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 .االغتراب في الشعر اإلسالمي المعاصراسم الكتاب: 

 .د. فريد أمعضشـواسم املؤلِّف: 

 ................الناشر إلكرتونياً: 

 .م1035هـ / 3416الطبعة األوىل: 

 ...............بريشة لوحة الغالف

 مجيع احلقوق حمفوظة

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

تندرج هذه الدراسة ضمن خانة النقد اإلسالمي التطبيقي؛ ذلك بأهنا تروم كشف اللثام عن إحدد  

املوضدددوعال البدددارملنت ا املدددا الشدددعرا اإلسدددالمي املعا دددرة ويتعلدددم األمدددر بثيمدددة ا  دددرتاب ومدددا يدددرتب   دددا مدددن 

ذه املوضوعة حتضرة بكثافةة ا املا املذكور متخذنًت هلا عدنت ُ ورة وتقبع وراَءها مجلٌة مدن العوامد  معاٍن. فه

أشددار إليهددا شددعراسنا اإلسددالميون ا كثددٍه مددن قسدديدهم. وقددد ق ددمة فراسددل هددذه إىل  ال ددة فسددو  سددلطة 

آنفداًة و ددُترُاا مجيَعهدا لددخ  الضياء فيها على  الث جتارب شعرية تناولةة بإفاضةة املوضدوعة املومدإ إليهدا 

نظرا عام حدُتفل فيه مفهوم ا  رتاب ا اللغدة وا ا  دطالو وا عددف مدن حقدو  املعرفدةة وأ دَرُل خاللَده 

وا  درتابة  ةجمموعة من األمور والقضدايا املتِِّّضدة لده. فأمدا الفسد  األو  فقدد تطدرق إىل تبيدان مالمد  الغربد

 ه ذلدكة ا شدعر الددكتور ح دن األمدراي الدذا يعددة  دمة أحدد عمالقدة الشدعر ما وآ ارمها و وإبرامل م بِّباا

اإلسددالمي املعا ددر ا الددورن العددرأ كلدده. وأمددا الفسدد  الثدداي فقددد عددال تلددك الثيمددة ا شددعر الدددكتور حممددد 

علدددي الربددداوا الدددذا يشدددك ة هدددو ا خدددرة أحدددَد أعمددددنت األفب اإلسدددالمي املعا دددر ا املغدددربة بددد  ا العدددا  
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العدددددرأ برمتددددده. علدددددى حدددددىل انسدددددرف الفسددددد  األخددددده إىل جتليدددددة مظددددداهر ا  دددددرتابة والوقدددددوف علدددددى عواملددددده  

دددد الشدددداعرين  دل ا أشددددعار املرحددددوم الدددددكتور حممددددد بنعمددددارنت الددددذا شددددك ة إىل  اندددد وانعكاسدددداته كمددددا جت  

. وقددد ارتأيددُة الشددعر اإلسددالمي ا املغددرب مدددنًت  دده ي ددهنت مددن الدد من مشددع َ ال ددابقىلة الثددالوث الددذا  دد  

قائمة باملسافر واملرا ع املختلفدة الدراسة   امعة ألبرمل استنتا اتهة ووضَعة ا آخر خَتم ك  فس  خبال ة

الدددل اعتمدددداا ا إ املهددداة عدددالونت علدددى فهدددرع ىتوياادددا؛  َريددداً علدددى مدددا هدددو معمدددو  بددده ا األ ددداث العلميدددة 

 األكافميية.

 .في تعريف االغتـراب دخل:ـم

راف املِنها يددة الراسددخة ا مضددمار البِّدد  العلمددي أندده يلدد مة لتِّديددد أا مسددطل ة املددروُر مددن األعدد

لِّطتدددىل ا نتدددىل متكددداملتىل؛ أو مهدددا تُدَعددد/ باعانددد  اللغدددوام املعامدددية والثانيدددة ادددتم باعانددد  املفددداهيميم 

يعتددا ا ن مددن ا  ددطالحي. ولُقتضددى هددذا الُعددَرف األكددافميية سددنتعام  مددع مسددطل   ا  ددرتاب  الددذا  

أكثدددر املسدددطلِّال تدددداُوً  ا الكتابدددال الدددل تعدددال مشدددكالل امتمدددع احلددددي ة وخا دددة امتمدددع السدددناعي 

 1املتقدمة وبالذال ا الدو  الرأمسالية .

ة علدددى أن ا  دددرتاب غأو الغربدددةل معنددداه البُدَعدددد والنددد وو عدددن 2جُتَِمدددع املعدددا ُم العربيدددةة قددددميُها وحدددديثُها

هددل ا هدذا اإلردارة علدى 111ي  ذلك أكثرة ارتأيَندا أن ندورف مدا قالده ابدن منظدور املسدرا غلالورن. ولتوض

 اعتبار أن تعريفه مفسُت  وشام  كثهاً مما  اء ا املعا م األخر  الل تقد مَته.

                                                           
 .4ة ص1111يونيو  -مايو -ة أبري 11ة مج.1أ د أبو مليد: ا  رتابة جملة  عا  الفكر ة الكويةة ع.  - 1
ة 1114ة 1هدل: اىي  ا اللغةة ت : الشيخ حممد ح ن آ  ياسىلة عا  الكتد ة بدهولة  .383الساح  ابن عباف غل - 2
هدددل: تدداج اللغددة و ددِّاو العربيددةة تدد : أ ددد عبددد الغفددور عطددارة فار العلددم للماليددىلة بددهولة ف.لة 313اعددوهرا غل -12م3
هدل: معام مقاييس اللغدةة تد : عبدد ال دالم حممدد هدارونة الددار اإلسدالمية للطباعدة 313ابن فارع غل -113+112+111م1

كمة ت : إبدراهيم األبيداراة معهدد املخطوردال  امعدة هدل: اى 438ابن ِسيَده غل -421م4ة 1111والنشر والتومليعة لبنانة   
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بة ر  َرب عندا يَدَغدُرب َ َربداًة وَ دقا   اح   اللد ان :  الَغَرب: الذهاب والتُتنُِّتي عن الناع. وقَد َ د 

ب ا األرضة وأَ دَرب إذا أَمَعدن فيهدا... وأَ َرب... والَغَربَة والَغَرب: الن و  والبُدَعدة وقد تَدَغر ب... ويقدا : َ در  

 ونَوً  َ َربَة: بعيدنت. وَ َربَة الن و : بُدَعُدها؛ قا  الشاعر: غمن الب ي  التامل

اِر َأَحيداناَ َوَش   َوَْلُ النُتو ة ِإنُت النُتو  ُقُذٌف        تَديُتاح  دٌة َ َربَدُة الدددُت

َو : املكدداُن الددذا تَدَنددوا أَن تأتيَدده ا َسددَفر . وفاُرهددم َ َربددٌة: نائيددة. وأَ ددَرَب القددَوُم: انَدتَدددَووَا. وشددأٌو ُمغَددرٌِّب والند دد

 وُمَغر ٌب: بعيٌد؛ قا  الُكَمَيدة: غمن الطوي ل

 على ُفبٍُرة هَيهاَل شأٌو ُمَغرِّبُ    وَعَهَدَ  ِمَن أوىَل الش بيَبِة تطُلُ             

َاٍ  اء من بُدَعٍد؟... والتد َغريُ : النَفُي َعِن البَدَلد. وَ َرَب وقالوا: ه  أَرَرفَدَتنا ِمن ُمَغرِّبَِة َخَاٍ؟ أَا هَ  ِمَن خَ 

الندُُّ وو عن الَورن وا َ رتاُب؛  أَا بَدُعد؛ ويقا : اَُ ُرب عين أَا تباَعَد... والتَغرُُّب: البُدَعد... والُغَربَة والُغَرب:

 قا  املتلمُِّس: غمن الطوي ل

 أ  أبَلِدغا أَفناَء َسَعدِد َبِن مداِلٍك    رسالَة َمَن قد  اَرة ا الُغَربة  انُِبهَ 

َهُر. وَرُ ٌ  ُ ُرٌبة وَ ري ٌ  : بَعيٌد عن وا  رتاُب والتَغرُُّب كذلك؛ تقو  منه: تَدَغر بة واَ تَدَربة وقد َ ر بَه الد 

َورَنه؛ اَعَمُع ُ رباُءة واألنثى  ريبة... وا رَتَب الر ُ ُ : َنَكَ  ا الَغراِئ ة وتَدَ و ج إىل  َه أقارِِبه. وا 

مَن  احَلدي :  اَ رَتبُوا   ُتَضُووا ؛ أَا   يتَ و ُج الر  ُ  القرابََة القريَبةة فَيايَء ولُده َضاويُتاً. وا  رتاُب: اَفِتعا ٌ 

                                                                                                                                                                                     

هددل: تتدار السدِّاوة فار الكتداب العدرأة بدهولة 666ابدن أأ بكدر الدراملا غل -211+218م3ة 1111ة 1الدو  العربيةة  .
الفدددددهومل آبددددداذا  -16م2هددددددل: املسدددددباو املندددددهة تددددد : مسدددددطفى ال دددددقاة 111املقُتدددددرا الفيُتدددددومي غل -411ة ص: 1161ة 1 .
ة ص ص 1181ة 2هدددل: القدداموع اىددي ة تدد : مكتدد  حتقيددم الددرتاث ا مؤس ددة الرسددالةة مؤس ددة الرسددالةة بددهولة .811لغ

 -411 -414م1هدددة 1316ة 1هدددل: تدداج الَعددُروعة املطبعددة اشهيددة املنشددأنت  ماليددة مسددرة  .1213ال بيدددا غل -133+134
فدددؤاف افدددرام الب دددتاي: منادددد الطدددالبة فار املشدددرقة بدددهولة -641م2كدددرة جممدددع اللغدددة العربيدددة بالقددداهرنت: املعادددم الوسدددي ة فار الف

 ... إخل.31ة ص1183ة 1أ د قبَِّش: املعام الفيس ة  . -316ة ص: 1112ة 31 .
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الُغَربة... وأَ َرَب الر ُ  :  اَر َ ريباً؛ َحكاه أبو نَسر... وَرُ ٌ  َ ريٌ : ليَس مَن القَوم؛ وَرُ ٌ  َ ريٌ  وُ ُرٌب  

 أيضاًة وتَثِنَيته ُ رُبان؛ قا  َرَهماُن بُن َعَمٍرو الِكالأُّ: غمن الطوي ل

ة ا أَرض َمذِحٍجة            ريبانة  َشّتُت الدارة ُتتِلفانِ  وإيَِّ والَعَبِ ي 

 وما كان َ ضُّ الطُتَرف منُتا َسِايُتًةة          ولكدنُتنا ا َمَذِحٍج ُ رُبددانِ 

َبِعُد ا البالف .
ُ
َغِرُب: امل

ُ
 3والُغَرباء: األباِعُد... وامل

 أموراً عدنتة أمهُّها: -و هه-ن تشفُّ من خال  قراءنت هذا التعريف 

دددية وا خدددر معندددوا. وقدددد ذكدددر هلدددا ابدددن * إن لكلمدددة   دددرب  معددداَي متعدددد فنت ومتنوعدددًة؛ بعضدددها ح ُت

 : غمن الطوي ل6عدفاً وافراً من املعاية من أبرملها البُدَعد والند َو . قا  الشاعر -مثالً - 3وال بيدا 4منظورة

 ِه و 
َ
 َ َربُدهُ إلَيَك أَتَة تَدَفِلي الَفاَلنَت َبَدِويٌة         وَ  يُدَنِضها ُروُ  امل

فضداًل –ر   حيتاج إىل تدلي  إضاا؛ ألن  الغرب  من الكلمال كثهنِت ا ستعما  والتدداو ة وتت دم وهذا أم

 برحابة  َدرهاة وقدراا على استيعاب معاٍن كثهنت منذ القدمي. -عن ذلك

لعدددً/  -عنددددهم-*   مييِّددد  علمددداُء اللغدددة بدددىل مفدددرفال  الغربدددة  و ا  دددرتاب  و التغدددرُّب ة بددد  هدددي 

وهددددددو الندددددد وو عددددددن الددددددورن. ولكنُتددددددا نالحدددددد  أن بعددددددض البدددددداحثىل َيسددددددطنعون التفرقددددددة بددددددىل  الغربددددددة  واحددددددٍد؛ 

َغدرِتب 
ُ
. ومهمدا كدان األمدرة فإنندا سن دتعم ة ا هدذه الدراسدةة  الغربدة  1و ا  رتاب ة وبدىل  الغريد   و امل

                                                           
 ة بتسرف. 641-641-631-638م1ابن منظور: ل ان العربة فار  افرة بهولة مافنت  غ ر ب ة  - 3
 .643-638م1املدسدر نفد هة  - 4
 ة مافنت  غ ر ب .  411م1بيددا: التداجة ال   - 3
 املددسدر نفدد ه. - 6
أمثا : غحممد ال ر يين: تقدمي كتاب  الغربة واحلنىل ا الشعر األندل ي  لفارمة رِّط ة مطبعة الناداو اعديددنتة البيضداءة  - 1

ة ص 1182العددربة فمشددمة   عبددد الددرملاق اششددروم: الغربددة ا الشددعر اعدداهلية منشددورال احتدداف الكتدداب -1ة ص1113ة 1 .
 ل.11+11ة ص ص1111ة 1 الو نياملا: ا  رتاب والبط  القومية مؤس ة ا نتشار العرأة بهولة  . -243+16ص
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رِّطد  ا عمدٍ  أكدافميي   و ا  رتاب  بو فهما مرتاففىَل. وقد فعلِة الشيَء نفَ ده الباحثدة املغربيدة فارمدة 

 8هلا؛ حي  قالة:  الغربة وا  رتاب كلها ا اللغة لع/ واحد وهو الذهاب والتنِّي عن الناع .

ب/ يرتت  عنهدا تغدهُّ ا املعد/. فدد ا  رتاب  كلمدة مشدتقة 
َ
* يقو  علماُء السرف إن أا  مليافنٍت ا امل

لتدداءلة ويتمثدد  معدد/ هددذه ال يددافنت لُطاوعددة الثال ددي غ ر بَدددُته مددن  ا ددرتب ة وهددذا الفعدد  م يددد  ددرفىل غاأللددف وا

بَدتُدددده فدددداَ تَدَربل. أمددددا  التغددددرُّب  فمسدددددٌر قياسددددي للفعدددد  اشماسددددي  تغددددر ب ة وهددددو يفيددددد أيضدددداً املطاوعددددة غ رُت 

 غ  ب ة وجَتددُدر اإلشددارنت إىل أن للاددذر. علددى حددىل أن  الُغَربَددة  مسدددر مسدداعي للفعدد  الثال ددي  َ ددرَ 1فتدددَغر بل

 رب ة ا العربيةة  الَث تشكيالل لغويٍةة هي:

 

     
 
 
 
 
  

* تتِّددددث معدددا م اللغدددة عدددن  الغربدددة املكانيدددة  الدددل تعدددين ا نتقدددا  مدددن منطقدددة إىل أخدددر ة مدددع مدددا  

يسدداح  ذلددك مددن شددعور بالضددياع والبعددد والوحشددة. واحلددم أن مددة أنواعدداً أخددر  مددن الغربددة غأو ا  ددرتابل؛  

حينمددا نُطلددم  -ا الغالدد   –والغربددة امليتافي يقيددةة والغربددة الروحيددةة والغربددة النف ددية. ولكننددا  كالغربددة ال مانيددةة

لفظدة  الغربدة  غأو ا  ددرتابل فدإن أذهانندا تنسددرف مباشدرنت إىل ا نتقددا  املكداي سدواء فاخدد  الدورن نف دده أو 

.  من بلد إىل آخر قري  أو قسيُت
                                                           

 .33فارمة رِّط : الغربة واحلنىل ا الشعر األندل ية ص - 8
 .43ة ص1163ة 16هدل: شذا الَعَرف ا فن الس َرفة  .1331الشيخ أ د احلمالوا غل - 1

        
 

 د عن وطنه وأهله(. )بُعًةَبْروُغ بًاْرَغ ُبُرْغَي َبَرَغ      

 الغراب( ه لوُنه وشاَبلوُن . )أسودَّبًاَرَغ ُبَرْغَي َبِرَغ   

 ى(توََواْن َد. )ابتَعًةَبْروُغ ًةراَبَغ ُبُرْغَي َبُرَغ      
 أفعال الزمة
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ُرم تَدهة ميكنندا الوقدوف عندد ندوعىل مدن ا  درتاب غأو الغربدةل؛  * انطالقاً من قراءتنا تعريَف ابن منظور 

إحدددامها  ربددة مافيددةة وتتالددى ا الندد وو عددن الددورن وا بتعدداف عددن األهدد  والعشددهنتة و انيتهمددا  ربددة معنويددةة 

دي  وتتمظهر ا التمرف على تقاليد امتمع واشروج على أعرافه وقَيمه؛ وهذه الغربة هدي الدل يدومل إليهدا احلد

ََ بدأ َ ريباًة وسيَدُعوُف  ريباً كما َبدأة فطُوََب للُغَرباِء   .11الشريف:  إنُت اإلَسالَم

* ُت دددتعم  تدددارنًت األفعدددا    دددرُتب  و  دددَرب  و أَ دددَرب  لعددد/ واحددددة وهدددو البعدددد. يقدددو  ابدددن سددديده 

معُتن ا معانيهددا  يِّددداً نُلفددي ولكددَن عندددما نددت 11األندل ددي:  وقددد َ ددَرَب عنددا يَدَغددُرُب َ َربدداًة وَ ددر َبة وأَ ددَرَب .

 بينها اتفاقا وافرتاقا أيضاً. وسنقف عند هذا األمر  حقاً.

* قددد يغددرتب اإلن ددان لَِّددض إرافتددهة ويقسددد إىل ذلددك قَسددداً. وقددد تددؤفا جمموعددة مددن العوامدد  إىل 

الغربدة األوىل  إجياف هذه الغربدةة فون أن يكدون لسن دان أا سدلطة ا فَفعهدا. وقدد مسدى عبدد الدرملاق اششدروم

. ويقدو  الر د  نفُ ده:  وهلدذا فإنندا ن دمي كد   ربدة 12بد  ربة الذال ة على حىل مسُتدى الثانيدة بدد  ربة القَهدر 

وهددذا التق دديم   يكددن عشددوائياً و  تلقائيدداًة وإ ددا  13 .ا رتابدداة وكدد   ربددة حسددلة رَوعدداً  ربددةحسددلة قهددراً 

 ية الل كو نة شعر الغربة وا  رتاب؛ كما أكد الناقد عيُنه. اء بعد قراءنت متأنُتية لكثه من املافنت الشعر 

ا أشددددعار العددددرب القدميددددة وكددددذا … * يكثُددددر اسددددتعما  كلمددددال  ا  ددددرتاب  و الغربددددة  و الغريدددد  

دا يُعد   ذلدك إىل ربيعدة حيدانت العدرأ ا القددمية والدل   14احلديثة. والشواهد على ذلك مدن الكثدرنت لكدان. ورل 

الرتحُّ  والتنق  فراراً من األوضداع ال ياسدية وا  تماعيدة املرتفُتيدةة و ثداً عدن م داق  الغيد  كانة تقوم على 

                                                           
 هذا احلدي  خر ه م لم وأ د وابن ما ه. - 11
 .218م3ابن سيده: اىدكمة  - 11
 .14اشدشروم: الغربة ا الشعر اعاهلية ص - 12
 .16املر ع نفددد ه ة ص: - 13
 ل.111إىل ص 131. غمن ص1181ة 16ة مج.1ميكن قراءنت كثه من هذه الشواهد ا جملة  املورف  العراقيةة ع. - 14
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وا عددن واقددع ا  ددرتابة مددع مددا   ومكددامن الكددس ا   يددرنت العددرب. لددذلك كددان ل امدداً علددى شددعراء العربيددة أن يعدداُت

ونتياددة لظددروف ا تماعيددةة  –يرافددم ذلددك مددن حنددىل فيُتدداض إىل الددورن واألهدد . ق إن العددرأ ا وقتنددا هددذا 

الدذا يت دم ملدة  يعديش حدا ٍل مدن التدوتر واإلَحبدا  ا ظد  واقدع  الَعوَ  -…وسياسيةة و قافيةة واقتسدافيةة

قددددمِيها  –وعليدددهة فمدددن الطبيعدددي أن نلفدددي ا أشدددعار العدددرب … بكثدددرنت املتناقضدددالة وسددديافنت منطدددم الغددداب

 إخل.… بة والغربةة والغري ة والتغري مسطلِّال حمورية متكررنت؛ من مث  ا  رتا -وحديِثها

ل لتشدم  ميدافين مج دة. Alienatioلة تتعدف اسدتعما ل كلمدة  ا درتاب  غLatinوا الالتينية غ

عددددفاً مدددن معددداي  -تعريددد : كامددد  يوسدددف ح دددىل –وقدددد أَحسدددى ريتشدددارف شددداخة ا كتابدددة  ا  دددرتاب  

 13ا  رتابة وشَرَحها.

 احلددددي  عدددن معددد/ ا  دددرتاب ا اللغتدددىل الفرن دددية واإل لي يدددةة وحدددّت   نُطيددد ة سدددننتق  مباشدددرنت إىل

 ة وترب  بينهما قواسُم مشرتكة عديدنت.على أساع أهنما فرعان فاخ  الالتينية األمُت 

 16ل يد  على معان كثهنت وتتلفةة أَظَهرها:Aliénationففي الفرن يةة  د أن  ا  درتاب  غ

 Transmission à autrui d'un bien ou d'un -1-غحتوي  ملكيدة شديء إىل آخدرل  -

droit 

 d’un droit naturel -2- Abandon ouغفقدددان أو ضددياع حددم ربيعدديل          -

perte  

                                                           
 .11ة ص1184شتنا  - شة-ة يوليومل2ة ع.13موف: حو  ا  رتاب الكافكاواة عا  الفكرة مج.إبراهيم حم - 13
16:53                                                  : Paris, 1996, P , Ed Le PETIT LAROUSSE -

                  -. 
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غابتعددددددداف أو انتددددددد اول                                   - Trouble mental -3-   غاخدددددددتال  ذهدددددددينل   - 

                 -4- Eloignement 

إىل معدد/  ا  ددرتاب  ا الل ددان اإل ليدد اة و دددنا تشدداُ اً علددى أكثددر مددن م ددتوً  بيندده وإذا انتقلنددا 

 Mentalوبدددىل نظدددهه ا الفرن دددية. فهدددو ي دددتعَم  عندددد اإل ليددد يىل لعدددان كثدددهنتة منهدددا: اشلددد  العقلدددي غ

illness   لة ويدددد  أيضددداً لفدددAlien علدددى الغريددد  الدددذا لددديس مدددن مدددواِريِن بلدددد مُتددداة وعلدددى الشدددخ   

ل ا اإل لي ية للتعبده عدن نقد  ملكيدة Alienationويوظ ف كذلك مسطلُ  غ 11…القافم من عا  آخر

 18شيء إىل شخ  آخر؛ مثلما رأينا ا الفرن ية متاماً.

تلكمة إذاًة ىة سريعة إىل ف لة  ا  درتاب  عندد ُمعاميدىل عدرب و ده عدرب. وفيمدا يدأق سدنتطرق 

 اإلسالمة قب  ا نتقا  إىل احلدي  عنه ا ا  طالو الفل في و دهه.إىل احلدي  عن ا  رتاب ا 

عندددما بدد غ هددال  اإلسددالم حدداماًل مشددعَ  النددور واهلدايددة واشددهة   ي ددتاَ  لدده بدداف  األَمددر إ  نَدددَفر 

قليدد  مددن الندداعة ُمعظُمهددم مددن قرابددة رسددو  او  ددلى او عليدده وسددلم. علددى حددىل كانددة الكثددرنت الكددا رنت مددن 

عرب ايم ا عبافنت األ نام واألو ان الل   ت من و  تغين من  وع. وكانة تنعة القلدة الدل لب دَة فعدونت ال

حممددد بددن عبددد او غ ددلعمل بددد الغرباء . يقددو  احلدددي :  بَدددأ اإلَسددالُم َ ريبدداًة وسددَيعوُف َ ريبدداً كمددا بَدددأة فطُددوََب 

من أه  السالو والتُّدقى آ َدَرَل سدبيَ  او علدى سدبي  الشديطان  للُغَرباِء . فالغرباءة ا هذا احلدي ة فئة قليلة

ددَهوال حددىل افتددَا امل ددلمون  ددا. وا آخددر  ددُبهال والش  ا م ددته ِّ الدددعونت اىمُتديددةة ونَددأَل بنف ددها عددن الشُّ

دددكون باإلسدددالم كالقابضدددىل علدددى اعَمدددرة يُنظدددر إلددديهم نظدددرنت املفراء وتنقدددي  وامدددي شة ال مدددانة سددديعوف املتم ِّ

                                                           
11-O.U.  OXFORD Advanced learners Dictionay, OXFORD UNIVERSITY: -

Press, Fifth              edition (1995), P :28. 
 .31ة ص1111ة 31عرألة فار العلم للماليىلة  . -منه البعلبكي: املورف غقاموع إ لي ا  - 18
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دددواف األَعظدددم مدددن أبنددداء جمتمعددداامة ولقيدددامهم بإَحيددداء سدددنة   ويسدددن فون ا خاندددة الغربددداء؛ ملخدددالفتهم رريدددم ال  

املسطفى غ لعمل عندما ير   عنها الناع. وا احلدي  أن النيب غ لعمل ُسئ  عن الغرباءة فقا :  الدذين 

او أعلدى من لدةة وأرقدى فر دة. يقدو  احلددي :  ِخيَداُر  حُيَُيون ما أَماَل الناُع ِمن ُسدن ل . وهدؤ ء الغربداء عندد

 أم ل أو هُلا وآِخُرهاة وبىَلَ ذلَك  َدبَدٌج أَعَوُج لَيس منَك ولَ َة منُهم .

جيعدد  فينُنددا احلنيددف عبدداَف او  ددالَث فر ددال متفاوتددٍة؛ أَعالهددا فر ددُة العلمدداءة تليهددا فر ددة املددؤمنىلة 

قالِت األْعـراب  ممنّاـا قـْل لـْم ت وِمّـوا ولنِكـْن قولـ وا ﴿َفناها كلِّها. قا  تعداىل: على حىل تَعدُت فر ة امل لمىل أ

ــون والمنالِوكــة  وأولــو الِعْلــم﴿وقددا  أيضدداً:  11.﴾…أْســلنْمّا . فددإذا كددان 21﴾…شــِددن اهلل  أه ــإ ال  لــإن  الا ه 

تسدديٌم باحلددسُت البدارن. أمدا العلدم  -فضاًل عن ذلك  –اإلسالم إقراراً بالل ان وَعَماًل باَعواروة فإن اإلميان 

فهدددو يفدددوق ذلدددك كل ددده بكَونددده إعمددداً  للفكدددر والنظَدددر. هدددذه الددددر ال الدددثالُث تقابلهدددا  دددالُث فر ددداٍل مدددن 

 ا  رتابة هي:

 ا تدراب امل لم بىل الناع. -1 

 ا تدراب املؤمن بىل امل لمىل. -2

 21ا تدراب العاِ  بىل املؤمندىل . -3

متيُّدد هم مددن عمددوم الندداع بدداشُنوع واإلذعددان لهوامددر والنددواهي الربُتانيددة مُسُّددوا   دددرباء ة ولقلددة امل ددلمىل و 

ولقلة املؤمنىل بىل امل لمىل وانفرافهم بالتسدديم وا عتقداف القَلديب السدِّي  مُسُتدوا   ددرباء ة ولقلدة العلمداء بدىل 

                                                           
 . غرواية اإلمام ورشل.14سورنت احلارالة من ا ية  - 11
 .18سورنت آ  عمرانة من ا ية  - 21
 .12ة ص1111ة 1ة ع.11اإلسالمة عا  الفكرة مج. فت  او خلديف: ا  رتاب ا - 21
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م والتقدومي مُسُّدوا   ددرباء . و ربدة العلمداء هدي املؤمنىل وتفرُّفهم بإَعما  الفكر والنظر ا ملكول او قب  احُلك 

 أشد أنواع ا  رتاب وحشةة وأَ الها مقاماً. 

ولددذلكة يعددرِّف عبددد او بددن حممددد اهلددروا األنسددارا ا  ددرتاب بأندده  أمددٌر ُيشددار بدده إىل ا نفددراف علددى 

ة مغدددرتب عدددنهم. ؛ لعددد/ أن كددد  مدددن انفدددرف بو دددف  ليددد  فون أبنددداء  ن ددده فإنددده  ريددد  بيدددنهم22األَكددددفاء 

 و ا نفراف  املذكور ا كالم اهلروا ميكن أن تقرتن به  ال ة أشكا  من ا  رتاب أو الغربة:

: وتعين ا  درتاب عدن الدورن واألهد  روعداً أو كرهداً. وهدي مشدرتكة بدىل النداع غربة األجسام -1-

نيا كأنُت   لى او عليه وسلممجيعاًة قا  الرسو    23.َك َ ريٌ  أو عاِبُر َسبي   بن عمر:  ُكَن ا الدُّ

: وهي  ربة أه  السالو والتقدو  بدىل أهد  الف دم والُفادورة و ربدة السُتددُتيقىل غربة األفـعال -2-

 …بىل املنافقىلة و ربة العلماء بىل اعُدهُتا 

: وهددددي  ربددددة بارنددددة فددددت ُت  ددددا السددددوفية وأ ددددِّاُب املعرفددددة الذوقيددددة اإلهلاميددددةة غربــــة الِدـــــماة -3-

 اهلروا   ربة الغربة ة وجيعلها ا املرتبة العليا. وي ميها

ددداقة ويقددوف  إن ا  ددرتاب ا اإلسددالم إجيدداأ؛ ذلددك بأندده يَدددُروم ا بتعدداف عددن الرذائدد ة وتددَر  حيددانت الُف ُت

إىل ال ُّهد ا ُمَتع الدنيا. و  جيد  أن نفهدم مدن ذلدك أن اإلسدالم يَدأِفُب إىل اعتد ا  النداعة أو العديش بيدنهم  

إن اإلسددالم يُقسددي مددن فائرتدده َمددَن   يهددتم بددأمور امل ددلمىل ومشدداكلهم الداخليددة واشار يددةة  !. َكددال  كددأموال

ويَعيدد  علددى املتسددوِّفىل تسددوُّفا خارئدداً. ويكددون ا  ددرتاب مقبددو  ا اإلسددالم وم تََِّ ددناًة إذا فهَمندداه الفهددَم 

                                                           
 نف دده. - 22
ة 3رواه البخددددارا عددددن جماهددددد عددددن ابددددن عمددددر. غالبخددددارا:  ددددِّيِّهة عددددا  الكتدددد  غبددددهوللة كتدددداب الرقدددداقة حدددددي  رقددددم - 23
 ل.131م8
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تكشددف عدددن واقددٍع حَيُكُمددده منطددُم املدددافنت ا ال ددليم. أمددا ا الغدددربة فناددد أن ا  دددرتاب ميثدد  ظددداهرنت َمَرضددية  

  ياٍب ُمَطلم للقَيم الروحية؛ وعليهة فقد اخت   التواملنة وعم  ا ضطرابة وفشا ا حنراُف بشّت ألوانه.

علدى العمددومة فدد ا  رتاب بدداملع/ اإلسدالمي ا ددرتاٌب عدن احليددانت ا  تماعيدة ال ائفددة اعارفدةة وا ددرتاٌب 

ه العاف . فالغرباُء قاَوموا احليانت وُمَغَريااا بطريقة إجيابية... فقهدروا ال دلطتىل مجيعداًة عن النظام ا  تماعي  

ُااَهددددالة واعتددد اهلم عدددن النددداع؛ فِّددد   النظدددام 
سدددلطة احلكدددام وسدددلطة الدددنفس برَتويضدددها علدددى الطاعدددال وامل

ل ياسدي اشدار ي الدذا أَفخد  الروحي الداخلي الذا ُيشديع ا الدنفس الشدعوَر بداألمن واألمدان حمد   النظدام ا

 24الرع  واشوف ا قلوب امل لمىلة بعد أن تفش ة بينهم فتنة الشهوال وفتنة الشبهال .

لقد تناو  الدرع الفل في قضية ا  رتاب منذ القدم. ففالسفة اليونان القدامى يشهون بدا  رتاب 

الذا ا رتب عن أخالقيال  –ل Platonإىل حرمان اإلن ان من حقه الطبيعي أو القانوي. أما أفالرون غ

فكددددان يقسددددد  -عسددددره وجمتمعددددهة وفعددددا إىل إقامددددة مجهوريددددة فاضددددلة حيكُمهددددا الفالسددددفة حددددّت يتِّقددددم العددددد 

ث ة وعَيشه ا عا  أَرضي رار  بدون إرافته...
ُ
 با  رتاب ابتعاَف اإلن ان عن عا  امل

 .Rبوضوو؛ كما عند رينيه فيكارل غا أوروباة  َرنا نلم  ا  رتاب  ومع انطالق عسر النهضة

Descartes ل الددددددذا فعددددددا إىل العدددددديش َوفددددددم رسيددددددة  ديدددددددنت تعتمددددددد العلددددددم مددددددن خددددددال  شددددددعاره املعددددددروف

ل. فددا  رتابة ا نظددرهة إ ددا هددو ا ددرتاب الددذال عددن نف ددها باألسدداع. كمددا أن Cogitoبددد الكو يطو  غ

 :23ا  رتاب ا الفل فة الديكارتية يظهر ا عدنت جما لة منها

؛ حيدد  يتبددىل ا ددرتاب األنددا عددن ذاتددهة وهددو مددا ميكددن أن نطلددم عليدده اسددم الكوجيطــو الــديكا تي -أ

 ل.  Aliénation métaphysique ا  رتاب امليتافي يقي  غ
                                                           

 ة بتسرف.88فت  او خليدف: ا  رتاب ا اإلسالمة ص - 24
 .11ة ص1111 ة11مج.ة 1ع.ا  الفكرة حبي  الشاروي: ا  رتاب ا الذالة ع - 23
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 ؛ حي  تَرفُّ احليانت ا نفعالية إىل آلية األرواو احليوانية.االغتراب األهطولوجي -ب 

 جتربة ا نفعا  ا نطاق  األنا أفكر .؛ حي  تعيش الذال االغتراب الوجودي -ج

أنددده كدددان يفض ددد  حيدددانت ا عتددد ا   -مدددن كثدددٍ   –ق إن الدددذا يط لدددع علدددى سدددهنت فيكدددارل يكشدددف 

وا  رتاب إىل فر ة أن بعض الباحثىل يسدفون حياتده بكوهندا  حيدانت فيل دوف مغدرتب . وينتفدي العاد  إذا 

وا ع لدة بدالف فيهدا إىل حددِّ إخفداء مقدرِّ إقامتده عدن  علمنا أن فيكارل عداش أكثدر حياتده خدارج بلدده فرن داة

وبعد ذلك سوف نر  ا  درتابة بقدونتة ا بريطانيدا … َمعارفه. وقد ربع هذا كلُّه فل فة فيكارل العقالنية

ل الددددذا كددددان يددددر  أن اسددددتمرارية ا  ددددرتاب بددددىل الفددددرف وامتمددددع رهددددىٌل T. Hobbesمددددع رومدددداع هددددوبُت  غ

 ة على حىل ينتفي ذلك لارف اَنضمام الفرف إىل امتمع وت ليمه لنوامي ه ومبافئه.بانغالق الفرف على نف ه

لقد تعم م مفهوم ا  رتاب ا العسر احلدي ؛ ب ب  تعقد العالقدال ا  تماعيدةة وُ ُدوُت امتمعدال 

عَقبَددًة كددأفاَء حَتُددوُ  فون البشددريةة وظهددور احلركددة اإلماياليددة باعتبارهددا تتوجيدداً لتطددور الرأمساليددة الغربيددة الددل تقددف 

حتقيددم التطلعددال البشددريةة وتَكددَب  حريددة التفكدده والتعبدده. ومددواملانًت مددع هددذاة تناولددة الفل ددفة احلديثددة أرروحددة 

َعددة فيهددا أمسدداء رائدددنت كددان ألفكارهددا بددالُف األ ددر ا هددذا امددا . و دد  بالددذكر 
َ
ا  ددرتاب بُعَمددم وتفسددي ة ومل

 ل.K. Marxكار  ماركس غلة و F. Hegelفريدريك هيا  غ

-1162من املعروف أن مسطل   ا  رتاب    يسب  مسطلِّا فل فياً ا الغرب إ  مدع فشددته غ

 ل لع/ ختارُج الذال عن املوضوع.Entaeusseringملة الذا استخدم الكلمة األملانية غ1814

 هددذا املضددمارة وإَسددهامه ويَعتددا بعددُض البدداحثىل هيادد   أبددا ا  تدددراب ؛ وذلددك بددالنظر إىل ريافتدده ا

الواض  ا فراسة ا  رتابة وحماولة معاعته بالطرق الدل تدتالءم وربيعدَة فل فددته. لقدد رأ  هياد  ا  درتاَب 

ا  ميم بنية احليانت الكليةة وعاعه بكيفيدة جمدر فنت تندأ  عدن الواقدع احل دي؛ فتبدىل  لده أن ا  درتاب عدن البنيدة 
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ٌب عدن الدذالة وهدذان ا  رتابدان يُدَفِضددَيان إىل ا  درتاب عدن العقد ؛ معد/ هدذا ا  تماعية يرتتد  عنده ا درتا 

أن مة  ا رتاباً كليداً . وال دؤا  املطدرووة هاهنداة هدو: كيدف ميكدن جتداُومل ا  درتاب؟ يدتم ذلدكة لدد  هياد ة 

ا إىل عدوفنت النشدا  بتنامل  الفرف عن ذاته حّت يتم ا لتِّام بينده وبدىل البنيدة ا  تماعيدةة وهدذا ا لتِّدام يدؤف

 الطبيعي للعق .

ا رتابددا فينيدداً رَبقدداً للتسددوُّرال امل دديِّية عددن اَشطيئددة وال ددقو   -أيضدداً –وا  ددرتاب عنددد هيادد  كددان 

ملة 1861-1112والطددَرف واحِلَرمددانة وهددذا املعدد/ سدديتعم م أكثددر لددد  اهلياليددىل الشددبان؛ مددن أمثددا  بدداور غ

 مل.1814-1818ملة وشرتاوع غ1812-1814وفيورباخ غ

ل أن الكشف عن ا  رتاب   يتم إ  مدن خدال  فل دفة الددين. L. Feuerbachير  فيورباخ غ

هو ا  رتاب الديينة وا  رتاب الديين هو أساع ك  ا درتاب فل دفي أو ا تمداعي أو  -أساساً –فا  رتاب 

ين والثوابدة امل ديِّية املقد سدة. لدذا والواقع أن ا فَكر فيورباخ وآرائه اامداً بيِّنداً علدى الدد 26نف ي أو بدي.

م باإلحلافة وعد ه الالهوتيون مدمِّراً للدِّين إىل األَبد.  فقد ااُّ

وإذا كان هيا  قد تناو  ا  رتاب بعيداً عن الواقدعة فدإن مداركس ربطده بدالواقع ا قتسدافاة وأَسدَبف 

متَاد   ا حدا ل ا درتاب العامد  عدن نَتداج  عليه رابعاً امايقياً وسوسديولو ياً. فدا  رتابة ا نظدر مداركسة

عملهة حّت ليغُدَو هذا اإلنتاج  ريباً وم تقاًل عن ُمنِتاهة وذلك را ٌع إىل ربيعدة آليدة ا سدتغال  ا امتمدع 

ددده سدددو  حتسددديِ  األربددداوة وبدددأاِّ وسددديلة كاندددة. ويدددر  مددداركس أن اللادددوء إىل الثدددورنت  الرأمسددداْل الدددذا   يهمُّ

عيدشة.وحماربة القائم
َ
 ىل على النظام ال ائد امل تِغُ  هو ال بي  األقَدَوُم إىل جتاُومل حا ل ا  رتاب امل

                                                           
 ل.1111ة 1ة ع.11لالست افنتة ميكن الر وع إىل غح ن حنددفي: ا  رتاب الديين عند فيورباخة عا  الفكرة مج. - 26
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وعقدد  ذلددكة ات ددعة حدددوف ا  ددرتاب ا كتابددال الكثدده مددن ر ددا ل الفل ددفةة و سدديما أولئددك  

ددُب ة ورأوا ا امتمددع الرأمسدداْل خامتددة امتمعددال البشددريةة وأندده   َمَهدد َرَب مددن اإلذعددان الددذين ضدداقة  ددم ال ُّ

برمل شوبنهور الدذا أك دد أن اإلن دان مغدرتٌب بالضدرورنت ا كتابده  العدا    -مثالً -لَعَساه ال ِّرا. ففي أملانيا 

كإرافنت وامتدثا  ة وأيضاً نيتشهة املمهِّد مليالف النامليةة الذا ذه  إىل أن ا  رتاب يظ  قائمداًة وأن اإلن دان 

 ه الذا ي تِّمُّ العيش.ل هو َوَحدَ Supermanال وبرمان غ

ل أرضداً َمرِيَعدًة تَرَعدى Existentialismeومن الواض  أن ا  رتاب شك   ا الفل دفة الو وفيدة غ

دد ون علددى الُوَ دددان الددذاقة وحَير ددون أشددد  احلِددَرص علددى حريددة اإلن ددان ا  فيهددا أقددالُم الُو ددوِفيُتىلة الددذين يركِّ

ددارف جمتمددع متمدددِّن   يُعددَد يَدَعنيدده إ  الددر  ددريع. ولقددد بدددأل هددذه الفل ددفة ا النمددو مددع الدددا اركي كهكاُت َب  ال  

دددا حولدددهة وأن اليدددأع  دددفة فاخددد  َن ددديج Kierkeggardغ ل الدددذا رأ  أن الفدددرف مغدددرتب عدددن ذاتددده وعمُت

ُو وفه. وقد اتض  له أن جتاومل ا  درتاب يدتم عدن رريدم الددين. ق تطدورل هدذه الفل دفةة واعتنقهدا فالسدفة 

انق دددمة إىل اجتددداهىل ا ندددىل؛ أحددددمها متدددديِّنة وا خدددر ُملِِّدددد. ولكددد   منهمدددا نظرتددده اشا دددُة إىل عديددددونة ف

ا  رتاب. ومهما كان األمدرة فالو وفيدة تيدار  عقدالي يدر  ا  درتاب ا  الُبعدد عدن الو دوف العميدم؛  يد  

للامداههة أو جمدرف تُددَرع ا نظدام    يكون اإلن ان ذاتَدهة وإ دا جمدرف ِ دفر علدى الشِّدما  ا الو دوف اَعَمعدي

. ويضيف الو وفيون أن اإلن دان ُمدداٌن بدا  رتابة وأنده مهمدا حداو  الدتملُّ  مدن َسدَطَوتهة فإنده 21 ناعي 

ا كتابدددددال ممثددددد   -بسدددددورنت أَ لدددددى  –ويظهدددددر ا  دددددرتاب  28سددددديمول ُمغرتبددددداً؛ ألن احليدددددانت نفَ دددددها ا دددددرتاب.

بعدددد حتليددد  مجلدددة مدددن أعمدددا  الو دددوفيىل  –ن الدددذا اتضددد  لددده  الو وفيدددة اعديددددنت  اإل ليددد ا كدددولن ويل ددد

 …أن  الالانتدماء   فة  ملمة تطَبع نف يال العديد من الكتاب واملفكرين والفنانىل -ال ابقىل
                                                           

 .13ة ص1184يونيو  -مايو -ة أبري 1ة ع.13عبده بدوا: الغربة املكانية ا الشعر العرأة عا  الفكرة مج . - 21
 .34الغربة واحلنىل ا الشعر األندل ية صفارمة رِّط : - 28
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دد  علددى عنسددر Freudismeَنتنددا احلدددي ة كددذلكة عددن ا  ددرتاب عنددد الفرويديددة غلُكَ و   ل الددل تركِّ

ددا تنداو  العالقددة بدىل الفددرف S. Freudرويددد غعور . فقدد تطددرق سديغموند ف الالُتُشد ل إىل م دألة ا  درتاب َلم 

ضدددارنت غ َِ ل؛ هدددذه احلضدددارنت الدددل Civilisationواحلضدددارنت؛ حيددد  رأ  أن كددد  فدددرفة ا الواقدددعة َعددددو  للَ 

 ددنعها اإلن ددان ففاعدداً عددن ذاتدده إملاء ُعدددوان خددار ي يتمثدد  بالطبددديعةة بيددد أهنددا  دداءل علددى حَنددٍو يتعددارض 

 .21َم أهدافه ورموحاته؛ إذ احلضارنت تقوم على كَبة الغرائ ة وهلذا فهي  عسابدية  الطاَبعوحتقي

وجتدد  … بُوفِّنددا أن نتِّدددث كثددهاً عددن ا  ددرتاب ا الفل ددفةة ولكددن ضدديم امددا    يَ ددم  بددذلك

سددفة ال ددالف اإلشددارنت إىل أن هنددا   ددالَث مالحظددال رئي ددٍة   ميكددن أن يَغفدد  عنهددا املط لددُع علددى كددالم الفال

 ذكرُهة وهي كا ق:

ظددداهرنت ا  دددرتاب؛ فِّددداولوا حتديدددَد مفهومهددداة وتَِبيدددان  -قددددماُسهم وحُمَدددَد وهم  –* تنددداو  الفالسدددفة 

 مولِّدااا املختلفةة وررَو احللو  النظرية والَعَملية لتااُوملها.

م ويتشدع   كلمدا تعقددل * يتعقد ا  رتاب بتقدُّم امتمعال البشرية وتطورها؛ إذ  ا  رتاب يتضدخ  

 .31امتمعال البشرية وتطورل 

ملسددطل   ا  ددرتاب  تدددور حددو  حمددور  -تقريبدداً -* ن ددتطيع القددو   إن كدد  املعدداي الفل ددفية احلديثددة 

 .31واحدة وهو ا نفسا  

وقددد انتقدد  مفهددوم ا  ددرتاب مددن إرددار الالهددول والفل ددفة إىل األرددر اإلن ددانية والعلميددة؛ فتشددعبة 

ق  –وارتددددب  أكثددددر بواقددددع اإلن ددددان الددددداخلي واشددددار ي. وهكددددذاة فقددددد كددددان لعلددددم ا  تمدددداع أوً  معانيددددهة 

                                                           
 ل. 1111ة 1ةع.11لالست افنتة ميكن الر وع إىل غمراف وهبة: ا  رتاب والوعي الكوية عا  الفكرة مج. - 21
 .83إبراهيم حمموف: حو  ا  رتاب الكافددكاواة م.عة ص - 31
 . 38ة ص1116ة 3ة ع.24أ د  اف: ا  رتاب ا األفب العاا املعا رة عا  الفكرة مج. - 31
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أ دددددر عميدددددٌم ا جمدددددا  فراسدددددة ا  دددددرتابة وبَلدددددَوَرنت مفهوماتددددده ونظرياتددددده. ويتفدددددم  -لهنثروبولو يدددددا فيمدددددا بَعدددددُد  

مددن األسددباب الرئي ددة الددل ال وسدديولو يون علددى أن التغددهُّ ا  تمدداعي ال ددريعة والتطددور التكنولددو ي اهلائدد ة 

تقبَدددع وراء قيدددام حدددا ل ا رتابيدددة كثدددهنت ا امتمعدددال الرأمساليدددة املسدددنُتعة. فدددا  رتابة مدددن و هدددة نظدددر علدددم 

عِدديش الددذا حتكمدده 
َ
ا  تمدداعة ظدداهرنت عامليددةة تكشددف النِّدددقاب عددن اَ ددالع اإلن ددان وابتعددافه عددن الواقددع امل

ة نفِ ددهة فددا  رتاب مهددم  لَفَضدد  تناُقضددال امتمددع الغددرأ وعالقاتدده املمارسددال الشدداذنت وامل ددتبدُتنت. وا الوقدد

وعلى هذا األساعة فقد اسُتَخِدم  لَوَ ف جمموعة تتلفدة مدن الظدواهرة تتضدم ن اإلح داع … ا ستَغاللية

با نفسددا  وعدددم الرضددا عددن امتمددعة واإلح دداع بو ددوف اهنيددار أخالقددي ا امتمددعة وبددالعَا  عددن موا هددة 

 32ؤس ال ا  تماعية والطبيعة  الالإن انية للمؤس ال البهوقراردية .امل

أمدا علمداُء الددنفس فَيعتداون ا  ددرتاب سدلوكاً َمَرِضددياً يَدَعكدس موقفداً إن ددانياً مدن الددذال خا دًة. وهددذا 

دُّ مدا كتبده املع/ ميتاملة من سدائر املعداية بكَونده يَدَنطدوا علدى شدعور الفدرف بانفسداله واَن دالخه عدن ذاتده. ويُدَعد

ل ا هدذا الشدأن مدن أهدمُت الُبِّدوث فقدة وعمقداً. فقدد تنداو  هدذا العداِ  موضدوَع E. Frommإريك فدرومُت غ

ا  رتاب من ملاويدة  تكدوين الشخسدية ة فدرأ  أن ا  درتاب هدو  دٌ  مدن التاربدة يدر  الفدرف نفَ ده فيهدا كمدا 

 .33نفساًل عن ذاتهم -إذا  امل هذا التعبه  –لو كانة  ريبة عنه. فالفرف يسه 

و  شددددك ا أن ا  ددددرتاب حيُضددددر أيضدددداً ا األفب والفددددنة ويدددددخ  ا نَ ددددج خيددددو  بنيددددة األفبدددداء 

 -مهمددا كددان رابُعدده  –والفنددانىل علددى اخددتالف م ددتوياام العلميددة. ومددن السددواب أن نقددر  بددأن  كدد  رائددد 

ين...   بدددد أن نعثدددر فيددده علدددى ُ دددذور حَيَدددوا بدددذوَر ا دددرتاٍب ا بُنيانددده الدددداخلية وأيضددداً كددد  عمددد  أفأ أو فددد

                                                           
ة أبريدد  1ة ع.33حممددد ذنددون ملينددو السددائف: ا ددرتاب و ددربة جملددة  آفدداق الثقافددة والددرتاث ة اإلمددارال العربيددة املتِّدددنتة ع.  - 32

 .61-61ة ص ص 2111
 ل.1111ة 1ة ع.11لالست افنتة ميكن الر وع إىل غقيس النورا: ا  رتاب ا طالحاً ومفهوماً وواقعاًة عا  الفكرة مج. - 33
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لال ددرتاب منددذ أقدددم العسددور وحددّت ا نة مددع التأكيددد علددى أن ا  ددرتاب مَييدد  حنددو التضددخم والتشددعُّ  كلمددا  

 34تقدمنا إىل األمام؛ أا إنه ميُدُت  ذوَره أكثر كلما اقرتَبَنا من العسور احلديثةة وخا ة ا جمتمعنا املعا ر .

طيع أن نقددددرأ ا  ددددرتاب ا ملِّمددددة هددددومهوع  اإلليدددداذنت واألوفي ددددة ة وا ففددددي األفب القدددددمية ن ددددت

وإذا تقددددَمنا حندددو األمدددامة وتوقفندددا عندددد م دددرحيال … 33م دددرحيال سدددوفوكليسة وا األفب العددداا القددددمي

مل قلدددياًلة فإنندددا ندددتلم س ظددداهرنت ا  دددرتابة ونتبدددىل   أن معظدددم شخسددديال 1616-1364وليدددام شك دددبه غ

وا القدرن العشدرينة … 36م مغرتبدون عدن ا خدرينة أو عدن العدا  اشدار ية أو عدن ذواادم م رحياته إما هد

رَك يتهدداة فقددد B. Brecht ددد أن الفكددرنت اىوريددة ا م ددرو برتولددد برفددة غ
َ
ل هددي مشددكلة ا  ددرتاب. ومل

هددا مرضدداً  عدد  برفددة مددن مقولددة ا  ددرتاب تكتيكدداً م ددرحياًة حدداو  مددن خاللدده عددالَج هددذه املشددكلة باعتبار 

. وقددد عددا  امل ددرو العددرأ احلدددي  واملعا ددر عددن مشددكلة ا  ددرتاب مددن 31خطددهاً رافددَم تطددور امتمددع الرأمسدداْل

خال  مجلة من النسوص مل رحيىل ِكبارة ونذكر هناة على سبي  املثا    احلسرة م رحية سليمان احل امدي 

ا لددةة واسددتِّالة اإلن ددان إىل َعَبددٍد لهلددةة ومندده   مدينددة بددال عقددو   الددل تكشددف عددن ت دديُّد ا لددة علددى ُمَبدددع

 38…سيافنت َ دو  من ا  رتاب ا مدينٍة ذال بُدَعد أحافا غاملافنتل

                                                           
 ة بتسرف.83إبراهيم حمموف: حو  ا  رتاب الكافدكاواة ص - 34
لالست افنت فيما ف   ذور ا  رتاب ا األفب العااة ميكن الر وع إىل غأ د  داف: ا  درتاب ا األفب العداا املعا درة  - 33

 ل. 1116ة 3ة ع.24عا  الفكرة مج.
 ة بتسرف.68إبراهيم حمموف: حو  ا  رتاب الكافدكاواة ص - 36
لالست افنتة ميكن الر وع إىل غم/ سعد أبو ستة: ا  رتاب ا امل درو املعا در مدن خدال  م درو برتولدد برفدةة عدا  الفكدرة  - 31

 ل. 1111ة 1ة ع.11مج.
مقارندةة فراسة حتليلية مضمونية  –لالست افنتة ميكن الر وع إىل غأ د العشرا: ا  رتاب التيكدنولو ي ا  مدينة بال عقو    - 38

 ل.1116شتنا   - شة -ة يوليومل1ةع.23عا  الفكرة مج.
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َ دددخ   لفراندد    -مددن  هتهددا  -و ددو رل الروايددة   
َ
مشددكلة ا  ددرتاب. وميكددن أن  ثدد  لددذلك بروايددة  امل

شدداملة وَحيُتددة عددن ا  ددرتاب الددذا كددان ل الددذا حدداو  أن يقدددُتم لنددا مددن خالهلددا  ددورنت F. Kafkaكافكددا غ

ا  درتاب الدذا يُفدرمله … يعيشه إن اُن عَسره. يقو  إبراهيم حمموف:  إن رواية  امل دخ  هدي روايدة ا  درتاب

. كمددددا يشددددك  ا سددددتالب غأو ا  ددددرتابل  أهددددم مسددددة متيِّدددد  شخسدددديال فراندددد  كافكددددا ا 31امتمددددع الرأمسدددداْل 

ا روايدال بلد ا ة وملو ة وهيادوة وتولَ دتواة وفوستويف دكية و دههم.   . ونلَُِّ  ا  درتاب بدارملاً 41رواياته 

كما أنه قد جَتذر ا الرواية الواقعية واملعا رنت خا ةة سدواء ا الغدرب أو ا الشدرق. واحلدمُّ أن الروايدة العربيدة 

ر اعُدددنون  . والددذا يقددرأة مددثاًلة روايددة  هندد41واقددع ا  ددرتابة وحاولددة معاعتدده -هددي األخددر   –قددد  ددو رل 

 .42لتوفيم احلكيم   بُد  أن يكون قد أفر  أن الرواية حتاو  أن تعالة بطريقتها اشا ةة مشكلة ا  رتاب

و  تدددنُج الفندددون اعميلدددةة كاملوسددديقى والرسدددم والتسدددويرة مدددن تدددأ ه َمقولدددة ا  دددرتابة بددد  إن الفندددان 

 ددو رَته التيددارال الفنيددة الددل ظهددرل ا الددديار  املعا ددر يعدديش حالددة مددن ا  ددرتاب الشددموْل احلددافُت. وهددذا مددا

َوبوءة والتاأل إىل َخَلم ُفنيا أخر  من األوهام واهللوسال.
َ
 الغربيةة حينما َعك ة الواقع امل

ا تسددوير ا  ددرتاب لختلِددف  -قدميدده وحديثدده  –ولدديس مددن النُتسددفة أن نُنكددر إَسددهام الشددعر العددرأ 

العربيددددة منددددذ اعاهليددددة إىل يومنددددا هددددذا عددددن ا  ددددرتاب املكدددداية والنف ددددية  ُ ددددَوره ومالحِمدددده. فقددددد عددددا  شددددعراء

ويدددامل ا  دددرتابة بإحلددداوة ا قسدددائد الشدددعراء املعا دددرين؛ إذ ميثددد   ظددداهرنت عامدددة ا حركدددة … وا  تمددداعي

                                                           
 .121إبراهيم حمموف: حو  ا  رتاب الكافددكاواة ص - 31
 ة بتسرف.1ة ص1114جمدا وهبة: معام مسطلِّال األفب: مكتبة لبنانة بهولة    - 41
 ل2111ة 41ة ع8-1لة  ا فاب ة ع.لالست افنتة ميكن الر وع إىل غفيس  فراج: ا  رتاب ا الرواية العربيةة جم - 41
 .12أ د أبو مليد: ا  رتابة عا  الفكرة م.عة ص - 42
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ل احلدا ة ا األفب العرأ املعا رة ومدا ا خدتالُف إ ُت ا الدر دة وا مدد  تالُحدم هدذا ا  درتاب لِّداو  

 .43التِّدي   التاري  ة وانعكاع ك  ذلك بطريقة مباشرنت أو  ه مباشرنت ا حركة أفبنا احلدي  

إن ظدداهرنت ا  ددرتاب غأو الغربددةل لي ددة نَتا دداً لفددرف معددىلة ولي ددة وليدددنت هددذا العسددر بالددذالة بدد  

سدالميةة وقسدائد ة وشدَعر الُفتدوو اإل44تضرب ُ ذورها ا ُعَمم التاريخ؛ فهي حتضر ا أشعار عرب اعاهليدة

… 46ة وأشددعار شددعراء العسددر احلدددي  كُاددَاان43العبُتاسدديىل كددأأ نددواع واملتندديبة وكددذا ا أشددعار األندل ددديىل

و  تُفدددِة الشدددعراَء املعا دددرينة كأمددد  فنقددد  وحممدددوف مفلددد  وح دددن األمدددراية فر دددُة تنددداو  م دددألة ا  دددرتاب. 

أنده فافدع  -والتوكيدد علدى ذلدك  –انة بد  ميكدن القدو  وعليهة ميكن أن نؤكِّد  أن ا  رتاب من ربيعة اإلن 

أساسددي مددن فوافعدده. وهددو فتلددف مددن إن ددان  خددرة ومددن عَسددر  خددرة وذلددك ألندده يتلددو ن بطبيعددة  دداحبهة 

 41وبطبيعة امتمع لا فيه من مؤس ال سائدنتة وبطبيعة العسر بقَيمه وأَعرافه وَمعارفه .

 ويتخذ ا  رتاب  الَث  ور رئي ٍةة هي:

: وهدذه  ربدة عافيدة نتلم ُ دها ا شدعر عددف كبده مدن الشدعراء اغتراب اإلهسان عن وطّـإ وأهلـإ -أ

 العرب و ه العربة ا القدمي واحلدي  معاً. وت مى هذه السورنت ا  رتابية  الغربة املدكانية .

ـــإ -ب ـــا في ـــ ي يْحي ـــإ ال ـــراب اإلهســـان عـــن مجتمع : وهدددذا مدددن أَعاددد  أشدددكا  ا  دددرتابة اغت

 اها. وياملة بقونتة ا امتمعال الل ت طو على األفراف لتَ لبهم فاعليتهم وُحريتهم وإن انِيتهم. وأق 

                                                           
ة 1183ة 1عبد ال الم حممد الشاذْل: حو  قضايا التغري  والتاري  ا األفب العدرأ املعا درة فار احلدا دةة بدهولة  . - 43
 .12ص
 ملِيُت يوسف خلدديف.   يُنظر مثاًل كتاب  ظاهرنت ا  رتاب عند شعراء املعلدقال  - 44
 يُنظر مثاًل كتاب  الغربة واحلنىل ا الشعر األندل ي  لفارمة رِّددط . - 43
 يُنظر مثاًل كتاب  احلندىل والغربة ا الشعر العرأ احلدي   ملاهر ح ددىل فهمي. - 46
 .18إبراهيم حمموف: حو  ا  رتاب الكافددكاواة ص - 41
 

http://www.alukah.net/


 

 22 

 األلوكة شبكة تابع الجديد والحصري على
 www.alukah.net  

 إخل.… : ويتول د عنه شعور حاف  بالتوترة والقلمة وانعدام الثقةاغتراب اإلهسان عن ذاتإ -ج 

ر ِحدددددد نت ا ومددددن األمددددور األكيدددددنت أن ا  ددددرتاب ظدددداهرنت إن ددددانية شدددداملة. ولكددددن املالَحدددد  أهنددددا أكثدددد

امتمعال الرأمسالية؛ نتياة ِلما عرفته من تطدور اقتسدافا هائد ة وتغدهُّ ا تمداعي  دارخ قداف إىل حتكدم ا لدة 

ل. أمدا عدن H. Marcuseواملدافنت ا اإلن دان الدذا أَم دى ذا بُدَعدد أحدافا؛ كمدا يقدو  هربدرل مداركيومل غ

هيم:  إن ا  ددرتاب لدديس جمددرف قطيعددة تددتم بددىل الطبيعددة واقددع ا  ددرتاب ا امتمعددال العربيددةة فيقددو  ملكريددا إبددرا

وامتمددعة أو جمددرف تسدددُّع حيدددث بددىل التكنيددة واإلن ددانيةة وكأ ددا هددو َوقَددف علددى امتمعددال السددناعية الددل بلددف 

فيها اإلنتاج ا قتسافا أَعلدى َمدداهة وإ دا ا  درتاب أيضداً تعبدٌه عدن احلرمدان والضدياعة خسو داً حدىل جيديُء 

إخل. ومددن هندداة فددإن … تعِمُر في ددرق مددن اعماعددة الددل ي ددتعمرها أرَضددها وحضدداراا ولغتهددا وشخسدديتهاامل دد

اإلن ان العرأ الذا ذاق مرارنت ا ستعمارة   يلبَ  أن و د نف ه  ائباً عن أرضه وعملدهة  ريبداً ا  دميم 

لثابدة إح داع  -رأ املعا در لدد  اإلن دان العد –ورنه وفوق تربة أَ دافه! وهكدذا كدان الشدعور بدا  رتاب 

ألددديم باحلرمدددان املدددافُتا والضدددياع الروحدددية وكدددأن  امل دددتعِمر قدددد َسدددلبه شخسددديته و قافتدددهة قبددد  أن ي دددلُبه أرضددده 

امتمدددع العدددرأة و  يعدددد يقتسدددر علدددى امتمدددع  -ويعيشددده  –. إذاًة فدددا  رتاب واقدددع عاشددده 48وخدددهال بدددالفه 

ََدنِددية أَوَ هدا. ويكُمدن ال ِّدرُت ا ا  درتاب الدذا يتخدب   فيده امتمدع الغرأ غأوروبا وأمريكال الذا بلغة ف
يده امل

العرأة و هه من فو  العا  الثال ة ا  أنه جمتمع منت ٌَع مدن  دميم ماضديهة  ائدٌ  عدن حاضدرهة وإَن كدان 

 .41يعم  ُ هد ومشق ة ا سبي  بناء م تقَبله 

                                                           
ة ص ص 1113ة ينددداير 114اب  عنددد اإلن دددان العددرأ املعا دددرة جملددة  العدددرأ ة الكويددةة ع.ملكريددا إبدددراهيم: معدد/  ا  دددرت  - 48

133- 134. 
 .134نفدددد هة ص - 41
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لفددرف أو امتمددع. فددامتمع الددذا يعدديش ا  ددرتاب ي ددوفه  ددو  ولال ددرتاب آ دداٌر مَج ددة إَن علددى م ددتو  ا 

عايه غ
َ
ل الدل تضدب  سدلو  األفدرافة وختتد ُّ فيده العالئدم Normesمن ا ضطراب والفوضىة وترتا ع فيه امل

ل علدى ا نددماج Isolationوأمام هذاة يلاأ كثٌه من أفدراف امتمدع إىل إيثدار حيدانت الع لدة غ… ا  تماعية

 يج ا  تماعي. أما فيما ف ُت الفرف الذا يعداي ا  درتابة فدال شدك ا أن  دِّته النف دية تتدَدَهور ا الن

وتتأمل مة و يكون ُعَرضة لالضطرابال النف يةة وتضطرُب عالقاته مع ا خرينة ويظهدر ذلدك ا عددم تعارفده 

اإلن داُن عداماًل هدَب  إنتاُ دهة وإذا   مع الناع. ويؤ ر ا  درتاب ا العمد  واإلنتداج بأنواعده املختلفدة؛ فدإذا كدان

 .31كان رالباً فتَدَر اهتماُمه بالدراسةة وتتفاع  هذه اعوان  بعضها مع بعض فيؤفا أحُدها إىل ا خر 

ددداً  -أحيانددداً -و  جيددد  أن يُفهدددم مدددن هدددذا أن ا  دددرتاب ذو ردددابع َسدددليب فائمددداً. بددد  يغددددو  أمدددراً ُمهمُت

عيددددةة وكَشددددف املمارسددددال ال ياسددددية الشدددداذنت وامل ددددتبدنت ا امتمددددع لفَضدددد  التناقضددددال ا قتسددددافية وا  تما

 الرأمساْل خا ة.

ددَ راة كددان   مندداص مددن البِّدد  عددن حلددو  نا عددة لتادداُومل حالددة  أو حددا ل 
ُ
وأمددام هددذا الوضددع امل

د ا  رتاب الذا أخذ ا ا ستفِّا . وقد  اءل ا قرتاحالة هاهناة متفاوتة األمهيةة ُمتماي نت الطبديعة. فقد

رأيندددا آنفددداً أن هياددد  يدددر  ا تندددامُل  الفدددرف عدددن ذاتددده لسددداي امتمدددع ال دددبيَ  األ دددَع لتخطُتدددي واقدددع ا  دددرتاب 

وجتدداُوملهة وأن مدداركس يركدد  علددى الثددورنت وحماربددة املِلكيددة اشا ددة لتِّقيددم الغايددة نفِ ددهاة وأن كهكاددارف يدد عم أن 

مددع مدن بَددراِ ن ا  درتاب اعدداِق علدى  ددَدر الِكيَددان التم دك بالدددين امل ديِّي هددو القمدىُل بتخلددي  الفدرف وامت

الغدددرأ. أمدددا ُمدددراف وهبدددة فددده  أن مدددن شدددأن الدددوعي الكدددوي املرتتددد  عدددن الثدددورنت العلميدددة والتكنولو يدددة أن ي يددد  

                                                           
 .64حممد ذنون ملينو السائف: ا تددراب و ربة م.عة ص - 31
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. وهدذا 32ة على حىل ي عم آخرون أن  الَوَعي با  رتاب هدو أوُ  مراحد  رفَدع ا  درتاب والتَغيده 31ا  رتاب 

 يُه هو األقرُب إىل الس واب ا نظرنا.الرأا الَو 

دا ب دب  هدذه الكثدرنتة  –جممُ  القو  إنه علدى الدرُّ م مدن كثدرنت مدا ُكتد  حدو  موضدوع ا  درتاب  ورلُت

دددا كدددان ذلدددك أمدددراً  -وتضدددارب ا راء واألقدددوا   فدددإن مفهدددوم ا  دددرتاب مدددا يددد ا  يعددداي اللُّدددَبس والُغمدددوضة ورلُت

فهومددال األساسددية حتديدددا فقيقدداًة وتعريفهددا تعريفددا  امعددا مانعدداً هنائيدداً؛ كمددا ربيعيدداً؛ إذ مددن الع دده حتديددد امل

 قا  املرحوم حممد عابد اعابرا.

                                                           
 ل.1111ة 1ة ع.11ينظر هذا الرأا ا غمراف وهبة: ا  درتاب والوعي الكدوية عا  الفكرة مج. - 31
 .131/ سعد أبو سدتة: ا  رتاب ا امل رو املعا ر من خال  م رو برتولد برفةة م.عة صم - 32
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 االغتـراب  في شعر حسن األمـراهي.الفصل األول:  

ُه  على َمَن له إملاٌم بعا  الشعر املغرأ املعا رة والعرأ بسفة عامةة التنبُّه إىل أن مة معاَي ي َ 

وعاٍل معينًة حتضر فيه بكثافةة لعدنت اعتبارال ذاتية وموضوعية؛ ومنها جتربة الغربة وا  رتاب وما وموض

يرتب   ا من معاي الضياع واحل ن واأل  واملقاسانتة و  سيما حىل تُعاش فاخ  الذال ا بُدَعدَيها الفرفا 

ََِّد ىل
ُ
واة ا كثه من قسيدهمة عن  واعماعي. ويعد ف. ح ن األمراي من بىل كبار شعرائنا امل الذين عاُت

. والر ُ ة كما هو معروفة واحٌد من أعمدنت  هذا ا  رتاب الذا أَمَلَته بواع  عدنتة وختَِذ  ورًا شّتُت

القسيدنت املغربية املعا رنت وفرساهنا املاُتملينة بدأل عالقته بالشعر قب  أمليد من أربعة عقوفة وَخَا فروب 

يِثهة فون أن يُغِف  ا نفتاو على الشعر الغرأة ويضم رياتوارُه الشعراة ا نة الشعر العرأ قدمِيه وحد

فواويَن وجماميَع شعرية كثهنت  علته واحدًا من أكثر الشعراء املغاربة املعا رين إنتا اً. واألمراي من مواليد 

ه من ال من إىل أن  افر لدينة و دنتة الواقعة شرَق املغربة اشتغ  أستاذًا  امعيًا رفحًا  ه ي  1141

رحاب اعامعة رَوعيًا قب  سنوال قليلةة وهو عضٌو ا عدٍف من اهليئال؛ مث   رابطة األفب اإلسالمي 

العاملية ة وله عشراٌل من الدراسال النقدية املنشورنت ورنياً وعربياً. ويعدة ا نظر كثه من نقافنا املعا رينة 

بالف املغرب إىل  ان   ديقَيه حممد علي الرباوا وحممد بنعمارنت قطبًا من أقطاب األفب اإلسالمي ا 

ر ه او تعاىل. وستَ عى هذه الدراسة إىل ت لي  الضياء على جتربة الُغربة لد  شاعرنا األمراية من خال  

أشعار الوقوف عند بواعثها وجتليااا وتلُتفااا وحَنو ذلك مما له  لة  ا. وسيكون سبيلُنا إىل ذلك قراءنت 

 الر   وُمداَرستها وحتليلها وتف هها لالستد   على ما ذُِكر وتوضيِّه. 

لقددد اكتددو  الشدداعر ح ددن األمددراي بلهيدد  الغربددة واملعانددانت فاخدد  ورنددهة ألندده   ي ددتطع أن يكيِّددف 

رهفة مع ورنه املتخلف على تتِلف الوا هال. يقو :
ُ
 نفَ ه امل
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 غاملتقاربل 33 

 دَوَق اَحِتمددالدينداُر الِبدايَدِة ف… 

 وفدوَق ظُُنوي                 

 جُتََرِ ُري  َربَُة الرُتوو حَنو اَنِشطارا

 وتَرمدي َشظدايا َفمدي للَم دافدالِ 

ُددواْل عددن تشددرُّفه وتغرُّبدده الددذاق فاخدد  ورندده الددذا راملددا اعتدد ُت بانتمائدده إليدده. 
ويعدداُت األمددراي ا الددن  امل

يَقسدد بده ذاتده العاشدقة الدل  -ا الُعمدم–أَسند اشطداب إىل تارَدٍ  آخدَرة ولكنده  أنه قد -مَظَهدرياً –ويبدو 

 غاملتدار ل  34أَ بَدَراا ظروٌف قاهرنت على حتمُّ  مشاقُت الغربة فاخ  بلدها. يقو :

 َشر َفتَدَك الِبالُف احلَبديَبُة 

ناا.
َ
 واَحتَضَنَتدَك امل

ُتَغرُِّب ا الذالِ 
 أيُّها العاِشُم امل

 ا البالِف الَعريَضةِ  أو

 قَد شر َفتَدك احلُروفُ 

 وأَسلَمدَك األَهُ  للُتدَي 

 َ ر بَك الِعشُم واَحَتَضَنَتدك ال ُّاوَن.

ويظددد  شدددبُ  الغربدددة والضدددياع واملعاندددانت يُطدددارف الشددداعَر أيَنمدددا حددد ُت وارحتَددد ؛ إذ يظهدددر أن كددد  شددديء ا 

 غاملتدار ل 33الو وف يُعاِك هة ويُعَرق  ر باته:

                                                           
 .42-41ة ص ص 1116ة 1األمراي: سآتيك بال يف واألقِّوانة مؤس ة الرسالةة بهولة  . - 33
 .63ة ص1188ة 1األمراي: ال مان اعديدة فار األمانة الربا ة  . - 34
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 ماذا ُتَسدِبُ  ُك ُت حَمَطُتال العا َِ لِ  

 حىَل أ يُء إلَيها ُمَغلقًة؟

 وملاذا حىَل أُمدُّ الطُتَرَف إلَيها

 يَدَرتدُت إْل  الطَرُف َح دهاَ؟

 وُِّف ا الطُّرُقالِ وملاذا حىَل أرَ 

 أعوُفة وليس سو  قَبَضِة ريٍ  بَيدا؟

 تتهاَلُك َخلفي ُ ثل الغَدَااءُ 

  َ َ ددا؟فَمَن حَيَِمُ  عينُت 

شدددداعر األَسدددديانةة وقهقهددددال الُبكدددداء 
َ
وعددددافنًت مددددا يددددالملم احلدددد ن الغربددددة ا شددددعر األمددددراي؛ فتُ ددددوف فيدددده امل

 غاملتدار ل 36واألنىلة ومظاهر القلم واملعانانت. يقو  الشاعر:

 تغَدر َبُة 

 فأَفرَكين ُعَسدفوُر احلَُ ِن الَوَرِفاُّ 

 تذك َرُل َو اياِ  الَعَشرَ 

 مَلَمٍن َ  أَفُخ  فيه إلَيكِ  َبَكَيُة على

 وَ  أَمَ َ  َظَهَر َ بديين

 ا أَعتاِبِكة

 كاَن اشََوُف ُي اِكُنين 

                                                                                                                                                                                     
 .11-18املسدر نف هة ص ص  - 33
 .21-11نفدد هة ص ص  -  36
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 والقلُم األَخَرعُ  

َيداُن األَخر    والد 

 واَنفَرَرَة َحبُتاُل الَكلِدماَل.

ا إن ظدداهرنت املدد َج بددىل حدددي  ا  ددرتاب وحدددي  األحدد ان ا الددن  الشددعرا الواحددد كثددهنُت الددُوروف 

 غالوافر التامل 31الشاعرنت رمسية العيباي ا قسيداا  يا ربُت : -مثالً -الشعر اإلسالمي املعا ر. تقو  

 ِ راِحي فاَاا ا ِسدي َفرَِفقداً          ا يا ليُ .. رَفقداً بالقلُدوِب!

 وما َعَايب مَن األَح ان.. لكَن        َعِاَبُة لَسَاٍ َخفُتداٍق َعاديِ !

 وال  عداَفنُت إن قَلبددي         ريٌ  ا  ريٍ  ا َ دريِ !!فما ْل 

وا فواويدددن األمدددراي وجمموعاتددده الشدددعرية القيِّمدددة قسدددائُد عديددددنت مجدددع فيهدددا الشددداعر بدددىل تسدددوير واقدددع 

َكلدددوم الدددذا ينفطدددر ح نددداً وأسدددًى علدددى مدددا آَ  إليددده حددداُ  جمتمعددده وأمُتتددده مدددن ختلدددف 
الغربدددة والتعبددده عدددن قلبددده امل

 واضِّىَل ا تتِلف امليافين احليويُتة. وتقهقر

إن  ياب مشس احلرية ا شّت أحناء أمتهة وتنامي فر ة قَمع املوارنىلة واإل هامل على حقدوقهم بغده 

عدديش. يقددو  الشدداعر م ددتِهال  كالَمدده 
َ
ددر  ربددة األمددراي وتاَُّمدده مددن واقعدده امل ة مددن الدددوافع املباشددرنت الددل تف ُت حددمُت

فاَرقة غ
ُ
 : غالكام ل38لronieIبأسلوب امل

   تَ ألوا عنُتاة فنَُِّن بأَلِف َخَهٍة

 لَيس يُدَعِوملُنا ِسو  أَن تَرفَدُعوا عنُتا ِو ايَتُكمَ 

 أيَاِفيُكمَ                                   

                                                           
 .118هدة ص1411ة 3ة مج.11جملة  األفب اإلسالمي ة ع. - 31
 .41ة ص1184ة 1األمراي: القسائد ال بعة املطبعة املرك يةة و دنتم املغربة  . - 38
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 لنَدَغُدَو ِمثلما األمَساُ  تَ َبُ  ا حُميطالٍ  

 بغَه َمد ً                               

َول والظُّلمالِ  لتَعبُدَر هذه
َ
 األَرياُر َ َر امل

 حَنَو الَفَارِ                               

ا فواليد  احلكدم ا أقطدار العدا  اإلسدالمي الشاسدع  إذاًة فالشاعر   يطل  من ُ ناع القرار وم هِّ

راً رلقداَء قدافرين علدى تَ ديه ُرم ِتهدا إ  رفَدع أيدديهم عدن شدعو مة ومتَتديعهم  ُدريتهم التامدة ليعديش أفرافهدا أَحدرا

حيددداامة واقتيافهدددا حندددو فادددر األمدددان. وممدددا ي يدددد الطدددىل بِل دددة أن حكدددام امل دددلمىل ُفوندددون شدددعوَ مة ويعبثدددون 

 : غالكام ل31بأرواحهم وممتلكاام ومعتَقدهم. يقو 

َرفونَ  ُدتدَ
 وامل

 ا ليلٍة َ راَء باُعوا الش َعَ ة

 باعوا األَرضَ 

 َستلُموا الثَمن.باعوا الدُتيَنة وا

 :61وا ظ  هذا اعوُت القائمة يبقى اعهاف خَه وسيلة للخالص

 فتَ و فواة يا أيُّها الُفقراُءة إن ال ُتاَف ا لَي  املَِِِّن:

 البُدَندُدقيُة والَكَفن.

                                                           
 .44-43نف ددهة ص ص  - 31
 .44نفدد هة ص - 61
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ء وي فاف شعور األمراي بالغربة واملعانانت ا كنَدف ورندهة وأمتِده ككد ُتة كلمدا ت ايَدَدل الضدغوُ  علدى أبندا 

ويظ  اإلن دان مت همداً ومضدطَهداً ا بلدده إىل … هذا الورن م تهِدفًة سَلَبهم حريَتهمة وَ لهم على اشُنوع

 غالوافرل 61حىل إَعالنه التناملَ  عن ُحرُتيتهة واُشضوع إلرافنت ا خر. يقو  األمراي:

 أنَة إَن َ ند َيَة ُمتُتدَهمٌ 

 وُمتَهٌم إذا أعَََمدةَ 

 اَنطلَدقَة متَهٌم وقَفَة أِو 

 ُمت همٌ  -قَب  َموِتَك  – َرَخَة أو أَعلَنَة مَوتَك 

 حّت تقوَ : نَعَم.. نَدَعدَم!

دده الكددالَم إىل ذاتدده  -ا احلقيقددة–أن الشدداعر فاردد  شخسدداً آخددرة ولكندده  -ظاهريدداً -يبدددو  إ ددا يو ِّ

قسد  القدرآن ومعانيده لتسدوير حالتده  املغرتبة الل تنفطر ح ناً وأملاً علدى واِقعهدا الكئيد . وكثدهاً مدا اسدتند إىل

 : غالكام ل62األليمةة وحَلَم  ذاته على الَفأ  واعََلد. يقو  ُمتنا ُتاً مع سورنت يوسف املكُتية

َوِل ُمَندتِشرٌ 
َ
 يا  اِحيَبَ ِسَاينة ِنداُء امل

 وهذا الليُ  ُمَعتِكرٌ                      

 وَ َوُل الفَار ُمَنتَظرٌ                 

 فِفيَم تُراُكما َتَ تَفِتياَن؟                 

 :63ويقو  الشاعر مواِ اًل تَسوير العذاب وحا  املول العام الذا يلفُّ ك ُت  وان  ُمغتَدَربه

                                                           
 .36نفدد هة ص - 61
 .23نف ددهة ص - 62
 .21نفدد هة ص - 63
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يا  اِحيَبَ ِسَاينة ُهنا َظَمأ وَتََمدَسةٌ  
64 

 وإن اٌن مَيولَ                         

ل ِعمامَ  ََوُل َيَدنو ِمَن غُ دُلوِّ
 ةٍ امل

 أو ِمن َ ناو َ امةٍ            

 َحطُتة بباِب الغارِ              

 أَو من خَي  هذا الَعنكُبولَ 

 املَوُل يَدنو ا الَقسيَدهَ 

 ا افِتتاِحَيِة اَعريَدهَ          

َوُل َيَدنو من َمواِقفنا اَعديَدَه.
َ
 امل

 غاملتقاربل 63هو أفض : وتغر ب األمراي ا ُفنيا الشعر رفحاً من ال من رالباً ما

 تغر َبُة ِعَشريَن عاماً لََملكِة الشَِّعر

 أرُلُ  مَمَلكَة ال  َيف واألَقُِّوانَ 

 وأَوَ لُة حّتُت نَدَعَتين الطُّدلوَ  

 وا آِخر اَشَطوة قَب  اهَنيارا

 َوَ َدُل انَِتسارا 

 أليُت َوَ َدُتِك ا ذِلَك األَرَخبديَ .

                                                           
 وع.أَا  د - 64
 .34األمراي: سآتيك بال يف واألقِّوانة ص - 63
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قط عدددة ا 
ُ
 ≠ا نتسدددارلة أو غال ددديف  ≠احليدددانتلة أو غا هنيدددار ≠لشدددعرية  نائيدددة غاملدددول حتضدددر ا هدددذه امل

األقِّددوانل؛ والددل حتيدد  إىل رددائر العنقدداء الددذا حيددرتقة ولكندده بعددد مدددنت معينددة ينبعدد  مددن رمددافه حيُتدداً؛ كمددا 

فيوانددده ا ُ ددد  قسدددائد  -بُسدددَور تتلفدددة  –تقدددو  األسدددطورنت املعروفدددة. وقدددد اسدددتغَ  األمدددراي أسدددطورنت العنقددداء 

 سآتيك بال يف واألقِّوان  كمدا قدا  ف. حممدد علدي الربداوا ا تقدميده هلدذه امموعدة الشدعرية. وحيُ دن بندا 

أن نشه إىل أن الشعر املعا ر بعام ة ُيكثر من اسدتخدام تقنيدة التنداصم ا قتبداع سدواء مدن القدرآن الكدرمي أو 

اي. ق إن هددذا التندداص حيُضددر ا الددن  الشددعرا مددن احلدددي  الشددريف أو مددن الددرتاث بشددقَيه العددرأ واإلن دد

هلدفىل ا نىل؛ أحدمها ف ْل  ي  ي اهم ا توضي  ف لة الن  وإ رائهاة وا خر فينِّ إذ ُيضفي على الدن  

كمددا أن األمددراي أفددَرَف فيواندده املددذكور للِّدددي  عددن املددرأنت حددديثاً … ذاتدده مَجددا  وَرَونقدداًة وجيعلدده أكثددر تددأ هاً 

 حديثه عنها ا ال بعيدنيال. فتلف عن

إن ا دددرتاب امل دددلم ا ورنددده ظددداهرنت بدددارملنت ا الشدددعر اإلسدددالمي املعا دددر. وهدددذا مدددن أَ دددرب األشدددكا  

ا  رتابيددة وأَعَابهددا وأق دداها كددذلك. يقددو ة مددثاًلة املرحددوُم فريددد األنسددارا مسددوِّراً  ربتدده بددىل أحضددان ورندده 

 غالكام  التامل 66ك  شيء فيه  ريباً:الذا عب  به املدُت الشيوعي الطا ية فأَم ى  

 فِفيَك نُِفيُة عَنَك.. تُر  أ َقَد        يَبقى ِشِلَِّك ا قبُددورَِ  َمَرقَدُد؟ -َوَرين-

َادَهددُ 
ُ
 ها ُك ُّ َشدَيٍء فيدَك يَدَنُكدُر ذاتَددُه:        املاُءة والش َاُر الَكئيدُ  امل

َُغر ُبة و 
 احلِداا       والنَوُمة بَ  حّتُت الرُّس  ُتَ تَددَوَرفُ والل دَوُنة والدذَوُق امل

ََ فيدِه ُفب  ُملِِّددددُ  َمدَة أَن دددداُمُه       ملُتدا تَثداَءَب  هدذا الل دَوُن تَ م 

 بَدَلدا احلَبيُ ة أ َهكدذا قَد أَ َبَِّددَة      غ ٌلل وغُع ُتً ل فَوَق أَرِضَك تُدَعَبُد؟!

                                                           
 .36-33م1ة 1112ة 1فريد األنسارا: فيوان القسائدة مطبوعال األفمة الدار البيضاءة  . - 66
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اً عددن واقددع القَمددع وا  ددرتاب الددذا يعيشدده امل ددلم ويقددو ة أيضدداًة أ ددد مطددر   ا إحددد   فتاتدده معدداِّ

 غالر  ل  61حتة مساء بلده:

َرُء ا أَورانِنا
َ
 امل

 ُمَعتَقٌ  ا ِ َلِدهِ 

 ُمنذ السَِّغرَ 

 وحَتَة ُك ِّ قَطَرنٍت ِمَن َفِمهَ 

 ُتََتبٌل َكَلُ  أ َدرَ 

 َبَسماتُه هلا ُ َورٌ 

 أنفاُسُه هلا ُ َورٌ 

 ُه هلا ُ َورٌ أَحالمُ 

َرُء ا أَورانِنا 
َ
 امل

   68لَيَس سو  إَضدباَرنتٌ 

 ِ الُفها ِ لُد َبَشرٍ 

؟ َدَفرَُت
 أَين امل

ويقو  املرحوم حممد املنتسر الرُتي وية ا اإلرار نفِ هة وا فاً ما حاَق ل لم أفغاي  ا كنف بالفه 

ألفغان دددتان. ور دددم كددد  ذلدددكة فقدددد  َددد   مدددن ُ دددنوف التعدددذي  وُضدددروب املعاندددانت أيُتدددام ا َ تيددداو ال دددوفياق

 غالوافرل 61مَشع  التِّدُتا والسُّموف حّت آِخر َرَمم من حياته:

                                                           
 .34ة ص1188ة شددتاء 2ة ع.8أ د رمليم: ومن الشعر ما قت ة جملة  املشكانت ة و دنتة ع. - 61
 ى غأضابهل.ح مة من السِّف أو من ال هام. وجَتَمع عل - 68
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 ِبالٌ  ا َكُبوٍ  باَل ا َحَبسٍ  

 ِبطاقَدُتُه تقوُ  بأن ه ُمَ لمٌ 

 َشهاَفتُه تقوُ  بأن ه ُمَ لمٌ 

 حَمَب ته تقوُ  بأن ه ُمَ لمٌ 

 أبو َ َهٍ  جُيَرُِّفه من الثَوِب 

 بو هَلٍ  مُيَ ُِّق ِ لَده َضَرباً أ

 بالٌ  ا َكُبوٍ  باَل ا َحَبسٍ 

 أذاُقوه ُ نوَف الذ ِّ والرَِّ سِ 

 فَما َوَهَنَة ُقواُه وبَاَو بال ِّرِّ 

 حَتدُت  ظُلَمة الَقَهرِ 

 وأَم ى شاِهَد َعَسرٍ 

عدداا األمددراي  هددذه بعددُض  دداذج الشددعر املعا ددر الددل تسددوِّر  ربددة اإلن ددان فاخدد  ورندده األَ دد . وقددد

غالكامد   11نفُ ه مرارنت هذه الغربةة وعا  عنها ا مواضَع كثهنٍت من فواوينه. يقو  الشاعر ا كامليُتددته الرائعدة:

 التامل

 ما ْل أُراَرُف ا الِبالِف كأن ين       بَيدَن اِعمدَاِ  الن اقُة اعَدَرباءُ 

 غالرم ل 11اً كالَمه باستفهام اَستنكارا:ويقو  ا قسيدته التفعيلدية  احلقيقة ة ُمفتِتِّ

                                                                                                                                                                                     
 .81ة ص1111ة شتدداء 3ة ع.12املشكانتة ع. - 61
 .23ة ص1118ة 3ة مج.11جملة  األفب اإلسالمي ة ع. - 11
 .41ة ص1112األمراي:   ر على هنر فريناة مطبعة النااو اعديدنتة البيضاءة    - 11
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 أ َ ريٌ  أنا ا أَرضَي؟ 

 .. أِأ َرو    َدَراها َهَيهالَ 

 ُك ُّ ِشَاٍ فَوَقها َيَشَهُد أيُت َمَن بَناها

 وَرَعاها

 وَسَقاها

 وأنا الذا مَج َلُة ِمن ُحَلِ  اهلُد  أَقطاَرها

 هاوَرفَدَعُة أَلِويََة ال  الِم  ا وِشَدُل َمنارَ 

 وأأ الذا من أَ ِلها أَعطى َفَمهَ 

 َضُِّتى لَتَبقى ُمَ دِلَمَه.

فِمددَن الددن  تددرتاء  لنددا  ددورنت رُ دد  أأ  َ يددور َي ددتنكر ا  ددرتاب فاخدد  ورندده الددذا ضددِّ ى أ ددداُفه 

بالنفس والنفيس ليبقى م لما ُحرا شاتاً. و  يكن ُم ت ا اً قَبوُ  الشاعر التغرَُّب فاخ  ذلك الدورن الدذا 

َدده. ولكددنُت ُحلكددة الواقددع وقتامددة 
يشددهد كدد ُّ مددا فيدده أندده َمددَن حفدد  احليددانت لددهة وأَعلددى شددأنه ولددواَءهة وشددي د معامل

الظددرف تدددفعان األمددراي ا أحددايىَل كثددهنٍت إىل اإلح دداع بالضددياع وا  ددرتاب فاخدد  ورندده الددذا لدديس حالُدده 

 غالكام ل  12بأح َن من حاِ  الشاعر:

 َة ِمَن أَعَمىيا َوَرينة ألَضَيُع أنَ 

 يُفتِّدش ا ُف ى َ َرنارةَ                     

 َعن  اِحٍ  يُدَغدنيهِ 

 أو َعن َملَادإ يُؤويهِ 
                                                           

 .11األمراي: القسائد ال بعة ص - 12
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َُ ا ى ا ال  نارَِن. 
 يا َورين امل

واملالَحُ  أن ا الن  اقتباساً واضِّاً من قولة أحد الشعراء اإلَسبان:  ما من أحد أَضيع من أعمدى 

خرُتيٌة على انفتاو شاعرنا على األفب العاملي واإلن اي؛ كمدا هدو بالن دبة إىل  دهه  ا  رنارة . وهذا فلي ٌ 

 من رواف القسيدنت احلُرنت ا الورن العرأ.

وبددالر م مددن شددعور األمددراي بددالتغرب بددىل أحضددان ورنددهة وبددالر م مددن ختلددف هددذا الددورن وختبُّطدده ا 

ا اَعت امل؛ ذلك بأن  الورنية عنده لثابة مَجر الغضدا أو  ُف ى ا  م واىنة فإننا نُدَلفي الشاعَر ُمعت ُتاً  بورِنيته أمي 

: 14. يقدددو 13خَنادددر ي دددعى علدددى   ددددهة يغدددوص ا قدددراره ال دددِّيم لَيادددَد مورنَددده األ دددلي وهدددو القلددد  

 غالوافرل

 غوْل َورٌن آلََيُة أ   أبيَعُهل

 وْل َورنٌ 

 جُيَوُِّعين فأَرِعُمه َشرايِيدين

 اكىلِ ويَُظِمُئين فَأسَ 
َ
َخبوَء ا لَي  امل

َ
 قيِه َفِمي امل

يتىَل بددارملتىَل ومتقددارعتىَل أَسددهمتا ا إبددرامل مقدددار اعتددداف األمددراي ومت ُّددكه  إن ا الددن   نائيتدددىَل ِضدددِّ

العميددم بورنيتدده؛ فددإذا كددان ورندده ُي دديء إليددهة فإندده يواِ دده إسدداَءته باإلَح ددان؛ وهددذا مددن اشِددال  احلميدددنت الددل 

 فينُنا احلنيف. والبيان التاْل يوض  ذلك: حيضُّ عليها

 

 

                                                           
 .141ة ص2111ة 1فار النشر اع ورة و دنتة  . بلقاسم اعطارا: أبواب ونوافذ غفراسةلة - 13
 .11األمراي: ال مان اعديدة ص - 14
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يبدددو مددن اشطارددة أعدداله أن الددورن رددرف سددليبم ُم دديءة والشدداعَر رددرف إجيدداأم حُمِ ددن. ور ددم ذلددك أنشددأ  

الشدداعر عالقددة  يمددة مددع ورندده. وقددد ي ددتغرب اإلن ددان مددن هددذا األمددر للوهلددة األوىلة ولكددن األمددراي الددذا 

يددددر  أمهيدددة الدددورن واحلريدددة؛ لدددذا  دددده شدددديد التشدددب  بورنيددددته وانتمائددده ألرضددده عددداش جتربدددة الغربدددة واملعاندددانت 

 غالرم ل  13وشَعبه:

 فأنا اَبُن َهذا األَرِضة

 وأنا اَبُن هذا الش َعِ ة أَعلَنُة انَِتماِئي

 يَدَوَم أَعلَنُة انَِبثاَق الَفَار ِمَن غَرَهل وغنُوَنل

وا ا أشدعارهم وملا كانة الغربة قاسية ا أ ل  األحيانة ف إن أكثر الشعراء العرب املعا رين قدد عداُت

عددن تشبُّثدددهم السددميم بددورنيتهم وأوردداهنم. فهددذا املرحددوم الدد بها الَيَمددين يكشددف عددن ا رتابدده وعدددم ارمئناندده 

 غجم وء الرم ل 16سو  ا ورنه احلبي  الذا  افره كرهاً:

 واَ رتاٍب بىَلَ  دابدددالٍ 

 َتَِفيداٍل فِدَ ددداوٍ … 

 وحيددانٍت ا ِ دددراٍع 

 وِنضدداٍ  وِكفدددداوٍ 

 َ  أِ َد َلَمددَعَة نُددددورٍ 

 ا اَ تِدراأ وانَتِدد احي

ددي   تَدَن  ُ   ا ِسَو  ُعشِّ

                                                           
 .31-31األمراي: القسائد ال بعة ص ص  - 13
 .223-222ة ص ص 1118ة 1حممد حمموف ال بها: فيوانددهة فار العوفنتة بهولة  . - 16
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 أَضددواُء الس ددباَو.…  

ويقو  العتباي املسرا مسوُتراً تعلقه بورنه الذا متك ن من فمه وقلبه؛ هذا الورِن الذا يعدد مسددَر 

 غالكام ل 11تياو وا رمئنان:ا ر 

 …َورٌن بَعيٌد ا َفمي

 َورٌن بَعيَد 

 …َورٌن َيطُه بَقدَليب الَعارا

 ويُدَند يِه احُلدوفَ 

َتدَعبىلَ 
ُ
 …َورٌن إليِه يَدُلوذ َ َدُر امل

 القاِبضىَل على اِعَمدارَ               

لدددى اشلدددوف. يقدددو  ا سينيددددته وقدددد بلدددف حددد ُّ الدددورن بدددأمه الشدددعراء أ دددد شدددوقي َحدددد  تفضددديله لددده ع

 غاشفيف التامل 18الشههنت:

 َورين لَو ُشِغَلُة باشَُلِد َعنُه        نامَلَعَتين إليه ا اشُلِد نَدَف ي

؛ كما ا القو  املأ ور. وملا كانة  الغربة ُكربة ؛ كمدا 11و   رو ا هذاة فد ُح ُّ الَوَرِن ِمَن اإلمياِن 

أرضدده األم ارتباردداً قويدداً مافيدداً ومعنويدداًة وحَيددنُّ إليهددا ا حالددة ُ ربتدده عنهددا مكانيدداً. يقددا ة فددإن اإلن ددان يددرتب  ب

يقو  وهي  رنوع:  إن ارتبا  اإلن ان مع األرض ميكن رَ ُده من ارتبا  مافا عضواة كارتبا  النبدال 

ردنل. وأحياندا يسدب   اة إىل ارتبا  معنواة حىل اتس  بقضايا احلرية: غ  وردن بدال حريدةة و  حريدة بدال و 

                                                           
 .11ة ص1111ة 8ة مج.31ع.راهر العتباي: الطريم إىل روماة من منشورال جملة  املشكانت ة  - 11
 .46م2أ د شوقي: الشددوقيالة فار الكتاب العرأة بهولة ف.لة  - 18
حدددي  موضددوع كمددا قددا  السددنعاي و ددهُه. غاأللبدداي: سل ددلة األحافيدد  الضددعيفة واملوضددوعةة املكتدد  اإلسددالمية بددهولة  - 11
 ل33م1ة 36ة حدي  رقم1318ة 4 .
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شعور الورن بشك  مباشر متعلقا لفهدوم الفقدر والغد/: غالفقدر ا الدورن  ربدةة والغد/ ا الغربدة ي يد  شدعور  

ا  رتاب عن األرضل. لكنة بغض النظر عن هذاة فإن األرض الل ولد عليها اإلن ان وفيها نشدأ وترعدرعة 

ومددن  81ومهمددا حدداو  ا  ددرتاب والتنقدد  وا رحتددا  . تشددده إليهددا فومدداة مهمددا تطددورل مفاهيمدده عددن الددورنة

األمثلة الل ميكن أن َنُ وقهاة هاهناة إل بال مد  تعلم اإلن ان بورنه األ لية جتربُة شعراء املهادر الدذين 

 81 رلبوا احلرية فكانة. ورلبوا املا  فكان. ق اشتاقوا إىل األورانة فو دوا ا الشعر متنف د اً .

سددددعيداً ومطمِئنُتدددداً كلمددددا كانددددة حياتدددده ا ورندددده كرميددددة مددددن الندددداحيتىل ا  تماعيددددة ويكددددون اإلن ددددان 

 82وا قتسافيةة وإ  فعليده الفدرار والبِّد  عدن وردن آخدر؛ إذ    ميكدن أن يَدَرضدى بالدنيُتدة إ   دار البيدة .

ملسدددرا مدددؤف   ذلدددك أن اإلن دددان   يدددرت  ورنددده إ  لو دددوف سدددب  قددداهرة وهدددذا مدددا يشددده إليددده قدددو  الشددداعر ا

 غالر   التامل 83اإلسالمي املعا ر  ابر عبد الدامي:

 ؟!!84أ يَدَرَحدُ  الِعطَدُر َعَن َحدائِدِقِه        وا الر حيِ  اهلَواُن.. والَوَ  ُ 

لددعم فكدرنت تعلدم األمدراي خا دةة والشدعراء اإلسدالميىل  -ا نظرنا–لقد كان هذا ا ستطراف مفيداً 

ة مدن خددال  َ ُوذ دداٍل سدابقةة أن األمددراي شددديُد التعلددم املعا درين عامددةة بددورنيُتتهم  تعلقدا  ددافقاً. وقددد تبددىل 

بورنددهة كثددُه ا عتدد امل بورنيتددهة بددالرَُّ م مددن كدد  مددا ُيالقيدده مددن إسدداءنت ومهددوم وتغريدد  فاخدد  أسددوار بلددده الددذا 

                                                           
. نقدداًل عددن غعبددد الددرملاق 331لعددرأ مددن اعاهليددة إىل هنايددة القددرن الثدداي عشددر املدديالفاة صوهيدد  رنددوع: الددورن ا الشددعر ا - 81

 ل.43ة ص1182اششدروم: الغربة ا الشعر اعاهلية من منشورال احتاف الكتاب العربة فمشمة   
 .112ة ص1113ة يناير 114ة جملة  العرأ ة الكويةة ع.…كرمي  ا احل ن: شعراء املهار  - 81
 .43ششددروم: الغربة ا الشعر اعاهلية صا - 82
 .48هدة ص1421ة 6ة مج.22جملة  األفب اإلسالمي ة ع. - 83
 املرض والو ع الدائم وحُندو  اع م. - 84
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سددم اعطددارا كددان قددد تغاضددى مددراراً عددن تَضددِّيال أبنائدده األبَددرار. وحيُ ددن بنددا أن نشدده إىل أن الباحدد  بلقا 

 83خس   حيُت اً من كتابه  أبواب ونوافذ  للِّدي  عن مفهوم الورنية عند شاعرنا ف. ح ن األمراي.

وِعالونت على  الغربة الفرفية ة حتدد ث األمدراية ا شدعرهة عدن  الغربدة اعماعيدة  الدل   تقتسدر علدى 

ََ  سائَر أفراف بلدهة لثابدة  -حقُتدداً –وكذا أمته. وقد كان شعر األمدراي  شخ  الشاعر َوَحَدهة ب  متتد لتشُم

 غالرم ل 86مرآنت تعكس آ م أبناء ورنه وآماهلمة وتامل ا رتا م وضياعهم. يقو :

 ضاَع ِمنُتا الظِّ ُّ ا الس َِّراءِ 

 ضاَعَة َقَ ماُل الَوَ ِه ِمنُتا

 وَتضاريُس اَعَ دَ 

 عُ ما الذا حَيَُدُث للند َهر إذا َ ف  و اَض الن بَ 

 ما يَدَبقى؟ ُ دثاٌء ومَلَبَد..

هددذه هددي  ددورنت الضددياع التددام الددذا يعيشدده الشدداعر لعيددة مجاعتددهة وهددي  ددورنت تولدددلة أساسدداًة مددن 

ددَمِّاء. ويوا دد  الشدداعر و ددف حيددانت  ا بتعدداف املت ايددد عددن النَبددع السدداا املتدددفِّم الددذا يتمثدد  بشددريعة او ال  

 81الغربة والتشرف قائاًل:

ااِه َ وتَشر َفنا 
َ
 ُقروناً ا امل

 وتَعلَقنا بباِر َ 

 فإذا الَكَوُن ُفخ اٌن وَرمافَ 

                                                           
 . 143إىل ص 121ميكن الر وع إليه ا الكتاب املذكورة من ص - 83
 .46األمراي: القسائد ال بعة ص - 86
 .41نفدد هة ص - 81
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 وإذا األَمُر مَجيعاً قَد تالَشى ِمَن َيَديَنا 

َر الُبكاَء.  َ   ََِد َ يدَ

وهكذا بدا ك  شيء حالكاً وضائعاًة ا نظر الشاعر وأبناء ورنه. و  يُدَلفواة ا املآ ة سو  البكداء 

ُيَ من و  يُغين من  دوع. وإنُت الددمع املِدَدرار   جُيَددا ا هدذه الغربدة القاسدية الدل سدب َبها والنِّيِ  الذا   

     88ا بتعاُف عن الدين اإلسالمي احلنيفة وتَغدييُبه ا املمارسة الواقعية:

 وَبكَينا..

 وَبكَينا..        

 َ  يَدُعَد َشَيٌء إلَينا

 ا َسراِفيِ  اهلَ ميََه.

ه ا تأكيدددد العالقدددة اعدليدددة بدددىل تغييددد  الددددين عدددن احليدددانت وسددديافنت الغربدددة القامتدددةة يقدددو  وإمعانددداً منددد

 غالكام ل 81األمراي:

 ُعَمٌر ِمَن ال  َنواِل ُمَنَسرِمٌ 

 ومَشَُس او  ائَِبةٌ 

َوعوفَ 
َ
 َنِ ينا ِففَئها امل

 إنُتا قَد َنِ ينا أن نا أَشباُه َمَوَتى

 الض َاِر الذا يُدَ ِ ي أنُتنا ُ َرباُء َ  َنَضَاَر ِمنَ 

 َعَسائِبَدنا ِلَهمامِل األَسى.

                                                           
 نفدد ه. - 88
 .62-61األمراي: ال مان اعديدة ص ص  - 81

http://www.alukah.net/


 

 42 

 األلوكة شبكة تابع الجديد والحصري على
 www.alukah.net  

 غاملتدار ل 11ومن أبرمل ما َيِ دُم هذا التشرف وا  رتاب اعماعي كونُه م تمرُتاً. يقو : 

 َشر َفتَدنا الَقدواِا 

ُتَدغَدرُِّب: أَنَة أنا!
 أيُّها العاِشُم امل

َر ِفماِء اَعماِههِ   نَتَِّر ُ  عبدَ

 قلياًل ونَأوا إىل أَذرُِع الضَُّعفاءِ قَد َنَ رتيُ  

 لُنعاِوَف رَِحَلتدنا

ويقدددو  األمدددراي ا التعبددده عدددن اشدددتعا  ندددار الغربدددة الدددل َمدددد ل هليَبهدددا لتَشدددم  ِكيدددان الشددداعر واملدددرأنت 

 غالرم ل  11املقسوفنت بكاف اشطاب:

 وِكالناة يَدَوَمهاة آَنَس ناراَ   َتِشيخَ 

 هَ ِلِكلدَينا ُ َربٌَة ُمَشتِعلَ 

 وِوشاوَ  12وَعلينا ِمَن َفم الُعشُتاق ُسؤرٌ 

 وأنا ُفوَنِك َمَقدُسوُص اعَناوَ 

 فَلدنُدَرتَِّ ة يا ابَدَنَة النُّورة َسويُتاً:

 13﴾فلمُتا  اَءها نُوِفَا أَن بُورَِ  َمَن ا النُتاِر َوَمَن َحَوهَلاة وُسَبِّاَن اِو َربِّ العاَلمىلَ ﴿      

الدددددن ة وا مجيدددددع نسدددددوص فيدددددوان األمدددددراي  سدددددآتيك بال ددددديف  إن حضدددددور عنسدددددر املدددددرأنت ا هدددددذا

واألقِّوان ة حمفوٌف بلغة تتأ  ج ِعفُتة ورَُهراًة ويغل  عليها النَفس السُّوا. فقدد خد   الشداعُر هدذا الدديواَن 

                                                           
 .66نف ددهة ص - 11
 .114األمراي: سآتيك بال يف واألقِّوانة ص - 11
 ما يبقى من املاء ا اإلناء. أو هو البقية مطلقاً. وجُتمع  سؤر  على  أَسدآر . - 12
 ة رواية اإلمام ورش.8سورنت النم ة ا ية  - 13
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ة لظداهر ُرم ته لَدو املرأنت املؤمندة املخلسدة الدل اسدتطاعة أن تسدُمد ا و ده ريد  التغريد  املخرِّبدةة  ده ُمباليد 

احلضارنت الغربية ال ائفة. وهذا التناو  فتلدف متداَم ا خدتالف عدن كيفيدة تنداو  الشداعر نف ده ملوضدوع املدرأنت ا 

سنوال ال  بعدىل. فالشاعر استِّضر ا الدن  ال دابم عنسدر املدرأنتة ا نظدراة لغدرض التعبده عدن اسدتفِّا  

ا خامتدة الدن  َعَيددِنه إشدارنٌت إىل ضدرورنت األخدذ خَبسيسدة ظاهرنت الغربة وامتدافها لتشم  الدذكر واألنثدى معداً. و 

 التفاس  والتم ُّك بالقرآن بَوَ ِفهما خَه وسيلتدىَل لتااُومل حا  الغربة والتغدرُّب.

لقدددد تأكدددد مدددن خدددال  الوقدددوف عندددد بعدددض األشدددعار األَمددددَرانيُتة أنددده قدددد  تدددآملرل مهدددوم الدددذال ومهدددوم 

ميةة لتخلدددددم مسَددددددفونية الغربدددددة واملعاندددددانت لدددددد  الشددددداعر اإلسدددددالمي اعماعددددة فاخددددد   غرافيدددددة القسددددديدنت اإلسدددددال

    14املعا ر .

واحلدددم أن مسددددر الغربدددة األسددداع يتالدددى ا الُبعدددد عدددن املِلدددة اإلسدددالمية وتَغييددددبها مدددن الواقدددع احليددداقُت 

عيش. يقو  الشاعر اإلسالمي املعا ر عدنان علي رضا النِّوا:
َ
 غالب ي  التامل. 13امل

 ُ  إذا فداَرَقُة َحانِيدًة      ِمَن الِكتداِب وآيداٍل ِمدَن احلِدَكمِ أندا الغَدري

 أندا الَغريُ  إذا  اَومَلُل ُمَعددتَدَقدا     وُرَحُة أَضِرُب ا َوَهٍم وا َرَ دمِ 

 أندا الَغريُ  إذا اَستَ لَمُة َعَبَد َهوً       وَعَرَبَدَل َشَهدواُل الُعَمر ِمَ ء َفِمي

 ند َفس ُتَشقي ُكل دما نَدَ َعَة      َنظَرنٌت إلدى َ َنٍم يَدَهو  إىل َ نَدمِ وُ دَربَُة ال

وا  مرنت املِّن واإلَحن واشتداف وَرأنت الغربةة   جيدد اإلن دان ملادأ خدَهاً مدن الفدرار إىل او تعداىل. 

 غاملتدار ل 16يقو  األمراي:

                                                           
القسيدنت اإلسالمية املعا رنتة رسالة  امعية لني  ف.ف.ع. مرقونة م الة خب انة كلية ا فاب عمر املال حي: جتليال الوعي ا  - 14

 .131ة ص1111م12م11ة نوقشة يوم 31والعلوم اإلن انية بو دنت غاملغربل حتة رقم 
 .44ة ص1111ة شتدداء 3ة ع.12جملة  املشكانت ة ع. - 13
 .18-11األمراي: ال مان اعديدة ص ص  - 16
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 لقَد َكِاََل ا القَلِ  ُشَاَهاُل احلَُ نِ  

 وَعذ َبين الطِّىلُ                            

ُ  أَوملارا  وأنا أ َِ

 وأُمدُّ الط َرَف إىل أَنوارَِ :

 أَفِخَلين ُمدَدَخَ  ِ َدٍق يا أوُ ﴿

 ﴾وأَخرَِ ين ُتَدرََج ِ َدقٍ 

 غالب ي  التامل 11ويقو  الشاعر اإلسالمي املعا ر أبو فراع القطامي ا قسيدته  أوُتاه.. يا ملمدن!! :

نَيا وذا ال  َمُن        واللَيدُ  رداَ  بنا واَشَتد ِل املَِِّنُ يا رَ   بِّ ضاقَة بنا الدُّ

َننُ 
َ
َلِك ِمنَك الن َسُر وامل

ُ
 أَنَة الر  داُء لدنا يا َخَيدَر ُملَتاٍإ        يا مالَك امل

 غجم وء الوافرل 18وجيد املرحوم  ي  الكيالي راحته ا ذَكر او؛ حي  يقو :

 دَرُل اَو يدا لَيلددى        وآيدداٌل لدُه ُ دددرُتاَ ذكَ  

 َفمداَج الش َوُق ا قَلبدي         وَ َذُب َحياق اَخَضددرُتاَ 

وقدد جيدد الشدداعر متنف  داً حل ندده و ربتده ا التِّلِّددي بالسدَا والتالُّددد. يقدو  املرحددوم الد بها ا قسدديدنٍت 

 غالر   التامل 11له:

ُر و  الت َالُّدددُ  إَن كاَنِة الُغَربةُ   ُتَشِايين فَما        َفَذُلين الس بدَ

                                                           
 .13هدة ص1411ة 3ة مج.11 األفب اإلسالمي ة ع.جملة  - 11
 .31ة ص1186ة 1 ي  الكيالي: فيوان مها رة مؤس ة الرسالةة  . - 18
 .164ال بدددها: فيوانهة م.عة ص - 11
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ومدددة مالحظدددة بدددارملنٌت َحدددرا  بندددا أن ننب ددده إليهدددا ا هدددذا السددددف؛ وهدددي احلضدددور املكثدددف ملعادددم احلددد ن  

واألسددى ا شددعر األمددراي نتياددًة ِلمددا  قدداه الشدداعر مددن ُ ددنوف املعانددانت وأنددواع اهلُمددوم مددن و هددةة ومددن و هددة 

 دددد أن هدددذا احلددد ن ينفلدددة مدددن قبضدددة الذاتيدددة؛ ذلدددك بدددأن احلددد ن الدددذا يتِّددددث عنددده الشددداعر ح دددن  أخدددر 

األمراية ح   الباح  اع ائرا عالونت وهيبة  ليس ُحَ نا ذاتياًة وإ ا هدو حد ن إن دايُت حَيِملده الشداعر علدى 

 111أكتافه؛ ألنه حيم  مهوم َبيِن ورنهة وحيم  قضاياهم ومشاكلهم .

راء معا درون ُكثَدر قسدائَد مدن الدوفرنت لكدان ا سدياق التعبده عدن املديندة بوَ دفها فضداًء لقد َنَظم شع

لهَح ان والغربة والَوَحدشة. وهذا ما نلَمُ ه عند الشاعر أ د عبد املعطي حااملا ا كثه من قسدائد فيوانده 

واندددده  الندددداع ا األو   مدينددددة بددددال قلدددد  ة وعنددددد الشدددداعر  ددددالو الدددددين عبددددد السددددبور ا بعددددض قسددددائد في

ددياب ا عدددٍف مددن قسددائدهة و  سدديما بعددد أَن تددَر  قريتدده األ ددهنت  بددالفا ة وأيضدداً عنددد املرحددوم بدددر شدداكر ال ُت

وتُعددجُّ املكتبددة النقديددة املعا ددرنت بكتابددال ومقددا ل ا موضددوع … غ يكددورل ليت ادده  ددَوَب املدينددة غبغدددافل

وقدد  111ا  ارة ا الغال ة مَسدراً للقلم والش دَان والَوَحددنت.جتربة  ربة الشاعر املعا ر ا عا  املدينة الذ

أ دده نقدداٌش حددافُت حددو  مددد  ِ ددَدق هددذه التاربددة أو مَلَيفهددا؛ حيدد  انق ددم الدارسددون ِحيددا  هددذه امل ددألة إىل 

فريقىل ا نىَل؛ أحدمها يقو  بسدق هذه التاربة وأ دالتهاة علدى حدىل يدذه  الفريدم ا خدر إىل القدو  بَ يَدف 

ويعد الشاعر ح ن األمراي واحدداً مدن الشدعراء املعا درين الدذين ي تَِِّضدرونة ا شدعرهمة … تاربةهذه ال

                                                           
 . 13مؤخُترنت فيوان ح ن األمراي  القسائد ال بع ة ص - 111
ة الفسدد  1181ة 3واهره الفنيددة واملعنويددة ة فار العددوفنتة  .مثدد : غِعدد ُت الدددين إمساعيدد :  الشددعر العددرأ املعا ددر: قضدداياه وظدد - 111

ة مددن 1188ة خريددف 11ة مددج.3حممددوف الربيعددي: الشدداعر واملدينددةة جملددة  عددا  الفكددر ة الكويددةة ع. –األو  مددن البدداب الثالدد  
… 226إىل ص 181حممدددد عبدددده بددددوا: الشددداعر واملديندددة ا العسدددر احلددددي ة املدددة نف دددهاة مدددن ص –181إىل ص 121ص 
 إخلل.
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املدينة احلديثة وجتربة احليدانت فاخَلهدا. فاملديندةة ا نظدر شداعرناة فضداٌء للتدو ُّس واشدوف واملتناِقضدال؛ حيد   

 تدار لغامل 112فتل  فيها األَمن بالرُّع ة والنور بالظالمة واحلمُت بالبار :

ُدِن اشائَِفدهَ 
ُ
 نَت اَكُن ا امل

ُُدن الل َولَبدي ةة يَقتاُل َمَن َفِمنا الس نَدمُ 
 نتَِّر ُ  ا امل

ة وَفَتِلُ  األَمُن بالرَُّعِ ة َفَتلُ  الَفَاُر بالل َيدِ ة  اعاِهِليُّ

 خَتتِلُ  الِقيَدُم احَلمُّ بالِقَيم ال ُتائِدَفَة.              

 غالر  ل   113  الشاعر شيئاً ا املدينة عدا القتامة والقمع امل تمر الذا يطا  اعميع:و  ير 

ُدن احَلَمدراءِ 
ُ
َر رُبُوع امل  متُرُّ أ َعبدَ

 والبَدَيدضاِء                         

 واَشَضدراءِ                      

َر َشريٍ  فاِكنٍ   فال أَر  َ يدَ

 ءَ يَُد ُِّن الرِّ اَ  والنِّد ا

َر ِسكُتىٍل على األَعناقِ   وَ يدَ

 اَء.
َ
 والثَدِا ا الس دباِو وامل

عددن واقددع الضددياع  -ا جُمََملهددا–وهنددا  قسددائُد أخددر  كثددهنت لهمددراي تندددرج ا هددذا اإلرددارة وتعددا 

ة وا  رتاب ا فضاء املديندة الدذا اخدتل  فيده احلابد  بالنابد ة واعيُتدد بدالرفاء. وهكدذاة فداألمراي عداش جتربد

الغربة واملعاندانت ا املديندةة و دو ر تفا ديلها. وهدذا خبدالف عالقدة الرومان دديىل العدرب باملديندة؛ حيد  إهندم   

                                                           
 .11األمراي: القسائد ال بعة ص - 112
 .23-24ة ص ص 1181ة 1األمراي:  ال ية الغي  والشهافنتة املطبعة املرك يةة و دنتة  . - 113

http://www.alukah.net/


 

 41 

 األلوكة شبكة تابع الجديد والحصري على
 www.alukah.net  

ي ددتطيعوا العددَيش ا عددا  املدينددة الددذا يُعددجُت بالضوضدداء واملتناقضددال واألشدداانة ففددرُتوا بِكياندداام إىل عددا   

 م مع الطبيعة.الطبيعة والغاب والريف حي  السفاُء واهلدوء والتنا 

ومدن األسددباب املوضدوعية الرئي ددة الددل تف ِّدر شددعور األمددراي بالغربدة واملعانددانت مددا يعانيده امل ددلمون مددن 

حِمدددن وَرملايدددا وأملمدددال واعتدددداء ا تتلدددف أحنددداء املعمدددورنت؛  يددد  يتعدددرض أبنددداء األمدددة اإلسدددالمية إىل التعدددذي  

الدد َوْل عدن هدذه ا عتدداءال الدل يُوقعهدا النسدار  واليهدوف  والتقتي  مراراًة وا أماكن عدنت. ويتغاضى املنتَظم

ا حددم امل ددلمىل. كمددا يلتدد م اإلن ددان العددرأة ا أحددايىَل كثددهنتة موقددف السددمة والتفددرجة وكأندده   يَعبددأ لددا 

جيددرا إلخواندده وألمتدده. وهددذا األمددر ي يددد مددن إح دداع الشدداعر اإلسددالمي املعا ددر بالغربددة واملعانددانت؛ ذلددك بأندده 

ة واٍع بواقعه وواقع أمته.  واإلنتاج الشعرا اإلسالمي املعا ر إنتاج حيكمده الدوعي بشدّت إ ن ان ُمَرَهف احِلسُت

 دددددددورهة وكيدددددددف إلنتددددددداج يسددددددددر عدددددددن رسيدددددددة واضدددددددِّة للو دددددددوف أ   يكدددددددون واعيددددددداً بذاتددددددده وبتاربدددددددة  ددددددداحبه 

  114ومقدسديته؟ .

عددديش حالدددًة مدددن األ  احلدددافُت واألسدددى وُيالَحددد  أن األمدددة اإلسدددالميةة ا اللِّظدددة احلضدددارية ا نيدددةة ت

املتفاقمة وفيِّم على أ وائها شبُ  املول. وهذا يبع  علدى الغربدة واملعاندانت وسديافنت نَفدس احلد ن لدد  الشداعر 

 غالر  ل 113اإلسالمي املعا ر. يقو  األمراي:

 لَن تَقُدرا ُحَ ي

 ولَن حَتتِملي بَدَعَض مُهُومي

 َمَن أَشاانٍ  بَعَض ما َيضيُم عَنُه الس َدرُ 

 فعاَلِمي قاَم على بُدرَكانٍ 

                                                           
 .31عمر املالحي: جتليال الوعي ا القسيدنت اإلسالمية املعا رنتة ص - 114
 .131-121األمراي: ال مان اعديدة ص ص  - 113
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َر املَوِل يا إَن انَ       َشَيَء َ يدَ

َوُل ا ِفَمَشمَ 
َ
 امل

 ا بَدَهوَل        

 ا َعم انَ        

َوُل ا كابُوَ ة ا َرَهرانَ 
َ
 امل

َوُل ا بَدَغدافَ 
َ
 امل

 ا َوَ َدنتَ        

 ا أَسُيو َ        

 ا تُونُدسَ        

 ا َوَهرانَ        

إن معادددم احلددد ن رددداٍغ علددددى الدددن ؛ نظدددراً  سددددتفِّا  املدددول الدددذا  دددار جَيددددثم علدددى  دددَدر األمددددة 

اإلسالمية مجيِعها ا عسرنا هذاة عَسِر ختلُّف امل لمىل وتقَهُقرهم ا تتِلف امدا ل. ونشدهة هنداة إىل أن 

ظهدر ا قسدائد الشدعراء املعا درين ِ دد نت نتيادَة احل ن ظاهرنت عامة وبارملنت ا الشعر العرأ املعا ر بعامُتدة؛ إذ ت

تأ رهم بالشعر الغرأ الذا  و ر واقدَع احلضدارنت الغربيدة املافُتيدةة ونَدَقدم منهدا لتَغييبهدا اعاندَ  الروحدي واشُلُددقي؛ 

ن ف اف فيه  و  من األح ان واألشاان؛ هذا من و هة. ومن وَ هة  انيةة  د أن حضور جتربة املعانانت واحلد  

 ا شعرنا املعا ر يرتب  بالواقع العامُت الذا تعيشه األمة اإلسالمية حالياً.
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َ را. فهذه األمة   تُعِد ا ن قويًة كما كانة من  
ُ
وكثهاً ما يتأ   الشاعر ح ن األمراي لواقع أمتنا امل

عابَددددثة بِكياهندددا:ذا قبدددُ ة بددد  َفب  إىل أو ددداهلا الضدددَعف والدددَوَاة وجتَدددر أ األعدددداُء علدددى املِ ددداع 
ُ
 116ُ َرمتهدددا وامل

 غالرم ل 

 أم ٌة حَنَُن تداَعَة أَمُم األَرِض علَينا

 …كَتداعي األَكدَلهَ 

وهددذا قاسددم الددوملير؛ الشدداعر الَيَمددين اإلسددالمي املعا ددرة يسددف حددا  امل ددلمىل ا الوقددة احلاضددرة 

   111وَي تغرب منهة   سيما وأنُت القرآن ما ي ا  بينهم يُتلى:

 ُء والِكتاُب بأَيدينا ويُدَعلي ُرسوَسنا اإلميَدددانُ أ أِذ   

 أ ِ ياٌع وحَنُن ُسخَِّرِل األَرُض لنا والُبُِّوُر واألَكوانُ 

 أو َ َهٌ  والِعَلُم بَعُض َعطايَانا وِفينا تَدنَد  َ  الُقددَرآنُ 

 أو ظَُلٌم والَعَدُ  َشرٌَع ِمَن او فَكَيَف اُعُِّوُف والنَُّكرانُ 

الشدداعر ح ددن األمددراي فيواندداً بأَكملدده للتعبدده عددن واقددع املعانددانت والغربددة واىنددة الددذا يعيشدده  لقددد أفَددرف

ُمَ لمو البوسنة واهلَرسك ب ب   َطَرسة السَِّربيُتىل َمس ا ي الدماء واعتداءاام. ويتعلم األمر بدديوان    در 

النف ددي واحلدد ن الدددفىل الددذا يكتنددف  علددى هنددر فرينددا  الددذا يضددم  ددالَث عَشددرنَت قسدديدنًت ا تسددوير ا  ددرتاب 

 دلمة علدى أرض أوربدا مدن تَشدريد وتنكيد  وتقتيد 
ُ
… كيان األمراي من  درُتاء مدا تتعدرض إليده هدذه األقليدة امل

نًت مددن الدد من. أمددا ا َن فددإهنم يعيشددون  ففددي املاضددية عدداش امل ددلمون ا البوسددنة حيددانت ِعدد   وكرامددة وسدديافنت ُمدددُت

                                                           
 .48ال بعة ص األمراي: القسائد - 116
ة 6ة مددج.22فراسددة حتليليددةة جملددة  األفب اإلسددالمي ة ع. –حممددد أبددو بكددر  يددد: السددورنت والتسددور ا شددعر قاسددم الددوملير  - 111

 .34هدة ص1421
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ضدددون إىل ُتتلِدددف أشدددكا  التعدددذي  والتقتيددد  علدددى يدددد السدددربيىل الطُّغدددانت الدددذين هندددا  حيدددانت َضَنددددكى؛ إذ يتعر   

دددر علدددى   يعرفدددون الر دددة و  اهلَدددوافنت. يقدددو  األمدددراي ُمقارنددداً بدددىل ماضدددي م دددلمي البوسدددنة وحاضدددرهم؛ فيتِّ  

ُشرقة ويتأ  من احلاضر املرتفُتا:
 غالرم  التامل 118املاضي امل

 كَرحيم الَفَار مدا بىَل الُقدرون   َءنًت..      يدا قُددروناً ََخَددَ ًة أل َ 

 َمَن َرَو  أَعالَمِك اَشَضراِء؟ َمَن        َنَ دَج األَكفداَن للَِّمِّ الر مليدن؟

 ضاِمئاً        وَلَكَم كداَن يُدَروِّا الَضاِمئيددن! 111قدَد َ دا نَدَهُر غَفرِيَنال

 يَنَة الر َوِض وَكََِّ  النُتاِظريدنوالَعسددافُه الل كدداَنَة ُهنا        ملِ 

ُمددوا أَعشاَشدها         اَفُروا أحَلاهَنا بىَلَ اللُُِّّددون.. ُدوها.. َهد   ذ  

بدوا       ك   شَيٍخ.. قطُعدوا ُكد   َوتِيدن َر الس بايَاة َعذُت  َهتَدددكوا ِستدَ

 .. يدا َلظَُلَم الظُتاِلِميدنَسَرقوا األَرفداَ  ِمَن أم ددداِاَِم        َشدر فوُهمَ 

َهتَددِدين
ُ
 قتد لُددوا ُكد   أِأ .. َ َلبُدددوا        يا َسَرايِيُفدو بَِنيدِك امل

احلاضددرل. فاملاضددي كددان ملاهددراً قويدداة أمددا احلاضددر فهددو ملمددن  ≠يدددور الددن  كلُّدده حددو   نائيددة غاملاضددي 

ضدون إىل القتد  والتغريد  والتشدريدة ويقدع أبنداسهم فري دة األُفو  والفتور. وهكذا  د امل لمىل البوسنيىل يتعر 

ا  تساب. وقد أشر  األمراي بعَض عنا ر الطبيعة لتسوير هذه املعانانتة وجت يد هدذا التبددُّ  مدن املاضديم 

دددَل ؛  يددد  كدددان هندددر غفريندددال فيمدددا مضدددى متددددفقا باملددداءة أمدددا ا ن فقدددد اسدددتِّا   اإلجيددداب إىل احلاضدددرم ال  

 ِّاً... وميكن أن نوض  الثنائية املذكورنت آنفاً بالرسم ا ق: ضامئاً شِّي

 

                                                           
 .26-24األمراي:   ر على هنر فريناة ص  - 118
 هنر يو د ا مجهورية البوسنة واهلرسك. - 111
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فقدددد مثلندددا للماضدددي ب دددهم مت ادددٍه حندددو أعلدددى للتددددلي  علدددى إشدددراقه ومُسُدددوُتهة علدددى حدددىل وضدددَعنا بدددإملاء 

احلاضر سَهماً متاها حنو أسف  للتدلي  على ُهبوره واحنطاره. وإذا كان احلاضرة عافنًتة استمراراً للماضية 

إن احلاضرة ا هذه احلا ة   يبدو استمراراً للماضي؛ ب  إن مة قطيعدة بدارملنت بينهمداة لدذلك مثلندا هلدا خبد  ف

 متقطع  ه مت س .

و  ميلك األمراي ِحيا  ما يقع لهقلية امل دلمة ا البوسدنة مدن  دنوف التعدذي  والتقتيد  إ  البكداء 

 111والتالد:

داُء َحدد ينِ         مَجَرنٌت ُمَطَفأنٌت مَشُس الضُّددِّى   وفُدؤاُف اللَيد  َبك 

 ُ ن ِة األَرُض ِمَن الذ َب ة فَمدَن         مَيَِلُك الرُّقَيَة ِمَن َمسِّ اعُنددوِن؟

َعَتدينَ 
ُ
 يا ُفموَع األَرِض ُكوي َمَندَساًل         يتَلظُتى ا ُ ددددوِر امل

 ُء الَقَلدِ  َمَكتددوُم األنيدنِ يا َسراييُفددو ِ راِحدي مَج دٌة         وِندا

اَء الد فىل َعدُ  الددُت  واَ ِطبارا ِفيِك أَضِّى ِخَنَاراً         َكلهيددٍ  يَدبدَ

 إنُتدهدا َمَ ددألددٌة واِحدَدنٌت:         أَن نكدوَن ا َن أو أَن   َنكدوَن!

ملة 1616-1364 غيشدده َعُاددُ  البيددة األخدده إىل قولددة شددههنت للكاتدد  اإل ليدد ا وليددام شك ددبه

 ة ومعناهدا بالعربيدة:  أن نكدون أو   To be or not to be. That's the questionوهدي:  
                                                           

 .21-62األمراي:   ر على هنر فريناة ص ص  - 111
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نكون. فهذا هو اإلَشدكا  . وهذا يؤكد مد  انفتاو األمراي على األفب اإلن داي والعداملية وعددم اقتسداره  

راي يسدددوُتر ح نددده النف دددي العميدددم علدددى الدددرتاث العدددرأ واإلسدددالمي. ويبددددو مدددن خدددال  الدددن  أعددداله أن األمددد

ومعاناته املت ايدنتة ويدعو إىل التغيه وا نطالق حنو أُفم أَح ن؛ وذلك من خال  ا قتباع أو التنداصُت الدوارف 

ا البية األخه. يقو  املرحوم  ي  الكيالي:  إن األفب اإلسالمي ليس أفَب حَني  وبكاء وتعبُّدد لده ة 

النف ددددية وتسددددوير يددددرتب  لعدددداي املعانددددانت والتطهددددر والثددددورنت علددددى أسددددباب العددددذاب لكندددده تسددددوير هلددددذا األسددددى 

 .111واملعانانتة نقطة حتريض وانطالق إىل آفاق ا نشراو وا بت ام وال عافنت 

ويقو  األمدراي ا قسديدته  السدل   الدل َنَظَمهدا لوَ دف اىندة القامتدة الدل يعيشدها ُمَ دلمو البوسدنة 

 غالرم ل 112البُدَرآء:

 حاَ ُروي

 أنا   أفرا ِلَماذا حاَ ُروي.

 وملاذا اَعتقُلوي

 وِلماذا فَدَوق هذا اِعَ ِر ظُلماً َ َلُبوي

 أنا   أَفرا ِلماذا اَ َتَسُبوا أَخل ِحَياْل

 يا َلَعارا

 يا َلُذْلِّ واَنِكَ ارا

 وِلماذا َعذ بوا أمِّي واقتاُفواَ أأ لاِلَعِتقا ِ 

 ي ُدونَا بال  الِسَ .أنا   أَفرا ِلماذا ق

                                                           
 .13ة ص1181 ي  الكيالي: اإلسالمية واملذاه  األفبيةة مؤس ة الرسالةة    - 111
 .21-28األمراي:   ر على هنر فريناة ص ص  - 112
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فهددؤ ء حَييددون حيددانت الددذ  وا نك ددار ب ددب  احلسددار وا عتقددا  والقمددع والتعددذي  والقتدد . وتتعددرض  

ددرَِسة. و  شدك ا أن األمدراي  بنال امل لمىل هنا  إىل ا  تساب وا عتداء على يد  الذئاب السدربية  الش 

اإلسددددالمية ا هددددذا الددددركن األورأ غالبوسددددنةل مددددن ضددددروب  الددددذا يُعدددداين باسددددتمراٍر مددددا جيددددرا ألبندددداء األمددددة –

 جيد نفَ هة ا كثه من األحايىلة مدفوعاً إىل ا  رتاب والشعور باحل ن واملعانانت. -التعذي  والقت  

وبددالرُّ م مددن كدد  املَِِّددن واإلَحددن الددل ُيالقيهددا هددؤ ء امل ددلمونة فددإهنم أ ددرُتوا علددى السددموف واعهدداف 

 غالرم ل 113والِعَرض. ولكن ال مان   يُدَنِسفهمة إذ  اروا اليوَم  رباء أذ ُتء:ففاعاً عن الورن 

 حَنُن فافَدَعنا َعِن األَرضة عن الِعَرِضة وَعَن جَمِد الَورنَ 

 فِلماذا اليَدَوَم ِ َرنا ُ َرباَء؟

 وِلماذا اليَدَوَم ِ َرنا كالَوبَاَء؟

والكبددده. بددد  يشدددنون حربدددا َضروسددداً إلبدددافنت  و  مييددد  السدددربيون بدددىل الدددذكر األنثدددىة و  بدددىل السدددغه

امل لمىل إبافنت مجاعية. يقو  األمراي على ل ان أم  بوسنية  َكلى تبكي  غهَها الدذا ذ ده السدربيون الُعتدانت 

 غالكام ل 114بىل يديها فون أن يرتك  ما يُو   مث  هذا العقاب القاسي:

 َولِدا احلَبي َ 

 بَدَعدُ  ماذا َ نَدَعَة وأنَة ما أَفرََكةَ 

 ِسن  الِفطاَم؟

 ماذا أتَدَيَة ِمَن الذنُوَب؟

 ذَ ُوَ  بىَل َيَدا ة َشقُّوا اعََيَ ة واَ َتَسبوا َفمي..

                                                           
 .21نف ددهة ص - 113
 43نفدد هة ص - 114
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 أبُديَن  ما َ َنع الُعتانَت؟ 

 كانوا أَضر  ِمَن الذئَاِب اعائِعاَل!

 أبُديَن  ما َ نَعَة يداَ ؟ 

 113يدته وانتمائه:وال ب  األو  واألخه ا ذلك هو أنه م لم يعت ُت بعق

 والذ َنُ ؟   ذَنٌ  ِسو  أَن ِقيَ : ُمَ دِلَم!

وقد يقو  قائ : ه  تدفع اىدن امل دلم البوسدين إىل التخلدي عدن الددين اإلسدالمي والكدف عدن نشدر 

فعوتددهة مددا فام هددذا األمددر هددو ال ددب  املباشددر ا كدد  مددا يتعددرض إليدده هددؤ ء امل ددلمون مددن أشددكا  املعانددانت 

 116؟ واعواب يأتينا على ل ان هذا البوسين امل لم األأِّ:والتضييم

 أنا ُمَ لٌم وَحقيَقدل 

َ  النُّوَر الذا َ ال ُه َ َوُل األنَبِدياِء إىل الُوُ وفَ   أَن أ َِ

ويعِقددد األمددراي رباردداً بددىل َمسددها األندددلس وسددراييفو نظددراً لتشدداُ هما ا اىددن. فلددم تعددد األندددلس 

ُدر نت بعددما وحيدنتة ب  ظهر 
هلا توأٌم ا عسدرنا هدذا جم  دٌد ا البوسدنة. فقدد أ دبِّتا معداً ا ِعدداف الدذكريال امل

   111أفَ   ُم امل لمىل ا ك   منهما:

 يا أَرَض أَنَدلٍس َسالماَ 

 ما ُعَدِل َوَحَدِ  مَجََرنَت الذَكَر ة َسالماَ 

 …َهذا َسراييُفو تُباِفُلِك الت ِِّي َة واشِتاماَ 

                                                           
 .41نفدد هة ص - 113
 .31نف ددهة ص - 116
 .32نف ددهة ص - 111
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 …َض أَندلٍس َسالماَ يا أرَ  

ومن ُحلكة الواقع تندَباُس ُشدعلة الندور؛ حيد    ي ت دلم م دلمو البوسدنة للوضدع القداهة بد  ندراهم 

حيملون راية السموف ومشدع  التفداس ؛  عتقدافهم اعداملم بأنده مهمدا ردا  ليد  الغربدة واملعاندانت والتدو ُّسة فإنده 

مل ا قسددددديدته  إرافنت 1134-1111بدددددو القاسدددددم الشددددداأ غسددددديأق فَادددددر احلريدددددة والعِددددد ُتنت   حَمالدددددة. يقدددددو  أ

 غاملتقارب التامل 118احلديانت :

 و  بُد  للُتَي  أَن يَدَنَالي        و  بُد  للقَيد أَن يَدَنَكِ رَ 

إذاًة فاىنددددةة مهمددددا رددددا  أَمددددُدهاة سددددتعقبها ال ددددعافنت. ولكددددن جيدددد  أن يبددددافر اإلن ددددان إىل رُكددددوب 

هبداً و  ِفضدة كمدا يُقدا . والتفداس  أَمدٌر مطلدوب ا اإلسدالم. يقدو  حممدد إقبدا  األسباب؛ فال ماء   متطر ذ

عددروا وهددو بسدددف احلدددي  عددن َخِسددديَسة التفدداس  عنددد األفيدد  امل ددلم:  علددى امل ددتو  ا  تمدداعي تشددك  

 …خا ية التفاس  ِشَِّنة روحية للم لمىل تذرها عليهم آيال او وأحافي  نبيِّه املسطفى

 111الُعَ ِر ُيَ راًة إن  َمَع الُعَ ِر ُيَ راً  إن  َمَع 

 121 لَن يَدَغِلَ  ُعَ ٌر ُيَ َرَيِن 

واملتأم   ل هنت الرسو   لى او عليده وسدلم يُددر  هدذه احلقيقدةة حيد  َخدوُت  التفداس  لده وأل دِّابه 

 121… فر ة التِّدا وا ستعالء على مجيع  نوف األذ  واأل 

راييفو الدددذين أحلُتدددوا علدددى اعهددداف والتِّددددا ُمت دددلِِّّىل بالتفددداس  يقدددو  األمدددراي علدددى ل دددان أرفدددا  سددد

 غالرم ل 122واألم  بَغٍد ُمَشرق مهما را  ليُ  احلسار واألَح ان:

                                                           
 .236م1ة 1184ر التون ية للنشدرة   أبو القاسم الشاأ: األعدددما  الكاملةة الدا - 118
 .6-3سورنت الشروة ا يتان  - 111
 رواه ابُن  رير. - 121
 . 31ة ص1186ة 1حممد إقبا  عروا: مجالية األفب اإلسالمية املكتبة ال لفيةة الدار البيضاءة  . - 121
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 َسَوَف نُدَعلي رايََة اإلَسالِم ا األَرِض وإَن راَ  احِلَسارَ  

 وَسَنَبين للَِّضاَرهَ 

 هاُهنا أَلَف َمناَرهَ 

 …وَمناَرهَ 

ايدَ 
َ
 هَ يا َسراييُفو امل

 يا َسراييُفو الش هيَدهَ 

 أِذَن اوُ بأَن تُدَرَفَع رَاياُل اِعهافَ 

 حَنُن أَرفاُلِكة ُحرُتاُع الَعقيَدهَ 

 لَن َيطوَ  ا نَِتظاَر!

 لن َيطُو  ا نِتظاَر!

ومن بالف الشام تلوو حِمٌن أخر  تركة ا نف ية األمراي أ راً واضِّاًة فدفعة به إىل َمضاِيِم الغربدة 

 غاملتدار ل    123اإلح اع باأل  واملعانانت. يقو :وإىل 

 إيِّ تَغر َبُة يَوَم َعَرفَدُتَك.. 124آٍه َمروانٌ 

 كاَنَة ِ راُحَك َ ض هَ 

 وكَنَة كُعَسفوِر َحقٍ  َح يٍن يُفارُِق أَرَضهَ 

 بَدَعُضُه يَدَنُدُب بَدَعَضَه؟ فَمَن للُمهاِ رِ 

                                                                                                                                                                                     
 .61-31األمراي:   ر على هنر فريناة ص ص - 122
 .68األمراي: القسائد ال بعة ص - 123
 هو مروان حديد؛ أحُد شهداء  َحدددَمانت  ال ورية.  - 124
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مددراي ي ددتِّوذ عليدده الشددعور بددا  رتاب واملعانددانت ا  مددن خددال  النمدداذج امل تَعرضددةة تبددىل  لنددا أن األ 

كثه من األحيان نظراً لتفاقم ُ روو األمة اإلسالميةة وتواْل حمنها ا الوقة احلاضر. وقد وقفندا عندد معاندانت 

امل لمىل ا البوسنة والشام فق  لضيم اما ة وإ  فإن األمدراي نظدم شدعراً كثدهاً ا وَ دف معاندانت امل دلمىل 

  ِفل طىل و هها من منارم العا  اإلسالمي.ا

-وكثددهاً مددا تأس ددف األمددراي علددى مددا آ  إليدده امل ددلمون ا العسددر الددراهن مددن ختلددف وِذلددةة وأعلددن 

تبَدرُّمدده مددن هددذا الواقددع و ورتدده عليدده. واختددارة ا املددآ ة سددبيَ  التِّدددا والسددالنت والسددا حددّت حتقُّددم  -باملقابدد 

 غاملتقاربل 123النسر املنشوف. يقو :

 تَر  َ  ُك ُّ الَفواِرعِ 

 واَسَتَمَرأ النُتاُع َعَيَش احلَُفرَ 

 ولِكن ين َسأَ لِّي

 وَلَ َوَف أَساِبُم ِظلُتي

 وإَن راَ  هذا الط ريمُ 

 وأَنَضى َ َواِفا

 وخاَلَ  ملاِفا

 َفِمي وُ بار ال  فرَ 

 فإَن قيَ : أيُتاٌم مَتضي

 وَفَرُبَك هذا َفاَلنتٌ 

 ذ الس بدََر ْل  اِحباً أقوُ : سأخت ِ 
                                                           

 ة بدون  فِّة.1118ة 1األمراي: أشاان الني  األملرقة مطبعة األ دية للنشرة البيضاءة  . - 123
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 والس اَلنتَ                        

َندتَظرَ 
ُ
َوِعُد امل

َ
 إىل أَن يُطاِلَعين امل

بنددداًء علدددى مدددا قيددد  خُبسدددوص جتربدددة ا  دددرتاب لدددد  شددداعرنا األمدددراية ميكدددن أن ن دددا  املالحظدددال 

 وا ستنتا ال ا تية:

 -فعدددالً -ح دددن األمدددراي؛ ألن الر ددد  عددداا * يشدددَغ  موضدددوع الغربدددة واملعاندددانت حيُتددد اً مهمددداً ا شدددعر 

ا  ددرتاب إَن علددى امل ددتو  الفددرفا أو اعمدداعية ومددا يدد ا  يعاينددهة وسدديظ  كددذلك مددا فامددة أسددبابُه قائمددة. 

 غالر  ل 126يقو :

َعداً كأن  رَِحَلل  لِكن ين ما ملَِلُة ُمبدَ

 لَيَس هلا هِنايَهَ 

 121مددددراي إىل الت ددددلُّ  لددددا يلدددد م ملقاومتهددددا. يقددددو :ومددددع اسددددتمرار الغربددددة واشددددتداف َسددددَوَرااة يلاددددأ األ

 غالكام ل

 لِكن  ْل ا ُك ِّ عاٍم رَِحَلًة وَتَشرُّفاً 

 وكأن ين َ و اُب أَوِفيٍَة وآفَاقِ 

 وْل ا ُك ِّ عاٍم ُ َربٌَةة

 ُمتأبِّطاً َسَيفي

 وَفِمي َعلى َكفِّي!!

                                                           
 .64األمراي: القسائد ال بعة ص - 126
 .111األمراي: ال مان اعديدة ص - 121
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ي. و  عاد  ا ذلدك؛ فواقدع ورنده وأمتده * حتضر  يمة احل ن بسورنت  فتدة لالنتبداه ا قسديد األمدرا 

قاه ومتدَهورة يبع  على الشان والتغرُّبة و  يبع  علدى ا نشدراو والفدرو. و اند  هدذه املوضدوعةة يدامل 

معادددم املدددول ا عديدددٍد مدددن قسدددائد األمدددراي. واملدددول عندددده لددديس فنددداء وهنايدددةة بددد  هدددو َ ددداء وبدايدددة؛ وذلدددك 

 غالكام ل 128ل ليم للمول. يقو :ان ااماً مع التسور اإلسالمي ا

َول الوِ َفهَ 
َ
 وا امل

* لقد  كان من الطبيعي أن تؤ ر الغربة على بنية القسيدنتة ذلك ألهنا   تكدن حاف داً عارضداًة وإ دا  

نطلَدمة فإنندا نلمدس ا األشدعار املقد مدة ا هددذا  121كاندة حاف داً ُموِ عداً ا كثده مدن األحيدان .
ُ
ومددن هدذا امل

هدددذا التدددأ ه. فموضدددوع الغربدددة واملعاندددانت تدددر  بسدددمال واضدددِّة ا اعانددد  الشدددكليم الفدددين  البِّددد  حضدددور

ُختارنتة وربيعة اللغة املتوس    دا ا التعبده. 
للقسيدنت األمرانية؛ ويظهر ذلكة باألساعة ا األوملان الشعرية امل

شدداعر الرقيقددة كالر َمدد  والكامدد ة واملالَحدد  أن األمددراي ُيكثددر مددن اسددتعما  الُبِّددور القددافرنت علددى اسددتيعاب امل

وَي تخدم الَكَ ر بسورنت بارملنت؛ ألنه األَن   لتسوير حا  ا نك دار واملعاندانت والغربدةة كمدا أنده ي دتعم  لغدة 

 إخل.… واضِّةة مجيلة وقوية؛ لتِّقيم التواُ   مع القار ة وإَبالِ ه رسالَة النُت 

                                                           
 .26األمراي: القسائد ال بعة ص - 128
 .34ة ص1184ة ربيدع 13ة مج.1غربة املدكانية ا الشعر العرأة عا  الفكرة ع.عبده بدوا: ال - 121
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 ربـاوي.الفصـل الثاهي: االغتـراب  في شعـر محـمد علي ال 

من املوضوعال البارملنت ا الشعر اإلسالمي املعا ر موضوعة ا  رتاب فاخ  الذالم الورن. و  
 رابة ا هذا إذ علَمنا أن بواع  هذا ا  رتاب قد استفِّلة وتشعُتبة ا اللِّظة احلضارية ا نية خا ة. 

السِّف  عديٍد منشورنت ا والذا يتسف  فواوين حممد علي الرباوا وجمموعاته الشعرية وقسائده املن
مد  حضور  يمة الغربة واملعانانت ا شعره. وست عى هذه الورقال إىل  -من كث ٍ –الورنية والعربية يلمس 

وقب  ذلك حيُ ن بنا اإلشارنت إىل أن  رَ د جتليال تلك الغربة وبواعثها وما يرتب  بذلك بكثه من اإلجيامل.
مافنت قد توىل تدريس ديةل. و يشداف غإقليم الر لدينة تِناَ  م1141شاعر مغرأ مرموقة ولد عام  الرباوا

التابعة عامعة حممد األو  والعلوم اإلن انية ا كلية ا فاب  ة وموافُت فراسية أخر ة الشعر املعا ر 
 لة كانة  م تفيداً منة قب  سنوال قليلةة رفحاً  ه ي ه من ال من إىل أن  افر ذلك املنس  غو دنتلة

باملؤس ة  وا  عملهة رَ فرَ أشَ و   . املغافرنت الطوعيةوملارنت الرتبية والتعليم باملغربة أمَسَتها  قد أرلقتها
ال ك ميله يالرسائ  واألرروحال اعامعية. بدأ نظم الشعر ا ال بعيناأل اث و على عدف من  املذكورنتة
كهف والظ ة البيعة مث : ال ؛ مناألمراية و درل له عدنت فواوينة بعضها مشرت  وا خر منفرفح ن 

. وقد كت  عدنت عربيةوله قسائد أخر  منشورنت ا  ِّف ورنية و  …املشتعلةة الولد املرة عسافه السباو
منذ  عضو احتاف كتاب املغرب مقا ل ا النقد واألفب. وهو عضو رابطة األفب اإلسالمي العامليةة وأيضاً 

 . مدنت
 ة إىل  الل التغري  الَنِتنةة فأ ب  ك  شيء لقد تعرض ورن الرباوا غاملغربل ُمذ  دمة احلدا

بَدءاً  -وكذا امل لمىل  –فيه يبع  على الدهشة والتأ  والغربة. إذ   ا الغربم الروم ك   مناحي حيانت املغاربة 

 غاملتدار ل 131من أَب طها إىل أشدها تعقيداً. يقو  الرباوا:

..ُهَو ذا اُعَمُرُ  َيَ تَدَوِقُف َهَيَكَلَك الَعضَ   ِميَُت

 غما امَسَُك؟ -

 ِمَن أاِّ ِبالٍف أَنَة؟ل

َهَشةُ   تُوِقُظَك الد 

                                                           
 .31-36ة ص ص 1183ة 1الرباوا: األعشاب الايةة من منشورال جملة  املشكانت ة و دنتة  .حممد علي  - 131
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 َتَسُِّو: 

 فإذا اُعَمُرُ  ُروٌم!

 الشَُّرَرُة ا الشُتارِِع ُروٌم!

 ِتَك ُروٌم!دالشُتاَشُة ا بَديَ 

 ُروٌم!… مَلَوُ َكة أبَناُس َ 

 ُروٌم!                  

 ُروٌم!                  

 َلَيَك لَِباَع اشََوفِ َتَشُعُر أنُت عَ 

َهَشِة.  َعَلَيَك لَِباَع الد 

وقد تفاقم األمُر حّت استِّاَ  ظاهرنت عامة. … وهكذا تشب ه بالروم اعمر ة اإلعالمة ال وجة

وهذه السورنت املوبوءنت ا هن امية   تقتسر على بلد الشاعرة ب  متتد لتبُ   ظالهلا على رُبوع األمة اإلسالمية 

ا تعرضة إليه من   و حضارا  رأ منذ أفو   مها. وكان من الطبيعي أن يت ب  هذا اعو القاه ُرمُتِتها مل

ا إفرامل حا ل التغرُّب والدهشة والتو ُّس والتأ  املرير؛   سيما عند شاعر ُمَرَهف احلسة سليم التسوُّر  

 كالرباوا.

ثبال على املباف  األ يلةة والعم  على وَتَسرف هذه ا  م اإلن ان إىل ا لت ام بقيم احلمة وال

سواء را  أمدها أم قُسرة وعلى  -  حمالة–تك ه  رَو رمومل الطغيان والشر. فهذه الغربة موقوتة ملائلة 

  131اإلن ان أن ي تغ  فنياه أح ن استغال  استعدافاً للغربة الكا  املتمثلة ب يوم القيامة . يقو :

 وَلِكَن 
                                                           

 .31نفدد هة صاملسدر  - 131
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 تَدثَب ةَ  

 ال ُتاَعَة ُ َربَدُتَك السَُّغَر  تَدَعلُم أنُت 

 أَوَفَعَة َلواِفَِّها ا َ َوِف الَبَِّرِ 

 وأنُتَك َتَدُخُ   ابََة ُ َربَِتَك الُكبدََر 

 َهَ  أَعَدَفَل هلا ملافاً 

 ا َحَام فَدَياِفيها؟

 132ويقو  ا القسيدنت نف ها منوِّها ومبشراً باشه والنور:

 َعظيٌم أَنَة وأَنَة تُِعدُّ 

 َربَِتَك الُكَا ال ُتاَف لغُ 

 َه  ُبشَِّرَل بأنُت الَفَاَر على األَبواِب؟!

وحىل تنغلم ك  األبواب ا و ه الشاعرة وينِّسر ا أَضيم ملاوية من ملوايا احليانتة ويسطدم 

 دار اليأع القارعة وينسهر ا بُوَتقة العذاب النف ي واع داة فإنه حينذا    يشعر با  رتاب 

سام حافُت بىل مكوُتنال اإلن ان الداخلية؛ ما فام ُم تبينًا ملسههة ُموائمًا بىل عقله الو وفا الذا هو انف

وقلبهة ُمنا مًا بىل روحه و  دهة ُم تنقذًا ذاته من األوهام والظنونة متِّررًا من شهوال العمر الالمتناهية 

ىل ولطفه رالبًا العون وال نَد. ب  إنه يفرُت بِكيانه إىل حومة او تعا… الل تنهك فم اإلن ان وتؤملُت مشاعره

 غاملتدار ل 133يقو  الرباوا:

 ه  أقِدُر أَن أَعبُدَر هذا األَف اَ  الَفتُتاَكةَ 

                                                           
 ..41نفددد هة ص - 132
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 إَن َعينُت أَنَة خَتلُتَيَة؟ 

 ِلماذا يا َمَو َا ُخِلقُة َهُلوعاً 

َُِّ  َ ُ وعاً 
َ
 إَن َمس  ِ َناِي امل

 أَو َمس  ِ ناِي الَوَبُ  َ ُ وعاَ 

َكين َِ  أَفِر

 َوَسواِسي اشَنُتاعة وَعلَِّمين ِمنَ 

 أَن أَمه ُفنَياَا َ َمِدَ .

وقد تغر ب الرباوا بىل أحضان ورنه؛ إذ يذكر أنه   يقطَع بَدرُتا و   را إىل خارج مغربهة ومع 

ذلك فقد ا رتب ا مدينة غفاعل العريقة الل   تفسلها سو  أميا  معدوفال عن مدينته األ هنت غو دنتل 

 غاملتدار ل 134ا تغ/ُت  ا ا شعره:الل رامل

 أنا َ  أَقَطَع َ َراًة

 َ  أرََكَ  بَدرُتاًة

 لِكينُت ا فاَع تَدَغر َبةُ 

 وا إَسَفَلِة َشوارِِعها

 كالَكأِع حَتَطُتَمةُ 

 وفاَسَة أَرُ ُ  ُك ِّ الرَِّ َ  مُلَ اَ َة ذاِق 

؟ َع ِمَن أ ٍَ    هَ  أَحٌد يا فاُع َبكى وتَدَو  

 ُضمِّيِن 
                                                           

 .12 -11الرباوا: األعددشاب الايةة ص ص - 134
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 حّتُت أَشُعَر أنُت ُضُلوِعي 

 تتَك  ُر ِضَلعاً ِضَلعاَة

نَدَيِك تَدَغر َبُةة َت اَءَلُة ِمراراً..  إيُت ا َعيدَ

 ماذا يَدَفِسُ  َوَ َدنَت َعَن 

َفُتوَحَة؟
َ
َغَلَقَة امل

ُ
 َربَدَواِتِك يا فاُع امل

 
ُ
ؤ  وعذابه وفضاًل عن معانانت الرباوا و ربته فاخ  فضاء فاعة نلِّظه يكشف عن ا رتابه امل

القاسي فاخ  ورنه امل روق الذا يقاب  إح انه باإلساءنت. وُر م ذلك فهذا الورن ع يٌ  لد  الشاعر   

 غاملتدار ل  133ي تطيع أن يرح  عنه أو يَن اه:

 ِداديا َ  َ غ…ل                        

ُ  أحَ دأنا ما ملَِلُة على كتِ   ااراً دفي أ َِ

 بُتار على بَلِدادُلوع الَغَضِ  اعَ دعنَد رُ 

َ روِق ِ هاراً. بَدَلِدا أَعَشَ  واِفيِه َوَن  
َ
 امل

  اً دألُه ُخبَ دُنة لكَن أسَ دُر الفاتِ دبه ال  هَ 

َ روُق وإنَ 
َ
 يُدَعطييِن َحَاراً. بَدَلدا هذا امل

 ُعواددَ اَر َعَلي  َع يُ ة واألَهُ  وإَن َقطَ 

 راُم.ددي  كِ دداِ  َعلَ دَ  الَو َ ددَحبَ 

باوا عاش التيه والضياع َروا  عمرهة كما يعرتف بذلك الشاعر نفُ ه ا قسيدته  ورقة من إن الر 

 غالر َم  التامل 136ملف ا عرتاف ة حي  قا :
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 ِعَشُة ُعَمرا تَاِئهاً َوَسَ  الَفاَلنتِ  

 َساَفَة ذاِقةدحُتََرُق األيُتاُم َ فَ 

 َوِقية وأنَادَ  فَ د ُّ الر مَ دوحتَُ 

 َياِق.دَعينُت ا حَ ُ  دَعَبثاً أ ََ 

 غالرم ل 131وقد ففعة كثرنت معاَيشة الشاعر لتاربة التيه إىل الض َار والتبَدرُّم منها:

 قَد َسِئَمةُ 

بَدَعثَدَرة
ُ
 عاَ َ التُتيِه امل

 وَعِلَمُة 

 أنُتين ُكَنُة ُمَغبد َرة

 فَسََِّوُلة

 وَلَمَ ُة 

 ُكَنَه َرأُت 

َعط َر.
ُ
 ا َسَنا ال  َهر امل

وا بلهي  نار الوحدنت والتغرب فاخ  منفى الذالم الورن منذ ملمن بعيد. ويس  به ويكتوا الربا

األمر إىل أن يتم/ ُ َنع ذاٍل أخر   ِه ذاته األ لية ليِّ  فيها فرارًا من قَ ونت واقعه الذا التهَمته نهاُن 

                                                                                                                                                                                     
 .33ة ص1188ة 1الرباوا: أرباق  هدنمة املطبعة املرك يةة  . - 136
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َرف علماء البال ة. الغض  والبكاء. وهذا جمرف متن ة والتمين ي تِّي  حتققه على أرض الواقع كما ا عُ  

 غاملتدار ل 138يقو  الشاعر:

 ها أَ َبَُِّة َوحيداً ا َمَنفى َخَوا الرُتاِبضِ 

 ا َعَيين ُمَنذ ِسنىلَ 

 وَ الئُِلُه تُورُق ُك   َفقيقةة

 وأنا أحَتَو ُ  ناراً َ َضََبة ناراً حُتَرُق َذاق

 آٍه لَو أيُت خارَج ذاق

 اتاً أَخر لَو أيُت أَمِلُك أَن أَ َنَع ْل ذ

 مَتشي   تَرُسم ِظال  فَدَوق َشفاِه األَرِض.

 حىَل تَساَفَمُة َمَع الرُتي  َضَِِّكُة َكثهاً 

 َعرُت  َ َ دا وَتَكل م َ َهراً حىَل تدَ 

 لَُغَة الطِّىل َبَكَيُة َكثهاَ.

 وفهمة خبايا الذال كثها.

فرسان العشم حاملًة رسالة وا  مرنت الوحدنت والوحشةة يتملك شعور اشوف الرباواة وتدامهه 

 غاملتقارب التامل 131التفاس  واألم . يقو  الرباوا:

 مَتَل َكين اشََوُف ا َوَحَدق

 فدامَهَين الِعَشُم ِسرُتاً َوَ َهراَ 

                                                           
 .31ة ص1188ة 1 .الرباوا: الرمانة احلاددريةة املطبعة املرك يةة  - 138
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 أبَدَعَد الَيباِب َحَيانٌت تَدُه ُّ  

 رِماْل وُتَشِعُ  ا الس َدر مَجَراَ 

وعذاباته املتتالية م ب باٌل ألسباب خار ية عاُت عنها  يدر  الرباوا أن  ربته القاسية وتيَهه الطوي 

ب الطوا ية . وهذه الطوا ية هي الل  لته على التغرُّب عن أهله وأقاربه بدون حم. وعليهة فإهنا آيلة 

ىل للفناء وال وا  مهما تعالة وأَمَعَنة ا التغري  القَ را لهبرياءة لترت  اما  للشاعر التُتواق إ -  حمالة–

 141م:1181العيش األخضر والنبي . يقو  الشاعر ا قسيدته  هذا اع د  الل نظُتَمها بو دنت عام 

 غاملتدار ل 

 َطواُلةدَعُه القَ دد ة َهَاَرَل َربَ دي  الس  ددا َمَرَتٌع لَسهدَ  َ 

 وأَعَطَة هلَذا الط ِّاِلِ  َحم  التُتَ كُّع ا َكَهَف ذاقة لقَد َبش َرَتين

  ذا الَعذاِب الَعظيِمة َفُخَضُة َمَتاِلَفُه مَلَمناًة ُذَقُة فيهِ  ياْلدالل  

 َلذيَذ التغرُِّبة يا  اِحيب َكَم تَدَغر َبُة َبىَل َ  ائِر ُفنَياَا َفَهراً 

 َتارةدَبطيَء الُفسوِ ة َوِاَُة َحياق َحّت اَستَضأُل بَناِر الت  

 ت ناِئِفة يا  اِحيبوذاق ِمنها اَنَ ََِّبُةة وأَخَرَ ة أ قاهَلا لل

 آٍه يا لَيَة ناقتَك اليَدَوَم تَدبدََر ُ … أنا راَفقيِن اليَُتُمة راَفقُتُه مَلَمناً 

َلًة بِ ال ِ   ا َمَرَبداة هَي قَد َخَرَ َة ِمن ِضفاِف اشَليج حُمَم 

 هذا… الس باوة هَي ا َن َمأُموَرنٌت أَن َتُد   ِ َباَه الط واِ يةِ 

 ر بَدَتين َعِن األَه  َسَوَف تَدُ وُ ة تَدُ وُ ة تَدُ و َ اعَِباُه الل  َ 

 َويُدَ ِهُر هذا اَعَ َد.
                                                           

 .14الرباوا: الرمانة احلارية. ص - 141
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لقد كت  الرباوا هذا الن  على رريقٍة أشبه ما تكون بالنثرة اعتمد فيها ما ي مى  التدوير  

 ةة وإن  العروضي . واملالَح  أن هذه الظاهرنت قد تفش ة ا الشعر العرأ املعا رة ا ال نىل األخهنت خبا

: ملاذا اعتمد الرباوا تقنية دين. وال ؤا  املطرووة هاهناة هوكان قد أنكرها  ُه واحد من الدارسىل والناق

 التدوير العروضي ا نسه هذا وا نسوص أخر ؟

 شك ا أن مة فوافع تقبع وراء ركوب الرباوا هذه التقنية ا نَظم بعض قسيده. ومن امللموع 

وملن  -بكثرنت–هذه الطريقة بسورنت  فتة لالنتباه ا شعره الغنائيم الذاقة وي تعم  فيه أن الر   يركن إىل 

الذا يسل  إىل حد  بعيد للتعبه عن املشاعر والعوارف وك  ما له  لة بالنفس الشاعرنت.  اشَدَب  ماملتدار 

ئد هذه امموعة و هها مما يقو  الرباوا ا مقدمة جمموعته الشعرية  الرمانة احلارية :  إن َمن يقرأ قسا

أَ دَرتُه أو نشَرتُه ا امالل والسِّف الورنية والعربيةة سُيالح  أن القسائد الل يغل  عليها الطابع 

الذاقة أا تلك الل أكتبها استاابة لضغ  فاخلية تتخذ شكال مدوُتراًة و البًا ما يكون اشََب  هو الن َ م 

ير. أما القسائد الل يكون املوضوع اشار ي هو الغال  عليها فإن أبيااا تتخذ الند َغمي املناس  هلذا التدو 

    .141شكال مألوفاً قد تطو  وقد تقسر 

عر معانانت  كما قا  إن احل ن واألسى من الناال ال ائدنت ا شعر الرباواة ذلك بأن  الش 

الرباوا نف ه ا مقدمة فيوانه  أرباق  هنم ؛ أا إنه تعبه عما فتلج ا نفس الشاعر من أح ان ومشاعر 

   غاملتقاربل 142أَسيانة. يقو  الرباوا ا قسيدنٍت عنواهُنا  باتَنَه :

 لَِباتَدَنَة أَن َتَ ُكَن القَلَ  َ َهراً.

                                                           
 .1-6الرباوا: الرمانة احلادريةة ص ص - 141
ة ال ددددبة 32   بدددداملغربلة ع. العلددددم الثقدددداا غامللِّددددم الثقدددداا عريدددددنت  العلددددم ؛ الل ددددان النددددارم باسددددم  حدددد ب ا سددددتقال - 142
 .3ة ص2111م12م13
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 َيَتها تُدَرَفِرفُ هلا أَن ُتساَفَ  َوَ َدنَت إَن َلقِ  

َُكَفِهر نِت ذاَل َم اٍء. هلا أَن مُتارعَ 
 بىَلَ َشوارِعِه امل

 ُحَ ي الذا َخب أَته ال ُِّنوُن بَسَدراة وأَعطََتُه َحم  

 التُتَ كُّع ا َقَطراَل َفِمي.

وتتخذ هذه النانت بُعدا أكثر ق اونت وفظاظة ا ورن الشاعر الذا يق و على أبنائهة وي رع ا 

عيوهنم بذور احل نة ب  إنه لَيتعدُت  ذلك حىل يَعِمد إىل  تسدير  أبنائه وتغريبهم إىل بالف النسار  الل 

 غاملتدار ل 143ت تفيد من ُقواهم العضلية والذَهنية مقابَ  أ ور ملهيدنت:

 يا َعَبَد الر َ انَ 

 قاٍع هذا الَبلُد األقَسى.

 يَدَ رَُع ا أَعُيِننا

 ِت ِ أَعشاَب احُلَ ن القا

 وُيَسدِّرُنا َعَضالٍل خَتَضرُّ  ا

 أَشااُر ِبالِف الرُّوَم.

وُر م شَب  هذه الق ونت الشديدنت الل تطارف اإلن ان ا بلدهة فإن املرء حينما يغرتب عن ورنه 

لده وأهله َسَرعان ما يتفقد أرضه وذويهة و  يَهنأ له باٌ  ا فيار الغربة واملهارة ب  حِيُن مرارًا إىل رياو ب

 144ومجا  ربيعته. يقو  الرباوا:

 قاٍع هذا الَبلُد األَقَسى.

                                                           
 .12ة ص2111ة نونا 1. والقسيدنت منشورنت أيضاً ا  ِّيفة  َأَواَر ة ع.81الرباوا: األحاار الفوارنتة ص - 143
 .88الرباوا: األحاار الفوارنتة ص - 144
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 قاٍع.. قاٍع.. لِكنَ  

 حىَل َنُدقُّ األَوتاَف ُهناِلَك ِا ُ ُ رٍ 

   َتَ تَدَنِشُم ريَ  األَرَلِسة والرِّيِف الشُتاِمِخة

 حىَل حَنُ ُّ على أَ سانٍ 

   نُدَبِسُر ِمنها أَقماَر األَحباِبة

 َغَ  األَو ِفةشَ  و  َنَ َمُع ِمنها

 ُتَسِبُ  ُفرُتاً َحَسباًء ِبالِفا

 ومَشُوً  أَنفاُع رياِو ِبالفا

 143وهكذا يشتاق اإلن ان املغرتب إىل تلك األح ان الل راملا تا م منها أيام كان ا ورنه:

 يا عَبَد الر َ ان

 ما أَسَعَدَ  ا َن!

 إذ تَشتاُق إىل َهذا األَح اِن.

  يعيش حيانت الكرامة وال عافنت إ  بىل أحضان ورنه الذا نشأ وترعرع فيه.  إن اإلن ان      

ومهما حاو  املرء الفرار من ورنه ون يانهة فإنه   يقدر؛ ألن األوران  واذب. ومن الواض  أن الرباوا قد 

البقاَء ا  -له ر م ذلك ك –عاش جتربة الغربة واملعانانت فاخ  ورنه احلبي  وتأ  من وَقعهاة بيد أنه آ َدَر 

ورنه والعيش ا كنفه  امداً  ابتاً كثبول النخ  ا الَفالنتة واملل  ا البِّرة واحل  ا قل  العاشم الوهلان. 

 غاملتدار ل 146يقو :

                                                           
 .81نفدد هة ص:  - 143
 .41الرباوا: األعشداب البدريةة ص - 146
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 اَُهُارَ  - 

-  َ  

َيُمونَ 
َ
   ِهَاَرنَت بَدَعد الَفت  امل

 عظيٌم أَنَة وأَنَة ُهنا تَثُبُة ا أَرِضكَ 

 الس َِّراءِ  كالن َخ  الواِقِف ا

 وَكاملِل  ال  ارو ا الَبَِّرِ 

َاُنوَن؟
َ
 وكاحُل ِّ النُتابِض ا قَلِ  امل

ويعاِّ الرباوا ا مواضَع كثهنٍت من فواوينه وجمموعاته الشعرية عن ورنيته السافقةة وُحبه العميم 

 ظ  ا  رتابة و  لورنه اعمي ة وتعلقه الشديد بأهدابه؛ ذلك بأنه يدر  متام اإلفرا  أن    حيانت ا

 غاملتدار ل 148. يقو :141و وف بعيدا عن ا نتماء وا ندماج ا اعماعة 

 ُهَو ذا الَوَرُن احلَُلُم أَماَمكَ 

 أَ َهَشَة لُه حىَل رأَيَة َسنابَِلُه اُشَضرَ 

 وَهل َ  للر َ َن وََكبد رَ 

 حىَل اَشتَعَلَة عَيناَ  َعساِفهاَ 

        *** 

 احلُلُم أمامكَ  ُهو ذا الَورنُ 

ََِّبوِب ال ُتاِحرَ 
 ُحَلٌو َفُم هذا امل

                                                           
 .211حلنىل ا الشعر األندل ية م.عة صفارمة رِّط : الغربة وا - 141
 .33-34الرباوا: األعدشاب البدريةة ص ص - 148
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اُه َكِفَلَقِة ُرمُتانَهَ    َخدُت

 َعَيناُه ََخيلُة ِري ٍ 

    َتقطُُر َشَهداً َشَفتاَه.

يبدو أن الشاعر فار  شخسًا آخرة ولكنه ا احلقيقة يتِّدث عن ذاته الل أهلكها التغرب 

رمأنينتها. ومن املالحظال البارملنت الل ميكن أن ن الها وحنن الذاقة فِّلمة بورن مجي  جتد فيه راحتها و 

ن تعرض  وذ اٍل من شعر الرباوا كونه يكثر من استعما   ر املتدار  غأو اشب ل باعتباره ن قا نغميا 

 وقالبا موسيقيا يسل   ستيعاب املشاعر احل ينة واألحاسيس املتوترنت.

أبرمل الشعراء الذين حتد وا عن جتربة الغربة واملعانانت فاخ  أشرنا ا مكان سابم إىل أن الرباوا من 

فضاء املدينة. وهو أمر يلَمُ ه ك  من احتكُت بشعره وَفَرسه. وقد رأينا آنفًا كيف أن الشاعر قد ا رتب ا 

من أ رب أشكا  ا  رتابة  -لَعَمُر -مدينة فاع فاخ  مغربه فون أن يقطع برا و   را إىل خار ه! وهذا 

 ثرها إيالماً.وأك

بكثافٍة ا أشعار الرباوا. ففي فيوانه  أرباق  هنم  مثال  د حضورا  141ضاء املكايدحيضر الف

َُعندََون ب حديقة العطش 
ومن املدن الل حتدث … قويًا لفضاء  و دنت ة و  سيما ا الق م الثاي منه امل

 غالرم ل 131 باريس . يقو :عنها الرباوا ا شعره  الدار البيضاء  الل جتن   وراا حنو 

 أَبداً ما أَنِة بَدَيضاَء.. ولكنُتِك بَدَيداُء تَغطُتي  ابٌَة ِمَن َشَارِ 

 اإلمَسََنِة ِمَرآَتِك. َوَ هاِن َكبهان َلِك ال ُتاَعَة. َوَ ٌه أبَدَيضٌ 

 ِمثَ  بَياِض الط َه حىَل احُل ُّ يَدَرميِه ِ بُتاٍل ِمَن السَُّب ة

                                                           
ددن املغربية خا ة - 141

ُ
 .أقسد بهة هناة امل

 .16الرباوا: أو  الغدي ة ص - 131

http://www.alukah.net/


 

 13 

 األلوكة شبكة تابع الجديد والحصري على
 www.alukah.net  

 َمُس َخالياُه. لِباريَس َنشيٌد يَدَنتشي ِحىلَ َوَوَ ٌه حُتََرُق الش   

       َعلى إيقاِعِه تَدَرقُ  أَ ساُنِك َرَقساَ.

ومييُت  الرباوا بىل مدينة وأخر ؛ إذ يفرق بىل الدار البيضاء ومراكش. على أساع أن األوىل قد 

ظة على  وراا املغربية اقتفة أ ر الغرب الكافر املتِّضر ا ك  جماْل احليانتة على حىل ظلة الثانية حمافِ 

 غالرم ل  131وُهويتها األ لية. يقو :

 قَد َعبَدَرِل البََِّر ما َفك َرِل ا ُمرُتاُكَش احَلَمراِء عاَم اَكتَ  َ 

 اُعوُع مُجوَع الن َخ . ت اَقَطِة َ ذىَل كالَفراشاِل على

 عاِ َفِة الض َوِء الذا قاَ  اَحَرِقي الُفَلَك فكاَن الُفَلُك ا 

َقٍع َهشيماَ.تدَ ُم َ   ندَ

 غاملتدار ل 132ويقو  مسوِّراً أ واء القلم والرُّع  والغربة ا املدينة:

 يا َربُتاوَا..

 يا ال ُتاِكُن ا  اباِل القلِم الَوهُتاج..

 ِما لَك ُتَ رُِع ا َخَطو َ 

 َلَكأنُت َوراَءَ  يَدَعوا لَيٌ  َفاٍج.

 َرف  عليُت بَسَوٍل ُمَهتاٍج:

  اَلَوقُة َقسَهة

نَيا َ َعَبَهةوا  لدُّ

                                                           
 .نف ددده - 131
 .1ة ص2112م11م12ة 32العلم الثقااة ع. - 132
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ة   والُبَ تاُن بَعيٌد بُدَعدا َعينُت

 وأنا ما ملَِلُة  َذا األَبراجِ 

 ا َ َوف اَعَمر تُبارمُل نَدَف ي نَدَف ي

ُفهاة ا  َوِف اَعَمر  وتُدَهدِّ

 ِلا ا هذا الرَُّع  السُتاِخ ِ 

 ِمَن أَمواَج .

أبرمل مي ال حيانت املدينة. يقو   وهكذاة يتبدُت  لنا أن إيقاع ال رعة واإلح اع بعام  ال من من

ِع  الدين إمساعي :  من أبرمل ما ميي  املدينة اإلح اع فيها بعام  ال منة وانعكاع هذا العام  على احليانت 

 133نف ها وعلى عالقال الناع بعضهم ببعض .

لشاعر وجتُدر اإلشارنت إىل أن جتربة الغربة واملعانانت ا عا  املدينة تت م بالسدق واأل الة عند ا

من خال  معاينة هذه التاربة ا شعر الرباوا مد   دقها؛  -فعالً -اإلسالمي املعا ر بعامة. وقد تبىلُت لنا 

فالر   عاا مرارنت التغرب والتشرف ا فضاء املدينة الل فقدل كثها من مقوِّمااا احلضارية لتن اق وراء 

ه. وهذا عكس ما  ده عند شعراء احلدا ة الذين حضارنت الغرب الوافدنتة فعا  عن ذلك ا شعره أ دق تعب

 يتِّد ون عن هذه التاربةة ولكن بروو ِملُؤها ال يف والنُّبُدوُت عن األ الة.

والواقع أن حا  أمتنا ا الوقة احلاضر   يبع  على الراحة والغبطة. ففي أ  اء كثهنت منها ت ي  

 را الذا ي فاف مع وقد كان  مناص … فماءة وتنتهك حرمالة وتضطهد أرواو
ُ
من أن يرت  هذا الوضع امل

تواْل األيام قتامة أ راً واضِّا ا نف ية الشاعر اإلسالمي املعا ر املعروف برهافة ح ه ورقة شعوره. وهكذا 

                                                           
ة 1181ة 3واهره الفنيددددة واملعنويددددة ة فار العددددوفنتة بددددهولة  .عدددد  الدددددين إمساعيدددد :  الشددددعر العددددرأ املعا ددددر: قضدددداياه وظدددد - 133
 .331ص
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أَلَفَينا الرباوا ا كثه من قسيده ي تِّضر واقع أمتنا املأساواة ويتِّ ُتر على ماضي امل لمىلة ويتا م من  

. احلا  الل ُرُت
    آلوا إليها؛ وهي حا  تدفع إىل ا  رتاب واحل ن والتأ  امل

إن الرباوا الذا حيم  ا قرارنت فؤافه َهمُت األمة يُعاين من كث  ما جيرا إلخوانه ا فل طىل اىتلة 

دُتسال أمتنا من  نوف التقتي  والتشريد على يد بين ِ َهيون الذين   حيرتموا ِذمُتة و  إ  ة فراحوا يَعبثون لق

ا  ياب الدعم العرأ واإلسالمي الفعلي للقضية الفل طينية الشائكة. وك  هذا يُعذب الرباواة ويدفع به 

 غاملتقارب التامل 134إىل ُخلاان املعانانت والتغرب واعنون. يقو :

 َ  يا قلِ  يَُدَفُن حيُتاً دأر  الشعَ 

 وُع وأَُعَر دإذا  اَو: إيُت أ ُ 

 بأَرض الرِّسا لِ ويَدَبقى الَعُدوُّ 

 َااَ دَدَع ِشَااً فشِ دَفَرتُق القُ 

بُ   دريُد آلدل   تُ دين أمُت دتُدَعذُت

 َِّيانَت وَتَطَمُع ا َ دِّ ِكَ َر د

 َنُة. نَدَعَم ُحم  ْل أَن أَ ن  دُ نِ 

 َمَع الد َ ِن أَلَمُ  ا األَفِم بَشَر 

باحلاارنت للوقوف ا و ه الطغيان ويشبِّه الرباوا أرفا  فل طىلة الذين انتفضوا مت لِّىل 

اإلسرائيلية باألشاار الل حتم  ا أفناهنا النار والنور؛  ي  ترم  النار إىل سالو احلاارنت الذا حيمله أبناء 

فل طىل اىتلةة على حىل يرم  النور إىل التفاس  واألم  بغٍد أفضَ . والعالقة القائمة بينهما هي عالقة 

نار وسيلة للو و  إىل  اية منشوفنتة وهي ختلي  فل طىل من برا ن ا حتال  السهيوي الوسيلة بالغاية؛ فال
                                                           

 .42فيوان ا نتدفاضةة ص - 134
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الذا   يلت م   لقررال  األمم املتِّدنت  و  لقتضيال الضمه اإلن اي. يقو  الرباوا ا قسيدته  

ضة األوىل مة عقي  اند ع ا نتفا1188 العسافه تنتفض ؛ الل نظمها ا الواحد والعشرين من فااير 

 غالرم ل 133املباركة:

 ها ِهَي األَشااُر تلتفُّ ُهناة حَتِمُ  ا أَ ساهِنا       

    رِ دشية حَتَِمُ  األَحااَر ا أَوراِقها اُشضَ الرَُّعَ  ومتََ 

 شي. ِهيَ دَشية النُّوَرة متََ دشية حَتَِم  النُتاَر ومتَ دومتََ 

  اِف ها تُدَلقيَعة َفَاراً. وعلى األرَ دذا تَدنُو ِمَن القلَ 

 اارُ دبُتاِل الن د  َتَدُخُ  َ َهراً فإذا األشَ دَسِّاباً َمَع حَ 

 دأرَ 
َ
 طانُ دراُن أشَ دفاٌ ة إذا األرفاُ  ِمراٌنة إذا امل

َغتَ 
ُ
 َسَ .دِف ٍء ا لِباِن األَفَهِم امل

ة وقد أخذ هؤ ء األرفا م العسافه على عاتقهم مهمة الدفاع عن ورنهمة وإَ الء امل تعِمر

وال ه على َمَهَيع اعهاف حّت النسر أو الشهافنت. وهكذاة فُهم متم كون برتبة ورنهمة متشبِّثون 

بفل طينيتهم. و  يرضوا با نت او عن بلدهم الذا يبع  ك  ما فيه على الغربة واملعانانت والعذاب 

 136امل تمر:

 ِهَمة  َ دَمُعوا ا أَرضِ ديعاً بايَدُعواَ فاَ تدُهَم مجَ 

ُر   الط َهة   يَدَنَ ُِِّبواة َ  َيَدفَدُنواَ  131كوها لُبغاثِ يَدتدَ

                                                           
ة املطبعة املرك يةة  . - 133  .32ة ص1181ة 1الرباوا: الولدد املدرُت
 .33نفدد هة ص - 136
 .البدغاث: غبتثلي  الباءل  دغار الطه. ومنه املدث :  إن البغاث بأرضنا ي تند ر  - 131
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 أَمواتَدُهم ا بَلٍد  ِه ِفَلَ طىَل. ُهو الَفتُ  أَتى يَدَنُشرُ  

ُرمُل األَرُض َعروساً تَتهاَف  ا  أَعالَم اهلُد . ها تَدبدَ

 ُشَ . د ِياٍب قُ 

طغانت من أرض او املقدسة. ويدعو الرباوا أرفا  فل طىل إىل السموف واعهاف لطَرف السهاينة ال

فهم األم  والقونت الل ت ل   كيان بين  هيون. وإن احلاارنت الل يت لِّون  ا هلََِي أشدُّ وَقعًا من اشُط  

 138والشعارال التنديدية الل يرفِّفها ُو نت امل لمىل باستمرار:

 أيُّها األرفاُ  يا مَلَهَر أراِضينا ال  ليَبَةة 

ُر األ  بَابيُ  الل أَرَسَلها الر َ َنُ أنَتُم الطُتيدَ

 تَدَرمي عَ َكَر الطُتا وِل َرَمياً باحِلااَرنَتة

 ِ َِّ
َ
ُر الل ا مَلَمن امل  أنَتُم الطَُتيدَ

 تَدُرشُّ الر َمَلَة الَعَطَشى بأَنداِء الِبشاَرنَتة

ُر األبابيُ  اقِذُفواَ   أنَتُم الط يدَ

 ا رَُكِ  الل َي  احِلااَرنَتة 

ا أَ َدُق   أنَباًء ِمَن الشَِّعر وُك ِّ الُكُتِ ةإهنُت

 ِهَي إمُتا َقُسَرَل كان ِ هاراً َوَ ُلها ُخَطواِاَِمة

 ها أَ َبََِّة تأُخذ َحقاً باألناِمَ ة

َبِ . ََ  قاتُِلوُهَم واتَدرُكوا َ د مُهُو ا َص

                                                           
 .34باوا: الولد املرة صالر  - 138
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ن وخُبسوص موقف العرب وامل لمىل ممُتا حَيُدث لشع  فل طىل املقهور على يد السهاينة الذي 

ي تخدمون تتِلف الوسائ  لتهويد القدعة وررف الفل طينيىل األهاْل من ورنهمة وب ُت  وُت ا ضطراب 

فإنه  شكلي  َمرن يقتسر على التنديد الذا   جُيَدا مع السهاينة … وا  رتاب والرع  بىل  فوفهم

 131شيئاً. يقو  الرباوا:

 قاتُِلوُهَم.. قاتِلوا ُ َفَر الَعَماِئِمة

 .. حَنَُن َمَعُكم ِمَن َكراِسينا نُقاِتَ ةقاتِلوهمَ 

 حَنَُن ِمَن شاَشِتنا ُذقنا قليالً 

 ِمن جتاويِف الِعذاباِل الل َتَ ُكُنُكَمة

 ُذقنا قلياًل مَن َمآِسيُكَمة

 قلياًل ِمَن َشَااُكَمة

 فَدَرَمَينا ِمَن َكراسينا األعاِفا بالَقَنابَ .

 161 لمىل عن ُنسرنت إخواهنم ا فل طىل قائاًل:ويعا الرباوا أبلف تعبه عن تقاُعس امل

 أيُّها األرفاُ  يا ِسَرَب َسناِبَ ة      

 أيُّها األرفاُ  يا مَلَهَر أراضيَنا احلَبيَبَةة      

 يَدَوُمكَم هذا  ِقاٌفة َ دُُكَم أَيضاً  ِقافةٌ يَدَوُمنا      

  ِق َ  حَنَُن َقِّاٌفة فأضَعناُكم ِ غاراًة ق  َ ََلُتَم ِكباراً 

َرتَِبَكَة.
ُ
 ما يَدَن ُف مَن أَ  اِفنا امل

                                                           
 .33نفدد هة ص - 131
 .36نفدد هة ص - 161
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 حَنُن يا مَلَهَر أراضينا خَتَل َفنا وَ  ُنَ رَِج ِ َيافاًة       

 َ  ُن افَر ا َتضاريِس اِعراحاِل الل تُدَ ِهُر ا

 أَفِئَدنِت األَشاار َ َهراً. حَنُن َضيد َعنا ِبالفاً. حَنَنُ 

  نُدَرِسَ  ِفَماًء.َ  ُنَ رَِج ِ َيافاً. حنُن  َ 

لقد ن ي امل لم أخاه الفل طيينُت الذا يتأ  ويعاي ا  رتاب ا بلده احلبي  باستمرار ا انتظار 

انبثاق ضوء الفار من عتمة اللي  القاسي واملتطاو . و  يعد امل لم لثابة ذلك الُعضو من اع م الذا  إذا 

… األَعضاِء بال  َهِر واحُلم ى ؛ كما قا  الرسو   لى او عليه وسلم اَشَتَكى ِمَنُه ُعَضٌو َتَداَعَة لُه سائِرُ 

وهكذا  ار امل لم اليوَم يهتم لشاكله ومشا له اشا ة متناسيًا ما حيُدث إلخوانه امل لمىل ا موارَن عدنٍت 

  161من أمتنا. يقو  الرباوا:

  ِّ دُن ا كُ دحنَ                                     

 َ َونا الَغَيَ ة لكنُتا َنِ يناُكم مَجيعاً قَد َفَعَونا.. ورَ  َ النتٍ 

 َتنا عَن أراضيُكم أراضيناة وَعَن ُك ِّ دا ُفعانا؛ َشَغلَ 

 ينادأهاليُكم أهاليَناة وَعَنُكم يا أِحبُتانَا ُشِغَلنا بَكراسِ 

 َرَلَماَن.دالل حَنَتلُّها ا البَ 

ذا الوضع القاهة وأن يشعر بالغربة والعذاب النف ي وكان من الطبيعي أن يتِّ  ر الرباوا على ه

املؤ . ومن قة فهو   ميلك إ  البكاء والتأسف ورل  الغفران ألمتنا الل ركنة إىل الراحة واللهو تاركًة 

 162اماَ  لهلة السَهيونية والغربية كي تسنع ما تشاء بامل لمىل:

                                                           
 .31-36الرباوا: الولد املرة ص ص - 161
 .31نفدد هة ص - 162
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 َشَغلَتنا عَنُكُمو أنَدُفُ ناة 

 َنُكُمو أَو ُفناةَشَغَلَتنا عَ 

 فاَستَدَغِفروا اَو لناة

 ِاَستَدَغِفروا اَو لنا.

لقد اقتسرنا ا هذه املقالة على حدي  الرباوا عن آ م ومعانانت و ربة أبناء فل طىل فوق  ر  

بلدهم الذا يعاي احلسار والقمعة وتعب  به ريُ  التغري  والتهديد  باو م اء. والذا يتسف  باقي 

    جيد فيها تعبها  افقا و افُتا عن مآسي وأح ان األمة اإلسالمية كك ة وا بقاع تتلفة منها.أشعار الر 

 ببعض املالحظالة كالتاْل: فس وميكن أن  رج من هذا ال

* إن  يمة الغربة واملعانانت تامل بوضوو ا شعر حممد علي الرباواة ذلك بأن الشاعر قد اكتو  

رنه الع ي . ق إن حا  أمتنا ا الوقة الراهن يقوف إىل اإلح اع احلتمي بلهي  هذه الغربة حتة مساء و 

 با  رتاب والضياع.

* وارتبارًا بالثيمة املذكورنتة يامل معام احل ن واألسى ا شعر الرباوا نفِ ه؛ ألن الر   يعيش 

فقد كان من الطبيعي أن  عسرهة ويعاين آ م وآما  أمته الل أَم ة َمِهيَضة اعناو ا ال من احلاضر. وعليهة

يشُعر الشاعر باحل ن. يقو  الدكتور عبد الع ي  املقاي ا تَ ويف برومل هذا املعام ا الشعر املعا ر:  ملُتا كان 

الفرُو ا عاملنا العرأة وا تارفنا العرأة قلياًلة فإن حدي  الشعراء عن أح اهنم وت اي  مشاعر اإلحبا  

 163والسد  احلقيقي للواقع الكئي  .واأل  هو الطابع ال ائد 

* حتضر  الذاتية  بوضوو ا شعر الرباوا؛ ألن هذا الشعر يسدر عن ذال وبَعد معانانت. وهذا ما 

يعطي له  فة  السدق  الل تفتقر إليها أ لبية القسائد الشعرية املعا رنت. يقو  الرباوا:  أوِمُن أن الشعر 
                                                           

 .ة بتسرف26ة ص1181ة 1عبد الع ي  املقاي: الشعر بىل الدرسيا والتشكدي ة فار العوفنتة  . - 163
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عنسر الذال ا ك ِّ شعرا حّت تلك األشعار الل يبدو فيها إذا خال من عنسر الذال سق . هلذا جتد  

الطابع املوضوعي واضِّاًة ذلك أي   أكت  إ  بعد معانانت. واملعانانت هي البوتقة الل تنسهر فيها 

  164الذال .

* لقد خدم اعان  الشكلي واعماْل ا األشعار اىل لة ا هذا البِّ  موضوع ا  رتاب 
 َدنا الشاعر ُيكثر من استخدام املتدار م اشب  بو فه ن قا نغميا مناسبًا  حتضان واملعانانت. حي  و 

ومن الضرورا أن نشه إىل أن النقاف … املشاعر احل ينة. كما أن اللغة الشعرية  اءل مالئمة لغرض الغربة
 بىل اعامعة العالقة يعةرب وعن ةلاملضمون ≠والدارسىل قد أسالوا ِحَااً   يراً ا احلدي  عن  نائية غالشك  

وظهرل أخر  حو  … حو  الشك  ومقوماته وبال ته لكانٍ  الوفرنت من نقدية كتابال فظهرل اعانبىلة
واحلم أنه   ميكن الفس  بىل الشك  واملضمون؛ ذلك بأننا   ن تطيع تسوُّر … املضمون ورسالته وتأ هه

إهنما متالملمانة وميثالن و هىل لعملة واحدنت.  شك  لع   عن املضمونة و  مضمون لع   عن الشك .
قاربة

ُ
 .و  سبي  إىل الفس  بينهما إ  لغرض الدراسة وامل

 
 
 
 

                                                           
 .11ة ص1111ة 3ة ع.12جملة  املشدكانت ة ع. - 164
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 الفصل الثـالث: االغتـراب في شعـر محمد بّـعما ة. 
الددل يطُتددرف حضددورها ا املددا الشددعرا اإلسددالمي املعا ددر بسددورنت  فتددة  لThèmesغ ثيمددالَن الِمدد

اب مع ما ت تتبعه من معاندانت و شدعور بعددم تدواسم الدذال مدع حميطهدا اشداص و العدام و للنظر موضوعة ا  رت 

ضددة و نددا نسددوص هددذا املددا بالفضداء ال مدداي و املكدداي الددذا متخُت إذا ربطَ  حندو ذلددك. و هددذا أمددر يبدددو ربيعيداً 

 درتاب و لدل فيده... و ست دعى هدذه السدفِّال املعددوفال إىل ت دلي  الضدياء علدى  واند  مدن جتربدة ا وُ 

بواعثهددا لددد  أحددد الشددعراء املغاربددة الكبددار الددذينة كددان هلددم إسددهام بددارمل ا رسددم ُ ددو  مشددهدنا الشددعرا مددذ 

ال بعينيالة من خال  استنطاق بعض نسو ه الشعرية؛ و يتعلم األمر بالشاعر الراحد  حممدد بنعمدارنت الدذا 

دد بض بالسدددق و األ ددالة... و قددد شددعرية تَندددها ا شددعره بلغددة اكتددو  بلظددى الغربددة فاخدد  ورندده و أمتددهة فا  

سدديما بعددد  حيددع عمددارنتة بغربتدده فاخدد  بلدددهة  ف.راه معدده ا حددوار أَ دد ة  وفاتدده بأيددام قليلددةو الشدداعر قبَيدد ددر  

م لديندة 1143وحممدد بنعمدارنت مدن مواليدد  !ر حالته السِّية فون أن تلتفة اعهال الثقافية الرمسيدة إليدهوُ تدهَ 

وشار  ا مهر ان األمدة الشدعرا األو   ةالير أعماله الشعرية ا أواس  ال تينبدأ نشَ  ة؛ شرق املغربو دنت

 ةأيضدداً كدانة احتداف كتداب املغدربة و  ارابطدة األفب اإلسددالمي العامليدةة و  اً اعضدو  كدان. و 1184ببغدداف عدام 

اعهويددة. ومددن فواويندده  حدددائم الشددعر  الددذا كانددة تبثدده إذاعددة و دددنت  اعميدد  باناجمدده اشددتهر اً إذاعيدد اً نتاددمُ 

لده مجلدة و  …ل2111ا ال دِّابة غا الريداو و  الشعرية نذكر: ممالك ال من األخضدرة ال دنبلةة نشديد الغربداءة

ة ا حياتدده اإلبداعيددة واألكافمييددة و  مددن األ دداث الر ددينة. سددها ا قولدده ا بثال ددة أرددوار شُت  ةاإلعالميددةوقددد مددرُت

ألوىل هددي مرحلددة مجاعددة ظهددر املهددرامل بفدداع حيدد  شدداء او أن يلتقددي ة املرحلددة اآخددر حددوار أ ددرا معدده:  أو ً 

لدة الددعونت هدي مرح احلددي . أمدا املرحلدة الثانيدة و نوا َخهنت الشعر املغدرأعدف كبه من الشعراء املغاربة الذين كو  

التسدوف ندال اسدتنطاق مكوُت مرحلدة الددخو  إىل عدا  التسدوف و  املرحلة الثالثة كاندةإىل األفب اإلسالمي. و 

علددى امل ددتو  األكددافميي ر دديدا مددن ذلددك كتابددان معروفددان مهددا  األ ددر السددوا ا الشددعر فاخدد  القسدديدنت. و 
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الشدددعر املغدددرأ املعا دددر: مفددداهيم كتددداب  السدددوفية ا عنددده  دددائ نت املغدددرب للكتدددابة و  لدددةُ العدددرأ املعا دددر ة نِ  

امل ددتو  اإلعالمددي اشددتغلة ا اإلذاعددة علددى گنددون للبِّدد  العلمددي... و عندده  ددائ نت عبددد او  ُة جتليددال ة نَلددو 

 اعيدد  السدداعد ة   بيددول او ة  شددارع احليددانت ة ق برنددامج  :منهددا ؛ة أنتاددة بددرامج كثددهنت1163منتاددا منددذ 

علددى سددبي   منهددا ؛ حدددائم الشددعر  الددذا فام  ال ددىل سددنة ا عمددرهة ق أنتاددة بددرامج لسذاعددة املرك يددة بالربددا 

ى برندامج علد اشدتغلة بإذاعدة حممدد ال دافع للقدرآن الكدرمي مشدرفاً وأشدواق . و  املثا   إضدمامة شدعر  و أذواق

مدددداا  12تددددوا ر دددده او تعدددداىل يددددوم ال ددددبة  . و قددددد 163احلمددددد و رب العدددداملىل  ي ددددألونك  ملدددددنت سددددنتىل و 

 ة إ ر مرض   ينفع معه عالج.2111

ع دددل الددل ففعددة بدده إىل ا ≠لقددد عدداش بنعمددارنت الغربددة والوحدددنت والوحشددة مددن  ددراء  نائيددة غالددروو 

 غاشب ل 166مضايم ا  رتاب والتيهة فسار كري  مترق ا فالنت شاسعة األرراف. يقو :

   دا خابيٌةة والروُو الَقَطرنُت تنشر تَ بيِّي

 إهنما ا ناَن..

 ميدُتان إْل  سواِقي الُغَربِةة وحيدِّ ين عرُشها:

 ها أنَة كريٍ  متَرق ا السِّراءَ 

 كشف إىل وافيَك امللتفِّ بوحشِتَه وتدفَدُعك لغاُل ال

 وتشمُّ  هاٍل   يعرَفها الَعرُتافوَن 

 واُرُب من بىل الطىل وتَرتدُّ إْل  

 فُأَ غي.

                                                           
 .4ة ص2111م13م11ة اشمديس 36ا ة ع.العلم الثدقا - 163
 .24ة ص1181ة 1بنعدمارنت: مملدكة الدرووة املطبعة املرك يةة  .حممد  - 166

http://www.alukah.net/


 

 84 

 األلوكة شبكة تابع الجديد والحصري على
 www.alukah.net  

لغدال  - الدروو القطدرنت تنشدر ت دبيِّي - يطغى على املقطع أعاله املعام السوا غ  ددا خابيدة 

الروحيدة  عر لتسوير  ربتده امليتافي يقيدةمة الذا وظفه الشا…لالطىل - العرافون – امللتف بوحشته - الكشف

تنبدة ذال الشداعر الدل ملاو دة بدىل األمدرين؛  ةمافنتوبىل اع د والرووة أو املافنت والالُت  الطىل. ا واقع املافنتم

 161فأخذل بنسيٍ  من املافنتة وبنسي  من الالمافنت. يقو :

 بينهما تنُبة ذاق كالنخلةِ 

 تَ تَمطُر  َيم الس َبوالِ 

 ليلِة وَحدتنا: وترقى ا

 أنَة اع ُد املوُ و ُ  -

 وأنَة املاءَ 

 أنَة الراُءة وأنَة الواُوة وأنَة احلاءُ 

 أنَة النَخلُة ا   د السِّراَء.

ه الشاعر ذاته ا ال طر األخه بالنخلدة الثابتدة ا  ددر السدِّراء. وقدد أسدهم هدذا التشدبيه لقد شبُت 

ة وكدددذا إ دددراره علدددى التِّددددا اع دددد حددددنت ا عدددا  املدددافنتماحل دددي ا تبيدددان مدددد   ربدددة الشددداعر وشدددعوره بالو 

عبدد او  رحدومالسموف. وكان  ستعما  وملن اشََب  هنا أ ر  لدي ا إبدرامل حدا  الغربدة والع لدة. وقدد ذهد  املو 

مددي اسددتفاف مندده السددوفية ا بعددض منظومدداام الن ددم النغَ  ا مرشدددهة إىل أن هددذا ةالطيدد  ال ددوفاي امددذوب

 هيا.دمن اهل ت د لتخلم نوعاً الل تُنشَ 

                                                           
 .23نفدد هة صاملسددر  - 161
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وبنددداًء علدددى مدددا ورف ا الدددن  املتقددددم الدددذا ي ددديطر عليددده الدددنَفس السدددواة ميكدددن أن نوضددد  موقدددع  

ه اشاص عاملىَل؛ عا َ ال فليالمالشاعر املغرتب الذا يتوس  
ُ
الالمدافنتة بالبيدان  املدافنتة وعدا َ العلويدالم   عامل

 التاْل:

           

 

        

الغائ  والغارق ا لي  اىدن واإلَحدن حيدانت ضدعف و ربدةة  يد  إنده  مارنت ا ورنه املنفيمعاش بنع

  يكددن ميتلددك فيدده أا شدديء سددو  األحددالم واألمدداي الكثددهنت املمتدددنت. وهددذا اعددو األلدديم ففعدده إىل ارتيدداف عددوا  

 ب ل غاش 168ا  رتاب وا نطواء على الذال كَِّلدَد وٍن منع لة فاخ  قَوقعتها. يقو :

ََنفي  
 أنَة   متَلك مَورَنك امل

 ا  مة عوا َ  161وت كُن   َمك كالقوقعة الت دَ َب ُ 

 رَ دقعر البَِّ                                        

 أنَة   متلك ُسًِّبا متاوُتلةً 

   َحَوَ  لكَ                           

 و  متلك من أمطار شتاِء العام َرَذاذاً 

 ك   متلكهُ وَخرا ُ 

                                                           
 .32-31ة ص ص1181ة 1رباءة مطبعة النورة تطوانة  .ديد الغدبنعمارنت: نش - 168
 دددولة فخلدددة علدددى فعددد  مضدددارع. ومدددن ذلدددك قدددو  الفدددرملفق:                أا  الدددل ت دددب  . فد ألَدددد  هندددا لي دددة للتعريدددفة وإ دددا هدددي مو  - 161

 ما أنة باحَلكدم التُّدَرضى حكومُته          و  األ ديِ  و  ذا الرأا واعدد ِ 
 أَا  الذا ترضدى .

 

 عالم الالمادة/
 الروح

 عالم المادة/
 الجسد

 عـالم
 الشاعر
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 واحلَرُف اليانُع َيَذِوا اللِّظَة بىل يدَيكَ  

 وَهَ لَة فيه معاي عشِقكَ 

 يا أنَةة احلُلُم املمتدُّ مع النَهرِ 

 ِمَن النَبع إىل حي  تس ُّ أماِي أرفا ِ 

 الورن الغارق ا ليِلَه.                         

نتة وحدداو  مددرارا الفددرار مددن قبضددتها القويددة. وحتدددث بنعمددارنت عددن ضددياعه و ربتدده املَضددنية  دده مددا مددر 

ولكددن شددب  الرحلددةة وأ  املدينددة املعقدددنتة وِفعددا  قومدده ظلددة تطددارفه ا حلُتدده وتَدَرحالدده. يقددو  بنعمددارنت مو هددا 

 غاشب ل 111الكالم إىل تارَبة راملا تعلم بضوء حمبتهاة ملتم اً منها التخفيف من معاناته و ربته:

 مع ال َي ِ يا أيتها األنثى ا تيُة 

 املنثورنُت ا مملكة األعوامة كأيامي

 أَ ََرُل كثهاً 

 واخرتُل العا فَة اشضراءَ 

 ألَكِشَف ضوء حمبُتتِك مع املوج

 هرَبُة مع الطهِ 

 وكانَة أَ نُِّة الرِّحالل تطارُفي

 واملدُن الفَِّمية تطارفي

فَدَلى  ويطارفي قوٌم كالدِّ

 يا لَية ِظاللِك ا وقلة ومكاي. -
                                                           

 .44بنعدمارنت: مملدكة الدرووة ص  - 111
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 غاشب ل 111ولتااومل آ م الغربة ومظاهر املعانانت واملقاسانتة فعا بنعمارنت إىل ركوب قطار العشم: 

 أَيِقَ  ُسلطاَن الِعشمِ 

 و  تَن َ  ا ساحال الوقة  ريباً.

وا  مددددرنت الغربددددةة   يظدددد  الشدددداعر مكتددددوَف اليدددددينة سدددداكنا. بدددد  يتسددددرف ويقددددوم بددددرفوِف أفعدددداٍ  

ا  ددرتاب إىل واقددع ا نشددراوة ومددن وضددع كليدد  إىل إعددالن مدديالف وضددع ل للخددروج مددن واقددع Reactionsغ

 ديددد. ولعدد  الثددورنت مددن أهددم الوسددائ  القمينددة بنقدد  الشدداعر مددن حددا  ا  ددرتاب واملأسددانت إىل حددا  ال ددعافنت 

 غاملتقاربل 112والغبطة. يقو  بنعمارنت:

 وا ُ َربل أت لُتم ُحوريًة كال  ِّابِ 

 هلا   ٌد فيه وَشٌم قدميٌ 

 بُتها من نشيد الثوُتارِ ور َ 

 ت لُتَقُة فيها  راَو الِبالفَ 

 وأمَسَعُة ا  واا أُ نياق

 ظاًل لِك أيتها اللِّظالُ 

 جَتيء مع املوج ُمثَقلًة بالنشيدِ 

 حتة  َيم التنق  بىل اىطُتاِل..

 تُدَعِلن رَلعُة ك  امل افاِل ميالَفنا

 ياً كما يلي:دوميكن أن نقرأ ذلك  دول

                                                           
 .21نفددد هة ص - 111
 .34 -33بنعمارنت: نشيد الغددرباءة ص ص - 112
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 الواقع املنشوف املرحلة ا نتقالية     يالواقع املرئ

 الواقع الكائن -

 واقع الضياع -

 واقع ا  رتاب -

 

 ركوب قطار الثورنت    

 الواقع املمكن. -

 واقع الكرامة. -

 واقع ا نشراو. -

 

ألن واقعده  ؛اعماعيدة وسدواء الذاتيدة أ ة  ا كثه من أشعار حممد بنعمارنت نغمدة احلد ن واملأسدانتتتبدُت 

 ملعيش يبع  على ذلك. والشاعر واحد من أبناء جمتمعه وأمته؛ يعاي ما يعانونهة ويتأ  كما يتأملون.ا

يقو  بنعمدارنت ا التعبده عدن األحد ان واملأسدانت الدل تكت دِّه وأبنداَء جمتمعده؛ هدذه املأسدانت الدل تددفع 

 113مددددة والعدددد نت واحلريددددة التامددددة:إىل ا  ددددرتاب والتنقدددد  إىل حيدددد  يو ددددد اهلدددددوء وا رمئنددددان للعدددديش حيددددانت الكرا

 غاملتقاربل

 حىَل كان املد  كالفضاِء بال مَنتهى

 فورَينِ سَ وكانة عيوُن الن اء ترانا كعُ 

 سون الرُتياو نَنامُ فوق  ُ 

 ونشرب أَح اننا

 ق هنُاُر هذا املكانَ 

 إىل حي  تو د أسراُب رٍه َ ريبهَ 

 هنا  نُقيُم..
                                                           

 .16 -13فددد هة ص صن - 113
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 ر قرآنَدَنا.ونقرأ باَعهَ                         

إن املأسانت واألح ان الل يتِّدث عنها بنعمدارنت لي دة ذاتيدةة ولي دة وليددنت اليدوم. بد  إهندا تتاداومل 

 لفديوأمدام هدذا ن …بتها ظدروف معيندةة ق إهندا قدميدة سدب  الذال الشاعرنت لدتمس أبنداء ورنده قاربدة ذكدورا وإنا داً 

األحدد ان وأتعداب ا  ددرتاب القاسدي. يقددو  ا  رحيدده مدن آ ميبِّدد  عدن اشددالص الدذا مددن شدأنه أن يُ  الشداعرَ 

 غالرَم ل  114قسيدنٍت له بعنوان  أسفار فاخ  إيقاع املوج :

 حَتة الظِّال  سنلتقي 

 ورٌنة وأنثىة وَرُ  َ 

 ح ٌن  ال ي  بدأناه قدمياً 

 فر سيَ َِّ داف البَ حىل أَو   ا مِ 

 حَيَرع األشباو وال فَن املهاِ رنَت الل

 البَدرُت آ َم الَعذار  قد هر بة من  لد هذا

 أنَة ملَهٌر شائُك األشكا  يتبعيِن 

 فأ ُ  عن رفيمٍ 

 ميَتطي و َه الفضاءَ 

 افَه.
َ
 ويرمتي ا ِحضن عاشقة امل

والددن   و  نرتداب ا أن وراء شدعور بنعمدارنت بدا  رتاب واملعاندانت تقبددع مجلدة مدن األسدباب والعوامد .

 غاشب ل 113ضها:ل إىل بعَ ومِ املواْل يُ 

                                                           
 .31-31بنعمارنت: مملدكة الدرووة ص ص - 114
 .31بنعمارنت: نشيد الغرباءة ص - 113
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 ن باع مآذن مدن الشامة ومَسرَ .. مَ  

 ومن أَفخ  أقداَم الروِع إىل مَ اد كابو َ 

 ومن هر ب شاَه الظَلمِ 

 وكيف تتم أَ عيُ   الَكاَمَ  

  ن العرأ.على مائدنت احلُ                    

ن إذا أَحِ د…ل املعدافن- ختت ن األراضي العربية واإلسالمية خهال عظيمة و دروال متنوعدة غالدنِّف 

سيعيشددون عيشددة الغدد/ والكرامددة واهلندداء. ولكددن  وه تومليعهددا بإنسدداف وعددد ة فددإن امل ددلمىل قاربددةً  ةاسددتغالهُلا

من أبناء األمة اإلسالمية يعانون من األمدراض الفتاكدة واماعدة  الواقع امللموع شيء آخر؛ حي  نر  أن كثهاً 

َدِقعة مدع و دوف قلدة مدن امل دلمىل ت دتَِّوذ علدى
ُ
وتكند  أر ددنت هامدة مدن األمدوا  ا  ة دروال عديددنت والفقر امل

 116البنو  اىلية واشار ية! يقو  بنعمارنت ا تسوير واقع أمتنا الذا يتداخ  فيه الغ/ الفاحش والفقر العدارم:

 املتقاربلب  و غاش

 تتداخ  الضُتَِّكاُلة واألنَالُ 

 والتسفيُمة واملتفرُتُج العرأُّ 

 واملوتى والِبرتوُ ..

 مَشٍَع ا املتاحَف وشعوُب 

 وال عامُة ا الَيمىل وا اليدَِ ار..

 ر يُد هذا احل ب يَكبُدُر ا البنوَ . -

 وحنن .. حنن  وُع.. -
                                                           

 .31-31نفدددد هة ص ص - 116
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 118ذاُم .دو اعُ 111ما ديسب  تَوأماً فينا  األني 

الشددداعر  ةالدددذا ينطدددوا علدددى مفارقدددة واضدددِّة ةوقدددد كدددان مدددن املنطقدددي أن يددددفع هدددذا الواقدددع املوبدددوء

بنعمددارنت إىل الشددعور بددا  رتاب واحلدد نة ألندده واحددد مددن أبندداء هددذه األمددة؛ يتددأ  بتأملهدداة وي ددعد  ا ددرَ املغددرأ املع

 ب عافاا.

 ها. مَ دوكثدرنت  راحاادا ا ملمدن أفدو  َشد ةوي فاف ا رتاب بنعمارنت وتيُهه بت ايد معانانت األمة اإلسالمية

 غاملتقاربل 111يقو  ا املقطع الثاي من قسيدته  أ نيال ا حدائم شهامل :

 ِشهامُل أمُتاَه ما هي ِقَبلل

 الشمُس آِفلةٌ 

 والطُه راِحلٌة حنو اعَنوبِ 

 تُعاِنم الغَيَم املبَدَعثَر ا الفضاءَ 

إىل سيافنت  و احل ن والغربة واملتاهدال ا ِكيدان  ويقو  ا املقطع الثال  من القسيدنت عَيِنها ملمِِّّاً 

 181العا  اإلسالمي عامًة:

 َرِع قد عاف من الني  ح يًنارائُر الند وَ 

 يَدرََك  الغَيَم ويتلو األَ نياَل 

تاهاُل ..املتاهاُل ..املتاهاَل.
َ
 امل

 ُ ربتُنا ا َ ِّيِم األَمنياَل.

                                                           
 .ل؛ ومعناها: فقر الدمL’anémieكلمة معرُتبة من اللفظة الفرن ية غ - 111
 .  اللِّم واألعضاءد  ت اقُ فاء كالاص ي بُت  - 118
 .22بنعمدارنت: نشديد الغدرباءة ص - 111
 .23نفدددد هة ص - 181
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أمتددده. وهندددا يددددعو بنعمدددارنت إىل مضددداع الشددداعر و  لقدددد أم دددة هدددذه الغربدددة ها  دددا حقيقيدددا يقدددضُت  

دا وا نتقددا  إىل امدداهرنت بدداحلم دجُمَدد  الكددالم الال  دا علددى تددرَ حا د دد ا سددتيقاو والوقددوف وقفددة الر ددا  ماهدددااة

 غاشب ل 181ورفض أ واء الغربة والتغري . يقو :

 فيا َمن نام هنا َتتفياً ا الكلمالِ 

 اَستَيِقَ ة

 إنُت الغربَة هاِ ُ نا

 وبالُف الشام تتوِّج والِديها األَمواَ 

ىل املعا ددرينة مددن أمثددا  ح ددن األمددراي و حممددد كغددهه مددن الشددعراء اإلسددالمي  –لقددد نظددم بنعمددارنت 

قسائد رائعة ومؤ رنت ا تسوير حمنة القدع وآ م امل دلمىل وأحد اهنم ا الوقدة احلاضدر خبا دة.  -علي الرباوا

الدذا  ةاملنشورنت ضدمن  فيدوان ا نتفاضدة  ةع ميميته  الغض  املقدُت  ةعلى سبي  املثا    احلسر ةنذكر هناو 

وأح اندده مددن  ددراء مددا قددد أشددار ا  ناياهددا إىل معاناتدده و لة 33م34غع. 2111شددكانت  عددام أ دددرته جملددة  امل

 رمة و  أخالق. ة ب ب  ا عتداءال الوحشية ال افرنت الل يقوم  ا اليهوف فون مراعانٍت حلُ اليومَ  ةتعانيه القدع

نبيهددا الكددرمي. لددذا القدددع القلدد  النددابض لهمددة اإلسددالميةة ورمدد  قوادداة ومنشددأ ِع هدداة ومَ ددر   تعدددُت 

 182حتضر بكثافة ا الشعر اإلسالمي املعا رة وحتت  مكانة مرموقة ا نف ية اإلن ان امل لم. يقو  بنعمارنت:

 غالكام  تامُّ األ  اءل

 بابٌَة وَ درامُ دوحمَدبُتٌةة و َ           اَلقَدُع نوٌر ا القلوب مقد عٌ 

                                                           
 .41بنعدمارنت: مملدكة الرووة ص - 181
 .14فيوان ا نتدفاضةة م.عة ص - 182
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ا الِفقرنت ا نفدةة فدإن أا حد ن أو معاندانت تلدم بالقددع  وبالنظر إىل تلك املكانة املتمي نت املشار إليها 

 بددد أن تنشددر ظالهلددا عددا كيددان األمددة اإلسددالمية كلددهة مددن منطلددم ذلددك الربددا  املقدددع الددذا يددرب  امل ددلمىل 

 183بالقدع. وهكذا يتأ  امل لمون ويغضبون كلما ُ رحة قدسهم وأ ُت  ا احل ن. يقو  بنعمارنت:

 وقُتد التداريُخ واأليُتددامُ ديتد   ها     يَتوندالقدُع أرُض اِو من ملَ 

 تَبكي الِكنانة ح هَنا وِ راَحهدا        واملغرُب األقسى وذا  الشامُ 

 رُدِوَا ال ِِّا ُّ وَ فُتِة األقدالمُ          َضُ  الُعروبة عارٌم وجَمَلِا ٌ 

 ا ا  ُم   وتُوحِّد القدُع البالَف مجيَعددها        كد ُّ البدالِف ُمسدا ُ 

وأمام هدذه احلدا ة   يرضدى الشداعر إ  خبيدار احلدرب واعهداف. ألنده   سدالم مدع السدهاينة األعدداء 

الدددذين أِلفدددوا اخدددتالق الدسدددائس واألسددداره لضدددمان اسدددتقرارهم ا فل دددطىل الطددداهرنتة وإضدددفاء الشدددرعية علدددى 

 184تسرفاام اهلماية والتوسعية. يقو  بنعمارنت:

 ٍل فامسعدوا       كِذب الذا قا : احليانُت سدالمُ هذا ِخياُر احلرب آ

 هارِل األو اُن واأل ندامُ دسقطَة أسارُه الَيهوف وملَُل لَة       وان

 داِعها األَحددالمُ داَمرمون تعو فوا أحقاَفهددَم         ر َام وخب

 183ويقو  ا فض  ا ستشهاف ا سبي  الدين والقدع الشريف:

 ة جَمِدنا             أبَلى البالَء رريقدُه الق ُتدامُ هذا شهيٌد ا  ِّيف

  اغ اعهاَف ُملبِّياً ومراِبطاً             رَسم الطريَم كأندُته رسُتدامُ 

                                                           
 .نفدددددد ه - 183
 .13نفددددد هة ص - 184
 .14 -13نفددددد هة ص ص - 183

http://www.alukah.net/


 

 14 

 األلوكة شبكة تابع الجديد والحصري على
 www.alukah.net  

 وفعا إىل موٍل نبي  رائدع             فَت امقَة بسمدوِفه األَعالمُ  

 مُ هذا الذا كانة لده أيداُمُه             وبفَضلده يَتخايَد  اإلَسال

 َشَهٌمة قوٌاة  داِمٌد ومَباُتٌ             سقطَة أمام ُ موفه األَوهامُ 

 ة ميكن أن ن ا  املالحظال ا تية:فس من خال  قراءنت الشواهد الشعرية الوارفنت ا هذا ال

لقددد خدداض الشدداعر املغددرأ اإلسددالمي املعا ددر حممددد بنعمددارنت جتربددة الغربددة واملعانددانت ممارسددًة وشددعراً؛  *

هندا ممدا تت دم بده هدذه التاربدة أو  إنه نظدم قسدائَد كثدهنت ا هدذا الشدأنة وعداش ا  درتاب ا واقعده وأمتده. ي  

 لي ة ملائفة كما نُلفي لد  كثه من الشعراء اى وبىل على التيار الشعرا احَلدا ي. افقةة و 

الددكتور حممدد إقبدا   نلمس ا أشعار األستاذ بنعمارنت األح ان واملأسانت النف ية وا  تماعية. يقو  *

عروا ا هذا السدف:  تتداخ  املأسانت عند الشاعر املغدرأ حممدد بنعمدارنت بدىل النف دي وا  تمداعية ويرتددا 

 186شخسية األمة املثَخنة باعراوة فيتذوق مرارنت ا هنيار الذا سيتِّو  حتما إىل أم  ا النسر املنشوف .

الطدابع الدذا  دار ميد نت فنيدة تطغدى علدى الشدعر  إن    شدعر بنعمدارنت يت دم بطدابع الغمدوض؛ هدذا *

ناه مقسدوفه. وحيضدر ا شدعر دالعرأ املعا ر عامدة. وحيتداج هدذا الشدعر إىل عمليدة تأمد  وتأويد  لفهمده واسِتَكد

إىل أن بنعمدددارنت مدددن البددداحثىل املهتمدددىل باعانددد   ةهاهندددا ةالر ددد ة ا أحدددايىَل كثدددهنتة الدددنَفُس السدددوا. ونشددده

 ي  أعدد أرروحدة  امعيدة بعندوان  األ در السدوا ا القسديدنت العربيدة املعا درنت  لنيد   ؛األفبالسوا وأ ره ا 

ج أشدعاره علدى بنعمدارنت مدن نَ د رَ ثَددكما أكَ  …فبلوم الدراسال العلياة وذلك بإشراف الدكتور حممد ال ر يين

و ملدددة واحددددنت  …لغنائيدددةاملشددداعر األَسددديانة واملوضدددوعال ا ةبعيدددد إىل حدددد   ةنَددددَو  وملن اشبددد ة الدددذا يناسددد 

 املوضوع. /نقو  إن الشك  عند بنعمارنت خافم للفكرنت

                 
                                                           

 .61-31ة ص ص1186ة 1حممد إقدبا  عروا:  دمالية األفب اإلسدالمي ة املكتبة ال لفديةة الدار البيضاءة  . - 186
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 البخارا:  ِّيِّهة عا  الكت ة بهولة ف.ل. -8
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 .1112ح ن األمراي:   ر على هنر فريناة مطبعة النااو اعديدنتة البيضاءة    -11
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 . 1116ة 1ح ن األمراي: سآتيك بال يف واألقِّوانة مؤس ة الرسالةة بهولة  . -13
 .1184ة 1سائد ال بعة املطبعة املرك يةة و دنتم املغربة  .ح ن األمراي: الق -14
 .1181ة 1ح ن األمراي:  ال ية الغي  والشهافنتة املطبعة املرك يةة و دنتة  . -13
 .1111ة 8ة مج.31راهر العتباي: الطريم إىل روماة من منشورال جملة  املشكانت ة و دنتة ع. -16
 .1114بة لبنانة بهولة   جمدا وهبة: معام مسطلِّال األفب: مكت -11
 .2111ة 33م34جمموعة من الشعراء: فيوان ا نتددفاضةة من منشورال  املشكانت ة ع. -18
 .1181ة 1حممد بنعمارنت: مملكة الرووة املطبعة املرك يةة و دنتة  . -11
 . 1181ة 1حممد بنعمارنت: نشيد الغرباءة مطبعة النورة تطدوانة  . -21
 .1118ة 1ا: فيوانددهة فار العوفنتة بهولة  .حممد حمموف ال به  -21
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 .1111ة 1حممد علي الرباوا: األحاار الفوُتارنتة املطبعة املرك يةة و دنتة  . -23 
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