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 شكر وتقدير

  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ ُّٱٱٹٱٹٱ

  1 َّ  مح جح مج حج مث هت مت

الحمد هلل من قبل ومن بعد، والّشكر لو اّلذي بفضمو أعانني عمى إتمام ىذه الّرسالة، ومّن 

عمّي بتحمل ومكابدة عنائيا، فال يسعني في ىذا المقام إاّل أن أتقدم بجزيل الّشكر والعرفان من 

جزاه اهلل مشرفي الفاضل األستاذ الّدكتور حسن فميفل اّلذي ما بخل عمّي بعممو وتوجيياتو ووقتو، 

 خير الجزاء.

  ألساتذة الكرام في قسم المغة العربّية في جامعة الخميللكما يطيب لي أن أتقّدم بالّشكر 

لى كل  وأخّص بالّذكر الّدكتور نسيم بني عودة اّلذي أعانني في الحصول عمى ديوان الّشاعر، وا 

 من مّد يد العون إلتمام ىذا العمل.
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 بالعربّية  صــخ  ــم  ــم  

بـِ ) الغربة والحنين في شعر الّشاعر أديب ناصر( بدراسة  اىتّمت ىذه الّدراسة الموسومة 

في أعمالو الّشعرّية المتمثمة في ثالثة مجّمدات، والوقوف عمى ظاىرة الغربة والحنين عند الّشاعر 

أىم عوامل الغربة ودواعييا التي استمرت أكثر من ستين عاًما حّتى ُسمح لمّشاعر بزيارة وطنو من 

موّلدًة ىذه الغربة شعر الحنين اّلذي فاض بمشاعره شبابو،  ضى فييا ُجل  جديد بعد رحمة نفي ق

 الّصادقة المرىفة تجاه الوطن ومن فقدىم.

ح أسباب ىذه الغربة يوثالثة فصول، جاءت متكاممة لتوض تكونت الّدراسة من تمييد   

يف كّل من الغربة لتعر  مّثل الّتمييد محطة أّوليةحيث ومثيرات الحنين لدى الّشاعر، وعوامميا، 

 ظرة عاّمة عمى حياة الّشاعرن والحنين في المغة واالصطالح، والفرق بين الغربة واالغتراب، ثّم ألقى

اّلتي تسببت في غربة الّشاعر وعمى رأسيا  عواملفقد أوضح أىم الا الفصل األّول ناصر، أمّ  أديب

العامل الّسياسي اّلذي ُيعد السبب الّرئيس إلخراج الّشاعر من بمده، واجتماع عدد من العوامل 

األخرى اّلتي فاقمت من معاناتو متمثمة في العامل االجتماعي في حياتو الجديدة، والعامل الّنفسي، 

فعرض لدواعي الحنين في شعر الّشاعر ناصر والمتمثمة في والعامل المكاني. أّما الفصل الثّاني 

في وحدتو  ة المحيطة بو والتي كان ليا دور بارزألم الغربة، والوحدة، وطول فترة الّنفي، والبيئ

لموطن  من حنينو الحنين في شعر ناصري بدوره أظير تجميات ذوعزلتو. وتبعو الفصل الثّالث الّ 

عاون ىذه الفصول تتء والمحبوبة وذكرياتو الماضية، لِ دقااألصل و بشكل كامل، إلى حنينو لألى

 مخرجة ظاىرة الغربة والحنين عند الّشاعر بتفاصيميا الكاممة.

 

 و



 

ـــق ــــدّ   مــــةم 

الحمد هلل اّلذي عّمم بالقمم، عّمم اإلنسان ما ال يعمم، والّصالة والّسالم عمى خاتم األنبياء  

 أّما بعد؛ والُمرسمين محّمد بن عبد اهلل، وعمى آلو وصحبو أجمعين، 

جاءت لتسّمط  الغربة والحنين في شعر الّشاعر أديب ناصر()فإّن ىذه الّدراسة بعنوان  

فمن خالل قراءة ناصر،  أديب الّضوء عمى ظاىرة الغربة اّلتي برزت بين طّيات شعر الّشاعر

، واّلتي بدورىا أثارت الباحثة ودراستيا لألعمال الّشعرية لمّشاعر، بدت ظاىرة الغربة جمّية في شعره

لم أواًّل الّشاعر ناصر اّلذي فجاءت ىذه الّدراسة لتظير لديو شعر الحنين وأشواقو الحاّرة لمعودة، 

ّمت جزًءا كبيًرا من ىذه الّظاىرة اّلتي احتإبراز من شعراء الّنفي والّشتات، وثانًيا  يحَظ باالىتمام كغيره

 .ا أحد بالّدراسة _ حسب اّطالعي_ شعر الّشاعر، ولم يتناولي

اّلتي تعقد حول الّشاعر، فقد تناولت الباحثة سماح اخالوي األولى وليست ىذه الّدراسة  

_ حسب  ا أصدر األستاذ زاىر حنني دراستينر، كمالمكّون الّنصي  في شعر أديب ناص

)نموذًجا(  ناصر أديب الّثورة الفمسطينّية وأبعادىا القومّية في شعر) حممت األولى عنواناّطالعي_ 

موازنة بين ديواني أديب ناصر ) زيتي وزيتوني( وىشان ورة دة المبتحممت عنوان العو ة الثّاني أّما ، (

تناولت رسالة دكتوراه عودة ) أقتفي خطو ذاكرتي(، أّما ظاىرة الغربة عند الّشعراء الفمسطينيين؛ فقد 

ألمين صالح عبد رّبو ىذا الموضوع بعد مأساة الّشعب الفمسطيني وحممت عنوان ) الغربة والحنين 

 ّشعر الفمسطيني بعد المأساة( .لموطن في ال

اتّبعت الّدراسة المنيج الّتكاممي في تناول الّنصوص وتحميميا، فالمنيج الّنفسي إلظيار آثار  

 كما برز المنيج الوصفي عمى شعره، عر، واّلتي بدورىا انعكست الّظروف اّلتي مّر بيا الّشاىذه 



 ز

 

والمنيج االجتماعي  في بيان مكنونات لغة الّشاعر الّشعرّية ومالءمتيا لممواقف اّلتي ُطرحت فييا،  

قد أبرز صمة الّشاعر بالواقع، وكشف األحاديث اّلتي صاغيا بضمير الجمع واّلتي بّث فييا حكايا 

تي أثرت الّدراسة وغير ذلك من عناصر المناىج الّنقدّية الّ الوطن الُميّجر وأبنائو في الّشتات، 

 ورفدتيا.

مفيوم الغربة والحنين في  تقدميا تمييد سّمط الّضوء عمىّسمت الّدراسة إلى ثالثة فصول  قُ  

الّشاعر  حياة لبعض محّطات اض موجزً المغة واالصطالح، والفرق بين الغربة واالغتراب، وعر 

الغربة في شعر أديب ناصر لمكشف عن العوامل  عواملحاماًل عنوان  الفصل األّولوجاء ناصر، 

، والعامل الّنفسي، والعامل المكاني، والعامل العامل الّسياسيّ  غربة وىيلاّلتي أّدت إلى حدوث ا

متمّثمة في ألم الغربة، دواعي الحنين في شعر أديب ناصر  الفصل الثّاني، وبحث االجتماعي

تجّميات الحنين  الفصل الثّالثدة اّلتي أحاطت بو، وتناول والبيئة الجديوالوحدة، وطول فترة الّنفي، 

في شعر أديب ناصر وقد احّتل الحنين إلى الوطن الّنصيب األكبر منيا، وما تبعو من تجميات في 

حنينو إلى األىل واألصدقاء وذكريات الماضي والمحبوبة، ثّم أقفمت الّدراسة بخاتمة تضّمنت أىم 

 .الّنتائج الُمستخمصة من فصول الّدراسة

ناصر  أديب ، يتصّدرىا ديوان الّشاعرالمصادر والمراجعفادت الّدراسة من عدد من أ 

واّلذي عّزز دراستيا مجموعة من الّدراسات والمقاالت واألبحاث األعمال الّشعرية( بأجزائو الثالثة، )

 والمصادر الفنّية والنقدّية، اّلتي تناول بعضيا دراسة الّظاىرة عند الّشعراء المحدثين اّلذين  المحّكمة



 ح

ن اختمفاواجيوا  األمر اّلذي أكسب الّدراسة دّقة وموثوقّية، وضمن األسباب،  تلمصير نفسو وا 

الحنين حنين والغربة في الّشعر العربي ): كتاب الالمراجعمرجو، ومن أىم مسيرتيا وفق اليدف ال

وكتاب الغربة والحنين إلى الّديار في شعر صدر اإلسالم والّدولة  إلى األوطان( ليحيى الجبوري،

وكتاب تحميل الخطاب الّشعري ) استراتيجّية التّناص( لمحّمد مفتاح،  األموّية لعبد المنعم الّرجبي،

وغيرىا من الكتب الُمرفقة بثبت وكتاب عن بناء القصيدة العربّية الحديثة لعمّي عشري زايد، 

 جع.المصادر والمرا

اّلتي واجيت الباحثة في سير   لقصيدة الواحدة المشكمة كان تداخل موضوعات الّشاعر في ا 

إعداد فصول الّرسالة، فقد اشتممت القصيدة الواحدة في جزء منيا عمى مثيرات الغربة، وفي جزء 

في اختيار مقطوعات مباشرة لمموضوع  تجاوزىاأّنو تّم ، غير ر عمى دواعي الحنين وتجمياتوآخ

منيا في مناطق أخرى من الّرسالة، فأين تكمن ظاىرة الغربة والحنين  حسب الفصل، دون تكرار أيّ 

 ساىمت تجميات الحنين لديو في إبراز ىذه الّظاىرة ؟ في قصائد الّشاعر؟ وىل 

ن فإن أصبت فبتوفيق  م وميما يكن من أمر، ىذه الّدراسة ىي ثمرة جيد الباحثة الُمتواضع، 

  ، والحمد هلل من قبل ومن بعد، واهلل ولّي الّتوفيق.اهلل، وما كان من خطأ فمن نفسي 
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 الغربة والحنيف  تمييد:

عض الّظروؼ ينتمي لمجموعتو، ويتأقمـ مع محيطو، لكّف باإلنساُف اجتماعيّّ بطبعو،  

أشواقو واالغتراب، فيظير ىذا األثر عمى حياتو، ليأخذه الحنيف، ونوازع  تضطره لمغربة عف وطنو

 . معّبًرا عّما يجوؿ في نفسو

عمييا اإلنساف، فميما كانت الّظروؼ التي تدفع اإلنساف وفطرة ُجبؿ  عاطفة إنسانّية والحنيف     

 لمعودة إلييا. ى ماضيو، ووطنو، وذكرياتو، ويحفّ إلى غربتو؛ إاّل أّف الحنيف يأخذه إل

  أّوًًل: الغربة لغًة واصطالًحا 

  الغربة لغة ( أ

 ف التّنقؿحيث اقتر استخدـ العرب كممة )الغربة( لمّتعبير عف انتقاليـ مف مكاٍف إلى آخر،      

،  والتصقت في سياؽ كالميـ وأشعارىـ القائـ بحث عف المعاشمظاىر طبيعة حياة العربي اّلذي يب

وردت الغربة في قد و  في أفكارىـ، وانصيرت بو عقوليـ. غيير، لتصبح ترجماًنا لما جاؿعمى التّ 

عّنا يغرُب غْرًبا،  فالَغْرُب: الّذىاب والتّنحي عف الّناس. وقد غربَ لساف العرب في باب )غرب(، 

 قاؿ، (1)، فالُغربُة والُغرب: الّنزوح عف الوطف واالغترابوغّرَب، وأغرَب، وغّربُو، وأغربُو: نّحاهُ 

                                                                           ) الّطويؿ(                                   المتمّمس في عصياف طرفة لو ونزوحو: 

 (2)َأًل َأْبِمغا َأْفناَء َسعد بف مالؾ    ِرساَلَة َمف َقْد صاَر في اْلُغرِب جاِنُبوْ            

 )الُغْرب( : الّنزوح عف الوطف كالُغربة، و،  ىو الّنوى والُبعدوذكر الّزبيدي في باب )الغْرب(         

                                                           
 ، ماّدة )َغَرَب(.ابف منظورُينظر:  (1)
 .267: الّديواف (2)



2 
 

 .(1)والّتغّرب أيًضأ البعد، تقوؿ: تغّرَب واغتربَ 

تغّرَب واغترب، فيو غريب. والجمع: الُغَرباء، والُغَرباء أيًضا: األباعد،  :الجوىري فقاؿأّما   

معيشتو وأىمو غربة حاصمة  فابتعاد اإلنساف عف مكاف .(2)أقاربوواغترب فالٌف، إذا تزّوج إلى غير 

 )الّطويؿ(  بتغيير المكاف، قاؿ الّشاعر ) طيماف الكالبي(: 

 (3)ولكننا في مذحج غرباف         كاف غضَّ الّطرِؼ ِمّنا سجّيًة    وما           

ففي ىذه الّتعريفات المتعّددة لمغربة، ُوجد مصطمح االغتراب، اّلذي يصّب في قالب االبتعاد 

 البعد والّنوى.والّتغرب، وحمؿ ىذا المعنى دالالت مختمفة، ذات صّمة ب

 الغربة اصطالًحا ( ب

 ، (4)"الّذىاب والتّنحي عف الّناس، والُغربة والغْرب: الّنوى والُبعدطالح: "تعني الغربة في االص   

ف اختارىا اإلنساف بنفسو،  أسباب الغربة، تبقى مؤلمةفميما تعّددت  مف وجود دافٍع ليا،  ال بدّ و وا 

 (5)الّنوى والبعد والتّنحي عف الّناس، والّتغريب الّنفي عف البمداف واألوطاف" فالغربة: "

 ا: الحنيف لغًة واصطالًحاثانيً 

 ينما حّمت فيما متالزماف، يتوّلد الحنيف أعند الحديث عف الغربة، يقترف الحنيف بيا،  

 لماضييا وأّياـ أنسيا. الّنفس تحفّ الغربة، ألّف 

                                                           
 ، ماّدة )غرَب(.تاج العروسُينظر:  (1)
 ، ماّدة ) غرب(.الّصحاحُينظر:  (2)
 . 62: الّديواف (3)
 ..2/669، المعجـ الُمفّصؿ في األدبالّتونجي، محّمد،  (4)
 .17، الحنيف والغربة في الّشعر العربيى، الجبوري، يحي (5)
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 الحنيف لغةً  ( أ

ت كممة )الحنيف( في لساف العرب بمعنى: الّشوؽ وتوقاف الّنفس، وحفَّ إليو يحفُّ فيو ورد 

والحّناف: اّلذي يحفُّ ، والّناقة تحفُّ في إثر ولدىا، وحنيف القمب نزاع واشتياؽ مف غير صوت، حافّّ 

 .(1)إلى الشيء، والِحّنة: ِرّقة القمب

والحنيف يفيض ، (2)"ّشوؽ، وتقوؿ منو: حفَّ إليو يحفُّ حنيًناالحنيف: الوفي الّصحاح "        

، وىذه األشعار توقد الّنار في األكباد، فمف أشعارهب باإلنساف ليعّبر عف شوقو لبمده وما فييا

لى مسقط رأسيا تّواقة فالّنفس البشرّية ال ، (3)عالمات الّرشد أف تكوف الّنفس إلى مولدىا مشتاقة، وا 

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱتقوى عمى االبتعاد، يقوؿ عّز وجّؿ في كتابو العزيز:

عو قعادؿ قتؿ الّنفس، لِكبر ألمو وو فالخروج مف الّديار يُ  (4) َّجهين ىن من خن حن جن  يم ىم

 عمى اإلنساف.

 الحنيف في اًلصطالحب ( 

عف معناه المغوي؛ فالحنيف: اشتياؽ الّنفس وليفتيا  كثيًرا ال يختمؼ المعنى االصطالحي لمحنيف

 عمى التّنقؿ القدـ بحياة اإلنساف التي كانت مبنّيةً  وىذا المفيوـ ارتبط منذُ عنيا،  دَ عُ لكؿّْ شيٍء بَ 

قى تّواقة لدياره، فالحنيف "مصطمح أدبي طغى عمى الّشعراء الذيف ابتعدوا لكّف مشاعره تبوالّترحاؿ، 

                                                           
 ابف منظور: ماّدة ) حنف (  .: ُينظر (1)
 الجوىري: ماّدة ) حنف(  . (2)
 . 8-6، الحنيف إلى األوطافُينظر: الجاحظ،  (3)
 . 66، اآلية سورة الّنساء (4)
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عف أوطانيـ فاعتراىـ الّشوؽ إليو، فكانوا يتغنوف بو وبجمالو وىـ بعيدوف عنو، وال يكوف شعر 

  .(1)"الحنيف إلى األوطاف إذا كاف المرء في وطنو، إاّل إذا كاف في غربة نفسية

 ثالثًا: الغربة واًلغتراب 

فيما مف الفعؿ ) غرب( الذي يحمؿ كالىما يضيؽ بالّنفس، وييوي بيا إلى ال مكاف،  

نساف لمخروج مف وطنو بينيما، فالغربة قسرية تضطر اإل ااالبتعاد، لكّف ثّمة فرقً معنى التّنحي و 

 ره بنفسو، فما االغتراب؟لسبب لـ يخت

، ورجٌؿ ، تقوؿ منو: تغّرَب، واغترب، وقد غّربو الّدىراالغتراب لغًة : مف الفعؿ غرب

فيو "نوع مف الّضياع الّذاتي وسط  أّما االغتراب اصطالًحا، (2)ُغُرب، وغريب: بعيد عف وطنو

المجتمع ، وفقداف الجوىر اإلنساني االجتماعي، واالنسحاؽ تحت وطأة أيديولوجية مناقضة لواقع 

مى االفتعاؿ، فيو يتجّمى في الحنيف إلى الماضي، وتغّير الّدىر عمأخوذ مف واالغتراب  ،(3)فرد ما"

ف وَ  ة ا الغربة؛ فيي غربة قير، ال عالقجد اإلنساف في موطنو. أمّ اإلنساف، فيي غربة ذات، وا 

ّنما تشاكمت  .(4)مجموعة عوامؿ عمى خمقيا لإلنساف فييا، وا 

مرتبٌط بالواقع اّلذي يعيشو  واختمؼ معنى االغتراب في الغرب وفي المشرؽ اإلسالمي، فيو

 َرضّية تكشؼ عف واقع يحكمو منطؽيمّثؿ االغتراب " ظاىرة مَ  اإلنساف، وما يحيط بو، ففي الغرب

لمقيـ الّروحّية، وعميو فقد اختّؿ الّتوازف، وعَـّ االضطراب، وفشا االنحراؼ الماّدة في غياب ُمطمؽ 

ؿ اإلنساف مف حالة التيو والّتخبط والّضياع إلى حالة أّما بظيور اإلسالـ، فقد انتق، (5)بشتى ألوانو"

                                                           
 . 1/385، المعجـ الُمفّصؿ في األدبالّتونجي، محّمد،  (1)
 ، مادة ) غرب (. لساف العربر، ُينظر: ابف منظو  (2)

 .1/114، المصدر الّسابؽالّتونجي، محّمد،  (3)
، عبد الّرازؽ،  (4)  . 14، الغربة في الّشعر الجاىميُينظر: الخشـو
 . 13، اًلغتراب في الّشعر اإلسالمي المعاصرأمعضشو، فريد،  (5)
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، (1)فكاف الّديف اإلسالمي " سبياًل  لمفرار مف حاالت االغتراب التي يعيشونيا"االستقرار الّنفسي، 

 . انفسيـ اّلتي أشبعت تيًيا وضياعً أوممجًأ لمتطمبات 

مّتسًعا بينيـ، فيو مختمٌؼ ال يجد لنفسو و يتيو وىو في موطنو،  تمّمكو شعور الغربةيمف إّف 

ذا رأوه لـ يدوروا حولو، ... "فالغريب مف إذا قاؿ لـ يسمعوا قولو، بأفكاره، وآرائو، ومعتقداتو،  وا 

ذا أعرض لـ يسأؿ عنو" ، فابتعاد األىؿ والخاّلف واألحبة (2)الغريب مف إذا أقبؿ لـ يوسع لو، وا 

وقد بناء اغتراب، يقوؿ أبو ذؤيب اليذلي اغتراب، وعدـ تقبؿ اآلخر اغتراب، وموت األىؿ واأل

                     )الكامؿ(                                                 غريًبا وحيًدا بعد فقد أبنائو:أصبح 

 عُ ػػِ مػػػقػػػرًة ًل تُ ػػبػػاد وعَ ػػرُّقػػَد الػػعػب  ًة    ػػػػصّ ػػػي غُ ػػػونػػبػػقػػػيَّ وَأعػػنػػأودى بَ 

 نٍب َمصرعُ ػكؿ جػػوا ولػػرّْمػػػخُ ػػػتُ ػػػف   ـُ   ػػواىُ ػيػِ وا لػػػقػنػػَويَّ وأعػػوا ىَ ػقػػبَ ػػػسَ 

خ    اِصٍب  ػيٍش نػػعػػـ بػػدىُ ػػػعػػرُت بػػػبػػػغػػف  (3)تتبعُ ػػػسػػػػػٌؽ مُ ػػػػي ًلحػػػاؿ أنّ ػػػوا 

والحسرة بفقداف أبنائو، يمممـ جراحو  ع األلـفيا ىو يعاني مرارة االغتراب بعد بقائو وحيًدا، يتجرّ      

 .ينتظر الموت اّلذي سيمحقو بيـفي غربتو الّذاتية 

واالغتراب ال يقتصر عمى وحدة الموت، بؿ إّف اإلنساف ليكوف في بيتو وموطنو ويشعر     

باالغتراب إذا ما حّؿ بو ضيؽ، أو ارتحؿ عنو عزيز، أو ضاؽ بمف حولو، فيذا ابف مقبؿ يقوؿ 

 ) البسيط(                                             بعد غربة أصحابو وابتعادىـ عنو: 

 وا ػػػػَنعػػػػِف ما صَ ػيػبػػداِة الػػػَد غػػػعػػـْ أْدِر بػػـُ      لَ ػػػػيُ ػػػتُ ػػػركْ ػػػػػاًبا تَ ػػػحػػِد اهلُل أصػػػعِ ػػػبْ ػػًل يُ       

 الُنُزُع  (4)ةَ ػػػػاويَّ ػػػػف مػػػػَف مػػػػيػػابػػػّذنػػػػاُء الػػػػَرَبُكـ      مػَؿ وقالوا إّف َمشػػيػػّرحػػػوا الػػػاجػػػى      

                                                           
، رسالة ماجستير، جامعة 1، ص الجاىمية واإلسالـ ظاىرة اًلغتراب في شعر مخضرميالحراسيس، آماؿ عبد المنعـ،  (1)

 ـ. 2016مؤتة. األردف، 
 . 34، دراسات في سيكولوجية اًلغترابخميفة، عبد المطيؼ،  (2)
 . 2، ديواف اليذلييف (3)
 .  5/48، معجـ البمدافماوّية: مف أعذب ماء العرب في طريؽ البصرة ، الحموي،  (4)
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 عُ ػػجػػػاَت ُمرتَ ػػػػػػػا فػػمى مػػفميَس ع (2)ُخوًصاا    ػػنػػػػبِ  (1)اجِ ػػػبػػنّ ػى وادي الػػمػػػَف عػػػػيػػإذا أت      

  (4)عُ ػػيَ ػػػػػا شِ ػػيػػػػابِ ػػػسػػػػؤًلِء إلى أنْ ػػػػف ىػػػم     في ُظُعٍف   (3)ي دأًلفَ ػػنػػُت بػػػػأخَؾ ػػػتػػػاقػػػػش      

ويعّبر تمّثؿ ىذه األبيات االغتراب االجتماعي اّلذي حّؿ بالشاعر بعد فراؽ أصحابو لو،         

أصبح يعاني الوحدة عف اشتياقو ليـ، فيو يكابد مرارة ىذا البعد، ويكتوي بنار الّشوؽ ليـ، فقد 

 والغربة مف محيطو ببعدىـ عنو.

المدرسة، فاإلرىاب االجتماعي  َـّ يبدأ الّتغريب مف الوضع القيري لإلنساف في مجتمعو، ثُ         

محيط، مّما يشعر الفرد في ال والجسديّ  داخؿ المؤسسات، والقمع المرافؽ ليا، وصواًل لمعنؼ الّنفسيّ 

يستدعيو االبتعاد عف الوطف حّتى يشعر بغربتو، بؿ تضيؽ بو ىذه  فالمغترب ال، (5)باالغتراب

إلى  ، أو مجافاة، وغير ذلؾ، فيي بواعث تؤديا، أو موتً االغربة بسبب ما يحيط بو، إف كاف فراقً 

 نتيجة محتومة؛ ىي االغتراب.

 

 رابًعا: نبذة عف حياة الّشاعػر

الّثورة الفمسطينّية المعاصريف الذيف أديب وشاعر فمسطيني، مف شعراء أديب ناصر ىو        

ُولد في بيرزيت في العاـ اّلذي اندلعت فيو الحرب العالمّية عّبروا عف ىموـ الّثورة بكؿّْ تجّمياتيا، 

الثّانية، وىذه المصادفة انعكست عمى حياتو، فعاش مرارة الّتشرد واأللـ والفقداف التي وّلدتيا آثار 

                                                           
 . 5/255، معجـ البمدافبصرة، الحموي، الّنباج: موضع عمى طريؽ ال (1)
 ، باب ) خوص (.لساف العربخوص: غؤور العيف في الّرأس، ابف منظور،  (2)
 .2/416 معجـ البمداف،دأالف: اسـ موضع، وىو مف دأؿ َيْدأؿ إذا قارب المشي وىو الّدأالف، الحموي،  3
 .  169-168: الّديواف (4)
، مجّمة عالـ الفكر، المجمس الوطني لمثّقافة والفنوف ر اًلغترابّية  في الّشخصّية العربّيةالمظاىُينظر: وطفة، عمي أسعد،  (5)

 . 242ـ،  1998، العدد الثّاني، 27واآلداب، الكويت، المجّمد 
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فمسطينيوف ضريبتيا، وبرغـ ذلؾ لـ ينفّؾ ناصر عف الّصمود والّتحدي الحرب العالمية، والتي دفع ال

 .(1)واالستبدادأماـ ىذا الّظمـ 

أنيى دراستو الثّانوّية في بيرزيت، إال أّف ظروؼ االحتالؿ الغاشـ أجبرتو عمى المغادرة،  

و الرئيس الّراحؿ فتنّقؿ في بمداف عّدة، واستقّر بو المطاؼ في العراؽ، ليؤسس حياتو األدبّية، ومنح

 .(2)صّداـ حسيف لقب ) شاعر أـ المعارؾ الخالدة (،  لما في شعره مف عمؽ االنتماء وصدقو

أرغـ ناصر عمى مغادرة فمسطيف بعد وقوعيا في قبضة االحتالؿ، ليعيش حياة المجوء،  

لـ ينيـز وتحّدى  ىامتو أبًدا، متنقاًل في دوٍؿ عّدة، لكّنو ا عف أنفة الالجئ اّلذي لـ ُيطأطئمعّبرً 

( ليخّط بأناممو مجموعتو 2014بذلؾ عاـ )الّظروؼ، وبقي منتظًرا العودة، حّتى سمح لو االحتالؿ 

) زيتي وزيتوني( المجموعة اّلتي رسـ فييا لوحات انتظاره لمحظات العودة خالؿ سبعٍة وأربعيف 

 .(3)عاًما مف الّترقب

بغداد وصوت الجماىير، ومديًرا لألخبار والبرامج عمؿ مسؤواًل لمبرامج الثّقافّية في إذاعتي  

اإلذاعة العراقّية  وتمفزيوف بغداد، لو مجموعات عّدة مف القصائد اّلتي صدح بيا في اسّية في يالسّ 

 (4)الغربة، منيا: واحة األشواؽ الحزينة، خطوات عمى طريؽ اآلالـ، الّدـ الّسابع، أبحث عّني، .. .

، وما زاؿ شاعرنا يعاني مف الغربة والّشتات متنقاًل 2018الّشعرّية عاـ ُجمعت في ديوانو األعماؿ 

 بيف األردف والواليات الُمّتحدة.

 
                                                           

ثّالث لمغة ، المؤتمر الّدولي الالّثورة الفمسطينّية وأبعادىا القومّية في شعر أديب ناصر أنموذًجاينظر: حنني، زاىر محّمد،  (1)
 . 2، ص 2014العربّية، دبي، 

 . 5ينظر: نفسو،  (2)
العودة المبتورة  موازنة بيف ديواني أديب ناصر )زيتي وزيتوني( وىشاـ عودة ) أقتفي خط ُينظر، حنني، زاىر محّمد،  ((3

 ـ .2018آذار(،1، العدد الّرابع واألربعوف )202، مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والّدراسات،ذاكرتي(
 . https://www.culture.gov.jo/node/30687منشورات وزارة الثّقافة األردنّية،  (4)

https://www.culture.gov.jo/node/30687
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 الغربة في شعر أديب ناصر  عوامؿ: الفصؿ األّوؿ         

 

 أّوًًل: العامؿ الّسياسيّ   

 ثانًيا: العامؿ اًلجتماعيّ   

 ثالثًا: العامؿ الّنفسيّ   

 المكانيّ  مؿرابًعا: العا  
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 أّوًًل: العامؿ الّسياسيّ 

ي لمغربة، لكّنو يقمؽ ويضطرب مّما ىو المحور األّوؿ اّلذي دفع العرب إّف االستبداد الّسياسيّ      

، وانعكس ىذا ينما اّتجويترتب عمييا، فيخشى فراؽ األرض اّلتي نشأ بيا ويحسُّ بالحنيف والغربة أ قد

 رأًسا ـحياتي قمب اّلذي الغاشـ، االحتالؿ ظمـ اّلذيف عايشوا الفمسطينيّ  الّشعب أبناء األمر عمى

 ،.. وغيرىا وسجف، ونفي، قسرٍي، تشريدٍ  مف ،ـبي حّمت التي الّصعبة الّظروؼوقاسوا  عقب، عمى

 .عمييـ بصمتيا الّظروؼ ىذه وتركت حياتيـ، فتبعثرت

مراحؿ شبابو، وتكالبت عميو ىذه الّظروؼ التي مّر بيا في  أديب ناصر كابد الّشاعر 

أثًرا جميِّا في أشعاره، فحياتو ُمزجت باأللـ والحسرة، وبنت  تاركةً اليموـ عند إخراجو مف موطنو، 

في أي  المو الذي يريد، فػالّصراع الّسياسيعيًدا عف عالوحدة ومرارتيا منزاًل استوطف فيو الّشاعر ب

مرتحاًل عف  لّشاعر منفيِّا أويكوف امف األمور التي  مكاف لو تأثيره الّسمبي عمى مواطنيو وقد يكوف

ممزوجة بالّتعذيب ة كانت تمؾ الغربما ، وكيؼ إذا (1)وطنو بسبب عدـ قدرتو عمى التأّقمـ معيا

يقوؿ في  الّشعرّية )عمى طريؽ اآلالـ(  عف ىذه الّتجربة في مجموعتوالّشاعر  عّبرلقد  ،والقير

 : ـ (1967 ،قصيدتو ) أغنية إلى أّيار

 عذبوني 

 المذعور ضعفي وظنوني  حوا في وجييَ لوّ 

 وىروبي 

 وجنوني 

                                                           
 .129، الغربة والحنيف إلى الّديار في شعر صدر اإلسالـ والّدولة األموّيةُينظر: الّرجبي، عبد المنعـ،  (1)
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 وا فوؽ رأسي وىوى رأسي بباب الّسجف، مرّ 

 تعمؾ الجدراف أنفاسي وأحزاني وبؤسي 

 قّيدوني

 أطبؽ الجنزير مسعورًا عمى عظمي 

 فيا ويؿ دمي 

 منذ تمؾ الّساعة الّسوداء يـو الّنفي، أشقى.. أتعذب

 أيف أىرب؟

 ؼ أىرب؟ كي

 تقذؼ األياـ في وجيي الّذليؿ الموت 

 (1)) وأكابر(

صّور لنا الّشاعر مشيد مكوثو في الّسجف، وىو مشيٌد يتكرر في كؿ مكاف وزماف موجود  

فيو يعّري ىذا الواقع المزّيؼ، ويظير عذابات الّسجف المختمفة التي مّر بيا يـو فيو االحتالؿ، 

ىوى رأسي، و ىروبي، و ناة ) عذبوني، مماٍت مباشرٍة تظير حجـ المعانفيو، والّذؿ اّلذي تعّرض لو بك

أطبؽ الجنزير.. (، الجًئا لمّصور البيانّية فيي " الّشكؿ اّلذي يعّبر بو الّشاعر عف و عمؾ الجدراف، تو 

حساسو، ووجدانو،  تجربتو، ُمستخدًما طاقات المغة، وداللتيا البيانّية اّلتي تخاطب حّس اإلنساف، وا 

                                                           
 . 90/ 1، األعماؿ الّشعرّيةأديب، ناصر،  (1)
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، فشّبو جنزير الّسجف بالكمب المسعور (1)لنقؿ ىذه الّتجربة في صورة موحية مؤّثرة في الّنفوس" وقمبو

اّلذي يطبؽ عمى عظمو مسبًبا نزًفا لو، في استعارٍة مكنيٍة تبرز حجـ معاناتو بكممات تثير إحساس 

 يا الّشاعر.الّصورة اّلتي مّر ب في مخيمتوالمتمّقي المتمقي، فيرسـ 

وداوية التي عاشيا، وىو يشحف لغتو بآىات األلـ والمحظات السّ ناصر الّشاعر  يمضي      

، (2)وداء( ليعّمؽ مرارة تمؾ األّياـ، فاألسود " نذير الموت والخراب"موّظًفا الموف األسود ) الّساعة السّ 

قسوة األياـ فال يخفى عمى أحد الّتشاـؤ المرتبط بيذا الموف، اّلذي عّبر بو الّشعراء في أشعارىـ عف 

ىي المظاىر الحسّية اّلتي تحدث توتًرا في  حيُث "إف ألواف األشياء وأشكاليا التي مّروا بيا،

ىذا المعنى باستخدامو األفعاؿ المضارعة التي يستمر  ـوتالحَ  (3)األعصاب وحركة في المشاعر"

رستو عمى ضفاؼ تي أفال معيف لو عمى ىذه األحداث الّ أتعّذب(، و أشقى، و الحدث بيا ) أصمب، 

ًدا مكابًرا ال يخضع ليذا المحتؿ، حيث لجأ لاللتفات في انتقالو الموت، وبرغـ ما حّؿ بو بقي صام

 األفعاؿ المضارعة ا بيذه ؤّكدً ا األلـ اّلذي حّؿ بو في الّسجف مُ مف الماضي لممضارع مستحضرً 

 د المحتؿ.بوجو  في أي رقعة وزماف كاف ىذا األلـلممتمقي  وكاشًفا مشيد تعذيبو

 ّف ما مّر بو قد رماه عمى حافة اليأس، فال جدوى لمناداتو وحديثو، وال مف مجيب، يقوؿ:إ    

 ما اّلذي أحكيو يا أّيار؟ ماذا لو حكيت؟

 بّح صوتي دوف جدوى

                                                           
، رسالة 12، الّصورة البيانّية في كتاب روح البياف في تفسير القرآف إلسماعيؿ حّقي البروسويحرارة، إلياـ إسماعيؿ،  (1)

 ـ.2013ماجستير، الجامعة اإلسالمّية، غّزة، 
، رسالة ماجستير، جامعة 32، ّمقات أنموذًجا(الموف وأبعاده في الّشعر الجاىمي ) شعراء المعأبو عوف، أمؿ محمود،  (2)

 ـ.2003الّنجاح الوطنّية، فمسطيف، 
 .59، الّتفسير الّنفسي لألدبإسماعيؿ، عّز الّديف،  (3)
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 أحرفي كالّسؿ أعراض وعدوى

 قد شكوت..

 قد لطمت..

 قد بكيت..

     يتواعترى حزني سكوف الّذؿ، تُ 

 نسج ىمومي ىذه األعواـ مف

 (1)مف وجومي.. 

يستفيـ متعّجًبا، ما اّلذي سيتغير لو أّنو تحّدث، وىذا ىو فال يريد الّشاعر متابعة القوؿ،  

الواقع، ال شيء سيتغير، فيو سيصمت ال لضعٍؼ منو؛ بؿ ألّف كالمو بال جدوى، واستخدـ الفعؿ 

( الّداؿ عمى كثرة الكالـ والحديث الطويؿ المتعب الّ  فػػَ لجأ إلى الّصورة مر، كما ذي لـ ُيث) ُبحَّ

صدر اإلنساف ه الحروؼ بمرض الّسؿ اّلذي يفتؾ ، مشبًيا ىذ(2)الّصورة وسيمة شارحة لممعنى""

ىذه الحالة بحرؼ الّتوكيد والّتحقيؽ )قد( ُمكررِّا لو قبؿ أفعاٍؿ يرثي  حّتى ُيخفي صوتو ونفسو، ويؤكد

استمرارية ألمو وامتداده،  مؤّكدة في جمٍؿ فعميةبكيُت( قد و لطمُت، قد و شكوت، قد بيا ماضيو ) 

زًفا بيا سيمفونية الماضي األليـ، ويعّرج الّشاعر ناصر عمييا بالجممة ) اعترى حزني( بما تحممو عا

 الجممة الّشعرّية اّلتي تمنح األلفاظ والّتراكيب وظائؼ داللّية يعجز  أخرجتوألـٍ دفيف نسج بو ىّمو مف 

 

                                                           
 . 94 -1/93، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  (1)
 . 62، مفيـو الّشعرعصفور، جابر،  (2)
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سكوف و ه الّشاعر مف ترادؼ ) وجوـ، دمتضافرة مع ما أور رد منيا عمى أدائيا، المفظ المف

، خاتًما قصيدتو بنقاط مفتوحة مفّضاّل الّسكوت عمى القوؿ " ألّف المبيـ المحتاج إلى (1)الّذؿ..(

فباطف ىذا الكالـ أكثر مما  2إيضاح مسكوت عنو، والمجمؿ المحتاج إلى تفصيؿ مسكوت عنو"

 اعر وتركو لممتمقي؛ ليمعف بو مستنبًطا خفاياه. صّرح بو الشّ 

إّف ناظر عنواف القصيدة الّسابقة ) أغنية إلى أّيار( يعتقد أّنو سيقرأ دالالت وتراكيب  

ا ما، لكّف أغنية( وما تحممو مف ترانيـ وأىازيج فرح تالئـ موضوعً فرح لتناسب الّداؿ )ممزوجة بال

ما حممو مف آىات بجداف المتمّقي وتجذبو؛ ليفؾَّ شفرات الّنّص دة لتحّرؾ و قصيالحّرؾ ألفاظ  الّشاعر

  أحاط بو وجبره عمى مغادرة الوطف.نبعت مّما تنييدات و 

ة ألحاسيسو المتالطمة في مثيرٌ  انصيرت المعاني السابقة متسّممة لذكريات الّشاعر األليمة   

جّياشة المغترب ال مشاعر كت فيولقد حرّ  خذه الّطيؼ ألياـ صباه،، فكيؼ إذا كاف وحيًدا وأغربتو

، فيا ىي (3)ليشعر بالواقع األليـ منبيًة لوىّزات أشبو ما تكوف بالّصدمات الكيربائّية  اّلتي ىّزتو

في قصيدة  المحظات األليمة تجوب في عقمو ، ليستذكر رحمة األلـ التي لـ يكد أف ينساىا، يقوؿ

 ونحف الّدـ( :  ،الّشمس نحف)

 د مف بيت أبيو؟مف مّنا لـ ُيطر 

 ُسحقت أحالـ، وانتشرت في درب الّتيو

 وعيوف بعد، كغصف الموز بنواره

                                                           
 . 53 نحو نسؽ منيجي لدراسة الّنّص الّشعري(،مف الّصوت إلى الّنص ) ُينظر: مبروؾ، مراد،  (1)

 . 4-3، المسكوت عنو في الّتراث البالغيأبو موسى، محّمد محّمد،  2
 . 201-200، الغربة والحنيف إلى الّديار في الشعر الجاىميُينظر: الرجبي، عبد المنعـ،  (3)
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 وأياد كالبرِؽ الّساطع 

 ُسحقت

 والميؿ توّسد مخمورًا جثث القتمى 

 وكالب الميؿ المسعورة

 ويتيـ فوؽ حطاـ أبيو وأمو واألخوة

 وعظاـ الّصدر المكسورة

 (1)يا ليؿ

، مبتدًئا باالستفياـ اّلذي يدّؿ عمى االستنكار، فمف مف ىذا يشارؾ الّشاعر تجربتو مع غيره 

ف مبعًدا في غياىب الّسجوف، و فمف يكالّشعب لـ ُيطرد ولـ ُييّجر، ولـ يكابد ألـ البعد والفقد، 

 وعّبر ،(2)مف اليواجس واألفكار فيقؼ وحيًدا يصارع القدر شّتى ويعيش في دّوامةٍ  تتنازعو أفكارٌ 

ال يمقى طعًما ليذه فالّشاعر ، طيف المشرديف في شّتى بقاع األرضناء فمسبكمماتو عف حاؿ أب

مرتيف في المقطع نفسو، فالّسحؽ ىو حقت أحالمو، ُمستخدًما الفعؿ ) سحقت( اّلتي سالحياة 

أياد( فقد قدميا عمى فعؿ الحدث الجًئا ألسموب التّقديـ في )  التّفتيت والقضاء عمى الّشيء،

 الّتشويؽ لدى الُمتمقي لمعرفة األمر اّلذي حّؿ بتمؾ األيادي الّساطعة، سحقت( إلثارة عنصر)

فاالحتالؿ الّظالـ قد  مدجًجا المقطع بالُجمؿ االسمّية المتتابعة الّدالة عمى ثبات ىذا الواقع المرير،

ثالث يثقؿ اليمـو عمى كاىمو مكّرًرا لو مظمـٍ كئيب  (ليؿٍ )في تيٍو وضياع في  لتتناثربّدَد أحالمو 

                                                           
 . 113/  1، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  (1)
، رسالة دكتوراه، 102، الغربة والحنيف لموطف في الّشعر الفمسطيني بعد المأساة، أميف صالح محمود، ُينظر: عبد رّبو (2)

 ـ. 1977جامعة األزىر، مصر، 
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يبثُّ القمؽ في وىذا مف إلحاٍح لمفت انتباه المتمقي لحجـ معاناتو، وما أحدثو تكرار الالـ مّرات 

 .ب مف ىذا الّظمـ اّلذي حؿَّ بيـمكسورة القم يتيًما ال يعرؼ الّنوـ، وأناًسا نفسو؛ ألّف ىناؾ

الّتحدي تبدو  مف أحداث حاولت طمس أثره، إاّل أّف مالمحالّشاعر ناصر وبرغـ ما مّر بو  

عمى الّربط بيف مظيرًة قدرتو واضحة جمّية تتعانؽ مع عنواف القصيدة ) نحف الّشمس، ونحف الّدـ( 

األفكار وتسمسميا مّما تعرض لو أبناء الّشعب الفمسطيني مف تشريد وقير، وصواًل إلى عبارات 

 والّرباط. الّتحدي والّصمود الّنابعة مف تجّرعيـ سموـ االحتالؿ لنيؿ أجر الّصبر

َـّ      تي قمبت حياتو، وبّدلت فرحو وأّياـ ليوِه إلى مرارٍة وألـ، يقوؿ:يروي الّشاعر قّصة القير الّ ث

 طمست في دنيانا األلواف 

 طفحت في أعيننا األحزاف

 والعتمة أوصدت األبواب، وكؿ طريؽ 

 والجاّلدوف المعنة كالحيطاف

 سدوا في وجو الّشيقة مف دمنا 

 (1)كؿ اآلذاف

فنغمة القير  ال يغيب، في مشيٍد تراجيدي   حالة سوداوّية ناصر تسّممت إلى ذىف الّشاعر 

فالّطاء عمى حجـ المعاناة،  ( ظيرت في ىذه األفعاؿ اّلدالةطفحتو تطغى عمى كمماتو ) طمست، 

د ، كميـ قوالجالدوف أيًضا الّسجف والّسجافو ويظير خفاياه،  يعطي الكالـ قّوة (2)"حرؼ مجيور"

                                                           
 . 1/114، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  (1)
 .217، سر صناعة اإلعرابابف جّنّي،  (2)
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حالة قد أظممت في وجيو الّدنيا، وأضاعت ما تبقى في روحو مف بصيص إنيا أقفموا نوافذ األمؿ، 

األلواف، و طمست، مظيًرا ذلؾ في )تكاثفت باالستعارة اّلتي أوصدت منافذ األمؿ في وجيو، أمؿ، 

مع  تآزرت (1)وما " ضمنتو مف سعة الّداللة وقّوة الّتصوير"فيذه االستعارة دمنا ...( و العتمة، و 

لكّنو يستجمع قواه، ويتّحدى ، (2)ما في جوفو مف المشّقة والَعنتلتخرج اجتماع الميـ والالـ والّنوف 

ستطؿُّ عميو مف بمده، ستنتشمو مف وحؿ األلـ ليحّؿ األمؿ ذا الّظالـ، بشروؽ شمس الحرّية، اّلتي ى

لكّنيا  (3)ّتدريجي تحت جنح الّظالـ"" فالغياب تالءـ مع غروب الّشمس واحتجابيا الوتنبت األزىار، 

 : في القصيدة نفسيا يقوؿ  ،بزواؿ ىذا الّظالـ ستطؿُّ 

 الّشمُس مف القمب المشتاؽ أطّمت

 ) نحف الّشمس ونحف الّدـ (

 والّسيؼ مف الجنب المطعوف أطؿ

 نبتت في جرح الّصدر المّخضر الرّاية

 شاش نبت الرّ 

 واألحالـ المنفّية قد رجعت 

 (4)تيومف درب ال

                                                           
 .433، الّنقد األدبي الحديثىالؿ، محّمد غنيمي،  (1)
 .26، موسيقى الّشعرنظر: إبراىيـ، أنيس، يُ  (2)
 . 166(، لّبنى األسموبية ) دراسة في الّشعر العربي الحديثالعجيمي، كماؿ عبد الّرازؽ، ا (3)
 . 1/115، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  (4)
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استنطؽ الّشاعر الكممات الكامنة في نفسو، وأخرجيا في ُحّمٍة مف األمؿ، ُمستخدًما ضمير  

مؤّكًدا  (1)ف( اّلذي مّكنو مف " االستغراؽ الّذاتي والّنفسي مع المشاىد اّلتي ينقميا لمقارئ"الجمع )نح

ف اختمفت بيـ الُسبؿ،  بو وحدة أبناء فمسطيف مف بيف األشواؾ،  مؿاأل قد نبتففيدفيـ واحد وا 

الفعؿ ) نبت( اّلذي  اكّررً ، مُ واألحالـ عادت لتتحّقؽ وتثمر في قموب األبناء ثمرات الّصمود والعودة

يوحي بشكؿ فتكرار لفظ ما " ىذه العودة المحمودة،ة ليؤّكد االستمراريّ يحمؿ في طّياتو تجدد الحياة و 

لحاحو  ، فالعودة (2)ال شعوره"شعوره، أو  ر الّشاعر، أوعمى فكأّولي بسيطرة ىذا العنصر الُمكّرر وا 

 المرجّوة تستحكـ تفكيره، ويرجوىا عاجاًل غير آجؿ.

إّف الّسجف مف أسوأ ما قد يمرُّ بو الفمسطيني في ىذه الّظروؼ الّسياسّية، فال أحد يعمـ ما    

مجبوًرا ال حيمة  والّشاعر في تجربة الّسجف كاف مقيوًرايحدث خمؼ تمؾ الجدراف، إال مف عاشيا، 

 :  لو وال قّوة، قد ضاؽ بو المكاف، يقوؿ

 في قمبي تنتصب القضباف 

 خمؼ القضباف أساي 

 وأنا وىمـو صباي 

 ويطوؿ الميؿ ويسير وقع خطاي 

 تتقاذفو الجدراف 

 فأنا الكبر المسجوف 

                                                           
، رسالة ماجستير، 45، تيي"البنية الّنصّية في شعرمحمود درويش " ًل أريد ليذي القصيدة أف تنعويضة، إيناس عايد،  (1)

 ـ.2018جامعة الخميؿ، فمسطيف، 
 . 58 عف بناء القصيدة العربّية الحديثة،زايد، عمي عشري،  (2)
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  (1)وأنا الّسجاف ....

الحالة الّسوداوية  يحمؿ رموز قصيدة ) سجف الّصمت(، فالعنوافخذت ىذه المقطوعة مف أُ     

بيف تمؾ الجدراف اّلتي " تحجب كّؿ أفٍؽ وتقطع الّسبيؿ عمى  والوحدة اّلتي كابدىا الّشاعر في سجنو

مكّرًرا ، فقد ضاؽ ذرًعا فيو، حّتى شعر أّف قضباف الّسجف تنتصب في قمبو، (2)كّؿ إحساٍس بالحرّية"

يصؼ ما حّؿ بو ليعطي الّصورة فيو اة التي أصابتو، يؤكد عمى حجـ المعان ضمير المتكّمـ ) أنا( 

، (3)بشاعتياػ ولينفذ مف خالليا إلى ذاؾ الّسجيف اّلذي ال تيدـ عزيمتو كؿ القيود مف حولو  بكؿّْ 

والّسيف الّصفيري  فالميؿ طويؿ وألمو الحزيف يخرج بآىاٍت في تمؾ الكممات المشبعة بحروؼ المدّ 

لحجـ تمؾ اآلىات الّصادرة مف تجربة حّية  أطمقت العناف ألحزانو، وبّثت  وتكراره اّلذي ينّبو المتمقي

( المتكمـ مع الضمير المنفصؿ ) أناخطاي( وقد أّكدت ياء و صباي، و قمبو مف أسى) أساي،  ما في

ظًرا ت، ويستحكـ الّسجف بو، فأخذ يعّد أياّمو منتمؾ األحداث ومالزمتيا لمشاعر اّلذي بدأ يضعؼ

 : في القصيدة نفسيا الفرج، يقوؿ

 ومضى يـو عاشر 

 ومضى شير 

 ما عّدُت أطيؽ الّصمت وًل األحزاف 

 في صدري شيء يتعّذب 

 يصمب  قمبٌ 

                                                           
 . 1/119، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  (1)
 .68، أدب الّسجوفشعباف، يوسؼ،  (2)
 . 92، ىيـ نصر اهللالمكاف بيف الّرؤيا والّتشكيؿ في شعر إبراُينظر: عنبتاوي، دالؿ،  (3)
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 نبٌض أثخنو الجرح وًل يتعب 

 في صدري الّنار، وروح فوؽ جنوف الّنار عميو تتقّمب 

 وأنا ًل أعرؼ معركتي 

 كاد بال حرب أغمب وأ

 ت؟ ومف أضرب؟أشيرت الّسيؼ، فمف بالّسيؼ يمو 

 (1)ما عدت أطيؽ .. أنا المسجوف وأنا الّسجاف... 

فيي حالٌة   في الّسجف، يو والّضياع اّلتي ألمت بوِ حالة التّ ينقؿ لنا الّشاعر في ىذا المقطع  

فالّصمت يمكف تحويمو مف طاقة سمبّية ممزوجٌة بالقير، لـ يعد يحتمميا، فقد خرج عف صمتو، 

 فقد أشير سيفو  ،(2)الّترقب إلى فعٍؿ مقاوـ ال يقّؿ عف الّنضاؿ الُمسّمح تنطوي عمى االستسالـ أو

 صبره. ، فالقيود تتغمغؿ في قمبو وقد نفدَ لكّف حالة التيو لـ تسعفو لممقاومة في سجنو

ف الّصفيري كاف لو وقعو عندما كّرره يونسج الّشاعر كمماتو بحروؼ تناسب ىذا األلـ، فالسّ    

يناسب  (3)مف االنزالؽ واالمتداد" ابصريِّ  ايمنح الكالـ  "إحساسً لالّسجاف( و سجوف، المو في ) الّسيؼ، 

 معاناتو المستمّرة مف خالؿ عمييا الّشاعر في الّسجف، ولجأ إلى االلتفات إلبرازالحالة اّلتي كاف 

جّسدت معاناتو ) يتعّذب، عة اّلتي عدت..( والمضار و المراوحة بيف األفعاؿ الماضية ) مضى، 

ليختـ ..( كادأو أضرب، و أشيرت، تستحثّو عمى المقاومة )شحذ ىّمتو بأفعاٍؿ  يتعب( ثـّ و ُيصمب، و 

 المقطوعة بالفعؿ ) أطيؽ( فاجتماع الّطاء والقاؼ وقّوة مخرجيما ناسب إطالؽ آىاتو وشكواه.

                                                           
 . 1/120، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  (1)
 .38، أدب الّسجوفُينظر: يوسؼ، شعباف،  (2)
 . 111، خصائص الحروؼ العربّية ومعانيياعّباس، حسف،  (3)
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توسعت دائرة شتات الّشاعر كما أفصح في نياية المقطع، فيو لـ يعد يدرؾ مف عدوه    

ى مف أحداٍث في ىذا الّشتات طغى عمى شخصو لما رأ قي، ومف خصمو، ولماذا يقاتؿ، فربماالحقي

 كيره ورمت بو عمى ىاوية الّضياع.الّسجف أوقعت بتف

تمّثؿ العامؿ الّسياسي في شعر ناصر في األحداث التي اّنصبت عمى رؤوس الفمسطينييف  

ت في شعره مكانة أظيرت عبة التي احتمّ بفعؿ االحتالؿ، وكانت تجربة الّسجف مف الفترات الصّ 

 اّلتي مّر فييا الّشاعر في مسيرة المقاومة.العذاب 

 ثانًيا : العامؿ اًلجتماعيّ 

ال يقوى  ؛إلنساف بطبيعتو اجتماعيعيش في المجتمع اّلذي ُوجد فيو، فايترابط اإلنساف وي 

ر التي تضطر اإلنساف إلى لكّف ىناؾ بعض األمو عمى حياة العزلة، يتأثر بمجتمعو ويؤّثر بو، 

" الغربة ليست مطموبة، وال  بالّترابط المجتمعي وتكوينو فػَ  لمجتمع واالبتعاد عنو، وىذا يخؿُّ اعتزاؿ ا

التي تصقؿ ىي الّظروؼ  ، لكفّ (1)ع"محمودة إذا كانت بمعنى الوحشة واالنفراد والفرار مف المجتم

 ذاتو في رحمة الّتغرب. اإلنساف وتمحوره حوؿ

ّثمت غربة الّشاعر االجتماعّية في صعوبة تقبمو المجتمع الجديد اّلذي وجد نفسو فرًدا منو تم 

فكؿ مكاف يمّر بعد مسيرة الّشقاء، فتنّقؿ بيف عّدد مف البمداف قبؿ أف ينتيي بو المطاؼ في العراؽ، 

لمعنوّية تزيده بو يثير مشاعره إلى بالده، فال تنفّؾ الذكرى مف مغادرتو، " فالمثيرات الحسّية وا

ليعيش في آىات الّذكريات، ، (2)تذكيًرا، وتميب قمبو شوًقا وحنيًنا إلى ميد الّصبا ومرابع الّذكريات"

 العودة إلى أحضاف الوطف الحبيب. متمّنًيا

                                                           
 .2010روف، ، المجّمد الخامس، العدد العش42، ثقافتنا لمّدراسات والبحوث، الغربة واًلغتراباآلصفي، محّمد ميدي،  (1)
 . 137، الغربة والحنيف إلى الّديار في شعر صدر اإلسالـ والّدولة األموّيةالّرجبي، عبد المنعـ،  (2)
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فيي تحمؿ كمِّا مف س قصائد الّشاعر يمحظ ىذا األلـ مف أّوؿ أبيات قصائده، إّف دار 

تي ألّمت بو، فكؿ المحظات الماضية، ولحظات العزلة واألماكف التي المحظات الممزوجة بالوحدة الّ 

 ، يقوؿ في قصيدة )كيؼ( :(1)تظؿُّ راسخًة في داخمو وعاناىا عاش الوحدة فييا

 وقمبَ  نسى المرءُ يَ  يا أّياـُ  كيؼَ 

 األحّبة؟ دربِ  و الّذاوي عمىمبُ قَ 

 حبِّا كاف حّبو نسى المرءُ يَ  كيؼَ 

 ا كاف دربو؟دربّ  ينسى المرءُ كيَؼ 

 في القمبيف ًل  واليوى المغبوفُ 

 ًل تشفيو غربو القمبِ  يفنى.. وجرحُ 

 ت أسطورة النسياف فالنسياف مُ تَ ولِ 

 (2)في ُعمري قضى باألمس نحبو

ويستنكر كيؼ لو أْف ينسى ىذا الوطف، ىذا  يشغؿ الماضي ُجّؿ تفكير الّشاعر، فيتساءؿ 

 نشائّية ليؤّكدالجًئا لألساليب اإل الكـ االستفيامي اّلذي شغمو، فالعنواف داؿّّ عمى الحّب، ىذا الّدرب،

اإلنكاري؛ ليقطع الّشؾ في ىذا األمر، فيؿ لو أف ينسى أسموب االستفياـ  مراده وىدفو، ُمستخدًما

لإلفصاح عف غربتو وحالتو الّشعورّية ُمكّرًرا لو ـ قبؿ غربتو اّلتي ىي نبض قمبو ؟ ىذه األّيا

                                                           
 . 40، جماليات المكافُينظر، باشالر،  (1)
 . 1/70، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  (2)
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مجبولوف في فأمؿ العودة وذكراىا   ،(1)جٍف وىجرٍة ووطف ضائع وعودة مرتقبةالمضطربة بيف س

مـ ولف ينسى مؤّكًدا فَ  دمو، نابضوف في قمبو، ىذا القمب الّنازؼ اّلذي ال يشفيو شيء إال العودة، 

الّنوف فييا أنيًنا دااًل عمى تألـ الّشاعر، فػػَ" وفار النّ ر الّنسياف( اّلذي ُيحدث تكذلؾ بتكرار كممة )

ير عفو الفطرة عف األلـ العميؽ مستمّدٌة أصاًل مف كونيا صوًتا ىيجانيِّا ينبعُث مف الّصميـ لمّتعب

ال يريد أف ينسى، وكيؼ لو ذلؾ، فتناَص باآلية ، فيو يمحو مف ذاكرتو النسياف، (2)"أفَّ أنيًنا()

 خن حن  جن يم ٱُّٱ عالى:الكريمة اّلتي تدؿُّ عمى انتياء األجؿ بقولو ) قضى نحبو( مف قولو ت

ٱ(3)ٱَّ يه ىه مه جهين ىن من ٱ تعالؽ نصوص مع نص حدث في كيفيات  "فالتّناص ، ٱ

فصّور النسياف باإلنساف اّلذي انتيى أجمو  المعنى، تعّمؽ اّلتي االستعارة عمى مستنًدا، و (4)مختمفة"

 وغاب، ليدّلؿ عمى غياب النسياف مف ذىنو تجاه الوطف.

لغربة والحنيف اّلتي شّقيا في رحمة الغياب، مثيًرا أشواقو خّط الّشاعر بأناممو مشاعر ا

فصدح  ؿ والفرج القريب اّلذي كاد أف يفقده،األم أطمؽ ليا العناف لتحّط عمى ضفاؼ ومشاعره التي

 :في قصيدة )الوداع الحزيف( قائاًل 

 وداًعا منى نفسي وروحي وميجتي

 وداًعا ولف أحنو عمى جرح دمعتي

 مف فرط حزنو ويحتار فيَّ القمبُ 

                                                           
رسالة ماجستير، جامعة محمد بو صياؼ بالمسيمة، ، 87، اًلغتراب في شعر أبي العالء المعّريُينظر: بو عافية، حياة،  (1)

 ـ.2008الجزائر،
 . 160،  خصائص الحروؼ العربّية ومعانيياعّباس، حسف،  (2)
 . 23، اآلية سورة األحزاب (3)

 .121، تحميؿ الخطاب الّشعري ) استراتيجّية التّناص(مفتاح، محّمد،  (4)
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 ويفزعو حزني وضعفي وذلتي 

 سأحمُؿ ىذا القمب في رحمة الّنوى  

 فمست وحيد الجرح في ليؿ غربتي 

 يعّز عمّي البحر والموج واليوى 

  (1)وأمضي مع األحزاف مف غير رجعة

الّتذكر والحنيف مف أكثر األغراض الُمتكئة عمى الّتكرير؛ فيرسؿ ذلؾ الحنيف لوًنا مف إّف 

، (2) يكوف فيو الُمكّرر مف المفظ ىو القاعدة والينبوع اّلذي انطمؽ منو الخياؿ ليسجؿ الّصورة الوجد،

فتكرار الوداع يرسـ في المخيمة صورة اليائس المتبعثر المحتار، فقد شاركو قمبو ىذا اليـ، مجّسًدا 

ىذا المعنى، ألّف حيث أّكد تكرار ياء المتكمـ لو صورة مشابية لصورتو في حالة المغترب الجريح، 

، وحمؿ الفعؿ ) لف أحنو( تحّدًيا صريًحا لجراحو (3)تقّوي مف إيحاء الكممات والّصور" حروؼ المد "

 ؼ لمقمب الجريح الّصابر عمى غربتو.صورة متكاممة األطرا وظروفو ُمشّكاًل بذلؾ

قبؿ ومف ناحية أخرى، يرفض الّشاعر تعّمؽ قمبو بيوًى غير ىوى بالده، فيصعب عميو ت

 ذلؾ المجتمع بأطرافو كاّفة، يقوؿ في قصيدة ) ال .. ال أحّبؾ(:

 ًل .. ًل أحبؾ يا سوزي فقمبي أنا 

 رىف العيوف عيوف الّسمر في بمدي 

                                                           
 . 1/64، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  (1)
 . 152، الّتكرير بيف الُمثير والّتأثيرُينظر: الّسيد، عّزالّديف عمي،  (2)
 .46، عف بناء القصيدة العربّية الحديثةزايد، عمي عشري،  (3)
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 ًل .. ًل أريدؾ حبِّا لست أعرفو 

 وكيؼ أعرفو والّنار في كبدي 

 قمبي يفيض جوًى بالحبّْ .. فابتعدي 

 يا فتنة ضربت سيًما ولـ تصدِ 

 يعيش ليا في الّشرؽ .. غاليتي  قمبي

  (1)ولست أنكرىا يوًما إلى األبدِ 

االجتماعّية المتمثمة في  غراءاتاإل إلى لجأ الّشاعر ناصر إلى لفظ ) سوزي( رامًزا بو

وطنو، وظير ىذا يبعده عف  لرفضو الّصريح ليا ولكؿّْ مظير اجتماعيّ  التي باءت بالفشؿغربتو 

ب ) ال (  يذا الرفضلمصّرًحا  و، وكّرره بيف طياتياتي بدأ فيو قصيدالّرفض بأسموب الّنفي اّلذ

ـّ لجأ الّشاعر ناصر لكممات مساندة اًل ذلؾ بتعمؽ قمبو بيوى بالده اّلذي ال يرضى لو بدياًل ومعمّ  ، ث

وما أعطاه حرؼ الياء مف إخراٍج لمشاعر الّشاعر لـ تصِد(، و ) فابتعدي، أخرى تؤّكد مراده 

 الءمت الموقؼ اّلذي قيمت فيو. ولواعجو اّلتي

مماتو أظير العامؿ االجتماعي مخاوؼ الّشاعر الوحيد في غربتو فنزعة الحزف المقترنة بك 

 عت فؤاده الجريح، وأوصمتو إلى حاّفة اليأس مف العودة، لكّنو سرعاف ما يمممـ جراحاتو لوّ الّصادقة 

 ليتغّمب عمى ظروؼ الّزمف، منتظًرا العودة المرجّوة.

  ثالثًا: العامؿ الّنفسيّ 

                                                           
 .1/72، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  ((1
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ىذا العامؿ مكانة ليست لسواه مف شعر الّشاعر، فالّظروؼ التي عاشيا ورافقتو احتّؿ  

، ليعيش صراًعا مستمًرا في كيفّية مواجية حياتو الجديدة، وحتمّية لعشرات الّسنوات أثقمت كاىمو

ؽ الموت بعيًدا عف بمده زادت مف فيذه األمور وما رافقيا مف وحدٍة، وعزلٍة، وقمالعودة إلى موطنو، 

اضطرابات نفسو، وبمورت فييا أّنات االغتراب اّلتي محورتو عمى ذاتو، ليعيش غربًة نفسيًة في كؿ 

لحظات الحنيف والّتذكر، فاالغتراب الّنفسي يصاحبو الّشعور بالعزلة واالنطواء فراًرا مف واقع الحياة 

وذكريات الّطفولة، وأماكف ليوه ليبّث معاناتو ويسري عف  األليـ اّلذي يعيشو، فيندفع إلى الّطبيعة

زوًجا بآىات نابعة مف أعماؽ قمبو، فالّشاعر يتوؽ إلى المكاف المحفوظ ، ُمخرًجا شعًرا مم(1)نفسو

في مخيمتو حّتى ييرب إليو، ويعيش لحظات انسجاـ مع نفسو كيؼ يشاء، ولذلؾ فيو يحيا بو 

ليجد في فسيح رحابو متنّفًسا لو عوًضا عف ذلؾ المكاف اّلذي  بروحو، ويحّمؽ بخيالو في أجوائو

عقبات وصعوبات؛ فيي تزّوده  بما في دربو مف ويعيف نفسو عمى متابعة المسير، (2)ضاؽ بو

قو اّلذي يرجوه وصواًل إلى اليدؼ، فموال اإلصرار والّتحدي ما استطاع بطاقٍة إضافية ليتابع طري

 المرء أف يثبت عمى دربو.

زؼ الّشاعر عمى لحف الحنيف، ويبكي في ظّؿ الفراؽ، وال شكوى لو في وحدتو، فيمجأ يع 

 أصّمي ألجمي(:قصيدة ) ، يقوؿ فيمبتياًل متضرًعا عّمو ينجو بو األمؿ

 أصّمي أُلنقذ ظّمي 

  فِظمي يظؿّ 

                                                           
رسالة ماجستير، جامعة  ( ، الغربة والحنيف في الّشعر العربي الحديث) فوزي المعموؼ أنموذًجاُينظر: غميض، حناف،  (1)

 . 33، 2015المسيمة، الجزائر،  -محمد بوضياؼ 
، رسالة دكتوراه، جامعة الغربة والحنيف لموطف في الّشعر الفمسطيني بعد المأساةُينظر: عبد رّبو، أميف صالح محمود،  (2)

 .176ـ،  1977األزىر، مصر، 
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 إذا ما اختفيت 

 ويحمؿ عّني 

 ويقطع زحًفا 

 ِشعاب الّطريؽ 

 إلى بير زيت 

 بدء الّتراب وظّمي اّلذي منذ 

 سيرفض الغياب 

ـُ أسراره  وظّمي يعم

 (1)عيوب الّرحيؿ

تصؿ الحالة الّنفسية الّسيئة ألعمى مستوياتيا لدى الّشاعر، الّذي قيره الغياب فتضاربت  

أعطاه صالحّية القبوؿ والّرفض، ليسقط عميو خوالج عقمو ظّمو حيُث  ُمجّسًداآراؤه في وحدتو، 

لّظؿ في عّدة كّرر لفظ ا، فقد واقعيف مختمفيف، وحقيقة تأبى المساومة الباطني اّلذي يصارع بيف

سيرفض الغياب( مسقًطا عميو ، وظمي .. ظمي يظؿّ فألنقذ ظمي، مختمفة )  أماكف، مرتبة بأحداث

األحداث اّلتي يريدىا ليبّيف لنا صراعو بيف بقاء الجسد الُمجبر عمى البقاء، والّروح الّتّواقة لمعودة، 

تشاكاًل يجذب الّسامع  ىذا الّتكرارُمحدثًا يستنطقيا  ء حرٌؼ مجيور يخرج خفايا النفس وفالّظا

مغزى ىذا الّتشاكؿ الّتركيبي ىو داللتو عمى الّتكرار واإللحاح والّدوراف مف حيث  فػَ"رفة خفاياه لمع

                                                           
 . 3/7، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  (1)
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 يعرقمو أيّ  ال، اّلذي ال يحصره حاصر، واالكتساح اّلذي ّنحوي، وعمى االنسياب واالنيمارالفعؿ ال

أّما الحروؼ الميموسة اّلتي امتأل المقطع بيا ) الّسيف، ، (1)شيء عمى مستوى الفعؿ االجتماعي"

قد أخرجت كممات الّشاعر ثقيمة ومتعبة، فالحروؼ الميموسة مجيدة فالحاء ....( و التّاء، و الّصاد، و 

في صالتو مناجًيا رّبو ليحقؽ أمنياتو ضت بخوالج نّفسو الّتواقة لمعودة اّلتي يفيض بيا أفا (2)لمتّنفس

 .إلى بيرزيت فيذا ىو ُمراد عقمو وقمبو بالرجوع المرتقباّلتي غدت بعيدة المناؿ عنو، 

بات عمى الموقؼ ذاتو، وىذا ما ىو باٍد اإلصرار والثّ تتابع الحالة الّنفسية لدى الّشاعر في  

 في نياية القصيدة، يقوؿ:

 وظمي

 يحبُّ أعالي الجميؿ 

 مي وظ

 ولو 

 بعد مميوف موتٍ 

 سيولد

 تحت الّنخيؿ 

 وظمي...

 وظمي...
                                                           

 .73، تحميؿ الخطاب الّشعري ) استراتيجّية التّناص(محّمد، مفتاح،  (1)
 .30، أنيس، موسيقى الّشعرُينظر: إبراىيـ،  (2)
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 وظمي

 لى إ

  (1)ألؼ جيؿٍ 

فالتّقمب  يؤّكد ىذا المقطع عّزة نفس الّشاعر المنبثقة عف نفسو األبّية اّلتي ترفض الخنوع، 

و فظمّ متجّمًيا في توظيفو ؿ ) أعالي الجميؿ، وتحت الّنخيؿ(  الّنفسي لمشاعر انعكس عمى قصيدتو

) أعالي( الّداؿ عمى  ظالقّمة متمثاًل في لفالمكوث في خص الّشاعر ال يقبؿ إاّل اّلذي يعكس ش

يولد إال تحت ) الّنخيؿ( المتمّثؿ في األمف  ولو لو بعد مالييف السنيف لفاألنفة والّشموخ، 

صرار عمى الثّبات الّنابع مف نفس الّشاعر، فبرغـ ما مو  ّر بو الّشاعر االستقرار، وفي ىذا تحٍد وا 

 مف بعٍد وألـ؛ إاّل أنو ثابت عمى موقفو ولف يغيره الّزمف.

؛ فقد إّف قارئ ىذا المقطع يالحظ نغمة الّتحدي جمّية في استخداـ الّشاعر ألسموب الّتكرار 

فإف ألّح الّشاعر عمى تكرار لفظ ) ظمي( اّلذي أسقط عميو ظروؼ حياتو وجعمو يعايش تجربتو، 

" فالّتكرار يسّمط الّضوء عمى نقطة حّساسة في يرتقب العودة، يزاؿ ظّمو حاضًرا غاب عف بمده ال 

 . (2)العبارة ويكشؼ عف اىتماـ المتكمـ بيا"

، فغربتو عف األىؿ واألحباب تمثّؿ والخوؼ منو إّف المغترب عف وطنو يعاني قمؽ الموت        

ليذه الحياة يجعمو يشعر بأّنو غريٌب فوؽ ىذه اغتراًبا بحّد ذاتو، ألّف " شعور اإلنساف بأّنو مفارؽ 

                                                           
 .1/8، األعماؿ الّشعريةناصر، أديب،  (1)
 .242، قضايا الّشعر المعاصرالمالئكة، نازؾ،  ((2
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اختار الّشاعر عنواف ) الغريب والموت( فكيؼ إذا شعر بالموت أيًضا في غربتو؟ وىنا ، (1)األرض"

 لينقؿ صراعاتو الّنفسية اّلتي تضاربت في غربتو، يقوؿ:

 أرفُض أف أموَت في اغتراب

 أرُفُض أف ُتمـ كمفة الكفف

 ي البّوابأرفض أف يسير في جنازت

 وصاحب البقالة الّضرير 

 (2)وبعض ساكني العمارة الذيف يكرىوف الميت خارج القبور

ف كاف ىذا ىذا المقطع يمحُظ الرفض القاطع لفكرة موت الّشاعر في الغربة،  إّف ُمتمّقي       وا 

قارب، نياية المطاؼ بيف األىؿ واألجؿ وحده، لكّف الّشاعر يأمؿ أف تكوف األمر بيد اهلل عّز و 

مت عنواف ) الغريب والموت( فالغريب موّظًفا الفعؿ المضارع) أرفض( في بداية القصيدة التي حم

، وقد كّرره ثالث مّرات متتالية في بدايتيا فقّد الحياة اّلتي يطمح إلييا وقرنو بالميت المنتيية حياتو

تو ببنية القصيدة الحاممة ليظير اىتمامو بيذا العنصر المغوي وبالّضرورة اىتمامو بداللتو، وصم

ـّ ا (3)ا عنده، وىما: الغربة والموتملضديف ال فرار مني نتقؿ في رفضو الّصارخ مف العموـ إلى ُث

بيف ىذا الرفض وتوضيحو بدأ بإظيار  حيثُ كرة الموت في الغربة مرفوضة، ألّف ف ؛الخصوص

 د ذلؾ ، ليؤكّ في تمؾ الغربة يـف اّلذيف حظى الّشاعر باىتماميتبيف لمقارئ مَ  المقطع حيثُ  طّيات

                                                           
 ـ.2015لجامعة اإلسالمّية، غّزة، فمسطيف، ،  ا42،الغربة والحنيف في شعر أحمد شوقيالعماوي، نضاؿ عمّياف عويض،  (1)
 . 1/161، األعماؿ الّشعرّيةناصر/ أديب،  (2)
،  رسالة 222،بنية الّنّص في شعر عزّالّديف مناصرة ) ًل أثؽ بطائر الوقواؽ أنموذًجا(ُينظر: عمرو، محمد يونس حسيف،  (3)

 ـ. 2017ماجستير، جامعة الخميؿ، 
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بذكر حسبو  صاحب ىذا الّرفض تعمياًل لوو  ، صراعو الّنفسي وعدـ االنتماء في ذلؾ المجتمع

 :  ونسبو، يقوؿ

 ابف قرية عريقة الّنسبأنا 

 أنا مف العرب 

 أىمي الذيف منيـ أنا ُكثٌر وطيبوف

 ولدت فييـ أنا وًل أىوف 

 بنييحأبي 

 أمي تحبني 

 مومتي.. أقاربيعوأخوتي.. 

 أبناء قريتي المقربوف

ّنني أحبيـ   وا 

 (1)وأنني إف ِمت سوؼ يحزنوف

الّصريح لعائمتو، ورفضو الّصارخ لمموت في  الّشاعر انتماء إّف ناظر ىذا المقطع يالحظ 

مبتدًئا باألنا " لتصمنا بأبعاد المأساة في توحدىا بالجماعة لمّتعبير عف محرقة شعب مروّع  الغربة

                                                           
 . 162-1/161، عرّيةاألعماؿ الشّ ناصر، أديب،  (1)
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تكمـ )نحف، والياء( مجتمعة مع غيرىا مف ضمائر الم الوحدة، وتكرارىا اّلذي يؤّكد ىذه (1)رد"ُمطا

ـّ يفبب لتظير اعتزازه بيف حالتيف: األولى في وحدتو وصراعاتو في  ؽرّ مده وأىمو ومف يحب، ث

 ضًرا داللةمستح ،الغربة، والثّانية في أىمو وبمده وأقاربو اّلذيف يحبونو وينتظروف عودتو في بيرزيت

أبناء قريتي..( تمؾ و أبناء عمومتي، و ..،  تحبني أميو الّشوؽ والحنيف في كمماتو ) أبي يحبني، 

ألًما نفسًيا ال يزوؿ، "فتراص الكممات ومواقعيا ونسجيا لو داللة  االكممات التي تحتضف في خفاياى

 بيف واقٍع ال يمكف إنكاره.تفصح عف صراٍع نفسي  بيف ما يتمنى حدوثو، و  (2)سيميائّية ال تُنكر"

، تعدُّ الوحدة مف مظاىر الغربة الّنفسية، يشعر بيا الفرد إذا ما فقد االّتصاؿ مع مجتمعو

جتماعيّّ يؤلمو؛ ألّف اإلنساف ا نفسيّّ   الخروج مف ىذا األمر، فيو جرحٌ ذاتو محاواًل  فيتمحور حوؿ

ّؿ أمر وأبعده عف عالمو فإنو يشعر بغربة بطبعو ينتمي لبيئتو ويؤثر بيا ويتأثر بيا، لكف إذا ما ح

 سؾ والّصمود لتستمر الحياة،التما ره بالتّيو والّضياع، ُمحاواًل إلى عالـ آخر ُيشع نفسّية روحّية تأخذه

 يقوؿ في قصيدتو ) جرح قديـ(: 

 الّصغير يا قاربي 

 أخاؼ مف غرؽ

 فالّذعر منشور عمى األفؽ 

 والموت والّضياع والقمؽ ...

                                                           
،  دراسات العمـو اإلنسانّية واالجتماعّية، جامعة 32، تجميات الوطف والّثورة في شعر كماؿ ناصرموسى، إبراىيـ نمر،  (1)

 .2009،  1، العدد 36بيرزيت، المجّمد 
 .79(، تحميؿ الخطاب الّشعري) استراتيجّية الّتناصمفتاح، محّمد،  (2)
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  (1)ُىنا فقؼ بنا

" ويؤسس بذلؾ تنبيًيا فنيِّا بدأ الّشاعر ىذه القصيدة بأسموب الّنداء ليمفت االنتباه أّنو وحيد،      

ىّمو لمقارب، آماًل أف يكوف قارب  راح يبثُّ ، إذ ال رفيؽ لو وال صديؽف (2)يتأّزـ عمى حد الّنياية"

يحمُؿ معاني المجيوؿ المخيؼ " بحرفالوينجو بنفسو مف ىذا البحر،  يحممو إلى الّضفاؼ نجاة، 

، ألّف ىذا الّسبيؿ محاٌط بالخوؼ والّذعر (3)ي رحمة االغتراب والموت المؤّجؿ"والبعيد الّصعب ف

يا ، فاختار الّتوقؼ والّنجاة بنفسو عمى تمؾ المجازفة التي لـ يكف لديو أدنى شعور بأنّ والقمؽ

اّل لخاضيا دوف تردد، مستغرًقا في بثّ  القمؽ( و الضياع، و مخاوفو المرتبطة بِػ ) الموت،  ستنجح، وا 

الّذي يحبس حيث ألحقيا بالّنقاط المفتوحة اّلتي تركيا لممتمقي ليكمميا بما يتعاور مع ىذا المشيد 

 األنفاس.

 ألّف بصيص األمؿ وما يرافقو ؛إّف ىذه الّصراعات اّلتي مّر بيا الّشاعر فاقمت غربتو سوًءا 

، وتدفعو لالستسالـ، لكّنو أوقؼ مأساة ني مف قّوة الّتحمؿ والمقاومةّذات ما بُ مف الخيبة ييدـ في ال

واستدعاء الّذكريات وىو ينتظر، " ألّف عممية استدعاء الّذكريات تقتضي تحديد ظروؼ مرور الّزمف 

، يقوؿ: (4)اكتسابيا في الّزماف"  ، فقد اكتفى مف تمؾ الحوادث وما رافقيا مف ألـٍ خفي 

 كفى...

 قد تمادت الّسنوفف

                                                           
 . 1/28، ؿ الّشعرّيةاألعماناصر، أديب،  (1)
 .345، الخطيئة والّتكفير مف البنيوّية إلى الّتشريحّيةالغذامي، عبد اهلل محمد،  (2)
،  رسالة 16"، البنية الّنصّية في شعر محمود درويش " ًل أريد ليذي القصيدة أف تنتيي أنموذًجاعويضة، إيناس عايد،  (3)

 ـ .2018ماجستير، جامعة الخميؿ، فمسطيف، 
 .222، مبادئ عمـ الّنفسمراد، يوسؼ،  (4)
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 وأوجعت بقمبي الّطموح

 كفى ... كفى 

 فما أنا حجر 

 ولست أحتمؿ

 ولست أنشد الّسفر 

 فجرحي الّدفيف 

 قد فاض باأللـ 

 وأيقظ األنيف 

 (1)فمـ أنـ ...

 الّذكريات مع منفعاًل ( قديـ جرح)  قصيدة مف المقطوعة ىذه في الماضي الّشاعر يرثي

ّي والمستقبؿ تنتشر منطقٌة مّيتٌة، فال يكوف األسؼ والّشعور بالخسارة "إذ بيف الماضي الح القديمة

الحظ حجـ ي، والّناظر لكممات ىذا المقطع (2)شديديف في أي مكاف آخر مثمما يكوف حاليما ُىنا"

ه بالوقؼ الّصارخ لألحداث التي تتزاحـ في عقمو وأرىقتو األسى والقير اّلذي حّؿ بنفسو، حيُث بدأ

)قد( مع الفعؿ ، مؤّكًدا بِػ ا ليا ثالث مرات في مقطع قصير، فيي تعجُّ بالّصراخ الّدفيف)كفى( مكّررَ 

الّداؿ( و القاؼ، و حيث أّدت األصوات االنفجارّية ) الكاؼ، ، ألّنو لـ يعد يحتمؿ الماضي )فاض(

                                                           
 .1/30، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  (1)
 .47، جدلية الّزمفبشالر، غاستوف،  (2)
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لة بّث د اّلتي تالئـ حادوًرا فعااًل في إخراج ما يحتبس في نفسو، منفجًرا بآىاتو، مع حروؼ الم

 الّشكوى.

وفي مواضع أخرى مف قصائد الّشاعر لجأ إلى كتماف ألمو والمجوء إلى الّرمز في بّث 

 شكواه المالئـ لحالتو الّنفسية المنيكة، يقوؿ في قصيدة )جمر الّرؤيا(: 

 أتيتكـ مف موطني الّرصيؼ 

 ًلتسألوا 

 عف موطني

 أنا وعدت الميمة األخيرة 

 اّلتي بكت وداعنا 

 وح أًّل أب

 وصاحبي 

 ًل يعرؼ المكاف 

 ليس يتقف الكالـ

 قد يشبو المساف 

 شكمو

 أو تسمعوف حديثو
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 ما يشبو الكالـ 

 لكنو في الحمؽ

 (1)جمرتي

فيو، فموطنو  الخوضحاسـ ال مجاؿ لمنقاش و  يبدأ الّشاعر كالمو عف موطنو بموقؼٍ 

في  أبوح(قطعو عمى نفسو ) أاّل ىو عيد قد وىذا األمر  رصيف ُمحكـ ال يقبؿ لو كالًما ال يميؽ بو،

وُىنا تزداد معاناتو الّنفسية بيف لسانو الّتواؽ  ليمة الوداع األخير اّلتي كانت شاىدة عمى وجومو،

لمكالـ، وبيف نفس الّشاعر الممتنعة ُمظيًرا لنا في ىذه القصيدة بعض الّتحديات النفسّية اّلتي 

يبوح لو ليؤنس نفسو بالّتخفيؼ عنيا،  اصديقً  شخص المساف وجعموخاضيا في طريؽ غربتو، حيُث 

 لتتكامؿ ىذه الّصورة مع وضعو الّنفسي في تمؾ المحظات اّلتي كاف فييا وحيًدا يمممـ شتات نفسو

ة لمقصيدة فقدت دورىا الحيوي نفإذا انفصمت الّصورة الجزئّية عف مجموعة الّصور األخرى المكوّ "

بالجمرة التي تحرقو في كؿ لحظة فصورة الجمرة ترتبط بكؿ ما  وا لسانشبيً مُ  (2)في الّصورة العاّمة"

يمكف استحضاره في الّذىف مف مرئيات تعود بالّشاعر إلى لحظات الوداع المؤلمة لتنعكس عمى 

شّكاًل ىذا األلـ ار تحدث األلـ لكّؿ ما تقع عميو، مُ ، فيي قطعة ممتيبة مف النّ (3)نفسيتو األسّية

 بأاّل يبوح عّما حدث في الوطف.قطعو  اّلذي بالعيد التزاًما منيا غّصة ال يمكنو الّتخمص

 ويتابع في القصيدة نفسيا، يقوؿ: 

 خذوا حكايتي 

                                                           
 .1/285، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب، ( (1
 .92، لّتفسير الّنفسي لألدبإسماعيؿ، عّز الّديف، ا ((2
 .68، المرجع نفسوُينظر:   (3)
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 فأنتـ الّرواة 

 رّددوا بأّنني كذبتْ 

 واعترؼ 

 سأعترؼ

 أصيُح أخ!

 نعـ 

  (1)وًل أصيح مف ألـ

ت وعدـ البوح، وتارًة كو رابات الّشاعر جمّية في قصيدتو ىذه، فتارًة يعُد بالسّ طضتظير ا 

مخاطًبا مف يسمعو أخرى يقّر ويعترؼ ويصيح مف ألمو اّلذي لـ يعد بوسعو أف يكتمو في نفسو، 

ويبدو أف الّضعؼ قد استحكـ مف )خذوا( تفاصيميا ورددوه،  بأف يروي لمف يأتي بعده ىذه الحكاية

ؾ، سيعترؼ بألمو الخفي اّلذي الّشاعر وناؿ منو حتى وِىف وقّرر االعتراؼ ) سأعترؼ ( ومؤكًدا ذل

 سببو البعد عف الوطف، صرخات متتالية تخرج آىاتو لكّنو لـ يبح بما حدث.

وبرغـ صرخات الّشاعر في محاولة الّتخفيؼ مف عنائو الّنفسي، إاّل أنو التـز بوعده بعدـ البوح      

 بما حدث، يقوؿ: 

 يا أّييا الوطف 

 وُأمتي ُأحبيا 

                                                           
 .1/290، عماؿ الّشعرّيةاألناصر، أديب،  ((1
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 فال تقؿ إذا ُسئمت 

 أّنني أمضي ليمتيف 

 خارج الكفف 

 وقؿ إذا ُسئمت 

 أّنني أمضي ُمسرًعا 

 إلى الغياب 

 وىا أنا كما وعدت ليمة الوداع 

 (1)ًل أبوح

تتفاوت حالة الّشاعر الّنفسية في حديثو عف وطنو مف منفاه، ويظير ىذا في تفاوتو  

ناء مقطوعاتو الّشعرية بما مّر بو الستخداـ األساليب اإلنشائّية بكثرة في عّدة سطور، فيراوح في ب

،  فقد ابتدأ بنداء (2)مف تجارب تصقؿ حّسو الفني ليوّجيو إلى ما يناسب خوالجو مف المقطوعات

ويصّرح بعدىا بواقعو اّلذي يعيشو، ، لو مقدار حّبو وتعّمقو بوطنووطنو ) يا أّييا الوطف( ليظير 

 قؿارج وطنو تشبو حياة القبور، )و ح بأف حياتو خحيث أظير ىذا الواقع بنفيو، فيو ال يريد أف يصرّ 

 سبياًل لمعودة، ويعود ويؤّكد ( بأف حياتو تمضي سريًعا في ىذا الغياب اّلذي ال يعرؼ لوإذا سئمت

بالوعد اّلذي قطعو عمى نفسو بعدـ البوح ) ال أبوح(، مستخدًما في ذلؾ أداة التّنبيو )ىا(  أّنو ممتـز

 ـ )أنا( ليشّد المتمقي عمى ىذا الحدث الميـ اّلذي التـز بو.وقد أتبعيا بضمير المتكم

                                                           
 .293-1/292، األعماؿ الّشعريةناصر، أديب،  (1)
 .332، اًلّتجاه الوجداني في الّشعر العربي المعاصرُينظر: القط، عبد القادر،  (2)
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إّف ىذه المقطوعات مف بعض القصائد قد أظيرت حجـ معاناة الّشاعر الّنفسية المتضاربة، 

، لعّمو يكوف انتظاًرا محموًدا فيي ممزوجة بالقير، ومحفوفة بالمخاطر، وال سبيؿ لو إال االنتظار

 يرسو بو عمى ضفاؼ وطنو.

  ًعا: العامؿ المكانيّ راب

الغربة نتيجة الّظروؼ اّلتي يمّر بيا اإلنساف، لكّف بعضيا يستحوذ عمى الفرد  تتعّدد عوامؿ

اّلذي أغرؽ الّشاعر بآىات الغربة، ووّلد  أكثر مف غيره، ويخمؽ أبعاًدا أخرى ، وىذا العامؿ المكانيّ 

يرسـ خطوط حياة األفراد، ّشاعر، فالمكاف رّسخ جذوره في حياة القد الغربة الّنفسية واالجتماعّية 

ويضعيـ في قالب نفسي وفؽ احتياجاتيـ، عدا اليدوء الّداخمي المصاحب لالستقرار المكاني، َيقوؿ 

 بالّشتات والّذؿ. غربة مصحوبةٌ فال، (1)الجاحظ: " إذا كنت في غير أىمؾ فال تنَس نصيبؾ مف الّذؿ"

حيُث عّبر لفراؽ في غمرة الوحدة، والبعد عف الوطف، ع باوي الّشاعر بنار الغربة ويمتايكت 

عف ىذه الغربة بقصائد متعّددة في مجموعاتو الّشعرية في بداية غربتو، وبعد مرور العمر اّلذي 

 سرؽ أيامو الجميمة التي انتظرىا، لكّنيا غابت في غياىب الّضياع.

فراؽ المصاحب بالحرقة الّذاتية، ال عّني( قصائد تنزؼ بألـ حممت مجموعتو الّشعرّية ) أبحثُ      

وما أكثرىا تمؾ األلفاظ ، (2)" الّتحرؽ والّتمزؽ والّشوؽ إلى األىؿ ال يكوف إاّل عف االغتراب والغربة"فػَ 

الّتشتت والتيو، منتقًيا فعاًل ُمضارًعا لحالة أّما العنواف فيو دليٌؿ قاطع  المعّبرة عف ىذه الحالة،

 يقوؿ في قصيدتو ) يا جيات األرض (: ث اّلذي سينتيي بالعودة،ليشير إلى استمرارية الحد

 وف مّرت الّست
                                                           

 .14، الحنيف إلى األوطاف (1)
ـ 2006قسنطينة، الجزائر،  – ، رسالة ماجستير، جامعة منتوري123، ظاىرة الغربة في شعر ُمفدي زكريادحماني، حمة،  (2)
. 
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 عاًما بعد عاـ

 والندى المحروؽ 

 والُمرُّ الكالـ

 والجميؿ 

 ُمرَّ في الباؿ 

 الجميؿ 

 كمروٍر لمكراـ

 والعروس لـ تعد يافا

 العروس

 ويبوس

 رّبما ُتتمى حياًء 

  (1)في دروس

ويذكرىا بصفاتيا اّلتي مجّسًدا ليا، ، اّلتي يتوؽ قمبو لزيارتيا ذكر مناطؽ بمدهيأخذ الّشاعر 

 ذاكًرا يافا والقدس، منادًيا بمغيث، مبتدًئا مف الجميؿ، وتبياف حاليا األليـ اّلذي ُفرض عمييا عيدىا،

، المحروؽ( بأصواتيا االنفجارّية ) الميـ، والّراء( اّلتي تخرج أّنات ؼ ) الُمرّ حيث وظّ  ينجو بو،

، ) المرّ  اعر العميقة بعد طوؿ انحباس، فألقت جرًسا موسيقيِّا حزيًنا أّكده الجناس الواقع بيفالشّ 
                                                           

 . 70-3/69،  األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  (1)
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 ) الّتجربة الّصادقة اّلتي مّر نقمت صورة غربتو مف خالؿ  (1)فالموسيقى أوضح لغة لمعواطؼ""وُمرَّ

ـّ تفكيكيا تفقد موقعي ا وقيمتيا اّلتي أعّدت بيا، واكتفى بإيصاليا بدالالٍت موجزة متماسكة إذا ما ت

ـّ ذكر بعدىا ) يبوس( رابًطا بيا الماضي إلى الحاضر؛ ليدّلؿ أصالة حنينو الممتد مف ، (2)ألجميا ث

 ر ما خفي في نفسو ولـ يخّطو قممو مف أّنات اشتياؽ وحنيف.ُمطمًقا العناف لممتمقي إلظياالجذور، و 

رس الّشجّي، فمشاعر اإلنساف الُمبعد إّف نغمة الفقد تطغى عمى القصيدة وتثقؿ كمماتيا بالج

قسًرا عف وطنو تختمؼ عّمف تركو لسبٍب آخر؛ إّنيا جّياشة تتفّجر كالبركاف، وتيدر كالّطوفاف، 

في  يقوؿ (3)وتشتعؿ شوًقا وحنيًنا كاشتعاؿ النيراف، لتمِؽ بيذا القمب المنيؾ في غابات الّشوؽ واأللـ،

 :ؿ في قمبوالقصيدة نفسيا بعد أف نبت الحزف وتغمغ

 يا جيات األرض 

 رّدي جسدي

 وحنيني

 وأنيني

 تعبى وخطى

 وآىات اشتياؽ

 يا جيات األرض 

                                                           
 .32، الّنقد األدبيأميف، أحمد،  (1)
 .45، أساليب الّشعرّية المعاصرةُينظر، فضؿ، صالح،  (2)
 .322، ةالغربة والحنيف إلى الّديار في شعر صدر اإلسالـ والّدولة األمويّ ُينظر: الّرجبي، عبد المنعـ،  (3)
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 قد طاؿ الفراؽ 

 يا جيات األرض 

 ما عاد ُيطاؽ

 يا سماءُ 

 (1)يا سماءُ 

ّدة ش وعة لجميع جيات األرض؛ ليؤّكد لبمدتوفي ىذه المقط اجاء نداء الّشاعر مفتوحً  

" وكأّف  أكسبت األبيات دالالت حّية أخرجت أشواقو، موجزة ع بألفاظالحنيف والّرغبة في الّرجو 

صيحاتو تقطر ألًما حيف يكّرر المناداة مستعماًل حرؼ الّنداء )يا(، وقد بمغ حزنو مداه، وعال 

نداءاتو، فيترؾ األمر لرّب  اّلذي لـ يسعفو، ولـ ُتمبَّ ، (2)"االغتراب قمـ نفسو، في مشيٍد ُيحّرؽ الفؤاد

 اء طالًبا الّنجاة، مكّرًرا ذلؾ بيدوِء يقيف اإلجابة.الّسم

حيث سادت فييا المشاعر  الحزف المقترف بالغربة، داؿّّ عمى معانيإّف ىذه الكممات 

اّلذي  حنيني(و ) أنيني، ذلؾ بالجناسمؤّكًدا  (3)ات البكاء، ومظاىر القمؽ والمعاناة،ي، وقيقاألسّية

، "فالموسيقى مف أقوى وسائؿ لمغوص فيما وراء ىذه العباراتيوقع جرًسا موسيقًيا يجذب المتمقي 

مًثال ذلؾ في المناداة الخفّية في آخر ىذه ت، م(4)االيحاء سمطاًنا عمى الّنفس وأعمقيا تأثيًرا فييا"

 المقطوعة.

                                                           
 . 3/74، األعماؿ الّشعريةناصر، أديب،  (1)
 .211، اًلغتراب في الّشعر العربي في القرف الّسابع ىجريالفالحي، أحمد عمي إبراىيـ،  (2)
 .27، اًلغتراب في الّشعر اإلسالمي المعاصرُينظر، أمعضشو، فريد،  (3)
 .154، عف بناء القصيدة العربّية الحديثةزايد، عمي عشري،  (4)
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وطف اىر معاناة الظىو عنواٌف اختاره الّشاعر لقصيدتو اّلتي رسـ لنا فييا م ى(تبقّ ماذا )  

القمؽ المحيط بيما في حالتو اّلتي آؿ إلييا، حيث ومعاناتو في الّشتات، موضًحا فييا  الُمغتصب،

 يقوؿ: 

 ماذا تبّقى ِمف الحيطاف يا بمدي

 ددِ والّسور ُمختنٌؽ في قبضة اليَ 

 ماذا تبّقى مف اإلنساف ؟

ـٌ؟  ىؿ ُحُم

 وليس يسكف في محرابو َسَيدي؟

 (1)ولسُت أقطؼ أعنابي اّلتي يبست

واردة بشكؿ واضح في شعر أديب الوطف معاناة المزج بيف معاناة الُمبعد و  إّف ظاىرة 

أظير تحوالت المكاف المعيود في وطنو؛ فقد أصبح الّسور مختنؽ، ولـ يعد المحراب  ر، حيثناص

جمع بينيما ألـ فقد الحّرّية، واالختناؽ، معّبًرا عنو في ىذا مكاف يمجأ إليو ليتخّمص مف أرقو، و 

اّلذي  اّلذي لـ يْسمـ مف أذى المحتؿ، وما يعانيو مف اليدـوب ي ينقؿ صورة الوطف المسمع اّلذالمقط

، مستخدًما ، وصورة الّشاعر اّلذي أصابو أرؽ التّفكير بما حّؿ بعد رحيموه إلى الرحيؿءاضطر أبنا

جممة ) ماذا لتأتي  ،(2)معّبًرا بو عف نزعة تشاؤمّية قمقة حوؿ ما أصابو أسموب االستفياـ مّرات عّدة

يد في طتبّقى مف اإلنساف( لتكوف نواة داللّية تفصح عف حقيقة الوجود الفمسطيني اّلذي ُظمـ واض

                                                           
 . 3/272، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  (1)
، رسالة ماجستير، جامعة محّمد بوضياؼ بالمسيمة، 122، اًلغتراب في شعر أبي العالء المعّريُينظر: بو عافية، حياة،  (2)

 ـ.2009الجزائر، 
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ف لـ ييّجر إاّل أنو يتآكؿ ويذوب في  ىه، حتّ دبم ، فيذه موطنو بفعؿ سياسات االحتالؿ الّظالمةوا 

لّشعرّية إشارة حّرة ال يقيدىا الجممة اّلتي تحمؿ جزًءا مف العنواف ) ماذا تبّقى ( تمنح " الجممة ا

لـ يغمقيا الّشاعر بداؿ  ُمحّدد، وتبعيا بكممة ) حمـ ( اّلتي ، كونيا جممة استفيامّية مفتوحة (1)معنى"

لتمّثؿ مدلواًل مباشًرا ألفكاٍر أخرى تجوب في  (2)ترشدنا " إلى معاني حّب الحياة والّتمسؾ بيا"

 خاطره.

ـّ ينتقؿ الّشاعر في القصيدة  ـّ بو،  نفادنفسيا معّبًرا عف  ث صبره عمى الّشتات الّنفسي اّلذي أل

 وصعوبة تأقممو مف المكاف الجديد، يقوؿ:

 وكـ سيصبر فينا الّصبر ... يحممنا

 ونحف مف َبدد نسعى إلى بدد؟

 جيات األرض مف دمنا  في ُكؿ  

 (3)قيرًا يموت.. أليَس الموت في الَبَعِد؟

ستفياـ اإلنكاري اّلذي اال مستنًدا إلىحالة التّيو اّلتي ألمت بالّشاعر، يصّور ىذا المقطع         

شتات بقاع األرض، موقًعا حرؼ الّداؿ االنفجاري في ) بدد،  صبره وىو عائـ في أوضح نفاد

" ألّنو األنسب في ي ظير بوضوح ذالكسر الّ  تشّد انتباه الّسامع، مؤّكًداودمنا، والَبعد( حركة قوّية 

في  ا بتمؾ األسباب اّلتي تضعو عمى حاّفة الموت، ُمممِّ (4)ؿ االنكسار والمعاناة والغربة"تصوير حا

                                                           
 .97، تشريح الّنّص الغّذامي،عبداهلل،  (1)
،  رسالة 15، ر محمود درويش " ًل أريد ليذي القصيدة أف تنتيي أنموذًجا "الُبنّية الّنصّية في شععويضة، ايناس،  (2)

 ـ.2018ماجستير، جامعة الخميؿ، فمسطيف، 
 .3/273، مجاألعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  (3)
 .59، اًلغتراب في الّشعر اإلسالمي الُمعاصرأمعضشو، فريد،  (4)
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يقّر  (ليس)ػ اقتراف ىمزة االستفياـ بِ  ألفّ  ستفياـ المنفي في نياية األبيات؛غربتو، مثبًتا ذلؾ في اال

 ويؤّكد حالتو.

الّتجمد واقتراب الخالص،  ة، لتحممو إلىيسمو الّشاعر بشعره في توظيفو لمّنصوص القرآنيّ  

، فاستدعى قّصة مريـ البتوؿ لما فييا مف أمٍؿ وفرٍج بعد كؿ المحف اّلتي مّر بيا األنبياء والّصالحوف

 : في القصيدة نفسيا سقطيا عمى حاؿ القدس، يقوؿأو 

 يا أّمنا القدس ُىّزي نخمًة يبستْ 

 ُىّزي إليؾ بجذع الّنخمة الّسندِ 

 ناُف مائدةً يّساقط الرُّطب .. الّتح

 لمّروح تنزؿ .. ًل لمجوع والِمَعدِ 

 مقنا بوعد اهلل مف أَزؿٍ فقد خُ 

 وسوؼ نبقى بوعد اهلل لألبِد 

 فإف يطؿ َسفٌر تنأى بو صفدُ 

 ًل بّد ميما نأت ...

 (1)ًل ُبد ِمف صفدِ 

 أثناءاآلية الكريمة اّلتي تتحدث عف الّسيدة العذراء في مسيرة اغترابيا  الّشاعر مع تناصَّ 

 جم هل مل خل ٱُّٱبقولو تعالى:يا بعد ذلؾ االطمئناف يليأتفترة حمميا بالّسيد المسيح، 
                                                           

 .3/275، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  (1)



45 
 

ـّ بعد  األلـ اّلذي حّؿ بيا، فقد استحضر (1)َّ  جن مم خم حم تخمي قوميا عنيا، ث

تشؽُّ طريؽ ل ) الّسند( لتسند نفسيا بأبنائيا العربأسقطو عمى القدس األبّية التي أعرض عنيا حكاـ 

 (2)ارة قوّية أّكدىا الّشاعر لعودتو، "أْثرت الفكرة المطروحة، وعّمقت الّرؤيا لألحداث"شفيذه إ الّنصر،

يوؼ، والّتحناف " يمنح الّنّص إشارة جمّية إلى حجـ الّشوؽ الّرطب التي سُتطمئف قمبو المم ُمنتظًرا

، ال ف في الّشتاتيفمسطينيقنيا جميع الو اّلتي يالُمرتقبة والعودة  (3)نفسو الّتواقة إلى المقاء" الكامف في

فالقدس أرض الّسالـ، وأرض المحشر والمنشر، توّحد المسمميف في  بّد منيا ميما تعاقبت األزماف،

ار بو الّشاعر في الّداؿ أحداثيا التّاريخّية وتجذبيـ مف شّتى البقاع في أي زمف كاف، وىذا ما أش

بالقدس أو سكف بيا في دائرة أمومة  أمنا القدس( في بداية قصيدتو، فيو يستقطب كؿ مف مرّ )

تمؾ الحقيقة اّلتي ال وصفد( في نياية المقطع رنيًنا مؤّكًدا ) صفد،  كما منح تكرار المدينة المقّدسة،

 تغيب عف المدف الفمسطينّية كافة.

بحياة  الرتباطيا األزليّ  في غربتو، وال يخفى عمى القارئ منزلة الّنخمة عند العربيّ     

 داؿّّ  ،(4)اّلتي نشأت عمييا حياة العرب القائمة عمى الّترحاؿ، " فالّنخمة ُمذكّْرة بأرض الوطف"البادّية 

 عمى العّزة واألنفة والّشموخ.

تجّسدت الغربة في شعر الّشاعر في نواٍح عّدة أشعرتو بالّضيؽ والبحث عف الخالص، 

ى عمى مواجية الّظروؼ عميو دعـ نفسو بنفسو ليقو في غربتو ال يشعر بيا أحد، اإلنساف ف

ت لتي لحقالمحيطة، والّسعي لمعودة إلى الوطف، فمف خالؿ المقاطع الّسابقة نستشؼ المعاناة ا

فتراب الوطف يشفي التأقمـ في المكاف الجديد،  ىبالّشاعر بابتعاده عف موطنو، وعدـ قدرتو عم
                                                           

 .25، اآلية سورة مريـ (1)
 .37، الّتناص نظريِّا وتطبيقيَّاالّزعبي، أحمد،  (2)
، رسالة ماجستير، جامعة الخميؿ، فمسطيف، 54،  المكّوف الّنصّي في شعر أديب ناصراخالوي، سماح محّمد يوسؼ،  (3)

 ـ.2020
 .248، دراسات في األدب العربي والتّاريخحسف، محّمد عبد الغني،  (4)
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رماًل وعفًرا تستنشقو عند  العميؿ، حيث " كانت العرب إذا غزت وسافرت حممت معيا مف تربة بمدىا

 سقيـ.الفيو الّدواء لقمب الّشاعر  (1)نزلة ُزكاـ أو صداع"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .16، الحنيف إلى األوطافجاحظ، ال (1)
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 الحنيف في شعر أديب ناصر  مثيراتالفصؿ الثّاني :       

 

 

 أّوًًل: ألـ الغربة   

 ثانًيا: الوحدة   

 ثالثًا: طوؿ فترة الّنفي   

 : البيئةرابًعا  
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الغربة مّتسًعا في شعر الحنيف حّتى  لتجد ىذه ـ الحنيف مع الغربة تالـز الّروح لمجسد،يتالز 

الّشعر  كامنة ُتخرجيا ممكة أفكاٌر وظروؼٌ صير في ثناياىا خرج بأّنات ألـٍ تبرز معاناة الّشاعر، وتُ ت

 بأسمى المشاعر الّصادقة.

ذي ييّزه الحنيف والّشوؽ تعّددت دواعي الحنيف عند الّشاعر وتنّوعت؛ فالغريب " الّ  

، وكثيًرا ما تكوف سبًبا لعذابو، فيي تذكره إلى وطنو تذّكره وتييجو مثيرات تعصؼ بو وتثير أشجانو

ُـّ الترسـ مشيًدا تر  (1)بغربتو، وتذكره بأحبابو وأىمو وأوطانو" ىذا البعد المتمّثمة في  عف خفايا جيديِّا ين

 ا رافقيا مف مثيرات وذكريات.الوحدة، وألـ الغربة، وطوؿ فترتيا، وم

 

 أّوًًل : ألـ الغربة

ال سيما أّنو وحيد و مف أصعب األمور اّلتي يمّر بيا الّشاعر قد يكوف األلـ المرافؽ لمغريب  

 بعد أفْ ، يبثُّ ذّؿ غربتو في مناجاتو ولياليو الّطويمةفيو يكابد ىذا األلـ مع نفسو الّتواقة لمعودة، 

وعتو ـ( خّطت أناممو مجم 1965األولى عاـ ) فمنذ لحظات غربة الّشاعر، سرؽ الّنفي أجمؿ أّيامو

ـّ بو في ُحّمة مف الّصور الحسّية، الّشعرّية )واحة األشواؽ الح زينة( مسّخًرا الواقع المرير اّلذي أل

 باألسى، يقوؿ: وقاموس يزحـ 

 ىناؾ في الّصحراء ... 

 في صحوىا اّلذي يضمو الّرواء 

 ؿ وتحت ظّؿ الّنخي

 وقفت في إباء...

 وقد برئت مف عذابي األليـ

                                                           
 . 155، الحنيف والغربة في الّشعر العربيالجبوري، يحيى،  ((1
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 مف جرحي القديـ....

 (1)في الّصحراء...ىناؾ 

الّصحراء( إلى البعد والتّيو في تنّقمو و ؾ، يومئ الّشاعر في استخدامو لممفردات ) ىنا          

ذي ال يشعر الّ  مشيًرا إلى ذلؾ المكاف فمفظ الّصحراء داّؿ عمى الضياع والوحدة والفقداف، وسفره،

ّلة عمى امعربّي داّلتي ارتبطت بالحياة الكريمة للكّنو سرعاف ما يستحضر الّنخمة  باالنتماء إليو،

 (2)الّسكينة والّشموخ فيـ "يجدوف فييا مف المعاني المختمفة ما يالئـ أحواليـ الّنفسّية وميوليـ الفنّية"

اّلتي  وحرقتياأُه مف عّمة ألـ الغربة ّلذي أبر حيث منحتو الّنخمة في ىذا الموقؼ االستقرار واألمف ا

باء، و الّصحراء، األلؼ واليمزة في ) اجتماع صوتي أخرجيا في فقّوة الّصوت موازية لقّوة   الّرواء(و ا 

عف رفضو  بالّداؿ )إباء( دليؿ وصموده، وقّوة ثباتو جرحي القديـ(ييا بقوؿ )اّلتي أشار إل المعاناة

 لمواقع.

 يردؼ قائاًل:ًفا ألمو في تيو الّصحراء يستجمع قواه لمتابعة المسير، فيو طفؽ الّشاعر عاز  

 ومّرت األياـ 

 وكنت كّؿ ساعٍة أعيد ما فقدتو

 في عالـ األصناـ..

 تفّتحت مشاعري

 تنبَّو اإلحساس في عواطفي 

 واستيقظ اإلنساف 

 كأّف كؿ ما جرى في عالمي ما كاف.....

                                                           
 .1/7، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  ((1
 .435، اًلّتجاه الوجداني في الّشعر العربي المعاصرالقط، عبد القادر،  (2)
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 (1)ىناؾ في الّصحراء....

لّشاعر ذكرياتو بعفوّيٍة ومشاعر صادقٍة نابعة مف حنينو لتمؾ األّياـ في واقعو يسترجع ا

؛ ليشير إلى مفارقة (2)واقع ىذا الحاضر المضطرب"إلبراز "الماضي البعيد  الُمعاش فيو يتذّكر

 مو الباطني في تفكيٍر ، فإلحاحو المستمر عمى فكرة العودة جعمت عقخفّية أبرزىا بٍػ )أعيد ما فقدتو(

بؿ وصؿ لممبالغة في الحدث ) تفّتحت، تنّبو(  ،ال ييدأف (3)مّفت"توترّقب "يرسـ حالة الحذر المُ 

( ليطمئف نفسو بعدـ االنتماء ) ىناؾ باسـ اإلشارة محاواًل الّتخفيؼ مف حّدة أشواقو بقولو مّرة أخرى

 .لممكاف

موجزٍة ممّونة بألواف  بَ يقة ويحيمنا إلى مشاىدىا بتراكييروي الّشاعر تفاصيؿ رحمتو الّدق 

 القير والحزف، ومنيا  قصيدتو ) طفؿ.. وكيؿ( اّلتي يقوؿ فييا:

 نجوُت ِمف الحرِب لكّنني 

 تمّنيت لو أّنني ما نجوت 

 فقد كنُت ممتحًفا بالعراؽ

 وفي غير نخٍؿ ظميٍؿ غدوت

 ي اآلف قد ىّدنيذوىذا الّ 

 ُؿ بعضي لبعضي َرجوتْ تْ فما قَ 

 ؟أطفٌؿ ُتبّممني دمعتي

 أكيٌؿ أؤجؿ موتًا ِلموْت؟

 ألحبو وأكبَر في غضبٍة؟

                                                           
 .1/8، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  ((1
 .103، التبئير ( –الّسرد  –تحميؿ الخطاب الّروائي ) الّزمف سعيد،  ُينظر: يقطيف، (2)
 . 48، الّنقد األدبي ) أصولو ومناىجو(سّيد قطب،  (3)
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 (1)وأحيا ألشيَد أّني صحوت؟

وكأّف اختار الّشاعر عنواف القصيدة موجًزا حياتو في متناقضيف ) الّطفولة، والكيولة(  

ما نجوت( أفصح عف حالة الّتضارب والتّناقض و فطباؽ الّسمب ) نجوت، الغربة سرقت حياتو، 

فقد ساؽ لممتمقي حالة الّضعؼ وعدـ  أكيؿ(و واالستفياـ اإلنكاري أّكد ذلؾ ) أطفؿ،  اّلتي يمّر بيا،

يالحظ قارئ القصيدة ل متمنًيا الموت،تمؾ الّسنوات الغابرة، لـ يِع فيو االتزاف إلثارة عاطفتو، 

ؾ فالّشاعر تمّنى لو أّنو لـ ينُج مف الحرب ويرى تماالستغراؽ الّنفسي في بّث األلـ والشكوى، 

 و األلـ رغـ احتضاف العراؽ لو .وتجّرعالويالت 

حركة  ُبطءعّبر عف  وكياًل  طفاًل ( فالحبو) عايشيا اّلتي الحياة مظاىر الحركية الّصورة أبرزت    

قتؿ، و مفصًحا عف ذلؾ بالكممات الّشجّية )ىّدني، لموصوؿ ليدفو الُمنتظر،  وعدـ ثباتو الّشاعر

ب الجممة " توظيؼ االيقاعات الموسيقّية الحانية أكس فّ حيث إتبممني دمعتي( و  موت،و دمعتي، و 

لتنقؿ الّصورة  وتكراره ياء المتكّمـ مع ىذه األفعاؿ أوحى بمالزمتيا ألحداث يومو (2)ثتيا"االّشعرّية حد

 صيميا الكاممة.ابتف

لو في غربتو، فألمو ممزوٌج بالعتاب في قصيدتو  يـبعضنسياف  مظاىر األلـ األخرىومف 

 نسياف ( حيث يقوؿ: ) 

 ا أنتـ نسيتـ أنن

 وأفَّ بنبضنا ُكنتـ 

 وأّنا ِمْف حميب اليْـّ 

 ُأرضعنا وُأرضعتـ 

                                                           
 .3/534، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  (1)
 .142، أساليب الّشعرّية الُمعاصرةفضؿ، صالح،  (2)
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 فكيؼ لنكبٍة سرنا

 وكيؼ لخيبٍة سرتـ 

 وكيؼ بغربٍة عشنا 

 وكيؼ بسكرٍة عشتـ 

 أيشمُت في تشردنا

 (1)نتـ مف تشردتـأَل 

ببياف ما حّؿ بو، الّشاعر ي صرحيا ع إلبراز المفارقة اّلتطالكممات في ىذا المق انصيرت 

، ألّف أيشمت(و ) نسيتـ،  الّنكبة بمفردات ممزوجة بالعتاب والموـ وما حّؿ بمف بقي في الوطف بعد

 قوانينو تسيطر اّلذي الّشعري الكوف" فػَػ  وكيؼ يشمتوف بتشّرده؟ فكيؼ ينسونو؟ مصابيـ واحد

 ترقد اّلتي بالمشاعر توحي أصوات مف يالئمو ما تقيين اّلذي ىو مكوناتو بكؿّْ  الّنّص  عمى الّداخمية

ُممتفًتا مف ضمير المتكّمـ إلى ضمير المخاطب لتبياف وحدة ىذا األلـ اّلذي  (2)"البناء ذلؾ تحت

حدث، كما الجماعية في سبيؿ توحيد ال اتالتحاـ الذ أّكد ضمير الجمعصاغو بصيغة الجمع، حيث 

فسيِّا ممزوًجا باالضطراب مّكف ّداؿ عمى حالتيـ تماوًجا نال أحدث تكرار اسـ االستفياـ )كيؼ(

 .الُمتمقي مف قراءة نفسّية الّشاعر القمقة

خراج مكنونات الّنفس، فالّشاعر يتضّرع إلى اهلل عّز   والّدعاء ىو الّسبيؿ لبّث ألـ الوحدة، وا 

 (:فيو لـ يعد يطيؽ ىذا األلـ، يقوؿ في قصيدة )دعاءوجّؿ يبّث رجاءه بالعودة 

 أرجوؾ رّب الخمؽ

 بعد الّسجود

                                                           
 . 3/520، ، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب (1)
 .170، اًلّتجاه األسموبي البنيوي في نقد الّشعر العربيـ، عدناف حسيف، قاس (2)
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 والّدموع 

 أسماؤؾ الحسنى 

 وقبؿ أف أفنى 

 يا ألؼ ليت 

 فمتكف 

 وسادتي 

  (1)بيرزيت

في موقؼ ضعٍؼ ال يسعفو  جّؿ بكممات صادقة ال يشوبيا الكذبيناجي الّشاعر اهلل عّز و  

تنبض بألفاظ موجزة  اءيقابميا الّدعفيذه األمنيات المتزاحمة  طوؿ الكالـ وتزاحمو لبّث شكواه،

ا في طمبو ) يا ألؼ ليت ( )أرجوؾ( ؿ اهلل لو درب العودة أف يسيّ باألمؿ  ا لمحذؼ اّلذي الجئً  وُممحِّ

رزيت بوسادٍة يستمقي بي مشّبًياو بأسمائؾ، أسماؤؾ الحسنى( بتقدير أدعوؾ يناسب المشيد في )

و يأتي مفاجًئا وعشوائيِّا ال يستطيع أحد اّلذي ُيؤّزـ موقفو، فيقبؿ أف يدركو الموت  عمييا مطمئًنا

 .(2)التنبؤ بيذا الّطارؽ العجالف بمف سيخطؼ في غمضة عيف

تبّث الحزف في نفس الّشاعر وتعّكر األمور اّلتي لخوؼ مف المجيوؿ قد يكوف مف اإّف 

 خوؼ(: ، يقوؿ في قصيدة )صفو حياتو

 أخاؼ أف أصير قّصًة قديمة 

 ُتحكى بال اىتماـ 

 ع األّياـ ُتنسى م

                                                           
 .3/14، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  (1)
 .270، شعرنا القديـ والّنقد الجديدُينظر: رومّية، أحمد وىب،  (2)
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 تموت...تنتيي 

 فال أثر ....

 وًل ُحطاـ....

 (1)أسوقيا ُىناأخاؼ مف ىواجسي ىذي اّلتي 

ة المقطع ونيايتو بتكرار الشعوري، أخاؼ( في بداي)صّرح الّشاعر عّما يختمج تفكيره بالفعؿ  

ؼ فييا فيذا ما كاف يقمؽ المغترب ويشغؿ بالو، فيو يخاؼ مف مصيره المجيوؿ في غربٍة ال يأل

أحد، بؿ يقمقو أف يموت في الغربة وال يوارى في ثرى الوطف، فنراه في مواضع عّده يكّرر خوفو 

دااًل بو عمى مرافقة الخوؼ لو في غربتو  بو سياًقا نفسًيا غنًيا بالمشاعر الكثيفة الّمتضاربة، ُمنشًئا

تموت، وأحدث المترادفاف ) ،ال يعرؼ الخالص منوىواجسي( )األمر كابوًسا حّتى غدا  واستمرارّيتو،

 لجأكما  ينـُ عف نفس الّشاعر المنكسرة بيذا الحاؿ،وما تبعو ) بال أثر( إيقاًعا شجيِّا  تنتيي(و 

ره في المفردات اّلتي أرادىا مفتوحة في نياية بعض الّتراكيب، يتركيا لممتمّقي الستثارة تفكيال لمنقاط

الحديثة يتطمب مف الّشاعر إاّل ُيصّرح بكّؿ شيء، بؿ إّنو اإليحاء اّلذي ييدؼ إليو بناء القصيدة  فػ"

 يمجأ أحياًنا إلى إسقاط بعض عناصر البناء المغوي مّما يثري اإليحاء ويقويو مف ناحية وينشط

 المعّبرة عف ضبابّية المشيد. (2)لتأويؿ ىذه الجوانب الُمضمرة" مف ناحية أخرى  خياؿ المتمّقي

وسوداوّيًة بمرور الوقت، فاأللـ الخفي الُمرتبط بفكرة الموت غريًبا  يزداد ألـ الّشاعر قتامةً  

 يحّرؽ قمبو ويزيد قيره، يقوؿ في قصيدة )المقيور(: 

 يقيرني أّني سوؼ أموت 

 بقيري

                                                           
 .1/13، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  (1)
 .55، ة الحديثةعف بناء القصيدة العربيّ زايد، عمي عشري،  (2)
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 ُحُممي كاف كبيرًا 

 وطٌف ُحرّّ 

 مف أجؿ اإلنساف 

 َعَمـٌ 

 يحمؿ نجماتي العشريف 

 خارطٌة 

 أنُيُرىا 

 والُجُزر

 راىا اصح

 لبشر وا

  (1)بال نقصاف

وألمو ) يقيرني،  حجـ قير الّشاعر األّوؿ يمحظ قارئ الكممات الّسابقة ومف البيت إفّ  

طاقة االنفعاؿ في  تنفادفالّتكرير أثبت " توكيد المعاني، وتوكيد الّصفات، واس أموت(و بقيري، و 

فقيره نابع ا أحدث لو األلـ، وىذا م بالعودة القريبة )سوؼ أموت( فقداف األمؿو  (2)متكآت االستثارة"

ير حالو، فطفؽ يعّدد لممتمقي ما كاف يأمؿ بو ) وطف حّر، يال يممؾ سبياًل لتغ مف قّمة حيمتو؛ ألّنو

 الكاممة بتفاصيميا الدقيقة وجزئياتياعمـ، خارطة( حيث ألقى االىتماـ عمى معالـ وطنّيتو الخالصة 

 ذلؾ بأسموب الّنفي ) بال نقصاف(. مؤّكًدا

                                                           
 .3/125، األعماؿ الّشعريةناصر، أديب،  ((1
 .179، الّتكرير بيف الُمثير والتّأثيرالّسيد، عّز الّديف عمي،  ((2
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تسارع المواقؼ إلى مخيمة الّشاعر لترسـ لو الوداع الممزوج بالقير والحسرة عمى فراؽ ت 

 ال سيما انعداـ الحيمة مف مواجية ىذا األمر، يقوؿ في قصيدة )الوداع الحزيف(: و الوطف، 

 وداًعا ُمنى نفسي وروحي وميجتي

 وداًعا ولف أحنو عمى جرح دمعتي 

 ويحتار فّي القمب مف فرط حزنو 

 فزعو حزني وضعفي وذلتي وي

 سأحمؿ ىذا القمب في رحمة الّنوى  

 فمست وحيد الجرح في ليؿ غربتي 

 يعّز عمّي البحر والموج واليوى 

 1وأمضي مع األحزاف مف غير رجعة

وف مف ، فالوداع يكًنا بو قصيدتو ومستياًل بو أبياتو األولىاختار الّشاعر لفظ الوداع معنو  

ىذا الحزف اّلذي أبقاه  حيث أشار الّشاعر إلىالّشاعر في نياية القصيدة،  غير رجعة وىذا ما أّكده

ذلتي، و ضعفي، و حزني، و دمعتي، في دائرتو الذاتية المغمقة باستخدامو ضمير المتكمـ ) 

الفعؿ  المستمر  اّلذي أّكده مف إبراز معاناة الّشاعر وألموما أسيمت بو ىذه األلفاظ و غربتي...( و 

ثو الّتضعيؼ في د، وما أحيحتار(و أمضي، و يعّز، و أحمؿ، و ات القصيدة ) يفزع، المضارع بيف طيّ 

ـّ  الفعؿ المضارع ) يعّز( مف ارتداد لأللـ وحالة الّتمزؽ اّلتي ألّمت بالّشاعر في لحظات الفراؽ، ث

لجأ إلى الّتشخيص لمتخفيؼ مف حّدة ىذا األلـ، فقد أنسَف قمبو المكموـ ليجعمو يشاركو وجعو فال 

يشعر بالوحدة والغربة التي لـ تميمو وقتًا كافًيا الّتخاذ قرار، فقد حممتو عمى عجؿ وىذا ما يناسبو 

                                                           
 .1/64، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  ((1
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فمعجـ الّشاعر ىو لحمة استخداـ الّشاعر لمّسيف في ) سأحمؿ( الّدالة عمى زمف الحدث القريب، 

 .(1)الّنّص اّلذي يحتؿ مكاًنا مركزيِّا في الخطاب

 ثانًيا: الوحدة

مشاعر المتداخمة معّبرة عر وجو الغربة الّسمبي في مقطوعاتو اّلتي فاضت بالأظير الّشا 

 في معترؾ الحياة، وأبرزىا الوحدة، حيث األلـ المضاعؼ مف الوحدة خاضيا  أليمة عف تجارب

 منفاه وىو يحمؿ ترس  عف األىؿ، لكّنو لـ ينيـز واجتاز، ومف الوحدة بعيًدا وما رافقيا بذاتيا

 (2)ُمتحّدًيا أقسى الّظروؼ مف أجؿ العودة.ى بو ضربات قاسية المقاومة يتمقّ 

ووحدتيا  استحضار شخصّية تشاركو ألـ الغربةلجأ الّشاعر في عدد مف القصائد إلى  

 ، فيا ىو يشاطر فتًى كاف معو في خيمتو ليمة ريح عاصؼ ، حيث يقوؿ:ومرارتيا

 ًل استطيع أف أصّد الّريح

 وًل سمطاف لي عمى المطر 

 وحدنا ىنا ... وأنت و 

 أنا والّنازفاف مف أٍب قتيؿ 

. 

. 

 فاثبت... وًل تقع 

 اآلف ًل أىمي معي 

 وًل الجيراف 

                                                           
 .61، تحميؿ الخطاب الّشعري ) استراتيجّية التّناص(ُينظر: مفتاح، محّمد،  (1)
رسالة دكتوراه، جامعة ، 361الغربة والحنيف لموطف في الّشعر الفمسطيني بعد المأساة، أميف صالح ،  ُينظر: عبد رّبو، ((2

 ـ.1977األزىر، مصر، 
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 وأنَت عوني اآلف

 فاصبر عمى الّشقاء والّتعب

 يا أنت لسَت مف خشب

 يا أنَت... أنَت اآلف نحُف 

 (1))مقطوعوف( ِمف العرب

 ال ُيريدي يحمؿ ألـ الوحدة معو، كأّنو ُيصّبر الّشاعر نفسو باستحضار ذلؾ الفتى اّلذ 

ا ُمممًيا كمماتو لو بالّصبر والثّبات في أوج ىذه المرحمة، الجئً مشاعره عميو  إظيار ضعفو فيسقط

بيما عمى صعوبة المرحمة فَػ " ال يشترط الّتشابو الحسّي بيف الّرمز  دالِّ  ر(لمّرمز )الّريح، والمط

تحّمؿ و  ( الّداؿ عمى المزوـح عمى ضمير المخاطب ) أنتاإللحا ىُمّتجًيا إل (2)والمرموز"

ـّ يمجأ إلى االلتفات في ثنايا سطوره المسؤولّية،  حيث انتقؿ مف مخاطبة الفتى ) أنت( إلى توحيد ث

إاّل وف( ال مغيث ليـ في عزلتيـ يو )مقطوعوالتحاـ الّذات في سبيؿ توحيد اليدؼ، فاأللـ ) نحف( 

أصّد( لتعظيـ ما و اثبت، و اصبر، و ألفعاؿ بيف الُمضارع واألمر ) ال تقع، أنفسيـ، وأخذ يراوح في ا

 .(3)في عبارات ُتحّوؿ وتؤّسمب بمعيار معّيف يناسب المضموف حّؿ بيـ والمبالغة في الحدث

شعره بالوحدة يُ  اُمبيمً  ًساعرّية )أبحث عّني(، ينتاب الّشاعر إحساوفي مجموعتو الشّ 

تأخذه الوحدة مّرة االنتماء لممحيط، ف ـنفسيا ليصؿ إلى الّشتات وعد واالضطراب، يجعؿ ذاتو تجمد

 : كما في قولوأخرى إلى ذكرياٍت مّرت يعيش عمى ناقوسيا، 

 كـ أنا وحدي 

 بال أىؿٍ 

                                                           
 .489-3/488، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  (1)
 .38، الّرمز والّرمزّية في الّشعر المعاصرأحمد، محّمد فتوح،  ((2
 .15، لّشعرّيةقضايا اُينظر: ياكبسوف، روماف،  ((3
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 وصحبٍ 

 وعتابا

 وحدىـ أىمي 

 بال زرٍع وواد

 وحده الميؿ الحداد

 وحده القنديؿ 

 والّضوء يذبؿ 

 (1)وحده الزيتوف

وحدة أّيامو وكآبتيا في تراكيب قصيرة موجزة تحمؿ معنًى خفيِّا يجوؿ في ينقؿ الّشاعر  

عقمو، ترمز إلى لحظاتو االنفعالّية اّلتي تتبّمور في عقمو صوًرا شّتى، وتخرج عبر منظومات شعرّية 

كـ ، مبتدًئا بالّداؿ )اّلذي ينضح بقطرات مف األلـ (2)فػ" الّشعر ىو الّنشاط األّولّي لمعقؿ اإلنساني"

مؤّكًدا ذلؾ بتكرار لفظ الّتكثيرّية( لتمفت االنتباه لمدلوٍؿ خفي ىو وحدة الّشاعر الّطويمة في غربتو، 

 (3)"اّلذي " سّمط الّضوء عمى نقطة حّساسة في العبارة ويكشؼ عف اىتماـ الُمتكّمـ بيا)وحده( 

ي تمستعيًرا لو بالوردة الّ فالقنديؿ لـ يعد يشرؽ عّما حولو مّتصمة باألىؿ وما ألـ بيـ في غربتو؛ 

 وتفقد الحياة، أّما خيرات الزيتوف فمـ تكف مف نصيب أحد.ؿ بدأت تذب

وكيؼ قضى  وطنوتعود الّذاكرة بالّشاعر في قصائد حنينو إلى أّياـ غربتو وحيًدا، متذّكًرا  

يامو وحيًدا ( أخذ يراوح بيف حنينو ليذه األماكف، وبيف أفي قصيدة )حنيفف تمؾ السنيف بعيًدا عنو،

 يقوؿ:بعيًدا عنيا، 

                                                           
 . 3/75، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب ،  ((1
 .31، الّصورة والبناء الّشعريعبد اهلل، محّمد حسف،  (2)
 .242، قضايا الّشعر الُمعاصرالمالئكة، نازؾ،  (3)
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 ىذي الجراح مف تربة القدس  إفّ 

 ومف قمبيا األسير الّطعيف

 إّف ىذي الجراح 

 مف شوقيا البكر 

 لمجٍد 

 ُمعّتٍؽ في القروف 

. 

. 

 كنت وحدي 

 والقمب كاف سجني 

 ودموعي..

 زنزانتي

 وشجوني

 كنت وحدي 

 ومف شقائي الميمي 

 مف أنيني 

 ولوعتي 

 (1)وظنوني

                                                           
 . 395-1/393، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  ((1
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 وسط األحداث الّشجيةيرسـ الّشاعر في المشيد الّسابؽ صورًة ممؤىا الّشقاء والوحدة واأللـ،  

حيث ربط ّف ( مؤّكًدا بػِ ) إ اّلتي عاشيا، ُمراوًحا بيف ألـ القدس الّنابض، وبيف ألـ وحدتو في الغربة،

لوعتي( و أنيني، و ، شقائي الوحدة ) كنُت وحدي( وما رافقيا )جرحو األصؿ بالقدس، وجرحو الفرع ب

محدثًة ضجيًجا  الّنوف، وياء المد(و العيف، و المجيورة ) الالـ، تمؾ األلفاظ بأصواتيا  فقد تالحمت

الياء، والتّاء( مف ) ضمير المتكمـ ، وما حممو(1)عد انحباسمشاعره المكبوتة ب جوصخًبا في إخرا

عطائو  الّصعبة، راحؿ حياتووتسميط الّضوء عمى بعض م في تتابع أحداث حياة الّشاعر،حركة  وا 

 إلخراج ألمو في قفالت األسطر الّشعرّية. مساحة

حروًفا واقعو األليـ في وحدتو، فينزؼ جرحو  ناصر وبعد مرور العمر يستدرؾ الّشاعر

 شجّية تفيض بالحسرة، يقوؿ في قصيدة )آخر العمر(: 

 يا آخر العمر ًل أىٌؿ وًل سكُف 

  وًل جداٌر ببعض الّرفؽ يحتضفُ 

 وًل مضارب في الّصحراء أطرقيا 

 وِمف أمامي يموح التّيو والكفف 

 وًل سراٌب بأرض القحط يأخذني 

 وًل ُيرى أثٌر في البيد أو َرَسفُ 

 وًل ُخطاي بما ُحّممت تحممني 

 ُمذ أفرغْت حمميا األحزاف والِمحُف 

 وًل رياٌح تمّد الغيـ فوؽ يدي 

                                                           
 . 90/91، أسرار الحروؼُينظر: زرقة، أحمد،  (1)
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 (1)تأتي وتأتي بما ًل تشتيي الّسُففُ 

قّرب الّشاعر المسافات في قصيدتو ليدّلؿ عمى ثبات حالو منذ زمف في الغربة، مستياًل يُ   

الجًئا لمتناص  ( وىو في الغربة،خر العمرذلؾ بأسموب الّنداء لينّبو المتمقي عمى ىذه الحقيقة ) آ

اعر المتنبي في بّث معاناتو وتجربتو القاسية، فقد عانى الشّ  األدبي مع تجربة المتنبي في الغربة 

أىؿ  مرارة الغربة وألميا في مختمؼ جوانب حياتو، وىذا ما استحضره الّشاعر ناصر؛ فقد أصبح بال

  ما يتمنى المرء يدركو( : وال وطف كما في قوؿ المتنبي مف قصيدة ) ما كؿّ 

  (2)فُ ػػأٌس وًل سكػػديـٌ وًل كػوًل ن    ُف   ػػٌؿ وًل وطػػمؿ ًل أىػػػعػػػتّ ػـَ الػػب         

) ال  وقد ال تكوف تمؾ المحظات آخر عمره، لكّف اليأس ىزمو وُأغمقت الّدروب في وجيو        

 راسًما مشيًدا تراجيديِّا باستحضار األحزاف والكففال سراب، ... ( و ال ُخطاي، و ال مضارب، و جدار، 

اّلتي أغمقت الدروب في في استعارة مكنية مشّبًيا الكفف بشيء يموح أمامو في طريقو في المحظات 

فكممة ) خطاي( تدّؿ عمى ثقؿ حركتو وُبطئيا في  فترةوجيو ليدّلؿ عمى ذروة معاناتو في تمؾ ال

الوصوؿ لميدؼ مؤّكًدا عمييا بالفعؿ ) تحممني( الّداؿ عمى عجزه لموصوؿ فيو بحاجة إلى مف 

قفاليا في وجيو.مؤّكًدا بتكرار أسموب الّنفي انعد يسنده ) يأخذني( إلى درب األماف  اـ ىذه الّطرؽ وا 

في ىذه القصيدة مع األحداث اّلتي مّر بيا، وعرض ليا بصيغة الجمع  األسماءتالحمت كما 

عمى المعنى إلفادتو معنى الكثرة  " ألّف الجمع أدؿّ  الّسفف(واألحزاف، و ُخطاي، و )مضارب، 

ف لـ يكف يرجوه،  ّنًيا أثر نجاةمتم عريا عمى الّشاتعمى استجماع اليموـ وكثر فيي داؿّّ  (3)والتّنوع"  وا 

 :مؤّكًدا عمى توحيد معاناتو مع الّشاعر المتنبي مّرة أخرى بقولو

                                                           
 . 3/522، األعماؿ الّشعرّيةاصر، أديب، ن (1)
 .471، الّديواف ((2
 . 292، اًلّتجاه األسموبي البنيوي في نقد الّشعر العربيقاسـ، عدناف حسيف،  (3)
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  (1)ما كؿُّ ما يتمّنى المرُء يدرُكُو       تجري الّرياح بما ًل تشتيي الّسفف         

حياة اليأس  ظتيو، وُىنا ُيالححّتى ىذه الّرياح اّلتي تأتي معاكسة لمّظف وال تسعؼ أحًدا تمّنى أف تأ  

 واالنيزاـ اّلتي وصؿ ليا الّشاعر.

 

 ثالثًا: طوؿ فترة الّنفي 

تفيض كممات الّشاعر رّقة وعذوبة لتنسكب في كأٍس يتجّرعو ليؿ نيار، عّمو يزيد مف  

والّتخمص مف متاىات الغياب في عالـٍ لـ  جرعات الّصبر اّلتي لـ تعد تسعفو عمى االنتظار أكثر

ف كاف في حسبانو، يك ف بصيص فالحنيف الجارؼ يدفع الّشاعر إلى انتظار العودة لحظة بمحظة، وا 

 يموح في األفؽ، يقوؿ في قصيدة )الّرحمة المؤّجمة(: بعيد أمؿ

 قبعت خمؼ الباب أحتمي مف الّريح طويمةٍ  لفترةٍ 

 وكانت الّسماء مثؿ سقؼ القبر معتمة 

 الّشتاء  وليمتي حزينة تيّش في أعصابيا برودة

 والحائط المسموب مثؿ فكرتي بال صور 

 تعّرت الجدراف في داري

 روًل يبدو أث

 والّريح أعولت تيّز الباب 

 أنا وراء الباب أختفي 

 وأنتظر......

 (1)الّرحمة اّلتي ُوعدتيا معي

                                                           
 .472، الّديواف (1)
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 عراألولى يممح فترة الغياب الّطويمة اّلتي مّرت عمى الّشا إّف قارئ ىذه القصيدة ومف أبياتيا

اّلتي أّكدىا بالّتركيب )لفترة طويمة( اّلذي بدأ بو مقطوعات عديدة مف ىذه القصيدة  في عزلتو المريرة

وما رافقيا مف أحداٍث جعمتو يتالشى ويبتعد عف المقاومة، فقد برزت الجمؿ االسمّية الّدالة ، الّطويمة

وتالحمت في ليمتي الحزينة( و الحائط المسموب، و عدـ االتزاف واالستقرار ) الّريح أعولت، عمى 

وما أحدثو   أعولت(و تعّرت، و تيّش، و ) قبعت،  األلفاظ الواردة عمى الّصورة الّسوداوية لممشيدظّميا 

حرؼ القاؼ المجيور مف إخراج خمجات نفس الّشاعر بقّوة، واْتباعو بالتّاء الميموس اّلذي سّيطر 

ر ىذا المشيد بالّتشبييات اّلتي أعطت وقد دعـ الّشاع، (2)عمى األفعاؿ وأظيرت حالة ضعفو

والجدراف اليزيمة دوف صور، الّصورة كامؿ بشاعتيا، فالّسماء كالقبر ال حياة وال أمؿ يناجيو فييا، 

، فػَ "أفضؿ أّما الّريح فزاد مف خوفو حيث أصبح كالمرأة اّلتي يرتفع صوت نحيبيا مف ىوؿ الُمصاب

اّلتي انصيرت وأخرجت  (3)ا مف االتّفاؽ بيف األوصاؼ"الّتشبييات ما حّقؽ الّصدؽ، وأوقع قدرً 

 ناؿ استعطاؼ المتمقي.يمشيًدا تراجيدًيا 

تظير مصطمحات الّشاعر الّدالة عمى طوؿ فترة الّنفي واضحة في مستيؿ مقطوعاتو مف 

 نيكتو، يقوؿ: تي أيا الّ مالقصيدة، ففي كؿ مّرة يبّث شكوى أيامو لممتمقي وتفاصي

 وكنت أطعـ الّنيراف نور العيف ذاباًل حزيفلفترٍة طويمة، 

 والّصمت قد ىوى عمى مالبسي 

 عمى مجموعة الكتب 

 عمى الّدواة والقمـ 

 عمى الّستائر اّلتي تمّطخت بالّدـ 

                                                                                                                                                                          
 .1/126، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  ((1
 .121، األصوات المغوّيةُينظر: أنيس، إبراىيـ،  ((2
 .63، مفيـو الّشعربر، عصفور، جا (3)
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 وضاعت األشياء  تحت سطوة الغبار والعدـ 

 والّنار يستفّزىا عويؿ الّريح 

 ليس تخمد الّنيراف 

 ليس تستريح 

 (1)راف نور العيف ذاباًل حزيفوكنُت أطعـ الّني

ُمشبًيا وقد غادرتو أمنيات العودة بال رجعة،  ُبرىة مف فترات انتظاره المرير يصؼ الّشاعر

، مستخدًما الّصفات ) ذابمة، و لييًبانظرات ترّقبو وانتظاره الّذابمة بالوقود اّلذي يزيد نيراف شوق

ا حولو فقد أصبح كّؿ ما حولو صامًتا ال حياة حزينة( فيي تناسب حالتو الّنفسية اّلتي عكسيا عمّ و 

منتقًيا الحديث عف الكتب والّدواة والقمـ لمفت االنتباه أّنو فقد متعة الحياة في أبسط األمور  فيو،

االنتظار  ومقابؿ ىذا الّصمت ال تزاؿ ناروكيؼ تأتيو الحياة وقد فقد المكاف ناسو وأحبابو،  وأيسرىا

يستفّزىا، و تي عّبر عنيا بألفاظ تناسب شّدة ىذا الموقؼ ) عويؿ، الّ تستعر في جوؼ الّشاعر 

ولجأ الّشاعر لمّتكرار ، (2)تناسب المعاني الّشديدة في مقاـ القّوة والبطشفاأللفاظ القوية  تخمد(و 

ف نور العيف ذاباًل حزيف(  لشّد انتباه الّدائري في بداية المقطع ونيايتو في جممة ) وكنت أطعـ الّنيرا

 متمّقي لتمؾ الحالة الّصعبة اّلتي ألمت بو وترسيخيا في الّذىف.ال

تأخذ الّذاكرة الّشاعر إلى أيامو الخالية حيث ال قيود وال أحزاف، فال ينفّؾ ينعـ بتمؾ الّذكرى 

 حّتى يوقظو الواقع المرير، يقوؿ:

 طويمة وما صحوت لفترة 

 ما الّشمس في الّسماء؟ ما القمر؟

                                                           
 .129-1/128، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  (1)
 .102، الّنقد األدبيُينظر: أميف، محّمد،  (2)
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 ؟ما األىؿ؟ ما البشر

 ما الغصف؟ ما الّربيع؟ ما الّثمر؟ 

 ما الحرؼ؟ ما الفكر؟ 

 .... نعمت في جناف الّصمت حيث ًل قيود

 ًل صوت في المكاف، ًل ألواف 

 ًل زيؼ، ًل أحزاف...

 صوتي، وقد صرخت عالًيا بو

  (1)كأّنو ما كاف...

أللفاظ المباشرة قصيدة بتكراره لالفي بداية كّؿ مقطع مف طوؿ فترة الغياب  د الّشاعريؤكّ  

خدمت حالتو الّنفسية ُمتتالية أخذ ينكر كّؿ ما حولو باستفيامات متراّصة الّدالة ) لفترة طويمة (، ثـّ 

فمـ تعد الّشمس تبّشره بالفرج، ولـ يعد الميؿ يؤنسو في ليالي اّلتي لـ تنسجـ مع وضعو الّطارئ، 

ا خاًصا، مبتدئا مف العموـ ) الّشمس والقمر( متسائاًل بطريقة اإليجاز عف أمور تمّثؿ عالمً الّسير، 

ألمور وىذا التّنوع وّحده في قالب واحد وىو اختالؼ ايًيا باألمور الخاّصة بو ) الحرؼ والفكر( تومن

وىذا ما أوضحو في  (2)حّقؽ لوًنا مف التّنوع مف خالؿ الوحدة"وبيذا  " وضياع قيمتيا خارج الوطف

كأّنو ما كاف (، أّما لـ يسمع صدى صوتو اّلذي أفصح عنو بػ ) فيو الّنصؼ الثّاني مف المقطع 

حالو قبؿ ذلؾ فقد وصفو بالّنعمة )نعمت( وىذا لفظ يدّؿ عمى اليدوء والّسكينة مؤّكًدا بما تبعو مف 

يكف ىناؾ في يوـ مف  ال زيؼ(، لكّف الحاؿ تبّدؿ وعاد لموحدة اّلتي تشعره أنو لـو ألفاظ ) ال حزف، 

 األّياـ. 

                                                           
 .130-1/129، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  (1)
 .62، عف بناء القصيدة العربّية الحديثةزايد، عمي عشري،  (2)
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ورود الّنقاط المفتوحة في بداية األسطر  ظّف الّناظر ليذا المقطع مف القصيدة ُيالحإ 

يوكؿ  فالّشاعر، فالمسكوت عنو يعطي القارئ فرصة لتأويؿ ما عناه الّشاعر وأضمره، ونيايتيا

المتمقي ميمة الكشؼ عف الجوانب المخفّية والّتساؤالت اّلتي تشغؿ كؿ مغترب، وما يؤوؿ إليو في 

 ينتمي إليو. الـ عال

 وفي نياية القصيدة يؤكد ثبات حالتو، يقوؿ:  

 وكنت في جناف الّصمت حيث ًل قيود 

 لكّنيا الّريح خمؼ الباب أعولت 

 وأّنني اّلذي وراء الباب أختفي 

 معي تمّوعي 

 وأدمعي معي 

 (1)ورحمتي المؤجّمة... 

ت( إلى الفعؿ المضارع التفات عف الفعؿ الماضي المتمّثؿ في ) كن عطالمق ىذا في 

وما تّجمت في الّتحسر عمى أيامو الجميمة في بيرزيت اّلتي شبييا بالجّنة،  إلبراز مفارقة أختفي()

ا اّلذي يكشؼ معاناة األنا الدّاخمّية رحمتي( و أدمعي، و عمى ضمير المتكمـ ) تمّوعي،  آؿ إليو، ُممحِّ

مستنًدا عمى الّتكرار الّشعب الفمسطيني الُميّجر،  الُمّتصمة بالذات الجماعّية المعّبرة عف ألـ أبناء

ُمنّبًيا  (2)الّدائري اّلذي " ينيض عمى تكرار جممة شعرّية واحدة أو أكثر في المقدمة والخاتمة"

ىذا التكرار في البنية المغوية اه عنو ) أّنني .. أختفي( و ستبداؿ حالو وعدـ رضلقضية االُمتمّقي 

                                                           
 .1/131، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  (1)
 .206، القصيدة العربّية الحديثة بيف البنية الّدًللّية والبنية اإليقاعّيةعبيد، محّمد صابر،  (2)
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في شّد انتباه  (1)ار خصائصيا الّصوتّية، فيزداد إيحاؤىا وتعظـ داللتيا""يساندىا ويعمؿ عمى استثم

 صيدة حّتى نيايتيا.القارئ لتمؾ الحالة منذ بداية الق

 ّشاعر قّصة غربتو بتفاصيميا الّدقيقةعرض الفي مجموعتو الّشعرّية )زيتي وزيتوني( و   

ؾ القصائد، مستياًل بقصيدة و تمبرؤية إبداعية وتسمسٍؿ قصصّي حمؿ المتمقي لمخوض في كن

 ، حيث يقوؿ:(2)بعد سنوات الّنفي الّطويمة انتظار( اّلتي يعرض فييا آالـ المنتظر المترّقب لمعودة)

 حّتى يأذف لي باألىؿ غريب 

 جؿ سفري سوؼ ُأؤ 

 أو أتخّيؿ سفرًا 

 وعمى ُطرقي أف تأخذني 

 حيث تشاء 

 وعمي تعبي أف يتحّمؿ 

 وعمى موتي أف يتأّجؿ 

 ...لكف

 (3)كـ يا عمر تبّقى؟

فصاحو عف عدـ        استغؿ الّشاعر عنصر الّتشويؽ في مستيؿ قصيدتو لشّد انتباه القارئ وا 

فالمغة الّرمزّية  فعودتو مرىونة بموافقة المحتؿ اّلذي رمز لو بالغريب،عودتو ألىمو حّتى ذلؾ الوقت، 

ر المعنى الّظاىري مقصوًدا أيًضا المحتؿ اإلسرائيمي( مع اعتباتدّؿ عمى ما وراء المعنى )

                                                           
 .172، اًلتجاه األسموبي البنيوي في نقد الّشعر العربيقاسـ، عدناف حسيف،  (1)
ـ عودة ) أقتفي خطو العودة المبتورة بيف ديواني أديب ناصر ) زيتي وزيتوني( وىشاُينظر: حنني، زاىر محّمد،  (2)

 ـ .2018(، آذار 1، العدد الّرابع واألربعوف )202، مجمة  جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والّدراسات، ذاكرتي(
 .3/145 األعماؿ الّشعرّية،ناصر، أديب،  ((3
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ف كاف بعيًدا، (غريب)فمفظ   (1))غريب( معتمًدا  تؤّكد عدـ انتمائو لممكاف وأّنو سيرحؿ في يوـ وا 

ف ُوجد المعيؽ  ،(2)عمى األسطر الّشعرّية القصيرة اّلتي توحي بالحسـ والّسرعة في انقضاء الحدث وا 

موتي( في و ُمسقًطا ىذا الحمؿ عمى خوالجو ) تعبي،  عده، إاّل أنو لف يستسمـ حّتى يعود،وراء بُ 

 وفي خضـ ىذه الّتحديات يستدرؾ الواقع المرير )لكّف( ،ترابو مف الّتعب واالستسالـ إشارة إلى اق

طوؿ ل الحسرة والقير ِمف كـ يا عمر تبّقى() االستفيامّيةعبارة الوما تعكسو  ،المنّبو النقضاء الوقت

 ي الغربة.الفترة اّلتي مكث بيا ف

الّشاعر، ألّف فكرة العودة تسيطر عمى تفكيره وتحممو إلى  قوؿ إّف معجـ الحزف يطغى عمى 

 ، يقوؿ في قصيدة ) ويكتب الّدـ(:أممو مناقض لعالمو الحقيقيعالـ ي

  تمضي الّسنوف...وأبقى العمرَ 

 أنتظرُ 

 ما يكتب الّدـ أو ما يرسـ

 الّشررُ 

 وًل أضَيع عيًدا ظؿَّ يتبعني 

 ست أرىب قبرًا ول

 عاش ينتظرُ 

 وقد جعمُت مكاني 

 كّؿ رابيةٍ 

 عمى الحدود

                                                           
 .238، فف الّشعرُينظر: عّباس، إحساف،  (1)
 .182، عاصرفي نقد الّشعر العربي المُ ُينظر: الّصباغ، رمضاف،  (2)
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 وحيُث الّنار

 (1)والخطر

عمى  ، حيث األلفاظ دالةفترة نفيوطوؿ اّلذي يجثـ عمى صدر الّشاعر ب األسىتفحؿ اس

ُمتكًئا عمى االستعارة  عاش ينتظر( أبرزت طوؿ فترة انتظاره،و أنتظر، و حالتو ) تمضي الّسنوف، 

شّخص الّدـ وأضفى عميو صفات اإلنساف ليكتب حقيقة ىذه العودة  فقديرسـ الّشرر( و تب الّدـ، )يك

لمكممات المخفّية في الّصدور، و" بالّصورة الّشعرّية  فالّشعر مرآةٌ  والقّوة، أف تكوف بالقتاؿ اّلتي ال بد

كاف محفوًفا ف هنتظار ، أّما ا (2)"تتجّسد الّروح وُتصبح مرئّية، والّروح بدورىا ُتجّدد أحاسيسنا ومشاعرنا

 تالحمت فقدالخطر( و الّنار، و عمى الحدود، و بالمخاطر عمى حاّفة العودة ) جعمت مكاني كؿ رابية، 

والمخاوؼ اّلتي يمّر بيا  لترسـ صورة الُمبعد المغترب اّلذي أخذ عيًدا عمى نفسو بالعودة، األلفاظ

الممزوجة  (3)"عّما استتر مف لواعج الّنفس وخمجاتيا ألّف الّشعر " كاشؼ إذا ما الح شعاع األمؿ

 بالقير.

بيف ثنايا شعره، يقوؿ في قصيدة طوؿ فترة الّنفي  الّشاعر ؿارتسمت صورة الّتحدي وتحمّ  

 )يا شاغؿ الدُّنيا(:

 ًل تقولوا َمضت سنيٌف ثقاؿ 

 ليس تمضي دماؤنا والّرجاؿ

 ليس تمضي عزيمٌة وجراحٌ 

 ًلؿ ىي في الّدار قيوٌة ودِ 

 ليس تمضي ألّف في القمب عزًما

                                                           
 .1/584، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  (1)
 .159، جاستوف باشالر جماليات الّصورةاإلماـ، غادة،  ((2
 .77،  في نقد الّشعر العربي الُمعاصرالّصباغ، رمضاف،  (3)
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 صاغو الجمر 

 والعصيُّ والّنضاؿُ 

 ىي نبض..

 فكيؼ تحيا القموب

 (1)إف تياوى؟

ّتحدي واإلصرار مف ألفاظو األولى الحازمة بالّنفي ) ال يحمؿ ىذا المقطع مضاميف ال 

ؿ مف القيمة اّلتي قمّ تُ  ؿ أفال يقب الذي أخرج بو الّشاعر المعنى مف اإليجاب إلى الّسمب فيوتقولوا( 

تناقًضا ظاىريِّا بمغ الغاية  أوقعتحداث في أمظيًرا مفارقة  مف ضّحى بنفسو فداًء لموطف،يستحقيا 

 ّسنيف المديدة المنقضية بعيًدا عفالقصوى في التأثير عمى المعنى وتثبيتو، فال يشغؿ الّشاعر ال

ضارع تالحـ الفعؿ الم ، حيث أثبتــ  وتضحياتيوطنو بقدر ما يشغمو تمجيد األبطاؿ ونضالي

الجًئا لتكرير  ،مضمونو الموقؼ وترسيخ سـحَ ىذا الحدث و ليس( استمرارّية تمضي( مع الّنفي ))

خبار القارئ باأللفاظ عف  الّتركيب ثالث مّرات متتالية حّتى "يستغني عف عناء اإلفصاح المباشر وا 

استحضاره لحروؼ حرّية في ا في إخراج انفعاالتو بِ اإليقاع دورً  كما أدى (2)كثافة الّذروة العاطفّية"

داللة ذاتّية في خمؽ الّنشاط أّكدت " الّتي الّنضاؿ(و ثقاؿ، و ِدالؿ، و جراح، )  المد في نياية الّتراكيب

بطًة بقّوة بعنواف قصيدتو اّلذي خراج أفكاره بالييئة اّلتي يريد مرتإل (3)الموسيقي أو تكويف المعنى"

 ألجؿ الوطف.غؿ بالّدنيا ونسي مف ضّحى تنعى بو مف اشي

 موضٍع آخر مف القصيدة نفسيا يستنكر ىذه الفترة، يقوؿ: وفي  

 أنحف قوـٌ 

                                                           
 .1/484، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  (1)
 .253، قضايا الّشعر المعاصرالمالئكة، نازؾ،  ((2
، تامر،  (3)  .51، نظرية المغة والجماؿ في الّنقد العربيسمـو
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 شالٌؿ؟

 ما دىانا 

 ومف ثالثيف عاماً 

 ؿ؟الـ نصدؽ العقّ 

 اًما دىانا ومف ثالثيف عما 

 خت نكبةٌ فرّ 

 وطاؿ احتالؿ؟

 ما دىانا 

 وقد أطمنا وقوًفا 

 أنكرتو 

 األسوار 

 (1)ألطالؿ؟وا

لجأ الّشاعر ألساليب االستفياـ المتضمنة معنى اإلنكار في مستيؿ قصيدتو ُمنكًرا حاؿ 

ـّ إفساده عمى مدار ثالثيف عاًما،  األّمة العربية اّلتي رضخت لالحتالؿ، ولـ تحاوؿ إصالح ما ت

طمنا( فيذه ) أ نا( ليثبت الوحدة الجماعية في مواجية المصابو مخاطبيـ بضمير المتكمـ ) نحف، 

الرمز اّلذي " ىو تنظيـ تنصير فيو عناصر الّصورة وقد أدرج المّدة محتسبة أيًضا عمييـ، 

ف ىؿ فمسطي) شالؿ( إلى توالي إبعاد أ رمز بمفظفقد  (2)ومفرداتيا بحيث تؤدي وظيفتيا اإليحائّية"

                                                           
 .1/492، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  1
 .341، الّرمز والّرمزّية في الّشعر العربي المعاصرأحمد، محّمد فتوح،  2
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وما  لّنكبة وتبعاتيا، الؿ المتساقط المتتابع في بحر اشبييـ بالشّ عنيا، في استعارة تصريحّية حيث 

 حّتى أنكرتو األطالؿ واألسوار. لحقيا مف انتظار لمعودة وترّقبيا،

طوؿ ىذه الفترة ممزوًجا بمعاناتو ووحدتو في تمؾ  ألـ بثّ ( الميؿ ىذا طاؿ)  قصيدة وفي

 العصيبة حيث يقوؿ:األّياـ 

 أظمـ الميؿ وقد تاه الّطريؽ 

 مّرة يكبو ومرّات يضيؽ 

 نسألنا وغدونا وحدنا 

 أنجاٌة بعد ىذا لغريؽ؟

 أـ فناٌء قاىٌر يدفننا 

 أـ شواٌظ يتمّظى بحريؽ؟

 وجٌع فينا... وما ِمف حجرٍ 

 يرتضي ما فيو أو كاف ُيطيؽ 

 فمتى يا وْيحنا ننقذنا؟

 ات تفيؽ؟فينا المروءومتى 

 طاؿ ىذا الميؿ ... ىؿ نسكنو 

 (1)وبو األعناؽ حشٌد في الّرقيؽ؟

 بدًءا مف القصيدة يرى الكـ اليائؿ مف ألـ الغربة اّلذي رافؽ الّشاعرإّف الُمالحظ ليذه  

تخدًما ، ُمسيتمّمس طريًقا لمّنجاةأظمـ( الّطريؽ أمامو حّتى أصبح تائًيا األلفاظ األولى فييا فقد )

مشيًرا بو لتوحيد الُمصاب ( يدفنناو فينا، و ، نسألناو ننقذنا، و غدونا، ويحنا، ضمير الجمع في حديثو )

                                                           
 .1/525، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  (1)
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مف ) التّيو، ّلذي حّؿ بمف ُنفي وأبعد عف وطنو، فما واجيو الّشاعر سيواجيو غيره مف أبناء وطنو، ا

حريؽ( و شواظ، و قاىر، و بثقؿ ىذا األلـ ) وجع،  ثقيمةٍ  يا في ألفاظٍ اّلتي صبّ  والحرقة، والوحدة(

ّشاعر ي الّنفس أثرىا وأوصمت آىات الأوقعت ف ) ج، ع ، ر( فصدى تمؾ األصوات الجيرّية

متسائاًل و  (تممو )الحجرينشميا مف ألميا اّلذي ال يح اتي تنتظر ُمنقذً الّ  المحبوسة في نفسو الوحيدة

عف سبب اإلبطاء في إنقاذه ) متى ننقذنا..( فقد طاؿ ىذا البعد، ووصؿ إلى الّرمؽ األخير في 

 انتظاره.

ع ثبات ى مرور الوقت متاه..( الّدالة عمو أظمـ، و تالحمت األفعاؿ الماضية ) طاؿ، كما  

 أّما األفعاؿ  يدفف ..(، يكبو،) الّدالة عمى استمرار ىذا الحاؿحالو مع األفعاؿ المضارعة 

 ، ليعود الحدثير الجمع )نا( مع الفعؿ الُمضارعأثبت وحدتو ومعاناتو بوجود ضمف)يدفننا، ننقذنا( 

 ُمجّددا، كحاؿ غيره مف أبناء شعبو.عميو 

 

 البيئة:  رابًعا

تأّثر المغترب فيما يراه مف مظاىر طبيعّية تعود بو إلى بالده، وترميو عمى ضفاؼ األمؿ ي 

 يمتأّثًرا بالمثيرات اّلتىات، دح بأصدؽ اآلموّلًدا الحنيف مّرات ومّرات، فتييج نفسو الّتواقة وتص

ف مف ف سبًبا لعذابو، "فالّطبيعة مأوى المغتربيف المياجرياستفحمت في كّؿ مكاف يزوره لتكو 

 .(1)الحياة"

قد تعّد )الّصحراء( مف أكثر األمور إثارة لمشاعر المغترب؛ الرتباطيا بطبيعة العربي اّلتي  

 خنجراف( رمز لبمدتو بامرأة تثير أشواقو، يقوؿ: ففي قصيدة ) عينافطغى عمييا التّنقؿ والّسفر، 

 في اغترابنا لضحكة الّزىر في ليمة الّصحراء، عندما نحفُّ 
                                                           

، مجمة مركز الوثائؽ الّشعر العربي المعاصر بمنطقة الخميجظاىرة اًلغتراب وصداىا في عمي، عبد الخالؽ عمي،  (1)
 .108ـ، 1995والّدراسات اإلنسانّية، جامعة قطر، العدد الّسابع، 
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 لمشوار، وارتعاشة الوترلروعة ا

 لألغنيات الحموة األلحاف، والجو العطر 

 تفّجريف في اغترابنا المنى 

 وتسكبيف في عيوننا الّسنى 

 وتخطريف مثؿ نسمة عمى رماؿ الّشاطئ اّلذي احترؽ

 وتخطريف مثؿ حمـ يطمس القمؽ 

 (1)وتخطريف .... إّننا مع المصاب، رغـ الّرعب، ًل نريده ولو صدؽ.

عت المفردات عمى لساف الّشاعر ليرسـ لممتمقي لوحًة فنّيًة تعكس تفاصيؿ مرحمة مف تسار  

"فالمحظة  ليمة مف ليالي الّصحراء اّلتي حممتو عمى صراٍع بيف الغربة والّضياع، حياتو في الغربة في

في  الموجزة الجًئا لمّتشبييات الحسّية (2)ال يمكف أف تكوف ثابتة بسبب طبيعتيا االنتقالّية األصمّية"

 ليجّسد الحقائؽ الّنفسّية والّشعورّية والّذىنّية اّلتي يريد"، مدينتوطيؼ  لحظتو اآلنية، ولحظة ورود

ـّ يفاجئ الّشاعر الُمتمّقي بانعكاس حالو ) تفّجريف، ، (3)"أف يعّبر عنيا الّشاعر تسكبيف( بأفعاؿ و ث

 في ذىنو يريد قولو وما يجوؿه عمى ما القّوة في الحضور لمفت االنتبافي أصواتيا مضارعة تحمؿ 

، لكّف (4)في تكراٍر ختامي يؤكد ارتكاز الّشاعر عمى ىذه الفكرة إلبرازىا في نياية المقطع تخطريف()

ترؽ، والحمـ المطموس البعيد عف ّلذي احالصور اّلتي اخترقت تفكيره شجّية، أعادت الّشاطئ ا

عمى  وحة ) تخطريف ... ( فمسانو ال يقوىمفت اًعا نقاطً ، واضا يكوف صدقً يقة، اّلذي تمّنى أالّ الحق

 ترجمة أفكاره السيئة اّلتي تراوده.

                                                           
 .1/141، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  ((1
 .68، مفيـو المكاف والّزماف في فمسفة الّظاىر والحقيقةالّضوي، محّمد توفيؽ،  (2)
 .71، عف بناء القصيدة العربّية الحديثةزايد، عمي عشري،  (3)
 .196، القصيدة العربّية الحديثة بيف الُبنية الّدًللّية والُبنية اإليقاعّيةُينظر: عبيد، محّمد صابر،  (4)
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شجرة الّطمح رفيقة  الّنسائـ والّشعراء ّف ) الّظالؿ الّسمر( إ دتوعر في مقدمة قصياِلّشايقوؿ        

 يقوؿ: والّرعاة، وتحت ظالليا يطيب التّأمؿ العميؽ، وىذا ما حّؿ بو تحت ظالليا حيث 

ـُ تغرينا   وتدعونا الّظالؿ الّسمُر ... واألنسا

 ويغرينا ارتعاش الغصف إف جئنا ممّبينا 

 ينعشو وتطربو أغانينا  فقوؿ الّشعر

 ويجمعنا ُحداء الّزىو والّذكرى تمّنينا 

. 

. 

 ونمضي تحت ظّؿ ) الّطمح ( ساعاٍت تواسينا 

 وتخذلنا العيوف السُّمر .. والّدمعات تشقينا

 رحنا نبعثرىا ُتجّمعيا مآقينا فإف 

 وتزرعيا عمى األىداب أشواًكا .. وتدمينا 

 ويأبى الكبر أف نفنى 

 وُيخفي الُحزف ... يخفينا 

  (1)فيمفحنا ىبوب الّشوؽ .. يحّرقنا.. يعّرينا

متتابعة الّدالة عمى االستمرار والحدوث  المضارعة لجمؿ الفعمية افتتح الّشاعر ىذا الّنّص با

 وما تبعو مف الجمؿ االسمّية الّدالة عمى ثبات الحاؿ في ذلؾ الموقؼ، لعطؼ ) الواو (بحرؼ ا

تجمعنا..( لكّف الّنتيجة ثابتة في كّؿ مّرة ) الّدموع، و تدعونا، و فاألحداث مف حولو تتكّرر ) يغرينا، 

غير مكانو اّلذي يبي ليضعنا أماـ حالة الّشاعر في مكاف حيث اّتحد البعد الداللي والّتركوالّذكرى(  

                                                           
 . 22-1/21، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  1
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"يخمط الّزماف غير المجدي وغير الفّعاؿ بالّزماف اّلذي أفاد يرجو، وفي زماف يأمؿ أف ينقضي فيو 

اّلتي ال يريدىا عابرة دوف  ّقؽ الّسعادة لذاتو في تمؾ المحظات القميمة ) ساعات( حّتى ُيح (1)وأعطى"

ّطمح بالّطمؿ وكأّف الّشاعر يرمز لشجرة ال ،يوّنسائـ الّرقيقة يواسأثر، فظؿ شجرة ) الّطمح ( وىبوب ال

لكّف  فرح والحزف والّضياع،الممزوجة بمعاني ال جاعاَل منو محطة يسترجع فيو ذكريات الوطف

سرعاف ما تنيمر في ذلؾ الموقؼ الّشجي تحناًنا وشوًقا ألرض تشقينا( اّلتي يحرّكيا الفعؿ )دمعاتو 

اّلتي لـ ينفّؾ الّشاعر عف نسيانيا وتنبتيا مف جديد في كّؿ ونسائميا فتجمع كؿ ىذه الّذكرى بالده 

ر مّرة أخرى أحزاًنا تمفح وجو الّشاعر أينما اّتجو، وىذا المعنى حّققو الفعالف صوب، لتثم

   .وما أضافو الّتضعيؼ فييما مف تعميؽ وتأكيد لممعنىيعّرينا( و المضارعاف ) يحّرقنا، 

 ،في العراؽ عره اّلتي ىاجت بمرور ذكريات وطنوفصح عف مشاوفي قصيدة )الّتراب( يُ 

 يقوؿ:

 بجرحي أشُـّ تراب العراؽ 

 أشُـّ الورود 

 التي أينعت 

 ففييا الّشفاه التي تمتمت 

 وقّبمْت األرَض 

 في عرسيا

 وأبكْت حجارتيا 

 فاغتنت 

 وُشؽَّ مف الّصخِر 

                                                           
 .47، جدلّية الّزمفبشالر، غاستوف،  1
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 صفصافيا 

 وفاضت ينابيعيا 

 (1)وارتوت

اّلذي يشّده إلى موطنو، فيو ظ ) جرحي( وربطو بمفظ )الّتراب( قصيدتو بمف افتتح الّشاعر  

فأساس جرحو يستحضر أشواقو لموطف ويسقطيا عمى العراؽ، وقد حالت بينو وبيف العودة السُّبؿ، 

ينزؼ  ابعده عف تراب الوطف، ولف يبرأ ىذا الجرح الّنازؼ إاّل بالعودة، وما يزاؿ جرحو أخضر نابضً 

صورة موطنو بترابيا وورودىا راسًما لممتمّقي حّرؾ أشواقو الكامنة إلى بمده، إذا ما مّر بو مثير ي

لما لو مف رمزّية في المقاومة والصمود فيو ُمنتقًيا الصفصاؼ عّما سواه وحجارتيا وصفصافيا، 

 ؿّ ليد ، ُمعّزًزا تمؾ الّداللة بقولو )ُشّؽ مف الّصخر(2ُيستخدـ كمصدات لمّرياح في المزارع الفمسطينّية

ر في سرد األحداث اّلتي ختميا بو عمى قّوة العزيمة والثّبات في المواجية، وُيالحظ تسمسؿ الّشاع

 فظ ) ارتوت( فتمؾ الينابيع تبث لو أمؿ الفرج المنتظر اّلذي يروي ظمأه لوطنو.بم

عمى استمرارّية ىذا الحدث،  الفعؿ المضارع )أشـّ( الّداؿ ومف ناحية أخرى وّظؼ الّشاعر

لمسافات قصيرة فيزيد مف تراب وطنو ويشعره بأّف اما يكوف عبؽ تراب العراؽ يعيده إلى ولرب

مؿ والّسرور ويؤّكد استحضار الّشاعر لمورود ليذا المعنى؛ فالورد مصدر األو بالعودة، جرعات أمم

سحاب بعد العناء والّشدة، وكؿ مثيرات تمؾ البيئة بحجارتيا وصخورىا وينابيعيا تشّده وتحممو عمى 

 األمؿ لوطنو.

يفصح  وفي خضـ معاناتو اّلتي تزوره في العراؽ، ييّب الّشوؽ فيعصؼ بنفس الّشاعر و 

 عف أشواقو في القصيدة نفسيا، يقوؿ:

                                                           
 .1/403، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  (1)
 .670، مجنوف الّترابُينظر: الّنابمسي، شاكر،  (2)
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 مف الّشوؽ  وآه

 ماذا بو 

 يقاسمني 

 زفرًة غمغمت؟

  ؟أمرُج الّسنابؿ ما ىاجو

 وُقّبرة الّصيؼ لّما بكت؟

 وصاح اّلذي صاح 

 قد ُخرّْبتْ 

 (1)ّتمتْ وقد عَ ار الدّ 

 تسيطر عمى ما بعدىا إيحاءاتيا ظّمتو  تصّدر المقطع ) آه( الّصريحة لبّث األلـ والّشكوى، 

ليقؼ عمى  وحّركيا الفعؿ ) تقاسمني( تو المخنوقة اّلتي ىاجت بما تراه مف حوليا،حّتى قاسمتو زفرا

 بسطيا يثير تمؾ األشواؽ ويميبياأعظـ األمور وأج موقفو حتى أصبح أجَّ  اّلذي االستفياـ اإلنكاري

ال يزاؿ ىناؾ ما  نفسو في وطنو، لكفوغيرىما بما كاف يرّوح عف  قّبرة الّصيؼ(و مرج الّسنابؿ، )

ف كانت تذّكره اّلتي ) غمغمت( حياتو ميو تمؾ المحظاتينغصُّ ع ليصدح صوت عاٍؿ ُيفيقو مف  وا 

ينبيو لمدلوؿ ال يكاد  موف الّصياحوما حممو مض صفوه، فالّداؿ ) صاح ( لحظات أنسو ويكدر

مخراب والقير اّلذي واالنتباه لفكّؿ صوت فييا يعطي إشارة ىاّمة لموقوؼ   عتمت(و ) خّربت،  نسيو

 .(2)حّؿ بفعؿ االحتالؿ في بمده

                                                           
 . 406-1/405، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  1
 .103، أسرار الحروؼُينظر: زرقة، أحمد،  2
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 كانت مكاًنا لإلفصاح عف لواعج قمبو ومرارةأّما في قصيدتو ) واحة األشواؽ الحزينة( اّلتي  

 يقوؿ:فوحدتو، 

 اؾ في الّصحراء .. ىن

 أنا وغادة الّصحراء،

 حبيبتي

 أنشودتي

 رفيقتي

 رفيقة الّطموح واآلماؿ والحياة

 ُكّنا عمى ميعاد

 في موسـ الحصاد عند واحة األشواؽ الحزينة 

 وقد نمت قصائدي 

 وأينعت...

  (1)ولـ يكف حصاد..

)ىناؾ(  تخدًما اسـ اإلشارةُمس أّكد الّشاعر مّرة أخرى عدـ انتمائو لممكاف اّلذي اغترب إليو 

ت الّصحراء ونخيميا حّتى أصبحينبو المتمّقي لممكاف البعيد اّلذي كّمما مّر بو ينفعؿ ويتذّكر موطنو، ل

فييا تصدح آىاتو وتنطمؽ أمنياتو معانقة  (2)" كؿ مناطؽ األلفة موسومة بالجاذبّية" مكاًنا مألوًفا فػَ 

اّلتي  رفيقتي(و أنشودتي، و أثبتتيا األلفاظ ) حبيبتي،  إليجابّيةوىذه الحالة ا العودة، راجيةً الّسماء 

أشرقت بيا شمس التّفاؤؿ بالعودة، ثـّ ربط الالحؽ بالّسابؽ بحرؼ العطؼ ) الواو ( محاكاًة ليذه 

                                                           
 . 1/9، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  ((1
 . 42، جماليات المكافبشالر، غاستوف،   (2)
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مضى إلى  طوياًل  اممتفًتا مف الفعؿ الماضي ) نمت( اّلذي أكد وجود الّشاعر ىناؾ زمنً   الحالة،

فالمفظ تَبع  ،أينعت( الّداؿ عمى استمرارية ىذه القصائد بمرور الوقت في الغربةالفعؿ المضارع ) 

الخيبة تعود؛ ، وىنا (1)لممعنى في الّنظـ وخروج األلفاظ بصورتيا مرتبط بأثرىا وترتيبيا في نفسو

، يكف حصاد( وال أمؿ يموح في األفؽ، ليعود الوجد إلى قمبو بيذا الحاؿليستيقظ مف حممو فيذا ) لـ 

 يقوؿ:

 يا واحة األشواؽ 

 ُوجدُت لمقاء والفراؽ

 فتارًة ليرتوي العّشاؽ

 وتارًة لييمؾ العّشاؽ

 وتحت ظّؿ نخمؾ الّظميؿ 

 (2)كؿ بسمٍة وكّؿ دمعٍة عناؽ ... قد ضَـّ 

 و ألسموب الّنداء بوفرة في طّيات قصائدهفى عمى قارئ سطور الّشاعر استخدامال يخ 

ة، لكّنو عطاء وتجّدد الحيافمفظ )واحة( يزخر بال ّر بوو المتضاربة فيما يمليمفت انتباه المتمّقي لحالت

تفاوت حالتو في تارة( الّدالة عمى ُمدّلاًل بقولو )ألّنيا تجّدد أشواقو وأحزانو  نعتيا بمفظ )الحزينة(

وىذا  (3)بعيد"" فالّنخمة كانت رمًزا وتجسيًما وتذكيًرا بالوطف الالمرات اّلتي يمّر بيا بالواحة ونخيميا؛

مف ناحية وتروى ظمأه ريح نفسو ت ببة اّلتيرمًزا ألّياـ الّشاعر المحمف ناحية، و ما يييج مشاعره 

                                                           
 . 56-55،ئؿ اإلعجازدًل ُينظر، الجرجاني، عبد القاىر،  (1)

 . 1/10، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  2
، ) الّشعر والّدراما(، مجّمة عالـ الفكر، المجّمد الخامس عشر، العدد األّوؿ، الغربة المكانية في الّشعر العربيبدوي، عبده، 3  

 .36ـ، 1984
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مع الفعؿ )ضـّ( اّلذي يجمع مشاعر الّشاعر المختمطة )بسمة، دمعة( )قد(  مؤّكًدا تحّقؽأخرى، 

 بعضيا ببعض.

قصيدة بضجره مّما حولو وعدـ وبعد معاناتو في ىذا المكاف يصّرح الّشاعر في نياية ال

 قدرتو عمى االنتماء ليذه البيئة، يقوؿ: 

.. آه مف عذاب اليـو  واليـو

 قد سرُت في شوارع المدينة 

 غرقُت في زحاميا وفي ضجيجيا الُممؿ 

 قرفت مف ثغائيا وقمبيا الّثمؿ 

 كرىُت ُعري صدرىا 

 أنكرُت عيرىا 

 أنكرُت طيشيا 

 أنكرت كّؿ شيء 

 ولـ يكف في الباؿ ما لقيت 

 لـ يكف في الباؿ...

 فأقمعت إلى البعيد دمعتي الحزينة 

ذ ىو ارتحاؿ شوقي الحزيف   وا 

 لقمبي الجريح 

 لمواحة اّلتي أعّدىا ليستريح

 (1)وكيؼ يستريح؟!

                                                           
 .12-1/11، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  ((1
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في المدينة اّلتي مّؿ مف أثبتت معاناتو  أنيى الّشاعر قصيدتو بمجموعة مف اآلىات 

لقصيرة يرسـ صورة كاممة عند قراءتو تراكيب الّشاعر اتفاصيميا كاّفة، فالمتمقي بصخبيا وضجيجيا 

ذات المعنى الخفي العميؽ اّلتي تنُـّ عف توظيؼ العناصر الفكرّية "الّناتجة مف االستعماؿ الّصحيح 

، (1)لمكممات، والوضوح اّلذي ينتج مف الوضع الّصحيح ليا، وتكويف الجمؿ ومراعاة مقتضى الحاؿ"

 ) مبتدًئا بواو العطؼ اّلتي تجمع الحدث فيو يحيمنا إلى مشيد ألمو اليومي في الغربة بمفظ )واليـو

ـّ يسرد لممتمقي األحداث الّرتيبة وتوّحده بما قبمو، ذي سيخبرنا بو الّ   الممّمة اّلتي لحقت بو في غربتوث

راجيا، فالّصورة تعطي الماّدة الّداخمية اّلتي أراد إخ تومتزاحمة تُبّيف حجـ معانا في صوٍر فنّية

، وتشبيو الّشاعر لممدينة بالبحر (2)التعقيد إلى البساطة لتحقؽ ذاتياوجودىا بالفعؿ منطمقة مف 

اّلتي ينكرىا  ؿ بو بالغرؽ إّنما ىو جزء مف كّؿ لنقؿ جزئّيات ىذه المعاناةو يؤ  اّلذيالمتزاحـ األمواج 

اّلذي  ا معاناتو بضمير المتكمـ ) التّاء( مع تكرار الفعؿمكثّفً (، ذلؾ بتكرار الفعؿ )أنكرتُ  مؤّكًدا

تي لـ يكف بحسبانيا كّؿ ما حدث فيو )لـ يكف محور ىذا الحدث حوؿ ذات الّشاعر الّ بدوره ي

ليأخذه الحنيف مف ىذا الّضيؽ لشوقو لذّرات بمده، مؤّجًجا موقفو بالّصفات ) الحزيف، بالباؿ(، 

لتمؾ البيئة  ارمت الّشاعر إلى الّشقاء الّنفسي وعدـ االنتماء، ُمنكرً الجريح( وما عكستو مف تعاسة و 

 باستخدامو االستفياـ اإلنكاري في نياية القصيدة )وكيؼ يستريح(. 

يحاءات صريحة دالالت الّشاعر منحيا اّلتي األلفاظ تنّوعت  كمماتو خالليا مف بثّ  وا 

 عدـ عمى دليؿ االنفعاالت وىذه وطنو، يف حياتو مشاىد لنفسو ويعيد مثير ىو ما بكؿ الّصادحة

 ألـ عف المعّبرة قصائده في واًضحا بدا اّلذي لمواقع ورفضو الجديد، مجتمعو في الّشاعر اندماج

 الموت وفكرة المتأّزمة، الّنفسّية حالتو في برزت اّلتي والميالي األياـ وطوؿفييا،  ومعاناتو الغربة

                                                           
 .91، قد األدبيالنّ أميف، أحمد،  (1)
 .19، الّصورة في الّتشكيؿ الّشعريُينظر: الّدليمي، سمير عمي،  (2)
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 ناقوس في يشعؿ فعذابو أخرى، جية مف الموقؼ ّزـتؤ  اّلتي رىواألخ الفينة بيف تراوده كانت اّلتي

 .العودة سوى ُيطفئيا ال ناًرا قمبو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 



85 
 

     

 تجمّيات الحنيف في شعر أديب ناصرالفصؿ الثّالث:                  

 

 الحنيف إلى الوطف -

 أ ( الحنيف إلى بير زيت          

 إلى المدف الفمسطينّية ب ( الحنيف          

 الحنيف إلى ذكريات الماضي  -

 الحنيف إلى األىؿ واألصدقاء -

 الحنيف إلى المحبوبة  -
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مّر في حياتو مف يخّط بو ما يلّشعر مرآة صادقة وتعبير لما يجوؿ في نفس العربي إّف ا 

 .يعكس مراحؿ حياتو المختمفة أحداٍث، وتغير أحوالو، فيو سجؿٌ 

الحنيف جميِّا عند الّشعراء اّلذيف مّروا بتجربة االغتراب والتّنقؿ، فالحنيف شوٌؽ ظير شعر       

كامف وانفعاؿ لتمؾ األحاسيس المخفية اّلتي تتناثر بمرور ُمثير وتصدح بأصدؽ المشاعر وأعذبيا، 

أـ الّشعب واألّمة  ،"فصار الحنيف إلى الوطف شائًعا في كّؿ العصور سواء الوطف القبيمة والحي

وجزٌء  (1)لمّرأس أـ لـ يكف، فالحنيف إلى األوطاف انتماء ووالء" االكبيرة، وسواء أكاف الوطف مسقطً 

 مقتطٌع مف نفس صاحبو.

الُمنتظر اّلذي  ديب ناصر، فالعودة إلى الوطف حمموأ حنيف جزًءا ميمِّا في شعرشغؿ ال 

ده اّلتي حمؿ عدٌد منيا عنواف وقد بّث ما يكابده في قصائيرجوه كّمما الح في األفؽ بصيص أمؿ، 

 منيا أسماىا ) رسالة الحنيف(: الحنيف( ، يقوؿ في واحدةٍ )

 رسالة الحنيف أغرقت

 متاىة األشواؽ بالّدموع

 وحرفيا الحزيف كاّلمظى 

 ُيذيبني ..  ويسحؽ الّضموع 

 أردد الّسطور مثمما 

 أتوؽ لمحياة في خشوع 

 ففي الّسطور درب عودة 

 (2)ّرجوعيشّدني ما أروع ال

                                                           
 .10، الحنيف والغربة في الّشعر العربيالجبوري، يحيى،  (1)
 .1/62، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  ((2
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، فالحنيف بمغ مداه حّتى أصبح يّصرح الّشاعر مف خالؿ سطوره الّسابقة عف توقو لمعودة 

ؽ التي جعمت حروؼ رسالتو ناًرا تسحقو الجًئا لالستعارة المكنية في عائًما في متاىة األشوا

ؾ مؤّكًدا تشبيييا بالّنار الحامية اّلتي أذابتو فقضت عمى بصيص أمؿ الحياة لديو، وما زالت كذل

بأفعالو الّدالة  أيًضا ومتحّدًيا ىذا الواقعتسحؽ( و باألفعاؿ المضارعة الّدالة عمى استمرارىا ) تذيبني، 

مؤّكًدا بالحروؼ الّشديدة ) الّداؿ، والتّاء، أتوؽ( و عمى استمرارّية المقاومة وعدـ االستسالـ ) أرّدد، 

، (1)ضع اّلتي تستوجب القّوة لتثير انتباه القارئ وتشّدهفي الموا اّلتي تمنح األفعاؿ قّوة وتمّكف والقاؼ(

، عمى عالـ بكر ا" انفتاحً  لطالما كاف الّشعرتمؾ آىات الحنيف الّتّواقة لمعودة فيو سيبقى مرّدًدا 

لتأخذنا إلى عالـ اإلصرار اّلذي ال يعرؼ  (2)ير ما نألفو ونعيشو"تتألؽ فيو الكممة بضوء غ امتوّىجً 

) ما أروع الرجوع( بخشوٍع وىدوء بعيًدا عف الّضوضاء حالوة العودة فيو يتذّوؽ ع، خنو اليزيمة وال

 اّلتي مّر بيا.

 

 أّوًًل: الحنيف إلى الوطف 

إّف الوطف بيت اإلنساف األّوؿ اّلذي يشّده كمما ابتعد، فارتباطو بو فطري، يحّفزه عمى  

ميِّا لموطف بشكٍؿ عاـ، ولقريتو جحيث بدا حنيف الّشاعر الرجوع ميما تعّددت أسباب الُبعد، 

بيرزيت( بشكؿ خاص فػ " حّب األوطاف غريزة في الّنفوس، والحنيف إلى األىؿ والبالد طبيعة في )

 . (3)الِجبمَّة"

 

 

                                                           
 .20، موسيقى الّشعرُينظر: أنيس، إبراىيـ،  (1)
 .137، العربي المعاصرفي نقد الّشعر الّصباغ، رمضاف،  (2)
 .103، الحنيف والغربة في الّشعر العربيالجبوري، يحيى،  (3)
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 الحنيف إلى بيرزيت –أ 

ف تعّددت   حنيف اإلنساف إلى مسقط رأسو أمٌر فطريّّ ُجبؿ في دمو، فال يقوى عمى الفراؽ وا 

ؼ اعر ىنا يبثُّ حنينو إلى قريتو بيرزيت بأرقى العبارات وأصدقيا، فال مكاف لمّتكماألسباب، والشّ 

 وسط مشاعره الخالصة ليا، يقوؿ في بداية القصيدة اّلتي عنونيا بػ ) حنيف ( : 

" إلى قريتي بئر زيت... القوية الّشاعرة المجاىدة في إطاللتيا الحانية المتحّفزة عمى ساحؿ فمسطيف 

 المغتصب" 

 يا درُب إّني عائٌد إليؾ 

 بحبي اّلذي شّدني إليؾ 

 بكّؿ ما في القمب مف طموح 

 أعود ثانًيا إليؾ 

 بيمسٍة ودودٍة تبوح باألشواؽ 

 وألِؼ ألِؼ قبمٍة تدّوخ العناؽ 

 تذيب ليفة انتظاري الّطويؿ 

 في غربٍة مريرة األّياـ والّساعات والّثواف

 ذوت بيا األبداف

 دئ الكبيرة وشاخت اآلماؿ والمبا

  (1)وىّدىا الّذبوؿ

افتتح الّشاعر قصيدتو بالجممة اإلنشائّية ) يا درب إّني عائد( حّتى " تخمؽ في المغة حيوية       

لممكاف بذكره  حّبومؤّكًدا   ،، فال مجاؿ لمّصدؽ والكذب في ىذا األمر(1)تجذب القارئ إلى الّنّص"

                                                           
 .1/47، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  (1)
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 بأعذب األلفاظاّلتي يتوؽ لمعودة ليا، مؤكًّْدا ذلؾ رامًزا بو إلى كؿ بقعة مف قريتو )الّدرب( 

يريدىا أف تقضي عمى األياـ الّصعبة اّلتي عاشيا في  فيوليفة انتظاري( و العناؽ، و )األشواؽ، 

يتالشى وينتيي، فالّناظر ليذه الكممات يمحظ انتقاؿ الّشاعر مف حالة ( األلـ والبعد ف) تذيب لػِ  غربتو

ُمراوًحا بيف األفعاؿ  ذوت األبداف، ..(و ) مريرة،  فيي لـ عندما ذكر الغربةور، إلى األالفرح والّسر 

ذوت، و )شاخت،  المضارعة في ذكر أشواقو وحنينو اّلتي يرجو ليا أف تستمر، واألفعاؿ الماضية

بمعجـٍ ممزوج بآىاتو، وما  ا ليا االنقضاء واالنتياءفي حديثو عف آالمو الماضية راجيِّ  ىّدىا(و 

التّاء..(  عمى أذف المتمقي مف شعور و الكاؼ، و اء، الثّ و الحاء، و يف، لحروؼ الميموسة ) السّ أوقعتو ا

، فاستقرار الّشاعر الّنفسي بالعودة جعؿ حروفو تنتقؿ مف الّشدة إلى الّرخاوة المتمّثمة بالحزف واأللـ

ماؿ إلى ف ا بتذكره الغربةبإيقاعات الياء والواو والّراحة اّلتي أحدثتيا تمؾ الحروؼ أثناء الّنطؽ، أمّ 

، وىذا المعجـ قّرب المتمّقي مف الّشاعر ليشعر بمصابو "فالمعجـ (2)الّشدة اّلتي انعكست عمى ألفاظو

  .(3)لحمة الّنّص اّلذي يحتؿ مكاًنا مركزيِّا في الخطاب"

ـ قد جاءت تعرض أشواقو الممزوجة بالحنيف إلى أيافأّما قصيدتو ) بير زيت والّدـ الجائع( 

 صباه في بيرزيت، يقوؿ:

 يا ليمة ثمجّية في بير زيت 

 بقرب موقدة 

  بظير مصطبةٍ 

 عقده حجر  وتحت سقؼٍ 

                                                                                                                                                                          
، مجّمة جامعة البعث، المجّمد البنية الّتركيبّية ودًللتيا في قصيدة ) يا غرب( ليالؿ الّسيابيالحسيني، راشد بف حمد،  ((1

 . 181، 2016، العدد األّوؿ، 38
 .234، األصوات المغوّيةُينظر، أنيس، إبراىيـ،  (2)
 .61، تحميؿ الخطاب الّشعري ) استراتيجّية التّناص(مفتاح، محّمد،  (3)
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 مف الّرياح والمطر  وتحت خيمةٍ 

 في بيرزيت 

 يا ألؼ ليت 

 (1)والّضوء... يا لمّضوء مف كؿّْ قنديؿ زيت...

تخرجو امو، وتثير انفعاالتو فّشاعر أليّ اّلتي تشّد الإّف الّذكريات الماضية مف مثيرات الحنيف  

 ث رسـ الّشاعر ليمة شتائّية و وترمي بو عمى ضفاؼ ) بير زيت( حيمف الواقع البعيد عف طموحات

في كؿ مكاف فمؾ األجواء العائمّية الّدافئة، صطبة( مشيًرا إلى حنينو لتمو بتفاصيميا الّدقيقة ) موقدة، 

األّياـ ) يا ألؼ ليت( وما حممو أسموب الّتمني مف  فييا يشعر بالدؼء واألنس، متمنيِّا عودة ىذه

ظياره في صورة الممكف القريب الحصوؿ لكماؿ العناية بو والّشوؽ  تمنى"إبراز المُ  المستحيؿ وا 

 .منح الموقؼ الّسرعة المرتبطة بقّوة الحنيف إلى الماضي في الّتركيب فقد اإليجازأّما  (2)إليو"

وفصوليا؛ فتخوض ذاكرتو عنفواف األحداث، فيي  قريتو اـبالّشاعر إلى أيّ الّذاكرة تعود 

 : في القصيدة نفسيا حاضرة في كّؿ حيف، يقوؿ

 أتثمجيف يا سماء قريتي كما مف قبؿ يا سماء؟

 أـ أّنيا الجراح أرىقت دموعؾ البيضاء؟

 أنا الّصبّي ذلؾ المنفي في العراء

 وليس في محاجري دموع

 (3)ولست أستطيع...

                                                           
 .1/164، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  ((1
 .96، عمـ المعانيعتيؽ، عبد العزيز،  (2)
 .165-1/164، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  (3)
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ناصر، ينبض قمبو بذكراىا، إنيا الّدـ الجاري في عروقو، ياة الّشاعر ىي حبيرزيت  

متسائاًل إف كاف الفرح يحؿ بيا بقدوـ الّثمج كما يستشعر ما يحّؿ بيا مف منفاه، موّحًدا األلـ بينيما، 

عمى الموف األبيض الّداؿ عمى نقاء قريتو  ُمعتمًدا في عيدىا الماضي، أـ أّف الجراح فد نالت منيا؟

فَػ " عممية استدعاء الّذكريات تقتضي تحديد ظروؼ  ا تساؤالتو لما يحدث،ُمكثّفً و  وطيارتيا،

وال يممؾ القّوة حّتى يغّير الواقع ) لست اّلتي في الحقيقة ىي خارجة عف إرادتو،  (1)اكتسابيا"

الكالـ الكثير  أستطيع(، تارًكا نياية المقطع مفتوحة بنقاط تستحث تفكير المتمقي في محاولٍة لمعرفة

ما يمكف أف يكوف قد حّؿ بو ومنعو مف  اّلذي يحممو الّشاعر في تفكيره، ويريد أف ينقمو لبير زيت، 

 العودة ورفض الغربة.

ـّ يجسد دمو اّلذي جعمو يعايش ىذه الّتجربة، يقوؿ:   ث

 يا بير زيت 

 متى أذيب في دمي دمي؟ 

 دمي يجوع 

 دمي ىناؾ في جراح بير زيت 

 دراف كّؿ بيت دمي عمى ج

 وفي العيوف..

 دمي يسيؿ مف محاجر العيوف 

 عمى تراب قريتي 

 عمى أشجارىا، عمى الّزيتوف 

 عمى بياض الّثمج، مثؿ نضرة حزينة الوميض 

                                                           
 .222، مبادئ عمـ الّنفسمراد، يوسؼ،  (1)
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 ومثؿ رأس حاسر ُمطأطئ مريض

 ومثمما األنفاس واألجراس والمآذف اّلتي تعانقت في ىمسيا 

 الخفيض

 (1)في بير زيت.....

فيمجأ إلى تشبيياٍت  ؛عمى بير زيت بمشاعره المرىفة اّلتي تأبى أف تغادرىا رينادي الّشاع 

لترنو إلييا العيوف وتنطمؽ األفئدة توًقا إلى لقاٍء قريب، مزدوجة تعّمؽ صورة بير زيت في غيابو، 

 وجعمو يعايش ىذه المحظات، ووقد شّخص دم ،فيا ىو الّشاعر ينصير في ىذا البعد ويذوب

كّؿ جدراف  ا عمىا الّرمز في إيصاؿ تمؾ الّتشبييات، فالّدـ رمز المقاومة جعمو شعارً ُمستخدًما أيضً 

والّدـ يحمؿ رمز الحياة والموت، وبو يرمز إلى  ليشير بو إلى صمود شعب الّشيداء، ؛بيت

االنكسار، واالشتياؽ، فيو يحمؿ تناقضات لحياة واحدة عاشيا الّشاعر، مبتدًئا مف جرحو الّنازؼ 

كذلؾ الّدموع  وشّبو ر زيت، ووصواًل إلى كرامات الّشيداء الذيف رووا تراب الوطف بدمائيـ، في بي

مف العيوف حزًنا عمى فقد الوطف بالّدـ اّلذي يسيؿ مف جرح ينزؼ باستمرار عمى تراب  المنيمرة

 الوطف.

فالّتكرار "  بشكؿ الفت، ظاىرة الّتكرار عند الّشاعر إّف الّناظر لممقطع الّسابؽ يالحظ ورود 

جعؿ المتمقي ُيمّحور ّمؽ الّنظر في القضية المطروحة وياّلذي يع (2)الوسيمة األساسّية في اإليحاء"

 .الّنّص  ذاىتركيزه حوليا ليجعميا قضية رئيسة في تفكير كّؿ مف يمّر عميو 

رى لّشوؽ الكامف ويعيده إلى بير زيت؛ ليحمؿ ليا الّذكوفي تصّبره عمى ىذا الفراؽ ينبت ا

 يقوؿ: كّميا في قصيدة ) حممت بير زيت(،

                                                           
 .166-1/165، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  1

 .59، عف بناء القصيدة العربّية الحديثةزايد، عمي عشري،  ((2
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 حممت لمغياب بير زيت 

 زيتونةً 

 وصخرًة 

 وبْيت 

 ودمعًة ُتدني الّسماء 

 ماطرة 

 واهلل بعدىا 

 ورغـ أّنني امتطيت الّنير

 (1)ما ارتويت 

 في لحظات حنينو التي ىي " انقالب داخمي يرتبط أقوى ارتباط  ناصرلدى تشتعؿ الّذكرى  

( ُترّسخ انتماءه لبمده اّلذي ال ) زيتونة ،لتشّده إلى تفاصيؿ سابقة حاضرة في ذىنو (2)ّتذّكر"بظاىرة ال

يحمؿ " عالمة ألفة ال  بيت() والغياب،  مبو اّلذي ال يضعؼ برغـبصالبة ق)صخرة( و يساوـ فيو،

معالـ عمى نحو ما مف ، وتزداد فكرتو إلحاًحا بكمماتو الّرمزّية " ففييا تتأّتى رؤية اإلنساف ل(3)تُنسى"

 مكانو شيء الجًئا لممجاز في وصؼ ، وال يحؿّ اّلتي تعيده لحب  كامف ال يزوؿ (4)األنحاء الّروحية"

غربتو مف خيرات، إاّل أنو بقي كاّلذي امتطى الّنير ولـ يصبو تعبو في بعده عف الوطف وما في 

 ه.ماؤ 

                                                           
 .3/15، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  (1)
لّدراما، المجّمد الخامس عشر، العدد األّوؿ، ، مجّمة عالـ الفكر، الّشعر واالغربة المكانّية في الّشعر العربيبدوي، عبده،  ((2

 .34ـ ، 1984
 . 51، جماليات المكافباشالر، غاستوف،  (3)
 .185، الّتركيب المغوي لألدبعبد البديع، لطفي،  (4)



94 
 

اتّية حمميا الّشاعر في مراحؿ حياتو إّف عنواف القصيدة )حممُت بير زيت( يصّرح  بتجربة ذ 

 ، يقوؿ: بعد القسري إاّل أّف بمدتو حاضرةٌ ال يشيا بعيًدا عف بير زيت، فرغـاّلتي ُأجبر أف يع

 حممُت لمّصواب بير زيت 

 كوفيًة بيضاء لموضوح 

 كيؼ يستطيع وجو الّصدؽ 

 أف يعير ضحكة 

 لحيمة الوجع؟ 

 وكيؼ يخفي عف مشّرد 

 شرارة الولع؟

 نت ضدي ُمرغًما ىؿ ك

  (1)أـ ُكنت مع ....

 يذكر األشياء اّلتي تعّمؽ انتماءه لألرض، وقد صّرحلبير زيت يجعمو  إّف اشتياؽ الّشاعر 

بمفظ ) كوفية بيضاء( الّدالة عمى المقاومة والّصمود فيي رمز وطني لنضاؿ الّشعب  ذلؾ

تبعيا بمفظ ) لموضوح(؛ ألّف حّؽ  ثـّ  وجاء بيا نكرة ليعّمميا في شّتى بقاع األرض ،الفمسطيني

 .ليس بحاجة لممساومة والجداؿواضح المقاومة والعودة واالنتماء ليذه األرض 

ـّ   و عمى محّطات ُتحيمنا إلى مشاىد ُتييمف عمييا جاع ذكرياتو وأشواقر يقؼ الّشاعر في استث

ُث أظيرىا في أسموب حيعاطفتو الّصادقة اّلتي ترفض الّتكمؼ والّتمثيؿ في مثؿ ىذه المواقؼ، 

" كؿ حالة شعورّية  ألفّ  االستفياـ اإلنكاري اّلذي خدـ الموقؼ، وما أضافتو الحالة الّنفسية عميو،

                                                           
 .3/17، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  (1)
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، والموجوع ال وىوس الّرجوعالبعد  فالّمشّرد ال تزوؿ مف عينيو حسرة  (1)ىي وحدة قائمة بذاتيا"

 ُتخرج شفتاه ضحكة صادقة في ليالي الوجع.

 

 المدف الفمسطينّية  الحنيف إلى – 2

و في كؿ مكاف نيف الّشاعر وشوقو لبمدتو عف حنينو لممدف الفمسطينّية كاّفة، فيينفصؿ حال  

الّرجوع، واحتضاف الّتراب، ففي كّؿ  إالّ  يرويوال وقمبو يّدؽ ُمتمّيًفا لغياب طاؿ صباه، يسترجع أّياـ 

اّلتي  ّشاعر في مجموعتو زيتي وزيتونيركف وزاوية لو ذكرى تعيد لقمبو نبضو، حيث برزت أشواؽ ال

 وبّث حنينو لتمؾ األياـ اّلتي كانت تروي ظمأهأخذ يتفقد نفسو فييا مع تفّقده لتفاصيؿ الوطف 

 (2)بتفاصيميا الّدقيقة.

تسرد لو لحظات استأثرت جميع المدف الفمسطينّية حّب الّشاعر واىتمامو، فمكؿ  منيا حكاية  

يقوؿ في قصيدة ) الحنيف(  حاممًة الحنيف المسكوف باأللـ واالنتظار، ،العمر الجميؿ قبؿ المنفى

 اّلتي بّث فييا حنينو لممدف كاّفة: 

 دمع يافا؟

 أـ دمعة مف ِجنيف؟

 لسُت أدري....

 في كؿّْ أرٍض 

 حنيني 

 أخذتني الّدماُء حيًنا 

                                                           
 .32، الّنقد األدبي )أصولو ومناىجو(سّيد قطب،  (1)
العودة المبتورة موازنة بيف ديواني أديب ناصر ) زيتي وزيتوني( وىشاـ عودة ) أقتفي خطو ر محّمد، ُينظر: حنني، زاى (2)

 . 203ـ ، 2018آذار  –( 1العدد الّرابع واألربعوف ) –، مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والّدراسات ذاكرتي(
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 إلى القدس 

 وحيًنا 

  (1)وفسمإلى ُربى ميْ 

 نبُض قمبي 

 زيتونٌة 

 مف بالدي 

 ونخيؿٌ 

  (2)نبضو مف جنوف

يزداد شوؽ الّشاعر وحنينو وبكاؤه إلى أماكف مرتع صباه، فتنسكب دموعو حنيًنا إلى يافا 

يرثي ماضيو المسموب فالحنيف ، فيو وجنيف وما بينيما مف بقاع ُسمبت تروييا دموع الُمبعديف

ـّ فيو الّشاعر ما فقده بال عودة ) في كّؿ أرض حن يذكرضرب مف الّرثاء  تحممو الّذكرى إلى يني( ث

أخذتني الّدماء( وتموح بو إلى ميسموف؛ لتّذكره بأمجاد العرب اّلتي ضاعت بالّتخاذؿ قدس )شيداء ال

ف اختمؼ المكاف والّزماف،  وال يزاؿ برغـ العناء ُيذّكر أّف ال شيء يطفئ والخيانة، فالمصاب واحد وا 

يتوف  يحمؿ معاني " الّتجّذر في األرض، وتعزيز فكرة فالزّ ظمأ قمبو إال بالده ) زيتونيا ونخيميا( 

" ، أّما النخمة فيي رفيقة العربي في ترحالو (3)الّصمود، والبقاء، والّرغبة في تحقيؽ الّسالـ واألماف"

وحيف يرى الغريب الّنخمة يرى فييا امرأة تشاركو الغربة والحنيف، فتييج أشواقو حنيًنا إلى األىؿ 

 .بوجودىا يأنُس بتذّكرىا يالت (4)واألوطاف"

                                                           
العربّية، ففيو انقرضت أّوؿ دولة عربّية تأسست في الّشاـ  يـو ميسموف: مف أخطر األّياـ اّلتي مّرت عمى تاريخ األّمة (1)

 ، المقدمة.يـو ميسموف)دمشؽ( ولـ تدـ ىذه الّدولة أكثر مف سنتيف، ُينظر: الحصري ساطع، 
 .1/392، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  (2)
 .13، يدة أف تنتيي أنموذًجا"الُبنية الّنصّية في شعر محمود درويش "ًل أريد ليذي القصعويضة، إيناس عايد،((3
 . 165، الحنيف والغربة في الّشعر العربيالجبوري، يحيى،  (4)
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أشواقو لممدف الفمسطينّية فيي ظاىرة ال يشوبيا شيء، فطفؽ يصدح بكمماتو الممزوجة  اأمّ  

 بالّشوؽ تارة، ووصؼ عيدىا القديـ تارة أخرى. ومف تمؾ الُمدف: 

 أ ( بيت لحـ 

تروي تجذب قدسية المكاف وروعتو كّؿ مف يمر بو لترّسخ في ذاكرتو حروًفا ال تنمحي،  

األصالة والقدـ، وتمؾ الّشحنات اإليجابّية تبّثيا بيت لحـ في زائرييا، وىذا ما حّؿ بناصر عند 

ليصدح بأشواقو وحنينو لوطنو،  (1)زيارتيا، " فالمكاف ىو الّشرارة األولى اّلتي ينطمؽ منيا الّشاعر"

 ، يقوؿ:في بمده دة لكؿّْ بقعةعّبر عف أحقيتو بالعو قصيدة ) لي كّؿ شيء في البمد( ففي 

 لي نجمٌة في بيت لحـ 

 تؤنس الّرعاة 

 يفرشوف حقوليـ 

 ويسيروف 

 ولي مغارة ولودٌ 

 مف صخورىا 

 صغارُنا

 اّلذيف قبؿ موعد الفطاـ 

 ُيفطموف

. 

. 

                                                           
، مجمة الجامعة 92 جماليات الّتشكيؿ الّزمكاني في ديواف لماذا تركت الحصاف وحيًدا لمحمود درويش"بني عودة، نسيـ،  (1)

 ـ.2014عدد الثاني، اإلسالمّية لمبحوث اإلنسانّية، المجّمد الثّاني والعشروف، ال
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 لي كؿ شيء في البمد

 المرُّ 

 والمباف 

 والّذىب 

 عمى المياه وخطوة مشتْ 

 ىزَّ كعبيا اليياج 

 (1)فانسحب

ظر لكمماتو الّسابقة بعنصر الّتشويؽ في تقديـ الخبر عمى المبتدأ اصر النّ ّشاعر ناالجذب  

انتباه  دلؿ عمى أحقيتو بيذه الممكية، ويمفتلي لو مّرات عّدة بيف طّيات القصيدة ) لي (الّنكرة، مكّرًرا 

 فاإلنساف " إذا انفعؿ أصدر أصواًتا موقعةالقارئ ليا) لي نجمٌة، لي مغارٌة، لي كؿ شيء ..( 

كاف يتنعـ بيا  انو مف تفاصيؿوىذا االنفعاؿ اّلذي حّؿ بالّشاعر صادٌر عف حرم (2)بحسب انفعالو"

ات الّتحدي والّصمود بذكر ظممزوجة بيف لحظات الرخاء في الّنظر إلى الّرعاة، وبيف لحنفيو،  قبؿ

ضفاء القدسية عمى كمماتو بأطفاؿ الحجارة اّلذيف يفطموف عمى الحجر والبارود،  ذكره ) مغارة وا 

حيث كاف الّرعاة يحرسوف  عميو الّسالـ وميالده في المغارة،ولود( في إشارة إلى قّصة المسيح 

فقد  (3)عندما ُولد المسيح " وكاف في تمؾ الكورة رعاة ُمتبدّْيف يحرسوف حراسات الميؿ عمى رعيتيـ"

عاة وىـ يمّجدوف اهلل ويسبحونو عمى ثـّ رجع الرّ عمـ الّرعاة بوالدة المسيح وذىبوا ليتحققوا مف ذلؾ " 

يبرز حنينو الخالص لبيت لحـ، وفي ذكر الّشاعر لتمؾ التفاصيؿ  4كّؿ ما سمعوه ورأوه كما قيؿ ليـ"

                                                           
 .25-3/21، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  1
 . 60، مفيـو الّشعرعصفور، جابر،  2
 . 8:  2، إنجيؿ لوقا، العيد الجديد 3
 . 20:  2، نفسو صدرالم 4
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 قدسية مف تزيديكمف في استيعاب القّصة األصؿ لقصص فرعّية أخرى   وتضمينو تمؾ القّصة

 .(1)وأىمّيتو المكاف

حدث في بيت لحـ مف خالؿ تناصو لقصة المسيح مع التالميذ ويظير حنيف الّشاعر الّديني لكؿ 

عندما أمرىـ أف يركبوا الّسفينة، ) وخطوة مشت عمى المياه( فعندما  أدركيـ وجد أّف السفينة 

أصبحت في عرض البحر فذىب إلييـ ماشًيا عمى الماء " وفي اليزيع الّرابع مف الميؿ مضى إلييـ 

 .(2)يسوع ماشًيا عمى الماء"

بكممات تعكس األحقية المطمقة بكّؿ ذّرة ونقطة، في حموىا ومرىا،  تأكيد الّشاعر يعاود ثـ      

تحّرؾ مشاعره وانفعاؿ أحاسيسو بكّؿ لحظة يحفُّ فييا إألى ى الّدالة عماج( ىيّ و حالتو الّنفسية ) ىّز، 

 .بيت لحـ

 ب ( بيت ساحور 

و بيئتيا مف بكّؿ ما تحمم تماـ الّشاعر،أّما بيت ساحور، فيي كجارتيا بيت لحـ استأثرت اى 

 ، يقوؿ:حاضرة في ذىنومثيرات 

 في بيت ساحور 

 الرُّعاة بكؿّْ شوٍؽ 

 يسيروف 

 ىذي الّسماء سماؤىـ 

 تعمو سماؤىـ 

 فيصعدوف 

 تدنو مف الّشرفات 
                                                           

 .73، تحميؿ الخطاب الّروائيُينظر: يقطيف، سعيد،  ((1
2
 . 25:  14، إنجيل مّتى، العهد الجديد 



111 
 

 تشعؿ ليميـ 

 فييّمموف 

 ىذي سماء الّنجـ 

 والوعد المشعشع 

 في العيوف 

ـُ انتظار سطوعو   وُى

 كما الّتراب و 

 مرابطوف 

 ُحرّاسو 

 وىـُ السُّرى 

ـُ الرُّعاة   وُى

   (1)الّشاىدوف

مف الّشوؽ  ره أياميا اليادئة في غربتو ضربإّف وصؼ الّشاعر لمدينة بيت ساحور، وتذكّ  

فالّشاعر يأخذه حنينو الّديني لذكر الّرعاة فييا، مستحضًرا قّصة الّرعاة يوـ مولد والحنيف ليا، 

) سماء الّنجـ، والوعد  _عميو الّسالـ_ حيف سطع الّنجـ عمى الّرعاة ) فييمموف( معالمسيح 

ذا مالؾ الّرب المشعشع(، فيـ كانوا الّشاىديف عمى ىذا الحدث كما ورد في الكتاب المقّدس "  وا 

ولد  " إّنوفبّشرىـ الّرب بوالدة المسيح  (2)وقؼ بيـ، ومجد الّرب أضاء حوليـ، فخافوا خوًفا عظيًما"

، فيذا الحنيف الجارؼ ىّز وجداف الّشاعر في (3)لكـ اليوـ في مدينة داود ُمخمّْص ىو المسيح الّرب"

                                                           
 .266، 265وورد ذكرىا أيًضا في الّصفحات :  .3/246، األعماؿ الّشعرّية، ناصر، أديب 1
2
 .9:  2، لوقا العهد الجديد 
3
 . 11:  2، لوقا المصدر نفسه 
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اّلتي تتّقد في غربتو، فال مؤنس وال غربتو، وشّد مشاعره الّرقيقة إلى ميد المسيح _ عميو الّسالـ_ 

 صديؽ يخّفؼ عنو عناء ذلؾ.

فالّشاعر يستحضر المدينة وأىميا ليسمط  ي والثّبات فييا،يدة كممات الّتحدحظ القارئ لمقصموي      

في حمايتيا،  حّراس( ال يتوانوفو ) مرابطوف، الّضوء عمى المدف الفمسطينّية كافة، ومقاومتيا، فأىميا

 فيـ الّرعاة الّساىروف. حّقيـ ال يغيبو 

 

 القدس(  ج

القومية والوطنّية  استأثرت القدس اىتماـ جّؿ الّشعراء، فقد استحضروىا في قصائيـ 

باعتبارىا قضية مركزية حاضرة ال يمكف إغفاليا، والّتخمي عنيا، فالّشاعر ىنا وقؼ في ذكره 

باب العمود( ذكر فييا ِػ )ونيا بنْ قصيدة عَ ، في سبوابة القدلممدينة عند باب العمود باعتباره 

 لحياة، يقوؿ:ليذا الّركف اّلذي يشّع با التفاصيؿ الّدقيقة في المواسـ المختمفة

 ىو انتظاره حّتى نجيء 

 وقبؿ أف نيشَّ بالّسالـ 

 يطرح الّسالـ 

 ما أكثر اّلذي لديو 

 غار ولمكبار لمصّ 

 حمو الكالـ 

 وكعؾ سمسو 

 ونكية زعفراف

 ويداف وقدماف 
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 لمحارات 

 والحـر الّشريؼ 

 (1)ما زلت أذكر

ف اّلذي يدخؿ القدسية عمى قمب باب العمود ويذّيمو بذكر الحـر الّشريؼ المكا يذكر الّشاعر

يضفي عمى الّطبيعة اّلتي نعرفيا وضوًحا وبروًزا لـ يكونا ليا  كّؿ مف مّر بو، فذكر الحـر القدسّي "

الجًئا لمّرمز في حديثو  حبِّا، لّسباؽ لرّد الّتحية عمى زائريو، ثـ يجّسد باب العمود بجعمو ا(2)مف قبؿ"

وما يحممو مف  وضملغقدماف( فجماؿ الفف األدبي يتمثؿ في ا) يداف، و  ػِ و الالمحدود بعف عطائ

ـّ يذكر ناصر جزًءا مف ىذا العطاء (3)معاٍف خفّية تثير الّنفس وتتركيا في حيرة الستكناه حقيقتيا ، ث

بكعكو وسمسو اّلذي يمّيزه ويتمّيز بو عف جميع  يفيض عمييـ بخيراتو )لمّصغار والكبار( وفي

 بو راسًما طّيبة، ورائحة مميز لوفٍ  مف يممكو لما سواه؛ عّما( الّزعفراف) امنتقيً  المناطؽ مف حولو،

اّلتي ما تزاؿ تمؾ األمور  ،كمماتو قراءة عند والّسعادة بالّراحة يشعر المتمقي جعمت حسّية صورة

ويشتاؽ إلى كّؿ برغـ تباعد الّزمف، حاراتيا، أزقتيا، حاضرة في ذاكرة الّشاعر ) ما زلت أذكر( 

 .ؿ فيياجمي

إّف الّشاعر ال يذكر فقط قدسية األماكف الّدينية المسيحّية فقط، بؿ يضفي قداسة أماكف 

المسمميف أيًضا، رامًزا بذلؾ إلى الوحدة الوطنية اّلتي تجمع أبناء فمسطيف دائًما في كؿ حدث، وال 

مف ناحية، وكنيسة ننسى تعاوف أبنائنا في ىذه البقعة المقّدسة اّلتي تضـ القّبة والحـر الشريؼ 

 القيامة مف ناحية أخرى، فيو لـ ينَس ذلؾ ) ما زلت أذكر( التّفاصيؿ كاممة.

 

                                                           
 .3/226، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  (1)
 .197، الّتركيب المغوي لألدبعبد البديع، لطفي،  (2)
 .129، ألدبيقضايا الّنقد اُينظر: طبانة، بدوي،  (3)
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 يافا( د

 ، عّدة صورحيث جاءت عمى شعر شعراء فمسطيف، مف يافا بنصيب وافر حظيت مدينة  

المحبوبة ، وتّجمت عند الّشاعر في (1)منيا : يافا المناضمة، ويافا المحبوبة، ويافا المنكوبة وغيرىا

 مة اّلتي رّسخت لحظات األلفة واألنس لديو، يقوؿ: المناض

 ُكف شجاًعا .. وتنّيدْ 

 ىذه المحظة ًل ُتنسى

 َفِعْشيا .. وتنّيد

 واعشؽ البحَر القديـ 

 ُربما الّرمؿ تيّودْ 

 بعرايا

 فابسط الّرمؿ الُمشّرد

 واجعؿ الّدمعة موجة 

 وانشر األشواؽ ظاًل 

 وتوّسدْ 

 اًقاُيقبؿ البحر عن

لى خديَؾ يصعد  وا 

 أنت في يافاؾ

 يا عافاؾ

                                                           
 7661إلى  7691صورة مدينة يافا في نماذج مف الّشعر العربي منذ عاـ ُينظر: األقطش إسماعيؿ و الّنعيمي أحمد،  ((1
 . 118ـ ، 2012، 4+3، مجّمة جامعة دمشؽ، العدد ـ
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 فاسعدْ 

 أنت في المحظة 

  (1)أْوحد

ممتمًسا ومخاطًبا أبناء وطنو بدأ الّشاعر ناصر قصيدتو باألسموب اإلنشائي ) كف شجاًعا( 

ُمتّذكًرا أيامو الجميمة فييا، وُمذّكًرا بيا  بالثبات بشجاعة وقّوة، فيـ أصحاب األرض وليـ الحؽ،

في حّثيـ عمى البقاء والّتمسؾ  توّسد(و اجعؿ، و اعشؽ، و بيف فعؿ األمر ) ِعش،  فقد راوح غيره،

في تأكيد ممكّيتو وبيف ضمير المخاطب ) أنت(  مالمح الّتيويد اّلتي حّمت بيا،باألرض برغـ 

تمّقي إثارة انتباه المُ ليشعر المخاطب أّنو محّط عافاؾ( و كاؼ المخاطب ) يافاؾ، لألرض مع 

ف ، و (2)بصيٍغ مختمفة لذلؾ األمر اّلذي أّكدهمامو واىت يحثيـ عمى الّتمسؾ بيا وتسخير ما فييا وا 

الواضح ؾ الحؽ اًل بيا عمى ذللُمدّ ، فيذه المحظات ممكيـ الخاص، يـفّكمو مسخر لسعادت كاف ألًما

 دثر.اّلذي ال يزوؿ وال ين

يافا بقولو ) عناًقا، وانشر  بتعبيره الّصريح عف مدينة المكافالّشاعر حنينو إلى  يبرز

لمعناؽ يبرز قّوة ارتباطو باألرض، والعناؽ خير معّبر عف الحب، مشّبًيا أشواقو ليا  فذكرهاألشواؽ( 

 بالعطر اّلذي ينشره فوؽ ىذي األرض لتزيد مف عبيرىا وجماليا .

 

 : الحنيف إلى ذكريات الماضي ثانًيا

فّؾ عف إثارة عواطفو فال تنلد في نفس اإلنساف، إّف ذكريات الماضي ليا وقعيا وأثرىا الخا 

 فيعصؼ الحنيف قمب الّشاعر وتبقى ناقوًسا يدّؽ خيالو، ويأخذه إلى الماضي الجميؿ، ، اليّياجة

                                                           
 .3/253، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  (1)
 . 483،أسسيا وعموميا وفنونيا البالغة العربّيةُينظر: الميداني، عبد الرحمف،  (2)
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 امو الجميمة الخالية.ليطير بو إلى أيّ 

اـ الماضي بالحنيف إلى األـ، فالّشاعر في ذكره لتمؾ األياـ يستحضر يمتزج الحنيف إلى أيّ  

 :في قصيدة ) أريد ( البداية والّنياية لكؿّْ شيء جميؿ، يقوؿفيي رة أّمو صو 

 في قريتي 

 وحيث يحضف الّزماف عالـ الّطفولة 

 في ميدىا العريؽ 

 البداية الجميمة رجوُت عودة 

 طفولتي الحبيبة الّظميمة ...

 في قريتي 

 رجوت أف أعود ذلؾ الّطفؿ اّلذي خال مف اليمـو 

 األزّقة القديمة  مع الّصغار نوقظ

 ونصنع العرائس الّدميمة 

 بالّطيف .. باألخشاب.. بالخرؽ 

 فيزحؼ الّضجيج والغبار والبكاء 

 لألميات في بيوت الحيّ 

 فتخرج الّنساء 

 ينيرننا 

ـّ   (1)نفترؽ ....وث

                                                           
 .1/49، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  1



116 
 

اّلتي عّبر عنيا في بداية  اآلمنة طفولةيتضمف ذكر مالمح ال ا درامًيايرسـ الّشاعر مشيدً 

اّلتي ، تو بالفعؿ المضارع ) يحضف( الّداؿ عمى الحب واألماف الُمنعكس عمى أّيامو في القريةقصيد

اّلتي " تبّث الحركة والحياة  الجًئا لالستعارة يرجو أف تعود، ويعود لربوعيا طفاًل خالًيا مف اليموـ

ات ) ظميمة( داللة في حديثو عف الّطفولة اّلتي شبييا بالروضة كثيرة األشجار والخير  (1)والّنطؽ"

. الجميمة( و يا مف ألفاظ ) الحبيبة، قوما راف جماؿ تمؾ األّياـ وما صاحبيا مف ىدوء واستقرارعمى 

 (الخشب والخرؽ والّطيف)البسيطة مف  لعابألل لة الغائب؛ فقد استحضره في ذكرهأّما مشيد الّطفو 

فالبيت  ؛رهاليقظة في لحظات تذكُّ  ـأحالفي مشيد قريب مف  ذاكًرا مشاىد األلفة التي تعّد كنًزا ليـو 

، وبيف ما يرجو تحققو  تتنقؿ بيف الواقع اّلذي ألفو وعاشو (2)يثيراف أحالـ يقظة متعارضة"والفراغ "

 .وحدوثو بالعودة المأمولة

 ، يقوؿ:اتو مع أّمو اّلتي تستحضر لو ما مضىوفي موضع آخر مف القصيدة يسترجع ذكري

 في قريتي 

 ّلذي مضى ألوذ لميـو ا

 وأطمب الّصور 

 فتأتي أّمي بما ندر؛

 بخصمٍة مف شعري الّطويؿ 

 بدفتٍر مألُتو رسـو 

 بكومٍة مف زجاج 

 >.. أنت قد كسرت أكثر األطباؽ 

                                                           
 .148، عمـ البيافعتيؽ، عبد العزيز، ((1
 .64، جماليات المكافبشالر، غاستوف،  (2)
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 مف دوف أخوتؾ 

 وقد كسرت جّرة الّزيت اّلتي نعّدىا لموسـ الّشتاء

 وكنت ما تشاء ...<

 أنا كما أشاء؟!

  وراح صوت أمي الحبيبة الحنوف

 يمممـ السنيف 

 (1)يعيدىا بال ممؿ

في حنيف الّشاعر ألّياـ قريتو، كانت أّمو حاضرة تحمؿ تفاصيؿ أّيامو كاّفة، فاألـ عالـ  

وء اّلذي يحمؿ في طّياتو معنى المج )ألوذ( المضارع المستمر ذلؾ بالفعؿ ألّوؿ، مؤّكًدااألبناء ا

الّرسوـ( و  ُتمحى مف ) الّصور، وخصمة شعر، ات الواالحتماء واليروب مف الواقع، ليرجع إلى ذكري

يمممـ، اّلتي ال يمّؿ مف تكرارىا )  وحرّيتو في المعب والميواّلتي كانت تعيد لو أمجاد طفولتو، 

و مف نقؿ تنالّنص مرونة مكّ  ارعة والماضية أكسبؿ الّشاعر بيف األفعاؿ المضوتنقُ ، يعيدىا(و 

يو الواقع المرير اّلذي قّيد ُحرّيتو و في لحظات تذّكره ينبّ لكنّ  األحداث لمقارئ بسالسة دوف تكّمؼ،

منتقاًل مف الحديث بياء المتكّمـ إلى الضمير  وغيبيا، فيمتفت متعّجًبا ومستنكًرا ) أنا كما أشاء(

فتتصارع األفكار ، (2)لتوجيو عناية القارئ، وتبياف صراعو الّذاتي في مواجيتوالمنفصؿ )أنا الفردّية( 

  ويتأـز موقفو، لما فقد مف حرّية في مكاف لـ يكف فيو كما يشاء.في رأسو، 

 ويتابع أسفو عمى ما مضى في القصيدة نفسيا، يقوؿ:  

 أريُد ما فقدت 

                                                           
 .51-1/50، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  ((1

 .3/315، البرىاف في عمـو القرآفُينظر: الّزركشي، (2) 



118 
 

 حريتي اّلتي تموت كؿ يـو 

 أريد أف أشّؽ غايتي كما أشاء 

 الّطامعوف أوصدوا األبواب 

 خمت ىنا الّطرقات... قد خمت 

 إًّل مف الكالب 

 ُت خمؼ باب وقد قبع

  (1)يا ضيعة الّشباب

ُيرّكز الّشاعر في قصيدتو عمى فاعمية الفعؿ المضارع )أريد( في إصراره عمى حّقو  

صراره عمى قضاء أيامو كما يشاء،  ال محالة مف تحقيؽ حممو، فاألبواب موصدة  لكفالمسموب، وا 

مكاف ال يعرفو خمؼ ) باب( في  ابعد أف وجد نفسو قابعً وال سبيؿ لذلؾ، ويستدرؾ مرارة الواقع 

مستخدًما صيغة الّنكرة الّدالة عمى الّشيوع والعموـ، فكّؿ األماكف خارج وطنو ال قيمو ليا عنده وال 

 تتمّيز عّما سواىا بشيء.

ألمو الّدفيف اّلذي ُزرع في قمبو، فنبت الحزف  الّشاعرأّما في قصيدة ) حنيف( فقد بّث  

نفٌس آلالمو اّلتي أبت االختفاء، تة ودمعو مؿء الجفوف، فالبكاء مواألسى عمى فراؽ األىؿ واألحبّ 

 يقوؿ:

 ُكّنا في قريتنا 

 واحُدنا أجياؿ 

 طفٌؿ..

 رجؿٌ 

                                                           
 .1/52، األعماؿ الّشعرّية ناصر، أديب، (1)
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 كيٌؿ..

 حشُد نساٍء وزغاريد 

. 

. 

 كّنا في الّسراء 

 وفي الّضراء

 غيارى 

 كّنا..

 كّنا..

 كّنا.. 

 أكره ىذا الفعؿ الّطاعف في الحرماف 

 ألّني وحدي 

  (1)ي اآلفأحمؿ جرح

معنى الّتحسر والقير وما فيو مف  ) كّنا( اّلذي يحمؿقصيدتو بالفعؿ الماضي  اعرافتتح الشّ  

فيو يحفُّ إلى زمف الوصؿ واليناء وفقد مظاىر األلفة والمحّبة والّتجمع في قريتو،  الّنقص والحرماف

فبذكره األجياؿ المختمفة  ،رح أيًضافي مناسباتيـ الّسعيدة واألفراح، وفي الفقد والتّ والمحّبة والّتجمع 

الّتوحد فيما بينيـ، وحب الجماعة، ويظير مفارقة مف ) طفؿ، ورجؿ، وكيؿ، ونساء( يدّلؿ عمى 

جمّية بيف زمف الوصؿ الجميؿ قديًما، وبيف زمنو الحالي اّلذي يكره أف يذكره فقد ُأثقؿ فيو حممو 

 وحده مع صراع األّياـ.

                                                           
 .186-3/184، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  (1)
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 ُمكّرًرا اـ الخاليةمو لمواقع ) وحده( وبيف حنينو لأليّ عر في تقبّ الّصراع موقؼ الّشا ويؤـز

وصفو بالفعؿ وقد  (1)اّلذي "جعؿ الّصراع في حالة مف الّتصاعد" مّرات أربع الفعؿ الّناقص) كّنا(

الجًئا لمّنقاط المفتوحة بعده، لرفع مستوى الّشعور في القصيدة لدرجة غير عادية، وعدـ الّطاعف( )

، تارًكا لو العناف لمعرفة جزئيات الّصورة اّلتي رسميا (2)ارئ باأللفاظ اّلتي أراد إيصالياإفصاح الق

يتو، فتتصارع األفكار في رأس الّشاعر اّلذي يحّف لتمؾ األياـ، بحموىا وُمّرىا، حّتى ألميا في قر 

لّنفس بيف ، فخرجت كمماتو " تعبيًرا عف تنازع اأىوف عميو مف الوحدة اّلتي يعانييا في غربتو

 في منفاه. (3)البواعث والّطوارئ الخارجّية وما يستبّد بيا مف ميوٍؿ ونزعات"

لـ يقتصر حنيف الّشاعر إلى أياـ ليوه وصباه فقط، بؿ امتد ليعيد لو أياـ الماضي، والقرية،   

  فأعادتو الّذكرى إلى تينة الّدار، يقوؿ:والبيت وما يحيط بو، 

  حيف مّدت تينة الدار يدييا

 عانقتني 

 لـ أكف فاّلحيا يوًما 

 ولكف عرفتني 

ـّ قالت:   ث

 ُبنيّ يا 

 أتناديني  أبي  -

 آتي إليؾ؟

 ىا أنا في ليفتي 

                                                           
 .142، المكّوف الّنصّي في شعر أديب ناصراخالوي، سماح محّمد يوسؼ،  (1)
 .253، قضايا الّشعر المعاصرُينظر: المالئكة، نازؾ،  (2)
 .1/52، في الّنقد واألدبحاوي، إيميا،  (3)
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 (1)بيف يديؾ...

لمّسالـ  رمزٌ " ىي بدورىااّلتي  بّث الّشاعر ناصر حنينو لقريتو وتفاصيميا بذكره تينة الّدار 

فالتّينة خير مثاؿ  ليفتي(و لمتّينة وىدوئيا ) عانقتني، تتناسب مع ذكره  اظً منتقًيا ألفا (2)والخصب"

وما أحدثتو ياء المتكمـ مف مساحة أتاحت نقؿ  ُيذكر في الحديث عف الحنيف واالشتياؽ لممكاف،

توقيعات نفسّية تنفذ إلى " ، فالموسيقىلتعايشو شعور الّتجربة نفسيا مشاعر الّشاعر المرىفة لممتمقي

القارئ ليذا المقطع يمحظ اليدوء الكامف بيف و  ،(3)ماقو في ىدوٍء وصمت"صميـ الُمتمّقي لتيّز أع

"الموقؼ يقّرر الميجة، في حواره مع التّينة المعطاءة فػثنايا سطوره بما يتالءـ مع ىدوء الّشاعر 

 أّكدىا وسالسةً  زاده رخاءً  مّدت( الّداؿ عمى العطاءه لمفعؿ )وانتقاؤ  (4)والميجة تعكس الموقؼ"

فضاًل عف قيمة تمؾ   الّنعمة الدائمة المقترنة بيا،عطائيا المستمر و  يدىا( لتبيافالمرسؿ ) بالمجاز

 اّلتي أضفت عمى قصيدتو نوًعا مف القداسة واليدوء.الشجرة الّدينّية 

 

 ثالثًا: الحنيف إلى األىؿ واألصدقاء

فرحو وترحو، وكيانو إّف العائمة تشّكؿ اإلطار الّنفسي والعاطفي اّلذي يموذ إليو الفرد في  

ذا ما ابتعد اإلنساف عف محيط ىذا ور فيو عالقاتو االجتماعّية والعاطفية، اّلذي يبمالمستقؿ  وا 

اإلطار فإّنو يشعر بفراغ ال يمكف سّده، فالحنيف مرتبٌط بعاطفتو الّصادقة ليـ اّلتي ال يتخمميا 

 ُمجاممة أو ُمجاراة.

                                                           
 .3/166، اؿ الّشعرّيةاألعمناصر، أديب،  ((1

باكستاف، العدد  –، مجّمة القسـ العربي، جامعة بنجاب الّرموز ودًللتيا في شعر توفيؽ زّيادإبراىيمي، عزت مال وغيرىا،  (2) 
 .97ـ، 2019الّسادس والعشروف، 

 .178، في نقد الّشعر العربي المعاصرالّصباغ، رمضاف،  (3)
 .703، ىات والحركات في الّشعر العربي الحديثاًلّتجاالجيوسي، سممى الخضراء،  (4)
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وحالتو الّشعوّرية بالبعد ينطمؽ اإلنساف منو،  ّوؿ الذيلحصف المتيف والكياف األتعّد العائمة ا 

عنيـ انعكست عمى أشعاره اّلتي ىي المتنفس الوحيد لو في غربتو، فشعره " صياغة النفعاؿ 

ما مّر بو عمى مدار أعواـ الّنفي، وقد تخّمؿ حنيف الّشاعر ألىمو معظـ لما يحيط بو، و  (1)الّنفس"

 نينو ألبيو رسالة في معتقمو في األرض المحتّمة، يقوؿ:ومّما ورد في ح ،قصائد الحنيف

 أبي الحبيب 

 رسالتي تأتيؾ مف مخيـ الغربة 

 إلى معسكر اعتقالؾ الّرىيب 

 تحية وبعد،

 وًل أريد أف أصوغ لؾ 

 حّبة ُقّبةمف 

 أوًلدؾ اّلذيف ىـ زوادة الحياة 

 سّتة 

 منيـ مشتتوف في المخيمات أربعة 

  اثناف يمعقاف غّصة عندؾ

  (2)بمغيما سالمي

قصيدتو بشحنة مف االشتياؽ لوالده ) الحبيب( اّلذي عانى كمعاناتو مف األسر،  بدأ الّشاعر 

وح الخطابية الرّ  يالحظ ر لتمؾ الرسالةالناظو ، صفو بػِ ) الّرىيب(بؿ قد تكوف أسوأ في معتقمو اّلذي و 

وذلؾ مف  الخمسة، خوتوألو  أشواقو وحنينو لوالدهعمى وصؼ حاليـ وبث  وقصر الخطابلديو  

                                                           
 . 54، مفيـو الّشعرعصفور، جابر،  (1)
 .1/143، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  (2)
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تات ومف جانب آخر لفت االنتباه لمشّ صبر فس باليمـ والتّ سمات الرسائؿ الخطابية التي تشحف النّ 

ـ في مسيرة الشتات والعذاب مدّلاًل بناء فمسطيف، وما يرافقيـ مف صعوبات وألوبأبيـ  ي حؿّ الذ

يتوافؽ مع ما  في ىذا الموقؼ وما أبانتو الحروؼ الميموسة مف ضعؼٍ  بقوؿ ) يمعقاف غّصة(

فال قوة وال حيمة ، (1)فالحروؼ الميموسة ترتبط مع سريرة الّنفس وخفاياىا يخفيو الّشاعر في نفسو،

 ليـ سوى الّصبر والّتحمؿ.

ـّ يمتفت الّشا  زوادة( في ، ُمنتقًيا لفظ )أوالدؾ ىـ زوادة الحياة(لمحديث عف والده بقولو ) عرث

ًيا ليـ بالّطعاـ اّلذي يحتاجو المسافر مشبّ معناه مف تزّود في سفر الحياة،  بما يحممو وصؼ حياتيـ

شتت ونيـ ال يقوى عمى مواجية أحداث يومو، لكّف االحتالؿ دفوالده إلعانة نفسو في رحمتو، 

 شمميـ بيف الّسجف والمخيمات.

ال سيما و أمر ما،  أّما األصدقاء؛ فيـ الّضمع الثّابت اّلذي يستند عميو الفرد إذا ما حّؿ بو 

يحّف  بيا العمر ويزدىي، والّشاعر وحيوية وعنفواف، فيزىر امرحً  أصدقاء مرحمة الّشباب اّلتي تشعّ 

رفقاء الّدرب ويرسؿ لكّؿ منيـ قصيدة يشدو فييا أحداث أياميـ الّسابقة، وما ويتذّكر  إلى تمؾ األياـ

 لمّشاعر جميؿ عّموش:حّؿ بيـ بعد الّنفي حامميف أشواقيـ، يقوؿ في اشتياقو 

 قد مشاىا ثابت الخطو، لزاما

 وعمى الجمر زماًنا قد أقاما 

 وعمى الّريح .. سعت تطرحو 

 فامتطاىا سرج مير وسناما

 أّييا الّشاعر تبني وطًنا 

 كيؼ يبنى اليُـّ مف ىْـّ ىماما؟

                                                           
 .21، األصوات المغوّيةإبراىيـ، أنيس،  (1)
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 كنتو أنت.. وًل تسكنو 

 كتماـ كاف البدر تماما

 وبعـز صاعد مف قمـ 

 وقد كاف حطاماشدتو صرًحا 

 زدتو حسًنا وقد زّينتو

 (1)بندى الّصبح وأنفاس الخزامى

تغمب عمى أبيات الّشاعر روح الّتصبر والعزيمة اّلتي ال تميف، نابعًة مف إيماٍف بعودٍة  

ف طاؿ  عزيمة الّشاعر زمف، فأخذ حنيف الّشاعر ألّياـ أصدقائو يرسـ خطًى ثابتة بدأىا بالمحتومة وا 

عمى الوطف  تاـ العصيبة التي مرّ يّ األب أينما حّؿ، وذكر ياده، وأثره الطّ ، وذكر أمجعموش

اّلتي أّدى تكرارىا " إلى نمو القصيدة  ماتمف الكم ما( عما سواى، والجمريحالرّ ا لفظ )تخدمً مس

أممو، بؿ  تي برغـ قسوتيا لـ ترـِ الّ وشّدتيا، ليدلؿ عمى صعوبة تمؾ المرحمة  (2)فضائًيا وزمانيِّا"

صاًنا امتطاه ليتجاوز كّؿ ح (الّريحالّصعوبات )رىا لموصوؿ إلى ىدفو مبّيًنا ذلؾ بتصوير تمؾ سخّ 

الفنّية " تركيبة وجدانّية تنتمي في جوىرىا إلى عالـ الوجداف، أكثر مف انتمائيا  ةفالّصور ؛ العقبات

روؼ اّلتي أخرجتيا، مناسبة لتمؾ الظّ  بمكنونات الّنفس وتضعيا في قوالبفتأتي  (3)إلى عالـ الواقع"

زدتو( مف تقريب الّصورة إلى ذىف الُمتمّقي، و وزاد عميو ما أحدثو الجناس الّناقص في ) شدتو، 

 .نثر عبيرىا مع ندى الّصباحّوَؿ ىذا األلـ إلى خزامى يِلُيمّحص ىذه األعماؿ اّلتي قاـ بيا، وقد حَ 

شتياقو ألياميـ الخالية بما تحممو مف قصيدتو لمّشاعر خميؿ الخوري، فقد بّث فييا ا اأمّ       

 تفاصيؿ دقيقة، يقوؿ:

                                                           
 .3/403، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  (1)
 .127، تحميؿ الخطاب الّشعريمفتاح، محّمد،  (2)
 .127، الّشعر العربي الُمعاصر قضاياه وظواىره الفنّية والمعنوّيةاعيؿ، عّز الّديف، إسم (3)
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 الميالي تبّرجت 

 والمسافات والحفر 

 واألغاني كعيدىا 

 والّتراتيؿ .. والّصور 

 والمواويؿ شاُميا 

 بّحة اآله .. والوتر 

. 

. 

 أيف يا شاعر الطّْمى 

 زاد أيامؾ األخر؟

 العيوف اؿ قتمننا 

 فاض في طرفيا الحور 

 أس كّمو فخذ الك

  (1)كأسؾ اليـو مغتفر

، ويخرج حنينو لو باسترجاع ذكريات الماضي الّشاعر الخوري يفتقد الّشاعر ناصر صديقو 

وتتعاور الكممات لتخرج بحّمة ممزوجة بيف ألـ الُبعد وعذوبة اّلتي حفرت في نفسو منزاًل فال تغادره، 

فيأخذه الحنيف إلى  الحياة، لمواصمة والّطاقة القّوة يعطييـ اّلذي بالّزاد التّفاصيؿ تمؾ مصّوًرا الّذكرى،

ومغامراتيـ مع المحبوبة اّلتي قضت الّظروؼ  ذكر أّياـ صباىـ ومغامراتيـ، واألغاني، والّصور،

راؾ المعاني الّشعرّية بناًء عمى ما في إد ستغرًقا" مُ  الّشاعر جرير معالجًئا لمتّناص  عمى فراقيـ،

                                                           
 .393-3/390، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  ((1
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فمـ يكف ىذا الُبعد طوع بفراؽ المحبوبة  موّحًدا ىذا األلـمشابيًة لتجربتو  (1)تراكـ لديو مف تجارب"

 :مستحضًرا بيت جرير حيث يقوؿ خاطره،

 (2)الناػػتػػييف قػحػـ يُ ػـّ لػػا، ثُ ػنػنػمػػتَ ػػوٌر      قَ ػػا حػػػيػفػتػػي في طػػر وَف الّ ػػػيػػعػإّف ال     

عميو،  اّما حّؿ بيـ بعد تمؾ األّياـ اّلتي كاف وقعيا أليمً  عمتسائاًل  ؾ ىذا الواقعفالّشاعر يستدر 

 بّرًرا الّشاعر شرب صديقو لمخمر؛ لينسيو ما حّؿ بو.مُ ذلؾ بقولو ) كأسؾ اليـو مغتفر(  ظونالح

سائؿ بينيما أّما الّشاعر محمود درويش، فقد جمعيما المصير نفسو مف النفي والتشريد، فالرّ 

 رؾ، والّشوؽ الكامف لألىؿ، حيث يقوؿ:متبادلة، تبّث األلـ المشت

 محمود يا أخي 

 ماذا كتبت في منفاؾ 

 كتبتو وأنت خائؼ حزيف 

 عف أىمؾ الذيف لـ يصمؾ منيـ خبر؟

ـَ الخبر؟  ل

 إّننا بخير  –وكيؼ ترضى أف يقوؿ األىؿ 

 أُىـ بخير؟

 ليخرس المذياع يا محمود يا أخي 

 ليخرس المذياع ..

 لتنطفئ أخبار أىمنا 

 (3)مكة الّضياع..في ح

                                                           
 .131، تحميؿ الخطاب الّشعريمفتاح، محّمد،  (1)
 .492: الّديواف (2)
 .110-1/109، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  (3)
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"يعكس لػِ   باسـ الّشاعر )محمود( مقّدًما لو عمى أسموب الّنداء بدأ الّشاعر ناصر قصيدتو 

بمفظ ) أخي ( ليّدلؿ عمى مكانة الّشاعر درويش العزيزة في ُمعّرًجا  (1)بئير عمييا"والتّ  االىتماـ 

رؤية األىؿ والّصحب، فيما و في منفاه اّلذي حرمو لالطمئناف عمي حيث أرسؿ لو رسائمونفسو، 

يكابداف مرارة ىذا الُبعد، ويعانياف مف قّمة األخبار اّلتي ترد عف األىؿ، فضاّل عف الّضيؽ الّنفسي 

ب ) خائؼ حزيف (، فيو خائٌؼ في منفاه، حزيف النقطاع أخبار اّلذي يعانيو درويش، فقد وصفو 

يعد يطيؽ سماعو  اّلذي لـ المذياع الكاذبأىمو اّلذي تتوؽ نفسو لرؤيتيـ أو حتى معرفة أخبارىـ ب

باألخبار الروتينية اّلتي يسمعيا، وما يمفيا مف  رس( وُمكّرًرا لو ليدّلؿ عمى ضيقومنتقًيا لفظ ) يخ

موقؼ إخراج غضبو مع الـ األمر اّلتي تناسب  (ؿ المضارع ) يخرس، كما رصدىا اقتراف الفعكذب

ن حمكة، ) االيأس اّلتي وصميمات الّشاعر يالحظ حالة لكم راظياء الحديث الكاذب عف أىمو، فالنّ وا 

ىمو أأخبار  مشّبًيا ة الّصورة الحسّية اّلتي أوردىاتمؾ الحال تتنطفئ( حيث أوضحو الّضياع، و 

عالـ  الّتجربة الّشعرّية إلى مًقا العناف لخيالو الّشعري ناقاًل بيامط طفئ وتذوب حّتى تتالشىنت بشمعةٍ 

 .(2)كّؿ أمؿ ّقد العالقات يتالشى فيومتشابؾ األبعاد مع

 ّيابسّ الّشاكر مسطيف، فقد استحضر الّشاعر بدر لـ يقتصر ذكر الّشاعر ألبناء بمده ف 

فالغربة ال ُتحصر في مكاف وال زماف، ، مغترًبا عف العراؽ، صديؽ المعاناة اّلذي حمؿ األلـ نفسو

 يقوؿ: 

 يا شاعر العذاب والّسأـ 

 يا شاعر الّدموع 

 بمت باأللـجُ 

                                                           
 .73، حميؿ الخطاب الّشعريتمفتاح، محّمد،  ((1
 .57،جدلية الخفاء والّتجّمي دراسات بنيوّية في الّشعرُينظر، أبو ديب، كماؿ،  ((2



118 
 

 حممت بالعدـ 

 رجوت أف تصير لمفناء 

 كتبت لمقبور قّصة العناء 

 وكنت بيت شعٍر، ينشد الممات 

 ضّمنتو الّشقاء...

 وكنت تنثر العذاب والّسأـ 

 وتنثر الّدموع 

 فال رجوع لمحياة .. ًل رجوع 

. 

 . 

 ومثؿ ىذه الحياة ًل ُيطاؽ 

 فخٌر بيا الّنفاؽ

 مجٌد بيا الّشقاؽ 

 إلنساف يقتؿ اإلنساف بيا ا

 1))بيا اإلنساف عاؽ....

إف غاية الّشاعر ناصر مف استحضار ما حّؿ بالّشعراء مف معاناة االغتراب ىي تسميط  

الّضوء عمى قضّية فمسطيف المركزّية، فػَ " مف أبرز سمات التّفكير الّدرامي أّنو تفكير موضوعي إلى 

مّصراع مشيًرا لي حياة الّسّياب باستخداـ الفعؿ )كنت( فييا األحداث العابرة فيعرض  (2)حّد بعيد"

                                                           
 . 55-1/54، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  ((1
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ف يجوب في نفس الّشاعر حيث عانى مف االغتراب الّنفسي والغربة المكانّية، فقد الّداخمي اّلذي كا

جمبت وفاة والدتو اغتراُبا نفسّيًا لمّشاعر أدخمو في دّوامة الوحدة ال سيما بعد ترؾ والده لو، كما أّنو 

 ، وىذا األلـ صدح بو الّشاعر ناصر(1)مف بعدىا لمّنفي بسب نشاطو الّسياسيتعرض لمّسجف و 

 وبأفعاٍؿ مضارعة تدّلؿمثؿ ىذه الحياة ال ُيطاؽ( و تنثر الّدموع، و بألفاظو الّصارخة ) تنثر العذاب، 

تي ال يقوى ا حياة ) الّشقاؽ( الّ عمى استمراريتو حالتو وثباتيا في حياٍة ال يميؽ بيا إاّل ) الّنفاؽ( ألّني

وما أحدثو حرؼ القاؼ المجيور الّشديد مف انزعاج واضطراب في  ّشاعر عمى االستمرار بيا،لا

مختنٌؽ مف ىذه الحياة اّلتي رسا  فيو ،(2)" يحّس المرء حيف ينطؽ بيا كأّنو يختنؽ"فَػ  نفس الّشاعر

ال يجيد  ؛ ألّنوقتؿ والعقوؽعمى ضفافيا ُمجبًرا ُمكرًىا، ال يريد تمؾ الحياة اّلتي تحمؿ مظاىر ال

 .اوالّتمثيؿ وال يريد أف يكوف عاقً  الّتصنع

معاناة الّشعراء ممف حّؿ بيـ المصير نفسو عمى الّشاعر ناصر في قصائده الّسابقة  عّرج 

ي ى أياـ بمدتو اليادئة اّلتإلُمشيًرا في طّياتيا باإلضافة إلى ذكر معاناتو  مف الّتشرد والّسجف والّنفي،

 ال يحتمؿ  كر مصابيـ وما حّؿ بيـ، فيوإلى ربوعيا وأىميا وصحبو اّلذيف ما فتئ يذ يحفّ 

 نابعة مف معايشتو لتمؾ الّتجربة.، فمشاعره تجاىيـ صادقة أف ُيصابوا باألذى

 رابًعا : الحنيف إلى المحبوبة

جاعاًل منيا أخذ الّشاعر مف المحبوبة رمًزا لفمسطيف األبّية، فيي معشوقتو األولى واألخيرة،  

ي رسائمو لمحبوبتو اّلتي ف ير عند الّشاعرظت قّوة الحنيفمحبوبة قمبو اّلتي تتوؽ نفسو لمقائيا، ف

فيأخذه الحنيف ليا برسائميما اّلتي تفّجر أشواقو بكؿّْ قّوة، فال مكاف  حالت الّظروؼ مف اجتماعيما،

 قبؿ ىذا الفراؽ.لمُجبف وال خوؼ في الحّب، لكّف الغربة المشؤومة دفعتو إلى ت

                                                           
 . 22-1/17، ديواف بدر شاكر الّسّيابُينظر:  (1)
 .26، موسيقى الّشعرإبراىيـ،  أنيس، (2)
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ثيرة ك إلييا في عبارات قصيرة حممت معانيوبّث أشواقو لممحبوبة ىذا الوّد  الّشاعر ظحف 

فالحنيف ليا " موقؼ شعوري صادؽ تغّذيو الّتجربة باأللـ، وترفده المعاناة  يشجو بيا ىذا الفراؽ،

، تنُـّ عف شفافية اعر قصائد ومقطوعات عذبةبرّقة المشاعر ورىافتيا، فيفيض عمى لساف الشّ 

 إلييا: يقوؿ في رسالٍة مف رسائموف (1)ـ العواطؼ الُمتّقدة في نفسو"اإلحساس، وزخ

 حبيبتي 

 ًل تعتبي عميّ 

 وًل تقولي إّنني أسير 

 فإّنني بكؿ ما لدي 

 إليِؾ.. يا فاتنتي أطير 

 بحبي الكبير 

 بشوقي الكثير 

 لكّنني عرفت أنو الفراؽ 

 (2).ودمعة الفراؽ ًل ُتطاؽ..

ال تمنع المسافات والّظروؼ الّشاعر مف بّث أشواقو لممحبوبة، اّلتي يطمب منيا أاّل تعتب  

فما منعو مف العودة إلى  عميو، وأاّل تبكيو بألفاظ ال تميؽ بو؛ فاألسر ال يقؼ حائاًل بيف ىذا الحب،

كّوف بيا اّلتي يُ نّية ورة البيامستنًدا لمصّ فمسطيف غير ىذا األسر المعيف اّلتي حاؿ بيف المقاء، 

، فقد شّبو نفسو بالّطائر (3)حجـ أشواقوأحاسيسو وأفكاره وخواطره في شكٍؿ فني  محسوس ُيطمؽ بيا 

                                                           
، مجّمة جامعة تشريف لمّدراسات والبحوث اإلنسانّية، سمسمة الحنيف إلى األحبة في شعر صدر اإلسالـحبيب، وىراف،  ((1

 . 81ـ، 2003اآلداب والعمـو اإلنسانّية، المجّمد الخامس والعشروف، العدد الثّامف عشر، 
 .35-1/34، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  (2)
 .65، عف بناء القصيدة العربّيةُينظر: زايد، عمي عشري،  ((3
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الحّر اّلذي يتخّطى الحدود والعواقب ليصؿ ليدفو، مدعًما ىذا الحب بالّصفات المثبتة لو ) الكبير، 

في كونو  تي منح الّشاعر المتمقي بيا فضاءاتالّ حظة، لمّ وما أحدثو حرؼ الّراء مف تكرار الكثير( 

ربة، وأّكدت ؿ شطر اّلتي عّولت عمى ىذه الّتجمف خالؿ كمماتو الثّابتة الُمسندة بياء المتكمـ في ك

تتبدؿ فلكّف ىذا الموقؼ سرعاف ما ينتيي بسبب الفراؽ القسري اّلذي أحدثو الّسجف،  صدقيا،

اّلذي وصفو بأّنو )ال عمى ىذا الفراؽ عؼ حّدة األلـ وتتضامشاعر الحب والبيجة حزًنا ودمًعا 

 .ُيطاؽ(

عدـ عتابيا عميو، فميس في اليد حيمة، وال  يتابع الّشاعر بّث حنينو لمحبوبتو ممتمًسا منيا

 سبيؿ لمقاء، يقوؿ في الّرسالة نفسيا: 

 حبيبتي 

 ًل تندمي عمى ىوًى بال أمؿ 

 فالُحب ًل يمؿ 

 فإف طغى يظؿ 

  حبِّا رعيناه

 درًبا مشيناه

 عيًدا أقمناه

 فإف طغى إّنا 

 (1)إّنا أردناه....

بما حّؿ بالّشاعر والمحبوبة، يؤّكدىا إّف قارئ تمؾ الّرسائؿ ُيالحظ نغمة الخيبة واالنكسار  

ف  قولو ) ال تندمي عمى ىوًى بال أمؿ( لكّنو يؤنس نفسو ويجّدد األمؿ بقولو ) الحّب ال ُيمؿ( وا 
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ـّ يستحضر في ذىنو أياـ حّبو الّسابقة اّلتي يتألـ لنأييا، تجاوز ىذا األمر ا لحّد المعقوؿ فيو باٍؽ ، ث

يضمف أشواقو ليا مستخدًما أسموب التثنية الّداؿ عمى تشاركيما تمؾ المحظات الجميمة ) مشيناه، و 

الفعؿ حيث انتقى  اتيما سّوًياظًحا بيف األفعاؿ الماضية في حديثو عف لحمراو رعيناه( و أقمناه، و 

عمى  في وصؼ حاليما الحالي فدّلتاألفعاؿ المضارعة ، أّما ي وصفو لمحب بينيما)طغى( ف

 مراره وثباتو إلى أف يحدث المقاء.است

وبرغـ ىذا الفراؽ القسري، وفقداف الّشاعر أمؿ المقاء بالمحبوبة، إاّل أّنو لـ ينفّؾ عف كتابة  

صرار عمى مواصمة الكتابة، ليخرج محبوبة شوقو لم رسائمنا( يفيُض ففي قصيدة )الّرسائؿ،  بحماسة وا 

 يقوؿ:

 رسائمنا تجّرحنا وتشقينا

 فما تبنا وًل جّفت مآقينا 

 يعبُّ الّشوؽ مف شوٍؽ يفّجره

 معيف الحّب أثرى وانتشى فينا 

 دنا عِ قْ فال خوؼ بدرب الحب يُ 

 نسينا وًل بعد مع األياـ يُ 

 ىي األقدار نمشي في مواكبيا 

  (1)تجمعنا وتحييناعسى األقدار 

بذكر رسائميما اّلتي باتت تجمب لو الّشقاء بسبب ما  حنيًنا لممحبوبةتتصاعد زفرات الّشاعر  

لكّنو لف يستسمـ، مظيًرا تشقينا( و تتابع األفعاؿ المضارعة ) ُتجّرحنا،  يظيره حّؿ بيما مف فراؽ

ّبًيا مواصمة الكتابة بينيما بمجرى وال جّفت(، مش فما تُبناعزيمتو عمى المواصمة بأسموب الّنفي ) 
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ذلؾ بالفعؿ ) يعّب( اّلذي عّبر بو عف الّشوؽ الكامف بينيما، وما عمّقو  مؤّكًداالّدمع دائـ العطاء، 

العيف( و الّراء، و الجيـ، و حضور الفعؿ ) يفّجر( ليذا المعنى، فكالىما يحمؿ أصواًتا مجيورة ) الباء، 

عف سريرة نفس الّشاعر وأفصحت عف مكنوف  ءت كاشفةفجاموقؼ بعده عف المحبوبة ناسبت 

إنشائّية  ُلحمةٌ  وىي الوفاء ليذا الحّب بتكراره ألسموب الّنفي ) فال خوؼ، وال بعد( ، ومؤّكًدا(1)أفكاره

اًل هلل متوسّ مسّمًما نفسو لمقدر وُمسمًما بو، عمقت غاية الّشاعر بالبقاء واالستمرار بيذا الحّب، 

 .فرصة العودة ألرض الوطفالقدر  أف يتيح لوومترّجًيا )عسى( 

 األخير قبؿ الّرحيؿ؛ فيو حاضٌر في ذىف الّشاعر بكؿ ما حمؿ مف أسى، يقوؿ:أّما اليوـ 

 حبيبتي 

 ويومنا األخير واألسى 

 يموح مف بعيد 

 يموح في األفؽ 

 يحّرض الّشموس خمسةً 

 يمحُّ في عناد 

 لترحؿ الّشموس لمبعيد...

 حبيبتي 

 ؿ الّشموس لممغيب ؟وكيؼ ترح

 وما بيا تمممـ اليناء في عجؿ...

 وتسمؾ الّدروب لميروب والغروب؟

 وألؼ كيؼ ... كيؼ يرحؿ األمؿ؟ 
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 (1)حبيبتي

اليوـ األخير قبؿ الفراؽ، راسًما مشيًدا تراجيديِّا يبّث فيو مأساتو المزدوجة يصؼ الّشاعر  

ا ىذا اليوـ بِػ )األسى( ومكثًّفا األفعاؿ واصفً بيف الّنفي عف الوطف وفراؽ المحبوبة واألىؿ، 

الّدالة عمى ثبات المدلوؿ وتفّرده، فالفراؽ واقع ال ُيمّح( و ُيحّرض، و المضارعة الُمتتابعة ) يموح، 

 محالة، 

قّوة  يوأضفت عمأثبتت المعنى و  اّلتي الّشاعر ىذا المعنى الُمراد بمجوئو إلى االستعارة ويؤّكد

منتقًيا أسموب  اف يمحُّ عمى شمس ىذا اليوـ بالمغادرة والّزواؿبإنس و األخيريوم فقد شّبو (2)وحسًنا

البعيد( اّلتي سّمطت الّضوء عمى استشراؼ تبعو بصفة )و  األمر المقترف مع الُمضارع ) لترحؿ(

 .الّشاعر لممستقبؿ، فنفيو عف وطنو سيغيبو زمًنا طوياًل عنو

آخر يوـ لو مع محبوبتو فكّؿ المحظات  مف سرعة غروب شمس تابع الّشاعر ناصر شكواه

ىذا الحدث بأسموب الّشاعر  ، وقد أنكر بغروبيا ستنتييبما حممتو مف ىناٍء وسعادة الجميمة 

ليثير اىتماـ المتمّقي ليذا الحدث، ُمكّثؼ ) ألؼ كيؼ( اّلذي كّرره بشكٍؿ متتابع )كيؼ( االستفياـ 

وما أوقعو الجناس بيف )اليروب، عمى اإلنكار،  فقد انزاح االستفياـ عف معناه الحقيقي ليدؿّ 

 الغروب( مف جرٍس موسيقي رصد معاني االختفاء اّلذي لـ ييأس الّشاعر برفضو المستمر لو.و 

تمّيز حديث الّشاعر ناصر عف المحبوبة بالقدر الكبير مف الّرسائؿ اّلتي يبثُّ بيا أشواقو 

 قوؿ:تارة، ويفصح عف عذابات بعده عنيا تارة أخرى، ي

 حبيبتي 

 ويومنا األخير ينيُب الّزماف 
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 يفّجر الغبار والعويؿ والّدخاف 

 يثور ًل يخاؼ رىبة المكاف 

 وقد بدا في الّدرب عاشقاف 

 يتمتماف بكممة الوداع 

 ة المرساة والمجداؼ حزين

 1حزينة الّشراع......

ع مقطع مف مقاط بيف المحبوبة، فيو في كؿو يحافظ الّشاعر ناصر عمى الود والحب بينو  

فتذكر األياـ رسائمو ليا يبدأ بمفظ )حبيبتي(، ثـ يتبعيا باشتياقو لتمؾ األياـ اّلتي ناؿ البعد منيا، 

الخالية ضرب مف ضروب االشتياؽ ليا، لكّف الّشاعر في ىذا المقطع مف رسالتو الطويمة لممحبوبة 

و بالشخص الغاضب اّلذي يرفض  اّلذي شّبييبّث حسراتو مف الفراؽ بذكر أحداث يومو األخير، 

ترابط في مشيٍد يثور( مف و يفّجر، و الّظمـ والقير فيقؼ متصّدًيا لو، وىذا ما حققتو األفعاؿ ) ينيب، 

الّدخاف، و مة األخيرة قبؿ الخروج مف الوطف ُمدّلاًل عمييا باأللفاظ )العويؿ، يحيمنا إلى صعوبة المرح

 رىبة المكاف(.و 

المؤلمة يستحضر الّشاعر المحبوبة في حديثو بأسموب الغائب وفي غمرة ىذه األحداث  

  مـ المحتؿ والغربة والفراؽ،ظ)بدا عاشقاف( في إشارة إلى أبناء شعبو مف مثمو ممف عانى مف 

يصحبو الحزف في  حيث غدا حزيًنافتجربتو نابعة مف ثنايا قمبو، ويمّزقو ألـ الّذكرى في كّؿ حيف، 

 درب ال عودة فيو.

يمزج الّشاعر ألـ الفراؽ باالشتياؽ لممحبوبة في قصيدتو ) لوالؾ(، ٍع آخر، وفي موض

 يقوؿ:
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 خذي قمبي الجريح فمست أرضى 

 بخفٍؽ راعؼ يدمي حياتي 

 خذي شوقي الكثير فإف كبري 

 يعذبو الّتوجع في شكاتي 

 خذي مني بقايا موجعاٍت 

 فمست اليـو أحمـ بالّنجاةِ 

 ذىبِت بال مصافحٍة ووعٍد 

 (1)الحبيب بال حياةٍ  وخمفتِ 

ال سيما في لحظات ُبعد و تتضارب مشاعر الّشاعر ناصر في التعبير عف خوالج نفسو، 

قسرّية لـ تسعفو بأف يستدرؾ حقيقة األمور مف حولو، لتنتقؿ مشاعره تجاه المحبوبة مف الّشوؽ 

ًرا مزيًجا لغويِّا يوافؽ مستحضىذا الحاؿ، إضافًة إلى عدـ قبولو والميفة إلى العتاب عمى ىذا الفراؽ، 

بمراعاة القرائف المكّونة لسياؽ إنجاز ت ىذه العالقة التكاممية بينيا "نفسيتو المنيكة اّلتي أخرج

فقد لجأ لفعؿ األمر )خذي( ثالث  (2)الّنّص بتجمياتيا المغوية واالجتماعّية والّنفسّية والمقامّية العاّمة"

ا عمى محبوبتو مّرات  ليـ اّلذي أوجع قمبو، بؿ يريدىا أف تأخذ قمبو كاماًل بكؿّْ آىاتو بأخذ ىذا اُممحِّ

د، وال يريد أف يحيا ىذه الحياة مقرِّا ذلؾ بتكرار أداة الّنفي اّلتي أنيكتو فيو ال يقوى عمى وجع البع

وما أحدثو اجتماع الحروؼ الشديدة ) القاؼ، والجيـ..( مع الحروؼ الرخوة ) الفاء، )لست( 

 تناسب مع حالة الّشاعر المتفاوتة. والخاء..( مف

                                                           
 .1/74، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  ((1
 .108، في الّتشكيؿ المغوي لمّشعرفمفؿ، محّمد عبدو،  (2)



127 
 

وفي نياية الَمطاؼ، وبعد فقد الّشاعر األمؿ بالعودة والمقاء، يبكي ليخرج أسى الفراؽ، 

 وحرقة الوجد اّلتي يكابدىا، يقوؿ في قصيدة )دمعة قمب(: 

 أبكي عمى قمبيا ُمذ غاب عف قمبي 

 وحدي.. وطيؼ الّنوى ما غاب عف دربي 

 يوّدعني  أبكي وقد ىّزني ركبٌ 

 وأغرورقت مقمتي مف رعشة اليدب 

 أبكي ألّف المنى مالت عمى أفقي 

 وأعتـ الّدرب بؿ قد غاب بالّركب

 وليت تذكرني محبوبتي فميا 

 (1)ذكرى بقمبي اّلذي يبكي عمى قمبي

 كّرره مّرات عّدة في أبكي( اّلذيقصيدتو بالفعؿ المضارع المستمر )بدأ الّشاعر ناصر  

 ففي ىذه المقطوعة كّرره أربع مّراتالقسري عف محبوبتو فمسطيف جمب لو الحزف،  فبعدهقصيدتو، 

ثارة عنصر الّتشويؽ لدى  لإلحاطة بمعاناتو الّشخصية اّلتي أحدثتيا غربتو عف الوطف ونفيو، وا 

المتمّقي لمعرفة نياية ىذه العالقة في ظّؿ البعد، واّلذي بدوره " منح الّنّص قدرة عمى الّتوصيؿ 

وطيؼ المرير وقد غادرتو األمنيات بالمقاء مجّدًدا، مردًفا بعده بوصؼ حالو  (2)ستمرار والتّأثير"واال

ينزؼ بجرح النوى في ظممة الّطريؽ ُمدّلاًل عمى فقد غدا وحيًدا  المحبوبة لـ ينفّؾ عف مالزمتو، 

مف دواـٍ عمى ىذا ( وما أحدثتو الجمؿ الفعمّية غابو ثبات ىذا الحاؿ باألفعاؿ الماضية ) أعتـ، 

ـّ ُيصّرح في نياية المقطع  الحاؿ بانقطاع أخبار  مؤّكًدا عميو بحرؼ الّتوكيد والّتحقيؽ )قد(، ث

                                                           
 .1/69، األعماؿ الّشعرّيةناصر، أديب،  ((1
، رسالة 145" ال أريد ليذي القصيدة أف تنتيي أنموذًجا"  نية الّنصّية في شعر محمود درويشالبُ عويضة، إيناس عايد،  (2)

 ـ.2018ماجستير، جامعة الخميؿ، فمسطيف، 
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متمنيِّا عودة تمؾ األخبار منيا  المحبوبة اّلتي يبدو أّنيا انتقمت إلى حياة أخرى ال تذُكُره فييا،

محبوب اّلذي ال ُيرجى حصولو لكونو " طمب األمر ال ُمحّقًقابانتقائو أسموب الّتمني ) ليت( 

 شيء ، فالقطعت بو الّسبؿ بانقطاع أخبار المحبوبة اّلتي لـ تتغير منزلتيا بقمبوفقد ان 1مستحياًل"

 وطف.ُيطفئ لييب أشواقو ليا ولم

فتصيبو الغمرة  أخرج شعر الّشاعر ناصر لممحبوبة ما يحممو لمف سكنوا حشاشة قمبو، 

يتمازج فييا رغد العيش وىداة الباؿ اّلتي غادرتو حممت مف عنفواف وفرح، بتذّكره ألياـ صباه وما 

نفسو  لـ تزؿ حاضرة في ذاكرتو ليخفؼ عفّمستعيًنا بذكرياتو ورسائمو القديمة اّلتي بمغادرتو لموطف، 

 راجًيا اهلل أف يكوف ىناؾ عودة قريبة لنفسو المرتقبة لمرجوع.مف وطأة قير الّنفي ومذلتو، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .96، عمـ المعانيعتيؽ، عبد العزيز،  (1)
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 اتمةالخ

لمّشاعر أديب ناصر، والوقوؼ عمى ظاىرة الغربة مف خالؿ دراسة األعماؿ الّشعرّية  

النتائج والحنيف، وتوضيح أسباب الغربة وبواعثيا، ومثيرات الحنيف، فقد توّصمت الّدراسة إلى أىـّ 

 :عمى الّنحو اآلتي

ي ىو السبب الّرئيس البتعاد لوطنو بالغربة نفسيا، فالعامؿ الّسياس ناصر ارتبط حنيف الّشاعر – 1

الّشاعر عف وطنو واّلذي بدوره جمب الحنيف إلى األىؿ واألصدقاء والوطف، والّشعور باالغتراب 

واّلذي بدورىـ كانوا نقطة تحّوؿ في  الحنيف إلى الّذكريات الماضية في منفاه أثار والمكاني الّنفسي

 حياة الّشاعر.

ّية لمّتعبير عف معاناة شعبو مّمف لقي المصير نفسو، مف وّظؼ الّشاعر ناصر مشاعره الّذات -2

 واآلالـ اّلتي ُيعاني منيا الُمبعد عف وطنو. ،خالؿ تصويره لمعاناتو الفردّية

إّف طوؿ فترة الّنفي والوحدة في الغربة مف أكثر المثيرات اّلتي فاضت بمشاعر الّشاعر،  – 3

و الّصورة بتفاصيميا الّدقيقة بما تحممو مف ترّقب وصّبيا في قوالب المست وجداف المتمقي لتنقؿ ل

 وأمؿ.

توافؽ نصوص الّشاعر في موضوعي الغربة والحنيف مع األحداث اّلتي مّر بيا، وداللتيا  – 4

 المباشرة عمى الفكرة المرتبطة بالمعنى المطموب.

 تيا.طغت الّنزعة الّتشاؤمية الحزينة عمى قصائد الّشاعر في شعر الغربة ومعانا – 5

امتاز شعر الحنيف بالّسالسة والعاطفة الّصادقة البعيدة عف الّتكمؼ والّتصنع؛ فيما ال يتناسباف  – 6

 مع مشاعر الّشاعر الّصادقة تجاه وطنو.

وجد الّشاعر ناصر في شعر الحنيف إلى المحبوبة متنّفًسا لمتّنفيس عف مشاعر الفقد والبعد،  – 7

 إلى الوطف.بعض المواضع بالحنيف  فقرنيا في
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كانت ثقافة الّشاعر حاضرة في شعره، ممزوجة بمشاعر الحنيف، ومتجّمية في قوالب فنّية مف   -8

باإلضافة إلى التّناص الّديني اّلذي  د التّناص األدبي واضًحا مباشًرا،فكاف ورو  )التّناص واالقتباس( 

 قدسية عمى نصوصو. أضفى

رة مف خالؿ األحداث اّلتي مرَّ بيا، وما حممتو مف منح الّشاعر الّنّص طاقات شعرّية كبي - 9

 صراٍع نفسي  في تقّبؿ األمر الواقع، وصراع خارجي في تحّدي الّظروؼ والّسعي لمعودة.

المجوء إلى الّصور الّشعرّية واالستعارات بصورة عفوّية بعيدة عف الّتكّمؼ ومعّبرة عف  - 10

 مكنونات الّشاعر.

رة والّشديدة في ثنايا شعر الغربة، وتكرارىا اّلذي أبرز حّؽ الّشاعر في بروز الحروؼ المجيو  – 11

 العودة ورّسختو بثبات ىذه الحروؼ وثبات قّوتيا وتأثيرىا عمى الّنفس.

االعتماد عمى تقنية االسترجاع لألحداث الماضية وما حممتيا مف ذكريات، واالّتصاؿ  – 12

 بالمستقبؿ وما يحممو مف ترّقٍب وأمٍؿ.

ورود الّتكرار بصورة بارزة في شعر الّشاعر ناصر، سواء بكثرة الحروؼ أو الكممات اّلتي  – 13

 تحمؿ دالالت الحزف واأللـ، أو تكرار الّصيغة المؤّكدة عمى المعنى.

تنّوعت األساليب اإلنشائّية الّطمبّية عند الّشاعر مف ) نداء، وأمر، واستفياـ( وىذا ما ارتبط  – 14

 والّتمسؾ في حّؽ العودة.برفض الواقع 

 اإليقاع الموسيقي الُمنسجـ بما حممتو الُبنية الّنصّية مف توافؽ في األساليب والّصيغ والُجمؿ. – 15
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Abstract 

 This study, which is tagged with (Alienation and Nostalgia in the 

Poetry of the Poet, Adeeb Nasser), is concerned with studying the 

phenomenon of alienation and nostalgia that the poet expressed  in his 

three-volume poetic works. It also stands on the most important factors and 

reasons for alienation that lasted for more than sixty years until the poet 

was allowed to visit his homeland again after his exile in which he spent 

most of his youth and generated this feeling of nostalgia that overflowed 

with his sincere and delicate feelings towards the homeland and those who 

lost them. 
 The study consisted of a preface and three chapters that explain the 

reasons for this alienation and nostalgia that the poet felt. The most 

important stimuli that caused the poet’s alienation is the political factor 

which is the main reason for the poet’s exclusion from his country. And the 

combination of a number of other factors that aggravated his suffering 

represented by the social factor in his new life such as the psychological 

factor and the spatial one. As for the second chapter, it presented the 

reasons for nostalgia in Nasser’s poetry, which are the pain of alienation, 

loneliness, the length of the exile period, and the environment surrounding 

it which had a prominent role in his loneliness and isolation. 

 This was followed by the third chapter, which showed the 

manifestations of nostalgia in Nasser's poetry from his complete nostalgia 

for the homeland, to his nostalgia for family, friends, beloved and his past 

memories, to cooperate in these chapters, bringing out the phenomenon of 

alienation and nostalgia of the poet in its full details 
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