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أمير فرهنگ نيا ،*1كبرى روشنفكر ،2خليل پرويني

 .1دكتوراه يف اللغة العربية وآداهبا من جامعة تربيت مدرس
 .2أستاذ مساعد ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة تربية مدرس
 .3أستاذ مشارك ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة تربية مدرس
(تاريخ االستالم 2015/2/22 :؛ تاريخ القبول)2015/7/28 :

امللخّص
إن االغتراب من أهم القضايا اليت تبحث عن مشاكل اجملتمع املعاصر ،ويعرب عما جتيش به النفس من مشاعر
احلزن واألمل؛ فلم يكن الشعر العريب املعاصر بعيداً عن هذه الظاهرة؛ فالشعراء كثرياً ما أدلوا بدلوهم وتكلّموا
عما يعانونه من مشاكل يروهنا يف جمتمعهم؛ فمنهم من عاشوا حياة صعبة ومنهم من هاجروا بلداهنم للتخلص من
أعباء الوطن مفضِّلني النأي عن األهل واملواطنني؛ قصدا إى العمل خارج حدود الوطن ،وباحلركية والنشاط من
أجل استعادة ما يستهويهم من حياة معيشية مرضية يف بلدهم ،فإهنم عبّروا عن مشاعر احلزن واألمل بسبب ما
يرونه من واقع مرير يعانيه شعبهم وذلك باستخدام الرموز التارخيية والدينية والشعبية ،هادفا إى إثارة احلياة
واالستبشار واألمل يف مستقبل أفضل ،أو استشراف املستقبل عند أبناء الشعب .يهدف هذا البحث إى دراسة
ظاهرة االغتراب عند الشاعر الفلسطيين املعاصر ،حممد عزالدين املناصرة وفقاً للمنهج الوصفي التحليلي،
ويالحَظ االغتراب بأنواعه املختلفة من املكاين والذايت واالجتماعي يف كثري من جمموعاته الشعرية؛ حيث تسبّب يف
أن يكون شاعراً ذا خصوصية وتفرّد يف شعره؛ حبيث ميكننا تسميته بالشاعر املغترب الكبري الذي تلوّن كثري من
قصائده بلون الغربة واالغتراب واحلنني؛ ويتجذر الشعور باإلغتراب عنده يف عدم الرضى أو القناعة باحلالة اليت
يعيشها ،فهو حالة من التناقض يف وعيه وإدراكه؛ فإنه الشاعر البارز الذي أعطى لالغتراب اهتماماً مركزاً؛ وكما
رأينا من أهم مظاهر االغتراب عنده هو العزلة والشكوى والطموحية واستشراف املستقبل.

الكلمات الرئيسة
االغتراب ،احلنني ،الشعر الفلسطيين املعاصر ،عزالدين املناصرة ،الوطن.
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مقدمة
إذا كان الشاعر هو من يشعر مبا ال يشعر غريه ،فإن الوعي العميق حلقائق احلياة وجمريات
األحداث واألمور يدفع الشاعر إى االلتزام وحرية الرأي والتعبري إى أن يصل إى مرحلة
حرية التمرد والرفض ملا ال يستهويه وال يعجبه ،والتمرد على مشاكل ومعاناة الشعب.
يقول أبوالفرج األصفهاين« :كنا نسمع أهل العلم يقولون :فقد األحبة يف األوطان غربة،
فكيف إذا اجتمعت الغربة وفقد األحبة» (األصفهاين1972 ،م)11 :؛ ويف عهدنا الراهن يستخدم
فروم 1مصطلح االغتراب 2ليشري به بشكل عام إى عدد من العالقات املتنوعة كعالقة
اإلنسان بذاته ،وعالقته باآلخرين وبالطبيعة ،وبالعمل اإلنساين وناجته (حسن1995 ،م.)67 :
فاملغترب هو ذلك اإلنسان الذي فشل كامالً يف خلق تواصل مع اآلخر ،إنه مسجون مع أنه
ليس وراء القضبان.
إن اإلحساس بالفقد واليأس واالنقطاع ينتج عن الشعور بأن املوت هو اغتراب مكان ال
يؤوب صاحبه أبداً ،ويزيد من قسوته غربة املكان وبعد املسافة ،فال يعرف لذلك القرب مزار
وال لصاحبه مؤنس ،أهو يف صحراء مقفرة أم حتت ركام جبال قاسية (السويدي1997 ،م:
 .)32هذا وقد كشف الشعراء املغتربون عن مشاعرهم جتاه املرأة ،وأكثروا من بثّ احلنني
إليها يف أشعارهم؛ كما اهتموا بالتعبري عن مشاعر املرأة من حنني وشوق إى الرجل ،ألنه يف
كثري من األحيان تقف املرأة صامتة ،ختفي مشاعرها خشية اجملتمع الذي تعيش فيه؛
ويستحق موقف املرأة من اغتراب الرجل وقفة خاصة؛ فقد كانت هي الزوجة ،واالبنة،
واحلبيبة؛ وكان اجملتمع يفرض عليها أن تكتم مشاعرها ،ولكن كان الشعراء يتحدثون
بلساهنا أو ينقلون بعض أشكال معاناهتا ،وحياوروهنا يف قصائدهم ،وكانت ـ يف معظم
احلاالت ـ تلعب دورا إجيابيا يف ختفيف غربة الرجل ،أو زيادة حدّهتا ورفعها إى حدودها
القصوى (الشعراوي2011 ،م.)53 :
إن االغتراب هو قضية اإلنسان يف كلّ زمان ومكان ،وال نستطيع أن نقول فقط إنه قضية
هذا العصر ،قد ختتلف ظاهرة االغتراب من عصر إى آخر ومن جمتمع إى جمتمع؛ إال أننا
1. Fromm
2. Alienation
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ال نستطيع القول بأن هناك عصرا قد خال من االغتراب فطاملا كان هناك مسافة بيين وبني
اآلخر ،وبيين وبني ذايت ،وبيين وبني األشياء فال بدّ وأن أشعر باالغتراب ،وطاملا أن هناك
هوة شاسعة بني املثال والواقع ،وبني احللم واحلقيقة ،فالبدّ وأن نشعر بالغربة وبأن هناك
شيئا ما يفصلنا عن هذا العامل (حسن1995 ،م.)159 :
وأما بالنسبة خللفية البحث فإن من أبرز الدراسات اليت تناولت قضية االغتراب والغربة
يف الشعر العريب ،هي :االغتراب يف الشعر العراقي املعاصر ،جلعفر ،راضي حممد ،تعرض
الكاتب يف الفصل األول ألمناط االغتراب لدى الشعراء العراقيني الرواد ،والعودة إى الطفولة،
واستعادة املاضي واملدينة احللم ،ويف الفصل الثاين والثالث ،تطرق إى البنية اللغوية
والتصويرية لشعر االغتراب عند هؤالء الشعراء؛ كما نالحظ يف كتاب «الغربة يف الشعر
اجلاهلي» لعبدالرزاق اخلشروم ،تناول املؤلف الغربة واالغتراب يف اجملتمع اجلاهلي ،وتعرض
لعوامل الغربة ،مث قام بدراسة الغربة يف شعر املتلمس الضبعي ،وعنترة ،والشنفرى ،وعدي بن
زيد ،واحلارث بن ظامل ،وختاماً تطرق إى احلنني املاضي ،يعترب هذا الكتاب من أهم املصادر
اليت تناولت قضية الغربة واالغتراب والصعلوك والفقري يف اجملتمع القبلي اجلاهلي .وهناك
«موتيف االغتراب يف شعر حيىي السماوي» ،رسول بالوي وآخرون ،جملة العلوم اإلنسانية الدولية،
 ،2012ع93 -77 ،)3( 19؛ عرف الباحثون باملوتيف ،واعترب االغتراب من أهم املوتيفات يف شعر
السماوي ،حيث ينطوي على حماور تعود إى إحساسه الغربة ،وأمهها احلزن واملوت واحلنني،
وبعض الرموز اليت تدل على الغربة كالطيور املهاجرة واحلمامة والبحر والريح؛ كما نرى يف
مقالة «الغربة يف الشعر العريب الشاعر العراقي املهاجر منوذجا» لعدنان اشكوري وآخرون،
جملة العلوم اإلنسانية الدولية ،السنة  ،15العدد  ،4شوال  ،1429مهر 75-63 ،1387؛ حيث قام الباحثون
بتعريف الغربة واالغتراب ،وتناولوا مظاهر الغربة يف الشعر العريب ،ومناذج من االغتراب يف
شعر املهاجرين العراقيني ،من املكاين إى الزماين والسياسي؛ هناك مقال آخر بعنوان «دراسة
مقارنة لنوستاجليا يف شعر عبد الوهاب بيايت وشفيعي كدكين» ملؤلفيه كربي روشنفكر ،سجاد
إمساعيلي ،نشر يف «فصلية جستارهاي زباين»؛ تعرضت املقالة لنوستاجليا كحالة نفسية تظهر
يف اإلنسان مفاجأة؛ تعتري على شاعر أو كاتب يف حقل األدب ،إثر دواعٍ شخصية أو ظروف
اجتماعية -سياسية ،حبيث تؤدي إى نوع من امللل والرتابة من الزمن احلايل؛ وتربّي فكرة
العودة إى املاضي ،وذكرياته احللوة ،وتنتهي بدراسة مقارنة هلذه الظاهرة بني عبدالوهاب
البيايت وحممدرضا شفيعي كدكين.
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عزالدين املناصرة ،حياته وشاعريته
عزالدين املناصرة من مواليد ( ،)1946/4/11مبحافظة اخلليل الفلسطينية؛ حصل على شهادة
(الليسانس) يف (اللغة العربية ،والعلوم اإلسالمية) ،1968 ،ودبلوم الدراسات العليا ،يف النقد
والبالغة ،واألدب املقارن ،عام  ،1969يف (كلية دار العلوم ،جامعة القاهرة) .مث أكمل دراساته
العليا الحقاً ،وحصل على (شهادة التخصص) يف األدب البلغاري احلديث ،وحصل على (درجة
الدكتوراه) يف النقد احلديث واألدب املقارن يف (جامعة صوفيا) ،1981 ،وكانت أطروحته ،حتت
عنوان( :شعرية املقاومة يف الشعر العاملي احلديث) (باللغة البلغارية) ،حمفوظة يف مكتبة كرييل
وميتودي ،صوفيا .كذلك حصل الحقاً على الرتبة األستاذية (بروفيسور) يف جامعة فيالدلفيا،
عمّان 2005؛ عاش متنقالً يف البلدان املختلفة مثل فلسطني ،مصر ،األردن ،لبنان ،بلغاريا ،لبنان،
تونس ،اجلزائر "قسنطينة" ،اجلزائر "تلمسان" ،األردن؛ ومن جمموعاته الشعرية :يا عنب
اخلليل ،القاهرة /اخلروج من البحر امليت /مذكرات البحر امليت /قمر جَرَشْ كان حزيناً/
باألخضر كفّناه /جفرا /كنعانيا ذا /الالّ حيزيّة /رعويّات كنعانية /ال أثق بطائر الوقواق /ال
سقف للسماء .عزالدين املناصرة شاعر إشكايل ال تتأتى إشكاليته من تكوينه األديب واملعريف
لكونه شاعراً وناقداً وآكادميياً حسب ،بل من طبيعة شعره وكيفيته الفنية ،إذ يبدو شعره للوهلة
األوى صلباً وخشناً خيلو من الساللة اللغوية واملرونة اإليقاعية ومجاليات التصوير ،لكنه حني
تنجح القراءة بصربها الضروري يف االنتماء إى فضاء هذا الشعر وتقاليده ورؤاه واالنشغال
احلميمي خبصوصيته اإلشكالية ،ستكشف بسهولة ورحابة خطابه وفرادته وسيبادر مبتعة لذائذه
قبل أن يبادره باحتماالهتا وتأويالهتا (عبيد2006 ،م.)6 :

االغتراب لغة واصطالحا
االغتراب هو االبتعاد عن الوطن ،ومعىن غَرُبَ :ذَهَبَ ،ومنها الغربة واالبتعاد عن الوطن؛،
فبذلك ترد الكلمة العربية «الغربة» يف املعاجم العربية؛ لتدلّ على معىن النوى والبعد ،فغريب
أي بعيد عن وطنه ،واجلمع الغرباء ،واألنثى غريبة؛ وأغرباء هم األباعد؛ فالكلمة تدلّ على
معنيني :املعىن األول :يدلّ على الغربة املكانية ،واملعىن الثاين يدلّ على الغربة االجتماعية (ابن
منظور1990 ،م .)129 :هناك استعمال آخر هلذا املصطلح ،وهو يأيت يف سياق «العزلة1؛ وهو
1. Isolation
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أكثر ما يستعمل يف وصف وحتليل دور املفكر أو املثقف الذي يغلب عليه الشعور بالتجرد 1وعدم
االندماج النفسي والفكري يف اجملتمع ،ويرى بعض الباحثني يف ذلك نوعا من االنفصال عن
اجملتمع وثقافته (ابن منظور1990 ،م)41 :؛ وهكذا فإن شعر احلنني واالغتراب كان يعبّر عما
جتيش به النفس من أحاسيس ومشاعر ،وقد انربى شعراء احلنني واالغتراب يعبّرون عن شدة
حنينهم ألوطاهنم وجمتمعاهتم أصدق تعبري (الشعراوي2011 ،م .)14 :يثري االغتراب يف النفس
احلنني الشديد ملا يفتقده اإلنسان وقد يرتبط مفهومه بالسياق النفسي االجتماعي؛ إذ يرى
حممود رجب ضرورة ربط االغتراب باملشاعر النفسية ،وليس بالبعد املكاين فقط؛ فيذكر أن
كلمة االغتراب« :تعين كما تقول معاجم اللغة العربية على اختالفها الزنوح عن الوطن ،أو البعد
والنوى ،أو االنفصال عن اآلخرين ،وهو معىن اجتماعي ،بال جدال فيه كذلك هو أن مثل هذا
االنفصال ال ميكن أن يتمّ دون مشاعر نفسية ،كاخلوف أو القلق واحلنني» «الشعراوي2011 ،م:
 .»41إن الغربة يف معناها اللغوي هي العزلة واالبتعاد واهلجر واملفارقة ،ويف معناها االجتماعي،
االنسالخ عن الواقع الفاسد واالستياء منه والعداء والتصدي له؛ حبيث يبدو له هذا الواقع
وكأنه كائن متجمد يتخبط يف أوحال تلتصق هبا األقدام فال تستطيع هذه جتاوزهاو اخلالص
منها؛ وليست الغربة هبذا املعىن األخري تؤدي وظيفة سلبية تبعد صاحبها عن املشاركة يف
حتمل املسؤولية وأعباء احلياة؛ كما جتعله عدمي التأثري يف الغري (قميحة1981 ،م)395 :؛ فهذا
جند الغربة ذات وجهتني :اإلجيابية والسلبية ،واإلجيابية منهما هي التقاط وكشف للنشاطات
اإلنسانية اجلوهرية ومتزيق للرباقع املهلهلة؛ وخالصة القول إن االغتراب يعدّ ظاهرة
اجتماعية تتجذر يف العالقات اإلنسانية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية ،وال حيلة لتحديد
أطر هذه الظاهرة إلّا يف حال دراسة الظروف اليت أثرت يف نشوء االغتراب عند إنسان أو
شاعر أو تسبّبت يف أن يكون إنساناً أو شاعراً مغتربا.

االغتراب يف الشعر
كان اإلنسان القدمي يف األغلب األعمّ مرتبطاً جبماعة ،سواء كانت هذه اجلماعة هي القبيلة أو
املدينة ،وكان العقل اجلماعي يف هذه احلاالت هو صاحب املنطق والكلمة األخرية ،ويف كلّ هذه
احلاالت مل تظهر الذات املفردة باهتمام خاص ،حىت إذا كنا يف القرن العشرين ـ وألسباب

1. Detachment
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يطول شرحها ـ أُتيحت الفرصة للذات أن تربز وكان عليها عندئذ أن تواجه نفسها أوالً وأن
تواجه العامل اخلارجي ثانياً؛ وكلما منت الذات وقوي الشعور هبا زادت حمنتها؛ ألهنا لكي تكون
املعيار احلقيقي للوجود ال بدّ أن تكون منطقية مع نفسها (علي1984 ،م .)357 :بدأ اغتراب
امرئ القيس بكره والده إياه مقروناً باألمل والغضب ،فانفصل عن جوّه األسري وتعمّقت هذه
اهلوّة بينه وبني واقعية بيئته وختاماً أدى إى اختيار ضرب متمايز من احلياة عما تعوّد عليه
امللوك والسادة؛ فشعره صورة كاملة من إنسان مغترب مبعىن الكلمة هارب من جمتمعه .كما
نرى ظاهرة االغتراب يف شعر املتنيب ويف حديثه عن غربته يف سياق قصائده اليت تتدفق
باحلزن واألسى ،فيفرط يف الفخر بنفسه إى درجة تقترب من النرجسية ،كما نرى يف
قصيدته اليت رثى فيها جدته ،وهو مغترب بعيد عنها:
أحـ ـنىل إى الك ــأسش ال ــيت ش ــربتُ هبـ ــا
بكي ـ ــتُ عليهـ ـ ــا خيفـ ـ ــة يف حيويته ـ ـ ــا
ول ـ ــو قت ـ ــل اهلجـ ـ ـرُ ا ـ ــبني كلـهـ ـ ــم
تغـ ـ ــربَ ال مسـ ـ ــتعظماً غ ـ ـ ـريَ نفسـ ـ ــه
وال س ـ ـ ـ ـ ــالكاً إال ف ـ ـ ـ ـ ــؤاد عجاجـ ـ ـ ـ ــةٍ

وأه ـ ــوى ملثواه ـ ــا الت ـ ــرابَ وم ـ ــا ض ـ ــما
وذاقَ كالن ـ ـ ــا ثك ـ ـ ــل ص ـ ـ ــاحبه ق ـ ـ ــدما
مضـ ــى بل ـ ـدٌ بـ ــاقٍ أجـ ــدت لـ ــه صـ ــرما
وال ق ـ ـ ــابالً إال خلالق ـ ـ ــه حكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــما
وال واجـ ـ ـ ـ ـ ــداً إال ملكرم ـ ـ ـ ـ ـ ـةٍ طعمـ ـ ـ ـ ـ ــا
(املتنيب1997 ،م :ج 103 ،4و)109

يقصد الشاعر بالكأس يف البيت األول ،املوت ويقول :ال أحب البقاء بعدها وأحب التراب
ألجل مقامها يف التراب ،وما ضمه التراب يعين شخصها أو كل مدفون يف التراب وحبه
التراب جيوز أن يكون حبا للدفن فيه وجيوز أن حيب التراب ألهنا فيه؛ ويضيف :كنت أبكي
عليها يف حياهتا خوفا من فقدها وتغربت عنها فثكلتها وثكلتين قبل املوت؛ ويقول :لو كان
اهلجر يقتل كل حمب لقتل بلدها؛ وأجد مبعىن جدد يعين أن البلد كان حيبها الفتخاره هبا
ولكن اهلجر إمنا يقتل بعض ا بني دون بعض؛ ويذكر نفسه ويقول :إنه تغرب ،ال يستعظم
أحداً إال نفسه؛ وال يرى أحداً فوقه ،وال يرضى حبكم أحد إال حبكم اهلل تعاى؛ وختاماً :مل
يزل يف تغربه سالكاً ،وسط غبار احلرب ،وال يلتذ بطعم شيء إال طعم املكرمة ،وليس تغريه
جلمع املال مع الذي واهلوان .أما يف األندلس ،فتتجلى ظاهرة االغتراب أكثر فأكثر ،على حد
يتصور أن االغتراب موجود وحاضر عند مجيع الشعراء حيث أجادوا يف استخدامه وتوظيفه
وقد عبّروا بواسطته عن مشاعرهم؛ «كانت هناك الكثري من القصائد اليت تصور الغربة عن
الوطن وما يرافقها من حنني اليه جعلتنا نظن أن الشعر األندلسي مل يكن إالّ للغربة
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واحلنني ،رغم وجود الفنون واألغراض األخرى» (حممد1983 ،م.)57 :
هـ ــل تـ ــذكرونَ غريب ـ ـاً عـ ــادهُ شـ ــجنٌ
يـ ـ ـ ــا ويلتـ ـ ـ ــاه أَيبقـ ـ ـ ــى يف جوا ـ ـ ـ ــه

مـ ــن ذكـ ــركم وجفـ ــا أجفانَـ ــه الوس ــنُ؟
ف ـ ـ ــؤادهُ وهـ ـ ـ ــو بـ ـ ـ ــاألطالل مـ ـ ـ ــرهتنُ؟
(ابن زيدون1975 ،م)32 :

إن رؤية الشاعر يف أحداث جمتمعه ولقصده يف أن يكون يف موقع الريادة واملسؤولية
والتحدي واجملاهبة ،بناء على هذا فإن ثورة الشاعر حتمله على البتعاد واهلجر واملفارقة،
جتعله يرحل ويفتش ويبحث ،ويتسبّب يف أن ميارس مهامّه اإلنسانية من أجل التغيري والبعث
والتجدد؛ حىت ال يكون موجوداً ديناميكياً يتقهقر يوماً بعد يوم ويتراجع عن حقوقه وحقوق
شعبه ومواطنية دو أي إحساس باملسؤولية ،فاقداً شعوره ورسالته اليت عليه أن توصّلها إى
الشارع .لقد أدرك الشعراء العرب املعاصرون بأهنم لن يتمكنوا من إحداث التغيري املراد
وتبليغ الرسالة املرجوة ،إال عن طريق وعي الذات وإدارك العامل ا يط هبم ،هذا العامل
املركب الذي يعيشون وقائعه وأحداثه رغماً عنهم (عقاق2001 ،م)214 :؛ إذن يتولّد الشعر
بالغربة لدى اإلنسان رغم أنه يعيش بني مئات اآلالف من الناس بني املالئني؛ فاحلقيقة هي أن
«االغتراب» عامل يكتنفه التناقض ويعمّه االحتجاج ،وتتسع فيه ثغرات اخلراب ،وتؤطِّره املدينة
هبالة من القوانني واألنظمة اليت حتدّ من حرية اإلنسان ،وتكبل توقه إى معانقة طبيعته
السمحة اليت تنشد بني البساطة واالطمئنان ،فراحت العالقات تتدهور وأصبح كلّ شيء يقاس
مبعيار مادي ،وأضحى اإلنسان مغترباً يف واقعه؛ إذ مل تعد العالقات اليت كانت تنبض
بالوجدان محيمة دائمة ،إمنا احتواها التناقض والتذبذب ،وأمسى القلق جوهر األشياء يف
عامل متضاد يشكو األرق والتربم (علي1984 ،م.)19 :
فإن رحلة االغتراب عند الشاعر املعاصر هي يف صميمها رحلة البحث عن الذات
واجملتمع ،داخل ركام حضاري مميت ،فقَدَ كلّ مقوّمات احلياة ،فالذات منشطرة ومنجذلة
بني عاملَنيش ،عامل يتراجع ويتقهقر باستمرار ،وهو الواقع العريب الراهن ،وعامل يتقدم آتياً من
املستقبل؛ ولكنه غامض ،غري واضح املعامل؛ فمن هذا االنشطار واالجنذال ،أو ما ميكن أن
ندعوه بالوعي املنقسم ،نشأ االغتراب عند شعرائنا (عقاق2001 ،م)219 :؛ كما نالحظ ظاهرة
االغتراب بشكل واضح عند شعراء املهاجر الشمالية واجلنوبية؛ الذين تركوا مسقط رأسهم
ألسباب مالية وسياسية وغريها من الدوافع؛ فاغتربوا وعاشوا يف بلد آخر (حاجي زادة
وفضامرادي1390 ،هـ.)46 :

394

مجلة اللغة العربية وآدابها ،السنة الحادية عشر ،العدد الثالث ،خريف 1436



أقسام االغتراب
وفقا ألهم الدراسات املوجودة اليت تناولت قضية االغتراب وبعد إمعان النظر فيها ،ميكننا
أن جنعلها يف ستة حماور ،وهي:
1

االغتراب االجتماعي
يراد به شعور الفرد بالوحدة والفراغ النفسي ،واالفتقاد إى األمن والعالقات االجتماعية
احلميمة ،والبعد عن اآلخرين حىت وإن وُجد بينهم ،ويصاحب العزلة الشعور بالرفض
االجتماعي واالنعزال عن األهداف الثقافية للمجتمع ،واالنفصال بني أهداف الفرد وبني قيم
اجملتمع ومعايريه ،وغالبا ما يستخدم هذا املصطلح عند احلديث عن االغتراب يف وصف
وحتليل دور املفكر أو املثقف الذي يغلب عليه الشعور بالتجرد حالة عدم االندماج النفسي
والفكري باملعايري الشعبية يف اجملتمع ،وهؤالء الذين حييون حياة عزلة واغتراب ،ال يرون
قيمة كبرية لكثري من األهداف واملفاهيم اليت يثمنها أفراد اجملتمع (خليفة2003 ،م.)39 :
2

االغتراب الذايت
تبدأ فكرة االغتراب عن الذات بعدم االنتماء إى اجملتمع ،فالفرد يغرّب نفسه عن طبيعته
اجلوهرية ويصل إى أعلى قمم التطرّف يف التنافر مع ذاته ،فاالنتماء ممكن الوصول إليه
على مستوى العالقات بني األشخاص فقط من خالل الوحدة مع البنية االجتماعية ،ويفقد
انتماءه ،وحينما حيدث ذلك فإن الفرد ال يعود ممتلكا لناصية جوهره ،وهكذا فإنه يغرب
ذاته عن طبيعته اجلوهرية أو يصبح مغترباً عن ذاته (شاخت1980 ،م)101 :؛ فإذا استخدم
اإلنسان أفعاله وسيلة لتحرير نفسه والتعرف عليها كان إنساناً سوياً ،وكان االغتراب هبذا
املعىن أمراً مقبوالً ،أما إذا استبعدته أفعاله وخضع هلا كأهنا شيء آخر متاماً ،فتنفصل عنه
بالكلية ،فهو بذلك إنسان مريض ويكون االغتراب هبذا املعىن مرذوالً (رجب1965 ،م.)91 :
ينشأ اغتراب الذات عن التناقض بني اإلنسان وبني العامل اخلارجي ،بني الواقع واخليال،
بني ما هو عليه وبني ما حيلم به ،بني ما ميلكه وبني ما يطمح إليه ،بني نظام العامل ونظام
تفكريه ،بني عامل اآلخرين ونظامه اخلاص ،فينفصل املرء عن ذاته اإلنسانية احلقة أو عن
1. Social alienation
2. Self-alienation
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طبيعته اجلوهرية ،وهبذا املعىن حيمل ذلك التعبري فكرة الفقد الكلي إلنسانية اإلنسان
(السيد2003 ،م)48 :؛ يعكس االغتراب الذايت لإلنسان مستويني متباينني :فاملستوى األول
ميثل الشخص الذي جياوز اجملتمع ويتحرّر من حلم اجلماعة وقيمتها اليت قد ال تتالقى
وقيمته اإلنسانية ،فهو شخص استطاع االكتفاء بذاته ،واملستوى الثاين فيمثله الشخص
املهمش اجتماعياً ،والذي ال يستطيع أن جيسّد ذاته داخل اجملتمع وال ميتلك أدوات التعامل
معه ،لينتهي به األمر إى اغتراب ذايت؛ إذن يكمن االغتراب الذايت يف وعي املغترب حلالته
االغترابية ،كشرط لتحقق االغتراب الذايت ،فاإلنسان املغترب يعي بصورة فعلية التباعد بني
هويته وما يبتغي أن تكون عليه تلك اهلوية.
االغتراب املكاين
يقصد باالغتراب املكاين ذلك اإلحساس الذي يعتري الشاعر ويسعى إى تصويره عندما
يتنقل من مكان إى مكان ،متذكراً تلك األمكنة ويعرب عن مشاعره الفرحة واحلزينة
وأحاسيسه عنها بالغربة؛ راجياً إعادة جتربة تلك الذكريات اليت عاشها يف وطنه ،واصفاً
هزائمه وخيبة آماله وطموحاته.
االغتراب الروحي
تشعر الذات يف هذا النوع من االغتراب بعدم الرضا عن واقعها الذي أملّ بذاهتا بعدة
اغترابات ليشعر بانفصاله عن اجملتمع وما أصابه من تدهور بغيض؛ فيتطلّع تبعا لذلك إى
االنعتاق من العامل ا يط بأسوار من صنع نفسه ،عندما تصطدم بواقعها الذي يكون
خارجاً عن إرادته؛ والشاعر بذلك يريد أن يؤكد غربته وضياعه؛ «بل اندثاره يف هذه السوق
اليت هي رمز للواقع الظامل املتحكم الذي ال تقيم وزناً لألعراف واملواثيق والقيم اليت رأينا
فيها تكالب الشرّ على اخلري ،لذلك فإنه آثر االغتراب عن هذا الواقع واالنسالخ عنه برغم
كلّ السلبيات اليت قد تنتج ذلك الفعل الذي أماله اليأس يف حلظة من حلظات الصراع
الداخلي العنيف بني الواقع واألمل وبني الكائن واملمكن» (إمساعيل2007 ،م)281 :؛ انطالقا من
هذا فالشاعر يرى هذا الواقع بكلّ أبعاده ،إلّا أنه يرفض أن يكون دمية حترّكها األهواء
واملصاحل واألطماع ،ويفضّل أن يكون طائراً مغربداً خارج سربه ولو أدّى به التغريد إى
الغربة والضياع (قميحة1981 ،م.)406 :
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1

االغتراب السياسي
يعدّ االغتراب السياسي واحداً من أكثر أنواع االغترابات شيوعاً يف اجملتمع املعاصر بوجه
عام ويف اجملتمعات العربية بوجه خاص؛ وتبدو مظاهره وجتلياته يف العجز السياسي الذي
يشري إى أن الفرد املغترب ليست لديه القدرة على أن يصدر قرارات مؤثرة يف اجلانب
السياسي ،كما يفتقد إى املعايري والقواعد املنظمة للسلوك السياسي ،مبعىن آخر يشعر املرء
بأنه ليس له دور يف العملية السياسية ،وأن صانعي القرارات ال يضعون له اعتباراً وال يعملون
له حسابا .يقصد باالغتراب السياسي شعور الفرد بالعجز إزاء املشاركة اإلجيابية يف
االنتخابات السياسية املعربة بصدق عن رأي اجلماهري ،وكذلك الشعور بالعزلة عن املشاركة
احلقيقية الفعالة يف صنع القرارات املصريية املتعلقة مبصاحله ،واليأس من املستقبل ،على
اعتبار أن رأيه ال يسمعه أحد ،وإن مسعه ال يهتم به وال يأخذ به (خضر1998 ،م.)41 :
االغتراب االقتصادي
إن الظروف االقتصادية وتطورها بالفعل قد أدت اى االغتراب الناتج عن اضطراب يف املعيار
االجتماعي األخالقي ،الذي انبثق عن التحوالت اإلقتصادية واليت طرأت على اجملتمع بصورة
فجائية ،حيث أدت اى قلق وبؤس الفرد يف جمتمعه؛ هذا بناءً على أن اإلنسان يعيش مع
اإلنسان ويتفاعل معهم ويرتبط هبم بعالقات اجتماعية ،تؤثر يف صحته النفسية تأثرياً إجيابياً
وسلبياً وفق نوع العالقات ،فإذا كانت عالقاته هبم طيبة شعر باألمن والطمأنينة ،وإذا كانت
عالقاته هبم سيئة حيس القلق واالضطراب وتعرض لسوء التوافق والشعور بالعزلة والعجز
واالغتراب» (خليفة2003 ،م)85 :؛ فعندما وصل اإلنسان إى حالة ال ميلك فيها شيئا وما
يستهلك ،أو تعرض حلالة الفقر واحلرمان؛ فهذه الظروف تؤهله للعزلة النفسية واالجتماعية
وجتعله عرضةً لالغتراب االقتصادي.

االغتراب يف شعر املناصرة
تنصّ مجيع الدراسات املوجودة حول ظاهرة االغتراب على أهنا حتصل إثر شعور اإلنسان بأنه
ال ينتمي إى الظروف الراهنة يف جمتمعه؛ انطالقاً من هذا نالحظ حضور االغتراب يف شعر
املناصرة نتيجة لرفض ما يراه يف اجملتمع الفلسطيين ،حبيث ال تنطبق جمريات األحداث يف
1. Political Alenation
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جمتمعه مع طموحاته ورؤاه الفكرية والعقائدية؛ مما جعلته شاعراً أو كائناً غريباً عن ذاته أو
عن جمتمعه يف أنه يعيش وجوداً زائفاً سقط فيه رغماً عنه ،فتسبب ذلك يف شعوره بعدم
انتمائه إى هذا الوجود ،بل عُدّ تلوىلن شعره حبالة االغتراب من أبرز معايري جتربته الشعرية.
إذا أردنا أن نبحث عن أبعاد جتربة االغتراب عند عزالدين املناصرة من خالل حياته
وكتاباته الشعرية على مدى عمره ،جند أنه قد مرّ بعدة أنواع من االغتراب ،كل منه له
طبيعة خاصة وصفات مميزة وفقا للمراحل اليت جيتازها الشاعر.
يعبّر موضوع النفي مبعىن الغربة عن جتربة الشاعر الذاتية حمبوكة بالتجربة اجلماعية
لشعبه؛ وصيغ احلنني إى وطنه متدفقة بالعاطفة اجلياشة واحلبّ والثورة على ما حرّمه من
بلده؛ فالقصائد اليت كتبها بعد مرور سنني على وجوده باملنفى يصف تعلقه الشديد بوطنه
ويلوم هؤالء الذين أرغموه على العيش باملنفى.
االغتراب االجتماعي
لعلّ من أقدم وأبرز جذور االغتراب عند املناصرة يعود إى ما ميكن أن يطلق عليه االغتراب
االجتماعي ،ويتمثل يف موقف اجملتمع الفلسطيين وطقوسها وتقاليدها وموقف الشاعر منها؛
ومل يكن من املمكن أن حتسم أمثال هذه القضايا االجتماعية بني يوم وليلة ،بل حتتاج إى
وقت طويل.
وهنا يدخل املناصرة يف حالة عدم توافق أو االنفصال بني ما هو واقع عرفا اجتماعيا،
وبني حالة اإلدراك النفسي للقيم البالية؛ وتزداد حدة اإلدراك النفسي ،أو الرؤية النفسية إن
جاز هذا التعبري.
إنين إبنُ أبشي /،واسألوا ليلةَ الزحف يف عريشة التني /أرسلتْ يل أمي مكتوباً،
قالتْ فيه حرفياً /:إهنا تعشقُ يف هذه األيامش ،ولداً يشبهين /متنيتُ أن أعودَ إى
رمحها /بعد أن قطعتُ املسافةَ األويل /من بابش األسباط ...إى بوالقش الدكرورْ /أمكنةٌ
ال تعنيكم إلّا يف األزمات /.وُلدتْ أمي يف الكرملش العايل /ولدَ أيب ،قربَ سدود امللح/،
يف قاعش العامل ،أي ،واهللْ /أما أنا ،فسقطتُ فجأة ،قربَ عوسجة املاء /كانتْ أمي،
عائدةً من غابة احلطّابني /ترجّيتُها كتلميذ ،أن تلدَين قربَ عوسجة املاء /يف منتصف
املسافة املترددة /حيثُ الذئبُ والدمُ وإخويت /متنيتُ أن أصلَ الكرملَ املعشوشب/
حبقولش امللح ،يف البقعة الواطئة /قالوا يل نصفكَ اآلخر ،سيقفُ كاجلدار /عندها
هتفتُ بأعلى يقيين / :إنين ابنُ أيب (املناصرة2006 ،م :ج)238-237 ،1
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يشرح الشاعر يف هذا النوع من االغتراب ومن خالل تقنية القناع حالته اليت سقط يف بئر
عزلتها ،فقد التزم االنعزالية والبعد وذلك ألنه عاجز عن حتديد مسار األحداث أو حتديد
النتائج اليت قد حتدث نتيجة هلذه املتغريات ،فانسحب من اجملتمع؛ فمن أهمّ أسباب اغترابه
االجتماعي :دكتاتورية الواقع اليت خترج به من دائرة االنتماء إى الال انتماء الفعلي ،حيث اجتمع
الذئب «الكيان الغاشم ا تلّ» ونزيف الدم الفلسطيين الربيء وإخوته يف أرض واقعه إى أن
دمّرها حضارياً ،ويهدف إى زوال هويته حبيث نصفه يف مكان ونصفه اآلخر يف مكان آخر؛ هذا
هو االضطهاد اإلسرائيلي الذي يواجهه الشعب الفلسطيين يف كلّ وقت وحني ،ويتوارى من وراء
األسباب اليت تتسبّب يف اغترابه يف اجملتمع وجيربه على أن يصرخ ويعلن أنه ابن أبيه ،أي هو
من أصل فلسطيين؛ عامة قد منا هذا النوع عند الشاعر بعد انتقاله من قريته إى املدينة؛ لذلك
جنده «الشاعر» دائم اهلروب واحلنني إى القرية اليت متثّل عنده النموذج املثال الذي تتمركز
فيه مجلة العادات والتقاليد اليت عرفها الشاعر ونعرفها ن مجيعا؛ وقد دخل الشاعر الواقع
السياسي مهزوماً هبزائم واقعه وانكساراته املصلوبة على أبواب واقعه.
يا هذه املدنَ السفيهة ،عندك اخلربُ اليقنيْ /لو كنتُ أعرفُ أن نارك دون زيتْ /لو
كنتُ أعرف أن جمدَك من زجاجٍ ،ما أتيتْ /أنت اليت خليتين قمراً طريداً دون بيتْ/
إن الذين أتيتهمْ ،صبغوا الوجوه /وتلفعوا بالصمت يف ذاك البلدْ /وأنا أريد بين أسدْ/
قتلوا أيب ...واستأسدوا /يا هذه املدن السفيهة ،يا مقابرُ يا فجاجْ /أسقيتين ملحاً
أُجاجْ /والزهوُ قد موّهته وولغت فيهْ /بيين وبينك خيط ودٍّ ،فاقطعيه ...اقطعيه...
اقطعيهْ (املناصرة2006 ،م :ج)238-237 ،1

أول ما يف هذه املواجهة ،إماطة اللثام عمّن صبغوا وجوههم ،وتلفعوا بالصمت ،فلم
ينصروا مظلوماً؛ وقد عرب الشاعر عن التشرد بعبارة «خليتين قمراً طريداً ،دون بيت»؛
إلحداث املفارقة بني ما هو كائن ،وما ينبغي أن تكون ،هو أن يظلّ القمر مطالً على كلّ بيت،
وما ينبغي أن يكون ،فما هو كائن أن القمر صار طريداً من غري بيت؛ وحيكي الراوي كيف
أن املدن السفيهة ،قتلت أبا الشاعر ،يف إشارة إى مقتل ملك كندة ،والد الشاعر امرئ
القيس ،مث استأسد القوم عليه واستضعفوه ،وسقوه امللح األجاج؛ وذلك إشارة إى ما نزل
بالشعب املغلوب على أمره ،من مرارة العيش وعلقم احلياة ،وخيتم الشاعر هذا املقطع
بدرجة فيها تصعيد يف املواجهة عندما يطلب من تلك املدن أن تقطع الودّ الذي بينه وبينهم
(عبيداهلل2006 ،م.)34 :

ظاهرة االغتراب في شعر عزالدين المناصرة

399

يقول املناصرة إثر اهلزائم املتالحقة ،واليت ظلّ فيها هذا الشعب متأهباً للتشرد ،إثر كلّ
هزمية وكلّ نكبة:
رجعتُ من املنفي /يف كفِّي خفىل حُننيْ /حنيَ وصلتُ إى املنفى الثاين /سرقوا
مين اخلفّنيْ /أال ال أقول الذي /جعلَ الريحَ ،تبكي ،تقهقه ،مثّ متوءْ /أال ال أقولُ
انتهيتُ ،فما زلتُ يف غربيت /مرتعاً للقوافل ،ما زلتُ بابَ جلوءْ

يصف الشاعر يف هذا املقطع عودته من املنفى وهو خائب صفر اليد؛ ويقول :عندما
وصلت إى املنفى الثاين سرقوا آمايل وبقيت وحيداً كأنين ال أملك شيئاً ،فإهنا اخلسارة تلو
األخرى؛ وعلى الرغم من الظروف الصعبة اليت يعيشها ،يؤكد على صموده وبقائه على
أصوله حني يقول :ال أحكي عن شيء يتسبب يف بكاء الريح أو قهقهتها ،وذلك خوفاً من
إحماء آثار قدميها للقوافل ،عندما متطر السماء ،ألنه يشري إى سرقة خفيه ،كما يستمر يف
القول :انتبهوا ،ال أقول انتهيت؛ ال شك أن هذه العبارات تثري مشاعر القرّاء واملواطنني،
ويبعثر احليوية والنشاط عندهم ،حينما يديل الشاعر بدلوه ويؤكد بصراحة على أنه مازال
حياً ومل ينته بعد ،ويتابع املشوار حىت حلظة الفوز والنجاح :فما زلت يف غربيت مرتعاً ومكاناً
خصباً للقواقل والركاب ومل أزل باباً للجوء والرجاء واألمل.
االغتراب الذايت
نشأ هذا النوع من االغتراب عند املناصرة عندما وجد يف نفسه وذاته صراعاً مليئاً
بالتناقضات مع جمتمعه ،فسعى إى أن يتجاوزه ويكتسب حريته ،وخيلق لنفسه عاملاً قائماً
على اهلدوء والتوازن ،ومن مثّ يعيش حياة يرضيها؛ فهو يقول:
يف الليل يرتدّ البكاء املرّ منهمراً إى صدري /وطين يضيع وال أقول /:آهٍ ...من
الليل الطويل /لو كنتُ أملك أن يرُدّا /ذهبَ الذين أحبهمْ وبقيتُ مثل السيف فرداً
(املناصرة2006 ،م :ج)69-68 ،1

هكذا يبقى املناصرة وحيداً فردا كالسيف ومل يستسلم ومل يرضخ لكل ما ميلي عليه
جمتمعه من قيم اجتماعية وسياسية سائدة وشائعة فيه؛ لقد ذهب الذين أحبهم الشاعر
ووافتهم املنية مجيعاً دون أن يراهم الشاعر.
غريب الدار يا حبّي ،غريب الدارْ /يظلّ يلوب يف البلد البعيد على حدود
النار /رياحٌ قد هتبّ تذيب أفئدةً جليدية /وحول مقابر املوتى من األحياء /تظلّ
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حتوم طول الليل ،جنية /تغنّى الليل ،أحالم الثكاى ...والدجى املسكونْ /وتعلن
من أطالوا الليل يا حربون!!! (املناصرة2006 ،م :ج)51-50 ،1

إنه مازال غريب الدار والديار؛ نعم إنه يدفع مثن ما اختاره ،وهو مثن غال دون أدىن شك؛
وهو فقدان نفسه ،ما يربز جبالء وعيان يف هذه القطعة ،حيث يقول :رياح قد هتب وتذيب
قلوباً جليدياً ال شعور فيها ،وحول مقابر املوتى من األحياء ،أحياء هلم قلوب ال يفقهون هبا،
وهلم آذان ال تسمع؛ إهنم أموات متحركون؛ يأكلون ويشربون كاألنعام؛ هذه الرياح هتب على
هؤالء الناس لعلما تدمر عن بكرة أبيهم؛ يعكس هذا املشهد املأساوي عند املناصرة قياسه
ملعايري الناس الذين اجتمعوا حوله ،ويصور حالة الشاعر يف هذا اجلمع وبينما هو ال يتكلم عن
نفسه يف هذه القطعة كأنه كائن بال اسم أو هوية؛ أو هو ال ينتمي إى هذه احلشود من الناس،
وهذا هو الذي يكون إهداراً لقيمته وحقيقته اإلنسانية.
االغتراب املكاين
يقول املناصرة عن شعرية األمكنة« :األمكنة جزء من عذابايت الشخصية ،فأنا لست من زوار
األمكنة ،بل أجربت على التفاعل معها سلباً وإجياباً ،كما أن السبب الرئيس يف هيمنة شعرية
املكان على شعري ،أنين بدأت من ظاهرة (عذابات الفقد واملنع القسري) ،ولو كان مسموحاً
يل أن أعيش يف (مريام الشمالية) ،ملا كتبتُ عنها أية قصيدة ،ألنّ احلياة أمجل من قصيدة؛
لقد فجرت ذاكرة املكان ،عندما حرّموين منه ،وعندما تنقلت بني أمكنة العامل ،عشتُ فيها،
وتفاعلْت معها جمرباً ،ألنين مل أكن من زوار هذه األمكنة» (عبيداهلل2006 ،م.)190 :
تسبّبت قضية فلسطني الرازحة حتت نري االحتالل ومن مث عدم السماح بالشاعر حلضوره
مرة أخرى يف مسقط رأسه يف نشوء االغتراب كقلق إنساين بسبب ما يعيشه من ظروف
متطورة مير هبا شعبه ،نتيجة للحروب والصراعات الطويلة يف سبيل حتريره؛ كما قد حلق
ذلك باآلخرين من املفكرين وأدباء القرن العشرين الذين باتوا يعانون من اليأس والقلق.
لو أنين قمرٌ يف الشامش مرحتلٌ /،لو أنين قمرٌ /لو أنين حجرٌ يف الشامش منغرسٌ/،
لو أنين جبلٌ /،تشتاقه األنواءُ واألمواجُ والسفنُ /لكنين يف بالد الروم مزنَرشعٌ /أبكي
على وطنٍ ،قد خانه الوطنُ (املناصرة :2006 ،ج.)16 ،1

تيقن املناصرة بأن رفضه ومترده للواقع الراهن ولإلطاحة با تلني لوطنه قد ذهب أدراج
الرياح ،ولذلك وجد نفسه غريباً أكثر فأكثر بعد ما وعى املأساة ودرامية الواقع ،فحاول أن
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جيد يف نفسه ردّ فعل مناسب وفقاً لوعيه وقدرته؛ وأراد املكافحة والتحدي بطابع التمرد
الفردي ،قصداً إى إثارة املشاعر واألحاسيس ملتلقي شعره ،بناء على هذا وصف يف هذه
القطعة الشعرية حالته النفسية بأنه يرجو أن يكون قمراً يعرف باإلنارة واإلضاءة يف الدياجري
والظلمات ،هادياً اآلخرين الذين ميشون من خلفه ،ولكنه قمر مرحتل ،يتنقل من مكان إى
مكان ،وال يسكن يف حدود معني ،ويستمرّ يف القول والترجي يف كونه حجراً منغرساً يف الشام،
أو جبل متيل وه املياهُ وأمواجُ البحر والسفن ،يكرر كلمة الشام داللة النتمائه إى بالد الشام
املتمثلة يف مسقط رأسه فلسطني؛ يعرب الشاعر عن أسفه يف أنه مترعرع يف الروم مبشاعر
حزينة ،تكاد تضرم النار يف أعماقه عندما تسكب عرباته يف حرمانه من الوطن الذي قد خانه
الوطن العريب ودسّ له شىت الدسائيس؛ والوطن الثاين هو البلدان العربية اليت كاهنا أصيبت
بالصصم أو يف آذاهنا وقرٌ ال تسمع األنني واحلرقة والزجر من املواطن الفلسطيين.
لن يفهمين أحدٌ غريَ الزيتون /شجرٌ ،كضفائرش أمي حيميين /من مطرش األيامش
الصعبة /أخضرُ أخضر / ،مثل مياه خليج العَقَبة /وشجاعاً صلباً ،كان ،كما الزيتونْ

شكل الزيتون إحدى مقومات وجود اإلنسان الفلسطيين .يرمز هذا النبات باخضراره الدائم إى
الصمود واملقاومة املستمرة؛ كما نعرف قد غلب اقتران اللون األخضر بالطبيعة اخلضراء ،وإنّ
أمهية هذا اللون تربز من خالل ارتباطه غالبا باألمل والتفاؤل والعطاء واجلمال والبهجة؛ وهو
اللون الوحيد الذى إذا ما طغى على كلّ األلوان األخرى فإنّ االنسان ال حيسّ بأى ضيق أو ملل.
انتبه املناصرة إى خارطة الطريق اليت وضعتها املستعمرون ،لتفريغ األرض من أهلها ،وذلك لتنفيذ
خطتهم املبنية على النيل إى الفرات ،وحتويل الوطن الفلسطيين بأسره إى مستوطنات إسرائيلية؛
بناء على هذا فإن توظيف عزالدين للزيتون يوحي ببقاء الشعب الفلسطيين العوامل صامداً راسخاً
وال ختلّ الظروف ـ مهما كانت ـ يف إرادهتا ،وال تثنيه عما يهدف إليه من حترير الوطن؛ ويكافح
ويقاوم مستعينا باألمل ،ويقظة الوعي ،والرفض ،والتحدي.
ميتلك الزيتون كثرياً من الرموز ،كالصلح واخلصب ،والزكاء ،والقوة والفوز ،واجلزاء؛
والتخذه الشاعر الفلسطيين رمزاً للوطن واملقاومة والصلح (روشنفكر وآخرون1390 ،هـ.)51 :
يتخذ حبّ الوطن والتواصل معه مكانة عظيمة يف شعر املناصرة كغريه من الشعراء؛ وكام
الحظنا ،جعل الشاعر الزيتون ـ رمز الوطن ـ جنبا إى جنب ضفائر أمه اليت كانت عونا ومحاية
له يف الضرّاء والبأساء؛ يوحي هذا االقتران بأنه ال ينسى الوطن كما ال ينسى أيادي أمه البيضاء
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طوال حياته؛ ويستمر يف القول وحيكي من مواصفات هذا الرمز للوطن أي الزيتون ،قائالً :إنه
أخضر مثل مياه خليج العقبة أي السويس ،وتشابه فلسطني الزيتون يف االصطبار والصالبة ،وهذا
يدلّ على أن حبّ الوطن عنده أكثر عمقا وارتباطاً ،وتبقى روحه معلقة به مازال حياً يرزق.
االغتراب الروحي
تتكون بنية االغتراب الروحي عند املناصرة يف جتربته احلياتية اخلاصة إثر احتالل الوطن
الفلسطيين؛ مما أدى إى اضطراره على ترك الوطن واخلروج منه؛ واحلالة هذه وصلت إى
حدّ مل يسمح له باملشاركة يف حفلة العزاء والتأبني ألمه ،فلم يتمكن من احلضور على جنازة
والدته؛ «كأن على الشاعر الكنعاين أن يرسل عينة من دمعة الوفاء املهجورة ،ليصار إى
حتليلها ،ودراسة عالقة ملحها بالبحر امليت ،وكمية ماء القدس فيها ،وتكلبف جهاز االختبارات
الوراثية ،بتحديد نسبة عنب اخلليل يف غلوكز تلك الدمعة اإلرهابية ،وها أنذا أتقدم هبذه
الوشاية طائعاً خمتاراً فأعلن أن دمعة أيب كرمل فيها من ذلك كله ،وفيها ما هو أكثر إهنا عني
عربية فلسطينية تفضل العمى على رؤية خوذة االحتالل» (دحبور2008 ،م.)349 :
تتشأ االغتراب الروحي عند املناصرة نتيجة تراكم جمموعة من أنواع االغترابات
كاالجتماعي والعاطفي؛ فكما نالحظه يقول:
يا أمي تأخذين عيناك إى أين - /:شجرٌ كضفائرش أمي حيميين /من مطرش األيامش
الصعبةْ /أخضر أخضر يغشاين /،مثل مياه خليجش العقبةْ /وجذوري تنغل يف قاعش
الكنعانينيْ /كان فىت من ورقش النعناعش وصمت العنابْ (املناصرة2006 ،م :ج.)457 ،1

إن هذه القطعة تعرب عن أبرز مشاعر األسى والشجن واحلزن واحلنني إى أم حنون
كانت ضفائر شعرها وقاية للشاعر يف حني نزول مصائب وشدائد الدهر عليه كما يهطل
املطر الغزير عليه؛ يصور الشاعر أغلى ممتلكاته وهو ضفائر أمه؛ كما يستمر بالقول
واحلديث عن اللون األخضر ،وهو دالّ على البهجة والفرح ،ويرمز تكرار كلمة «أخضر» إى
تزايد البهجة والفرح أو األمل واالستبشار؛ ويتحدث عن خليج العقبة «خليج السويس»؛
عندما يتحدث الشاعر عن جذوره املمتصلة بـ«قاع الكنعانيني»؛ فالكنعان واألرض الكنعانية
مها األصل الدائم احلضور عند الشاعر ،فإنه يقصد هبا األرض الفلسطينية الكنعانية اليت
حتمل دالالت البشارة واحليوية والرجاء للشاعر؛ ولعل الشاعر يصف نفسه عندما يقول :كان
فىت من ورق النعناع وصمت العناب ،فالنعناع باخضراره يدل على هذا الفضاء املليء
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بالتوسع واالستبشار ،والعناب هو من الفصيلة الصدرية وال يوجد لثماره أي أضرار جانبية؛
كأن املناصرة أراد أن يقول :إنه كان يتنعم يف وطنه بفضاء يغلب فيه النقاء والسمو
والصفاء؛ فهده الذكريات واألحزان الناشئة عن ضياع هذه النعم تشكل ثقل اغتراب الشاعر
الروحي ،وتتسبب يف االنشطار الذايت له؛ عاش املناصرة الغربة الروحية ،وذلك بعد أن
تراكم عنده االغتراب االجتماعي والعاطفي ،ولكنه على الرغم من هذا ،يسعى إى العودة
إى الطفولة واسترجاع املاضي وبناء الوطن املسلوب عندما يقول:
آنَ ي ـ ــا م ـ ــزنالً عن ـ ــد ب ـ ــابش اخللي ـ ــلْ

أن نرمـ ـ ــي حج ـ ـ ــراً يف ع ـ ـ ــني املنف ـ ـ ــى

حيكي الشاعر بشفافية بالغة عن طموحاته يف الصمود والتخلص من املنفى ،واالنتصار
على العامل الذي ظلّ بال أمل ورجاء ،حيث ال بدّ من كسر جدار الصمت وجتاوز الظروف
الراهنة إى مستقبل خيلو من التشرد.
االغتراب االقتصادي
مل يكن شاعرنا بعيداً عن األجواء املأساوية اليت كان يعيشها املواطن الفلسطيين؛ حيث كان
يشعر بالقلق واالضطراب وتعرض لسوء احلياة املعيشية وتدهور الظروف يف اجملتمع؛ يشرح
املناصرة فيما يلي حياته الصعبة الشبيهة أكثر فأكثر مبعيشة الفقراء:
ضاعَ ملكي /يف ذرى رأسش اجمليمر /ضاعَ ملكي وأنا يف بالد الرومش أمشي ،أتعثر/
ضاعَ ملكي /أكلتين الغريظُ السوداءُ يا قرب عسيب /جاريت إنا غريبان بوادي الغرباء
(املناصرة2006 ،م :ج)13 ،1

استعار املناصرة هذه القطعة من معلقة امرئ القيس ،حيث يقول:
قفــا نب ــك م ــن ذك ــرى حبيــبٍ وم ــزنلش

بسـ ــقط اللـ ــوى ب ـ ـنيَ الـ ــدخولش فحوم ـ ـلش
(امرئ القيس2004 ،م)21 :

فيستدعي املناصرة هبذا الشكل الضياع والغربة والتشرد من حياة امللك الضليل ،كما يصور
الصورة الدرامية حلياته املليئة باآلالم والبعد عن الوطن واألهل؛ فال يرى أمامه خياراً إال الدعوة
للثأر واالنتقام وذلك بعد ما اعتراه اليأس والقنوط خبصوص تغيري الواقع املرير لشعبه الرازح
حتت االحتالل ،كما فعل امرؤ القيس وعزم أن يستردّ ملك أبيه وكربياءه اليت ضاعت عنه.
إن االقتباسات التراثية يف صدر «يا عنب اخلليل» مفاتيح ضرورية لفهم الرؤية الشعرية
يف هذا الديوان ،حصوصا تلك االقتباسات املستمدة من موروث امللك الضليل ـ امرؤ القيس
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بن حجر الكندي ـ أروع ما اكتشف املناصرة من كنوز التراث ،فقد وجد املناصرة يف مالمح
شخصية امللك الضليل ،ويف أبعاد جتربته احلياتية والوجدانية والفنية ما يتراسل مع مالمح
شخصية وأبعاد جتربته هو اخلاصة ،فكان الشعر موفقا يف تصدير مقتبساته ؛ ألهنا تلخص
أهم بعدين من أبعاد رؤيته الشعرية يف هذا الديوان؛ ومها اإلحساس بالضياع الذي فرض
عليه وال يد له فيه ،مثّ إحساسه بثقل التبعية امللقاة على عاتقه ـ تبعية دم وطنه القتيل ـ دون
أن يزورها؛ فنرى أن نغمة اإلحساس بالضياع والنفي هي أعلى النغمات يف هذا الديوان،
تليها أو تواكبها نغمة الشعور بثقل العبء وفداحته (عشري زايد1999 ،م.)45-44 :
اختذ املناصرة شخصية امرئ القيس قناعاً للتعبري عن مشاعره احلزينة وأحاسيسه اليت
تفيد بأنه ضائع مشرد ،بائس مسكني سلب العدوان الصهيوين جمده وسابق عزّه ،حىت أصبح
وطنه ضحية ،وبقي الثأر هاجسه الوحيد كما كان عند امللك الضليل؛ فالقارئ هلذه األشعار
يشعر بالقدر املتزايد من التوتر الشديد وذلك من خالل الشعور بعدم االطمئنان ،إضافة من
اإلحباط والسأم؛ وذلك ألن الشاعر قد يشكو قلة إمكانياته بسبب الوضع االقتصادي املزري
الذي يعانيه جرّاء حياته املليئة باملأساة والفوضى واالحتقان؛ كما يقول الشاعر« :إنا غريبان
بوادي الغرباء»؛ تثري هذه العبارة مشاعر االغتراب لدى الشاعر بأعلى درجة ،وتشري إى
خضوعه ملا يسود على اجملتمع من عدم االستقرار واالضطرابات؛ كما يستمر يف القول قائالً:
لترسم صورة قليب ودقاته بعد كلّ قصيدة /تترجمُ يل فقرةً من جريدة /كذلك
تسألين عن بالدٍ بعيدةْ /وعن شاعرٍ ماتَ يف اجلاهليةْ /وعن شاعرٍ ـ ال أقول امسه
اآلن ـ /عاشَ فقرياً ،وما زالَ يكتبُ شعراً /ويشربُ قهوتَه يف الفضاء /كذلك عن
شاعرٍ يف املقاهي حيوم /وعن شاعرٍ عشقتْه النجوم (املناصرة2006 ،م :ج)186 ،1

يسعى الشاعر يف هذا املقطع إى أن يصور درامية أوضاع الراهنة ،مشرياً إى كافة
التفاصيل؛ فيبدأ باحلديث عن مجاعة من الشعراء تركوا كلّ شيء ،وجتاهلوا ما يعانيه الشعب،
فإن هؤالء الشعراء مل يبذلوا قصارى جهدهم لتغيري الواقع ،بل اقتصروا بالبكاء على األطالل،
كأهنم غري قادرين على القيام بكفاح أو املقاومة يف ما يرونه من ضياع الوطن ،وإنشاء دولة
مصطنعة مسماة بالكيان الصهيوين؛ يف سياق متصل ،يرى البعض أن الشاعر ملا قال :وعن
شاعرٍ ـ ال أقول امسه اآلن ــ /عاشَ فقرياً ،وما زالَ يكتبُ شعراً؛ فإنه يقصد نفسه« ،ومثل هذا
الشاعر ليس متكسباً بالشعر ،ولذلك سيظلّ فقرياً ،وهذا الشاعر يشرب قهوته يف الفضاء،
وهو يعين الفضاء اجملهول املفتوح أبوابه هلجرة إثر هجرة ،وتشرد إثر آخر ،وال يطول الزمن
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بني اهلجرة وأختها ،إلّا مبقدار ما يشرب به فنجان القهوة (عبيداهلل2006 ،م .)14-13 :هكذا
يواصل املناصرة طريقه ليعلن ثبات قدميه يف الذود عن معتقداته وآرائه؛ تشري عبارة «ما
أزال» إى أنه ال ينصرف قيد أمنلة عن حقوقه وحقوق الشعب خبصوص القضية الفلسطينية،
حىت وإن كان عليه أن يعيش حياة ضنكاً مليئاً باألسى واحلزن واحلرمان ،ولو عاش طوال
حياته فقرياً صفر اليد؛ تربز املقاومة والصمود عند عزالدين باملعىن الكامل للكلمة يف هذه
القطعة الشعرية؛ كم من مقترحات مسعها لكي يترك ما يعتقده من الصراع والزنال لتحرير
الوطن وباملقابل يعيش حياة طرية رغيدة بعيدة عن اهلواجس واملخاوف اجلمة اليت عاناها،
ولكنه رفض كلها؛ عبّر املناصرة عن أعمق مشاعر احلزن وأعلن أنه شاعر مغترب ال يشق له
غبار ولن يشاهبه أحدٌ؛ ألنه كان يتمكن من حياة أفضل ،نظراً إى عبقريته يف الشعر والنقد
األديب واألدب؛ مرّت سنوات عديدة ومل يطلع جنمه ألنه حافظ على ما اطمأن به قلبه يف
الكفاح من أجل حترير الوطن.

النتائج
نستنتج مما تقدم وبناء على السؤالني املطروحني يف بداية املقال:
 .1يعترب االغتراب حالة خاصة مميزة لإلنسان يف العصر احلديث ،والسبب الرئيس يف
نشوئه هو فقد احلرية ،سواء كانت حرية العيش أو حرية التعبري ،أو ما شاهبهما؛ ورغم
أنه كان موجوداً يف العصور املاضية ويعبر عنه بالغربة واحلنني إى الوطن؛ وكان
الشعراء العرب من القدما واملعاصرين حسب ظروفهم البيئية واجلغرافية واالقتصادية
واملعيشية عنوا عناية بالغة االهتمام هبذه الظاهرة وعبّروا به عن مشاعر احلزن
والشجن واملأساة ،وعن كلّ ما يعانونه أو يعانيه شعبهم.
 .2مل تكن ظاهرة االغتراب بعيدة عن دواوين الشاعر الفلسطيين الفذّ ،عزالدين
املناصرة الشعرية؛ حبيث ميكننا تسميته بالشاعر املغترب الكبري الذي تلوّن كثري من
قصائده بلون الغربة واالغتراب واحلنني؛ ويتجذر الشعور باإلغتراب عنده يف عدم
الرضى أو القناعة باحلالة اليت يعيشها ،فهو حالة من التناقض يف وعيه وإدراكه؛ فإنه
الشاعر البارز الذي أعطى لالغتراب اهتماماً مركزاً؛ وكما رأينا من أهم مظاهر
االغتراب عنده هو العزلة والشكوى والطموحية واستشراف املستقبل.
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 .3يالحظ مجيع أنواع االغتراب يف شعر املناصرة من املكاين والذايت والروحي
واالجتماعي؛ وميكن القول إن أبرز أنواع االغتراب يف شعره هو املكاين ،والسبب
الرئيس هلذا االدعاء هو أنه يعيش منذ سنوات كثرية خارج الوطن الفلسطيين؛
واملكانية هي من أبرز مسات الشعر املناصري ،حيث لُقِّب بشاعر املكان الفلسطيين
األول ،وال يشَقىل له غبارٌ خبصوص الظواهر املكانية املستخدمة يف شعره.
 .4جيدر بالذكر أن االغتراب عند املناصرة ،مل يكن سلبياً أو بعبارة أخرى مل خيلّ
حبياته ،رغم معاناته الكثرية واآلالم واملصائب اليت واجهتْه يف حياته ،والدليل على
هذا االدعاء هو أن الفقد واحلرمان للحرية جعال شاعرنا من أبرز الشعراء
الفلسطينني املقاومني؛ فاالغتراب قد أثار مشاعر شاعرنا وجعله مبدعاً بارعاً وشاعراً
عمالقاً ،حيث ال ميكن جتاهل انعكاس االغتراب بشىت أنواعه يف جتربته الشعرية،
حيث جعلها ذات مغزى واعتبار.
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