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 .6أستاذ ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة الرازي ،كرمانشاه
 .6طالب دكتوراه ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة الرازي ،كرمانشاه
(تاريخ االستالم 6261/4/1 :؛ تاريخ القبول)6261/3/61 :

امللخّص
لقد أصبحت املقاومة من املواضيع الّيت يدور يف رحاهبا كثري من الشعراء املعاصرين .إنّ أصحاب الشّعر املقاوم يدعون
إىل النضال للحصول على احلرية واالستقالل ملتزمني بقضايا اجملتمع والوطن .يعدّ الشاعر السوداين املعاصر حممّد
الفيتوري ،من أكرب هؤالء الشعراء املناضلني .يدرس هذا املقال مبنهج حتليلي -وصفي ،تطوّرات شعر الفيتوري النضايل
مشرياً اىل اجلدلية بني الشعور بالنقص النفسي والتمرد الرافض يف شعره .نتائج هذه الدراسة تدلّ على أنّ الشاعر كان
يف البداية مستغرقاً يف رومانسيته املتشائمة قضى قسماً من عمره باخلياالت املكنونة يف نفسه احلزينة ،مثّ تغيّرت رؤيته
الشعرية تغيرياً جذرياً فتطوّر شعره من الرومانسية إىل الواقعية اإلجتماعية ،فأصبح من روّاد شعر الرفض والتمرّد يف
السودان وإنّ شعر الفيتوري يف املرحلة األخرية تطوّر أكثر فال يتعلّق بقضية إفريقا فحسب ،بل أصبح شعراً ثورياً عامليّاً
وإنّه مناجاة نفسية للتعبري عن األحزان املوجودة يف كوامن نفسه الثائرة ،فأفريقا صارت عنده رمزاً للتخلّص من آالمه
املوجعة .وله اتّجاهَ صويف مزيج بالرفض والتمرّد.

الكلمات الرئيسة
الشعر العريب احلديث ،الفيتوري ،الوطنيّة ،التمرّد ،التمييز العنصريّ.
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مقدمة
إنّ شعر املقاومة والنضال من املظاهر العظيمة الّيت تستنهض إرادة ومهم الشعوب ضد
الطغاة واملستعمرين الّذين ال يعرفون إالّ الكبت والقمع واالحتالل .إنّ هذا الشعر يدور بدوره
الرّيادي يف حتريض وتأجيج مشاعر اجلماهري وشاعر املقاومة هو الّذي يتكلّم عن حقوق شعبه
الضائع وحيرض املظلومني علي استرجاع حقوقهم من الظاملني وتنبيه املضطهدين على عدم
استسالم للمستكربين .والشاعر املقاوم هو الّذي جيمع بني مصريه ومصري أمته املضطهدة
ويتحمّل السجن واملشقات املريرة من أجل إقامة العدل واالستقالل رافضاً االحتالل يعبّر عن
هذا الرفض والتمرّد هلذا الواقع املرير الّذي يعانيه الشعب داعياً إىل املكافحة والنضال.
جتلّت وتبلورت هذه املشاعر النضاليّة الثوريّة بتمامها يف قصائد الفيتوري ومقطوعاته،
حيث حتمل يف طيّاهتا تفسرياً واضحاً لرغبات الشاعر ونزعاته يف اجملاالت املختلفة من
املقاومة والنضال .فاشتهر بذلك الفيتوري يف قائمة املبدعني الرافضني املتمرّدين وقد ذاق
الويالت واملصائب اجلمّة يف سبيل متسّكه بكلمة «ال» واستمراره الدائم يف سبيل املعارضة
السياسيّة على طيلة مخسني سنة تقريباً.
إنّ الفيتوري بالرغم من أنّه أول شاعر عريب معاصر وقف شعره كلّه على السياسة والنضال
ولكن لألسف مل يتطرّق إليه األدباء والنقاد املعاصرون كما هو حقّه .إنَّ هذه املقالة تدرس
مبنهج حتليلي -وصفي شعر الفيتوري وحتتوي على احملورين االثنني :األوّل يتطرّق إىل مراحل
جتربة الفي توري الشعريّة والثاين يدرس مالمح التمرّد والرفض يف شعره النضايل وبالتايل
قدّمنا نتيجة تبني صفوةا ما حصلنا عليه.
أما بالنسبة خللفية البحث ففي ما يلي نشري إىل ما بذلت من اجلهود لدراسة آثار الفيتوري:
 «أيام مع حممّد الفيتوري» كتاب نشره غريد الشيخ يف سنة (6226م) وهو جزء من أجزاء«سلسلة أيام معهم» :جمموعة من قصص متثيلية حتكي كلّ واحدة منها عن شاعر بأسلوب
حديث .البطلة الرئيسية هي فتاة تستحضر أبطاهلا ،حتاورهم وتتعاطف معهم وتتعرّف على
حياهتم من خالل أحداث يرووهنا وأشعار يقرؤوهنا.
 «نقد وبررسي مضامني سياسي در شعر حممد الفيتوري» رسالة مقدّمة إىل جامعة طهراناملركزية اإلسالمية احلرّة ،سنة 6416ش لنيل درجة املاجستري ،درسها الباحثة اإليرانية راحلة
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حممّدي األصل وتطرّقت فيها إىل األحداث السياسية اليت أصيب هبا الشاعر الفيتوري من
خالل أشعاره.
 «التراث يف شعر حممّد الفيتوري» رسالة مقدّمة إىل جامعة مؤتة باألردن درسها الطالبسلطان عيسى الشعار استكماالً ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف اللغة العربية سنة
(6223م)؛ حيث درس فيها الرموز التراثية يف شعر الفيتوري.
ابتهاج وحممّد الفيتوري» مقال باللغة
در اشعار
 «واكاوي رومانتيسمالفارسية قام به الباحثان اإليرانيان أمريحسني رسول نيا ومرمي آقاجاين ودرسا فيه الواقعية
يف أشعار الفيتوري واجتماعياته .وهذا املقال نُشِر يف جملة األدب املقارن جبامعة الشهيد
باهنر  -كرمان سنة 6416ش.
 «الفيتوري الضائع الذي وجد نفسه» كتاب للباحث إميان يوسف البقاعي ،طُبعَ سنة 6113ميف بريوت ،منشورات دار الكتب العلمية ودرس املؤلف فيه حياة الفيتوري وأدبه دراسة حتليلية.
 «الرؤية األورفية والوعي ممكن يف شعر الفيتوري» مقال كتبه بن عيسى بومحالة سنة6113م يف جملة فصول ،اجمللد السابع ،العدد األول.
 «بررسي اشعار مقاومت حممّد الفيتوري در سه ديوان شعري (أغاين أفريقا ،عاشقمن فلسطني ،اذكريين يا أفريقيا) رسالة مقدّمة إىل قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة
اإلسالمية احلرّة ،فرع كرمانشاه لنيل درجة املاجستري ،كتبتها الباحثة زهرا الشريزادي
باللغة الفارسية سنة 6411ش.
 «بررسي اشعار عاشقانه وعارفانه در اشعار حممد الفيتوري» رسالة مقدّمة إىلاجلامعة اإلسالمية احلرّة استكماالً ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف األدب قسم
اللغة العربية وآداهبا ،كتبها جواد العزيزي باللغة الفارسية يف عام 6411ش ودرس فيها أدب
الفيتوري دراسة حتليلية من حيث الوجد والتصوف أحيانا.
 «االعتبارات الصوفية يف شعر حممّد مفتاح الفيتوري» أطروحة كتبها ج .حممّداخلامس بتطوان الواقعة مشال املغرب سنة 6223م لنيل شهادة الدكتوراه يف اللغة العربية
وآداهبا ودرس الباحث فيها الفيتوري وأدبه الصوفـيّ.
 «الزنعة الزجنيّة يف شعر السوداينّ املعاصر ،حممّد مفتاح الفيتوري منوذجاً» رسالةكتبتها الباحثة محيدة بنت سويد سنة 6111م ،للحصول على درجة املاجستري يف األدب
ودرست فيها الزجنية يف شعر الفيتوري.
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 «شعر حممّد الفيتوري :احملتوى ،الفنّ» كتاب لعبدالفتاح عبداحملسن الشطينشر يفلبنان منشورات دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع سنة 6226م.
 «حممد الفيتوري واملرايا الدائرية» كتاب لنجيب صاحل ،طبعته منشورات الدار العربيةللموسوعات يف جملد واحد يف سنة 6113م.
 «حممد الفيتوري شاعر احلس والوطنية واحلبّ» كتاب نقديّ طبعه الدكتور منيف ساملموسى سنة 6226م ،يف منشورات دار الفكر العريب وألقى فيه نظرة حتليلية نقدیة على أشعار
الفيتوري.
وغريها من الدراسات املتناثرة يف ثنايا الكتب واجملالت واملنشورة يف املواقع االلكترونية
الّيت ربّما جاءت بأشياء مهمّة عن شخصية الشاعر وأدبه وفاتتها أشياء أخرى ال تقلّ أمهية
عنها ،ورغم ذلك مل نعثر على دراسة شاملة وافية ملوضوع املقال :حممّد الفيتوري من اليأس
والعزلة إىل الوعي الذايت والدعوة إىل التحرّر.
ولكن هذه الدراسات ما كانت تتعلّق وترتبط بدراستنا حول التمرّد والرفض يف شعر
الفيتوري .ههنا جيدر اإلشارة إىل أنّ الفيتوري شاعر صويف اجتماعي رافض متمرّد إىل
حدّما .قد ألقى نفسه يف مأزقٍ حرجٍ يف سبيل هذا احلبّ والتعصب وااللتزام ،لذلك يستحق
بالدراسة أكثر من هذا ،السيما من ناحية أغراض شعره خاصةً أنّها مل تعاجل النواحي
واجلوانب الفنيّة والبالغيّة والنحويّة لقصائده وأشعاره.

الفيتوري بني الرومانسية والواقعيّة
الرومانسيّة الذاتيّة احلاملة:
نشأ الفيتوري يف مدينة اإلسكندرية وقد «كانت مدينة ذات طابع «كوزموبليتاين »8يكثر فيها
األجانب عن املعتاد وكان الفيتوري األمسر القصري األسود حيسّ بالغرابة واحلزن واالنفراد
يف ذلك اجملتمع الّذي عاش فيه الشّاعر ومل حيس باالنتماء إليه وكان لتلك احلالة الوجوديّة
الّيت تعذب هبا أثر بالغ يف شعره ،فمنذ ديوانه األوّل وهو يئن حتت وطأة اإلحساس باألمل
والغربة واحلزن وكان إحساسه بالدمامة والزنوجة ،مبالغاً فيه إىل حدّ العذاب» (حممد
 .6خمتلط ،متعدد اجلنسيات
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منصور .)624 :6111 ،يف هذه املرحلة من حياة الفيتوري نالحظ أنّ الوحدة واإلنفراد والغربة
هي الطابع األساسيّ الّذي طبع حياة الشّاعر ،كما ظهر أثره يف شعره فصوّر هذا العذاب
املرير يف صورة مؤملة:
فاقِري ...فوَجْه كاأنِّي بهِ /دُخَانن تَكاثَّفَ ثُمَّ الْتَحَمْ /وَعَيْنَانِ فِيْهِ كاأُرْجُوْحَتَيْن/
مُثاقالَّتَني بريح األَلامْ /وَأانْف تَحَدَّرَ ثُمَّ ارْتَمَى /فابَانا كامَقبَرَةٍ لامْتَتِمْ /وَمِنْ تَحتِهَا شَفاةن
ضَخْمَةن /بَدَائِيَّةن قالَّمَا تَبْتَسِمْ (الفيتوري)63 :6131 ،

كأنّ الفيتوري يف هذه القصيدة وقف أمام مرآة ذاته لريى عيوبه اجلسديّة حيث يصف
حقاراته الّيت تنعكس على أعماق ذاته ،فيشعر بالنقص كأنّه يكتشف سرّ املأساة الّيت ولدت
معه واملأساة هي أنّه قصري وأسود ودميم .إنّ هذه التصورات الكامنة يف ضمري الشاعر
ورؤيته وإحساسه مبعاناة اإلنسان األسود يف البداية جعله ذا طابع رومانسي ذايتّ حزين نابع
عن أحالم وجوده وكان يستشعر الكثري من املآزق حني ينظر يف املرآة فكان ال يرى فيها غري
وجه إنسان أسود فقري .كان يعتقد أنّ مأساة اإلنسان األسود اإلفريقيّ يصنعه هذا اللّون
والوجه األسود فقط ال غريُ وكان ال يعرف بأنّ االستعمار ال حيتفل بأيّ قضية متعلّقة باللّون
سواء األبيض أو األسود إنّما يريده هو احتالل األراضي اإلفريقيّة .إنّ هذه الرؤية الرومانسيّة
الكامنة مل تكن تروق وتعجب ملواطنيه السودانيني ذوي البشرة السوداء ،حبيث أصبحت
موضع نقاش من قبل النقاد واملثقفني.
الواقعية االشتراكية امللتزمة:
إنّ مدينة اإلسكندرية قد لعبت دوراً جذريّاً مصرييّاً يف تطور حياة الفيتوري يف مجيع
أحنائها ،ليس يف مرحلته الرومانسيّة فحسبُ ،بل يف انتقاله إىل مرحلته الواقعية أيضاً .إنّ
هذه املدينة كانت ملتقى احلضارتني املصرية واليونانية ،فكانت هلا أثر كبري يف إيقاظ
الفيتوري من رومانسيته؛ ألنّ اإلسكندرية قد كرّست احلقد هذا األسود ضد تسلّط األبيض
وإذالله اآلخرين ،فك انت فيها للطبقة األرستقراطيّة األوروبيّة البيضاء إنّهم كانوا ال يعرفون
للوجه األسود إالّ خادماً ذليالً فخلق هذا التعامل يف نفسيّة الشاعر رؤية حاملة ذاتيّة حزينة؛
لذلك يقال« :مل يكن اإلهتمام من جانب الفيتوري بشعر الواقعيّ افتعاالً بل كان منطقياً
مقبوالً» (حممد منصور .)623 :6111 ،ومن أثرات هذه التعامالت املؤملة يف مدينة اإلسكندرية
أنّها جعلت الشاعر يسافر بأشعاره إىل إفريقا وطن اجلدود الّذين جيمعهم اللّون وجتمعهم
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مأساة احلزن والذلّ وهبذا االنتقال بدت مرحلة جديدة يف حياة الشاعر ،حيث خرج من
أزمته الشخصيّة وتعاطف مع «الواقعية االشتراكيّة» الّيت كانت تشرح الواقع للوصول إىل
األفضل وإىل اخلري (العشماوي ،دون تا .)616 :وغري نظرته فعاجل املوضوعات واملفاهيم
العصرية باحياءات جديدة ورؤى جديدة حبيث أصبحت رائد االتّجاه الواقعي يف السودان،
كأنّه كان يريد هبذه التغيريات اجلذريّة يف شخصيّته وشعره أن خيلق من أشعاره دنيا جديدة
ويبثّ يف األحزان والغرابة والضياع املوجودة يف أشعاره روحاً جديدةً حتّى حييلها إىل السرور
واملعرفة واالهتداء ،حيث يقول يف قصيدته «الغريب»:
النَّاسُ يولدون أغراباً /وَحني تَلتَقِي الغربة بالغربة يف طاريق /يولدُ طفل احلبِّ
واملعرفةِ /...أمجل منه مل تشاهدْ قطُُّ عَينانِ /ألنّ أطفالا احلياةِ حينَيولدون/
خيضوضرون حلظةً /وينضجون مثّ يسقطون /يف قبضة العاصفة /لكنّ طفل
املعرفة خيضر أشجاراً على طول الطريق (الفيتوري)11 :6131 ،

صوّر الفيتوري يف هذه القصيدة السفر والغربة الصارخة يف وجوه النّاس واالضطراب
واالكتئاب والناس الّذين يولدون كأغربةً .إنّ هذه القصيدة تعدّ حبقٍ زلزاالً شديداً فيشعر
الفيتوري وحبّه إلفريقا وأضفى على أشعاره طابعاً ثورياً نضالياً جديداً وهذه الواقعية يف
شعره يصل إىل أعالها يف «أغاين إفريقا» حيث يسمع منه رنني جلجلة اإلفريقيني يضربون
يف طبوهلم ألجل اإلنقاذ من استبعاد االستعمار الربيطاين وتوخّي احلريّة؛ عندما كتب
الفيتوري ديوان شعره األوّل فقد جذب إليه أنصار املدرسة الواقعيّة بسبب أنّ التزام الشاعر
بالواقعيّة حيدوه إىل مواجهة «قضايا الصراعات اإلنسانيّة واالجتماعيّة وحقائق الفن واملوت
والنضال واحلياة» (يوسف بقاعي .)31 :6113 ،وإثارة قضايا اإلنسان اإلفريقي وعذابه ووقوعه
فريسة للنهب االستعماري والتفرقة والعنصريّة ،بل العبودية والرقّ ،فكتبوا يف إشادته كثرياً
بشعره الواقعيّ (حممّد منصور .)623 :6111 ،يقال يف شأنه يف هذه املرحلة الشعرية" :ليس
املهمّ أن يكون للكاتب أو للشاعر ماض جيلس عليه ،بل املهمّ أن يكون له مستقبل يرتقي
إليه» (ميشال جحا .)333 :6111 ،ويف جدليّة اآلراء والنظريات بشأن تطوّر شعره بني
الرومانسيّة والواقعيّة ميكن أن يقال إنّه على كلّ حال أصبح رائداً لالتّجاه الواقعي يف
السودان الّذي بدأ يف بداية األربعينات من القرن العشرين وليست الرؤية السابقة الّيت
يعتربها البعض من مالمح الرومانسيّة يف شعره إالّ عقدة الشخصيّة وأزمتها جتاه لونه الّذي
يعذ ب الكثري من األفريقيني منه حني حيتكون بالعامل اخلارجيّ ،تلك القضية الّيت تسمّى
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عند بعضهم «بالرؤيا األفريقية» (بدوي .)662 :6116 ،فالشاعر الفيتوري عاش زمناً قليالً
برومانسيّته النابعة عن هذا الشعور «مثّ يتخلص من هذه األزمة حيث تصبح قارة األفريقا
قضيته ورؤياه التحرريّة (بدوي .)616 :6116 ،فلذلك هو والشعراء السودانيني قد حركوا ركود
القصيدة العربية ومألوها بالغضب والنار والتمرّد مبتدئني ثورهتم من واقعهم احلزين فإنّ
هذه املوجات قد صبّت يف هنر كبري امسه إفريقا .لقد «أصبحت إفريقا رمزاً لتمزقهم
وضياعهم وغلياهنم ،فقد أصبحت عند الفيتوري معادالً ملعاناته وقناعاً يستطيع من ورائه أن
يصرخ وأن يثور ،بل وأن حيقد وأن يتحدّى» (بدوي.)661 :6116 ،

مراحل تطوّر شعره
مرحلة اليأس والتوتّر الذايت:
كان الفيتوري يف البداية ال يهتمّ باملقاومة بل كان مليئاً باليأس بسبب لونه ووجهه السوداء،
حبيث كاد يصيبه مرض نفسي بسبب هذا اللّون من خالل تفكراته العبثيّة .إنّه كان يف
البداية يزعجه لون بشرته أكثر من أي شيء آخر فأثّر هذا يف شعره تأثرياً بالغاً وهو يَئِنُ
حتت وطأة اإلحساس باألمل والغربة واحلزن وكان إحساسه بالدمامة والزنوجة ،كما يقال
مبالغاً فيه إىل حدّ العذاب فصوّره يف صورة مؤملة:
فقري أجلْ ...ودميم دميم /بلونِ الشتاء ،بلون الغُيُوم /يسري فتسخر منه
الوجوه /فيحمل آالمه يف مجود /وحيضنُ أحزانه يف وجوم /ولكنّه أبداً حاملن ويف
قلبه يقظات النجوم /فقري ..فوجه كأنّي به دخانن تكثّفَ مثّ التحمْ /وعينان فيه
كأرجوحتني /مثقّلتني بريح األمل (الفيتوري)63 :6131 ،

إنّ الفيتوري يف هذه القصيدة خيجل من نفسه بسبب لونه السوداء كأنّه يظنّ بأنّ مجيع
الناس دائماً ينظرونه ويسخرون منه وكان حيسّ بأنّه يثري فيهم روح السخرية واالستهزاء
لذلك يكمن أغمامه يف أحناء نفسه فيكون دائماً حاملاً وهذه الرؤية اخلياليّة الذاتيّة مينعه
التفكّر بشأن واقعيات جمتمعه .مع أنّ الشاعر الفيتوري كان شاعراً ملتزماً ذا صبغة دينيّة
ويف حني أنّه كان من حفاظ القرآن الكرمي ولكنّه مل يتأثر بالقرآن يف رأيه هذا ولو كان يدرك
ما ورد يف القرآن الكرمي بشأن اختالف األلوان واأللسنة ويعتربها آية من آيات اهلل ،ال
خيجل لسواد بشرته أبداً .لقد عاش يف هذه املرحلة عيشة متواترة مملوءً بالتشريد الذهين.
كانت بشرته السوداء تقيم بينه وبني املدينة الّيت حييا فيها حاجزاً كثيفاً حيرمه املشاركة
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واالندماج ويؤجج يف باطنه مشاعر مريرة صفراء ويشحذ حساسيته .إنّه كان يظنّ أنّ
مأساته ومأساة اإلنسان األسود اإلفريقي يصنعها هذا اللون والوجه األسود .هو يف هذه
املرحلة مل يكن شاعراً اجتماعياً مهتمًّا بقضايا شعبه بل كان يفكر كشعراء الرومانسية
املتشائمة كان دائماً غارقاً يف أفكاره وأوهامه السوداويّة املؤملة .إذن محل الفيتوري عبء
االنفراد والوحدة واإلحساس باألمل الناتج عن اللون األسود؛ ألنّه عاش يف عصر كان
الرومنتيكية يف أوجها وهلذا يعدّ امللمح الرومنتيكي عنده ملمحاً أصيالً حبكم طبيعة الشاعر
املغترب ،املتوحد ،احلزين وحبكم العصر الّذي نشأ فيه وترعرع يف أكنافه .فلذلك نالحظه
قد توقف عند جربان أكثر من غريه؛ ألنّه كما يقول غريب وحزين ومنكسر القلب مثله كما
توقف عند إبراهيم ناجي وحممود حسن إمساعيل وحسن كامل الصّرييف ،من شعراء مجاعة
آبولو وعند الشاعر حممد عبداملعطي اهلمشري والشاعر السوداين التيجاين يوسف بشري
وكلّهم من الرومنتيكيني.
مرحلة اليقظة والشعور بالوعي:
عندما كان الشاعر أسرياً يف أفكاره الذاتية احلاملة ورؤيته غري واقعيّة ،كان مواطنوه
األفريقيون ذوو البشرة السوداء ينتقدونه بسبب رؤيته هذه .هذه االنتقادات أثّرت يف نفسية
الفيتوري وأوقظه من سباته العميق فتغيّرت رؤيته إيل الشّعر وتبدّل فنونه الشّعريّة من
الرومانسية الغنائيّة إىل الواقعية االجتماعيّة ،فأصبح شاعراً نضاليًّا ال يهمّه اللون وال يفكر
إالّ باجلماهري ،فأصبح من الذين يعتقدون بأنّ« :العامل األسود والعامل األبيض يرزخان
حتت نري تأرخيي واجتماعي واحد هو نري الرأمسايل األبيض والرأس املايل األسود ،نري
االستعمار واالستغالل ،فالقضية إذن ليست قضية أسود وأبيض ،إنّها قضية مستغِلّ ومستغَلّ،
قضية الكادحني وأصحاب رؤوس األموال» (غريد الشيخ .)61 :6226 ،يف هذه املرحلة أصبحت
احلريّة اهلدف األوّل واألمسى لنتاجاته الشّعريّة فوقف شعره كلّه هلوىً قدميٍ ولد معه ورافقه
منذ طفولته وهو حبّه ألفريقا الّيت منحها كلّ ما ملك من شغف وفكر ومترّد.
إنّ الفيتوري يف هذه املرحلة من شعره النضايلّ قد جتاوز عن ختوم أفريقا وصارت
قضيته مل تك ن أرض األفريقا فحسبُ بل مشلت األمة العربية االسالمية ،فيستدعي يف شعره
النضايلّ احلوادث والشخصيّات التأرخييّة كانتصارت العرب على هوالكو وبطوالت صالح
الدين األيويبّ ومجال عبدالناصر وهي اليت كان الشاعر يعيش يف انتظار مبعثها ووالدهتا من
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جديد على أرض فلسطني .منها ما أنشده يف رثاء مجال عبدالناصر املعنونة بالناصريّات
الّيت نشرت يف ديوانه (الفيتوري:)16 :6136 ،
وكان يد العريب األوّل،تشعل كلّ مآذن مكة /كأنّك كنت تقاتل حتت لواء حممّد
(ص) يف جمد اإلسالم /ورحلت غريباً حتملك األيام /كي تبصر ظلّ جوادك عرب
مواين حبر الروم /ونبين أهرمات أمية فوق جبال الشام /وحني جتيء سحابة
هوالكو التتاري /...وتزحف أذرعة التنني /..وتنهار األشياء مجيعاً /..تولد ثانية
يف عصر صالح الدين /...إنّي أصغى لصدى خطواتك يف أرض فلسطني /أو أنت
قادم عند الفجر إىل أرض فلسطني

يف هذه القصيدة يرينا الفيتوري قضية عامة شاملة فيعرّف عبدالناصر كقضية عاملية
مرتبطة بكلّ كيانات العامل العريب ،إن قضية موت عبدالناصر يف هذه القصيدة ليست جمرد
حادث عارض ،أو مناسبة ميكن اختزاهلا يف قصيدة رثاء .ففي رأيه أنّ عبدالناصر هو القوميّة
العربية والوحدة الكربى وكلّ األحالم العربية املأمولة ومن مثّ يتحوّل عرب شاعرية الفيتوري إىل
فكرة جمرّدة تعبّر عن النضال املستمر ،فكرة ولدت مع مولد العريب األول وتنامت مع تاريخ
العروبة واإلسالم مرورًا باألجماد العربية .ويف رأيه إنّ استدعاء شخصيّة األبطال للكفاح ضد
االستعمار يف الواقع يكون استدعاء كلّ القوميّة العربية والوحدة الكربى يف كلّ أحناء العامل،
قضية أفريقا ،قضية فلسطني ،قضية لبنان ،فنشأة الفيتوري ورحلته الطويلة مع األدب والسياسة
والصحافة جعلته شاعر التخوم ال ينتمي إىل وطن هنائي ،كما يقول الكاتب اللبناينّ عبده وازن؛
فهو يقيم على ختوم اخلريطة العربية واإلفريقيّة ،وعلى ختوم العروبة والزنوجة أيضًا وكذلك على
ختوم الغناء وااللتزام والكالسيكيّة والرومنطيقيّة واحلداثة ،فيقال يف شأنه« :جيب أن يكون
الفيتوري كشاعر ،سفري النوايا احلسنة إىل مجيع الدول العربية» (غريد الشيخ.)626 :6226 ،

شعره النضايلّ وقضاياه املصريية
إنّ أدباء الرفض ومبدعي التمرّد والّذين جتاوزوا املألوف يف الشعر العريب املعاصر كثريون
على خارطة الوطن العريب الفيتوري من أبرز هؤالء الشعراء الذين يسمّون بـ«أدباء الرفض
والتمرّد» يف الوطن العريب .إنّ الفيتوري هو الشاعر الّذي قد أحسّ مشاكل اإلفريقا والعرب
معاً .إنّ شعره نسخة توافق األصل ملشاكل اإلنسان املضطهد ومعاناته يف مجيع أحناء العامل
الثالث ويف مجيع دواوينه يتراءى حرمان اجليل األسود ومعاناهتم يف بيان مؤثر وصميم .إنّه

442



مجلة اللغة العربية وآدابها ،السنة الحادية عشر ،العدد الثاني ،صيف 5277

من الشعراء املمتازين جليل قد تطرّقوا إىل الشّعر بعد احلرب العامليّة الثانيّة وألجل األرضيّة
االشتراكيّة وحدّة اللحن ولسان الشعر السيّما يف بلده إفريقا ،البدّ أن يُعَدَّ يف الطابور األوّل
بني الشعراء املتقدّمني يف أدب املقاومة و«أغاين اإلفريقا» جعل «اسم الفيتوري يقفز بسرعة
ليقف جبدارة جبانب اسم نازك املالئكة والسياب وعبدالصبور والبيايت» (غريد الشيخ،
 .)62 :6226كانت قصائد الديوان تدور حول القارة السوداء وعذاباهتا ومعاناهتا وحثّها على
النهضة والوقوف بكرامة يف وجه املستبد األبيض الّذي استعبد إنساهنا وعبث بتأرخيها
وخنق حرّيتها واستغلّ ثروهتا .إفريقا هي األرض احملبوبة للشاعر الّيت وقف عندها طويالً يف
أشعاره وقد متثلّها على هيأة امرأة يعشقها ويتّحد هبا ويفين فيها كما يفين الصويف يف ذات
احلقًّ ،فهو ال يبايل بأيّ عذاب يالقيه بسبب معشوقه ،بل انّه يتحمّل القتل يف سبيل هذا
الوطن ألنه حياة له:
كُنْتُ أعرفُ ..وأنا احتَضِنُ الرايَةا مِنْ مَنْفًي لِمَنْفاي /إنّهُم قاتَلُوني مَرَةً واحِدَةً/..
أولدُ فِي عَينَيكِ ألْفاً (الفيتوري)1 :6116 ،

فحبّ الوطن هبذه الشمولية مل يالحظ عند أيّ شاعر آخر إالّ ما اشتهر به الشاعر
الفلسطيين «حممود درويش» إذ حتلّ فلسطني حمل املرأة احملبوبة املفقودة (حممّد منصور،
 .)621 :6111إنّ أوّل قضية تتجلّى نوازعه يف قلب الفيتوري بعد يقظته ،قضية إفريقا القارة
املتوحشة السوداء بسكاهنا الزنوج احلفاة العراة .فينظم فيها أربعة دواوين ،فيصدر
جمموعته الشعرية الألويل «أغاين إفريقا» وهو يف هذا الديوان يدافع عن إفريقا وشعبها
الّذي استعمره الرجل األبيض ،واستغله واحتقره ويصوّر أحاسيس الرّجل األسود الّذي يدافع
عن كرامته وحريته وحقّه يف احلياة ،فيقول:
جبهة العبد ...ونعل السيدِ /وأنني األسود املضطهَدِ /...تلك مأساة قرون
غربت /مل أعد أقبلها ...مل أعدِ /كيف يستعبد أرضي أبيض /كيف يستعبد أمسي
وغدي؟ /كيف خيبو عمري يف سجنه /وجدار السجن من صنع يدي /أنا
زجنيّ /...وإفريقييت يل ال لألجنيب املعتدي /أنا فالح ويل أرضي /...الّيت شربت
تربتها من جسدي /أنا إنسان ويل حريّيت /وهي أغلى ثروةً من ولدي /أنا حرّ
مستقبل البلدِ /وسأبقى مستقبل البلدِ( ...الفيتوري)34-36 :6131 ،

إنّ الفيتوري حياول أن يستحضر إفريقا وأمتها عذابات أزمنة مضت ،حتّي حيرّضهم
على احلرية والتحرير يف سبيل إطالق السراح عن عبوديتها واستغالهلا .يف احلقيقة تبلور
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شعر الفيتوري يف أفريقا والدفاع عن قضاياها والذود عن مصاحل شعوهبا فهو ال يتنكر
لواقعه وقوميته العربية ،فهو عريب أوّالً وإفريقي ثانياً .فال عجب أن جند يف شعره التيار
العرويب هادراً صاخباً وهو البدّ أن يتأثّر بواقع أمته العربية والدفاع عن قضاياها.
مع أنّ كلّ ممتلكاته احلربيّة تكون قلمه ولكن يف ديوانه «أغاين أفريقا» يسعي وحياول أن
ينصر اجلنس األسود وحيرّرَ األفريقيّ ويؤصّلا شخصيّته وذلّته وينفضَ الضعف والوهن عنه
وخيلصَهُ عذاباته وغربته من خالل الدعوة إىل املناضلة اإلنسانيّة؛ ألنّه حمبّ ألفريقا حبّ
أورفيّة 8ويتوخّي سعادهتا:
يا أخي فِي الشَرق ،يف كلّ سَكانْ /يا أخي فِي األرض ،يف كلّ وَطانْ /أنا
أدعُوكَ ..فاهَل تَعْرفني؟ /يا أخاً أعرفُهُ ..رَغمَ املِحَنْ /...فااسْتَمِعْ لِي /..فااسْتَمِعْ لِي
(الفيتوري)34-36 :6131 ،

مثّ يتّجه إىل اجلماهري الّذين قد نوّر نور الوعي قلوهبم ويشوّقهم ويشجّعهم لالقتداء به
حتّى يكافحوا ويسجلّوا تاريخ شعبهم بالقوة ،من هذا املنطلق يسعى يف تأجيج مشاعرهم
للنضال ضد االستعمار:
فاانْظُر األصْرَارَ فِي أعيُنهَا /وَصَبَاحُ البَعثِ يَجْتَاحُ اجلابَاهَا (الفيتوري:6131 ،
)34-36

مثّ يدعوهم الشاعر إىل الثورة:
«يا أخي يف كلِّ أرضٍ وَجَمَت شَفاتاها /واكفاهَرَّت مُقلاتاها /قُم ..تَحَرّر من
توابيتِ األسى /لاستَ أُعجوبَتَها أو مومياها /انطلق فوقَ ضُحاها أو مساها /يا أخي
قد أصبحَ الشعبُ إهلا (الفيتوري)34-36 :6131 ،

ويف هناية هذه احلرب الدامية الّيت صوّرها الشاعر يف قصيدته هذه يدعو لبلدته
اإلفريقا مجعاء لتكون ساملة راجياً أن يرجع هذا الفردوس الضائع إىل أحضان أبنائه:
فااسْلِمِي يَا أرضَ إفريقاا لانَا /واسْلِمِي يَا أرضَ إفريقاا لانَا /...وسَتَبْقاي أرضُ
إفريقا لانا /فاهْىَ ما كانت لِقاومٍ غايْرنا (الفيتوري)31-31 :6131 ،

 .6األورفيوس :اسم أطلق على دين كان يعتنق وميارس يف اليونان القدمية والعامل اهللنسيت ،والتراقيون،
ارتبطت أدبياً بأسطورة اورفيوس .أسطورة .وحبّ أوريفّ أي حبّ أسطوريّ.
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مثّ خياطب الفيتوري االستكبار األبيض بنربة مملوءة باستهزاء واضح عندما يعلو صوت
الشعب ضد هذا املستغل الّذي قد احتلّ أرضه وجعله ضعيفاً فيقول:
فااخْلاعْ تَاجَكَ اآلنَا /كافااكَ مِنَّا ضَرَعَاتٍ وَإذعَانَا /وَحَسْبُنَا مِنْكَ تَخْريباً
وطُغّيَانَا ...إفريقا /إفريقا استيقظي /استيقظي من حلمك األسود /قد طاملا
منتِ ...أمل تسأمي؟ /..أمل متلّي قدم السيدِ؟( ..الفيتوري)31 :6131 ،

هو الرجل شديد االلتزام لقضية الوطن ،أرض إفريقا واستغالهلا هي الّيت دفع الفيتوري
إىل أن يقرع الطبول .فقد أصبحت إفريقا عنده معادالً ملعاناته وقناعاً يستطيع من ورائه أن
يصرخ وأن يثور واملالحظ أنّ الشاعر يف هذا الشعر خياطب إفريقا دون حرف النداء للداللة
على أنّ املنادى معلوم وقريب حسيّاً ومعنويّاً .لقد بدأت القصيدة بزرع بذور الوعي يف روح
النائم شبه بامليت ،فالنوم على مثل هذه احلالة ال ينتج إالّ الكوابيس واألحالم السوداء ...مثّ
أردف قائالً بفعل األمر «استيقظي» ناهياً شعبه عن الغوص يف األحالم واألماين تاركني
العمل والثورة ،وقد استعمل الفيتوري هذا األسلوب للفت انتباه الشعوب اإلفريقيّة وتنبيههم
ألوضاعهم السوداء املتخلّفة وضالهلم الال متناهي.
أمل متلّي قدم السيّدِ؟ /قد طاملا استلقيتِ حتت الدجى /جمهدة ..يف كوخك
اجملهدِ /مصفرّة األشواق /..معتوهة /...تبين بكفيها ظالم الغدِ /..جوعانة
متضغ أيامَها /كحارس املقرب املُقعَدِ /..عريانة املاضي /..بال عزّة تتوّج اآليت/..
وال سُؤددِ( ..الفيتوري)16-16 :6131 ،

ههنا يتكلم الفيتوري بلهجة األم احلنان البنه ،ويقول قد منت مدة طويلة دون أن تتمتع
بدفء الشمس واستنشاق اهلواء النقي ،وتظل غارقاً يف األسود ،يف اللّون املزعج .أال تريد أن
تصحو ،حىت مىت تريد أن تصل ليلك بليل آخردون أن ينتظرك قادم مُضيء فصارت إفريقا
«رمزاً للخالص الّذايت» «خيلع عليها مأساته اخلاصة» (العامل )33 :6131 ،يعين يف احلقيقة
هذه اآلالم له ولكنّه يأخذ إفريقا وخيفي من وراءها قناعاً ويعزوا هذه القضايا إىل إفريقا،
مثّ يواصل الشّاعر فيتصوّر إفريقا أنّها رغم دوران الزمن قد ظلت نائية عن كلّ التغيّرات
ساكنة بال قيمة كاجلمجمة امللقاة ،مث تنعتها بأنّها أامَهْ وضائعة:
إفريقا /إفريقا استيقظي /استيقظي من ذاتك املظلمةْ /...وأنتِ الزلتِ كما
أنت /كاجلمجمةِ امللقاة /..كاجلمجمهْ /..واعجباً أمل تفجّرْ شرايينك سخرياهتم
يا أمَهْ (الفيتوري)14 :6131 ،
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إنّ «املوت والليل واجلمجمة» كلّها رموز للواقع الّذي ال بدّ أن تتغيّر ويف هذه القصيدة
الكثري من األمل باملستقبل وقدرة الشعب على تغيري مصريه إذا توفرت فيه العزمية
واإلصرار للمكافحة والنضال .يقول قد آن وقت احلركة والتحدّي ،وهي دعوة صادقة إىل
الثورة على الظلم واالستعباد واالستعمار أيّاً كان شكله .إنّ إفريقا منبع ومصدر إلهلامات
الفيتوري يف مقاومته ونضاله و«عندما يهاجسه إفريقا والرجل األبيض الّذي أذلّها واستغلّها،
يقرع الطبول (ميشال جحا:)331 :6111 ،
يا أخي يف الشّرق يف كلِّ سَكن /يا أخي يف األرض يف كلِّ وطن /أنا أدعوك
فاهَل تَعرفُين؟ /يا أخاً أعرفُهُ رُغمَ املِحن /إنَّين مزَّقتُ أكفانا الدُّجَى /إنَّين هدَّمتُ
جُدرانا الوَهَن /...أنا حيٌّ خالد رَغمَ الرَّدَى /أنا حرٌّ رغمَ قُضْبَانِ الزَمَن
(الفيتوري)36-34 :6131 ،

مثّ يستذكرهم ماضيهم املؤملة حتّى يثريهم يف سبيل احلرية ويستعيدهم للقيام فدعوة
من حرّ يكسر قيوده .ودعوة لإلصغاء إىل الصوت اجمللجل العايل .يقول إنّ كفاحه يف سبيل
جمدهم وخياطبهم بأنّ اآلذاء واآلالم الّيت تالقيهم يف سبيل حترير وطنهم هتون جتاء
حترير الوطن وإزالة العار والعيب:
«إن نَكن سِرنا علد الشّوك سنينا /...إن نكن عشنا حفاة جائعينا /...إن تَكن
أوهَنتِ الفأسُ قُوانا /فاوَقافنا نتَحدّى الظّاملينا /...فابَنَينا لِأمانينا سُجونا /...ومألنا
كأسه من دمنا /فتساقانا جراحاً وأنينا /وجعلنا حجر القصر رؤوسا /ونقشناه جفوناً
وعيونا /فالاقاد ثُرنا علد أنفُسِنا /وحمَونا وَصمةا الذِّلَّة فينا (الفيتوري)31-34 :6131 ،

مثّ يدعوهم الفيتوري إىل التحرّر واليقظة ويعدهم الفتح والرجاء بإطالق السراح عن
إسارهتم ،بأبيات فيها الصوت واحلركة ميتزجان يف لوحة معربة:
املالينيُ أفاقات من كراها /ما تَراها مَلاأ األفقَ صداها /خَرَجَت تَبحثُ عن
تارخيِها /بَعدَ أن تَاهَتْ على اإلرض وتَاها (الفيتوري)31 :6131 ،

اآلن قد حان زمان العمل والتحرك ،إنّ الفأس رمز العمل ،واجلموع املنحدرة من الروايب
خرجت تبحث عن تارخيها ،والبحث عن الذات هو نقطة البداية حنو التحرك والعمل .وقد
قرب صباح البعث أي :فجر الثورة .يقول:
حَمَلات أفؤسَها واحندرت /من روابيها وأغوار قُراها /فاانظُر اإلصرارَ يف
أعينها /وصياحَ البَعثِ جيتاحُ اجلِباها (الفيتوري)31 :6131 ،
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إنّ الشاعر للمرة ثانية يدعو إخوانه مكرراً ،يف دعوة شاملة «يف الشرق ويف كلّ وطن» أيضاً
«يف األرض ويف كلّ وطن» .ونالحظ النداء اإلنساين املتكرّر «يا أخي» منذ بداية هذه القصيدة
امللتزمة فهو نداء إنساين لكلّ مظلوم ومقهور ومستعبد .ويقول :يا أخي يف ذلك البلد الّذي ليس
عند أمتهم رجاءٌ للحياة يف القادم ،أنت يا أخي قُمْ وأنجُ أنت نفسك من أمل وكدّ االستعمار،
بينك وبني غريك من الناس تفاوت كبري وبون شاسع ،أنت لست موميائياً وحمنطاً لالستعمار.
إنّما أنت حرّ ،إذن يف أمسّ اجلاجة إىل أن تعيش حراً يف احلياة اليوم ويف القادم.
يا أخي يف كلِّ أرضٍ وَجَمَت شَفاتاها /واكفاهَرَّت مُقلاتاها /قُم ..تَحَرّر مِن
تَوابيتِ األسى /لاستَ أعجوبَتَها أو مومياها (الفيتوري)34-36 :6131 ،

مثّ يؤكد بأنّ الوطن متعلّق به ،وال يقف موقفاً سلبياً جتاه قضاياه ،بل إنّما هو الناصح
األمني لقومه ،وينصحهم بأن يأخذوا حقوقهم املسحوقة املغتصبة ،وأال ييأسوا أبداً يف سبيل
حتقيق حترير إفريقا .حتّى يكون بعد ذلك التحرير إلفريقا ،قربه يف جوار قرب آبائهم الغابرة:
ها هُنا وارَيتُ أجدادي ..هُنا /وهُمُ اختاروا ثاراها كفنا /وسأقضي أنا من بعد
أيب /وسيقضي وَلادي من بعدِنا /وسَتَبقي أرضُ«إفريقا» لانا /فاهي ما كانَت لِقاومٍ
غارينا (الفيتوري)31-31 :

يستذكر بأنّ أبناء إفريقا واحداً تلوَ اآلخر يفدون أنفسهم يف سبيل حرية إفريقا.كلّ أبناء
أرض إفريقا مستعدون للتضحية يف سبيل الوطن ،ومنهم من اختار كفناً وامتزج هبا .ومنهم
من ينتظر هذا الشرف .وههنا الفيتوري يكون شاعر القضية :قضية الوطن ،واحلرية.
حنن أهرقنا عليه دمنا /ومزجنا بثراها عظمنا /وشققناها حباراً ورُىب/
وزرعناها سيوفاً وقنا /وركزنا فوقها أعالمنا /فاسلمييا أرض إفريقا لنا /فاسلمييا
أرض إفريقا لنا (املصدر نفسه)31-31 :

إنّ أرض إفريقا ،أرض متازج التأريخ والتربة والدم .وهي األرض اجملبولة بالذكريات
املؤملة والسعيدة باملعاناة وبالتحدّي ،وبإرادة البقاء عليها .مثّ يؤكد الشّاعر الفيتوري على
احلرية واالستقالل وطرد كلّ غريب آخذاً األرض من املستعمرين الّذين اغتصبوها.
لقد جعل الفيتوري كلّ شعره يف هوى أفريقا .هذا اهلوى يكرب معه وهذا احلبّ هو سرّ
عذاباته وتشرّده ،حيث يقول يف قصيدته «عاشق من أفريقا» وهي قصيدة من جمموعة شعريّة
نشرها عام  6113عنواهنا« :عاشق من أفريقا» .هي تأيت يف نطاق القضية الكربى الّيت التزمها
الشاعر ،قضية القارة اإلفريقيّة الّيت أخذت تشقّ طريقها إىل التحرّر واالنطالق يف الدّنيا احلياة
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املعاصرة ،عرب جمموعة من الثورات تشنّها ضد االستعمار والتخلّف والتفرقة العنصريّة يف أماكن
متعدّدة ،وحتوّل معاركها عن مفاهيمها السطحيّة اللونيّة «بني بيض وسود» إىل املفاهيم والقيم
اإلنسانيّة الّيت جتعلها معارك الشعوب املسحوقة مقهورة ضد االستعمار بغية التحرّر من الطغيان
واالضطهاد والقهر والعبودية ،السيّما يف اإلفريقا العربية الّيت ينتمي الفيتوري إىل أحد بلداهنا.
والقصيدة تعبري عن أشواق اإلنسان اإلفريقيّ احلديث وتطلعاته حنو املستقبل ،وحتسس باجلرح
والقيود ،وما ينجم عن ذلك من ردات فعل مضموهنا التمرّد والتحدّي والثورة .يقدّم الفيتوري
نفسه إىل القراء شاعراً ملتزماً صناعته الكالم ،وسيفه قلمه يناضل به يف سبيل احلقّ واحلريّة،
وثروته شعر يعتزّ به وجيلّه عن أن يسخّر ملآرب امللوك وأهواء العظماء .فلقد وقفه على هوى
متأصل يف كيانه ،يكرب معه ،وينمو على كرّ األيام وهو سر مأساته ،وغربته وضياعه وتشرّده
وسأمه وعذابه ،وفرحه وشقائه ،وأمله يف احلياة ،وكنهه يف الوجود ،وهاجسه األكرب حيثما حلّ:
صَنَاعَتِي الكالاامْ /سَيْفِي قالامِي /وَكُلُّ ثِرْوَتِي شُعُور ونَغَمْ /لاستُ وَاحداً مِن أنْبيَاء
العَصرْ /...لاكِنَّ لِي هَوًى يَكبُرُ كُلَّمَا أكبُرْ /لامْ أمنَحْهُ مَرَةً لِمَلِكٍ مُتَوَّجٍ /وَلامْ أمَرِّغْ
وَجْنَتَيه فاوقَ أعتَاب صَنَمْ /صناعيت الكالمْ /قد أجيدُ تَارَهْ ...وقد أخطئُ تَارَهْ/...
كُنتِ عَذابي أنتِ يا إفريقيا /وَكنتِ غُربَتِي اليت أاعيشُها /وشئتُ أنْ أعيشَها
(الفيتوري)1-3 :6132،

إذا كانت مأساة إفريقا مقدّر للشاعر فإنّه ال يتململ من ذلك وال يشعر بغضاضة والبرم،
فهو الّذي شاء هذا األمر ومبلء إرادته محل على كتفيه صليب القارة السوداء وباختياره احلرّ
ارتضى أن تكون عذابه وغربته وحبّه الكبري لتكون أغانيه كلّها هلا وقصائده وقفاً على هواها:
«وَحينَما غنَّيتْ غانَّيتُ لِعَينَيكِ /وَمَسَّتْ شَفايت يف وَلاهٍ رُمُوشَها /حينئذٍ رأيتُ
فيهما توهُّج األلامْ /رأيتُ فيهما العَذابَ والشموخَ والشّمَمْ» (الفيتوري)1-1 :6132،

لقد توحّدت احلبيبة والوطن يف شعر الفيتوري وظهور هذا الوطن ـ القارة اإلفريقية يف
هذه القصيدة ـ كأنّه صبيّة حسناء يهيم هبا الشاعر ومينحها كلّ حبّه .واملالحظ أنّ التداخل
بني األمل والعذاب من جهة ،والشموخ والشمم من جهة ثانية ،قد جعل احلبّ األليم املعذّب
ضرباً من الشموخ والكربياء .ويف غمرة األحزان تتفجر كلمات الشاعر إيقاعاً كئيباً خالل
دوامة من العذاب والقنوط:
صناعيت الكالمْ /رُبَّما أثقالا صَويت الضعفُ والرهبةُ أحياناً /فاعادَ يل صَداهْ ،باكياً
حَزينَ املُقلتنيْ /حىت لايَبكيني صَدَى صَوتِي /فأنْحَني أامسَحُ فوق شَعْره ..وَأاضغَطُ
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اليَدَيْن /وَأاشرَبُ الدموعَ من عينيهِ الطِّفلاتَنيْ /وَيَثقُلُ الكاالمُ يف فامِي /أاحُسُّ أحياناً
كأنَّما كالمي يف فامِي /مِثلُ جذوع الشجر القادميْ( ...الفيتوري)1-1 :6132،

هذا الشعور الّذي ينتاب الفيتوري من حني إىل حني هو وليد ما تلقاه حبيبته إفريقا من
ظلم املستعمرين وطغيان املستبدين واستغالل البيض للسود باسم التفوّق واالمتياز العنصريّ؛
ووليد الشعور بالضعف والرهبة وكابوس الرعب الّذي جيتاح القارة اإلفريقيّة بوجه ال إنساين
قبيح ،وهو يف هذه القصيدة مقدمة لتحدّيات األجيال اإلفريقيّة املعاصرة لكلّ شكل من أشكال
العبودية واالستعمار والتخلّف والفقر ،ممّا سيجعله الشّاعر موضوعاً ألغنيات إفريقيّة تتحدّث
عن روعة الثورات وانبعاث احلضارة ،يف هنضة إفريقيّة شاملة على طريق املستقبل ،جتعل
«املعجزة حتل يف جسد األرض العذراء العارية ،وتتفجّر يف خميلة األطفال العبيد إيقاع
املستقبل بصخب متوتر وتفتح عبقريّ إنساينّ ،حيوّل احلجر كلمة وإشعاعاً وخضرة وسعادة»
(ميخائيل .)632-611 :6111 ،ولذلك تأيت هذه الكلمات احلزينة املشوبة بكدرة املأساة معاول
قوية تضرب حتت أطباق الثرى لتفجّر منها كنوز األرض ،الّيت يبصرها الفكر قبل أن تلمسها
اليد ،أو تبصرها العني .وهذه هي رسالة الشاعر امللتزم ،أن يقدّم لقومه الرؤيا الّيت تفتح
أعينهم على املستقبل ،فيطلون عليه من نوافذ الشّعر الّذي يتحوّل من كلمات مقولة إىل كلمات
فاعلة ،ومن مستوي التنظري إىل مستوي التطبيق العمليّ.
«إنّ الفيتوري شاعر له شخصيته املميّزة وطابعه اخلاص وأسلوبه الّذي يتفرّد به .له رؤيا
السياسيّة وصوته الرافض ومناصرته لقضايا مجاهري الشعب العريب .ال يتعمّد الغموض
واإلهبام وال يدّعي احلداثة الزائفة ،بل إنّه يرى أنّ الشّعر ليس هدفه أن يصوّر األشياء أو
ينقل الطبيعة ،بل عليه أن يكون أداة فضح وحتريض وثورة وحتد» (ميشال جحا.)311 :6111 ،
لذلك يويل اهتماماً ملحوظاً بقضية فلسطني ،و«يستلهم معاين شعره من انتفاضة الشعوب
املقهورة ،الشعوب املستغلة املستضعَفة جند ذلك كلّه يف قضية فلسطني يف قصيدة «لو ماتت
يف شفيت الكلمات» وهو ال ينسى فلسطني ومأساهتا ،يقول يف قصيدة «مقاطع فلسطينية»
يستحث اهلمم للثأر ويهاجم اخلونة الّذين باعوا فلسطني (ميشال جحا .)316 :6111 ،ويف
قصيدة «ملك أو كتابة» يتناول قضية فلسطني وما أصاهبا من خيانة ،فيقول:
«عيد السيادة ...ذكرى اغتصاب فلسطني /...عيد فلسطني ...ذكرى املعاهدة
الرببريّة /عيد الصمود ...وعيد اهلبوط /ويوم الصيام ...ويوم الضحية ... /وأفىت
إبن مالك والشافعية /وهذا انقالب ألجل القضية /وآخر أيضاً ،لنفس القضية»...
(الفيتوري)611-611 :6113 ،
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هو خيتصر موقفه من القضية الفلسطينيّة هبذا البيت من الشعر« :إنّ جرح فلسطني
ليس تضمده الكلمات» (ميشال جحا .)316 :6111 ،هو شاعر العروبة كان قد بدأ ينظم الشّعر
يف إفريقا والدفاع عن قضاياها والذود عن مصاحل شعوهبا ،فإنّه ال يتنكّر لواقعه وقوميّته
العربية ،فهو عريب أوالً وإفريقيّ ثانياً .فال عجب أن جند يف شعره التيار العرويب صادراً
صاخباً .وهو ال بدّ أن يتأثّر بواقع أمته العربية والدفاع عن قضاياها .وقد صدمته اهلزمية
الّيت نزلت هبا سنة  6113فاكتشف أن الطغيان املسلّط على رقاب العرب من الداخل
واخلارج ،أشدّ وقعاً وأكثر إيالماً من الظلم التأرخييّ احمليق بإفريقيا وباإلفريقيني.
يضاف إىل ذلك كلّه مسرحيته الشعريّة «عُمَر املختار» البطل اللييب ،وهي يف ثالثة
فصول .وفيها يظهر أنّ « عمر املختار كان يتزعم الثورة الوطنيّة ضد الطغيان اإليطايل
الفاشسيت ،إالّ أنّ البطل احلقيقي هو الشعب اللييب نفسه .وله كذلك مسرحية عن يوسف
بن تاشفني البطل املغريبّ الرببريّ الّذي أعاد لألندلس جمدها بعد أن كاد يتساقط يف
القرن احلادي عشر امليالديّ .وهو ناقم وثائر ملا أصاب أمته العربية من ذلّ وهوان ،وملا
أملّ هبا من هزائم وضعف وتشتت .يقول مقرّعاً إيّاها هازئاً وساخراً منها» (جنيب صاحل،
:)646 :6113
قد سَقاطا القدسُ /وغاضَ حافرُ القاتل يف دمائنا احملرّمة /وسقط البُراق
والوحي /فهل عرفتِ ،أو هل ستعرفنيَ /مىت ستسقطنيَ /يا مكةُ املكرمةُ؟

هو رافض هلذا الواقع العريب املتردّي« ،مرة يف رفض البايل من القدمي وإحالل اجلديد
حملّه ،ومرةً يف رفض الظلم وإقرار العدالة االجتماعيّة ومرةً يف رفض قوى املسيطرة
والتحكم األجنيب بكلّ أشكاله السياسيّة والثقافيّة واالقتصاديّة ورفض التبعيّة بوجه عام،
وإحياؤها على تقدمي االحترام والتقدير» (إمساعيل ،دون تا .)366 :ولكن رفضه ليس رفضاً
هدّاماً يريد أن يهدم كلّ شيء« .إنّ رفضه رفض بنّاء يبغي من ورائه النهوض باألمة العربية
ودفعها حنو الرقي والتمدن .يبقى الشّاعر الفيتوري حيمل هَمّ الشّعر ،وهمّ أمته العربية
وهمّ ،فلسطني ،حيث يقول خماطباً أطفال احلجارة:
ليسَ طِفالً ،ذلِكَ اخلارجُ /مِن قُبعَةِ احلااخَام /مِن قاوس اهلازَائِمْ /ليسَ طِف الً
وَتَمَاتِمْ /إنّه العَدلُ الّذي يَكبُرُ يف صَمتِ اجلارائِمْ /إنّه التّأريخُ مَسقُوفاً بأزهار
اجلماجمْ /إنّه رُوحُ فلسطنيَ املُقاومْ /إنّه األرضُ الّيت مل تَخُن األرضَ /وَخَانَتْهَا
الطارابيشُ /...وخَانَتْهَا العَمائِمْ( ...الفيتوري)11-11 :6116 ،
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هكذا يبدو لنا أنّ قصيدة الفيتوري وثيقة الصلة بالواقع العريب ،وباإلنسان العريب،
وبالتأريخ العريب .وليست قصائده صدىً أو انعكاساً لقصائد الشعراء اآلخرين؛ ألنّها نابعة
عن صميم قضايا ومشاكل أمّته ال ميكن اقتباسها.

النتائج
 .6لقد تطوّر شعر الفيتوري من الرومانسية الذاتية املتشائمة إىل الواقعية اإلجتماعية
الثورية.
 .6إنّه يف البداية كان يشعر بنقص نفسيّ شديد بسبب لون بشرته األسود ،فاستغرق يف
الرومانسية احلزينة املتشائمة فكدّرته هذه اخلياالت الومهية لزمن.
 .4تغيّرت رؤيته الشعرية فيما بعد فأصبح من روّاد التّجاه الواقعي ومن أصحاب شعر
الرفض والتمرّد يف السودان.
 .3كانت إفريقا مصادر إهلاماته الشعريّة يف البداية ،مثّ اتّسع شعره اإلنساينّ الثوريّ،
فشمل قضايا عربية عامة تسمّى بشعر «التخوم» اصطالحاً؛ بسبب تنقله وتعرّفه على
مصائب الدول العربية والتطرّق إليها يف شعره املعنون بشعر القضايا العربية.
 .1صارت أفريقا عنده رمزاً للتخلّص من مصائبه املؤملة .شعره ألفريقا هي مناجاة
نفسية للتعبري عن األحزان املوجودة يف كوامن نفسه الثائرة.
 .1إنّ شعر الفيتوري يف املرحلة األخرية اتّسعت دائرته فال يتعلّق بقضية إفريقا فحسب،
بل أصبح شعراً ثورياً عامليّاً.
 .3ليست قصائده صدى لآلخرين ،بل هو شاعر له شخصيّته املتميّزة وطابعه اخلاص.

التحرر
ّ
محمد الفيتوري من اليأس والعزلة إلى الوعي الذاتي والدعوة إلى ّ

447
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القرآن الكرمي
 .6إمساعيل ،عز الدين (دون تا) .الشعر العريب املعاصر .بريوت :دار العودة.
 .6أمني العامل ،حممود (6131م) .مقدمة ديوان الفيتوري .ط  ،4بريوت :دار العودة.
 .4بدوي ،عبده (6116م) .الشعر يف السودان .سلسلة عامل املعرفة ،مايو.
 .3جحا ،ميشال (6111م) .الشعر العريب احلديث .بريوت :دار العودة؛ دار الثقافة.
 .1احلافظ ،منري (دون تا) .التراث يف العقل احلداثي ،حبوث يف فلسفة القيم اجلمالية .دون
مك :دون نا.
 .1شفيعي كدكين ،حممدرضا (6412ش) .شعر معاصر عرب .طهران :سخن.
 .3صاحل ،جنيب (6113م) .حممّد الفيتوري واملرايا الدائرية .ط  ،3بريوت :الدار العربية
للموسوعات.
 .1العشماوي ،حممّد زكي (دون تا) .دراسات يف النقد األديب املعاصر .بريوت :دار النهضة.
 .1غريد الشيخ (6226م) .أيام مع الفيتوري .بريوت :دار الكنوز األدبية.
 .62الفيتوري ،حممّد (6132م) .الديوان .بريوت :دار العودة.
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