب المعيادالت ويبقيى اليوطن في  شيقائه وفي  أغالليه، تقييد  النيادات  تأبى عليه ذلك،

فيي  الطليعييا األدبيياء الييذين حييرار الييذين يريييدون رفعتييه و وهييم األ .عييل ميين المصييلحين الخينييرين زنادقيياوتج
إال أن النتييائج تييأت  علييى غييير مييا يتمنييون ألن الجهالييا عمنييت ونييادت بينمييا العلييم  يعملييون لرفييع شييأنه،

الييذين يجييب أن  وهييم .ن الحكييم والشييهرة والمييال والنفييوذوأصييحابه مهملييون ال يلييوون علييى شيي ء مييواألدب 
موا ف  األما  .ُيقدَّهن

 

هذا التغير الذي أصاب المكان الذي يعيأ فيه يبعث الشك والحيرة والقل  ويترك اسننان ف  حاليا      
وفي  خضيم هيذ  األحيداث والظيروف والمتغييرات التي  عايشيها الشيياعر . مين االهتيزاز والتيأرجح والتجياذب

ننانا ، كان البد له من وقفا معينا ُتراجيع  وتيدق  وتحانيب وتتأميل، وعانى منها حدنا  وفكرا  ومشاعرا ه  وا 
وقفا تجند إننانيته وتصور انفعاالته اسيجابيا والنلبيا على حيد نيواء، وتيوح  إلييه ب يعياز مين ضيمير  

فياألدب يهيتم . " ووجدانه وواقعه، نظرة  ورأيا  وموقفا  من هيذا العصير اليذي يعييأ فييه وينتنيب إليى مكانيه
" ن، وبتكيف اسننان مع هذا العيالم، وبرغبتيه في  تغييير  بصورة متميزة ورائعا، بالعالم االجتماع  لإلننا

)
9

(. 
 

ف  هذ  القصيدة نلتمس الصراا الداخل  الشديد الذي ييدور في  أعميا  الشياعر في  قصييدته هيذ ، ف     
حنياس وقدرته الفائقا ف  تجنيد إحنانه باأللم والفشل الذي ولد رؤيا دراميا خاصيا بيه يتصيارا فييه اس

حنياس الييأس مين واقيع وطنيه الني ء ورفضيه للحرييا بالنعادة لما ي تمنا  هو لوطنه والعيأ في  كنفيه، وا 
والطمأنينييا، هييذا الصييراا ولييد رؤيييا قصصيييا بييين انييترجاا الماضيي  وتصييوير  ثييم العييودة إلييى الحاضيير 

 .والمراوحا بينهما
 

فهيو . ليا أخيرىفمن خالل نيا  النن يتضح أن الشاعر كان ف  حالا ثم أتى اليزمن فناقضيها بحا     
 ضي يوظف أنلوب الحك  والنرد، يحك  عن حالا وطنه يوم عزم أبو ما-هنا

اسخبييار بضييمير الغييياب والمخاطييب، حكيي  : ويتخييذ النييرد أشييكاال  عديييدة .تركييه إلييى أي مكييان فيي  العييالم
 .لخإ" المنولوج الداخل "الحوار واألقوال الماضيا والمضارعا، نقل الحوار المباشر، وغير المباشر 

والشاعر عندما يحك  عن مأناة وطنه وينرد ما حدث من تحول، يعمد إلى المقابلا والمقارنيا بيين      
 " القرطياجنن  الحاضر، فالمقابلا والمطابقا تعمل على نمو النن وتوليد الداللا؛ وقيد قيال حيازم/الماض 
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وفي  تلخيين  .)1( " المخالفياإن المعان  تقترن على أناس التماثل والمنانيبا أو عليى أنياس المضيادة و 
المطابقييا وتنييمى الطبييا  والتضيياد أيضييا  وهييو الجمييع بييين متضييادين أو معنيييين متقييابلين فيي   : "المفتيياح
ويرتبط التقابل اللفظ  بطبيعيا لغيا الشيعر ارتباطيا  " .)9( " نواء كان التقابل حقيقيا  أو اعتباريا  ... الجملا

ثيييارة االنفعيييال، وتمثييييل التبييياين النيييطح  حميميييا ، مييين حييييث تمييييز  بالتعبيرييييا، وق درتيييه عليييى االيحييياء، وا 
مثيال عليى و  .)7( "الفجائ  المباشر بين وحيدتين متقيابلتين   ف  الصيورة والحيدث من خالل الجمعوالعمي
    :ذلك
     

 )1( وطن أردنا  على حب العلى         فأبى نوى أن ينتكين إلى الشقا         

 

د الشاعر من الطبا  ف  رنم هدف يصبو إليه ويحاول إثباته عن طري  االنيتمراريا ويمكن أن يفي     
 ". الشقا/ حب العلى"، "أبى/أردنا : "  يحققها الطبا  ف الت
 

وعندما يعر  لما أصاب بالد  من الشقاء واالنتكانا والتخاذل يكثر من األفعال الت  تفيد الحركيا      
قرييييب المتباعيييدات عليييى المجييياز والتشيييبيه واالنيييتعارة والكناييييا بهيييدف تكميييا اعتميييد . والتحيييول والصييييرورة

فالتنيياق  بييين مييا . فالصييورة عنييد  وليييدة التجربييا. وكييل ذلييك يييتم عنييد  بوانييطا الصييورة .وتركيييز التجربييا
يتمنييى هييو لوطنييه وبييين مييا هييو عليييه فيي  الواقييع، هييذا مييا يشييكل منبييع الصييورة عنييد  وخصييوبتها وثراءهييا، 

وعنييدما يعمييد إلييى تصييوير حالييا بييالد  يييوم . الوقييت نفنيهاد دالليييا ونفنيييا وجماليييا فيي  حييث تشييحن بأبعيي
كالشيييقا، أخفقيييا، أضييييقا، مملقيييا، : "الصيييور التييي  تفييييد الضيييآلا والييينقن مثيييلعيييزم عليييى تركيييه فهيييو يعتميييد 

ذليك بفضيل االنيتعارة بغييا  وكيل-وهو ف  صور  يعمد إلى تشخين المعنيوي وتجنييد المجيرد "...مطرقا
ثارة الممدوحغاس  .راب، وا 

 

 ي ، وذلك عندما يأت  بصور ناخرة فيها مفارقا، وهيابانزياح النخر  وهناك ما ينمى     
الحيييياة  أبليييش تيييأثيرا  فييي  المتلقييي ، حييييث تصيييبح التجربيييا رميييزا  مكثفيييا ، عنيييدما ينيييخر الشييياعر مييين نيييخريا

 :وقد مرت أمثلا من ذلك. وتناقضاتها
    

 اذل والهوى          متفر    ويكاد  أن  يتمزقاشعب كما شاء التخ         
 )1( ال  يرتض   دين  اسله  موفقا           بين القلوب ويرتضيه مفرقا         
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كمييا ونجييد الشيياعر إيليييا يتونييل بونييائل  .أي أنييه ينييخر ميين انييتكانا شييعبه ورضييائه بمييا هييو عليييه     
الشيقا، يعتقيا، تزنيدقا ،  "أللفياظ حشيد  لهيذ  الونيائل  كثيرة من أجل تحقيي  إيقياا مننيجم والتجربيا، ومين

الملحا على وجدانيه والمعبيرة عين ميدى إحنانيه بياأللم والحيزن والييأس والعجيز، واليذي " ....أخفقا، موثقا
ففي   وتكيرار  لألصيوات،.   وترقيب منيتمريجند أيضا  شعور  بعدم االنتماء، وما يصاحبه من نخط وقل

ن األصيييوات المهمونيييا الشيييديدة يليهيييا مباشيييرة ي  مييييه وهييييرويييياًّ لقافيتييي "القييياف"اعر قافيتيييه ميييثال  اختيييار الشييي
 ني، واأللف من أصوات اللي"األلف"صوت لين وهو 

المنيطرة على وهذ  األصوات تعبر عن حالا الضي  واأللم والحزن . المتنعا وأكثرها وضوحا  ف  النمع
فهو ثائر عليى هيذا الواقيع المتحجير مغتيرب عنيه،  .صيدةالت  نتظل تالزمنا بعدد أبيات القالشاعر إيليا 

مكاناته أن يفجر فيه حرارة الحيياة، إال أنيه نيرعان ميا يجيد نفنيه عياجزا  عين التيأثير  يحاول بكل جهود  وا 
كمييا أن زهييور  مييا زالييت عيياجزة عيين     فيييه، ألنييه واقييع مييا زالييت تييتحكم بييه الممارنييات الشيياذنة المنييتبدة،

ها زهور تنبت ف  أر  قاحليا مجدبيا وتتغيذى مين دم اسننيان وعرقيه وجنيد ، بيدل أن التفتح والنماء ألن
ولييذلك فيي ن ثورتييه تحملييه علييى . يكييون ذلييك اسننييان هييو الييذي يغييذيها ويمييدنها بكييل أنييباب الحييياة والنميياء

انيا االبتعاد والهجر والمفارقا، تحمله على الرحيل والتفتيأ والبحث، تحمله على أن يمارس مهامه اسنني
من أجل التغيير والبعث والتجدد، حتى ال يظل هذا الواقيع آنينا  راكيدا ، وحتيى ال يظيل هيذا اسننيان دمييا 
تحركها أكف المتحكمين والعابثين وتوجهه وجهيا اسذالل والخضيوا والتنيمر لتظيل هيذ  الزميرة المتحكميا 

ظهرت شخصيا الشاعر ف   لكلذ. فيه تمارس أباطيلها وتبن  على جماجمه وجودها ورضاءها وبهارجها
فأنياس حركيا " نحين"أداة التعبير فيه بدال  من ضيمير الجماعيا " األنا"هذ  األبيات، وأصبح ضمير الفرد 

 .االغتراب اعتداد بالشخصيا الفرديا، واعتزاز بمقدرة الفرد على الوقوف ف  وجه المجتمع
اتج عين هيذ  األنيباب ولكين بطريقيا إيجابييا، ولهذا فقد انطل  الشياعر إيلييا للتعبيير عين اغترابيه الني     

عر إيليييا الشييافيي ن  ،ايوالعزليي ،وفقييدان المعييايير ،وانعييدام القييوة ،فيي ذا كييان المغتييرب نييلبيا  يعييان  ميين العجييز
 ف  ناحا غيير وطموحيهمحاوال  أن يحق  ذاته . عن مكانه هذا انتطاا مواجها واقعه عن طري  الهجرة

وميا المهياجرة في   .بالواقع اللبنان  الذي ال يرجيى ليه أن يتغيير أو يتبيدلالناحا بعد أن اصطدمت آماله 
وكيان أبيو . ونمطيا  يعيالج بيه اغترابيه وطنيه الني ءحقيقا أمرها إال ثورة، ثيورة الميواطن البيائس عليى واقيع 

وانييتحث بقيييا المييواطنين علييى االقتييداء بييه، واتهييم المتخلفييين . ماضيي  قييد شييجع الهجييرة حينمييا أقييدم عليهييا
 :  منهم بالجمود، ونعتهم بالحشرات

 لبنان    ال    تعذل    بنيك  إذا هم          ركبوا  إلى العلياء كل  نفين          
 لكنهم          خلقوا  لصيد  اللؤلؤ  المكنون.  .    لم    يهجروك    ماللا         
 يقنعون  من  العال  بالدونال ..          لما     ولدتهم    ننورا      حلقوا         

                                                                                                                                                      

(
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ن تكن          ذهبا  فكيف محابس من  طين            والننر ال يرضى النجون وا 
(واألر   للحشرات  تزحف  فوقها          والجو   للبازي    والشاهين          

1
( 

 

لفقير، والعيوز، لقد كانت هجرته وتشجيعه لهيا، هجيرة اضيطراريا،  دافعهيا الرغبيا في  الخيالن مين ا     
ن كيان  والظلم، الذي حلن بهم ف  موطنهم، وه  أشبه ما تكون بهجيرة الهيارب، المضيطر إليى الرحييل، وا 

فيي  الجملييا تأكيييدا  منييه علييى أنييه " إلييى العلييياء"لييذلك قييام بتقييديم الجييار والمجييرور . فيهييا عناصيير اختياريييا
فكانيت . ونييل الحرييا في  بيالد الغربيا هاجر طلبا  للرز  والخالن من الظليم اليذي حيل بهيم في  بالدهيم،

هجرته إلى أمريكا هجرة العمر الت  أحر  فيهيا مراكيب العيودة، والفيرا  اليذي ال يؤميل بعيد  لقياء بالمكيان 
واألهيييل، فيييأقنع نفنيييه بيييأن االرتحيييال أصيييبح ضيييرورة ال مهيييرب منهيييا، ويبيييدو أن إعجابيييه بالعيييالم الجدييييد 

رزته أمريكا من تقدم على المنتوى المادي، ووقوعه حتى لحظا وبطريقا الحياة فيه، وشعور  بمدى ما أح
وصوله تحت تأثير الدعايا الغربيا الت  كانت تغري اللبنانيين ب مكانيا توفر فرن وانيعا للعييأ النياعم 
وتكديس الثروات، هذا إلى عدم اصطدامه أول قدومه بما ف  المجتميع األمريكي  مين متاعيب، دفعيه إليى 

 :الت  تفجرت ف  صدر  حين يقول كبت مشاعر الحنين
          

 نفن  اخلدي ودع  الحنين ف نما                
 جهل  بعيد  اليوم   أن   نتشوقا         
 هذي ه  الدنيا الجديدة  فانظري          
 فيها   ضياء  العلم  كيف   تألقا         
 إن   ضمنت  لك  الحياة  شهيا             
(ف  أهلها والعيأ  أزهر  مونقا          

1
(     

        

فعليييى اليييرغم مييين نيييرور إيلييييا بوصيييوله إليييى اليييدنيا الجدييييدة، إال أنيييه أدرك أن حيييال المهييياجرين فييي       
المهجيير ليييس أفضييل ميين حييال أهلهييم فيي  الييبالد، ألن الغييرب لييم يفييتح لهييم ذراعيييه ليننيييهم آالمهييم، بييل 

ألوروبيييييا، كييييذلك أبييييدى تألمييييه ميييين االنييييتغالل الييييذي تعيييير  لييييه احتقييييرهم، ألنهييييم لينييييوا ميييين العناصيييير ا
 :المهاجرون أثناء نفرهم، إذ يشكو من غربته قائال  

 

 ما الطير ضاقت بها األوكار فاضطربت        ف  األر  باحثا عن مرتع خصب       
                أشقى   وأتعس   حظا    من    مهاجرة        ف  الغرب شرقيا األنناب والحنب         
(إن  تركت  البحر  فالنمنار  يرصدها        أو تطلب  البر  فالدالل ف   الطلب        

9
(  
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فهذا النفر من الناس يحيط به الطامعون من كيل جانيب، ويتحيايلون علييه بشيتى الونيائل نيواء في       

أو جمعيييييا كييييان يطمييييع فيييي  الييييداخل أو المهجيييير، حتييييى ميييين أراد أن يؤنييييس مشييييروعا  خيريييييا  أو كنينييييا 
الحصول على األموال الالزما من المغتربين، ولهذا ننمعييه يطالبهييم بتحميل منيؤولياتهم قبيل أن يطمعيوا 
بأموال المهاجرين، ويوجه نيداء إليى أمثاليه مين المغتيربين أال يتبرعيوا بشي ء للمشياريع التي  يتبناهيا رجيال 

 :              مانيينالكنينا أو دعاة اسصالح من متصرف  الجبل العث
 ال تحنبوا  أنن   بالشح  آمركم          إن المواطر عندي أفضل النحب         
نما  رفدكم من ال  خال   لهم          كملبس الخز ذات الظلف والغبب           وا 
(جود الكريم على من ينتخف به         مضيع كالحيا ف  الموضع الخرب          

7
( 

 

ما كان إيليا قد ترك أر  وطنه لبنان ذات الطبيعا األخاذة، وخلف وراء  مرابيع الطفوليا إليى بيالد ول    
طغت عليها الصبغا الماديا، حييث يقياس كيل شي ء فيهيا بالميال، في ن القياريء ليدواوين الشيعر المهجيري 

نهيم لينيوا أكثير مين ومنها دييوان إيلييا يشيعر أن ناظميهيا أحنيوا بالوحيدة والضيياا واالغتيراب المكيان ، وأ
كييونهم تييائهين حيييارى ال يييدرون لهجييرتهم غايييا وال أمييدا  تنتهيي  إليييه، وأورثهييم اسحنيياس بالبعييد، وانقطيياا 
األميييل فييي  العيييودة والشيييعور بالوحشيييا كميييا أشيييعرتهم العجميييا المحيطيييا بهيييم بالعزليييا والوحيييدة، فانيييتبدن بهيييم 

ت قيرى لبنيان وقميم جباليه وكيروم أشيجار  في  وأضيح .الحنين، حتى أصبح عندهم لونا  من أحييالم اليقظيا
عيييونهم جنييان، وهكييذا بييدأت نفونييهم تعيياود الحنييين إلييى منييقط الييرأس وتمنيييهم العييودة إليييه، ولكيين الواقييع 

م في  فليوات مين الهيواجس واليرؤى واألحيالم ملكين روحهي. كثيرا  ما كان ييذكرهم بانيتحالا ذليك  .بقييت تهيون
فميين خييالل دموعييه وآالمييه يتلفييت إلييى الشيير ، ويجهييأ جهشييا  .إليييه تحييرن   شييوقا  ويييذوب حنينييا  يف يليييا 

                           :الحنين، ويهتز اهتزاز المشو 
      

 إذا خطرت من جانب الشر   نفحا       طربت  فألقى   منكباي   ردائيا         
    تلك  المغانيا     أحن   إلى   تلك  المغان    وأهلها       واشتا  من يشتا         
 إذا   مثلوا   والنوم   يأخذ   مقلت        بأهدابها أمنيت  وننان  صاحيا         
  )1( وال هو من ينتعذب الصفو نائيا؟       ال األهل حولهوكيف اغتباط المرء          

    

ا المكيان في  موطنيه األصيل  يقدم ف  هذ  اللوحيا صيورة مزدهيرة مليئيا بالحيوييا والتفاعيل، يحيدد فيهي    
نفحييا، "بييل ويصييرن علييى تحديييد  عيين طرييي  التكييرار لأللفيياظ الموحيييا والتيي  تييدل علييى جمييال هييذا المكييان 
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فهييو يكييرر أفعيياال  . وهيي  المنطقييا التيي  كييان يعيييأ فيهييا ويشييتا  لهييا ويتلييذذ بييذكراها..." المغييان ، الصييفو
كمييا انيتخدم في  الجملييا ..". حين، أشيتا ، ينيتعذبطربيت، فييألقى، أ"يشيتا  لفعلهيا تتنيم بييالقول والحركيا 

 .لتحقي  النرعا واالنتمراريا ف  العمل...." إذا خطرت"األولى 
أما ف  البيت األخير، ف نها مفعما بالحزن والنواد والت  تدل عليى عيدم االنتمياء للمكيان اليذي هيو       

المعنى، والفكييرة، والخيييال، واسيقيياا ليييوح  منييتخدما  أداة االنييتفهام لتحقييي  غرضييا  إيحائيييا  يييرتبط بيي. فيييه
بمدى الشو  العظييم إليهيا، ويحقي  مين خاللهيا التنفييس عين معيان  الكبيت والييأس واالكتئياب اليذي يكياد 

 . يخنقه، كما يناهم االنتفهام ف  رنم الدائرة الكبيرة المغلقا الت  تطب  على الشاعر
والت  تدل على مدى ما يكابد  الشاعر مين آالم الغربيا " أحنن "ولقد وف  الشاعر ف  انتخدام كلما       

ا إلى مالعب الطفولا البريئا  ف  هذ  القصيدة الرائعا صورا  من ألوان التشو  والحنين كما يوجد. الُممضن
 .ف  الموطن الجديد بأمريكا العمي  باالغتراب ف  وطنه لبنان مع الشعور

إليى العروبيا مين خيالل انتنيابه " تصريحا  "يؤكد انتنابه صورة يرنم لنا " أمنيا مهاجر"فف  قصيدته      
 :يقولإذ  ،ولغا الضادموطنه إلى الشر  

      

 أنا  كالشمس  إلى الشر   انتناب  أنا           من  عنن   أيها   النائل           
 ال يعيأ الشدو ف  بحر اصطخاب    لغت           الفوالذ  هاضت   لغا            
 غربا   األجنام  لينت  باغتراب        لنت أشكو إن شكا غيري النوى         

 
 
 
 
 

     وح ف  الشر  على تلك  الهضاب وبالر        نيويورك بالجنم  ف    أنا          
،   هبن     لبالدي   عودة        وليكن  للغير  ف  األخرى   ثواب             (ربن

1
( 

 

يليا الذي طال اغترابه المكان  عن الشر  أوضح أنه لم يعد قادرا  عليى تحميل المزييد مين فالشاعر إ     
المعاناة، فحاول أن ينفلت من الواقع المجحف ومن اسحناس األليم بالغربا، ولم يعيد الفيرار مين ضيجيج 

اك؛ ولهيذا أعلين نيويورك وصخبها إلى الغابا أمرا  نافعا ، ألن الغابا نفنها لم تنلم مين عبيث اسننيان هني
بصراحا ال تحتمل التأويل أنه ابن الشر  بما فييه مين كيروم وأزهيار وأشيجار، وأن روحيه ميا تيزال ترفيرف 

ن كان جنمه ف  نيويورك  .فوقه، وا 
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يتضح مما نب  أن الحياة ف  الغرب بكل ما فيها من مغريات لم تنتطع أن تنني  الشياعر وطنيه،      
شيييرقيا، ولهيييذا يمكييين القيييول إن الشييياعر إيلييييا حيييافظ عليييى شخصييييته وليييم تيييتمكن مييين طميييس روحانيتيييه ال

المشييرقيا ولييم يتييأثر بأمريكييا، وكأنييه بييذلك تراجييع عمييا كييان قييد أعلنييه فيي  أول قصيييدة نظمهييا علييى ظهيير 
 :الباخرة الت  أقلته إلى أمريكا، والت  قال ف  ختامها

 

 لعلم  كيف  تألقاهذ  ه  الدنيا الجديدة فانظري        فيها  ضياء  ا         
(إن   ضمنت لك الحياة  شهيا         ف  أهلها والعيأ أزهر مونقا          

9
( 

 

يعييييأ فييي  وجيييدان الشييياعر يكييياد ال يفارقيييه، وبقييي  يشيييعر فييي  مهجييير  ( المكيييان)وهكيييذا ظيييل الشييير       
م عمييا يعييتلج فيي  وأبييو ماضيي  يحيياول فيي  شييعر  دائمييا  أن يتييرج."بالغربييا القاتلييا، ويتطلييع إلييى العييودة إليييه

(" صميم كل إننان
7

(. 
وييينظم الشيياعر قصيييدة يجعلهييا علييى لنييان وطنييه لبنييان، يصييونر مأنيياة هييذا الييوطن فيي  غربييا أبنائييه      

وابتعييادهم عنييه وانتشييارهم فيي  األر  وتشييرندهم فيي  عييالم ال يييوازي تاريُخييه تاريَخييه وال جمالُييه جمالَييه وال 
 ":               شبح " يقول ف  قصيدة . أبناؤ  أبناء 

 

 يا  شاعري  قْل  لأللى  هجرون           أنا   ما   ننيتكم   فال   تننون          
لتم   حبل  النوى           يا  ليت  هذا  الحبَل غيُر  متين           ما   بالكم   طون

 
  )1( ونكون      قد   طفتم   الدنيا   فهل  شاهدتم           جبال   عليه   مهابت         

 

ولكن الشاعر الذي انتمع إلى شكوى لبنان، لم يشأ أن يوافقيه عليى موقفيه مين المهياجرين، فأوضيح      
نميييا يعيييود إلييى حيييبن اللبنيييان  للمغيييامرة التييي   أن نييبب بعيييدهم عنيييه لييييس ناجميييا  عيين كراهييييا أو ننييييان، وا 

 :يين، كما ف  قولهتأصلت ف  نفنه منذ أعما  التاريخ، وورثها عن أجداد  الفينيق
 لبنان،  ال تعذل بنيك  إذا  هم       ركبوا إلى العلياء كلن نفين         
 لم   يهجروك   ماللا   لكنهم       خلقوا لصيد  اللؤلؤ المكنون         
 )9( ورثوا اقتحام البحر عن فينقيا       أم  الثقافا  مصدر  التمدين         
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صيدة أخرى بأن النوائب ه  الت  شرندتهم، وأنهم لم يهاجروا إال مكرهين؛ ألن بالدهم كما بين ف  ق     
أصييبحت صييحراء قاحلييا، وأن ضييعف النييلطا التركيييا وعجزهييا عيين القيييام بواجباتهييا تجييا  رعاياهييا، وكثييرة 

م، المظيالم التي  توقعهييا عليى مواطنيهيا، كانييت في  رأيييه مين أهيم األنييباب التي  دفعيتهم إلييى هجير أوطييانه
أضف إلى ذلك هجرة عدد غير قليل من مواطن  تركيا الذين طردوا من األراض  التركيا األوروبيا الت  
نييقطت فيي  أيييدي دول البلقييان قييد توجييه إلييى نييوريا، ليتخييذوا موطنييا  لهييم، نتيجييا الظلييم الييذي توقعييه تركيييا 

دهور األحيييوال، حتيييى عليييى أحيييرار نيييوريا اليييذين يحييياولون أن ييييدافعوا عييين حقيييوقهم، كيييل ذليييك أدى إليييى تييي
 :يقول ف  قصيدته. وصلت إلى درجا ال تحتمل

 أر     آبائنا   عليك    نالم         ونقى   ا    أنفس    اآلباء         
    وكانوا  كأنجم  الجوزاء   شرندت  أهلك  النوائب ف  األر                
 ظنن  العقو  ف   األبناءال  ت  ما  هجرناك  إذ هجرناك طوعا                 
 هذ     أرضنا   بالقع    تمش          فوقها  كلن  عاصف  هوجاء         
 هذ      دورنا    منازل    للبو         م  وكانت   منازل   الورقاء         
 بدلتها  الننون شوكا   من الزهي        ر  وبالوحأ من بن   حواء         
 قوم  مونى  ف  الليلا الليالء  األر  تائهون  كأننا         نحن  ف          
 داء  طورا ،  وتارة ف   الماء        تترامى  بنا  الركائب  ف  البيي         
 من  ظالم  والناس من  ألالء   ضعفاء       محقرون      كأننا               

 
 
 

 )1( اغتراب الضعيف بدء الفناءو   واغتراب   القوي  عز   وفخر               
 

     ديار  فميذلٌّ          فهو إن بق  ف  عاناة المغترب ف  إقامته وهجرته،هذ  الصورة  تنم عن م     
ن  محكييوم بشييرِّ حيياكم، يهييرب ميين أر   هجرهييا فمأنيياته أكبيير وعويلييه مفجييع، تلييك هيي  حالييا المهيياجروا 

فيي ذا هييو فيي  حالييا ميين التشييرند  رى فييال يلييوي علييى شيي ء،فيي  أر  أخيي الييزالزل واألزمييات علنييه يجييد أمانييا  
وأكد هذ  . ليعبر عن شدة الحدث وانتمرار " شرند"لذلك انتخدم التضعيف ف  الفعل  واالغتراب، والتشتت

 :الصورة ف  قوله
 

(نحن ف  األر  تائهون كأنا          قوم مونى ف  الليلا الليالء          
9

( 
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ل مونى عليه النالم وقومه حين ظلوا هائمين على وجوههم تائهين ف  بييداء حيث شبه حالهم بحا     
كميا اختيار الظيالم لتصيوير  .نيناء، حتى هداهم ا  وأوصلهم إلى المكيان اليذي انيتقروا فييه بعيد ضيالل

فهيذا التشيبيه . لتوح  بمزييد مين الوحشيا واالنقطياا" الليالء"المكان الذي أناخوا به، ووصف تلك الليلا ب
ولكين إليى أيين؟ إليى أر   .فقيد اضيطر إليى تيرك بيالد  .الذي وظفيه الشياعر إيلييا يتفي  تماميا  ميع واقعيه

واليذلن يلحي  المهياجر ويطيأط ء  نيهما والمظليوم فيهيا يتحيول ظالميا ،تدنع  العدالا والمنياواة لكين ال تمار 
، واالغتراب أيضا  على نوعي ر، أميا الثيان  . ءاغتراب أقوياء واغتراب ضعفا: نرأنه أينما حلن فاألول مبرن

ومين ينجيو يعيان   .ار الحياة الجارف، يغالب الفنياء، يقاوم تيواالغتراب يرم  نفنه ف  حمأة التشرد. فال
 في  األر  يضييرب عليى غييير هييدى،مكانيات حتييى يصيبح نييائحا  ن مييرارة الغربيا وفقييدان اسيميا يعانيييه مي

األليف "نيتطاا تحقيي  هيذ  الصيورة باختييار  لصيوت  وقيد ا . يلوي على مكان يخفيف مين لواعجيهتائها  ال
فاأللف من أصوات اللين له قدرة فائقيا عليى الوضيوح في  النيمع نتيجيا اتنياا " اغتراب"ف  لفظا " والباء
. إحناس ببطء الحركا وبه يتم التعبير عن الضي  واأللم والحزن وكذلك لما يشيعه ف  النفس من-مجرا 
داللييييا  ييييوح  بميييدى الضيييي  واالنفيييراج المصييياحب لعملييييا الهيييروب والجهيييد  فيحقييي  بيييه مغيييزى  " البييياء"أميييا 

ضيعيفا  مهانيا  مين كيل شيعوب تارة يجيوب البحيار وأطيوارا  ييدور في  الفيياف  والقفيار ف. النفن  والتنفن  له
 عطأ والماء      لديه، جائعا  والخبز متوفر األر ،
 :  ل إال ويراها نرابا، كما ف  قولهد يصطنع اآلماهو ف  محنا من دهر ، ال يكا .حواليه

 

 حول  وروح  ف  ضباب         ير ف  وطاب         والنننا فجعت والخبز و          
 نراب  وشربت   الماء  عذبا    نائغا         وكأن    لم   أذ   غير           
 عباب الزور  ف  طاغ   ال  حيرةليس  لها  مثٌل   نوى          حيرة         
 الدنيا  له  كفن   اغتضاب كلما   انتولدُت  نفن    أمال         مدنِت           
 ليس  ب   داُء  ولكن    امرؤ        لنت ف  أرض  وال بين صحاب          
(ربن     هبن   لبالدي   عودة         وليكْن  للغير ف  األخرى  ثواب           

1
( 

     

 :معبنرا  عن ذلك العطأ الروح  إلى أن يقول     
 

 أنا  ف   نيويورك  بالجنم  وبالرو         ح ف  الشر  على تلك الهضاب         
(" آب"ف  لوعا " تشرين"ف  ابتنام الفجر، ف  صمت الُدجى         ف  أنى          

9
( 

 

                                                 

(
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الجديييد الييذي انتقييل إليييه  فيي  هييذ  المقطوعييا نلمييح موقفييا  متبرمييا  ينييتف  علييى هييذا العصيير والمكييان     
وعليى واقعييه وأحداثييه فهييذا العصيير والمكييان الييذي انتقييل إليييه الشيياعر علييى غييير إرادة، لييم يكيين إال عصيير 

وكذلك ف ن هذا العصر هو عصر التناقضات، فاسننيان مهميا أتيحيت ليه . األنى المتفجر ف  كل مكان
يصيينع نييعادة اسننييان، ال نيييما إذا كييان نييبل الييرز ، وتييوفرت لديييه أنييباب التييرف، فيي ن المييال وحييد  ال 

 .بعيدا  عن وطنه وبن  قومه
 

وجييدت هنييا قييدرة الشيياعر الفائقييا فيي  تجنيييد إحنانييه بيياأللم والفشييل، لقييد فيير ميين مكانييه مغتربييا  إلييى      
وتأكيييد  للحييزن واليييأس والفشييل ميين خييالل تكييرار  لأللفيياظ . المكييان الجديييد، إذا بييه يرتييد إلييى الواقييع المييؤلم

وهي  إفيرازات غربيا الشياعر التي  " ضباب، نيراب، حييرة، طياغ  العبياب، اغتصياب: "وحيا بذلك مثلالم
-تلح على ذهنه ولنانه إلحاحا  قويا ، وبالتال  يخل  تكرارها إيقاعا  خاصا  ف  نمفونيا غربته عن موطنه

 .مكانه األول
               

ة البييؤس فيي  حييياة الشيياعر، فهيي  نابعييا ميين حالييا نييرى شيييئا  ميين نييير " دمييوا وتنهييدات"ففيي  قصيييدته      
 :إذ يقول. الشر  الذي ينتابه األنى ويخينم عليه الشنقاء

 

 رميُت   به  األياَم  صارت  لياليا رميُت  من  الدنيا  بما لو  قليله                  
 ادياف نن           ضمنُت الرزايا واحتكرُت العو   وسفال يشتك غيري  البُ          
 وأحزان   قلب   باقيات   كما  هيا تمرن  الليال    ليلا   إثر   ليلا                   

 
 
 

 وف  الشر  قوٌم يجهلون  المالهيا وما  نرنن  أنن الماله   كثيرٌة                   
(..حفاة   عراة    جائعين   صواديا كأن  بهم قد أخرجوا من بيوتهم                   

1
( 

 

ليييوح  بمييدى التعمييد فيي  القيييام بهييذا العمييل وبمييدى النييدم الييذي " رميييت"اختييار الشيياعر إيليييا الفعييل      
يشييعر بييه اآلن، كمييا أن تكييرار  لييه يخييدم الشيياعر فيي  تقييديم معنييى االنييتمراريا ميين ناحيييا المييدلول وهيي  

ي فارقييه ويشييتا  للعييودة إليييه، الناحيييا التيي  تلييح عليهييا مشيياعر  النفنيييا، وتحقيي  لييه االرتبيياط بالمكييان الييذ
حنانييه بانييتحالا العييودة إليييه يدفعييه إلييى مزيييد ميين التييرابط مييع هييذا المكييان وهييذ  الحييياة التيي  يفتقييدها  وا 

 . ويشتا  إليها
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إذ يقييول فيي  هييذا  يشييعر بمييرارة هييذا الظلييم، يقيي  مضييجعه ويؤرقييه، هجرتييهأميياكن فيي   لقييد بقيي  إيليييا     
  :المعنى

 

 خطوب تطوف حول          وأقعد   بعدما   الثقالن   قاماأأرقد وال         
 ويشقى   موطن   وأنام   عنه         إذا   من  يدفع الخطر الجناما          
 رعيتم    أرضنا    فتركتموها         إذا وقع الجراد رعى الرغاما         
 يشكوكم بغاما  فبات   الذئب   يشكوكم  عواء         وبات  الظب          
 جريتم   بالهالل   إلى   محا           ولوال   جهلكم   بلش  التنماما         
 )9( أثرتم    بيننا    األحقاد   حتنى         ليقتُل بعضنا بعضا   خصاما         

 

ر  وطنه أبدا ، نفنه، أن اضطر إلى االغتراب الدائم، وهو الذي لم يكن يفا لقد آلمه كثيرا ، وحز ف      
تعنيي  أنييه أصييبح جنييدا  بييال بالننييبا إليييه، هييو اليينفس، وفرقتييه لقييد ألفييه كمييا تييألف اليينفس الجنييد، فييالوطن 

 .روح
أمييا الموقييف اسيجيياب  للشيياعرنحو مصيير تحييول إلييى ذكريييات عذبييا، كانييت زاد  الييذي تييزود بييه فيي       

ث قضيى فيهيا أربيع نينوات يعميل في  التجيارة حيي"ف  الواليات المتحدة، " ننننات "أثناء إقامته ف  مدينا 
(" مع أخيه مراد منقطعا  عن دنيا األدب

7
(.    

لييى نيلهييا      فيي   ه تخيلهييايى أنيييومواطنيهييا، حتيي ،ونييمائها ،وأرضييها ،وأهرامهييا ،فحيين إلييى عهييد  فيهييا وا 
 :محبوبا يلتقيها للمرة األخيرة" لقاء وفرا "قصيدته 

 

 تجنيها   ان يرضيها          غير   المليحا  مملول صبرا  على هجرها إن ك          
 وأهليها أصبو  إليها  وأصبو  كلنما   ذكرت          عندي اشتياقا  إلى مصر           
 شرفا           فال  نماء  وال  أر   تحاكيها  أر   نماء  نواها  دونها            
 كأنه     مشف     أال    أالقيها        وجنح الليل  مضطرب    أنري  إليها          
 والشو   يدفعن   والخوف   يدفعن           هذا  إليها  وهذا  عن   مغانيها           
 )1( كأنها    شعرت   ف    بعدنا    أبدا            فأكثرت من وداع  عند واديها          

 

بييأن ال قيمييا لألديييب بييين أفييراد عنييدما وجييد لييى مصيير وممييا زاد شييعور  بيياالغتراب المكييان  وشييوقه إ     
زاء طغييان هيذا "نننينات "جاليته ف   ، بيل ال قيميا لشي ء عنيدهم إال بمقيدار ميا يجليب مين نفيع ميادي؛ وا 

                                                 

(
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التيار بين من عرفهم ليم يجيد بيدا  مين العيودة إليى أياميه الخيوال  في  مصير، لكي  ييدفن في  ثناياهيا ألميه، 
 :؛ قائال  "صاحب القلم"الكنانا، ف  قصيدته  فيحدثنا عن ذكرياته ف  أر 

 فما خشيْت       نفن  العثار، وال نفن  من الوصم  صرفت شطر الصبا فيها         
 والحكم  شو   إلى  مهبط  اآليات   ف    ذما  الغرب  مشتا     ينازعه              
 داء ف  األحشاء  والتخمال  ف  معشر تقذى العيون بهم       شرن من أصبحُت          
 )9( كما عزن قدر  الح ن  ف   الرنمم الحرن   بينهم       إال    ما  عزن  قدر  األديب         

 

ذا كييان أبييو ماضيي  يعتبيير      هيي  بيييالد ، ف نييه كييان ال ينفييك يييذكر ميييدن  بيييالد الشييام ومصيير ونييورياوا 
ر  عيين لييوس أنجلييوس فيي  قصيييدته التيي  ميين ذلييك مييا يييذك .ويتحييدث عيين ذكرياتييه فيهييا االغتييراب األخييرى

 :فيهاقال . حملت انمها وقد ألقاها ف  حفلا تكريميا أقيمت على شرفه
 

 جنٌا          للعاشقين، وملعب لذوي الثراو ه   واحٌا  للمتعبين،          
را          )7( قد كنُت أحنبن  كيانا  ضائعا           ف ذا أنا شخٌن يعيأ  مكرن

      

ف  هذا المقطع الذي هو جزء مين قصييدة تصيور حنيين الشياعر إليى المكيان اآلخير، فقيد قيدم جميل      
  الدالليا انميا معطوفا متنانقا ومتناغما فيما بينيها، سمكانييا النيرد وانترنيال

 .لتأكييييد انيييتمراريا الوضيييع اليييذي هيييو علييييه" قيييد كنيييت"وانيييتمراريا الحاليييا وميييداومتها، منيييتخدما  فييي  ذليييك 
لقاريء لهذ  القصيدة يشعر أن ناظمها أحس بالوحدة والضياا عند تركه له، وأنيه لييس أكثير مين كونيه فا

تائها  حائرا  ال يدري لهجرته غايا وال أمدا  ينته  إليه، وأورثه اسحناس بالبعد، وانقطاا األمل ف  العيودة 
وأضيحى .   لونا  من أحيالم اليقظياوالشعور بالوحشا والعزلا والوحدة، فانتبد به الحنين، حتى أصبح عند

 .المكان ف  عينه جنا، وهكذا بدأت نفنه تعاود الحنين إليه وتمنيه العودة إليه
رويييا  لقافيتييه، األميير الييذي أشيياا إيقاعييا  اهتزازيييا ، وأقصييد بييذلك أن " الييراء"انييتخدم الشيياعر صييوت       

االنخفا  : ادر على التردد بين درجتين همااسيقاا المتولد عن هذا  الصوت أشاا نوعا  من اسيقاا الق
واالرتفاا األمر الذي أدى إلى اننجام الداللا االغترابيا مع الخطاب الذات  الذي تشكل على نحو حيوار 

ليشكل إيقاعا  يجس نب  الحالا النفنيا الت  ركزت عليى غربيا " األلف"وأتبعه بصوت ". منولوج"داخل  
 .مكانيا ال يطيقها الشاعر

     

ومن يقرأ القصيدة حتى نهايتها يقع على أوصاف لمواكيب الجميال في  تليك المدينيا بحييث يعتقيد أن      
 .ما يقوله الشاعر عن حنن لبنان هو ذاته ما يقوله عن ُحنن لوس أنجلوس
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 :ف  مدينا نيويورك األميركيا وقد قال     
 

 )1( وحنبتها لن تنشراكفننت ف  نيويورك أحالم الصبا         وطويتها،          
 

لقد عبنر الشاعر عن خيبته ف  اعتقاد  بأنه نيننى مكانه األصل  نظرا  النتقرار  ف  مكان مهجير       
لييييدل عليييى الصييييرورة " كفننيييت"نيوييييورك، منيييتخدما  فييي  تجنييييد هيييذ  الصيييورة الفعيييل الماضييي  المضيييعف 

وتأكيييد  .اريا الحالييا ومييداومتها وتكراريتهيياوالتحييول واالنييتمراريا فيي  الحييدث منييتخدما  واو العطييف النييتمر 
لمفاجيأة " لن تنشيرا"كما اختار الفعل المبن  للمجهول  ".تنشرا –طويتها "هذ  الحالا بانتخدام الطبا  ف  

 .وتذكر مكانه لبنان ف  مكان وجد فيه االنتقرر. الزمن له بتغيير األحوال
    

نته الموعيودة، بيل أليف كيل ميا يتنياق  وطبيعتيه التي  لم يجد ف  هذا المكان الجديد جفأبو ماض       
وليذلك . اعتادت نمطا  معينا  من العيأ، وحياة ليس فيها ش ء من هيذ  التعقييدات التي  ينيمونها حضيارة

مين األحييان موقفيا  عييدائيا ه       فقيد تيرك المكيان الجدييد في  نفنييه أثيرا  بالغيا  وجعلتيه يقيف منهيا فيي  كثيير
تلك الظروف النيانيا واالجتماعيا واالقتصاديا، الت  ليم تكين ترضي  بيأي شيكل  يرتكز ف  أنبابه على

لم . من األشكال توقعات الشاعر وتطلعاته نحو حياة إننانيا مثلى تنودها المحبا ويعمها العدل واسخاء
 تحنين أوضياعههنياك، عليى اليرغم مين  ، ولم يتعود على الحياة الجديدةف  أماكن هجرتهينتطيع التأقلم 

حيديثا  ممزوجيا  كيان تحيدث عين النيعادة حيين و .  ال تقيدر قيمتيه بيثمن –المعيشيا ألن الوطن كما أنلفنا 
 بالشك ف  وجودها

          :يقول
 النعادة ف  المنى فرددتن         وزعمت  أن  المرء  آفته  المنى: قلت         
  البؤس ف  ظل الغنىورأيت  ف   ظل الغنى  تمثالها        ورأيت أنت          
 مال    أقول   بأنها  قد   تقتنى        فتقول   أنت   بأنها   ال   تقتنى         
 إن  خلقت فلم تخل   لنا:  وأقول  إن خلقت فقد خلقت  لنا        فتقول         
 ما  أحراك  أن  ال تؤمنا:  إن   مؤمن   بوجودها        فتقول:  وأقول         

 هنا وال   ال  نر  هناك :  نر نوف يعلن ف  غد        فتقول: وأقول         
 )1( أنا وال   هذا  حوار باطل        ال أنت أدركت الصواب:  يا  صاحب           

 

ييا  وحنييرة وجييوى، فميين خييالل هييذا الحييوار نلمييس هنييا الصييراا الييداخل        الشيياعر هنييا يييذيب نفنييه همن
 أعما  الشاعر إيليا، حيث يتصارا فييه اسحنياس بالنعيادةالشديد الذي يدور ف  

                                                 

(
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حنيياس باليييأس والفشييل فيي  تحقيقهييا وأكييد هييذ  الفكييرة ميين . التيي  طالمييا بحييث عنهييا فيي  مييواطن الهجييرة وا 
روينييا  لقافيتييه، للتعبييير عيين حالييا الضييي  واأللييم والحييزن " لأللييف"واختيييار  . خييالل توظيفييه للطبييا  وتكييرار 

 . قيقهالناتج عن عدم تح
 

وميين أجييل التركيييز . فيي  أبياتييه هييذ ، لييه أثيير إيقيياع  فيي  الجملييا الشييعريا" ال"كمييا أن تكييرار  لصييوت      
 .حشد هذا الصوت ليكون إلحاحيا  عليى نفي  المكيان اليذي ينفي  النيعادة-وهو غربته المكانيا-على النف 

حييث تشيحن بأبعياد  وثراؤهيا، فالتردد ف  وجود النعادة وعدم وجودهيا هيو منبيع الصيورة عنيد  وخصيوبتها
 .دالليا ونفنيا وجماليا ف  الوقت نفنه

 

ور كانت تعيأ في  وجدانيه، وفي  مقيدمتها مشيكلا االنتمياء ثما أمفهو لم يشعر بالنعادة ألن هناك      
دام كيذلك في ن    وميا .ينفكيون يطلقيون علييه نيما الغرييب هيو لبنيان  عربي  ويعييأ ونيط أقيوام ال مثال ،

ن لم تبُد ف  الجند ف نها تختب ء و األزما با تظهر من حين إليى  .واألبيات راء الكثير من الكلماتقيا، وا 
 .          اء أكانت عن بلد  أم دار غربتهآخر ف  المطونالت الشعريا نو 

ويبقييى   وعييدم ركونييه إلييى مكييان واحييد يطمييئن إليييه فهنيياك العديييد ميين القصييائد أظهييرت عييدم انييتقرار      
يا يبيرند يدفعه الشو  من مكان إو  يمل المقام ف  مكان ما لى جناح النفر،المهاجر ع لى آخر، يبحث عمن

ن وجد ضالنته المنشودة يصيح بآلته .لواعجه  :      وا 
 

 
 

 )1( هنا.. قف يا قطار على ربوعهم          إن األحبا يا قطار         
 

فيي  تنقالتييه الكثيييرة لزيييارة إخوانييه وأصييدقائه  اعرنا وهييو فيي  بييالد الغربييا، ينييتقل القطيياروكييان شيي       
 .المنتشرين ف  الواليات النائيا البعيدة

 

اللبنييانيين، أو إخوانييه العييرب فيي  واليييا  مييا، وركييب القطييار  أصييحابهميين  وكييان كلمييا قصييد صيياحبا ه       
يا بصف" لبنان"إليه، تنبعث ف  حنايا مشاعر ، صرخات حنين إلى  ير  يزع ، تشبه صرخات القطار المدون

 :قطارا  يقول فيه إذ نرا  يصف ف  قصيدته هذ  .كأنه عويل ألم مرير
      

 نرى يطوي بنا األميال طينا         كما تطوي النجلَّ أو اسزارا         
 فلم  نْدِر  وُجْنُح  الليِل  داج         أَبْرقا    ما  ركبنا  أْم   قطارا         
 ٌن     واشتياٌ         ولوال  ذاِن  ما  نرنا ونارايناويه    حني         

                                                 

(
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 ولكننا  ونعنا  الشنوَ   ذرعا         وضا    به  فصعََّدُ    ُبخارا         
ْينا  الذي  ُيخفيِه   وْجدا         ونمنينا   الذي   ُيخفيه  نارا           (ونمن

9
( 

      

النف  والغربا، يتنقل من أر  إلى أر  ومين مكيان إليى  الشاعر هنا إننان يتعذب، إننان يتحمل     
إن اغتييراب الشيياعر هنييا ليييس هروبييا  ميين الواقييع، بييل هييو محاولييا لالنفييالت ميين إنييار  والعمييل ميين . مكييان

الخيييارج عليييى تغييييير ، إنيييه اغتيييراب إيجييياب  وفاعيييل ألنيييه دائيييم البحيييث ودائيييم الحنيييين إليييى معانقيييا األر  
ل من أجل خل  الظيروف المالئميا للعيودة المنتصيرة إليى الربيوا، تليك العيودة واسننان، كما أنه دائم العم

التي  ليين تتحقي  إال عنييدما يميارس اسننييان دور  في  التوعيييا والكشيف والثييورة مين أجييل دفيع المنيييرة نحييو 
م ييو "قام الشياعر بتوظييف التيراث لتجنييد  للفكيرة منيتخدما  التنيان لآلييا القرآنييا  ولذلك .الحياة والتحق 

(" النماء كط ن النجلن للكتب  نطوي
7

وكما انتخدم األلفياظ التي  تيدل عليى شيدة . كما ف  البيت األول )
وانيتخدم األلفيياظ التيي  توحيي  بالنيرعا ...". الشو ، وجدا ، نيارا ، بخيارا   حنين، اشتيا ،"الحنين واالشتيا  

تياقه لوطنه فهو يتبع هذ  الحالا بتكرار وهذ  األلفاظ تعكس حالا الشاعر ف  شدة اش...". يطوي، برقا ، "
وهيذا يعميل عليى تقوييا الصيورة وزييادة تأثيرهيا في  المعنيى العيام، . ألفاظ تدل على إشاعا الشو  والحنين
ضفاء لون عاطف  على جو القصيدة  .وا 

       

غييير حيييرة، يضييرب فيي  األر  ميين وال ريييب فيي  أن هييذ  الحالييا تبقيي  الشيياعر فيي  دوامييا القليي  وال     
فيبقى يطوف ف  األر  ظميآن  ،فال المال يبرد لواعجه وال لقاء األحبا يعونضه عن عدم انتقرار  .هدى

 :وذلك ف  قوله على ارتواء متعبا  ف  راحا، مدركا  ألمانيه من غير نرور ونكينا
 مرنت  ليال  وقلب  حائٌر  قل           كالفلك ف  النهر هاج النوء مجرا          
 نا ضأضنى   المنير  مطايا    وأ         أأو كالمنافر ف  قفر  على ظم         

 )1( ال أدرك األمر أهوا   وأطلبه؛          وأبلش  األمر  نفن   ليس  تهوا          
 

فالشاعر ف  هذ  المقطوعا يعبر عن غربته وضيياعه في  هيذا العيالم القلي  الالمنيتقر، وييرى نفنيه      
ا  عليييى وجهيييه ينيييير وينيييير، ولكييين دون غاييييا أو هيييدف، وكأنيييه ينيييير فييي  صيييحراء مترامييييا إننيييانا  هائمييي

األطراف ال يعرف منالكها وأبعادها ويدور ف  حلقا مفرغا ال يجد نبيال  إلى الخروج منها بيرغم الجهيود 
وخيياة، عنييا  الكثيييرة التيي  يبييذلها، وبييرغم األكييفن التيي  يرفعهييا تونييال  وشييوقا  وحنينييا  إلييى عنييا  األر  المت

ليذلك اعتميد الشياعر هنيا عليى تكيرار التشيبيهات  تحقيقهيا، التطلع واألمان  العذاب الت  يحلم بهيا ويتمنيى
لبييان حالتيه التي  هيو عليهيا، فهي  الونييلا سبيراز ميدى الحييرة والقلي  والعجيز الشيديد " كالمنيافر-كالفلك"
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وأيضيا  في ن األلفياظ التي  انيتخدمها . ايتيهالذي يعانيه، فهو ف  حركا منتمرة دون الوصول إلى هدفه وغ
الشاعر قد أنهمت ف  إضفاء مزيد من التعبير عن الحالا الشعوريا الت  يمر بهيا، وهي  عيدم االنيتقرار 

نكيرة للدالليا عليى طيول ميدة حيرتيه " لييال"كما انتخدم ..." حائٌر، قل ، قفر، على ظمأ، أضنى، أضنا ،"
 . وقلقه
لواعج الشاعر ف  إبحار  إليى البعييد ورؤيتيه للحنين والقبييح في  رحليا الرجياء ولكن ما الذي يهديء      

ال تنيياوي قالمييا  الطويلييا هييذ ؟ إن إقييرار الشيياعر باغترابييه وبضييربه فيي  األر  واعتبييار  أن الييدنيا كلهييا
يأت  دليال  على توهان الشاعر وعيشه لمأنياة االغتيراب في   .صغيرة من مكانه أو موطنه األصل  لبنان

 :، حيث يقولند  وف  روحهج
          

 )9( وطن  نتبقى األر  عندي كلُّها         حتى أعوَد إليه أرَ  التيهِ          

          

فييييه معنيييى االنيييتمراريا " نيييتبقى"يحميييل هيييذ  الملكييييا وأتبعيييه بالفعيييل المضيييارا " وطنييي "اختيييار لفيييظ      
وكلمييا التيييه انييتعارها ميين تيييه مونييى . ذ  الملكيييالتأكيييد هيي" عنييد"والتمنييك بييه، وانييتخدم ظييرف المكييان 

 . وقومه
 

 فييص كثيرا  ما يرونه حيرانا  كئيبيا ،ويؤرقه ف  اغترابه أن يتهامس الناس بشأنه، إذ      
 :إذ يقول "يا جارت  " حالته على لنان جارته ف  قصيدة 

 

 رفها الوننان أشجانقالت    لجارتها   يوما     تنائلها        عنن ، وف  ط         
د    ننناٌك    ورهبان           ما بال هذا الفتى ف  الدار معتزال          كما    توحن
 يأت   المناء  عليه  وهو مكتئٌب         ويرجع  الليل  عنه  وهو حيران         
 انأماله  جيرٌة  ف   األر  يألفهم؟         يا جارت ، كان ل  أهٌل  وجير          
 فبتَّت  الحرب  ما  بين   وبينهم          كما   تَُقطنُع  أمراٌس    وخيطان         
 نفيه   لنفن     لباناٌت   وخالن  وكان  ل  أمٌل إذا كان ل   وطٌن                  
 فجرندته   الليال    من   محاننه          كما  ُيعرنى من األشجار  بنتان         
(..فال  المغان  الت  أشتا   رؤيتها          تلك المغان ، وال النكان  نكان         

1
( 

 

إن صييخرة الغربييا المكانيييا خييارج وطنييه تجييثم علييى صييدر ، ولييذلك حيياول أن يزحزحهييا عيين أنفانييه،      
 .فيعلن عن حنينه إليها، فأقصى حلمه هو رؤيته لها
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اتيه ميين هييذ  العزليا والغربييا المفروضييا علييه منييتخدما  فيي  فالشياعر إيليييا انيتخدم الحييوار نظييرا  لمعان     
ذلييك األلفيياظ التيي  تييدل علييى االغتييراب والغربييا ومييا يتصييل بهمييا ميين أوجيياا المكييابرة وآالم المعانيياة مثييل 

 ..". أشجان، معتزال ، مكتئب، حيران"
 

لييذي يفيير  نفنييه وتظهيير االنييتعارة بييين األبيييات فيي  اننييياب وتنانيي  تتنانييبان مييع الحييدث الجلييل ا     
ثيم أتيى بجمليا . ثيم أتبعهيا بالجمليا االنيميا بميا فيهيا مين إمكانييا النيرد" يأت  المناء علييه"على الشاعر 

منيتخدما  أيضيا  الجمليا االنيميا " ويرجيع اللييل عنيه"تشخيصيا منيتخدما  واو العطيف النترنيال الدالليا، 
 وسثبات هيذ   .بعدها وه  تعن  انتمراريا الحالا ومداومتها وتكراريتها

والمطابقييا  فيي  بدايييا الجمييل التشخيصيييا " يييأت ، ويرجييع"الحالييا وانييتمراريتها انييتخدم األفعييال المضييارعا 
ومن الترديد والتكرار يتولد التوازي، وهو التكرار لوحدات منتظما، توليد إيقاعيا  داخلييا  بيين الصييش . بينهما

 . اليا ف  قصيدتهوالكلمات والدالالت؛ وهو ما يحق  وظيفا شعريا ع
 

لقييد صييور الشيياعر الطبيعييا وقييد توحييدت مييع قلقييه واكتئابييه فلييم يعييد ثمييا فاصييل بييين الشيياعر وبييين       
نميييا عليييى الطبيعيييا بميييا فيهيييا مييين أشيييجار  الطبيعيييا، فالغربيييا شيييديدة الوطيييأة لييييس عليييى الشييياعر فحنيييب وا 

كمييا يعييرنى ميين : "نيياوبنيياتين أيضييا  وهييو مييا قصييد  الشيياعر ميين خييالل تجنيييد الصييور بصييفات محنو 
، ويكثيير الشيياعر ميين تبييادل المحنييوس والمعنييوي، فيتحييول المعنييوي إلييى محنييوس قصييد "األشييجار بنييتان

 تجنيد تجربا الشاعر االنفعاليا وانتكمال بناء الصورة الشعريا، والتأثيير 
" نيييا للمجهييول كمييا انييتخدم األفعييال المب .فيي  المتلقيي ، فلييم توجييد اللغييا إال  للتعبييير والتوصيييل والتييأثير

" وقيييام بتكيييرار األلفييياظ وتوكييييدها  .تعبييييرا  عييين المفاجيييأة الزمنييييا التييي  صيييدمه اليييدهر بهيييا" تُقطيييع، ُيعيييرنى 
شييياعا الشيييو  " المغيييان ، النيييكان  للعميييل عليييى تقوييييا مشييياعر الفيييرا  والنيييوى، وتأكييييد الحيييزن والييييأس وا 

الييا خاصيا في  التعبيير عين الحيزن في  أبييات القصييدة لميا ليه مين فع" األليف"كما شاا صيوت  .والحنين
فمثل هذ  األصوات ف  الصورة الشعريا للقصييدة مين شيأنه أن يشيكل إيقاعيا  . واسحناس باأللم والمعاناة

والتعبيير عين النيأم تمثنليه . يجسن نب  الحالا النفنييا التي  ركيزت عليى غربيا مكانييا ال يطيقهيا الشياعر
الذي أشاا إيقاعا  ذا حركا متثاقلا وبطيئا تننجم مع بطء النن من خالل امتداد هذ  األصوات، األمر 

الحالا اآلنيا الت  كانت تنكن الشاعر، هذا فضال  عن األثير المونييق  المتبياط ء الناشي ء عين القافييا 
لييه أثيير " ال"وانييتخدام صييوت . أشيياا غننييا إيقاعيييا فيي  طقييس االفييراد والوحشييا" النييون"وصييوت  .المقيييدة

حشييد هييذا الصييوت  –وهييو غربييا مكانيييا  –وميين أجييل التركيييز علييى النفيي  . شييعرياإيقيياع  فيي  الجملييا ال
 .ليكون إلحاحا  على نف  المكان

د أخيرى في  مراحيل حياتيه وفي  قصيائ" مصيرا القمير " هيواجس يرددهيا في  قصييدة الو  المعيان  وهذ      
     :غتراب ف  أماكن غربتهوشعور  باال والصورة المنيطرة ف  هذ  المعان  شدة معاناة الشاعر المختلفا،
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 بتُّ   مرمى  للدهر  ب    يتعلم         كيف يصم  القلوب واألكبادا         
 صرت  ف   هذ   الحياة  غريبا          ليت ُنهدي الطويل كان رقادا         
 )1( اف  فؤادي، لو يعلم الناُس، جرٌح         ال يالش  حتى يالش  الفؤاد         

 

إلى مكانه األصيل ، وحاليا مين  الشاعر هنا يحتر  ويشتعل ويزيد  االحترا  واالشتعال وجدا  وحنينا       
االنيييتفهام اسنكييياري للموقيييف الحاضييير، وأنيييلوب إنشيييائ  يتمييييز بيييالتمن  والحليييم بموقيييف طالميييا عايشيييه 

على النفس وبين ما   حالم  وبهذ  الخاصيا انتطاا أن يمزج بين واقع معاأ أليم ثقيل الوقع. الشاعر
جميييل يتميييز بالهييدوء والنييكينا والطمأنينييا، بييين مييرارة الوحييدة فيي  واقعييه وأحلييى ذكريييات األلفييا والهيييدوء 

فقييد أحييس فيي  هييذ  الحييياة . ممييا يؤكييد علييى غربتييه المكانيييا. والطمأنينييا بييين األهييل واألحبييا فيي  ماضيييه
ينشيييد ، فيي ذا كانييت مشييكالت الحييياة اسننييانيا قييد  غربتييه، فهيي  اليييد القويييا التيي  تيينق  علييى أملييه الييذي

 وجدت ف  اسننان االهتمام الذي تنتح  والعنايا الكافيا 
من أجل حلها ووضع حد لنهايتها ف ن الموت قد ظلن بالننيبا ليه هيو الحيلن األوحيد في  خالصيه مين قلقيه  

 .وحيرته وضياعه واغترابه
 

. منيات وبناء عالم من خييال ينيتمتع بيه في  لحظاتيه اآلنييافاسحناس بالعجز هو ما يدفعه إلى األ     
لتيدل عليى شيدة قلقيه وحيرتيه واضيطرابه وترقبيه " نيهدي"كما أتبعه بلفظا " ليت نهدي الطويل كان رقادا"

 .ويقظه وحذر 
 بيتُّ "لقد بدأ الشاعر أبياته باألفعال الماضيا الت  تفيد الصيرورة والتحيول واالنيتمراريا في  الحيدث       

وميين خييالل انييتخدامه للتقييديم والتييأخير انييتطاا أن يعيير  لنييا شييدة معاناتييه المنيييطرة عليييه " ، صييرت 
وقييد شيياا صيييوت ". فيي  فييؤادي، بييي  يييتعلم، فيي  هييذ  الحييياة. "نتيجييا اغترابييه وابتعيياد  عيين أر  الييوطن

الواقيييع  فييي  هيييذ  القصييييدة للدالليييا عليييى الحاليييا المنييييطرة عليييى الشييياعر وهييي  شيييدة معاناتيييه مييين" األليييف"
 .المعيأ نتيجا اغترابه المكان 

              

 ألنييه ال الغربييا؛المهيياجر ولييو قضييى كييل عميير  فيي   االنتميياء للمكييان يظييل يالحيي نتنيياب و اال وهييذا     
ينتطيع من جها أن يننيى جيذور  ويتخليى عنهيا، ومين جهيا ثانييا ال ينيتطيع االنتمياء كلييا  إليى األر  

فيصيبح المهياجر بيذلك في  محنيا دائميا  .بير  غريبيا  عنهيا مهميا طيال اليزمنعتالجديدة الت  تظل تلفظيه وت
ن يبيدنل األوضياا مين حلميا  ينيتطيع بيه أ .لوطن حلما  يراود  بالعودة إلييهأر  االمكان األول تجعل من 

 :بل ثورة تعيد األمور على نصابها وتنج  الوطن من أوصابه .حال إلى حال
 

 ونكتنا،  والصمت   للجبناء  حمانا         َوريَع    أحرارنا   ِضيَم          
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 عنا        فلقد  طال  نومنا  ف  الشقاء         المذلا      تكشف نهضا             
 إلينا        إن   خوف البالء  شر بالء   العيون   تْلفُت    نهضا           
 ايا   ف    أول   األنباء للبر   صداها       األثير   نهضا   يحمل           
 فه   مشتاقا  إلى   الهيجاء    مناها         النفوس    نهضا   تبلش          
 قلب  والقلب  نيند األعضاء         يال  إن ذا الملَك هيكل نحن فيه         
 زعم   الخائنون  أنا  بما  نبغي         يه  نبغ   الوصول  للعنقاء         

 قوم        ال  يبالون غير ربن  النماء   العرب نوف يدرون إنما          
 النا        س   وغير األننا  النمراء  النهول نوى  يوم ال تنبت         
 الء تمش  ف  أبحر من دماء        ييوم تمش  على جبال  من األش         
(الخانرون  أهل الرياء   إنما  يوم   ينتشعر  المراؤون   مننا                

1
( 

 

يالحييظ أن الشيياعر هيياجم فيي  أبياتييه النييابقا فئتييين، فئييا وصييفها بأنهييا خائنييا، ووصييف الثانيييا بأنهييا      
مرائيا، وربما عنى باألولى الحكوما التركيا الت  شكلتها جماعا االتحاد والترق ، والت  كانت تيدعو إليى 

لالنتقالل الذات ، وعنى بالمرائين بع  العيرب اليذين كيانوا تتريك العرب، والوقوف ف  وجه أي محاولا 
 .يناندون األتراك ف  موقفهم الناب 

 

ن ليم ينيتعمل       وهكذا أعلن صيراحا أن ال خيالن للنيوريين مميا هيم فييه إال بيالثورة عليى األتيراك، وا 
قي  ويحثيه عليى النهيو  يهزن المتل مرادفا لها، وتكرار  لها" نهضا"هذ  الكلما صراحا، بل انتعمل كلما 

 .وعدم التخاذل واالنتكانا
 

ألول ميرة، وهيذا يعني  أنيه انتقيل مين مرحليا " ثيورة"يتضح مما نب  أن الشاعر أورد ف  شيعر  كلميا      
التيييذمر والشيييكوى إليييى مرحليييا اليييدعوة إليييى الثيييورة، وأنيييه انتقيييل مييين نطيييا  لبنيييان الضيييي ، ليخاطيييب بشيييعر  

دثييا وطنيييا، وفيي  مختلييف مراحييل النهضييا القوميييا الحاضييرة أصييوات كانييت لييه فيي  كييل حا إذ .النييوريين
منييموعا، وأقييالم مزمجييرة، تمهييد الطرييي ، وتهيييىء األفكييار النييتكمال العييدة للنهييو  الصييحيح، والييوع  

     .القوم  القويم
  

وتثور لم  فالشاعر يتأ لقد زادت حدة االغتراب عند  نظرا  لشدة تأثر  بالحالا الت  انتابت وطنه وأمته     
العبودييا للمنيتعمر الغاصيب، والعبودييا للجهيل وللتفرقيا : لواعجه لما تعانيه أوطانه مين أنيواا العبودييات

 .االجتماعيا بين أبناء الوطن الواحد
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ذا كان الحديث عن االنيتقالل واليتخلن مين حكيم األتيراك ليم يلقييا االنيتجابا التي  كيان يتوقعهيا،       وا 
لى ما يتعر  له األهل من ظليم ومجاعيا، ولهيذا نيرا  ف نه ظلن مشدودا  إلى أميا " في  موشيحه    لبنان وا 
ينتعر  حالا بالد  بشيبها وشبانها وأطفالهيا وننيائها، ويصيف أشيالء القتليى وآثيار " تفنى وأنتم تلعبون 

 الجوا، لنقع بعد ذلك على مرارة موجعا تكتنف أعما  الشاعر فال
   :ضاا أهله الذين تشرندوا ف  أقاص  األر ، إذ يقول ف  هذا المعنىيجد إال الحنرة والبكاء على أو 

 أيها الجالون عن ذاك الحمى         إنن  ف   ذاك الحمى ما تعلمون         
 ِضيَم    أحرار    واهتضما         ووقفتم   من   بعيد   تنظرون         
 ذا يجزي األَب البرَّ البنونال،  ومن  شاء لنا أن ننعما          ما ك         

 
 
 
 

 كلكم  يا قوم ف  البلوى  نواء                           
 ال  أرى ف  الرزء لبنانا  وشام                           
 ف  ربى لبنان قوم  األصفياء                           
(وبأر  الشام أحباب   الكرام                            

1
( 

 

لقييد وجييه الشيياعر خطابييه إلييى المهيياجرين ، ودعيياهم فيييه إلييى عييدم الوقييوف متفييرجين؛ وحتييى يمكيين      
 .        للوطن أن يخلن من محنته دعا الزعماء إلى دفن أحقادهم؛ واألغنياء إلى البذل والعطاء

 فادفنوا أضغانكم يا وزراءْ                           
(وابنطوا أيديكم يا  أغنياْء                           

9
( 

 
  

إن هيييذا اليييوطن هيييو الهيييمن وهيييو التطليييع وهيييو اليييذي يغليييف وجيييود الشييياعر وينيييبب ليييه غربتيييه ونفييييه      
وضييياعه، ألنييه وطيين ال يتحييرك وطيين ال يعييان  الحضييارة والعصيير، وطيين افتقييد الحركييا والتجييدد ورضيي  

شيكالتها، ويعبير كيل جنيور العيالم المنهيار بالجمود والتحجر، الشاعر يتحميل كيل عيذابات الغربيا وكيل م
الذي تتقاذفه التيارات والمصالح واألهواء، وتجعليه عالميا  متقطيع األوصيال متباعيد األجيزاء يشيكو التميز  
والتفرقيييا ويفتقيييد اللنحميييا اسننيييانيا التييي  تصييينعهما المحبيييا، وينتظييير جاثييييا  فييي  غربيييا إشيييرا  ذليييك النيييور 
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ف الذي يحياول أن ينيمر انطيال  الفجير وأن يمنيخه إليى خفياأ يعشي  المصلوب على بوابا الليل الكثي
 .الليل ويتمنى بقاء  األبدي

 
 

فهذ  الغربا لينت ابتعيادا  عين األر  األم، بيل هي  تالحيم معهيا وانصيهار فيهيا وحنيين دائيم التجيدد     
مير لنيانه يحمله إليها ويشد  في  كيل اللحظيات صيوت دافي ء صيوت أخضير دائيم التفيتح ينيكن قلبيه ويع

 ويجعل الوطن غابا تتغذى من دمائه أينما رحل وجرحا  نازفا  ف  جند  بصورة 
 :واصفا  حرقته ولوعته ف  بعد  عن وطنه" بالدي " إذ يقول ف  قصيدته. منتمرة أينما حل

 
 

 ف ن تنه نها أو نمت ناما تركت  النجم مثلك  منتهاما                     
 لصارت كل ماطرة جهاما  و ف  الغوادي          بنفنك لوعٌا ل         
 وما   تنفك   تذكر  الشاما  إذا  ذكر الشام بكيت  وجدا                     
          
 )1( قليال           وكنت  هجرته  إال  لماما  وكنت   نلوته   إال           

 

 جنباته هميوم شعبيه وآماليه  إن الشاعر ف  هذ  المقطوعا إننان حزين، يحمل بين     
ومطامحييه، ويتعييذب ميين أجييل كييرامتهم وتقييدمهم وخييروجهم إلييى شييطآن الحييياة الضييوئيا التيي  منعييوا ميين 

ففييي  هيييذ  األبييييات تظهييير معانييياة الشييياعر إيلييييا مييين مشييياعر الغربيييا وعيييدم االتصيييال، وفقيييدان . مشييياهدتها
منيتهاما، لوعيا، جهاميا، "ليى هيذ  المعيان  وذلك من خالل حشد  لأللفاظ التي  تيدل ع. االنتقرار النفن 

وانييتخدم الفعييل بصيييغتيه المضييارا والماضيي  للداللييا علييى انييتمراريا الحالييا ومييداومتها ..". وجييدا ، لمامييا
وذليك مين خييالل . كماويؤكيد لنفنيه ولآلخيرين بييأن هجرتيه إليى العيالم اآلخير كانييت اضيطراريا. وتكراريتهيا

 :قوله
 

(نتهاما         ف ن تنُه نها أو نمت ناما تركت النجم مثلك م         
9

( 
        

. فقييد شييبه حالييا الييوطن بغيييه وضييالله حييين هجيير  إلييى مييوطن آخيير بحالتييه تائهييا  ال يييدري أييين يتجييه     
" وكنيت هجرتيه إال لماميا"والجمليا التفنييريا . النيتمراريا الموقيف وحدتيه" منيتهاما"منتخدما  انيم الفاعيل 
 .ت اضطرارياتوح  بأن هجرته كان
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مأناة الهجرة واغتراب أبناء بالد  فيهيا، تختلط معان  الهجرة باالغتراب، مصورا  " أنتِ "وف  قصيدة      
 :إذ يقول ف  قصيدته هذ وخصوصا  اغترابه هو بالذات، 

 

 قد بكى التاركون منك قنوطا        فبكى الناكنون خوف التنائ          
 لك  حتى       خلت  أن  ف  حاجا  للعزاء  كثر  النائحون  حو          
 بذلوا دمعهم وصنت  دموع        إنما  اليائنون  أهل   البكاء            
(كل  عاف   مدامع   الشعراء       لو تفيد الدموا شيئا   ألحيت          

7
( 

 

دموا ميين عينييه داللييا لقيد أذاب الشياعر نفنييه شيمعا عليى طرييي  الهداييا وتخفييف األلييم، ونيالت الي     
علييى ذلييك الهييوى العظيييم الييذي يكننييه لييذلك الشييعب البييائس الييذي مييا يييزال قابعييا  فيي  أكييواخ الييذل والمهانييا 

  والفقر، بينما العالم من حوله ينطل  مع الزمن ومع تيار  الزاحف نحو التقدم والحركا 
ذ  تعميل عليى تقرييب الماضي  ميين ، وهيي" قيد بكيى"صييغا لقيد بيدأ الشياعر إيلييا مطلييع قصييدته ب .والتجيدد

في  الصييش أيضيا  وظهير ذليك . الحال الذي هو عليه اآلن وه  بذلك تخلي  ليه انيتمراريا الوضيع والحيياة
وهييي  صييييش تيييدل عليييى ..." التييياركون، النييياكنون، النيييائحون، اليائنيييون"المنيييتخدما كصييييغا انيييم الفاعيييل 

 .أناوي ف  الحياةالثبوت واالنتمراريا وكأنها تعكس انتمراريا الوضع الم
ولقي   .ينيتطع دفعهيا، وال التغليب عليهيا ويصرن على تحديد  للمأناة واأللم الت  عصيفت بنفنيه وليم     

من مرارة الحرمان ما ال ينيتطيع تحمليه كشياعر، وذليك عين طريي  تكيرار األلفياظ التي  تيدل عليى الحيزن 
 ..".نبكى، خوف، العزاء، البكاء، دمعهم، النوائب، النائحو "واأللم 

 

فميا  لقد أدرك الشاعر أن خالن اسننان من الوضع المأناوي ال يتحقي  إال عبير النضيال الشيا ،     
الذي ينتطيع أن يفعليه إننيان شياعر يمتليك األحانييس والمشياعر إزاء هيذا العصير اليذي ال ييؤمن بغيير 

لبشر على أناس الحي  والعيدل قوة النار والحديد، قوة اسرهاب والجور الذي ال يؤمن بمبدأ التعايأ بين ا
والنييالم، فليييس أمامييه وقييد فاتييه القييراا والصييدام إال أن يجهيير بييالح  ويييدافع عنييه وهييذا أضييعف اسيمييان، 
وأن يقف ف  وجه هذا العصر ليفضحه، ليبين للناس آثامه وأوزار  وجور  وأطماعيه، حتيى يتكشيفوا أبعياد  

دم اليذي البيد منيه، ألن هيذا العصير اليذي يرتفيع صيوته ويتحنبوا للقائه عنيدما يحيين موعيد اللقياء والتصيا
ويعلو مناديا  دون خشيا ودون وازا من خل  أو ضمير، أن الحياة لألقوياء للذين يمتلكيون أنيباب القيوة، 
نوف لن يدخر جهدا  ولن يألو نعيا  ف  المض  والتونع والنيطرة ما دامت الظروف مواتيا، ولذلك ف ن 

رزة والوقوف فهو يعي  هيذ  المشيكلا وييدرك أن المواجهيا حتمييا ميع هيذا الصيوت الشاعر يدعو إلى المبا
الظيييالم، ميييع هيييذا الجشيييع اليييذي ال يتيييرك مجييياال  للغيييير، مجييياال  لإلخييياء اسننيييان  وللعيييدل واالنصييياف بيييين 
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الشيعوب، وليييس هنياك أمييام هيؤالء الضييعفاء إال أن ينيتعدوا للعييراك في  نييبيل حقهيم، ألن الحييياة تتخطييى 
 .ءالضعفا
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هنيياك ارتبيياط شييديد بييين األدب والمجتمييع الييذي يصيينعه، وأخيين بالييذكر مييا يييالزم ذلييك ميين ظييروف      
لبليغا عن الحرييا المطلقيا للشياعر، والصيخب المثيار اقتصاديا ونيانيا، إذ على الرغم من االدعاءات ا

عن الحياديا النيانيا ألعمالهم، حنبما يعلنه العديد منهم بين الحين واآلخير، في ن ذليك لين يغيير حقيقيا 
باقيا وه  أن األدب يعكس بطريقا أو بأخرى األوضاا االجتماعييا والنيانييا واالقتصياديا لزمنيه، ولميا 

اجتماعييييا، ولميييا كيييان الشييياعر كائنيييا  اجتماعييييا ، وهيييو ذاتيييه تحكميييه الظيييروف  كيييان الييينن األدبييي  ظييياهرة
االجتماعيا والنيانيا واالقتصاديا ف ن األحداث ف  تاريخ مجتمع ما نواء أكان صغيرا  أم كبيرا ، ما ه  

ئيل وقد ذهبت مدام دي نتال التي  كانيت مين أوا. " إال مصدر إلهام له، يفنرها وفقا  لوجها نظر  الطبقيا
إلييى أن الظييروف النييائدة فيي  المجتمييع والتيي  يالزمهييا ميييل إلييى " الييذين تعرضييوا لعالقييا األدب بييالمجتمع 

ثيراء الوجيدان  (" الحزن والكآبا، ينيهم في  تخصييب وا 
1

حييث إن التيأثيرات النيانييا واالجتماعييا تلعيب  )
بتيه األنانييا ومهميا كانيت إن عمل الشاعر مهميا كيان عميي  التيأثير بتجر . دورا  ف  تحديد طبيعا األدب

طريقته ف  التعبير عن فكرته من حيث الموضوعيا والشكل ال مثيل له، ف نه يظل على الدوام الجنر أو 
يمضيي  " فالنشيياط الفنيي  مين حيييث إنييه نشيياط . الرابطيا ميين توطيييد أو انتقييان ألفكيارهم وأهييدافهم وقيييمهم

ت المنيييياهما فييي  الحضيييارة الحديثيييا إلييييى نحيييو تحقيييي  التكاميييل االجتمييياع ، ومييييا أشيييد حاجيييا المجتمعيييا
(" انتقصاء جذور هذا التكامل لتنف  عن نفنها بع  مظاهر االنحالل الراهنا 

9
(. 

يعيد االغتيراب أحيد األنيباب التي  تهيدد الننييج االجتمياع  للمجتميع، ويتركيز بشيكل خيان من هنا      
 .تمعه وثقافته العاماف  حالا تعر  الفرد إلى تجربا االعتزال بطريقا ما عن أفراد مج

أن االغتراب االجتمياع  يتمثيل في  الشيعور بعيدم التكافيل االجتمياع ، أو الشيعور  ": "نرول"ويرى      
لييذلك فميين الصييعب القييول فيي   . ")7( " بيياالغتراب عيين اآلخييرين، ويقابلييه الشييعور باالنتميياء إلييى اآلخييرين

"  أو األميرين معيا   أن مجتمعيه هيو اليذي رفضيه أوهذ  الحالا بأن الفرد المغترب قيد رفي  واقيع مجتمعيه 
)

1
(. 

 

يجابيييوتعتبيير الظييروف االجتماعيييا ميين أهييم المييؤثرات األنانيييا فيي  حييياة الفييرد، نلبيي      ا ، فهيي  التيي  يا  وا 
وألن اسننيان "  .يمكن أن تحق  له التواف  االجتماع ، وه  الت  يمكين أن تنبيذ  وترفضيه وتتخليى عنيه

(" للظروف، ف نه يكتنب حالا مزاجيا  وطابعا  يتالءم مع تلك الظروف مجبر على تكييف نفنه 
1

(. 
                                                 

)
1

 .117نصون مختارة ف  علم اجتماا األدب، ن: أبو العينين، فتح )
)

2
 ، 1111، 1األنس النفنيا لإلبداا الفن  ف  الشعر خاصا، دار المعارف، القاهرة، ط: نويف، مصطفى( 
 .778ن    

)
3

 غيرات الصحا النفنيا، رنالا دكتورا ، القاهرة، االغتراب وعالقته ببع  مت: الجرموزي، أحمد محمد)
 .   71، ن1119     

)
4

 .79، ن1111، الكويت، 1، ا1االغتراب اصطالحا  ومفهوما  وواقعا ، عالم الفكر، مج: النوري، قيس)

)
1
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أنباب هذا النكون االجتماع  االغتراب  والبحث عن بديل كيرد قيوي وعنييف " كينينتون"ويلخن      
هنياك أنيباب ذاتييا، وأنيباب موضيوعيا تيؤدي إليى ف" .للحصول على حقيو  المغتيرب رغيم أنيف المجتميع

وتعميل هيذ  األنيباب بصيورة متداخليا حييث تيرد األنيباب الذاتييا إليى عواميل نفنييا ديناميكييا، االغتراب 
لى ما يحدث من تشويه و تحريف ف  نمو الفرد  .)9( " وا 

 

فقييد تييرك مجتمييع إيليييا فيي  نفنيييا الشيياعر أثييرا  بالغييا ، يرتكييز فيي  أنييبابه علييى الظييروف االجتماعيييا      
 .والنيانيا واالقتصاديا الت  لم تكن مرضيا لطموحات الشياعر وتطلعاتيه نحيو حيياة إننيانيا حيرة كريميا

       :لذا اتخذ االغتراب االجتماع  عند  أبعادا  متعددة منها
 

 :يةاألبعاد الموضوع
 

 :البعد السياسي: أوال  
 

قطياا التي  نيببها االنيتبداد واليبطأ العثميان  مين العواميل       الشك أن الظروف النيانييا مين ظليم وا 
فكيييرة االعتيييزال  فييي  مجاهيييل التفكيييك والتخليييف، وألهميييت الشييياعرالكثييييرة التييي  تركيييت مجتميييع إيلييييا ييييرزح 

العربيي  ومواكبتيييه  المجتميييعفيي  طريييي  نهضييا  واالغتييراب عييين واقييع مجتمعيييه، فهييذ  العواميييل تمثييل عائقيييا  
للحضييارة والتقييدم، ولييذلك فيي ن الشيياعر إيليييا قييد صييور انعكيياس هييذ  العوامييل علييى واقييع مجتمعييه، وبيييين 
آثارهميييا الضيييارة القائميييا عليييى االنيييتغالل واالنيييتعباد، وثيييار عليييى كيييل أليييوان العنيييف واليييتحكم والممارنيييا 

وبهتانييا  بانييم العدالييا واألخييوة والمنيياواة والتيي  حاولييت أن تييتحكم الشيياذة وعلييى األعييراف التيي  قيندتييه زورا  
وتنبييه إلييى وجييوب الييدعوة للتحييرر والتنديييد . بمجتمييع إيليييا وتصيينع أمجادهييا وغرورهييا علييى أشييالئه وأمانيييه

لييى ضييرورة االتحيياد والمكافحييا فيي  نييبيل الحريييا والكرامييا  بمنيياويء الحكييم التركيي  والتييدخل األجنبيي ، وا 
 قال يونج . مجتمعهفوظف قريحته وموهبته األدبيا والفكريا لخدما شعبه وقضايا  .واالنتقالل

 
 
 
 .  )1("إن نبب اسبداا الفن  الممتاز هو تقلقل الالشعور الجمع  ف  فترات األزمات االجتماعيا"
 

                                                 

)
2

 .99، ن1181بمفهوم الذات، رنالا دكتورا ، عين شمس،  بشير، آمال محمد، االغتراب وعالقته) 
)
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هكيييذا تحيييول الشيييعر مييين حاليييا فردييييا همهيييا إرضييياء اليييذات إليييى حاليييا ثورييييا تحتضييين هميييوم النييياس      
فلييس للشياعر وال للكاتيب أن " ياء، ا جمعييبيل عواطيف اسننانيي المجتميعياهم، وتعبر عين عواطيف وقضا

يطليي  العنييان سحنانييه ومشيياعر  ألنهييا فيي  جوهرهييا فرديييا محضييا، بييل عليييه أال ينييجل منهييا إال مييا هييو 
(" عييام مشييترك بييين النيياس كمييا يقتضيييه المنطيي  والفكيير 

9
ماضيي ، أبييو ا يإيلييي ايرناليي وميين هنييا كانييت .)

(" باعتبار  عامل تغيير هام ف  المجتمع " ه لإلصالح، وبناء المجتمع األمثل، دعوت
7

هذا البناء اليذي  ،)
يجب أن يمر بمرحلا انتقاليا، تشهد ثورة اسننان على ذاته وعلى جالند  وعلى األعراف الت  قيندتيه زورا  

 :وبهتانا  بانم العدالا واألخوة والمناواة، يقول
 بالمناواة   بيننا   واسخاءتنا األقالم لما تغنت         ربأط    
(ما وجدنا منها نوى أنماء فنكرنا بها، فلما صحونا             

1
( 

         

 :    يقول عن مدرنا البشر ف  الظلمف  قصيدة أخرى و 
                     

           يا ، وعلمنيي  جهييالتتلميذت لإلننيان في  الدهير حقبيا         فلقينني  غيني  
 نهان  عين قتيل النفيوس وعنيدميا         رأى غيرنة مني  تعليم بي  القتييال  
 وذمن إلي ن الييِر ن ثييم انتيرقنني          وصيونر ظلميا  فييه تمجييد  عييدال  
 مختيالن  وكياد يريني  اسثيم ف  كل ميا أرى         وكيلَّ نظيام غيير ميا نينن   
    فصار الورى عنيدي عيدونا  وصاحبيا         وأنفنيهم صنفيين عليياء أو نفلييى  
 وصرت أرى عبدا ، وصرت أرى موليى        وصرت أرى بغضا ، وصرت أرى هوى    
(وييا رب شيرأ خلتيه الخيير كلنييه         ويا ُربن خيير  خلتيه نكبيا ُجلنييى   

9
( 

 

لقصيييدة التيي  تصييور الواقييع تصييويرا  حينييا  صييادقا  وبأنييلوب بنيييط ينييتمد ألفاظييه ميين ألفيياظ فيي  هييذ  ا     
الحياة اليوميا، يرنيم الشياعر لنيا صيورة مين صيور الحكيم العثميان  المنيتبدن اليذي كيان ييتحكم في  أعنيا  

 .إال بالح الناس، ويرتكب اآلثام العظيما فيقتل النفس الت  حرنم ا  قتلها 
 

الييذي كييان ال نييتطاا الشيياعر أن ينقييل إلينييا بأمانييا صييورة لممارنييات الحكييم العثمييان  الشيياذة، لقييد ا     
اول التميرند والتملميل يونيلا من الونائل ف  نبيل خن  األنفاس وتكميم األفوا  وقطيع كيل لنيان يحي يدخر

 .والشكوى
 

                                                 

)
2
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)
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نيييد والعبييد، وتأصييلت فيي  ترنييبت فيي  نفونييهم صييورة الميين العثمييانيين األتييراك إن هييؤالء المنييتبدين      
أعماقهم جذور الظلم واالنتبداد الت  ورثوها أبا  عن جد، وانعدمت ف  نفونهم المشاعر اسننانيا وماتت 

 .         الضمائر
، ينيتغل الموقيف في  إثيارة اليرأي العيام وخلي  بلبليا فالشاعر من خالل نرد  لما يحدث في  مجتمعيه     

النفييوس مهيييأة لييذلك، فييالجرح الييذي قييام بييه األتييراك غييائر فيي  قلييب  قويييا فيي  نفييوس مجتمعييه، وقييد كانييت
لذلك تتيوالى الجميل الفعلييا للدالليا عليى اليزمن، والحاليا التي  تحييط بيه مين ظيروف بالغيا  .المجتمع كافا

النييوء، كمييا ويييوح  تالحيي  األفعييال وترابطهييا بحييروف العطييف ببشيياعا الحييدث ومييدى وقعييه فيي  النفييوس 
لييذلك . واقييع، وبالتييال  الحييث علييى نييرعا الحركييا لمواجهييا هييذا الواقييع الجديييد والمييؤلمونييرعا تتابعييه فيي  ال

غينييا ، "كيان اختيييار األلفيياظ ومييدلوالتها صييادقا  إلييى حييد كبييير، فهي  تعبيير عيين هييذا الموقييف النيي ء كداللييا 
، نكبيا كميا انيتخدم  ."..جهال ، القتال، ظلما ، الر ، اسثم، مختال، عدونا ، نفلى، بغضا ، عبدا ، ميولى، شيرن

ثييييارة المشيييياعر  الطبييييا  وتكييييرار  لتثبيييييت الداللييييا، التيييي  تلييييح علييييى نفنييييه إلحاحييييا  شييييديدا  وانييييتمراريتها، وا 
، هيذا اسيقياا اليذي رواسحناس بشدة الموقف، ولتكرار األصوات واأللفاظ ذاتها يمد األبيات ب يقاا متكر 

في  " األليف"ونياهمت . خلقيه في  نفيس نيامعيهعمد إليه الشاعر لنقل التأثير العاطف  اليذي يحنيه وييود 
حييداث  نهايييا كييل بيييت بشييكل خييان فيي  التعبييير عيين الضييي  واأللييم الييذي يتييردد فيي  صييدر الشيياعر، وا 

 .المونيقى الداخليا لألبيات
لقيييد أدرك الشييياعر أن خيييالن اسننيييان مييين الظليييم واالنيييتبداد ال يتحقييي  إال عبييير النضيييال الشيييا ،      

فعياال  في  تيأجيج حيرارة المشياعر الوطنييا، المذكييا لالنفعياالت المفعميا بيالوالء  فأنهم أبو ماض  إنيهاما  
ألر  اآلباء واألجيداد؛ والمترعيا بعمي  الوفياء لتربيا منيقط اليرأس، الندييا بمشياعر الحيب العميي  لكاميل 

: وا مييافالشييعر ونيييلا للمعرفييا ميين نيي". أقطييار الييبالد العربيييا عامييا، ولبلييد األصييالا الروحيييا لبنييان خاصييا
بينميييا هيييو عنيييد وردنيييورث أداة . فهيييو عنيييد أرنيييطو ونييييلا لكشيييف التيييآلف اليييذي تملكيييه الحيييياة فييي  عالميييه

(" لإلدراك الحدن ، ف  ونعها أن تحمل الحقيقا حيا إلى القلب عن طري  الحماس العاطف 
1

( 

        

 ول ين خميا ميويثور شاعرنا على هذا الظلم القائم ف  مجتمعه مطلقا  صيحات النهض     
 :  التواكل والتكانل واالعتماد على النفس، ف  طرد المنتعمر من خالل قوله

        

ومْ !  يا جنودي! يا رفاق            احتشدوا         َعَبر األعداُء ف  الليل التخن
 فاطردوهم، واطردوا الليل  معا          إننُه    مثلهُم     با       أثيمْ          
 الُحتومْ   نحُن   لْو  لْم نقهر الشُّهَب الت          هاجمتنا    ألذاقتنا           

                                                 

)
1

- 87، ن1119، 1ر ماهر، لبنان، طميثاث عربيا وشرقيا ف  الشعر العرب  الحديث، دا: مبارك، رشيد )
    81. 
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 !وأقامت   بعدنا   من    أرضنا         ف   نعيم لم تجدُ  ف   الغيومْ          
   )1( !أينها    التاريخ    نجنل    أنننا         ُأمٌا  قْد  غلبت حتنى  الننجومْ          

 

هنييا يخاطييب مقيياتل  مجتمعييه الييذين يزحفييون لمقاتلييا العييدو فيي  كييل بقعييا ميين بقيياا الييوطن الشيياعر      
والمزييد مين اسصيرار عليى طيرد المنيتعمرين البغياة والثيورة عليى . المحتيل، ويطيالبهم بالمزييد مين النضيال

نييين، الحكييم العثمييان  المنييتبدن الييذي يييتحكم باسننييان والمجتمييع ويثييري علييى حنيياب أبنيياء المجتمييع البائ
الذين يخدمون األر  من ننين عديدة، ولذلك ف ن الشاعر يحتج على هذا الوضع الن ء ف  مجتمعه، 

 .      وأن األر  يجب أن ينعم بها أنانها وأن تكون ملكا  لهم وليس لحفنا من المنتبدين المنتعمرين
 

ى الثيييورة والمزييييد مييين إن هيييذا التوجيييه الجدييييد مييين قبيييل الشييياعر نحيييو اسننيييان المقهيييور ودعوتيييه إلييي     
قيييد ييييذكى فييي  اسننيييان . التضيييحيات واالنتبنيييال واالنيييدفاا كييي  تطهييير مجتمعيييه مييين اليييرجس الجييياثم فييييه

يجيياد بييذور اليقظيي يرتكييز علييى المطالبييا الدائبييا بييالح   ا والييوع ، وخليي  واقييع جديييدالعربيي  روح التمييرد وا 
الجمعي  كمصيدر سبداعيه، يضيمن ليه فاعتمياد الشياعر عليى الالشيعور "  .والحريا والخالن واالنتقالل
(" أن يتذو  المجتمع ما أبدا 

9
( 

 

 إن هذا الحب للمجتمع الذي يتفجر عند الشاعر هو الذي يصنع النصر وينترخن البذل     
من الظلم مجتمعه تخلين ويمتطى صهوة اسيمان والح  والفداء وصوال  إلى الغايا األنمى، وصوال  إلى 

 . واالنتعمار المنتبد
 

، لتوجيييه رنييالا مفتوحييا إلييى رفاقييه، فالنييداء هيي  نقطييا "النييداء"انييتخدم الشيياعر األنييلوب اسنشييائ       
فيي  وقييام بتكرارهييا ليحقيي  لييه إيحيياء بقييرب رفاقييه والتشييبث بهييم . االرتكيياز فيي  القصيييدة ومحورهييا األنانيي 

انييياة الشييياعر خيييالل كيييذلك تييوح  إيحييياء شيييديدا  بميييدى مع .االعتميياد علييييهم لتخليييين مجتمعيييه مييين البغييياة
وتعمل ياء  .اللحظات األخيرة ومدى تمنكه بالحياة ورفضه لواقعه وماضيه اللذين دفعا  إلى هذا الموقف

على زيادة اسحناس بهذا التونل ف  الدفاا عن أر  الوطن، ثم أتبعيه بفعيل األمير " رفاق "المتكلم ف  
ذ  األمييا منيييؤوليا اليييدفاا عييين أر  للجميييع المخاطيييب وهييو يقصيييد أن يحميييل كيييل فييرد مييين هييي" احتشييدوا"

ثييم يتحييول األنييلوب ميين اسنشييائ  إلييى الخبييري؛ لينييرد ميين خاللييه مييا حييدث، سثييارة الييرأي العييام . الييوطن
لتأكييد الحيث عليى تحميل " فياطردوهم"ثم يعود إلى األنلوب اسنشيائ  ميرة أخيرى، . والحث على المواجها

ليحقيي  ميين خاللهييا النييرعا، ثييم يعييود " فيياطردوهم": "الفيياء"المنييؤوليا، منييتخدما  أداة الييربط المباشييرة وهيي  

                                                 

(
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 .91ديوان الجداول، ن: أبو ماض ، إيليا )
(

9
 .717لإلبداا الفن  ف  الشعر خاصا، ن األنس النفنيا: نويف، مصطفى( 
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إليييى األنيييلوب الخبيييري ميييرة أخيييرى فييي  األبييييات الثالثيييا األخييييرة، فهيييو األنيييلوب المالئيييم لحاليييا االعتيييراف 
 بالذنب،

ن كان مفعما  بالفخر وتمجيد الذات، واسحناس بيالتميز الشيديد عليى اآلخيرين، وهيو شيعور ال ينيتطيع  وا 
فاسيقيياا . في  قافيتيه المقييدة لزييادة مونييقيا ألفاظيه" المييم"نيتخدم الصيوت الشيبيه بياللين كميا ا .ترويضيه

هييو الييذي يييوح  بييالعم  ويقييوم بييالتالحم بييين الشيياعر والمنييتمع بييه وبييه يييتم نقييل الحالييا العاطفيييا التيي  
 .       يعانيها
      

، وبالتحدييد عبيد الحمييد، مصيدر الظليم ييرى أن العثميانيين" تحييا الدنيتور العثميان  " فف  قصيدته      
هيم عاميل تفرقيا ومنازعيا ف .ومدعاة واضيحا النحطاطيه ر  ونبب من أنباب التأخر ف  مجتمعهف  الش

في  نلنيلا األعميال  "لبنيان"مجتميع إيلييا هذا ما حصل في  . بين الناس، وف  نيانتهم هذ  نبب لبقائهم
ثييم بييينن أن العثمييانيين كييانوا نييببا  للخصييام بييين  .برييياءالطائفيييا والفييتن التيي  كييادت تييذهب بييالكثير ميين األ

ينقنم فرقاء تتصيارا فيميا . الخصام الذي ال ينمح بالتقدم ويبقى الشعب متباعدا  متنابذا  . جمهور رعيتهم
ومين . ميورد، األمير اليذي دفيع أبنياء  إليى مغادرتيهفقيد كيل ي يدب ف  فقر   حتى كاد المجتمعبينما . بينها

ففي  قصييدته هيذ  يصيف الحاليا التي  أوجيدها الظليم  .ل إلى فاقيد للعزيميا، يتخيبط في  جهليهتحو  بق  فيه
 :والبغ  والتحكم فيقول

 

 نزلَت  على  الشرق ن  فانحط   شأنه         وقد كان غنَّ الفخر ِغ َّ المكارمِ          
 التخاصم ففرنقت    حتى  ليس  غير   مفرن           وخاصمَت حتى ليس غير         
 أقمت    فخلنى      أهله     وبالد           إلى  كل  فجأ  من  خصيب  وقاحِم          
 نأى  كاظما   للغيظ  خوف   شماتا          ولم  يطلب  االنصاف  خفيا   الئِم          
 الحيازم ولو شاء لم يختر نوى الشرن مركبا           فقد  كانت  األحقاد  ملء           
 العزائم   صحبناك   ال  خوفا   ثالثين  حجا           ولكنها   الدنيا   وضعف          
 المآثم وما  ذاك عن حب  فما  فيك  شيما          ُتَحبُّ   ولننا  من  غواة             
 الغنائم  فكنَت   وكان  الجهل  أحنَن  خلا           لنا   ونجاة  الح   إحدى           
 غاشم وكنت  وما  فينا فتى   غير   ناقم           عليك، وال  ذو نلطا   غير           
 القواتم  ثالثون   عاما    والنوائب    فوقنا          مخينما     مثل    الغيوم           

 
 
 

 الدراهم  لغير  فال  العلم  مرموٌ   وال الح   نافٌذ          وال  حرمٌا ترعى           
 كثير  النخائم  عصر    وما  تمن  غير البغ  والظلم واألذى          فقبحت  من         
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 بالظب   والصوارم إال   فاغرب    ُشقيت الدهرغير مودا           من  القوم         
  )1( لبهائما الناس إال أصبحت ف   فو ا   ما  ترضى   قيودك   أما           من          

 

لقيييد كيييان أبيييو ماضييي  مييين أشيييد الشيييعراء هجوميييا  عليييى نيانيييا النيييلطان عبيييد الحمييييد، أثنييياء إعيييالن      
الدنتور وبعد ، وقد عبنر عن مشاعر  نحو الدنتور ف  قصيدته هذ ، وفيها وصف عهد  بأنه عهيد ظليم 

نحطاط شأنهم وتدهور حالتهم، وشقاء، وأنه العهد الذي منع فيه الشرقيون من رؤيا النور، مما أدى إلى ا
وهياجم النيانييا التي  اتبعهييا، ألنهيا كانييت تقيوم علييى زرا بيذور الفرقييا بيين أبنيياء األميا الواحييدة، مبينييا  أن 

 .عبد الحميد قد أقدم على إعالن الدنتور مضطرا  
 
 

ركييز عبييد بعييد أن تأكيد لديييه أن م" تحيييا الدنيتور العثمييان "ويبيدو أن الشيياعر كييان قيد نظييم قصيييدته      
الحمييد النياني  ليم يعييد كميا كيان عليييه في  النياب ، وأن الحكييم الفعلي  أصيبح فيي  أييدي جماعيا االتحيياد 
والترق ، والدليل على ذلك الجرأة الت  تحدث بها عن عبد الحمييد، ونعتيه ليه بنعيوت ليم يكين ينيتطيع أن 

 .يصفه بها لو كان يعلم أن مقاليد األمور ما تزال بيديه
 

ومين خصيائن هيذا الينمط المحافظيا عليى "الشاعر إيليا أنيلوب الحيوار في  قصييدته هيذ ،  انتخدم     
وحييدة الكييالم ولييم أطرافييه، إذ بييه تتوحييد األشييتات المتنيياثرة ليصيينع منهييا الهيكييل العييام، كمييا يحقيي  تنلنييل 

 .)9( "األفعال والصور وتالح  المعان  تالحقا  متناميا  
 
 

 مع المنتعمر لوطنه، فبالحوار يبعث رنالا الت  ه  صلا  وشاعرنا المغترب يقيم حوار      
. اضطهاد الحكام وأول  األمر عليه البائنا من ن الرعيا والباغ  المنتعمر، يشكو فيها الحالاالوصل بي

 .فه  ونيلا المغتربين، والصوت المنموا لرفع الظلم عنهم
 

وبيه يكيون الوضيوح واسبانيا عين عناصير "فالبناء القصص ، هو الغر  الذي يرم  إلييه الشياعر،      
التجربييا الفرديييا التيي  يعييان  حقنييا ، أو ينييعى إلييى إخضيياا التجربييا لنييوا ميين المعالجييا النييرديا ميين خييالل 
ر انييتخدام عنصييير الحييوار أو تنيييام  الحييدث وشيييموله لتفاصيييل متمانيييكا تييؤدي مييين خييالل تتابعهيييا إطيييا

(" القصا ومنطقها النردي
1

(. 
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ى األفعييال تحقيي  الحركييا والحيويييا، معتمييدا  عليياد الشيياعر علييى الجمييل الفعليييا، فهيي  لقييد كييان اعتميي     
الماضيا لتحمل القوة واالندفاا اليذي عياأ بيه العيدو، ليذلك كيان لحيروف العطيف دور بيارز في  التعبيير 

نيت   بعمليا االشتباك حتى وليو كاي، الذي يوح"وخاصمت"عن التلقائيا والمباشرة والنرعا كما ف  الفعل 
باأليدي أو بأي ونيلا أخرى، كميا ييوح  أيضيا  بضيعف موقيف الشياعر وفرديتيه بينميا كيان العيدو يظهير 

والشياعر إيلييا يكير  الظليم مين . قيوة وبطيأ العيدو العداوة والبغضاء، وتتوالى األفعال بعيد ذليك لييدل عليى
 .     أين جها أتى

 

بهييا الشيير  ميين جييراء الحكييم العثمييان ، لقييد أصيياب أبييو ماضيي  بوصييف بعيي  الحيياالت التيي  تييردنى      
الذي أناخ بكلكله على الشير  فحيطن مين شيأنه اليذي ُعيرف بيه منيذ القيديم وخصوصيا  في  مجيال الحضيارة 

فلقييد فيير  هييذا الحكييم النيياس أشييتاتا  ونشيير الخصييوما بييينهم وعمييم الجهييل وحجييب  .والعلييم واألدب والفكيير
ليت قصييدة الشياعر إليى . لعلماءالعلم ورفع من شأن ذوي المال وغ َّ من مكانا ا فلوال هذ  العالئيم لتحون

 . معر  لصور الهجاء للحكم العثمان  ُقدنمت مشوبا بالتهكم والنخريا
حنانييه العمييي  بيياالغتراب النيياتج عيين ممارنييا الحكييام الظييالمين وفيي        إالن أننييا نييرى تييألم الشيياعر وا 

" ر وطيأة األزميا عليى أبي  ماضي  في  قصييدته وننتشع. طليعتها كبت الحريات وخصوصا  الفكريا منها
عليى  يصيبح غيير قيادرأمثال عبيد الحمييد، ف ذ تغدو حريا الفكر معدوما ف  مجتمع يحكمه، إ"أيها القلم 

 :وهذا الظلم عينه يتجلى ف  منع أصحاب القلم من التعبير عن واقع أمتهم. النهو  والتقدم
 

 فيك  إال  النصح  والحكم واِ   ما القلم؟         ليهم،     أيها ماذا   جنيت    ع          
 قدُم                                   لوالك ف  األر  لم تثبت لهم أن    ينجنوك وهم           إن   ليحزنن             
 لجُم؟وال فما   القيود  وما  األصفاد  موج   البحر    مندفعا          ُخلقت  حرا    ك         
 الصوُت  والنغُم           فليس  ُيحبس  منه طائر المحك ن  ف   قفن          إن يحبنوا ال         
 ألم           ى   الزمان  وال  يفنى  لها  يفنا   جار   الزمان   بها         ا    ف     أم         
 لحقو    لديها   ليس   تنهضم          أن  الح  ال ذنب  جنته  نوى         مهضوما  ا         
نما     عدنوا   شكايتها   ظلما   وما    ظلمت                  زعموا          ظلموها    بالذي    وا 
 والقنم؟          أين  المواثي ،  أين  العهد      تنائلهم       أنها  باتت      ما    ضرنهم         
 علموا                     لو   وعزن أن ينكت  المظلومينكتها           لعلن     القيد     فقيندوها             
 والقلم                      الطرُس   يعبد   فيه     زمن         يكاد وأرهقوا  الصحف  واألقالم ف           
 ترتنم                        مصر  صحف  ف   فكلننا  لصحف  فينا بثن  لوعتنا         إن  يمنعوا ا         
 )1( إن   الحياة    بال    حريا   عدم        مض  على  للموت أجمل من عيأ          
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يقييدم الشييياعر إيليييا مييين خييالل هيييذ  المقطوعيييا لوحييا فنييييا متكاملييا، تتيييرابط أحييداثها ترابطيييا  محكميييا ،      
 دال يى االعتيصل إلى ذروة الحدث ثم تعود إلوتنلنل المعان  تنلنال  منطقيا  حتى ت

الوحدة الموضوعيا تربط بين البيت والذي يليه من خالل وحدة الحدث وتناميه، ويعتميد في  و  .شيئا  فشيئا  
انيتخدم الشياعر  .ذلك على أدوات اليربط المختلفيا كالجمليا الشيرطيا وجوابهيا، وحيروف العطيف المختلفيا

منييتخدما  االنييتفهام االنييتنكاري، ليعبيير عيين هييول المفاجييأة " للقلييم"ء خطابييه إيليييا التجنيييد فيي  أبياتييه أثنييا
فالبيييت األول يييوح  بمييدى المفاجييأة التيي  انتابييت . وعييدم القييدرة علييى تفنييير أو معرفييا ماهيييا هييذا العييدو

وعنييدما قيييام بتكييرار األنيييلوب  .الشيياعر وانييتنكار  لهيييذا الموقييف، ومييدى تحفيييز  ويقينييه بالشيير المحييييط بييه
شائ ، ليحمله عالمات االنتفهام اسنكاري، ويحمله ف  الوقت نفنه مشاعر الرف  واأللم لما أصيابه، اسن

لغفلتييه وعييدم تقييدير  لميين يواجييه، وتوالييت األلفيياظ المعبييرة عيين معاناتييه الحقيقيييا فيي  رحلييا االغتييراب هييذ ، 
فعييال المبنيييا للمجهييول ومييدى احتياجييه الشييديد لهييذ  المعييان  عنييدما أتييى بالمعييان  وضييدها، منييتخدما  األ

كما أن تكرار االنتفهام يؤدي خاصيا إيقاعيا إضافا . تعبيرا  عن المفاجأة الزمنيا الت  صدمه الدهر بها
إن يحبنيييوا، "وكيييان اختييييار  لألفعيييال  .إليييى خاصييييا تأكييييد الحيييدث وميييدى هيييول وقعيييه فييي  نفيييس الشييياعر

ومنيتمر في  تصيوير  الفكيرة ونقيل التيأثير ب يحياءات وتكرار  يحدث إيقاعا  مونيقيا  له تأثير فعيال " فقيدوها
تتكرر ف  كل لفظ صوت األنين اليداخل  المتفجيع اليذي يصيدر الت  لقد أضافت أصوات اللين . الموقف

      .       وذلك الجرح الغائر الذي ال يزال ينزف نتيجا اغترابه ودخوله إلى عالم المجهول. عنه
 

لواضيحا في  مطليع القصييدة التي  تتضيمن أداة االنيتفهام في ن المشياعر وعليى اليرغم مين الخطابييا ا     
الصيييادقا النابضيييا بحاليييا التلهيييف التييي  يعانيهيييا أزاليييت نيييمات الخطابيييا المباشيييرة وأضيييفت عليهيييا ميييدخال  

 .لإلقناا وانتدرار العطف الذي يحتاجه عن طري  هذا اسلقاء
 

تييى المييوت ميين أجييل اكتنيياب الحريييا ففيي  البيييت إال أنن الحييلن الييذي يييرا  أبييو ماضيي  هييو الكفيياح ح     
 .إذ ال حياة بال حريا. األخير يؤكد وطنيا الشاعر الصادقا، كما يؤكد تمنكه بالحريا والدفاا عنها

إن حلييم أبيي  ماضيي  يتحقيي  برحيييل الظلييم وهربييه وهييو حلييم اسننييان المغتييرب البييريء، المعييان  ميين      
 ا،يام العاصفيأن يطأط ء رأنه أم ، حيث اضطر عبد الحميدمجتمعهوطأته ف  

وبخلعه فتح أمام الشعراء من جدييد ومينهم إيلييا، . ويخضع لمطالب االتحاديين ف  إعادة العمل بالدنتور
ففيي  قصيييدته هييذ     يييرى بييأن نهايييا . تفجييرت عييواطفهم معبييرة عمييا كانييت تكنييه لعهييد  وشخصييهمجيياال  

 :الظلم وخيما، وه  الندم ف  أنوأ األحوال
 

 حكما   تعلو  على   الحكم        خبنرينا إنن فيك  لنا           
 )1( ؟خبنرينا كيف عاقبا          البغ ، هل كانت نوى ندم         
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ويبيييدو أن خليييع عبيييد الحمييييد كيييان أميييرا  غيييير متوقيييع، وال يخطييير حدوثيييه عليييى بيييال أحيييد، وكأنيييه مييين      
  .المنانبا، كلما ننحت لهم الفرصا المنتحيالت، ولهذا انتمر الشعراء يتغنون بهذ 

 

هيييذا التضيييعيف اليييذي يعبييير عييين شيييدة الحيييدث " خبنرينيييا"انيييتخدم الشييياعر التضيييعيف فييي  الفعيييل وقيييد      
. وتكرار ، كما قام بتكرار الفعل لتحقي  تدويم مونيقى ملحوظ يقود إلحاحه إليى الضيي  مين الواقيع الميؤلم

يرتبط  تحق  غرضا  إيحائيا  داة االنتفهام من خالل تكرارها لفالشاعر يوظف أ .فتكرار  يحق  إيقاا داخل 
بالمعنى والفكرة والخييال واسيقياا، يحقي  مين خاللهيا التنفييس عين معيان  الكبيت والييأس واالكتئياب اليذي 
يكيياد يخنقييه، كمييا ينيياهم االنييتفهام فيي  رنييم الييدائرة الكبيييرة المغلقييا التيي  تطبيي  علييى الشيياعر فيبييدأ البيييت 

 :وينته  باالنتفهام ذاتهبانتفهام 
 

، وذلييك فيي  1111وهييا هييو ذا إيليييا يعييود ليييذكر هييذا الحييدث ضييمن أهييم األحييداث التيي  وقعييت عييام      
 :، حيث يقول"1111"قصيدته عام 

 

 عام   ننيت   نعود    بنحونه         قد يحجب الليل الهالل المشرقا         
 عن عرشه، وأنير  لما  ارتقى    لم أنس طاغيا الملوك وقد هوى              
(والشا   منخلع  الحشاشا واجٌف         أرأيت  شاها   قطن  أصبح  بيدقا          

9
( 

 
 

الشاعر  ، يبثن الشاعر همنه األكبر ف  شبه عزيف وجدان  يصدر عن ضمير"1111"ف  قصيدته      
يحيكييون الدنييائس ضييد مصيير والييبالد ذلييك أن المنييتعمرين ال ينفكييون . ويؤكييد إخالصييه لقضييايا مجتمعييه

فميين مذبحييا دنشييواي، إلييى إغييال  الصييحف، إلييى مطيياردة . وينزلييون فيهييا المصيييبا تلييو األخييرى. العربيييا
ليى تكبييل الشيعب. األحرار، إلى لفن عنقها بالمواثي  والعهود والمعاهدات، إلى نهيب ثرواتهيا كيل ذليك . وا 

فهييو يييرى الظلييم لكنييه مييؤمن بأنييه نييينته ، . غترابكييان يقيي ن مضييجع الشيياعر ويييدم  قلبييه ويشييعر  بيياال
 .وزمن الطغاة إلى زوال

 
 

وهكذا كان إيليا من مؤيدي الدنتور العثمان ، إلى جانب تأييد  للحزب الوطن  الذي طالب القصر      
الخديوي ب عالن الدنتور ف  مصر، وكان ينظر إلى النظام الدنيتوري عليى أنيه الونييلا التي  يمكين بهيا 

 .، مما كان يعانيه من ضعف وخوفومجتمعه ذ الشر إنقا
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ف يليا يخاطب األتراك في  مبيدأ األمير بياللين، ويطاليب بحي  أمتيه في  الحرييا واالنيتقالل، فأكيد بيأن      
العرب ال يرغبون ف  الثورة على األتراك أو ال يودون االنتقيام مينهم، ولكينهم عيازمون عليى اليتخلن مين 

 :مظالمهم، يقول
 
 

 رجال الترك ما نبغ  انتقاضا         لعمركم  وال  نبغ    انتقاما         
 ولكننا       نطالبكم     بح أ         ونكرُ  من يريد لنا اهتضاما         
(حملنا   نير  ُظلمكم    قرونا          فأبالها    وأبالنا     وداما          

1
( 

 
 

لتحمل كل تداعيات " لعمركم"يدة إحدى الصيش المألوفا أثناء خطابه ينتخدم الشاعر ف  هذ  القص      
كميا أتبعيه بانيتخدام واو العطيف وحيرف االنيتدراك . الندم الشديد على عيدم الوقيوف في  وجيه االنيتعمار

ليرفع من شأن ذاته المحبطا، فهو بذلك يحق  االنتماء الذي افتقد  حين عجز  عن مواجها الظلم، " لكننا"
ويعتميد الشياعر عليى أصيوات الليين  .ن دقيقا  ف  اختيار ما يبرز هذا الشعور مين خيالل ألفاظيهولذلك كا

ف  إحداث المونيقى الداخليا لألبيات تناندها أصوات أشيبا  الليين والنيون والمييم " األلف"وخاصا حرف 
 والقترانهما بحرف المد يحدث

 
 

بيريييا للكلمييات وبالتييال  يحييدث األثيير المطلييوب فيي  إيقاعييا  تنييتلذ  األذن، وينيياعد علييى إبييراز القيمييا التع
ثارة ف  رفع المعنويات بأن الخصم ليس محياال   التغيرات الت  قد تطرأ على الفكرة، وه  تفي  حمانا وا 

ن إمكانيا التغلب عليه نهل ووارد  .وا 
      

نيالم مين هيزائم في  ثم اتهم نيانا األتراك الت  اتصفت بالجهل بأنها منؤولا مباشرة عما لح  باس     
العصييير الحيييديث، ألنهيييم حييياولوا أن يثبتيييوا وجيييودهم فييي  بيييالد الشيييام معتميييدين عليييى نيانيييا التفرقيييا بيييين 
المنلمين والمنيحيين، دون مراعاة لروابط الجيوار بيين الفيريقين، وطميأنهم بيأن العيرب نصيارى ومنيلمين 

قياتهم، ودعا إلى عدم تصدي  وعيودهم فطنوا إلى هذ  النيانا، وفوتوا عليهم الفرصا، ثم شكك ف  أخال
فيي  اقتنييام النييلطا، ورفيي  زعمهييم بييأنهم نييور اسنييالم وحماتييه، وبالتييال  فيي ن الخليفييا يجييب أن يكييون 
منهم، ثم اتهمهم بنرقا الملك من العرب، وهو ح  قديم لهم؛ وقيد حياول بيذلك أن يقنيع المنيلمين العيرب 

أي األتييراك، يتخييذون ميين الييدين -مييا تتعليي  بالملييك، وأنهييم الخالفييا بقييدر ن أويأن القضيييا ال تتعليي  بالدييي
 م ينتارا  لتبرير تصرفاته
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والييتحكم برقيياب العييرب، وهكييذا فيي ن االنييتقالل والييتخلن ميين التبعيييا لألتييراك هييو األميير الييذي طالييب بييه 

 :إيليا، يقول
 

 اجريتم   بالهالل  إلى  محا            ولوال   جهلكم   بلش   التمام         
 وكنتم    كلما   زدنا     ليانا           لننبر  غوركم  زدتم  عراما         
 والخمر  التئاما  فبتنا           كمثل  الماء     وشاء    ا    كيدكمُ          
 لها انفصاما ف ن   عرى  شددناها   وثاقا           نموت وال نطي           
 الملك  منا           ونازعنا   طعامهم    الطعاما هم  نزعوا  لواء          
نن نحن  لإلنالم     :وقالوا           واسماما                بنا  الخالفا      نور          وا 
 )1( احتكاما  بنا  م          وكم  ذا  يبتغونإلى كم يحصرون الحكم  فيه         

 
  

يشتد غضبه، وأخذ منه الحماس ضد " بالدي"ام من جديد، فف  قصيدته ثم يعود إلى إثارة الرأي الع     
واشيتدت بيه عصيبيته فأثارهيا نعيرة طائفييا كيان . األتراك فوصمهم بالخيانا وعدم الوفياء وقليا صينع الخيير

 :أولى به أال يدعو إلى مثلها إذ قال
 

نَّ   بنا  الخالفاَ :  وقالوا           واسماما     نحن  لإلنالم   ُنوٌر        وا 
(دين أحمَد أن نضاما؟  فهل ف  دين أحمَد أْن يجوروا        وهل ف          

9
(  

 
 

. والشيياعر أكثيير إحنانييا  بهييذ  الفجيعييا لمعاصييرته األحييداث وانييتيعابه رد فعييل النيياس تجييا  الحييدث      
ه يييؤثر علييى محتييوى فيياغتراب الشيياعر عيين مجتمعيي" وقييد انعكنييت انفعيياالت الشيياعر علييى أدواتييه الفنيييا، 

(" األدب وعليييى األنييياليب األدبييييا التييي  يصيييطنعها الشييياعر 
1

منيييتخدما  االنيييتفهام اسنكييياري للموقيييف ، )
 .      الحاضر، وبهذ  الخاصيا انتطاا أن يكشف حقيقا الواقع المأناوي

 

ن شيك وميا مي. وأبو ماض  إننان ينتشعر الظلم ويحسن وطأته على روحه وفكر  ومشياعر  ووجيود      
. إال أن الواقييع قييد تبييدنى لييه ميين خييالل ذاتييه وأبعيياد ثقافتييه ووعيييه. فيي  وطنيتييه وصييد  أحانينييه ومواقفييه

ميا هيو القيانون العلمي  . ميا هيو النيليم والموضيوع  فييه. وذلك مرتبط بمعرفا وجو  الصراا ف  المجتمع
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نيبابه، وميا هي  القيوى التي  ما ه  جذور هذا الظليم؟ ميا هي  أ. القادر على إزالا الظلم فعال  من األر 
الم . وما هو نوا الحكم وأنلوبه. تحدد  وا 

ثييم بييينن ادنعيياءات األتييراك وكييذب وعييودهم التيي  أعطوهييا العييرب، وأنهييا  .تفضيي  قمييا عدالتييه إن وجييدت؟
لينيييت غيييير حبييير عليييى ور ، واليييدليل عنيييد  أن العيييرب يشيييكلون أكثرييييا فييي  الدوليييا، وميييع ذليييك فييي نهم ليييم 

حقوقهم النيانيا، والحل عند  ال يكون بالتزام كل من العرب واألتراك بالدنتور، يحصلوا على ش ء من 
نمييييا بيييي عالن العصيييييان والثييييورة مهمييييا كانييييت  والتراجييييع عيييين بييييرامج التتريييييك، وااللتييييزام بييييروح اسنييييالم؛ وا 

 :التضحيات
 

 مقاما وأرفعهم   عدنوا  ألننا  نحن  أكثرهم  رجاال         إذا          
 )9( ننوقدها تعير الشمس نارا         ويعي  أمرها الجيأ اللهاما         

 

تييى م"وبعييد أن حييدد هدفييه المتمثييل فيي  انفصييال العييرب عيين األتييراك، حيياول فيي  قصيييدة لييه بعنييوان      
ف حنيياس األفييراد بعييزلتهم وعييدم "لييى األمييا أن تنييلكه، أن يبييين الطرييي  الييذي يجييب ع" يييذكر الييوطن النييوم
(" فع بهييم في  الغالييب إليى تبنيي  مبياديء أو مفيياهيم للثقافيا النييائدة في  المجتمييعاالهتميام بهييم ييد

7
، فييرأى )

التخل  عين االتكالييا؛ واالعتمياد عليى قيدراتها الذاتييا، ألن هيذا العصير ال يفهيم غيير لغيا القيوة،  بضرورة
 :يقول

 أرى الليث يدفع عن غيضته           بأنيابه          وبأظافر          
 )1( ويجتمع   النمل  ف    قريته           إذا خش  الغدر من جار          

 

يييذكرنا بنيينابك المتنبيي  وضييجيج الجنييود وصيييحات " معركييا شييمولبو"وهييو فيي  قصيييدته الكالنيييكيا      
لغير   االنتبنيال ويعير  صيورا  مين. يروي نيرة إحدى المعارك الواقعا بين طوغو واليروس. المقاتلين

وكأنيه يقيدنم لهييم مثياال  فيي  التضيحيا والصيمود والتصييدني ليقفيوا أقوييياء . بيرة ميين أجيل مجتمعييهانيتخراج الع
 :أشداء من أجل حقوقهم وحريتهم

 

 هذي حكايتهم أنطنرها لكم         ال درهما  أبغ  وال دينارا         
ال          ،  وا  (فلتكن  تذكارا   فلئن أفادتكم فخيٌر جاء من         شرِّ

1
( 
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في ذا هيو هياد  واعيٌظ منيتحثٌّ للهميم . يحيدد دور الشياعر في  المجتميع" الشياعر واألميا"فف  قصييدته      
 إنن : وكأنن  بأب  ماض  يريد أن يقول. منونٌر للشعب، يميز بين ما يفيد األما وما يضرنها

 .         ر حكامهاالشاعر مكافح مع أمته يخطط لها ويحفزها على الوع  ورف  الظلم ويعلمها كيفيا اختيا
 لو   فعلتم   فعل   أجدادكم        ما قضى الظالم منكم وطر          
 ما  لكم  تشكون من محتكم        ُرْضُتم  َأْلننكم  أن  تشكر ؟           
 وجعلتم    منكم    عنكر          وحلفتم أن تطيعوا عنكر ؟         
(يتنق   أشجعكم أن  ينظر ؟         آمٌر   كيف ال يبغ  ويطغى         

9
( 

 

قييام الشيياعر إيليييا بتكييرار االنييتفهام فيي  هييذ  القصيييدة للتنفيييس عيين معييان  الكبييت واليييأس واالكتئيياب      
التييي  .." الشيييين، التييياء، النيييين، الشيييين، الكييياف"فييي ن األصيييوات المهمونيييا  وأيضيييا   .اليييذي يكييياد أن يخنقيييه

مزيييد ميين التعبييير عيين الحالييا الشييعوريا التيي  يميير بهييا، فيي ذا  انييتخدمها الشيياعر قييد أنييهمت فيي  إضييفاء
تكررت هذ  األصوات فالبد أن تعط  إيحاءات ودالالت معينا، توح  إلينا بمدى األنى ومدى الغضب 

ويبيين ميدى محاولتيه عليى توصييلها . الذي يجتاح صدر الشاعر، وبمدى النغما التي  تصيدر مين صيوته
روييا  لقافيتيه، مميا أشياا إيقاعيا  اهتزازييا ، أدى إليى " اليراء"نيتخدما  صيوت أو تفشيها لكل المحيطيين بيه، م

اننجام الداللا االغترابيا مع الخطاب الموجه لمجتمع إيليا، وانقطاا أنفانيه في  نهاييا األبييات بانيتخدام 
 .هاء النكت

 

ذا كان الحديث عن االنتقالل والتخلن من حكم األتراك لم يلقييا االنيتجابا      التي  كيان يتوقعهميا،  وا 
لى ما يتعر  له األهل من مجاعا، ولهذا نرا  يحتفل   ف نه ظل مشدودا  إلى لبنان وا 

بباخرة اسغاثا الت  أرنيلها المغتربيون إليى ذويهيم، وقيد رأى في  هيذا التبيرا النيخ  محاوليا للتخفييف مين 
 ":بيروت"الباخرة  حدة المجاعا، يقول مخاطبا  

 

 البحار الجاريات بيروت، يا بن         
 ف ذا  نئلت  من  البقايا  الباقيا         
 قول   لهم  إن   الحياة  الهانيا         
 )1( لم   تنننا  نكان  تلك  الناحيا         

          

                                                 

(
2

 .111المصدر الناب ، ن (

(
1

 .199المصدر الناب ، ن (



 113 

ف يليييا أبييو ماضيي  يحيياول أن يخييرج ميين دائييرة االغتييراب داعيييا  إلييى توحييد العييرب، وأنن أقطييارهم مهمييا     
فهيو " مصير والشيام"نلميح ذليك في  قصييدته . وأن الظلم مهما طيال علييهم فهيو زائيل.   واحدةتباعدت فه

 .إذ يبثن حنينه إلى وطنه لبنان بعد إقامته ننا واحدة ف  مصر
 

(مضى عام عل ن بأر  مصر        وذا عاٌم، ونوف يج ء عام          
9

( 

 

نفنيه بيين قيوم ال ذليك ألنيه وجيد . ف  بيالد الشيامإن أبا ماض  ال يجد فرقا  بين إقامته ف  مصر أو     
إال أن الخصوصيييا التيي  تعيييأ فيي  شخصيييا اسننييان تبقييى عالقييا فيي  . كلهييم واحييد يختلفييون عيين قومييه،

 :وف  طبيعا اسننان الحنين إلى األماكن الت  عاأ فيها وارتبط بذكرياتها. ذهنه
 م حيناك الغمامتحنن إلى بالد الشام نفن           أقطر الشا         
ن  بعد  الشام            وما  غير الشام  وناكنيه          لبانتنا  وا 
(ولوال أن ف  مصر مقام          لَعْمُر أبيك ما طال المقام          

7
( 

 

لتقوييييا مشيياعر الفييرا  والنييوى، وتأكييييد " الشييام"إن عاطفييا الشيياعر الجارفييا نيياقته إليييى تكييرار لفظييا      
شاعا الشو  والحنينالحزن وال . ويحق  لقصيدته الينظم الجييد والبنياء المحكيم واالننيجام والتنياغم. يأس وا 

عيات النيييدم الشيييديد عليييى تركيييه لتحميييل كيييل تيييدا" لعمييير أبييييك"كميييا ينيييتخدم إيلييييا إحيييدى الصييييش المألوفيييا 
كميا اختيار  .في  نفنيه لتيأخير لبييان أهمييا وخصوصييا المجتميعكما انتخدم الشاعر التقديم وا. لمجتمعه

، للتعبير عن حاليا "األلف"روينا  لقافيته وه  من أصوات أشبا  اللين ينبقها صوت لين آخر وهو " الميم"
قيل فاسيقاا هو الذي يوح  بيالعم  والتيأثير بالمنيتمع ون. ولزيادة مونيقيا ألفاظه. الضي  واأللم والحزن

 .الحالا العاطفيا الت  يعانيها
 

في  وقيت . وهيو إحنياس متأصيل في  أمثاليه. كارهيا  للظليم المتيأت  مين المنيتعمر فالشاعر إيليا كان     
ل فيي  كييل شيي ء، علييى أبييواب انهيييار تركيييا وقيييام الحييرب  كانييت مصيير والييبالد العربيييا تخضييع لفتييرة تحييون

. وهييذا اسحنيياس يجييد لغتييه فيي  الواقييع وفيي  المييؤثرات العامييا التيي  كانييت نييائدة آنييذاك. العالميييا األولييى
لذي انعكس ف  أدب أب  ماض  وعيا  عفويا  يجد أصوله فيما آلت إليه حالا البالد مين تيرد  عليى األمر ا

 فكان الرف  لما يجري ف  الواقع إحدى صور . صعدان مختلفا
 عامل تكامل ف  الحياة االجتماعيا من حيث إنه يتيح " من هنا يعدن الشعر  .هذا الوع  العفوي

(" لها أن تمض  نحو االتزان 
1

(. 

                                                 

(
2

 .191المصدر الناب ، ن (

(
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 .191المصدر الناب ، ن (
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 .   711األنس النفنيا لإلبداا الفن  ف  الشعر خاصا، ن: نويف، مصطفى( 
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 :البعد االقتصادي: ثانيا  
 

إن حقيقييييا األوضيييياا االقتصيييياديا كانييييت بالغييييا النييييوء فيييي  مجتمييييع إيليييييا، نظييييرا  للنيانييييا العثمانيييييا      
وانعكانيها المباشير عليى الحاليا االقتصياديا في  المجتميع، فكيان التفياوت الطبقي  االقتصيادي شانيع بيين 

كيل هيذا أثنير نيلبا  عليى بنييا المجتميع، فطبعيه بالتعقييد الفئيوي . الشيعب المختلفياأصحاب النفوذ وطبقات 
وقييد ولنييد التفيياوت االقتصييادي النفييور ميين المجتمييع والنييلطا، وكييان نييببا  حقيقيييا  وخطيييرا  فيي  . والطييائف 
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ناواة إن الم "ظهور االغتراب وشيوعه بين الطبقات االجتماعيا، يقول رونو ف  كتابه العقد االجتماع  
تحت ظل الحكومات الفاندة ال تكون إال مناواة ظاهريا وخداعا، ألنها ال تنتخدم إال سبقياء الفقيير في  

فييالقوانين تنفييع دائمييا  أولئييك الييذين يمتلكييون وتضيير دائمييا  أولئييك . فقيير ، والغنيي  فيي  الوضييع الييذي اغتصييبه
 . )1( " الذين ال يمتلكون شيئا  

 

ن  منيه أكثرييا معذبيا تتضيور ألميا  وجوعيا  وحزنيا  نيوف لين تنتهي  أنيبابه إن هذا الحرمان الذي تعيا     
إال عنيييدما توضيييع الحليييول المنانيييبا التييي  تكفيييل لهيييؤالء المحيييرومين حقهيييم فييي  اميييتالك األر  واسرادة، 
وتخلصهم من كافا أشكال النيطرة التي  تزييد المجتميع تناقضيا  وتيذك  فييه حيدة الصيراعات االجتماعييا، 

ات التييي  تنيييهم فييي  نشييير الفوضيييى وعيييدم االنيييتقرار، وتقضييي  بالتيييال  عليييى ذليييك النيييالم هيييذ  الصيييراع
 .االجتماع  الذي ال يقيمه إال بالعدل والشعور بالطمأنينا والرضى

إن هيذا التفيياوت االجتميياع  والمعيشيي  بييين كافييا الطبقييات نييوف يعييو  منيييرة التقييدم ويجعييل الييبالد      
 .  يد الحقد الطبق  بين كافا أبناء المجتمعأنيرة الجهل والظالم والتخلف ويز 

     

فلقيد أصيبح . وقد أق  الفقر مضجع أب  ماضي ، وأذاقيه بهيا لنيانه عنيى أن يكيون لصيداها نيبيل     
، والبد أن تتحمل الطبقات المنحوقا تحقيقه، فالفقر وهو الشاعر إيلياتغيير الواقع أمرا  ضرورينا  فيما يرى 

كمييا أصييبحت نييبل الخييالن منييه واضييحا  مجتمييع إيلييياعالمييه واضييحا فيي  مييرادف للظلييم قييد أضييحت م
أيضا ، وال تحتاج إال إلى التضحيا الت  تعيد الح  إلى نصابه وتحرر اسننان من كافا أشيكال العبودييا 

والتجربييا الشييعريا، ربمييا كانييت فيي  . فالشييعر الجيييد موضييوعه الحييياة ومعاناتهييا"  .واالنييتغالل والحرمييان
، نتيجا النعكاس قضايا الحياة والوجود ف  ذات الشاعر واسحناس اسيجاب  العمي  بهذ  بع  جوانبها

وكلما شفن إحناس الشاعر عن رهافا وشعور، وخرج من الداخل، كلما كانت التجربيا الشيعريا . القضايا
 . محلقا ومبدعا

 
(" ين وقد تهتز أوتار الشاعر أمام الجمال وروعته، أو أمام البؤس والشقاء واألن

1
(.   

        

فليييس بغريييب أن تحتضيين أفكييار  أد  الصييور، وأكثرهييا تعبيييرا  فيي  وصييف فقييير لفييه العييوز بحرمانييه،      
ييا ينييدُّ الرنميي  فييال تجدانييه، وتنييأالن عيين  وطييوا  الطييوى بكلكلييه؛ فييدارت عينييا  فيي  محجريهمييا تبحثييان عمن

 .المعيل المناعد فال تصادفانه
 

                                                 

(
1

 . 89، ن1181، 9يرة مصطلح، دار المعارف، مصر، طاالغتراب ن: رجب، محمود (
 

(
1

 ، 1إيليا أبو ماض  باعث األمل ومفجر ينابيع التفاؤل، دار الفكر العرب ، بيروت، ط: الحر، عبد المجيد( 
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د لليأس من أن يتنرنب إليى ثناييا نفنيه الحزينيا البائنيا، ليطفي ء في  أحشيائها وف  حالا كهذ  ال ب      
 .آخر جذوة دفء  تبعث الحرارة ف  الجند

 

ونيرعان مييا نيرى ذلييك الفقيير يعبنيير بوصيف  كأننييه ينبعيث ميين صيدى الماضيي  النيحي ، عيين مكابييدة      
ميييين الييييويالت، مييييا يفتييييت  إننييييان عيييياأ مييييع الشييييقاء مغتربييييا ، فيييي  طرييييي  المعييييذبين فيييي  األر ، يقانيييي 

 .   الصخور، وما يتشق  له قلب الجلمود
  

نحنب أننا ننمع صوت أب  ماض  نفنيه، يخاطبنيا مين بيين أنقيا  " الفقير"ونحن إذ نقرأ قصيدة      
عا  ملحاحا ، ك  يخبرنا أنيه ينقيل إلينيا في  دفالننين الغابرة، الت  ال تزال ذكراها تضج ف  خاطر ، فتدفعه 

 :عنى  معبرا  تعبيرا  صادقا  عمنا يعيشه الشاعر المغترب ويحنُّه ف  قولهكل بيت م
 همُّ    ألمَّ    به    مع    الظلماِء          فنأى   بمقلته  عن    االغفاِء                         
 نفس  أقام  الحزُن  بين  ضلوعه          والحزُن نار غيُر ذاِت  ضياءِ          
 يرعى  نجوَم الليل ليس به هوى           ويخاُلُه   كِلفا    بهنَّ    الرائ               

ُه  اليأُس  الشديد   بنابِه          ف  نفنه والجوُا ف   األحشاءِ            قد  عضن
 يبك    بكاَء  الطفِل  فار    ُأمَُّه          ما  حيلُا  المحزوِن غير  بكاِء             

 ف     بيداءِ   –لخلو     الدار  فأقام   حلَس  الدار  وهو   كأنه                   
 نفنه         عمدا  فيخلُن من أذى   الدنياِءهِ   حيراُن  ال  يدري  أيقتُل           
 والعيُأ  ال يحلو مع  الضرناءِ   أم ينتمرُّ على الغضاضِا والقذى                 
(يا ليُل طلَت وطاَل فيك عنائ   لكرى  وأقام   يشكو  ليله         طرد  ا         

9
( 

 

هييذ  إحييدى المقطوعييات للشيياعر إيليييا يعيير  بهييا قضيييا الفقيير ويعييالج جوانبهييا االجتماعيييا معالجييا      
مختصرة، لعله يخرج من حالا االغتراب الت  يعيشها، فيحلل أبعياد الفقير وآثيار  اسننيانيا المترتبيا علييه، 
مييع الغييون إلييى عميي  المأنيياة المتولييدة عنييه، فيشييرا فيي  وصييف هييذا اسننييان المنكييود، الييذي أرادت لييه 

 :إذ يقول. الحياة أن يكون فقيرا ، فالهم أبدا  خدينه ولصيقه، والتعانا أبدا  قرينه وصديقه
 

 اسغفاء    عن  بمقلته    الظلماء         فنبا     مع   به   ألمن   همن          
ه   قد           بنابِه         ف  نفنِه والجوُا ف  األحشاءِ   الشديدُ  اليأُس  عضَّ
 حتى  ليؤلم   فقد    أعضائ  يا ليل قد أغريت جنم  بالضنا                 
 )1( يفري الحشا، والهم أعنُر داءِ  ورميتن   يا  ليُل  بالهمن   الذي                 
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انتطاا أن يصور نفنيا هذا الفقير المغترب تصويرا  فنينا  رائعيا ، إنميا هيو تحنيس  إن أبا ماض  قد     
بل التزام واا  منه بمعاناة عرف الشياعر أبنيط نتائجهيا، فهيو قيد ميرن بهيذ  التجربيا الحياتييا القانييا وذا  

ا  وألمييا  طعييم مرارتهييا، وأحييس بنارهييا الالذعييا التيي  تحيير  مشيياعر اسننييان ووجييود ، وتجعييل نيينينه عييذاب
ودموعا ، فالفقر داء عظيم يقتل المشاعر اسننانيا ويحطم كبرياء اسننان ويذله، ويودي به ف  كثير من 

تعبيير عميا هييو حنيي  في  حييين قييد ُيضييَفى  منييتخدما  االنييتعارة التي  قييد .األحييان إلييى المهالييك أو الرذائيل
ه اليأس،: المعنوي على الحن  والعكس، كما ف  قول أب  ماض  فلفظا الع  لفظا تيؤدي معنيى  عضن

 .حنيا ، ف  حين جعل الشاعر ذلك الفقير يعضه اليأس كنايا عما يحسن من ضياا وآالم الفقر
 

" بنابيه"ولم يكتف الشاعر بأن يجعل اليأس يعي ن بيل أضياف إليى ذليك ونييلا العي ن حيين أضياف      
في  حاجيا إليى هيذ  األداة،  –ذ أننيا لنينا هنيا ال تخيدم الصيورة االنيتعاريا، إ" الع ن "ونعتقد أن ذكر أداة 

 .فالشاعر حين يؤكد أن هذا اليأس قد ع  الفقير بنابه، يقلل ف  الواقع من إيحائيا الصورة وفنيتها
               

إن أبا ماض  قد انتطاا أن يصونر نفنيا هذا الفقير المغترب تصويرا  فنيا  رائعا ، فهو قيد ميرن بهيذ       
فاألدب يهتم " اتيا القانيا وذا  مرارة الفقر، لذلك انتطاا أن يلمن بنفنيا الفقير هذا اسلمام، التجربا الحي

" بصورة متميزة ورائعا، بالعالم االجتماع  لإلننان، وبتكيف اسننان مع هذا العيالم، وبرغبتيه في  تغييير  
)

9
 :وبذلك يصونر حالا هذا الفقير الماديا والنفنيا معا  ، )

 
 
 
 
 

 يا  ليل  مالك  ال  تر ُّ  لحالت        أتراك   واأليام  من   أعدائ          
(يا ليُل حنب  ما لقيت من الشقا        رحماَك لنُت بصخرة  صمناِء          

1
( 

 

إن أبا ماض  حين  .فف  مناجاته الليل يكاد يبلش ذروة اسبداا ف  تصوير يأس هذا اسننان الشق      
هنا، يشير إلى ما يحمله هذا الليل من داللا رمزيا على ظالم الحياة ف  وجه الفقيير، " ليلال"يكرر لفظا 

 ر ن يولما يحمله هذا الليل من رهبا وجبروت، فحين يناج  الليل أن ي
 :لحالته، يريد من وراء ذلك أن يزيح نتائر  على الكون، علنه ينعم بنور الحياة
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         العيون فربنما         طلَع الصباُح وكان فيه عزائ  ِبْن يا ظالُم عن         
(وارحمتا   للبائنين     ف ننهم         موتى  وتحنُبهم  من  األحياِء          

9
( 

 

ويصور إيليا أبو ماض  حالا الفقراء، فيختار لذلك يوم العيد لينتطيع أن يجعل من صيورته صيورة      
ن مييؤثرة، ولعييل هييذ  الصييورة فيي   واقييع األميير عبييارة عيين مجموعييا ميين الصييور الجزئيييا التيي  تتكيياثف لتكييون

إذ يصف الوجو  الكئيبا الت  تشبه الرو  الخال  من األزهار ثم ينتقل إلى تصوير العيون . صورة كليا
الحائرة، إلى ما هناليك مين الصيور الجزئييا التي  تعتميد اعتميادا  واضيحا  عليى التشيبيهات ليصيل مين وراء 

 :لى رنم صورة فنيا عن حالا الفقراء يوم العيد، يقول أبو ماض ذلك إ
 

 أقبل العيد، ولكن  ليس  ف   الناس المنرن ْ          
 ال   أرى   إالن   وجوها   كالحات  ُمْكفِهرَّ ْ          
 كالركايا   لم   تدْا   فيها  يُد الماتح قطرْ                    
 م تترك به النكباء زهر ْ أو كمثل الرو  ل         
 وعيونا    دنقت  فيها  األمان     المنتحرة         
 فه  حيرى ذاهالٌت ف  الذي تهوى  وتكر ْ          
 وخدودا   باهتات  قد  كناها  الهم   صفر          
 وشفاها تحذر الضحك كأن الضحك  جمرة         
(ة ليس  للقوم حديث  غير  شكوى  منتمر          

7
( 

 

صيييرخا نفنيييا رافضيييا للموقييف الحيييال ، ليييذلك كانييت األلفييياظ واألصيييوات -فيي  الحقيقيييا-هييذ  اللوحيييا     
تتناب  للتعبير عن هذا الرف ، فه  تتراوح بين األصوات المهمونيا، واألصيوات االنفجارييا في  الوقيت 

وات احتكاكييا أو رخيوة، ثم تتراجع لتصل ميع نهاييا البييت إليى أصي.." الكاف، القاف، التاء"نفنه كتكرار 
التي  تيوح  إلينيا بميدى األنيى، وببحيا صيوت " الحياء، الهياء، اليالم، النيين"تقترب مين أصيوات الصيفير 

واختييار  صييغا . الشاعر وانقطاا أنفانه حتى تصل ف  نهايا البيت لتنقطع تماما  بانتخدام هاء النكت
كالحيييات، المييياتح، "بيييالمحيطين بيييه  انيييم الفاعيييل تحميييل دالليييا واضيييحا عليييى ميييدى التصيييا  هيييذ  الصيييفا

  ي، واختار الجمع ف.."ذاهالت، باهتات،
لقد توالت الجميل الفعلييا تنيبقها  .معظمها للداللا على شموليا هذا اسصدار وعموميته بين جميع الفقراء

عالمييات النفيي  والنهيي  عيين مغبييا االنييزال  فيي  هييذ  النييواه ، كمييا عبييرت انييتخدامات األفعييال المضييارعا 
 .رة ترددها أكثر من مرة عن انتمراريا هذا الوضعوكث
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إن خطابيييا األبيييات ووحييدة العاطفييا التيي  تنييتظم األبيييات فيي  اننييجام أظهييرت القليي  النفنيي  الييذي      
المنيييرة، كالحيييات، "يعانييييه الشييياعر، ويظهييير ذليييك واضيييحا  فييي  األلفييياظ التييي  تليييح عليييى مشييياعر  وتفكيييير  

اسلحياح في  انيتخدام هيذ  المفيردات يعميل عليى تصيدير مفياهيم القلي  ، هيذا .."مكفهر ، ذاهالت، باهتات
 :والمعاناة من الشاعر إلى اآلخرين إذ يقول

      

(إن  ألحزن أن تكون نفونهم          غر  الخطوب وعرضا األرزاِء          
1

( 
 

حلولهييا ومشيييئتها  فالشيياعر فيي  هييذا البيييت يتمنييى لييو أن لييه القييدرة الخارقييا التيي  تنييتطيع أن تفيير      
وتحجيب  مجتمعيهبرغم كل العقبات لينهم في  وضيع حيدن لتفياقم المشيكالت اسننيانيا التي  تعصيف بعيالم 

عن إننانه فجر التطلعات المضيئا، لكنن التمن  ش ء والواقع ش ء آخر، فهو إننان فقير يعرى ويجوا 
القدرة على تغيير هذا الواقيع اليذي ال يتغيير ويتألم، وال يمتلك إالن الدموا والمشاعر والتمنيات،فمن أين له 

إال بتلك القوى القادرة الت  تنتطيع أن تحمل ف  تفجرها بذور الخير والنماء والنعادة إلى اسننان، وميع 
ذلييك فيي ن الشيياعر ال ينييتكين إلييى تلييك المشييكلا، ويفييتأ بييرغم فقيير  وجوعييه عيين نافييذة تطييل علييى الحييياة، 

إن هيذا البحيث والتفتييأ . نيان البيائس اليذي يخجيل مين تطلعاتيه وأمانييهوتزيل مين ذهنيه صيورة ذليك اسن
والتنحنييس والتمنيي  البدايييا األوليييى لتلييك المعانيياة التييي  تييزداد وتتعيياظم يومييا  بعيييد يييوم، بدايييا اسرهاصيييات 

ف  إذكياء المبشرة بقرب الوالدة الثوريا الحقيقيا الت  تضع حدنا  لهذ  المعاناة الت  كان الفقر نببا  جوهرينا  
نارهيا، بييل نييببا  رئينييينا  فيي  تفجيرهييا وحييدوثها، فكييل الثيورات اسننييانيا التيي  تفجييرنت فيي  عالمنييا، إننمييا هيي  
ولييييدة المشيييكالت االجتماعييييا التييي  كيييان الفقييير أبرزهيييا دافعيييا  وأقنييياها نابيييا  وأشيييدنها إيالميييا ، وبالتيييال  كيييان 

يير الثييورة اسننييانيا المطالبييا بال عدالييا االجتماعيييا والمنيياواة بييين جميييع أفييراد المجتمييع المحييرك األول لتفجن
زالا الحيف والظلم عن اسننان  .وا 

 
 

شيعارا  للغني  بأنيه مصينوا مين طينيا ذليك       ثم إلى جانب هيذا األليم نجيد دعيوة سنقياذ الفقيير مميا بيه وا 
 :الفقير لعله يخرج من حالا االغتراب الت  يعيشها إذ يقول

 

 التعناءِ  اليوم  فيكم  موقف        إال   ألندَب   حالا    أنا ما وقفت          
 إن  القلوَب  مواطُن   األهواء   علن   أحرُك  بالقري    قلوبكم             
 شقاءِ   لهف  على المحتاِج بين ربوعكم        يمن  ويصبُح وهو قيدُ          
ِ    بماله                   أنرفت ف   الُخيالءِ   مهال  لقدقل   للغن ن    المنتعزن
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، ومن  طين ُجبلَت  وماءِ            ُجِبل الفقير أخوك من طين  ومن        ماء 
 فمَن  القناوَة  أْن  تكون  منعنَما         ويكوَن  رهَن مصائب   وبالءِ          
 كناءِ وتظلُّ  ترفُل   بالحريِر   أمامه        ف  حيِن قد أمنى بغير          
 أتضنُّ  بالدينار   ف     إنعافه        وتجود  باآلالف ف   الفحشاءِ          
(أخاك ف ن  فعلت  كفيته        ُذلَّ   النؤال  وِمنَّا   البخالِء  أنصْر           

1
( 

 

لهمييس، والمناجيياة تتطلييب ا .كانييت هييذ  القصيييدة مناجيياة وحييديثا  إلييى اليينفس، بمييا آل إليييه البؤنيياء       
وأضيييفت أصيييوات الليييين " كالنيييين، الصييياد، الهييياء، التييياء"وكانيييت األصيييوات المهمونيييا واضيييحا متعيييددة 

كمييا تييؤدي الهياء واأللييف بشييكل خييان اآلهييات . إيحيياءات االمتيداد الزمنيي  البطيي ء" األليف، الييواو، الييياء"
لتبييدو كآهييات نفييس وتتركييز هييذ  الخاصيييا فيي  البيييت األول لألبيييات  .التيي  يحيياول الشيياعر التنفيييس عنهييا

كميا وتعميل يياء الميتكلم . جريحا تصدعت من شدة الفشيل واسحبياط، وعانيت مين قنيوة األغنيياء وظلمهيم
يعلن حربه الشيعواء عليى ف .على زيادة اسحناس بشدة معاناة الفقراء.." لهف ، تلهف ، دمع ، دمائ "ف  

ا وعواقبهييا، فوجودهييا وانتشييارها يؤديييان الفقيير، تلييك اآلفييا المكروهييا التيي  ال ينييتطيع البشيير تحمييل أوزارهيي
المناويء االجتماعيا، ويندان ف  وجهه كيل نوافيذ التطليع نحيو حيياة آمنيا  كثير منحتما  بالمجتمع إلى 

ذا كيان الشياعر يكير  الفقير هيذا الكير  الشيديد، ف نيه أيضيا  يكير  كيل . تخيم عليها النعادة واألميل والنيالم وا 
عليييى انتشيييار ، وليييذلك فهيييو يكييير  أولئيييك األغنيييياء اليييذين يتعيييالون عليييى  األنيييباب والمصيييادر التييي  تنييياعد

رادتييه، وبالتييال   الفقيراء، وينيياهمون بيأدوات الييتحكم والتنيخير التيي  تجعيل اسننييان عبيدا  ال يمتلييك نفنيه وا 
ولييذلك فيي ن  .تجعييل كييل جهييود  تنصييب فيي  خييزائن المتمييولين الييذين يتحكمييون فيي  الرقيياب وأقييوات العبيياد

.   أن ينتغل اسننان أخا  اسننان، ويأكيل لحميه حينيا ، طمعيا  في  الثيروة وحبنيا  في  االنيتغاللالشاعر يكر 
فهؤالء ينهمون ف  انتشار الفقير وتيردني أحيوال المجتميع وانهييار ، وليذا في ن الشياعر يعلين عشيقه للجميوا 

ال بييالقوة العادليا التيي  الفقييرة التي  تتضييور مين الجييوا وتتحير  شيوقا  للقضيياء علييه، وهييذا القضياء ال ييتم إ
تقض  على األنباب المكونا للفقر، وتنشر لواء الح  والمناواة بين الناس، فتنصف الجميع دون تميايز 

 باألحناب واألنناب وتقدر جهود
نهامه ف  خدما المجتمع   .الفرد وا 

 
 

 طا  فتخلين المجتمع من الحرمان ومن األوجاا والدموا الناتجا عنه أصبح واجبا  منو      
بالطبقات المحروما الت  يجب أن تنتف  وتثيور عليى مثيل هيذ  األوضياا المزرييا التي  ميا زاليت تيتحكم 
باسننان، وتحنبه نلعا من النيلع، أو حجيرا  مين األحجيار تحركيه أنظميا بالييا كييف شياءت وأننيى ترييد، 
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ؤس وشيقاء، يحياول أن إن الشاعر بعد أن وصف حالا الفقير، وما يالقيه من ب .وف  مصالحها وأهوائها
   .، بيد أنهم ف  حقيقا األمر أمواتينتعطف األغنياء ويرقن  قلوبهم رأفا بهؤالء البؤناء الذين هم أحياء

 
 

ال يريد أكثر من أن يغ ن الطرف عين تفشي  الفقير، وانيتفحال الغنيى، إال  –إذن  –إن أبا ماض       
ألن يقييدنموا فتييات موائيدهم لهييؤالء الفقييراء حتييى يضييمنوا أنيه ييير ن لحالييا هييؤالء التعنياء فينييتجدي األغنييياء 

لييى  البقياء عليى األقييل، وكعيادة أبيي  ماضي  ف نييه يحياول دائميا  أن يييذكنر هيؤالء األغنييياء بيأننهم ميين طيين وا 
ويؤلم أبا ماضي  صياحب  .وما دام مصير اسننان إلى نفاذ فِلَم هذ  القناوة، وهذا التبرنم. الطين يعودون
الرقييي  أن األغنييياء مييا زالييوا منغمنييين فيي  شييهواتهم ملتفتييين إلييى أهييوائهم ومالهيييهم، ال  القلييب الشيياعري

تحرير اسننيان مين الفقير يرى بأن تهمهم صيحات الفقراء حولهم وال تقلقهم أنات المتوجعين والمتألمين، ف
تخلين حقهيا  والحرمان والمر  والجوا لن ييتم إال بيالثورة التي  يجيب أن تحميل الجمياهير المنيحوقا أن

من أنياب المنتغلين الذين يأكلون جهدها وعرقها وطموحاتها ويحكمون عليها بالتخلف والموت والضياا 
فقد ولند التفياوت االقتصيادي النفيور مين المجتميع والنيلطا، وكيان . ف  أصقاا الحرمان واسذالل والمهانا

االجتماعييا، يقيول رونيو في  كتابيه العقيد  نببا  حقيقينا  وخطيرا  ف  ظهور االغتراب وشيوعه بين الطبقات
إن المنيياواة تحييت ظييل الحكومييات الفانييدة ال تكييون إال منيياواة ظاهريييا وخداعييا، ألنهييا ال " االجتميياع  

فيالقوانين تنفييع دائميا  أولئييك الييذين . تنيتخدم إال سبقيياء الفقيير فيي  فقيير ، والغني  فيي  الوضيع الييذي اغتصييبه
(" ين ال يمتلكييون شيييئا  يمتلكييون وتضييرن دائمييا  أولئييك الييذ

1
ويعبيير إيليييا عيين روح الثييورة التيي  تتفجيير فيي   .)

" فالشياعر ينيتطيع أن يعبير بالكلميات عين مشياعر  "  ،حنايا ، والت  يريد بهيا أن يهيزن النيائمين والغيافلين
)

1
ء فيغضب عليهم غضبا مضريا قانيا ويكتب لهيم قطعيا شيعريا صياخبا مليئيا بالنيخريا واالنيتهزا، )

        :بالوعيد والتهديد قائال   مطعما
 

ن   َمأل  النكك   الجائعونْ            كلوا واشربوا  أيها  األغنياء          وا 
ْن   لبس الِخَرَ    البائنون           وال تلبنوا الخزَّ إالَّ   جديدا            وا 
 بالحصونوحوطوا قصوركم  بالرجاَل          وحوطوا  رجاَلُكُم            
 فال تبصروَن ضحايا الطَّوى          وال يبصرون  الذي  تصنعون         
(ويا  فقراء   لماذا   التشك            أال  تنتحون، أال    تخجلون          

9
( 
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فيييالثورة فييي  نظييير الشييياعر ولييييدة ليييذلك القهييير االجتمييياع ، فاسننيييان اليييذي يعضيييه الجيييوا، ويحطنيييم      
إننييانيته الفقيير المييدقع، عليييه أن ال ينييتكين إلييى هييذا الواقييع المييزري الييذي يييودي بييه إلييى الهييالك المحييتم، 

 س ل إعادة اللقما الت  انتزعها منه أناوعليه أن يشهر نالح الثورة من أج
ن مين نرقوا حقه وكرامته، ويريدون بنرقا هذ  اللقما منه نرقا حياته ووجود  أيضا ، ف ذا لم يثور اسننيا

أجل حقه ف  الحياة ومن أجل تخلين قوته من األييدي المنيتغلا الظالميا فهيو ال يمليك مين اسننيان إال 
ونجيد الشياعر في  هيذ  القصييدة ينييزا منزعيا  آخير في  التعبيير عين بيؤس الفقيير، إذ يعمييد  .الصيورة الزائليا

وه  أبلش . إلبانا عن وجها نظر ، يجعلها نبيله لياإلى هذ  النخريا البارعا أو ما ننميه بانزياح النخر 
تأثيرا  ف  المتلق ، حيث تصبح التجربا رمزا  مكثفا ، عندما ينخر الشاعر من نخريا الحياة وتناقضياتها، 

مثلا من ذلك ف  النخريا، فهو يلوم الفقراء على فقرهم ويهن ء األغنياء الذين يمتصون دماء أوقد مرت 
خاطبيا الفريي  المحتياج وييدعوهم إليى الصيبر وعيدم الشيكوى ألن لهيم ثم ينتقل ف  نهايتها إليى م.  الفقراء

 :الجنا، بينما لهؤالء البخالء جهنم خالدين فيها أبدا  
 

 دُعوا    األغنياء   ولذناِتهْم          فُهم  مثُل  لذناتهم  زائلونْ          
 خالدين          وُتمنون ف  جنا  تْنعمونْ " نقر"نُيمنون ف           
 فال تعطشون، وال تْنَغبون          وال يرتوون، وال يشبعونْ          
(لكم وحدكْم ملكوُت الننماِء           فما  بالكم  لنتُم  َتقنعوْن؟          

7
( 

 

عمييد الشيياعر إلييى تكييرار بعيي  األلفيياظ لتثبيييت الداللييا التيي  تلييح علييى نفنييه إلحاحييا  شييديدا  والتعبييير      
منييتخدما  فيي  ذلييك الطبييا  لزيييادة إثبييات الداللييا والمعنييى الييذي يلييح علييى ذهنييه عيين . رادعيين المعنييى الميي

نييقر والجنييا : كمييا نييرى انييتفادته ميين معييان  القييرآن الكييريم مثييل .طرييي  االنييتمراريا التيي  يحققهييا الطبييا 
  .الت  ال يعط  فيها اسننان وال يتعب

 

غويييا األنييلوبيا لنقييل اسحنيياس بييالمعنى والفكيييرة فانتحضييار المنييمى ومقابلييه ميين أهييم الونيييائل الل     
والموقف نقال  صادقا ، دون أن يقصد به التجميل األدائ  الشكل ، ومن ثم اعتميد علييه الشياعر المغتيرب 

 كما اعتمد الشاعر اعتمادا  . بكونه الحامل اللفظ  للقل  النفن  الذي عانى منه
ويعتمييد الشيياعر علييى أصييوات اللييين وخاصييا  .لحيوييياكبيييرا  علييى الجمييل الفعليييا، فهيي  تحقيي  الحركييا وا

والقترانهيا " النيون"ف  إحداث المونييقى الداخلييا لألبييات تنياندها أصيوات أشيبا  الليين منهيا " الواو"حرف 
 بحرف المد يحدث إيقاعا  تنتلذ  األذن، ويناعد على إبراز القيما التعبيريا

رات التيي  قييد تطييرأ علييى الفكييرة، وهيي  تفييي  حمانييا التغيييفيي  للكلمييات وبالتييال  يحييدث األثيير المطلييوب 
ثييارة فيي  رفييع المعنويييات تضييخيم اسحنيياس بامتيييداد  وات اللييين وشييبهه دورا  فعيياال  فيي كمييا تييؤدي أصيي. وا 
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فتكيرار األصيوات واأللفياظ ذاتهيا يمييد األبييات ب يقياا متكيرر، هيذا اسيقياا اليذي عمييد . الحيزن وانيتمراريته
 .                    لعاطف  الذي يحنه ويود خلقه ف  نفس نامعيهإليه الشاعر لنقل التأثير ا

وأنيه قيد  دعوته، ومع ذلك ال نخاله إال صادقا  ف . وشعر  هنا شعر تعليم  وعظ  إن صح التعبير     
ال و القليييوب، يرفليييون بيييالحرير،  ةوينيييرفون بخييييالء، قنييياحيييزن فييي  نفنيييه أن ييييرى أنانيييا  يكتنيييزون الميييال، 

ففي  قصيييدته . ر ويضيينون علييه بالميال القليييل، وأنانيا  يجهيدون اليينفس لكنيب قيوت يييومهمينصيرون الفقيي
تبييين بييأن الحييياة أرادت لييه بييأن يكييون فقيييرا ، فهيي  تييروي قصييا شيياب ميين عائلييا غنيييا ذات ينيير " الالميييا"

 :يقول فيه
 

، كريُم النبعتين،          (نبيُل  فتى  من نراِة النناِس، كلُّ ُجُدوِدِ         َنريُّ
1

( 
 

سخوانييه  وتمييرُّ علييى هييذا الشيياب حييوادث ونكبييات، تغينيير  ميين حييال الينيير إلييى حييال العنيير، ويتييراءى     
 أيومعارفيه مثل كوكب هوى من النماء إلى األر ، بعد أن كان له بين الناس بط

 :وبعد أن كان له ألف صاحب وخليل، أنكر  الجميع، فأصبح وحيدا  يقول فيه. وصولا
 

(َزَوى َنْفَنُه ك  ال يرى النناُس ُضرَّ          َفيشمت قال  أو ُيَنرُّ عذوُل          
9

( 
وبعيد أن يصييف الفتييك اليذي أصييابه، والضييي  الييذي عصيف بنفنييه الحزينييا الكئيبيا، يصييور  لنييا وقييد      

 :أصابه اليأس، وضاقت به الدنيا، حتى لفنه التشاؤم
 
 

(قينا       أَبْت أن يراها تنَتغيُث َبِخيُل فمدَّ إلى الننكين كفا  ن         
1

( 

 

 :ينتريح من ضي  ذات اليد والعنرو كاد يهمَّ بقتل نفنه بتلك النكين  حتى     
 

ذا  شبٌح ينتعجُل الَخْطَو  نحوْ          وصوٌت ف  الظالِم  يقولُ            وا 
نك الذي أنت حامل         متى زال هذا           (الليُل يزوُل رويدك، فالضن

9
( 

             

                                                 

(
1
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(
2
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ولييم يكيين هييذا الشيييخ نييوى امييرأة فاضييلا أمنييكت يييد ، ومنعتييه عيين قتييل نفنييه، ثييم ألقييت إليييه ُصييرنة       
 تهمملوءة باألصفر من الذهب، واألبي  من الفضا، ليعود إليه الينر، وتلفه الراحا، وينه  قصته بدعو 

 :إلى الناس يقول فيها
 

ن  لهم بالصالحات كفيُل  كذا فْليواسِ           (البائنين ذُوو الغنى        وا 
7

( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 :البعد االجتماعي: ثالثا   -
 

لقد خبر أبو ماض  المجتميع اليذي تفتحيت فييه ننييمات بيذور تطلعيه إليى الحيياة، حيين انبثقيت أونل      
تمييع اللبنييان  فيي  عاداتييه ووعييى ميين تلييك الطفولييا ُأنييس المج. رؤى وعيييه الطفييول  فيي  لبنييان منييقط رأنييه

وبعيد نيفر  إليى مصير . وتقاليد  الفطريا، وتلك المكتنبا من تيارات الحضيارات الوافيدة لغيزو بيالد الشير 
فتييييا ، اختيييزن فييي  ذاكرتيييه المتوقيييدة باليييذكاء، عيييادات شيييعب تجمعيييت فييي  بيئتيييه، تقالييييد تيييواتر ميييدلولها مييين 

فرعونيا النابعا من صميم تاريخ مصر، والمنضيمنا عصور اليونان والرومان، والممتزج بتراث الحضارة ال
ن العييأ والنيلوك،  جميعها إليى صيفوف الفتوحيات العربييا اسنيالميا، لتؤليف في  مجموعهيا مجتمعيا  مليون

اذ تعيرنف عليى ( الوالييات المتحيدة)ولمنا تنننى له أن يهاجر إلى أميركا . وله ميزة الرؤى األصيلا بواقع أخن
                                                 

(
3

          .  919المصدر الناب ، ن (



 125 

شرقا  وغربيا ، ويعطي  صيورة  تضيم عيادات وتقالييد كافيا الشيعوب، إليى ميداميك مجتمع يضم شتات الناس 
 .تاريخها األول، المنبث  من الشعب النابت من جذور البالد وأصولها

، نيواء أكانيت هيذ  ورفضيها في  المجتميع الموجيودةلقد حمل الشاعر إيليا على بع  القييم والتقالييد      
إذ أصيبح الشياعر يشيعر بانقطياا الصيلا بينيه وبيين اآلخيرين ، وهيذا ا، القيم دينيا أم نيانيا أم اجتماعيي

بأنهييا الحالييا التيي  ال يشييعر فيهييا األفييراد باالنتميياء إليييى " لظيياهرة االغتييراب " جييرودزن"يتفيي  مييع تعريييف 
(" المجتمييع أو األمييا، حيييث العالقييات الشخصيييا غييير ثابتييا وغييير مرضيييا

1
وكييان لهييذا الييرف  أصييداء .)

الشياعر المغتيرب مين الميرارة واألليم والتيو  إليى التغييير في  آن، فينهج نهجيا  مخالفيا  لهيا، عميقا ف  نفيس 
وأخذ يعبنر عن آرائه بجرأة وشجاعا وجعلته يتطر  إلى كل النواح  االجتماعيا والقضايا اسننيانيا التي  

  تمثييل غالبيييا عييانى منهييا وأحييس نارهييا التيي  كانييت تلفييح وجدانييه بحكييم انتمائييه إلييى الطبقييا الونييطى التيي
فييياألدب هيييو اليييذي يعكيييس، وليييو بطريقيييا معقيييدة ملتوييييا أحيانيييا ، العالقيييات االجتماعييييا " أبنييياء الشيييعب، 

(" واسنتاجيا لهذا العصر أو ذاك 
9

ولذا ف ننا نرى ف  أشعار  ثورة عارما على كل المفاند االجتماعيا ، )
والت  كانيت نيبب وحدتيه ان ألخيه اسننان، وعلى كل أنواا التحكم والنيطرة واالنتغالل وانتعباد اسنن

رناء  وعزلته، مع حرصه الشديد قواعد العدل والمحبا والحريا فيه، وهذا يؤكيد عليى على بناء المجتمع وا 
كمصييييور للواقييييع االجتميييياع ، ويؤكييييد علييييى القييييوى التعبيريييييا والييييرؤى اسبداعيييييا الخاصييييا " دور الشيييياعر 

(" باألديب 
7

(. 
خييالن، تلييك التيي  تتعليي  فمين هييذ  اآلفييات ا      الجتماعيييا التي  ثييار عليهييا وعالجهييا الشيياعر بصيد  وا 

فيييالواقع أن الننييياء يلعيييبن دورا  فييي  إبيييداا الشيييعر كجييينس أدبييي  يمثيييل تقيييدما  واضيييحا  فييي  " بحرييييا الميييرأة، 
(" التفنير النونيولوج  لألدب 

1
 ، وهيذا يؤكيد رأى ميدام دي نتيال وهيو )

(" الخاصا تعد مادة خصبا لألدب المبدا  أن النناء وخصائن الحياة" 
9

هيذ   ىيقد تنبيه الشياعر إلي، و )
القضيييا وعالجهييا بصييد ، علييى أثيير احتكاكييه بالحضييارة الغربيييا، ومييا تشييمله هييذ  الحضييارة ميين مفيياهيم 
ننانيا جديدة، مخالفيا للمفياهيم الموجيودة في  مجتمعيه األصيل ، فوجيد الميرأة في  المجتمعيات  اجتماعيا وا 

تحتل مكانا مرموقا، وتحظى بنصيب وافر من االهتمام والتقدير وذلك لميا لهيا مين دور خطيير المتطورة 
وننييتطيع القييول إن تطييور المييرأة عالمييا ميين عالمييات . فيي  بنيياء المجتمعييات، وتوجيههييا التوجيييه النييليم

 .تطور المجتمع، والعكس صحيح
                                                 

(
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ت اسننيانيا، وليم تعيد الميرأة مجيرد أنثيى ن المرأة قادرة على حمل أعباء الحياة ف  مختليف المجياالإ     
ُتعييدن األطفييال، وتقييوم بتييدبير الشييؤون المنزليييا، بييل أصييبحت تشيياطر الرجييل فيي  مختلييف الميييادين العلميييا 
المعقندة، كما أن المرأة لدى بعي  المجتمعيات الغربييا أصيبحت تعتبير القييام بالشيؤون المنزلييا واسنجياب 

د توفنر جميع الشروط الكفيلا بتنهيل هذ  الواجبات الت  تقوم بها الميرأة من الوظائف الثانويا، النيما بع
أن المييرأة العربيييا عاشييت مرحلييا مين التخلييف والجهييل، ولعييل هييذا التخلنييف الييذي كميا الحييظ الشيياعر . األم

 .الزمها قرونا  طويلا مردن  إلى عوامل عديدة أهمنها تخلف المجتمعات العربيا بشكل عام
المرأة العربيا ال يعود لنقن ف  الميدارك العقلييا  جهلربيا وبالتال  عالمجتمعات ال جهلن والحقيقا إ    

واالنييييتعدادات اسننييييانيا، بييييل يعييييود لظييييروف ُفرضييييت علييييى المجتمييييع العربيييي  بشييييكل عييييام ميييين ضييييمنها 
االنييتعمار الييذي أخضييع جميييع الييدول العربيييا مييدة ميين الييزمن لنيييطرته، وميين ثييم ف نييه عمييل علييى تقييييد 

 .يات، ونشر الجهل والفقر ليضمن انتقرار  وانتغالله لخيرات البالد المنتعمرةالحر 
إليى الشييخ الهيرم مين قبيل أهلهيا طمعيا  بميال أو  الفتياة القاصيرفييه تباا  قد وعى الشاعر مجتمعا  ل       

شيكوى "ففي  قصييدته . فه  مجبرة عليى إطاعيا واليدها وعيدم مخالفتيه وخصوصيا  في  منيألا اليزواج. جا 
، فكييانوا بييذلك يجنييون "فتيياة ، التيي  نظمهييا بلنييان فتيياة أرغمهييا ذووهييا علييى االقتييران برجييل طيياعن فيي  النيينن

عليها ويحرمونها من بهجا الحياة ويبيعونهيا بيثمن بخيس مين دون أي تقيدير لمشياعرها ك ننيانا لهيا قليب 
ب اسننيان  اليذي وأبيو ماضي  يعير  مأنياتها منيتجيبا  لنيداء الواجي. تحب وتكر ، تقبل وتيرف : ينب 

 لنيوءمأل عليه قلبه وهو ينمع تلك المخلوقا صائحا شاكيا والحنرة تميأل قلبهيا، واألليم يميز  أحشياءها، 
مصيييرها، وظلييم الحييياة، ولعييل هييذ  المقطوعييا خييير معبنيير عيين معانيياة هييذ  الفتيياة التيي  تعبنيير عيين مأنيياتها 

 : ومأناة الكثيرات من مثيالتها
 

 ننُه   النناُس     أب          صدقون    إننه   غير    أب ل     بعٌل   ظ         
 واعدلوا  عن  لوم َمْن لو  مزجت          ما  بها  بالماء  لم   ُينتعذبِ          
 ُربَّ   لوم    لْم   َيِفْد   إالن    العنا         كم  نهام   ُندندت  لم   َتصِب؟          
 لمن  َيرث    له          ُربن شكوى خفنفت من َنصبِ يشتك    المرء            
بى           زعموا     أنن   الغوان      لعٌب          إننما   اللعبُا  طبعا     للصن
با          فلماذا  ذا فرَّط  األهلوَن  ب             وأنا  ما  زلُت  ف   شرخ  الصِّ
 دري          ذاك  بالغصِن  وذا  بالكوكبِ لَ      قدٌّ     وجماٌل     يز          
 قد جرى حبُّ الُعلى مجرى  دم           فه  ُنؤل  والوفا من مشرب          
 أنا     لو   يعلم   أهل      ُدرنٌة          ُظلمت  ف   البيع  كالمخشلب          
 ن      ِنلعا     للمكنِب؟أخذوا     الدنيناَر    منن      بدال           أترا         
 الذَّهبِ   ف  الِفتياِن ُحبُّ   ال   ولكن   راعُهْم   عصٌر   بِه          ناد         
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 أدب    لْيَس    لآلداِب     َقْدٌر     بينهم          آ    لو  كان  نضارا           
 ما يدري  أب  جهُل ِطفلا   أ حنبون    حيَن    الزمُت   الُبكا                  
(طلب    إننه   ُمْنشغٌل    ف     ُقْل ألهِل األرِ  ال تخشوا الرَّدى                

1
( 

 

والقصييييدة أشيييبه بمونوليييوج داخلييي  يصيييعد عليييى شيييكل زفيييرات حيييارنة، تضيييج بالشيييكوى مييين األوضييياا      
. مصييرها اليذي تكمين فييه نيعادتهااسقطاعيا النائدة الت  تمنع المرأة من إبداء رأيها ورغبتهيا في  تقريير 

فه  نلعا تباا وتشترى ولينت إننانا  له أحانينه ومشاعر ، ويبدو أبيو ماضي  مين خيالل شيكوى فتاتيه 
ثائرا  مغتربا  على المواضعات االجتماعيا الجائرة، وناقما  على اآلباء الذين تغريهم قشوُر المادة، وتطف ء 

ون هييم بالييدراهم التيي  ينالونهييا ثمنييا  لفلييذة  أبصييارهم، فبييدال  ميين أن يبحييث األهييل عيين نييعادتها، تييراهم ينييرن
وصحيح أن الشاعر بق  حياديا  وترك الفتاة تصيح وتشكو، إال أنها كانت لنيان حاليه، صيرختها . كبدهم

هيذا األلييم النياتج عين تناقضيات الحيياة وميين ثنائييات غيير متالئميا، يصيبح موضييع . صيرخته وألمهيا ألميه
ر؛ ألن الكون يطلب االننجام ف  عمليا تطور  نحو األفضل، ومواقف مثل هذ  التي  احتجاج من الشاع

 .      حصلت للفتاة لن تنتج إال الخلل غير المطلوب النتقاما الحياة
إن أبيييا ماضييي  رغيييم بنييياطا قصييييدته هيييذ  قيييد انيييتطاا أن يرصيييد جوانيييب هيييذ  الظييياهرة، وأن يعبنييير      

منيتخدما  في  ذليك . رهيا مين الالتي  ذهبيت حيياتهن ضيحيا الطميعبصد  على لنان حال هيذ  الفتياة وغي
ثباتها ف  المجتمع فقيد قيام بتقيديم الجيار والمجيرور في  البييت األول . األدوات الفنيا لتأكيد هذ  الظاهرة وا 

ثباتهييا كمييا انييتعان بالطبييا  بييين . ميين القصيييدة علييى المبتييدأ ليحمييل معنييى الخصوصيييا وتركيييز الداللييا وا 
" البياء"وقيد اختيار  .في  البييت األول سثبيات الهيدف اليذي يصيبو إلييه وانيتمراريته" وغير أب أب  "لفظت  

وهو صوت شديد مجهور انفجاري ليكون روينيا  للقصييدة لييوح  بميدى الضيي  اليذي يعيان  منيه الشياعر، 
بيات لجأ إليى لتأكيد وتعمي  حالا الضي  واأللم والحزن، ونرا  ف  هذ  األ" الياء"وأتبعه بالصوت المشبع 

التنفييييس عييين معيييان  الكبيييت والييييأس واالكتئييياب اليييذي يكييياد أن  نيييتنكاري ليحقييي  مييين خالليييهاالنيييتفهام اال
 .   يخنقه

 

وكان أيضا  على درجيا كبييرة مين اليذكاء واليوع  بالصيراا القيائم بيين ذاتيه وبيين البيئيا المحيطيا بيه      
 .إلى بشاعا الوضع النائد والمحبطا له، فترجم عدم انتمائه لها بتمرد  مشيرا  

 

فمييين هيييذ  اآلفيييات االجتماعييييا التييي  ثيييار عليهيييا أيضيييا  نبيييذ التميييييز العنصيييري، فهيييو ليييون مييين أليييوان     
التعصيييب والتفرقيييا بيييين البشييير ميييا زال يمارنيييه بعييي  الحاقيييدين اليييذين ينيييتحلنون أن يقننيييموا النييياس عليييى 

العنصري الذي يرى في  الغيير صيورة أدنيى مين أناس باطل من العر  أو الشكل أو اللون بدافع التعال  
صورته، كما يرى فيه إننانا  ال ينتطيع أن يرقى إلى منتوا  بشيكل مين األشيكال وليذلك في نهم بيدافع مين 

                                                 

(
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هذ  العنصريا البغيضا يرون أنفنيهم ميؤهلين لقييادة النياس، ويعتبرونهيا بفعيل هيذا المفهيوم العرقي  جننيا  
ا تمتلك من القدرات والمواهب ما يمنحها الح  ف  أن تنيتعبد النياس، آخر يختلف عن غير ، وطبقا راقي

وأن تنينر العالم وتتحكم به وتتصرف بموارد، وتمارس نيلطاتها عليى أنياس مين هيذ  النظيرة التي  تجعيل 
النيياس فئييات ودرجييات تتبيياين وتتمييايز ميين حيييث القييدرات والوظييائف والحقييو ، فييالتمييز العنصييري بهييذا 

لتي  تفير  بيين البشير غطاء تتنتر به هذ  الفئيات المتعصيبا لتبريير مواقفهيا الالإننيانيا االمعنى ليس إال 
ولوجيييا والنيييكولوجيا والثقافيييا وذلييك يعنيي  أن التمييييز العنصييري هييو عبييارة يالتباينييات الببييوح  ميين هييذ  

ي المعتييدعيين تقييييم لهييذ  العناصيير التيي  يعتقييد الييبع  أنييه يتمتييع بهييا دون غييير ، وهييو مفهييوم ينييتخدمه 
ف ذا كانت الطبيعيا قيد فرقيت بيين النياس عليى أنياس المظهير والليون . لتبرير موقفه العدائ  ضد ضحيته

والشيييكل فييي ن هيييؤالء الحاقيييدين قيييد انيييتغلوا هيييذا التميييايز الظييياهري، اليييذي فرضيييته ظيييروف البيئيييا والمنييياخ 
لى  قدراته الخالقا فيه، فاعتبروا ليمارنوا تمييزا  آخر، يتعدى الظاهر ليصل إلى جوهر اسننان المطل  وا 

أنفنهم النادة أو الشعب المختار النق ، المكلف بوظائف خاصا ال يمكن ألي شعب آخر أن يقوم بهيا، 
ألن قدراتيه العقلييا واسبداعييا تتيدنى عين المنيتوى المطليوب، وتفتقيد العناصير المؤهليا التي  ال تتييوفر إال 

ل المؤهالت لك  يمارس ناديته ف  هيذا العيالم الفنييح، ف  جنس معين، منحته القدرة على حد زعمهم ك
وينتغل تفوقه الحضاري انتغالال  فيه كثير من االنفاف واالنتهانا والتجاوز، فقد راح هؤالء بفعل عقدة 
التفو  وبفعل ذلك الشعور المري  وبفعل تلك األنانيا المنتأثرة يمارنون أبشع أنواا التفرقا واالنتغالل 

" الطيين"وميا قصييدة . ينيخرون كيل القيوى االننيانيا في  نيبيل أهيوائهم ومطيامعهم وأهيدافهمبين الناس، و 
 .إالن دليل قاطع على محاربته للفناد والتمييز العنصري والغرور ورفضه له ف  مجتمعه

 

يخاطييب أبييو ماضيي  فيي  هييذ  القصيييدة اسننييان التائييه المتعجييرف، الييذي يتبيياهى بنفنييه المتعاليييا،      
الحريريا النفينا، والذي يتمادى في  إشيباا شيهوته وعربدتيه، فييذكر  بأنيه مهميا تعيالى وتيا  وتكبنير وبثيابه 

 :ف نما هو مصنوا من الطين الحقير والصلصال التافه
 

 نن  الطين ناعا أنه طين         حقير  فصال تيها   وعربدْ          
(جنمه فتمرند وكنا  الخز جنمه  فتباهى         وحوى المال          

1
( 

 

ف  هذ  المقطوعا يعزو الشاعر أنيباب اغترابيه إليى تليك الفيوار  الطبقييا بيين أبنياء اليوطن الواحيد،      
لت بعضهم على بعي ، ووقفيت نيدنا  منيعيا  في   تلك الفوار  الت  ميزت ظلما  وجهال  بين المواطنين وفضن

العمييل والوظيفييا أمييام تلييك القلنييا المتحكمييا  وجييه طموحييات األكثريييا النيياحقا ميينهم، بينمييا فتحييت مجيياالت
الت  تنيطر على زمام األميور، وتتصيرف بجهيل وغبياء حييال تليك األكثرييا البائنيا والطامحيا مين أبنياء 

 .الوطن الواحد
                                                 

(
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لقييد أدرك الشيياعر إيليييا دنيياءة أنيياليب هييذ  القلييا الظالمييا، ورأى أن ميين الواجييب عليييه أن يقييوم بييدور       
مييا المجتمييع، وأن يغييرس فيي  النفييوس بييذور الييوع  واليقظييا والتفييتح، حتييى يتحمييل هييذا الطبيعيي  فيي  خد

الجيل الجديد منؤوليا التغيير وحتى ينتطيع أن يضع أحالمه وأمانيه موضع التحق  والتنفيذ، فف  تربيا 
الييييوع  تنبييييت المطييييامح وتتبلييييور األمييييان ، وفيييي  تربييييا الجهييييل والظلييييم تضيييييع الحقييييو  وتمييييوت األنفييييس 

 .ماتوالكرا
 
 

والجميييل الييذي جننييد فيييه الغييرور والطيييأ والرعونييا التيي  تصيييب الننيياس، فتبعييدهم عيين واقييع الحقيقييا      
وقصييا هييذا الييذي يدونييه النييياس فيي  كييل حييين وآن، ننيي  أنييه ميين التييراب فتيييا  ". الطييين"الناصييعا؛ هييو 

مخ على الفقراء، وقيد نني  وال يغيب عن اللبيب أنه يقصد بالطين اسننان الغن ن الثنري، الذي يش. وعربد
لى التراب يعود  .أنه مثلهم، وجاء من التراب وا 

 
 

وينائل الشاعر هذا اسننان الطين  عن نبب تكبير  واختياليه وفخير  عليى نيائر العبياد، بيالرغم مين      
ياهم من طينا واحيدة، بينميا يعاميل نفنيه كأنيه مصينوا مين اليذهب الخيالن وغيير  مصينوا  أنه مخلو  وا 

 :فحم األنودمن ال
 

     يا أخ  ال تمل بوجهك عن          ما  أنا  فحما  وال  أنت  فرقد          
(أنت ف  البردة الموشاة مثل          ف  كنائ  الرديم تشقى وتنعد           

1
( 

 
 

تتشيابك ف  هذ  القصيدة الروماننيا الت  تنب  باألمل والتفياؤل واسخياء وتيدعو اسننيان إليى لقياء       
فيه األكف والنواعد لتحقي  الحياة األفضل والرخاء األشيمل، يبيدأ الشياعر بتليك الكلميا المعبيرة المنيبوقا 
بذلك النداء الحار الذي يحمل نقاء النريرة وطهيارة القليب وصيفاء الضيمير، وهيل هنياك نيداء يعيادل نيداء 

الحقيقي ، ودفئيه الروحي ، وتالحميه اليذي  األخوة ف  بواعثه الثيرنة ولينيه الظياهر، ورقتيه المنيتترة، وصيدقه
 .يصهر كل المنتحيالت

 
 

لقد انتطاا الشاعر أن يعبر عن عواطفيه الصيادقا تجيا  اسننيان بأنيلوب رميزي وحيد بيين مختليف      
أجناس البشر وأزال الحواجز العنصريا واللونيا الت  كانت ف  الماض  وما تزال تشكل مانعيا  في  طريي  

دون التقاء كافا القيوى اسننيانيا التي  تتطليع إليى عيالم ينيود  العيدل والنيالم واسخياء، هذ  األخوة يحول 
                                                 

(
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فالشياعر ال ينظيير إليى اسننييان مين حيييث المظهير والشييكل بييل مين حيييث الجيوهر المطليي  اليذي ييينمُّ عيين 
سننيان الصفاء الخيالن والنقياء اليذي يعمير القليب والنيريرة، والمحبيا التي  تفيي  عطفيا  وحنانيا  يغميران ا

ولييذلك ف ننييا نراهيا تعييان  اسننييان . والوجيود، ويحييوالن األر  الوانيعا إلييى واحييا لألمين والظييالل والرخياء
الحقيق  الذي تخلن من أدران المادة واألهواء والمطامع، وتمد يدها إلى كل الجموا الزاحفا نحو الحيياة 

خييالن إلييى بنيياء الكييون علييى المثلييى، المليئييا باسيمييان والثقييا بالغييد، هييذ  الجمييوا التيي  تتط لييع بصييد  وا 
خاء شامال  ونالما  يحول الحياة إلى ربيع مل ء بالزهور واألنداء  أنس عادلا تكفل للجميع حريا كاملا وا 

 .والشذى
 

إن هييذ  األشييوا  وهييذ  التطلعييات ال يمكيين لهييا أن تتحقيي  إال فيي  ظييل تعيياون إننييان  مثميير وبننيياء،      
كييل المنييتحيالت، وينبييت ذلييك الفجيير الموعييود الييذي يجييب أن يشيير   يحقيي  كييل األهييداف ويقضيي  علييى

ر  أمنييا  وضييياء ونييالما ، وليحقيي  لهييذا اسننييان حريييا اسرادة وحريييا التصييرف والتطلييع حتييى ليييمأل األ
ينطل  ف  هذا الكون ويجرح وجه األر  وأعماقها وينتخرج منها رزقه وقوته ويينعم عليهيا بأييام قصييرة 

 .عيشها دون مشيئا أو اختيارأن ي قضت األقدار
 

 :ولهذا يذكر  الشاعر بأنه مهما تفاخر بنفنه، وتملكته العنجهيا والتيه والكبرياء ف ن مصير  الموت     
ليه          فلماذا  يا  صاحب   التيه  والصد           أنت   مثل   من  الثرى   وا 
 حين   أغدو  شيخا   كبيرا    أدرد كنَت طفال ، إذ كنُت طفال  وتغدو                   
 لنت أدري من أين جئت وال ما         كنَت، أو ما أكوُن يا صاِح ف  غدْ          
الن         فلماذا     تظنُّ    أننك     أوحْد؟          (! أفتدري؟     إذن    فخبنر    وا 

1
( 

 
 

د بعييد، مين حييث مضيمونها المنيطح وبنياطتها ف  هذ  القصيدة الت  تشبه الرنيالا العادييا إليى حي     
التيي  قاربييت العاميييا، وشييكلها القليي  فيي  أكثيير المقيياطع، يخاطييب الشيياعر كييل إننييان يمتلييك ضييميرا  حينييا  
وعقال  مفكرا  ويطالبه بأن يتأمل ف  وجود  ومصير ، ويدعو  بأنلوب واضح يحمل كل المعيان  اسننيانيا 

ننيانيا عارميا ومحبيا تتخطيى كيل الحيواجز لتعيان  اسننيان الناميا الت  تنم عن مشاعر نبيلا  فياضا وا 
ف  كل مكان، هذا اليذي يعتبير  الشياعر أخيا  ليه، أينميا كانيت أرضيه، وال ينظير إلييه إال مين خيالل جيوهر  
المطليي ، هييذا الجييوهر الييذي لييه وحييد  حيي  التقييديم والتييأخير، ألنييه قييادر علييى أن يميييز إننييانا  عيين آخيير، 

صدر عنه، وبالمشاعر الت  تخف  فيه، فكلما كان الفعل أكثر نيبال ، وأطهير دوافيع، وكانيت بالفعل الذي ي
المشاعر أر  إحنانا  وأشيدن تيأثنرا ، كيان اسننيان أرفيع قيميا وأعظيم تيأثيرا  في  الوجيود مين غيير ، فاسننيان 

                                                 

(
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تمييع ميين خييدمات ليييس بلونييه أو بنييحنته الزائلييا، بييل بمييا يضييمر فيي  ذلييك القلييب ميين نقيياء وبمييا يقييدم للمج
تخفييف عنهييا الشييرور واآلالم، وتنيياعدها علييى تخطيي  كييل العوائيي  التيي  تعرقييل منيييرتها نحييو األفضييل، 
فاسننان أخ اسننان أحب أم كر ، فلماذا إذا  كل هذا التباعد والتنافر والتناحر واالزدراء، ولمياذا كيل ذليك 

واحييد ودم ال يختلييف لونييه بيياختالف ألواننييا  الحقييد والكيير  والتفرقييا مييا دمنييا ننتميي  إلييى أب واحييد إلييى عيير 
وأشكالنا وما دمنا نحمل في  جنباتهيا قلوبيا  تتشيابه بالعميل والوظيائف وفي  رؤونينا عقيوال  تتالقيى باألفكيار 

 .واألهداف والتطلعات، كما أن أجنادنا تتشابه بالتكوين والخصائن كما تتشابه بالبدايا والمصير
 

ان المتعجرف معتبرا  أنه يناوي ف  قيمته التراب الذي يدوس عليه برجليه ويعننف الشاعر هذا اسنن     
وهو مهما تنننم من المناصب العاليا والمراكز الرفيعا فميا هيو إال حييوان نياط  منيينر في  أميور منيتعبد 

 .ف  حياته
 

          من تراب تدوُس أو  تتونَّدْ  أيُّها الطين لنت أنقى وأنمى                 
 حيواٌن    منيٌَّر     منتعبدْ  ُنْدَت أو لم تنْد فما أنت  إال                 

  وأنَّ قلب  للحبِّ أصبح معَبدْ  ال  يكْن للخصاِم قلُبك  مأوى                 
(يْنَفْد   أنا أولى بالحبِّ منك وأحرى         ِمْن  ِكناء  َيْبلى ومال           

1
( 

 

ال يبيدي في  الحقيقيا ازدراء  واحتقيارا  مين بني  جننيه بقيدر ميا يبيدي شيفقته ونصيحه  فأبو ماض  هنا     
إن : " بقولهييا" نييازك المالئكييا"وهييذا مييا أكدتييه  .لهييذا اسننييان الييذي ننيي  ضييعفه، وننيي  أننييه إلييى مرجييع

(" الشاعر يؤدي إلى المجتمع اسننان  خدما جنيما 
9

(. 
 

صيدة من نيخريا في  مظهرهيا الخيارج ، إال أنهيا محاوليا مين وهكذا ف نه رغم ما تتصف به هذ  الق     
الشيياعر ألن يتنييازل اسننييان عيين شيي ء ميين غييرور ، وشييعور  باالنييتعالء، وذلييك يتضييح أكثيير فيي  نهايييا 

 .القصيدة، حين يعلن الشاعر والء  وحبه لهذا اسننان نفنه رغم عيوبه المذكورة
ا صيافيا امتياز بهيا شياعرنا وكيل شيعراء المهجير نتيجيا موشياة بنزعيا إننيانيقصيدة اجتماعيا رائعيا      

مييين نيييبعا وخمنيييين بيتيييا  مييين الشيييعر االجتمييياع  اليييذي يجعيييل النييياس هيييذا االغتيييراب، والقصييييدة مكونيييا 
حيدة االغتيراب  وهيذا ميا زاد مين .نوانيا كأننان المشط ال فضيل لغني  عليى فقيير وال لوجييه عليى حقيير

ع الذي انتقل إليه امتداد للواقع الناب  أو تذكر واقعه المأناوي اليذي االجتماع  عند الشاعر إيليا، فالواق
 .هرب منه
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من تمييز عنصري، فتت كبد ، وأقل  راحته، كيان " الواليات المتحدة"لقد آلم الشاعر إيليا ما رآ  ف       
إليى مكيان  فهيو عبيد ال يحي  ليه أن يكيون حيرا ؛ وال يجيوز أن ييدخل. يرى األنود يعاميل معامليا الممليوك

وصيييعب علييييه أن ييييرى البيييي   .رأى األبيييي  يعاميييل األنيييود معامليييا الحييييوان المنبيييوذ. يدخليييه البيييي 
 ":عبد" قريحته بأبيات  تقتطف منها قوله يضطهدون مواطنيهم النود، وينومونهم العذاب ألوانا ؛ ففاضت

 
 
 

 والدنيك األبي  ف  الِقنن        يختاُل كيوُنُف ف  الُحننِ          
 وأنا   أتمننى   لْو   أنن         أصطاُد    الدنيَك    ولكنن          

 ال أقدُر إْذ أنن  عْبدُ                            
 وفتات   ف   تلك  الدناِر        َنْوداُء    الطَّلعِا   كالقارِ          
 رِ نيج ُء ويأخذها جاري        يا  ويح  مْن  هذا  العا         

(أفال يكف  أنن  عبُد                           
1

( 

 

إن هييذا التمييايز بييين البشيير، وتلييك الفييوار  الطبقيييا داخييل المجتمييع الواحييد كانييت وال تييزال نييببا  فيي        
انعييدام النييالم االجتميياع ، وطريقييا  موصييال  إلييى العنييف والثييورة واالقتتييال بييين المنييتبدين والطغيياة، وبييين 

 .باللقما والحياةالمطالبين 
 

انتطاا الشاعر رنم صورة هذا اسننان المنكين الذي يعان  أبشع أنواا التفرقا والتمايز، ويتحمل      
كل أشكال االضطهاد اسننان ، ويعامل معاملا قانيا لم يعامل بها حتى حيوان الغاب واألدغال، وكيأن 

يأ ليييال  مرعبييا ، وأن تلفييه ظلمييا الحييياة التيي  نا النييوداء أن يعييحهييذا اسننييان قييد قييدر لييه بنييبب هييذ  النيي
 .انتوطنت بشرته وأبت إال أن تنتوطن نفنه ووجود  ومصير 

ييييروح بعييييدا  ليكتشيييف  - فييي  عصييير العليييم والحضيييارة والثقافيييا -لقيييد آليييم الشييياعر أن ييييرى اسننيييان      
ال ييرزح تحيت نيير مجاهل الكون ومجاهل الحياة بينما هو يغم  عينيه ويغلي  ضيمير  عين أخ ليه ميا ز 

الظلم والعبوديا، وتتحكم به أهواء مريضا وأنانيات متنيلطا وشيهوات بهيمييا تنيتحل أن تنيتر  اسننيان 
وتنييتعبد  علييى أنيياس أنييه يختلييف عنييه لونييا  ويتييدنى ثقافييا وال يماشيييه علييى دروب الرقيي  ومعييارج التقييدم 

نحو أخييه اسننيان دون حقيد أو تعصيب، فمتى ينتيقظ ذلك اسننان من غفوته القاتلا ويتطلع . والتطور
ويدرك أن اسننيان أخ اسننيان أحيب أو كير ، وأن هيذ  الفيوار  الزائليا التي  تباعيد بيين البشير ميا هي  إال 
فييوار  ميين صيينع اليييد اسننييانيا التيي  تخلييت عيين الرحمييا وأعماهييا الشيير وجعلهييا التعصييب والغييرور تييرى 

 .  ذاتها فو  الناس
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األلفيييياظ وداللتهيييا ييييدل علييييى قيييدرة عالييييا ومتمكنيييا ميييين اسحنييياس بميييدلول اللفييييظ لقيييد كيييان اختييييار      
يحاءاته ليناهم ف  رنم الحركا، والصورة الت  يأمل الشاعر ف  تكوينها، فالتشبيه  والديك األبي  ف  "وا 

تييدل عليييى مكانيييا األبيييي  وقدرتيييه المتميييزة، وتنييياهم فييي  رنيييم صيييورة " القيين يختيييال كيونيييف فييي  الحنييين
وأنيا أتمنيى ليو أني  أصيطاد اليديك ولكني  ال "ثم تتوالى بعد ذلك أيضيا  الكناييات . جنس األبي عظيما لل

ليظهيير الغصييا وقلييا الحيلييا إزاء تحقييي  مييراد ، وانييتخدام الفعييل المضييارا يمييد الكنايييا " أقييدر إذ إنيي  عبييد
  عليى البييت اسطيار تضف" وفتات  ف  تلك الدار نوداء الطلعا كالقار"باالنتمراريا، ثم الجملا االنميا 

زمين التميييز العنصيري والنييطرة؛ : الزمن  والمكان ، فيالموقع هيو بيالد الغربيا واليزمن أشيد األزميان قنيوة
 .كنايا عن شدة الحدث ونرعته، وعظم تأثير  على النفوس" نيج ء"لذلك اختار الفعل 

 

جه مييين خييييوط تجربتيييه ولقييد طييياردت هيييذ  الفكيييرة أبيييا ماضييي  فييي  عالميييه الشيييعري الخيييان اليييذي ننييي     
إذ ال يييزال العصيير مليئييا  بييالغرور الييذي يقييود . لكنييه يثقييل علييى نفنييه. الموضييوا ليييس جديييدا  فاالغترابيييا، 

صيحيح أنيه موقييف وعظي  قيديم جديييد . اسننيان إليى الرذيليا واالنحطيياط مين جيراء التعيال  علييى اآلخيرين
في  اسننيان نيبب مين  الصيفاألن تليك لكننيه يحتيل مركيز الصيدارة، لييس ألنيه موضيوا نيهل التنياول بيل 

 .أنباب دمار  ومصدر من مصادر القل  واالغتراب ف  نلنم البناء االجتماع  الرام  إلى التقدم والرق 
 

وال يملن شاعرنا من تكرار التأكيد على أن هذا المظهر الالأخالق  ف  النلوك اسننان  هو نظريا       
قيم، إذ عليهييا فيي  نظيير الشيياعر، يتوقييف خييير اسننييانيا وشييعورهم تتواجييد بكثافييا وبالتييال  يجييب أن تنييت

ن اكتنيف نيلوكهم بعي  الطيالء الخيارج  . بجمال الوجود وما فيه ومنطلقه ف  ذلك أن الناس نوانيا وا 
 .المؤقت، فمصيرهم واحد وحياتهم واحدة

 

كبريييياء خليييا ال"ومثيييل هيييذ  الهيييواجس عنيييد أبييي  ماضييي  نجيييدها فييي  قصيييائد كثييييرة، مييين ذليييك قصيييائد      
 ".     ابن الليل"و " النانكا"و " الغراب والبلبل"و " الدمعا الخرناء"و " الغدير الطموح"و " الشيطان

يعتبيييير الغييييرور آفييييا تييييودي بصيييياحبها إلييييى الهاويييييا، فهييييو " الكبرييييياء خلييييا الشيييييطان"ففيييي  قصيييييدته      
له من صحا بهيا ناصعا، إلى نقم مزر  يعلُّ  كالجرثوما الفاندة تدخل إلى الجنم النليم فتمرضه، وتحون

فتفقيد  الطريي  القيويم في  مجييرى حياتيه، وتبعيد  عين حنين التقيدير لألميور فيال يكييون  .الجنيد بكثيرة علليه
 :ويبدأ القصيدة بقوله. مصير  إال االنحراف عن جادة الصواب

 

 ل  صاحٌب دخل الغروُر فؤاَدُ         إنَّ الغروَر أخ َّ من أعدائ          
(أنديُتُه  نصح   فزاد   تماديا         ف   غيِّه وازداد فيه  بالئ           

1
( 
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فيي ذا الغييرور ميين إفييرازات الشيييطان، خليي  نيي ء لييم يوجييد إال للجيياهلين علييى األر ، يالزمهييم حتييى      
فيي  وعلييى العكييس ميين الغييرور يكييون التواضييع والبنيياطا .. الممييات فييال يحصييدون ميين التزامييه أي نتيجييا

 .فالمتواضع هو الناج  والمغرور هو الهالك.. الحياة
 

، ولكنييه ينييزا إليييى التجديييد، فيي  معيييان  اليييدين ويمضيي  فيي  قصييييدته علييى نمييط منيييتمد  ميين التييراث      
ع بصنعا البديع، وتنته  بخاتميا   وتعابير ممزوجا بومضات خاطفا، تنتجلب األنلوب التقريري، المرصن

 :ولهمنطقيا التفكير والمغزى بق
  

 فاخف  جناحك لألنام تفز بهم       إن  الواضع شيما  الحكماء            
(لو ُأعجب القمر المنير  بنفنه       لرأيتُه  يهوى  إلى  الغبراِء          

1
( 

 

صالحها بالتواضع       .هذ  الخيالء والكبرياء إحدى أهم الشرور األخالقيا، الت  يجب نبذها وا 
وظف بع  العناصر الطبيعيا ف  الرميز إليى أشيياء تتعلي  باسننيان كيالغرور ميثال ، كميا والشاعر      
 ."الغدير الطموح"و " التينا الحمقاء"و " الحجر الصغير"ف  

 

تطر  أبو ماض  فيها إلى القصن الرمزيا التي  تشيير إليى الشي ء " الحجر الصغير"فف  قصيدته      
الييذي يييروي فيهييا قصييا نييدأ يشييرف " الحجيير الصييغير"ك قصيييدته ميين ذليي. برمييز ميين رمييوز  دون أن تنييميه

 :على المدينا الت  نام أهلها، وأقبل الليل يغطيها؛ فنمع أنينا ، وحين بحث عن مصدر األنين، علم أنه
 

(كان ذاك األنيُن من حجر ف  السَّ        دِّ يشكو المقادَر العمياَء          
9

( 

 

. يحسُّ بالذل، ألنه أصبح نكرة  ف  المجتمع، ال ُيهتم به وال يأبه له" شخصا  "فالحجر الذي يشبنه فيه      
ويصور الشاعر ذلك الحجر الذي ينتابه الهمُّ والغيمُّ ألنيه حقيير، لييس في  منيتوى الصيخرة العظيميا التي  

 :فأراد االنتحار. يهابها الناس، وال الرنخام األبي  الناصع الذي ينعون القتنائه
 وى من مكانه، وهو يشكو         األرَ  والشنهَب والدُّجى والننماءَ وه         
(ف ذا الطنو         فان    يْغشى   المدينَا   البيضاَء ... فتَح الفْجُر جْفَنهُ          

7
( 

 

وهكييذا يرينييا أن عمييل الصييغير الطييائأ، وقييد أحييسَّ بنبييذ المجتمييع لييه، قييد يقييوم بعمييل أرعيين يقضيي       
 .بكاملها على مدينا  
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ففيي  هييذين البيتييين نالحييظ صييورة انييتعاريا، وصييورة تشييبيهيا تجتمعييان لتؤلفييا صييورة فنيييا خصييبا،      
 ":الحجر الصغير"وذلك حين يقول ف  قصيدته 

 

 وهو  يغشى المدينَا  البيضاء  نمع  الليل ذو النجوم أنينا                  
(ِس ُيطيل النكوَت واسصغاء         يفانحنى فوقها كمنتر  الهم         

1
( 

 

إنه يشخن الليل الذي نشر جناحيه على الكون ليغشى المدينا البيضاء الت  يرمز بها إلى الكون،      
ثم الحظ ذلك التشبيه المتمثنل ف  انحناء الليل فيو  الكيون، وكأنيه ينيتر  الهميس لينيتمع إليى أنيين ذليك 

 .الحجر الصغير
 

تليك الشيجرة التي  نظيرت إليى نفنيها بخييالء في  . رؤييا وتأميل ونتيجيا" الحمقياء التينا"فف  قصيدته      
حين من الزمن، وراحت تتحيدث عين خواطرهيا المقيتيا المليئيا باألنانييا والغيرور والتكليف، في ذا هي  تلعين 

ييا األفنييان بانييقا لكنهييا ال تنييتفيد ميين خيرهييا الييذي يييذهب . القضيياء الييذي أوجييدها فيي  األر  جميلييا غضن
ولييم تييدر أن الييزمن يييدور والفتنييا تنقلييب إلييى قييبح واالكتنيياء بالجمييال والثميير يتحييول إلييى هيكييل . رينلآلخيي

ييل فيي  اقتالعييه يقييدنم أبييو ماضيي  هييذا المثييال ليصييل إلييى النتيجييا . أجييرد يييوح  بييالموت لكييل ميين رآ  فيتعجن
و عليييه محيطييه الحتميييا فيي  نهايييا القصيييدة، وهيي  أن اسننييان ال ينييتطيع أن يعيييأ بمفييرد  فمثلمييا ينييخ

 :عليه أن ينخو هو بدور  عليه
 

(من ليس ينخو بما تنخو الحياة به       ف نه أحمٌ  بالحرن ينتحر          
9

( 

 

ذا كان أبو ماض  قد خا  غمار هذا الفن، فألنيه أراد أن ينف     نيا بمغياز  وانيتنتاجات، تنبثي  منهيا عوا 
وعليى هيذا ال بيد لنيا مين إعطياء بعي  . ه التوجيه النيليمدروٌس أخالقيا، حافلا بما يفيد اسننان، ويوجه

" التينيا الحمقيياء"ومين تلييك النمياذج قصيييدة . النمياذج المنتقيياة مين قصييائد أبي  ماضيي  القصصييا الحكميييا
ولكنهييا رغييم جمييال منظرهييا، فقييد اعتراهييا . التيي  وهبهييا ا  األفنييان البانييقا، والجييذا القييوي، والثميير الييذك 

اليت ألترابهيا ال أرييد أن أمتيع النياس بثميري أو جميال ، وال أعطي  الطيير مين ثميري الكبر والحم  حين ق
 : وف  ذلك يقول. وف  نبيل ذلك نأجعل حجم  مفصال  على ما يحتاجه جنم . وأغصان 

  
 إن  مفصلٌا ظلِّ  على جندي        فال  يكوُن  بِه طوٌل وال  ِقَصرُ          
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  )1( ْثِمَرة   إالَّ  على  ثقا         إْن ليس َيطرُقن  طيٌر وال بشرُ ولنُت  مِ           

 

وعنييدما جيياء الربيييع يييزين الييدنيا باألخضيير النندنيي  ميين الييور ، والطيييب الزنكيي  ميين الثميير، ظهييرت      
 :لشاعرالتينا الحمقاء عاريا، ال منظر يجملنها، وال كناء يكمنلها، فكانت النهايا الحزينا الت  قال عنها ا

  )9( ولْم ُيِطْ  صاحُب البنتاِن ُرؤَيتها        فاجتثَّها، َفَهوت ف  النار تنتعرُ          
 

وبعد أن أرانا شاعرنا ما حلَّ بالتينا الت  آثرت ذاتها، ولم تننُح بيالغير عليى غيرهيا، أنهيى القصييدة      
 :           تبيد وتقض  عليه بقولهبمغزى يحمل عاقبا من ال ينفع الناس، فيخالف نننا الحياة الت

(َمْن ليَس ينخو بما َتنخو الحياُة بِه         ف ننه أحمٌ  بالحرن ينتحْر          
7

( 

 

 :ويتناول الشاعر إيليا حمقا  من نوا آخر يأت  على لنان غدير يقول
 

 قال    الغديُر     لنفنه         يا    ليتن     نهٌر   كبير         
(مثل  الفرات العذب  أو         كالنيل ذي الفي  الغزيْر          

1
( 

 

ومضى يمنن  نفنيه برؤييا النيفن والمراكيب الكبييرة تجيري فييه محمليا  بيالرز  الكثيير اليوفير، وينظير      
كبييار ألنييه ضييخم جبنييار وبعييد أن يرنييم صييورة الحميي  بييأد  مالمحهييا، وأدنييى . النيياس إليييه نظييرة تقييدير وا 

 :ودي باسننان إلى التهلكا يقولجهلها الم
 

 وانناب نحو النهر  ال         يلوى على المرح  النَّضير         
(حتى  إذا   ما    جاء          غلب الهدير على  الخرير          

9
( 

 

ويتناول أولئك الذين ينحير الحنيد قليوبهم، ويفتيك داؤ  بنفونيهم؛ فيصيبحون وقيد نقميوا عليى كيل ذي      
وال يرعيى ميا . ا ورغد عيأ؛ ويرون ف  ذواتهم أحقيا الفين والينير؛ وأنهيم أوليى مين غييرهم بكيلن خييرنع

الت  تدور حيول حنيد غيراب  لبلبيل يصيدح بصيوت  " الغراب والبلبل"يعبنر عنه عمنا ف  نفنه، نوى قصا 
 :عذب فقال
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 بل    الصداحِ قال الغراُب وقد رأى كلف الورى         وُهياَمُهم    بالبل         
 ِلَم   ال  تهيُم  بَ   المنامَع   ِمثَلُه         ما الفرُ  بيَن جناحُه وجناح ؟         
(إنن   أشدُّ  قوى  وأمض    مخلبا           فعالَم ناَم النناُس عن  تمداح ؟          

1
( 

 

ويعنيي  ميين . جاهييل ال يفقييه ويييدلُّ أبييو ماضيي  علييى المغييرور بنفنييه الييذي يرعييى ذاتييه عالمييا ، وهييو     
قصيدته هذ ، أولئك الذين ينمعون الشعراء ينشدون القصائد الحنان، فيظنون أنهم أقدر منهم على نظم 
نشاد ، ألنهم أكبر منهم حجما ، وأطول قاميا ، وأبهيى منظيرا  وشيكال ؛ ويغييب عين بيالهم أنَّ إجيادة  الشعر وا 

والبهاء، بل بالموهبا العصماء، الت  يعطيها ا  لمن يشاء الشعر، وتجميل النظم ال يكون بالشكل والقوة 
 :وف  ذلك يقول. من خلقه

 

 ليس الُحظوُظ من الجنوم  وشكلها         الننرُّ  كلُّ  الننرُّ ف   األرواحِ          
دَّاحِ           وُت ِمْن ِنَعِم الننماِء ولم  تكْن         ترضى الننما إالَّ عن الصن  والصن

(َحَكَم القضاُء ف ْن نقمَت على القضا         فاضرْب ِبُعنِقَك ُمْدَيا  الَجرَّاِح          
9

( 

 

ويحضييرنا مييين . وكانييت للشيياعر محطنييات حكمييا  وتفلنيييف  مييع الجميياد، كمييا هييو حاليييه مييع الحيييوان     
يشييمخ صييلفا  فيي  عنقييه المنييتقيم الطويييل، وكأننييه إننييان " اسبرييي "حكمتييه الجماديييا قصيييدته التيي  تصييف 

 :وكذلك يشبنه الفتحا الطويلا الت  ُينتقى منها وكأننه أنف متعال  بصلف  نحو النماء يقول فيه. وكبرياء
 

 أرى لَك أْنفا  شامخا  َغْيَر  أننُه       تلفَّع  أثواب  الُغباِر وما  َأِنفْ          
ْتُه           (أفواُ  الطِّغاِم فما وجف ومنَّْتُه أيدي األدنياِء فما شكا       وَمصَّ

7
( 

 

، وهييو جميياٌد ال ريييأ لييه يطييير بييه فيعلييو، وال زعييانف       ثييم ينثنيي  بيياللوم علييى مييا يشييهد  فيييه ميين تعييال 
تنيياعد  علييى النييير فيي  البحييار واألنهييار؛ حتنييى وال صييوٌت رخيييم يصييدح بالنشيييد العييذب الييذي يلفييت إليييه 

الييدقي ، ُيجييري حييوارا  بينييه وبييين اسبرييي ، يقييول فيييه هييذا وبعييد هييذا الوصييف األلمعيي  . االهتمييام واالنتبييا 
فيجيبه الشاعر هيذا المياء مين الننيحاب ولييس . األخير، إنن ل  فضال  على الناس ألن  نقيتهم من مائ 

 .من عندك؛ وكذلك هو من العيون والنواق  واألنهار الجاريا
للنييياس، فيلجمييه الشييياعر ببييييت يخيييتم بيييه  ويعتيير  اسبريييي  قيييائال ، ولكننييي  أنييا اليييذي حملتيييه وقدمتيييه     

 :القصيدة ف  قوله

                                                 

(
1

 .         911المصدر الناب ، ن( 

(
2

 .919الناب ، ن( 

(
3

 .91ديوان الخمائل، ن: أبو ماض ، إيليا( 
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(َظَلْمَتُه         َفَلْوالُ  لْم تُْنَقْل، ولوالَك ما وقْف : أَلْم أحفْظُه؟ قلتُ : فقالَ          
1

( 

 

لعر  صورة المفاخرة بين الشر والخير؛ إذ كل واحيد منهميا " الكأنان"وقد ُوفِّ  الشاعر ف  قصيدة      
 .ويبدأ الشاعر القصيدة بقوله. يجعل نفنه أفضل من اآلخر، ف  حوار مناظرة  شينقا  جميلا يريد أن

 

 كان  على  ِخواِن ربِّ  المالِ          
 من َخْمر  َوِمْن  ُزاللِ : كأنانِ          
 هاتيَك ف  الُحْمَرِة ِمْثُل الَعْنَدمِ          
 )9( َوِتلك  ف   َبياِضها  كالدِّْرهمِ          

 

وتبيدأ المحياورة اللطيفيا بيين الخميرة والمياء . وبعد ذلك تبدأ المحاورة اللطيفا بين الخمرة والمياء اليزالل     
وتبييدأ الكييأس األول المييألى بييالخمر التيي  تييدع  بأنهييا تخضييع الييرؤوس الكبيييرة لهييا، وكييذا تفعييل . الييزالل

يي    .نهييا تُييذل كييل كبييير مقييدامإبييالملوك والنييالطين والقييوناد، حتييى  وتنبييري الكييأس المييألى بالميياء بكييالم ُمنمَّ
، والنياس كلنهيم ينيتطيعون االنيتغناء  منطق  جميل، تبينن فيه أنها هي  أنياس كيل شي ء، وبيذار كيلن حي ن
عيين الخمييرة إذا شيياؤوا، ولكيينهم ال ينييتطيعون أن ينييتغنوا عيين الميياء الييذي لييوال  لمييا كييان حييٌ  علييى وجييه 

 :وتنه  حوارها بقولها. األر 
 

 يا   خمُر   كْم   تدَّعيَن   الَفضال         
 وبالمياِ         تْقُتليَن        َقْتال         
 وُأمُِّك    الَكْرَمُا    يا    صهباءُ          
(ما ُوِجَدْت ف  األرِ  لوال الماُء          

7
( 

 

ا والحركيييات االنفصييياليا وفييي  مثيييل هيييذ  الظيييروف والتفييياوت الجيييائر، تظهييير هيييذ  الظييياهرة االغترابيييي     
 .       الفرديا أو الجماعيا، فالمحيط حاو  لشرائط نموها وبقائها

 
 
 
 
 

                                                 

(
1

 .91المصدر الناب ، ن( 

(
2

 .911ديوان إيليا، ن: ميرزا، زهير( 

(
3

 .911المصدر الناب ، ن( 
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 :مفهوم االغتراب النفسي
  

وهيذا النيوا مين االغتيراب يولييه . " ويقصد به المحصلا النهائييا لالغتيراب في  أي شيكل مين أشيكاله     
التوحيدي مزيدا  من العنايا واالهتمام بوصيفه الغربيا الحقيقييا، وهي  غربيا دائميا عميقيا، مرييرة؛ فالغرييب 
الذي يعنيه التوحيدي غريب ف  وطنه، وغريب بين أصحابه وأحبابه، إنه يحمل الغربا ف  داخله، ولذلك 

(" فهو متبرم دائما  متمرد على المكان راف  لالنتيطان 
1

(. 
اضيطراب في  العالقيا التي  تهيدف إليى التوفيي  "نصار التحلييل النفني  أن االغتيراب النفني  ويرى أ     

مكاناتييه ميين جانييب، وبييين الواقييع وأبعيياد  المختلفييا ميين جانييب آخيير إضييافا . بييين مطالييب الفييرد وحاجاتييه وا 
د ميييان إلييى هييذا، أن مييين مظيياهر االغتيييراب النفنيي  العصيياب واليييذهان واالنحرافييات النيييلوكيا والجريمييا وا 

(" إلخ...الخمر والمخدرات، 
9

فقدان الذات، والقل ، : كما توجد مظاهر أخرى للشعور باالغتراب، وه . )
واليأس، وفقدان الهويا والشخصييا، والالأصيالا، والالمبياالة، والوحيدة، والتشيتت، والتخلي  عين المعتقيدات 

، واالغتيييراب بيييين األشيييخان، واالغتيييراب والقييييم، وانعيييدام الثقيييا، والنزعيييا التشييياؤميا، واالنيييتياء، واألنانييييا
. االجتماع ، واالغتراب المكان ، واالغتراب الثقاف ، واحتقار الذات، والتردد، والنطحيا، والعالم المنهار

ذا كان الشعور بالعزلا واالنفصال والهامشيا والالانتماء"  مين أهيم العناصير الممييزة -كما يقيول نييمان-وا 
جيانس المكانيا يتجياوب ميع هيذ  العناصير جميعيا  مين حييث كونهيا تمثيل فيي  لحاليا االغتيراب، في ن عيدم ت

(" نيا  ما، انعكانا  واضحا  لنوء التقييم االجتماع  
7

(. 
 

إذن انييتخدم مصييطلح االغتييراب علييى أنييه اغتييراب داخييل الييذات أو اغتييراب الشخصيييا، وهييو مشييت       
ليه لجعييل العالقيا الدافئييا ميع اآلخييرين عالقييا واليذي يشييير فع alienationأيضيا  ميين االنيتخدام الالتينيي  

 . ومن ثم يشير االنم للعمليا والحالا الناتجا عن ذلك. فاترة
 

 :   مفهوم االغتراب الروحي
 

ن كانت إن الغربا ا       لروحيا ه  نتاج لكل العوامل الت  أنتجت الغربتين المكانيا واالجتماعيا معا  وا 
سننان وروحه، فالجانب الدين  يحكمها ويحدد منارها وتوجهاتهيا، فالنياس تأخذ بعدا  دينينا  يتصل بنفس ا

نيييواء كانييت اجتماعييييا أو اقتصييياديا أو نيانييييا أو -يلجييأون إليييى اليييدين بشييكل أقيييوى فييي  حالييا األزميييات
أكثر من لجوئهم إليه ف  أوقات الرفاهيا والرخاء، يلجأون إلى  الدين لعلنهم يجدون فيه ما يخفيف -غيرها

ن عليييهم شييدة وقعهييا وينييليهم، خاصييا حييين يضييي  بهييم الييوطن، وحييين يفقييدون عيينهم هيي ذ  األزمييات ويهييون
                                                 

(
1

 .19، ن1119، 1، ا11االغتراب عند أب  حيان التوحيدي، مجلا فصول، مج: حماد، حنن محمد( 

(
2

 .918، ن9111، 1ارو  الحديثا، القاهرة، طالمشكالت والصحا النفنيا، الف: مونى، رشاد عل ( 

(
3

 .81، ن1119، 1، ا11نزعا النف  عند أب  حيان التوحيدي، مجلا فصول، مج: منير، وليد( 
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الثقييا فيي  الحييياة واألحييياء، ويييأت  الييدين بمييا فيييه ميين نصييون وتعيياليم تهييون ميين شييأن الييدنيا وتزهييد فيهييا 
 فيجذبهم إلى هذا الجانب فيه والذي يصادف 

 .هوى ف  نفونهم الت  ضاقت بهذ  الدنيا
هنا يختلف مفهوم االغتراب الروح  عن مفهوم االغتراب النفن ، إن االغتراب ف  هذا المجال  من     

هو اغتراب إيجاب ، فاالغتراب هنا ليس اغترابا  عن ا  كميا نيرا  في  االغتيراب النفني ، بيل هيو اغتيراب 
غتيراب الصيفوة القليليا عن من غربوا أنفنهم عن ا  بالتفريط ف  دينهم، واللبس بين الح  والباطل، إنه ا

  .من أهل التقوى والصالح والعلم
 

إليييى ازدراء اليييذات لحاضييير الوجيييود، "ويرجيييع الناقيييد المصيييري ولييييد منيييير االغتيييراب بمعنيييا  الصيييوف       
وازورارهييا عنييه، والتنييام  عليييه، بغيير  الوصييول إلييى أهليييا التحقيي  فيي  وجييود آخيير، يقييع فيمييا بعييد هييذا 

والصوف  بذلك غريب عن العالم، مغترب فيه وبه؛ فالعيالم . لعدل والالتناه الوجود، ويتصف بالجمال وا
(" ليس بيته بالتعبير الوجودي

1
( .          

 

ويبييدو أن االغتييراب الروحيي  هييو نتيياج تييراكم عييدة أنييواا اغترابيييا كاالجتميياع  والمكييان  والعيياطف       
نيييان إليييى اعتيييزال واقعيييه كلييييا  أو شيييبه كلييي ، ونيييواهما، إذ إن تعاقيييب اسخفاقيييات واسحباطيييات تيييؤدي باسن

 .ونعيه إلى بلو  واقع آخر ال وجود له إال ف  تصور 
 

فقد عانى الشاعر إيليا من هذ  الغربا النفنييا والروحييا المفرطيا في  التشياؤم نتيجيا ذليك النيأم مين      
بالمتناقضييات، عييالم الحييياة، هييذا النييأم الييذي انييتولى علييى نفنييه بنييبب ضييجر  ميين العييالم حولييه المليي ء 

الفقر والبؤس، باسضافا إلى كونه ال يخلو من مظالم وشيرور، القيوي يأكيل الضيعيف، عيالوة عليى كبيت 
إن حالييا المجتمييع ومييا يولييد  ميين تفيياوت وال منيياواة هييو "فكمييا يقييول رونييو . الحرييات، وانييتفحال المظييالم
(" النبب ف  االغتراب الذات 

9
( . 

 

ل أن يصلحه أو تمنى أن يرا  على غير ما هو عليه، بيد أنه وجد نفنه عاجزا  هذا العالم الذي حاو      
عن هذا اسصالح لعيدم فهميه مين ليدن مجتمعيه، وليم ينيتطع إيجياد التربيا المنانيبا لغيرس أفكيار ، ولعيدم 

 .فهم المجتمع لعواطفه وأفكار  من جها أخرى
 

قيل إليهيا الشيعراء المهياجرون أثير بيينن في  حيياتهم وكان للمظاهر الماديا ف  الحياة الجديدة التي  انت     
النفنيييا والمعنويييا، فلييم يشييعروا تجييا  هييذ  الحييياة الصيياخبا بييأي توافيي  أو اننييجام، بييل علييى العكييس لقييد 

                                                 

(
1

 .81نزعا النف  عند أب  حيان التوحيدي، مجلا فصول، ن: منير، وليد( 

(
2

 .87االغتراب ف  الشعر األموي، ن: النويدي، فاطما( 
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حيث يقول الشاعر إيليا معبرا  عن يأنه من هيذ  . شعروا نحوها بكر  شديد واشمئزاز، وخاصا أول األمر
 :الحياة الماديا

 

 كنت حتى مع ضميري أمِس ف  حرب عوان          
 ال  أرى  ف   الخمر  معنى   ولكم فيها  معانِ           
 لم   يعد   قلب    كالبر     شديد    الخفقان          
 لم   تعد   نفن    كالنجما   ذات    اللمعان          
 بت  ال  أبك    لمظلوم    وال   حرأ    مهان          

(صرت  كالصخر  نواٌء  هادم  عندي  وبان           
1

( 

 

فوج ء الشاعر بالواقع المادي الذي انتقل إليه، ورف  هذا الواقع من منطل  المنؤوليا الت  يشعر      
بها داخل ذاته الرافضا للحدود والموانع، والمتطلعا دائما  إليى النيعادة اسننيانيا المثليى التي  يطميح إليهيا 

ها إلى تغيير الواقع وتوجيهه وجهيا التحيرك اسيجياب  الخيير، وهيذا التعيار  بيين الواقيع ويصبو من خالل
والتطليييع هيييو اليييذي جعليييه يعيييان  غربتيييه النفنييييا، وضيييياعه فييي  وجيييود ، فليييم ينيييتطع التيييآلف ميييع منيييار  

فنييرا  فيي  هييذ  القصيييدة يعبيير عيين غربتييه وضييياعه فيي  هييذا العييالم القليي  الالمنييتقر، ونظرتييه . ووجهاتييه
فاألدب أكثر . "متشائما إلى الواقع الت  يغلب عليها طابع اليأس واالنتحالا على طابع األمل واسمكانال

قدرة على وصف المشاعر اسننانيا ف  أد  تفاصيلها، وهو يصور المواقف والمشكالت الحياتيا بصورة 
(" عميقا تكشف عن خصيوبا الواقيع االجتمياع  وعين تعقيد عالقيا اسننيان بهيذا الواقيع

9
منيتخدما  في  . )

فهييييو ينييييرد ميييين خييييالل هييييذ  األبيييييات أهييييوال الواقييييع . هييييذ  القصيييييدة النييييرد والحكيييي  النييييتمالا المخاطييييب
حييث يهيي ء أنيلوب النيرد . االجتماع  المأناوي اليذي اصيطدم بيه، يصيف معاناتيه، يحكي  عين عذابيه

معانيياة ميين حالييا االغتييراب الييذي يتبعييه الشيياعر للتنفيييس عيين حجييم الكارثييا التيي  أصييابته، والبييوح بمييدى ال
منييتخدما  ميين خييالل النييرد األلفيياظ الملحييا علييى . التيي  يعيشييها والوحييدة القاتلييا التيي  تطبيي  علييى أنفانييه

وجدانيييه والمعبيييرة عييين ميييدى إحنانيييه بييياأللم والحيييزن والييييأس والعجيييز، واليييذي يجنيييد أيضيييا  شيييعور  بعيييدم 
حبييياط االنتمييياء للواقيييع االجتمييياع  اليييذي يعيشيييه فييي  غربتيييه، أو الع زليييا وميييا يصييياحبه مييين نيييخط وقلييي  وا 

منتمر، وما يصاحب ذلك أيضا  من نلوك نلب ، تجا  هذا الواقع الذي يعيشه، منيتخدما  األلفياظ الداليا 
، صرُت، هادم، مهان،: "مثل كما أن هذ  األلفاظ تدل على التحول والصيرورة لبييان تغيير .." أمن ، بتن

 . لواقع المادي الذي انتقل إليهواغترابه عن ا. نفنيته من حال إلى حال

                                                 

(
1

 .11-18ديوان الجداول، ن: اأبو ماض ، إيلي( 

(
2

 .18نصون مختارة ف  علم اجتماا األدب، ن: أبو العينين، فتح ( 
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للدالليا عليى حاليا الفشيل واسحبياط .." ال أرى، لم تعد، ال أبكي ، وال حير"كما انتخدم النف  وتكرار       
ليم "فبانتخدامه ألداة النفي  . واليأس الت  نيطرت على نفنيته، ولتأكيد الحالا المأناويا الت  كان عليها

 .نها بحرف الجزم تثبت هذ  الحقيقاقاطعا لكل شك، كأ" يعد، لم تعد
وكييل ذلييك يييتم عنييد  بوانييطا . كمييا اعتمييد علييى التشييبيه بهييدف تقريييب المتباعييدات وتركيييز التجربييا     

 .فالصورة عند  وليدة التجربا. الصورة
  

هيو  فاالنتقال من حالا االعتقاد بوجود االنتقرار ف  الواقع الذي انتقل إليه إلى حالا عدم االنيتقرار     
 .ما يشكل منبع الصورة عند  وخصوبتها وثراءها وانعكانها على نفنه الشاعرة

 

فعندما يعمد إلى تصوير معاناته فهو يعتمد الصور الت  تفيد الضآلا والينقن منيتخدما  النفي  فيهيا      
حباطه وهذا التشبيه يؤكد ف" لم يعد قلب  كالبر  شديد الخفقان، لم تعد نفن  كالنجما ذات اللمعان" شله وا 

وانيتخدم . ف  إثبات ذاتيه وبروزهيا والبحيث عين الشيعور باالنتمياء إليى ميوطن يجيد فييه الراحيا والطمأنينيا
؛ ليثبت لنيا شيدة اغترابيه ووصيوله إليى "صرت كالصخر نواٌء هادٌم عندي وبان"هذ  الصيغا ف  التشبيه 

التييي  تيييدل عليييى تغيييير حالتيييه " جمييياكيييالبر ، والن"درجيييا الييييأس مييين واقعيييه المأنييياوي، منيييتخدما  الكلميييات 
ونييرعا وشييدة اشييتياقه وأملييه فيي  الواقييع الجديييد لعلييه يخييرج ميين الحالييا االغترابيييا التيي  كييان يميير بهييا فيي  

 . وطنه، إال أنه اصطدم بالواقع المادي
ليضيف  عليى البييت مزييد " األليف، النيون، اليياء"ختم الشاعر أبييات قصييدته بأصيوات الليين وشيبهه      

فاليييياء .   "وللتعبيييير عييين النيييأم والييييأس مييين الواقيييع الميييادي. ونييييقيا فييي  طقيييس االنفيييراد والوحشيييامييين الم
 .أكثر األصوات إيحاء بالنواح والحزن، كما ويعبران عن حالا الضي  واأللم والحزن" واأللف
اد يحيياول التييأثير علييى النييامع برغبتييه الشييديدة فيي  امتييد" األلييف"والشيياعر ميين خييالل تكييرار  لصييوت     

فقيد أدت أصيوات الليين وأشيبا  الليين دورا  فعياال  في  تضيخيم  .الفترة الزمنييا التي  يعيشيها في  هيذ  األر 
 .اسحناس بامتداد الزمن أو الحالا وانتمراريته

 

كما رأينا كيف جاء رد الفعل لهيذ  المادييا التي  ليم يعتادوهيا وليم يألفوهيا، في  هيروبهم مين مجيتمعهم      
فكييل تكيييف جديييد يبييدأ بمييا يشييبه االنطييواء، فيتجييه الكييائن " ممييا يجييرح الحييس المرهييف،  الجديييد، ومييا فيييه

عيييدادها لمواجهيييا الموقيييف الجدييييد بميييا  الحييي  نحيييو عالميييه البييياطن ، ينظييير فييي  أعماقيييه ليعييييد تنظيمهيييا وا 
(" يالئمه، وقد يتضخم هذا االنطواء فيصبح فرارا  

1
 مما يجعل الشاعر يبحث عن مكان مريح علنيه يجيد )

ويبييدو أبيو ماضيي  هنييا ثيائرا  علييى الحييياة بكييل ميا تحملييه ميين صيفات البشيير المختلفييا الخينييرة . بغيتيه هنيياك
 :حين يقول" ف  القفر"ف  قصيدته  .منها والشريرة نواء

 نئمت  نفن  الحياة مع الناس         وملنت   حتى   من   األحبابِ          
                                                 

(
1

 .1األنس النفنيا لإلبداا الفن  ف  الشعر خاصا، ن: نويف، مصطفى( 
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 ضجرت من طعامهم والشرابِ       وتمشت   فيها  الماللا   حتى            
 ومن الكذب البنا  بردة الصد          وهذا      منربال     بالكذاب          
 ومن  القبح  ف   نقاب  جميل          ومن الحنن تحت ألف  نقابِ          
 )9( ومن    العابدين   كلن     إله          ومن    الكافرين    باألربابِ          

 

فهييو يشييكو ميين . إن ميين يقييرأ هييذ  األبيييات يييرى فيهييا مييرارة وخيبييا أمييل ونييأم وماللييا ويييأس وتشيياؤم     
األوضاا النائدة ف  مجتمعه ، وجعله يملن كل من حوله من الناس حتى األحباب واألصحاب، ونياءته 

كيذب، وحييث األوضاا النيئا ف  هذا العيالم الخيادا حييث الكيذب ينيمى صيدقا  والصيد  يختفي  تحتيه ال
وضيا  بمجميوا الميرائين والمنيافقين والحقيودين . يدعى القبيح جميال  وُيندل النتار على الجمال الحقيق 

 .والخادعين
 

لقد انتخدم الشاعر التجنيد ف  هذ  القصيدة ألنيه يعمي  اغترابيه الروحي  ويدفعيه دفعيا  إليى التعبيير      
الت  تدل على شيدة يأنيه، وهيذ  األفعيال هي  نتيجيا غربتيه منتخدما  األلفاظ . بدقا عن امتالئه المأناوي

، كما ويوح  تالح  األفعال .."نئمت، ملنت، تمشت، ضجرت"الت  تلح على ذهنه ولنانه إلحاحا  قوينا ، 
وترابطها بحروف العطيف بشيدة وقعيه في  النفيوس ونيرعا تتابعيه في  الواقيع، وبالتيال  الحيث عليى نيرعا 

 . ع الجديد والمؤلمالحركا لمواجها هذا الواق
 

دور  فيي  الكشييف عيين حالتييه " الكييافرين/ جميييل، العابييدين/ الكييذب، القييبح/ الصييد "كمييا كييان للطبييا       
وكيذلك انيتخدم  .النفنيا القلقا من صفات البشر والوضع المادي القائم الذي دفعه إليى الحاليا االغترابييا

شيدة الكير  اليذي يكننيه للواقيع الميادي وميدى أمانييه انم الفاعل عدة مرات ليعبر عين شيدة األليم والتشياؤم و 
كميييا أنيييه يحميييل دالليييا واضيييحا عليييى ميييدى التصيييا  هيييذ  الصيييفا . أن يكيييون الييييد المدافعيييا عييين حقوقيييه

 . بالمحيطين به ف  مجتمعه الجديد
 

روينا ؛ ليوح  بمدى الضي  وتفكير  بيالهروب مين واقعيه المريير وميدى " الباء"وقد وظف إيليا صوت      
 . مؤكدا  هذ  الحالا، حالا الضي  واأللم ب شباعه لصوت الروي. دة معاناتهش
 

" وعليه في ن التبيرم ليم ييأِت مين العيدم بيل كانيت ليه عوامليه التي  رنيخته في  نفنييا الشياعر المعذبيا،     
(" فالشعر يتولد من أحوال االحتضار والنشيج واالننحا  والتمز  ف  النفس 

1
 فلننمعه يخاطيب نفنيه: )

 :المعذبا مخاطبا  خاللها اسننان، إذ يقول
 

                                                 

(
2

 .11-18ديوان الجداول، ن: أبو ماض ، إيليا (

(
1

 .18، ن1181، 1، ج1ت، طف  النقد واألدب، دار الكتاب اللبنان ، بيرو : الحاوي، إيليا( 
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 أالئمت  اتركين  ف  نكون           وُلوم  من يضجُّ بغير طحنِ              
(إذا  صار النماا بال  قياس           فال عجٌب إذا نكت  المغنِ               

9
( 

               

وار الييداخل  موجهييا  اللييوم إلييى نفنييه والييذي يفيييد لجييأ الشيياعر إلييى انييتخدام الخطيياب ميين خييالل الحيي     
أيضا  تأنيب اآلخرين من خالله، منتخدما  التجنيد في  هييذ  الصييورة لتعمييي  اغترابيه الروحي  وأحانينيه 
النفنيييا ورصييد جيشييانه العيياطف ، نظييرا  لعييدم الشييعور باالنتميياء للموقييف العييام الييذي أدى بييه إلييى انعييدام 

 .         تلذذ بنعيمها وذلك كما جاء ف  البيت الثان الشعور بمغزى الحياة وال
 

فنظرا  للواقع المادي للمجتمع الذي يعيأ فيه وعدم االنتماء إليه، فقد دفعه إلى اتخاذ التخاذل وعيدم      
المشيياركا موقفييا ، يمثييل حالييا الييرف  واالغتييراب التيي  يعانيهييا، فكييان الييرف  للواقييع المييادي أحييد ونييائل 

 .روح  عن الحياة االجتماعيا الزائفا ف  نظمها غير العادلااالغتراب ال
قياوم الحييياة ومغرياتهييا بطريقيا إيجابيييا ونيلبيا، فقهيير ورفيي  الواقيع المييادي، وقهيير " إيليييا"والمغتيرب      

وثميييا تفاعيييل بيييين االغتيييراب عييين اليييذات . "الييينفس بترويضيييها عليييى معرفيييا الحقيقيييا واعتزالهيييا عييين النييياس
جتميييع، وميييرد ذليييك إليييى أن الفيييرد عنيييدما يغتيييرب عييين ذاتيييه فييي ن اغترابيييه يييينعكس عليييى واالغتيييراب عييين الم

(" المجتمييع الييذي يعيييأ فيييه، ويييؤثر علييى تواصييله مييع اآلخييرين
7

، ليحييل النظييام الروحيي  الييداخل  الييذي )
 .يشيع ف  النفس الشعور باألمن واألمان محل الواقع المادي

 لقافيته، ليضف  على البيت مزيدا  من المونيقييا     روينا  " النون"لقد انتخدم الشاعر صوت      

 دورا  فعاال  ف  تضخيم اسحناس بامتيداد" الياء"ف  جو الوحدة واالنفراد، كما ويؤدي صوت 
 :فرغبت نفنه لو تنتطيع فرارا  من هذا العالم الدنيوي .الزمن أو الحالا وانتمراريته    

 

 للقفِر        ففيه      النجاُة    من    أوصاب   قالت   اخرج   من   المدينا         
 وْليُك   الليُل   راهب     وُشموع         الشهب  واألر    كلها  محراب                
 وكتاب      الفضاُء     أقرأ     فيه        نورا    ما   قرأتها  ف     كتاِب          
 الننواق         وغنائ  صوُت  الصبا ف  الغابِ وصالت    الذي   تقوُل             

 
 
 

                                                 

(
2

 .11-11ديوان الخمائل، ن: أبو ماض ، إيليا (

(
3

 درانا مدى اسحناس باالغتراب ، رنالا ماجنتير، كليا التربيا، قنم الصحا : عيد، محمد إبراهيم (
 .97، ن1187جامعا عين شمس، النفنيا،       
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 وكؤون    األورا    ألقت   عليها        الشمُس ذوب النضار عنَد الغياِب            
(ورحيق   ما   نال من مقلا   الفجر       على   العشب  كاللجين   الُمذاِب          

1
(    

    

خن آخر، لتعمي  اغترابه الروح  والتعبير عن شدة معاناته وملله لقد صونر الشاعر إيليا نفنه بش     
 .للخروج من هذ  الحالا المأناويا االغترابيا" أخرج"ويأنه منتخدما  الفعل 

 

لقييد تييوافر معجييم الشيياعر علييى العديييد ميين ألفيياظ الطبيعييا، وقييد توحييدت مييع قلقييه واكتئابييه، ففيي  كييل      
ذات الحالميا حيين تلجيأ إليى الهيروب مين قنيوة واقيع خيارج ، شاعر مغترب نفس رومانن  هو محيور الي

 .     يصبح احتماله أكثر من أن يطا 
 

والطبيعييا أحيييد ميييالذات شييياعرنا فييي  المرحليييا األوليييى ميين اغترابيييه فييي  أقيييل تقيييدير، فربميييا كيييان عيييالم      
يالزم الحياة الماديا،  الطبيعا البريئا مصدر راحا الشاعر الحزين بعيدا  عن التعقيد والتكلف والرياء الذي

فحين ينقطع ما بين اسننان واسننان، وعندما يضيي  المكيان أو الزميان بالشياعر، يقييم هيذا فضياء  في  
داخييل ذاتييه، أو يقيمييه خارجهييا فيي  غابييا، أو فيي  كييوخ، أو مكييان بعيييد، ولييذلك فييال غرابييا إذا مييا امتزجييت 

وينصهر لديه الحنين والتمرد ف  بوتقا إبداعيا  مشاعر القربى بين الشاعر وبين الطبيعا بمشاعر الغربا
وهيو "فقد افتقد التواصل االجتماع  ميع المحيطيين بيه، . فلينت الطبيعا إال صورة لحياته النفنيا. واحدة

(" الخاصييا الجوهريييا فيي  التفاعييل اسننييان 
9

وأدى بييه الصييراا بينييه وبييين -، كمييا يقييول علميياء االجتميياا)
راب الييذات  الييذي هييو فيي  الوقييت نفنييه اغتييراب عيين أقرانييه ميين البشيير، فقييد مجتمعييه إلييى مزيييد ميين االغتيي
 .اعتزل الواقع وانتنلم لخياله

فهو هنا تعجبه الطبيعا الشاملا بأجمل معانيها، وبكل ما فيها من مظاهر البناطا واأللفا والمحبا،      
نهإنه نيصل  مع النواق  الت  تدور وه  تئن أنينا  أشبه بصالة الزاهد ال  متعبد، وا 

نيغن  مع ذلك الصب  الذي أخرجه جبران بنايه، ويدعو الشيوخ إلى الحياة الوادعا المنالما، إنه يعزف 
 .         أعذب األلحان وأصد  األنغام

 

ليذلك لجييأ الشيياعر إيليييا إلييى الطبيعييا، فهيي  تمثييل هييروب نفنيي  وتعويضيي  ال شييعوري عمييا يفتقييد فيي      
اء  ونلوى عن آالمه وخيبا آماله، ومتنفنا  عن كظيم همومه، وملجأ من شرور ففيها لق  عز . دنيا الناس

كمييا أنهييا رمييزا  . المجتمييع ومفانييد ، ورمييزا  للبييراءة والنقيياء والنظييرة التيي  لييم تزيفهييا المواضييعات االجتماعيييا

                                                 

(
1

 .91-11ديوان الجداول، ن: أبو ماض ، إيليا (

(
2

 ،1111، 7، دار المعارف، ط"درانا لعالقا اسننان بالمجتمع"النظريا االجتماعيا المعاصرة : ل ليلا، ع (
 .111ن     
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تييه بييين ويؤكييد هييذا ميين خييالل مقارن. لوجهيات نظيير  الفلنييفيا، ف يليييا يجعييل الطبيعييا مييالذ  ومهربييه النفنيي 
عالم اسننان وعالم الطبيعا، فيجد فرقا  شانعا  بين عالم القتل والظلم واسثم واالنتغالل : هذين العالمين 

والمكر، وعيالم البيراءة والنقياء والعطياء دونميا حيدود، انظير إليى هيذ  المعيان  كييف تتجنيد في  شيعر إيلييا 
 :أب  ماض  حيث يقول

 هر  حقبا         فلقنن      غيا ،    وعلمن       جهالتتلمذت   لإلننان  ف   الد         
 نهان  عن  قتل   النفوس،   وعندما        رأى  غرة   من    تعلم    ب    القتال         
 وذم   إلى    الر    ثم    انترقن          وصور   ظلما ،   فيه   تمجيد ، عدال                  
 اسثم ف  كل  ما  أرى         وكل    نظام   غير  ما  ننن   مختالوكاد  يرين           
 إلى أن رأيت النجم يطلع ف  الدجى         لذي  مقلا  حنري  وذي  مقلا  جذال         
 وشاهدت  كيف  النهر   يبذل  ماء          فال  يبتغ   شكرا ، وال  يدع   فضال         
 ردا   وعونجا           وكيف يروي العار  الوعر  النهالوكيف  يزين الطل و          
 وكيف  تغذي  األر    األم  نبتها         وأقبحه    شكال ،    كأحننه     شكال          
(فأصبح  رأي   ف   الحياة   كرأيها         وأصبحت ل  دين، نوى مذهب  قبال          

1
(                 

     

بح الطبيعييا فلنييفا حييياة جديييدة للشيياعر، ودينييا  جديييدا  ينييتهدي بييه بييدل القيييم التيي  يمليهييا هكييذا تصيي    
 !      اسننان، وه  قيم الظلم والر  واالنتعباد، إن كان للظلم والر  واالنتعباد ثما قيم

 

 وقييد بييرا أبييو ماضيي  فيي  نفييث روح الحييياة فيي  الطبيعييا، ومنحهييا الكثييير ميين الخصييائن اسننييانيا،     
حتييى ُيخينييل إلينييا أن الشيياعر قييد يخاطييب إننييانا  فعييال ، وليييس مجييرند منظيير طبيعيي  حتييى أن ذلييك يييؤدي 

يصيبح صيوتا  شيجيا  مترنميا   بالشاعر إلى الذوبان واالمتزاج بالطبيعا امتزاجا  روحينا  إلى درجا أن الشاعر
عذابيه الروحي ، فنيرى مين خيالل من أعما  هذ  الطبيعا نفنها، وغالبا  ما ينقط الشاعر كآبتيه النفنييا و 

أشعار  وكأن الطبيعا حزينا لحزنه، وكئيبا لكآبته، فهيو يشيرح لهيا صيدر  ويبيوح لهيا بجمييع أنيرار  وخباييا 
صدر ، علنها تنتطيع أن تخفف عنه عذابه وشعور  بالعزلا، ال نيما بعد أن يئس ممن حوله، وتأكد لديه 

وميين ثييمن ليييس منييتغربا  إذا كانييت الطبيعييا ملجييأ  الوحيييد . ر أنهييا الوحيييدة الجييديرة بييتفهم أحانينييه وخييواط
واتخذ من مظاهرها وموجها وشطها وفضائها وزهرها ألوانا  أجياد رنيمها في  صيورة فنييا، . الذي يفزا إليه

فيي  جييو طبيعيي  " نييلما "حيييث يخاطييب الشيياعر " المنيياء"ففيي  قصيييدة . ومييزج بهييا خييوالج نفنييه ونشييوته
 :وحزنها" نلمى"با والوجوم، ولعل هذا الوجوم الصامت الحائر انعكاس لكآبا تمتاز عناصر  كلها بالكآ

 النحب ترك  ف  الفضاء الرحب رك  الخائفين         
 والشمس   تبدو  خلفها  صفراء  عاصبا   الجبين         

                                                 

(
1

 .89-81ديوان الخمائل، ن: أبو ماض ، إيليا( 
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 والبحر   ناج   صامت، فيه   خشوا   الزاهدين         
 ن  ف   األف    البعيدلكنما   عيناك   باهتتا          

 بماذا تفكرين؟... نلمى                
 بماذا تحملين؟ ... نلمى                

 أرأيت    أحالم   الطفولا  تختف    خلف    التخوم؟         
 أم   أبصرت  عيناك   أشباح  الكهولا   ف   الغيوم؟          
 ن  وال تأت  النجوم؟أم  خفِت  أن  يأت   الدجى  الجا         
 أنا    ال  أرى  ما   تلمحين  من   المشاهد     إنما         

 أظاللها ف  ناظريك                 
(تنمُّ يا نلمى عليك                  

1
( 

     

تنطي  عين نفنيها فيالبؤس خييم عليى أرجائهيا مين أولهيا إليى آخرهيا " إيليا أبو ماض "تجربا الشاعر      
واضح تمام الوضوح ونلمس فيها الصد  واللوعا، وألم الفرا ، وعاطفا الحزن، كم أثقلت شعر إيليا وهذا 

 .حيث امتزج شعر  بالطبيعا، والحب لها، ومناجاتها ف  كل األوقات
 

ولعل الغربا كانت الدافع األول لهذا وما صياحبها . وقد تغلغلت فيه الروماننيا وأثرت عليه بوضوح     
 :ين تأمل قولهمن شو  وحن

 

(يا لهفا النفس على غابا         كنت وهندا  نلتق  فيها          
9

( 

          

وهذا يدل داللا واضحا على ميا كيان يعتميل في  ذهنيه مين أفكيار صيورت األليم، والحيزن مين خيالل      
 .االغتراب عن األهل، والديار واألحباب

 

وكيييذا الحيييديث عييين الطبيعيييا . األليييم مييين اليييدنيا والحيييياةفالقصييييدة عنيييد أبييي  ماضييي  تظهييير الحنيييرة و      
 .ومناجاتها بالليل والنهار، والحديث عن كل أحوال الحياة

 

ذا تأملييييت أنيييياليب القصيييييدة النييييابقا       نييييتجدها نييييجلت الروعييييا فيييي  األداء والجمييييال فيييي  " المنيييياء"وا 
. اليذي أثير في  الينفس والقليوبإلى آخر هذ  الروائع التي  أعليت مين قيميا الخييال عنيد الشياعر . الكلمات

 .إن هذ  القطعا الحيا رنمت بدقا خيال الشاعر النفن  والروح  تجا  الدنيا والحياة
 

                                                 

(
1

 .91-91ديوان الجداول، ن: أبو ماض ، إيليا( 

(
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يقييرن الشيياعر بييين واقييع اليينفس وواقييع الطبيعييا، عاكنييا  " المنيياء"ففيي  المقطييع النيياب  ميين قصيييدة      
لييم  "الرحييب ركيي  الخييائفين النييحب تييرك  فيي  الفضيياء "وذكيير  للغيييوم فيي  قولييه . أحييدهما فيي  اآلخيير

يعير  لييه عرضييا ، ولييم ينصييرف إليييه لغايييا وصييفيا انيتطراديا، بييل إنييه ولييج بييه ميين العييالم الخييارج  فيي  
فييالغيوم المتراكضييا تيينمن عيين جييو مكفهيير، عيين تلبييد األفيي  . الطبيعييا، إلييى العييالم الييداخل  فيي  نفييس الفتيياة

 "اصبا الجبين بمنيديل الشيحوب والكآبيا في  قوليه بالقتام والوحشا واالنوداد، كما أن الشمس الصفراء الع
والبحير نياج  "، والبحر الهياديء الصيامت كالزهياد إذ يقيول "والشمس تبدو خلفها صفراء عاصبا الجبين 

، هيذ  المظياهر جميعيا ، لهيا وقيع معيينن في  الينفس، تيوح  لهيا بتبيدل أحيوال "صامت، فيه خشوا الزاهدين
 اني  الحياة، فكأن الطبيعا ذاتيها تع

 . معاناة النندم والقنوط وأحوال التغينر والمصير
          

فييالغيوم الكئيبييا المتراكضييا كانييت . كمييا لييم تقييم حييدود فاصييلا فيي  ذهيين الشيياعر بييين الغيييوم والهمييوم     
دة ف  نفنه مع الهموم الت  يتدف  نيلها ف  نفس تلك الفتاة  .متوحن

 

ا انبعثيييت مييين ضيييمير الطبيعيييا والييينفس، وتعاظميييت وأقبليييت إنهيييا غييييوم نفنييييا طبيعييييا، انبعثيييت كمييي     
ولينت الشمس . وأدبرت ف  كل جها، حتنى انتحلنت آفا  الطبيعا وغمرت أجواء النفس بالقتام والوحشا

فبعييد أن كييان متألقييا  مثلهييا، يزهييو بأضييواء األمييل . لتعييدو هييذا المظهيير، فهيي  ترمييز إلييى الحييياة أو العميير
أميا البحير فقيد . ينيتحيل إليى رقعيا صيفراء شياحبا يعروهيا القنيوط والحييرة والنيدم والتفاؤل والنيعادة، إذ بيه

كفن عن الحركا، ومال إلى نوا من الهدوء الشبيه بهيدوء الييأس والتجميد، فكأنيه يتأميل في  نهاييا مطياف 
ان وهييذا البحيير هييو بحيير الحييياة أيضييا ، هييدأت أمييواج الفييرح فيييه وفيي  نفييس الفتيياة، فانييتك. األشييياء كالزهيياد

 .انتكانا الوحشا والموت
 

ييُت لوقييع أقييدام الحييياة وتنظيير فيي        وبعييد، فيي نن الفتيياة التيي  يصييفها الشيياعر، هيي  فتيياة رومننيييا، تتنصن
 .الطبيعا، أي ف  صفحا الوجود، تطالع فيها معان  الشؤم والزوال ونُذر التغينر والهالك

 

لغريييييب الييييذي أبييييدا  الشيييياعر حييييين يناجيهييييا إن ذلييييك االمتييييزاج الروحيييي  بالطبيعييييا، وذلييييك التجيييياوب ا     
ويتضييرا إليهييا لتخفييف ميين آالمييه وعذابييه المضيين ، وذلييك الحييب المثييال  الييذي يصييل إلييى درجييا التقييديس 

قييد تولنييد لديييه علييى إثيير تلييك المتناقضييات،  .والييذوبان فيهييا إلييى درجييا العشيي  الصييوف  فيي  أكثيير األحيييان
شيبه -ف  نظر  الذي تشبع بالمباديء واألفكار الروماننياواالهتزاز الذي أصاب العالم، فأصبحت الحياة 

 .منتحيلا ونط هذا العالم
 

لذا كان ال بدن من البحث عن بديل لتلك الحياة، وقد انحصر هذا البديل بصفا خاصا ف  الهروب،      
إن . ينهذا الهروب أعتبر لدى الشاعر الحل األنجح للتخلن مما يعانونه من جو الغربا والكآبا النفنييت
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الشعور الحاد باالغتراب الذي أفعمت به نفس الشاعر ف  مهجر  تبعا  سحنانيه المريير بالييأس والوحشيا 
وميييا الغييياب نيييوى الطبيعيييا . جعليييه غريبيييا ، ال عييين األهيييل واليييوطن فحنيييب، بيييل عييين النييياس وعييين العيييالم

ضيياف لشييعرهم معييان  وهييذا مييا أ. الخالصييا التيي  الذ بهييا الشييعراء هربييا  ميين واقعهييم النفنيي  فيي  مهجييرهم
 .    جديدة للطبيعا الت  برعوا ف  تصويرها وتوظيفها

 
وهكذا كان المحرك األول لذلك الشعور شعور الهرب مين وطيأة النياس والميدن، والحنيين إليى الغياب      

أو الصحراء، إخفا  المغترب العرب  ف  التالؤم مع الحياة الغربيا في  بيئتيه الجدييدة وميا عانيا  فيهيا مين 
 .أزما النفس الناجما عن اختالل القيم واختالف المثل

 
 

أما هذا العالم عالم الغاب اليذي آثير  الشياعر الغرييب فليم يكين يختليف في  جيوهر  عين نيائر العيوالم      
الت  كان يخلقها لتغدو له مملكا محببا ينتشعر فيها الراحا والهنياء مين مثيل عيالم الطفوليا أو اليذكريات 

 .األجدادأو األحالم أو 
 
 

ورغيم ميا أضيفا  شيعراء الحنيين . ولكنه عالم يتنم بيالغمو  واسبهيام ويعكيس شيعور التييه والضيياا     
علييى وطيينهم المختييار ميين روح فلنييفيا مجييردة قوامهييا المجهييول والمثييال  والالمحييدود، وطابعهييا االرتفيياا 

وميا الغياب . لشياعر في  الشير فو  حواجز الزمان والمكيان ف نيه ظيل مشيدودا  إليى اليوطن الميادي وطين ا
والصحراء واألرز والخيما إال رموز لطبيعيا اليوطن العربي  الجمييل، حييث القرييا الوادعيا، والنبيع الحيالم، 

وحيث ُترخ  النفس ألحالمهيا العنيان، وتينعم بعزليا . والرمال الطاهرة، والقطعان النارحا والشبابا الحانيا
 .            هنيئا، معطرة بالنكينا، مكحلا بالجمال

 

 : يعبر عن شدة اشتياقه ف  قصيدة حواريا مع ا ، يقول فيها" الشاعر ف  النماء"وف  قصيدته      
 رآن    ا   ذات   يوم          ف  األر  أبك  من الشقاْء                   
 فر ن،  وا   ذو  حنان         على  ذوي  الضرن  والعناءْ          

 
 
 

(وقال ليس التراُب دارا           للشعر  فارجع إلى  النماْء          
1

( 
 

 

                                                 

(
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إن ا  قييد وفيير لييه جميييع متطلبييات الحييياة، وكييل مييا تتييو  إليييه : ويصييرح الشيياعر فيي  قصيييدته قييائال       
 : نفنه من ضياء ونناء، من شهرة ومجد، بيد أنه ظل حزينا  كئيبا ، إنه يريد شيئا  آخر ال محالا

 لكنن    لم   أزل   حزينا           مكتئب الروح ف  العالءْ          
 فانتغرب ا  كيف أشقى          ف   عالم الوح  والنناْء          
 وقال    ما زال    آدميا            يصبو إلى الغيد والطالءْ          
(العياء يا  أيها  الشاعر  المعننى          حينرن     داؤك            

9
( 

 

فالشيياعر هنييا يتصييور أن ا  يالطفييه ويحقيي  لييه أشييياء قييد ال يحلييم بهييا غييير  مجييرند حلييم، فخينيير  أن      
يكون طيرا  طليقا  ف  الفضاء الرحيب، أو أن يكيون نجميا  متألقيا ، أن يكيون ثرييا ، بييد أن شييئا  مين ذليك ليم 

 !:يكن أمنيته، فما ه  أمنيته أذن؟
 

 ا ربن فصَل صيف         ف  أر  لبنان أو شتاءْ ي: فقلتُ          
 ف نن      ههنا      غريُب        وليس  ف   غربا  هناءْ          
 هذا   هو  الغباءْ :  فانتضحك اُ  من  كالم         وقال         
(لبنان  أر   ككل  أر         ونانه   والورى  نواْء          

7
( 

 

ليييى بييييد أن تعلنييي        الشييياعر بلبنيييان، وحنينيييه إليييى نيييواقيه وأقاحييييه، إليييى روابييييه وعصيييافير  المزقزقيييا وا 
عناقيد  المتدليا، وتطلعه إلى نور لبنان ومائيه العيذب، لهفتيه إليى انتنشيا  هوائيه العلييل، وننييمه البلييل 

ن اليذي المنعأ، كل ذلك جعل الشاعر ال يرضى بالبديل، مما اضطر ا  أن يشرف من عال  ليرى لبنا
 :ُأغرم به الشاعر إلى حدن الجنون، ولما شهد  ا  عذر  ور ن لحاله وطيب خاطر  حين يقول

 ما أنت ذو جنون        إنما  أنت  ذو   وفاء: فقال         

                                                 

(
2

 .             199الناب ، ن (

(
3

     191الناب ، ن (
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(ف ن لبنان  ليس  طودا          وال بالدا ، لكن نماء          

1
(      

      

، ييييورد      الشييياعر حيييوارا  بينيييه وبيييين نفنيييه، ُيجننيييد الفضيييائل المغمننيييا بفيييي  النبيييل وتأكييييدا  لهيييذا الحيييبن
العري  الشمائل، المتوهج األعرا  التي  تصيل األر  بالنيماء، فتوضيح واقيع اسننيان الشيريف المجبيول 

 .        بفطرينا ذكينا واعيا
 

عا إال وأثار المشهد ف  كما ونالحظ أن الشاعر إيليا كلما وقعت عينا  على مشهد من مشاهد الطبي     
نفنه بواعث الحنين وكوامن الحرقا، وبدأت قريحته الشعريا تنفث تلك اآلهات والزفرات، مصونرا  بذلك ما 
كييان قييد عهييد  فيي  وطنييه ممييا ُيشييبه مييا الحظتييه عينييا  فيي  غربتييه، وقييد تييذكر  الطبيعييا بحييب قييديم فتثييير 

ياميييه وتتنييياقط، فيقيييول فييي  قصييييدة الغابيييا شيييجونه وتبعيييث الماضييي  اليييذي انقضيييى والعمييير اليييذي تيييذبل أ
 :المفقودة

 

 يا   لهفا  النفس على  غابا          كنت  وهندا   نلتق   فيها         
 أنا  كما شاء الهوى  والصبا          وه   كما شاءت  أمانيها         
 نباغت األزهار عند الضحى         متكئات   ف      نواحيها          

 ألوى على الزئب   ننرينها          والتف   عاريها   بكانيها         
 واختلجت ف  الشمس ألوانها         كأنها     تذكر    ماضيها         
 تألفت   فالماء  من   حولها          يرقن   والطير   تغنيها         
 ر   تآخيهامن    لقن   الطير أناشيدها          وعلم     الزه         
      ف     الغابا    أيامنا          ما   عابها  إال    تالشيها         
 طورا   علينا  ظل  أدواحها           وتارة   عطف   دواليها         
 وتارة     نلهو     بأعنابها           وتارة   نحص   أقاحيها          
 والعطر نور ف  حواشيها          والنور يمطر ف   تعاريجها         
(ال غابت  اليوم كعهدي  بها           وال   الت   أحببتها فيها          

9
(     

                          

يييا  تتغيييير فيهيييا اتجاهيييات الشييياعر الفنييييا، فهنيييا تعتيييري       تأخيييذ القصييييدة فييي  هيييذ  األبييييات منيييارا  خاصن
لى حاضر  األليم، واقتربت األبيات من التقريريا ف  كثير من األحيان ال الشاعر صحوة واقعيا، وارتداد إ
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ينقذها إال وجودها ضمن قصيدة غنائيا مفعما باألحانيس الحزينا، فوحدة الجو النفن  وهيمنا إحنياس 
 .واحد يشد بين أبياتها، يضف  عليها التنلنل الفن  العاطف 

 

بميا " لهفيا الينفس"الت  حملت الصيغا المأناويا وأتبعهيا بجمليا  "يا"بدأ الشاعر قصيدته بأداة النداء      
فيهييا ميين أصييوات احتكاكيييا، وأصييوات لييين وأشييبا  لييين تخييرج بهييا ميين أعمييا  اليينفس وحرقييا الفييؤاد؛ لبيييان 
تشبثه بموطنه وتعلقه بمن فييه، كيذلك ييوح  إيحياء  شيديدا  بميدى معانياة الشياعر خيالل اللحظيات األخييرة 

 .طنه ورفضه لواقعه وماضيه اللذين دفعا  إلى هذا الموقف العصيبومدى تمنكه بمو 
فالشيياعر ينقييل حييوار  النفنيي  إلييى حييوار مييع اآلخييرين، لينقييل للنييامع شييدة معاناتييه ميين العزلييا وشييدة      

معتميدا  عليى الصيورة كونييلا فنييا لتجنييم أحانينيه النفنييا ورصيد جيشيانه . اشتياقه وحنينه إلى موطنه
بأنهييا تعبييير عيين حالييا أو حييدث بأجزائييه أو مظيياهر  المحنونييا، فهيي  لوحييا "صييورة تعييرنف فال. العيياطف 

مؤلفا من كلمات، وه  ذات جمال ذاتي  تنيتمد  مين اجتمياا الخطيوط واألليوان والحركيا ونحيو ذليك مين 
 "عناصر حنيا، وه  ذات قوة إيحائيا تفو  قوة اسيقاا ألنها توح  بالفكرة كما توح  بالحدث والعاطفيا

)
1

(. 
 

؛ لشيييد انتبيييا  النيييامع "العطييير نيييور"، "النيييور يمطييير"كميييا نالحيييظ انيييتخدامه لظييياهرة ترانيييل الحيييواس       
 .وتحريك ذهنه

فالشيييياعر صييييا  الصييييورة بلغييييا واقعيييييا قريبييييا وفيييي  تراكيييييب مينييييرة تعتمييييد علييييى األلفيييياظ العاطفيييييا       
تونل باللغا لنقل حقائ  الحياة، وتصوير فالشاعر ي" .واالنفعاليا الت  تجند الموقف بما تحمله من إيحاء

(" خوالج النفوس ودقائ  المشاعر
9

(. 
 

فالتكرار يرتبط بقضيا االغتراب ف  الحنين إلى الوطن أو " تارة"ونرا  ينتخدم التكرار، كتكرار لفظا      
 .المكييان الييذي ينتميي  إليييه الشيياعر، فالشيياعر يتشييو  إلييى وضييع قدمييه فيي  موطنييه دون خييوف وال رهبييا

نما تنوقه عاطفته الجارفا إلى هذا التكيرار فيحقي  لقصييدته  فالشاعر لم يكن يتصنع حين أراد التكرار، وا 
 .النظم الجيد والبناء المحكم واالننجام والتناغم

 

وفيي  كييل حالييا ميين هييذ  الحيياالت نلمييس أن التكييرار فيي  الجيييد ميين الشييعر يرميي  إلييى تحقييي  أهييداف      
المونيييق  الييذي تنيير لييه األذن عنييد نييماعه، وتوكيييد األلفيياظ والمعييان  التيي  إحييداث األثيير : كثيييرة منهييا

 .تخضع للتكرار، وهو أخيرا  يعط  القصيدة تكاملها الفن  على المنتوى النغم  والشكل  والمضمون 

                                                 

(
1

      ، 1181الصورة الفنيا ف  شعر دعبل بن عل  الخزاع ، دار المعارف، القاهرة، : أبو زيد، عل  إبراهيم( 

 .    911ن     

(
2

 .111، ن9111، 1المهجر، دار األمين، القاهرة، طزهرات من ريا  : عمارة، إخالن فخري( 
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تقويييا مشيياعر الفييرا  والنييوى، وتأكيييد الحييزن -أريييد بييه عنييد شييعراء االغتييراب-بشييكل عييام-والتكييرار     
ضيفاء واليأس وا   شاعا الشو  والحنين، وكل ذلك يعمل عليى تقوييا الصيورة وزييادة تيأثير المعنيى العيام، وا 

 .لون عاطف  حزين على جو القصيدة
 

اآلهيات التيي  " األليف"و " الهياء"وأدى تيالزم . كميا وأضيافت أصيوات الليين إيحياءات االمتييداد الزمني      
 .    يحاول الشاعر التنفيس عنها

 

 اديات الذكرى، فيشعر بالغربا الروحيا العنيفا، ويتأمل النجم فيرى فيه غريبا  وتعتاد  ع     
 :         مثله، قلقا  لقلقه

     

 ما لهذا النجم مثل  ف  الثرى          طائر النوم، شديد الوجل         
 )1( أترا  طائر النجم يتق  طارئا           أم به أن  غريب المنزل؟         

 

ولكي  . ينعى الشاعر إلى التنفيس عن مكنونات النفس وما يعتمل بها من مشاعر اسحباط والتوتر     
طيائر النيوم "يرتفع ف  التعبير عن غربته إلى أفقهيا كيان البيد مين تصيوير حاليا الينجم بهيذ  الصيورة بأنيه 

فعييه دفعييا  إلييى لقييد ميينح اليينجم صييفات اسننييان فهييذا التشييخين يعميي  اغترابييه الروحيي  ويد". شييديد الوجييل
 . التعبير بدقا عن شدة حالته المأناويا

 

التييي  تنتنييب إليييى المييوروث أكثيير مييين انتنييابها إليييى الحاضيير كيييان " الوجييل"انييتخدم الشيياعر كلميييا      
 فما يعانيه الشاعر من غربته الروحيا، يشبه تماما  : انتجابا لضرورات الصورة الشعريا

(" كر ا  وجلت قلوبهمالذين إذا ذ"حالا الذين وجلت قلوبهم 
9

فالشاعر انتحضر التراث الدين  ليتأنى . )
 .به، ويطلب العزاء لنفنه، تخفيفا  آلالمه، ومداواة لجراحات نفنه

 

ويوظيييف الشييياعر أداة االنيييتفهام مييين خيييالل تكرارهيييا لتحقييي  غرضيييا  إيحائينيييا  ييييرتبط بيييالمعنى والفكيييرة      
يس عين معيان  الكبيت والييأس واالكتئياب اليذي يكياد أن يخنقيه، والخيال واسيقاا، يحق  مين خاللهيا التنفي

كمييا ينيياهم االنييتفهام فيي  رنييم الييدائرة الكبيييرة المغلقييا التيي  تطبيي  علييى الشيياعر فتبييدأ األبيييات بانييتفهام 
 .وتنته  باالنتفهام ذاته

 

ار المونييق  كما حرن الشاعر على تقديم جمل مونيقيا متنانقا ومتناغما فيما بينهيا، وهيذا التكير      
يحقيي  التييوازي الضييروري لعمليييا اسنشيياد ويحقيي  اليينغم الييذي يشييد االنتبييا  إلييى المضييمون، كمييا أن تطييور 

                                                 

(
1

 .911ديوان إيليا أبو ماض ، ن: ميرزا، زهير( 

(
2

 .      71نورة الحج، آيا ( 
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الغناء وانتشار  كان البد أن يواكبه تطور مونييق  داخلي  في  البييت الشيعري والتقنييم يحقي  ليه كيل ذليك 
 .من تنلنل ف  الصوت ووحدة ف  اسيقاا فيتحق  التجانس

 

 .تخدم الشيياعر أشييبا  اللييين لتييؤدي دورا  فعيياال  فيي  تضييخيم اسحنيياس بامتييداد الحييزن وانييتمراريتهوانيي     
 .   هكذا إذن عبر الشاعر إيليا عن غربته النفنيا الروحيا

 

هييذا الهييروب الييذي ثمثييل فيي  . يكييون التجيياء الشيياعر إلييى الغيياب إذن رمييزا  ليأنييه ميين حييياة المجتمييع     
-تجيياوزا  -حنييين إلييى المجهييول، ولييئن اعتبرنييا هييذ  الميييزة نييما ميين نييمات التمييردالعييودة إلييى الماضيي ، وال

. فمثل هذا التمرد على الذات من جها، وعلى العيالم مين جهيا أخيرى، كيان تميردا  نيلبيا  في  حقيقيا األمير
باسضافا إلى إنقاط اغترابيه عليى الطبيعيا، ذليك اسنيقاط اليذي أضيفى عليى شيعر الغربيا روحيا  فلنيفيا، 

را  مؤثرا ، النيما أنه يعيأ ونط عالم من المتناقضيات، واخيتالف النظيرة إليى القييم، فانعكنيت بالتيال  وأث
 .على نفنه الشاعرة

 

أمييا العامييل اآلخيير الييذي يقبييع فيي  ال وعيي  الشيياعر العمييي  وجعلتييه يشييعر بيياالغتراب الروحيي ، فهييو      
اننيحابه . وا مين معانقيا النيكون والوحيدةمتصل برغبته في  االننيحاب مين حلبيا الحيياة ونياحتها، فييه ني

إيلييا ال يلبيث أن يقييم في  الغياب حتيى يحييس  ولكين .مين الحيياة منحيه النشيوة الصيوفيا في  معانقيا الكييون
بعيييدم اطمئنيييان، فهيييو ليييم يتعيييود هيييذ  الحيييياة الهادئيييا النييياكنا، أو هيييو قيييد ننييييها فييي  غميييرة حيييياة أمريكيييا 

ونط االجتماع  الذي وجد فيه، برغم شيعور  بكرهيه واالنيتياء الصاخبا، ولذلك فهو ال يطي  بعدا  عن ال
ذا هو يقول  :منه، وا 

 

 إنما نفن  الت  ملنت العمران          ملنت ف  الغاب صمَت  الغاِب          
(فأنا    فيه   منتقل    طليٌ           وكأنن    أدبن   ف    نرداِب          

1
( 

      

إن ميا يعانييه الشياعر مين قييد مفيرو  . لتجنييد الحاليا التي  تنتياب الشياعر" لنيتم"لقد تكرر الفعل      
وهييذا . عليى ذاتيه اضيطر  إليى أن يصييرخ مين خيالل الفعيل المكيرر حالمييا  أن ييوزا آالميه بيين الموجيودات

 الفعل مرتبط بداللا النمو والتجدد، وتردد  يعن  انتمرار الحدث، ومن هنا    
 . ار المتراكم تأكيدا  على الحدث والزمن بصوت الفعل نفنهكان إحناننا بطاقا التكر 

 

ييوح  بالمبالغيا وشيدة الحيدث " أدبن "كما أن التضعيف في  الفعيل . إنها لوحا مفعما بالحزن والنواد     
منيتعينا  بالتشيبيه في  رنيم صيورة هيذا المصيير . وتكرار ، فهو يتحنر على هذا المصير الذي انتهيى إلييه

حنانه بالوحدة الشديدةالذي آل إليه،   . هذ  اللوحا ف  الحقيقا صرخا نفنيا رافضا للموقف الحال . وا 

                                                 

(
1

 .91ديوان الجداول، ن: أبو ماض ، إيليا( 
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والنتيجا الت  وصل إليها أبو ماض  من أن اسننان مضطر إلى مخالطيا بني  جننيه ممين حوليه،      
ُخليي  إننييانا   قييدمييا دام يعيييأ بييينهم ويتيينفس هييواءهم، وأنن عليييه أن يييتم هييذ  الحييياة المقييدنرة عليييه مييا دام 

 :وينط  أبو ماض  بخالصا هذ  التجربا فيقول. كنائر الناس
 

 علنمتن    الحياة  ف    القفر   أنن           أينما كنُت ناكٌن ف  الترابِ          
لصال  عبد  المنى  أنير   الرِّغاِب             ونأبقى  ما دمُت  ف   قفن  الصن
(أصبحُت وحدي          ف ذا  الناس كلنهم ف   ثياب   ِخلُت أن  ف  القفر         

1
(   

      

يقدم الشاعر من خالل هيذ  المقطوعيا لوحيا فنييا متكامليا، تتيرابط أحيداثها ترابطيا  محكميا ، وتنلنيل      
 .المعان  تنلنال  منطقيا  حتى تصل إلى ذروة الحدث ثم تعود إلى االعتدال شيئا  فشيئا  

 

لييييدل عليييى ميييدى اغترابيييه الروحييي  والنفنييي  ثيييم أتبعيييه بالفعيييل " خليييت"الشييياعر الفعيييل لقيييد انيييتخدم      
في ذا النيياس "كميا أتبعيه بجمليا . لإليحياء بقنيوة هيذا الميدلول، وبحاليا التحيول التي  يصيير إليهيا" أصيبحت"

مطليع الشيطر " الفياء"ويتصيدر حيرف العطيف . ليبين مدى احتياجيه الشيديد لهيذ  المعيان " كلهم ف  ثياب 
. لداللييا علييى النييرعا فيي  التحييول ميين لحظييا الضييعف أو رفيي  هييذ  اللحظييا وانييتبدال موقييف آخيير بهييال

ذليك  .يصيدر عنيه وأضافت أصوات اللين الت  تتكرر في  كيل لفيظ صيوت األنيين اليداخل  المتفجيع اليذي
 . الجرح الغائر الذي ال يزال ينزف نتيجا اغترابه ودخوله إلى عالم المجهول

عامييل آخيير لعلييه األعميي  وهييو عامييل صييوف  خييالن حيييث يتعبييد الشيياعر فيي  محييراب كمييا ويتييردد      
فياعتزال إيلييا هيو . الطبيعا محاوال  أن يكتشف نر نفنه ونر العالم لتتم له المشياهدة وينيفر وجيه اليقيين

اعتزال تأمل ومعرفا، به يغذي روحه ويتغذى منها ويرتفع عن حياة العاما والشعب ممن ليم تنيزل علييهم 
  .ما الروح، فدأب على إشباا غرائز  واالنتنالم لجهلهنع
 

لقييد انييتطاا إيليييا أن يصييور الغربييا النفنيييا الحييائرة الالذعييا غربييا روحيييا معقييدة بعيييدة األغييوار، أو      
 غربا مفلنفا عميقا إن صح التعبير، غربا عن العالم أحنها الشاعر إيليا تنتبطن

وقيد امتياز شيعر  وشيعر إخوانيه . وار الوجود، بحثا  عين ميوطن آمينالذات اسننانيا، وتحاول أن تنبر أغ
 .ف  المهاجر بنزعا التأمل ف  الحياة، وه  إضافا جديدة للشعر العرب  كما نرى هنا

والجدير بالذكر أن الشاعر إيليا عاأ حياة غير منتقرة، بحثا  عين تيوفير أنيباب الحيياة الرغيدة مين      
اليييب عليييى الميييادة، ضيييارب بالروحييييات عييير  الحيييائط     مييين الجهيييا جهيييا، واصيييطدم بعيييالم جدييييد متك

                                                 

(
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الثانيا، فكان ذلك حيافزا  أهياب إليى البحيث عين حقيقيا هيذا العيالم، وعين حقيقيا ذاتيه، والنيبب في  وجيود  
 .إلى ما هنالك من تناؤالت عديدة، ولكن هل انتطاا أن يدرك حقيقا ما أجهد نفنه قصد معرفا كنهه؟

       

ماضيي  فيي  طالنييمه، يثييير مشيياكل فلنييفيا جييديرة بالتأمييل والتفكييير غييير أنييه ال يحييياول أن  إن أبييا     
إنه ال يعرف من أين جياء وال كييف جياء إليى هيذا . يتعمن  ف  خباياها ألنه وجد نفنه عاجزا  عن إدراكها

 :يقول حيث. العالم، إال أن ما ينتطيع تأكيد  هو أنه موجود بالفعل، ولكنه يجهل الغايا من وجود 
 

 جئت  ال أعلُم من أين ولكن   أتيتُ          
 ولقد  أبصرُت قدنام  طريقا   فمشيت         
 ونأبقى نائرا  إن شئُت هذا أم أبيتُ          
 كيف جئُت، كيف أبصرُت طريق ؟         

(. لنت أدري                                         
1

( 

 

خاضت فيها الفلنفا اسنالميا، مشكلا الجدنة والعدم، هل هيو قيديم أو حيديث ثم يثير مشكلا طالما      
أي هل هو موجود بوجود األزل أو أنه حيديث في  هيذا العيالم، وهيل هيو حيرن طليي ، أو أننيه ينيير حنيب 
يتييه وتقييف حيياجزا  أمييام إرادتييه، ونفنييه التواقييا إلييى إدراك حقيقييا نفنييه، وحقيقييا  قييوانين محييدندة، تحييدن ميين حرن

  :كما جاء ف  قوله. لعالم من حوله، بيد أنه كعادته يبقى حائرا ، جاهال  لكل ش ءا
 أجديٌد  أم  قديٌم  أنا  ف  هذا  الوجود؟                         
 هل أنا حرٌّ طلي  أم  أنيٌر ف   قيود؟         

 
 
 
 
 

 هل أنا قائُد نفن  ف  حيات  أم مُقود؟         
 أننن      أدري      ولكن   أتمننى           

(لنت أدري                                         
1

( 

 

                                                 

(
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(
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نظيير أبييو ماضيي  حولييه فوجييد الطبيعييا، انييترعت انتباهييه بعيي  عناصييرها، وراعييه أمرهييا، تأمييل فيي       
 البحر وما يخبئه من أنرار، وما يحمله من مظاهر القوة والجبروت، فظين بياديء 

 :  منه، ويبدو ذلك واضحا  من خالل أنئلته له إذ جاء ف  قولهاألمر أنه انبث
      

 قد نألت البحر يوما  هل أنا يا بحر منكا؟          
 أصحيح  ما روا   بعضهم عنن   وعنكا؟          
فكا؟            أم ُترى ما زعموا زورا  وبهتانا  وا 

 :ضحكت أمواجه من  وقالت              
 )9( لنت أدري                                     

 

ولكن الشاعر نرعان ميا عياد إليى رشيد ، وتأكيد مين أنن البحير نفنيه ال يمليك زميام أمير ، إنيه يعيان       
 :من األنر هو اآلخر مثلما يعان  الشاعر، وهذا ما قاله الشاعر

 

 أنت  يا  بحُر  أنيٌر  آ   ما  أعظم  أنرك         
 مثل   أيها  الجبار ال  تملُك   أمَرك  أنت          
 وحكى عذري عذرك .. أشبهت حالك حال          
 ؟..فمتى أنجو من أنري وتنجو         

(لنت أدري                                    
7

( 

 

  ينييياج  الشييياعر هنيييا البحييير بطريقيييا ُيخينيييل إلينيييا ونحييين نتليييو هيييذ  األبييييات أنيييه يبيييثن البحييير شيييكوا     
 .ومعاناته، وكأنه ينتمع إلى معاناة الشاعر فعال  

 

وحديث أب  ماض  مع البحر حديث طويل يحس قارئه وكأنما الشاعر قد تفاعلت نفنه مع البحر،      
فقييرب منييه وجلييس إليييه وأخييذ يفكيير فيي  أحوالييه فييال يييدا ظيياهرة ميين ظييواهر  وال نييرنا  ميين أنييرار  إال ذكيير  

 ". لنت أدري"يا  األمر لم يجد مفرنا  من قوله وانتطلع األمر فيه، ولما أع
لقد أرجع كل ش ء إلى البحر القوي الجبار، حين قال إن النحب الت  تروي األر  والماء اليذي يرتيوي 

وهيذ  الحقيقيا المعروفيا للنياس أجمعيين، يرتياب . به الناس والثمار الت  يأكلونها، كلها صيادرة عين البحير
وينيتمر أبيو ماضي  في  . لبحر ف  حقيقتها، ولكنه أيضا  ال يصل إليى يقيينف  أمرها الشاعر وينتطلع ا

مقارناته بين أحوال البحر وصفاته وبين نفنه وصفاتها، وال يصل إلى نتيجا أيضا ، وال يبرح الشك قلبه، 
 :فيختم مقطوعته بقوله
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 إنن    يا   بحُر   بحٌر  شاطئا     شاطئاكا                   
 غُد  المجهوُل   واألمس   اللذان   اكتنفاكا           ال         
 وكالنا    صائٌر  يا  بحُر  ف   هذا   وذاكا          
 ال    تنلن     ما    غٌد  ما  أمس؟    إنن                                        

(لنُت أدري؟؟                                    
1

( 

 

لطبيعا عند أب  ماض  رمزا  للحياة الهادئا المنتقرة، وترغيب الحياة فيه بعييدا  عين عيالم لقد كانت ا     
 .البشر الصاخب

      

إن إيليييا اصييطدم بعييدم حصييوله علييى غاياتييه فيي  حضيين الطبيعييا أي أنييه لييم ينييتطيع أن يفييرنج عيين      
نه ينتدرك ف  النهايا أن البحر همومه ف  رحابها، كأن يلجأ إلى البحر مثال  يبثنه همومه وشجونه غير أ

 .أيضا  ال يملك زمام أمر 
 

وذلك إن دلن على ش ء ف نما يدل على مدى الهواجس النفنيا، والشكوك الت  كانت تنتاب الشاعر      
إيلييا، فهييو ينشيد الراحييا والطمأنينيا إال أنييه ليم يقتنييع علييى ميا يبييدو بميا اعتقييد بيه، ومثييل هيذا الحكييم يصييح 

وبعبيارة أخيرى في ن شييعر  قيد ُصيبش بصيبغا فلنييفيا  .لييا، ألن ميييزة الشيك تجلنيت لدييه أكثييرعليى الشياعر إي
 .حائرة شاكا

      

إن إيلييييا أراد فييي  تأمالتيييه أن يتجيييرد مييين طبيعيييا الطيييين، وينيييمو فيييو  الحيييياة وفيييو  البشييير، ويحلنييي       
ماطيييا اللثيييام عييين أنيييرار بأخيلتيييه فييي  عيييوالم مجهوليييا، يحليييل الييينفس اسننيييانيا ويصيييورها بدقيييا، ويحييياول إ

ولكنييه الشييك . وفيي  كثييير مين هييذ  التييأمالت العميقيا الرحيبييا يحييدو  الشيك. الحيياة، وأنييرار مييا وراء الحيياة
الباحيث عين الحقيقيا، المتطليع إليى تحقيي  مثيل إننيانيا علييا خاليدة، ال تتطير  إليهيا الشيكوك، وال تلفعهييا 

رتييان إننييانيتان ومتاصييلتان فيي  الوجييود اسننييان ، وأن إن االغتييراب واالبتكييار ظاه. "األوهييام واألنيياطير
لييى إمكاناتييه  لييى ثرائييه الييداخل ، وا  العالقييا بينهمييا تكميين فيي  قهيير اسننييان الغترابييه وعودتييه إلييى هويتييه، وا 
الت  تخل  إنتاجا  ابتكارينا  يترجم ما يحنه اسننان من تواصل ميع نفنيه وميع واقعيه وميع اآلخيرين، وهيذا 

ي ال يقتصيير علييى منشييط معييين ميين مناشييط اسننييان بييل يشييمل كييل منشييط ميين مناشييط النيياتج االبتكييار 
(" اسننان يتصف بالجدة والمغزى وانتمراريا األثر

1
(. 
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إن ألغاز الكون شغلت باله وانترعت انتباهيه مميا دفعيه للخيو  في  هيذ  الطالنيم علنيه يخفيف مين      
فالعالقيا بيين االغتيراب واالبتكيار هي  عالقيا ارتبياط  .حيرته مما جعل أشعار  حافليا بهيذ  النزعيا التأملييا

بأن الجهد الفن  ف  تحويل الطاقا الحيويا من منطقا الغرائز إلى "غنيم  هالل . إيجاب  أو كما يشير د
(" منطقا الفن فيه توكيد للذات وانتعاضا عما يصيبها من صدما الفشل والحرمان

9
(. 

 

ومهمييا يكيين ميين أميير فيي ن الشيياعر يبقييى حييائرا  .   هييذ  المناجيياةومييا نخييال أبييا ماضيي  إال صييادقا  فيي     
تائها ، باحثا  عن الحقيقا أينما كانت علنه يشف  غليل روحيه التواقيا، ينظير أبيو ماضي  حوليه فييرى أنانيا  

 خاشعين، يفنون أعمارهم ف  عبادة ا ، وف  االبتهال إليه، فينرا إليهم ربما
أنييه نييرعان مييا يتراجييع حينمييا يفاجييأ بجهلهييم، ومعانيياتهم لمييا يعييان  ويبييدي يزيلييون غشيياوة قلبييه وفكيير ، إالن 

يحه  تهجمه على هؤالء، ويراهم عميانا  مثله ال نيما وأنهيم يأنيرون أنفنيهم داخيل الصيوامع، وهيذا ميا وضن
 :ف  قوله

 

 قيل أدرى الناس باألنرار نكاُن الصوامع         
 لنرن  شائعقلُت  إن  صحن الذي قالوا ف نن ا         
 عجبا  كيف ترى الشمس عيوٌن ف  براقع         
 .والت  لم تتبرقع ال تراها         

(لنت أدري                                
7

( 

 

وفييزا إلييى الييدير، فلييم يجييد عنييد أهلييه مييا يشييف  حيرتييه وقلقييه، بييل لقييد وجييدهم حييائرين قلقييين مثلييه إذ      
                   :يقول
 قد دخلت الدير أنتنط  فيه النانكينا                  

 ف ذا  القوم من الحيرة  مثل   باهتونا         
 غلب  اليأس  عليهم فهم  منتنلمونا         
ذا بالباب مكتوب عليه           : وا 

(لنت أدري                                  
1

(     
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تجل  الحقيقا من نكان المقابر، لكن النتيجا دوما  واحدة، وه  وحاول أبو ماض  مرة أخرى أن ين     
 :عدم االطمئنان إلى حقيقا معينا، وهكذا ظلن يعان  من ال أدريته فيقول

                                  

 ولقد   قلُت   لنفن   وأنا  بين   المقابر                      
 ال ف  الحفائر؟هل رأيِت األمن والراحا إ         
 فأشارت  ف ذا  للدود عيٌث ف   المحاجر         
 إنن  ثم قالت أينها النائلُ          

(لنت أدري                                
9

( 

 

 وانتقل إلى المقابر ينأل عن الموت، وهل هو فناء مطل  ال قيام بعيد  وال بعيث وال      
فتولى أنفا  حائرا ، فكل ما حوله يخيم الغميو  والظيالم علييه، " أدري لنت: "نشور، ولم يجد جوابا  نوى

وعاج بيالفكر، فليم يجيد عنيد  بارقيا أميل في  جيواب، وغشيى نفنيه صيراا وعيراك، فهيو ال ييدري شييئا  مين 
 :أمر ، وكذلك الناس من حوله، بل حتى مظاهر الطبيعا فنرا  يقول

 

           قد رأيُت الشهب ال تدري لماذا تشر ُ          
 ورأيت النحب  ال تدري لماذا ُتغد                   
 ورأيت  الغاب  ال تدري لماذا يور                    
 فلماذا  كلها  ف  الجهل مثل ؟            

(لنت أدري                                      
7

( 

 

نيياءل فيي  شييئون الننييك والزهييد والعبييادة، وفيي  وهيذا إيليييا أبييو ماضيي  فيي  طالنييمه بعييد أن تشيكك وت     
ماهيا الموت والقبر والبعث، وبعد ما حار ف  أمر القصر وناكنيه والكوخ والثاوين فيه، عرج على نفنه 

 :المضطربا الهائجا فوجد فيها صراعا  وعراكا  كاد يعتقد على أثر  بازدواج شخصيته إذ يقول
 

 راكا  إنن  أشهد ف  نفن  صراعا  وع         
 وأرى ذات  شيطانا  وأحيانا  مالكا           
 هل أنا شخصان يأبى ذاك مع هذا اشتراكا         
 أم تران  واهما  فيما أرا ؟         

(لنت أدري                                   
1
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مييوحأ قاحييل وتعجييب ميين قلبييه كيييف يكييون مشييرقا  بانييما  فيي  الصييباح، فييال يييأت  المنيياء إال وهييو      
 :كالقفر يقول
 كيف صار القلب روضا  ثم قفرا ؟         

 )9( لنت أدري                                      
      

وبعد نلنلا من األنئلا واالنتفهامات والشكوك، لم يصل أبو ماض  إلى ذلك النر الذي تنطوي علييه  
 لنكوت والرضا بما هو فيه نفنه، ولم يمكنه قلبه أن يكشف عنها الحجاب فآثر ا

 :   ويخرج من القصيدة كما دخل، فألغاز الوجود ال تزال بدون حل إذ يقول .من يأس وحيرة
 

 إنن  جئت وأمض  وأنا ال أعلمُ          
 أنا لغٌز وذهاب  كمجيئ   طلنم         
 والذي أوجد هذا اللغز لغٌز مبهم         
 ل إن    ال تجادل ذا الحجى من قا         

(لنت أدري                                       
7

( 

 

إن هذ  التأمالت تحاول أن تكشف مجاهله وألغاز  ف  الصورة الت  رنمتها ريشا المهجيريين، وهي       
ف  منارها تعبر عن أثر االمتيزاج الروحي  بالبيئيا المادييا في  األميريكتين، فمين الرهافيا الشيعريا والحيس 

لضارب بجذور  العميقا، إلى التراث الشرق  المشبع بروحانيا الشر ، لينتج هذ  الفلنيفا الشياكيا النفن  ا
الحائرة وكأنها روح ضال يحاول أن يتلمس ف  شعاب ليل الحياة قبنيا  ينيير معمييات هيذا الكيون وألغياز ، 

درييات أبي  ماضي  والتي  وقد دفع هذا الشعور بالقل  لمزيد من غياهب الحيرة النفنيا الت  تبيدو في  ال أ
تنتهييي  فييي  كيييل مقطيييع ب يقييياا متكيييرر، وكأنيييه اآلهيييا الذبيحيييا للضيييياا فييي  المجهيييول، وكأنيييه نغيييم راجيييف 

 . واألنى النفن  المعبر عن الفقر والحيرة والشك
وعلى هذا النحو ظيل أبيو ماضي  حيائرا  قلقيا  ال ينيتطيع فهيم الوجيود وال فهيم الكيون مين حوليه، فكيل      

طالنم، وكأنه أعيا  فكُّ هذ  الطالنم فرأى أن ييزيح أثقيال جهليه وحيرتيه عين صيدر  بكئيوس ذلك ألغاز و 
التفيياؤل الشييفافا، فهيي  التيي  تخييدنر حوانييه وتنيييم قلقييه، وتريحييه ال ميين التفكييير فيي  ألغيياز الوجييود والحييياة 

 .والفناء فحنب، بل أيضا  من التفكير ف  كل ما يجلل الحياة من بؤس وشقاء وحزن وألم
ذا كان البد من تقيويم طالنيم أبي  ماضي ، في ن القيميا التي  يمكين أن تحنيب للشياعر لينيت في        وا 

إمكانيا وصوله إلى ش ء من تأمالته الحائرة أو العكس، بل القيما الحقيقييا لهيذ  القصييدة الطويليا تبيدو 
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 تخلييو ميين قيييم فيي  مقدرتييه الفنيييا علييى إخضيياا الشييعر للتعبييير عيين هييذ  الغيبيييات فيي  قوالييب شييعريا ال
جماليا، وكيف مزج بيين عواطفيه الوجدانييا، وهيذ  المجيردات حتيى أننيا بيرغم ميا في  القصييدة مين قضيايا 
فلنييييفيا متعييييددة ف ننييييا ال نشييييعر بجفيييياف البحييييث فيهييييا ألن الشيييياعر انييييتطاا أن يييييدخل ذاتييييه الشييييعريا، 

جميال  يبعيد عين قارئهيا  وشخصيته الفنيا، وبذلك يح ن لنا أن نيزعم بيأن طالنيم أبي  ماضي  تتمييز بنير
 .الشعور بالملل والجفاف

 

 فقد يؤر  الشاعر ما أر  غير  من قبل حين البحث عن نر الحياة المختف  وراء أنتار      
 :أنا وابن -الغيوب مرة ومرة، فيعود بنفس الجواب، ويقف عاجزا  حائرا ، فيقول ف  قصيدة

 

 اقال ل  ابن  وهو حيران بما يحك  ويقر          
 كيف  كان ا ؟ إن  قد وجدت  ا   نرا           
 أنمع  الناس  يقولون  به  خيرا   وشرا           
 يا ابن  أنا مثل  الناس طرا: فأفدن  قلت         
 وف   العلا  أخرى-ل   ف  الصحا آراء         
 خلتن   أندل  نترا-كلما زحزحت نترا         
(ألمر وال غيري أدري لنت أدري منك با         

1
( 

 

مطلييييع القصيييييدة لييييه أهميييييا خاصييييا، ال ينبغيييي  أن تفوتنييييا مالحظييييا خصائصييييها الدقيقييييا، فهييييو أول      
اسباحا، ونقطا االرتكاز ف  المشاعر، ولحظا االنفجار العنيفا الت  لم تحتملها النفس فباحت بها، فكان 

و بييال وعيي  باألصييوات المهمونييا والتيي  تحمييل اختييار األصييوات المهمونييا متييدفقا  يلتييزم الشيياعر بيوع  أ
تتيردد بانتظيام لتعبير عين محنيا " القياف، الكياف، اليراء"صفا االنفجاريا ف  الوقت نفنه، فكانيت أصيوات 

وأشيبا  الليين " األليف، اليواو، اليياء"بينميا أدت أصيوات الليين . الشاعر، ما يتميز بيه مين حييرة وقلي  وشيك
 .بامتداد الحزن وانتمراريتهدورا  فعاال  ف  تضخيم اسحناس 

. وقد اختار الفتحا لتناهم ف  هذا اسحناس بل وتشيع نوعا  من الصراخ التناا مجراهيا ووضيوحه     
 . وانتخدم الشاعر ظاهرة تقديم الجار والمجرور ف  صدر البيت لتوضيح آراء  الذاتيا

ييد الوضيوح وعيدم االلتبياس في  حقيقتيه يف" وهو حيران"كما كان النتخدام االنم ف  الجملا االنميا      
وتأكيدا  للحالا النفنيا الت  يمر بها، فحالا االضطراب والشك والترقب تجعل األر  مين . المطلقا الشاكا

األميييور الملحيييا والمنغصيييا والمنيييتمرة فييي  حياتيييه، حييييث إن األر  والشيييك والحييييرة هيييو المؤشييير الحقيقييي  
 . رجيالمشاعر الشاعر وما يعتريها من عوامل خا
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وتعمييي  . وأيضييا  كييان لموقييع الطبييا  فيي  هييذ  األبيييات إيحيياؤ  القييوي بانييتمراريا حالييا الشييك وتأكيييد      
األمير اليذي " في  الصيحا آراء، في  العليا أخيرى" "خيرا  وشيرنا  "حالا القل  واالضطراب الذهن  الذي يعانيه 

 اسيقاعي   انتطاا به إنقاذ خاتما القصيدة من الخطابيا من خالل المنتوى
 .   لها، وذلك عن طري  التشطير الذي ناهم ف  توازي شطري البيت وتعادل أقنامها

   

ويعميل التقنيييم بيين جمييل البيييت عليى التنانييب، ويمييد  بمونييقى داخليييا، هييذا التيوازن اسيقيياع  فيي       
لييى اسحنيياس بييه خاتمييا القصيييدة يييؤدي غرضييا  مهمييا ، إذ يييوح  بيياالتزان النفنيي  الييذي ينييعى الشيياعر إ

لى درجا يطمح من خاللها للحصول على التوافي  والتصيالح ميع نفنيه، وميع مين يأميل  والوصول إليه، وا 
 . أن يعيأ بينهم، لتخفيف حالا التوتر واسرها  العصب  المنتمر الذي يعان  منه ف  غربته

 

أللفيياظ نجييد قييوة الحاجييا كمييا تخييتلط األصييوات المهمونييا مييع االنفجاريييا الشييديدة، فميين خييالل هييذ  ا     
ن كيييان مييين عيييالم األوهيييام، هييي  الرغبيييا األصييييلا  الملحيييا فييي  الحصيييول عليييى الوصيييول إليييى الحقيقيييا، وا 
المنيطرة على نفس الشاعر المغتربا ف  البحث أو ف  خل  عالم تنتم  إليه تعويضا  عن عالم االنتمياء 

تمثيل في  المكيابرة واالعتيداد بيالنفس، البشري المفقود، وه  ف  الوقت ذاته تحمل في  مشياعر مكبوتيا ت
وانعكييس كييل ذلييك علييى اختيييارات الشيياعر الفنيييا، فكانييت شييديدة التعبييير عمييا يريييد اسفصيياح بييه، فحييرف 

 .العطف يمد  بالنرعا الت  ينشدها ف  االنتماء إلى هذا المكان
معيان  والصيور ونياعد وقد حق  الشاعر ب قاما الحوار ف  القصيدة مزيدا  من القدرة على تنلنيل ال     

على تنام  الحدث، كما أن هذا الحوار ف  ظاهر  خارج  إال أنه ف  الحقيقا حيوار داخلي  ييوحى بميدى 
ليذلك انيتدرك هيذا الموقيف . الوحدة الت  تطب  على الشاعر ومدى االضطهاد الذي يعانيه من هذا النبيذ

 .بحنرة وألم
 

 .للموقف وهو عدم معرفته بالحقيقا أي انتنالمه إن الشاعر اكتفى برنم صورة نهائيا موجزة     
نجييد الشيياعر ميين خييالل هييذ  األبيييات فيي  البدايييا يننييلخ ميين عالمييه اننييالخا  قهرينييا ، وتييرف  نفنييه      

ليذلك كانيت العيودة النيريعا عبير . الخو  ف  العالم الجديد عالم الروح المحاط دائميا  بيالغمو  والرهبيا
. يرتيد إليى عيالم اسننيان. سننان عندما قال أنمع الناس يقوليون بيه خييرا  وشيرنا  األبيات التاليا إلى عالم ا

 .حيث ينقل حوار  النفن  إلى حوار مع اآلخرين
     

بصعوبا الحصول على " زحزحت"وكان النتخدام األفعال تأثير ف  النفس إذ أوحى الفعل الماض       
 . لتأكيد عدم الوصول إلى الحقيقا وتعقيد األمور" أندل"وانتخدم الفعل . الحقيقا والوصول إليها

وينتهيي  ميين حيرتييه باالنتنييالم، وتأمييل مخلوقييات ربييه علييه يجييد فيهييا طمأنينييا اليينفس وراحييا البييال،      
 :                                                   فيقول
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 األنام  وحالها ولقد نظرت إلى الحمائم ف  الربى        فعجبت من حال           
 تشدو  وصائدها يمد  لها   الردى        فأعجب  لمحننا إلى   مغتالها           
 فغبطتها   ف    أمنها    ونالمها        ووددت لو أعطيت راحا  بالها           
(وجعلت  مذهبها  لنفن    مذهب        وننجت أخالق  على   منوالها            

1
( 

 

      
متزج الرؤيا الدراميا بالرؤيا القصصيا عند هذ  المجموعا، فالدراما هي  ذليك الصيراا اليذي ت 

يدور بين نقيضين ف  العمل الفن ، بينما تعمد الحكايا إلى ربيط األحيداث بعضيها بيبع  والتنفييس عين 
لقاتلييا التيي  حجييم الكارثييا التيي  أصييابته، والبييوح بمييدى المعانيياة ميين حالييا التشييرد التيي  يعيشييها، والوحييدة ا

دراك الشياعر لكيل . تطب  على أنفانه بيراز االنفعيال، وا  بحييث تعتميد عليى الحيدث اليذي يجنيد التجربيا وا 
 . ذلك
 

ففيي  حالييا االغتييراب التيي  يعيشييها الشيياعر نييوف نلييتمس الصييراا الييداخل  الشييديد الييذي يييدور فيي        
ليذي ولنيد رؤييا درامييا خاصيا بيه يتصيارا أعماقه وننجد قدرته الفائقا ف  تجنيد إحنانه باأللم والفشل ا

حنيياس باليييأس باالنتنييالم للواقييع  فيييه اسحنيياس بالنييعادة التيي  ظيين بأنييه نيييجدها فيي  عييالم الطبيعييا وا 
هيييذا الصيييراا ولنيييد رؤييييا قصصييييا بيييين اعتقييياد  بوجيييود النيييعادة فييي  عيييالم . المعييييأ لعيييدم وجيييود الحقيقيييا

 .حاضر وانتنالمه له والمراوحا بينهماالطبيعا والوصول إلى الحقيقا ثم العودة إلى ال
واقتيران قيد ميع . معنيى التأكييد وانيتمراريا الوضيع والحيياة" لقيد"لقد كان لحرف التحقي  مقترنا  بيالالم      
تعمييل علييى تقريييب الماضيي  ميين الحييال الييذي هييو عليييه اآلن، وهيي  بييذلك تخليي  انييتمراريا " نظييرت"جملييا 

 .ليحق  من خاللها النرعا واالنتمراريا" الفاء"ربط المباشرة وه  كما انتخدم أدوات ال. الوضع والحياة
 
 
 
 

لتصيييوير شييدة حاجتيييه إليييى هيييذ  الصيييفات، وميييدى أنيييا  " أمنهيييا ونيييالمها"كمييا اعتميييد عليييى التيييرادف      
 . وفجيعته بفقدها

ا، ويزيد التكرار وتتراجع القصيدة فنيا  ف  البيتين األخيرين حين تتخذ من المباشرة والتقرير أنلوبا  له     
المفتعل من تقليل قيمتها، وكأن الحنرة والفشل واسحباط الت  تجيأ بها نفنه قتلت كيل الممييزات الفنييا 

 .لخاتما القصيدة
 

                                                 

(
1
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هيذ  النزعيا الشياكا في  شيعرهم " الدمعيا الخرنياء"ويصور لنا الشاعر إيلييا أبيو ماضي  في  قصييدته      
لييى مييا عييدا ، وأنييه إذا نيياور نفييس إننييان، ال يييدا فيهييا مجيياال  تصييويرا  دقيقييا ، وكيييف أن الشييك يغلييب ع

 . للطمأنينا وال لألمل، فهو يجعلها حائرة هائما ال تدري أين تذهب وال ماذا تفعل
 

يصونر الشاعر ف  هذ  القطعا مقابلته لفتاة حزينا حائرة تناوبتها الشكوك أميام فكيرة الميوت التي  ال      
األنى حين رأت جماعا من الننوة يبكين حبيبا  انتزعها الموت من بينهن دون تبق  وال تذر، وأخذ منها 

فأظلمت الدنيا ف  وجه الفتاة واكفهر عيشها وأصبحت تنظر إليى الحيياة نظيرة نيوداء . ما رحما وال شفقا
ولكيين الشيياعر نييرعان مييا طيييب خاطرهييا وهييدأ شييكوكها، فوصييف لهييا الحييياة ومييا . ملؤهييا التشيياؤم والحقييد

من خلود ونعيم، حتى اطمأن بالها وهيدأت أحوالهيا، فيأحسن الشياعر بالغبطيا والبهجيا لنجاحيه في   وراءها
 : إقناعها وتهدئتها

    

 ثم افترقنا ضاحكين إلى غد           والشُّهُب تهمُس فوقنا وُتشيُر                
(منصوُر   ه  كالمنافر آَب بعد مشقا          وأنا   كأن    قائدٌ               

1
( 

 

ذا الفراأ خشن وهو وثير نياعم،       وما كاد الشاعر يأوي إلى مضجعه حتى شعر بالضي  والحرج، وا 
ذا بالنييراج يكيياد ينطفيي ء أمييام عينيييه، وطمنييت نييطور الكتيياب بييين يديييه فهييو ال يكيياد يراهييا، وحامييت  وا 

ذا هيو ييردد ميع تليك الفتياة التي  حوله الشيكوك وانقطيع حبيل الرجياء، في ذا اليدنيا حوليه ظيالم في  ظيالم، و  ا 
 :اطمأنت ب يهامه بعد ما انتقلت شكوكها إليه إذ يقول

 
 
 
 
 
 

لى التراب نصير؟           (أكذا نموت وتنقض  أحالمنا       ف  لحظا وا 
1

( 

 

 يعترف بشكه حتى ف  الحب الذي هو أنبيل " أنت والكأس"وف  مقطوعا أخرى بعنوان      
بته بتناؤله وب نكار  عليها أن تحبه يوما  وف  كل أحواله، حتى لقيد نصيحته حيين العواطف، ويحرج محبو 

 :ضاقت بشكوكه إذ يقول ف  قصيدته
 

                                                 

(
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(قالت الشكُّ آفُا الحب فانبذُ  تنعِد          
9

( 
 

لقد حاول أبو ماض  أن يع  أنرار الكون، ونير الوجيود وميا هناليك مين منيائل الوجيود اسننيان ،      
ذهبييت نييدى، ولييم يكيين بمقييدور  أن يعيي  حقيقييا هييذ  -فيمييا يبييدو-فيي  ذلييك، بيييد أن جهييود  وأجهييد نفنييه

األنيرار التي  وصيفها باأللغياز المبهميا، فتأكيد ليه عيدم جيدوى النظير إليى الحيياة بمنظيار أنيود، فميا كيان 
ت فيي  منييه إال أن يأخييذ الحييياة بعالتهييا، فحيياول ميين ثييمن أن يختييرا فلنييفا حياتيييا أخييرى، هييذ  الفلنييفا تجليي

هروبييه ومعالجييا اغترابييه ميين أتعيياب فكيير  وعقلييه معييا ، بعييد أن تأكييد ميين عييدم جييدوى هييذا التنعييب الييذي ال 
ولعل هذ  القصيدة الت  بين أييدينا تؤكيد هيذا اليرأي، ألن  .يجن  من ورائه إال الحيرة واالضطراب النفن 

 :  ذ قالالشاعر من خاللها يحاول أن يبعد عن نفنه وعن اآلخرين شبح التشاؤم إ
 

 أيُّيها الشاكي  وميا بيك داٌء          كيف تغدو إذا غيدوت علييال         
 إنن شرن الجناة ف  األر  نفٌس           تتوقنى قبل الرحييل  الرحييال         
 وترى الشوك ف  الورود وتعمى          أن ترى النندى فوقهيا  إكلييال         
 الحيياة ثقييٌل           من يظن الحيياة عبئيا  ثقييال هو عبٌء على         
 واليذي نفنيه بغيير جميال          ال يرى ف  الوجود شيئا  جمييال         
 فتمتع بالصبح ما دميت فييه           ال تخف أن يزول حتى ييزوال         
ر البحث           ذا ما أظيل رأنيك  هيمٌّ            قصن  فيه ك  ال يطيوالوا 
 فاطلب اللهو ملما تطلب  األط           يار عند الهجيير ظيالًّ ظلييال         
 أنيت لألر  أوال  وأخييرا             كنيت مليكا  أو كنيت عبيدا           
إلى األفيول  ولكين           آفا النجيم أن يخياف األفيوال           كلُّ نجم  
 أتينا إليى الحيياة لنشيقى          فأريحوا أهل العقيول العقيوال ما         
 كن َهزارا  ف  عشِّيه يتغنيى           وميع الكْبل ال يبيال  الكبيوال         
 هو عبٌء عليى الحياة ثقييٌل          مين يظنن الحيياة عبئيا  ثقييال         
(كين جميال تر الوجود جمييال          أيهيذا الشاكي  وما بيك داٌء          

1
(     

 

إن الفكييرة المنيييطرة علييى القصيييدة هيي  أن نأخييذ المتعييا ميين الحييياة دون تفكييير فيهييا وال فيي  آالمهييا،      
ويحاول أن ُيخدنر حنننا، فالحيياة جميليا، وجمالهيا ييرد إليى الينفس، وال عبيرة بميا يبيدو مين منغصياتها، إن 

عيشه بيد ، فالعبرة بنفونينا ال بقييم األشيياء في  ذاتهيا، فمين كانيت نفنيه نيليما اسننان هو الذي ينغن 
فلنميييرح ولنييينعم . جميليييا رأى الحيييياة نيييارة بهيجيييا، ومييين كانيييت نفنيييه مريضيييا كئيبيييا رآهيييا مشيييوها كريهيييا

                                                 

(
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باللحظا الت  نحن فيها، ولنطرح كل هم عن ظهرنا، ولنل  عنيا كيل فكير في  غصصيها وخاصيا الغصيا 
 . لموت والفناءالكبرى غصا ا

 

إن كل إننان فان  ال محالا فلنطرد خوف الموت عن أنفننا ولنعب عبنيا  مين كئيوس الحيياة ومتعهيا،      
إننييا لييم نييأت للحييياة لنشييقى ونجمييع الهمييوم علينييا، وليينكن مثييل الطييير تتغنييى فيي  الهجييير، بييل ليينكن مثييل 

ر إحنانينا بيآالم الحيياة وميا نشيكو منيه الهزاز يتغنى وهيو في  القييود، وعليى هيذ  الشياكلا يحياول أن يخيد
 .ف  دنيانا

فف  هذ  الفلنفا يذيع معها انتنالمه للمقادير، مع اسنكار الشديد لكل ما يقال عن الغد المجهول،      
 :وفيها يقول" برندي يا نحب"ولعل خير قصيدة تصور ذلك قصيدته 

 

 غيرَي    الشُُّهبا  رضيْت    نفن     بقنمتها          فليراوْد           
 ما  غٌد   يا   من   يصور            لَ    شيئا    رائعا    عجبا         
 ما     له   عيٌن  وال   أثٌر           هو   كاألمس  الذي  ذهبا         
 انقن  الصهباَء إن حضرت          ثم صف ل  الكأس والحببا         
 أحسن  به          هو   ش ٌء    يشبه  الكذبا إن   صدقا    ال           
(أنا   من   قوم    إذا  حزنوا          وجدوا  ف   حزنهم  طربا          

9
( 

 

فهو مذعن للقدر را  بحظه المقنوم، وهو ال يرييد أن يفكير في  الغيد والفنياء، فالغيد ليم ييأت، وهيو      
ه أن يفكيير فيي  حاضيير ، إن الغييد لييم يولييد واألمييس قييد أيضييا  ال يريييد أن يفكيير فيي  األمييس وهمومييه، فحنييب

انتهيييى، وهيييو ييييدعو صييياحبه أن يصيييب ليييه الخمييير وأن يحدثيييه عنهيييا وعييين كئونيييها ويتيييرك حيييديث الغيييد 
ويعليين أنيه يقتييبس فرحيا الحييياة  .المجهيول، فيي ن الصيد  الييذي ال يحيس بييه مثليه مثييل الكيذب نييواء بنيواء

اصييطدم بتشيياؤمه وبتفكييير  العمييي  فيي  آالم البشيير مييع  فيي ن هييذا التفيياؤل. حتييى ميين خييالل الحييزن واأللييم
فليييس للشيياعر وال للكاتييب أن يطليي  العنييان سحنانييه ومشيياعر  ألنهييا فيي  " التأمييل فيي  الطبيعييا والكييون، 

جوهرها فرديا محضا، بل عليه أال ينجل منها إال ما هو عيام مشيترك بيين النياس كميا يقتضييه المنطي  
(" والفكييير

1
فييي  بعييي  قصيييائد  شيييكل صيييراا نفنييي  بيييين اسحنييياس بهميييوم الحيييياة ، واتخيييذ ذليييك عنيييد  )

وفيهييا نجييد فتيياة . التيي  يرمييز بهييا إلييى الكهولييا" المنيياء"واسحنيياس بمتعهييا علييى نحييو مييا نييرى فيي  قصيييدة 
 ترنو إلى غروب " نلمى"تنمى 
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رها، الشمس وقلبها زاخر بالقل  والهم ف ن الضحى، بل النهار جميعه فرن من تحت عينها وغاب عن بص
وه  مكتئبا لما ينشر المناء حولها من ظيالم، وينيألها أبيو ماضي  لمياذا تجيزا عليى النهيار أو الشيباب 

أحالمه ورغائبه ونماؤ  وكواكبه، ويطلب منها أن تطرح عنها ( دجى الكهولا)الماض  وللدجى الحاضر 
نشي  ننييم األزهيار همومها وأن تمتع نفنها بميا في  ليلهيا مين جميال، فتصيغ  إليى صيوت الجيداول وتنت

 :وتبصر الشهب نابحا ف  أجواز الفضاء قبل أن ينزل بناحتها الموت ويحل العدم والفناء كما ف  قوله
          

 فاصغى إلى صوت الجداول جاريات  ف  النفوح                  
 وانتنشق   األزهار ف  الجننات  ما  دامت  تفوح                 
 بالشهب  ف   األفالك  ما  دامت  تلوْح         وتمتع            
 من  قبل  أن  يأت    زماٌن كالضباب أو  الدخان           

 ال تبصرين به الغدير                           

 وال يلذُّ  لك  الخرير                            
 لتكين حياتيك كليها أميال  جمييال  طينبيا           

 ولتمأل األحالم نفنك في  الكهولا والصبيى         
 مثل الكواكب ف  النماء وكاألزاهر ف  الربى         
 ليكن بأمر الحب قلبيك عالميا  في   ذاتيه         

 أزهار  ال تذبل                           
 ونجومه ال تأفل                           

 
 
 

(وانترجع  مرح الفتاة  فدع  الكآبا واألنى         
1

( 

                             

فالتجربا تتصل ظاهرا  بالنفس والطبيعا، لكنها تعبر ضمنا  عن الزمن وتطور  ونزوعه باسننان مين      
وميا دام التغينير محتنميا  كتعبيير عين حركيا اليزمن، ف نيه يعتيري الميرء . نعيم الحياة إلى جحيم الهرم والزوال

 .إذ يبصر غد  ف  حاضر ، ويحيا ف  خاطر ، متعاميا  عن الفرح بيومه المتعاف  النعيد بالهموم،
أكثر الشاعر من صيغا األمر وداللتها البيانييا في  المقياطع الثالثيا األخييرة عنيدما ميال إليى النزعيا      

ن طبيعيا التجربيا فهيذ  الصييغا منيتمدة إذن مي. التفاؤليا وعندما تحول من التنياؤل إليى اسرشياد والتعلييم
 :ونراها ف  قوله

 
                                                 

(
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-ليتكن حياتيك وليتمأل األحيالم-وتمتعي  بالشيهب-وانتنشيق  األزهيار-فاصغ  إليى صيوت الجيداول"     
 ".فدع  الكآبا وانترجع  مرح الفتاة-فال تقول  كيف مات-ليكن بأمر الحب

 

ا بصيييفا اليييوع  ولعيييل تكيييرار هيييذ  العبيييارة فييي  مثيييل هيييذ  الصييييش أضيييفى عليييى القصييييدة صيييفا شيييبيه     
فهو يعبر عن حكم عقلي  أو وجيدان ، والحكيم واألمير ينطوييان عليى وعي  ثابيت واقيع في  حيدود . النثري
 . النثر
دعيي  : ويطلييب منهييا أالن تفكيير فيي  الحييياة، فييالتفكير فيهييا يبعييث علييى اسحنيياس بآالمهييا، ويقييول لهييا     

 . تكن حياتك كلها آماال  وأحالما  جميلاالكآبا واألنى، وعودي إلى مرحك القديم ف  صحوة النهار، ول
ف  قصيدته يحياول أن يخيدنر حيسَّ نيلمى إزاء هميوم الحيياة وخطوبهيا، فيطليب -كما رأينا -وهو هنا     

إليها أن تننى ما ه  فيه من كهولتها وأن ال تذكر ما مضى من شبابها وتمتع نفنها عين طريي  حنيها 
 .المخدِّر بالطبيعا وغير الطبيعا

 

فهو ال يؤمن بعالم آخر وراء دنيا ، وهو لذلك يدعو إلى اسقبال على مالذها قبل أن نتحول إليى ال      
شي ء، إليى العيدم والفنياء، وقييد تنتابيه لحظيات تفكيير فيي  عيالم النيماء، ولكين نييرعان ميا يهيبط إليى كونييه 

دنر حننيه وأناميه وتصيورها المادي ومطالبه الحنيا، أو تبدو دائما  له الحياة جميلا، ف ن لم تكن جميليا خي
 .جميلا خالبا تبعث على الرضا والتفاؤل واالبتنام

 

كمييا ويييدعونا أالن نغييتم وال نبتييئس حتييى  لييو ابتأنييت الطبيعييا نفنييها، فييالعمر قصييير وحياتنييا وشيييكا      
الييزوال ونييننته  إلييى العييدم وال محييين، فحييرٌي بنييا أن نلقييى الحييياة مبتهجييين، دون أن ننغصييها بييذكرى 

اب تييولى، أو محبوبييا خانييت، أو تجييارة خنييرت، أو أعييداء كشييروا عيين أنيييابهم الحييداد، وحتييى كييوارث شييب
 ":ابتنم"الليال  وخطوبها يجب أن نلقاها بالتفاؤل واالبتنام، حيث يقول ف  قصيدته 

 ابتنم يكف  التجهُّم ف  النما: النماء     كئيبٌا      وتجهنما           قلتُ :  قال          
با ولنى: قال           با المتصرِّما: الصِّ  فقلت   له   ابتنم           لن يرجع األنف الصِّ

 الت   كانت نمائ  ف   الهوى           صارت  لنفن  ف  الغرام  جهنما: قال          
 خانت   عهودي   بعد  ما    ملنكتها           قلب ،  فكيف  أطي    أن  أتبننما          
يت    عمرك   كله     متألما: قلت            ابتنم  واطرب  فلو   قارنتها           قضن
 العدا  حول   علْت   صيحاتهم           أُأنرُّ  واألعداء حول  ف   الحمى: قال          
 ماابتنم،  لم   يطلبوك   بذمِّهم           لو  لم  تكن  منهم  أجلَّ  وأعظ:  قلت          
 ابتنم ولئن  جَرْعت  العلقما: الليال    جرنعتن      علقما            قلت:   قال          
 فاضحك ف ن الشهب تضحك والدجى          متالطٌم،   ولذا   نحبُّ    األنجما           
 رغماالبشاشا  ليس   ُتنعد   كائنا          يأت  إلى  الدنيا  ويذهب  م:   قال          
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(ابتنم  ما  دام  بينك  والرندى          شبٌر،  ف نك   بعُد   لن   تتبنما :  قلت          
1

( 

 

تييدعو هييذ  القصيييدة إلييى التفيياؤل المطليي ، ألينييت تلييك القصيييدة وليييدة ذلييك الصييراا النفنيي  الييذي      
وح  بهيذا التفياؤل في ن يعيشه الشاعر، وذلك االضطراب الشديد، فعلى الرغم من مظهير القصييدة اليذي يي

الييذي يييدور بينييه وبييين نفنييه يؤكييد تلييك الظييروف الحياتيييا القلقييا التيي  يعيشييها الشيياعر، " المونولييوج"ذلييك 
لينييت عمييال  عقلينييا  محضييا ، ولينييت عمييال  ميكانيكينييا  "فعمليييا الخليي  الفنيي  فيي  مفهييوم الشييعراء الييواقعيين 

نميا هي  عمييل يشيارك فييه العقييل اليواع  والوجييدان إطالقيا ، ولينيت عمييال  نيانيينا  أو اجتماعينيا  خ الصييا ، وا 
والخيال جميعا ، بل إنن للوجدان والخيال فيه نصيبا  ال يمكن االنتغناء عنه، بل إنن االنتغناء عنيه يبطيل 
العمييل الفنييي  مييين أنانييه ويمنيييخ الحقيقيييا الموضيييوعيا والحقيقييا الفنييييا كلتيهميييا، أعنيي  أننيييه ينتيييزا الحيييياة 

(" فف ينابيع الجمال من الواقيع ذاتيه ومين الفين ذاتيهوالحركا، ويج
9

فقيد حياول مين خيالل هيذ  القصييدة . )
أن يصور ف  أنلوب حواري تلك المشياغل التي  تهيدند كيانيه، ولكنيه في  الوقيت نفنيه أعطيى الحيلن اليذي 

ل والتفيياؤ  .قييد يخلصييه ويخلنيين اآلخييرين، ومييا الحييل عنييد أبيي  ماضيي  إال عييدم التفكييير فيي  هييذ  المشيياغل
وميا ييزال . دائما  ما دمنا أحيياء، ولننتهيز فرصيا الحيياة قبيل أن نصيير إليى ال شي ء، إليى تيراب في  تيراب

يييردد أن اسننييان الكئيييب يصييبش الحييياة بكآبييا نفنييه وأفكييار  النييوداء التيي  تلييح عليييه، فالتشيياؤم والتفيياؤل 
أشرقت نفنه واغتبطيت وابتنيمت، مرجعهما إلى اسننان، فهو الذي إن قبل الحياة كما يهديها القدر إليه 

ن لم يقبلها وأحسن بأشيواكها وشيرورها أظلميت نفنيه ويئنيت وابتأنيت، فينفس اسننيان هي  التي  تعكيس  وا 
منا كدرة قبيحا، وها هو يقول من قصيدته   ":الغبطا فكرة"له الحياة إمنا نقيا جميلا، وا 

 

 أقبل  العيُد  ولكن  ليس ف  الناس  المنرنة           
 ال   أرى  إال   وجوها    كالحات   مكفهر          

 وخدودا   باهتات  قد  كناها  الهمن   صفر          
 وشفاها   تحذر الضحك كأن الضحك  جمر          
 ليس  للقوم  حديث  غير  شكوى  منتمر          
 ال  تنل  ماذا  عراهم  كلهم  يجهل   أمر          
 ائر  الخائف  قد   ضينع  وكر حائٌر  كالط         
، واألشراك  ف  نجد    وحفر            فوقه  البازين
 كلهم يبك  على األمس ويخشى  شرن  بكر          
 أيها  الشاك   الليال    إنما  الغبطا   فكر          

                                                 

(
1

 .98ديوان الخمائل، ن: أبو ماض ، إيليا( 

(
2

 .111درانات نقديا ف  ضوء المنهج الواقع ، مكتبا المعارف، ن: مروة، حنين (
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 ربما انتوطنت الكوخ وما ف  الكوخ ِكنر          
ذا رفنت على القفر ان           توى ماء   وخضر وا 
 لك، ما دامت لك، األر  وما فو  المجرن          
 ف ذا   ضينعتها   فالكون   ال   يعدل   ذرن          
 فتهلنل   وترنم   فالفتى   العابس   صخر          
 نكن   الدهر  وحانت  غفلٌا  منه   وِغرن          
ن  العيد  مثل  الُعرْ           (س  مرن  إنه  العيد  وا 

1
( 

 

فالنيياس هيييم اليييذين ينشيييرون جييو الحيييزن والكآبيييا حيييولهم، بميييا يصييورون ألنفنيييهم مييين نييييئات الحيييياة      
ن الواجييب أن يتخلصييوا ميين  وشييرورها، يفكييرون فيي  األمييس الماضيي  ومحنييه وفيي  الغييد المقبييل وظلمييه، وا 

 . والقل  والخوف هذ  الهموم الثقيلا الت  تجثم على صدورهم وتشيع ف  حياتهم الحزن والنواد
إن الغبطيييا تنبيييع مييين الييينفس حيييين يعييييأ اسننيييان عيشيييا راضييييا بحاضييير ، فيييال تهتيييف بيييه هواتيييف      

هواتف الفناء والعيدم، إنميا تهتيف بيه ميالذ اللحظيات الحاضيرة، إن الغبطيا : الماض  وال هواتف المنتقبل
لقفيير جنييا وفردونييا  مشييتهى، رميز الجمييال فيي  الحييياة، بهييا يكتنييى الغصيين رونقيه ونضييرته، وبهييا يصييبح ا

 .فلتبتهج ولتفرح ما دمت حينا  
 

ويكرر أبو ماض  أن العدم والفناء نهايا الحياة وحريٌّ بنا أن ننهب متع دنيانا وملذاتها نهبا  قبل أن      
 :تفلت فرصا العمر من أيدينا، ودائما  متعها وملذاتها الحب والخمر والطبيعا إذ يقول

 ك بالمداما جنا           ف  األربع المهجورة األدراسِ واخل  لنفن         
(الحب  فيها بلبٌل   وخميلٌا          وندى  وأضواٌء على األغراِس          

1
( 

 

وال يميل اليدعوة إلييى اطيراح الهمييوم وننييان اآلالم وكييل ميا يعكير صييفاء الحيياة ونقاءهييا، فليك لحظييا      
 .ل ما عداها باطل وقب  الريحالمتعا والنعادة الت  أنت فيها، وك

 

وهذا التفاؤل الذي يجري ف  شعر أب  ماض  تنفذ فيه من حين إلى حين لحظات حيرة وقل ، فهيو      
ن بعي      جوانبهيا مين تشياؤم  ال يتفاءل ف  الحياة عن غير بصيرة وفهم، بل هيو يفكير فيهيا وفيميا يليون

بيين "لهما صراعا  بين القلب والعقل كميا في  قصييدته ونواد، حتى لنرا  يقرن الصفحتين والمنزعين، ويجع
يفجيير ينييابيع الشييقاء، ويضييغط عليييه الحييزن  فالقلييب يفجيير ينييابيع النييعادة فيي  اليينفس، والعقييل" مييد وجييزر

 :فيقول
 

                                                 

(
1

 .111المصدر الناب ، ن (

(
1
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(ال تنألون  اليوم عن قيثارت           قيثارت  خشٌب بال أنغاِم          
9

(       
  

و ال هيا  عن التفكير حتى ف  التفاؤل نفنه ومصدر  ومصيدر ميا يبحيث عنيه فلم يكن تفاؤله عابثا  أ     
تصور مدى عنائه ف  هذا البحث، فقد ذهب يطلب النيعادة عنيد الطبيعيا، " العنقاء"من منرة، وقصيدته 

. عنيييد الفجييير واليييدجى والنجيييوم والبحييير، فنيييخرت منيييه، فطلبهيييا فييي  القصيييور واألكيييواخ، فليييم يجيييد لهيييا أثيييرا  
يتزهد، فوأد أفراحه وحطم أقداحه، ورزح تحت الزهد حتى كاد أن يلفظ أنفانه، ولم يفز منهيا ونصحو  أن 

 :بطائل، فترك عالم اليقظا إلى عالم الرؤى واألحالم، لعله يراها ف  أطياف المنام، يقول
 

(ثم انتبهُت فلم أجد ف  مخدع         إال ضالل  والفراأ ومخدع           
7

( 

 

هييا فيي  الزمييان ومييرور  ولكنهييا لييم تلييح لييه، وعييرف أخيييرا  أنهييا ال تييأت  ميين الخييارج، فهيي  وذهييب يطلب     
 :ف  النفس وف  أحانينها وف  أناها ودموعها، يقول-كجذوة نار-منتقرة ف  داخله إذ تكمن

 عصر األنى روح  فنالت أدمعا           فلمحتها ولمنتها ف  أدمع          
 
 

(ال يجدي  الفتى         أن الت  ضينعتها كانت مع   وعلمت حين العلم         
1

( 

 

واقتيييران تفاؤليييه بهيييذا . إن تفييياؤل إيلييييا ليييم يكييين فارغيييا  مييين القلييي  والحييييرة واسحنييياس باألنيييى واألليييم     
اسحناس هيو اليذي أعطيا  حدتيه وتوهجيه،فهو يقبيل عليى التفياؤل فيرارا  مين التشياؤم الكرييه وميا يجير مين 

نه الملجأ الذي يجيد فييه راحيا قلبيه مين الهيواجس المخيفيا والخيواطر المفزعيا المرعبيا، حزن وقل ، بل لكأ
وهيي  خييواطر ال تأتيييه ميين إحنانييه بييآالم اسننييانيا وحييدها، بييل تأتيييه أيضييا  ميين عجييز  عيين حييل ألغيياز 

لييى أ ييين الوجييود وفهييم أنييرار ، فمييا الكييون ومييا الفلييك ومييا الطبيعييا ومييا بييدؤها ونهايتهييا؟ وميين أييين نجيي ء وا 
نذهب؟ وما الموت المخيف الذي ال يبقى على حي ؟ وميا اليدين وعيالم النيماء، وهيل ينيتطيع هيذا العيالم 
أن يفنييير لنيييا المعمييييات التييي  نحيييار فيهيييا، وهيييل هيييو عيييالم حقيقييي  أو مييين صييينع الخييييال؟ لقيييد حييياول فييي  

ى إلييى األر ، أن يصييعد فيي  مييدارج هييذا العييالم، فطييار قليييال، ولييم يلبييث أن هييو " اسلييه الثرثييار"قصيييدته 
وظل فيها وظل معه قلقه وحيرته، فلجأ إلى العقل ينأله ولم يجد عند  جوابيا  شيافيا ، فييئس منيه، ومضيى 

 :يتخبط ف  شكه، غير مؤمن بش ء نوى وجود  وما يكون بعد الوجود من موت وعدم كما ف  قوله
 

(ما لح أ بالموت عنه انفصال         إنن دنيا  هذ  أخرا           
9

( 

                                                 

(
2
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(
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 .11ديوان الجداول، ن: أبو ماض ، إيليا (

(
1
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فمييين شييياء فليييينعم بيييدنيا  ومالذهيييا قبيييل أن يفيييوت األوان وينيييزل بيييه الفنييياء النييياح  المييياح ، ولييييدا      
 :التفكير ف  الحالل والحرام وما شرعه النبيون يقول

 

 أكبر اسثم قولا المرء هذا الي       أمر   إثٌم   وهذ    فحشاُء               
(كالذي شاء وضعه األنبياء         ليس بين الصالح والشر حدٌّ          

7
( 

 

وهكذا يهرب الشاعر من حاضير قياس  ألييم، أثقيل علييه بغربيا  عزلتيه عين مجتمعيه حينيا ، وعين ذاتيه      
حينا  آخر، إلى عالم آخر روح  قد يجد فيه ما يخفف آالم الغربا، ويلطنف من قناوته مهما كان عنف 

             .       هذا العالم اآلخر، وحجم عذابه
             

                                                                                                                                                      

(
2

 .  117اب ، نالن (

(
3

 .91الناب ، ن (
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 الخاتمة 
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وأنييلم علييى أبلييش العييرب، ومعلييم البشييريا نيييدنا أحمييد ا  الييذي يننيير العنييير وأنييار النييبيل، وأصييل       
 وبعد،.. محمد صلى ا  عليه ونلم وآله وأتباعه ومن نار على هديه إلى يوم الدين

 
ن خالليه، القضييا الرئينيييا التي  أثارتهييا في  ذهنيي  فهيذا جهيدي المتواضييع، وأشيعر بييأنن  عالجيت ميي     

قراءتييي  األوليييى لالغتيييراب خاصيييا عنيييد أحيييد شيييعراء المهجييير اليييذين اكتيييووا بنيييار الغربيييا مميييا دفعنييي  إليييى 
انتقصاء ظاهرة االغتراب بالبحث والدرانا عند الشاعر إيلييا أبيو ماضي  التي  تعيد بحي  قديميا وجدييدة، 

يشه اسننان الفلنطين  المشرد ف  بقاا األر  وما يقانيه من اغتراب ومدى ارتباط هذ  الدرانا بما يع
 .من جميع الوجو 

 

 :وقد قسمت بحثي إلى خمسة فصول     
  :الفصل األول     

تناولت فيه مفهوم االغتراب وأبعاد ، وصورا  من ألوان االغتراب في  العصيور األدبييا                    
يومنا هذا، وقد وجدت أن االغتراب ليس ذلك المفهوم التقليدي الذي ينحصر  المختلفا منذ الجاهليا حتى

نمييا هنيياك أنييواا أخييرى مثييل االغتييراب المكييان  واالجتميياع  والنفنيي  الروحيي  . فيي  البعييد عيين الييوطن، وا 
فالشعر التقليدي صور الغربا المكانيا، بينما انيتطاا الشيعر المهجيري أن يصيور الغربيا النفنييا الحيائرة 

 .ذعاالال
 

فهنييياك غربيييا بنييييطا نييياذجا واكبيييت بنييياطا الحيييياة الجاهلييييا، فييي  حيييين هنييياك غربيييا معقيييدة بعييييدة      
األغوار، أو غربا مفلنفا إن صح التعبير، غربا عن العالم أحنها المهجريون تنتبطن الذات اسننانيا، 

 .وتحاول أن تنبر أغوار الوجود، بحثا  عن موطن آمن
 -

  :الفصل الثاني     
تناولت فيه الدوافع العاما والخاصا الت  تدفع اسننان بصيفا عاميا لالغتيراب عين                      

كييالظروف النيانيييا واالجتماعيييا واالقتصيياديا، كييذلك عرجييت علييى الييدوافع : وطنييه تحييت ظييروف كثيييرة
 .وظلم وألم الخاصا عند الشاعر إيليا أبو ماض  من حيث ظروفه االقتصاديا واالجتماعيا من فقر

وكيييان البيييد . كيييل هيييذ  اليييدوافع تركيييت آثارهيييا العميقيييا فييي  النفيييوس، وحبنيييت العواطيييف فييي  الصيييدور     
ونحيين نعلييم أن االنفعييال ميين أول العوامييل التيي  . للعواطييف واألفكييار أن تخييرج ميين تلييك الصييدور والعقييول

للتعبير عن الحالا االغترابيا  تدفع إلى قول الشعر، فليس غريبا ، والحالا هذ ، أن يظهر شاعر مثل إيليا
فاألدب أكثر قدرة على وصف المشاعر اسننانيا ف  أد  تفاصيلها، وهو يصيور المواقيف . الت  يعيشها

والمشكالت الحياتيا بصورة عميقا تكشف عن خصوبا الواقع االجتماع  وعن تعقد عالقا اسننان بهيذا 
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ائر المهيياجرين، ميين حيييث الغايييا واألهييداف ومييا ميين شييك فيي  اخييتالف هجييرة أبيي  ماضيي  عيين نيي. الواقييع
فهييو . التيي  احتضيينتها تمنيييات ميين صييغر ، وأصييبحت قريبييا المنييال فيي  واقييع التحقييي  عنييد بلييو  الرجولييا

يطميييح إليييى اعتنيييا  اآلراء الثمينيييا الجيييوهر، المكتنيييزة المعيييان ، الواضيييحا المنيييالك، ويتطليييع إليييى مجتميييع 
حاوليت قييدر اسمكيان ميين خيالل الميينهج النونييولوج  تحديييد  فقييد ليذلك. تنيود  أجييواء الطمأنينيا والنييالم

عالقييييا الشيييياعر بييييالظروف االجتماعيييييا وأنييييباب الحييييياة المعيشيييييا، والعالقييييات االجتماعيييييا، واألنييييباب 
الشخصيييا والعامييا، المؤديييا إلييى الغربييا والمعانيياة الدائمييا، وبييال شييك، إن هييذ  الظييروف واألنييباب تلعييب 

 . مين الشعر، وتحدد اتجاههدورا  كبيرا  ف  تغذيا مضا
 

  :الفصل الثالث     
درنت فيه بصورة مفصلا إلى حد ما االغتراب المكان  مبينا  فيه أثر المكان الذي                      

 .يعيأ فيه اسننان وتأثير 
 وقيييد اتضيييح أن االغتيييراب المكيييان  عنيييد إيلييييا، قيييد حميييل الكثيييير مييين مشييياعر الحيييزن واألليييم والقلييي      

والتمز ، واتنم بالشكوى المرنة الموجعا، ألن االغتراب، هو انفصال أو انشقا  بين اسننان وجانب مهيم 
حنياس اسننيان بافتقياد المكيان األصيل ، وهيو جانيب مين "مكانيه األصيل "وأنان  في  حياتيه، وهيو  ،  وا 

عذاب واأللم واسحناس الجوانب األنانيا ف  حياته، البد أن يشعر بالضي ، وأن ينبب له الكثير من ال
 . بالتمز 
لقييد كييان االغتييراب المكييان  عنييد الشيياعر إيليييا نييوى مأنيياة وأي مأنيياة، مأنيياة تحكيي  قصييا الرحيييل      

عن المكان األصل ، تجربا قانيا عانى من جرنائها المهاجر العرب  ما عانى حين طونحت به المقيادير، 
 .وجعلته عرضا لألرزاء

      
      : عالفصل الراب     

وركزت فيه على أن الشاعر أكثر التصاقا  بمجتمعه وأكثيرهم  ب االجتماع ااالغتر                       
انتجابا لما يحدث داخل المجتمع، وانعكاس األحداث المختلفا ف  المجتمع على نفنه، مبينا  وموضحا 

عليييم اجتمييياا "النونييييولوج   العالقيييا الوطييييدة بيييين الشييياعر ومجتمعيييه مييين خيييالل التركييييز عليييى المييينهج
فالشييياعر لييييم ينيييتطع التكيييييف مييييع مجتمعيييه، فاننييييلخ عنيييه، وقطييييع صييييلته بييياآلخرين، الييييذين لييييم ". األدب

لكنه عبر عن انتيائه من . ينتطيعوا أن ينتوعبوا تطلعاته فعانى عذاب الوحدة والعجز عن تغيير الواقع
الخيالن، فجنيد بيذلك وظيفيا الشياعر  واقعه الفاند وعمل على كشف عيوبه، وانيتطاا أن يرنيم طريي 

يجابييييا  . الحييي ، وظيفيييا الكشيييف والخلييي  والتوجييييه وموقيييف الشييياعر الرائيييد، اليييذي يجيييب أن يكيييون ميييؤثرا  وا 
فكييان إيليييا نمييوذج ميين الفئييا المتميييزة ميين . وفيياعال ، فيي  كييل مييا يتعليي  بييأمور مجتمعييه، وبوجييود  ك ننييان

لصييمود، التيي  جمعييت بييين الييرف  والتكيييف معييا ، الييرف  المغتييربين، ذات الييوع  الكبييير، والقييدرة علييى ا
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فكييان اغترابييه علييى الييرغم ميين مظهيير  . لمجتمييع الفنيياد، والتكيييف أو االننييجام مييع الييذات، وااللتحييام بهييا
 .النلب  إيجابيا ، ألنه اضطلع بدور الكشف والتعريا، وهو الخطوة األولى ف  طري  التغيير

  
توصيلت إليى أن مجتميع إيلييا قيد دفيع ثمين تليك  "الروحيو فسي االغتراب الن"الفصل الخام       

التغيييرات التيي  بييدلت البنيييا االجتماعيييا، وأدخلييت إليهييا الكثييير ميين التعييديالت التيي  منييت الفييرد وعواطفييه 
هييذ  الظييروف والتغيييرات التيي  مييرن بهييا مجتمييع إيليييا، وكييذلك تقلييب الحييياة فيي  العييالم . وعالقتييه بييالمجتمع
ل إليييه، واختالفييه عيين العييالم الييذي عيياأ فيييه الشيياعر فيي  وطنييه، دفعتييه إلييى االغتييراب الجديييد الييذي انتقيي

النفنيييي  فيييي  المجتمييييع الييييذي يعيييييأ فيييييه، وعييييدم الثقييييا بالحييييياة التيييي  يحياهييييا، لتقلييييب أوضيييياعها وتتييييابع 
، لقد عبنر الشاعر إيلييا عين اغترابيه النفني ، ابتيداء مين ضييقه بالحيياة، والتقلييل مين شيأنها. إلخ...محنها

 . ومرورا  بموقفه من الناس وانتيائه منهم، حتى وصوله إلى مرحلا الضي  حتى بنفنه
 

لقد كان اغترابه انفصاال  عن عالم الواقع، وهربا  إلى عالم الرؤى والتخيالت، وانتنالما  وتنصال  من      
ل المنيؤوليا، فأدى بذلك وظيفا نلبيا، أبعدت صاحبها عن المشياركا في  تحمي. أي موقف إيجاب  مؤثر

بييد أن شياعرنا بحيث عين مخيرج مميا هيو فييه، فكيان اغترابيه الروحي ، . وجعلته يقف عليى هيامأ الحيياة
والمقارنيا بيين . بمثابا ملجأ يلجأ إليه، ليهون عليه من أمر هذ  الدنيا، ويعطيه الدافع على تحمل مآنييها

العربيييا، ونظيرتهييا فيي  المقابييل بيياالغتراب الييروح الشييرقيا القائمييا علييى صييلا األرحييام، والعييادات والتقاليييد 
الروح  ف  البالد الجديد، ف  المهجر ف  أمريكا، وكيف أنها قائما عليى المادييا البحتيا والمصيالح التي  

 .تفتقد إلى العالقات الحميما الت  وجدت ف  المشر  العرب 
 

 ..وأخيرا      
بالمواصيفات المشيار إليهيا، في نن  أؤمين دائميا   وبعد أن أعيانن  ا  عليى إنجياز ميادة هيذا البحيث        

أن باسمكان أفضل مميا كيان، وأن الكميال   وحيد ، في ذا كننيا نيتعلم مين فشيلنا، فهيذا يعني  أننيا ليم نفشيل، 
ذا كننيا نكنيب الحكميا مين خنيارتنا، فهيذا  ذا كننا نفهم أخطاءنا من هزائمنا، فهيذا يعني  أننيا ليم ننهيزم، وا  وا 

ذا كننا نعرف قدر أنفننا، فهذا يعن  أننا نننجحيعن  أننا لم نخن  .ر، وا 
ثم أتقدم بالشكر إلى عائلت  الت  غرنت ف  . وال ينعن  هنا إال أن أتقدم بالشكر إلى ا  عزن وجل     

ميع أصيد  دعيوات  . نفن  حب العلم واألدب، وبعثت ف  روحي  العيزم والثقيا والطميوح في  التفيو  دائميا  
رفيي  دربي  أخي  الشيهيد محميد خلييل القياي  رحميه ا ، ثيم إليى أنيتاذي اليدكتور وشكري إلى صيديق  و 

عبد الهادي أبونمرة على ما بذله من جهيد  مخلين في  توجيهاتيه ومراجعتيه هيذا البحيث حتيى خيرج بهيذ  
كما وأشكر عميد كليا اآلداب األنتاذ اليدكتور محميد صيالح أبوحمييدة، ورئييس الدرانيات العلييا . الصورة
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تاذ الييدكتور فييوزي الحيياج، وجميييع أنيياتذة اللغييا العربيييا، وأنييجل صيياد  التقييدير، إذ لييوال إرشيياداتهم األنيي
 .ومناعداتهم القيما، لما أتيح ل  أن أنجز هذ  الرنالا، ف  هذ  المدة، وعلى هذا النحو

 

ة حيول ميا جياء ميع شيكري وتقيديري نيلفا  ألولئيك اليذين يمكين أن يزودوني  بيآرائهم واقتراحياتهم البننياء     
وكما أتوجه بكل مشياعر الحيب واالحتيرام للصيرح . ف  هذا البحث جملا وتفصيال ، من مختصين وأناتذة

 .العلم  العري  جامعا األزهر وخاصا المكتبا فيها
 

وال أننى ختاما  اسقرار بالعرفان وبأنمى عبارات الشكر لجميع صيديقات  وأصيدقائ ، وأهيل الفضيل      
 .وا  ول  التوفي . دهم أعظم األثر ف  إخراج هذا العملالذين كان لجه



 182 

 
 
 

 المصادر والمراجع 
 



 181 

 :القرآن الكريم: أوال  
 

 :المصادر: ثانيا  
 

 

 :دواوين الشاعر
 

 .1119، 1ديوان تبر وتراب، دار العلم للماليين، بيروت، ط: أبو ماض ، إيليا  -أ    
 .1119، 1ر العلم للماليين، بيروت، طديوان الجداول، دا: أبو ماض ، إيليا -ب    
 .1111، 1ديوان الخمائل، دار العلم للماليين، بيروت، ط: أبو ماض ، إيليا -ج    
 .ديوان إيليا أبو ماض ، دار العودة، بيروت، لبنان، بدون تاريخ: ميرزا، زهير  -د    

 

 :المراجع: ثالثا  
 

 .1117، 1، ج1س، الشركا العربيا، طحنين مؤن. الحلا النيراء، تحقي : ابن اآلبار -7
 ، بدون 1حنين نصار، الهيئا المصريا العاما للكتاب، ج. ديوانه، تحقي : ابن الروم  -1

 .تاريخ     
 عبد المنعم عبد الرءوف شلبي ، المكتبيا التجارييا، . ديوانه، تحقي : ابن شداد، عنترة -9

 .القاهرة، بدون تاريخ     
   ار، دار اليقظيا العربييا،يرة األخييمحاضرة األبرار ومنام: لدينابن عرب ، محي  ا -1

 .1181بيروت،        
 . ، بدون تاريخ1لنان العرب، الدار المصريا، القاهرة، مج: ابن منظور، جمال الدين -1
 . ، بدون تاريخ9ديوانه، شرح الخطيب التبريزي، دار المعارف، مصر، ط: أبو تمام -8
 الخطاب الشعري عند محمود درويأ درانا أنلوبيا، جامعيا : حمد صالحأبو حميدة، م -1

 .9111، 1األزهر، غزة، ط      
 الصورة الفنيا ف  شعر دعبل بن عل  الخزاع ، دار المعارف، : أبو زيد، عل  إبراهيم -11

 .1181القاهرة،        
 .1199وت، الحركات ف  لبنان، نشر عارف ابو شقرا، بير : أبو شقرا، عارف -11
 .1181، 1االتجا  النيان  ف  شعر إيليا أبو ماض ، ط: أبو عمشا، عادل محمد -19
 .1181نصون مختارة ف  علم اجتماا األدب، مكتبا نعيد رأفت، : أبو العينين، فتح  -17
 أحمد عبد المجيد الغزال ، دار الكتاب العرب ، بيروت، بدون. ديوانه، تحقي : أبو نواس -11

 .  ريختا      



 182 

 .1118، 1ديوانه، دار العودة، بيروت، ط: األحمد، محمد نليمان -19
 .1111، 1مقدما للشعر العرب ، دار العودة، بيروت، ط: أدونيس، عل  أحمد -11
 لبنان بعد الحرب، ترجما فريد حبيأ، دار المعارف، القاهيرة، : أديب باشا، أوغنت -11

      1111. 
 ،  1تهذيب اللغا، الدار المصريا، القاهيرة، مج: حمد بن أحمداألزهري، أبو منصور م -18

 .بدون تاريخ       
 .1111قصا الفلنفا اليونانيا، القاهرة، : أمين، أحمد وآخر -11
 .1111ديوان األيوبيات، نيويورك، : أيوب، رشيد -91
 .1181، عناصر الوحدة والربط ف  الشعر الجاهل ، المعارف، الرباط: األيوب ، نعيد -91
 ، 9خزانا األدب، المطبعا النلفيا ومكتبتها، القاهيرة، ج: البغدادي، عبد القادر بن عمر -99

      .هي1718      
 إيليا أبو ماض ، شاعر النؤال والجمال، دار الكتب العلميا، بييروت، : برهوم ، خليل -97

       1117  . 
 أب  الفضيل إبيراهيم، دار المعارف.  ديوانه، تحقي: بن حجر بن عمرو، امرؤ القيس -91

 .1111، 9، مصر، ط     
 .هي1791تلخين المفتاح، مطبعا عل  صبيح، مصر، : التفتازان ، نعد الدين -99
 .1111ديوانه، بيروت، : الجر، عقل -91
 اح العربييا، دار الكاتيب     يالصحاح، تاج اللغا وصح: الجوهري، إنماعيل بن حماد -91

 .1191عرب ، القاهرة، ال       
 .1181، 1، ط1ف  النقد واألدب، دار الكتاب اللبنان ، بيروت، ج: الحاوي، إيليا -98
 .1181تاريخ لبنان، دار الثقافا، بيروت، : حتى، فيليب -91
 .1199، 1النوريون ف  الواليات المتحدة األمريكيا، القاهرة، ط: حتى، فيليب -71
 .1111، 1ليا أبو ماض ، دار الفكر العرب ، بيروت، طشرح ديوان إي: حجر، عاص  -71
 إيليا أبو ماض  باعث األمل ومفجير ينابيع التفياؤل، دار الفكير : الحر، عبد المجيد -79

 .1119، 1العرب ، بيروت، ط      
 .1181، 9بيروت ولبنان ف  عهد آل عثمان، دار النهار، بيروت، ط: الحكيم، يونف -77
 .1119االغتراب عند إيريك فروم، المؤننا الجامعيا، بيروت، : حمدحماد، حنن م -71
 .، بدون تاريخ9معجم البلدان، دار صادر، بيروت، لبنان، ج: الحموي، ياقوت -79
 تاريخ الواليات المتحدة والمهاجرة النوريا، نيوييورك، : خرباوي، خوري بانيليوس -71

       1117. 



 183 

 .1118، 1واالغتراب، النبو ، بيروت، لبنان، ط الحضارة: الخطيب، عبد ا  -71
 ،9قصا األدب المهجري، دار الكتاب اللبنان ، بييروت، ط: خفاجى، محمد عبد المنعم -78

       1117. 
 درانات ف  نيكولوجيا االغتراب، دار غريب، القاهيرة، : خليفا، عبد اللطيف محمد -71

      9117 . 
 انا الشعر العرب  الحديث، دار المنييرة، عميان، األردن،مدخل لدر : خليل، إبراهيم -11

 .7119، 1ط       
 إيليا أبو ماض  شاعر الجمال والتفاؤل والتناؤل، بيت الحكما، بيروت، : الخوري، ألفرد -11

      1189 . 
 .1111التجديد ف  شعر المهجر، دار الكاتب العرب ، القاهرة، : داود، أنس -19
 .، بدون تاريخ9ف  األدب الحديث، دار الفكر العرب ، القاهرة، ج: رالدنوق ، عم -17
 إيليا أبو ماض ، درانات عنه وأشعار  المجهولا، دار المعارف، : ديمتري، جورج نليم -11

 .مصر       
 .1197كرم بنتان ، بيروت، . ديوانه، تحقي : الذبيان ، النابغا -19
 .1119ا بيروت، لبنان، مختار الصحاح، مكتب: الرازي، محمد -11
 .1181، 9االغتراب نيرة مصطلح، دار المعارف، القاهرة، ط: رجب، محمود -11
  تاج العروس من جواهر القاموس، المطبعيا الخيرييا،  : الزبيدي، النيد محمد مرتضى -18

 .هي1711مصر،       
 .1111، 1ط االغتراب ف  الشعر األموي، مكتبا مدبول ،: النويدي، فاطما محمد -11
 األنس النفنيا لإلبداا الفن  ف  الشعير خاصيا، دار المعيارف، : نويف، مصطفى -91

 .1111القاهرة،        
 نظريا االغتراب من منظور علم االجتماا، عالم الكتب، الرييا ، : شتا، النيد عل  -91

       1181. 
 .1119ت، إيليا أبو ماض ، دار صادر، بيرو : شرارة، عبد اللطيف -99
 .، بدون تاريخ1ديوانه الشوقيات، مكتبا مصر، ج: شوق ، أحمد -97
 .1191، 1إيليا أبو ماض  والحركا األدبيا ف  المهجر، بغداد، ط: صفوت، نجدة فتح  -91
 الوطن ف  الشعر العرب ، مديريا الكتب والمطبوعات، جامعا حليب، : طنوس، وهيب -99

       1181. 
 .1111، 9الشعر العرب  ف  المهجر، دار صادر، بيروت، ط: عباس، إحنان -91
 ، 1روت، طي، بيضايا اسننان والحضارة، دار الفكرالتحليل النفن  وق: عباس، فيصل -91



 184 

       1111. 
 إبداا الداللا ف  الشعر الجاهل ، مدخل لغوي أنلوبي ، دار المعيارف،: العبد، محمد -98

 .1188مصر،        
 مفهوم الشعر عند حازم القرطاجن ، درانا ف  التراث النقدي، بيروت، : ابرعصفور، ج -91

 .1187، 7ط       
 .1197، 9غرائب الغرب القديم والحديث، دمش ، ط: عل ، محمد كرد -11
 ، دار األميين، "مختارات ودرانا"زهرات من ريا  المهجر : عمارة، إخالن فخري -11

 . 9111، 1القاهرة، ط      
 .1191ديوان الربيع، نان باولو، : رحات، إلياسف -19
 .1191ديوان الصيف، نان باولو، : فرحات، إلياس -17
 إيليا أبو ماض  حياته وشعر  ف  اسنكندريا، الهيئيا المصرييا،: القبان ، عبد العليم -11

       1111. 
 ر اآلفا ، بييروت،االتجا  اسننان  ف  الشعر العرب  المعاصر، دا: قميحا، مفيد محمد -19

 .1181، 1ط       
 .1119دب، دار المعرفا، النويس، ف  علم اجتماا األ: كنبر، محمود، وآخر -11
 لوتمان، بوري، مشكلا المكان الفن ، ترجما نيزا قانم، المركز الثقاف ، الدار البيضاء، -11

 .1188، 9ط      
 ، دار "يا لعالقا اسننيان بالمجتميعدران"النظريا االجتماعيا المعاصرة : ليلا، عل  -18

 .1111، 7المعارف، مصر، ط      
 .1119، 1ميثات عربيا وشرقيا، دار ماهر، لبنان، ط: مبارك، رشيد -11
 بدر الدين حاضري حمام ، دار الشر  العربي ، . ديوانه، تحقي : المتنب ، أبو الطيب -11

 .1119، 1بيروت، ط       
 .ات نقديا ف  ضوء المنهج الواقع ، مكتبا المعارفدران: مروة، حنين -11
 .1111ديوان ننابل راعوث، بيروت، : معلوف، شفي  -19
 إيليا أبو ماض  بين الشر  والغرب في  رحليا التشيرد والفلنفيا : المعوأ، نالم -17

 .1111، 1والشاعريا، مؤننا بحنون، بيروت، ط      
 .1181ول ف  القرن العشرين، مؤننا نوفل، بيروت، أعالم الجيل األ: المقدن ، أنيس -11
 .1119، 1قضايا الشعر المعاصر، دار العلم للماليين، بيروت، ط: المالئكا، نازك -19
 .1181االنتماء واالغتراب، دار جرأ، النعوديا، : منصور، حنن عبد الراز  -11
 ، 9حديثا، القاهرة، طالمشكالت والصحا النفنيا، الفارو  ال: مونى، رشاد عل  وآخر -11



 185 

       9111. 
 .، بدون تاريخ9أدب المهجر، دار المعارف، مصر، ط: الناعوري، عينى -18
 إشكاليا المكان ف  النن األدب ، دار الشؤون الثقافيا العاما، بغيداد، : النصير، يانين -11

 .1181، 1ط      
 .يل جبران، بدون تاريخالمجموعا الكاملا لمؤلفات جبران خل: نعيما، ميخائيل -81
 الحياة العاطفيا بين العذريا والصوفيا، درانات نقيد ومقارنيا، : هالل، محمد غنيم  -81

 .1111مكتبا االنجلو مصريا، مصر،       
 .1117الرومانتيكيا، دار العودة، بيروت، : هالل، محمد غنيم  -89
 .1111، 1الدار البيضاء، طقال الراوي، المركز الثقاف  العرب ، : يقطين، نعيد -87

 

 :الدوريات: رابعا  
 

 .1111، 1، ا11االغتراب، مجلا عالم الفكر، الكويت، مج: أبو زيد، أحمد -81
 المدينا ف  الشعر العرب  المعاصر، نلنلا عاليم المعيرفا،  : أبو غال ، مختار عل  -89

 .1119، 111المجلس الوطن  للثقافا والفنون واآلداب، الكويت،        
 .علم االجتماا والفلنفا، مجلا كليا اآلداب، دمش : إنماعيل، محمد -81
 .مونوعا الموارد، المجلد العاشر: البعلبك ، منير -81
 ، 1، ا11االغتراب عند أب  حيان التوحيدي، مجلا فصول، مج: حماد، حنن محمد -88

      1119. 
 .الشعري، مجلا كليا اآلداب، دمش  الصورة الفنيا ف  النقد: الرباع ، عبد القادر -81
 .1111، 9االغتراب أنواا، مجلا الفكر المعاصر، ا: رجب، محمود -11
 .1188ف  نيكولوجيا االغتراب، مجلا علم النفس، : عبد العال، نيد -11
 ، 11الزمان والمكان ف  قصا العهد القديما، مجلا عاليم الفكر، مج: عبد اللطيف، أحمد -19

 .1189، 7ا       
 .1187، 1، ا1االغتراب ف  أدب حليم بركات، مجلا فصول، مج: فرنجيا، بنام خليل -17
 .األلوهيا، مجلا كليا اآلداب، دمش -الزمان-المكان: الكنندر، صموئيل -11
 .1119، 1، ا11يدي، مجلا فصول، مجنزعا النف  عند أب  حيان التوح: منير، وليد -19
 ،1، ا1طالحا  ومفهوما  وواقعا ، عالم الفكر، الكوييت، مجاالغتراب اص: النوري، قيس -11

      1111 . 
 ، 9بنام بركا، مجلا العرب  والفكر العالم ، بيروت، ا. علم المكان، ت: هال، إدوارد -11



 181 

       1188. 
 .مقاالت ف  الشعر الجاهل ، مجلا جامعا دمش ، كليا اآلداب: اليونف، يونف -18

 

 :الرسائل: خامسا  
 

 لا دكتورا ، جامعا عيين شميس، االغتراب وعالقته بمفهوم الذات، رنا: بشير، آمال -11
 .1181كليا التربيا، قنم الصحا النفنيا،        
 االغتراب وعالقته ببع  متغيرات الصحا النفنيا، رناليا : الجرموزي، أحمد محمد -111

 .1119دكتورا ، القاهرة،        
 نيا عييجامعوعالقته بالقيم، رنالا دكتورا ،  االغتراب النفن : دعثمان، إياد محم -111

  .9111شمس، قنم الصحا النفنيا،         
 درانا ميدى اسحنياس باالغتراب ليدى طيالب وطالبيات: عيد، محمد إبراهيم -119
 الصحا الفنون التشكيليا من ذوي المنتويات العليا، رنالا ماجنتير، كليا التربيا، قنم       
 .       1187النفنيا، جامعا عين شمس،       

 

 :المراجع األجنبية: سادسا  
 

   Beber, A.(150):" The Penguin Dictionary of  Psychology". " Penguin Books, London.     -  

                                                                                Page 63.    
- Theodorson, George A. & Theodorson, Achilles G. (1979): " A Modem Dictionary of 

Sociology" Harper& Publisher, N.Y ,Page36. 

 
 



 187 

Abstract 
 

Ahmed, who is difficult and illuminate the way, the original and the safest on the 

Arabs, and a teacher of human prophet Mohammed peace be upon him and his family 

and his guidance went on to religion .. After that,  
      This is my humble, and I feel that I addressed to him, the key issue raised in my 

mind the first reading of alienation, especially when one of the poets of the diaspora 

who are caught in the cross fire of exile, which prompted me to explore the 

phenomenon of expatriation research and study at the poet Ilya Abu Madi, which is 

the right of old and new, and how this including the rights of the Palestinian people 

live homeless in parts of the earth and of the non-resident, who are in all respects.  
      The research was divided into five chapters:  
      Chapter I:  
                    Dealing with the concept of alienation and its dimensions, colors and 

pictures of the expatriate literary different times since the ignorance to this day, and 

found that the concept of alienation is not confined to the traditional dimension of the 

homeland, but there are other types such as spatial and social alienation and 

psychological, spiritual. Valcar traditional spatial images of alienation, while the hair 

was able to portray the alienation Almhjeri confused psychological barbs  
      Chapter II:  
                      Dealing with the public and private motives that drive human in general, 

to alienation from his homeland under many circumstances: Kalzerov political, social 

and economic, as well as nominally on the motives of private poet Ilya Abu Madi, in 

terms of economic and social conditions of poverty, injustice and pain.  
      Chapter III:  
                      When examined in detail to some extent the spatial alienation set out the 

impact of the place where the human and its impact.  
      Chapter IV:  
                       Social alienation and focused on the poet closer Bmojtmah response and 

most of what is happening within the community, and the impact of various events in 

the community itself, are set out and explained the close relationship between the poet 

and society by focusing on the sociological approach, "the sociology of literature."  
Chapter V, "the psychological, spiritual alienation," came to the conclusion that 

society has to pay for Elia those changes, which changed the social structure, and 

introduced to many of the changes affecting the individual and the emotions and its 

relationship to society.  
     Finally ..  
         After Oaanni God to complete the specifications of the research referred to, I 

always believe that it could be better than, and that God alone is perfect, if we learn 

from our failures, it means we did not fail, and if we understand our mistakes of the 

defeats, this means that we have not faith, and if we win the wisdom of the lost, it 

means we did not lose, and if we ourselves as far as we know, this means that we will 

succeed. 

                                  
 

 


