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وحتديد " الغربة"الوقوف عند مفهوم  ا إىلأجدين مضطر، قبل الشروع يف إنارة ممرات هذه احملاولة 
من وراء هذه الدراسة،  وهو ما أرمي إليه، بوصفها مصطلحا شامال و متعدد التعريفات، معانيها

نين إف، اإلستعماالت املتنوعة الشائعةوانطالقا مما جاء يف املعاجم اللغوية واإلستخدامات العديدة  و
مبختلف واإلغتراب  -السلب، السطو، التغريب، النوى، البعد –" الغربة"وجدت من بني معاين 

  ...الفصم، اإلستحواذ األخذ،: مثل  ،األخذ معانيه و صورهاستعماالته ومفاهيمه و
    لمة ـن كــإف ،ربةاملشكلة لظاهرة الغ واإلستعماالت العديدة وبناء على هذه املعاين  

إىل حد  -بل تشتمل ، واإلستعماالت عن مفاهيم هذه املعاين و الكلماتيبعد كثريا ال  "الغربة " 
  .على خمتلف هذه املعاين-بعيد

عتبارها اب عليها -بالطبع -وحب التركيز اـظاهرة الغربة يف شعر مفدي زكريومن خالل 
ألوان و  ، وأفرزت أشعاره صور البطشمأساة الشاعر قد ولدت يف أبعادها النفسية ، بارزة ظاهرة

داخل خمتلف السجون، وخمتلف املخططات اجلهنمية اليت رصدت للتشريد واإلبادة  التعذيب
، وخراب خالل قرن ونيف من الزمن فقر وجهلاجلماعية، وما تتركه هذه اجلرائم واملخططات من 

اإلجرامية الفريدة من نوعها يف تاريخ  رية املناهج اإلستعماهذه األعمال الوحشية، و إذ كادت
  .فوق األرض خريطة البشريةعلى  كأمة من الشعب اجلزائري أن تزيل، ستعماراتإلا

يف نفوس األحرار يف ، أثر عميق يف تلك الظروف التارخيية الصعبة" الغربة"وقد كان لكلمة   
حميب احلرية  يتسن لكل مل و، رجال القلم من شعراء وكتاب وصحافة يقصرحيث مل ، العامل
إذ هبوا مجيعا بدون ، رة اإلنسانية املأساويةـوار وأبعاد هذه الظاهـإدراك أغ، وق اإلنسانـوحق

 
 املقـدمـة
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وتقدمي يد املساعدة و الوقوف إىل جانب ثورته املباركة، ، اجلزائري اإلنساندعم و مساندة لتردد 
  .ظلما وعدوانا، األرضشعاب  كل ملشردين يفاو، من أرضهم حملرومنيإسعاف أبناء اجلزائر ايف 

أول من فتحت ، الفرنسية بداية ازرة اإلستعمارية، عند وكانت الدول الشقيقة ااورة 
خمططات اإلبادة اليت زرعها فوق أرض اجلزائر مرتزقة احللف  من بقايا من جنوا ذراعيها إلحتضان

، فذلك راجع للدراسة  "اــيظاهرة الغربة يف شعر مفدي زكر "ختياريإأما سبب . األطلسي
إلمياين بأن يف شعر الرجل مأساة عظيمة حتملها الكلمات، وهناك ماهو خمبأ بني السطورحيتاج إىل 

تربز ، فق نظرة جديدة وهذا و، اإلطالع على أغواره البعيدة املسببة للهيبهو الغوص إلستجالئه،
اللثام إماطة و، جيب الوقوف عندها، اعرالشهامة من املعاناة واآلالم عاشها خفية  جوانب إنسانية

  .يةقشيبة الناس يف حلة  دنيالنخرجها ل، عنها
وتناولته ، على اهتمام الكثري من الدارسني حـازا قد ـوعلى الرغم من أن مفدي زكري

بشغف  - عتىن بشعره ونثرهاإذ ، العديد من الدراسات والبحوث األكادميية والرسائل العلمية اجلامعية
 املتميز الفـريد،فنه أعماله اخلالدة وضاؤوا من خالل أالعديد من الباحثني والدارسني الذين  -كبري

جازاهم  - ةـزوايا خمتلفة ومتنوعوكشفوا عن ، وأناروا سبل الباحثني، هــامة حمطات عديدة
وداخل  ،أطلسه وحيومن  ظالل زيتونهشعره وحتت هليب ومع ذلك ال نزال جند عند .-اهللا خريا

تنفث شرارات ملونة ، روافد متدفقة بالعطاء الذي ال ينضبأجماده اخلالدة،وبني ملحمته النادرة، 
ضطرابات إلهذه ا، احلزينة املتقطعة وحتمل أنني أعماقه، مشكلة مأساة الرجل الباطنية ،باآلهات
، دة رحبةفاقا جديآتفتح  مصابيح وإضاءات،،الكلمات وحتملها واملتناثرة بني احلروف ، الباطنية

  .، ينري له دروب غياهب اإلبداع الشعرييأخذ كل باحث جلوج قبسا
لغربة احململة با، لداميةاجلراح ااملشحونة باحلزن و، يف شعره املتعامدة األلسنةذه ـمن ه

و تتناثر ، يف مناذج عديدة من أشعاره ألتتسع وتتال اليت وجدناها" ظاهرة الغربة"  إقتبسنا، املضنية
 و فنية ،ودراسة نفسية وتوثيقية تارخيية، نظرة ثاقبة جتميع وإىل حتتاج إىلو، بني السطورهنا وهناك 

توضح بدقة صدق الظاهرة املأساوية اليت عاىن منها ، جديد يف زي دنيا الناسخترجها إىل ، حتليلية
  .وارتباطه الوثيق باألرض واحلياة ،ميةمياحلالوطيدة يف عالقته ، لشاعرا

ظاھرة الغربة في شعر مفدي زكریا:                                                                              المقدمة   
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 قراءة شعر إعادة  ستجابة لنداء بضرورةكإ، نظور جاءت هذه الدراسةق هذا املـوف 
اليت عرف بعضها  املألوفة الوصفية بعيدة عن الدراسات، ورصينةقراءة  متأنية ، اـمفدي زكري

هذا من ، إلبراز زوايا غائرة هامة يف شعره، ومتخذة املنهج التارخيي والفين والنفسي، الشعر اجلزائري
ا مل حتض بالدراسة الوافية ـن ظاهرة الغربة يف شعر مفدي زكريإف ،ية أخرىومن ناح ،ناحية

هلذا نلحظ أن ، الشعر الثوري النضايل ضمن  م صنفوا الظاهرةألرمبا ، والعناية الكافية من الدارسني
لوصفي يف رصد تطور اعتمدت على املنهج التارخيي وإجاه ـتإلاليت جت هذا ا، أكثر الدراسات

دون أن تسعى  الفنية، واهرــواليت ساعدا على التوثيق وإبراز الظ، األغراض الشعرية اميـوتن
، واملعاناةاحلاوية آلالم و، احملروقة و احلمم احلادة احلقيقية لتلك الزفراتو الداخليةإىل استنفار العوامل 

  .اليت تتناثر يف قصائده
اطفة ـوجترفه تيارات الع، تلبوطنه احمل مرهفينتابه إحساس ا ـدي زكريــمفإن شعر 

وركب املخاطر ، وتدفعه بشدة للتضحية وحتمل التبعيات، واآلالماألحزان يف مشاطرة وجماراة 
ووفــق هذه  ،الشخصيةمثل هذه ، ربة أو حىت القتلــللسجن أو النفي والغ دادــستعإلوا

  .للغو الكالم ارك يف قلمه منطقوال تت، للعبث واللهو الجما اـي زكريمفديف حياة  يال تبق اإلرادة،
ن هذه الدراسة إف، سيآوحياته كثري من الغربة و امل اـدي زكريـمفوإذا كان يف شعر 
 ،من خالل أشعاره - فقط - تأخذ وتتبع الظاهرة اـدي زكريـظاهرة الغربة يف شعر مف

مناذج  شكل وتسترسل يف، جتربة مأساوية واحدة تنمو و تتصاعد يف قصائدهوترصدها، باعتبارها 
  .سانيةـجتماعية وقومية وإناذاتية و

 نتائجها العديدة، واليتو اـمفدي زكريوالفضل كله يرجع إىل الدراسات اليت تناولت شعر   
يف عمله القيم  حممد ناصردراسة الدكتور  بالذكر  خصأو، هذه الدراسة يفأنارت الطريق أمامي 

 ،" ورةـمفدي زكريا شاعر النضال والث " نحتت عنوا اـمفدي زكري حياة وأعمال الشامل عن
لذا يعد هذا  ،عراشالمعظم ما كتب مقدمة حول و"مفدي" سريةدراسة شافية عن  تضمن قدو

أيضا دراسة الدكتور حيي الشيخ  ،مفدي زكريالكل باحث ودارس لشعر ونثر  االكتاب مصدر
بليغـة ، " ليليةنية حتـف وهي دراسة دي زكرياـر الثورة عند مفـشع"  صاحل بعنوان

ويف دوره اجلبار يف حركة  ،برز أثرها يف شعرهأكما وقف عند مراحل حياة الشاعر و وشامـلة،

ظاھرة الغربة في شعر مفدي زكریا:                                                                              المقدمة   
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غريبعيدة عن ، حواس بريوجاءت دراسة األستاذ  .الشعر النضايل والثوري يف اجلزائر والعامل العريب
متناولة للتراث " ومي دراسة و تق"  اـفدي زكريـمعنوان حتت حيي الشيخ صاحل،  دراسة الدكتور

رحلة ما م والذي تركه جمموعا وبعض شعره املنثور وغري اموع من الشاعر،الشعري الذي خلفه 
  .العديدة من خالل أعماله الشعرية الشاعرفكانت متابعة مضنية خلطى ، ستقاللإلبعد ا

صيبة يف مرحلة عا ـظاهرة الغربة يف شعر مفدي زكريوهذه الدراسة اليت دف معرفة 
وم على ثالثة ـتقالشاعر، متتد من احلرب العاملية الثانية حىت وفاة  ،مهمة يف تاريخ الشعر اجلزائري

 املنهج التارخييوهذه املناهج هي  ،دراسةـمناهج تتداخل مع بعضها يف كل مرحلة من مراحل ال
 املنهج النفسيوكذلك  ،املأساةفرزت هذه أالذي يساعدنا على معرفة البواعث والنوايا احلقيقية اليت 

وفهم ، يكون دعامة قوية ملحة لقراءة جديدةو ،الداخليةنفعاالت إلخلبايا ا ذستقراء النافإلاملدعم با
  .من الناحية الفنيةالذي يكمل الدراسة  التحليلي واملنهج الفين، للنص الشعري سليم

ثالثة فصول وهيد متومقدمة  إىلقتضت الضرورة تقسيم الدراسة إ ولتحقيق غاية البحث،
  .كل  واحد لدراسة جانب من الظاهرة اخلاصة باملوضوع  خصص

يتناوهلا املوضوع لتحديد  اليت الظاهرة اللغويةحول  إضاءة دهما ميكن ع ،املقدمة تناولت يف
  . يخط سريه السو

وعالقتها  ،لظاهرة الغربةذ يعد مدخال مفسرا إ وافية، بإنارةختص أف، التمهيدما أ  
مث . ودورها يف الشعر العريب أثــرهاو وموضوعها، فكان سعيا و حبثا عن معناها، ،رابغتإلبا

سمناه ـحيث ق ،يف الشعر العريب احلديث الغـربة اهرةـظوخصص ملتابعة  ،األولالفصل تاله 
   ، رومانسيـال رـة الغربة يف الشعـرظاهنا ـدرس :األول زء ـاجليف  يسني،ـزئني رئـجإىل 

 بعض عند فأبرزها دراسة،ـعلى الظاهرة موضوع ال آثارملا هلذا املذهب من  ث، العريب احلدي
هرة مكرسا لظا اجلزء الثاىن جاءو .والطبيعة والغربة، ،احلبكيف موضوعات  ،جتاهإلشعراء هذا ا

 نعكاسات شرطية مفرزة للظاهرة املدروسة،اا للواقع من مل ،احلديثلعريب الواقعي االغربة يف الشعر 
لقضايا  الشاملةونظرم  ،والزماين غترام املكاينيف او جتاهإلشعراء هذا ا مأساةها من خالل برزأو

  .  موضوع الدراسة لظاهرةا بواعث امن منظور تارخيي فاحص اإلنسان،

 الغربة في شعر مفدي زكریا ظاھرة:                                                                              المقدمة 



6 

 ،اـزكري ييف شعر مفد بواعثها وأبعادها ظاهرة الغربةتضمن فقد  : الفصل الثاين أما  
 للظاهرة نظرة عامة عن الوضع التارخيي وإفرازاته، كما أسسناضمناه متهيدا، حوى نظرة عن 

الغربة والفاقة وسوء الطالع، واخليبة ،  أنمث  بينا بواعثها اليت نثرت يف قصائده، ومواطنها الداخلية،  
 ،اجلهل والفقرفكان  ،جتماعيةإلبواعث الغربة امث تناولنا . منذ الصغر الشاعروالتعثر، قد صاحبت 

جتماعية املركبة إلمصاب الظاهرة ا ،وتعقيدا يف عوامله الباطنية تأزماوزادها  صدى شعره، ،الضياعو
رب من الصراعات ـوض الة من  التخلف املميت،ـوح مجاعي، يدم وعـمن جهل مدقع، وع

  ...اهلامشية  
ضد  املمارسة ستعماريةإلواملخططات، والنوايا ا براز ظاهرة الغربة السياسية،إ إىلتينا أكما 

 اليت والتشريداجلماعية  بادةإلالقمع وافكانت عن بواعث الغربة من زاوية  الشعب اجلزائري ،
 من املعتقلني، األبرياءاملمارسة ضد  التعذيب وألوانوعن السجون واحملتشدات  وظفها احملتل،

ريخ تاقل نظريها يف فريدة  وشخصت مأساة ،أكملهمعاناة شعب بمعربة عن مالحم  أشعارهفجاءت 
  ...البشرية

 ،وإفريقي،  يسالمإو ،غريبـوم ،وطين بعد ربة منـرة الغـبعاد ظاهأوكانت 
وضع أشعاره حيث رصدت الغربة يف شعرمفدي زكريــا ،  من خوامت بواعث ظاهرة ،ساىنـنإو

بالثورة  إالال يبشر  مأساوينه وضع أمن حيث  واإلنساين بصفة عامة، اإلفريقياإلنسان املغريب و
  . إلنسانيته اإلنسانوحتسر على فقدان األرض،  د فوق ـلظلم السائعلى ا

تمثلت ف اهرة الغربة،ـاليت طرحتها ظمعطيات الفنية للـخص  دـفق :الفصل الثالث  أما
  ... والصورة الشعرية واملوسيقي اللغة الشعرية،يف كيفية بناء القصيدة، من ناحية 

  .دراسة ــج الظاهرة وبواعثها يف النتائ أهمتضمنت اليت  ،امتةــاخلانت ــمث ك
اليت أحـاطين  رعاية والصرب،ـناية والـالعوافر و ،عظيم املعروف أنـسى أن وال ميكنين

  علىالشكرأشــكر شخصه الكرمي كل ي، الدكتور عبد اهللا محاد ي الفاضل احملترمأستاذا  
فمن  ،...  اليت قدمها يل ةاجلموعلى املساعدات  ذه الدراسة،ـتكرمه وتفضله باإلشراف على ه

  .والعـرفان كل الفضل والتقدير له األعماق
  

ظاھرة الغربة في شعر مفدي زكریا:                                                                              المقدمة   
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  مفهوم الغربة واإلغتراب
  مفهوم الغربة  : أوال 

اه أرض األرض، ومازالت قدم منذ أن وطئت اإلنساناجتماعية قدمية، عرفها ظاهرة الغربة   
ألا ضمن طبائعه، بل هي دافع ضروري من دوافعه، : مبآسيها إىل يوم الناس هذا تالزمه وتصاحبه 

وهي ظاهرة غريبة تتشكل وتتميز من إنسان إىل آخر، بأشكال وصفات سلوكية عديدة، وفق 
مسبباا ومصادرها، وكانت ظاهرة الغربة واضحة املفاهيم، واضحة اإلستخدامات واملصطلحات، 

نلحظ أا أخذت أشكاال وصورا سلوكية وتعبريية مركبة ومعقدة، إذ  لكن يف عصرنا احلديث،
أصبحت ظاهرة الغربة، من أبرز الظواهر واملفاهيم إثارة للنقاش واجلـدل اللغوي، وذلك راجـع 
إىل العديد من التعريفات احلديثة اليت رصدت لتحديد أبعاد مفهومها، إضافة إىل أوضاع اإلنسان 

جراء نكبات احلروب العاملية واإلقليمية اليت مل تنقطع، وما يصاحبها من ويالت ملأساوية املستحدثة ا
وبناء على هذا النحو، فإن الدراسة، ترتكز على ظاهرة الغربة وكيفية تداخلها  ...وخراب وإبادة

اللغوي مع مصطلح اإلغتراب احلديث، واملتداول بكثرة يف الدراسات األكادمية والبحوث اللغوية 
  .احلديثة الغربية

، النفي والتهجري، واإلقصاء، والنوىفنحن سنوظف الغربة يف هذه الدراسة للداللة على 
هو فعل  يغترب، ألن الفعل لتغريباإلغتراب أوا: وأيضا عن عنوة على الوطن واألهل واإلبتعاد 

يغدو "يا الزم شأنه يف العربية شأن معادليه يف العديد من اللغات البشرية األخرى، وهو يعين حرف
  .. اإلغترابواإلسم املشتق منه هو   )1("غريبا، أو جيعل شيئا ملكا آلخر

  : ةـــربة لغـالغ -أ
مبعىن احلركة ) غ ر ب(لسان العرب يف مادة نثر يف  ثيح، معاين الغربة عديدة  
 هبروأغْ بهرغَ، ربغْأَا وبرغُ، برغي، بروقد غَ، عن الناس يحنوالت هابالذَّ:  بروالغ"...الدائمة

ن2("اهح(   

  

  15، ص 1980ترمجة كامل يوسف حسني، املؤسسةالعربية للدراسات والنشر،بريوت . اإلغتراب: ريتشارد شاخت  - 1
  .هـ مصر1300بوالف  1املطبعة األمريية  ط) غ ر ب(مادة . لسان العرب: ابن منظور - 2
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يف مغارا أي غابت يف  شالوح تبرغَ" ء عن الناظرينختفاإلواري واالت الغربة، كما تعين
عض ـالشؤم والشذوذ أو حتمل ب "مبعىن يف مواطن أخرى   أيضا تأيت الغربة  )1(" سهاـيمكان

 )2(" اصة يف اجلاهليةـسان خـر منها اإلنـوقات اليت كان يتطيـالصفات النوعية لبعض املخل
 .)3("بـريراب والتغريب والغـغتإلامسه الغربة وا تشاؤمهم بالغراب اشتقوا "ة ثرـمن كو
ثله يف أشعارهم ـوم"  رابٍـُمن غ ربـْغأَ"  وهلمـوال مثل قـثال على هذا املنــهم أمـول

  : ولهــمضر بن لقيط ق" عن
  

ي وأصحابِكأنمِأُومن تش حال من نشاط  لّعلى كُ   م  ــي عليهي وكر         
ـُام قأي من الغربان رابغُ             على وضيمِ راضِـا بالعـامجل نرأي     ةرـــ

  
وحياول اجلاحظ تفسري  )4("الغراب نذير شؤم عند عرب اجلاهلية) صغري(  ذا كان الغريبل

غراب طريالالبر طيتوالعالقة املتداخلة بني لفظيت الغربة وال، ظاهرة التشاؤم عند عرب اجلاهلية بالغراب
وقع يف مرا بيض بيوم يتلمس ، ار للنجعةإذا بان أهل الد )غراب( مه هذا االسملز" بقوله 
  .)5("فيتشاءمون و يتطريون منه إذا كان ليعتري منازهلم إال إذا بانوا فسموه غراب البني  ويتقمم

 كما تأيت الغربة مبعىن التهجري والتغريب أي الطرد والنفي من األرض أو الوطن وضمن  
والتغريب كذلك، ... النزوح عن الوطن، واإلغتراب: والغربة والغرب ...لنفي عن البلدا : التغريب

   .)6("بعيد عن وطنه، واجلمع غرباء، واألنثى غُُريبة: ب ُُريوغُ
     
  
  .159، دار الكتب املصرية القاهرة، ب ت، ص  2أساس البالغة، اجلزء: الزخمشري  - 1
 1990 سنة 3ط ،بريوت ،منشورات مكتبة اهلالل، شرح و حتقيق حيي الشامي 1اجلزء -احليوان كتاب : ، أبو عثمان عمر بن حبراجلاحظ - 2
   516ص
   518 ص: املصدر نفسه  - 3
  315ص : املصدر نفسه  - 4
  315ص : املصدر نفسه  - 5
  )غ ر ب( لسـان العرب، مادة : ابن مــنظور  - 6
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 ،اللغويةالغربة من الناحية  تتبع فيه ظاهرة، دبصفهاين يف األإلوهناك كتاب قيم وضعه أبو فرج ا

مجعت يف هذا الكتاب ما وقع إيل وعرفته ومسعت به وشاهدته من  "يقول عنه  )أدب الغرباء (مساه 
  .)1("ربةربة ونطق عما به كُأخبار ما قيل شعرا يف غُ

  
  :ي اإلسالمالدين الغربة يف  -ب

هذا الكائن اإلنساين الذي ارتبطت به، فقد إن ظاهرة الغربة عند الكائن احلي قدمي قدم 
وذاق من ينابيع مرارا قبل وبعد نزوله  -عليه السالم-عرفها وعاىن من ويالا أبو البشرية آدم 

ولقد خلقناكم مث صورناكم مث قلنا للمالئكة أسجدوا آلدم فسجدوا إآل إبليس مل يكن " األرض 
 "قال أنا خري منه خلقتين من نار وخلقته من طنيمن الساجدين قال مامنعك أآلتسجد إذ أمرتك 

قال يا " يف أصله ومركبات معرفه األصيل -عليه السالم -، كما أمتهن آدم )12- 11سورة األعراف(
إبليس مالك أآل تكون مع الساجدين  قال مل أكن ألسجد لبشر خلقته من صلصل من محا 

وإزدادت غربتهه  -عليه السالم - ، وتعاظمت بعدها مأساة آدم)33-32سورة احلجر( مسنون
وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك اجلنة " يف اجلنة، وما كان منه من أكله الشجرة اليت ى عنها 

وكال منها رغدا حيث شئتما والتقربا هذه الشجرة فتكونا من الظاملني ، فأزهلما الشيطان عنها 
 "لكم يف األرض مستقر ومتاع إىل حنيفأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو و

  ، فكانت مأساة وبداية البدايات لغربة اإلنسان األول الذي ظلم نفسه، ونسي )36- 35سورة البقرة (
نواهي ربه فغوى، فترك اجلنة بائسا مغتربا، وهبط األرض جارا وراءه فراقها، إىل دنيا مليئة 

  .باملتاعب واملآسي واألحزان
  : يقول صاحل الشرنويب

  )2(ومن أجـلها كل هـذا البالء   أتفـاحة سر هـذا الشقاء  
  

  
  23ص ، 1972بريوت  ،دار الكتاب اجلديدة، صالح الدين املنجد/ حتقيق د ،أدب العرباء : صفهايناالأبو فرج  -1
  26مجع وتقدمي، علي أمحد باكثري، الدار املصرية للطباعة، ب ت، ص : الديوان  : صاحل الشـرنويب - 2
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أ اإلسالم غريبا وسيعود غريبا كما بد أبدقد :" قال) ص(وقد جاء يف األثرأن الرسول 
  ."للغرباء فطوىب

 :ومن الغرباء يا رسول اهللا ؟ قال: أ،  قيل اإلسالم غريبا وسيعود غريبا كما بد أبد " -أ
   ".الناس  يصلحون إذا فسدالذين 

       ومن  يا رسول اهللا :الوا ق، طوىب للغرباءف، أاإلسالم غريبا وسيعود غريبا كما بد أبد - ب
  .الذين يزيدون خريا وإميانا وتقوى إذا نقص الناس من ذلك: الغرباء؟ قال

 ومن يا رسول اهللا :الوا ق، فطوىب للغرباء، ااإلسالم غريبا وسيعود غريبا كما بد أبد -ج
  .)1("ممن يطيعهم ناس صاحلون قليل يف ناس كثري، من يعصيهم أكثر" : الغرباء؟ قال

ستجابت اميان واإلصالح والتقوى الورع واإلفئة قليلة من أهل  الغرباء تضح لنا  أني
ال ـق،  فتنت املسلمون اتني الفتنتنيأني ح ونأت بنفسها عن الشبهات والشهوات، )ص(للرسول 

 والفضة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنني والقناطري املقنطرة من الذهب" عاىل ـت
سورة ( "والـخيل املسومة واألنعـام واحلرث ذلك متاع احلياة الدنـيا واهللا عنده حسن املـآب

 .)14آل عمران 

كما ورد وصف مجيل ألهل الدنيا وأهل اآلخرة، أهل اجلنة ونعيمها، اليت وعد ا اهللا 
يوم يتذكر  ": ا قال تعاىل املتقني الذين زهدا يف الدنيا، وأهل الدنيا الذين رضوا ا مستقرا ومقام

اإلنسان ما سعى، وبرزت اجلحيم ملن يرى، فأما من طغى، وآثــر احلياة الدنيا، فإن اجلحيم 
" هي املـأوى، وأمــا من خاف مقام ربـه وى النفس عن اهلـوى، فإن اجلنة هي الـمأوى

إلنقطاع للعبادة واعتزال فالزهد يف دنيا املؤمن، والفقر واإلمالق، وا). 41-35سورة النازعات (
  .الناس يف أغلب األوقات أسلوب حلياة املغترب

وعلى ذلك تكون الغربة باملعىن اإلسالمي غربة واغتراب عن احلياة ومظاهرها اإلجتماعية 
الزائلة الزائفة، وإغتراب النظام اإلجتماعي  العادل، فالغرباء هم الذين جاهدوا النفس وتصدوا 

  .ملغرياا
  
     120، ص  2002، 2األحاديث القدسية الصحيحة، مجع وإعداد الشيخ زكريا عمريات، دار الكتب العلمية، ط :د علي بيوض حمم -1
  .122، ص  1292، طبعة القاهرة  4مدارج السالكني، ج  :أيضا ابن القيم اجلوزية :ينظر   
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  :ألجنبية املعاجم اللغوية االغربة يف  - ج
وهي مأخوذة   Aliénationمعناها اللفظي من اإلسم " تينية تستمدإن الغربة يف اللغة الال

الذي يعين حتويل شيء ما ملالكية شخص آخر أو يتعلق به، وهذا الفعل  Alienatoمن الفعل 
  .)1( "الذي يعين سواء كإسم أو صفة Aliusاألخري مستمد بدوره من صفة ائية من لفظ 

  
احلركي " ن يف املعاجم األجنبية عند اإلستخدامكما جند معىن الغربة واإلغتراب يتداخال

يف اللغة اإلجنليزية واألملانية، حيث املعىن يفيد التغريب أو السطو أو السلب أو  Phonoألفوين 
الذي  Alienواللفظ اإلجنليزي  Alienusمياثل اللفظ الالتيين  Fremdفاللفظ األملاين . عنوة

  .)2("يعين اإلنتماء إىل اآلخر أو التعلق به
  

ومما تقدم خنلص إىل أن معىن الغربة من الناحية اللفظية يف املعاجم العربية تعين القهر والنفي 
والتشريد، ويف املعاجم األجنبية تفيد التغريب والسطو والسلب، وهذه املعاين قريبة يف معناها من 

  .هذابعضها السلوكي من بعض، وقد الزمت اإلنسان منذ أول اخللق إىل يوم الناس 
كما جند أن لفظة غربة تتسع لكثري من املعاين احلسية واملعنوية، وإن تعددت استعمالتها، 

  .فذلك راجع إىل أبعادها اللغوية العديدة واملتنوعة
  

 Alienusمياثل  من ناحية املعىن اللفظي الالتيين  Fremdاألملاين " فاملعنىاللفظي الدقيق
نـفسه، الذي يفيد معىن اإلنتماء إىل آخــر أو التعلق به  Alienويعطي املعىن اللفظي اإلجنليزي 

وقد وظف هذا املعىن اللفظي أصال يشري بصورة حرفية إىل ما هو غريب وأجنيب، ويظهر من 
الذي يفيد معىن الغربة  Enfrendungالكتابات أن استخدام هذا املعىن احلريف للفظ األملاين 

الذي  يعين اإلغتراب وما اشتق منهما من معاين متماثلة   Alienationواملعىن اللفظي اإلجنليزي 
  .)3("للغاية

  .67، ص 1، ط 1980اإلغتراب، ترمجة كامل يوسف حسني، املؤسسة العربية للدراسات، بريوت : ريتشارد شاخت  - 1
  .67ص  :املرجع نفسه  - 2
  .67ص  :املرجع نفسه  - 3
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العصور  يف ةاإلجنليزييف  غترابإلح اصطالإشان  ةصطالح الغربة األملانيإواستعمل   
ضمن ـفالتغريب املت، كان يعين امللكية واستخدام خمالف من الناحية اللغويةيف اللغتني و، طىـالوس

صطالح مل يقصد ائيا به النقل القانوين للملكية وإمنا تلك األنشطة اليت أوردها العامل إليف هذا ا
به ـبذلك يتم تغري، املقصود يف اللغة األملانية الوسطية وكان) السطو والسلب واألخذ(  جرمي أي

رقته من ذلك ـخر و يتمثل التغريب يف عملية أخذه أو سآهو بصفة عامة شيء ينتمي إىل شخص 
غريب ـبأننا ال ينبغي أن نقوم بت"  :القول ،ومن بني الوصايا والشواهد اليت تركها جرمي، الشخص

  .)1("نتزاع ممتلكات جريانناإأو 
    

ل ستعماإليف اللغة األملانية الوسيطة أيضا مبعىن مماثل " الغربة  " صطالحإكما استعمل 
غتراب يف اللغة اإلجنليزية فيما يهم اختالل العقل وفيما يتعلق بغياب الوعي و الشلل إلصطالح اإ

    .املؤقت للحواس

  
منذ القرن التاسع ومل يصبح له وجود ، صطالح الغربة قد تالشىإن إمما تقدم ميكن القول و

فيما يتعلق بالغربة و، وقد أمكن استعمال لفظ الغربة يف زمن يعود إىل القرن السادس عشر، عشر
لكن ، فقد استخدمه لوثر ذا املعىن يف ترمجته للعهد اجلديد، اليت تسود العالقات بني األشخاص

، حيرز رواجا ملحوظا حصطالإلفعال استخدام هذا ا أبد، نه يف القرن التاسع عشر فحسبأيبدو 
دام كان مألوفا ـستخإلإىل أن هذا ا 1890يشري يف كتاباته لعام  " هايين" ن إعلى أية حال فو

  )2(ستخدام مل يكن مألوفا قبل ذلكإليؤكد أن هذا ا وهو ماللغاية منذ بداية القرن 

  

 اليت ةهلذين املصطلحني يف املعـــاجم األجنبي هي اخللفية اللغوية العامة هـــذه 
  .                هلذين املصطلحني يف املعاجم األجنبيةستخدامات اخلاصة االيف إطارها النظر إىل  يتعني

  
  .68اإلغتراب، ص  :ريتشارد شاخت   - 1
  .68ص  :املرجـع نـفسه  - 2
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    غتراب إلامفهوم :   ثانيا
يف أن  -اتمع احلديث  عتبارها حالة مميزة لإلنسان يفإب -غترابإلأفلحت مشكلة القد  

وأن تظهر كموضوع أساسي ، تفرض نفسها على كثري من جماالت النشاط الثقايف يف الوقت احلايل
  ...جتماعيةإليف الكتابات األدبية واألعمال الفنية والبحوث ا

بل ومن نفسه ، مغتربا من الناس" نفسه يظهر يف هذه األعمال  على وأصبح املنطوي
درة على ـوعدم الق، يعاين عذاب الوحدة والعجز عن االتصال باآلخرين ،ومشاعره وعواطفه
  .)1("التعامل مع غريه

يعترب اليوم من أكثر املصطلحات تداوال يف الكتابات اليت  " غترابإلا" والواقع أن مصطلح 
غتراب ال يزال إلن مفهوم اإف، وبسبب تضارب اآلراء واالجتاهات، تعاجل مشكالت اتمع احلديث

ومن هنا ، دقيقا حتديدااملفهومات األساسية  حتديدإذ من الصعب ، كثري من الغموضاليعاين 
ختالف يف الرأي وأسلوب املعاجلة إلولكن على الرغم من هذا التباين وا، تضاربت األقوال و اآلراء

ل ر معينة بالذات تشري كلها إىل دخووأم "ن كل احملاوالت اليت بذلت حىت اليوم تدور حول إف
والعجز عن ، نعزالإلنسالخ عن اتمع والعزلة أو اإلمثل ا، غترابإلعناصر معينة يف مفهوم ا

وعدم الشعور ، والالمباالة، دة يف اتمعـواإلخفاق يف التكيف مع األوضاع السائ، الؤمـالت
  .)2("نعدام الشعور مبغزى احلياة، اوأيضا ،بل، نتماءإلبا
  : غةــراب لــغتإلا -أ

 تبني لنا  ،بالدراسة aliénationغتراب الالبحوث اليت تناولت ظاهرة ا اطالعنا على عند   
فكثري من ، درجة تكاد تنتفي معها قيمته العلمية إىل هوغموض وتعدد معانيه املصطلح تنوع استعمال

، ألذات نفصام عنإلخنالع وااإلنعدام السلطة وا مبعىن "الباحثني امليدانيني قد استثمروا هذا املصطلح 
نعدام املغزى يف واقع احلياة اوالعزلة و، التذمر والعداء أوستياء إلوا، anomie )نومياألا(و

  .)frustration")3 ،واإلحباط
  
  3، ص 1985يونيو  -ماي -أفريل 10مج  جملة عامل الفكر،، )اصطالحا ومفهوما وواقعا ( اإلغتراب،  : قيس النـوري - 1
  بعدها وما 68ص : املرجع نفـسه  - 2
  68اإلغتراب، ص : ريتشار شاخت  - 3
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ومما يسهم يف تشتت ، رآخوالواضح أن املضمون اجلوهري يظهر فيها مجيعا بشكل أو ب  
السفة ـقد تناول عدد من الفف ،معاين هذا املصطلح هو استعماله من قبل أناس غري املختصني

روسو  اكــان جـوج Thomas Hobbesكتوماس هو بز " دامى ـرين القـوبعض املفك
  .قف عند مضامينهوحىت تتضح الصورة وتتبلور معاين هذا املصطلح ن. )1("ونيتشه وشيلر وهيجل

  
  : نفصالإلغتراب مبعىن اإلا -1

الشيء الذي  )2(" احلتمي املعريف لكيانات أو عناصر معينة يف واقع احلياة" نفصال إلويعىن با  
 املعىن يف كتابات هيجل" ء املنفصلة وقد برز هذا حتكاك والتوتر بني األجزاإليولد حالة من ا

Hegel 3("باعتبار الكون يف نظره مكونا من أجزاء منفصلة ومتناقضة ومتفاعلة ولكنها متكاملة(.  
  
  : نتقالإلغتراب مبعىن اإلا -2

عن حق من حقوق التعاقدية  renunciationرتباطه بعملية التخلي إ" يكون يف أو عند   
Contractuel right 4("نه يكتسب معىن خمتلفا عن معناه السابقإف(.  

، كان يقصد به نبذ أو مصادرة حقوق امللكية املتعلقة بأحد األفراد، تراب يف هذا املعىناإلغف  
ضب ـبالغ اولد إحساسـالشيء الذي ي، خرآىل شخص إرد ـقل هذه احلقوق من ذلك الفـأو ن

  .عتداءإلثل هذا اأو التسليم من جانب األفراد الذين يواجهون م
  
  : جتماعيإلغتراب اإلا -3

ارب ـجت" ركة ظواهرها وما تفرزه من ـاحية حـجتماعية من نإلضطرابات اإلميثل قمة ا  
  .)5("ولدت هذه من رحم ظروف وأحداث مل يكن لإلنسان يد فيها، مشبعة باملرارة و األمل

  
  
  65اإلغتراب، ص : ريتشار شاخت  - 1
  65ص  :املرجـع نفسه  - 2
  65ص  :املرجـع نفسه  - 3

 مــفھوم الغربة واإلغتراب                               :                                                             مـدخل 
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  63ص  :املرجـع نفسه   - 4
  14، ص )اصطالحا ومفهوما وواقعي ( اإلغتراب، : قيس النـوري  - 5

يف الغربة عن األهل ، وقد جتلت يف كثري من األحيان، وإمنا اصطلحت جمموعة عوامل على خلقها
  .رـغربة القهبوميكن عد هذه الغربة ، والنفي عن الوطن ويف الغربة عن اتمع

  
  : غتراب السياسيإلا -4

فالفرد عادة ما يهجر بالدا كثر فيها ( ، من الناحية السياسية، جتماعيةإليشمل القضايا ا  
  .فيقرر أن يترك األهل والوطن عنوة، )1() ستبدادإلالظلم وا

                                                                      : الحاـصطإراب ــغتإلا  -ب
سم معناه اللغوي من فعل إلخذ هذا اأ alienatioغتراب هو إإن األصل الالتيين لكلمة   

lienare  دوره ـوهذا الفعل مستمد ب، زاعــنتإلخر أو اآمبعىن حتويل شيء ما مللكية شخص
 ستمدـوهذا الفعل األخري م، خر أو يتعلق بهآشخص  إىلأي ينتمي  alienusخر هو آمن فعل 

  .)2(ا أو صفةمسإخر سواء كان آلالذي يعين ا aliusبصفة ائية من لفظ 
  :وهــذه بعض معاين اإلغتراب اإلصطالحية

  : غتراب مبعىن نقل امللكيةإلا -1
مبا يتعلق  alienareو  alienatioتعماالت الالتينية األساسية للفظي إلسحد اأيرتبط   
والقيام ، خرآشخص  إىليعين نقل ملكية شيء ما  alienareن فعل إويف هذا الصدد ف، بامللكية

شتقاقات املستمدة إلخر ومن هنا تأيت مالءمة اآشخص  إىلبذلك يعين حرفيا جعل شيء ما منتميا 
العصور  إىلجليزية املنتمية ـن بوسع املرء أن يعثر يف اللغة اإلنفـإوباملثل ، alienusمن لفظ 

وهكذا كان ، يء ميتلكه كاألراضي أو املنازلـريب شالوسطى على فعل يفيد قيام شخص ما بتغ
  )3(.ض على سبيل املثالأر طعةـيقوم بتغريب ق أالّميكن أن يؤثر شخص ما يف القرن اخلامس عشر ب

  
  18، ص 1985، سبتمرب 2، ع 16اإلغتراب، مج : فتـح اهللا خـلف  - 1
  63اإلغتراب، ص : ريتشـار شاخت  - 2
  .ا بعدهاوم 63ص : املرجـع نـفسه  - 3
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وما يزال ، اليوم إىلغتراب والغربة حيمالن هذا املعىن إلوجند يف املعاجم األجنبية لفظ ا  
  .صطالح يعطي معىن النقل يف كل من العمليتنيإلا

  
  :غتراب مبعىن تالشي املعايرياإل -2

ن ـع Durkheimحبوث العامل الفرنسي دوركامي "  إىلل هلذا املصطلح ضيرجع الف             
دم فيها ـوضعية تنع إىلر حبثه ـويشي، )1( "anomie" -التداعي  – )نومياألا(موضوع 

وميا اليت حنتها ألنوميكن اعتبار فكرة ا، جتماعية لضبط سلوك األفرادإلا normesايري ـــاملع
  .غترابإلاملفكر دوركامي هي جزء يتكامل و مفهوم ا

  
  :ريناإلغتـراب عند بـعض الفـالسفة واملفكـ  - ج

، والالهوتية القدمية غتراب بشكل أو بأخر يف الكتابات الفلسفيةإلورد ذكر مفهوم ا            
غتراب أيضا يف سفر التكوين إلوتظهر فكرة ا، سقراط منهموعند كثري من فالسفة اإلغريق 

Genesis اإلنسان  نفصاله املتمثل يف قصةإو، يف الدراما اإلنسانية املتعلقة خبلق و سقوط اإلنسان
ن هناك إولضخامة حجم ما كتب عن هذا املوضوع ف .)2(والثمرة احملرمة واخلروج من جنة عدن

وأعطوه ما يتمتع به ، عتبارها متثل الباحثني الذين متيزوا يف بلورة هذا املفهومإأمساء عديدة ملعت ب
  .اآلن من أمهية علمية

  
  :اإلغتراب عند هيجل  -1

أن العامل الذي يعيش فيه اإلنسان " و يعتقد ، وع االغترابرائد من رواد موضيعد هيجل 
جتماعية إلن النظم السياسية واحلضارية واأو، ختراع اإلنسان نفسهإحد كبري من ابتكار أو  إىلهو 

  .)3("جتماعي الذي متخض عنه هذا الدوراإلنساينإلمتثل اجلوهر ا
  
  249اإلغتراب، ص : ريتشـار شاخت  - 1
  .79ص  :ه املرجـع نـفس - 2
  120ص   :املرجـع نـفسه  - 3
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فهو ، بصورة مزدوجة entfrendungغتراب إلا "ويالحظ أن هيجل يستعمل مصطلح 
ويف مواقع أخرى من حبوثه يعطيه ، séparationنفصال إليف بعض معاجلاته يستعمله يف سياق ا

  .)relinquishment")1معىن التخلي أو التنازل 
تعمال ـسإلويؤدي هذا ا، قة متحللة بني الفرد وأعضاء جمتمعهنفصال تفيد عالإلوفكرة ا

الناشىء من تفاوت بني  self-alienationغتراب الذايت إلنفصال عن النفس أو اإلمفهوم ا إىل
  .غتراب الذايتإلالشعور با إىلاألمر الذي يقود ، ظروف الفرد احلقيقية و طبيعته اجلوهرية

  
  :اإلغتراب عند كارل ماركس  -2

" الذي منحه طابعا  من رواد البحث اهلادف لتحليل مفهوم االغتراب د كارل ماركس يع
وقد برز اهتمام ماركس ذا املفهوم ... بعد أن كان مفهوما ميتافيزيقيا والهوتيا، سوسيولوجيا

  ة مسودات اقتصادية و فلسفي( بصورة خاصة و قوية يف مؤلفه
Economic and philosophical manuscript ) ( 1844املنشورة يف عام")2(.  

يستطيع  كيف:  ويتساءل، من زاوية األشياء اليت يتم إنتاجها )غترابإلا(وربط مفهوم 
الناتج الذي يصنعه  إىل alienated relationshipمغتربة "العامل أن يقف يف عالقة غريبة أو 

  .)3("إذا مل يكن قد عزل نفسه عن عملية اإلنتاج نفسها
ن اإلنسان سيكون أل، أن كل عمل هو بالضرورة عمل مغترب إىلماركس من هنا توصل و  

  .ن ينفصل عن نتائج عملهأحمكوما عليه دائما ب
غتراب يف تفكري ماركس مييز تلك احلاالت اخلاصة بالفرد واتمع اليت إلتضح مما سبق أن اي

وتعمل على  ،لعملقسيم اـاليت يوجدها ت تالناجم من الوضعيا، نومياأليرى دوركامي عالجا ل
جعلهم يفكرون ـماعية املستقلة عن إرادم وتـجتإلوكهم والقواعد اـنسجام والتطابق بني سلإلا

  ، ـاميعتقاد دوركإيف  anomic monنوميا ألفالفرد الذي يعاين من ا" دوار حمدودة أيف حدود 
  
  68اإلغتراب، ص : ريتشار شاخت  -1
  اوما بعده 124ص : املــرجع نفسه  - 2
  125ص : املــرجع نفسه  - 3
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واعد يعيش ا لتنظم رغباته و توجه ـوالذي تعوزه ق، الفرد الذي ال خيضع ملعايري من أي نوعهو 
  .) 1( "دي ا فكريا وسلوكيا ـاق حمددة يهتـوأف، أعماله

    
 والذي ال يستطيع اهلروب من جمال الفعاليات، إن الفرد يف هذا النظام" بينما يرى ماركس

  .)2("غترابإلهو إنسان يعاين من ا، احملدودة واحملصورة واليت تفرض عليه
  

هكذا فإن االغتراب عن اآلخرين الذي يتحدث ماركس عنه يتعني أن يفهم باعتباره 
يتضمن غيابا شامال لالحساس يف الصحة وتقوميا لآلخرين باعتبار أم ليست هم أمهية إجيابية، 

يات الشخصية وعداءا يقوم على االحساس بالتنافس وتوقع االستغالل تتجاوز أمهيتهم كوسائل للغا
املضـاد، وهذا االغـتراب يضرب جدوره يف التمحور حـول الذات الذي ال يلتفت فـحسب 

  .إال إىل التمييز اخلاص وكذلك يف مفهوم عن الذات يستبعد أي فكرة لالجتماعية
  

ذي يغترب عن اآلخرين لدى ماركس مماثل ويف هذا الصدد األخري فإن اإلنساين األناين ال
  "االغتراب "للفرد املتمحور حول خصوصيته عند هيجل، والذي تتمثل عالقته بالبنية االجتماعية يف 

  
   .  ةـمراحل خمتلفة للصناع عربختالف بينهما يرجع ألسباب أمهها أما كتبا إلعل اـول
  
  
  
  

  146اإلغتراب، ص : ريتشار شاخت  -1
   148ص : ملرجع نـفسه ا  - 2
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  :الفصل األول 
ظاهرة الغربة يف الشعر العريب 

  احلديث
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فمن جانب املضمون حاولوا أن جيعلوا منه رؤية ، ثار الشعراء على شكل الشعر ومضمونه  
فكان الشعر يف هذه املرحلة تشخيصا هلموم ، كما يراها الشاعر و حيس ا، لواقع احلياة اجلديدة

نه إ، الم و أوجاع اإلنسان العريب بصفة خاصة وصورة صادقة عن معاناة اإلنسانية بصفة عامةآو
، اته احلضاريةيوسلب، جتماعيةإله وأمراضه اندراأو يربز ، انعطاف يعكس مشاكل القرن العشرين

ويالت  وما صاحب هذه األخرية من، وحتوالت واقع الكائن احلي بني احلرب العاملية األوىل والثانية
كان صراع األفكار  ،على املستوى الثقايف ،وظروف متثل أحلك فترة من فترات التاريخ العريب

قتصادي كان التكتل إلوعلى املستوى ا، وعلى املستوى السياسي كان تناحر األحزاب، واآلراء
  .ستعماري ومشاكلهإلجتماعي كان احملتل اإلوعلى املستوى ا، اإليديولوجي

  
وتعبريا عن ، داخل هذه الفضاءات كان الشعر رصدا للغربة والتمزق واخليبةم وخيف هذا الز

نه معايشة لإلنسان إ، غترابااللقلق واضطراب وإلفهو فضاء و دنيا من ا، وضع اجليل واإلنسان كله
  .اختلفت مصادرهاإن تعددت وكل القيم و املبادئ وأمام الذي فقد اإلميان 

    
وبني الرجولة ، والقوة والضعف، لنضال الثوري والرباءةومع ذلك كان بصيصا لتآزر بني ا

، استكشاف حركة احلياة ويتعرف على تناقضاا إىليهدف ، يقدمان عاملا ثريا متنوعا، والطفولة
شيئا  ": يود أن تكون حياته وفنه كما يقول عباس العقاد، فانصهر الشاعر العريب يف محاة احلياة

وأن يكون موضوع حياته هو موضوع ، حلي عن اإلنسان الناظمال ينفصل فيه اإلنسان ا، واحدا
ال ختفي فيها ذكر خاجلة ...فديوانه ترمجة باطنية لنفسه، وموضوع شعره هو موضوع حياته، شعره

  .)1("أو هاجسة مما تتألف منه حياة اإلنسان
  

مبا حتويه  نه يعرب كذلك عن إنسانية اإلنسانإف، فبقدر ما يعرب الشاعر عن الزفرات املكبوتة
  .من مهوم ومعتقدات وضرورات احلياة

  
  
  5ص، 5، ط 1963املكتبة التجارية، القـاهرة،  ،حياته وشعره ،ابـن الرومي : عـباس حممـود العقـاد - 1
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 نهإف، وإذا كان التقدم العلمي قد أنار عقول اإلنسانية وجعلها تعرف اليوم أكثر من ذي قبل  
ون عليه الكائن اإلنسان ـد يف تقدمي إجابات دقيقة مقنعة ملا ميكن أن يكمل يوفق بع) التقدم العلمي(

زداد خوف اإلنسان من املستقبل ودفعه هذا اإلفراز االضطرايب اف، يف ظرف زمين مستقبلي ما
ويولد لديه أمناطا من الغربة ، ستمرار عما خيفيه وخيبئه له اهول أو القدراالتساؤل ب إىلاملركب 

 Jean Von Ziliskiوهذا ما قصده جون فون زيلسكي، قا باحلزن والضياعوإحساسا عمي
إننا نبكي بكاء يتعذر ضبطه عند التفكري يف الفرق بني اإلنسان يف تصرفه الشائع و بني ما " بقوله 

نفعايل اجلوهري للخلق إلباشرة خيتفي الكشف اـويف وسط الفجوة م... ميكن أن يكون عليه
  )1("املأساوي الفين

    
فهو األمل أو القانون العام الذي يتمسك به ، فالتشبث باحلياة يبقى دائما وأبدا القيمة العليا

والفضيلة اليت ال غىن ، أقدم فضيلة مالزمة للحياة" بد اآلبدين فهو أ إىلاإلنسان منذ أول خلق و 
  .)2("هتعنها أبدا يف الوقت ذا

  
ومنفعلة جتاه مراكز املد واجلذب  ،لشاعرفجوهر الشعر هو رؤية احلياة فاعلة داخل أعماق ا  
الصورة النفسية أو الكونية اليت يصورها الشاعر حني يفكر يف أمر من "  إن الشعر هو، احمليطة به

ودواعي ، ليغذى شاعريته جبميع األفكار النبيلة.... األمور تفكريا ينم عن عميق شعوره وإحساسه
  .)3("وتشف عن مجال الطبيعة والنفس، أصول املرؤة النبيلةو، اإليثار اليت تنبعث من الدوافع املقدسة

  
 ةكل حسب طبيعته الفنية اليت تتطلبها الرؤي، ختالف األجناس األدبيةإومع اإلميان ب

التعبري  إىلتصبو " كما يرى عز الدين إمساعيل  -األجناس األدبية –فإا ، والصياغة
  .)4("أعلى صورة من صور التعبري األديب....الدرامي

  .36-35، ص ص 1982، طرمجة عارف احلديفة، وزارة الثقافة، دمشق، ) املأساة واخلوف(: جون فون زيلسيكي  - 1
  .39ص : املرجــع نـفسه   - 2
  . 263، ص 1979النقد األديب احلديث، دار النهضة مصر،  : غـنيمي هــالل - 3
   278، ص 1981، 4اهره الفنية واملعنوية، دار العودة بريوت، طاملعاصر، قضاياه وظو الشعرالعريب :عز الدـني إمساعيل  - 4
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بل إن جوهره  ، ومع ذلك مل يتغري كثريا فالشعر يكتب ويولد كل يوم منذ هومريوس  
فهو كما يقول علي ، والعدل واحلق واجلمال، وسعيه حنو ميادين اخلري، صراع الكائن اإلنساين

  .فظ القيم اإلنسانية النبيلة وتدافع عنهارسالة كالرساالت الدينية حت . حممود طه
  يــلب نبـر وقـصا ساحـبع  ين    ـط األرض كالشجاع السـهب    
  ريـكل بشـيد هيـــيف جتال ت       ــمحة من أشعة الروح حلـل    
  ريــور كل معىن سـة و النـم   ـمت اصغريه يف عامل احلكــأهل    
  .)1(يرذب ـــعأول ـــقبه للع  ر   ـــبته البيان ريا من السحوح    

 
ومعظم الرومانسيني يرون حتديد مهمة الشعر بقيم احلق والعدل و اخلري واجلمال وذلك 

إن استمتاعك باحلق ال ينفي استمتاعك باجلمال " العقاد  حممود يقول عباس، الرتباطها مع بعضها
جلمال أقصى أثره يف النفس فإذا بلغ ا، وكالمها يسعيان يف طريق واحد ويلطفان النفس بلذة متشاة

وال موجب لترك ، وإذا بلغ أقصى أثره يف النفس مل يصرفها عن اجلمال، مل يصرفها عن احلق
  )2("ارئ اخلبريـجل صاحبه أو التفريق بينهما يف ذوق الفنان القدير والقأديهما من ـحأ

  
عد أن تعيش ر بــحالة نفسية تتولد من إحساس الشاع، رة الشعرية واحلالة هذهـفالظاه

حىت تؤدي معناها ومغزاها يف صنع ، وكيانه الداخلي وتنمو كاليخضور اليانع فيه، يف عوامله الباطنية
، غترايب املأساويإلالدرامي ا املنهج إلـىلقد تطور الشعر واجته بصورة الفتة ، نسيج احلياة من حوله

، نجدا بعناصر التجربة الشعرية ذاامستأنسا ومست، كتابة النماذج الشعرية الفكرية احلزينة إىلأي 
  .بالعلوم احلديثة يف ميدان العلوم اإلنسانية أيضاومستنجدا  ،كاملوضوع والصورة واللغة والوزن

  
أن تضيق اهلوة بني ، جتماعية املتعلقة بالفنإلفقد استطاعت الدراسات اجلمالية والنفسية وا  

  لك ـوذلك باعتبارها أبنية تدور يف ف، ضها البعضوأن جتعل األجناس األدبية تستفيد من بع، الفنون
  
  9، ص 182، دار العودة، بريوت 1الديوان، األعمال الكاملة، مج :ود طه ــحمم يعل - 1
  .44، ص 1950، 3ساعات بني الكتب، دار ضة مصر، ط : عباس حممود العقاد - 2
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اقة وحيز ـدرامي ملا هلا من طـلفقد يستفيد الشعر من استخدامه القصة يف تعميق البعد ا، واحدة
، طريق وعرة وحمفوفة باملخاطر، بيد أن استفادة الشاعر بتقنيات األجناس األخرى، يف هذا امليدان

يف القدرة على اإلمساك الواعي ملتطلبات الفنني " طميش أن الصعوبة تكمن كما يقول حمسن أل
منهما على حساب  أياليه أن ال جيعل ن عإف، فلكي يكون الشاعر قاصا أو مسرحيا يف الوقت ذاته

  .)1("خرآلا
  : يف قصيدته احلزينة اليت مطلعها اــمفدي زكريوهذا ما وقع فيه 

  زعاه الننع وتلك الليايل السود جر    عا   ـهو الدهر ما أبقى مبقلته دم    
  معاـجأدهاجتمعت البلوى على و  رحية        ـتا بقـصاميبكي فأصبح     
  نعىن يــى على وطمبهجته احلر  ضو معذب    تل ـككئيب يناغي     
  )2(اـعـقادا صف، وياله، ويصفعها  حظ أمه       إىلوما ــوينظر مكل    

  
ولكن عند ، فقد اجتهد الشاعر أن يكون يف هذه القصيدة شاعرا وقاصا يف الوقت نفسه

مملة تبعد كثريا  تيف جزئيا دخوهلا إىلو، عناصر الفن القصصي، القصيدة ندرك مقدار افتقادها قراءة
  .عن الشعر

حدها يف األخر بل يعين أإن استفادة األجناس األدبية من يعضها البعض ال يعين انصهار 
شري ـاة كأنه يـعندما حتدث عن املأس مثال فأرسطو، ةدالـين وحقيقته الـظام الفـدة النـوح
" همه ونستشفه من قوله عن املسرحية وهذا ما نتف، اخلصائص اجلوهرية للعمل الفين بصفة عامة إىل

  .)3("جيب أن تؤلف على حنو جيعل من يسمع وقائعها يفزع منها وتأخذه الرمحة بصراعها 
  

وأن حيرك العواطف اإلنسانية ، فالبد من أن يثري أي عمل فين عاطفة الرمحة واخلوف  
  تين ا إال من حيث هي تعميق ن الشعر ال يعإف، اصيلـالتف إىلومع ميل التعبري الدرامي ، زااـوأح

  
  .38ص  ،1982 منشورات وزارة الثقافة ،بغداد، ،"دراسة نقدية "دير املالك ، :طميش أسن ــحم - 1
  83-82، ص ص 2003، مؤسسة مفدي زكريا، اجلزائر " جزائر ما أشقاك باجلهل "أجمادنا تتكلم  : اــزكري يمفد - 2
  .38ص، 1973بد الرمحان بدوي، دار الثقافة، بريوت، ترمجة ع فن الشعر، : اليسـارسطو ط - 3
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و ـعلى قدرة الشاعر على اختيار ما ه" ن احلس الدرامي يف الشعر يتفوقأل، للجوهر الشعري
  .)1("ستغناء عن التفصيالت غري اجلوهريةإلوا، -ل من منظوره اخلاصـعلى األق -جوهري

  
انت تسهم ـن كإو، و التفاصيل تزئياـر ال تتولد من اجلـاهرة الغربة يف الشعــإن ظ  

فهي ترتبط دوما بالغربة ، يف بلورا بل تتولد من عالقة التأزم القائمة بني الشاعر والكون احمليط به
يار الذي يعجز الشاعر عن إلألا جتسد ا، التذمر واإلحباط إىل، وتبعث يف بعض األحيان، وباحلزن

حتذاء ا كغريها من إلطي هلا قيمة وداللة ومغزى لدرجة اويف هذا ما يع، التحكم فيه أو ترميمه
  .الذين عانوا يف سبيل تبليغ الدعوة أو الرسالة املنوطة بكل واحد منهم، جتارب األنبياء والرسل

إن ما يهم يف ظاهرة الغربة هو حالة اإلنسان واملوقف الذي يتخذه إزاء األحداث واخلطوب   
اليت ال تفجع اإلنسان  -الذي ال راد له -صورة القدر أو اهولنطالقا من إ، اليت تعترض سبيله

    .رية عن مصدر غربته وبواعث فواجعهاحلمبظاهرها املختلفة وجتعله يتساءل يف كثري من 
    

داية ـواعتربا ب ،اخلطيئة إىلوالنظرة التارخيية جتعلنا ننطلق من الفلسفة اليونانية اليت نظرت 
ومنها جاءت كل األهوال واملتاعب والفجوات اليت تضعف من ، ونـدايات لنظام الكـالب

إن مقامنا حنن بين اإلنسان عبارة عن سجن و واجب "  هذا ما ذهب إليه سقراط بقولهو، اإلنسان
  .)2(" اإلنسان أال حيرر نفسه أو يهرب منه

مثال فأبطال سوفوكليس ، غلب املاسي والفواجع اليونانيةأ وداخل هذا احليز كانت تدور  
ال حتاول أن تبدي يل أين كنت أستطيع أن  " حد أبطالهأيتلقون العذاب حيث ال تتوفر احلرية يقول 

  .)3(" فعل خريا مما فعلتأ
وارتبط باخلالص الذي جاء به السيد ، ولكن مع بداية العصر املسيحي توسع أفق املأساة

  .)4("ي ال يؤمن به قد دينوالذ، الذي يؤمن به ال يدان "يف رسالته - عليه السالم-املسيح
  

  .283ص الشعر العريب املعاصر و ظواهره املعنوية و الفنية، :عز الدين امساعيل  - 1
  .29ص ،1965، 4، طدار املعارف ،بيينترمجة و حتقيق على سامي النشار و عباس  الشر كتاب الفيدون، : أفــالطــون - 2
  .88ص ،1984 اهليئة العامة ، فاجه،ترمجة حممد صقر خ وديب ملكا،أ :ليس ـوفوكـس - 3
  . )18( 3 اإلصحاح جنيل يوحنا ،ا :تاب املقدس ـلكا - 4

 ظاھرة الغربة في الشعر العربي الحدیث                                            :                        الفصل األول 



26 

هواهلما أفما على اإلنسان إال أن يؤمن به وحيمل صليبه وإال وقع يف براثن الغربة واملأساة و
واغتراا وانطواء النفس وتساؤهلا عن مصريها ، ففي هذه النظرة ومثيالا ما يكشف عن القلق املظلم

كما  -لذا وجب علينا ، فهي عقيمة، فاحلياة البعيدة عن اإلميان باهتة ال طعم هلا، أمام متزق الواقع
أنقفز بني يدي اهللا إن كان علينا أن زم " - Soren kierkegard يرى سورين كريكغارد

  . )1("خوفنا امليتافيزيقي
  

أن حيدد القنوات األصلية ، املسيحيةالذي يعد أبا الفلسفة الوجودية  –وقد حاول سورين 
  .)2("القلق واليأس  .فوجدها يف ثالثة عناصر هي املفارقة، متد اإلنسان بأسباب حلزن" اليت 

  
املفارقة من خالل نظرة اإلنسان العقلية ملشكلة الوجود فهي الطرف املضاد لكل ما  إىل انظر

. )3("على املفارقة يبدأ من حيث ينتهي الفكرن اإلميان القائم ألال يسيطر عليها الفكر ...هو عقلي
"  الذي يكشف يف إنسانيته ورسالته -عليه السالم -وقد دلل على هذا القول بصورة السيد املسيح 

نه يكشف لنا عن طبيعتنا احلاصلة على اخلطيئة أكما ، عن الال تشابه املطلق يف التشابه املطلق
ن العقل أل، عالقة بني الفرد وخالقه تبدأ بالقفز بني يدي اهللافال .)4("وطبيعتنا اجلديدة يف نفس الوقت

  .عاجز عن التفكري يف ذات اهللا أو الوصول إليه
وذا تكون خماطرة اإلنسان حنو اإلميان هي اخلطوة األوىل للقضاء على الغربة واإلحساس 

  )5( لذات اإلنسانيةاباليأس والذعر املصاحب هلما اليأس والغربة منبعيهما 
  

وعندما ، واملتناهي والالتناهي، الحتوائها على عناصر متضادة مثل الضرورة واحلرية نظرا     
  : حياول املرء حتقيق ذاته مبعزل عن اهللا يقع يف غربة دامسة على صورتني

  
  .244ص  ،1985ية درـاالسكن امعية،ـدار املعرفة ال ؤسس الوجودية املسيحية،ـم ،،ورين كريكغاردـس :محد أ يعبد املعط يعل - 1
 .280، و ص 237ص  :فسه ـرجع نـامل - 2
 238ص  : فسهـرجع نـامل - 3
 .239 -238ص  ص : فسهـرجع نـامل - 4
  وما بعدها 366ص  :فسه ـرجع نـامل - 5
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  .عندما ال يرغب املرء يف حتقيق ذاته : األوىل
  .عندما يرغب املرء يف حتقيق ذاته مبعزل عن اهللا : الثانية

  
اء ــوإلق، حيث اخلوار التام، صور الغربة هي الغربة املدركة الواعية ولعل أعظم

ولة األوىل ـلذات املسئايه ــذي تكون فـت الـيف الوق، روف اخلارجيةـؤولية على الظـاملس
وم حىت ـر ما بقـإن اهللا ال يغي" وله تعاىلــداقا لقـذا مصـوه، ربةـذه الغــعن ه

  .)249عد اآلية سورة الر( "فسهمـروا ما بأنـيغي
  
، يولد لديه مركبا للنقص، وتأثريها يف تغيري شخصية اإلنسان، تناسي دور العناصر الباطنيةف

وهذا ما سنجده عند معظم الكتاب والشعراء ، غترابإلوا  نعزالإلالغربة وا إىلويدفعه بالتايل 
خوف " يعرفه بقوله و، ريةختيار واحلإلالرومانسيني ، أما القلق فريبطه سورين كريكغارد باخلطيئة وا

  .)1(" فهو اشتهاء ملا خنافه وخوف ملا نشتهيه.... مكانإلواجنذاب يف وقت واحد حنو بريق ا
  

نا ـوه، واالختيار، مكنعالقة وطيدة باحلرية اليت هي فعل امل وله، فهو يربز يف صور شىت
يار وبالتايل الفعل من أصعب ختإلرار اـلق ذلك أن اختاذ قــؤدية للقــتكون املخاطرة املثرية امل

  : غري أن سورين يركز على ثالث قضايا هي، مهما كانت طبيعة هذا القرار وحجمه، األمور
    .الزواج باعتباره عالقة أبدية عند املسيحية -1
  .ووفق أي املعايري، الصداقة و كيفية احملافظة عليها -2
  .ه يف احلياةوطريق استمرار، املهنة باعتبارها مستقبل اإلنسان -3

  
وهي يف ، اردـوحددها سورين كريك غ راءتابع الغربة وبذور احلزن كما تـهذه هي من  

فالقلق :  نفعال ومواطن الصراع يف حياة اإلنسانإلجمملها تكشف القناع عن نسيج التوتر وخاليا ا
  عـابـالط" فالقلق هو ، جزء من إشعاره بوجوده ااإلنسان ألم يوالتوتر واخلوف ال بد أن يعتر

  .374ص  سورين كريكغارد ، :عطى ـعبد امل يلـع - 1
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و إن اختلف مقدار ، هاـشد الناس طمأنينة بل و يف السعادة نفسأاألصلي يف الوجود حىت يف 
  .)1("الشعور به فيما بني الناس

  
بري ـحد ك إىلجودية اليت أثرت ـار باعتبارها منبع الفلسفة الـذه األفكـلقد عرضنا هل

ومتيط النقاب عما خيتلج ، لكوا تنصب أساسا على اإلنسان، يف الفكر واألدب احلديث واملعاصر
 ،ويباغت اإلنسان من مواقف ال جيد هلا تربيرا منطقيا أو سببا ظاهريا، النفس من مشاعر مبهمة

دريه مالرو يقول أن، حد مقومات احلياة اليومية ولصيقا بطبيعة الذاتأفالشعور بالغربة واحلزن أصبح 
andre Malrau وكل منا يتعذب ألنه يفكر، اجلميع يتعذبون" :  يف رواية قدر اإلنسان ...

  .)2(" والواعي باحلياة ال ميكن أن يكون قلقا
    

ذلك أن أهم احلركات العلمية واألدبية ، اهتمام اإلنسان بقضية الزمن إىلوال يفوتنا أن نشري 
هو نسيج حياتنا الداخلية اليت تنساب املياه " فالزمان ، ا مشتركاوقامس، والفلسفية جعلت منها حمورا

، وبطيئة عندما تكون ضحلة هكذا إيقاع واقعنا النفسي... يف جمرى النهر سريعة عندما تكون زاخرة
فيزحف معه الزمان ، يركض عندما يكون غنيا حافال فيكر معه الزمان وخيبو عندما يكون فقريا جمدبا

  .)3( "اذب به احلزن والفرح القلب البشريالذي هو حبل يتج
ففتح أمامه طريقا صعبة حنو سلسلة ، التفكري احلر عند اإلنسان احلديث أففي هذا املفهوم نش  

جتماعية والثقافية والسياسية جتمعها خاصية واحدة هي اإلحساس إلعنيفة من التفاعالت النفسية وا
 إىلؤول ـيما يـلتزام بالقضية اإلنسانية املتجسدة فإله اومتثل هذا اإلحساس معنا، بالغربة يف احلياة

ها وحسب بل ـذاتحـد اجلرمية يف  - بالضرورة –ال يعين  -مثال –ار ارم ـفاحتق، وطـالسق
، قواعد ودعائم اتمع مجلة وبالتايل ايار، الوعي ا الذي هو وعي بسقوط القيم واملفاهيم اخللقية

  ، وإن كان منطلقه ذاتيا، الغربة اخلطر الذي يتعرض له اتمع ويهدد كيانه فالشاعر يتلمس يف ظاهرة
1 
  .153ص  ،1945مصر  ،،دار النهضة يالوجود الزمان : يدوـعبد الرمحن ب - 

  .322ص  ،1965 –الدار املصرية  –، ترمجة فؤاد كامل ) رواية (نسان إلقدر ا :الرو ـدريه مــان - 2
  .15ص  ،1980، 1، طبريوت املؤسسة العربية، القرن العشرين، أدب،دراسة الزمان يف  األبديةظة حلـا :مري احلاج شاهني ـس - 3
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فالقيم األخالقية الكربى اليت تتشبث ، نه يذكر اإلنسان بضعفه وباحللقة املبتورة يف حياتهإف
أو التحكم والفجوات اليت ال نستطيع السيطرة  ترميمات نسد ا الفتحات -يف احلقيقة -ا هي 

، لقد كانت مشكلة األخالق قائمة منذ القدم وستستمر ما دام يف الوجود كائن امسه اإلنسان، فيها
ويف زواهلا واندثارها ما يولد جروحا غائرة و أحزانا ، معناها إا تبقى الينبوع الذي يعطي للحياة

  .عميقة وغربة أكيدة
  

األسرار اليت ختتزا النفس  إىلبل ، اجلمال فحسب إىلنصرف يإن الفن الشعري جيب أال 
وينبغي أن يكون يف الظاهرة احلركية اإلبداعية النموذج ، جتماعيةإلوالطبيعة والظواهر ا، اإلنسانية
وغايته أن يعرض التجربة  ،قيقةـحـاطفي للـإدراك ع " ولوردجـفالشعر كما يراه ك، اإلنساين
وذلك ليس كما هي يف خضم ، الطبيعة والنفس البشرية أن يعطينا قيما و يبصرنا حبقائق... اإلنسانية

ارئ ـاعر والقـو معىن للشأد ذي مغزى ـشكل موح إىلاعر ـوإمنا بعد أن حييلها الش، احلياة
  .)1("على السواء

    
يعي اإلنسان  أنتبدأ احلضارة منذ "  غترايب ونشوء احلضارةإلوهناك عالقة تربط بني احلس ا

ويدرك يف الوقت ، كاملوت واألمل واخلطيئة، الفجوات الفاجعة يف وجوده مكانته يف العامل فيتبني
يف هذا . )2("رد على الواقع ويتدخل يف صنع مصريهـنه الكائن الوحيد الذي يستطيع أن يتمأنفسه 

قتراب إلوميكننا أيضا ا، حتجاج اليت تسبق كل بعث حضاريإلاملعىن ميكننا تفسري فكرة الرفض وا
فأوضاع البداوة هي اليت تفرز الرفض وتدفع املرء إىل ، صل نشأة احلضارةأون يف من فكرة ابن خلد

فهي تتجاوز طبيعتها ، البحث عن حياة أفضل على الرغم من كون العصبية عنده أقوى احلوافز
  .)3( "والتغلب إمنا يكون بالعصبية، امللك إمنا حيصل بالتغلب" قول ابن خلدون إىلبالرفض استنادا 

  
  ط عبد الرمحان بدوي بني اإلحـساس بالغربة املأسوية، ودرجة التطور احلضاري وقد ربـ

  .75ص  ، 1957، مصر ،دار املعارف ،"نوابغ الفكر العريب "كولردج ، :دوى ـحممد مصطفى ب -1
  .196ص  ، 1977دمشق مطابع وزارة الثقافة ، ،1الد املؤلفات الكاملة ، :ماعيل ـدقي اســص - 2
  .277ص  ،1اجلزء  ، 1979، 2ط  بريوت، دار الكتاب، املقدمة ، : عبد الرمحن لدونابن خ - 3
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تراهم حمتفظني دائما تقريبا  ... فمن املالحظ أن الشعوب البدائية قليلة الشعور باألمل : " عندما قال 
واحلال ، كتراثإلبتسام وعدم اإلموقف مليء با... بنوع من املرح اهلادئ حىت إن موقفهم من املوت

قل تعرضا لألخطار اخلارجية أنه أمع ، فهو سريع التأثر بالتأمل، على عكس من هذا بالنسبة للمتحضر
لذا ، هو إن حتقيق االمكانات ضئيل لدى املتحضر... تفسري إىلهذه الظاهرة حتتاج ... من البدائي
  .)1("التحضرفاألمل يزداد بازدياد ، وكان الثاين أكثر، قل تعرضا للمقاومةأكان األول 
  

زداد تأمله أف، وجتاوزت طاقته، زدادت مطالبهإفكلما ارتقى اإلنسان يف السلم احلضاري 
عتباره األندر والشاردة الذي يعاين هذه الظاهرة حبساسية إوالشاعر ب، وظهرت غربته واشتد اغترابه

ية بالصورة الكلية ألنه على درا، يكون إدراكه هلا أعمق وأدق نفوذا من اإلنسان العادي، متفاوتة
  :ببسكرة) بومنقوش( ويف هذا املعىن يقول حممد العيد خماطبا جبل ، لدهره

  والــرا بعد أحداث طــأسي  رماين حول سفحك موج دهري       
  زالـدى قومي و لكن يف انعـل  قام   ـعشت به كيونس يف سـف    
  )2(والـــمحلت إليه كاجلثث الب  قرب      ـــرا كـأخال إقاميت حب    

  
مل تكن وليدة ظروف حياة الشعراء ، دهر ونوائبهألوهذه النظرة القامتة اليت فرضتها ظروف ا

عما كان يعانيه ، وتعبريا صادقا من األعماق، وإمنا كانت ظاهرة العصر ومسته املطلقة، فحسب
ريا وتعب، معربة عن فواجع احلياة، مرآة عاكسة، فكان الشعر، اإلنسان من غربة ومتزق واضطراب

أحلان  إىللذلك حتولت نغمات الشعر ، خرص من بؤس وقهر وحرمانألقاسيه الوجدان ايعما 
   .نصهار والضياعإلملواكب جنائزية مفعمة بالغربة واحلصر وا

لتكشف لنا انكسار اإلنسان أمام عوادي ، حىت يوم الناس هذا، شعر العرب إىلفلو عدنا 
ما يف ذلك ـادية بـواضحا على اسمات امل دثارـنإلمثلما يكون اـف، ر وخطوبهـالده

  ييقو ندثار األفكار اليت ال ختدم اإلرادة اإلنسانية فالبقاء يكون ملاإيكون أيضا اإلنـسان، سم ـج
  
    .140ص  الزمان الوجودى،: دوي ـعبد الرمحن ب - 1
  .422ص  ،1965 اجلزائر ،الشركة الوطنية للنشر و التوزيع لديوان،ا :ل خليفة آ حممد العيد - 2

 ظاھرة الغربة في الشعر العربي الحدیث:                                                                    الفصل األول 



31 

والترحاب يقول حيي بن  يضا ملا جيعل اإلنسان يستقبل املتاعب باحلبورأأمل اإلنسان إزاء اخلطوب و
  : زياد

  )1(سي قلت للشيب مرحباأوملا رأيت الشيب الح بياضه            مبفرق ر    

  
لعربية بالرغم من يف هذا املعىن ما يفسر مواضع الزهو والفخر اليت تطالعنا كثريا يف املراثي ا

  :ففي قصيد أيب ذؤيب اهلذيل اليت مطلعها ، أن املوقف يستدعي للحزن العميق أمام الفاجعة
  جزعـوالدهر ليس مبعتب من ي    ع   ـمن املنون و ريبها تتوجأ    
  )2(عـمقن*لق احلديدـمستشعر ح    والدهر ال يبقى على حدثانه     

  
، نتصار اإلنسان يف هذه الدار األوىلإلعبثية  وجتسيد حي، صور عديدة ملا يستهدف اإلنسان

مث ما تالمها من وقع الفاجعة أمام الزمن الذي هو ، فقد أكد العبثية من خالل مواطن القوة والفتوة
  .كفيل بتغيري موازين احلياة مهما تراءت أا يف صاحل اإلنسان

، الدة واحتمالموقف جم، كما جتسد يف الشعر، ن موقف اإلنسان العريب من القدرإ
ه ــوأن يتجلد ويعتصم بالصرب على ما ينتاب، فاإلنسان وجد و عليه أن حيمي قداسة هذا الوجود

إذ احلرب غدت عندهم من أساسيات ، وأيام العرب ما هي إال نوع من هذا املطلب، من مصائب
تصار ال قيمة له فاالن، ال نرى فيها غاية حامسة للصراع إال احلرب يف حد ذاا، الوجود ومقوماته

و مبجيء اإلسالم تغريت املوازين واملفاهيم وحلت نظرة جديدة لإلنسان ، أمام استمرار احلرب
 ورزقناهم من الطيبات، دم يف الرب والبحر،آولقد كرمنا بين  ":ال تعاىل ق.  ومكانته يف العامل

ذلك بقي اإلنسان مثقال ومع . )70سورة اإلسراء اآلية (  "وفضلناهم على كثري من خلقنا تفضيال 
عن  - الذي ال ينقطع -مث التساؤل اإلنساين، املوت) مقدمتها(وعلى رأسها ، بالفجوات احلزينة

  هو املصري الذي ينتظره؟  أو ما، وما هي، الكيفية اليت يراه اهللا عليها
  
  7، ص 1955، 2ديوان احلماسة، مراجعة، حممد عبد املنعم خفاجى، مطبعة صبيح، ج: أبـو متــام   - 1
    .لباس املقاتل مدجج باحلديد حلماية اجلسم يف ساحات الوغى -*
  .102ص  ،2ط بريوت، دار الطليعة ، ول،أليف العصر العباسي ا الشعراء الصعاليك،: حسني عطوان   - 2
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جتربة انتظار " من هنا كان منبع الغربة يف احلياة اإلسالمية فهي كما يقول إمساعيل صدقي 
  .)1("عنف ألوان الشعور باملسؤولية جتاه القيم الروحية اليت متثل املصري اخللقي لإلنسانتزدحم بأ

  
ولكن بعد ، واجلهاد يف سبيل اهللا، رتبط الشعر منذ البداية بالدعوة و ركز على التقوىإلقد 

، الميةبدأت الفواجع تطل على احلياة العربية واإلس، انتشار اإلسالم وتوسع أطراف الدولة اإلسالمية
ترثي  )2(تقول زوجة الوليد . - رضي اهللا عنهما -مقتل احلسني بن علي  إىلابتداء من موقعة صفني 

بعد أن قتله عبد امللك بن مروان وهي بذلك تعلي غربتها اليت سببتها ، أخاها عمرو بن سعيد حبرقة
  .الفواجع السياسية

  رـة بالقهــفشية أوتينا اخلالـع  أيا عني جودي بالدموع على عمرو     
  درـلكم بيين البيوت على الغـوك  *  لـيا بين خيط باطو درمت بعمرـغ    
  خشاش من الطري اجتمعن على صقر  ه    ـونـروان إذ يقتلــكان بين م    
  .ترـرابة من سـهتك ما بني القـوت  ها  ـلـحلا اهللا دنيا تعقب الذل أه    
    

جتماعية إلاإلنسان العريب أمام احلياة اأسهم الشعر يف تعميق تصدع ، ويف العصر العباسي
غترابية يف الشعر أكثر وقوعا على األفراد منها على إلوإن بدت الظواهر ا، والسياسية والثقافية

  :  ولــيق، بنه األوسط حممدإعمق فكرة املوت عندما فجع يف  )3(بن الرومي فإ. اتمع
  

  تار واسطة العقدـخإ توخى محام املوت أوسط صبييت    فاهللا كيف       
  صفرة اجلادي عن محرة الورد إىلاله     ـزف حىت أحـأحل عليه الن     
  قدـظام بال عـمن ن ذروظل على األيدي تساقط نفسه    تساقط      

    
  
  . 230ص ، 1مج املؤلفات الكاملة،: دقي ـامساعيل ص -1
  .482ص  ، 1967، 1ط  سالمي،إلا منشورات الكتاب ، ) حتقيق(  شاعرات العرب: قر ـعبد البديع ص - 2
  ...كنية تطلق على اخلليفة األموي مروان بن احلكم، لطوله و إضطرابه: بنو خيط باطـل   - *
  وما بعدها 624ص ، 1973 ،2اهليئة العامة مبصر ، اجلزء  ، )حتقيق (  الــروميابن :  صار ـسني نـح - 3
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والشعر يسمو إلدراك معناه ، بِرالغ وهي غربة، مىت شاء جاء، فاملوت هو صاحب الكلمة
ى أن يتجاوز التخوم فقد استطاع أبو العالء املعري كما يرى صاحل حسن البظّ، وما مياثله من قضايا

التأمل املتأصل يف مصري الكون و يف مهوم اإلنسان الفكرية والروحية  إىلالتقليدية للشعر العريب 
  .)1("ياة واملوت وما بعد املوتوعالقته امللغزة بذاته وباآلخرين و باحل
فليس معىن ذلك نفوره ، ومقته الدنيا، ربةــالغوبالتشاؤم  )2(وإذا عرف أبو العالء املعري

  : بل التشبث ا فهو القائل، من احلياة
  ه مهالـن أوشك اإلنسان قالت لـإف  ختالفنا الدنيا على السخط و الرضا    

  هالـــلنفسي كان مورده ج لقلت  ه  ـماء أىن بعلمي وردتـي الـه   
  هالــوال رمحت شيخا وال وقرت ك  طفال و ال أكرمت فىت  *فما رئمت  
    

كبريا يف إفراز فكره  ل دخ هلا جتماعية اليت عاشها أبو العالءإلومع أن الظروف النفسية وا
  .عن احلياة العربية يف عصره اصدق تعبريأن آراءه كانت أعمق و إف، وفنه ذه الصورة

، ستسالم للمعجزةإلتسم بروح القدرية وااحنطاط الذي إلبعد هذه الفترة كان عصر او  
وبقي الوضع على حاله حىت جاء عصر ، واملستقبل، والسلطة، وبالتايل القلق على احلياة، واخلرافة

فكان ارتباط ، النهضة الذي أيقظ اإلنسان العريب من سباته على مصريه اهول وأوضاعه املأساوية
  .مث املذهب األديب الواقعي، غتراب باملذهب األديب الرومانسيإلهرة الغربة أو اظا

أمر ال خيلو من صعوبة  ، إن حماولة إعطاء تعريف شاف حمدد لظاهرة الغربة يف الشعر
ومع ذلك يبدو من استقصاء النصوص الشعرية ، واجتهادا نسبيا، التعريف يف هذا اال يبقى ناقصاف

قتراب من مفهومها واعتباره وعي الشاعر يف صراعه مع احلياة و عجزه إلاو ،ذا امليدانوالنثرية يف ه
يف صورها ، مع التعبري عن هذا الوعي بلغة شاعرية، عن امتالك مصريه كلما اهتزت القيم أمامه

  .وموسيقاها
  
  . 57، ص1981الفكر والفن يف شعر أىب العالء، دار املعارف، مصر، : صاحل حسن اليظى  - 1
  199، ب ت ، ص 2، القاهرة، اجلزء ) حتقيق ( ، أبو العـالء املعري: عبد العزيز اخلاجنى  - 2
  ..من الرأم، يعىن احلنان والعطف : رئمت - *
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حىت تبدأ  -يف دنيا الشعر -كدر إىلويتحول اهلناء ، فما أن ينتصر احلزن على السرور
، اخليوط نابعة من عالقة الشاعر بعوامله الباطنية وغالبا ما تكون هذه، خيوط الغربة يف نسج عباءا

ويف اإلحساس والشعور ، عند التأزم النفسي أفظاهرة الغربة تنش، واحلياة، جتماعيةإلوبالظواهر ا
وهذا ما يعرفه باخلواء . وعدم التوافق مع حميط احلياة بصفة عامة، من والفوضى واالضطرابلالأبا

على حد قول   "ليست بريئة " و مع أن هذه املواضيع  aliénationوالغربة  Phobieالصهري 
ن الشاعر يعطيها إف، أيتحمل الكثري من ذاتية الشاعر    Roland Barthes)1( روالن بإرث

وال ميكن أن تكون ظاهرة إال يف هذه العمومية ، وإنسانية، وقومية، ووطنية، أبعادا اجتماعية 
  .والشمولية

وتكون بشكلها تعبريا ، ن مبضموا بكاء على اإلنسان وقيمهظاهرة الغربة يف الشعر تكوف
فبنيتها العامة حتددها األسرة اللغوية اليت تبدو يف كثرة ، عن السقوط بالصورة وباللغة وباملوسيقى

  .فيها يتحدد إطارها العام الذي تتفاعل فيه موضوعاا اجلزئية، شتقاقإلوا، والقرابة املعنوية، الترادف
  

الرئيسي يستمد قوته أساسا من املوضوعات اجلزئية وتكاتفها مع بعضها فاملوضوع 
ويف قظايا ، ويف ظاهرة الغربة، وكذلك يف الطبيعة، األمل يف ظاهرة احلب -مثال -فإذا وجد، البعض

تتحدد من شبكة  -الذي هو األمل -ن دراسة هذا املوضوع إف، اتمع واإلنسان لدى شاعر معني
متفاعلة يتحقق فيها ربط  فاألعمال الشعرية أبنية، عاته اليت جتمعها خاصية األملالعالقات بني موضو

  .احلذر العميق لعمل الشعر ككل إىلوذلك قصد الوصول ، واملراحل اإلبداعية، املوضوعات
  

ورته ـهو شعور الغربة الذي بدت ص اــمفدي زكرير يف شعر ذحسب أن هذا اجلأو
، والقومية واإلنسانية، جتماعيةإلعاد هذه املوضوعات اـي أبـوف، ةيف عالقة الشاعر بالوطن والغرب

وكلما غاص يف مكنوا كلما زادت ، فالشعر مظهر رمزي يطرح قضايا اإلنسان يف كل أبعادها
 .نيته ووضوح رؤيته للمجتمع والكـون قوته وفهمه وأكد صدق 

  
ROLAND BARTHES (LE DEGRE ZERO DE L’ECRITURE) ; COLL POINT ; 1-
PARIS ; 1- 970; P 16     
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  : متهيـد
الرومانسية العربية بني أحضان إبداعات جربان خليل جربان، وتداعيات خليل  ولدت      

مطران و مجاعة املهجر، وأصحاب الديوان، وقد أسهم يف ظهور الرومانسية ونشأا األوىل بواعث 
لغربية واالطالع على كنوز آدابـها، عن طريق عديدة، يف مقدمتها، اإلحتكاك بالتراث والثقافة ا

البعثات العلمية، والترمجة والصحافة، باإلضافة إىل الوضع العريب آنذاك، الباعث على اخليبة 
لقد وجد الشاعر العريب نفسه غريبا على عصره وتراثه، كغربته عن الثقافة األوروبية، . ولتحسر

من التراث اإلقليمي، غري أن مسعاه، واجهته رياح  فحاول اللحاق بركب عصره، والعمل لالستفادة
تؤثر فينا " العصر اهلوجاء اليت كانت أقوى منه، ذلك أن روح العصر كما ترى اليزابيث درو

الشعوريا مهما نتشدق باستقاللنا، أو حناول جاهدين أن حنقق ذلك اإلستقالل ألن لون الثقافة، 
ويف كل عصر، كل ... عض املقاييس الفنية،  وطرح بعضهاومبلغ وعينا، يدفعاننا دائما إىل اختاذ ب

  )1(."إنسان حيب أشياء و يكره أشياء

  
واحلياة ، وكان الشيء املرغوب فيه، لدى اجليل الرومانسي وهو الغربة والكآبة والتمرد 

، frustration، والـحصر obsessionعنـدهم نغمة للبـؤس والشـقاء والقسوة والصهر 
م يستعذبون األمل ويتغنون به، و يالزم ذوام اليت يعتربوا مصدر كل شئ حىت ، فه)اإلحباط ( 

املوضوع يغري الذات ال شيء ..صدور من الذات النشطة الفعالة حنو املوضوع"املعرفة عندهم 
  )2( ." ووجوده يتوقف على إدراكه، و كما أن اخلروج من النفس لرؤية ما يقع يف اخلارج حمال

  
هج ما يقـودنا إىل فهم األدب الرومانسي كما أراده فيكتور وفق هـذا الن

تستوىل علينا وتقودنا باكية على ما يف "باعتباره دعوة اىل إهلة الشعر الىت  Victor hugoهيجـو
  تأخد ..إلنـسانية من بؤس وشـقاء، منطلقة كـإعصار من الشرر، ومبا لـها من آالف العيـون

                                                
  .10، ص1961، مـطبعة عـيناين اجلديدة، بـريوت حممد ابراهيم الشوش، ترمجة )كيف نفهمه ونتذوقه (الشعر،  :اليـزبيت درو  -1
  .136، ص1981احلديث، وزارة الثقافة، دمشق، الشعر العريب :نـعيم اليـايف  -2
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  )1( ".انسان من مجيع مسامهفتجعلها تنفذ يف كل ..احلرية

إن تـيار الرومانسية، ميثل عاملا من املعاناة احلادة، شديدة اإلحساس باألمناط املأساوية 
اإلنسانية، فيها تتجسد معامل تكاتف الثورة واحلرية والرباءة من أجل التعبري عن كينونة احلي ووجود 

ن أسرار وخبايا احلياة كما تشكل لديه اإلنسان فوق البسيط برمته، إا تدفع اإلنسان للبحث ع
إا صور وايقاعات ومفردات شاعر ما تستمد "رؤية للعـامل هلا قواعدها وخصوصياا و تفردها، 

يف هذه الدائرة كانت ترتع رؤية الشاعر العريب احلديث   )2( ." دالالا من كلية معينة هي رؤيته
اع اإلنسان وهو حماط بقوى تفوق طاقته وتوقع به حيث وجد يف الرومانسية التعبري األمثل عن صر

فالذات الرومانسية لصيقة باحلس اإلغترايب املأساوي، . يف خمالب اإلحساس والعجز والغربة والضياع
تطغى عليها الفردية فتحول بينها وبني اتمع، وهذا ما أفرز ظاهرة اإلنطواء والغربة والشعور 

من مساندا وتعاطفها يف أفكارها وخواطرها مع ضحايا اتمع، باإلحباط وخيبة األمل على الرغم 
. ال تعين دائما اإلنسحاب من التجربة اخلارجية إىل التجربة الداخلية وحدها"فالذّات عـندهم 

   )3(" ولكنها تعىن يف أحيان كثرية وصف اإلنطباعات واملشاهـد اليت تنعكس عما تراه يف اتمع

  
باملشاكل اإلجتماعية وبكل ما يعج يف جمتمعهم، فاتمع هو  ومن هنا كان ارتباطهم

:" عنـدما قـال املسؤول بدرجة متفـاوتة عن ظهور هذا اإلجتاه، وهذا ما ذهب إليه أمحد هيكل
وكانت امللكية الباغية واإلستعمار الطاغي، واإلقطاع املستغل، أهم أطراف هذا التأمر الذي وصل 

وإىل هذا العامل يرد ما كـان من ضيق طائفة . 1930باشا سنة  ذروته يف عهد إمساعيل صدقى
الشباب الشاعر احلساس، باحلياة وتربمه بالعيش، وشعوره خبيبة األمل، فقد دفعته تلك الظروف 
األخرية إىل أن ينطوي ويهرب ويبحث عن العزاء يف احلب حينا ويف رحاب الطبيعة حينا آخر، كما 

ويتقلق باخلياالت ويهيم بالرؤى ليلوذ بعامل أكثر شفافية وأعظم رحابة أغرته بأن يتشبث باألحالم، 
  )4(."وأفسح صدرا

  
 26، ص 1986الرومانتيكية، دار العودة، بريوت،  :حممد غنيم هـالل  -1
  33، ص 1981إشكاليات التجربة الشعرية، جملة الفكر املعاصر، بريوت، عدد أوت،  :حمــد األسـعد  - 2
  ..69، ص1989احلزن يف الشعر السوداين، جامعة اإلسكندرية، مصر،  :عبد الرزاق نفيسة داخلي  - 3
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 .337، ص1968تطور األدب احلديث يف مصر، دار املعارف، مصر،  :أحـمد هيـكل  -4

وإىل جانب هذه اإلنفعاالت والدوافع كانت الثقافة األوروبية املترمجة متسمة بعالقة معقدة 
ه مما زاد الطني بلة واملوقف عمقا وإحساسا، لقد كان احلس اإلغترايب يف متأزمة بني اإلنسان وعصر

متناثرة بالصراعات، حاالته الفردية شاردا قلما يظهر يف اتمع، أما هذا العصر، فهو يعج شظايا 
والتناقض والقلق والفوضى، وسكنه اخلوف من احلاضر، وأصابه احلصر احلاد واملركب من املستقبل، 

بغربتهم يف هذا العامل، فثمة  –خاصة  -للشعراء –العجيبة من خالل ظواهره  –وحى إنه عصر ي
هوة سحيقة تفصل بني ما حيياه الناس يف الواقع من جتارب الغربة والتمزق والفواجع، وبني ما "

وهى املعضلة األساسية اليت جتثم دائما وراء ..يترائ للفكر من تصورات شىت يف قضايا هذا الواقع 
لقد أصبح االنسان العريب يسلك سبيال قامتا دون تطور أو حرية  )1("املشاكل يف مجيع امليادين مجيع

الرافدين يتلذذ مرارة الغربة ويستعذا، وحياول من  فهو من الغرب إىل بالد، تبيح له حق اإلختيار
ه يبقى النحيب ويف انتظار حرياته وغد. خال هلا أن يكتشف الدالالت والعالقات اليت حتدده وحترره

بالدم القاين، واالنطواء اهلستريي، واحلسرة املقيتة، موضوعات تتجسد يف الثورة والغربة واحلب 
يف مقدمة قصيدته إىل اهللا مشخصا جزًءا من هذه املعاناة * واحلياة كما يدركها أبو القاسم الشايب

أزمات نفسية ثائرة يعصف ا  تعرض لقلب اإلنسان الذى ال تنتهي أطواره" املشحونة بغربة الغرب 
فيشعر املرء كأمنا انبت ما بينه و بني الكائنات من وشائج الرحم والقربة فاصبح غريبا ..األمل والقنوط

  )2(" يف هذه الدنيا الغريبة يف نفسه

  
ولو اطلعنا على عناوين دواوين بعض شعراء هذه الفترة، لوجدنا يف عناوينها ما ينبؤنا 

فوق العباب، والشعلة، ولعلي  فألمحد زكى أيب شادي. هذه املأساة اإلغترابية للوهلة األوىل عن
وحلسن كامل " بكاء بال دموع " حممود طه، املالح التائه، وحملمد األخضر عبد القادر السائحى 

  ، "ربيعي اجلريـح " ، وحملـمد أبو القاسم مخار، "دموع وأزهار" ، و"األحلان الضائعة " الصرييف، 
 261، ص1املؤلفات الكاملة، الد  :صـدقي إمساعيل  - 1

حفظ القرآن الكرمي وهو صغري مل يتجازو التاسعة من عمره، من أب كـان  ) 1934  -1909(من اجلنوب التونسي  :أبو القاسم الشايب * 
، ويف تلك الفترة قرأ كثريا لشعراء 1928يف سنة قاضيا شرعيا، إلتحق باجلامع الزيتونة وهو يف الثانية عشر من عمره، ونال منه الشهاد النهائية 

  .املهجر وأدباء مصر اددين، كما إطلع على كنوز األدب العريب القدمي
  261، ص 1975املقدمة، األعمال الكاملة، الدار التونسية للنشر، : أبو القاسم الشايب  -2
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وعلى  ،.."األنفاس احملترقة" الوفاء،  ، وحملمود أيب"وراء الغمام" ، وإلبراهيم ناجي،"ظالل وأصداء " 
 هذا الزفري احلارق، كانت معظم الدواوين إستجابة للعواطف والنفوس امللتهبة يقول أمحد سحنون

  .متسائال عن ظهور املتناقضات يف دهره
  

  يسـر و يـوم بالشقاوة يقـدم    يقولون إن الدهـر يومـان واحد       
  سـرورا ولكن عشتـه أتــامل    وقد عشت دهري كله مل أذق بـه   
  )1( .وكل ثواىن العمر صـاب وعلقم    ومن أيـن ىل يوم أرى فيه راحـيت    

  
فالـرومانسية يف الشعر العريب ال تتجاوز يف أغلب األحيان بكاء الذات وصدى األعـماق 

ع الشهوات وشكواها، وثورا الربكانية الصاخطة هلدم ودك أسس العادات والتقاليد، وإلعـالء مت
واألهواء، ويف كثري من األحيان تتجاوزها إىل العمل على التغري الواقع والثورة عليه، فاهتمامهم 

مل يكن مسالة ثانوية، كما أنه مل يكن "  باملشكالت اإلجتماعية والسياسية كما يقول حممود الربيعي
التجربة الىت صنعت  مسالة صدفة، ولكن كان جزءا أساسيا من التجربة الشعورية لديهم، تلك

شعرهم ووحدت خصائصه، والروح العامة الىت تسري فيه، فظهر هذا الشعر يف صورة إحتجاج 
عاطفي على فساد احلياة من حوهلم، ودعوة مرحية  إجيابية إىل قيم إجتماعية وسـياسية بديلة لقيم 

إذن، جمال  )2( ." اةالعصر اإلجتماعية والسياسية وذلك يف أشد احلاالت داللة على إعتزال احلي
األدب الرومانسي، وخباصة الشعر، هو الذاتية يف عالقتها بالفرد واتمع و الوجود، وتتحدد هذه 
  العالقة مبوضوعات رئيسية تستقطب، اهتمام الشعراء، ويكون هلا أكرب األثر واإلستجابة يف حيـام 

هذه املوضوعات . ئها أبعادا إنسانية و فنيةويف تلوين وتشكيل جتارم ومعانام اإلغترابية، مع إعطا
وسنلقى الضوء على هذه املوضوعات بالقدر الذي خيدم ظاهرة الغربة . الغربة - الطبيعة  -هي احلب

  .يف الشعر الرومانسي و يرصد، ويوضح مداها وأبعادها
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 194، ص 1977،  ديوان أمحد سحنون، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر :أحـمد سحنون  - 1
  .99، ص 1975، 2يف نقد الشعر، دار املعارف، مصر، طبعة  :حمـمود الربيـعي  -2

  :ظاهـرة احلـب -أ
عند اإلنسان، باآلداب منذ ظهور نشأا األوىل، وتعددت  إرتبط موضوع احلب كظاهرة

ت أكرب صوره وأشكاله ومضامينه، حبسب الظروف والسمات اخلاصة بكل إقليم إجتماعي، وكان
قفزة حققها حينما إعتربه الرومانسيون فضيلة من الفضائل، على العكس وخالفا للكالسكني الذين 

جيسد الشاعر هويته الـذاتية يف "إعتربوه هوى من األهـواء الزائفة احلصرية، ففي ظاهرة احلب
جدلية الواقع .. دكما جي..التنوع، وجيد اإلنفعال يف اإلتصال واملتعة  يف األمل، واملوت يف احلياة

  )1( ."اليت يقابل فيها اإلنسان و الزمان..وجدلية املستقبل املمكنة..الراهن املستحيل

   
فهو من الـوسائل األجنع يف تصفية وتطهري النفوس من األدران اخلبيثة، وهـدايتها إىل أداء 

يكون للشعراء العرب مهامها النبيلة وإظهار واجباا، ومن الطبيعي السوى، والبديهي املنطقي أن 
بيد أن هؤالء الشعراء الرومانسيون اتسمت جتارم باإلخفاق . قصص يف احلب و جتارب عديدة

واخليبة واحلرية، وحتولت معظمها إىل صورة واحدة ختتلف يف شكلها وتتحد يف معناها، إا كما 
كل احلب، و كما يقول وصلوات يف هي. عناق الذات واآلمل"عبارة عن،  :يقول  أبوالقاسم الشايب 

وكما يقول أيضا إبراهيم الناجى عبادة وأسى . املوت يف احلب على اهلوى  وتالق: أبو شبكة
  )2( ".وأطالل وذكرى حمرقة، وحنني إىل املراة ال إمراة بعينها

  
والذي يهمنا يف هذه الظواهر والتجارب هو صور اإلحباط واالخفاق اليت تناوهلا وعرب عنها 

لقد عـرف خليل مـطران . رومانسيون، فحددت أطر ومناح ومالمح جتارم اإلغترابيةالشعراء ال
وهـو من أعمدة رواد الـرومانسية العربية األوائل، ظاهرة احلب، وأنـشد  ،)1872-1939(

ورقصت جـوارحه إنسجاما مع الكون الذي نفث فيه . يف ديوانه قصائد احلب والعشق و اهليام
ه الفرحة اللحظية يف عمر الزمان، سرعان ما أصاا الداء، إذ حام حول السعـادة، غري أن هذ

  حمـاها، محام الفناء واملوت، فأجتث احملبوبة من حيزها، فتحول البلبل الصداح املغـرد النشوان،
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 .26، ص1981السمو يف الشعر بوصفه مقولة مجالية، جملة الفكر املعاصر، عدد أوت،  :ميشال سليمان  - 1
 .143، ص 1983، 1كتاب األحزان، دار التنوير، بريوت، طبعة  :نــاجي جنيب  -2

إىل بوم أبتر يبكي املدارس وحيث الطلول، وكذلك حتول الشعر إىل لون ثوب جنائزي، وأصيب 
  .ومرافقة احلبيب إىل عامله العجيب –اجلسم بالسقم والضمور، فتمىن الزوال كالضب األصيل 

  
  ذاكي األضالع مغلق اجلنب    صب من باملنـون لوالـه  
  )1( .فنجوت من أملـي و كريب    ليت الرزيئة فيك أودت يب  

  
، فــقد تزوج وفقا )1936-1909(ووقع يف نفس غياهب الشراك أبو قاسم الشايب 

لألعراف وتقاليد األسر التونسية املتواضعة الفقرية، وأجنب أوالدا، لكنه كان على عالقة عاطفية 
فظل دهره القليل يتغىن ا، وينشد  –العني ما تنظر والقلب ما يهوى :  -كما يقال  - بفتاة أخرى 

فيها القصيد تلو القصيد، وعندما إختطفها من ناظريه املنون، ذوت حماجره، وجفت شفاهه، 
  :وحتولت رياض ربيعه الزاهي، وحتولت معها احلياة لديه إىل ضرب من الغمام والقتامة، والغربة يقول

  و تــذوي حماجري و شفاهى    املـنايا تغتال اشهـى أمانيـنـاب     
  تـافه من ترائـب و جبــاه    فـاذا من أحـب حفنة تــرب    
  )2( .ضـرب من الغمام الـزاهـــي    واذا فتنة احلياة و سحر الكـون   
فلم تسعفه حبال شباكه، أمام هول احلب وجحافله،  )1948 -1904(أبو شبكة : أما

  :عاش العمر كله يف عذاب نفسي متواصل، يندب غلواءه، و يسقي شعره بالدم القاين يقـول فقد
  إجرح القلب واسـق شعرك منـه    فـدم القـلب مخرة األقــالم

3( .ويف القـلب مهبط اإللــهام مصدر الصدق يف الشعور هو القل   ب(  
، هليب احلب املشتعل يف قلبه وقد رآى له صور يف هليب الشمعة اليت كانت تقامسه السهر

  .غلواء حزنا على حبيبته
 .182، دار الطليعة، بريوت، ب ت، ص 1، اجلزء )حكاية عاشقني (ديوان  :خليل مـطران  - 1
 .242الديوان، األعمال الشعرية ، ص : أبو القاسم الشايب  -2
  .383، ص 1979ت، اموعة الكاملة يف الشعر، دار الطليعة، بريو: إلياس أبو شبكة  - 3
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  يف دمعك الشاحب نور يـذوب
  مــاذا تقوليـن بـه للقلـوب؟
  مل يغمر الشعلة هـذا الشحـوب
  أينتهـى احلـب كـما تنتهيـن
  يـا مشعيت، يا مثـل العـاشقني

  لــذاتـه تـايت و متضي سـراع
  شـم تـالشـى نفـس الشمعـة

          )1( .مثل تالشي الـروح يف امليـت
  

 ، فجاءت)1953-1898(ظـاهرة احلب اجلياشة بشدة، عند إبراهيم ناجى وبـرزت 
من أقوى الظواهر حدة، وأعمقها جتربة وغربة، إنه ضاع يف دهاليز احلب وعوامله وهـام يف أحالم 
الوجد ينشد السعادة مع حمبوبته الشاردة اليت مل تنصفه، ومل تعطه القدر الكايف الذي أعطاه أياها 

  رأى احلب سكارى مثلنا       كم بنينا من خيال حولنـاهل     : يقول 
  و مـشينا يف طريـق مقمـر      تثب  الفرحـة فيه قبلنـا    
  و تطلعنـا إلـى أجنمــه        فتهاوين و اصبحـن لنـا    
  )2( .و ضحكنا ضحك طفلني معا       و عدونا فـسبقنا ظلنـا    

  
ان، وهي شريعة مسطورة على جدران الوجود، وفيها لظاهرة احلب شريعة باقية على الزم

لن يكون أبــدا  –صـادق احلب  –كـلمات صرحية عن مصاير احملبني، وهي تعلن أن احملب 
لقد أبرز احلب يف أبيات إبراهيم ناجى، ظاهرة الصورة املثلى اليت جيب أن يكون . من السعداء

اتصال بني أجزاء النفوس "يتحول احلب إىل عليها، وهذا هو املرمى األساسي عند الشعراء، أن 
  )3( ." يف هذه اخلليقة يف أصل عنصرها الرفيع.املقسومة

  .42-41، ص ص 1979اموعة الكاملة يف الشعر، دار الطليعة، بريوت، : إلياس أبو شبكة  -1
 .181، ص 1979، صيدا، بريوت، " وراء الغمام"ديوان، األعمال الكاملة : ابراهيم نـاجي  - 2
 .21، ص 1985، 3طوق احلمامة، حتقيق الطاهر أمحد مكي، دار املعارف، القاهرة، ط :ابن حزم األندلسي  - 3
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وهو إحتاد األرواح وتعانقها، عناق احملب ملن ينتظر، وأيضا احتاد احملبوبة واحلبيب، بيـد 
أطالال، حيب أن يبيد  أن هذه الصور مل تتحقق البراهيم ناجى فغدت حياته سرابا، والكون يف نظره

كل ما يذكره ذه احلبيبة، حىت الرسائل اليت أصبحت منبهات مؤملة، حيب أن حترق قلبه و ما حواه 
  .يف ضرامها

  حبشـدها و زحـامها  عـادت إيلّ الذكريـات 
 قين عصيـب ظـالمها  يف ليلــة ليــالء أر  

  عى يف عزيز حـطامها  أشعلت فيها النار تــر            
  من بـدئهـا خلتامـها  تغتـال قصـة حبنـا   

  يب يف صميم ضرامهـا  أحرقتها و رميـت قلـ   
  )1( .عـلى رمـاد غرامهـا  و بكى الـرماد اآلدمي     

  
ومن هذه الزفرات واألنغام احملرقة احلزينة، غنت حبدة ظاهرة احلب يف الشعر الرومانسي، 

صورة اإلغترابية، ملا صاحبها من إخفاق وفتور وكانت العناصر األساسية يف إبراز وظهور ال
  .وإنكسار

  
  :الظاهـرة الطبيعـية  -ب

كانت الظاهرة الطبيعية وال تزال الوحى الدائم، ومنبعا من منابع اإلهلام األبدي لدى 
الشعراء يف كل األزمنة وكل العصور، وقد تأكدت مكانتها العظيمة عند الرومانسيني، عندما لونوها 

الباطنية النفسية، وما حوته هذه من أمزجتهم املتباينة، فأضحت مرتعا خصبا للعزاء بعواملهم 
والسلوى من الصدمات الفجائية واإلحباطات املتكررة، اليت تالزمهم ويصادفوا دوما يف واقعهم 

قدسي أيتها العناصر الكونية يا من يف صوا ال: " اإلجتماعي، إم يبثوا يقول أحدهم خماطبا إياها 
  يف الغابة العـذراء متعة، ويف الضفاف ..وبني أحـضاا أشعر بنشوة اإللـهام، أتستطيعني أن بيين

  
  .326، ص "وراء الغمام"األعمال الكاملة، :  ابـراهيم نـاجي  -1
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املنعزلة جـذبة سحر، فـهنا أنس حيث ال دخيل من الناس جبانب البحار العميقة، وموسيقى 
ومن هنا كانت دعوم إىل الطبيعة  )1( ."س حيب لإلنسان قليال، ولكن حيب للطبيعة أكثرأمواجها، لي

  .وإجترار الذكريات و إبرازها، و معانقة األحالم
  

  ظـمأت إليك يا وطين ألين         غريب يف جـبالك و الروايب
  غريب يف بـحارك و الفيايف         غريب يف سهولك واهلضاب

  دنيـا          من الكـرم العزيز املستطابوأرضك جنة حبلى ب
  وباألشجار و الشم الرواسي         و بالنخل املغيب يف السراب      
  )2( .فتهوي بالسيول على الفيايف          و تسكرها بأحلان عـذاب      

  
 وكان يف غربة الشايب وفراره إىل الطبيعة، أن يسكن إىل الذكريات ويعيد إىل عوامله احلزينة

  .ومرابع الصىب واحلياة الربيئة األيام اخلواىل، حيث الطفولة املرحة النشوانة، ومراتع 
  

  أيـام كانـت للحيـاة       حالوة الـروض املطيـر 
  وطــهارة املوج اجلميل      وسحـر شـاطئه املنيـر
  ووداعـة  العصفــور       بني جـدول املـاء النمري 

  )3( .سـوى مـرح السـرور    أيام مل نعـرف من الدنيا  
 

فـما رآه وأحس به الرومـانسيون يف ظاهرة الطبيعة، هو الوجه اآلخر الذي افتقــدوه 
يف حيام، ومن هنا كان تصويرهم للحقائق الطبيعية وللمناظر الفطرية فيها اليت تتفق، واضطرابام 

بالغربة والفناء عليها، فهم يأخدون وحاالم النفسية الىت يغلب التوتر والعصاب واإلحساس احلاد 
  من الفصول األربـعة مثال، فصل اخلريف يشي بذبول احلياة، وفصل الشتاء يرمي أو يرمز إىل الفناء 

1 
 .171الرومانتيكية، ص  :حممد غنيمي هالل  - 

  .54-53، ص ص 1969ديوان الرماد ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، :  عبد اهللا شـريط  - 2
 . 249األعمال الشعرية، ص   :أبو القاسم الشايب  - 3
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والزوال، كما أم يتغنون يف وصف الغروب الذي يأذن بإقتراب الفناء، وكذلك حلول الليل حيث 
وقف خليل مطران وقت . السكون و اخللوة، وصعود الذكريات و تدفقها على األنا يف حرية وحزن

ر الذائبة يف أعمدة املساء القادحة، وكله حسرة وأمل على فراق الغروب، وكأنه يودع أشعة النها
  .حبيبته، فالغروب جزء من حلظات الـوداع املميت

  
  والقلب بني مهابة و رجــاء   ولـقد ذكرتك والنهار مـودع       

  كلمى كدامية السحاب إزائـى         وخواطري تبدو جتاه نـواظري 
  بسىن الشـعاع الغارب املترائي   والدمع من جفين يسيل مشعشعا      
  )1( .فوق العقيق على ذرى سـوداء  والشمس يف شفق يسيل نضارة        

  
أما أمحد زكي أيب شادي، فقد تشخص له الغروب، و برز باكيا، ومتثلت األرض ملتاعة 

  :من شدة الفراق، فأنسابت نفسه الثكلى دموعا مع تباريح الغربة وآثار احلرمان يقول
  و هذه السحب فيها الدمع نيـران   ذا هـو الشفق الباكي حبرقتـه      هـ    
  كـما يـراع لدفن احلسن هيمان        بانت عن الشمس فارتاعت لفرقتها        
  و إن كان الصباح بوصل منه تزدان  األرض تشجي التياعا للفـــراق      
  )2( .حدثــان و كل عمري تباريح و  فكيف يل و أنا احملروم من زمنـى       

  
وقد رأى حممد األخضر السائحي، عندما أرجع النظر إىل نفسه يتفحصها، و يبحث عن 
ماهيتها، داخل هذه الظواهر الطبيعية، فــإذا هو الشيء بل هو حائر وحـياته اليت مضت ما هي 

  .إالّ قشور، وإخفاقات متتالية، وأحالم تالشت ذراا خيوط الظالم
 

 فـارغ كـالليـل مظلـم    ـودوجـ...أنـا ال شــئ
  

  .12، ص " قصيدة املساء"الديوان، :  خــليل مـطران  - 1
 .644-642، ص ص 1926املطبعة السلفية، مصر، ) الشفق الباكي (الديوان،  :أمحد زكي ايب شادى  - 2
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  أنـا لفـظ دون مـعنـى       نـشيـد لـم ينــظم             
  ســب يف التقسيم نصفه  ـا      أنا الشيئ نسي احل....          

  ضـائـع يـرقب حتفـه  فهو يف األرض غـريـب                    
  ال أعــرف وصـــفه  أنا شيئ حائـر كالوهـم                  
  إالّ قشورا رميتها يف الظالم  فحياتى الىت مضت مل تكن                      
  "حبـه"أنل فـي احلـب   أنا أحببت و لكن لـم       ...              
  قد وجدت الصـدق كذبه  وعرفت الصدق لكــن                       
  )1( .ضـاع مين منـذ حقبـة  كـنت إنسانا و لـكـن                      

  
فلم يكن حظ الشاعر أحسن و أفضل من غريه، من الرومانسيني، فما نال من حياته إال 

  .يطلب املوت لكي يستريح همالغربة و العذاب و اليأس، لذلك فهو و
  

  و أرسلت طريف يف الفضاء شـريدا  جلست على الصخر الوحيد وحيدا             
  وواسيت قلبا يف الضلوع عـميـدا   وكفكفت دمعا اليكفكف غــربة          
  والح ىل اليـأس البعيـد مـديـدا  رى صفحة اآلمال قد ضـاق أفقها   أ         
  )2( فياليت شعري هل أموت سعيـدا  دنيا اخليال معذبــا    لقد عشت يف         

  
إن ما اشتقه الرومانسيون من الظاهرة الطبيعية، هو ما يناسب حاالت اإلضطراب النفسي 
من غربة و حزن و شقاء، وإحساس عميق مبصرياإلنسان املترامي وهذا ما عمق ظاهرة الغربة 

  .عندهم، و جعلها منثورة يف معظم أشعارهم
  

  
  .47، ص1965، املطبوعات الوطنية، اجلزائر، "مهسات ومصرخات"الديوان، : حممد األخضر السائحي  - 1
 .119-118ص ص  :املصدر نفسه  - 2
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  :ظـاهـرة الغربـة - ج
دنيا الغربة من املوضوعات اليت تغدي الشعر الرومانسي، وتؤكد طابعه املميز، وتزيده عمقا 

من خالله ندرك عمق الظروف، ودرجة اإلحساس الشفّي عند الشاعر،  وتأكيدا يف ميادين الغربة،
ففي اضطراب ومحم .فهوالبوابة احلقيقية اليت تفتح واسعة على عامل املغتربني واملنبوذين، واملتشردين 

الذات الشاعرة وانكسارها وانطوائها وعزلتها، تكمن قضايا الواقع احملطم وأزماته، ومن خالل مرآة 
كسة، ندرك حياة الطبقات العريضة، كما نقف عند القيم اإلنسانية املتكسرة واملبعثرة على الشعر العا

جنبات األرصفة املهمشة، غداء هذا الشعر املفصل، الذي هو التسلط والقمع والظلم، وسكون 
. وصمت احلياة املتعفنة، وهذا ما يفضى إىل الوحدة والضياع والتعب الروحي واإلاك اجلسدي

ميان بأن أول غربة إغترا اإلنسان هي وجوده املرغم على هذه األرض، فإن الشاعر استفسر ومع اإل
أكالمها تكفري عن اخلطيئة اليت . دوما عن سر اجلفاء الذى يالقيه والبالء املصاحب له باستمرار

احل صأم إمتحان اهللا لإلنسان؟ كما يرى  –حسب التفكري املسيحي  -تسببت فيها الثمرة امللعونة
  : الشرنويب 

  )1( .و من أجلها كل هذا البــالء  أتفاحة سر هذا الشقــاء                    

  
فالشاعر يعيش يف اضطراب وأزمة، وعليه أن جيد طريقه جادته، ويكتشف السبيل املوصل 

خرية إبتعاد وإغتراب متواصل، لكنه مسافر ينأى دائما على اهلضبة األ" إىل بر األمان ذلك أن عمره 
مسقط  يتوقف قليال يشبع نظره يفاملطلة على وادي قريته، حيث يستدير، يلتفت إىل الوراء حبنني، و
   )2( "رأسه، قبل أن حتمله رياح السفر و يقلع مركبه إىل ما وراء األفق

  
األفكار،  وال تقتصر هذه النظرة على إرتباط اإلنسان مبكان ما، بل تتجاوز ذلك إىل

قافات الىت يتزود ا االنسان، أي كل ما يشبع الظمأ املعريف، كما يرئ عبد الوهاب واملعتقدات والث
  مل أتوقف عند كتاب معني أو نوع من الثقـافة كان كل كتاب هو بعـينه املدينة اليت ال "  البيايت

  
  .26صعلي أمحد باكثري،  الـديوان، مجع وتقدمي: صاحل الشـربوين   - 1
  .235- 234، ص ص 1981اللحظة األبدية، جملة املعرفة،  :مسري احلاج شاهني  - 2
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أقصدها،كانت هناك حمطات صغرية، اعتقدت أن وراءها بارقا من األمل، مث اكتشفتها 
  )1( ". سرابا ال يروي الظمأ، و هكذا كنت و ال أزال مسافرا بال عودة تتجدد أفكاري على الدوام

  
فصال عن اخلالق، والطبيعة، واتمع احلاد،  شعورا لقد أصبح الشعور بالغربة، وبالتايل اإلن

بالعجز يف حتقيق األمان، والطمأنينة للذات اإلنسانية، وباألخص الشعراء، وهذا ما دعا بعض 
مصطلح  اإلغتراب اىل غريه من املصطلحات احلديثة "الباحثني من فالسفة ومفكرين إىل إضافة 

   )2(".اضرباعتباره من السمات الىت متيز العصر احل
  

وقد كان الشعر وال يزال يصور ظاهرة الغربة بأبعادها الزمانية واملكانية، فيها حبث مستمر 
عن رغبات اإلنسان عرب قنوات معبدة بأشواك احلرية والقلق والضياع واخلوف، ويف شعرنا العريب 

لشمو يل الذي يسري كان شعراء املهجر أكثر إهتماما بظاهرة الغربة، وتكاد السمة البارزة واخليط ا
أمنه الذاتى يف الطبيعة، يف احلب، يف " يف أشعارهم ويربط موضوعام، فشاعر املهجر حيث عن 

اإلقبال على احلياة، يف النكوص عنها، يف البكاء على غربته، يف إكتشاف ذاته وطاقته النفسية، يف 
كل جوانب شعر املهجر كان يف ..يف خدمة اتمع والتعاون مع الناس،...الثورة على املستعمر

الشاعر دائما البحث  عن  مرفا  أمني بعد أن  انتزعته  أمواج البحر  من  موطنه  الصغري  الذي 
وال يعىن هذا تفرد شعراء املهجر ذه اخلاصية ذلك أن التعبري  )3( ." كان  جيد  فيه  القيم  املتوارثة

إحساس الشاعر باملوقف وإىل إمتالك ناصية التعبري، عن املعاناة مهما كانت طبيعتها حتتاج أوال إىل 
عن غربته الذاتية و حقق الكثري من خصائص التجربة الشعرية، ولو طال به  فقد عرب صاحل الشرنويب

  :الزمن لكان له باع يف هذا اإلجتاه لنستمع ملا يقـول
  *ومعي حانيت ومخري وجامي   فوق هـذى الربا ختذت مقامـي            

  ي ودنيـا األمــال واآلالم  عامل اخلواطر يف نفــس    حانىت 
  
  .13، ص 1972، دار العودة، بريوت، 1الـديوان، الد :عبد الوهاب البيايت  - 1
 8، ص 1، اجلزء 1978اإلغتراب، منشأة املعارف، اسكندرية،  :حممــود رجب  - 2
  .184، ص 1967يب، مصر التجديد يف أدب املهجر، دار الكتاب العر: نــس داود   أ - 3
  .إناء فضة، يقصد به الكأس: الــجام  - *
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  ي ودنيـا األمــال واآلالم   حانىت عامل اخلواطر يف نفـسـ          
  ىن وكـأسي مواكب األيـام   مخريت ما يراق من ذوب وجـدا        

      غم منــييف عياب من احلـوادث طـام   قـذفتين الغيوب بالر  
  )1(ق وغـرقي آماهلم  يف حـطام   سطح وأعمــا      ..ةهو حبر احليا

  
ويعلن أبو قاسم الشايب شكواه، و تربمه ممن ال يفهمون صدى نفسه، وال يقدرون معاين 

  :بؤسه و شدة غربته، فهو كالتائه يف ظالم العدم 
  

  أشــقى بغـربة نفســـي   يا صميم احلياة كم أنا يف احلياة غـريب  
  دي وال مــعاين بـؤســي   ون أنـاشيد فـؤا  بني قـوم ال يفهم

  تـائه يف ظالم شك وحنــس   يف وجـود مـكبل بقــيــود    
  ضي فهـذا الوجود علة يـأسي  فـاحتضىن و ضـمىن لك كـاملـا            

  )2( سـرمديا ولذة مضمحلـــة  مل أجــد يف الوجـود إال شـقاء               
  

الغربة بعيدا عن وطنه وأحبابه، ولو شئنا أن نتلمس حنينه  وقد عاش مفدي زكريـا لوعة
فيها تظل العالقة بالوطن واضحة ملتصقة ) فال عز حىت تستقل اجلزائر( إىل وطنه لوجدنا يف قصيدته 

مند بداية القصيد حىت منتهاه، و حياول من خالل هذه الغربة أن جيسد حالته املأساوية وهو بعيد عن 
  :الوطن

  تباكرين النجوى، وفـويب الذكرى  باعد اخلطب بيـننـا   جـزائر مهما
  وشوقي إىل بلكـور أفقـدىن الصربا  حنيين إىل القصباء هـج مدامعـي            

  تركت بيات الواد من كبـدي شطرا  ويف حي باب الواد ماضي صبابيت                
  ألبعـاد أيامــنا العطراأمل تنسك ا  ويـا فتنة األبيار والسعـد باسـم               

  
 .22الديوان، ص :  صاحل الشـربوين  -1
  .22الديوان، ص  :أبو القاسم الشايب  - 2

 ظاھرة الغربة في الشعر الرومانسي  العربي الحدیث:                                                                أوال 



49 

  تـركت ا ملاّ أحاطـوا بنا وكْرا  ويف القبة الفيحاء عش خواطـري   
  )1( وربعي، وخالين، وأكبادي احلرى  ويف حرم الصحراء، أهلي، وجرييت               

  
ملرأة الشاعرة أخاها الشاعر العريب املعاناة، وعربت عن ظاهرة الغربة وعن مأساة وشاركت ا

الىت ضمنت شعرها مبظاهر الوحدة والضياع بعدما فقد منها انتماؤها  احلياة العربية كفدوى طوقان
ووجودها، إنه وطنها املسلوب فلسطني، اجلريح النازف فجاء شعرها حبثا مستمرا عن احلياة وهروبا 

  : عامل اخليال عسى أن جتد معىن حلريا وسببا كاشفا لغربتها تقول خماطبة إىل
  

  تـناءى بعيـدا بعيدا مــداه   ال كم ـيمني يف عـالـم  أ           
  و يف عمق روحك شوق ملح     مجــوح لظاه عنيف ظــماه             
  )2( .اإللـهتراك هنالك تستطلعيـــن     خـفايا الوجـود وكنه ُ           

  
  

فما يشعرها بالغربة وجيعلها تطرح هذا التساؤل، هو اإلحساس بظلم القضاء، وسفك 
  . الدماء وصراع البشر

  
  وظلم القضاء وجور الليــايل     أأنكرت يف األرض هول الفنـاء           
  فيها فهمت بأفق اخليـــال   تـراك إفتقدت مجال العدالـة               

  حقيقة يف غـامضات اـايل  وهلـاء تنشدين الــ        حمـرة       
  أراعك فـيها صراع البشـر؟  أراعـك فيها شقاء احليـاة ؟           
  تـغض عليها ينوب القــدر    أمن صرخات القلوب الدوامى         

  )3( بكون تسامى نقي الصــور  تلوذين يف هلـف صــارع          

  
  .316-314، ص ص ) ! فال عز حىت تستقل اجلزائر( املقدس،  اللهب: مفدي زكريا  - 1
  .36، ص1973، 4، دار اآلداب، بريوت، ط" وحدى مع األيام"األعمال الشعرية، : فدوى طوقان  - 2
  .37-36ص ص  )وحدي مع األيام : ( املصدر نفسه  - 3
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ها الزمن اللوعة وما ضاعف غربتها وزادها إشتعاال، فقداا لوالدها، و أخيها حيث أورث

  واألرق و الوحدة
  حيــــرك وجدي  و يف لـيل سهــدي   
  حــــنان وحب   أخ كــان نبـــع   
  لــــعيىن وقلبـي  وكــان الضيـــاء  
ـّت ريــــاح     الـــردي العاتيـه   وهب
  لـة الغـــاليــه   وأطـفأت الشعـــ   

  )1( .وال نــور يهـدي  وأصبحت وحـــدي   
  

اء الرومانسية، أصبحوا يشعرون بغربة نفسية حادة، تلقي م يف غياهب ال يعرفون إن شعر
هلا قرارا، فهم يف حالة ذهول وانفصام تام بني الواقع الذي يعيشون فيه، وبني جتسيد ذوام كما 
يريدون، وأن كانت فدوى طوقان تفسر هذا التناقض ببنية اإلنسان األساسية، القائمة على الروح 

سد، فإن ظروف العامل العريب، وأوضاعه اإلستعمارية هلا دخل كبري يف بلورة هذه الصورة، اليت واجل
قام ا اإلستعمار وأعوانه كفيل بأن خيلق عند كل شاعر حسا بالغـربة وشعورا باإلغتراب، وإالٌ 

سلخة عن كيف تفسر هروب فدوى طوقان إىل عوامل الذات الباطنية وإىل ينابيع اخليال السامية، من
  :دنيا الناس تاركة وراءها املآسي الواقعية

  عـطشا إىل ينبوعه السامـى   روحي يلوب بدار غربتــه     
  صوت السماء بروحي الظامي   فهناك أصداء يسلسلـــها     

  وهنا، هنا يف األرض يهتف يب     صـوت يقيد خطو أقدامـي 
  امــييتنازعـان شـراع أي  صوتان كم جللجت بينهمـا    
  )2( .يطوي الوجود حنانه الظّامـي  وأنا كـيان تائـه قلــق    

  
  .39ص  ،" وحدى مع األيام": فدوى طوقان  - 1
  40ص : املصدر نفسه  - 2
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فــظاهرة الغربة تستأصل اإلنسان من كل ما يربطه باحلياة واحليز اإلنـساىن، وحتـرك 

لكنها تتحول يف األعمال الشعرية إىل زفرات حزن، يف عوامله الباطنية أنغام احلزن و الشقاوة، و
وصرخة يف وجه احلياة اجلائرة البائسة، وانتظار للفرج واخلالص، تكون ظاهرة الغربة الرومانسية، قد 
عمت حياة هؤالء الشعراء، ونسجت آخر خيط يف جلباا األسود، ذلك أن الشـاعر يواجه مصريه 

فكر مسعف ينري طريقه، وال عافية تعينه على مواجهة الصعاب، يف وحدة قامتة الحبيب يواسيه، وال 
 .ذلكم هو الشاعر يف روح الظــاهرة االغترابية الـرومانسية
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لقد كان الشعر العريب وال يزال املورد الثقايف واإليقاع األول حلركة الثقافة العربية، فقد 
حبركة احلياة العربية وعرب عنها بالقدر الذي يتالءم وأوضاعها  إرتبط منذ احلرب العاملية الثانية،

  .التارخيية ومالحمها السياسية واالجتماعية
  

فما أحدثته احلرب العاملية الثانية من أزمات وانتكاسات وصدمات يف أعماق الوجدان 
يلوح  الفـردي واإلجتماعي، كان كفيال خبلق شروط جديدة، حلركة الواقع، ومع أن بارقا كان

. يف األفق الشرقي، مبا حيمله من فكر وفلسفة واقعية اشتراكية ختدم الطبقات العريضة يف كل جمتمع
وتارة أخرى يف األفق الغريب، مبا حيمله من فكر وفلسفة رأمسالية حتريرية، فاإلنسان العريب وجد هداه 

ته األوىل كدعوة لتحرير وصادف ضالته املنشودة يف الفكر الواقعي االشتراكي، الذي بدأ يف صور
اإلنسان واتمع من قيود اإلستعمار وبالتايل العمل على تغيري جمرى احلياة اإلجتماعية والثقافية 
لإلنسان العريب وإذا كانت الواقعية الغربية مرت مبرحلتني، واقعية إنتقادية وواقعية جديدة، فإا يف 

من حيث هي  الواقعية اإلنتقادية أقرب ما تكون اىل العامل العريب قد بدأت مسريا بواقعية ثورية،
تشريح للواقع، وإبراز ملساوئه، وكشف عيوبه، وحتديد عناصر الشر العــالقة فيه، وــدف 
من وراء ذلك إىل تغيري األوضـاع أو التنبيه واحلـث على تغيريها، فهي يف روحـها تفـاؤلية، 

ضـاع إذا ما سعى بإرادة فالذية اىل تغيريها، مث أعقبت تؤمن حبـرية اإلنسان، وبضرورة تغيري األو
هذه الفترة الواقعية اإلشتراكية اليت رافقت نشوء اتمعات العربية اجلديدة بعد أن حتررت وأرست 
مفاهيم ودعائم احلياة اجلديدة، يف داخل هذا املناخ السوي، حتول الشعر من الرومانسية، وما حتمله 

نطواء إىل ثورة عارمة وسالم وهاج يف مواجهة أعباء احلياة بكفاح ونضال من أمل وترقب وحصر وا
وثورية، حىت النغم الغنائي الطافح يف الرومانسية أخد داخل هذه األجواء اجلديدة، صوتا جديدا 

أبعادا  –احلب، والكره والبكاء –اختذت هذه املعاين" وأبعادا جديدة كما تؤكد ذلك رشيدة مهران 
والشكوى أصبحت ..مشل حب اإلنسان، والكره أصبح كرها ألعداء احلياة واإلنسان أعمق، فاحلب

من قصور اإلنسان عن إدراك احلقيقة، والبكاء أصبح على آالم اإلنسان بعامة، وهذا هو الوجدان 
 )1(" اامجاعي الذي ينطق به الشعر

  
  .99، ص1979، 1لعامة، اسكندرية، طاقعية واجتاهاا يف الشعر املعاصر، اهليئة االو: رشيدة مهران  - 1
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فالشاعر أدرك ضرورة وأمهية املشاركة يف حتمل أعباء الوطن، اليت تعين بالدرجة األوىل 
حترير الطبقة الكادحة من بين اإلنسان، من أغالل اإلستعمار ونفايات األمراض املصاحبة له، مث 

صاحل وأهداف اتمع ككل، فكان على دفعها من سباا والنهوض ا، وفقا ملا خيدم أمانيها وم
أن يتسلح بإيدولوجية يتبناها ويربزها يف فنه بصورة ناضجة، فهذا التبىن يعين بال شك يف " الشاعر 

  )1( ." فضال عن هذا التبىن يعمق رؤيته للواقع..استنباط احللول اليت يرتضيها للمشكالت املختلفة
  

جمموعة من األعالم الكبار نذكر منهم سالمة وقـد مهد هلذا اإلجتاه يف أدبنا العريب 
، )1965- 1907(، وحممد مندور)1955-1887(، وأمحد أمني)1957-1887(موسى  

وكان ما اتفق عليه هؤالء، ومن حذى . وغريهم كثري...وحممود أمني العامل، وعبد العظيم أنيس
حيمل رسالة أمام جمتمعه، وسار يف اجتاههم هو الربط بني األدب واحلياة واعتبار الشاعر مسؤال 

فيجب عليه أن يضمن و ينثر من شعره ما يستشرف أمته، ويسري ا قدما إىل شاطئ األمان، حىت 
وإن كانت مميزات احلياة حالكة، مظلمة، عليه أن يستشعر من خالل اآلالم والغربة  واملآسي 

  .الراكدة، صورة الغد السعيد واملشرق
  

حلة تارخيية حاول فيها اإلنسان العريب فهم الظاهرة الطبيعية إن ظهور الواقعية، جاء يف مر
واحلياة االجتماعية، على أساس من الوعى بالظروف املوضوعية، اليت يتدخل فيها عامل التأثر 
والتأثري، فهى حماولة إلجياد صيغة التوافق بني رؤية الشاعر واإلجتاه الذي يتحرك فيه اتمع، يف فترة 

ددة، و ظاهرة الغربة اليت وجدناها منثورة يف اإلجتاه الرومانسي، أخذت يف هذه زمنية تارخيية حم
املرحلة اجلديدة، طابعا اجتماعيا عاما تتبلور فيها قيم احلياة املنحطة بأشكاهلا املختلفة، فهي رصد 

وهر لعالقة متفاعلة ومتنامية، بني أفراد اتمع، وذلك من خالل آالمهم ومهومهم املشتركة، إن ج
العالقة بني ظاهرة الغربة و الشعر الواقعى تركن وتكمن يف األساس الذي يقوم عليه الصراع 
اإلغترايب، املأساوي الذي يعين شلل وازام املثل العليا اليت متثل قـوانني صارمة اجتماعية أو قومية 

  . أو انسانية
  .95، ص 1981عامل اجلمال، املطبعة التعاونية، دمشق، : نايف بلوز  -1
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والواقعية الثورية هي تصوير مــرير هلذا السقوط الذي حييا فيه اإلنسان العريب، من أجل 
أكثر األنواع األدبية قدرة على إمتصاص رحيق الكارثة و مقوماا يف " تغيري واقعه، والشعر بإعتباره

  )1(" حينها

  
ة فترة وظروف تارخيية فقد انعطف على قضايا ومشاكل احلياة العربية واعتربها أزم 

وإجتماعية قابلة للتغيري، فروح الغربة وأبرازها يف هذا الشعر جد إجيابية ألا تقابل فيها بني احللم 
دافع قوي لتأكيد اإلنسان يف الوجود ولقدرته " والواقع، كما هي احلال يف الرومانسية، وإمنا هي 
  )2(."إلجتماعية الكربىعلى ترويض الطبيعة و ملوقفه احلازم من التنافضات ا

  
وال يعىن هذا احنسار ظاهرة الغربة عن املشكالت الفردية بل يعىن بث القضايا اإلجتماعية 

فقد يصف الشاعر البحر ألنه أحب "واإلنسانية يف األعمال الفردية، يقول إحسان عباس 
لوجود ولكنك حتس وهو يتحدث عنه أنه يعرب بذلك عن حرية اإلنسان أو عن عمق ا..منظره

فالواقعية إذ تضع لفنها إطارا فكريا ومفهوما مجاليا، إا  )3(،"اإلنساين أو سعة التجارب اإلنسانية 
قضايا اإلنسان، وهذا ما حاول الشاعر العريب توسع الطريق أما الشاعر عرب أشكال الصور اليت ختدم 

  . الوصول إليه يف هذه املرحلة
  

يستشعران  ن الفكر واجلمال هنا يتوافقان يف كومافقد وجد نفسه خيدم قضايا اإلنسان إل
القارئ خبري و سعادة على أرض الواقع املر، إزاء تناقضات عديدة و تشنجات مضطربة، فهنا موطن 
الوجع النـابع من عنف املشاكل، وهناك يترامى املاضي وما ميثله من بقايا وتراكمات متنـوعة، 

  .  أعمدة تفاؤلية و تشاؤميةومن بعيد حلم املستقبل املتأرجح بني
  

  
  .318، ص  1979، 2أدب املقاومة، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، ط : غايل شكري  - 1
  .23، ص 10/08/1981عدد: جملة الفكر املعاصر  - 2
  203، ص 1979إجتهات الشعر العريب املعاصر،جملة املعرفة الكويتية، : إحسان عباس  - 3
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الواقعي اإلغترايب احلزين جيد تعبريه ويعمق أبعاده، ألن الشاعر أمام كل هذا كان الشعر 
الذي انبثقت أعماله اإلبداعية من أشكال القيم املنحطة ومرارة العيش، لزاما وأن تولد لديه إرادة 
التغيري، وأن تنعكس هذه اإلرادة يف بنيتها الداخلية، املوضوعية وبنيتها اخلارجية الشكلية ومن أهم 

  .اليت جسدت ظاهرة الغربة يف الشعر الواقعي املوضوعات
  
  

 :ظاهرة اإلستغالل والظلم اإلجتماعي    - أ
إن أهم ما متيز به الشعر الواقعي اهتمامه باإلنسان املغترب وباملشكالت اإلجتماعية، 
وكشف النقاب عن األوضاع البشعة اليت يعاىن منها اإلنسان، بـدأ من أهون ظروف احلياة اليومية، 

وقد اهتمت الواقعية يف هذه الفترة على تسريح مظاهر الظلم . قته بالنظام واحليز اإلجتماعيإىل عال
والبؤس والشقاء، اليت تتخبط فيها طبقات الفقراء والكادحني من عمال وفالحني وجتار بـاعة، 

وأكثر فقرائهم فئة العمال والفالحني الذين " ومظلومني مهمشني يعيشون على تـماس الـوجود 
  )1(" سوداء و خبزهم أسود ووضع ميزقه اجلوع، فحيام...لفون السواد األعظم يؤ

  
  :ومن الصورة الفاترة الىت تصور وضع الفقري، وحميطه الذى ضاق قول مهدى اجلواهرى 

  أقيـم على األحـياء قبل املــآمت  لو اطلعت عيناك أبصرت مأمتا          
  )2( لـه يف حياة القـوم مثل امليـاسم    وإالٌ فما هذا الشقاء مسيطـرا        

  
  .داخـل اتمع كلـهنكوصها فهذه أبرز صورة لغنب احلياة و 

  ونـاءت بأمحال ثـقال قواصـم  بـالد تردت يف مها وسـحيقة        
  )3( وتضحى على فرن من الشر ناجم  تبيت على وعـد قريب بـفتنة       

  
  .439، ص1981، 1يف رحاب الرفض والتحرير، دار العلم للماليني، بريوت، ط األدب اجلزائري: نــور سلمـــان  - 1
  .18، ص1949، مطبعة بغداد، 1الديوان، اجلزء : حممد مهدي اجلواهري  - 2
  20ص  : املصــدر نــفسه  - 3
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وإذا كان مهدي اجلواهري يعرب ذه الصورة عن احلياة اإلجتماعية العامة، فإن نازك 
صورة جزئية من صور اغتراا االجتماعي، لتحكى صورة فتاة مل تتعد احلادية عشر تقتطع  املالئكة

من عمرها، مشردة يف شوارع بغداد تتقاذفها األرصفة، فتلسعها الريح الشتوية احلارة تارة، ورخام 
  :األرصفة الثلجية تارة أخرى تقول 

  يف منعطف الشارع يف ركن مقرور                
  حرست ظلمته شرفة بيت مهجور                     

  كان الربق مير و يكشف جسم صبية                          
  رقدت يلسعها سوط الريح الشتوية                          

  اإلحدى عشرة نـاطقة يف خديها                           
  يف رقة هيكلها، و براءة عـينيها                           

  رقدت فوق رخام األرصفة الثلجية                          
  )1(تعول حول كراها ريح تشرينية                       

لقد تغىن شعراء هذا اجليل بكثري من القضايا اإلجتماعية، وباألخص مبا يتعلق بأوضاع 
واهر اإلغترابية الطبقة الفقرية احملرومة والكادحة، فالشـاعر حسن كيالن،عرض العديد من هذه الظ

الذى يوحى عنوانه بالغضب الشديـد " قبل ما تسقط األمطار" يف شعره و باألخص يف ديـوانه 
وبالثورة املرتقبة، فقد شخص فيه العديد من ألوان البؤس و أشكال الفقر وأنواع سلوكات 

فل يبيع الىت تربز وضعية عائلة مشردة، يعـوهلا ط "بـائع اإلبر" اجلهـل، ويذكر يف قصيدة 
اإلبـر يف الـوقت الذي جيب أن يكون يف املدرسة وياليته من وخز اإلبر استطاع أن يـدفع الفاقة 

  . عن ذويـه
  تقـول أمل تبع أي شــيء                    
  ؟ إنىن مل أبع أي شييء ! أجـل                  
  و طـاردين الف طفل صغيـر                 

  
  .270، ص1982، 1دار العودة، بريوت، ط"  قراراة املوجة " األعمال الكاملة، : كة نازك املالئـ - 1
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  و كم صفعتين عيون الكبـار                
  وكم كدت أسقط حتت الترام                

  فتبتلع األم حزنا عميـق                  
  و متسح عن عينيها دمعـة                 

  خصة يف الطريق و تنتظر شا               
  وتصرخ ها حنن فوق التراب 

  ونـدعـوك                 
           يـا رب ،1(. يــا رب(                

  
فالشاعر آمله الوضع وأدماه املشهد فتحول اىل راع حلقوق هذه الطبقة، فلم يعد لديه وقت     

مشاركة أبناء جمتمعه شقاوم للتربم الرومانسي وألحالمها الوردية الزاهية، وإمنا حياول جادا 
  . حىت يصلوا اىل شاطئ األمان و النجاة

  ما عاد لدينا من وقت كي نشكو للناس أسانا                
  فـلدينا أعمال أخرى، أعمال متص قـوانا                    

  )2( أدناها أن نصعد يوما للشمس لنتخذها مكانا                 

  
ه يف األوساط اإلجتماعية، هو اخلطوة األوىل حنو إزالة املآسي فطرح هذا الوعي وزرع

والقضاء على مسببات أمراضها ألا تعكس بدقة األوضاع القائمة املزرية اليت ينبغي أن يثور ويناضل 
فأساس ظـاهرة الغربة يف الشعر الـواقعي، . اإلنـسان من أجلها كى يسعد أبـناء اتمع كله

رعن وإدراك احلياة، حيث يطفح اجلهل، والظلم والفقر، إنه مملكة موتى وما هو واقع اإلنسان األ
بعث ظاهرة الغربة هو إجهاض الرغبات الطموحة حنو حياة أفضل ووقوف األنظمة املستبدة سورا 
  منيعا أمام  حتقيقها، ومثل اإلنسان العريب كمثل املماليك الذين اقتيدوا إىل القلعة يف أحـسن الثياب 

  
  .19، ص 1982، دار الكتاب العريب، مصر، "قبل ما تسقط األمطار " الديوان،  : كيالين حسن سند  - 1
  .75ص  : املصدر نــفسه  - 2
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عن حالة احلياة العربية اليت يسترخي فيها  وأطيب األماىن، هكذا عرب عبد املعطى حجازى
  .اجلوع والكالب الضالة يف احلواري الساكنة

  وبيوت، وصخـور، وتـراب                           
  نام فيها اجلوع، واسترخى الذباب                             
  و صــالة خــافتة                             

  وكالب وفراخ ميتة 
  )1( و احلواري الساكنة                          

ص ما تبقى من عـصب احلياة، فلم يظهر ويبقى إال وجه الفـاقة األعمى كوجه امليتني مي   
تشخيص فريد ألحوال اتمع العريب، إنطـالقا من أوضاعه عبد الرمحن الشرقاوي، ويف شعر 

  . الصعبة يف مصر، وهي أوضاع اخلراب والضياع واملوت
  
   الضياع الـرهيب واخلـربات       النــواح املشوم واللعنات  

  والـجوع والضىن واملوات       اجلحيم الذي يدمدم واألشباح               
  دمـوعا تـزفٌها ضحكات     الضياء الذي يسيل يف العـني                
  )2( و السـهام اليت متزق الصـدر       فتشـد جراحه الداميـات            

  
  .فاإلنسان يف غربة، عامله السجن، يلفه الصمت القاتل، و تغيب فيه األسرار الفانية

  يف عامل سـجــــن       غائم الصمت غائب األسرار حنن          
  )3(عــربد البؤس يف نـواحيه        نشوان وغىن أنشودة اجلبار           

          ففي كل ركن يقبع الفقر و البؤس و اهلالك تنثرها يد ظامل أو طاغية 
  نفـوس معــذبة غــالية     هنا أو هناك، ويف حيث متضي           

  
  .135، دار العودة، بريوت، ب ت،  ص ) وراس أ( الديوان : د املعطي حجازي عب - 1
  .42ص ، دار الكتاب العريب، ب ت" من أب مصري " : عبد الرمحن الشرقاوي  - 2
  .129ص : املرجع نفسه  - 3
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  لغـول الشـقاء يد الطاغيـة  رمتهم على عتبات الشقـاء            
    خمضبة بـدماء الشعــوب         
  )1( لكثـرة ما اعتصرت من قلوب  يد نبضت بعرام احليـــاة        

إن هذا التشخيص الشعري ألوجاع احلياة العربية و مهومها هلو املقدمة األوىل ملعركة الشاعر 
وأبناء جمتمعه ضد النظام اإلقطاعي والتسلط اإلستعماري، من أجل بناء جمتمع سوي عامل للناس 

  .اجباتتتكافأ فيه احلقوق و الو
  و ما معركيت إالٌ أن أبين عاملا حـرا  

  تعيش فيه املودات فال مينا و ال ضغنا                 
  وال ظلمـا و ال غبنـا                    
  و ال حقـدا و ال فقـرا                   
  و ال جـوعا و ال شـرا                  

  )2( و هذا حلم الشـعب         
  

عن معركته، فإنه يقاوم أشكال التعسف والغنب يف كل شرب من الوطن العريب، يعلن وإذ       
فهو يسعى إىل ضرب اإلستعمار احملتل وفصم ظهره وقطع أذنابه، ألما داء الطبقات الكادحة 

  :ووفرة خرياا، يقـول الذين ميوتون جوعا وتزهق أرواحهم ظلما على الرغم من طيبة األرض
  

  و نعــرى على أرضنـا الطيبة؟  لىن ملاذا جنــوع        أخي ال تس           
  هـنالك مصفرة شـاحبـــة؟  و ال كيف تبدو وجوه الشباب                     

  ظهورا من البؤس حمــدودبـة ؟  و ال كيف تلمح عـرب الطريق                   
  )3(و املسغبــة؟ من الظلم و العريِ  و ال كيف تـصرخ أمي غـدا                   

  
  
  .42ص ، " من أب مصري " : عبد الرمحن الشرقاوي  - 1
  .73-72ص ص : املــرجع نــفسه  - 2
  .12، دار الفكر العريب، القاهرة، ب ت ص"يقظة عمالق " الديوان : حممد سيد شريـف  - 3
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يف الصمود،  مصر اليت متثل القدوة للعامل العريب واإلسالمي) أم الدنيا ( هذا هو الوضع يف 
إا ميدان النعدام روح اإلنسان، ومرتع ألشباح عديدة خمتلفة األلوان، فالح وعامل ومظلوم، وكل 

  :يقول كمال عبد احلليم يف وعمق معاناة. ما ال يرضاه إجنيل أو قرآن
  

  أخي يا أيها اإلنسان هل يف مصر إنسان ؟                       
  ها مسرح األشباح قد وارا ألــوانأرا                          
  هي  الفـالح، والفـالح أمسال وأكـفان                           

  وهي العمال والعمال إجهاد وحـرمان                          
  هي املظلوم واملظلوم ال جيديه غفـران                         

  أرانا جنمع األشواك أما للشوك ريـحان   
  دمانا فوق هذي الكف برهان ونيـران                         

  )1( .وهذا الظلم ال يرضاه إجنيل وقـرآن                       
  

وال يقل حال بغداد وأي مدينة عربية أخرى عن حال هذه الصورة املأساوية، فمظاهر 
الكادحني واملظلومني  الغربة واحلزن، واآلسى تقبع يف كل ركن وزاوية، وتعانق ما تبقى يف وجوه

  من شحوب و تربم 
  فوجه الفاقـة العظمى كوجه امليتيـن         

  أعمـى ميص الـدود والزهري مبحوح األنني                
  أبصـر                  
  لتصيح بيـن النـاس من أجل الذين يعذبون ويدفنون                
  رون يف الصمت من أجل الذيـن جيز                
                2( م يزرعونأقدامهم يف بول مرضاهم، ورغم القيح واملاء املسم(  

  
  .60ص، ب ت، دار الفن احلديث، القاهرة" اصرار " الديوان : كمال عبد احلليم  - 1
  .424، ص1972ديوان األعمال الشعرية الكاملة، املطبعة العصرية ،دار العودة، بريوت،: سعـدي يوسف  - 2
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م يزرعون بذور احلياة الىت تتفجر من هذه املآسى والفواجع، ألن وراء صمتهم الرهيب إ
تتقد املراحل لتحطم الوضع املأساوي الغريب، وتتيح إمكانية ممارسة احلرية  واإلبداع والعمل، وهذا 

تبصر  يتطلب ويستلزم الوعى بأصول املأساة، ألنه ج الثورة السوي واحلق وطاقاا احملركة اليت
اإلنسان بقضاياه الوطنية والقومية واإلنسانية، كما جتعله يؤمن بالفكر اإلجتماعي الذي يسـاعده 

 .يف تكاتفه مع سائر الطبقات اإلجتماعية العريضة الىت تنشد دوما احلرية والعدالة
  دولة الظلم ستنهار وتذروها الـرياح                          
  فنباح الظلم املسعور أصـداء النواح                         

  ولنا النصر وللنصر مسـاء أو صباح                           
  )1( .حينما نقذف للسجن بأعداء الكفاح                       

  
فمع هذا الوعى الثوري، تتخصب نفحة اإلميان باملصري املشترك، ويتحول األمل واألسى 

رمة منظمة تبعث روح احلياة احلقة األصيلة بإرادة فاعلة، تزيح من دنيا والقلق والغربة، إىل ثورة عا
  .الناس أشكال الظلم، أمام إرادة اجلماهري

  

 :ظـاهرة الثورة على اإلستعمار  - ب
إن ظاهرة الغربة يف الشعر العريب احلديث الواقعى الذي صاحب النضال والثورات العربية، 

نشأت بني الشعر والواقعي الثوري، وما ميثل فيه من آالم  تكشف إىل حد كبري العالقة الوطيدة اليت
وفواجع تارخيية، فهي نار تشتعل على قوائم املستعمر، وإقبال عفوي على التضحية والفداء بكل 

  .غال، يف سبيل استمرار الثورة و بلوغ غايتها
  
  :نكبة فلسطني  -1

ون أفضل وخري أمنوذج لعامل يف هذا الشعر تك ولعل نكبة فلسطني كارثة العرب واملسلمني 
  املوت من أجل احلياة، فيها يتجسد الضياع، والغربة والتشرد فقد مارس الصهاينة أشكاال وألـوانا  

  
 .51ص، "اصرار " الديوان : كمال عبد احلليم  - 1
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من اإلضطهاد واإلرهاب بغية استئصال اجلنس العريب من على أرض فلسطني، وإنشاء وتأسيس 
  . ود املزعوموطن اليه

  
أمام هذه احملنة العظيمة، كان الشاعر العريب عند املوعد يعانق األمل والغربة ويلهث عن خمرج 
يوصله وجمتمعه إىل ميادين العدالة وساحات احلرية، وكان مما أثار سخط الشعراء هو انشغال زعماء 

  :رى فدوى طوقاناألمة العربية بقضايا هامشية، مما حال دون تلبية نداء احلق، هكذا ت
  

  روحك معىن املوت، معىن العدم   يـا وطـىن مـا لك خيىن علـى        
  إنــسانه يف املـأزق احملتـدم  أمضك الـجرح الـذى خانـه            
  كــم يتنـزى حتت ناب األمل   جرحـك ما أعـمق أغــواره             
  اك املـعتصم حتسبهـــم ذر  أين األوىل إستصـرختهم ضارعا              
  ودون مأسـاتك حـس أصـم   ما بالـهم قد حـال من دوم            
  قـلوم دون البــالء امللـم   هم األنانيـون قــد أغرقـوا            
  ال نـخـوة حتفـزهم المهـم    ال روح يستنهض من عـزمهم           

  )1( تكمواستسلمــوا للقـادراحمل  أحنو رقـاب الذل يا ضعفهـم           
  

وتتفاقم النكبة باألعمال الوحشية اليت قام ا اإلسرائليون يف األيام األوىل من اإلحتالل، 
وهي نسف املعابر واجلسور اليت تربط بني الضفة الغربية بالشرقية، وهذا ما يعىن فصم وتقطيع أبناء 

ملرة، فال أحد حياول العبور الوطن الواحد والعائلة الواحدة، وقد اقتطعت فدوى طوقان هذه الواقعية ا
  .إال وكان حظه ونصيبه املوت ينتظره على اجلانب الثاين من ضفة النهر

  املـوت رابض علـى النهـر              
  املـوت رابض لكل من عبـر                
  يا كرم يا غزالتـي              

  
  .137ص ،" وحدى مع األيام" ديوان األعمال الكاملة: فدوى طوقان  - 1
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  العسل الصايف املضئ يف العيـون                 
  يوحشنـي كـثري                         
  و اخلصل الشقراء مثل القمح مثل                       
  مـوسم احلـصاد يف حقـولنا                   

  توحشين  توحشين كثري                
  أود لو أطري يا غـزاليت               

  )1(  عرب املدى، أود لو أطري              

فبقطع اجلسور، تقطع الوصال، وحلت الوحشة والغربة، بعد أن استولوا على الوطن 
واستحوذوا على كنوزه املقدسة ومعامله النرية وخرياته املنتشرة يف كل شرب من أرض فلسطني، ومل 

وينقل إلينا صالح . ملهانة والشوك والصباريعد إلبنائها الذين شردوا وأصبحوا الجئني، إال الغربة وا
عبد الصبور ثالث صور مأساوية دامية من حال غزة تشكل فيما بينها حقيقة الغربة يف هذه البقاع، 

  .فالصورة األوىل حتدث حال اإلنسان الفلسطيىن الذي يعيش اهللع واخلوف
  

  مل يك يف عيونه و صوته ألـم 
  ألنه أحسه سنه                   
  إستنشقه سنه... والكه                  

  وشـاله من قلبه سنه                     
  وطالت السنـون أزمته                     
  فأصبحت آالمه يف صدره حقدا                     
  )2( بل أمال ينتظر الغـدا                    

  .الصغار عن غدها املنتظر وأما الصورة الثانية فهى الطفولة املشردة،  تبحث مع
  
  
  .137، ص" وحدى مع األيام ، "األعمال الكاملة : فـدوى طـوقان  - 1
  .138ص، " أقول لكم"  ديوان األعمال الكاملة،: صالح عبد الصبور  - 2
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  يا أيها الصغار                 
  عيونكم حترقين بنار                 

       تسألين عن مطلع النهار                
                         عن عودة إىل الديـار  
  ياصغـار.. أقول                        
  لو ضاع منا الغد يا صغار                         

ـٌدى                        )1( ضاع عمرنا س
  

ل أما الصورة الثالثة فهي استرجاع واستحضار من الشاعر ملاض تليد، للوضع التارخيى قب
  . اإلحتالل و أثناءه، وذلك ليؤكد أحقية األجيال يف هذه األرض و ضرورة العودة إليها

  كانت له أرض وزيتونة 
وكرمة، وساحة، ودار  

  وعندما أوفت به سفائن العمر إىل شواطئ السكينة 
   )2( إنطلقت كتائب التتار

  
ـولت الـحياة فـهذه اجلحافل من املرتزقة، هي الىت زحـفت بعرمرمها اهلمـجي، وح

يف فلسطني إيل مقربة تعج باألشالء، فال تسمع إال اإلستشهاد وال تبصر فيها غري عيون شاحبة 
  .ووجوه غزاها الذل، أو خيام انتشرت كالفقاقيع ، تظلل الشريد واملهجر الطريـد

    ا السائلـه  عيـون مفقأة بعثـــرتعلى األرض حبا  
  الترب ألواا احلائلـهغـزا   وأيـد مـقطعة ووجــوه     
  قـطيع تشتت يف كل بيـد  وكان هـناك وراء الدخـان    

  فهذا شريد و هذا طريــد  بقية قوِمـي   . .. قطيع وديع
  
  .139ص،  "أقول لكم"  ديوان األعمال الكاملة،: صالح عبد الصبور  - 1
  .139ص :املصدر نــفسه  - 2
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  )1( ـدوا يف هدوء بليـــدوقد أخل  تظللهم يف العـراء اخليـام   

  
إن احلياة يف ظل الغربة والنكبة أفرزت صيغة للتطابق بني دنيا الشعر، وعامل احلياة    

الـواقعية، فارتبط الشــاعر بقضايا وطنه وشعبه وأمته، يدعوها بشدة وغضب حاد يف كـثري 
على جذور اإلستعمار  من األحيان إىل ربوع احلرية وميادين العزة والعدالة، ويسعى ا للقضاء

واالستغالل و أنظمته وأوضاعه الفاسدة، ومن هنا كان الشعر الرافد األول، حيمل يف طياته صنوف 
الغربة واإلضطهاد، جند ألوانا شىت، وشىت ألوان القهر اجلسدي والروحي، فال غرابة أن جند أنواعا 

  .الشاعر يف عوامله الباطنية واخليالية من القنوط يف هذه األشعار ألا صورة لواقع تارخيي مهما غاص
  :مأسـاة اجلزائر -2

وإلحتالل اجلزائر أشكال عديدة من هذا القنوط، فما من شاعر عريب تقريبا، إال وتناول ليل 
"  ليـل وهران" و "  أوراس" اإلستعمار يف اجلـزائر، فقد مهد عبد املعطي حجازي يف قـصائده 

رة اليت تفجرت من األوراس، وقــد رسم صورا مأساوية جتسد للحديث عن الثو" القديسة" و 
املعـاناة ودرجـة  تبدأ مالمح" أوراس" أعمال ومهجية اإلحتالل الفـرنسي، فمع بداية قصيد 

  .املـأساة يف التشكل
  مدن املغـرب    

  ترتج على قمم األوراس 
   و ب الريـح الشرقيـة

  و تفور خيول 
  كسيول فاضت فوق تـالل 

  ع طريق من أحراش الغالقطا
  يلوون األلسن باللغة اإلفرجنية

  ما زالوا يلتحفون فراء الـدب 
  

  .139ص،  "أقول لكم"  ديوان األعمال الكاملة،: صالح عبد الصبور  -1
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  ميشون جحافل فوق بكاء القلب
  مـازالوا رومانـا
  مازالوا كفــارا

  )1( يرمون على بلدي نـارا

  
واآلمل،  –و تفيض مرارة وأمل  –ة مجلة، كفيلة بتفجري الغيض إن هذه الظروف العصيب

لكن االستعمار الفرنسي مل يكتف بذلك بل عمد إىل حرق . واإلقتالع يف حياة اإلنسان اجلزائري
  .األرض، وما عليها من أشجار مثمرة، ومساكن، كما سجن واستباح العذارى، وشـنق الشباب

  ون ال زرع، و نار يف الزيتـ           
  والقرية حتت الصليب خـراب            
  واألفـق تـراب           
           وعذارى يف السجن الثلجِـي  
  "مريابو"و شباب حتت مقاصل           
  )2( .يسقون العني بكل النور قبل الذبح         

  
وهكذا تزهـق األرواح فوق أرض اجلزائر، وتصلب احلياة وتستأصل من األنفس الربيئـة، 

  .يعود مع شروق الشمس إال صمت القلوب الساكنة املصلوبة ودمائها اهلادئة الدافئة ال
  القرية حتت الصليب خـراب 

  واألفـق تـراب
  وتسيل دماء دافئة فوق الثلج 

  ومتيـل رقـاب
  وتعود الشمس ككل غروب

  
  .412ص   ،"أوراس" :  عبد املعطي حجازي أمحد  - 1
  .417 - 416ص ص : املصــدر نـفسه  - 2
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  ويؤوب الصمت يؤوب 
  )1( وتنري الشمس قلوب مصلوبة

  
رمز  يقدم صورة املرأة اجلزائرية العربية ااهدة، فجميلة بوحريد "القديسة" وقصيد 

الشجاعة واألقدام، بطلة حقيقية، مل تذق معىن احلب، ومل تكلم إنسانا من حبها إال يف عشق الوطن 
  .والتضحية يف سبيله

  رهافقد قضت عمــ
  حاملة رسالة من التـالل

  )2( .إىل خمايبء الرجال يف املدينة
  

وعندما اكتشف اإلستعمار الفرنسي سر مفعوهلا، حاولت أن تداري، و أن تكمل رسالتها 
  .املقدسة لكن

  رصاصة ثانية متددت يف عظامها 
  وثالثـة 

  قديسيت تغسلت يف دمسـها 
  صلت ألجلها مدائـن ! قديسىت

           ّرت مـآذن و كب  
  طارت طيور يف النواحي بامسها 

  مجيلة اجلميلـة      
  تعلم أن حوهلا ألف رسـول 

  )3( .سيحملون بعدها الرسالـة     

  
  
  .428، ص"  أوراس" : عبد املعطي حجازي أمحد  - 1
  .416ص :املصدر نفسه  - 2
  .416ص :املصدر نفسه  - 3
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غضبه على الشعب اجلزائري األعزل، فإن وإذا كان اإلستعمار الفرنسي ال يفتأ يصب محم 
يف ليـاىل مدينة وهران عيونا ال تنام، أملها الـوحيد اإلنتصار، على الرغم من تواجد املوت 

  .  القـابع عند كل جـدار
  

 ما أجمد اللحظة يف شرفـة  
  من ليل وهران املهيب املنيـع 

  و احلارس املرهف إنساا 
  األمر الناهي، البصري، السميع 
  القمـر اآلهـب، يف كفـه 

  يا قوتة مسقية بالنجيـع 
  و الواقع بني أقـدامه غنـوة    

    )1(. أوتارها كل الروايب و النجـوع
    

ومل يكن ااهد اجلزائري يف غربته الطويلة يف ليل اإلستعمار الفرنسي الدامس وحيدا، بل 
 اخلليج ويف كل مكان داخل كان يقف ويشد عضده ويأخد بيده إخوانه العرب من احمليط إىل

  :ويدفعه إىل الوغي ، املعمورة، وحيثه حممد السيد شريف
  

  تـحمي يديك ومدفعك   إضـرب فإن يدي معك      
من الشـوائب منبعـك     واحرص على الوطن األيب  

  دامــى وحيا مربعـك   الفجر قبل أفقــك الـ        
  ا معـك العـائدين هـن  والنصر صلى لأللــوف        
  )2(.عـرب املعارك موقعـك  والشمس توج تبــرها        

  
  380ص ،  " أوراس: "عبد املعطي حجازي أمحد - 1
  .100، ص"يقظة عمالق" الديوان : حممد السيد شـريف  - 2
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إن ظاهرة الغربة ينمو تعبريها ويتضاعف يف زحام الصراع، وما يتخلله من إخفاقات 
قوة مقابلة لإلحتالل بعد أن يتحد مع اجلماعة فهو املقاتل الذي يدافع عن  وخيبات حتول الفرد إىل

كرامته وكرامة وطنه وشعبه وأمته، وكرامة اإلنسان كله، فما يؤذى اإلنسان، يقوده إىل الغربة 
ضياع العدالة، و عدم الوعي على التمييز العنصري،  أو اللوين، ومتجيد القوة رد "ويشعر بـ

  )1( " حق فيها الضعيف والفقري ويضيع احلق االنـساينأنـها قوة يس

  
والشعر يف هذا اإلطار مطالب بتشريح األوضاع اإلجتماعية والوثائق التارخيية بغية ختليص 

قضايا الوطن العامة إقليمية أو " اتمع منها، وبناء عامل جديد، لذلك صرف الشعراء أقالمهم إيل 
، وإيل قضايا الشعب وضرورة النهوض به ورفع مستوى حياته، قومية أو عربية أو إنسانية عامة

  )2( "ومعاجلة مشاكله، وإبراز آالمه، وتعضيد مطالب حياته العادلة
  
  :قـضايا اإلنــسانية  -3

وقد انفتح الشعر الواقعي على قضايا اإلنسان، فوجد يف غربة العبد األسود الرازح حتت 
ة الغرب، وما يعمق أبعاده الدرامية، ويثري جتاربه االغترابية، أقدام الرجل األبيض يف إفــريقيا غرب

حيمل يف مضامينه وشكله وروحه غربة إفريقيا ومأساا " أغاين إفريقيا " فشعر حممد الفيتوري 
الكربى، إنه يعرض قضية التمييز العنصري العرقي، ال كظاهرة استيطانية بني األبيض كجنس 

ة إنسانية قـوامها الصراع بني اخلري والشـر، بني شعوب واألسود كلون، فحسب بل كقضي
مغلوبة على أمرها، وشعوب زاحفة واستعمار متجرب يستعبدها، فهو إفريقي  سوداين ينتمي إيل تلك 

  .الشعوب وحيمل يف لونه بذور الغربة ويف دمه روحها، ويف حياته واقعيتها
  و نعل السيـد .. جبهه العبــد 

  ضطهــد وأنني األســـود امل
  تلك مــأساة قرون غبــرت 

  
  .202إجتاهات الشعر العريب املعاصر، ص : إحسان عباس  - 1
  .95، ب ت ، ص3، احللقة الثالثة، مكتبة ضة مصر، ط)بعد شوقي ( الشعر املصري، :  حممد منـدور  - 2
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  مل أعــد ...مل أعـد أقـبلها
  كيف يستعبد أرضي أبيـضِ ؟

  ـدي ؟كيف يستعبد أمسي وغ
  كيف خيبو عمري يف سجنه ؟

  و جدار السجن من صنع يدي 
 أنـا زنـجي  

  )1( وأفريقييت يل ال لألجنيب املعتدي

  
ومع حماوالت العبد األسود يف استرجاع كرامته وأرضه، وإنسانيته، كانت آالمه وغربته 

  .تزداد واحلياة أمامه ختبو، وتقبع فيها الدموع واخلطايا
  ـون و الدرب منطفـئ الل

  يف شحوب البغايا 
  ففيم خطوك فوق العظـام 

  فـوق البـرايا 
  وأنت عريان إال من مهوم العرايا 

  وغيمة من دموع 
  )2( .وخيمـة من خطايا

  
فاحلياة مبـاضيها وحاضـرها تفيض باملشانـق وتعج باملعتقالت والسجون، وال يبـقى 

  .الص قبل الفناءيف الشارع إال وجوه العجائز يتضرعن ويطلنب الرمحة واخل
  و ملء روحه املسودة احملترقة .. مات  -    

  ماضي يغطيه دم املشانـق املعلقـة  -
  
  .35ص، 1956مكتبة املعارف، مصر، ، "أغاين إفريقيا" ديوان: حممد الفيتوري  - 1
  .94ص :املصدر نفسه  - 2
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  وصرخات الثائرين يف السجون املطبقة
  قةاملشف..وأوجه العجائز األليمـة

  وهن يرفعـن إىل السمـاء 
  فـي أسـى ذليــل 

  أذرعةً معوجة مثل مناجل احلقول
  )1( وأعينا يغوص فيها ظل مشنقة

  
ويف خضم هذه الغربة احلادة، ال يسع الشاعر إال أن يطلب مع املاليني املقهورين سقوط 

  .الغيث النافع الذي يعيد للحياة نضارا ولإلنسان حريته
  ـر و انـزل يـا مط     

  أغرق حقول األرز والقمح، وأغرق النهر 
  وأمسح بكفك الرمادية أحزان الشجر 

  البد أن تصبح يوما غلة احلصاد يل 
  وتصبح السماء واألرض، وجمرى اجلدول

  وتنتهـي جماعـة التـراب 
  )2( .والبشــر

  
يني ومع إخضرار األرض وانتعاش جداول احلياة وانسياا، تبدأ أمنيات الشاعر ومعه مال

الزنوج و كل من حيب و يناصر اإلنسان يف طريقها إىل التحقق، وسيعرف األحرار أين يوارون 
  .نعوش الطغاة الظاملني واملستبدين، فالثورة هي اليت حتول جمرى الرياح

  وقمت كما ردة تتلقى الضحى 
   وحتـول جمرى الريــاح

  
  57،  ص 1956عارف، مصر، مكتبة امل، "أغاين إفريقيا"  ديوان: حممد الفيتوري  - 1
  .60 - 59ص ص  :املصدر نفسه  - 2

 ظاھرة الغربة في الشعر الواقعي  العربي الحدیث:                                                                   ثانیا  



72 

  وحتفر تارخيهـا من جديـد 
  على جبهة الشمس محر اجلراح
  فهل تسمعن أغاين الزنـوج 

  تـدوى مثقلة باحليـاة
  وهل تبصرين وجوه العبيد 
  )1(. تقهقه حول نعوش الطغـاة

  
رموز الستمرار النضال، فمن قممها ومع كثرة الضحايا تتحول قبور األحرار إىل منارات و   

  .وأعالمها الشاهقات ينبثق شعاع النور ليحرق أعداد اإلنسانية، وميلئ ضياء احلياة السوية
  فسيغدو القرب هو الكعبة 

  حيج إلــيها األحـرار 
  و من دمه تنبثق النـار              

  لتحرق أعـداء البشرية 
  و تضئ طريق احلريـة 

2( .ـةأمامك يا أفريقي(  

  
ذا اهتم الشعر الواقعي داخل اتمع العريب واإلنساين، ومع ما فيه من روح خطابية، 
وسياسية إال أن ظاهرة الغربة كانت التعبري الالزم لتلك املرحلة وما افتقدا ظروف التارخيية، فليس 

يكون مفهومنا  أن تكون له فائدة، ولكن احملظور أن"  مبحظور على الشعر كما يرى حممود الربيعى
وهذا ما يبدو من خالل استقراء النماذج اليت قدمت، فقد   )3("للشعر نابعا من تفكرينا يف فوائده

  .كانت ظواهر أفرزا ظروف مرحلة تارخيية مأساوية، من حياة األمة العربية واإلنــسانية
  
  .49- 48ص ص،  "أغاين إفريقيا" ديوان: حممــد الفيتـوري  - 1
  .162، ص" من أب مصري" ديوان  :لرمحن الشرقاوي عبد ا - 2
 .157، ص1975، 3يف نقد الشعر، دار املعارف، ط :حممــود الـربيعي  - 3
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  :الفصل الثاين 

ظاهرة الغربة بواعثها وأبعادها، يف شعر 

  مفدي زكريا
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  نظرة يف الوضع التارخيي وإفرازاته:    متهيد 
خاصة والعامل العريب عامة * املتأمل للوضع التارخيي لإلستعمار الفرنسي الدخيل يف اجلزائر  

والتشويه للشخصية ** لقهر والنهبوا، وما صاحبه من أعمال وحماوالت خمططة للمسخ والتغريب
  .اإلسالمية ةاجلزائرية العربي

لو تأملنا ما جنم عن ذلك من أعباء ومشاكل وغربة ومهوم وأوجاع وآمال تتجاوز قدرة 
ألدركنا أبعاد الغربة وحقيقة أسباا ، وتفحصنا ذلك جيدا، بل تتعداه إىل اجلماعة، الكائن احلي

الشاعر " كاسا صافـيا حلاجات الواقع ومرآة ألحداث التـاريخ وكان و ملا كان الشعر انع. املزرية
ويعمل على حتقيق مبادئه ومثله على ، مرآة عصره يتأثر به و يؤثر فيه –األحيان نيف كثري م –

فقد وعى تلك الظروف واملتناقضات اليت تطيح مبصائر األفراد  .)1("قدر ما تتيح له عبقريته و نبوغه
عنها يف صور جتسد ألوان الصراع الذي حيول دون توافق اإلنسان مع حميط  وعرب، و اجلماعات

لذلك كان القلق النفسي املتزايد والنكوص الدائم حنو ، احلياة اإلجتماعية والنفسية اليت يعيشها
من مظاهر الغربة وأشكال اإلغتراب اليت ، والتفكري يف املصري اهول، واخلوف من املستقبل، املاضي
  .اإلنسان احلديث يعيشها

متثل وضعا يكاد يكون طبيعيا ...ألا، وظاهرة الغربة تعد منطلقا من بذور الفهم السوي  
ألن الثوري الذي يشعر " هذه التجارب ألنه ثائر و وقد عاىن مفدي زكريا، عند كل شاعر

فيقوم مبعارضته يتجاوز الواقع ويعود إىل ما وراء هذا الواقع ليكتشف الظلم املتفشي فيه ، بالغربة
  ).2("انطالقا من مبدإ العدل الذي يشعر به يف داخله

  
  والبيزطيني ) م534-431(فالونداليني ) م 421-146(مث الرومان ) ق م 146 -880(من طرف الفنيقيني القرطاجيني  :احتلت اجلزائر * 
  )...1830(م وفرنسا 643والعرب ابتداءا من ) م647-م534(
  145، ص 1969دمشق ) مطبعة ألفباء األديب ( جلزائر احلديث حممد فارس تاريخ ا -

هذه : "مليونا من الفرنكات الذهبية، حسني تريكي  40خزانة الدولة اجلزائرية واليت كان ا  1830قد سرق الفرنسيون يف جويلية  :النهب ** 
  .16، ص 1981دار القاهرة للطباعة " هي اجلزائر

  . 15، ص1980ب أرسالن، حياته و أثاره، دار املعارف، مصراألمري شكي :سامي الدهان   - 1
  76، ص 1989،دار الثقافة العربية، القاهرة،  2يف اتمع املصري املعاصر، ط االغتراب: أمحد النكالوي  - 2

  فدي زكریاظاھرة الغربة بواعثھا وأبعادھا، في شعر م:                                             الفصل الثاني 



  
 

75  
  

فهي من ، معاناة مركبة مضاعفة، وألن هذه األحداث متثل يف جمملها خواء احلياة وسقمها  
ومن ناحية أخرى تربز معاناة ، ومعاناته الذاتية يف أعماقها وأبعادها النفسيةغربته  نناحية تعرب ع

كان مفدي " الشعب اجلزائري يف أزمته التارخيية املعقدة و أعبائه و ظروفه احلياتية الصعبة القاسية و
  ).1("و يتغزل بآالم أمته، يتغىن جبراحه و جراحات شعبه

متثل شعر الوجدان اجلريح الدامي امللون باملآسي ، *فدي زكرياإن ظاهرة الغربة يف شعر م            
يسيطر عليها الطابع ، والذي يتدفق مشحونا بنماذج غنائية حزينة ثائرة، املخضب بالدماء واألحزان

و تتصف ، تنساب داخل وعاء لغوي حاد مملوء بالتحدي والكربياء، الثوري مغلفا أبعادها املأساوية
وقد استطاع أن يتخطى ، يف معظم أشعاره قبالصد، من أعماق النفس املتأملةهذه احلمم املتدفقة 

والتعبري عن وضع اإلنسان الـجزائري املأسـاوي ، تبذلك ويف وحـدته الطـويلة شعر املناسبا
  يف اإلستعمار واإلستغالل، إن الغربة يف معناها اللغوي هي اإلبتعاد واهلجر واملفـارقة ويف مـعناها 

  
  
  
  
  . 169، ص 1987غرداية، اجلزائر،  -العطف –" مجعية الثراث " مفدي زكريا شاعر النضال و الثورة ، نشر : مـد ناصرحم - 1
   يزقن إحدى قرى بين ميزاب يف اجلنوب اجلزائري ببين 1908ولد عام : مفدي زكريا * 
  الكامل   مفدي زكريا بن سليمان الشيخ صاحل: امسه 

يف القرن  بين رستم مؤسسي الدولة الرستمية بتيهرتاألصل اليت تعود جذورها إىل آل الشيخ االمازيغية أسرة ينحدر من : احنداره األسري
  .الثاين للهجرة

و ملا بلغ السابعة من عمره انتقل إىل ، و تعلم مبادئ الدين اإلسالمي احلنيف، طفال بالكتاب حلفظ القران الكرميمفدي زكريا التحق : دراسته
مع البعثة العلمية امليزابية تونس انتقل إىل م 1924فدخل املدرسة االبتدائية و يف عام ، لاللتحاق بابيه الذي كان ميارس التجارة هناكمدينة عنابة 

لوم ملدة سنتني فأتقن جسدا اللغتني العربية والفرنسية كما اطلع على العمبدرسة السالم القرآنية فدرس ، لتلقي العلوم الدينية و الدنيوية هناك
 احلساب واهلندسة و اجلرب و اجلغرافية و التاريخفدرس  مدرسة اخللدونية احلديثةانتقل إىل  الشهادة االبتدائيةو بعد حصوله على ، احلديثة

  .يف علوم الدينالعظيم أين تعمق جبامع الزيتون ليلتحق بعدها 
ضد اإلستعمار الفرنسي يف املغرب املناظلني أحد كبار  عمه صاحل بن حييت كان يف تونس مقيما يف بي: تاثره املبكر بالزعماء الثوريني املغاربة 

  .الذي قاد اجلهاد ضد احملتل احلزب الدستوري التونسيالعريب و يعد أحد مؤسسي 
أحاديث  و كان مفدي الشاب بتابع ويعيش ،الشيخ عبد العزيز الثعاليبيف بيت عمه تعرف على زعماء كبار و على رأسهم مفدي وحبكم إقامة 

السري على درب هؤالء ( و منذ تلك الفترة عقد مفدي العزم على اجلهاد ، هؤالء الزعماء حول مهوم العامل اإلسالمي و األخطار احملدقة به
يقة إىل فاكتسب عزمية فوالذية و روحا وطنية و إقليمية و عربية عم، ضد احملتل الفرنسي و اجلهل و التخلف و أسباب الظلم و الغربة) العظماء

  -شعر الثورة عند مفدي : حيي الشيخ صاحل : ينظر . جانب أخالق عالية مثالية منابعها، تدينه الشديد وسلوكات مبادئ الدين اإلسالمي احلنيف
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حبيث يبدو ، اإلنسالخ عن الواقع الفاسد واإلستياء منه والعداء والتصدي له" اإلجتماعي تعين 
فال تستطيع  ،)1( "مد يتخبط يف األوحال تلتصق ا األقـدامهذا الواقع وكأنه كائن ثابت متج

واليت يرى الباذل أكثرها ، برغم كل احملاوالت واجلهود اليت تبذل، هذه جتاوزها والفكاك منها
ويعاين عذاب الوحدة والعجز من تغيري ، فينطوي على نفسه" جهودا ضائعة ال جدوى منها 

تطلعاته اليت حياول ا أن يضئ  امل يستطيعوا أن يستو عبوويقطع صلته باآلخرين الذين ، الواقع
  . )2("الرقي و التقدم جخطوط املستقبل ويرسم طريق األمة يف مدا ر

  
وليست الغربة ذا املفهوم اإلجتماعي إنفصاما عن عامل الواقع وهروبا بينا إىل مدارج 

تؤدي " ن الغربة ذا املعىن األخريأل، الرؤى وعوامل التخيالت الومهية املبتورة األسباب واجلذور
وظيفة سلبية تبعد صاحبها عن املشاركة يف حتمل املسئولية وأعباء احلياة كما جتعله عدمي التأثري 

هذا التأثري الذي يفرضه التطلع الواعي حنو املستقبل وحنو جماة العوائق من أي مصدر ، يف الغري
  .)3("أتت

وقادوا ، صنعوا تارخيها، رجال ونساء -يخ اإلنسانية األولمنذ فجر تار -ويف حياة كل أمة   
وحتملوا ألوان البطش والتنكيل والغربة من أجل بقائها ، مسريا الظافرة حنو ميادين احلرية  واإلنعتاق

ويقف طويال أمام " يصور كل ذلك ، واستمرار وجودها فوق األرض وكان الشعر مرآة عاكسة
  فهو يـسجل املفاخر واملـزاهي ليكون مـدد قـوة، خصياتهذه املـواقف والظواهر والش

  
  48-38، ص ص 1987، دار البعث، قسنطينة، اجلزائر، 1زكريا، ط

لذا جنده قد تأثر كثريا ، بدراسة حياة األبطال و عظماء األممإال أنه شديد الولع ، كثري املطالعة يف كل االتمفدي زكريا كان : حبه للعلم 
وهو شاب ال يتجاوز العشرين من عمره و الذي مات يف  الربيطاين،الذي قاد حربا ضد االستعمار مصطفى كامل الوطين املصري بسرية الزعيم 

" ربيعا 34مصطفى كامل يف "و قد ل مرارا وتكرارا من كتاب أعجب به أميا إعجاب بعنوان ، ريعان عطائه عند الرابعة و الثالثني من عمره 
تأمالت يف اإللياذة اجلزائر ملفدي زكريا، املؤسسة الوطنية : بوحليا الطاهر : ينظر . ن و الدين و عدم الفصم بينهمافاخذ عنه حلمة الوط

  49- 37، ص ص 1989للكتاب 
  ق، القومي، دمش  ، ترمجة عبد الكرمي حمفوظ،  منشورات وزارة الثقافة و اإلرشاد"مقاالت يف األدب املقارن " انكسارات، : هـاري ليفن  - 1

  .18، ص 1980                      
  .18، ص1، عدد 15الغربة املكانية يف الشعر العريب، جملة عامل الفكر ، مج : عبده بدوي  - 2
  . 18ص:  املرجع نفسه  - 3
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، كما سجل املآسي واملهاوي واخلطوب لينفـث يف األمة روح اليقظة، وفخار لألجيال القادمني
  .)1("و حيي فيها موات العزائم ويستنهض فيها خامدا هلمم

  
مصدرا حيا  - بصورة غري مباشرة -والشعر بصفة خاصة يعد، فاألدب بـصفة عامة

وخاصة إذا قلّت أو ضـاعت ، ومن أهـم مصادر تاريخ األمم العظيمة اخلالـدة، يتدفق عـطاء
، حداثال يسلك سبيل الرصد واإلحصاء للوقائع واأل" و الشعر، أو إنعدمت املصادر األخرى

و لكن أعىن بذلك أنه كل ، ولو فعل ذلك ما كان شعرا، فهذه السبل ليست سبله ومهمته
هلذا كان بني  . )2(" مبا حيمله من نبض الشاعر وأحاسيسه' تسجيله لوجداين'أولئك أو بعضه

 وشيجة" وظهور الفنون املشكلة ملعاناة اإلنسان يف هذا الكون ، التاريخ والشعر منذ قدمي الزمان
وهو معني فريد ال ، منهال عذبا مينح الشعر منحا -وال يزال - فقد كان التاريخ، قوية وثيقة
يف سرائها .. وسجل األمة يف منشطها ومكرهها، ألنه ترمجان احلياة اإلنسانية، ينضب أبدا

ويف حياا كذلك نكبات ، ويف حياة كل أمة مواقف تنطق بالروعة والعظمة واجلالل، وضرائها
  .)3("تتوقف فيها مسريته أو تتعطل فيها طاقاا وإمكاناا وأزمات

  
رسالة مقدسة كما يقول مفدي ، لذا جاءت رسـالة الشعر ملونة باألفراح واألحزان

  :      زكريا 
  )4(كان الشعر قُرآنا..رِسالةُ الشعر يف الدُنيا مقــدَسة        لوال النبوءة         

  :حداثفالشعر سجل لأليام و األ
  )5(سجل على الشعر لآلتني مفْخـرةً،        يتلُو بِها ذكْرنا شيب ووِلْدانُ               

  
  
  11مفدي زكريا شاعر النضال و الثورة، ص: حممد ناصـر - 1
  .219ص: املرجع نفسه  - 2
  .219ص: املرجع نفسه - 3
  . 290، ص "رسالة الشعر يف الدنيا مقدسة "اللهب املقدس : مفدى زكريا  - 4
  .98، قف للعروبة حيها ببسكرة ، ص "أجمادنا تتكلم : مفدى زكريا  - 5
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ويصور أغـوار الذات احلزينة املنكسرة اليت ، من معاناة و مآسي، حيمل أعـباء البشرية
فيستجلي بعباراته وأنغامه املرسلة أهات تلك النفوس اجلرحية ، ال يستطيع أحد النفاذ ملعرفتها إال هو

  .البعيدة األغوار، تربةاملغ
ـًا، وكم غرونا ا  فـكم هتكنا ا األستار مغـلقةً          يف الغيب أَكْوان

ـَـا، وكم أقمنا ا  وكم جلونا ا، األسرار مبهمـةً             للعدل ميزانـ
  وكم رجمنا بِها، يف اإلنسَ شيطانا  وكَم صرعنا ا، يف األرض طَاغيةً     

ـَـا  نا ا األصنام، شاخصةً      وكم حصد   ! وكم بعثنا من األصنام، إِنسان
ـَا  و كَم رفــعنا ا، أعالم ضتنا                     )1(فخلد الشعـر يف الدنيا، مزايان

  
سـاحبة ، منصهـرة يف كشف احلقائق، هكذا كانت رسالة الشاعر والشعر حلمة واحدة  

يعد ، واهلروب والتخلي عن التصدي لآلفات والظواهر اإلجتماعية السلبية، يف عوامل اخللق واإلبتكار
، ونزوعا مقصودا إىل عدم اإلكتراث والالمباالة، وقوفا واضحا معتمدا على هامش األحداث واحلياة

موقفا إجيابيا مـؤثرا وفاعـال من كل ، وتنصال من واقع يفرض على الشاعر الرتيه املوهـوب احلق
ففي  .ومن كل ما ميت بصلة إىل وجـوده ككائن إنساين من قريب أو بعيد، ر حياتهما يتعلق بأمو

، وأسباب معاناته داخل غياهب السجون، نتتبع أسباب غربته، ظاهرة الغربة عند مفدي زكريـا
وأسباب ضياعه يف متاهات هذا العامل اململوء والزاخر بشىت املتناقضات اليت كثريا ما صدمت وجدانه 

وقبل أن نتحدث عن ظاهرة الغربة يف شعر .  عيش حلظات مليئة باحلزن واألمل والضياعوتركته ي
وأن نذكر إىل أن غربة الشـاعر مل تكن غربة ميتافيزيقية ، جيب أن نعيد إىل األذهان، مفدي زكريا
فرضتها ظروف اإلحتالل الفرنسي ، بل كانت يف أثرها غربة مواقف الرجل السياسية، إىل حد ما

فرفض مفدي زكريا أن يقف من هذا اإلحتالل وما زرعه من بؤس وشقاء وتشريد ، اجلزائرألرض 
، وحاول بكل ما أويت من قوة وجهد أن يؤثر يف حميطه، موقف املتفرج وموقف الالمباالة، و إبادة

ألن ذلك يعد بالنسبة ملفدي زكريا من صلب إنشغاالته ومهماته ومن ، ويف جمرى أحداثها املختلفة
  .وجوده الذي يفرض عليه أن يكون يف موقع الريادة واملسئولية والتحدي وااة صلب

  
  .290سبتمرب، ص  23يف مهرجان الشعر  بدمشق  1961، جويلية "رسالة الشعر يف الدنيا مقدسة"اللهب املقدس، : مفدى زكريا  - 1
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* ع على عاتقه كشاعرلقد أدرك مفدي زكريـا صعوبة وأمهية وخطورة املسئـولية اليت تق   
، شعورا منه خبطورة املرحلة والظروف الصعبة واملعقدة اليت مير ا الوطن اجلزائري، يف هذا اإلطار

ووطأة االستعمار ، اليت ال ختتلف عن غريها عند أكثر الشعوب اليت تعاين الظلم والغربة واإلبـادة
  .وتعاين التخلف يف شىت ميادين احلياة

استفاقت على دوي واقع العامل املهني الذي أكته ، ب العاملية الثانيةفاجلزائر بعد احلر
** فضال عن ظهـور الفكر الكولونيايل "، األحداث الـسياسية واخلالفات احمللية واملعارك اجلانبية

  يف  - العريب  -أو الفلسفة الكولونيالية وهي نظرية تؤكد على التمايز بني البشر وجتعل وجود األخر 
 ،دنيا ألا تعتقد أن هذا الوجود يعمل على دمي تطور اإلنسانية والرجوع بـها إىل اخللف مرتبة

وجود اإلنسان األعلى بالتعبري النيتشوي وهو وجود : ومن مثة فان هذه الفلسفة تؤكد على وجودين 
زائف هو وجود األخر الذي يستمد ، ووجود ال مشروع.  authentiqueأصيل و مشروع 

  و يعيش عالة على ما أنتجه هذا الوجود يف شىت جماالت الثقافة واحلضارة، الوجود األول وجوده من
  
الشعر منذ الصغر وكلما تناول أساتذته موضوعا يف مقاعد الدرس طلبوا منه أن ينشدهم شعرا فيه فريجتل بيتني أو أكثر من   مفدي زكريانظم * 

  .نظمه حول املوضوع املناسب
بكامله مت املغرب العريب الذي كان هدفه استقالل حزب مشال إفريقيا فانظم إىل ، إىل أرض الوطنمفدي زكريا العشرينات عاد يف اية  :جهاده 

إذ توىل حزب الشمال اجلزائري  اسم –بعد حله من احملتل الفرنسي  –مث اخذ هذا احلزب ، السعي إىل توحيده ليصبح قوة يف الشمال اإلفريقي
وكان أيضا رئيسا هليئة حترير صحيفة مصايل احلاج أي أصبح الرجل الثاين فيه بعد رئيسها املباشر األمني العام للحزب مفدي زكرياء منصب 

لسان حال احلزب بالعربية فنثر يف صفحاا املعدودة مقاالت ملتهبة نارية لتوعية األمة و إظهار مهجية احملتل الفرنسي و كشف نواياه الشعب 
و مل يكن يف صرخاته اليت ال تعرف السكون ثابتا يف مكان ، والعمل السترجاع البالد و حتريره من الدخيل، اته البعيدة املدىاخلبيثة وفضح خمطط

إذ ظل حياضر و يكتب و ينظم ، بل جيوب الوطن شرقا و غربا لنشر الوعي و إدخال الفكرة الوطنية العوامل النائمة يف صفوف الشعب، معني
ينظر . 1936فداء اجلزائر سنة ململوءة بالغضب و األمل اليت تلهب املسامع وتستثري النخوة و تدفع احلماس فكان نشيد األمة األشعار احلماسية ا
  52-49، شعر الثورة عند مفدي زكريا ، ص ص حيي الشيخ صاحل

ومل يسكن ومل يهدأ وواصل ، للعالجصى املغرب األقإىل  1959بعد خروجه من السجن سنةمفدي زكريا هربت الثورة : الربكان الذي ال ينام
ا عاليااجلهاد يف غربته بني أشقائه بعيدا عن أهله و وطنه بالكلمة الصداحة فتحول إىل سفري للجزائر يف العواصم العربية واألجنبية يسمع صو ،

تأمالت يف إلياذة اجلزائر : بوحليا الطاهر : ينظر. ويعرف بقضية أبناء اجلزائر يف أعماق العواصم و يلبسها جحافل املد و الدعم املادي و املعنوي
  39-37ملفدي زكريا، ص ص 

وجه مفدي زكريا جل جهوده على مكافحة احملتل الفرنسي الدخيل إصالح األمـة بتغيري الفرد طبقا للمبادئ : منهج مفدي زكريا يف احلياة 
  -.و خط يف مقدمتها ج حياته و رؤيته 1933احلياة عام اإلسـالمية، ولتحقيق هذا املبتغى والنهج أسس جريدة 

اجلديد بالنسبة لفرنسا وأوروبا يقودنا حتما اىل إكتشاف الثورة اليت  بقيت حىت األن جمهولة من ) اجلزائر( إن استقالل هذا البلد ** " 
  . ارها اجلزائر فرنسية، صدرت باجلزائر، وكانت أسبوعية شع1845جوان  261، عدد  Le Courrier D’Afrique...." الربابرة
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إن وجود " تعترب، وكل ما يتعلق فهذه النظرة اليت توسعت دائرا يف هذه الظروف وهذا العصر
يعاين من - حسب هذه النظرية-ضائع فهو، األخر الذي ميثل اإلنسان العريب املسلم هو وجود عبثي

يدجريي أو مغترب عن ذاته ومرتبط فهو وسط القطيع بالتعبري اهل، التقهقر واإلفتقار إىل قيادة الذات
  .)1("مبا هو سواه بالتعبري اهليجلي

  
وتقـوم الفـلسفة الكـولونيالية اليت مثلها جمموعة من اإلستشـراقيني ومن أشهـرهـم 

 "Sylvain Charles Vallée  *"على نزعة الشعور الالأورويب ووضعه يف مكانه ، وغريهم
التعبري الوجودي أي جعله موضوع تأمل ومن مث إمكانية التحكم مبعىن حماولة موضعته ب، الالإنساين

  فـضال عن كثري من املعـوقات املؤثرة اليت حاولت أن تقهر فيه عــزمية التطلع  )2("يف وجوده 
  
  .ئ عمله طيلة حياتهشعارها اإلخالص يف العمل الديين و السعي لصاحل الوطن رائدها الصدق ومبدئها الصرامة، و كانت هذه االج هي مباد -
الوحيد الذي حيرر العقول قبل  ألنه، داعيا إىل ثورة علمية مبفهومها البعيد الواسع، كانت ضد اجلهل بكل أشكاله و أنواعه و مسبباته.حربه - 

  .األوطان
كانت ضد . .مول و الكسلكانت باملرصاد للمتزمتني أصحاب املصاحل و األهواء مكبلي عقول الشعوب النائمة يف األباطيل الناعمة باخل.

فبجهلهم و تزمتهم و مجودهم ، و يقفون باملرصاد لكل جديد ال يفقهونه ويعتربونه إحلادا وجماراته   بدعة، اجلامدين الذين يتسترون بغطاء الدين
م أو صلتهم إىل اعتبار اجلرائد و ياخرون األمة عن ركب قوافل التقدم و العلم و احلضارة عقودا من الزمن الن بالهته، يعرقلون عقول اإلنسان

فغضب مفدي من هذا البهتان ، فهي حسب رأيهم األبله بدعة افرزها و اخترعها الكفار، حرام و عالمات احنراف اتمع عن مبادئه و عاداته
  .على هؤالء 1927البني و رد عام 

و بث ، يئة و كشف أبعاد خمططاته الرامية إىل فصم عرى الوحدةإذ فضح بالدليل القاطع نوايا احملتل الدخيل الدن، كانت ضد احملتل الدخيل.
و هذا املوقف و املبدأ ، واعترب كل من يساهم و يسعى يف تفرقة الشعب و لو بكلمة واحدة عدو لألمة اجلزائرية ،فرق  تسدالتفرقة عمال بسياسة 

  .داخل البيت الواحد 1953أيام الشقاق الذي حدث عام  ههو الذي التزام
ذا كان مفدي زكريا عدوا لالستعمار احملتل الدخيل و كان عدوا للجهل و عدوا للمتزمتني اجلامدين مكبلي عقول  األمة وكان عدوا لكل هك.

  .من تراوده نفسه بث التفرقة و الشقاق بني أبناء الوطن على أساس عرقي أو طائفي أو جهوي أو  ديين
شعر الثورة عند  مفدي زكريا  التعريف :  حيي الشيخ صاحلو ما بعدها و أيضا   11ورة صزكريا شاعر النضال و الث مفدي: حممد ناصر  - 

  .)1( "و ما بعدها  8بالشاعر ص
  76، ص 1981املقاومة يف األدب اجلزائري، منشورات وزارة الثقافة، دمشق،  :عبد العزيز شرف  - 1
اسبانية، عرف حرب العصابات اليت شنها اإلسبان على اجليش  ضابط خدم أيا م نابوليون يف : )1846 - 1773(سلفان شارل فايل * 

هو ممثل السلطة الفرنسية يف  TOMAS Robert Bugeaudوحل حمله اجلنرال بوجو   1940الفرنسي، فقدم اجلزائر وعزل سنة 
  26، ص  1961اجلزائر، جوان متيلسي، اجلزائر الثائرة، تعريب خريى محاد، دار الطعبة بريوت

2-Nietzsche: ainsi parlait zaramoustra trad. ; George Arthur; ED librairgénérale française   
    1972 pp 420-421  
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وحاول أن يشد من أزره وخيلص من سيطرة املستعمر واحتكاراته ويفرض ، والتغري حنو األفضل
ين والقوي اإلنساين فأستطاع بفضل الكفاح املرير وبفضل الوعي الوط، إرادته اخلاصة به على أرضه

وأن يلتفت بعد ذلك حنو الواقع ، أن يتخلص من الواقع اإلستعماري املفروض عليه، احملب للسالم
  )1(.اإلجتماعي من أجل أن يستكمل عملية التضحية والتغيري وعملية املسامهة يف البناء

ال إىل حتديد وصو، نيف شىت امليادي، وسنتناول بعض القضايا اليت عاىن منها الشاعر وشعبه
وجعلت منه مغتربا أسريا لشىت ، اليت أدمت الفرد اجلزائري، أطرها وجذورها اإلجتماعية  والسياسية

وسوف نبدأ بأهم القضايا اإلجتماعية اليت أفرزت ظاهرة الغربة و اليت أثرت . إنعكاساا املأساوية
  :أال وهي ، بشكل أو بأخر يف خمتلف القضايا اإلجتماعية األخرى

  
  : ظاهرة الـرفض والتنـديد  -1

واطلع عن مناهجها ، تفطن مفدي زكريـا إىل املخططات اليت رمسها العدو الدخيل
الـهادفة إىل إزالة كل ، وتعرف عن قرب على ألـوان أسـاليبه الالإنسانية البشعة، اجلهنمية املبيدة

، ء واإلنتماء إىل أرض األجدادوحب البقا، والوطنية، مفهوم يدعو إىل التمسك بالـمبادئ اإلقليمية
عن طريق التجهيل والتفقري والنفي والتشريد ، والتصدي لكل ظواهر الـرفض والصمود واملقاومة

  .)2(وشل إرادة االستمرار فوق أرض اجلزائر، وبتركل بقايا اليقظة ونبضات احلياة.. واإلبادة
  

اليت ، املبيدة لكل حركة حياة وهذه املناهج القاتلة، وأما هذه الظروف املأساوية العويصة
وفصم ، واستعباده على أرضه، قصد جتريد اإلنسان اجلزائري من إنسانيته، انتهجها العدو الدخيل
  .)3(عرى تبقى من هويته

  
  48، دار الفكر العرب،ي القاهرة ، ب ت ، ص1املستشرق و مشكالت احلضارة، ط :عفاف سيد صربي  - 1
ألن ، فليس هلم أي حق) املسلمون(اجلزائر هي حنن أما األهايل "نائب الوحدة اجلزائرية 1947أوت  20 :هكذا صرح جاك شوفلي  - 2

قد دمروا و هدموا كل شيء ) األهايل (اجلزائر ليست بالدهم بسبب أنه منذ وصوهلم و إذا ما صدقنا املؤرخ الرببري الكبري ابن خلدون فإم 
 إذ أن قبل أن تكون أرض اإلسالم فان اجلزائر كانت، هلا و هي أكذوبة رهيبة م مقولة ال معىنفالقول أن اجلزائر أرض اإلسال(...) وجدوه 
  49املقاومة يف األدب اجلزائري املعاصر ، ص : عبد العزيز شرف "انكسارات " مسيحية

  6، ص2004، منشورات جامعة قسنطينة، "آخر خط للنفوذ الفرنسي" اجلزائر ،  :شارل روبري آجرون  - 3

  عر مفدي زكریابواعث الغربة اإلجتماعیة، في ش:                                                              أوال 



  
 

82  
  

  

وندد بأصوهلا ومبعثها اخلطرية على ، رفض مفدي زكريا هذه املخططات البائدة االستعبادية
مث عمد سلوكيا إىل إفشال هذه ، وما حتمله من أفكار بائدة عنصرية عرقية صليبية، اإلنسان اجلزائري

  .منبتهاوتصدى لنواياها اخلبيثة اليت ال تنطلي على واع  ومدرك ألصوهلا و، املخططات اجلهنمية
  

إذ فضح شعارات ، وطرق أساليبه اإلستبدادية العديدة، فشرع يعدد مناهج العدو الدخيل
من عدالة وحرية وأخوة ، احملافل الدولية مامالعدو الدخيل اليت كان دائما يتباهى ا أمام اإلنسانية وأ

أصبحت ، للمضطهدينبـأن الدولة اليت كانت تزعم أا مهد للحرية وقبلة " وأظهر للعيان ، بشرية
وذا التناقض بني وضعية الفرنسيني الذين ، قانون العنف واإلرهاب، ال متارس سوى قانون الغاب

وبني احلرمان ، يتمتعون بكامل احلقوق واحلريات يف بلدهم ويف املستعمرات اليت يتواجدون ا
مما جيعل ، التنكر ملبدأ احلريةتتجلى احلقيقة القائمة على التضليل و، الكامل لغريهم منها هنا وهناك

  .)1("تقاوم سياستها بكل ما متلك من قوة - مثال -الشعوب الواقعة حتت قبضة فرنسا كاجلزائر 
  

وكيف يقدم احلقائـق ، فهو يوضح بدقة سياسة التضليل املعتمدة من طرف العدو الدخيل
  :اململوءة باملتناقضات املكشوفة لشعوم البليدة ، الكاذبة
  !وتعلَّم املستعمـرون شعوـا            أن التحكم يف الشعوب حـرام          

      )2(تسام حقارة و تضـــام؟؟، هال حرروا            أمما، هم حرروا امليثاق     

  

وعمد إىل تسفيهها ، لقد وقف مفدي زكريا عند هذه األباطيل احملررة من مواثيق غري مطبقة  
حترق كل ما تصادفه من أوراق الدجل والتضليل ، سله ألسنةعن طريق هليبه الذي كان ير

إذ فضح بالصور والرباهني الواقعية ، ويفند أكاذيبه ومراوغاته البائسة املدحورة، اإلستعماري
  نوايا القادة الفرنسيني الذين زعموا نية مشاركة بعض الشوائب والشـوارد من اجلزائريني ، امللموسة

  
   248، ص1987شعر الثورة اجلزائرية يف األدب املعاصر، مطبعة املعارف اجلديدة، الرباط، : ش عبد الرمحان حوط - 1
، نظمت بسجن بربروس، عندما خذلت املنظمة الدولية القضية اجلزائرية )وتعطلت لـغة الكالم ( اللـهب املقدس : مفــدي زكريـا  - 1

  43يف دورا الثالثة عشر  ، ص 
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رئيس حكومة فرنسا آنذاك تنظيمها باجلزائر يف شـتاء ) غي مويل(عزم "يف اإلنتخابات اليت 
فيتصدى مفدي زكريا هلذه اخلديعة اليت ختول للعدو عن طريق بعض اجلزائريني ،  )1(" 1958
فوصف حبرقة وأمل ، مترير العديد من خمططات وحتقيق مراميه وأهدافه فوق أرض اجلزائر، املنتخبني

وكيف بدل وحرف ، وان األضاليل الكاذبة اليت أقدم عليها العدو الدخيلأل، وحسرة وغربة قاتلة
  :فيقول ، وحقوق اإلنسان اجلزائري إىل غري مقاصدها، املطالب الشعبية

ـًا           )* مويل(الَذَ باإلنتخابات   !  يف بالد تسيل فيها الــدَماُء  سفاه
ـَـاء ؟   وطَينٍ  أَيُ معىن لسٍ دون حكـــمٍ              ، على يديه القض

  .. إن صد عنه احلَياُء...ما استطعتم  ..           حرفـوه...حنن نبغي استقاللنا
  )2( ! حروفها محـراء)... الفتات(  فـــعليها            ...إن جهلتم طريقه         

  
، مزقت أحشـاؤه يدرك إحـساس الشاعر احلـزين وآالمه اليت، إن املتتبع لـهذه األبيات

ويبطل ، نوايا األعـداء املـبيتة" وأثبتت باحملسـوس املطلق، كما مزقت األبيات حسرة وغـضبا
ويبني أن كل حماولة دف إىل احليلولة دون حتقيق ، ويكشف سياستهم الدنيئة، خططهم املدبرة

ولن تزيد ، ماهري الثائرةواملقاومة العنيفة من لدن اجل، اإلستقالل الوطين لن جتد سوى الرفض القاطع
  .)3("الثورة إال إذكاًءا و تصعيدا

  
فهو يتتبع ، وتصميم فريد من نوعه، عزمية فوالذية، ويهدد بقاءه ووجوده فوق البسيطة

وهو يف غياهب السجون ، ويستقصي أفكاره وينفذ إىل نـواياه وخمططاته، حركات العدو الدخيل
          :    قائال  والعدفيـذكر ، غريبا وحيدا، من وراء القضبان

              
  . 249شعر الثورة اجلزائرية يف األدب املعاصر، ص :عبد الرمحان حـوطش  - 1
  )اللهب  53ص ( رئيس احلكومة الفرنسية أيامها  :غي مويل * 

  1956فيفري  6زعيم فرنسي إشتراكي توىل رئاسة الوزارة، زار اجلزائر يف  :غي موليه 
 HASSAN CHEBLI : pour une terre de soleil, Armond colins, du Paris 1967 p13 :ينظـر 

  54-53، ص ص 1958الذي دعا لإلنتخابات ) لغي مويل( وكانت جوابا ) حروفها محراء(اللهب املقدس : مفـدي زكـريـا  - 2
  . 249شعر الثورة اجلزائرية يف األدب املعاصر ، ص : عبد الرمحان حوطش - 3
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ـٌَـا       اي، ـساخبِر فرن   أن نخدعـا، يف استقاللنا، هيهات  زمان بأنن
  فما عسى أن تصنعا؟، حكم الزمانُ  شعبك، إنـه     *واستفَت يا ديغول

ـِه      ، شعب اجلزائر       ..لَن أُُبِيـح من اجلزائر إصبـعا !!الَ  قال يف استفتائ
ـَا، فَمضى و صمَم أن يثُُور  نفمبـرا    ) االقْتراعِ(واختار يوم              .)1(ويقْرع

  
واحلزن واحلسرة على األوضاع املزرية والظروف ، املشحونة بالغضب، وذه الوقفة املقدامة

، ومتوضعه من العدو الدخيل، حدد مفدي زكريـا موقفه، القاسية اليت يعيشها اإلنسان اجلزائري
براجمه اإلستئصالية غري جمدية حتت مساء هذه األرض الغالية على و، وذكره أن خمططاته اإلجرامية

أصبحت معلومة ، وأن وعوده الكاذبة وأباطيله اسدة يف الواقع باجلرائم والتهجري واإلبادة، أصحاا
وأن فرنسا مهما قدمت من . جاهال للحقائق عدميها، لن ينخدع ا فاقد الوعي، لدى العام واخلاص
فإن احلقيقـة ، وتوجيه أنظار األمم وجهة غري سوية، اءات لتضليل مواطنيها املادينيإدعاءات وإفتر

وأن الشعب الـجزائري  ، ال ميكن أن حتجبها أقاويل ويسريها تان، امليدانية للظاهرة العدوانية بينة
ويف كل شرب ، وفوق أرضه وقعت جرائم وفظائع بشرية، لن ينسى ما حدث له  من أهوال ومآسي

أرضه اجلزائر صورة أليمة وذكرى حزينة و أمل وغربة ومظاهر بؤس وشقاء يقول مفدي داميا  من
  .متأسيا

املصاب األعصر ِإن اجلزائر مل تنم عــن ثـأرهـا       أو تنسها أَلَـم  
  !  طولَ املدى نتذكٌَـر، تذكرنا اَألسى؟       عهدي بنا" يوليو"هل جئت يا 

  منظَــر، وبكل شبرٍ يف اجلزائر  صــورة        ، ريف كل حيٍ باجلـزائ
ـِـها         !هي وصمةُ التاريخ    )2(مظهــر) التمدن(عن ، للعاملني  يف أطْوائ

  
  
  
  .رئيس احلكومة الفرنسية يومها، هكذا ورد اإلسم يف الديوان :ديغول  - *
يف سـجن  1958نوفمرب  1سبة الذكرى الرابعة إلندالع الثورة التحريرية، يوممبنا) إقـرأ كتابك ( اللهـب املقدس،  :مفــدي زكريا  - 1
  67، ص ) 375الربواقية الزنزانة رقم ( 
   137، ص1830، ذكرى احتالل اجلزائر، جويلية ) !!وتكلم الرشاش جال جالله( اللهب املقدس  :املصدر نفسـه   - 2
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ليس ذلك اإلنسان الذي ، ذكي جدا، مرةكما يوضح أن اإلنسان اجلزائري واع خبيوط املؤآ  
اجلزائري يف رأي " على أن اإلنسان ، نسجته خيوط العنصرية يف العوامل الباطنية للعدو الدخيل

و ال ينحين إال أمامه وأدرك أننا ، متخلف و خامل و هو ال يعرف إال السيف، املستعمر الطمع
  .)1("فلنظهر له أننا األقوى فيطيعنا، أذكى منه

  

وذاق من ، ومترس على مثل هذه األفكار الالسوية، د حفظ اجلزائري دروس هذه املواقفوق  
، نتائجها الواقعية اجلهنمية وهو اليوم قد عقد العزم أن يزيل من ممراته أسباب الغربة والتشرد والظلم

دي بأسلوب جديد فيه كالم غري جم، حقه املسلوب وأرضه املغتصبة عنوة، وأن يستعيد بدمه وروحه
ويستمع هلا اجلميع خبشوع ، ألنه إهتدى إىل أفضل لغة تفهم بدقة ووضوح فوق األرض، وغري مباح

، الذي خيرس لغة األطماع ويوقف مهجية اجلبابرة الطغاة، هي لغة الرصاص جل جالله، وترو
  :يقـول مفدي 

  يِّــرو ضج الن، فاهتزت الدنيا           !!..جل جاللـه، وتكلم الرشاش             
ـَـةًً          ، وترتلت آياتـه              ـَــر، لوَاحةً  هلٌَابـــ   أصغى هلا املستهت

         ارَللَألَم املربح، والن ،           ُُــمبلْسم بـرجفي الكسري ظْما الع ىُيكْو  
ـٌَار يف                )2(يـصلَى ا املستعمر املُتكَبَــر   *     عزِيـمةُُُ "مسِ اجلُنون"والن

  

املعربة عن معاناته ومآسي شعبه ، إشتق مفدي زكريا لغته امللتهبة، ومن أغـوار هذه احلمم  
ألنـها الشافية للقلوب احلزينة املضطهدة، وأفضل اصطالحات ، وجعل منها أحسن لغة يؤمن ا

ـزيل من به صـدئ يف القلب، وصمم و أحسن صوت ي، للمشردين التائهني ظلما فوق األرض
  لغة سوية تعيد احلق ألصحابه وتعيد الضال . ويف نـفسه عنجهية انفصام وعـلة، يف بواطن السمع

  
1- Paul gaffarel "l'algerie, histoire conquête et colonisation " librairie de friemin-bielot et    

                                                                                                          Cie Paris 1883 P 266           
  . 134هي الرقية بالنار يف اتمع اجلزائري، يكوى ا جبني من به مس من اجلنون، اللهب، ص: أو العزمية : عزمية * 
  134اللهب املقدس، ص  :ينظر  
  .134، ص ) !! وتكلم الرشاش جل جالله( لهب املقدس، ال: مفـدي زكريا  - 2
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، عندما يـرون حقيقة األشـياء، فيشل عندهم اللسان، إىل صوام تواملضللني من الطواغي
، كما حدث لزعيم املرتزقة الفرنسيني، ويصابـون بالـرهاب القاتل، فيحدث يف أجهزم الذهول

  :يقول مفدي ساخرا 
  ؟..حريانَ ال يتكلم، يد ويفهـم            ما بـالهيعلم ما نر) ديغولُ( 

            )1( أم أضاع فصاحة             أم أن تقرير املصري، توهـم؟، فقد الصَراحة            
  

وكأا شظايا قاتلة يلقي ا ، تترامى شحناته النارية اململوءة بالظلم والبطش، مث ينفجر غضبا  
ساخـرا متهكما من وعوده الكاذبة، اليت أصبحت ال تنطلي على ، طاتهعلى وجه ديغول وخمط

قد أصبح معلوما ، موضحا أن الكالم املعسول الذي يسيل على رقاب الشعب مسا قاتال، أحد
و أن الصراط الذي انتهجه الشعب للخروج من غياهب الظلم والفقر واجلهل ، مفهوما مدروسا
  :يقول مفدي ، والتشريد واضح

  دينا ، يف استقـالله، شعبا يرى املوت  فإن لنـا       ، كَفَى جهالً.. ـِرنسايا ف
ـَا...قـوما ذئــابا  يف دياركـم    أبقت، حرب اجلزائر   و شباناً ثَعابين

اددسٍ شمخ دعبا         ، أَبـجا" دي غـول"  ملئت عرينغول يبالكلم املعس  

  بالقسط املَوازِينا  ، ملْ تلـق يف األرض  ما دامت قَضيتنا     ،ال سلم يف األرض
  )2(دون العز يرضينا ، ال نلْوِي على أحد         الَ شيَء يف الكون، ثُرنا على الظٌُلم

  
من ظواهر بطش مل تعرفها اخلليقة فوق البسيطة منذ عرف ، ألن هذه الثورة هلا ما يربرها

يقول مفدي زكرياء متأملا وحيدا .. يف ثورة على الظلم والغربة والقتل، ن عليهااإلنسان األرض وم
  : يف مساكن غربته حزينا 

 هبّبِه معذ َـَـثَاراَ، أضـر ـَطَارا، وأَرهـــقَه مسخِرُّه  ...      فـ   .... ف
ـَاها       ، ومن طلب الكرامةَ          )3(...احلـــرارا يقدِم مهرها املُهج  وابتغـ

       
عند خذالن الألئحة اإلفريقية األسيوية من طرف حتالف دول 1959، سنة )أهدافنا يف العاملني صرحية(اللهب املقدس ،   :مفدي زكريا  - 1

  143احللف األطلسي أمام املنظمة الدولية يف دورا الرابعة عشر،ص 
  149، ص ) نا ؟ماذا ختبئه يا عام ستي(  :املصدر نفسه  – 2
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  153-152، ص ص 1960، أثناء املؤمتر القومي بليبيا )ذروا األحالم وأطرحوا األماين (  :املصدر نفسه  - 3

، وعلى خمططات وأهـداف العـدو الدخيل، هذه بواعث الغربة اململوءة باألمل والثورة
هجرين املنفيني من أراضيهم وامللونة بدم األبرياء امل، وعلى مناوراته املفضوحة املكشوفة الكاذبة

تعكس أكثر من معاناة وتعطي أكثر من معىن عن مأساة الشعب اجلزائري طيلة اإلستعمار ، وديارهم
 وبعد نظره يف إدراك أبعاد األهداف اإلستيطانية الوحشية ،كما تعكس وعي مفدي زكريا، الفرنسي

و تأبيده يف هذه األرض املغربية ، ود الفرنسيوالنوايا اإلستعمارية وخمططاا اهلادفة إىل تعميق الوج" 
  .)1("العربية اإلسالمية

قد تصدى بكل ما أويت من جهد ، وبناء على ما تقدم خنلص إىل أن مفدي زكريـا  
، مث سعى يف فضح أبعادها، إذ رفضها شكال ومضمونا، إىل خمططات وأهداف العدو الدخيل، وقوة

ادا مريرا ضد العدو الدخيل و باعثا من بواعث غربته و معاناته فكان جه، والتشهري بنواياها ومراميها
  .طوال ليايل االستعمار

   :ظاهرة الفقر واحلرمان -2
من حيث الفاعـلية ، الفقر هو أبرز املشكالت اإلجتماعية اليت عرفها اإلنسان منذ األزل  

وتترعرع فيها أعظم وأكثر  أنه اخللية والبـؤرة العميقة اليت تنمو، والتأثري لظهور ظاهرة الغربة
كاجلهل ، اآلفات اإلجتماعية األخرى اليت تسد منافذ التطلع والتقدم عند اإلنسان واتمعات

منذ مطلع " وكان مفدي زكريا يبغض هذه الظاهرة بغضا شديدا ألنـه ذاق . والتخلف واملرض
  )2("التعبو لقي يف سبيلها اإلرهاق و ، شبابه مرارة الكدح يف سبيل لقمة العيش

  
  )3(ًونشأْت مقْصوص الْجناحِ معذٌِّبا،            أَقْضي الْحياةَ مضاضةً وعناء    
ولذلك ، كما كان يكره كل املسببات واملصادر اليت تعمل وتساعد على انتشاره    

اين وكل مـع، فهو يبغض االستعمار واالستغالل والسطو وكل مفاهيم السلب واألخذ عنوة
  ،االنتزاع 

   250شعر الثورة اجلزائري يف األدب املعاصر ، ص  :عبد الرمحان حوطش  - 1
   11مفدي زكريا شاعر النضال والثورة، ص : حممـد نــاصر  - 1
   134، ص)أهال بنسل الفاحتني ومرحبا ( أجمادنا تتكلم،  : مفـدي زكريـا  - 2
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  : يقول مفدي زكريـا ، لظلم والفقر واحلرمانأو اإلزالة، ألن هذه اليت كانت سبب انتشار ا
  )1(زقُوما وغسليِنا، قد التهموا              خري اجلزائر، يف اجلزائر قُـطٌَاع    

  
احملتل والظامل املستبد  نإ، لقـد كان مفدي زكريا  يكره أن يستغل اإلنسان أخاه اإلنسان  

رمان،  ولقد كانت فترة احتـالل اجلزائر من يف أي مكان فوق األرض حيمل معه البطش الفقر واحل
إذ كانت كلها مـآسي وويالت وجحيم ، من أحلك فترات تاريخ اجلزائر، طرف الدخيل الفرنسي

تتجه ، منذ أن وطئ هذه األرض الغالية على أهلها، كما كانت مـخططاته اجلهنمية، وبؤس وشقاء
والروابط احلميمة بني اإلنسان اجلزائري ، إىل فصم الرباط األصيل، ودف يف مباعثها األساسية

  .هذه التربة اليت ألفها والـفته منذ غابر األزمان، وأرضه
إىل جتريد اجلزائريني من أراضيهم ، ولقد جلأ احملتل الدخيل منذ الوهلة األوىل لالحتالل

جناس وبعض األ، ومنحها هدية صائغة للمستوطنني الفرنسيني، ومن مجيع ممتلكام، *الزراعية
إن نظرة عابرة إىل تطور الوضع الزراعي وتوزيع األراضي جيعلنا ندرك أن " األوروبية األخرى 

ويدعى ، واعترف أحد أعالمهم الفكرية والسياسية )2("الشعب اجلزائري أصبح غريبا يف وطنه
ا قال عندم، ذه األعمال الوحشية والسطو واألخذ أرض اجلزائريني عنوة وتشريدهم أناتول فرانس

قد حرمنا العرب من أراضيهم ، إننا منذ سبعني سنـة" مشمئزا من سياسة فرنسا يف اجلزائر 
  .)3("وطاردناهم لكي جنعل اإليطاليني واألسبانيني سكان اجلزائر

        
حيث لـجأ ، ومل تتوقف خمططات احملتـل لإلستحواذ عـلى كل شرب من أرض اجلزائر  

  ومبوجب القـرارات ، عرف بسياسة حتديد ملكية القبائـل، رقةاكتشاف لون جديد من الس" إىل 
  
  150، ص )ماذا ختبئه يا عام ستينا ( اللهب املقدس،  :مفدي زكريـا   -1
  هكتار  10325000استوىل اإلستعمار الفرنسي على  1920اىل  1840من سنة * 

Charles Robert Ageron, histoire de l’Algérie contemporaine  ( Presse universitaires de 
France ) Paris, 1964 pp 50-51.  

2- JEANSON COLETE ET FRANCIS: L'ALGERIE HORS- LA LOI, édition du juil 
Paris  1955 pp 140-141 

3-                                p 20 Charles Henri Ferand : la révolution algérienne (plon) Paris 1959   
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م على الـوجه الذي يرضاه 1887استقر نظام امللكية يف ، التعسفية و ممارسة سياسة العصا الغليظة
  )1(."حيث بلغت ذاك ملكية الدولة املستعمرة أحد عشر مليون من اهلكتارات، االستعمار

  
حيث أفرزت ، وقد أمثرت هذه املخططات الالإنسانية اإلستعمارية مدة مائة وثـالثني سنة  
قوامها أربعة ماليني أو يزيد من الكادحني ، سطح طبقة منوذجية جديدة يف اتمع اجلزائريإىل ال

  .املنبوذين املعـدومني
  

يغلب ، الشيء الذي أدى إىل فرار آالف من أحرار اجلزائر جبلودهم إىل مناطق قاحلة جرداء
ومن أجل احلـفاظ  ،أين تنعـدم الشروط األسـاسية للحياة"  عليها الطابع اجلبلي والصحراوي

على حيام واتقاء خطر املوت الذي أصبح يهدد أولئك املطرودين من أراضيهم وديارهم جمربين 
يعملون يف أراضيهم املغتصبة لصاحل املعمرين لقاء مثن زهيد ، على أن يتحولوا إىل عبيد و أجراء

   )2("كثريا ما تتبعه إهانات ومعامالت غري إنسانية، وقوت حقري
  

هجرة ، هذه املمارسات الالإنسانية البشعةو، خض عن هذه املخططات اإلجراميةوقد مت
وهي ثوابت ، عن الرزق يف ظروف قاسيةو، حبثا عن النجاة من إبادة، اجلزائريني إىل بلدان عديدة

  .واستفحال آفيت الفقر واحلرمان، تارخيية تؤكد تدهور أوضاعهم اإلجتماعية
ووقف ، جيري من أحداث و تطورات على أرض اجلزائر ما كان، وقد عايش مفدي زكريا

وأبرز ظاهرة الفقر واحلرمان اليت ، بشعره عند خمتلف األوضاع والظواهر خاصة اإلجتماعية منها
حيث صور يف شعره العديد ، نتيجة البطش والتهجري اجلماعي واإلبادة، استفحل خطرها يف قصائده

كما أبرز خطورة ، تل الدخيل فوق أرض اجلزائر ضد األهايلمن الظواهر الالإنسانية اليت سلكها احمل
  :  يقـول  ذإ، و كشف أساليب املخططات اإلستعمارية وخطورة إبعادها، هذه املعاناة

  
القومية العدد ، املؤسسة العربية لألنباء و النشر و التوزيع و الطباعة، الدار )اجلزائر بني األمس و اليوم (  :محدي حافظ و حممود الشرقاوي  - 1

   20- 18، ب ت، ص ص272
  39-38املقاومة يف األدب اجلزائري، ص ص   :شرف  عبد العزيز - 2
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ـَّا         يا فرنسا، يا فرنسا ـُــود، كَفَى خداعا فَإِن   القد ملَلْنا الو ع
ـَ، صرخ الشعب منذرا         )1(داوأبديت جفْوةً و صـدو، ممت         افَتص
  

الطريد الشريد التائه فوق ، كما صور احلالة املأساوية اليت أصبح عليها اإلنسان اجلزائري  
  :أرضه فيقول 

  !ودخيل بـها، يعيش سعيـدا ؟*    أَمن العدلِ، صاحب الدّار يشقَى        
  !  قَصرا مشيـدا أَمن العدل، صاحب الدَار يعرى،     وغَرِيبُ حيتـلٌُ        

  وينالُ الـدَخيل عيشا رغيـدا ؟؟*     وجيـوع ابنـها، فيعدم قُـوتا              
        رِيـدا شا طَرِيـدهنبِيـح املستعمـرون حـماها     ويظل اب2(؟؟ اوي(  

  
اله وخمططاته وضيق أعم، ملا أصابه وشعبه من ظلم الدخيل، ويتصبب شحناته دما، فيغتاض

أن ال ، مشحونا باإلغتراب املركب، فيوجه اخلطاب اإلنساين املـدرك ألسرار احلقائق، اجلهنمية
، ويرضى بالذل، ويسكن للهوان، يف غياهب الرضا بالقضاء، يسقط هذا اإلنسان املدحور املظلوم

ئس اإلنفعال خـائفا با، مستنهضا اهلمم:  فيقول ، فتلك مصيبة املصائب تزيد الشاعر غربة يف غربة
  .ألا إن حدثت ذلك الفـناء عينه، عواقب السلوكات وإرتدادها

  
ـَـالل املستضعفني              !!إذاهم     أَلفُوا الذٌل، واستطَابـوا القُعـود، يا ض
  ...فعاش طريــدا، بقعة لـذليلٍ      لعنته السَمـا، لـيس يف األرضِ           

  )2(اخلنوع، البليدا، أصعقِي اجلبانَ، ويـا أر      ض ابلعي، القانع، ا مساَءي         
  
  
يف القاعة التاسعة أثناء تنفيذ حكم اإلعدام على أول شهيد دشن ) بربروس(، نظمت بسجن )الذبيح الصاعد ( اللهب املقدس : مفدي زكريا  - 1

  17 ،  ص1955جويلية  18املقصلة أمحد زبانا يف ليلة 
  La nuit coloniale Juliard 1962 paris p120من الذين تصدوا لظاهرة الفقر، فرحات عباس يف كتابه، * 
  كان أفراد اجليش الفرنسي يستبدون وجيربون األهايل على ترك أراضيهم، خشية املوت * 
-Jules Roy : La guerre d’Algérie édition Bernard Paris, 1950 p162.  
   17- 16، ص ص )الذبيح الصاعد (  : سهاملصدر نف - 2
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هذه ، ويربز ظاهـرة الفقر واحلرمان واضحة، كما يصور إحساس الشعب العام بالغـربة يف وطنه
يتحكم ، إذ يـرى بأن اإلنسان قـد ولد حرا، الظاهرة اليت طاملا عـاىن منها اإلنـسان اجلزائري

لذا جنده يندهـش ، تحكم يف إرادته ومصريهيف مصريه  كما يرى ويدرك دون أن يتحول إىل عبد ي
الذين أفرزوا إىل ، ويتساءل عن سـبب ونوايا فاعـليها، عند هـذه املتناقـضات السلبية اجلائرة

إذ جرد من حقه يف احلياة ، الظاهرة الكونية وضعية مأساوية آلت إليـها حالة اإلنسان اجلزائري
لدخيل ينعم باحلياة التـامة اليت استحالت إىل ألوان بينما الغاصب ا، فصار غريبا فوق أرضه شـقيا

الذي غُرب ، على حساب صاحبها الشرعي، البذخ والترف واإلستقرار، والتقلب يف نعيم الدنيا
فيصيح أملا وغربة من جراء هذه ، وفتك به اجلوع والزمته الغربة يف كل مكان حل بـه، عنها

  :دي زكريـا  مذكرا املمارسات اجلهنمية الالإنسانية فيقول مف
  )1(!ليس يف األرض سادة وعبيد         كيف نرضى بأن نعيش عبيدا؟                 

  )2(مضى زمن القَياصرة القُدامى        وعهـد الفتك بالضعفآ تـوارى                 
           
إلنسان اجلزائري بينة لسكان وأن مثل هذه اجلرائم ضد ا، إن عهد العبيد قد وىل وإىل األبد  

وال شيء ميكن أن ينطبق على املرتزقة الشذٌاذ ، وال ميكن أن يوصف ا إال من كانوا مرتزقة، األرض
رفعتهم مواطن غرائزهم اإلجرامية ، إال أم لصوص وقطاع سبيل، الغاصبني أرض األسوياء اآلمنني
، ى خريات البـالد واستغالهلا بغري وجه حق واإلستحواذ عنوة عل، إىل اإلعتداء والنهب والتنكيل

  :  فيقول 
ـَا، تعلم الفتك بالشعب*    مدرسة، للتنكيل، ويف اجلـزائر   الشياطين
  مسُوها قوانيـنا، الفظائع، للتمثيل حمكمـة      فـيها، ويف اجلـزائر
   مل تعف املساكينا، نريان مؤججـة       تذْرو املساكن، ويف اجلـزائر

           
  
   16، ص)الذبيح الصاعد ( اللهب املقدس،  :مفدي زكريـا  - 1
   155، ص)ماذا ختبئه يا عام ستينا ؟(  : املصدر نفـسه - 2
  أسس الفرنسيون باجلزائر مدرسة خاصة يف تعليم الشرطة يف مدينة سكيكدة، جلنود املظالت خمتصة يف أساليب التعذيب والتنكيل، *
  .150اللهب، ص : ينظر  
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  )1(زقُوما وغسلينا، قد التهمـوا           خــري اجلزائر، قُطّاع، ويف اجلزائر
  

ال ميكن أن ترسم ذه الدقة املتناهية إال داخل ، هذه الصور البشعة اليت رمسها الشاعر احلزين  
وذل وما يعانيه من غـربة داخل وطنه ، فهي قد أملت إىل حد بعيد مبأساة الشعب، عمود الشعر

وضع املزري، فنجده يثور على هذه الظواهر األليمة، وضياع مستنهضا خامد اهلمم من ، وهذا اـل
وأن ينظروا إىل ما أصاب ، إىل إدراك أبعاد غربته ومأساة معاناته، أبناء اجلزائر األشراف األحرار

ا وبطشا بأهلها استعباد، بالدهم من كوارث الدخيل البغيض الذي عاث يف كل شرب منها فسادا
، على مرأى ومسمع بعض املرتزقة من النواب، وأرسى فيها ألوان اجلهل والفقر، وجريا و إبادة

وتتعاىل صرخات ، فتزداد وتتصاعد نريان غربته، الذين تباع وتشترى ذممهم بأحط وأخبس تقدير
  : أو منصفا فيقـول  اليت مل جتد يف العاملني منقذا، آالمه وأحزانه على أمته املكبلة من مجيع النواحي

  
  ...فقـد ضاقت اجلزائر صربا، يا نـــا           س، يف اجلزائر، اتقوا اهللا      
ـْرا، ورمـاها البغاةُ  عسفًا وظُـلما          ، عاث فيها الطغاة        جهالً و فق
  تعرىتجوع و، وهي يف أرضـها  فتراهـــا           ، و استذلّت رقابها      

  تباع وتشتـرى، لـــيس إال          ذممُ كـالدمى، واسترِقَّت نوابها
  )2(باَء حســرا: وخيْتان شعبه، ظل حيـــتا           لُ، و ضمريا منافقًا

        
تمد إذ إع، منذ أن وطئ أرض اجلزائر، لقد أدرك مفدي زكريا خمططات العدو الدخيل    

سياسة التجهيل و التجويع حىت يستطيع البقاء والدميومة يف هذه الديار اململوءة بنعيم الدنيا وخرياا 
وأول صورة وظاهرة قام ا احملتل الـدخيل ، ويفلـح يف احلكم يف مصريه وإخـضاعه، املتنوعـة

ا وال يقر هلم هي ظـاهرة تشريد األهـايل من على أرضهم حىت يهيمو، يف برناجمه العـدواين
  ،فأقدم على مصـادرة األراضي الزراعية اليت كـانت يف يوم ديوان حبوب أوروبا بكاملها، قـرار

  
  
  
  150، ص )ماذا ختبئه يا عام ستينا ؟ ( اللهب املقدس، : مفدي زكريـا  - 1
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  282  -281، ص ص  1955د املدين ، مبناسبة تكرمي األستاذ أمح)شاكر الفضل ليس يعدم شكرا(اللهب املقدس :  املصدر نفسـه - 2

  .)1("بالفالحني يف بالد القبائل إىل أكل العشب وأوراق الشجر وهم شبه عراة" من أصحاا ودفع
وأتلف بعضها ، عن طريق ب الكثري من املخطوطات العربية القيمة، كما قام بزرع اجلهل

الذي  " Morice Wagner موريس فاغنر" عمدا أو حرقا وذلك بشهادة رحالة أملاين هو 
شارك يف احلملة على مدينة و ،قام يف اجلزائر مدة طويلة وذلك بـعد احتالهلا بست سنوات

أن جنود فرنسا قد أتلفوا عددا كبريا من ' رحالت يف واليات اجلزائر" وذكر فاغنر، قسنطينة
  .)2("املخطوطات النفيسة اليت عثروا عليها يف دار بن عيسى بقسنطينة

    
مبا فيها مؤسسات التعليم الديين، ، ا أقدم على غلق مؤسسات التعليم مبختلف ختصصااكم  

واصطبالت، نفت العلماء وشردت * كما حولت بيوت اهللا من مساجد ومدارس قرآنية إىل كنائس
و ذه األعمال اإلجرامية يكون العدو الغاصب قد سد مجيع منافذ احلياة على سكان . الفقهاء

وفتح مرابع العزة والترف والنعيم والثراء إىل كل من هو دخيل هجني مـستقدم ، صلينياجلزائر األ
  .من أوروبا
من صور البؤس والغربة والفقر واجلهل ، إن النماذج الشعرية اليت رصدها مفدي زكريا  

ئري وغربة اإلنسان اجلزا، تعكس بصدق غربته األليمة، املتناثرة داخل الظاهرة اإلجتماعية والطبيعية
، بشقاء الفالح وأنينه وتشاؤمه" وحنس من خالهلا بالثورة املؤثرة احلزينة ، فوق أرضه وبعيدا عنها

  إال أنه يف أخر القطعة داخله األمل  كيف ال وهدف الثورة، كما حنس بذلك يف شعر الرومانتيكيني

ترجع عاجال أم آجال فاألرض س، هو حترير اجلزائري فالحا كان أم غريه من الفقر واجلهل والعبودية
   )3("إىل أصحاا

  
  .La paysanneri, face à la colonisation (Edition en APE), Alger 1973, page 33عبـد الغين مغريب، - 1
   54- 53األدب اجلزائري يف رحاب الرفض والتحرير، ص ص  :نـور السلمان  - 2

Actes  du XIV   congres international d' alger,1905  3eme partie, pp 602-603             ينظر أيضا:  
  .عنابة يعود إىل القرن الرابع اهلجري حول إىل مستشفى يف: مسجد سيدي مروان * 

يف تلمسان  مسجد سيدي بلحسنوحول  1853سنة  كنيسة سانت فيليبهـ وبيت دكانه 1206الذي شيد سنة  مسجد كشاوةهدم 
  309املعد يف أبو عبديل اإلحتالل الفرنسي ومقاومة الشعب يف امليدان الروحي، ص  1972العدد املمتاز : األصالة ... الذي حول اىل متحف

   338تاريخ األدب اجلزائري، ش و ن ت ، ب ت، ص :حممد الطاهر الطمار  - 3

  بواعث الغربة اإلجتماعیة، في شعر مفدي زكریا:                                                              أوال 
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أن يزيل هذه الغربة ويذهب أغوار هذه  - عساه -واألمل الذي يشع يف قصائده والذي   
  .األحـزان
واملخططات ، خنلص إىل أن غربة مفدي زكريا كانت بـواعثها اإلحتالل الفرنسي وهكذا 

، والشواهد اليت عرضها من مناذج شعرية، ألبادته وتغريبه، اجلهنمية اليت رصدها للشعب اجلزائري
وميكن أن نلتمس له عذرا إذا كـانت ، وتعرض املآسي اليت حلقت بالشعب اجلزائري، تصور غربته
الن ذلك راجع الهتمامه باملضمون ، ملعربة عن غربته أساليب متوسطة يف بعض األحيانيف قصائده ا

احلاد الذي يعرض الظواهر العابسة احلزينة واملشاهد املفزعة اليت تعرض هلا يف السجن وخارجه، لذا 
 يعد هذا النمط من املآسي مواطن أحزانه، كما أن ظاهرة املربر هلا، قد طغت على قصائد الغـربة

ولكن تظل هذه الوثائق الفنية مملـوءة باألحاسيس الصادقة معربة عن ، عنده على اجلانب الفين
  ...و وثائق هامة يعجز التاريخ أن يصورها، الظواهر اليت تعرض هلا اإلنسان اجلزائري إبـان الثورة

  
  :ظاهرة اجلهل والتخلـف  -3

ألن كالمها يعد بابا واسعا يقود ، ر واحلرمانللجهل أواصر قرابة وانصهار تام تربطه بالفق         
فالفقر يتحكم باألجساد والقدرات ، منه إىل األخر اإذ مير أحديهم، ويفضي إىل الغربة واإلغتراب

وجيعلها ، واجلهل يتحكم بالنفوس والعقول والطباع، ينطلق ا اإلنسان حنو حتقيق أهدافه" اليت 
  )1("ياعتعيش يف دوامة التخلف والتقهقر والض

    
سنينا طويلة وبسبب ، لقد عـاىن الشعب الـجزائري من اجلهل بسبب اإلحتالل الفرنسي

حيث ، تعسف السلطات اإلستعمارية جتاه األطر التعليمية اجلزائرية اليت كانت موجودة آنذاك" 
د القانون وأغلقت الكتاتيب القرآنية واملدارس حب، عطلت الزوايا عن أداء مهامها التعليمية واخلريية

  .)2("اإلستعماري اجلائر
  
  
   83، ص1972، دار العودة، بريوت، "من أين جييء احلزن"  : اهلامشي عـلوي - 1
   11-10،  ص ص 1995، منشورات املتحف الوطين للمجاهد، 2، ط)  1971– 1962( احلركة الطالبية اجلزائرية  :عبد اهللا محادي  - 2

  بواعث الغربة اإلجتماعیة، في شعر مفدي زكریا                   :                                          أوال  
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هجر " إذ ، دفع بالعديد من أبناء الوطن إىل الغربةو، حيث خبت فيها أنوار املعرفة  
واحلبس واإلعدامات فكانت مثرة العشرين سنة من االحتالل للجزائر التجهيل * املدرسون بالنفي

  .)1("باجلملة للشعب اجلزائري 
وبدا ، حىت كان العصر احلديث الذي تفتحت فيه العقول وأينعت البصائر املغمضة عنوة  

خيم بستائره فوق أرض اجلزائر يندثر ويتبدد شيئا فشيئا حتت ضربات الوعي  ذلك السبات الذي
  .الوطين اجلزائري 

  
البسا عباءة هذه األوضاع املعقدة، وحتمل ، جاء مفدي زكريـا يف هذه الظروف الصعبة

فأضافت إىل ، تراكمت يوما بعد يوم، مسئولية سنني من الزمن من جهل وفقـر وحرمان وختلف
حىت ، وإىل اجلهل والشقاء ستارا  وحجابا، عذابا وإىل الغربة غربة، املأساة والعـذاباملعاناة و

وتأمل ملا أصاب ، فحزن الشاعـر، وقضت على كل بصيص من نور وأمل، سدت املنافذ والكون
وشوه صورة ، أنينه ولومه للدهر الذي سبب هذه الوضعية ألهله هفيوج، اإلنسان اجلزائري من مأساة

  .سلوبوطنه امل
ـَا        هو الدّهر ما أبقى مبقْلته دمعـا      وتلك اللٌَيايل السُود جر عنه النّزع

ـَأصبح يبكي صامتا بقَريـحة     تجمَعت البلْوى على وأْدها جمـعا             ف
  ن ينــعَىكئيبُ يناغي كلٌَ نضو معـذب     بِمهجته احلُرّى على وط      

ـَا، وينظر مكْلوما إىل حظٌ أُمِــه،     ويبرحهـا ـَادتها صفْع   ويَاله ق
  )2(الَ تطيق لَه رجعـا، وما كَانَ غري الشِعرِ سيفاً لبائسٍ      خياطب موتى       

    
  

: املفيت احلنفي  بابن العنايباملعروف  حممد بن حممود، والعالمة علي خوجةعالمة إن السلطة الفرنسية قد حكمت بالنفي واإلبعاد على الشيخ ال* "
  ...ابن اإلسكندرية، حيث أسندت إليه احلكومة املصرية منصب مفيت الديار، وبقي إىل أن مات هناك 

  309ص . : …اإلحتالل الفرنسي ومقاومة الشعب  :املهدي أبو عبديل ، 1972العدد املمتاز : األصالة 
   11، ص)  1971– 1962( احلركة الطالبية اجلزائرية  :عبد اهللا محادي  - 1
، اجلزائر  ANEPمؤسسة مفدي زكريا،   مصطفى بن احلاج بكري محودة،أجمانا تتكلم، وقصائد أخرى، مجعه وحققه،  : مفدي زكريـا  - 2

  81، ص )يا رمحة اهللا حلي يف منازلنا ( ، 2003

  بواعث الغربة اإلجتماعیة، في شعر مفدي زكریا:                                                              أوال 
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فيقول مذكرا باجلهل الذي إذا ، و مباعث هليب حزنه وأساه، مث يصف معدد بواعث غربته
  : جردها احلياة وأدخلها ظلمات التخلف ، أصاب أمة
  
ـَا ؟           ـِرِ هـل إلــى         مخازيك من يومٍ يرى بعده نفْع   أَمأْساةُ أبناِء اجلزائ

          عـاقَبتا تطوبا أدهى خم زائــرى             جعاملَس بةيخ من وكم القيت ، ليكع  
ـْل، إِنَـــه         إِذَا حلٌَ شعبا           أَورده النّزعـا، صاحٍِ، جزائر ما أشقاك باجلَه
ـَاإِنَ يحلٌلْ بِالَدا أَنالَـــها         من الـدَهرِ ماالَ تست*هو اجلَهلُ           )1(طيع لَه منع

  
لقد صور مفدي زكريا بواعث اليأس و الضياع اليت كان اإلنسان اجلزائري يعاين منها فوق 

فهي تعرب بشكل واقـعي وصريح ومؤمل عن مدى تفشي ظاهرة اجلهل بني أفراد اتمع ، أرضه
املستقبل نظرة تشاؤمية  وينظر إىل، هذه الظاهرة اليت جعلت الشاعر يفقد األمل يف التغيري، اجلزائري

ملا حيمله من ختلف وتأخر وتصادم ، منطلقا من واقع مأساوي ال يبشر باخلري، حزينة سوداء مظلمة
  .مستلهما مهم األحـرار من أبناء وطنه املسلوب، فيستغيث يف غربته، وأحقاد وشقاق

  
  دامها صرعى؟بـين وطين ماذا الركود بـأمَـة          رمتها العوادي تحت أقْ

  بالٍء، من سنِي يوسف سبعا؟]* سنون[  إَِآلم؟ و قد أودى ا، و أَمـضَها،              
ـَةً          لَن تطيقُـوا هلا دفْعا، بويالَت محـقٍ  و صادمها كَفُ احلوادث غيل

               ةهيف كل وٍج قَادا األحهدّـَـا إىل وشـر   شر غَـايات، طوين هلا خدع
  )2(والعين، والسّمعا، فَأَعـدم منها القَلْب  جهل خمَيَم،، ُ-ويالَه- ، وأَودى بِها   

  
 بعد أن استطاع املستعمر أن يوجد شعبا عاجز ا عن إعادة صورة ماضيه، وبعد أن أطفأ فيه وعيه لقيمه ومبادئه، ثبت يف ذهنه* " 

  "عادات جديدة يف التفكري 
IBRAHIMI AHMED TALEB, de la colonisation à la révolution culturelle ( Société 
Nationale d’Edition et de Diffusion, Alger, 1973, pp12-13 

  83- 82، ص ص )جزائر ما أشقاك باجلهل ( أجمادنا تتكلم، : مفدي زكريـا  -  1
  .82ص : مه من مفدي زكريا، املصدر نفسه وتقيي" سين" : يف األصل* 
   82ص  :املصدر نفســه - 2

  اإلجتماعیة، في شعر مفدي زكریابواعث الغربة :                                                              أوال 
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ألن هذه الظواهر  ايف أبشع سلوكيا، ممثلة يف الشقاق واألحقاد، وقدم بواعث هذه الغربة
كما يستعني بالصور ، أفرزت أمراضا وآالما تكدر حياة اإلنسان وتقـلقه، إذا تكدست يف اتمع
وإلبراز الواقع ككل بشكل يتـرك ، د هذا اجلهل وذاك الشقـاق ونتائجهمااملتنوعة العديدة لتأكي
مل ينقل الواقع كما هو فحسب بل أضاف إليه الوسائل املؤثرة " كما أننا نراه ، يف النفس أبلغ األثر

اإلنسان  ) 1("فيه الفقر والتخلف والشقاق بكل مبادئهم اليت ني، اليت يئ اإلنفعال بواقع مر اليم
  .دفعه لإلغترابوت

  
  )2(احلَياةَ تنازعا وخصاما]* نقْضي[و شتَت شملَنا،          ، واجلَهلُ مزَقَنا        

  
مث ال يستطيع الشاعر أن يوقف حرقته ملا أصاب اإلنسان اجلزائري من ظلم وتشريد   

ل مضامني األسى حيمل يف أجراسه ك، وجهل ويتمٍ، فيصرخ مالى شدقيه صراخا مدويا حزينا
  .والغربة

      تبحوبة، أصعلى العر ا ويلتاها    ياماَألقٌَد طرحالَ، وتعِى النمرت  
ـَاؤهـا يف أرضهم أَيتاما    ، قد غَدا  )اجلَزائر( يا لَهفَتاه علَى             أبن
        هـِـز   )3(ى احلَياةَ تعاسةً وظَالَماقَـضََ  ، بِمذلٌة       *من باع خبسا ع

أوصلت اإلنسان اجلزائري ، وظواهر إجتماعية عجيبة، على مناظر رهيبة، ويرتف قلبه دما  
فـيحاول ، مناظر ال يستطيع عندها الشاعر صربا، إىل احلضيض األسفل من التخلف واجلهل والفقر

  .أن جيمع قواه لرصدها كبواعث حادة يف غربته الطويلة
  

 
  

       355تيارات الشعر العريب املعاصر يف السودان، دار الثقافة، بريوت، ب ت، ص :حممد هـدارة  - 1
  138ص . ، وأنسب منه بالسياق ما أثبت" تقضي" : "مفدي زكريا "  يف األصـل ، و* 
  138، ص)ركب احلجيج حتية وسالما ( أجمادنا تتكلم،   :مفـدي زكريا  - 2
  138املصدر نفسه، ص " عزة "  " :دي زكريا مف" من * 
   138ص :املصدر نفسه   - 3

  بواعث الغربة اإلجتماعیة، في شعر مفدي زكریا:                                                             أوال  
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دـــرش بلَةزـَلَى كلٌ م   وأالف نَـشء ملسـح احلذَاء      ع
دبِالْعقلِ واَألكب ـُذْهب   )1(مناظر تدمي فؤاد احلَليــمِ،       وتـ

  
تذكر ويذكر ا أبناء شعبه املكبل وي، وواقع أمته، ويرثي يف غربته نفسه عن واقعه  

، أيام الـرسالة املباركة ومفاهيمها السمحـة، أيام العرب الوضيئة، بأغـالل اإلستعمار الفرنسي
إضافة يوم ، وأنارت العقول العربية لتصنع، وشرعت للكون املناهج، اليت حطمت القيود واألغالل

  . الناس هذا
ـَب، و قُصَ هلم                ـٌَابِقني        من السَلف الرّكٌَعِ السّجَـدن   أَ الس
               ــدإىل اَألب احلَاتَالص عالِ،        مباجل لُودخ ديناخلَال ـنم  
ـَدي؟                   )2(لَقْد عبدوا للْبننيِ السبِيــلَ        سبِيلَ احلياة، فَمن يقْت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  112، ص )فهذا فؤادي وهذي يدي ( أجمادنا تتكلم،   :مفـدي زكريا  - 1
   110ص :املصدر نفسه  - 2

  بواعث الغربة اإلجتماعیة، في شعر مفدي زكریا:                                                             أوال  
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تعـدد الـزوايا و إعـانتها للمحتل ، من بواعث الغـربة يف شعر مفدي زكريـا أيضا

ألا تكبل ، الشاعر فثار عليها، فمالت إىل جانبه وأرقدت العقول، يف نشر اجلهل والقيام بالتحريف
ويف إعاقة عجلة احلركة الزمنية وتدفعه إلـى ، اإلنسان وتوئـد كل تطلعاته يف احلرية واإلنعتاق

على القوى اخلارقة اليت رأت يف مثل هذه العادات واملفاهيم البالية املغرضة مجودا ، التخلف والتحجر
  .)1("جوهره اإلنساين الرحب أبعدت الدين عن" ألا ، وجهال وختلفا وتكبيال لالنطالق

  
وثورة ختلص اإلنسان اجلزائري من سيطرة فئة تستغل الدين دجال وقهرا لإلنسان وتغريبا   

  :و ترسيخا يف اجلهل والظالم فذكر مفدي زكريـا ذلك ، له
ـْفُونا سمومكم         أين الكـرامةُ؟ أين العدلُ وا حربا   ـَاعي الشَرِ أَك   أَف
  ينشد النُور من ذَات الظٌَالم؟ وهلْ         تـلْقَى الكرامةَ فيمن عرضه خرباأََُ  
ـٌَر الكَيد والتَدجِيلَ منتقما          أَضـحى لَه كيده تاهللا منقَـلبا     )2(من دب

لحد من حرية اإلنسان وطرق و طرائق ل، *أساليب منفعية ضد املبادئ اإلسالمية السمحة       
وكانوا سدا منيعا ، ومنارات مستقبله، ووضعوا أنفسهم رواد ماضيه، اجلزائري يف التفكري السوي

  .فأدخلوا اإلنسان واملكان يف غياهب الشطحات واجلهل والتخلف، للنور واحلياة
  
ـُوا الدِين والكَرامةَ وا     ـِ، م  لْـ          لعِلَطَم   نادبِخـزيِ، وقحـة وع
ـَداد  سَدَدوا ضدَ شرِعة اِهللا كَـابـو                 سا ألـيما، وضدَ كل س
              ـَـات   خـانِقَات أَمام كلٌِ مـــناد  وأَعـدُوا لشعبِهم ذَارِي
  فَغـدا الـدِين عـنهم يف ابتعاد  وانطَؤوا حتت هيكلِ الدِينِ ظُلْما،          

  
  
    345تاريخ اجلزائر احلديث، ص : رحممد الطمـا  - 1
  70، ص )ته يا عمان بنصر اهللا ( أجمادنا تتكلم  :مفدي زكريـا  - 2
. مل تكن السلطة الفرنسية تتورع من استعمال أسـاليب العنف والسجن لتنفيذ أوامرها وقوانينها، فسجنت أربعة من خرية جـمعية العلماء* 

  57األدب اجلزائري، يف رحاب الرفض والتحرير، ص:  نور السلمان"  :ينظر 
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    ـادمالع وسِ ذَاتؤُوا يف الرنى،     َ وبرائمِ كُــببالْع اسَوا النعد1(خ(  
  

وجرفته أساليب ، اليت أدمت قلبه، مث ال جيد الشاعـر سبيال أمام هذه الظواهر املنحرفة
فثار كاملارد يعدد عيوب هؤالء الدجالني ، ميادين الغربةإىل ، التدجيل واخليانة للشعب والوطن

أصحاب امللذات وأعواد العدو الدخيل احملرقة وأذنابه اليت ، اجلهلة بأمور احلياة، الدخالء على الدين
  .حتافظ على بقائه واستمراره

  
اليت تنبعث من أعماقهم احلاقدة على كل مدرك ، يدعو عليهم وعلى أعماهلم الشيطانية

  .كاشفا هلم عورام وجهلهم املركب، متصد هلم بالبينة، عامل مبا يذهبون إليه من دجل، قيقةللح
  

              ـٌَر ـِنات السواد  يا لَحا  اهللا أَوجها رسم الش   ر علَى صحنِها ه
ـَاة ا] نا  أَضغـا       [وقُلوبا أَفْعمن حقْدا، و           لرشادوزورا على دع

  فاستوى احليُ عندها بِاجلَمـاد    ورؤوسا قد عشَش اجلهلُ فيها،
  )2(طلِ، واحلَقُ دامـغُ اِإلشـهاد  ولَـكم مـوَهوا احلقيقَة بِالْبا                
       

مرارة فقد دافع حبدة و. قد قام برسالته أحسن قيام، يترآءى لنا مما تقدم أن مفدي زكريا  
و أبرز بواعث غربته من جراء األحداث والظروف القاسية اليت مر ، عن الكيان اجلزائري يف عقر بيته
من جراء الوسائل والطرق اليت ، وأظهر آمله وحزنه وعمق جراحه، وعاىن منها اإلنسان اجلزائري

خاصة وحتريفه للحفاظ  يف حماربة الدين، انتهجها اإلستعمار الفرنسي وأعوانه وأذنابه اجلبناء اخلونة
  .وإبقاء الشعب اجلزائري يف دوامة اجلهل والتخلف، على مصاحلهم

  
  
  
  
  73-72، ص ص )مصرع الفضيلة ( أجمادنا تتكلم  :مفدي زكريا  - 1
   75-73ص ص   : املصدر نفسه - 2
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  :ظاهرة القمع واإلبادة   -1
دامه أرض اجلزائر سياسة األرض احملروقة منذ أن وطئت أق، لقد استعمل اإلستعمار الفرنسي         

  .)1("حيث مل يكن يتردد يف استعمال كل الوسائل اليت يتوفر عليها من أجل إمخاد هليب الثورة"
  

وأمام ، أمام صرب وصمود الشعب اجلزائري، لكن كل حماوالت احملتل باءت بالفشل الذريع           
من خمتلف شرائح األمة من الشيوخ واألطفال و النساء  صور اجلرائم املقترفة ضد األبرياء اآلمنني

ومن مثة إرتفعت أصوات احلق ، حىت األرض واحليوانات واليت تفوق بكثري جرائم النازية، العاجزين
هنا وهناك  ممن أفواه رجال حمبني للخري وعاشقني للحرية واحلياة والكرامة ومدافعني عن السل

اليت يتعرض هلا اإلنسان * ألعمال الوحشية واإلباداة اجلماعيةمنددين بأصوات عالية ومستنكرة ا
وضد ما حيدث من تقتيل وتدمري وقمع وجتاوزات ، اجلزائري فوق أرضه الغالية على أصحاا

لقد كانت اازر الرهيبة اليت اقترفها " وإنتهاك احلرمات واألعراض وحقوق اإلنسان يف الوجود 
  . )2("نيني حمل استنكار من املنظمات اإلنسانية و أحرار العاملاالستعمار الفرنسي يف حق املد

  
وقد كان مفدي زكريـا يف طليعة الشعراء اجلزائريني الرافضني هلذه األساليب الالإنسانية 

وقد جاءت أشعاره ، من جتاوزات وأعمال يشيب هلوهلا الرضيع، ضد إخوانه فوق أرض اجلزائر
الذين " فضاعة اجلرائم اليت اقترفها سفاكوا دماء الشعوب ومصورة، جمسدة بصدق آالمه وغربته

  .)3("سيظلون حمل إدانة من قبل التاريخ واإلنسانية
ومن غربة الشاعر صور هلمجية ووحشية وقساوة احملتل الفرنسي ضد الشعب اجلزائري            
  .األعزل

   
   157، صاألدب اجلزائري يف رحاب الرفض والتحرير :نـور السـلمان  - 1
  233األفاق اجلديدة، بريوت، ب ت، ص راالجتاه اإلنساين يف الشعر العريب املعاصر ، دا :مفيدة حممد قميحة  - 2
جلأ ت فرنسا إىل وسائل متعددة لطمس تاريخ اجلزائر وشخصيتها وارتباطها األرضي واإلجتماعي حىت يسهل أمامها جمال التشتيت والتهجري * 

اإلبادة الثقافية، تعطيل نفوذ املساجد، تشجيع اللهجات احمللية خاصة الرببرية . التحقري واإلذالل: يبة مضمونا وتنفيذا وكانت تدابريها ره... 
  85-45األدب اجلزائري يف رحاب الرفض والتحرير، ص ص  نور السلمان،: ينظر .
  234ص :املـرجع نفسـه  - 3

  بواعث الغربة السیاسیة، في شعر مفدي زكریا                                     :                         ثانیا  



  
 

102  
  

ـَذي اليت تتفطر؟   ... أكباد من   ؟ هذي اليت تتقطٌر؟..ودماُء من   ؟ه
  تتعطٌَر؟، فــوق املذَابح للسمآ  ؟هذي اليت أَنفاسها      ... وقلوب من 
  طلقةً تتبختـر؟ ، اىل       حبل املشـانق ى؟ تلك اليت ترقَ...ورؤوس من 

  لظًى تتسعـر؟ ، من كل شاهقة  ؟عرض اجلزائر شبها     ....ومن الذي     
    ـَهنم ـُها      ... ُ أَج ـٌَر، من كلٌِ فـجٍ  هذي اليت أَفْواه     )1(نِقمةً تتفج

  
عندما يرى فضاعة وجحيم األعمال الوحشية  ، مفدي زكريا ةوتزداد بواعث غرب  

وتسليط كل ما ميلكه زبانية اإلستعمار الفرنسي من الوسائل الفتاكة ، وأساليب القمع و طرق اإلبادة
آالت املوت ، الذين صربوا وحتدوا يف وحدم وعـزلتهم وإمـكانام املفقودة، على أبناء اجلزائر

  :ووقفوا كاملارد اجلبار يف إباء و عزة ومشوخ، يقـول مفدي زكريـا ، الفتاكة
               ارقْتيلُ، ال النَالَ الت ، جنِال الس            مـهزثْنِي عال التنكيل، ي ،ال اإلعدام!  
  )األلغام(تدكٌُها، الً الشَامخــات    هوا طالَ، املاحقَات، ال الذٌَارِيات               
               راتال القَاص ،التافا         ، الغبها  كَواعتقَداس يستدو ،تــامخ ّفَضو  
               التها مبقـورةٌ           ، الَ احلامطونا  بهتَت أجِنذُبـح ،امزح ـُك   ....وف
ـِطام، بِفَمِ املسدسِ  واملَـراضع عوِّْضت أثْداؤها          ، ال                  *والرَصاص فـ

وحشية قمعية، ال إنسانية ال حتترم األعراف  تويزداد أمل الشاعر عندما يرى سلوكيا  
أعمال ال يأيت ا إال ارمون ، ألخالقية الكربى للكائنات البشريةواملواثيق اإلنسانية وال القيم ا
  . اخلارجون على أعراف البشرية

  
  شاخصونَ قـيام )* حولَ الفَضيحة( و آُألمُ يهتك عرضها وفُحولُهـا                         

              
  
  133، ص ) !! م الرشاس جل جاللهوتكل( اللهب املقدس،  :مفدي زكريا  - 1
  .كان جنود احملتل الفرنسي، يضع فوهة املسدس يف فم الطفل الرضيع، ويفرغه يف أحشائه* 
  ينتهكون أعراض النساء أمام ذويهم* 
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    ةاعلْفَضا لعـام، يالَقها األنـو على أَخع            تسمَووشٍ جح1(! من و(  
  

مبعثها بشاعة ، اعر ملا يرى، وحيدث ألبناء وطنه من طرف زبانية احملتلفحرقة الش            
يف كل مكان دون رحـمة ، األعـمال اإلرهابية واليت بالغ اإلستعمار يف زرع صور املوت والفناء

، كما تعكس هذه الصور غربة اإلنسان اجلزائري الذي إعتصم بالصرب أمـام بلـواه، أو شفقة
اليت ستبقى على مر األيام والسنني ، واألعمال اهلمجية الالإنسانية، إلجراميةوحتديه لتلك الظواهر ا
وصور مرعبة ناطقة على ظلم اإلنسان ألخيه ، وشواهد حية صادقة، حمل ذكر ورفض وإدانة

، كما يتكلم الشاعر. ووصمة عار ال متحى يف صحائف تاريخ اإلستعمار الفرنسي املعتدي، اإلنسان
يف حق األبرياء من أسر ، جلرائم املقترفة من طرف زبانية احملتل الفرنسيويتفجع لعظمة هول ا
، فأضحت يف حملة البصر وغفلة من الزمن يف عداد احملذوفني فوق األرض، وعائالت أبيدت بكاملها

ويصاب باضطراب، ويتحسر مبرارة على احلرمات املنتهكة من طرف سفاحي العدو احملتل على 
حبضور األباء واألزواج ، ظهرون يف شذوذهم النشوة ويطريون فرحا وزهواوي، البنات أمام ذويهم

  :فيصرخ عاليا فيقول غاضبا مناديا باإلنتقام ، الذين كبلوا باحلديد وشهر السالح  يف وجوههم
     نثْأَرـالً      ، سالٌَذي كان آه تللبي  امت به األلْغقَا، فرجحـقُه ستسح  
     نثْأرس ،ا   للبِنهسقُد يساليت د ا    تاخلَن السأح سقَى، ودنرضها اَألن2(ع(  

وتزداد آالمه ومواجعه ويشعر باحلزن القاتل عندما ينظر ، وتتعاىل زفرات الشاعر حرى ملتهبة    
حوله فال تصادف عيناه اململوءة بشرارات الغضب إالّ ظواهر ينشق القلب ويتمزق حسرة للدمار 

إىل أن ، فيـزيلها العدو احملتل من الوجـود، ب الذي يستهدف أساسيات احلياة وضروريااواخلرا
يصل إىل وصف أبشع الصور اليت قام ا العدو احملتل ضد أبناء اجلزائر دون مراعاة ملشاعرهم 

وأعمال جتاوزت كل األعراف والقيم اإلنسانية ظلما وعدوانا فيتوعد هؤالء ، األخالقية والدينية
  .ارمني بالقصاص والثأر

  
  
  46، ص )وتعطلت لغة الكالم ( اللهب املقدس ،  :مفدي زكريا  - 1
  200، ص  1960ختليدا للذكرى السادسة للثورة اجلزائرية ) سنثأر للشعب (  :املصدر نفسه  - 2
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ـَدا     يحسبه رزقَا -ويف فَمه الرَشاش  سنثأر للطفل الرَضيع و قد غ
  أثداؤها تلقَى، وللمرضعات الغيد  شقٌَت بطُونها   ، لَيات احلُوروللحب      
  فَما يستطيع دفعا وال نطْقَا، يراها  تؤتى زوجه وهو موثَقُ    ، وللشَيخ      

    ثْأَرنورِ، لألكْواخِ، سُى   ، والدمها  والقُرهشاملُ(يابَقَا*) النرـرقُها ححي  
  )1(يسوقهم للموت جالٌَدهم سوقَا  منني العامرِين ديارهـــم    ولْآل    

ومل يشاهد ما كان يقوم به ويفعله احملتل ، عن قرب، إن الذي يعيش أهوال الثورة اجلزائرية  
قد يترآءى ، أفعال يندى هلا اجلبني، اجلزائر من جرائم وتنكيل باإلنسان أبناءالفرنسي، ويقترفه ضد 

إن القضية أو املسالة مبالغ فيها أو أا مل حتدث على هذا النحـو ،  يقرأ أمثال هذه األشعارحني، له
بينما يف نظر ، بل ما هي إال عوامل الشاعر املتحمس املندفع وراء خياالته وأحاسيسه اجلياشة، أو ذاك

فإنه على ، له للجزائرعند احتال، العارفني أو املدركني حلقيقة االستعمار الفرنسي وخمططاته وأبعاده
، أعمال اإلبادة والقمع املعرب عنها على هذه الصورة أو تلك مطابقة لألصل" العكس قد يرى بأن 
و لرمبا بشكل مل يسبق له مثيل ، قد اقترنت بكيفية أكثر رعبا وبشاعة ووحشية، ألـا يف واقعيتها
  .)2("يف تاريخ البشرية 

         
وفق خطة ، دمري والبطش والقمع املمارسة ضد الشعب اجلزائريإن عملية التنكيل والت  

يهدف إجهاض كل ، فإا يف طليعة األساليب اليت إنتهجها احملتل منذ البداية، اإلحتالل الفرنسي
  .من حمتواها ةو إفراغ الشخصية الثورية اجلزائري، حماولة للثورة

قد باالستعمار و زبانيته إىل درجة تفريغ ومن هنا فإن املرء ال يتعجب عنـدما يذهب احل          
  مث الشروع، فيها** وإضرام النار، منازل األهـايل من ضروريات احلياة وتركهم هائمني مشـردين

 
  .كلمة فرنسية، تعين القنابل الكيمياوية احملرقة" : النابامل* " 

   201-200، ص ص)سنثأر للشعب ( اللهب املقدس،  :مفدي زكريــا  - 1
   82احلوليات اجلزائرية، العريب لإلعالم والنشر و الطباعة، دمشق ، ب ت، ص  :مود إحسان اهلندي حم - 2

إن احلرب اليت سنقوم ا، ليست حربا تعتمد على طلقات البنادق، وإا هي ألن حنرم "  : 1843مقولة بيجار إىل اجلندرمة الفرنسية سنة ** 
، كتاب اجلزائر لوزارة اخلارجية للحكومة املؤقتة للجمهورية "ذهبوا إذا وأقتطعوا القمح والشعريإ. العرب من مواردهم اليت تنتجها أرضهم

  11-10، ص ص  1961اجلزائرية ، دمشق 
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يف مجع سكاا دون إستثناء يف أكوام وطوابري بشرية تساق إىل االستنطـاق وأماكن 
  . املعتقالت و السجـونالتعذيب والتنكيل يف انتظار رحالت العـذاب حنو املنايف و

  
  فعاد شعـبا عنِيـدا، و احشري يف غَياهب السجن شعبا         سيم خسفًا         

  !!جمـدا تليـدا* إن في بربروس  مثوى الضَحايا       " بـربروس"واجعلي          
ـَـطٌَ                 )1(...املُرِيدا"** هومشني"لَت من قَبلُ   عــطٌلي سنة اِإللَه كما ع

  
، هـم سبب مهوم وغربة الشاعـر، إن الغـزاة كما وضحت بعض النماذج الشعرية

إن احملتل وزبــانيته ، كانت سبب حزنه و منابت آالمـه وجراحه، وأعمـاهلم الوحشية الضارية
تفنـن يف عملية وال، وش جثث األبرياء يف السجون واملعتقالت، ال يعرفـون سوى سفك الدماء

 مناهيك عـن اإلستهتار بالقي، عن أخـرها راإلبادة اجلماعية والتدمري العشوائي للقرى واملـد اش
وهتك األعـراض وممارسة ألوان وأنواع التعذيب بأسـاليب وطرق مل يسبق هلا مثيل ، اإلنـسانية

 وبعض األحرار يف فرنسا مما جعل الرأي العام الدويل، تاريخ املستعمرات وال احلروب البشرية يف
  .ينددون ا ألا جرائم متنعها القوانني وتستنكرها األخالق واألعراف اإلنسانية

  :ظاهرة السجون والظلم والتعذيب   -2
وال سيما حتت وبني قضبان ، وغربة يتصل ليلها بنهارها " مرة *** جتربة السجن            

والزبانية ، دو الدخيل هي اليت تصدر األوامر واألحكامإذا كانت سلطة الع، اإلحتالل الفرنسي
  تنفيذ  ةيعيش دائما منتظرا حلظ**** وهلذا كان السجني، دون حاجة إىل قانون، املتوحشون ينفذون

  
  اسم السجن الذي أقام به الشاعر وإخوانه اجلزائريون، باجلزائر العاصمة  " : بربروس* " 
  نية، و حمررها من االحتالل الفرنسيزعيم اهلند الصي : هــوشيمينه** 
             18، ص )الذبيح الصاعد ( اللهب املقدس، : مفدي زكريا  - 1

، دار صادر، بريوت، 13، ج )السني املهملة ( اللسـان  فصل  :ابن منظور سجنه، يسجنه، سجنا أي حبسه، : احلبس ، يقال  :السجن *** 
  203ب ت، ص 

املخصص البن : ينظر . األسري: فاستعمل حىت صار األخيذ ، أي شده: أصل األسري أنه ربط بالقدر فأسره ، خصصاألسري والسجني يف امل**** 
  187سيدة، ص

    845، ص2ج: عقده و عقله و تعقله و اعتقله، حبسه، املصدر نفسه ، يقال عقله عن حاجته ، احلبس :املعتقل 
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غربة السجن ، وال الوقت الذي سيستغرقه يف سجنه، وال يكفيه تنفيذه، وهو ال يدري ما هو، احلكم
  .)1("بعيدا عن األهل واحلرية، غربة دائمة إذا

  
هي ، واحلرية بالنسبة إىل مفدى زكريا الذي تعود على الشمس واهلواء النقي والصحراء   

وسلب ، فكيف حييا يف السجن، و قد يترك أهله و وطنه حبثا عن حريته وكـرامته، حياته و بقاؤه 
  .وجند صدى هذه املعاناة ظاهرة يتردد يف شعره، حريته و كرامته

  
يف عصر مفدى زكريا اإلستبدادي ، وإذا كنا هنا بصدد جتربة ظاهرة الغربة داخل السجن  

هي جتربة ، فإننا سنقف عند ظاهرة متميزة صاحبته عرب حياته* والغربة اليت يعيشها السجني، املظلم
، وعن وضعيته التعيسة، حزينا قويا يف سجنه عرب فيه عن حالته وغربتهفقد قال فيها شعرا ، الشاعر

  .لذا عد السجن كربة وغربة ومشقة ال مثيل هلا
وسائل جبانة غري ، وبطشه وخرابه، عندما أيقن احملتل الفرنسي وزبانيته أن أعماله اجلهنمية  
ين على أسس الظلم غضب عام شامل ومنظم ب، وغضب وثورة الشعب اجلزائري وحتديه، جمدية

وقـد عقد ، وأن اإلنسان اجلزائري ال يرضى ذا اهلوان والذل واإلحتقار، والغربة والتشريد والدمار
من جهد  هالعزم على الثورة والدفاع عن نفسه وأهـله وشعبه ووطنه، ولغته ودينه بكل ما تبقى ل

واضح من " عزمية اجلزائري الثائر و  بتنفيذ خمططه الثاين الرامي إىل كسر يوقوة، شرع احملتل الفرنس
استنطاق التقارير واملؤلفات لتلك املرحلة أن احملتل كان يزداد تطلبا وتصلبا كلما رأى إن خمططه 

و كلما وجد أن القوى اإلستعمارية األخرى يف العامل قد ، يسري يف طريق التحقق حسب هواه
فينافسها ويزيد عليها يف تدابري القمع ، اهتدت إىل أفانني مبتكـرة يف تركيز دعائم وجودها

  .)2("واإلذالل 
           
   185-184، ص ص 1982منشورات احتاد كتاب العرب، دمشق ، الغربة يف الشعر اجلاهلي :عبد الرزاق اخلشروم  - 1
: ظور جند الشروح التالية إلبن من" لسان العرب"إن الداللة على مفهوم السجن يف اللغة العربية موجودة منذ القدم ففي معجم * 

  .السجن: والسِجني . فقيل من السجن: سجنه ويسجنه وسجنا أي حبسه، وسجني : املصدر : السِجن، احلَبس، بالفتح 
   45األدب اجلزائري يف رحاب الثورة و التحرير، ص :نـور السلمان  -2
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فقام ، لق عليهم إسم العصاة واخلارجني عن القانونوالقضاء ائيا على وجود من كان يط   
وعمد إىل إذالل اإلنسان و تعمد حتطيم ، بسياسة القمع هلذه اإلنتفاضات الشعبية ياحملتل الفرنس

ومن بني مظاهر هذه السياسة املطبقة  بصرامة وإحكام ، معنويات اإلنسان اجلزائري بشىت الطرق
بدأها بتدمري القرى واملد ، تسليط حرب إبادة حقيقية" ي ودون شفقة أو رمحة ضد الشعب اجلزائر

وحرق الغابات واملـزارع وإلقاء القنابل على كل من يتحرك من إنس أو حيوان ، على سكاا راش
آلالف من احملتشدات وامعات واملراكز املعدة خصيصا للقتل  إقامتهناهيك عن ، يف مناطق بأمجعها
  )1("اجلماعي والتعذيب

  
اجلزائري فيها من تنكيل  اإلنسانكانت السجون واملعتقالت من أخطر ما أصاب  وقد  

لقتل وزهق روح  يومن أخطر الوسائل اليت جلأ إليها احملتل الفرنس، وبطش ودمار نفسي ومعنوي
، وضرب أعماق غضبه وتعمد زعزعة إميانه  بقضيته، املبادرة و اإلرادة لدى اإلنسان اجلزائري

، ويركن لإلستسالم، حىت يصاب باخلوار والوهـن، هبة والفزع واهللع يف نفسيتهوتثبيت بذور الر
وإذا كان املعىن التقليـدي أو اهلدف املتعارف عليه ، ويفشل بذلك يف اإلستمرار يف نضاله وكفاحه

يف أخطر الظروف ويف أسوء ، هو سلب للحرية أو تقييد هلا، من وجود السجون واملعتقالت" 
  .)2("احلاالت

، فإن السجون اليت أقامها احملتل الفرنسي قبل و إثناء الثورة التحريرية على نطاق واسع
املتعارف عليه أن السجون يكل وتوضع للذين يرتكبون أعماال خمالفة ، تفوق حدود التصور

  ر واليت تقضي حبسهم يف انتظا، منافية جلماعة إجرامية تأو ارمني الذين يقترفون سلوكيا، للقانون
  
  
   46األدب اجلزائري يف رحاب الثورة و التحرير، ص  :نـور السلمان  - 1
  86ص : املرجع نفسـه  - 2

  204، ص 1983العقوبة يف الفقه اإلسالمي، دار الرائد العريب، بريوت،  :أمحد فتحي نسي :  ينظر أيضا 
وما أكثرها، حيث يتحول األمل داخل ..آالم نفسية وأخرى خارجية. .برزت معامل األمل يف هذا الشعر، من نوعي السجن على حد سواء :األمل 

احلزين ألنه مؤمل واملفرح ألنه يؤدي رسالة مهمة نضالية يرتضيها عن ..السجن إىل عزف دائم من النشيج واإلنسياب احلزين واملفرح يف آن واحد
  31-30ص ص ... طيب خاطر
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املتنكر حلق اإلنسان أصال وخاصة ، ن احملتل الفرنسيلك، صدور األحكام املناسبة واملوافقة جلرمهم
قد حول تلك السجون إىل زنزانات ، والسيادة على أرضه، يف احلرية واحلياة الكرمية، اجلزائري

من ألوان العذاب اجلسدي والنفسي والتقتيل والتشنيع  لومقابر ظل ميارس فيها ماال يتصوره العق
رفضوا سياسة التغريب والتنصري واإلدمـاج، والعبودية ضد الشعب اجلـزائري رجاال ونـساء، 

) سجن بربروس ( السجون اليت ظلت طوال حرب التحرير أداة للممارسات اإلنسانية "  ومن أشهر
) الكدية(وسجن ، بتازولت بباتنة) ...المبيز( وسجن ، باجلزائر العاصمة) احلراش(بالقصبة وسجن 
فإا يف الثورة ) حمابيس ( ت اليت تعين هي األخرى وفيما خيص املعتقال، بقسنطينة وسواها

سبق  -تتمثل يف خمتلف األماكن اليت كان اإلستعمار جيمع الناس فيها لنفس اهلدف الذي ، التحريرية
ومما مييز املعتقالت عن السجون أن األويل يلجأ إليها اإلستعمار يف أوقات خاصة  -وأن اشرنا إليه 

واألشخاص الذين يساقون إليها لإلعتقال ال خيضعون للتحريات  ،فيقيمها حيث شاء، وحرجة
وهم يف الغالب ينقلون باستمرار من معتقل إىل آخر حسب الظروف ، الدقيقة وال حياكمون

   .)1("واملستجدات

  
قد يفوق بكثري ما ، فإن ما يتعرض له املعتقلون من تعذيب و إهانة، من حيث املعاملة  

  .لسجونيتعرض له احملبوسون يف ا
  

بعني " قصر الطري" ومن أشهـر املعتقالت اليت حتولت اليوم إىل متاحف للثورة معقل         
  . )2("آفلو" ومعتقل  "اجلرف" اليوم ومعتقل ) قصر األبطال( وملان 

            
ومفدي زكريا ميثل طليعة الشعراء اجلزائريني الذين ذاقوا غربة املكان وألوان العذاب داخل    

من ، وكان شاهدا عما جيري يف تلك السجـون، أكثر من أي شاعر جزائري آخر، السجون هذه
  ".بربروس" وخاصة يف سجن ، وألـوان التنكيل املسلط على أبناء اجلـزائر، شىت أنواع العذاب 

  
   19- 17، ص ص1990، ، منشورات جامعة باتنة، اجلزائر)1962- 1954(شعر السجون واملعتقالت يف اجلزائر  :حممــد زغينة  - 1
   19ص   :املرجع نـفسه   - 2
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وقبل أن نتطرق إىل إبراز وتوضيح واستعراض ما أمكن من الشواهد احلية ، ومن األنسب  
أن نبدأ احلديث عن حياة مفدى زكريا ، عن ظروف اإلنسان داخل هذه السجون املظلمة من أشعار
وذلك من مقاله األديب ذي املسحة ، ةاليت كانت صورة طبق األصل ألحاسيسه احلزينة الفريد

  .)1(و اإلحساس النابض ، الشاعرية الرقيقة احلزينة
    

يدل على معاناة حادة ، والذي صور فيه احلياة داخل ذلك السجن الرهيب تصويرا دقيقا  
وصف ألحاسيس املسجونني " والنص يف احلــقيقة ، ومهارة شاعرية وقدرة أدبية، وغربة قاسية
حلكم باإلعدام على أحد إخوام من لدن عودم من احملكـمة إىل حني تنفيذ احلكم  حني يصدر ا

يزخر ا وجتسيد لألحاسيس ) بربروس(فهو متابعة حية دقيقة ملشاهـد البطولة اليت كان ، باإلعدام
الثائرة اليت كان السجناء يشعرون ا وهم يشاهدون مواكب الصاعدين إىل منابر الشهادة يف أنفة 

هو ، وكان حرص مفدي زكريـا على أال تفوته جزئية من جزئيات هذا املشهد البطويل، وكربياء
الذي رفعه إىل إختيار النثر الوصفي التحليلي وسيلة بيان ألنه أقدر على تسجيل التفاصيل ورسم 

  . )2("وهو أطوع على إفراغ كل ذلك يف قالب قصصي جذاب، املالمح والقسمات
  

قاله الرهيب الذي فضل أن يكون عنوانه مـؤثرا ذا أبـعاد نفسية يفتتح الشـاعر م  
  .)3("كيف تتحدى املوت أمام املقصلة" حزينة 

وما عرف به من غربة ، *وما لقاه بني جدرانه من عـذاب، إذ حتدـث عن آالم السجن  
  نيوما يتعرض له إخوانه املسـاج، واصفا سوء املعـاملة من طرف زبــانيته، ورهبة وذعر

  
  
   74مفدي زكريا شاعر الثورة و النضال، ص :حممد نــاصر  - 1
           75ص :املرجـع نفسه  - 2
3 -  14، ص 1982جويلية  4، 7-6جنون االستعمار و جرائمه يف اجلزائر، جملة سريتا، العدد :تـوفيق بـرو  
تسليط املتواصل و املستمر لألضواء الكـاشفة على عينيه كالتعذيب بال، إىل أشـد العذابالسجن تعرض مفدي زكريـا يف : تعـذيبـه * 

من أالم حادة و دائمة يف عينيه أفرزت مضاعفات على مستـوى  -بعد ذلك ومدى العمر -ليال ـارا ألكثر من ثالث سنوات مما جعله يشكو
عمره املتبقي فخشي زبانية احملتل الدخيل أن ميـوت إذ أحدثت صداعا رهيبا مالزم له و أدى إىل ايار يف اجلهاز العصيب طول  يجهاز النخـام

  -، داخـلية و خـارجيةيف السجـن حتت سياط و كهرباء التعذيب مما حيدث ضجة و فـضيحة و ثورة الشيخ ااهد مفـدي زكريـا 
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وحتت أقبيتها املتآكلة ، املظلمة) بربروس(هناك بني حنايا سجن :" من عناء كبري يقول   
-بني دفني يف أعماق الزنزانات السرية، ثم ثالثة آالف أو يزيدون من خرية شباب اجلزائراملتداعية جي

وبني منتظر إحالته على احملكمة للبث يف قضيته اليت مت التحقيق فيها منذ ما يزيد عن  - رهن التحقيق
، وحضرة القاضي يف شغل برحالت الشتاء والصيف عن إمتام امللفات املكدسة فوق مكتبه، سنتني

وما يستعجله والعصافري يف أقفاص من حديد؟و بني حمكوم عليه بإحكام أقصاها إعدام وأدناها ثالث 
  .)1("سنوات

  
وبعد تصنيف أنواع املساجني واستعراض اإلمهال املطلق والالمباالة من طرف رجال   

انه املساجني داخل واملعاناة وحالة الغربة والظروف املزرية اليت يعيش فيها إخو، قضاء احملتل الفرنسي
وصف زنزانات السجن ، يأيت املقال على وصف مشهد حزين أخر، هذه الغياهب الرهيبة املوحشة

كاألنعام وهم  -بعد احلكم عليهم باإلعدام - وظروف وحالة السجناء الذين يقتدون ويساقون إليها
الذي يئن حتت ) بربروس ( حتت هذا اهليكل العابس : " مكبلون باحلديد، يقول مفدي زكريا 

ترهقها ، توجد سراديب عليها غربة، ويتندى من برحاء املعذبني وأنات املوكوريـن، أغالل السنني
احملجلني  -ضيوف املوت –منها زنزانات أشبه شيء باجلحور أعدوها إلنزال  -كذا -فـترة حنتوا

احملكوم عليهم  -أولئك الذين يسموم، باخلالخل يف السوق واملصفدين بالسالسل من األعناق
  .)2("-الشهداء الكرام –ونسميهم -باإلعدام

  
وكل ما تقع ، وحيرص مفدي زكريـا يف مقاله العجيب على نقل املشاهد الدقيقة احملزنة           
ويضمن كل ذلك ما خيطر ، و كل ما مير على مسامعه من أصوات األنني واألمل واحلسرة، عليه عيناه

  .فيدقق، وانفعاالت ومشاهد وأصوات وصور بباله ويصفع خياله من صور
  
فعل شيء ضده ألنه موهن اجلسد مضطرب  - وهـو على هذا احلال –فاندفعوا مضطرين إىل إطالق سراحه بعدما تأكدوا من انه ال ميكنه  -

  37-36بوحليا الطاهر ، تأمالت يف إلياذة اجلزائر، ص ص : ينظر . العقل
   9، ص 10/08/1959،  48وت أمام املقصلة، ااهد العدد كيف نتحدى امل : مفدي زكريـا - 1
   9كيف نتحدى املوت أمام املقصلة، ص:  املرجع نفسـه - 2
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الشاعر مشهد هذه احلركية الدائمة بكل مرارة وشرارات الغضب واحلسرة واألمل تتطاير   

ة ليعـودوا يذهب كل صباح عشرات من السجناء للمحاكم: " من بني احلروف والكلمات فيقول
ال يشعرون بعود الركب امليمون إال عندما يسمعون ' بربروس'وسكان ، يف املساء مثقلني باألحالم

احملكمة مصدرين  نصلصله السالسل فتنطلق احلناجر بالزغاريد واألناشيد على شرف الذين عادوا م
نباء يف مجيع قاعات مث تتجاوب األ، بوسام الشهادة الكربى شهادة املوت يف سبيل استقالل اجلزائر

وزواياه اخلمسة باإلعدام وثـمانية بعشرين سنة والباقون بأحكام تافهة وهي من اصطالح ' بربروس'
  .)1("املناضلني ما دون العشرة

  
، داخل السجون، بعد عرض هذه الظروف احلــادة املأساوية اليت يعيشها أبناء اجلزائر

ليصور املوقف احلزين الفريد ، مشهد الصرب على البلوى وهو، يعرج مفدى زكريا إىل املشهد الثالث
هذا البطل الشجاع الذي " مصطفى"من نوعه يف الصرب والتجلد أمام املصري واملوت، صديقا له 

وقد جرت العادة أن ، حكم عليه من طرف السلطة القضائية العسكرية الفرنسية باإلعدام شنقا
حىت أواخر الليل حول سرية أبناء اجلزائر األبطال " الدخ"يتسامر دوريا معه ومع سجني ثالث يدعى 

إال أن يد القدر ومفعول الغدر ، وطريق التضحية من أجل استقالل اجلزائر، ويذكرون الشهداء
وال يعود يف الوقت ، مما جعله يتأخر على املوعد املعتاد، قادته يف ليلة مشهودة من زنزانته إىل احملكمة

وقد ، اد بعث إىل مفدي زكريا خبطاب مفعم باإلميان والشجاعة والتضحيةوملا ع، احملدد املعتاد
وفرق ليله أملا ، ألنه خطاب أحرق أحشاءه على فراقه، حرص الشاعر على نقله كما هو ضمن مقاله

وهذه ، الذي قدم له ، فكان عهدا عليه أن يستمر صوت صديقه ماثال بني سطور مقاله، لفقده
تلك الكلمة اخلالدة اليت  -ما دمت حيا -فال أنسى، وإن أنس" نفسه  توطئة الشـاعر مع اخلطاب

، غداة رجوعه من احملكمة نزيال يف سراديب 57كتبها إيلّ أخي مصطفى أحد رفاقي الزنزانة رقم 
أخي العزيز ورفيقي يف اجلهاد 'وقد كنت أنتظر عودته للزنزانة ليتناول معنا طعام العشاء كالعادة، 

  أعرف إنكما تأملتما لعدم رجوعي إىل الوكر  -خالد -األخ  سالمي عليك وعلى
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الذي ألفناه والذي إعتدنا أن نتسامر فيه إىل ساعة متأخرة من الليل يفضي كل منا لألخر 
معا تاريخ أبطالنا  ضروكم كنا نستع، بذات نفسه ويبثه أشجانه فيجد عنده العزاء والسلوى

وكنا نقول دائما إن التضحية يف سبيل اجلزائر ال ، وشهدائنا األبرار ونفسح ألمالنا أفاقا غري حمدودة
  .وأن استقالل اجلزائر ال يقدر بثمن، حد هلا

  
وأقسم لكما بشرف اجلزائر إين مل أشعر يوما يف حيايت ،  نعم لقد حكموا علي باإلعدام  

فكأن اهللا أفرغ علي ، ة و السكينة اليت شعرت ا حني نطق رئيس احملكمة باحلكم بالطمأنينة والراح
وأودع يفّ روحا قدسية أصبحت أرى ا الدنيا  ابتسامة خالدة ، من مسائه سعادة ال عهد يل ا

فلـو اطلعتما علينا لرايتمانا نتعانق باحملكمة ونصرخ بلسان ، واحدة ةواإلخوان كلهم على حال
إنكم مهما تقتلون وتعدمون ، نرحب باملوت يف سبيل إستقالل اجلزائر: وجه الطغاة اجلبناء  واحد يف

بلغ سالمي جلميع اإلخوان وتدرعوا ، فإن  فكرة اإلستقالل لن متوت ما دام باجلزائر كبد حر
  .)1("بالصرب

دة أمام هذا املشهد وبغربة مفدى زكرياء احلا، يشعر مبرارة الظلم، إن قارئ هذه السطور            
حفظ له  فلم يكن منه إال أن، الذي وقف أمامه عاجزا عن رد الكرب عن صديقه، البطويل العظيم

، هذه الرسالة اليت تظهر بصدق العبارة حالة السجناء من أبناء اجلزائر داخل هذه األكوار الرهيبة
ء الذي يقوي اإلنفعال احلزين والشي، واملعاناة اليت يتلقاها يوميا أصحاب هذه أالماكن الدامسة

 توخمالفة مثل هذه األعمال والسلوكيا، هو هذه املواقف الرهيبة اخلالدة، الذي يقطع األحشاء
  .املتعارف عليها عند السجناء أو حىت العامة

        
ويسعى بشىت ، إن احملكوم عليه باإلعدام يقابل احلكم باإلغماء أو اهللع ويصاب بالفزع  
والطرق القانونية وغري القانونية إىل إلتماس التخفيف أو طلب إعادة احلكم ألجل املماطلة  الـوسائل

  هي صفة وشيمة رموز املشنقة  تلكن هذه األفـعال أو السلوكا. وإجياد فرصـة حلل آخر أفضل
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بشرف  هذا األخري الذي يقسم "مصطفى"و " أمحد زبانة " أمثال، األبرار ومتحديها من أبناء اجلزائر
مثل ، أنه مل يشعر العمر كله بالسعادة و مل يذق يوما طعمها، الغالية عليه أكثر من نفسه اجلزائر

، فأمثال هؤالء من خرية أبناء اجلزائر، اللحظات اليت عاشها عند إعالن احلكم عليه باإلعدام
، يظهرون الفرح والسرور، بالصرب والتجلد والتحدي، م الطغاة اجلبناء سفاكي الدماءيستقبلون أحكا

 - ويندفعون إىل بعضهم البعض باملعانقة يف رحـاب احملكمة، ويعلنون أصوات احلق من تكبري وليل
وحصوهلم على شهادة اإلستشهاد ، تغريا منهم على أم صانوا األمانة –أمام صائغي قـرار الظلم 

  .سبيل احلرية ملرضاة اهللا و الوطن يف
  

، يعمد مفدي زكريا لذكر بعض زبانية السجن واملوت بأمسائهم، غيضا وحقدا وأملا
بوجي "أولئك الزبانية الغـالظ الذين ال ينتدبون إال للمهمات القذرة ومن هؤالء السفاحني 

كلمة يتهامس ا : " كريا وعن أعماهلما الشنيعة يذكر موثقا مفدي ز" حراسة الليل"يف" وقرفيلوف
ومها ال يتناوالن ' قرقلوف' و ' بوج'السجناء كلما الح هلم يف احلراسة الليلية شبح احلارسني 

احلراسة بالليل إال ألمر خطري تنتدما إدارة السجن كلما عزمت على تنفيذ حكم اإلعدام لقساوما 
و لكن ذكاء السجني ' االثالثة صباح' ملوتو غلظة كبدمها وال يظهران أمام السجناء إال يف ساعة ا

  .)1("يكشفهما أينما كانا
  

ويتابع مفدي زكريا األحداث واملشاهد احلزينة الدامية اليت يتعرض هلا اإلنسان اجلزائري         
و حتتد ، داخل هذه الدهاليز املظلمة ويعمد إىل رصد املعاناة ورسم املأساة وتأزمها حلظة بلحظة

هـازئا من األقدار وساخرا ، عندما يتقدم احملكوم عليه باإلعدام يف إبـاء ومشـوخ ، الغربة عنده 
، فيغتاض مفدي زكرياء، وهو يصعد إىل املقصلة مكربا مهلال، من أسئلة القاضي البليدة التافهة

   وهناك أمام املقصلة ويف حفل من اجلالدين يسأله: " فيقـول ، ويشعر باألمل الشديد واحلزن العميق
  بل من عاداتنا ، ليس من عاداتنا أن نطلب: ألك طلبة تريـدها؟ فيجيبه بسخرية وإزدراء : القاضي 
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  أال ختاف من املقصلة؟ ما أنا بالذي أخاف.  أن عاجال أو أجال، أن ننتزع وسننتزع منكم إستقاللنا
فـيسأله  ، بل أن املقصلة سترتعد فرائصها من بعد قليل، أعـدت منربا ألمثـايلمن مقصلة 

هل لك وصية توصي ا؟ لقد كنت إماما تصلي بالناس فوصييت لك وألمثالك أن ، )فضيلة اإلمام(
اهللا : رأسه صارخا يف إذن الدنيا ارافع، مث يصعد املقصلة شاخما أنفه، !أكون اليوم إماما لتصلي ورائي

  : حتي اجلزائر ، ربأك
  

ـُودا     صرخـةُُ، ترجف العوامل منهـا                       :ونِـداء مضى يهـز الوج
ـَا     أشنِقـوين فلست أخشى حباالً      "                 " واصلبونِي فلست أخشى حدي
ـٌَياك جـالّ      "       "ت حقُـودا دي، وال تلتثم، فلس    وامتثل سافـرا حم

  "إِنْ عاش شعبِي سعيدا ، أَنا راضٍ    واقْضِ يا موت في ما أنت قَاضٍ،    "           
ـَحيا،            "           ـَزائر ت   )1("حـرَة، مـستقلة، لن تبِيـدا    أَنا إِنْ مت ، فَاجل

  
 الشاعر الباطنية أملا  وذكرى حزينة اليت ترسخت يف عوامل، ومن املواقف الدامية الكئيبة

مـواقف الصرب والتحدي النادرة اليت يتحلى ا شهداء املقصلة يف تنافسهم إىل دعوة ، ال تنسى
فيقول ، يترمنون ا وينشدوا يف مهرجان املوت، الشعراء لينظموا هلم مراثي البطولة واإلقدام

الشهداء " ، ا بصربهم الكبري أمام املوتفخورا بشجاعتهم معتز، منكسرا حزينا على فراقهم
املتنافسون يف ميدان اخلطابة فيوجهون طلبام سلفا لألدباء واملثقفني من أخوام املساجني ليتفننوا 

  .)2("أقوى من سابقيهم يصرصرون ا يف مهرجان املوت؟ صهلم يف حترير نصو
  

ب الشاعر أن يسكت تسمع هذه الصرخة الصامدة املتحدية تبلغ اآلفاق حيث يطل  
  .الكالم ويعلو الرصاص ألن العدو ال يستفيق من غثيانه إال حتت دوي الرصاص
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أشعاره صمود اإلنسان مثل هذه املواقف جندها منتشرة بكثرة يف اللهب املقدس تربز   
  .فوق األرض حيث يرتقي اإلنسان اجلزائري فوق املآسي طلبا للعزة والشهادة

  
يف عوامل مفدي زكريا وسكنت ، ومن املواقف اليت رسخت بواعث احلزن والغربة  

وكل ، وهم يتسابقون ويتنافسون، مشهد أبناء اجلزائر أمام املقصلة، ذاكرته دون أن تربحها حلظة
لينفذ فيه حكم اإلعدام مما يستدعي تدخل إدارة السجن ، م يريد أن يتقدم إليها قبل غريهواحد منه

وعلى ضوء ذلك يتقدم األبرار ، والرجوع إىل السجل الذي تقيد فيه أمساء املساجني، لفض الرتاع
، وصرب وحتد، حبرقة : يقـول، فيقوم ابن اجلزائر، فينادى عليه، كل حسب رتبته أمام مشنقة املوت

  .الذي ميثل أول شهيد دشن هذه اآللة اللعينة *واصفا املرحوم أمحد زبانة
  

  يتلُو النَشيـدا، يتـهادى نشوانَ  قَــام خيتـال كاملسيح وئيـدا            
   ايستقبل الصباح اجلد يـد، فْلِ  أو كـالط     ، باسم الثٌَغرِ، كاملَالَئك       
       اخمًا أَنشـُه ـًـا     ، ف ـَالَالً و تيه ـُودا، رافعا رأْسه  ج ـَاجِي اخلُل   ينـ
  !مـن حلْنِها الفَضاء البعـيدا ألُ       مْــتَزغْردت ، رافالً يف خالَخلِ       

  اووافَى السَماَء يرجو املزِ يد، راجا       عْــموامـتطَى مذبح البطـولة     
ـُو، ىوتـعالَ          ويدعـو الرُقُودا، كلمات اهلُدى  ...    مـثل املؤذن، يتل
ـَضى يهز الوجـود  ترجف العوالـم مـنها      ،ُ صرخةُ        )1(: اونِداُءُ م

          
و الشيء يعظم و يكرب يف تلك  -اهللا أكرب حتي اجلزائر–ال شيء يقـوله السجني إال كلمة   

و يف هذا املشهد الكئيب ، تتردد يف أرجـاء السجن - اهللا أكرب–إال كلمة ، زينةاخلطا الرهيبة احل
ليشيد بإخوانه املساجني أبناء اجلزائــر ، املفـزع خيلص مفـدى زكريا من صور املعـاناة

  هكذا يستقبل أبناء : " فيقول ، الذين يعانـون ألوان البطش والقتل الشنيع داخل السجون ، األبرار
  
  . ، بسجن بربروس1955جويلية  18أول شهيد نفذ فيه حكم االعدام ليلة : زبانة  أمحد* 
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، وإنّ شعبا له من قوة اإلميان وصدق العقيدة، وهكذا ميوتون إبتغاء البقاء، اجلزائر املوت ألجل احلياة
ولن تستطيع أية قوة يف هذا الوجود أن تصده عن بلوغ ما يصبو ، أبـدا هذا الرصيد لن خييبه اهللا

  .)1("إليه من جمد وكرامة
 

ومن خالل املشاهد املرعبة اليت نثرها داخل ، ومما تقدم ندرك عمق مأساة مفدي زكريـا
صلة ندرك قيمة حـرصه الشديد على نقل هذه األنـفس املغتربة املتأملـة املقبلة على مق، املقالـة

من آالم وغربة " بربروس" وتوضيحا دقـيقا ملا جيري داخـل سجن ، املوت بكل شجاعة وصرب
" بربروس"لذلك كان سجن ، ومآسٍ وما يصاحبها من معاناة وما تتركه من حزن ووحشة وغيض

  .حبق سجن غربة ما وراءها غربة إال املوت
  

إبان ، غربة السجون يف -وهي عديدة - ومن مجلة املآسي اليت ميكن الوقوف عندها
اخلوف والقلق ، العميقة" بربروس"واليت عرب عنها مفدى زكرياء داخل دهاليز ، الثورة التحريرية

  .وسواها من ظواهر الغربة واحلصر... واألمل والعذاب والشوق واحلنني
  

ولغة التحدي املطلق للسجن وزبانيته ، عرفنا عن مفدي زكريا الصرب والتجلد يف شعره
فقـد مر داخل هذه الدهاليز بإنفعالية مؤملة تولدت عن أفعال شنيعة شاهدها ، جاننيمن الس

وخترج ، أعماق أناته الباطنية نفيحكي حلظات الغربة واألمل والعذاب املنبعثة م، وحدثت له شخصيا
امل احلرية ومن حوله يف نوم عميق ال يدرون ما حباله البائسة الساحبة يف عو، تسابيح خبياله حنو العلياء

  "وتعطلت لغة الكالم." وأصوات الشهداء اليت ال تنام ، املفقودة
  

  )عصام(يف اخلَالدين ، بيانها         و زكَّا بِها) الشَهيد(وِرسالةُُ  صاغ    
  وهفت بـه حلماكُم اَألحـالم  خياله     " بربروس"أَسرى ا من       

  ...و الرَفاق نيام...عزف حلنها        وقْع السَالسلي، غَنَى بِها يف اللٌَيل  
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             حبـرها          ، والقَلب قْطعات يَباآلن   هاألوزانُ: دقٌَـات ،ام1(و األنــغ(  
    

ألن احملتل الفـرنسي ، ـربة ال تطاقومن الطبيعي أن تتحول حياة السجني جحيما وغ  
مما جعلهم ال مييزون يف غياهب تلك ، مل يترك أدىن وسيلة إالّ و جرا يف عملية التنكيل باملساجني

ـّوا معانقة اهلمـوم اليت ال تربحهم عـلى اإلطالق، الـدهاليز املظلمـة بني الليل والنهـار ، ومل
مفـدي : ياة السجن عنده سيان يقـول فيصاب السجـني باألرق والقلـق وتصبح حـ

  "  :نشيد بربروس" زكـريا 
     جبنود الكفاح..    يا سجن إزخـر  

                                  فأنت يـا سجن طريق اخللود..!!  
  أنت،     حمراب         الضحايـا                       

  يف         حناياك         األسـود     
  )2(...يـا بربـروس ....أنت .... أنت .... أنت                             

  
لقد أثارت غربة السجن لدى مفدي زكريا حنينه وشوقه إىل األهل واألبناء وهواء 

يف الساعة املتأخرة من الليل عندما ، وهلفة واشتياقا إىل أهله ةفهو حيترق وراء القضبان غـرب، الوطن
صاعقة حممال " سلوى"ويرتل عليه طيف ، اهلم و تتزاحم عنده الذكرياتيزوره ، يكون اجلمع ينام

فيطري ساحبا ، فيدخله هذا الطيف يف عـوامل الذكريات، شاكيا مرارة الفراق والبعاد، بالشوق
  "73من زنزانة العذاب رقم :" فيقول ، مسترجعا حلظات فريدة من نوعها عند اللقاءات

  ليس يستـرق، دافئة      قد نام عـنها رقييب ،كـدنيا احلب، ورب نـجوى        
  كله عبق، )سلوى(من ذكر، فالسجن  معطرة     ) سلوى(من ، عادت ا الروح      
  إال أنـه ومـق؟، هال تذكرين فىت        ما ضره السجـن، يــا فتنة الروح       

  
، 1957ن املنظمة الدولية لقضية اجلزائر يف دورا الثالثة عشرة سنة مبناسبة خذال) وتعطلت لغة الكالم ( اللهب املقدس، :  مفدي زكريا - 1

 .52ص
   88، ص)نشيد بربروس :  ( املصدر نفسه  - 2
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  فنتفـق؟ ، إذا ما احلظ حالفنا         إليك أهتف يا سلـوى، هـل تذكرين            
  )1(ل يف الشاطئ و نعتنق؟و حلـن املوج يطربنا          إذ نفرش الرم، أم تذكرين           

  
فدفعته غربته إىل ، عندما يتذكر أبناءه وهو بعيد عنهم، كما تتضح غربة الشاعر شاخصة

فإن تعذر عليه ذلك راح ، وزه الذكريات واألشواق متنيه إىل لقائهم وضمهم إىل صدره، احلنني
من التعبري عن تلك احلالة يعرب عما خيتلج يف نفسه من مشاعـر وأحاسيس بشىت الوسائل اليت متكنه 

: خفقة فـؤاد ." يقول مفدي زكريـا يف صفحاته الضائعات، واحلـرقة اليت ال نظري هلا، العصبية
  " .زهرات ضائعات يف صفحات ضائعة 

  وكم بني أستـار، الدجى من مدامع،         تكـاد من إلألالء تشـرق الظلما               
  ـات األثري من األسى         يكاد صدى أناتـه يسمع الصـماو كم بني طيـ               
  فيا أيـها البـني املمـض صـبابـة         ويا أيـها الدهر املسيء بنا حكما               
  و يا كبـدي احلرى، ويا مهجيت اليت         تسيل مع األيام واللوعيت ســقما               
  )2(مكتوب؟ هل الدهر باسم؟         هل الربء مقدور، مرجى لنا يـوما؟ هل القرب               

    
حيـملنا هذا الوصف املضن األليم إىل الصورة املـادية اليت يتراكم فيها قـوة احلـدث   

وهو املنتج لألمل الذي ال يقف عند حد الرومنطيقي املتغين باألمل رد أنه كذلك بل  - التعذيب -
  ..         ة قضية إجتماعية وسياسية هو أمل موظف خلدم

  
حيث ، كما يظل موضوع الوطن من أعمدة ظاهرة الغربة عند مفدى زكريــا  

، وعرب بصدق وهلفة عن حبه واشتياقه هلواء وأرض الوطن، خصص العديد من القصائد هلذا الغرض
  أعظم عــربون للوفاء " ئرإلياذة اجلزا" و تعد ، إىل درجة املبالغة و املغـاالة يف كثري من األحيان

  
  
  1955أفريل  28، زج بالشاعر يف زنـزانة انفرادية مظلمة بسجن بربروس، يوم ) 73زنزانة العذاب رقم ( اللهب املقدس :  مفدي زكريا - 1

  22-21فهاجت يف أعماقه املواجع، فقاهلا وحفظها دون أن يكتبها، ص ص 
  90 - 89، ص ص ) اد، زهرات ضائعات يف صفحات ضائعات خفقة فؤ( أجمادنا تتكلم :  مفدي زكريا - 2
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هي من روائع ، وأحـداث أليمة، وسطرت وقائع دامية، قد خلدت أجمادا حقيقية" ألا ، للـوطن
... !ولكن من صنع اإلنسان اجلزائري يف امليدان، وال من اصطناع شاعر، ألي من خلق اجلن، الدهر

و حىت إذا ما كتب هذا ، أي أحسن كتاب، ائر حىت اليوموهي أحسن سجل ملأساة و تاريخ اجلز
وأكثـره وقـعا ، فستبقى إليـاذة اجلزائر أروع تاريخ هلا، شاملة، بصفة كاملة، التـاريخ يوما ما

. )1("!واإلستشهاد يف مغرض اإلستشهـاد و اإلحتجاج، والتذكر، وأسهله على احلفظ، يف النفوس
  ".منغلقا أم مفتوحا" ذب آالم السجن وال يهابه سواء أكان من أجل هذا كان مفدي زكريـا يستع

    
ملحمة امتدت فصوهلا ومآسيها عشرات السنني يتألف من أحداثها وأيامها، ونضال   

إغنائه جبهاد جديد ضد : رجاهلا، وأدبائها صفحات مثالية من العناد املستميت للحفاظ على التراث
  ..قوي قاهرة ومدمرة 

           
، وغضباته، وصيحاته، وصرخاته، معاناته" إلياذة اجلزائر" د مفدي زكريـا يف وقد أنش
  :حبه مللحمة الوطن فيقول ...وسخرياته

  
  جزائر يـا مطلع املعجـزات        و يا حجـة اهللا يف الكائنـات               
  و يا وجهه الضاحك القسماتو يا بــسمة الرب يف أرضه                          
  )2(و يا لـوحة يف سجل اخللـو       د متـوج ا الصور احلاملـات                

  
  : فيقول ، و تتفجر حناياه عشقا و لوعة يف حب الوطن، ويزداد حبه

  وحـلم فـؤادي، هذي بـالدي       ومعبد حـيب...فيا أيـها الناس                  
  و صغت الشوادي، وأترعت كأسي  ،     عصرت النجوم، ألجـل بالدي          
           

   1وزارة الثقافة و السياحة، باجلزائر، السنة السادسة عشر، العدد ، إلياذة اجلزائر جملة الثقافة :مولود قاسم نايت بلقاسم  -1 
  15 -14، ص ص1986فرباير  9  
   15-14، ص ص إلياذة اجلزائر، املعهد التربوي الوطين اجلزائري، ب ت :مفدي زكريــا  -2
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  يوم نادى املنـادي...يسوق اخلطى       بساح الفـدا...وأرسلت شعري  
  ....و عـاد....عن مثود: وأوقفت ركب الـزمان طويـال      أسائلـه  
  هـي ذات الـعماد؟  .. من عهد نوح        وهـل إرم.. وعن قصة اد  
  )1(!دون عــناد.. .اجلزائر: فـأقسم هـذا الـزمان ميينـا       وقـال  

  
و يتساءل عن ،مشدوها موعند هذه األبيات يقف املرحوم مولود قاسم نايت بلقا س  

هل هناك من قال مثل هذا؟ " عظمة هذا احلب إن كان موجودا عند أدباء التاريخ فيقول رمحه اهللا 
و أنا شاكر ، نيبربكم وهو ربنا ورب العامل، من فضلكم، دلوين، من !إحبثوا يف تاريخ األدب العاملي

  .)2("أيها القراء الكرام، لكم مقدما
  

قد أحس بقرب امليعاد مع خالقه ،وكأنه يف غربته وهو يكتب آخر سطور إلياذة اجلزائر           
ويودعها ، بعد أن جمد بالده، إذ تويف بعد ذلك بقليل، مثن حرية الوطن ، واإلحتاق بإخوانه الشهداء

وال السكينة سوى أمل ، الذي مل يعرف الراحة، يعود إليها جثمانه اهلامد  قبل أن... الوداع األخري 
  ...السجن والترحال والنكران واجلحود

  
  بـأي  لسـان؟،أغـىن عالك    األمان األمـان     ، بالدي، بالدي               
  تقصر عـنه اللـغـى      ويعجزين فيك سحـر البيـان، جاللك               

  وما احترموا فيك حىت الــزمان  حىت الطغـاة     ، و هام بك الناس               
  وتـفشى احلنـان، تشيع اجلمال و اشـراقة الروح منك تناهت                     
  )3(األمان، األمان، بالدي، بالدي   وأزكى سالمـي   ، إليك صاليت               
    
    

  
  21جلزائر، صإلياذة ا :مفـدي زكريا  - 1
  15إلياذة اجلزائر، جملة اللثقافة، ص: مولود قاسم نايت بلقاسم  - 2
   102إلياذة اجلزائر، ص  :مفدي زكريـا  - 3
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وهذه زفراته احلارقة اليت نثرها طوال العمر ، هذه منابع غربة مفدي زكريا يف حب الوطن
اليت تغىن ا حبا وختليدا ، هوهذه هي بواعث غربت، يف التعبري عن كفاح الشعب وذوده عن أرضه

وكاد ، الذين شردوه -األفّاقة -و ظلم من طرف بعض الزعانف، الذي كافح من أجله، للوطن
  .وعدوانا وتزييفا للتاريخ، الوطن أن بفقده ظلما

  
وإذا كان الشعر اجلزائري يف أغراضه املختلفة عموما حيفل بتصوير مأساة وغربة ما   

فإن شعر مفدي زكريا يف هذا املوضوع يبقى ، املمارسات الالإنسانيةيدور داخل السجون ألوان 
وميثل اجلزء األول ، ألن الشاعر قد دخل السجن مرارا وتكرارا، و حيتل املقام األرفع، املرجع الوحيد

قد عرف ، "من أعماق بربروس"اليت اختار لقصائد السجن عنوانا مثريا" اللهب املقدس " من ديوانه
، ثلج و جلد، كهرباء، اجلسدي، ما يعرفه كل الثوريني من ألوان التعذيب النفسي السجن" غربة 

و الصلب على األشجار يف ، و جتويع، واحلبس يف الغرف اإلنفرادية، وغطس يف املاء إىل حد الشرق
  .)1("وتسليط األضواء الكاشـفة على العينني مدة طويلة وغريها، والتعريض لنهش الكالب، العراء

   
، هذه األعمال الوحشية مل جتد عند مفدي زكريا سوى الصرب على اآلالمكل   

ومل تكن الغربة واجلراح واآلالم إال أقالما ، والتضحية مبا ميلك من أجل مبادئه ودينه وحرية وطنه
كتب ا أحـزانه ومعاناة إخوانه وما يالقونه صباح مساء من طرف زبانية احملتل الفرنسي املستبد 

وداخل هذه الدهاليز الرهيبة وهذه السجون أبدع مفدي زكريـا ، كيل بدون انقطاعمن بطش وتن
، الن املعاناة هي اليت تفجر الصدق الفين، أروع قصائده الثورية إن مل تكن أروع ما نظم من شعر

ويقول أا القصائد الوحيدة اليت ، وكان الشاعر نفسه يعتز بتلك القصائد اليت كتب بعضها بدم
اليت شرفته بأن أهداه شعبه وسام  فوأحسب أن تلك الظرو. من شعره عن ظهر قلبحيفظها 
وهـذه التسميـة أي ، ويـكفيه ذلك الوسـام، ةفـسماه حبق شاعر الثـورة اجلزائري، اجلهـاد

  )2() "وسام أو تسمية أخرى ( 

  
  19مفدي زكريــا شاعر النضال و الثورة، ص : حممد ناصر - 1
  19ص : املرجع نفسه - 2

  بواعث الغربة السیاسیة، في شعر مفدي زكریا:                                                              ثانیا  



  
 

122  
  

واليت تظهر أبعاد ، أشهر قصيدة يف شعر السجون يف الثورة التحريرية  روميكن إعتبا  
، وإقدامه على حتمل اآلالم والشدائد، وتعكس بصدق عظمة اإلنسان اجلزائري، املآساة والظلم

من شهداء العزة  - سبق احلديث عنه  -وتعطي صورة ناصعة يف التحـدي واإلميان عند أول شهيد 
  .  لكرامة و ا
  

أروع مناظر " يف هذا القصيد املشحون بالغضب واألمل والفراق املر، فجر مفدى زكرياء   
تتصاعد يف نغم ، واستخدم فيها لغة هامسة، الفرح واإلستبشار من خالل أفضع املواقف مها وحزنا

عظمة هادئ ولكنه حيمل يف أعـماقه ال، من حبر ساكن ةحزين فتشعر وكان القصيدة صفح، هادئ
  .)1("والقوة

  
وقدم لنا الشاعر معاناته اخلاصة وغربته املوحشة ، وهي قصيدة قد تعرضنا لبعض أشعارها  

ألنه أصبح يف غربته تلك ال خيشى ال السجن ، وعدم اكتراثه مبا حييط به من زبانية، داخل السجن
فيقول مغتربا ، األخرى حتولت إىل سجن هي  ألن ملّ احلياة اليت أصبح يراها وكأا ، وال زبانيته

  :فيزداد اضطرابا وقلقا ويشعر بالضياع ، متأملا وحيدا ال يرى سبيال
  

ـْـدي، مفتوحُ  ومغلـق        يا سجن، بابك، أم شدت به     احللق-سيان عن
  طَفقـــلْهبين         أم خازن النـار، يكـويين فَأصا اجلالد ي ،ياطأم الس  
ـْرِ ، أم أسقَى فأنشرِق       إن شتَى منابعه واحلوض حوضُ ، و     ألقى إىل القع

  )2(! سرِي عظيم، فال التعذيب يسمح يل       نطقًا، ورب ضعاف دون ذا نطقُـوا    
         

حتكي بصدق العبارة عن بواعث هذه ، مفدي زكريا االغربة اليت عاىن منه رهذه صو  
  من ألـوان التعذيب الوحشي الذي كان يتعرض له أبـناء اجلزائر الغربة اليت تصور جوانب متعددة 

  
  65مفدي زكريا شاعر النضال والثورة ، ص  :حممد ناصـر  - 1
  21 -20ص ص   -أهوى فيك طلعتها .. بنت اجلزائر  -، ) 73زنزانة العذاب رقم ( اللهب املقدس،  :مفدي زكريا  - 2
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فلم يزدهم بطش ، فأصبحت احلياة عندهم جحيما ال يطاق ،األبرياء داخل هذه الدهاليز الرهيبة
ألم عرفوا ، وأضحى السجن عندهم ال خيشاه أحد، زبانية احملتل الفرنسي إال صمودا وصربا و حتديا

  :فيقول ، فيه كل ألوان العذاب واألمل
  

  قيا سجن، ما أنت؟ ال أخشاك تعرفين        من حيذقِ البحر، ال يحدق به الغـر  
             قــعـة         وذقت كأسـك، ال حقـد وال حن1(إين بلوتك يف ضيق، ويف س(  

  
إن غياهب السجن وظلماته وغربته عند مفدي زكريا ليست إال الرمز األبدي لطموح   

ال بوصفه فردا يهوى املغامرة  ضدخول اد من بابه العري ىوحرصه عل، اإلنسان اجلزائري
ولكنه بصفته حيمل رسالة شعب يرنو إىل اخلالص واإلستقالل ، ء املخاطرة بالنفسواإلندفاع ورا

  : واحلرية، يقول مفدي زكريـا 
  

  اسيم خسفًا، فـعاد شعبا عنيد    واحشرِي يف غياهب السجن شعبا                 
  )2(!! ـدا تـليداإن يف بربروس جم  مثوى الضَحايا      " بربروس"واجعلي                

    
إن قوة الصرب واحتمال األلـم يف سبيل احلرية سبيل مفدي زكريـا يف النضال، ألنه   

فالسجن عند مفدي زكريـا ال . حيمل قضية وطنه وشعبه يف قلبه ويتوقع األهوال يف سبيل بلوغها
سد حبق مأساا بل بوصفه وضع مجاعة وأمة جت، ميثل حالة فردية يعاين منها يف غربته شخص ما

وإن السجن أحـد هذه البواعث اإلرهابية اليت يـسلطها احملتل الفرنسي ، وتشردها وغربتها القاتلة
وعلى هذا الضوء فإن موقف الشـاعر منه ال خيتلف عن موقفه من وسائل ، يوميا ضد أبناء اجلزائر

  .اإلرهاب و بواعثه األخرى يقـول مفدى زكريا
ـَزمه  ، يلال التقت، الَ النَار     ! ال اإلعـدام، ال التنكيلُ، ال السِجن   يثْين ع

  
  21، ص ) 73زنزانة العذاب رقم ( اللهب املقدس،  :مفدي زكريا  - 1
  18، ص )الذبيح الصاعد : (   ملصدر نفسه - 2
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  )1()األلغـــام(ها تدكٌُ، ال الشَاخمَات       هو طـالً، املاحقَات، ال الذٌَاريات               
    
، وتربز عظمة البلوى واملأساة، تظهر بصدق حقيقة املعاناة، هذه الزفرات الشعرية  

وأمناطا مشكلة ، ملوقع ال حيوي إال أشكال البطش واإلعتداء والعذاب، وتقدم للعاملني صورا حزينة
مياه األحواض اململوءة  والغطس يف، كالسياط احلارقة لألجسام الربيئة، من أنواع غرائب التعذيب

، والتواصل بدون توقف أللوان التعذيب، وغياب أوقات الراحة واحلرمان حلظات النوم، بـالدرن
تتآلف فيه اهلموم وتتضاعف ، وليل مظلم، وكل ذلك يصاحبه فراغ رهيب يف أعماق الذات

الشاعـر يرسف  وخاصة إن،ً ذلك أن ليل اهلموم طـويال" ويطول ليله ، األوجاع وتتعاظم غربته
غـربة وعذاب مرير يتصل ليلها بنهارها    )2("ويعاين ثقـل احلديد مربوطا به جسده، يف القيود

وداخل ظلمة ليل يم قاتل يزيد الوضع كآبة وتتعاظم فيه ، وال سيما يف ذلك الوقت الصعب
  : األحزان يقـول 

  
  ضاقت به الطرق، يــأوي إىل شبحو الليلُ يكتم يف ظُلمائـه شبــحا                     

ـَا ليلُ      !!كم لك يف األطواء من عجب !يا ليل                   )3(!أمرنا نسق، حالك حالي !ي
  

يعـود ، وعندما ال جيد مفدي زكريـا يف وحدته وغربته أنيسا لكربته ومأساته يف واقعه  
وهـذه الظاهـرة   ، األلـيم التعيسحماولـة منه لإلنعتاق مـن وطـأة احلاضر ، إىل ذكر املاضي

فيهرب اىل الذكريات ، إذ حيس املرء بثقـل احلياة و ماسيها، أمثلتها كثرية يف واقع الفرد واتمع" 
وهو يسترجع ، ورمبا تذكر اإلنسان حلظات حزينة ليعمق حزنه باللحظة اليت حييا، اجلميلة أو احلزينة

  )4("و لكنه على كل حال يهرب من واقعه التعيس، زنه حزنافيزيد ح، اللحظات األليمة اليت مرت به

    
  45، ص)وتعطلت لغة الكالم ( اللهب املقدس، :  مفــدي زكريـا - 1
  185الغربة يف الشعر اجلاهلي، ص: عبد الرزاق اخلشروم  - 2
  25، ص) 73زنزانة العذاب رقم ( اللهب املقدس ،  :مفــدي زكريـا  - 3
    241الغربة يف الشعر اجلاهلي، ص : عبد الرزاق اخلشروم - 4
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مبا نثره من مسبقوه من ، ويستعني على بلواه، فهو يف غربته وآالمه يستنري باملوروث  

  *:فحول الشعراء كاملتنيب
  
  كن أيُها السجن كيف شئت فقد            وطنت للموت نفس معترف      

  )1( مل يكُن الدر ساكن الصَدف  لو كان سكناي فيـك منقصةً                        
وهو يف غربته يقف متحديا للسجن، ذاكرا فنون التعذيب كلها، غري مبال ا، وبالذي   

يأتون به من ألوان التعذيب، فالسجن خلق يف النفس شعورا بالغربة واألسى فقد ظل يالحقه يف كل 
قـوه و ما حدث لـهم ويتقمص مفـدي زكريا ظروف وأحوال غريه ممن سب. مكان يرتل به

ويرفض معهم وعلى لسام ملا جيوب العامل من ظلم وسلب وعدوان منذ أقدم األزمـان ويثور يف 
هذه األوضاع املأساوية اليت سكنت عصره واليت يسريهـا الطغاة والظلمة واجلبابرة كما  ىغربته عل
لرفض عرب الزمن دون وهكذا يصبح صوته استمرارا هلذا الصدى املدوي املعرب عن ا، يشتهون
  :و يقول ، انقطاع
  تثنيها والَ الفـرق، فَال الفَيالق   مثل السَيل جارفةً       ، ثارت على الظلم           
  )2(أو شنُِقُوا، أَحرقُوا بالنَار، لـم يثْنه دون إدراك املىن رهــق         وإن هم          

  
فان واقعه ، لصرب خمفيا ذاته احلزينة املغتربةومهما أظهر مفدي زكريا يف سجنياته ا  
، ال يـزيل ويغري حقيقة الغربة اليت يعيشها، وما تعرض هلمن ويالت وعذاب مزمن، داخل السجن

  :وال يذهب أو يشفع ألوان اإلذالل واإلحتقار اليت تعرض هلا يف سجـنه 
  

  اكُم األحـالموهـفت به حلم  خياله     ) بربروس(أَسرى ا من   
  
يف حي كنـدة، ) م965-915(اليمنية، ولد بالكوفة ) على وزن كرسي(، نسبة إىل قبيلة جعفي أبو الطيـب أمحد بن احلسني اجلعفيهو * 

  53، احلنني والغربة يف الشعر العريب، ص ماهر  حسني فهمي: ينظر 
  24لكتاب العريب بريوت، ب ت، ص،دار ا 3شرح عبد الرمحان الربقوقي، ج :ديوان املتنيب   - 1
  27، ص) 73زنزانة العذاب رقم ( اللهب املقدس،  :مفدي زكريا  - 2
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  ...والرِفاق نِيـام...وقْع السالسلِ  يعزف لَحنها      ، غَنَى ا يف الليل   
ـْرها      ـٌَاته   والقلب، باَألنَات يقْطع حب ـَـام، األوزانُ: دق   )1(واألنغ

، رغم ما يظهره من صرب وثورة ورفـض، فظاهرة الغربة بـارزة لتوفر عواملها األساسية   
  .وإنزوى ا البعد و النوى، إذ جنده من حلظة وأخرى يعود إىل ذاته اجلرحية اليت قهرها التعذيب

خاصة عندما يصاب بضيق الوثاق  ،اوتتضاعف غربة الشاعر داخل السجن وضوح  
فيعمد إىل النداء املدوي املشحون باألمل واألسى، ألن البعد أك ، رجليهوصالبته على معصميه و

ومأساة انتظار ساعة اإلعدام بعد ساعة ، وإنفصام الصلة بني احلياة و احلرية أجهد فكره، صربه
  .أظناه

هلى تجاوبين         سلْوى؟؟ فإن لساين باسمها ذلـق                ! أناديك سلوى ! سلوى  
  ـَق ـِـي مـــوقعةً           فقد أعارك وزنا، قَـلبِي اخلف     )2(ردِي عليَ أهازجي

دليل على عمق مأساته الىت يريد أن ينقلها شعره،  ، فالغربة املقيمة مع الشاعر داخل السجن
 مبعثها ظاهرة العرب فئ مثل هذه املواقف والظروف اليت* كما نقلها من سبقوه من فحول الشعراء

      .    الوجدان وردود أفعال الوجدانية
قد جسدت يف شعره حديث ، إن غربة السجن عند مفدي زكريا: وذا يصطع القول    

وهي رفيقة له قبل السجن ويف أثنائه وفيما بعده وبني ... الذات فيما حتب وتكره لشعر السجون 
شعر السجون يف أوضح صورها وجممل املوضوعات الوجدانية والرومانطيقية صلة وثيقة تتجلى يف 

، الكثري من بواعث هذه الظاهرة. الوجدانية اليت عاجلها هذا الشعر تندرج يف نطاق التغين بالذات
  .وأبرزت أشعاره املعاناة واملمارسات اإلنسانية داخل تلك السجون

املؤسسات وما يـمارس  ويعد مفدي زكريا دون منازع أبرز الشعراء اجلزائريني وصفا لتلك     
  .من نوعها ةيف داخلها من ألوان وضروب القمع واألعمال الوحشية الفريد

  
  52، ص )وتعطلت لغة الكالم ( اللهب املقدس،  :مفدى زكريا  - 1
  25ص  ،) 73زنزانة العذاب رقم ( : املصدر نفسه  - 2
  : املعاناة نفسها سجلها أبو فراس احلمداين يف شعره عـندما قال * 

  دعوتك و األبواب ترتج دوتنا        فكن خري مدعو و أكرم منجد     
  83، ص 1979رواية ابن خلويه، دار صادر، للطباعة و النشر، بريوت،   :ديوان أبو فراس 
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إن اهتمام مفدي زكريا بالقضايا العربية والقومية، يرتبط إىل حد كبري باجلذور التـارخيية 
. وهو ما يعىن وحدة القيم اللغوية والتارخيية والـدينية، ووحدة املصري املشترك لألمة العربية،

وكالمها ميثل عند مفدي زكريا األرضية اليت تعيد نسيجا لألمة، وجتعلها تتواصل مع تراثها 
وحاضرها، فهي تمكّن الشاعر من إستعاب الواقع العريب خاصة يف وضعه املغترب وحالته املأسوية، 

ا، وهو يتجاوب مع آالم شعبه ويعرب عن غربته الطويلة ومع أحداث وهليب وكان مفدي زكري
الثورة التحريرية، مل تكن فكرة الكيان والوطن اجلزائري يف مفهومه مبعـزل عن جذوره العربية 

تعىن يف حقيقتها وبعدها عودة إيل ذلك ... بل كانت الـدعوة إىل كيات جزائرى " اإلسالمية 
المى وإىل ذلك التراث بكل مقـوماته، والذي حاول االستعمار بكل الـوسائل التاريخ العريب اإلس

   ).1("والطرق  القضاء عليه 
       

  :البعد الــوطىن  -1
بالنسبة لظاهرة الغربة يف شعر مفدي زكريـا، البؤرة احلادة ملعظم * ميثل البعد الوطين 

بوطنه احملتل، ومـا ميليـه عليه ضمريه من حقوق مظاهر معاناته ومأساته، إذ ميثل تعلقه الفـريد 
  .  وواجبات، وما يفرضه من حقـوق، ومبواطــن العروبـة، مغربه ومشرقه، مث مواطن اإلنسانية

 30، 7، جملة الفكر، عدد )الـوعي القومي و الديين عند الشعراء اجلزائريي املهاجرين إىل تونس (  :حممد الصاحل اجلابري  - 1
  . 32ص 1985أفريل 

فوطن اإلنسان هو مسقط رأسه، ومكان سكن أهـله وأقاربه، إنه املكان الذي أمضى فيه "تعين مكان إقامة اإلنسان ومقره،  : كلمة الوطن لغة*
  . املرء طفولته

ية اآلداب مديرية الكتب الوطن يف الشعر العريب من اجلاهلية إىل اية القرن الثاين عشر امليالدي، منشورات جامعة حلب كل : وهيب طنوس - 
  .379، ص 1979واملطبوعات،

  285ص: املرجع نفسه ...." والوطن عند اجلاهليني ال يصور حدودا جغرافية معينة، ولكنه يصور مجاعة من الناس، تربطهم أواصر النسب، "
  .يف اإلصطالح احلديث، تعين القطر الذي ينتسب إليه اإلنسان من حيث جنسيته :أما كلمة الوطن 

  .وما بعدها 379ص: املرجع نفسه ......فرياد ا ارتباط الفرد بوطنه وتعلقه به، باعتباره مثوى أبائه وأجداده :أما كلمة الوطنية 
  :يعترب ابن الرومي من أشهر الشعراء الذين جمدوا الوطن وتغنوا به يقول

  ويل وطن آليت أال أبيعـه          وأال أرى غريي له الدهر مالكا    
  وحب أوطان الرجال إليهم           مآرب قضاها الشباب هنالكا     
  إذ ذكروا أوطام ذكرم           عهود الصبا فيها فحنوا لذالكا    
   285.املرجع نفسه ص    
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جند أن متديد مفهوم الوطن والوطنية متديد معاصر مل يكن معروفا عند  " وبالنظر إىل الشعر
  . )1("أن كلمة الوطن ترددت بكثرة يف أشعارهمالقدماء ذا املعىن، رغم 

  
ألن العرب يف ذلك العهد "فنظرة القدماء للوطن معناه حمصورا يف الرتول واإلقامة يف مكان 

كانوا سادة ديارهم، فإذا تشوقوا أو تعلقوا باألوطان، فألا بعيدة عن العني أو ألا أثارت ذكريات 
  .)2("الطفولة احملببة

  
الطليعة للقصائد " ة التليدة، دفعت الشعراء القدامى إىل جعل املطالع العربية وهذه الظاهر

املتضمنة موضوع الوطن، واليت تتردد فيها أصداء فقدان األهل واألقرباء واملواطنني واحلنني لألماكن 
ب املهجورة، حتمل معاين جديدة، فتولدت حتت تأثري الشروط اجلديدة للحياة وال سيما استقرار العر

  .)3("يف أماكن منفصلة متميزة عن الصحاري
اليت " اليت مصدرها الوطن تعتربان من أهم الرتاعات اإلجتماعيـة * لذا الوطنية والقومية

. تربط الفرد البشري باجلماعات وجتعله حيبها ويفتخر ا ويعمل من أجلـها، ويضحي يف سبيلها
هي حب األمة : رتباط باطنـي حنوه، والقومية ومن املعلوم أن الوطنية هي حب الوطن والشعور با

- إمنا هو قطعة من األرض، واألمة .والشعور بارتباط باطين حنوها، والوطن ـ من حيث األساس ـ
ـ يف حقيقة األمرـ إمنا هي مجاعـة من البشر، فنستطيـع أن نقول ـ بناء على ذلك ـ إن 

  وهلذا فإن مفهوم الوطنية ال خيتلف . م األمةهي ارتباط الفرد بقطعة من األرض تعرف باس: الوطنية 
  كل اإلختالف كما أن حب الوطن يتضمن يف الـوقت: ـ يف احلـقيقة ـ عن مفهوم القـومية 

  
، 1974الشعر الوطين املغريب يف عهد احلـماية، دار الثقافة، مطبعة النجاح، الـدار البيضاء، املغرب، : إبراهيم السـوالمي  - 1

  65ص 
  38الغـربة يف الشعر اجلاهلي، ص : الرزاق اخلشروم عبد  - 2
، مـنشورات جامعة حلب، سوريا،  )من اجلاهلية إىل اية القرن الثاين عشر امليالدي ( الوطن يف الشعر العريب : وهـيب طنـوس  - 3

  379، ص 1979
  .تعين األمة، اليت تتسع لتشمل أكثر من وطن مثل القومية العربية :القـومية * 
  379الشعر الوطين املغريب يف عهد احلماية، ص  :إبـراهيم السوالمي : ظر ين
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وهلذا السبب يتقارب مفهوم الوطنية من مفهوم . نفسه حب األرض اليت تعيش عليها تلك األمة
  ).1("القومية تقاربا كبريا

  
ديث وتأسيسا من هذا الترابط والتداخل بني الوطنية ـ مصدر الوطن ـ والقومية، فإن احل

عن ظاهرة الغربة عن الوطن وأبعادها النفسية، ال يقتصر فقط عن مفهوم الوطن وما يرمز إليه ويدل 
عليه بل سيتسع إىل ظواهر وأبعاد قومية يف بعض مالحمها وصورها، وكل ذلك سندرسه ضمن 

 وميثل البعد. نصوص شعرية، مث إفرازها من عوامل ذات مفدي زكريا يف مواقف ومناسبات عديدة
اإلغترايب اإلسالمي والعرويب والقومي، يف مقدمة أبـعاد الغربة عند مفـدي زكريا، واليت تتدرج 
يف منظور ظـاهرة الغربة عنده بعد البعد الوطين، فإن الشاعر قد جتـاوب مع احلدث، ومل يكن 

عن الوطن  وإمنا اهتم إىل جانب هذا باحلديث" اهتمامه موقوفا على البيئة احمللية أواتمع وحده
والعروبة والشرق، كل هذا يف إطار الدين اإلسالمي، فكثريا ما ختتلط هذه األمور كلها لدى 
الشاعر، إذ يتغىن بالوطن ويقرن هذا التغين بالعروبة واإلسـالم، مازجا بني هذه املوضوعات 

ليـها نظرة الثالث، ألنه ال يفـرق بينها وال ينظر إليها باعتبارها قـضايا منفصلة، بل ينظر إ
واحدة، فالـوطن والقومية والدين كلها بالنسبة لـه تعين أمرا واحـدا، ولعـل احلس التـارخيي 
هو الذي فرض عليه هـذه الرؤية، أو أن الضغط اإلستعماري جعل الشاعـر يرى رؤية شـاملة 

 بالـرجوع للتحرر، فالـوطن ال يتحرر إال إذا رجع إىل أصالته إىل قومه، وال يـتم ذلك كله إال
وميكن اعتبار . )2(إىل القومية العربية، وهـذه ال يعلو شأا إال إذا اعتمدت على الدين اإلسـالمي

عن مـعىن الوطن وهو يوضح معاملـه ومـراميه * نظرة العالمة الشيخ عبد احلميد بن باديس
ح بدقة نظرته و يقول عندما يوض" ملن أعيش"وأبعاده، يف ما نثره يف مقالته التـأصيلية املشهورة 

  أما اجلزائر فهي وطين اخلاص، الذي تربطين بأهله روابط من املاضي واحلاضر واملستقبل بوجه :"...
  
  379، ص )من اجلاهلية إىل اية القرن الثاين عشر امليالدي ( الوطن يف الشعر العريب،  :وهـيب طنـوس  - 1
  681-680،  ص ص 1981، اجلزائر، 1احلديث، ش و ن ت ، ط الشعر الديين اجلزائري :عبـد اهللا ركـييب  - 2
، من أسرة بربرية عريقة يف العلم، ويرجع أصلها 1883كانون األول  5-4رائد اإلصالح الديين يف اجلزائر، ولد ليل  :عبد احلميد بن باديس * 

  .األغالبة، مؤسس الدولة األوىل اليت سبقت دولة ) 1062- 1014(إىل املعز بن باديس الصنهاجي 
  483، ب ت، ص 3، ابن باديس حياته وآثاره،دار اليقظة العربية، دمشق، جعمـار طاليب: ينظر 

  شعر مفدي زكریا أبعاد ظاھرة الغربة، في:                                                                  ثالثا  



  
 

130  
  

خاص، وأنا أشعر بأن كل مقومايت الشخصية مستمدة منه مباشرة، وكما أنين كلما أردت أن أعمل 
ن لنا وراء هذا نعم إ...إىل رجاله وإىل ماله وإىل حاله وإىل آماله: عمال وجدتين يف حاجة إليه 

لوطننا ... الوطن اخلاص أوطانا أخرى عـزيزة علينا دائما مـنا على بـال، وحنن فيما نعمل
اخلاص نعتقد أنه البد أن نكون قد خدمناها، وأوصلنا إلـيها الـنفع واخلري من طـريق خدمتنا 

ى اللذان ما مها األوطان إلينا هو املغرب األدىن واملغرب األقص)* هذا (لوطننا اخلاص وأقرب 
مث الوطن العريب . واملغرب األوسط إال وطن واحد لغة وعقيدة وآدبا وأخالقا وتارخيا ومصلحة

إن شعر مفدي زكريا خباصة، وهو يعرب عن مأساة شعبه، واحتالل ".)1(اإلسالمي مث وطن اإلنسانية
ذاب واألمل ـ يف كيان وطنه وتشريد وإبادة شعبه، مل يكن يفكر ـ يف غربته وأحزانه امللونة بالع

الوطن اجلزائري يف مفهومه الضيق املنفرد، منفصال بأي حال من األحوال عن قضية إلتحام هـذا 
تعىن " الكيان جبـذوره العربية اإلسالمية، بل كانت الدعوة إىل كيان جزائري مستقـل يف نظره 

لك التراث بكل مقوماته، يف حقيقتها وبعدها عودة إىل ذلك التاريخ العريب اإلسـالمي وإىل ذ
  ".)2(والذي حاول اإلستعمار بكل الوسـائل والطرق القضاء عليه

  
وبناء على هذه النظرة عمد مفدي زكريا من خالل القصائـد إىل إيصال املاضي العريب 
اإلسالمي الشامخ باأليام احلافلة باألجماد واحلضارة، باحلاضر الذي أصبح عابسا، فنحده يتأمل 

  .غثيان على هذا احلاضر الذي ال ميثل املاضي وال ميجدهويصاب بال
وعلى الرغم من أن ظاهرة التمزق والشعور باإلنفصال عن الوطن ظاهـرة تليدة يف حياة 

وقد ظهر الوطن يف أشعاره، . حالة وطنية - أحيانا - اإلنـسان، فإن الشعراء اختذوا من إنفعاالا 
مث حتول عند املتأخرين منهم، هو الوطن الذي فيه أهل الشاعر هو مكان تواجد القبيلة ومرتع الصبا، 

   )3(.وقومه، وحتده حدود سياسية ويرفرف عليه علم ذلك البلد ورمزه
  
  وهي معناها هذه...هكذا ورد يف النص : هـذا * 
  236-237، ص ص 1968، دار مكتبة الشركة اجلزائرية، )حياته وآثاره ( ابن باديس،  : عـمار طـالــيب - 1
  32، ص )جملة الفكر ( الوعي القومي والديين عند الشعراء اجلزائريني املهاجرين إىل تونس، : حممد الصاحل اجلابري - 2
  30، ص 1981، ش و ن ت،  اجلزائر،  2تاريخ اجلزائر الثقايف، ج :أبو قـاسم سعد اهللا  - 3
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التمزق واحلرمـان لـذا إن اإلحـساس بالغربة وبالشقاء بعيدا عن الوطن والشعور ب
من األهل واألصدقاء، يعد مصدرا لليأس واإلنكسار، وبذلك تبدو احلياة وكأا الفراغ املوحش، 
ويبدو الوجود مظلما خميفا بل مرعبا فظيعا، فإذا املغترب أو املهاجر ال حول له وال قوة، وإذا هو 

عن الناس، وأنه ليس ممن حوله منه، وأنه يشعر دائما بأنه غريب وأنه يف عزلة . مستسلم لألمر الواقع
فيعيش كالطري السجني يف قفص، قضبانه من ذهب، ولكنه ال يهنأ يوما، ألن جوه وأفقه الذي 
يرفرف وحيلق فيه، سلب منه، ومن هنا كان الطابع العام بالنسبة لشعر اإلغتراب هو التشاؤم 

  )1(والشوق والتحرق إىل الوطن وإىل األهل واألحباب 
  

مصدرا من مصادر الفهم، ومن مصادر اإلشعاع  –أيضا   -ة الغربة والتمزق تعد إن ظاهر
هي وضع يكون طبيعيا عند األديب والشاعر والفنان، يفرضه عليه  -واليت ليست باإلغتراب  -

ذلك البحث عن حقيقـة اتمع ويتطلبه التعمق يف طـياته، وهذا ال يتم إال بالتجـاوز واإلبتعاد 
  .إىل حد ما

  
ألن التجاوز ال جيب أن يؤدي إىل القطيعة وإىل تفكيك الصلة باتمع والغربة الثقافية 
ضرورية لفهم اتمع وللتعرف على كنه حقيقته، فهي سد للفراغ وإمــالء اهلوية، وهي إجيابية 

أما . ييف مضموا ويف أهدافها ويف حمصوهلا، ومتثل عربون أصيل لإلنتاج الثقايف يف املناخ اإلجتماع
  اإلغتراب فهو سليب مجلة وتفصيال، ألنه يعوزه الوضوح والوعي والشعور باملسؤولية، وتلك اإلرادة 

 –أو للماضي  -وكثريا ما نالحظ تقليدا أعمى للغري. اخلالقة لوضع اتمع واحمليط حمل درس وحتليل
والتنكر للماضي  –ا  ومكانا زمان -وليس ذلك التقليد يف اية األمر إالّ ضربا من حماكاة اآلخرين 

واإلغتراب أنواع وأصناف، وأبشعها ما يأيت لنقص يف البعد أو إلنعدام  –أو لبين اتمع أو األمة 
  .)2(التحكم يف املصري الثقايف

  
  71احلنني والغربة يف الشعر العريب احلديث، ص  :مــاهر حسني فهمي  - 1
أوت  –جويلية  3، السنة 76، العدد 2لعريب املعاصر، وعالقته باتمع، جملة الثقافة اجلزائرية ، ج النثر الثقايف ا :عبد الوهاب بوحديدة  - 2

  .23، ص 1983
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إن التحرق والتمزق والشوق إىل األهل والوطن ال يكون إال عند اإلغتراب أو الغربة، يكون 
يف سبل متعددة أو غريها، عندما يقع الشاعر يف األسر أو يف حالة النفي أو بسبب حرب أو مغامرة 

ففي مثل هذه احلاالت، جند الشعراء ينطلقون يف القول ويكثرون من النظم يف الشوق واحلنني، وقلما 
  .)1(جند من يسكت منهم يف الغربة عند مناجاة وطنه والتشوق إليه وإىل أهله

  
الذي يأيت متضمنا أبياتا لذا فإن شعر الغربة والتحرق إىل الوطن اجلزائر، هو شعر التمزق الوجداين، 

ومقطـوعات غنائية يغلب عليها طـابع التـأمل والتخيل، وتتميز بالصـدق العميق يف معظمها 
ويف منظور هذا  -وهي يف نظرنا أفضل ما نظم حول ظروف اجلزائر حتت السيطرة اإلستعمارية  -

ن اجلزائري يف ظل الشعر إستطاع الشعراء ختطي حدود املناسبات والتغيري عن مأساة اإلنسا
، لقد أضطر كثري من اجلزائريني غداة اإلحتـالل الفرنسي إىل مغادرة )2(اإلستعمـار واإلستغالل 

بالدهم واهلجرة إىل بلدان شقيقة كاملغرب وتونس أو إىل بلدان املشرق العريب، فقد شعروا مبرارة 
لعرب إال أن الشعور باملرارة الغربة عن الوطن، على الرغم من أم ظلوا يعيشون بني أشقائهم ا

واإلحساس باألمل مل يكن نتيجة لإلغتراب عن الوطن فحسب، إمنا كانت نتيجة للوضعية اليت كانت 
  .)3(تعيشها اجلزائر حتت كابوس اإلحتالل وقسوته

  
منذ أن وطئت أقدام احملتل الدخيل أرض اجلزائر، عمد بكل ما ميلك من آليات وخمططات 

اهر العربية اإلسالمية للجزائر وأن يزيل من على أرضها كل ما له صلة بتراثها إىل حمو وطمس املظ
احلضاري والفكري الذي تركه األجداد إرثا ناصعا لألبناء واألحفاد، ولتحقيق مساعيها اإلستغرابية 

تدريس تاريخ اجلزائر والشرق العريب، وقد حاولت عبثا الكتب " عمدت السلطة الفرنسية إىل منع
شـارملان " ية املقررة يف املؤسسات التعليمية املفرنسة آنذاك، أن تقنع اجلزائريني أم أحـفادالفرنس

  .)4("وأن فـرنسا هي الوطن األم"الغول" وأن أجدادهم هم" وجان دارك
  
  .185، ص 1985دراسات يف األدب العريب والتاريخ، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة،  :حممد عبد الغين حسن  - 1
  334األدب اجلزائري يف رحاب الرفض والتحرر، ص  :نــور ســلمان  - 2
  101، ص 1985حركة الشعر احلر يف اجلزائر، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،  :شلتاغ عبـود شراد  - 3
  .16، ص1983، 6ة للمنشورات، العدد املستشرقون وتاريخ اجلزائر، جملة املعرفة، وزارة األوقاف، اإلدارة العام : حـنفي بن عـيسى - 4
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وتظهر الغربة عن الوطن، متجلية يف هذه األبيات اليت يرسلها مفدي زكريا، يف حركة قلب 
 :دامي، ويأس مضين، فيقول 

  .والبين ضاعف َآالمي وأحزانِي     احلُـبُ أرقـنِي، واليأس أضنانِـي  
  .دمع، فأمطره شعري ووجدانِي     استحال إىل*والروح يف حب ليالَي    

  
بعد أن عرض حالته النفسية املغتربة، وكيف كانت بالده اجلزائر املكبلة  سبب بلواه وآالمه 
وأحزانه، هذه اإلضطرابات العديدة، هي اليت أفرزت هذه األنغام املشحونة برسالة الشوق الدامي 

 :الدامع مث يقول 
ـْوانُ ه   ـَان  امـدةأُساهر النَجم، واألك   تصغي أنيين، بأشواق وتحن

ـَـان  منحــدر**كأنَما وغُراب الليـل       روحي وقليب جبنبيه جناح
  ونـرقب، الطٌَيف من آن إىل آن  نطْوي معا صهوات الٌليلِ يف شغف،    

  
وصف حي ودقيق ما يصف به مأساته، ووصفه حي حبياته ودقات قلبه، وجيشان عاطفته 

ه عن الوطن شديدة التأثري يف القلوب، والغربة ظاهرة فريدة يف دنيا اإلنسان فهي يف ويل وغربت
اخلطب، ويف جعل الشعر كله يف جو مكفهر حافل باألحزان، ويف أساليب الوجدان املختلفة من 

  :تنوع وتقلب يف الكالم، مث يصل إىل مسبب هذه اإلضرابات، اليت لو مل تكن لكان العدم فيقول 
  

ـًا فَانِي       رفقًاً بالدي فأنت الكَون أمجعـــه،     لوالك كنت بالدي هالك
  ***»  ومن دمـاٍء، ومن روح وجثمان     لك الفؤاد وما يف اجلسم من رمــقٍ،    «       

ـْساين       لك الرقاب، وما يف الكون من نـفسٍ،       مدي ميني الوفا، يا عني إن
  )1( »أحلى وصالك يف قلْبِي ووجداين        فجودي بالوصال، فمــالك احلياة،  «       

  )اجلزائر ( يقصد الوطن : ليالي *
  . 9ورد شرح ظاهرة التطري يف الفصل األول من الرسالة، ص  :غراب  البني **

ملصطفى كامل املصري،شهيد : " الزاهري بقوله  ، هذا البيت والبيت التاسع علق عليهما)قصيد لك احلياة (أجمادنا تتكلم،  :مفدي زكريـا *** 
  51، اقترح عليه شاعرنا تضمينهما مثل ما رأيت، الديوان، ص"الوطنية 

  .52ـ51، ص ص )لك احلياة ( أجمادنا تتكلم،  :مفدي زكريـا  - 1
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الوطن ذكرى القلوب املتحابة، وذكرى اإلجتماع فالفراق، وهذه الذكرى صبغت لوعة 
درج الشعراء قبل اإلستقالل على إفتتاح قصائدهم ذا اللون يف الغربة اليت كانوا وحزن وغربة، قد 

  .يعيشوـا فعال يف كثري من األحيان
  

كما يصف مفدي زكريا ما تعرض له هذا الوطن، من أعمال الشقاق الدامية، 
جهد إلفشال واإلنفصامات احلاقدة، املدمرة للكيان اجلزائري، الذي صرب وتصدى بكل ما ميلك من 

  :هذه املخططات واملناورات اهلدامة املؤذية لإلنسان واملكان يقول 
  
    ا    فلكم تصارع والزمانَ، فلم جيدفيه الزمانُ ـ وقد توحد ـ مطْمع  
ـًا وترفعـــا    وإستقبل األحداث، منها ساخرا       كالشاخمات، متنع
  )1(يتصــدَعا أن " التاريخ"فأىب مع     وأراده املستعمرون، عنـاصرا    

  
مث يعدد مفدي زكريا مظاهر الغربة، ومسبباا احلقيقية اليت جعلت هذا الشعب يتوحد   

  .حول اجلراح واآلالم احلمراء الدامية
  

  ورماها البغاة، جهالَ وفقْــرا    عاث فيها الطُغاةُ، عسفًا وظُلما    
  تجوع وتعرىوهي يف أرضها،     واستذلَت رقَابها، فَتـــراها    
ـْـوا       )2()محـرآ(نُُُُ، جراحاتنا الثخينة     حنْن يف هذه اجلزائر، إِخ
املتعالية "كما يزيد الشاعـر يف عوامله الداخلية غربة وحسرة، نداء ووصايا اآلباء واألجداد   

دة، اليت من القبور، منادية بدر لك اخلطر، والوقوف يف وجهه، وإصالح ذات البني، مما يشكل الوح
  .)3("يتوقف عليها اإلنتصار وحتقيق اإلستقالل وهو األمر الذي سيجعله اهللا مصريا

  
  .59، ص)إقرأ قتابك ( اللهب املقدس،  :مفدي زكريـا  - 1
  283 -281ص ص  ،) شاكر الفضل ليس يعدم شكرا(  اللهب املقدس، :املصدر نـفسه  - 2
  .9زكريا، صشعر الثورة عند مفدي  :حيىي الشيخ صاحل  - 3
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هذه األصوات املتعالية، لو سأهلا اجلزائري الويف ألجابته بأجوبة حادة مملوءة باحلسرة 
  :والغضب، ويقول مفدي 

ـْذر شرا    جتبكم من حشاهـا..فـاسألوها     ـَات اجلدود، تنـ   صرخ
ـُـنادي      ـَول، جهرا  ألَيس فيكم رشيـد: وت   يدفع اليوم، منكَر القـ
ـُـم سيجعلُ اهللا أمـــرا  أصلحوا ذات بينكم، واستقيموا إن        )1(..فعلت
    

فالشعب . وتعترب الوحدة الترابية بالنسبة ملفـدي زكريا، أم الغربة وأبرز عناصرها ومسبباا
اجلزائري عندما ثار على العدو الدخيل، كان من أجل أن يزيل من على أرضه مسببات تعاسته، 

  : ه وفقره وجهله، وكانت صورة الوطن املوحد شعاره يف مسريته الدامية الطويلةوتشرد
  
ـٌربِ(إنٌَ    إنٌَ لألرضِ كالنُفـوس حنينا،       كالعباد كُبـودا*) للت
ـَماذَا يضرُها أنْ تجـودا    نحن جـدنا حيالَها بالدمِ الغا       ِيل، ف
 )**2(جثثَ الشَـعب متأل اُألخدودا    هاإنْ تناست أو أنكَرت ذكِّرو    

ويذكر الشاعر العدو الدخيل بأنه مهما حاول أن يتناسى أعماله الوحشية، واجلرائم البشعة   
اليت اقترفها يف حق األبرياء من أبناء اجلزائر، فإن التاريخ  سيحفظ له ذه املخازي اليت مالت 

لن تكون إال ألبنائها احلقيقيني الذين سقوا تربتها الزكية، األخاديد باجلثث الربيئة، وأن اجلزائر 
وأسانيد التاريخ شواهد على ذلك على مر العصور واألزمنة وتعاقب األجيال جزائريتها وعروبتها 

  .   وإسالميتها
  !  فبني أضلعها آبــاؤنا الصيد  مطرقا أدبا)*** سرتا(وأنزل بدارات 

  
  
  .283ص ،) شاكر الفضل ليس يعدم شكرا( قدس، اللهب امل :مفدي زكريـا  - 1
  .147، الديوان ، ص"التراب"ومفدي زكريا، " األمة"من الوثيقة، يف األصل و* 
  .151ـ147، ص ص)سوق عكاض ( أجمادنا تتكلم،  :املصدر نفسـه  - 2

  ..، وسقط اآلالف من أجل حتريرهاتذكريا لفرنسا بوعودها أثناء احلرب العاملية األوىل، عندما وقف اجلزائريون إىل جانبها** 
  .إسم لبلدة رومانية، هي قسنطينة اليوم " :سرتا*** "
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  ويف جواحنها، أسد مــعاميد    وامش اهلُوينا، ففي أحشائها أمـم
  .)1(قد خلدتها علي الدنيا اَألسانيد    دم الصَحابة، معجـون بتربتهـا    

 
أن هذه األشعار، مبعثها أجماد هذه األمة اليت أرادها العدو  مث يعود إيل عامل غربته، فيذكر  

الدخيل أن تتهاوى إىل احلضيض، ومبعثها آهات غيض وأمل وحسرة ملا آلت إليه هذه األرض العزيزة 
  :علي أهلها، من سلب وب وكل مظاهر الظلم واإلذالل يقـول 

   
  نهيدروحي، قـوافيه، آنات وت  سكبت به –بين أمي -هذا نشيدي 

  )2(!*يف ذمة اهللا، والتاريخ، يا عيد  قطٌَرتـها، من شرايِيين ومن كبدي    
  

وهكذا يتضح أن مفدي زكريا قد تعلق بالوطن وتغىن بـاإلرتباط به والتوق والشوق إليه   
إىل آخر حلظة وهو من حياته بعيدا عن أرض الوطن وهو بعيد يف بعاده وغربته اليت رافقته طوال 

ولعل خلود مفدي زكريا من خالل أشـعاره الوطنية امللتهبة احلزينة، يعـود يف األسـاس  :احلياة 
إىل شحنها بالروح الوفية للوطن، والتمسك الكامل للوعي بالوطنية والـدفاع عن ساحاا، وميكن 

  .أن تكون دراسة أخرى عن صورة الوطن يف شعر الرجل، قائمة بذاا
يف احلياة يكون أكثر الناس وعيا مبعاناة وآالم األمـة  فالشاعر األصيل حيكم دوره  

وأوجـاعها، رغم أنه ذايت يف كثري من األحيان، إال أنه ال يغفل مصري وطنه وأمته، فـكالمها جزء 
وكان مفدي زكريـا مدفوعا مبثريات . من مصريه الشخصي، فال حياة إال من نبع األمة كلها

بية ويتفاعل معها ويدجمها باستمـرار يف أشعاره احلزينة داخلية عـميقة، حنو األحداث العـر
الثورية، بقضايا وطنه الشخصية، ولعل أهم القضايا القومية اليت عاجلها  بشغف يف شعره، قـضايا 
  املغرب العريب، الذي وضع له احملتل سياسة فرق تسد التشتيتية اجلهنمية، طوال تواجده واحتالله هلذه

  
 .263، ص ) ! من يشتري اخللد ؟ إن اهللا بائعه( اللهب املقدس، : مفدي زكريـا  - 1
  .263، الديوان، ص 1953أكتوبر  25لطلبة مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، بقسنطينة يف ) ابن باديس ( مبناسبة تدشني دار * 
  272ص  ،) ! من يشتري اخللد ؟ إن اهللا بائعه( : املصـدر نفسه - 2
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على ساكنيها، إال أن هذه السياسة العدوانية ،قد تصدى هلا أبناء املغرب العريب  البقعة الغـالية
الكبري، وأحبطوا مفعوهلا بالصرب والتعاون والتضامن، وأضحت املأساة املشتركة املتمثلة يف اإلحتالل 
الغاشـم، تعين كل أبناء املغرب العريب، وأصبح التضامن ضد العدو املشترك واقعا ينطق به كل 

   ).1("فإذا تأملت اجلزائر، فما تطيق تونس صربا آلملها وال تسكت مراكش عن التأثر ملصاا " لسان 
  

ويبـرز مفدي زكريا هذا التالحم واالنصهار االبدي لدي أبناء املغرب العريب، الـذين 
  :أريد هلم البتر و قطع السبل لعدم التواصل  واإلنفصام والغربة يقـول 

  
ـُرب أن تتقطٌَعـا و تعم             ـُه، بِالع ـُرد      أسباب   ...دوا قطع الطريق، فلم تـ

ـَـأورق دوحه و تفرعا  ـَم، ف   نسب، بدنيا العرب زكٌَي غـرسه        أل
  سبب، بأوتار القلوب، عروقــه       إنْ رنٌَ هـذا، رن ذاك، ورجَعـا 

  أرزاؤه أن يفْـــزعا  هنيوارتج يف اخلضراء، شعب مـاجد       لـم تثْ
  ).2(! وهوت مراكُش حوله، وتأملت لبـ      نان، واستعدى جـديس وتبَعـا    

  :البعد املغـــاريب  -2
لقد دعا مفدي زكريـا أبناء املغرب العريب إىل الوحدة من أجل جمـاة العدو املشترك 

قوف مع أبناء املغرب العريب الكبري ىف السراء ومن أجل التحرر واإلنعتاق، ومل يتوان حلظة واحدة للو
والضراء، وها هو يعيش فرحة الشعب التونسي يف اإلحتفال بالذكرى الرابعة إلستقالله، 

قدمها أبناؤها قربانا على ، ويذكرالشعب التونسي أن هذه األفراح جاءت بعد معاناة ودماء غزيرة
يف املغرب العريب، وعليها مسؤليات ما تزال قائمة مذبح احلرية واإلنعتاق وأا صاحبة مكانة هامة 

  :يف وحدة املغرب الكبري يقول 
األعيــاد كْرميف مثل يومك، ت      *   وبيـوم عيدك، يعذب اإلنشاد  

  
  .7، ص30/06/1957الرباط،  : املغربية" العلم"جريدة   - 1

  .60، ص .. )إقرأ كتابك ( اللهب املقدس،  : مفــدي زكريــا - 2
  171، الديوان، ص "املغرب العريب أنت جناحه " ، ) 1960 -1956( مارس  30ختليدا للذكرى الرابعة لعيد تونس ، * 
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  )ارسشرونَ مع (    االدا خلٌَ يومج  فادره اَألصطمت يف فَجقد ح)1.(  

  
نسان مث يربز مأساة الشعب التونسي أيام النظام االستبدادي الفرنسي، وكيف كان اإل

التونسي يعيش الغربة والظلم واجلهل، وكيف كان يسومه زبانية احملتل ألوان الذل والبطش 
  :واالستعباد، يقول 

  عهد الظٌَالم ، وأَشرق املــيالد   فيك انطَوى شبح احلماية، وامَحى    
ـَـاملا        ـدادضرِبت بتونس دونه اَألسـ  وتنفَس الصعداء شعب ط
  ).2(قَضَت زمـانا، للهـوان تقـاد   ورأَى السِيادة، يف بالد طــاملا   

  
  مث يذكر بالتضحيات اجلسام الىت قدمتها تونس من أجل احلرية واإلستقالل ،

  صفَحات مجد، خطٌَها األمـجاد   يا شعب تونس، كم لتونس يف الفدآ  
ـُـربانـه ـُــريةً ق   املُهجات و األكْبـاد -يا تونس -  ا    أكْرِم ا ح

    احـهـنج تأن ،ـريبـْرب الع ـَـاد   املغ   حرك جناحك، يصعد املنط
ـَـاد  ولتشهـد الـدنيا، هـنالك وحدةً        ).3(جــبارةً، تفتح هلـا اآلب

  
عزم على تقدمي املزيد من ويلفت انتباه تونس أن اجلارة العزيزة احملتلة اجلزائر ،قد عقدت ال

  :القرابني والضحايا، من أجل احلرية واإلستقالل، بلغة فيها الكثري من احلزن واألمل واحلسرة، يقول 
                  ـدادش ـادثاتائه، والْحمـِد   ).4(شعب اجلزائرِ قَام يبنِي صرحهـا         ب

  
ا املأساوية، ليست وحدة منفصلة عن الوحدة العربية والوحدة املغاربية املنشودة  يف أبعاده

  الشـاملة، اليت تعاىن ألوان الغربة والظلم واإلحتالل واإلستبـداد هي األخرى، بل هـذه الوحدة 
  
  .171ص ، "املغرب العريب أنت جناحه " اللهب املقدس،  :مفدي زكريــا  - 1
  172-171ص ص  :املصــدر نفسه  - 2
  .172ص  : املصــدر نفسه - 3
  172ص : املصــدر نفسه  - 4
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اليت مجعت مشلها املعاناة واآلالم هي أساس بناء الصرح العريب الشامخ من احمليط إىل ديار بكر والذي 
  :يراه مفدى زكريا يف صفة وحدة عربية قوية يف املغرب يقـول 

  
وا العصيبصفاهةً    * نزيعه لض  على احلدود سوـوا إلـى تعارِو سـر  

  ملَء العروقِ، دم العروبة جـارِى   واملغرب العـريبُ، شعب واحـد                     
ـَه                 ـَار  للشَرق ال للْغربِ ، ولٌَى وجه   )1(فغـدا له سنـدا خلوضِ عم

  
فتاكة فاألسـالك الشائكة املزودة بالطاقة الكهربائية، وزرع األلغام الـمجاورة هلا ال

ليست يف ضمري أبناء املغرب العريب الكبري، سوى عصى تافهة نصبها احملتل الفرنسي اليهام سكان 
املنطقة بأن هناك فواصال وحدودا، بني أبناء القطعة الواسعة األرجاء الواحدة املوحدة يف شىت امليادين 

 لألحداث اليت أصابت كما وقف مفدي زكريـا مع أبناء األطلس العظيم، وتأمل. واألعراف والقيم
وهليب مهج تذيب الصخر على ما أصام من ظلم . أبناء الريف املغريب األشم وذرف دموعا محراء

  :وبطش يقول 
  

  مـن اهلولِ، ثُمَت تجلَى الْـغير  ليست سوى جرعة   )** بين الرِيف( 
  تمَت يجنى الثٌَمـر  عـلى النار،   ليست سوى خطوة   )   بين الريف(              

ـَولة     ) بين الرِيف (           على الضَيم مث يـطيب املَقَــر   ليست سوى ج
ـُراث لكم غَـالي املدَخــر   عـن    ) بين الـرِيف(نضاالً نِضاال                 ت
ـِداء الضميـر              ـُوا أجِيبـوا ن   ).2(مٍ رمـيمٍ نخــرودعوةَ عـظْ   أجِيب

  
  
، الديوان، .. )قالوا نريد ...( بالشمال اإلفريقي) تونس، املغرب واجلزائر ( نصب العدو الفرنسي حدودا ومهية بني أقطار املغرب العريب الثالثة * 

  .118ص 
  118، ص .. )قالوا نريد ( اللهب املقدس،  :مفدي زكريــا  - 1

  23، ص )إىل الريفيني : أجمادنا تتكلم ( غربية بزعامة عبد الكرمي اخلطايب زعيم الثورة، ختليدا لثورة الريف امل** 
  24، ص)إىل الريفيني : أجمادنا تتكلم (  :املصــدر نفسه  - 2
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مث حيثهم على الصرب والتجلـد ألن احلرية دروا وعرة، ومسالكها خطرية، فاحلرية والعزة 
  . حنو ميادين التضحية و الفـداءهلما مثن غال، إذن الصرب و السري

 
  يهـونُ عليه ركوب اخلَطـر   من كانَ يهوى احلَياة   ) بين الريف(       
ـَر   و بين البِـالد و دستــورِهـا                ضحايا نفوسٍ و سجن أُس
   ).1(برعلى رشف كأْسِ العذابِ ص  و لن يبــلغَ العز إِالَ الــذي           

 
دافـع : يترآىء لنا مما تقدم أن مفدي زكريـا قـد قـام برسالته الشعرية أحسن قيام 

عن الكيان املغريب وحريته، وأهتم باألحداث املـؤملة اليت أملت باملغرب ونادى مبؤازرة املظلومني، 
هث لتحقيقه طول وإميانه ذه الوحدة راسخ يف أعماقه، ال. والدفـاع عن املغرب العـريب املوحد

وإذا مل تتحقق هذه الوحدة كما أرادها مفدى زكريـا، وشعوب املغرب العريب، وذلك . حياته
راجع إىل الظـروف السياسية، ويبقى صوت الشاعر صرخة دائمة مشحونة باألمل والغـربة 

  .واألسى من أجل هذه الوحدة اليت تعيش يف أعـماقه إىل أبد اآلبدين
  :واإلسالمي  البعـد العـريب -3

نـظر مفدي زكريا، نظرة متجاوبة مع مأساة كل األقـطار العربية، اليت كانت تـواجه 
املشاكل واألحداث اجلـسام، من طرف اإلستعمار الغاشـم، ويذّّكر يف غربته وآالمـه أن اجلزائر 
الم ال يـمكنها أن تنسى أو تسكن رغم ظـروفها الصعبة وما ألـم بـها من أحداث قـاسية، آ

األمة العربية ومعاناا، وأن مصاب األمة هو مصاب اجلزائر، وآالم  وأحزان األمة هو آالم وأحزان 
: اجلزائر، إن مثريات األحاسيس وإنفعاالت النفوس، وإضطرابات القلوب، ال ميكن أن حيدها حـد 

  :فكل اضطراب يف اجلزائر له رد فعل يف بالد العرب، يقول الشـاعر 
  

ـَا         ـَرامةً      لَك يف اجلزائـر، حرمة  وذمـام ي   أُمـةَ العرب الكرام، ك
  
  
  24، ص)إىل الريفيني : أجمادنا تتكلم (  :مفدي زكريـا  - 1
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              عندها األرحـام ،كشابحـم تـْدنـا          ر   يف كل أرضٍ للعروبة، عن
  لَبته مصــر، وأدركتـه شـآم   إن صاح يف أرض اجلزائر صائح                  

   ).1(محام ؟) مقـصوص اجلناح (أيطري   عز العروبة، يف محى استقاللـنا                    
  

لقد إهتم مفدي زكريـا إهتماما كبريا بالقضايا العربية، ورغم مشاكل اجلزائـر 
ويفكر يف القضايا اخلارجية وال سيما ومعاناا والظروف اإلستعمارية القاسية، مل متنعه من أن ينظر 

العربية منها ، لقد حتفظ بقوميته العربية اليت يعتز ا، ومن خالل أشعاره اليت تدل داللة واضحة على 
أنه يفصل بني معاناته و معاناة بالده ومأساة األمة العربية، كيف ينسى مفدي زكريـا، وهو العريب 

ا مرارا أن تضرب سـدا منيعا بينه وبني إخوانه العرب األصيل حلما ودما ونسبا، حاولت فرنس
وتفصمه عن أصله وإحنـداره، لكنها خسئت، مل تفلح ومل تقضى البتة على قوميته ولغته وإسالمه 

  :ومن جراء ذلك رآى ألوانا من الغربة والتعذيب والتنكيل، وما بدل تبديل، فيقـول 
  

  سبـابه، بالعرب أن تتقطـعا وتعمدوا قطع الطريق، فـلم ترد           أ    
  نسب، بدنيا العرب زكى غرسه            أمل، فـأورق دوحه وتفـرعا              

  إن رن هذا رن ذاك، ورجـعا   سبب، بأوتار القلوب عروقـه                   
  آسى الشآم جراحه، وتوجـعا   إمـا تنهد باجلـزائر مـوجع                      
  )2(وأقض يف أرض العراق املضجعا   واهتز يف أرض الكنانة خافـق                    

  
لقد استطاع مفدي زكريـا عن طريق الكفاح أن جيسم الروابط القومية يف إطار التضامن 
اجلغرايف واحلضاري والنضال املشترك، وأن يعمق هذا التجسيم إىل مستوى اإلحساس الدقيق 

أفعاهلا، مثل تدفق الدماء وتسارع دقات القلب، وتزاعمها  باالنفعاالت واالضطرابات وردود
  وتوازا، ولعل أهم القضايا القومية العربية على اإلطالق اليت عـاجلها الشاعر يف شعره وكـان هلا 

  
  .51، ص)وتعطلت لغة الكالم ( اللهب املقدس، : مفدي زكريــا  - 1
  .60، ص)ك إقرأ كتاب( اللهب املقدس، : املصـدر نـفسه  - 2

  أبعاد ظاھرة الغربة، في شعر مفدي زكریا                                                     :             ثالثا  
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بعد مأساوي شديد على املستوى العريب، هي نكبة فلسطني، فهي أوىل القضايا اليت تأثر 
لـها وجتاوب مع أحداثها، منذ أن تفطن خلطر املؤامرة اليت حتاك ضد هذا الوطن الشقيق واألرض 

ورة اجلزائرية من هذا املنظور الوحدوي شكلت القضية الفلسطينية بالنسبة للث. " اإلسالمية املقدسة
أحد أبعادها األساسية اليت خصصها شعراء اجلزائر خباصة وشعراء املغرب العريب بعامة يف أشعارهم 

يف هذه الثورة بذبابات تعرب عن إحساس شعوم وتعلقهم ذه القضية وإميام حبق أبناء  ةاملشهود
  ).1("فلسطني يف احلرية والكرامة، فـوق وطنهم السليب 

  
بروح املتعاطف، بل اعتربها قضية ) 1941(فدي زكريا إىل نكبة فلسطني مل ينظر م

مركزية ـم الوجود العريب كله، فهي يف املقام األول صراع حضاري هـدفه حمق الـوجود 
قصيدة " العـريب وكسر وتقـزمي مـكانته يف اتمع اإلنساين، ومن هـذه الـرؤية كانت 

ى شكل حوار حزين دامٍ بني الشـاعر وفلسطني والعـرب، اليت جاءت عل" فلسطني على الصليب 
ينادى من أغـوار الـذات املنكسرة، من مصاب األحـرار . تبـدأ القصيدة  بنوع من احلـزن

فـوق أرض اجلزائر، من أنات جراح أبـناء املغرب الـزين السائر إىل الغربة، واملشـردين ينادى 
  .نيالشاعر داخل هذه األحـوال  وآالم  فلسط

  وبني قـواصفها الـذاريـه      أنـاديك، يف الصرصر العاتيه     
  وبني جـمامجها اجلـاثيـه     وادعـوك بني أزيـر الوغى       
  ويف ثـورة املغرب الفانيـه     وأذكر جرحك، يف حـربنا         
  ويـا قبلة العـرب الثانيـه     يا مهبط األنبياء     ... فلسطني   

  ).2(اهللا يف أرضـه         ويـا هبـة األزل، الساميـه  و يـا حجة     

  
وبعـد هذه املقدمة، يستعرض مفـدي زكريا مأساة الشعب الفلسطيين املشرد، ويـعترب 
  أن مـأساة فلسطني هي مأساة اإلنسان احملتل املظلوم، الغريب يف كل مكان وزمان، واألمة العربية

  
  .44، ص3، ط1977يف الشعر اجلزائرى املعاصر، الـدار العربية للكتاب، ليبيا، تونس  قضايا عربية : عبـد اهللا ركيىب - 1
  337 - 336، ص ص )فلسطني على الصليب ( اللهب املقدس ،  :مفـدي زكريـا  - 2

  أبعاد ظاھرة الغربة، في شعر مفدي زكریا:                                                                  ثالثا  
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تعيش يف غيبوبة من أمرها ال حترك ساكنا أمام األعمال اإلرهـابية الصهيونية اليت تقوم ا   
ذا السكوت العريب، أدخل الشاعـر يف غربة حادة وزكت يف أعـماقه ضد أبرياء فـلسطني، ه

نريان الغضب واألمل، وفتحت أبـواب اجلراح على مـصراعيها، ودفعت بالشـاعر أن يشعر 
  .مبرارة احلياة واإلغتراب

  
ويتفجر الشـاعر أملا للواقع املر الذي وصل إليه اإلنـسان العريب، والضعف واخلوار 

ل احلكام العرب، وتقاعسهم وتفريطهم يف مقدسام ، وتناسيهم قضية فلسطني واجلنب الذي نا
وإمهال أرضها املقدسة وترك شعبها يذوق ألوان البطش واإلبادة والتشريد، ويزداد نواحا كلما نظر 
إىل اخللف الذي فرط فيها، وشغله عن القضية األساسية، متاع الدنيا الزائل من هلو وعبث، وتبديد 

األمة فيما ال طائل منه، كأم أصيبوا مبس، أو يعيشون يف سبات عميق، رغم أن األحداث خلريات 
  :جسيمة والوضع خطري وكرامة األمة يف امليـزان، يقول مفدي زكريا بلهفة ودمعة حارة 

  
   !وسامها اخللف، إفالسا وخذالنـا        !كم ديست قداستها..ويح العروبة           
  وما رقـوا لبلـوانا ...صفو الليايل  يهدهدهم....النعمى وعاكفني على          
  ).1(أجفانـا) اسرائيل (وأغمضوا دون  ترصدنا  ) اسرائيل(و يف الدار...ناموا           

  
هذه البلوى اليت أصابت األمة العربية، وذه النكسة اليت أضعفت اإلنسان العريب بواعث 

فوق أرض اجلزائر اجلرحية املقاتلة اليت تعاىن الظاهرة حزن وأمل لدى الشاعر ألن هلا منابت وأصول 
  :والوضع نفسه يقول مفدي زكريـا 

  
  )2(وفـي اجلزائر، أشـالء ممزقة          راحت، عن العرب، قربانا، وغفرانا   

  
  

  293،  ص )رسالة الشعر يف الدنيا مقدسة ( اللهب املقدس، : مفدي زكريــا  - 1
  294ص : املصــدر نفسه  - 2

  أبعاد ظاھرة الغربة، في شعر مفدي زكریا                       :                                           ثالثا  



  
 

144  
  

  :فـلسطني 
  وهـجت جراحاتى الـداميه   أيا شاعـر العرب ذكـرتىن                 
  فـقطع قـومى أسبابيــه لقد كـان يل سبب للبـقآ                                 
  تـباع جلـزارها املــاشية   ورحت أباع  واشترى كما                                

  واصـلب يف كف جـالديه  واشنق يف حبل مستعمـري                               
  .)1(ويسلبىن عـزيت غــاصيب               وتنهب داري قـــطاعيه                    

مث يقدم صورة العرب املتخاذلة جتاه مأساة الشعب الفلسطيين، فيتقمصون حالة الضعف   
األمل، وبعد نوم عميق، وكـأم كانوا حتت خمـدر واخلوار ويربزون مـظاهر األسى واحلسرة و

أو سكارى، يتساءلون عن أسباب املؤامرة، وعن حيثيات النكبة، اليت كان حكامهم أحد أطرافها، 
ملا أصام من ضعف وخيانة وصمت رهيب أمام الفاجعة، الشيء الذي أدى إىل تشريد شعب 

بأسلوب فيه كثري من السخرية وأمل شديد  فلسطني وضياع من األرض املقدسة، يقول مفدي زكريا
  .وحرقة

  ما هيه ؟-من سكريت  -مل أدر  - وقـال ابن يعرب، لـما تيق          ظ             
  ماهيه ؟ -من غفــوتى  -ومل أدر )*          لثـالوثها(ولـم أتفطـن                  

  )2(ماليه  -ي القـضآفـ –ولـ يفدىن      ومل جتد يف صدها حسـرتى            

  

مث يتوجه غاضبا للحكام العرب، الذين تقاعسوا عن جندة فلسطني، ويقدم صور حكام األمة 
العربية حبسرة ويف أبشع املظاهر، وكأم كسحاء، ال يستطيعون احلركة، مههم الوحيد من احلياة 

  :يقـول ...الترف والنوم والكسل واألكل
  

       ع قــدسي حـكّاميه وفـوضت أمري للحـاكمنيفـضي.  
  

  341، ص )فلسطني على الصليب ( اللهب املقدس، : مفـدي زكريا  - 1
  344يقصد به اإلعتداء الثالثي على القنال مبصر، الديوان، ص  -*
  345- 344ص ص  :املصـدر نفسه  - 2
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  ؟)هانتهازا و اقطاعي(وعاثـوا   وهام السراة بنعمى احلــياه                         
  ).1(...قـواعد، طاعمة، كـاسيه  : وهل يرجتى العون من معشـر                      

  

  :البعـد اإلفريقي واإلنــساين  -4
مل يقتصر مفدي زكريـا على معاجلته قضايا . وإلرتباطه بقضايا وطنه ومعاناة أمته العربية

ر، بل جنده جتاوز هذا احليز احمللي وطنه أو معاناته أمته ومأساة اإلنسان العريب حتت ظل اإلستعما
والقومي يف غربته ومهومه ليواكب كل مشاكل وقضايا اإلنسانية اليت تفجرت فوق هدا الكوكب 
بعد احلرب العاملية الثانية، واليت إختذت شكل الثّورة ضد الظلم اإلستبداد وإحتقار اإلنسان وبطشه 

عاناة و نضال األحرار يف العامل من أجل وقسوته على أخيه اإلنسان، وليقف بصدق إىل جانب م
وحدة النضال اإلنـساين ووحدة األهـداف النبيلة له، وعـرف " التحرر واإلستقالل، وقد أدرك 

أن إنتصـار اإلنسان املعذب يف كل مكان هو انتصار لقضايا اإلنسانية اخلاصة، ألن املستعمر 
ملاض ليس بالبعيد، ماضي املآسى والظلم و هلذا ينبه ويسترجع، أبناء إفـريقيا  ).2("واحـد 
ذاقه من طرف احملتل الفرنسي العدو املشترك الذى طال بطشه، وبـالغ يف ارتكاب  دواإلستعبا

جرائمه، وجعل من القـارة السمراء منطقة جتاربه الذرية اليت دمرت االنـسان وأفسدت األرض 
  :وما عليها من حياة يقول مفـدي 

  ـر فأمسى للمجرمني، ضحية  ريقيا، أحاط به املكـ   شعب إفـ              
  طعمـة للقـنابل الــذرية   و رمته عرب القرون، فرنـــسا                     
  يـوم هزت شعوبه احليـوية  و سرى املوت فيه، جيال فـجيال                   

  
رة النهـوض ويدعـو الشـاعر بـحرارة وحسرة، أبناء إفـريقيا األحـرار، إىل ضـرو

من سبام، والكفاح والنضال املستميت بشىت الطرق والوسائل، ودفعا للظلم وقهرا للطغيان املتمثل 
  يف اإلسـتعمار الفرنسي العنصري الذي مل يقم وزنا للحرمات واألعراف واإلنـسان واستـرداد 

  
  345، ص )فلسطني على الصليب ( اللهب املقدس،  :مفدي زكريــا  - 1
  36احلميم والغربة يف الشعر العريب احلديث، ص : هر حسني فهمي ما - 2

  اھرة الغربة، في شعر مفدي زكریاأبعاد ظ:                                                                  ثالثا  
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  :للحرية واإلنعتاق يقـول 
  

  نيا، وتصغي لك الشعوب األبية   شعب إفـريقيا، ستنصفك الـد   
  .للبـرايا، فـضائح، املــدنية  وسيحكي هذا الزمان، ويـروي   

  فوس الزكية يف الضحايا تلك الن  فخذ الثأر من فـرنسا، وخلـد        
  أنت يف األرض، هفـوة أزليـة   و قل يا فرنسا     ...وانفجر صارخا

  .)1( !!  يا فــرنسا يا لعنة الــبشرية                               
  

كما يلتفت الشاعر إىل قادة وزعماء الشعوب اإلفريقية، وحيذرهم باخلطر الداهم على 
ه، ويشد حبرارة ومرارة على أيديهم بأن يكون صفا قارم من طرف اإلستعمار الفرنسي، وغـري

واحدا ضد أعداء إفريقيا من اإلنتهاز بني مصاصي دماء الفقراء، أعـداء القيم اإلنسانية و احلرية 
  :يقـول مفـدي زكـريا 

  
  !!  بات به، ال يفلـح الواحد    ووحد األهداف، من عـامل          
  والغـدر، يف هذا الورى سائد               فالظلم، ما زال على حالـه               

  ثـعبانه، يف أرضنا راصــد    والغرب، ال ينفك مستعمرا      
  والقـوم، ال حد ألطماعهم         تارخيهم، عن مكرهم شاهـد     

  إن شعوبا فرقت أمــرها          سرعان ما يصطادها الصائـد         
ـِذرها                   )2(.يـكيدها يف أرضها الكائـدوأمــة مل تتخذ ح

  
ويؤكد مـفدي زكريـا على الوحـدة وعدم اإلنـفصام والشقاق، ويصرخ عاليا حمذّرا 
  أن العـدو احملتل من عاداته اخلبيثة و دهائه املاكر، أنه يسعى دائما كالوحش املفترس، إىل بث مسوم 

  
  .165، ص ) وليد القمبلة الذرية(اللهب املقدس،  :مفدي زكريـــا  - 1
  .146، الديوان، ص 1960، قيلت يف مؤمتر الشعوب اإلفريقية، تونس، )املارد األمسر (  :املصدر نــفسه  - 2
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الشـقاق و التناحر، ويعمل إىل انتهاج سياسة فـرق تسد للحيلـولة دون متكن تلك 
أن العدو رابض الشعـوب من إعداد العدة ملواجهته وطرده من أراضيها، و حيث أبناء إفريقيا، 

بـاملكان، ألن أرض إفـريقيا ا خريات كثرية، وتنام على كنـوز خريها على بنيها عميم، 
ويـدفعهم إىل ميادين التضحية، والنضال من أجل استرجاع هذه األرض، واإلستفادة من نعيمها 

  :الذي يستغل من طرف احملتل الدخيل، يقول مفدي زكريـا 
  

  والـوطن، املنبعث، الصامد   ـروسِ الـدىن    إفريقيا ، أنت ع         
  يف أمـره، حيسدك احلاسـد     حشو الثرى  ) نضارك األسود(         

  واحلزم درع، واحلجى قائـد     سريي إىل التحرير، يف عـزة          
  ما خاب من تفكريه، الرائـد   وفاوضي األقوام، يف حكـمة             
  ).1(.شعبية، يـرهبها القـاصـد     جـبهه      واضطلعى بالعبء يف        

  
وبعد فـإن الشاعر يف معاناته، جتاه قضايا القارة السمراء مل يقف عند حدود املعاناة  

اليومية لدى أبناء إفريقيا، وما يسببه اإلستعمار الفرنسي للشعوب اإلفريقية من متاعب إجتماعية 
واليت تعترب جزءا صغريا من املعاين الدالة على الغربة وإقتصادية كالفقر واحلرمان واجلهل والغربة 

واملعاناة الذاتية، بل تعرض إىل مناجاة احلرية، باعتبارها أساس احلياة الكرمية ومصدر السعادة 
اإلنسانية ومنبع نزعتها قبل كل شيء باإلضافة إىل إشادة النضال اهلدف املنشود، وعامل الوحـدة 

  . ير الشامل للقارة من النفوذ األجنيب الدخيلاليت متثل القوة، يف التحر
  

  
  
  
  
  
  
  .148-147، ص ص)املارد األمسر ( اللهب املقدس،  : مفدي زكريـــا -1
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  الغربة الشعرية ومدلولـها: متهيد 
نرى أنه من األنسب أن منهد للموضوع ، قبل الشروع يف دراسة شعر مفدي زكريا  

الشعـرية  ألن وظيفة اللغة، وذلك باحلديث عن مفهـوم اللغة الشعرية ومدلـوهلا، بصورة موجزة
  )  1(" واجتاهات وآثارا عند اآلخرين، تستخدم للتعبري عن أحاسيس، تعبريية مجالية انفعالية" 

  
يستخدم الكلمة للتعبري ، اللغة هي الظـاهرة األوىل يف كل عـمل فين" بالتايل فـإن 

رف السحر وهو مل يع، يوم أن عرف اللغة، وقد عرف اإلنسان العامل أو حاول أن يعرفه ألول مرة
فـالشعر هو اإلمتداد .  ومل يعرف الشعـر إال يوم أدرك قـوة السحر، إال يوم أدرك قـوة الكلمة

واستكشاف دائم للوجود عن ، هو استكشاف دائم لعامل الكلمة، املستمر لتلك الفرضية األوىل
والشعر ، السواء ومن مث كان الشعر هو الوسيلة الوحيدة لغىن اللغة وغىن احلياة على. طريق الكلمة

  .)2("الذي ال حيقق هذه الغاية احليوية ال ميكن أن يسمى شعرا حبق
  

ليكشف عوامل وأفقا ال ، ومن خالل اللغة ينطلق املرء يف رحلة حنو ميادين اهول وأغواره           
ع بني جتم، هي عوامل بنيت على أسس من العالقات الغريبةو، حدود هلا يف أعماق النفس االنسانية

ويف كل وقـفة من الوقفات الشاعـرية تربز اللغة لتزيل الستار ، التشبيه والكناية واالستعارة وغريها
وكل ذلك يتم من خـالل عـملية ، عن حـال أو تنري زاوية غـامضة يف النفس االنـسانية

  .      )³(خارجية عن سياق الكلمة العادية 
  نقل األفـكار والعواطفو ،)*4(ا أداة للتواصـلومن مجلة ما تتضمنه وتـعنيه اللغة أ ،  

  
  . 282-281، ص ص 1969دار املعارف مبصر، ، األسس الفنية لإلبداع الفين : مصطفى سـويف - 1
   174-173ص ص، ب ت، دار الفكر العريب، 3ط، قضاياه وظواهره الفنية، الشعر العريب املعاصر :عز الدين امساعيل  - 2
  .132-131، ص ص1987الدار البيضاء املغرب، ، املؤسسة احلديثة للنشر و التوزيع، الرؤي :اب أمحد الطريسي اعر - 3
  . 24-22، ص ص  1981جوان  26، السنة  9جملة الفـكر التونسية، العـدد   :حممود أمني العامل  - 4
ولعـل هذا هو ما ، فعالة النابعة من بنيته اللغوية اخلاصةو هو يعين هذه الداللة ال، التواصل أو التوصيل يف الشعر، قضية قدمية ، قدم االنسان* 

يصوغ هذه املفـردات و يوظفها على حنو خيتلف عن صياغتها  هان، جيعل الشعر بطبيعته غامضا أي خمتلفا عن اللغة العادية رغم استعانته مبفرداا
  .. و عن توظيفها يف لغة احلديث العادي الذي يتسم بالتقريرية واملباشر

  . 24-22ملرجع نفسه، ص صا
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مث هي متثل أبنية صوتية حتمل مـعاين ودالالت  )1(ووعاء حلفظ التجـارب والذكريات
وهي ال تكون شاعرية إال إذا تغريت معانيها ودالالا احملددة و حتولت إىل شكل أديب أكثر ، حمددة

  ).2( بعدا عن لغـة الواقع أو اللغة العادية 

  
  ة مفهوما ومدلوالاللغة الشعري: أوال 

بنيت على نسق الشعر " حممود العقاد هي اللغة اليت  سكما يعرفها عبا، واللغة الشعرية  
فهي يف مجلتها فن منظوم منسق األوزان واألصوات ال تنفصل عن الشعر ، يف أصوله الفنية واملوسيقية

  ).3("يف كالم تألفت منه ولو مل يكن منه كالم الشعراء 
ال تقتصر " رسالة اللغة ومهمتها يف جمال العمل الشعري  نفإ، جـهة أخرى نوم، هـذا من جهة

وإمنا مهمتـها األوىل أن تـثري األحاسـيس    ، على املعاين الذهنية بدالالا املعجمية احملددة فحسب
، وتلك هي الوظيفة احلـقيقية للفـظة يف التعـبري األديب ، واملشاعر لدى املتلقى بصورها وظالهلا

وبالتايل فإن اللغة تـؤدي وظيفـتني    ).4("ا مييزها حقا عن وظيفة اللفظة يف التعبري العلميوهـو م
ويف هذه احلالة ال يكون هدفها ، فهي قد تكون أداة للتعبري عن احلقائق والقضايا العلمية، أساسيتني

ن آداة لتأديـة  ولكنها زيادة على ذلك قد تكو، وال غايتها إال عملية توصيل األفكار وتبليغ املفاهيم
أا إىل جانب هـذا ميكن أن تكون غاية " بل ، وظيفة أبلغ إنفعالية عند التعبري عن األفكار فحسب

، يف ذاا حينما تتضمن إىل جانب االفـادة خصائص مجالية تستروحها النفـوس وتلتذ ا اآلذان
، ا من مظـاهر اجلمـال  حىت تصري اللغة  مظهر، وتسمو بـها اللغة إىل مستوى الفنـون اجلميلة
  .)5("كالرسم والنقش والتصوير واملوسيقى والنحت

  
  
ـ ، أثر القرانفى الشـعر اجلزائـري احلـديث    :حممد ناصر بو حجام  -1 ـ ، غردايـة ، العربيـة  ةاملطبع ،                                 1992، جـزء األول،   راجلزائ
  .  217ص
  .275، ص 1984جامعة القاهرة، ، دار العلوم ةكلي، سني يف الشعر العريب احلديثاحل ماإلما :احلبوب الساعي  دحامت عب - 2
  .11القاهرة، ب ت ، ص، ، دار غريب للطباعة)مزايا الفن و التعبري يف اللغة العربية (اللغة الشاعرة ،  : عباس حممـــود العقاد - 3
  . 281ص، 1985، بريوت، يدار الغرب اإلسالم، الشعر اجلزائري احلديث :حممــد نــــاصر  - 4
  .337- 335، ص ص  1982نقد الشعر يف القرن الرابع اهلجري، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة ،  : قــاسم مـــومين  - 5
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مث أا ، وذات خصوصية ألا لغة إحياءات، من هذا املنطلق نلحظ أن لغة الشعر متميزة  
فاللفظة الشعرية تفرغ  ، الىت هي حتديدات ولغة اإليضاح، علمتقف على نقيض اللغة العامية أو لغة ال

وذلك يف النسق الكالمي أو يف السياق العام للنص ، دالالا العادية لتشحن بداللة جديدة نكلية م
  .)1(الشعري

يعىن أن لكل منهما مسلكا خاصـا   ال، واملقصود بعملية متيز لغة الشعر عن اللغة العادية            
أعطاها الشاعر معىن غـري معناهـا   ، األوىل قد ترشحت ترشيحا جديدا"إمنا يعىن أن  و، م فيهتنتظ

املالـك ألدوات  -أو بعبارة أخرى إا وبفضل الشاعر املقتـدر  ، حياة غري تلك احلياة و، السابق
تشكلت تشكيال جديدا على هيئة مل يتمكن منها سوى ذلك الشـاعر الـذي    -التجربة الشعرية 

، وطاقة ختتلف عن طاقاا السابقة، فأعطاها داللة غري داللتها احملدودة، خالل جتربته اخلاصةوظفها 
أمست تصدر عن وجـدان   األ، وبذلك اختلفت اللغة فصارت موحية متوترة وقادرة على االثارة

  ).2( "وتتألف من ألفاظ ذات مدلوالت نفسية وشعورية خاصة، عميق
أن منهجـه وأسـلوبه   و، ن لكل شاعر إنفعالته املميزة ومشاعره اخلاصـة وإذا عرفنا أ             

أدركنا أن اللغة الشعرية ليست واحدة بل هى متعددة " الشعري خيتلف من شاعر إىل شاعر  آخر 
فاحلكم على لغة الشاعر ال يتوقـف على النـظر . يعرب عنها الشعراء الىت، تعدد التجارب االنسانية

، قدر ما يتوقف على طريقته ىف تركيب هذه الكلمات بعضها مع البعض اآلخرىف الكلمات ذاا ب
  ).3("وعـلى ما حتمله العبارة الناجتة عن هذا التركيب من مشاعرخاصة متيز شاعرا من غريه 

  
وبذلك تكون اللغة شعرية ووفق هذا التكوين ستقيم عالقات جديدة بـني اإلنسـان   

مبعىن آخر فإا تقدم صورة جديدة للحياة ، وبني الكلمة والكلمة، وبني األشياءو األشياء، واألشياء
              )4( واإلنسان كما يرى أدونيس

  
  
 .64، ص1987، أعراب الرؤية و الفن يف الشعر العريب احلديث، الدار البيضاء،  املغرب : أحـمد الطـــريسي - 1
  .76، ص 1984لعريب احلديث، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، احلسني يف الشعر ا ماإلما :حامت عبد احلبوب الساعي  - 2
  .345، ص 1984، املؤسسة الوطنية للكتاب،  2ط، النقد األديب احلديث يف املغرب العريب : حممــد مـــصايف - 3
  .154، ص 1985، بريوت،  1طبعة ، دار اآلداب، الشعر ةسياس  : أدونـــــــيس - 4
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  :شعر اجلزائرياملعجم التقليدي لل -1
إن املعجم التقليدي لظاهرة الغربة عند أغلب الشعراء اجلزائريني الذين عاصروا مفدي   

يشتمل على مـادة لغوية استمدت مـنابعها ، زكـريا أثنـاء الثورة التحريرية وفترة االستقالل
بتونس أو القرويني كالزيتونة ، أو املعاهد الدينية أو اجلامعات االسالمية، من الكتاتيب أو الزوايا

هلذا نلحظ أن معظمهم كان ملما ، أو مدارس مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، باملغرب األقصى
ودارسا متمكنا من أصول الفقه وعـلم الكالم واألدب العريب القدمي وسائر ، بعلوم القرآن الكرمي

التمكن " طر اىل هدف حمـدد هو ساعدهم على ذلك املناخ الثقايف الرديء املسي، املعارف التراثية
  ).1("إىل أقصى حد مستطاع من املادة اليت أنتجتها األجيال السـابقة 

إبن زيدون وأيب العالء ، أيب فراس اهلمداين، واليت تتمثل يف دواوين الشعراء أمثال املتنيب  
، ري دقيقة وما يتفرع عنها من شروح عديدة وتفاس، ومن كتب الدين والفقه اإلسالمي ، املعري

فحرصوا على التمسك ، وبقاموس بليغ ، هذه األعـمال العظيمة واجلليلة أمدم بلغة تعبريية سليمة
لـذا فإنه من الطبيعي أن يصطبغ شعر الشعراء سواء الذي أنشد قبل إندالع الثورة أو الذي ، ا 

ة، وأصبح األمر يعد عارا بيٌِنا قيل أثناءها أو الذي أنشد عند اإلستقالل، بالصبغة التراثية واألخالقي
وفاضحا لكل من ال يـدرس أو حيفظ كتاب األغاين أليب الفرج األصفهـاين املـوسوعة العـربية 

  ).2( "فهو الذي يقوي املـادة اللغوية وينمي الثروة الفكرية ويغـــذي امللكة البيانية " 
بارها لغة الوحي والقرآن الكرمي  والدين وأيضا كـل من ال يعتمد اللغة العربية بـاعت             

فـاإلحتفاظ بأصوهلا وقواعدها واالحتياط يف صيانتها من التطـور وآثـاره   " اإلسالمي يعد كافرا 
  لـما حل ، ويتميز الدين اإلسالمي مبيزة خـاصة  )3("السيئة واجب ديـين ال سبيل إىل جحوده 

  
  
،  بـريوت،  8دار العلم للمالييــن،ط ، ترمجة نبيه فارس و منري البعلبكي، سـالميةالشعوب اال ختاري :كـــارل بــروكلمان  -1

   482، ص1978
   210اجلزائر ، ب ت، ص، 2ش و ن ت،  ط، البصائر نعيـــو :الشيخ حممد البشري االبراهيمي  -2
ريب للطباعة و النشـر، القــاهرة   أبو شادي و حركة التجديد يف الشعر العريب احلديث، دار الكتاب الع :كــمال نـــــشأت  -3

  223ص ، 1967
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فشعراء اإلصـالح بإعتبـارهم   " باللغة العربية يف هذه الديار من غربة وتشـويه وحصار وإبـعاد 
فالتجـديد فــيها   ، ألا لغة القرآن، رجـال علم وفكر ديين إصالحي رأوا يف اللغة أمرا مقدسا

  ).1("على قوالبها يعد خروجا على املقدسات  أو الثورة، أو اخلروج عن مقاييس القدماء
لـذا جند معظم شعـراء الغربة لـهذه الفترة قد نظروا و تعـاملوا مـع القـاموس    

ورد فعلٍ تلقائي ، استجابة لدعوة هلا أبعادها النفسية و االجتماعية و السياسية و الثقافية" اللغـوي 
  ).2("قايفلواقع كان يعيشه املثقف العريب يف غمرة إرهاب ث

عند هؤالء  ةمقصود، أصبحت العناية بالقاموس اللغوي العريب القدمي، ووفق هذه الرؤية  
وغربتهم النفسـية  ، غربة اللغة املضطهدة يف وطنها، إذ أيقنوا أم يعيشون غربة مزدوجة، الشعراء

، واملعقدة واألليمةوبناء على أن ثقافة شعراء هذه احلقبة الصعبة . داخل السجون أو بعيدا عن الوطن
، الذين ثقفوا بالعلوم  واآلداب احلديثـة ، يف جمملها متثل ثقافة تقليدية تراثية باستثناء فئة قليلة منهم

دراسة ظاهرة الغربة اللغوية اليت تناثرت يف معجـم  . واطلعوا على فصول حمدودة من ثقافة العصر
سية األوىل وهي القرآن الكرمي  والشـعر  مفدي زكريا التقليدي انطالقا من روافده ومصادره األسا

بعض مما يتعلق باألثر االسالمي من عظماء األمة يف جماالت عديدة منـها الدينيـة   و، العريب القدمي
واليت ظلٌ مفدي زكريا يستمد من مناهلـها مفرداتـه   ، وأماكن وعوامل وحنوها، والرموز التارخيية

  .وتراكيبه املتنوعة البليغة، الفريدة
  :ر القرآن الكرمي يف الشعر اجلزائري احلديث أث -2

فقد أفنوا ، يعترب القرآن الكرمي املصدر األساسي األول لشعراء الغربة التقليديني اجلزائريني
مستمدين من آياته البليغة ، منجذبني لفصاحته وقوة بيانه، العمر كله جمندين إلعالء مناراته املقدسة

  ، اليت كانت تنثر لالنسانية، ومستخرجني منه لغتهم الشعرية، حاسيسواألفكار واأل، الفريدة، العبارة
  
  
  633، ص 1981، 1ش و ن ت، اجلزائر، ط، الشعر الديين اجلزائري احلديث :عبد اهللا الركييب  -1
  . 51ص ، الشعر اجلزائري احلديث : حممـد نـاصر -2
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األخـالق الـرديئة، معلنني حربـا  العادات و ورفضهم للظلم والعبودية ونبذ، غربتهمو، شكواهم
والتـوق  ، ورفع راية االعتزاز حبب األوطـان ، والضمائر املفقودة امليتة، هوجاء ضد الفكر املتخلف

  .للحرية والعدالة اإلنسانية، واإلنعتاق من قيود االحتالل واالستعمار
  

را لكثـر ة  نظ" إذن بالنسبة ألثر القرآن الكرمي يف لغة شعراء هذه الفترة نسجل بأنه 
فقد رسبت يف ذاكرم ألفـاظ قرآنية تكـررت ، تعامل الشعراء مع القرآن تالوة و دراسة و تدبرا

الرتباطها حبيام من حيث التعـبري عـن مكونـام    ، فدارت يف أشعارهم كثريا، يف القرآن مرارا
  ).1("واالفصاح عن مشاعرهم

  
جـاء مـزاجهم   ، ها أو تأثروا بظالهلاوبسبب خيبة اآلمال الفردية واجلمعية اليت عاشو  

، ومبا أن املرحلة تعتمد على لغة الرصاص يف ساحات الـوغى ،  احلزين متطابقا مع مزاج عصرهم
وكانت األوضاع  وظروف الشعب اجلزائري ، فأهلبت نريان الثورة اليت تعالت ألسنتها ربوع الوطن

، نيا بالظواهر االنسانية املعقدة واملتنوعةظلت ميدانا فسيحا غ، هذه الظواهر وغريها كثري، مأساوية
وتلهب احلماسة واالندفاع داخل النفس املتاملـة وتسـتعرض منـاظر    ، يج منابع املشاعر احلزينة

لـذا  . فتدفع الشاعر إل ىالتعبري عن مكنونـه بالشـعر  ، وصور احليـاة الصعبة القاسية، األهوال
رآن الكرمي قد استدلوا واهتدوا إىل إختيار اللفظة القرآنية نلحـظ أن الشعراء اجلزائريني املتأثرين بالق

. ) 2( "كلفظة تفور، واملناسبة هلذا األوار امللتهب محما داخل النفوس، املؤدية بدقة للمعىن املراد قصده
واستغل من خالهلا طاقتها التعبري الدالة على الغضب و الثوران ، اليت وظف فيها مفدي زكريا ذكاءه

إِذَاأُلْقُوا فيها سمعوا لَهـا  "  للتعبري عن مكـامن النفس احلزينة املتألـمة قال تعـاىل ، واالنفجار
ـفُورت يههِيقًا و7سورة امللك اآلية (  "ش (  

  
  
  
  .134، ص  1أثر القران يف الشعر اجلزائري احلديث، ج  :حممد ناصر بو حجام  -1
    . 139ص  :املرجــع نفسه  -2
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فيعرب ، واضطراباته احلادة، يكشف عن معاناته، إن هذا التوظيف يف شعـر مفدي زكريا            
ويربز أن األكباد يف أجهزته قـد فارت ا ، عنها ليؤجج غليان الثورة يف النفوس البائسة النائمة

ـذا  وه. كما تفـور القدر يف الظـاهرة الطبيعية، وأصبحت ال تطيق صـربا أو سكوتا على األمل
  .وتشـريد وغربة، ملا يتجـرعه اجلزائري من طـف الـدخيل املغتصب من ظلم وحـيف

  : يقول مفدي زكريا 
                 فُـورة         تصق آلبد يا دهروا لصـدقَا " أال فــار تا أكبادنا ملئ)1(  

  : يف موطن آخرفيقول ، مث يركز مفدي زكريا على مواطن الداء ومنابعه الباطنية
ـْرفها          من وحيِها الشعب قد                    )2(حناياهُ " فَارت" يا نفوسا وإن الذَت بِرف

  
السياق املناسب للمعىن اللغـوي الـذي    يف، يف القرآن الكرمي" تفور" لقد وظفت لفظة               

فقد ، حلمم اليت تدل على قوة اهليجان واجليشانيـدل على االضطراب احلاد الذي يسببه الغليان وا
وإن كانت ترجع كـلها إىل معىن واحد ، استعمل مفدي زكريا الداللة اللفظية يف املعاين األخرى

  ).3(هو النبع واإلنتشار
إذ جنده يستخدم اللفظ القرآين دون استيحاء . كما ركز مفدي زكريا يف مواضع كثرية

ألنه اقتبـاس للفـظ   ، وتأثر الشاعر بالقرآن يف هذه احلالة أقل.  ر اللفظمعىن اآلية أو األيات مصد
فهو كثريا ما يستعمل اللفظ القرآين للتعـبري  ، متفشية يف شعره. وهذه الظاهرة، فحسب دون املعىن

  ).4("عن معاين غري قرآنية 
  

  
  
  . 41ص ، 1965، تونس، دار النشر، حتت ظالل الزيتون :مفـدي زكــريا  -1
  . 70ص :املرجـع نــفسه  -2
  . 141، ص  1القرآن يف الشعر اجلزائري احلديث، ج رأث :حممد ناصر بو حجام  -3
  .368ص ، شعر الثورة عند مفدي زكريا :حيي الشيخ صـاحل  -4
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لـذا عد مفـدي زكريا عند العديد من الدارسني أكثر الشعراء اجلزائريني إلتفــاتا  
، وهـا هو يصف أبطال اجلزائر من ااهدين البواسـل . ية يف قصائدهإىل توظيف املفردات القرآن

           :فيقول 
  )1(بناشئة هـناك، أشـد وطأ              وأقـوم منطقا وأحــد نابا      

  
اليت ضمنها البيت الشعري اقتباس لفظي ، فهـذه الصورة احلركية لكواسـر اجلزائر

ـَدُ وطأً وأَقْـوم : "ـوله تعاىل من اآلية القـرآنية الكرمية يف ق إِنٌَ نـاشئةً الليـلِ هي أَش
  )6املزمل اآلية ( "قــيالً

    
وال تتحدث حىت عنه وإمنا ، واملالحظ هنا أن اآلية القرآنية ال تصف حركة اجلهاد

أشد  هو، إذ تركز على أن قيام الليل بالنسبة لإلنسان املؤمن للتعبد، تتناول زمن الليل وتربز أوقاته
أي أمجع للخاطر يف أداء قراءة القرآن وتفهمه من قيام ، ثقال بني القلب واللسان وأمجع على التالوة

  ).2(ألنه وقت انتشار الناس ولغط األصوات وأوقات املعاش، النهار

  
وما ، يف ذكر خصال ااهدين، وأذنابه، مث يعمد مفدي زكريا ليغيض العدو الدخيل

  : ات على املستعمر فيقـول حققوه من تقدم وانتصار
  ).3(والٌَزرع أخرج يف اجلزائر شطأه       فمضى وهب إىل احلصاد كرام

مقتبس من اآلية ، فالبيت الشعـري يف معاناته وثورته وحتديه للمستعمر الـدخيل
كزرعٍ أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب : " القرآنية الكرمية عند قـوله 

  .)29الفتح اآلية (" ع الزرا
  
  
  . 31، ص1957، "الربواقية " ، نظمها بسجن .. )وقال اهللا ( اللهب املقدس،  :مفدي زكــريا  -1
  .461، ص 1968القاهرة، ، مطبعة الفجالة اجلديدة، مكتبة النهضة احلديثة :تفسري إبن كـثري  -2
  . 44، ص1957، 9، القاعة " بربروس"نظمت بسجن ، )وتعطلت لغة الكالم ( اللهب املقدس،  :مفــدي زكريا  - 3
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وهذا اإلستنجاد باآليات القرآنية الكرمية يدل على احلالة النفسية املتأملة املعذبة اليت يعيشها 
ينتظر القدر احملتوم على ، فنجده كاجللمود صامدا، ما يصاحبها من ذعر وغربةو، مفدي زكريا

م الدماء اليت جتتاح عوامله الباطنية حسرة على فقدان هـذا رغ، لسان أمحد زبانة يف مشوخ وكربياء
  . فيقول صابرا قانتا بقضاء اهللا و ظلم البشر، العزيز الغايل

  
  )1(واقض يا موت يف ما أنت قاض      أنـا راض إن عاش شعيب سعيدا                   

  
قد اقتبسها الشاعر " وسبربر" هذه احلالة النفسية التعيسة اليت عايشها بأم عينيه بسجن 

ـَـا أَنت قَاضٍ: " من اآلية القرآنية الكرمية عند قـوله تعاىل  إِنَما تقْضي هذه احلَيـاةَ  ، فاقْضِ م
  ) 72طه اآلية ( "  الدُنيا

  
  ويعدد أيام، كالربكان ينثر محم املآسي رفيثو، كما يصف حالة الشعب اجلزائري املشرد    

وإحداث هزة قوية موحـدة  ، طالبا من أبناء وطنه الثورة على العدو الدخيل، البطش وسنني القهر
  .تزلزل دعائم الدخيل وحتدث يف أبراجه احلاكمة شرخا وانقالبا

  
  ).2(وزلزل من صياصيها فـرنسا          وأوقع يف حكــومتها انقالبا                  

  
ليؤكد حالة الغليان والغضب ، آخرمرة أخرى يف ديوان له ، ويستنجد بالظاهرة نفسها

، واستجابته لنداء الكرامة وحب الشهادة، ويربز بدقة إنتفاضة الشعب من سباته، على العدو الدخيل
  :فيقول 

  )3(وزلزل صياصيها بثورتك اليت           تسامت تشق الغيب يف سريها شقا 
  

  
  . 10، ص 1955، 9، القاعة "بربروس " بسجن  ، نظمت)الذبيح الصاعد ( اللهب املقدس،  :مفدي زكريا  -1
  32، ص )قال اهللا ( : املصدر نفسه  -2
  .    42، ص1965حتت ظالل الزيتون، دار النشر، تونس، : مفدي زكريا  -3
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املشحونة ، ففي البيت األول نلحظ أن مفدي زكريا قد اقتبس حلالته االنفعالية التعيسة
وأنـزلَ الٌذين ظَاهـروهم من أَهلِ : " ما يناظرها عند قوله تعاىل  باحلسرة واألمل من القرآن الكرمي

  )26األحزاب اآلية (" الكتابِ من صياصيهِم وقَذَف في قُلوبِهِم الرعب فَرِيقًا تقْتلونَ وتأْسرونَ فَـرِيقًا
  

بات حالة الذعر واليأس كما ركز على نفس مثري الظاهرة السابقة يف البيت الثاين إلث
وتتضح قدرة استيعاب مفدي ، والتشرد اليت سببها العدو الدخيل يف أعماق نفوس الشعب اجلزائري

  : عند قوله ، يف أبيات معدودة *عندما جنده قد مجع أربع سور، أكثر للنص القرآين
  

  وفـي صحرائنا جنـات عدن            بـها تنساب ثـروتنا انسيابا
  قد سجد احتسابا" هاروت"هلا   وحتت خيامها، انبجست عيون                       

  أسالت من فـم الدنيا، لعابـا   وحتت خيامها، انبجست عيون   
  مـودتنا األوىل قالوا صوابـا  وإنـا أمة وسط، نصــايف   

  ).1(فأصبحنا من التحرير، قابــا  دأبا    ) ثالث سنني ( وخضناها 
الذي حتول إىل نسيج يف تدفق ، ل يبني شدة إعجابه بالنص املوروثوهذا تنوع دلي

يهدف من ورائه التعبري عن معاناته واظهار قوة بيانه، وحتقيق الصورة الطبيعية الفـريدة ، الذاكرة
  .من نوعها فوق أرض اجلزائر

             
  ة األوىل شغفهيلحظ للوهل، إن الدارس للمعجم القرآين يف شعر الغربة عند مفدي زكريا  

، فهو النهج القومي الذي سلكه يف مسرية معاناته الطويلة، ومتسكه باإلرث االسالمي قراءة وحفظا
  وتـكاد تكون السمة الفـريدة  ، حيث جتلت الغـربة الروحية والفكرية واضحة بارزة يف قصائده

  مها الشاعر مع استيحاءمن ألفاظ وتراكيب قرآنية يستخد -تقريبا -ال ختلو أية قصيدة " يف شعره 
  
  
مفـدي   :وأيضا ينظر .  9سورة النجم، اآلية ،  47سورة يوسف اآلية ،  102سورة البقرة اآلية ،  8سورة البينة االية : القـرآن الكرمي * 

  .لإلفادة 273 -105 -44 -31 -29 -23 -21اللهب املقدس ص: زكريا 
  41، 40، 34ص ص ص، )وقال اهللا ( اللهب املقدس،  :مفدي زكريا  -1
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ويف الغالب جمـردة من مضموا احملدد للتعبري عن مضمون جديد ، معاين آيـاا وقصصها أحيانا
  ).1("اآلية واقتـرابه منها ) جو(للشاعر خيتلف من مكان إىل آخر يف درجة إبتعاد عن 

         
مة وطليعة مقد يف، لقد كان مفدي زكريا كما شهد له العديد من الدارسني والنقاد

فكان النموذج الرائـد عنده ، الشعـراء اجلزائريني التقليديني املتأثرين بالقـرآن الكرمي لغة ومعىن
، وعن آالم غربته املريرة داخل السجون، احملتذى واملعني الوافر املعرب عن معاناته الروحية والفكرية

وعند استعمال ، ظاهرة الغربةيف إبراز ، حبيث تفردت هذه األخرية عن أي إنتاج شعري جزائري
  .األلفاظ والـدالالت والصيغ القرآنية

  
  :املعجم اللغـوي التقليدي يف شعر مفدي زكريا -3

حقيقة عرف ا منـذ  ، متثل ظاهرة احلماسة اللغوية يف شعر الغربة عند مفدي زكريا
دراسة األدب العريب مث تدرجت إىل ، تفتحت على املبادىء االسالمية من قرآن و فقه، نعومة أظافره

حيث ارتوت وتشبعت قرحيته بأشعارهم اليت كانت مثرة زفـرات ، والتـزود بشعر فحوله، القدمي
الشعراء القدماء  –جا عليها  –مفدي زكريا حياكي  حفرا، ونتاج فكرهم فوق البسيطة، يف احلياة

، فترة العصر العباسـي يف جزيئات قاموسهم اللغوي اخلاص، وميكن أن يكون معني معجمه اللغوي 
إبن الرومـي وأيب  ، البحتري، أيب متام، المساء الشعراء الذين اعتمدهم وحاكاهم أمثال املتنيب انظر

معتمدا ومتداوال يف قصائده حبماس وهلفـة  ، فراس الذين ظل معجمهم اللغوي العريب التليد الفصيح
  .وحب منقطع النظري

  
كانت من أبرز اخلصائص اليت عـرف ـا    إن ظاهرة احلماسة واملباشرة عند الشاعر

ويرجع ذلك كما يرى الدكتور ، مما دفع بقصائده العديدة اىل أن تفتقد إىل عناصر فنية هامة، شعره
  وحاجتها إىل صوت يبعث احلماس يف نفوس  -القصيدة -متطلبات هذه األخرية " صاحل خريف إىل 

  
  
  .371ريا، صشعر الثورة عند مفدي زك : حيي الشيخ صـاحل -1
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  ).1("ضمن الفاظ وعبارات هي إىل ميدان املعركة أقرب منها إىل عامل الوجدان والعـاطفة 
  

وهذا االجتاه ال ينطبق على شعر مفدي زكريا يف تلـك الفتـرة   ، إن هذه الظاهرة الفنية
جلزائريني بل ميكن أن نقول إا تنطبق على أغلب شعر الشعراء ا، االستعمارية الرهيبة القاسية فقط

فـإن معظمهم قد آمنوا " وعانوا من ويالت الظلم والغربة ، الذين عايشوا تلك األوضاع املأساوية
ومتابعة املناسبات لتخليدها ومتجيدها كـانت أكثر ضرورة من تطوير اإلطار ، بأن مواكبة البطولة

ني يف شعرهم عن التأمل معرض، الشعري أو جتديد التعبري فيه فغرق أكـثرهم يف البالغة اجلماهريية
فكان الشعر مبجمله متـردا موثبـا   …الداخلي الذي يساهم يف إعطاء الثورة أبعادا فكرية جديدة 

  ).2("وهجوما على احملتل الظامل السفاح

  
إن املتمعن يف طبيعة اللغة الشعرية التقليدية يف قصائد مفدي زكريا يلحظ أنه كثـريا 

من لغة مناسبة مباشرة وحافلة ، يتطلبه هذا األسلوب املعتمدما يلجأ إىل أسلوب الصنعة وما 
مما جيعل بعض ، يعرب من خـالله عن غربته ومعاناة ومـآساة شعبه، باخلطابية يف آن واحد

ومن أمثلة هذه املواقف النفسية والفنية ، عن اللغة الشعرية املنشودة -إىل حد ما - تبتعد ، قـصائده
والذي يشبه فيها حماكاة القصيدة العربية ، هنا وهناك بني سطور قصائدهاليت تنتاب الشاعر وتناثره 

بلغة فحول ، قوله عندما يستنجد يف غربته الفريدة، التقليدية بكل ما متلكه من خصائص غنية معروفة
  : الشعراء القدماء بظاهرة احلماسة 

  لسنني األربـعاوحي املـدفعا     واذكر جهادك و ا !، قم)نوفمرب(هـذا               
  )3( !واصغ إن ذكر امسها     جتـد اجلبابر ساجدين وركعـا..! و قل اجلزائر              

أن يكون قد أعجب أو تأثر اىل حد ما بالشاعراجلاهلي  نميك، فالشاعر يف البيت الثاين
  : عمرو بن كلثوم يف قوله املشهور

                    
  6-5، ص ص 1974، ش و ن ت، اجلزائر، )املقدمة ( زات، أطلس املعج: صـاحل خريف  - 1
  401األدب اجلزائري يف رحاب الرفض والتحرير، ص  :نور الـسلمان  - 2
  58-57، ص ص 1958، بسجن الربواقية، 375، نظمت بزنزانة رقم )إقرأ كتابك ( اللهب املقدس،  : مفـدي زكريا - 3
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  )1(ختـر اجلبابـر سـاجدينا    إذا بلغ الفـطام لـناصيب                 
  

، باملعجم اللغـوي اجلاهلي، ومما يؤكـد تأثر مفـدي زكريا يف لغته الشعـرية هذه
عند قراءتنا لكثري من الكلمات اليت يوظفها يف شعره بسبب تنافر ، هو إحساسنا بصعوبة النطق

  .*حروفها
كن واألعالم اليت حيوهلا كما أن مفـدي زكريا كثريا مايشحن قصائده ببعض أمساء األما

  .وهذا العمل الشعري مبعثه الثقافة العربية التقليدية اليت ل من حياضها، إىل الفتة إعالمية
  

يلحظ أا يف جمملها ، إن املتتبع للخصائص األساسية للغة الشعرية عند مفدي زكريا
والفخامة ألن ، وةالدقة واجلرس املوسيقي والقـ، تتصف مبميزات عديدة أبـرزها، وعمـومها

لغة الشعارات والنـدوات اليت ال تنبعث ، مفدي زكريا قد رفض، وبكل ما أويت من قدرة و قوة
  :فيقول ، وال تدرك أبعاد احلقائق املتناقضة، من أعماق الذات املعذبة املغتربة

  )*2()صفرابالعملة ال(وتعقد باسم السلم للحرب ندوة      يصرفها السمسار                      
    

سياسة املماطلة واستهتار الطغاة حبق الشـعوب يف احملافـل   " فهو يعلي رفضه صراحة 
إال خرافة يضحك ا ، وال يرى يف الشعارات اليت حتملها األمم كالعدل والسالم، الدولية غري منتجة

كان و، م واإلعتداءليحلل لنفسه اآلثا، ويذريها الرماد يف أعينهم، القوي على أذقان اجلماهري الضعيفة
  ).3("ويرى احلرب يف السلم ، فريى الظلم يف العدل، مفدي زكريا ال يرى الشعار إال الصورة املنقلبة

  
  
  . 322، ص1965القاهرة، ، مطبعة املدين، شرح القصائد العشر : التـــربيـزي - 1
  "                    إقرا كتابك" مات يف قصيدته املشهورة ، و قد وردت هذه الكل، شلعلع، لعلع، تضعضع، مصقع :ما شابه هذه الكلمات * 
  .66، 65، 60، 57اللهب املقدس ص ص ص ص : مفدي زكريا   
  . 312، ص1961، نظمها أثناء زيارته لبنان، ) ! حىت تستقل اجلزائر.. فال عز ( اللهب املقدس،  : مفـدي زكـريا -2
  . الذهب األصفر" بالصفراء"املقصود * 
، 7-6معهد اآلداب واللغة العـربية جامعة قـسنطينة، العــدد  ، الضاد ةجمل، القوة يف شـعر مفدي زكريا ةلغـ : أحـمد رمحـاين -3

  .18، ص1983أكتوبر 
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مبعثها احلقيقي إدراك مفدي زكريا حلقائق األشياء وأبعـاد  ، هذه النظرة احلزينة املتأملـة
  : فيقول رأيه بكل صراحة ووضوح ، على مسرح احلياة اآلراء واألفكار اإلستعمارية اليت تعرض

  حتلل بـامسها اآلثـام ، والعدل زور، والسالم خـرافة        لغة        
  )األفــالم(فلتكتب األقالم، سفر هناتكم         للعاملني وتنطق         
  ).1(! ..ولتشهد األكـوان أقدس ثورة        للحق حارت دوا األفهام       

أن يسري على هذا ، وال سيما الثوري منه، قد اعتاد يف شعره، نلحظ أن مفدي زكريا  
ولكنه عندما ، فال تقرأ فيه إال الرفض لوسائل التحذير اللينة، باللغة الجلة الصاخبة، النهج والفهم

  ).2(على أن يكون يف كل احلاالت حيمل القوة والعنف، يرفض حيضرالبديل
  

مزلزال ، قاذفا محم األمل والغضب والثورة على أعداء احلق واحلرية، فيندفع كالربكان             
  :  لرياها أعداء االنسانية فيقول ، دعائم الباطل يف كل مكان فوق األرض وعلى رؤوس اهلمم العالية

  
  اجلعابا**) جرجرة(ذو بيان        فانطق فـوق *) شلعلع(ولعلع من      

   ).3(فاستجابا***) برج مدين(نار       رآهـا ) وهران(وشبت من ذرى                       
  

شبيه ، وذا البيان اللفظي القاطع، ذه اللغة الشـاعرية احلزينة احلادة، فمفدي زكريا  
فهو يلبس لبـاس  ، ال ميكن أن ننتظر منه األناقة والزخرفة الفنية، يف يراعه باحملارب يف ساحة الوغى

  فال ميكن أن تقرأ يف شعره ، حالته النفسية التعيسة الغاضبة، وتدفعه إىل ساحة الوغى، اخلشنامليدان 
  
  
  46أهوى فيك طلعتها، ص : ، بنت اجلزائر )وتعطلت لغة الكالم ( اللهب املقدس، :  مفدي زكـريا -1
  .18لغة القوة يف شعر مفدي زكريا، ص :أمحد رحـماين  -2
  .اس باجلهة الشمالية ملدينة باتنة جبل يف األور:  لشلعلعا* 

  32-31جبال القبائل الكربى، سلسلة األطلس ، ص ص : جرجرة ** 
  .شعيب أبو مدين اليت تضم ضريح الصويف الشيخ  تلمسانكناية عن مدينة :  برج مدين*** 

  .32-31املقدس، ص ص بالله : مفدي زكـريا -3
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أوضاعه ونعفيه من طلباتنا اجلمالية و، إال أن نتفهم حالتهفما علينا ، إالٌ  لغة الرفض لوسائل التخذير
  ).1(فهناك ما ينوب عنه يف واقع العمل الثوري امللموس، الكثرية

  
ويقدمها مفدي زكريا ناصعة مدورية صرحية، أن اللغة السورية واملناسبة الدامغة يف وقته   

هي لغة ، قـواعد العدل يف الكونترسي و، التعيس، هي اللغة اليت تعيد الغريب إىل أهله ووطنه
حني يشتد الصدام والقتال ، ويف زجمرة األبـطال، القنابل ودوي املدافع وأصوات الـرصاص املتناثر

  :يف ساحات الوغي فيقول 
  وضعت ملن يف مسمعيه صمـام  لغـة القنابل يف البيان فـصيحـة           

  وخصام)**جملس(جيدي  هيهات  خالصها    )* الكُالصِ(بـالدنا بيد       
  رفعت، ملن يف ناظـريه ركـام     )لوائـح(خري، النريان) لـوافح(و            
  ملن يف منخريه زكـام ، سجرت  البارود، مسك نـوافج    ) روائح(و            
  ) 2(! عنت الوجوه، وخرت األصنام  والـرشاش إن نطقا مـعا   ، واحلق            

  
فهي اللغة ، الغربة والثورة عند مفدي زكريا ملن يرغب الفهم أو الدراسةهذه لغة شعر 

داخل غياهب ، وغربته املركبة الطويلة، اليت عربت بصدق عن معاناته احلادة، الشعرية التقليدية
  .مبعدا عنوة عن الديار، غريبا عن األهل واألحبة، وبعيدا عن الوطن، دهاليز السجون

   
وأمطرهـا  ، اللغة املؤثرة النابعة من أعماق عوامله الباطنية، ربتهفاختار لظاهرة حزنه وغ

. ذات وقع مؤثر يف النفوس، لغة تتسم بقوة البيان والداللة، ضد أعداء احلرية واإلنسانية، محما قاتلة
  ترسل ذبذبات اآلهات وصـدى          ، لغـة قادرة على نقل عوامل النفس احلزينة اجلرحية الدامية الضائعة

  
  
  .451، ص 1971الرباط، ، شعر الثورة يف األدب العريب املعاصر، مطبعة املعارف اجلديدة : عبد الرمحان حوطش -1
  . باللغة الروسية، كلمة أجنبية، معناها آلة حرب: كالش  :الكــالص * 
  .جملس األمم املتحدة :جملس **
  .50-44ص ص  ،)وتعطلت لغة الكالم ( اللهب املقدس، :  مفدي زكريــا -1
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، وتأجج العواطـف ، وتنثر فيهم احلماس، اليت تنبعث نريانا يف النفوس احلية، الزفرات 
لذا جاءت هذه اللغة اليت اعتمدها مفدي زكريا ، و تدفعهم اىل التضحية، وحتي فيهم بقايا الشهامة
لفاظ اجلزلة ذات الرنني باأل" قد شحنت، حتمل رسالة منابعها ذاته املغتربة، يف قصائده الغنائية النائحة

ولعل للمواقف احلماسـية  ، وصريرها، متأل السمع وتثري اإلنتباه بقوا يفه، واجللبة القوية، الضخم
ولعله كـان  ، والنضال السياسي الذي كرس له أغلب شعره، تأثريا مباشرا على متييز لغته ذه امليزة

، فإن شعرا يتسم باحلماسة والثورة، الشعوريةواستجـابة ملواقفه ، خيتارها عن عمد وإدراك ألدواته
  ).1("بقدر ما تليق به لغة متأل األشداق وتقرع اآلذان، ال تليق به األلفاظ الرقيقة اهلامسة

  
، مع الدخيل احملتـل ، لقد رفض مفدي زكريا أسلوب الليونة و سلوك املداهنة اللغوية

فتخـرس  ، والنار والصفائح) الكُالَص(ثله كهذا الذي مت، وأحضر معه السالح البديل الوايف الشايف
  :فيقول ، وتشل كل ذي حركة، كل ذي صوت

  اإلبهـام ، فكان بـياا، أصدق هلجة من أحرف       كتبت، السيف      
  تصعق عندها األحالم، فاكتب ا        ما شئت، أصدق حجة، والنار    

ـْرها        واحلبر حر، إن الصحائف   و الكالم كـالم ، بُ للصفائح أم
كتائب(، يف احلياة)املكاتب(عز    (    كأن جنودها األعـالم، زحفت*  

  ).2(**على وحداا األعـالم، رفعت    يف الزمان جحـافلُُُُ    ، خري احملافل             
قد تناثرت أبيات قصيدة أيب ، يالحظ أن مفدي زكريا، واملتمعن لسياق النص الشعري  

    اليت متثل مـأساة الشعب عندما خـذل) وتعطلت لغـة الكالم ( بني أبيات قصيدته الشهرية متام 
  .)3("السيف أصدق أنباءا من الكتب" حيث وظف ، يف حقه أمام العامل

  يف حده احلد بني اجلـد واللعب  السيف أصدق أنباءا، من الكتب
  
     71، ص1977سبتمرب  -، السنة  أوت 40العدد ، جملة الثقافة، ري احلديثو التقليد يف الشعر اجلزائ ةاحملافظ:  حممـد نـاصر -1
  .تفيد اجلبال الشاخمات :األعـالم األوىل *

  تعين الرايات اخلفاقة    :األعـالم الثانية **
  ..43، ص)وتعطلت لغة الكالم ( اللهب املقدس،   : مفدي زكريـا  - 2
  .7القاهرة، ب ت، ص، للبحث و النشرالديوان، املركز العريب  :أبـو تــمام  - 3
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إذ سـقط يف فضـائها   ، ومرارة املوقف، املعربة عن الغضب الكبري، هذه اجلملة املؤثرة
وذلـك  ، واملعربة بصـدق عنـها  ، املواكبة لغربته وحزنه، فراح يسبح يف حمسناا البديعية، اللغوي

حـرب  ، صحائف وصـفائح ، حجةهلجة و: كما يظهر جليا عند قولـه ، باستعماله ألوان اجلناس
  .لوافح و لوائح، حمافل وجحافل، مكاتب وكتائب، وحرب

    
كأنـه لـيس   ، ينفض مفدي زكريا يديه من احلرب والورق، ويف ظلمته وغربته احملتومة

، واألصداء اليت ختتـرق الصـمم  ، حني يرى يف دم األحرار احلروف اليت ال متحى، بالشاعر األديب
  :         ال يؤخذ إال عن طريق التضحية بالدم الغايل فيقول ، والظلم املستدمي ،أن احلق املهضوم ةمعلن

  )1(وال الورق، أصبح يعنينا، بدم األحرار نكتبها      ال احلرب، حقوقـنا     
آلة الرشـاش  ، وال يتردد الشاعر من أن يسبغ العظمة واأللوهية على آلة القتل والدمار

فيسجد له سجدة التقدير واإلجالل والتبعيـة  ، عبودية عن املكبلني باحلديد والقهرمزيلة احلسرة و ال
إال عندما يسمع هتاف أصـوات  ، ألن الدنيا ال تعرف الراحة واالنسان فوقها السكينة، الـدائمة

وضمنها جبرس موسيقى حاد صاخب يفـي  ، واتبعها الشاعر بعبارات مدوية جملجلة، نرياا تتعاىل
  :فيقول ، عال ويربزه بدقةبقوة االنف

  وضج النيـر، فاهتـزت الدنيا      !!..جل جالله، وتكلم الرشاش
  أصغى هلا املستهتـر، لواحـة  هلـابـة     ، وترتلت آيـــاته       
  ).2(يكوى ا العظْم الكسري، فيجرب  بلسم     ، لألمل املــربح، والنار      
  

يف قصائد ، ن استمرار لغة الغربة والثورة والغضبوبناء على هذا يتضح أنه على الرغم م
إال أنه وبتأثري من الظـروف واملواجهة ، مفـدي زكريا والذي ميثل املنظور التقليدي يف شعـره

  ، اليت أفـرزت هذا النوع من االنفعال الشعوري والشعري، واليت تتـسم باحلسرة واألمل والغـربة
  

  
  28، ص 1955، نظمها يف الظالم بعد عذاب شديد من طرف الزبانية، ) 73زنزانة العذاب رقم ( اللهب املقدس،  :مفدي زكـريا  - 1
  134، ص 1959-1830، ذكرى احتالل اجلزائر )!! وتكلم الرشاش جل جالله(  : املصـدر نفسه - 2
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وجدت ذريعة وإلتزاما لإلتكـاء  ، فإن بعض قصائده، والعنف والقوة يف أكثر األحيان
للغة من طاقة مساعية، ذات أصوات إنفجارية، وقادرة على اإلمتداد هنا وهناك لتحمل على ما يف ا

إن املتتبع لطبيعة اللغة الشـعرية   )1(احتجاج الشعب وغضبه، ورفضه املطلق للواقع املفروض عليه 
 وخصائصها ومميزاا يف التيار الوجداين باملقارنة مع اللغة الشعرية عند مفدى زكريا، الذى ميثـل 
التيار التقليدي، يلحظ من قصائده العديدة ، أن معجم شعره اللغوي قد تطور كثريا، إذ أصـبح  

* التعامل مع هذه اللغة عنده، خاضعا لذلك النهر اهلائل الذى يروى احلياة كلها ، املتدفق من النفس
ـ  اثرين بـاملعجم  دون التقيد باملواصفات واألمناط الكالسيكية اليت شاع استعماهلا عند الشعراء املت

  .  ) 2( احملافـظ
كانت يف جمملها نابعة من أعماق اإلحساس ، إن اللغة الشعرية اليت كتب ا الوجدانيون

واملبعد بينهم و بني األمناط املعتادة ، امللون ملآسيهم و غربتهم وصورهم بلوم املميز الفريد، الذايت
، التحول من النمط التقريري إىل النمط الذايتوبسبب هذا التغري و، املألوفة يف الشعر الكالسيكي

على ألفاظ  -يف الغالب -معجما شعريا جديدا يعتمد " إبتدع الشعراء الوجدانيون ألنفسهم 
  ).3("أكثر من ارتباطها بدالالت مادية حمدودة، ترتبط بإحياءات نفسية و وجدانية عديدة......شفافة

  

والتصويرية اسمة ألغوار ، طنية احلزينة املغتربةومن مالمح اللغة الشعرية الرومانسية الو
الذي هو أبـعد ، وكأنه اهلمس األليم، تنفس به مفدي زكريا لـهيبا ام، األحـاسيس الـدامية

  :حيث يقول ، عندما وصف هذه الظاهرة الرهيبة، عن الصخب املعتاد يف أشعاره
  

  .438املعاصر، صشعر الثورة يف األدب العريب  :عبد الرمحان حـوطش  -1
  .658املرجع نفسه، ص : ينظر* 

فهم حيسون بواقع ، إمنا يشبه هذا، ال ميثل رؤية معينة للطبيعة او االسلوب، االجتاه الرومانسي عند الشعراء اجلزائريني" يرى عبد اهللا الركييب بأن
و امنا هي ، )االم الرؤوم(و لكنها ليست تلك الطبيعة املثالية او ، و يلوذون احيانا بالطبيعة يتغنون ا، كما ثار الرومانسيون، فيثورون عليه، سيء

فهي وطنية رومانسية ان صح التعبري يلتجىء اليها الشاعر النه ، و لكنه حب يرتع اىل االشارة بالوطن و تقديسه، طبيعة احلضارة، طبيعة الوطن
و من ، بطش االستعمار، س العزاء يف طبيعة بالده اليت يضاعف من مجاهلافيلتم، يائس من العدل و احلاكم االجنيب، من حاضره، يائس من واقعه

  .   658، ص"و باحلزن عليها او على النفس، باحلديث عن الوطن، مث اختلط احلديث عن الطبيعة
  .658الشعر الديين اجلزائري احلديث، ص  :عبد اهللا الــركييب  -2
  .16، ص1981، دار النهضة العربية، بريوت،  3لشعر العريب املعاصر، طاالجتاه الوجداين يف ا :عبد القـادر القط   -3
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  يتلوا النشيـدا، يتهادى نشـوان      قـام  خيتال كاملسيح وئيـدا       
  يف السماوات، قد حفظنا العهودا      أبلغ رفـاقك عنا    " زبـانا"يا         
  !!" شهيدا"أن يـموتو تـمىن       " زبانا"كل من يف البالد أضحى         
  !!كنتـم البعثَ فيه والتجـديدا       قـربان شعب  ، أنتـم يا رفاق        

  !!فصارت قصيدا ، ش أوزاااـ        ـشالر عصن، فـاقبلوها ابتهالة    
  ).1(!!ننا لن نـحيدا إفـ، واطمئنوا      واسترحيـوا إىل جـوار كرمي         

اليائس عن رد املكروه عن رفيقه زبانة لذا جاءت ألفاظ ، الشاعر احلزين متثل ألفاظ القصيدة معاناة" 
مصدر تفجري هذه األحاسيس يف أعماق امللتقى الذي ال يشعر ،  القصيدة بإحياءاا وأنغامها وصورها

  ).2("وكأنه يف عوامل الرومانسيني، وهو يقرأ مثل هذا الشعر سوى بالعفوية املتأثرة احلاملة
  

إن اللغة الشعـرية اليت صـادفتنا : ميكن أن نوجز القول ، لفحص الوجيزوبعـد هذا ا
قد منت و تطورت يف قصـائد  ، باملقارنة مع مثيلتها يف املعجم التقليدي احملافظ، يف املعجم الوجداين

وإىل عوامل الـذات  ، ويبدوا ذلك واضحا يف توجهه اىل الطبيعة، وحتددت مناهجها، مفدي زكريا
، وفــق تنـوع مشـاعره   ، تعرب بصدق عن غربته وآالمه املختلفة، لغة جديدة خاصة الستنباط

حىت وإن حاول التمسـك  ، بعيدة عن لغة التراث التليد، واختالف خلجات أحاسيسه واضطراباته
 -إىل حد ما -فغري، لكن ما لبث أن عدل عنها بعد التطور الذي حدث، يف بعض األحيان، بنهجها

  .و ظروف حياته القـاسية، امل وأسباب مستجدة يف واقعه اليوميلعو، من نظرته اىل الشعر
    

الذي طرأ على لغة الشـعر   -إن صح التعبري -فإن هذا التغري أو التطور، وعلى العموم
حتويل املعجم الشعري عنـده من الطـابع التقـريري ، كان من نتائجه البارزة، عند مفدي زكريا

  . للمشاعر احلزينة واألحاسيس الدامية والعواطف اجلياشة املتقطعةاسم بدقة ، إىل الطابع التصويري
  
  
  .19-11-9، ص ص ص )الذبيح الصاعد ( اللهب املقدس،   : مفدي زكريــا -1
  .324ص، الشعر اجلزائري احلديث  : حممـــد ناصر -2
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  الصورة الشعـرية  : ثانيا 
حيث حتدث  ، النقد العـريب ظـاهرة فنية قدمية يف، إن تشبيه الشعـر بالتصوير  

عندما تعرض يف استخـداماته لكلمة التصوير فأورد ، أبوعثمان اجلاحظ عن هـذه الظاهرة
  ).1("وجنس من التصوير، وضرب من النسج، فإمنا الشعر صناعة: " قـائال

    
أبو هالل العسكري حني أرشد " الصناعتني"الذي سلكه يف  -تقريبا - وهـو النهج

فرمبا وقع املعىن اجليد للسوقي والنبطي ، أن املعاين مشتركة بني العقالء ": فقال، "ذ حسن األخ" إىل
  ).2("وإمنا تتفاضل الناس يف األلفاظ ورصفها وتأليقها ونظمها ... و الزجني

  
هو عبد ، وقف قدميا مليئا عند موضوع الصورة الشعرية، وقد يبدو أن أعظم ناقد عريب

ومعلوم أن سبيل الكالم التصوير : " ا تصدى هلذا املصطلح قـالفهو عندم، القاهر اجلرجاين
كالفضة ، وأن سبيل املعىن الذي يعرب عنه سبيل الشيء الذي يقع التصوير والصوغ فيه، والصياغة
فكما أن حماال إذا أنت أردت النـظر يف صوغ الـخامت ، يصاغ منهما خامت أو سـوار، والذهب

نظر إىل الفضة احلاملة لتلك الصورة أو الذهب الذي وقع فيه العمل أن ت، ويف جودة العمل ورداءته
أن تنظر يف جمرد ، كذلك حمال إذا أردت أن تعرف مكان الفضل واملزية يف الكالم –وتلك الصنعة 

بأن تكون فضة هذا أجود أو فصه أنفس مل يكن تفضيال ، وكما أننا لو فضلنا خامتا علىخامت، معناه
كذلك ينبغي إذا فضلنا بيتا على بيت من أجل معناه أن ال يكون تفضيال له  ،له من حيث هو خامت

  ).3("و هذا قاطع فأعرفه ، من حيث هو شعر وكالم

، وأن املـعاين ال تؤثر يف قيـمته، هي مراد الشعـر، فأنت تلحظ أن املـعاين عنده       
  .ه أو عليهوعليه املعول يف احلكم ل، بل اليت تـأثر فيها ألفاظه أو صورته

  
  .   132، ص 1969، بريوت، 3، ج 3ط، دار إحياء التراث العريب، ،  عبد السالم هارون)حتقيق(، ناحليوا : أبو عـثمان اجلاحظ - 1
،                1981بـريوت، مطبعـة العجالـة اجلديـدة،     ، دار الكتـب العلميـة  ، ، حتقيق مفيد حممد قميحةالصناعتني :أبوهالل العسكري  -2
  .         217ص
  . 256-255ص ، ص1969نشر مكتبة القاهرة، ، ، شرح حممد عبد املنعم خفاجى دالئل اإلعجاز :عبد القاهر اجلرجاين  -3
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معاجلة تتناسب مع ظروفه التارخيية ، موضوع الصورة الشعرية، فقد عاجل النقد القدمي، وعلى العموم
يكاد يطغى على إهتمامام األخرى ، بدراسة الصورة الشعرية وكان اهتمام النقاد، واحلضارية

" كولورج " كما يرى ، ولـعل ذلك راجع إىل أمهيتها البـالغة يف القصيـدة، كاللـغة واملوسيقى
ذلك ألن الصورة اازية جزء ضروري من الطاقة ، يصبح كتلة جامدة، أن الشعرمن غري ااز" 

  ).1("اليت متد الشعر باحلياة
  

ولتمييز بني ، بالتحليل البالغي للصورة القرآنية، كما جند أن النقد القدمي قد اهتم
  ).2(والتركيز على دراسة الصورة الشعرية عند كبار الشعراء، أنواعها و أمناطها اازية

  
حيث ، كما حرص على موضوع اإلثارة اليت حتدثها الصورة الشعرية يف ذات امللتقى

إىل العالقة والصلة الوثيقة بني  - إىل حد ما -والتفت، نوع متميز من اللذة واألملقارن هذه اإلثارة ب
، عـالوة على ذلك، اليت متيزه عن غريه، على اعتبار أا احدى خصائصه النوعية، الصورة الشعرية

وهو حياول تتبع ما حققه الشعـراء من اختراع ، فإن الصورة كانت تفرض نفسها على النــاقد
قد قدم مفاهيمه املتميزة اليت ، وبذلك يكون النقد القدمي عرب قرونه الطويلة، ار أو ابداعأو ابتك

من حتليله البالغي للنصوص ، وأمهيتها ووظيفتها، تكشف عن تصوره اخلاص لطبيعة الصورة الفنية
  ).3(الشعرية والقرآنية

  
م التعريفات ألن معظ، وال حاجة بنا اىل استعراض كل ما قيل يف الصورة الشعرية  

تلك اليت تقدم تركيبة عقلية : " حني قال أا " إزراباوند " والدراسات تقترب من مفهوم األمريكي
  ).4("وعاطفية يف حلظة من الزمن

    
  
  . 59، ص 1961مكتبة ميمنة، بريوت، ، حممد ابراهيم الشوشي ةترمج، كيف نفهمه و نتذوقه، الشعر :اليــزابيت درو  -1
  .وما بعدها 63ص : املــرجع نفسه -2
  .6-5دار املعارف، مطبعة القاهرة اجلديدة، ب ت، ص ص، الصورة الفنية يف التراث النقدي و البالغي :جابر أمحد عصفور -3
  .63، ص1977، القاهرة ، 4دار غريب للطباعة، ط، مكتبة غريب، التفسري النفسي لألدب : عز الدين امساعيل -4
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انبثاق عن اللغة ومـعىن هذا أن الصورة :" شعرية ال تنفصل عن اللغة ألا والصورة ال
بل تولد من جهد الشاعرالفنان على وفق انتقائية دقيقة تقررها اخلصال ، ال تتقرر مبحض الصدفة

  ). 1("الشخصية ألا عميقة اجلذور يف التجربة احملسوسة
لى النقاد وهـم حياولون جاهدين تتبع كما ظلت الصورة الشعرية تفرض شروطها ع          

  .ممرات ما حققه الشعراء من ابتكار أو ابتداع
  :اإلجتاه التقليدي الوجداين يف شعر مفدي زكريا -1

التراث ، وكان معينه األساسي، بأن ثقافة مفدي زكريا تقليدية، لقد عرفنا فيما نثر سابقا            
، هذا التراث العظيم احلافل بالفنون املتعددة، صائصالعريب بكل ما يتضمنه من مقومات وخ

فإن احلديث عن الصورة الشعرية يف هذا ، كان أهم مصادر شعره وفكره، واحلضارة الغنية باملآثر
يف ابراز طبيعة اللغة الشعرية ومالمـحها يف ، يتناول املصادر نفسها اليت وظفت واعتمدت، اإلجتاه

  .مث ذكر بعض أعالم الشعر العريب القدمي، وخاصة القرآن الكرمي :ظاهرة الغربة عند مفدي زكريا 
  
  :أثر القرآن الكـرمي يف شعر مفدي زكـريا -2

فهو املصدر األول واألساسي الذي ل من حياضه مفدي ، وفيما خيص القرآن الكرمي            
ملؤثرة ألوان التعابري فقد استلهم من آياته الكرميات خمتلف الصور واستخرج من معانيه ا، زكريا

قد ال يدرك كنه أبــعادها ، فهو يعتصر ما يف املفردة القرآنية من دالالت نفسية بعيدة" الشعرية
إىل حد أن ، وتوظيف تعابريه، إىل درجة استخدامه أللفاظه ).2("سوى امللتقى احلافظ للقرآن الكرمي

  .وإبراز آهاته وغربته وثورته، ههـذه الظاهرة الفنية أضحت متكأ يستند عليه بناء قــصائد
  

بأن لغته ، وادراكه وقناعته التامة، وميكن أن نرجع ذلك واىل وعيه الديين املبكر  
  ،فهي لغة قد ملئت بشىت أنواع اإلحياءات ،العـربية غنية ال نظري لـها من النـاحية الفنية والبالغية

  
  
  .29، ص 1980بغداد، ، وزارة الثقافة و االعالم ،ترمجة غالب هلسا، كتاب األقدام: جاشتويا شـالر  -1
  .113ص، زكــريا شاعر النضال و الثورة يمفد :حممد ناصــر -2
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وهي األداة املناسبة واحملببة واملفضلة لتأدية ، وأن صوره بليغة ودقيقة ومؤثرة يف النفوس قبل القلوب
يعرب بالصور " جاء القرآن الكرمي لذا ، باالضافة أن آيات القرآن الكرمي واضحة، أسلوبه القوي

وعن ، واملشهد املنظور، وعن احلادث احملسوس، واحلالة النفسية، احملسة املتخلية عن املعىن الذهين
، فيمنحها احلياة الشاخصة، مث يرتقي بالصورة اليت يـرمسها. والطبيعة البشرية، النموذج االإنـساين

شاخص حي، وإذا . وإذا النموذج االنساين، هيئة أو حركة أو احلركة املتجددة،  فإذا املعىن الذهيب
الطبيعة البشـرية جمسمة مرئية، واملتتبع للصورة الشعرية املأخوذة واملستلهمة من آيات القرآن 

ويف قـصائد مفدي زكـريا جندها يف شكل أساليب متنوعة ووفق استخدامات متفاوتة  )1("الكرمي
  .والتصريحيف السطحية والرمز وعند التلميح 

اليت تعرب عن غربته ، اآلية القرآنية، ومن أبرز الصور اليت إستلهم منها مفدي زكريا
ومرتع الصبا ، وطبيعتها الفـريدة اململوءة بالـذكريات، "الصحراء"وحنينه إىل بيئته األصلية 

، "واقيةالرب"وهو حبيس موثق يف سجن ، ومجاهلا، متغنيا بفضائها الرحب، ومساكن األهل واألحبة
  :فجاءت زفراته حتمل صور املتناقضات اليت تعزز ظاهرة الغربة واالغتراب معا فيقـول 

  كنوز           نطارد عن مواقعها الغرابـا، الكربى، ويف صحرائنا               
  راق ا وطابا: ومتــر            كال الذهبني ، ترب، ويف صحرائنا               
  ).2(وهـزت مرمي العذرآ خنيـال           فأسقطت الفلوذج و الرضا با               

  
وهزِ إِلَيك : " عند قوله تعاىل ، هذه الظاهرة اقتبسها مفدي زكريا من القرآن الكرمي

ن أن إذ متثل مفدي زكريا الصورة دو  .)25مرمي اآلية " (بِجِذْعِ النَخلَة تسقطْ علَيك رطَبا جنِيًا
رغم حالة  –ألن الصورة يف اآلية الكرمية توحي باألمن واإلطمئنان ، يصوغها مبا يالئم وضعه احلزين

ولكنها ظلت يف أبياته الشعرية جمرد إعجاب بالنص  –العذراء املضطربة احلائرة أمام احلدث العظيم 
  دون أن يكون ، املسلوب احملتلعلى حنينه للوطن ، اقتبسه ليدلل به علىحالته املغتربة احلزينة. القرآين

  
  
  .32القاهرة، ب ت، ص ، التصوير يف القرآن الكري،م دار الشروق : سيد قــطب  - 1
  . 37-33، ص ص.. )وقال اهللا ( اللهب املقدس،  : مفدي زكريــا -2
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وير كما جنده يف موطن آخر يقترب من التص، لآلية أثر يذكر يف توجيه الصورة الشعرية اليت جاء ا
  : اجليد حني يقـول 

  )عصام(يف اخلالدين ، بيانـها       و زكا ا) لشهيدا(و رسالة صاغ          
  خـياله       و هفت به حلماكـم األحالم" بربروس"أسرى ا من         
  ).1(و األنغــام ، األوزان: باألنات يقطع حبـرها       دقٌاته، و القلب       

اليت اقتبسها من اآلية ، هذه الصورة احلزينة، ىل أرض الكنانة مصرفهو استمد حلنينه إ
سبحانَ الٌَذي أَسرى بِعبده لَيالً من املَسجِد احلَرامِ إلَى املَسجِد : " القرآنية الكرمية عند قوله تعاىل 

ه هَا إِنناتآي نم هرِينل لَهوا حكْناري باَألقْصى الٌذريصالب يعمَالس 1اإلسراء اآلية ( "و(  
    

عما يعانيه وحيدا داخل السجن من وحـشة ، واشتياقه، ومن خالهلا عرب عن معاناته
  .تتطلع اشتياقا إىل مصر اليت يناشدها أن ختلصه من آالمه وغربته، ونفس معذبة، بني جدرانه

    
آيات القرآن ، جوائها وأفناااليت استوحى من أ، وهناك العديد من النماذج الشعرية

عند قـوله وهو ، هذا التنفيس الذي حل حمل الكبت فدحضه، الكـرمي واليت تربز دالالت ألـفاظه
معددا ألوان العذاب واملآسي اليت حلقت بالشعب اجلزائري من طرف ، يف حالة غضب شديد وثورة

البيان قد تعطلت وحل حمـلها  وأن لغة، وأن سـاعة اخلالص قد دقت، العـدو الدخيل الفرنسي
  : لغة أخرى هي 
  !فما يتاح مالم، و جرى القصاص           !فما يباح كالم، نطق الرصاص              
  ...و متت األحكام، فال مرد حلكمه           و جرى القضاء، و قضى الزمان              
  و جـفت األقـالم، يوم النشور وانطوى         ، و سعت فرنسا للقيامة              
  فغـدا هلا يف اخلـافقني غـمام؟       يف اجلزائر أرعدت ؟    ، ما للقيامة  

  !ال اإلعدام، ال التنكيل، ال السجن       يثين عـزمه  ، ال التقتيل، ال النار
  
  
  52، ص.. )وتعطلت لغة الكالم( اللهب املقدس،   : مفدي زكريــا -1
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  )األلغام(تدكها ، ال الشاخمات  هواطـال   ، املاحقات، ارياتال الذ          
  ).1(و فض ختـام، ديت قداستها  كواعـبا   ، الغافالت، ال القاصرات       

  
،  -كما هو وارد و وأضح من سـياق شـعره   -فالشاعـر قد أعطى للداللة القرآنية  

، النشور، القيامة، ات مثل القصاصفكلم، ولكنها مستمدة من األوىل، منطلقا له داللة جديدة رمزية
املؤثرة املعروفة يف القـرآن  ، كلها هلا داللتها الدينية العميقة، الغافالت والكواعب، الذاريات، النار

فإذا كانت كلمة مثل الذاريات اليت يراد ا ، إال أا يف هذا النص الشعري على عكس ذلك، الكرمي
تعين الطائرات ، فإا يف البيت الشعري عند مفدي زكريا، لعاصفةيف القرآن الكرمي الرياح العاتية أو ا

  .وهكذا يقاس باقي الكلمات، املقاتلة املدمرة
  

ليستمد منها ، بآيات القرآن الكرمي، ويستنجد مفدي زكريا يف سجنه ووحدته الطويلة  
ا يصف ليلة خاصة عندم، فيوظفها يف شعره، عن طريق االقتباس، يف شكل صور بيانية حزينة، قوته

أول رصاصة معلنة بداية العـد  ، الليلة املباركة اليت انطلقت ساعة الصفر فيها، 1954أول نوفمرب
لتضـع احملتـل   ، التنازل ملظاهر الغربة وألوان الظلم واجلهل والتشريد والقتل والقمع واإلضـطهاد 

نسبة للشاعر املضـطهد  بال، فكانت هذه الليلة العظيمة، وسنني القهر واإلبادة حدا فاصال، الدخيل
على نبيه ، شبيه يف وقعه وحدته بليلة القدر املباركة اليت أنزل فيها القرآن الكرمي، بعثا جديدا، املعذب

اىل رحاب اخلـري واحملبـة   ، وجا خيرج الناس من الظلمات والظلم، هدى ورمحة) ص(خري اآلنام 
  :فيقـول ، نوتنفيسا ملكبوتات املظلومني املستعبدي، والعدل والسالم

  
  هل وفيت لنا النصابا؟" !نوفمرب" دعا التاريخ ليلك فاستجابـا                      
  فكانت ليلة القــدر اجلـوابا؟  وهل مسع ايب نـداء شعب                    

  
  
  
  . 45-44-42،  ص ص ص .. )وتعطلت لغة الكالم ( اللهب املقدس،   :مفدي زكريـــا  -1
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  !هتك احلجابـا، وحل جاللـه  امليمـون جنما      ، تـبارك ليلك                   

ـٌرابا ، قضاها الشعب  زكت و ثباته عـن الف شهر                         يلتحق الس
  ).1(قد أهــابا، بأحرار اجلـزائر    ...   من كل أمر، ترتل روحها                   

  
أن الشـاعر قد دعـته الضرورة الـمعنوية ، الشعريةنلحظ من خـالل هذه األبيات 

ليجعلها شـطرا أو بعـض   ، ما دامت هذه اجلملة موزونة عرضا، باجلملة القرآنية" إىل االستنجاد
والشاعر زكريا يلجأ إىل هذا ، ويف ذلك حتقيق للهدف املعنوي والتنغيم املوسيقي، شـطر يف شعره

اليت خييل إلينا فيها بأن التاريخ يتوقف حلظتها ، ث اجلسامواألحدا، التوظيف يف املـواقف العظيمة
  ).2("جالال وروعة 

كمـا  ، بظاهرة اإلسراء اليت وردت يف القرآن الكـرمي ، لقد هام مفدي زكريـا عشقا
ألن أياا تضمنت حركية ، واليت أوردها كاملة تأثـرا وإعجابا، أحب كل آيات سـورة القـدر

وما ، إنََا أنزلْناه في لَيلَة الْقَدرِ"  :سايرت مواطن إنفعاالته بصدق قال تعاىل و، معاناته الداخلية بدقة
تنزلُ الْمالئكَةُ والرٌوح فيها بِإذْن ربٌِـهِم ، لَيلَةُ الْقَدرِ خيرُ من أَلْف شهرٍ، أدراك ما لَيلَةُ الْقَـدرِ

  )5،4،3،2،1سورة القدر اآليات ( "ُهي حتٌَى مطْلَعِ الْفَجرِ سالَم، من كُلٌِ أَمرٍ
    

عند بناء ، واصفا عزم وإقدام أبناء اجلزائر من ااهدين البواسل، ويقارب مفدي زكريا
، الذي سلطه عليهم العدو الـدخيل ، وهم جيتثون من ديارهم جذور البؤس والظلم، صوره الشعرية

يقـول  ، بالدهم وحتريرها من القيود وحتطيم قالع االستعمار ومدارسه وإصرارهم على العودة اىل
  :مفدي زكريـا 

  ال تعرف اإلحجامـا، ختشى لقاه املــنايا            ونفـوس، بشباب               
  ).3(ـّ            ض فتذروا املستعمرين حطامـاتنقمثل الصواعـق ، ونسور              

  
  
  .31-30، ص ص .. )وقال اهللا ( اللهب املقدس،   : مفدي زكريــا -1
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  .118مفدي زكريا، شاعر النضال و الثورة، ص :حمـمد نــاصر  -2
  210، ص 1961-1956مارس  20، يف ذكرى عيد استقالل تونس، )يوم اخلالص ( اللهب املقدس،   :مفدي زكريــا  -3

، ما تتضمنه من مـعاناةوعمل على إظـهار ، فهو قد اعتمد على صوره الشعـرية  
قوله  دعن، اليت اقتـبسها ألبـياته الشعـرية، على آيات القرآن الكرمي، ومن قـوة وصرب واقـدام

فاختلط به نبات األرض فأصبح ، واضرب هلم مثل احلياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء: " تعاىل 
  ) 45ف اآلية الكه( ".و كان اهللا على كل شيء مقتدرا، هشيما تذروه الرياح

    
كما " يـذرو" فهو قد شيد بناء الصورة الشعرية اليت نثرها يف البيت الثاين من الفعل 

  .هو احلال يف اآلية القرآنية الكرمية
           

يف اقتباسه من القرآن ، ويبدع مفدي زكريا يف ابراز الصورة الشعرية املأثرة املغتربة
دربه يف غربته داخل  قرفي، زهو وكربياء ومشوخ وجتلدو، عندما يرافق يف حسرة وأمل، الكرمي

مواجها املوت ، وهو ينقاد إىل مقصلة الشهادة، إبن اجلزائر البار الشهيد أمحد زبانة، غياهب السجون
أعـداء ، متقدما ثابتا متحديا غطرسة الزبانية القائمني عليها، بكل شجاعة وحتدي ونكران للذات

 األيـات القرآنية الكرمية اليت وظفها مفدي زكريا هلذه الصورة ومن بني، احلرية واالنـسانية
يف قصيدته الشهرية الـخالدة خلود احلق فوق ، والظاهـرة اإلنسانية املآساوية، الرهيبة الشعرية

أو كما ساغها شعرا " وأقض يا موت يف ما أنت قاض" إذ اقتبس عبارة " الذبيح الصاعـد" األرض 
  :عند قـوله 

  "فلست أخشى حديدا، فلست أخـشى حباال       واصلبوين، أشنقوين"               
  )1("إن عاش شعيب سعيدا، و اقض يا موت يفٌ ما أنت قاض،       أنا راض"             

عند ، مفدي زكـريا من القرآن الكرمي، وجاءت دعائم الصورة الشعرية اليت اقتبسها
إِنما تقْضي ، ى ما جاَءنا من البيِنات والٌَذي فَطَرنا فَاقْضِ ما أَنت قَاضٍقَالُوا لَن نؤثرك علَ:" قولـه

  ) 72طه اآلية ( " هذه احلَياةَ الدُنيا

  
  
  . 10، ص)الذبيح الصاعد ( اللهب املقدس،  :مفدي زكــريا  -1
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وتـبني هلـم   ، سر فعله وعندما أدركوا، عندما آمن السحرة برب موسى عليه السالم

إذ حتداهم يف سحرهم فلم ، وأن رسالته ومعجزته حق، أيقنوا أن فعله مصدره حق، الربهان العظيم
وقطع ، عن طريق الصلب اىل جذوع النخل، فتوعدهم فرعون بالعذاب الشديد، يستطيعوا عليه ردا

لتراجع عن إميام برسالة فلم يثنهم ذلك التهديد وألوان الوعيد على ا، أرجلهم وأيديهم من خالف
وكـذلك كان األمر بالنسبة لشهيد احلـق واحلريـة أمحـد  ، أوالضعف والركوع لغري اهللا، رم

فال الصلب وال الشـنق  ، زبانة الذي آمن بربه ووطنه وحبقه يف العيش على ظهر األرض حرا كرميا
ـوقفه عن النضـال والكفاح أو ي، يثنيه عن املطـالبة بـحقه، والتعذيب املتواصل داخل السجون

، أسس مفدي زكريا الصورة الشعرية املوافقة، وبناء على هذه الظاهرة البائسة، من أجل عزة وطنه
وكان مفدي زكريـا مـن بـني    ، ومقتبسا معاملها األصلية من اآلية القرآنية الكرمية السابقة الذكر

كرمي واستيحائها باإلعتماد على التكثيف الشعراءالذين كانوا أكثر توفيقا يف استغالل صور القرآن ال
ومنح املتلقي فـرصة اإلكـتشاف واملعايشة الوجـدانية وربـط  ، *والتركيز واإلبتعاد عن التفسري

ووعي الـدالالت املختلفة ، واستغالل الطاقة التعبريية يف املفردة القرآنية، هذه الصور حباالته النفسية
وبناء صور فنية من مفردات ال تثري يف أصلها أية صورة ، إشـاراتهاليت يتوفر عليها املشهد القرآين و

  .إال ما حياول الشاعر إجياده وتوفريه برباعته الفنية، شعرية

ويعود ، ميكن أن نوجز أن مفدي زكريا قد تأثر يف صوره الشعرية بآيات القرآن الكرمي  
كما ترجع يف أصوهلا إىل تلك ، نعومة أظافرهاليت تلقاها منذ ، ذلك إىل ثقافته التراثية العربية القدمية

  .ثقافة تراثية عربية إسالمية أصيلة، التربية االقليمية اليت ثقفها وتعودعليها منذ صباه
  :أثر الشعر العريب القـدمي يف شعر مفدي زكريا  -3

يا الصورة ومصدرا حيا يستقي منه مفدي زكـر، ميثل الشعر العريب القدمي الرافد الثاين            
  تارة شكل اقتباس، حيث اختذ لقصائده منه، إذ تأثربقصائده تأثرا كبريا، بعد القرآن الكرمي، الشعرية

  
  
، املطبعة العربية، غردايـة، اجلزائـر   1، ط2، ج)1976 – 1925(أثر القرآن يف الشعر اجلزائري احلديث، :  حممد ناصر بوحجام: ينظر * 

  .وما بعدها 378، ص 1992
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وأحيانا ، يف املعىن واملبىن وأ، وأخرى تكون على شكل استيحاء للجو العام هلذه القصيدة، تضمنيأو 
، على شكل إشارة إىل صورة شعرية يف بيت ذاعـت شـهرا  ، أخرى تأيت الصورة الشعرية عنده

  .وكثرترديدها على األلسنة
عند مفدي زكريا  ،وحني نبحث عن الصورة الشعرية احلسية يف زاوية اإلجتاه التقليدي  

مـن معـني   ، وهو يستحضر آلهاته وآالمه العديدة، جندها قد تقشبت لباس احلزن واملعاناة والغربة
أيب متام عند  -مثال -فيأيت، الظاهرة املناسبة املؤثرة واملعربة عن هذه األوجاع، التراث الشعري العريب

وأبعادها ، وفق ظالهلا ومعاناا، ريةفيعمد إىل نسج صورته الشع"* فتح عمورية" قصيدته املشهورة 
  "....وتعطلت لغة الكالم" النفسية فتكون قصيدته اخلرساء

قي * قد أتى مبا قصده أبومتام، والذي يهمنا يف هذه القصيدة باخلصوص أن مفدي زكريا  
  ).1(افتتاحيته املعروفة

حىت وأن جانبت ، ة عدة مراتذ أنه قدم لنا الظاهرة والفكرة نفسها يف الصورة الشعريإ            
فإن االنفعال واإلضطراب النفسي يتالقيان ، بعض الشيء من حيث معمارية النص وهندستها اللغوية

أمـا الصورة الفنية فهي يف عمومها تكاد تكـون  ، ويـربز أن قـوة املثيـر، يف النص الشعـري
عند ، نكرر النص الذي قدمناه وحىت ال، ومواكبة لإلضطرابات النفسية، هي يف مطابقتها لألحداث

، ونكتفي بذكر البيت الشعري الذي قلد فيه مفدي زكريا أيب متام، تعرضنا اىل طبيعة اللغة الشعرية
  :حيث يقـول 
  )2(السيف، أصدق هلجة من أحرف            كتبت، فكان بيانه، اإلـــام              

  

قة من ناحية الشـكل واملضـمون   كما يوجد يف قصائد مفدي زكريا إشارات متطاب
فهو يشبه موقف ، فها هو يعمد إىل التعبري عن مكانته االجتماعية عندما جيد اجلد، والصورة الشعرية

وما أصابه يف سـجنه مـن ويـالت    ، وظروفه املعقدة، مستعريا أحواله البائسة، أيب نواس من قومه
  :فيقـول ، واالحساس بالغربة املضنية، العذاب

  
  . السيف أصدق أنباء من الكتب     يف حده احلد بني اجلد و اللعب : القصيدة قول أيب متاممطلع * 
  .106 تطور الشعر اجلزائرى، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ب ت، ص :الـوناس شـعبان  -1
  . 43، ص )وتعطلت لغة الكالم ( اللهب املقدس،   :مفدي زكريــا  -2
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  أني يف الدجى فلق، ل الـرهيب سجى      وجـلجل اخلطبإذا اللي، سيذكرون  
   ).1(ذكــري وأحترق، حسيب وحسب أناسي، أن غدوت هلم      عـودا، يعطٌرهم         

حتمل بصـمات  ، فهذه الصورة اليت رمسها مفدي زكريا داخل لوحته الشعرية املغتربة
  :ا يقــول عندم، إنفعال الشاعر أيب فراس احلمداين يف وحدته وغربته

  
  ).2(سيذكـرين قومي إذا جد جدهـم        وفـي الليلة الظلماء، يفتقـد البـدر     
  

بغض ، هي اليت جسمها أبو فراس، فنالحظ أن الصورة الشعرية اليت رمسها مفدي زكريا
فهو كالبـدر الذي ميضي ويتوارى يف الليلة ، النظر عما تعج به من إشارات ودالالت فنية جديدة

الذي ، بينما جند مفدي زكريا يكتفي بتشبيه نفسيته  املعذبة، بالعطـر املعطر تـواضعا، ظلمـةامل
  .عند ضياعه وفـقدانه، ال ترتقي أمهيته إىل أمهية البدر تقـديرا وعرفانا

عند مفدي زكريا تفيدنا باحلالة النفسية احلزينة الغريبة " ذكرى وأحترق" كما أن عبارة
عكس املبالغة اللغوية اليت وظفها أبو فراس ، مبادىء مقدسة ال متحى مع األياماليت حتترق من أجل 

إن مفدي زكريا يف تعبريه هذا يكون قد وقـع  ، ومع ذلك ميكن أن نقول" يفتقد البدر" يف عبارة 
فأوصله إندفاعه  -حىت تستقيم له القافية -حيث عمد إىل هذا التعبري، حتت تأثري الضرورة الشعرية

، أن يكون يف خدمة الصورة اليت حاول الشاعر نسجها على غرار صورة أيب فراس احلمداين هذا إىل
وبالتايل ميكن القول أن مفدي زكريا شاعر تقليدي توفرت لديه املقدرة على اجلمع والتنسيق لفـن  

حيث محلت أشعاره بعض مصطلحات فنيـة  ، األولني الذي ال ختلو منه قصيدة يف قصائده العديدة
ظلت " كما أن الصورة الشعرية عنده ، م الرومانسي الذي كان ممزوجا بغربة وحسرة الشاعرللمعج

  مث أا يف األسـاس صور تقليدية جاهزة استوحاها مفـدي  ، تعمد على االقـتباس والنقل لألشياء
  
  
  . 29، ص )73زنزانة العذاب رقم (اللهب املقدس،   :مفدي زكريــا  -1
  .15بريوت، ب ت ، ص، دار صادر، الديوان : أبو فراس احلمداين -2
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وهي يف عمومها ال توحي إال مبعان مكرورة جمتـها  ، من النمط القدمي الذي ظل خمزونا يف ذاكرته
     )1("األذواق

فهي تأيت يف قصائده عادة وليدة الشعور ، أما الصورة الشعرية عنده يف االجتاه الوجداين  
كما ، اليت تعد مصدر التجربة الشعرية، أن موطنها بواعث االنفعال وهذا بإعتبار، الذايت املضطرب

لكون العاطفة طاقة شحن وإمـداد  ، أن للعاطفة دور أساسي يف خصوصيات ومميزات هذه الصورة
للعمل اللغوي والتصويري واملوسيقي عند الشاعر الرومانسي بكل ما جيعل صوره الشعرية امللتحمة 

بالصدق الفين واحليوية ألن العاطفة جزء ال يتجزأ من شخصيته وشعوره  مع انفعاالته النفسية تتسم
  ).2(وتفكريه

ويعترب مفدي زكريا من عداد الشعراء اجلـزائريني القالئل الذين جنحوا يف نقل معانام             
وا له وما تعرض، رغـم الظروف الصعبة، وجتربتهم الـذاتية إلينا بذكاء حاد وعبقرية منقطعة النظري

فقـد استـطاع مفدي ، وبعيدا عن الوطن يف ديـار الغربة، من بـطش داخل غياهب السجون
مث صور يف غربته اإلنفرادية ، زكريا أن ينقل إلـينا بعض الصور الرهيبة اليت سلطها عـليه الزبـانية

عاالت الغربة تصويرا أمنوذجيا حلالته النفسية احلزينة املشحونة بإنف 73داخل زنزانة العذاب رقم 
وحققتها ، إذ مزج يف قصيده ألوانا عديدة لظواهر مركبة بناها اإلنفعال، واإلشتياق إىل ديار األحبة

والعاطفة الوطنية ، بالتذكري وبالتطلع، باحلنني وبالشكوى" فجاءت مملوءة ، النفس املتأملة البائسة
  . )3("وبالعاطفة الذاتية

فنجده ، هات حسية متتالية يف صوره الشعريةاىل توظيف تشبي -مضطرا -لـذا يعمد 
وحب ، فحاله كحال الليل، إذ يعمد إىل ما يسمى باحلال يف الشعر العريب، يف غربته داخل السجن
ويكتفي يف مثل هذه الصور بالربط بينه وبني من مياثله ، وأنفاسها كالصهباء، سلوى مثل حب اهللا

كهذه الظاهرة املغتربة اليت خاطب فيها حبيبته معذبا  ،ألن هدفه االيقاع القوي، ربطا موجزا سريعا
  :فيقول ، وحيدا من وراء القضبان

  
  
  . 288، ص1989 -1988، 1ط، الرباط، جامعة حممد اخلامس، االجتاه القومي يف الشعر املغريب احلديث : أعـزوز شعيب - 1
  . 499الشعر اجلزائري احلديث، ص :حممـد ناصـر  -2
  25-22ص ص   :املرجـع نفسه  -3
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  اليدري به احلدق،والطرف خيتان  يباغمين        ، حديثك يا سلوى، سلوى         
   ).1(ويسكرين من فرعك العرق، دفئا  كالصهباء تغمـرين       ، أنفاسك الطهر         

             
ر القائمة على متاسك عالقات حسية مثل الرشف والثغ، فهذه الصورة الشعرية التقليدية  

إمنا هي صور شعرية منقولة بدقة عن مناظر سلوكية مبنية على رؤية األحــداث  ، والعرق واألرق
وغاية ، ومنذجيتها، أو الصورة وبياا، وهي تعمل على ايضاح مركبات الفكرة، يف عالقاا باألشياء

و توافقها وتالقيها   هي نقل نفس املشاعر واالنفعاالت عند تقارا وتشاها، الظاهرة املعذبة املغتربة
  : فيقول حمترقا غربة واشتياقا إىل أهـله 

  سلوى ِِِِِِ؟؟ فإن لساين بامسها ذلـق  هل جتاوبين    !أناديك سلوى !سلوى   
  كـان امسك الرمق، لو أم أنصفوا  مثلهم خطأ    !أناديك سلوى !سلوى

  ق ؟فنتفـ، إليك أهـتف يا سلوى  إذا ما احلظ حالـفنا    ، هل تذكرين
  إذ نفرش الرمل يف الشاطىء ونعتنق؟  وحلن املـوج يطربـنا    ، أم تذكرين

  ويسكرنـي من فرعك العرق، دفئا  كالصهباء تغمـرين    ، أنفاسك الطهر   
   )2(يفتك يب األرق، إن ارتشف ثغرها    وصورهـا   ، خدرها الباري !مسراء

  
ال ، إا أبيات نارية، لشوق القاتلبني سطور هذه املقطوعة املشحونة باألرق والغربة وا  
وإمنا ترتع برؤيتها الفنية اليت تستخدم هذه اللغة ، واالعجاب واالشفاق فحسب، ترتع اإلنتباه

  ).3(الصور االحيائية العفوية املتأثرة إىل حد بعيد بعوامل الرومانسيني، الشاعرية

نثرت داخل األبيات ، اهراألبيات الشعرية وما حتمله من صور وظو، أما إذا أردنا تتبع  
" أبو القاسم الشايب" وصورة وصوت، ومناظرا للظواهر الطبيعية، فإننا نصادف أحاسيسا، الشعرية

  وتنساب زفراته احلزينة حتمل الكلمات بعيدا إىل أعناق السماء ، تتناثر هنا وهناك بني أبيات القصيدة
  
  
  
  25، ص ) 73رقم  زنزانة العذاب( اللهب املقدس،  :مفدي زكريـا  -1
  25- 22ص ص  :املصدر نـفسه  - 2
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  . 126مفدي زكريا شاعر النظال و الثورة، ص  :حممــد ناصر  - 3

أو ساحات اإلعدام ولكنها تنطلق من األودية " بربروس "وكأا تتصاعد الهثة من أعماق " 
، اح اجلديدفالصب، وصرخة الشهيد، ال من سالسل السجن، ومزمار الراعي، والسهول اخلضراء

واألناشيد املهدهدة والفضاء البعيد والفجـر ، واخلالخل املزغردة، واملالك والطفل، والثغر الباسم
أليست أقرب إىل األودية واهلـضاب منها إىل زنزانة ، واالنسياب يف ملكوت اهللا، والغسـق

رف يف ع.....).1("العذاب؟ أليست أصـدق على الشاعر التـائه على الشاعر السجني 
  .الـرومانسيني؟ ويف انفعاالم الروحية و الفكرية؟

إمنا يعمد اىل ذلك ، ومفـدي زكريا عندما مييل إىل إبراز الصورة الشعرية ويفضلها  
خصيصة من خصائص مفدي يلجأ إليـها  هفهذ، يوفر للنص الشعـري عنده إيقاعـا قويا" لكي 

كما أا تعرب إىل حد ما ، ال شك بالغة موروثةوهي ، يف احلزن والغربة ويف الضعف والقوة والفرح
بالرغم أا ال تضيف كثريا للتعبري ، عن تالقي غربته وغربة غريه ممن أخذ عنهم الصورة أو الفكرة

فهذان العيبان ، الشعري يف مثل املواقف الذاتية اليت تتحاشى البالغة البهرج والتالعب بفن القول
  . )2("ويبعدان الفن عن طابع العفوية، الداخلية يلحقان األذى باحلقيقة الطبيعية

كما أا تتصف بالتكامل ملا حتمله ، اليت تصادف املرء يف مثل وحدته القاسية والطويلة
كما أنـها ، رغم قلتها يف التركيز على أصول الظاهرةاملسببة لالنفعال احلقيقي، من ظواهر عديدة

يف فهم الصورة الشعرية اليت ، ية وبالغية تقليدية جاهزةيف األساس صورة شعرية تعود اىل خلفية ثقاف
  .  ظلت خمزونة يف بواطن وعوامل ذاكرته، تفيض على نسيج القصيدة

  املوسيقى الشعرية طبيعتها و شكلها : ثالثا 
وهو يف حركته حماكيا الظواهر الطبيعية ، لقد اهتدى االنسان البدائي إىل املوسيقى

عن طريق األنغام واألصوات اليت أفرزا الـذبذبات ، رها وصورها العديدةاملختلفة واملشكلة مبظاه
  هذه ، والذي يسمى عند البعض باحلـيز أو املكان، الذي يعيش فيه الكائن، داخـل حميط األرض

  
  
  .    237الشعر اجلزائري ، ص  : صــاحل خـــريف -1
  .35، ص 1985، األردن، 1مكتبة املنار، ط، لشعريعضوية املوسيقى يف النص ا:   عبد الفتاح صاحل نافع -2
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، أصواتا وأنغاما، واليت حتدث ضرباا املتصادمة يف الكون، الذبذبات اتمعة واملركزة
وأحلانا عذبة ، وتبعث احلبور يف احمليط الكوين وترسل ايقاعات عديدة، تدغدغ املشاعر االنسانية

ولعل السر يف أننا نستجيب حركيا وإنفعاليا للموسيقى ، لوبتدفع إىل االنفعال واهتزاز أوتار الق
، إال جزًءا صغريا، أن النفس االنسانية ليست يف حقيقة األمر، استجابة تكاد تكون فطرية غريزية

  . )1(الذي تشمله حركة منتظمة موقعة، وذبذبة من مركبات هذا الكون الفسيح
أن الكون وما جيري بداخله من أجرام دالة على ، وهناك دالئل دامغة وشواهد قاطعة  

لقـوله سبحانه ، قائم على نظام حمكم وايقاع موسيقي دقيق، مـركبة ساحبة يف فضائه الرحب
والشمس تجرِي لمستقَرٍ لٌََها ذَلك ، وآيةُُ لَهم اللٌَيلُ نسلَخ منه النَهار فَإِذَا هم مظْلمونَ: " وتعاىل 

يمِتلزِيزِ العالع يرميِ، قْدالقَد ونجركَالْع ادى عتازِلَ حنم اهنرَقَد رالقَما أَنْ ، وي لَهغبني سمَالَ الش
رالقَم رِكدونَ، تحبسي ي فَلَككُلُُ  فارِ وهَالن ابِقلُ سالَ الٌَي40- 37يس اآليات ( "  و (  

  
فإن أجسادنا أيضا تشابه ، الفلك يدور يف حركة دقيقة منتظمة موقعةوعندما كان   

وما ضربات القلب عند ، فهي عبارة عن نبض وحركة وإيقاع مستدمي، وتناظر هذه األفالك السيارة
، وما غمض العني وانتباهها، وما حركة اليدين والرجلني، وما خلجات الروح عنده، الكائن احلي

، كتلك اليت نشاهدها يف دوران الفلك، إالٌ نوع من املوسيقى املوقعة وما يقظة االنسان ونومه
  .)2("وانتظام الفصول واختالف الليل و النهار

نفثت ، تعد لغة فعالة، هو أن ظاهرة املوسيقى، والتوطئة" التمهيد"إن املراد من وراء هذا   
كما . امل أعماق الوجدانواستقرارها الك، ألن تكون مساكنها األصلية القلوب، يف عوامل الكون
، إدراك هذه األجراس والنغمات اليت تأيت على درجات من القوة والشـدة -أيضا -يراد من ورائها

" وما يترتب عن ذلك من، إدراكا واعيا و فهما دقيقا سليما، أو السرعة والبطء، أو الضعف واللني
  ، وحـزن أو سرور، أوفـتور من نـشاط، الصفات اليت تصحبها آثـار وجدانية وألوان عـاطفية

  
  
  . 185، ص1974، 2األدب وقيم احلياة املعاصرة، اهليئة املصرية العامة للكتاب، ط :حممد زكي العشماوي  -1
  .185ص :املــرجع نفســه  -2
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إىل غري ذلك من ألوان وأنواع اليقظة النفسية اليت جتيء عن طريق ، وثبات أو اضطراب  
  .  )1("ألخرى اليت تتصل ا وتتأثر مبؤثراا وتدور يف فلكهاحاسة السمع واحلواس ا

وكل هذه الصفات اتمعة تؤول باملوسيقى إىل التأثري التلقائي يف مركبات اجلهاز 
، فيتحول ما ينبعث من النغم "، هنالك من عالقة وثيقة بني األصوات وتأثري األعصاب امل، العصيب

، فتسري فيها اإلهتزازات و تصل إىل مركز احلي، لعصبية لإلنسانمن رنات إىل مؤثرات يف األوتار ا
وتبعث يف النفس إطارا تبدو فيه مظاهر خمتلفة ، فتوقظ العواطف وتثري الكامن من ضروب اإلنفعال

  .)2("من املعاين و شىت التصورات
  :املـوسيقى الشعريــة  -1

الشعرية عنصرا إلزاميا هاما  أصبحت املوسيقى، مبرور الزمن وتقادم األحوال واألحداث  
وأداة من أعظم األدوات اليت ينشيء على دعائمها الشاعر هندسة بناء ، من عناصره األساسية

متيز الشعر عن النثر وإن مل " متثل املعيار احلقيقي من املعايري اليت ، مث هي من ناحية أخرى، قصائده
  ).3("تكن هي املعيار الوحيد بينهما
هي هذه املوسيقى ، ية اليت نود الوقوف عند مظاهرها اإلغترابية احلزينةواملوسيقى الشعر

ميال غريزيا يف كل كلمة من عدة مقاطع تشبه الفقرات القصار " الشعرية اليت تبعث فينا عند مساعها 
فإذا ترددت يف آواخر هذه الكتل ، أو تسمعها األذن فتلتقطها كتال من املقاطع تطول أو تقصر

و بعث هذا ، حني مساعها، وأحسسنا بغبطة وسرور، ع بعينها شعرنا بسهولة ترديدهاالصوتية مقاط
  .)4("فينا الرضا واالطمئنان إليها

ليست "ألا، عند هذا ندرك أن املوسيقى يف الشعر هلا مكانة هامة وأكثر من ضرورية   
التعبري عن كل ما بل هي وسيلة من أبرز وسائل اإلحياء وأقدرها على ، زخرفة خارجية تضاف إليه

  مما ال يكون يف وسع ومقدرة الكالم التعبري واإلفصاح ، هو عميق وخفي يف عامل النفس ويف أغوارها
  
  .و ما بعدها  23ص، 1964، 2القاهرة ،ط، مصرية-األصول الفنية للألدب، مكتبة االجنلو : عبد احلميد حسني -1
  .و ما بعدها 23ص : املرجــع نفسه -2
  .  162، ص1978الفصحى للطباعة و النشر، القاهرة،  ردا، عن بناء القصيدة العربية احلديثة : زايد على عشري -3
  . 11، ص1981، القاهرة، 5مصرية ، ط-،  مكتبة االجنلو)موسيقى الشعر ( : إبراهيم أنــيس -4

  الخصائص الفنیة لظاھرة الغربة، في شعر مفدي زكریا                     :                      الفصل الثالث 



184  

بل ، ا فيهاولـهذا فهي من أقوى وسائل اإلحياء تأثريا وسلطانا على النفس وأعـماقها تأثري، عنه
  .   )1("هي من بنية الشعر لدى أية أمة من األمم 

أخذت من الظواهر الطبيعية ، فقد نشأ نشأة غنائية موسيقية، أما الشعر العريب القدمي            
وعلى مناذجه الشعرية الغنائية التليدة، أسس العروضيون قـوانني ، خاصة اإلبل، والظواهر احليوانية

ألا حتينا "وإزدادت القيمة الفنية املعقودة عليها ، تعزز شأن املوسيقى الشعرية وبذلك، أوزانـهم
ونشوق ، فنطرب لسمـاعها، وتقرب األلفاظ إىل نفـوسنا وترسخ األبيات يف أذهـاننا، بالكلمة

وحني نقول ذلك فال ..وال ريب أن املوسيقى يف الشعر هي اليت متيزه عن النثر...  إىل تكرارها دائما
ولـكن موسيقاه تتبع خطا ، فإن فيه موسيقى ونـغما، عين أبدا أن النثر ال حيتوي على موسيقىن

ألا تقوم على وزن معني يتكرر ، بينما موسيقى الشعر تكرر يف حركة دائرية حول نفسها، مستقيما
  .)2("طيلة القصيدة

  
  :التشكيل املـوسيقي  - 2

أهم عنصر من ، ة اإليقاعية يف موسيقى الشعراحلرك، باعتباره، ميثل التشكيل املوسيقي
فــإنه إىل جانب إحلاح ، ألنه مأخوذ من البيئة" مقومات القصيدة الغائية العربية على اإلطالق 

فإن إهتمام الشعراء به يفوق جل إهتمامهم بإعتبار أن ، النقاد على هذا العنصر يف كل عملية إبداعية
  .)3("لنثراملوسيقى هي أهم فارق بني الشعر وا

نلحظ أن معظم النقاد إن مل نقل ، وإذا تصفحنا األعمال والدراسات النقدية احلديثة
مستوى : وعلى مستويني متباينني مها ، موسيقى القصيدة من بابني خمتلفني" جلهم يف العادة يطرقون 

ن املوسيقى وإذا كان إمجاع النقاد واقعا على أ، ومستوى املوسيقى اخلارجية، املوسيقى الداخلية
  فإن اخلالف بينهم ظل قـائما حول حتديد ، مها الوزن والقـافية، الـداخلية تتاتى من عنصـرين

  
  
  .و ما بعدها 162عن بناء القصيدة العربية احلديثة، ص :علي عشري زايد  -1
  . 352، ص 1980مؤسسة نوفل، بريوت، ، اإلجتاهات اجلديدة يف الشعر العريب املعاصر :عبد احلميد جيدة  -2
  ، معهد اآلداب و اللغة العربية ، جامعة اجلزائر،"مرقونة"رسالة ماجيستري، ، عبد الكرمي العقون شاعرا: الشريف الربيعي  -3

  . 159، ص1988-1989                        
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اخل وهل هي ناجتة عن تقارب احلروف وجتانسها د، ماهي املوسيقى الداخلية والعناصر املكونة هلا
أم هناك شيئا آخر يولد النغم املوسيقي ، أم عن تآلف األلفاظ داخل العبارة الشعرية، اللفظة الواحدة

ويعطي جرسا معينا للجملة الشعـرية؟ ولكل رأيه وحجته اليت يدافع ا عما يراه هو عني 
ني وصطعت وتكاثرت الرباه، وتباينت اآلراء، ومهما تباعدت األفكار، وعلى أي حال. )1("الصواب
الصراع الفكري " واحتدى، وتعـدت واختلفت النظريات حول هذا األمـر أو املوضوع، احلجج

ترى أن املوسيقى الـداخلية هي أفـضل وخري مـعرب ، فإن النتيجة املقبولة واملرجحة، والنقـدي
ا هي أل، عن التجربة الشعورية وأن األخرية ال تدرس إال على أساس املوسيقى الداخلية للشعر

كما ، ومعاناته وجتاربه الشعورية واإلنفعالية، التعبري املوسيقي الداخلي الوحيد عن عواطف الشاعر
وختتفي عند اإلنتهاء ، أن املوسيقى الداخلية للقصيدة ال تـدرك إال بقراءة الشعر بصوت مسموع

  )..  2( "وال تستعاد إال بإعادة القراءة مرة أخرى، من القصيدة

وبني أثر وقع الكالم واحلالة ، أن النغم الذي يوحد بني األلفاظ والصورةوخنلص إىل 
وهي يف آخر األمر . وبني الشاعر واملتلقي، متزاوجة تامة بني املعىن والشكل" إمنا ، اإلنفعالية للشاعر

   )3("فتتردد نغماا يف أعماقه، تعبري عن االنفعال الداخلي كما توقعه نفس الشاعر
يف معظمه إستمرار وإمتداد ، يلحظ أن شعر الغربة عنده، مفدي زكرياواملتتبع لشعر

والذي يهمنا يف هذا الغرض هو الوقوف عند طبيعة املوسيقى الشعرية يف قصائد ، للشعر العريب القدمي
  .   الغربة و املعاناة

  
  :موسيقى الشعر يف إطارها التقليدي عند مفدي زكريا - 3

يف إطارها التقليدي يلحظ أن ، يقى الشعر عند مفدي زكريامبوس ماملهت، الدارس احلويط  
الذي يعطي أمهية وأولوية، بارزة إىل ، بنظرة النقد العريب، بقيت مرتبطة، نظرته املوروثة احملافظة

  ، كما ظلت نظرته إىل االبداع الشعري تقاس باملعيار التقليدي، جانب املوسيقى يف العامل الشعري
  
  . 14موسيقىالشعر، ص : إبــراهيم أنيس -1
  .125، ص 1964أكتوبر 1، السنة 4موسيقى الشعر ، جملة األقالم، ج :أمحد ناصف اجلباين  -2
  354 االجتاهات اجلديدة يف الشعر العريب املعاصر، ص : عبد احلميد جيدة -3
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اصره مع مـراعاته لعن، قول موزون مقفى يدل على معىن" يعرفه على أنه و، الذي يفهم الشعر
مها الوزن والقافية  ، اللفظ واملعىن والـوزن والقافية واليت متثل املوسيقى عنصرين منهما: )1(األربعة

بل تكاد تكون ظاهـرة عامة عند الشعراء اجلزائريني ، ليست عند مفدي زكريا فقط، هذه الظاهر
ب منها  فكرة النموذج يكمن يف أسبا" والسر يف إعتمادهم الواسع علىاإلطار القدمي ، التقليديني
جيب اإلحتذاء ا واالعتناء ، فقد عدت هذه القصائد عندهم مناذج فكرية وروحية وفنية: القـدمي 

 مفل، فلم ينظروا إىل التراث نظرة نقدية بقدر ما نظروا إليه يف تقديس وإنبهار، بأصوهلا وقواعدها
وغاية ، م وعلى ما أنشأوا من قصائدذلك أن مناذجه سيطرت على أذها، يتخلصوا من تأثريه فيهم

  ).2("األمر أم طوعوا هذه النماذج ألغراض تتفق وظروفهم ومشاكل بيئتهم 

اىل احلالة الشعورية اليت يعانوا حني تضن ، وقد يعود اعتمادهم على النموذج املوروث            
فكان مههم الوحيد صب تلك ، عليهم بالوقت الكايف الختيار منوذج مبتكر جديد فيه جهد و عناء

  .أو مرح وحنني، الشحنات العاطفية اليت تبدو يف حالة قلق و حرية
على -على غرار اهتمامام بالوزن ودعوم اىل العناية املفرطة به - كما اشتد حرصهم  

وقد أحلوا كثريا على ، ألا عنصر بارز يف موسيقى الشعر" العناية واالهتمام مبوضوع القافية 
، وانكروا تعددها يف القصيدة الواحدة، واعتربوا إطرادها عنصرا هاما من عناصر النجاح، تهاسالم

  )3("وأعدوا عيوا أثرا من آثار الضعف يف الشاعرية، ولو طالت
هو اعتبارها قالبا صارما بالغ ، وما يؤكد متسك مفدي زكريا باملوسيقىالشعرية املوروثة  

ألن هناك جمموعة من القواعد وااللتزامات املطلوبة ، بغي جتاوزهال ين، األمهية واالحكام والدقة
الالزمة اليت يبىن على دعائمها الشكل املوسيقي للقصيدة املنشودة عنده، وإذا كان اإلحساس 
مبوسيقى الشعر يولد من إدراك االنسجام الناشىء من تردد ظاهرة صوتية معينة وتكرارها على منط 

  جنده يف خمتلف قصائد مفدي زكريا خـاصة وشعـراء ، يقي املوروثفإن الشكل املوس )4(خاص،
  
  
      16عن بناء القصيدة العربية احلديثة، ص: علي عشري زايد  - 1
  165ص   :املرجع نــفسه  - 2
       633الشعر الديين اجلزائري احلديث، ص : عبد اهللا الركييب -3
  .68العريب، ص النقد األديب احلديث يف املغرب :حممـد مصايف  -4

  الخصائص الفنیة لظاھرة الغربة، في شعر مفدي زكریا:                                           الفصل الثالث 



187  

  : ال خترج عن اإللتزامات األربعة ، قد التزم مبجموعة التكرارات، اجلزائر عامة
  
اليت تتألف مما عرف يف العروض العريب بإسم " وحدة اإليقاع " تكرار وحدة صوتية معينة هي  -1
وقد تكون  ،وتتألف التفعيلة من توايل جمموعة من السواكن واحلركات عن حنو معني، "التفاعيل" 

ومن تكرار هذه الوحدة يتولد اإليقاع ، وحدة االيقاع تفعيلة واحدة وقد تتركب من أكثر من تفعيلة
  .املوسيقي األساسي يف القصيدة

وعـند الضرورة الشعـرية يسمح عند تكـرار هذه الوحدة بتنويع حمـدود وحمكم ينظمه ما 
املسموح به ال يترتب عليه تغيري جوهري  هذا التنويع، "الزحاف والعلل" عرف يف العروض بإسم 

  . يف بنية وحدة اإليقاع
" البيت"تكرار عدد معني من وحدات االيقاع يؤلف بدوره وحدة موسيقية جديدة مركبة هي -2

ال بد من إلتزامه يف كل بيت على ، أو وحدات االيقاع" التفاعيل"الذي يتشكل من عدد حمدد من 
  .امتداد القصيدة

حبيث ، يف اية كل بيت -الساكنة و املتحركة- ت معني أو جمموعة من األصواتتكرار صو  -3
  ".القافية"وهذه هي ، يف أبيات القصيدة كلها -أو هذه األصوات بعينها -يلتزم هذا الصوت بعينه

وهو إلتزام بتكرار صيغة حمددة من صيغ ، وصرامتها، تكرار ثانوي ليس يف أمهية األنواع السابقة -4
  فإذا جاءت " الضرب"وقد مساها العروضيون  –ة األخرية يف البيت التفعيل

وجب أن  -سواء أكانت صحيحة أو معتلة -هذه التفعيلة يف البيت األول على صيغة معينة  
خبالف الزحافات اليت تعرض لصيغ التفعيلة يف حشو البيت ، تلتزم هذه الصيغة بعينها طوال القصيدة

  .)1(فإا ال تلتزم 
بالـجانب املوسيقي ، أن اهتمام مفدي زكرياء يف االطار التقليدي، حـقيقة األمرويف     

باحملافظة على اإليقاع املتكرر ، مل يتوقف أو يقتصر على املوسيقى اخلارجية للقصيدة، يف شعره
،يف كل بيت من أبيات القصيدة، اليت عرفها شعرناالعريب القـدمي، حسب األنـماط السالفة الذكر

    
  
  . 167-166النقذ األديب احلديث يف املغرب العريب،  ص ص  :حممد مصايف  -1
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، التفاعيل -امنا جتاوزت عنده اىل مراعاة التركيب اللغوي للقصيدة، ايقاعا ووزنا وقافية ورويا
سواء تعلق االيقاع  –أو ما يسمى باملوسيقى الداخلية  -.....ةالالزم، التنويع، التكرار التوازي

  ).1(أم قيامه يف النص بأكمله، أم مبوضعه يف سياق اجلملة واملقطع، النغمية الداللية مبفردهبالظالل 
املتأثرة بالنموذج التقليدي ، سنعرج إىل دراسة بعض الشواهد الشعرية، بناء على هذا التقييم والتقدمي

  . يف ممرات حياته املأساوية الطويلة، يف البنية االيقاعية عند مفدي زكريا
  
  املوسيقى الشعـرية وأثرها التقليدي عند مفدي زكريا: ابعا ر

املوسيقى، ظاهرة عجيبة وفريدة يف دنيا الناس، فهي مزيلة األتعاب، ومهونة امللل من     
أعماق الذات املنكسرة، وهي اليت تبث يف بواطن النفس الروح واحلياة املرحة اليت يستوي عليها 

نسان منذ الوهلة األوىل، وعرفها يف معجمه اللغوي على أنـها لـذا أحبها اإل. الشجـون واحلبور
جمموعة من األصوات اليت يتألف من ضرباا املوقعة نغم يلمس املشاعر، ومن إيقاعها حلن يهز " 

فجاءت املوسيقى ظاهرة فريدة، ميزت الشعر عن غريه من الفنون العديدة من . )2(" أوتار القلوب
يف أصوهلا من صدق  –أيضا  –بقاء والتغرد والدميومة واخللود، ملا حتمله األجناس األدبية، بصفة ال

املنعكسة يف أعماق الذات املتأثرة، كما  –االنفعال وعمق التجربة اإلنسانية، جتاه الظاهرة وأنواعها 
إذا ما خال الشعر من املوسيقى املتجاوبة مع دقات القلب، فقد خال من عنصر " يرى مفدي زكريا 

أكرب شغلهم يف الكثري من ) القافية(، لذا إهتم النقاد باملوسيقى الشعرية، وكانت )3("اخللود
عندما تناوهلا بالدراسة ) ابن قتبة ( كما يرى : دراسام، حيث اعتربوها عنصر بقاء الشعر وخلوده 

بري من الشعر ال يبيد على مر الزمان، وجرسه بالوزن والقوايف، وحسن النظم، وجودة التح: " فقال 
، هذا االهتمام بالقافية يف الشعر، )4(" فمن أراد أن حيدث فيه شيئا عسر ذلك عليه. التدليس والتغيري

  .مرده إىل وجود ترابط قوي بني تناغم األثر االنفعايل عند الكائن االنساين، وبني االيقاع املوسيقى
  
   207موسيقى الشعر، ص :إبراهيم أنيس :  ، ينظر أيضا194الشعر اجلزائري احلديث، ص :حممــــد ناصر  - 1
  434األدب وقيم احلياة املعاصرة،  ص  : حممد زكي العشماوي - 2
  5/11/1984) شاعر الثورة أمام اجلمهور ( :جريدة اجلمهورية اجلزائرية  - 3
  .142، ص1954وت، تأويل مشاكل القرآن،  حتقيق، السيد أمحد  صقر، دار إحياء الكتب العربية، بري :ابن قــــتيبة  - 4
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  : التنويع يف القافية  -1
االنفعاالت واالضطرابات اليت تعكس حمتوى احلدث، عبارة عن مصادر تنويع القافية     

يف بعض قصائد مفدي زكريا، فهي تربز كثرة الظواهر األليمة اليت تنعكس من عامله الباطين، 
يط الذي يتلقاه ويتفاعل فيه جراء ما ترسب فيها من سلوكات مأساوية تناثرت يف جمال احمل

ومعه، من ذلك قصيدته الشهرية اليت رصـد فيها  مأساة شعب بكامـله، إثـر اقـدام احملتل 
، فجاءت قصيدته حتمل 1956الفرنسي على جتـربتها الذرية يف الصحراء اجلـزائرية سـنة 

ط الطبيعي وشكل اإلنسان ألوان املعاناة، وأبياا تتضمن مشاهد رهيبة أحدثتها القنبلة يف احملي
معـا، حيث كانت الصور البشعة التشويهية، اليت حلقت بأطفال الـجزائر، وكيـف رمستهم 

فأدماه املنظر، فصاح أملا وحزنا وثورة على .. يف أشكال غريبة تتناىف وصور اخلالق يف خلقه 
ناقضه وعدم احترامه الفاعل الظامل، وإغترابا لفعل االنسان الذي يدعي املدنية والتحضر، يف ت

  :لغريه من البشر، ومتسائال يف حزن بليغ عن ذنب هؤالء األطفال األبرياء، فيقول 
  !!ويلتـاه، من جـيله ويلـتاه        ما دهاه؟ ويل أمه مادهـاه ؟؟       
  مل تر الكـون، باسـما مقلتاه ؟       ما له يف احلياة، يولد أعـمى ؟       
  وماذا جىن، فشلت يداه؟.. ـه؟        رجليـما له مقعدا، يدحرج        
  م، ومل تستمـع لـها، أذنـاه؟        ...ما لـه، مل تزل د هذه األ       
  ـد، ومل تبتسـم هلا، شفتـاه؟       ما له أخرسا، تناجيه يف املهـ       
  أمـاه؟: ومل يقل ...ـها دالالً،       ولـماذا مل يبك، بني ذراعيـ       
  أم لـه من زمــانه أشـباه؟       الوجود، جاء وحيدا؟آلـهذا       
  )1(! ويـلتاه من جيلـه ويـلتاه        

  
وأعطاه أبلغ األثر عند السامع، فهو حيمل ) حرف اهلاء ( هذه الصور املرعبة، ضمنها     

  حالة االضطراب النفسي احلاد، من تأوه وأنني وجراح، كما أنه حرف جريف، ضمنه الشاعر حرقته، 
  
، قيلت مبناسبة تفجري فرنسا لقنبلتها الذرية يف الصحراء اجلزائرية، صبيحة  يوم السبت )! وليد القنبلة الذرية( اللهب املقدس، : مفدي زكريا  - 1

  .162–161، ص ص 1960فيفري  13
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وصورا ترفضها األخالق واألعراف اإلنسانية قاطبة، مث يربط هذا املشهد الرهيب، مبشهد ثان، جعل 
احللقي رويا، داللة على مرارة ) العني ( لالستغاثة والنداء، ومحله حرف ) األلف ( فيته حرف قا

املوقف ومأساة احلدث، وحىت تتناغم وتتداخل األجراس املوسيقية املؤثرة، فتتضح أكثر صور املشهد 
  .املرعب الغريب

مصريه فيتعجب من قدر هـذا الطفل، ويتقطع حزنا ملا آل إليه شكله وحاله و    
  :اهول، فيقول 

  ت، فلم يقض يف احلياة ربيعـا  قـذفته إىل احلياة، يد املـو    
  فجاء شكال مريعا...ب، فرنسا  وسقته السموم، يف عامل الغيـ    
  ـر على مذبح الطغاة صـريعا  إبن إفريقيا الشهيد، وقد خـ    
  نا،  فرنسا، فحطمته رضيـعا  قـربا" للتجارب" ختذت منه     
  )1(وجرته للخراب سريعا: ـرى   قه، جرميتها الكبـشوهت خل    

  
مشاهد مرعبة محلتها أبيات القصيدة وصدى حرف العني أعطاها جرسا صوتيا     

  .مـؤثرا أظهر اجلدة يف االنفعال النفسي، وتنوعه يدل على عظمة الظاهرة، وسخط الشاعـر
هد الثالث الصور املأساوية اليت ويتابع الشاعر انعكاسات املشاهد الرهيبة، حيث يقدم لنا يف املش

الروي، ) الراء( تركتها آثار، وإفرازات القنبلة الذرية، على أجسام أطفال اجلزائر، فكان حرف 
  :معربا عن قوة االنفعال اجتاه املصاب اجللل، وتأكيدا على عمق األثر النفسي الدرامي،  فيقول 

  ميـت فيوارى ومل... ي، فريجى       شبح كاخليال، مل يك بالـحـ    
  بـني قـوم، معـذبني حيـارى      عاش حريان، يف عـذاب وبؤس    
  يــائسا، ال يغـالب األقـدارا      ظل يسعى، إىل الفنـاء رويـدا    
ـٌ       ـقـم ذراتـه هـباء، فـطارا      طحن الداء جسمه، وأحال الس
  )2(كالصواريخ، نـقمة وانـفجارا      نبتت من فـطامـه، لـعنـات    

  
  162، ص )! وليد القنبلة الذرية( اللهب املقدس،  :مفدي زكريا  - 1
  162ص  :املصدر نفسه  - 2
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مث ينهي الشاعر املشاهد املأساوية، دون أن ينتهي من املعاناة، فنجده قد قيد القافية     
احليلة، حفاظا على الظواهر واملشاد الرهيبة، وجعل رويها ساكنا، ليظهر حالة الرفض والتذمر وعدم 

  :أمام هذه املنعكسات املأساوية الفريدة يف دنيا الناس، فيقول 
  

  ـر فأمسى للمجرمني، ضحية    شعب إفريقيا، أحاط به املكـ       
  طــعمة للقنابـل الـذريـة    ورمته عرب القـرون، فـرنسا       
  يـوم هزت شعــوية احليوية    وسرى املوت فيه، جيال فجيال       
  )1(للبــرايا، فضائح، املــدنية    الزمان، ويروي وسيحكى هذا       

  
إن هذا التنويع يف بعض قصائد مفدي زكريا، مرده احلالة النفسية املغتربة، اليت تصاحبه     

بإستمرار، وانعكاساا جتاه احلياة، وشكل من أشكال اإلبتعاد عن الرتابة اليت تصاحب القصيدة 
فسية املنفعلة، تصور رسوم املشاهد املروعة، وتظهر االنفعال الكبري املوحة للقافية املعتادة فاحلالة الن

لدى الشاعر، ودقة يف اختيار احلروف املناسبة واملؤدية لتيار اإلضطراب القوي يف أعماق الذات 
يتمهل يف قراءة كلماا متهال شديدا يكاد يقف عند " املتأثرة، مما جيعل املتبع  لظواهره املأسوية 

املثرية اليت تنقل جزئيات  )2(" ل عند كل حرف من حروفها وحركة من حركااكل كلمة، ب
  .الصور املأساوية للمشهد املقصود

  :إختيار الكلمة  -2
ينتقي مفدي زكريا الكلمة املناسبة واملعربة عن انعكاس مصادر اإلنفعال، حىت تؤدي 

دث تربز وتوضح صور املعاناة عند بأمانة الظاهرة املأساوية بصدق ودقة، فالكلمة الدالة على احل
الشاعر، يف جمال العمل الفين، وتظهر قدراته وزاده اللغوي، وتعرض أمام املتبع دون عناء، سر تفوقه 

  االنسجام العفوي" وصدق اختياره ونعد إدراكه يف تعامله مع الظاهرة اللغوية، اليت تعطي يف النهاية 
  

  165، ص ) ! وليد القنبلة الذرية (اللهب املقدس،  :مفـــدي زكريا  - 1
  289، ص 1979الشعر اجلاهلي، قضاياه الفنية واملوضوعية، القاهرة، مكتبة الشباب، : إبراهيم عبد الرمحن  - 2
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الداخلي الذي ينبع من هذا التوافق املوسيقى بني الكلمات وداللتها حينا أو بني الكلمات بعضها 
فدي زكريا، حتمل بني حروفها الرسالة الصادقة احلـقيقية فالكلمة عنـد م". )1(وبعض حينا آخر

إىل القارىء، ألا حتقق عن طريق داللتها الغاية املرجوة، واألمنية املنشودة، وحتدث يف انـسجام 
) السنني ( ، يضمن الكلمـة حرف *لذا جنده يف قصيدة: أجراس موسيقى حروفها األثر النفسي 

... ملواكب للحركة اإلنفعالية املؤدية لظاهرة الغربة واحلرقة الذي ينبعث من مصدر الزفري وا
ويكشف للمتتبع عن نفسية الشاعر املضطربة املتأسية، ويتضح ذلك يف اختياره الدقيق للكلمات 

  :املناسبة، فيقول 
  بني مـاضي األسى وأحالم أنسـي  عادين من ظالل أمسك أمسي
  ف حـسيعـلوى السمات، أرهـ  وشـجاين من ذكرياتك كون
  كـاألماين الطراب، يف ليل عـرس  نرجسي اهلـوى، ندى التصايب
  خـفقان اجلوى، بأعـطاف قـس  خافق الوجد، يف حنايا ضلوعي
  )2(ينسي –يف العمق  –مل يكن للجراح   فتراءت للعني أطياف مـاض

  
قد . نلحظ أن الكلمات، أمسك، أنسى، مسى، نرجسي، يف ليل عرس، يوم حنسي

لتـأكيد احلالة النفسية املتأملة، وخترج من األعـماق امللتهبة شظايا ) سنيال( حفلت حبرف 
وتتأكد هذه االنفعـاالت احلادة يف بعض األلفـاظ، مثل، : الظـواهر الراسبة يف قاع الذات 

وشجاين من ذكرياتك، أرهف مسى، نرجسي اهلوى، خافق الوجد يف حنايا ضلوعي، مل يكن 
ز قوة مشاعر مفدي زكريا، وكيف أحيت فيه الذكرى، أحداثا راسبة للجراح يف العمق ينسى، وترب

ونباء على هذا، فإن الكلمة عند مفدي زكريا، حتمل معاناته، ألا وليدة : يف ذاته أليمة وقاسية 
  حالة نفسية مغتربة، إكتنفت الشاعر من خالل ظاهرة مأساوية ما، أو نامجة من حدث أوقف أليم،

  
  
  263ص  قضاياه الفنية واملوضوعية، الشعر اجلاهلي،  :الرمحن إبراهيم عبد  - 1
من طرف وزارة                 15/10/1975..، نظمها للمهرجان الذي كان سيقام باجلزائر )بني احلب والعظمة ( إبن زيدون،  :قـصيدة * 

  148، ص وحي األطلسديوان من  :ينظر الثقافة، 
  148، ص 1976، مطبعة األنباء، املغرب، )بني احلب والعظمة ( ابن زيدون، : قصيدة  من وحي األطلس، : مفــدي زكريا - 2
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يبحث من خالله عن كلمة دقيقة أمنية، هلا داللة معربة، توافق نظم موسيقى معني وتتماشى 
  .واملوقف، وتدل على معاناة الشاعر

لتوضيح ظاهرة الغربة إن عناية مفدي زكريا بالكلمة وأبعادها اداللية غايته املنشودة، ا
وصور املأساة اليت يعيشها االنسان اجلزائري حتت ظالل احلكم الفرنسي، فجاءت هذه الكلمة 
سلسلة سهلة دقيقة وناصعة، فيها جزالة بيانية، وفخامة تثري بدوي أحرفها املشحونة باالنفعاالت 

  .النفسية، إيقاعا فريدا يلحم بني التجربة والتعبري
  

  :  املعـارضـات -3
ومعارضة ، وحب إبراز قدرام الشعرية، إن ميل الشعراء منذ القدم اىل حب املعاضة  

ومعارضة القصائد ، ظاهرة انسانية قدمية قدم هذا الفن املؤثر فوق األرض، أعماهلم الفنية غريهم
ري بنفس التعب، يكرر فيها الشاعر ما قيل" معارضة سلبية مقيتة حيث ، العربية التقـليدية شكالن

أو أن ، وحاشا أن يوصف مفدي زكـريا ذه األوصاف، أن ميضغ املمضوغ كما يـقال، واملعىن
) 1( يقال عنه بأنه يكرر األسالف حىت وإن سار على سننهم وهو املعـروف بالتعصب الكبري للقدمي

إذ يعمد الشـاعر ، وشخصية شاعرية واضحة املعامل، ومـعارضة إجيـابية ذات إضـافات عديدة
فقد يعجب أحدنا جبرس موسيقى هذا ، من باب االعجاب، جو أو طقس شاعر سابق" ىل ميادينإ

  . ) 2("أو ذاك وحياول أن يقلده يف أجوائه العامة اليت هي أصال مشتركة بني اجلميع
وميكن أن نرجعهـا ، إن هـذه الظاهرة ذاع عودها يف الشعر العريب املوروث بكثرة  

وهي ، اليت عرف فيها األدب العريب مثل هذه الظواهر واخلصائص، إىل عصور االحنطاط خاصة
، ملا نثر فيها من عيوب وتقليد سليب، ظاهرة منتقـدة يف كثري من األحيان بشدة يف األدب العريب

يلزم نفسه باتباع املمرات الفنية اليت كتب ، ألن الشـاعر الذي يقلد أو يعارض القصيدة املوروثة
  كما يصبح مكبال بنهج الشاعر الذي ، البحر والوزن والقافية" دمي من حيث على أسسها الشاعر الق

  
  
  134تأمالت إلياذة اجلزائر ملفدي زكريا، ص  :بلحيا الطاهر  - 1
  134ص   :املرجع نفسه  - 2
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وبذلك يصبح مقيدا ، فضال عن أسلوبه يف التعبري، يعارضه حىت يف أحاسيسه اخلاصة ومشاعره املميزة
وميكن أن  )1("ألنه ملتزم باإلطار الذي يستوحيه ويعارضه، ع أن يرسل نفسه على سجيتهاال يستطي

  : واملربزة لألشكال املوسيقية املناسبة ، املعارضات اليت متثل ظاهرة الغربة يف شعره، جنتز من قصائده
  : الوزن دون القافية  -أ
جنده كـظاهرة فنية ، قافيةإن هذا اللون من املعارضات الذي يعتمد علىالوزن دون ال   

اليت تتخذ ظاهرة الغربة وابراز ألوان ، مركزا عند قصائده املأساوية والثورية، يف شعر مفدي زكريـا
كقصيدته الدامية احلزينة ، أوبعيدا عن الوطن واألهل، األمل وأصناف العذاب والوحدة داخل السجن

من وراء قضباا هذه الزفرات احلارة اليت مألت  اليت يرسل" زنزانةالعذاب " اليت حتمل عنوانا كئيبا 
  :يقـول ، حرقة ووحدة

  أنـام مـلء عيوين، غبطة ورضى          على صياصيك، ال هم وال قلق           
  ).2(طوع الكرى، وأناشيدي دهدين           وظلمة الليل، تغريين فـأنطلق        

ي تضمنه البيت الذي عارض من خالله هي الوزن الذ، فالشاعر قد أعجب بظاهرة فنية  
  :أحد أعمدة الشعر العريب أبو الطيب املتنيب عندما قال 

  ).3(أنـام ملء جفوين عن شواردهـا            ويسهر اخللق جراها و خيتصم      

وبروز أثر املتنيب يف البيت الشعري ، إن ثبوت ظاهرة املعارضة عند مفدي زكريـا    
متفعلن  -يف الـوزن من البحر البسيط، شيئني أسـاسيني" ملعارضة جتسدت يفهذه ا، واضح املعامل

ونأكد يف الصياغة الرصينة اجلزلة اليت عمد إليها مفدي زكريا جريا على  -فعلن مستفعلن فعلن
مما أفقدها قدرة التعبري عن حقيقة ما يعـانيه ، وغاية، وجعلها منهجا له يف سجنياته، طريقة املتنيب

واليت عمد اليها مفدي زكريا ، وفق صياغة رصينة جزلة.  )4("وعزلته بني جدران السجن من غربته
  .وجعلها صراطا ميضي على هداه يف كتابة سجنياته، جا على سنن املتنيب

  
  74، ص1971، 17، ااهد الثقايف، العدد )دراسة نقدية (أطلس املعجزات ،  :الصــديق . ب - 1

  .21، ص ) 73زنزانة العذاب رقم ( ب املقدس، الله :مفدي زكريــا  -2
         120الديوان، شرح ناصف اليازجي، دار صادر، بريوت، ب ت، ص  : أبو الطيب املتنيب - 3
  . 326-325، ص ص  1987جامعة القاهرة، ، كلية اآلداب، الغربة و احلنني يف الشعر العريب احلديث : عمر بو قـرورة -4
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   :يالتكـرار التقليد -ب
، فتكرار لفظة أو عبارة ما، تعد ظاهرة التكرار من بني اليت تؤدي وظيفة تعبريية واضحة    

ومن هناك ال ، بشكل أوىل اىل سيطرة هذا العنصر املكرر وإحلاحه على فكر الشاعر أو شعوره أوال
املكـررة  وقد عرفت هذه الظاهرة اللغوية اإلحيائية ، يفتا ينبعث يف أعماق رؤياه من حلظة ألخرى

مل تكتمل وتؤد شكلها النهائي الواضح إال يف العصر ، منذ أمد بعيد" ، يف القصيدة العربية املوروثة
حبيث حيس ، ألن ظاهرة التكرار يف حد ذاا ليست ظاهرة مجال يضاف إىل القصيدة العربية، احلاضر

 مكانه من القصيدة وأن وإمنا هو كسائر األساليب حيتاج إىل أن جييء يف، صنعا مبجرد استعماله
تلك اللمسة السحرية اليت تبعث احلياة يف الكلمات ال بل إن يف وسعنا أن نذهب ، تلمسه يد الشاعر

، فهو بسهولته و قدرته على ملء البيت، فنشري اىل الطبيعة اخلادعة اليت ميلكها هذا األسلوب، أبعد
  )1("قعه يف مزلق تعبريييستطيع أن يضلل الشاعر ويو، وإحداث موسيقى ظاهرية فيه

وابراز ناحية مميزة هامة يف العبارة ، دف إىل اظهار، وظاهرة التكرار يف احلقيقة
وميثل هذا األمر الضابط األول املمهد البسيط الذي ، يعين ا الشاعر أكثر عنايته بغريها، املكررة
سلط الضوء على نقطة فالتكرار يف األساس ي. كامنا عند كل تكرار خيطر على البال، ندركه

هـو من جهة أخرى خيضع حلملة من القوانني ، ويكشف عن اهتمام املتكلم، حـساسة يف العبارة
احلاصل يف التكرار الذي ينقسم إىل  )2(ومن بينها قانون التوازن، اخلفية اليت تتحكم يف العبارة

الذي يـوجد  افـأم، للفظأحـدمها يوجد يف اللفظ واملعىن واآلخر يوجد يف املعىن دون ا، قسمني
وأما الذي يوجد يف املعىن دون اللفظ ) أسرع أسرع ( فكقولك ملن تستدعيه . يف اللفظ واملعىن

  )3("عن املعصية"فان األمر بالطاعة يه ) أطعين وال تعصين(فكقولك 
هي ، املربزة للمعاناة والغـربة، وظاهرة التكـرار يف بعض قـصائد مفدي زكريـا  

  ،       والكلمات اليت يوظفها عبارة عن مفاتيح ألبواب االنفعال وخروج ألسنة اهلبته الداخلية، اليت متكأ
  
  .277-276، ص ص  1989، دار العلم للماليني، بريوت،  8قضايا الشعر املعاصر، ط : نـازك املــالئكة -1
   و حتقيق و تعليق أمحد اخلرف،ي وبدوي طبانة، مكتبة تقدمي، املثل السائر يف أدب الكاتب و الشاعر : ضياء الدين بن األثري - 2

  3، ص 1962القسم الثالث، ، مطبعة الرسالة، ضة مصر بالفجالة                                 
  .485شعر الثورة يف األدب املعاصر، ص :عبد الرمحان حوطش  -3
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إيقاعات حركية دفاقة داخل أبيات فهو يعترب هذه الظاهرة ضرورية ملا تتضمنه من ، ناحية أخرى
يف العـديد  –توظيف هذا النمط املـوسيقي يقصد من ورائه " وهو عنـدما يعمد إىل، القصيدة

وشحنة ، ويعمد إىل إثارة احلماسة من نفوس املتقاعسني، أن يربز معاناته وآالمه -من املرات
، يف دروب اجلهاد والنضال والقتالإذ يستفزهم للمسرية قدما ، إضافيـة يف عزمية وقلوب الثائرين

وتناغم الصهيل تصايح الرجال وزجمرة ، وبذلك يضحى التكرار يف قصائده أشبه بتكرار دق الطبول
موسيقى حزينة ، وال خيفى أن املوسيقى اليت تصاحب مثل هذا النوع  من الكالم، األبيات احلربية

  )  1("الطبع

فإا منشورة ، اذج من قصائد مفدي زكـرياوإذا أردنا أن نقدم حول هذه الظاهرة من  
ومن هذه املفردات "وتتخذ أشكاال ملونة بلون املثري وما يقابله من مضمون ، يف العديد من أشعاره

اليت تعين لغويا،  احلصون املنيعة، ولـكنه يتجاوز " الصياصي" اللغوية اليت كرر توظيفها، كلمة 
ياق ثوري، فتشع بإحياءات إىل معاين أبعد مما تعنيه هـذا االستخدام اللغوي، حني يضعها يف س

داللتها اللغوية احملددة، وذلك حيث يصف صمود الشعب اجلزائري أمام عدة وعتاد اجليوش 
  .االستعمارية

  )2(وأوقـع يف حكومـتها انقالبـا...        وزلزل من صياصيها فرنسا          

  :ا  و يقول يف قصيدة أخرى مستعمال املفردة  نفسه
  )3(تسامت تشق الغيب يف سريها شقا  و زلزل صياصيها بقوتـك           

اإلنتصار للحق يف النهاية هي اليت يريد الشاعر مفدي زكـريا إثباا يف ذهن ، فالصورة الغالبة هنا" 
  .)4("املتلقي

إن اللغة الشعرية عند مفدي زكريا، ذات جرس موسيقي حاد، يظفي على الكلمة   
يا، وهذا عن طريق اختيار الكلمة الـدقيقة املناسبة، مث يعمد إىل إبرازها وعن طريق مدلوال سو

  التكرار اهلـادف، إلحداث األثر البليغ لدى املتلقي، وإفضاء جتميع للكلمة وجـرس املوسيقى، مما 
  
  .485شعر الثورة يف األدب املعاصر، ص :عبد الرمحان حوطش   -1
  32، ص ..)وقال اهللا ( قدس، اللهب امل : مفدي زكريــا - 2
  .42 حتت ظالل الزيتون، ص :مفدي زكريــا  -3
  113مفدي زكــريا شاعر النضال والثورة ، ص : حممـد ناصــر  - 4
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  : يكون جرس موسيقي حركي ذا أبعاد نفسية قـوية مؤثرة يقول 
  فلتسم األغاريد         وتندفق من حـناياها األنـاشيد" منستري"مست 

  )1(ث البسمة السكرى بزورقها       كـما تعابـث نشوان وعـربيدوتبع
بني احلروف، وتكراره املؤثر واملقصود، غاية مفدي زكريا لتحقيق االنفعال " السني" فإظهار حرف     

عمال الكلمات وإظفاء خط موسيقي مشحون باحلركية املأثرة عن طريق است: النفسي املرغوب، وتثبيته يف العوامل الباطنية للمتلقي 
  .الدقيقة املناسبة

كما جنده يف موطن آخر، يهتم بالظاهرة احلسية، اليت توضح بدقة حالة الرعب، وألوان   
الظلم وآثار اخلراب والدمار، اليت حتدث يف النفوس اهللع، جراء أصوات الصفري اليت تنثره خمتلفة 

  : يقـول  أليات احلرب، وتلقي به يف الظاهرة احلسية من شظايا وأشالء
  وسارت سرايا اجلوالن تلتقي        جبوالن عزرائيل يف ليلة األسرا

  )2(وتسبق إسرافيل ينفخ صوره         فتصعق يف سينا لرجفته الصحرا 
    
فقد أعطى مفدي زكريـا، إلنفعاليته احلزينة، قوة بيانية، وأبرز للجرس املوسيقى النهج   

عرية، وأظفى على الكل رونقا أسلوبيا خالقا، فقد أفلح إىل حد املؤثر وجودا قويا داخل األبيات الش
كبري يف اختيار األلفاظ املناسبة اليت تؤدي اجلرس املوسيقي املؤثر لتحقيق االنفعال وإبراز الظاهرة 

  .املقصودة واحلالة املرجوة
    
ألدب ملحمة مفدي زكـريا الفريدة من نوعها يف دنيا ا" إلياذة اجلزائر" ومن يعد اىل   

إذ ، ملا تتضمنه من تكرار، واليت تتطلب دراسة قائمة مبفردها، العريب واجلزائري على وجه اخلصوص
خاصة إذا ، بيت شعري نسخة واحدة ومشاهد متنوعة) ألف( ليس من السهل أن تايت صور" 

  ....) 3("واالنـسجام بني األحداث قـائم، متنوعة متداخلة والبطوالت متعددة، كانت املشاهد هذه
  
  101حتت ظالل الزيتون، ص  :مفدي زكريــا  - 1
  243من وحي األطلس، ص  : املصــدر نفسه  - 2
  132الياذة اجلزائر ملفدي زكريا، ص : بلحـيا الطاهـر  -3
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ألن الشاعر يصعب عليه السري بتوازن ملا ينتابه من مشـاعر  ، خالية من ظاهرة التكرار  
رصيد من اآلثار والصور واملعانات جيانب يف كثريمن األحيان هذا لكل منها ، خمتلفة لظواهر عديدة

، مما يضطره إىل تكرار بعض اإلنفعاالت والصور اليت ترسبت عنده منذ زمن بـعيد، السري املنتظم
الذي إستشهد واقفا نتيجة معاندة بينه وبـني  ) عبد الرمحان بن زياد"(يف شجاعة وكربياء ومشوخ 

يتكرر هـذا املشهد التـارخيي مع مجاعة كبرية ، ركع أمام قدمي الضابطوأىب أن ي، ضابط فرنسي
  ).1("بداية من ماسينيسا اىل آخر شهيد، من الثوار
مكررة بكثرة يف قصائد مفدي ، هذه الظاهرة اإلنسانية األبية اململوءة بالعزة والكرامة            

اليت يدفعها للربوز دائما يف محاساته  وعشق هذه الظاهرة السلوكية، زكريا ألا جزء من شخصيته
أمـا .دخل ما أمسيه بالتكرار يف املشاهـد والصـور، هـذا الباب اخلفي"وعن طريق ، اخلالـدة

وعشـرات املفردات ....) التقتيل، املوت، الدم، الرصاص، السيف، البطـولة( بعض املفـردات 
اعر اللغوي أو عجزه يف البحث عن ألفاظ ليس لفقر الش، جند بأا مكررة عشرات املرات، األخرى

  ....).2("بل ألا كلمات مفتاحية ال يستطيع اإلستغناء عنها، أخرى
بإعتبارها أكثـر  ، على سبيل املثال" إلياذة اجلزائر" املكررة يف ' الالزمة'ولو نظرنا اىل   

و تكررت ، النهاية واليت الزمت امللحمة من البداية اىل، ظاهرة تكرار عرفت يف شعر مفدي زكريا
تـسابيحه . بشعر نرتله كالصالة.ومالنا الدنا. شغلنا الورى: مائة مرة يف امللحمة الشعرية عند قوله

  ...)  3(من حنايا اجلزائر
وأعطاها ألوان ، جدارا حصينا أحاط بامللحمة' إلياذة اجلزائر' فهذه الالزمة أفضت على   

مرة عند تنقله من ظاهرة إىل أخرى ومن حدث إىل حدث  وأعادها كل، االنفعاالت القوية املناسبة
تلجم الشاعر من حني ‘ الالزمة‘وكانت ، األجواء احلماسية العامة للنص" وحافظ بني جدرانه . آخر

     )4("وتبقي على النفس العام جلو البطولة، آلخر على أن ال يترك جماله
    

  
  133-132ص ص  الياذة اجلزائر ملفدي زكريا،: بلحيا الطاهـر  -1
  .132ص   :  املـرحع نفسه -2
  102ص  : املـرجع نفسه  -3
  133ص   :املـرجع نفسه  -4

  الخصائص الفنیة لظاھرة الغربة، في شعر مفدي زكریا:                                           الفصل الثالث 



199  

اليت حتمل قصة شعب ، فـجاءت هذه الزفرات واإليقاعات امللونة بالظواهر العديدة    
ع يعتقد املتسر، يف النفس ةاملؤثر، جمسدة داخل هذه النماذج املكررة الظواهر، ومـأساته الطويلة

غري متجدد مظهرا ولكنه يستبدل نكهته وطعمه الداخل يف عمق احلـدث " من ورائه أنه إيقاع 
  ).1(...."كلما تبدل اجلـو باستلحاق الصور الـورائية اآلتية للترميز أو الـواقع كما أن

 وحرصه، إن هذا النسج يف ظاهرة التكرار اليت أخذها مفدي زكريا عن الشعراء القدماء           
جعل من شعره وثيقة حية يـحاكي ، وإلتـزامه الشديد يف إظهارها موزعة ومنثورة داخل قصائده

  .وموسيقاهم، يف مفردام وتراكيبهم ومعانيهم، من خالله فحول الشعرالعريب
  
  :األوزان  والقافية   - ج

، وسيقىال خيتلف القدماء على أن الشعر ال يقوم قائمه سويا إال إذا اعتمد على ركن امل  
  . )2("قول موزون مقفى يدل على معىن" لذا جنده عند قــدامة بن جعفر

  ).3(..."الكالم املوزون املقفى" وينظر إليه عبد الرمحان إبن خلدون من زاوية أنه 

الوزن أعظم أركان حد الشعر " ويأخذ أمهية كبرية عند ابن رشيق القريواين إذ أن   
  ).4("ى القافية و جالب هلا ضرورةوهو مشتمل عل، وأوالها به خصوصية

  ).5(....."احلرف الذي جييء يف آخر البيت"فقد عرفوها على أا ، أما القافية

أن املضمون " بل جندهم يؤكدون على ، ومل يتوقف العديد من الدارسني عند هذا احلد  
بعملية اخللق  وأن الشكل ناتج عن املوسيقى املتكونة يف نفس الشاعر قبل البدء، ناتج عن الشكل

    اليت بدأت تتكون يف داخـله شكال' احلالة النفسية'أو ' النغم'وأن الشاعر حياول أن يعطي ، الشعرية
  
  
  
   133الياذة اجلزائر ملفدي زكريا، ص :بلحيـــا الطـاهر  - 1
  .  64ت، صبريوت دار الكتب العلمية ب ، نقد الشعر حتقيق حممد عبد املنعم خفاجي :قـــدامة ابن جعفر  - 2
  . 1405، ص 4ج 1967جلنة البيان العريب ، حتقيق عبد الواحد وايف 2مقدمة ابن خلدون ط :ابن خلدون عبد الرمحان  - 3
،                         1دار اجلبل بريوت ج، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد، يف حماسن الشعر و ادابه و نقده ةالعمد :إبن رشيق القـريواين  - 4

  . 134ب ت ، ص 
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  .113، ص1970 1دار الفكر بريوت ج 2املرشد اىل فهم اشعار العرب و صناعتها، ط:  الطـيب عبــد اهللا - 5

، أو تقترب منه، مناسبا فيبحث يف اللغة عن األصوات اليت تتفق مع هذا النغم األصلي  
ينتج عنها يف اية األمر معىن  ...وترتبط األصوات بكلمات وتتجمع الكلمات يف بواعث أو دوافع

  ).1(..."أو مضمون
، قوائم املوسيقى الشعرية، والوزن والقافية عنصران أساسيان ميثالن بالنسبة للنقد القدمي  

  .وحمورا دراستها السوية
أن " وهـذا الفهم هو الذي ذهب إليه شوقي عندما عرض املوسيقى حيث أشار إىل  

  ).2(..."وهوما تضبطه قواعد علمي العروض والقوايف، ظاهـرها موسيقى الشعر مل يضبط منها إالّ
حىت حيافظ البيت ، ويتضح حرص النقاد على أمهية ضبط وتأكيد عنصري الوزن والقافية            

من حيث تكرارمهامن أول بيت يف القصيدة إىل آخر بيت ، الشعري على ترابطه مع القصيدة ككل
  .أبيات القصيدة ويضمنان وحدا وحتديدها فيها وكما أما حيافظان على

وعمد النقاد القدماء إىل الربط بني أوزان الشعر وأغراضه حيث جعلوا لبعض األغراض   
كانت أغراض  وملا" وهذا ما ذهب إليه حازم القرطاجين الذي يرى ، ما يناسبها من أوزان معينة

ومنها ما يقصد ،  د به اهلزل والـرشاقةالشعر شىت وكان منها ما يقصد به اجلد والرصانة وما يقص
وجب أن حتاكي تلك املقاصد مبا ، ومـا يقصـد به الصـغار  والتحقيـر، به البهاء والتفخيم

فإذا قصد الشاعر الفخر حاكى غرضه باألوزان الفخمة ، يناسبها من األوزان وما خييلها للنفوس
، تخفافيا وقصد حتقري سيء أو العبث بهوإذا قصد يف موضع قصدا هزليا أو اس، الباهية الرصينة

  ).3("وكذلك يف كل قصد، حاكى ذلك مبا يناسبه من األوزان الطائشة القليلة البهاء
فال شـعر ...الروح اليت تكهرب املادة األدبية وتصريها" نازك املالئكة" والوزن عند   

 تصبح  شعرية ال بل أن الصور والعواطف ال، من دونه مهما حشد الشاعر من صور وعواطف
   )4("باملعىن احلق إال إذا ملستها أصابع املوسيقى و نبض يف عروقها الوزن

  
  
  .259حركة الشعر احلديث يف سوريا، دمشق، دار املأمون للتراث، ب ت، ص : أمحد بسام الساعي - 1
  . 97، ص1981، دار املعارف، القاهرة ، 6يف النقد األديب ، ط :شـوقي ضيـف  - 2
  . 266، حتقيق حممد احلبيب بن خوجة، ص 2منهاج البلغاء و سراج األدباء ، ط : لقرطاجينحازم ا -3
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  . 238، ص 1983قضايا الشعر املعاصر، دار العلم للماليني، بريوت،  :نازك املـالئكة  -4

وعنصرا هاما يف أحداث ، ولذلك عد الوزن تيارا سحريا مؤثرا يف القصيدة الشعرية  
الوزن هزة كالسحر تسري يف مقاطع " فهو ضروري للشعر ألن ، بني السطوراحلركية النغمية 

وإمنا جيعل ، وهو ال يعطي الشعر اإليقاع فحسب. تكهرا بتيار خفي من املوسيقى امللهمة، العبارات
حبيث كان القدماء يعدونه ضربا من ، ولذلك كان الشعر مؤثرا، كل نربة فيه أعمق وأكثر إثارة وفتنة

  )1(."يطر به الشاعر على اجلماهريالسحر يس

خلق مسافة توتر بني " وألن الوزن هو احملدث للعديد من التوترات اللغوية حيث جند   
  .)2("املكونات اللغوية القائمة يف وجودها العادي خارج الشعر ووجودها داخله

" وتعتريه إن الشاعر عندما يصاب باضطراب أو حيس مبعاناة ملثريات عديدة حتيط به          
هذه املوسيقى جتعل األلفاظ تنبعث يف عقله الباطن ، احلالة الشعرية يصبح ذهنه مشحونا باملوسيقى

وترتع إىل سطحه عشرات الكلمات املطموسة املعامل مما رقد يف الذهن اجلماعي لألمة وبعثته 
  . )3("موسيقى احلالة الشعرية

ية ينبغي هلا أن تقوم بدورها كـامال حبيث وبناء على هذا الفهم فإن عناصر البنية املوسيق
مبعىن أن املوسيقى تسهم إسهاما فـاعال ، تـؤدي وظيفتها يف التجربة االنـفعالية تعبريا وتوصيال" 

  .)4("يف إحالل الداللة يف فضاء متفتح على التجربة الشعرية
ليت توضح مسار واليت عرضنا إليها نعرج على الظواهر ا، وانطالقا من اآلراء اليت تقدمت  

من خالل ظاهرة الوزن و القافية ،  اليت أفرزت معاناته احلزينة، مفدي زكريا يف الغربة عرب قصائده
  .اليت برزت من خالهلما غربة الشاعر

وعندما عمدنا إىل حبثنا عن ظاهرة الغربة يف جانبها املوسيقي عند مفدي زكريا، تبني     
ب حاالته االنفعالية، خاصة من ناحية قوايف القصيدة الواحدة، أنه كان يقصد إىل التنويع الذي يصاح

  ووجدنا هذه الظاهرة منشورة يف قصيدة مأساوية رصدت نتائج القنبلة الذرية اليت فجرا الـسلطة 
  
  
  
  225قضايا الشعر املعاصر، دار العلم للماليني ، بريوت، ص  :نازك املـالئكة  -1
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  . 147، ص1979، بريوت، 2الصومعة و الشرفة احلمراء، دار العلم للماليني، ط :نازك املـالئكة  -3
  129االعتراب يف الشعر العراقي، ص : حممد راضي جعفر - 4

.. األجنة واحلياة  ، وما أفررته من آثار رهيبة على1956الفرنسية يف الصحراء اجلـزائرية سنة 
  :يقول 

  ما دهاه ؟؟         ويـلتاه، مـن جيله ويــلتاه .. أويل؟ أمه .. ما دهاه        
  ما لـه  يف احلياة، يولـد أعمى ؟          مل تـر الكـون بامسا مقلتـاه ؟       
   )1(وماذا هي، فشلت يداه ؟ .. ما لـه مقعدا، يـدحرج رجليـ            ـه؟          
وحيدث يف النفس األثر " اهلاء" فالزفرات جلوفية احلزينة احملشونة بتأوه حار، حتمله صرف   

  .املأساوي، ويثبت الظاهرة االنسانية الشنيعة
كما وظف ملعناته من جانبها املوسيقي، ظاهرة توزيع القوايف املواكبة تنوع معناته     

  :وألوان آهاته وأحزاته، يقـول 
  اخلطوب الزواجر      ولـوال اخلطوب ملا هب ثائر جزى اهللا عنا     
  فـلسطني يا مهبط األنـبياء       ويـا مهبة العـرب الـدامية     
  )2(امتحانا ألنا حنب السالم ... جنحنا ملـؤمترات الســال        م     
هـا بقصائد املقاطع اليت تتنوع القوايف في" هـذه الظاهرة يف تنوع القوايف، هو ما يعرف   

  . إذ أختار الكلمات الواضحة الدقيقة اليت تقدم الظاهرة اإلجرامية املأثرة. )3(" يف كل مقطع
ليست وليدة األلفاظ املتراصة، وإنـما هي " فاملعاناة يف الظاهرة املوسيقية الشعرية عنده   

هلا دالا نتيجة حالة نفسية تكشف الشاعر من خالل جتربة أو موقف اهتدى فيه الشاعر إىل ألفاظ 
  )4(" املوجودة يف جرسها عند النظم

وقد تبني بواسطة إحصائية دقيقة قام ا الدكتور حيي الشيخ صاحل أن أوزانا بعينها قد     
أي أن البحور املشهورة عند مفدي زكريا هي نفسها " شاع استعماهلا يف قصائد مفدي زكريا 

  مع فارق ملحوظ ، البسيط و الطويل والكامل وهي، تقريبا املشهورة عند الشعراء العرب القـدامى
  
،  1969فيفري  13، مبناسبة تفجري فرنسا لقنبلتها الذرية يف الصحراء اجلزائرية، ) ! وليد القنبلة الذرية( اللهب املقدس،  :مفـدي زكريا  - 1

  161ص 
  200 – 199من وحي األطلس، ص ص  : مفـدي زكريا -2
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  م1986-2-6يف  6437، العدد )املوسيقى اخلارجية يف شعر علي حممود طه ( يدة الرياض، جر :عبد اهللا أمحد العفيفي  -3
    10-9، ص ص  1985، يوليو، سبتمرب، 2الكويت، الد السادس عشر ، العدد  :مـجلة عـامل الفكر  -4

الرمل مث حبر ، وهو أن مفدي اعتمد كثريا حبر اخلفيف حبيث إحتل أكرب نسبة يف التوارد يف شعره
     )1("الذي ارتفعت وروده عند مفدي خالفا ملا رأيناه عند القدامى

تأخذ ، ألا حبور صافية مزدوجة، فـإختيار مفدي زكـريا هلذه البحور والتركيز عليها            
كما أا تأخذ بالنظرية القــدمية  ، وتعرب عن االضطرابات النفسية بسهولة، يف معـاناا الـذاتية

تتجاوب وارتدادات النفس املتأملة ، ما يناسبه من موضوعات، ختصص لكل حبر من حبور الشعراليت 
"  حينما يلجأ اىل هذا الوزن الذي ميكن أن نسميه وزنا قوميا" فالشاعر ، احلزينة أو الثائرة الغاضبة

  .)2("مث بينه وبني مجهوره ثانيا، إنـما يفعل ذلك ليضمن التجاوب بينه وبني نفسه أوال
، نلحظ احلروف املسـتعملة بكثـرة  ، وحني نتابع القافية احلزينة يف شعر مفدي زكريا  

، حمتال أكرب نسبة يف شعر مفدي زكــريا" الراء" لذا جاء حرف ، تثبت املعاناة احلادة عند الشاعر
رجـة  يف د' اهلـاء ' مث يأيت حرف، بنسبة واحدة تقريبا' امليم'و ' النون'و ' الدال'يليه يف ذلك حرف

  . )3("ثالثة
، الذي يناسب احلالة النفسية املنكسرة احلزينة عنده" اهلاء" وإلعتماد مفدي زكريا حرف   

إن ضـبط  ...كحاالت الفرح وغـريه ، فإن ذلك ال يعين بالضرورة أا ال تناسب احلاالت األخرى
قل القارىء عرب ممرات احلركة االنفعالية املواكبة للظاهرة اإلجرامية، يف شعر زكريا مقصودة، غايته ن

  : األحداث إىل غاية الوقوف عند نتائجها،  مث التأثر بنتائجها يقـول 
  م، ولـم تستمع لـها، أذنـاه ؟..       مـا لـه، مل تزل دهده  األ   

  ـد، ولـم تبتسم هلا، شـفتاه ؟   ما له أخرسا، تناجيه يف املهـ       
  أماه ؟: ومل يقـل .. دالال، ـها   ولـماذا مل يبك، بني ذراعيـ     
  أم لـه يف زمـانــه أشـباه ؟   آهلـذا الوجود، جاء وحيـدا ؟   

  )4(! من جـيله ويـلتاه -ويـلتاه     
  
  
  .298شعر الثورة عند مفدي زكريا، ص  : حيي الشيخ صـاحل -1
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   299شعرالثورة عند مفدي زكريا، ص :حيي الشيخ صـاحل   -3
  162-161، ص ص )وليد القنبلة الذرية ( اللهب املقدس،  :مفـدي زكــريا  -4

إن بطء احلرطة االنفعالية، راجع إىل ثقل الظاهرة اإلجرامية، وما تركته يف عــوامل    
بعيد أنفاسه، وجعلها تتأوه حتت وقع زفري متقطع مشحون  الشاعر من اضطراب حاد، شلّ إىل حد

  .بالغربة واأللـم واحلزن
نالت من اهتمام مفدي ووردت يف كثري من قصائده خـالفا لغـريه "فاهلاء عنده قد   
، فهي من الناحبة الصوتية تتناسب مع مضامني التـاوه والتحسـر  ، فإن هلا ما يفسرها، من الشعراء

رويا عند مفدي تتناول مـواضيع ال تبعـث  " اهلاء" ـائد اليت وردت فيـها والقص، وعدم الرضى
  )1("على الرضى واالطمئنان بصورة عامة

" الــهاء "بل عمد إىل تتبع هذه ، ومل يكتفي الدكتـور حيي الشيخ صاحل عند هذا احلد    
د حرف ففي اللهب املقدس ور: " حيث يقول ، "اللهب املقدس"من خالل ديوان مفدي زكـريا 

  :رويا للقصائد التالية ' اهلاء'
اليت انشدها الشاعر ارجتاال أمام ملك املغرب إثر ): ال تعجبوا إن جاءكم برسالة ( قصيدة  §

فبالرغم من موضوعها ليس مأساويا من الدرجـة  ، خروجه من السجن وهروبه اىل املغرب
تقدم ، دم االستقرار النفسيإال أن الفرار ومعايشة التبتع واالضطهاد االستعماري وع، األوىل

 .موضوعا مناسبا" اهلاء" للقافية 
اليت قاهلا الشاعر إثر مشكلة مترد اجليش الفرنسي بـاجلزائر  ) : إىل الذين متردوا( مث قصيدة  §

وهي ذات طابع مأساوي ....وتسلطه على األبرياء العزل بالتقتيل والذبح والنهب واحلرق
 . رهيب

اليت قاهلا الشاعر إثر الزلزال الذي إجتـاح منطقـة   ) : هلا إال أن ربك أوحى ( وقصيدة  §
وغري خفي أن موضـوعها هـي   ، وخلف آآلالف من القتلى واملنكوبني، األصنام باجلزائر

 .رويا" اهلاء"األخرى مأساوي حزين يتناسب مع 
ر اليت قاهلا الشاع) : فلسطني على الصليب( هي " اهلائية"ذات القافية ، والقصيدة األخرية  §

  حيث يتعرض ملأسـاة الشعب الفلسطيين، بـمناسبة الذكرى الثالثة عشر لتقسيم فلسطني
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بل يبعـث  ، وال ريب أن املوضوع اليبعث على الرضى واالرتيـاح... وتـخاذل األمـة العربية
يناسب أكثـر  " اهلـاء"مـما جيعل روي ...عيشها العـريبعلى الشعـور باملـأساة العميقة اليت ي

  )1("أي حرف آخر

يف أن الشـاعر ، ميكن أن نوجز، وحىت ال نبتعد عن ظاهرة الغربة من وراء هذه احملاولة  
هوالذي أفرز ظاهرة ، هذا التقيد املؤسس عنده، مل يتجاوز النهج التقليدي يف املوسيقى الشعرية

ومنها حبور شاع ، والتزامه الشديد بالبحور اخلليلية، اع املعارضات يف قصائدهالتصريع والتكرار وأنو
ورمبا ، الذي إستحوذ على معظم شعره -مثال- كبحر الرمل، توظيفها بكثرة عند الشعراء القدماء

وأيضا ، وتغنيه جبـراحاته وآالمه وغـربته الفردية واجلماعية، إىل ميوالته الذاتية، يعود سبب ذلك
كما يتناسب وحركية ، حبر الرمل تنساب فيه حاالت النفس املنكسرة بسهولة وتتناغم إىل أن

فجاءت أشعارهذا البحر يف الغالب ، االنفعاالت املضطربة املتـأججة داخل النفس املغتربة احلزينة
جة ملا يتوفر عليه حبر الرمل من در، مطابقة للحالة االنفعالية وبعيدة عن التأمل الفكري و الفلسفي

  )2( .عالية من التوتر وحدة إيقاعه

رغم ما ، ونلحظ بوجه عام أن املوسيقى الشعرية يف ظاهرة الغربة عند مفدي زكريا  
بكل أشكاهلا ، فإا بقيت مرتبطة بعرى املوسيقى الشعرية التقليدية، أصابتها من تنويع يف القوايف

  . الذي يتطلب نظرة أخرى مستقلة، وكان يف جه هذا ينري سبيال توحي باجلديد، ومضامينها
متثل فنا ، واهتدى إلـيها عربالزمن، وبالتايل جند أن ظاهرة املوسيقى اليت عرفها االنسان  
ومع مـرور السنون أضحت عنصرا هاما مالزما للشعر وآداة فعالة من أدواته ، قدميا عريقا

د الحظنا أن شعر الغربة عند وق، اليت يؤسس عليها الشاعـر هرمه االنفعـايل الشعري، األساسية
النمط التقليدي للموسيقى ، مل تتجاوز يف هذه الظاهرة - من خالل بعض النصوص  –مفدي زكريا 

  .الشعرية اليت عرفت عند القدماء من الشعراء العرب
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  300شعرالثورة عند مفدي زكريا، ص :حيي الشيخ صـاحل   -1
  493دب املعاصر، صشعر الثورة يف األ  :عبد الرمحان حوطش  -2

كانت رحلىت مع ظاهرة الغربة يف شعر مفدي زكريا، داخل غياهب عوامله الباطنية جد 
فلقد حتسست طويال بني أمواج هذا البحر الـمائج . ممتعـة، بالقـدر الذي كانت فيه مـضنية

  . اثرة هنا وهناكمن اإلفرازات الشعرية املتعالية واملتالطمة، الىت ضمتها دواوين وأشعار جمهولة متن
  .وأدركت يقينا أن الثورة عند مفدي زكريا ولدت من رحم أحـزانه وغـربته

وكنت أصاحب الشاعر يف غربته، ومعاناته، وأشاركه ماساة شعبه اليت كانت أساس   
حمنته احلقيقية وانفصامه احلقيقي املرير عن األهل والوطن، فـشعرت بني هليب إفرازاته احلارة، قوة 

تلفظها محم االضطرابات احلزينة، فأدركت حجم عمق الربكان الذي ال يظهر يف احلقيقة لدنيا  بيانية
الناس إال لشظايا قليلة، أما احلمم امللتهبة املركبة الراسخة فـي القاع، تتآكل دون أن يدركها أحد، 

دم على أعظم فتحسست عظمة هذه اإلنفعاالت، وانتابىن شعور كبري بقوة املثري املنعكس، وأنىن مق
  . بركان ال بداية لفوهته وال اية لقاعه

لقد أدرك مفدي زكريا أن مواد التاريخ وأحداثه، كاملآسي، والتضحية أو البطولة، ميكن   
إا ...أن تكون أفضل مادة للشعر، وهذا من حيث مآسيها، وانسجام مالمح املعاناة االنسانية معها

ل مفدي زكريا مهمة الشعر اجلزائري، الىت كانت موضوعاته لذا حو. ميداا الشعر ،منطقة صراع
القدمية ذات الطابع السلفي الوعظي االصالحي، إيل شعر مضامني نفسية تأملية إغترابية، ومل خترج 
املضامني النفسية الثائرة واحلزينة عن البواعث األساسية الىت كان مصدرها الشعب القتيل والوطن 

  .مالحمها يف شعر الغربة مبفهـومها الزماين واملكاين  املغتصب، وهى بواعث تركت
لقد متخض شعر الغربة عند مفدى زكريا عن مأساة طويلة، وما كان هلا أن تأتى هذه   

  .األشعار امللتهبة احلزينة، لوال إحساسه بالظلم والغربة والضياع الذى نال من شعبه ووطنه
مفدي زكـريا، فاقتضت ضرورة  لقد تناولت هذه الدراسة ظاهرة الغربة يف شعر  

البحث حتديد مفهومها لغة واصطالحا، ومن ناحية أبعادها اللغوية والفكرية، واالجتماعية والفلسفية 
  .والدينية، وأيضا يف جمال الشعر وبعض موضوعاا وأبـعادها

  ةاخلــاتــم



207  

وكان أهم ما لوحظ هو اتساع وتشعب معانيها ومعاملها، واختالف وتنوع اآلراء ووجهات   
نظر فيها، فمن خالل العودة واالسقصاء التارخيي للنصوص الشعرية، تبني أن ظاهرة الغربة تتحدد ال

  بعالقة التأزم بني اإلنـسان ذاته والكون احمليط به، فتبعث به إىل االضطراب وينتابه شعـور بالتوتر 
ترميمه أو التصرف واليأس واللوعة واحلسرة، فهى بالنسبة للشعر اإلنكسار الذي يعجز الشاعر عن 

يف غياهب  –يف كثري من األحيان  –فيه، فينشده شعرا داميا باآلهات واألمل والنكبات الىت تلقى به 
  .متاهات السقوط و اإلندثار

وقد ارتبطت ظاهرة الغربة يف الشعر العريب احلديث ببعض األفكار الرومانسية الغربية،   
ني اجلارف إىل املاضى العـريب التليـد، وتذكر وتتمثل رومانسية مفـدي زكريا من خالل احلن

أيام العزة والسيادة، وهو نزوع تعويضي عن الواقع احلزين املؤمل الذي يعيشه اجلزائري حتت 
اإلحتالل الفـرنسي، كما أا رومانسية معاناة شاعر يف غربته الطويلة وتشرد شعبه واضطهاده، 

عبودية جمموع، فـجاءت الرومـانسية نـابعة كما كانت متثل بكاء وتعــاسة فرد وشقائه و
من هذا املنطلق فإن رومانسية مفدى زكريا حزينة . من واقع معاش مملوء باملتناقضات، واجلراحات

ألن شعبه حمزون الفـؤاد، مكبل باحلديد، ضائع املصري، وما شعره إال ....بته آحلزنه وكئيبة لك
ياتا شعرية مـوزونة حزينة صادقة، فعربت عن هذه آنات هـذا الشعب البائس يطلقها ويصعدها أب

اإلضطرابات احلزينة املغتربة أحسن تعبري، وكانت الرومانسية احلزينة مواكبة ملآسي الفرد واجلماعة، 
واحتجاجا صارخا على فساد احلياة وترديها فأينما عثرت على ظواهر احلب، وجدا عناقا للعذاب 

  ...نينا داميا إىل األوطان واألهل واألبنـاءواحلسرة مشبعة بالدموع واألمل ح
كما ظهرت الطبيعة يف مناظر رهيبة تنضح بالسواد واخلراب والشقاء واحليف، وتعبد   

طريق الغربة واالنفصام أمام الشاعر، مث كان االغتراب والضياع الذى واجهه الشاعر، خمذوال 
  .ومنكسر الوجدان، خائر الفكر منهك الروح  واجلسد

بطت ظاهرة الغربة كذلك ببعض األفكار الواقعية، وأخدت منهجا إجتماعيا، متثلت وارت  
يف مالحقة السلوكات اخلبيثة لرجال الطريق واالحنرافات الدخيلـة الشاذة والدخيلة بصفة عامة، 
والعمل على كشف مسبباا ، والىت أدت باالتسان اجلزائري إيل واقع مزر بائس عمه اجلهل 

كما أخذت طابعا إقليميا مغاربيا، وقوميا وإنسلنيا، إذ جتسدت املبادئ والقيم ...واكل،والتخادل والت
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اإلنسانية املهدورة يف أشكاهلا ومناذجها العديدة واملختلفة ، وأكدت ضرورة جتاوز اإلنسان للمعاناة 
ل اجلاد واملأساة الىت تصاحبه عن طريق الـوعى وحماربة منابع اجلهل، والرجوع إىل الفكر، والعم

حملاربة الظروف الىت قادت إىل حدوثها ووجودها، فكانت صرخة حزن عميقة املنابت واجلـذور، 
فاملعاناة هنا ال تكون . يف وجه الظلم والظلمة املستبدين، والبؤس االجتماعي والتسلط اإلستغالىل

هم، وخادمة ذات قيمة وغاية، ومعىن وهدف، ما مل تكن صادرة عن حياة الناس، ومعربة عن آالم
للصاحل العام، فهى أوىل خطوات الوعى املدرك الثوري، وأصول النضال اإلنساين احلقيقي يف الشعر 

  . الـواقعي
ظاهرة الغربة يف شعر مفدي زكريا بني اإلجتاه الرومانسي  –إىل حد ما  –وقد مجعت 

يف كثري من األحيان  –ما احلزين واالجتاه الـواقعي الراصد لالنـحرافات الواقعية، كما جتاوز– 
إىل إبراز حمنة االنسان فوق األرض بدقة يف عالقته بالوجود كله، وذلك عرب قـصائده الفدائية 

  .املؤثرة ومن خالل دواوينه امللتهبة العـديدة اليت تتغذى كلها من رحم األحزان والغربة
اث القـدمي متمثال وميكن القول أن مفدي زكـريا قد أفلح بفراسة، أن يزاوج بني التر

  .يف أغىن مصادره، وبني احلداثة مبنهجها، اليت جتسدت يف أنصع مذاهبها 
منذ مطلع شبابه ذاق مفدي زكريا صعوبة احلياة، ومرارة العيش والكدح يف سبيل   

احلصول على عنصرالبقاء ولقمة االستمرار، ولقي يف سبيلها ألوان اإلرهاق وأنواع التعب، حيث 
ممثال متجوال، وأقدم على مشاريع جتارية عديدة مل يكتب هلا النجاح، وصاحبه الفشل عمل أجريا، و

يف كل مسعى جتاري ، فأصبح يقاسي مقاساة شديدة، ويعاىن معاناة مزدوجة، حبه لتحقيق الثراء 
والرخاء الذين كان حيلم ما، وحبه لألدب الذي مل يرغب أن يكون حرفته الدائمة، إال أنه فشل 

ريعا يف األوىل، على الرغم من احملاوالت العديدة، والعرق الغزير، ومع كل حماولة كانت فشال ذ
تترسب املعاناة، وتكرب وتتربم نفسه األبية، وتنمو يف عوامله الباطنية، ويقوى معها اإلحساس باخليبة، 

  .والثورة على الواقع التعيس
لعدو احملتل الفرنسي طوال وجوده واقع مرير لونته املمارسات الالإنسانية الىت وظفها ا  

فوق هذه األرض الغالية على أهلها، أعمال إجرامية ال ميكن وصفها، فهي ممارسات إستئصالية ضد 
وهو الوحيد الذى يبقى شاهدا . االنسان، سيظل التاريخ حيتفظ وحده ببشاعتها واحنطاط ممارساا
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من خالل بعض  –لنازية، حيث متثلت أحيانا على بشاعتها، إذ تفوق جرائم الفاشية، وخراب ا
والتـدمري ...والتمثيل باجلثث والعبث باحملارم ...يف التجهيل واملسخ واإلبادة اجلماعية  –النمادج 

وقد بينت الشواهد ... والتفنن يف التعذيب اجلسدي والنفسي وحنوها ....الكلي للقرى واملداشر
املعتقلون يتعرضون هلا، وأهوال التعذيب املسلطة الشعرية، مدى فضاعة اجلرائم الىت ظل السجناء و

  .عليهم، منذ حلظة دخوهلم إليها إىل غاية مغادرا شبه أحياء أو أموات
واقع آخر للظاهرة االجتماعية، ظاهرة الفقر واحلرمان، اليت أنتجت اجلهل والتخلف،   

ذه الديار، إىل التفقري كانت خمطاطات العدو الدخيل ، الذي سعى منذ أن وطئت أقدامه أرض ه
والتحقري والنهب للخريات، واستعباد كل من على هذه األرض، فقد وضح بدقة مفدي زكريا هذه 

 ... األعمال، وكشف نوايا املخططات يف أكثر من قصيد
واقع الظلم والتنكيل باألبرياء، يف غياهب السجون واملعتقالت، أفرز املأساة اجلزائرية،    

وكانت الغربة عنوة إىل خارج الوطن، من املـآسى . وحشية وضروب الشقـاءوأبرز أنـواع ال
 -اليت خطط االحتالل الفرنسي هلا متاشيا الضطهاده الشعب، وقد وجدنا الكثري من اجلزائرين 

فارين بسبب أعمال اإلبادة اليت شرع يف تطبيقها احملتل الفرنسي، ومغادرة ديارهم  -ومنهم شاعرنا
سريا إىل البلدان العربية الشقيقة ااورة حيث ظلوا هناك يتجرعون مرارة الغربة  وأرضهم، واهلروب

  . والشوق، ومرارة فراق األهـل والوطن، رغم أم بني أشـقائهم العرب
وقد سجل مفدي زكريا أكثر من ظاهرة حزينة، كلما دفعت به الظروف إىل تلك   

ن شوق وحنني ولوعة الغربة إىل أرضه، واقع بائس إذ وصف ما كان مير بعوامل اجلزائري م. األقطار
يعتريه األسى، جتاوز فيه الشاعر احملنة ومأساة شعبه، إيل تعاسة األمة العربية واالفريقية واالنسانية 
بصفة عامة، حيث استوعبت نظرته ظواهر كلية، وأضحى الشاعر أكثر الشرائح اإلجتماعية إلتصاقا 

آالمه، وهذا ما وسع من معامل التجربة الشعرية عنده وعمقها، مبآسي وأحزان ومهوم االنسان و
يتم عن طريق الثورة ...وخلص إىل أن اخلروج من التعاسة وبواعثها، من غربة وظلم وعبودية 

والرصاص، فبهما يتم بعث احلياة االنسانية احلرة املطمئنة، وعن طريق اجلحافل من الشهداء، الدماء 
  . رض من الريقات املؤذية للحياة، ويتخلص االحياء من مسغبة العيش الذليلالزكية الطاهرة، تطهر األ
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إلبراز ظاهرة الغربة، وظف مفدي زكريا، أدوات االتصال الواضحة والدقيقة، حيث    
ركز على الصورة الشعرية البليغة املؤثرة املستمدة من التاريخ اإلسالمى والتراث القدمي والقرآن 

القدمي، فجاءت صوره الشعرية حزينة ثائرة وليدة شعور صادق وذات متأملة، الكرمي والشعر العريب 
كما وظف لغة بليغة مؤثرة محاسية ثائرة، استخدمت الكلمة لتعرب عن اإلنفعاالت وعميق املعاناة 

  ...فكانت لغته الفريدة أداة قوية لتوصيل الشحنات واألفكار واملظاهر التعيسة ...
الة تراثية، إال أن االندفاع الظهار ظاهرة الغربة والواقع رغم ما عرف عنه من أص  

وأظف على هذه اللغة وصورها، أنغاما موسيقية ...املأساوي جعلها لغة ذات خاصية فريدة مميزة 
رغم التزامه الشديد بالقـواعد املوروثة الصـارمة ...مؤثرة مناسبة لكل اضطراب أو حالة تعتريه 

  .فاء للقدميبالو. الىت صطعت يف قصائده
مفـدي زكريا امللحمي احلزين غري بعيد عن النصوص العربية القدمية العظيمة ، لقـد    

كان وفيا لتراث أمته، سار عليه على جه، وترسم  طقوس فحول الشعراء األقدمني، وكتب بشغف 
وهلفة يف حيزهم وعارض بعضهم، وج جهم، ووظف يف شعره العديد من معانيهم وخط بدمه 
صورهم البطولية وأيامهم اخلالدة وأخد عزم وترديدهـم، لكنه مل يكن يف هذا مقلدا بليدا، بل 
كان يهمس يف ظواهر وأحداث التاريخ فيستسلم له التاريخ فيأخد منه ليقرب بني املاضي ايد 

  .–بفتح العني  –واحلاضر التعيس، مث يستخرج العربة اليت كانت غايته من ذلك بدل العربة 
ولعلين ذه املعاجلة النفسية التارخيية التوثيقية الشعرية، واملعاناة اليت عايشتها بني قصائد   

مفدي زكريا، تبني يل أن الشاعر، قد عايش األحداث وعاىن جزئيات الظاهرة والتجربة االغترابيـة 
ذ مـكنته يف عمق صـورا، ورسم بقلمه الدقيق أجزاءها، من حيث صفاء الشور ومسو الروح، إ

  .من أن حيدث فيها األثر ذاته، وهذه قدرة وظاهرة فريدة يتميز ا عظماء الشعراء
تلك كانت رحليت، الىت استطعت أن أسجل من خالهلا مظاهر الغربة يف عوامل الرجل،   

الذى مات غريبا عن األهل والوطن، وأحبه حبا منقطع النظري، وما يزال شعره وثيقة إيدولوجية 
  .التاريخ، ملا حواه هذا الشعر من ظواهر ومضامني عميقة لألجيال و

إذا وفقت، وأرجو ذلك، أكون قد وضعت لبنة يف هرم نريده أن يكون متجددا حيا، 
  .وإذا تعثرت، فهذا من طبيعة األمور، ذلك أنىن يف بداية الطريق
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  ) الفرنسية اإلجنليزية، العربية، ( الثالث باللغات ملخص
  

 اهتمام استقطب فقد احلديث، اجلزائري الشعر حركة يف كربى ظاهرة ،زكريا مفدي ميثل
 فإن القيمة الدراسات هذه ورغم .وخمتلفة عديدة زوايا من الدارسون تناوله إذ البحوث، من العـديد
  .الدارسني أمام جديدة آفاقا يفتح يتوقف، ال املتدفق لربكانكا يزال ال األغراض، املتنوع شعره

  .نفسية دراسة إىل حاجة يف واسعا، ميدانا تزال ال ،) الغربة ظاهرة ( الرؤى هذه من
 تربز اليت أشعاره تأخذ الدراسة هذه فإن األحزان، من كثري زكريا، مفدي شعر يف كان وإذا

 والفنية، والتارخيية، النفسية أبعادها يف للظاهرة، املركبة صولاأل معرفة إىل ودف االغترابية، الظاهرة
 هذه .الغربة ديار يف الشاعر وفاة حىت الثانية العاملية احلرب من متتد اجلزائر، تاريخ يف عصيبة مرحلة عن

 النفسي واملنهج الظاهرة، بواعث ملعرفة التوثيقي التارخيي املنهج هي مناهج، ثالث على تقوم الدراسة
 واللغة، الشعرية الصورة آلثار احمللل ،الفين املنهجو املثرية، الظاهرة انعكاسات لفهم باالستقراء، املدعم

  .الشعري تأثريها يف املوسيقية الناحية من وأعماقها
 العريب األدب يف الغربة ظاهرة األول يف تناولنا : فصول ثالثة إىل قسمت الدراسة هذه
   .الفنية للخصائص فخص الثالث أما ،زكريا مفدي شعر يف لغربةا ظاهرة الثاين ويف ،احلديث

 يف تتضح – الثانية العاملية احلرب بعد -  اجلزائري العريب للشعر اجلوهرية امليزة أن إىل وخلصنا
 طـابع ذات مضامني، إىل وإصالحي، وعظي سلفي طابع هلا موضوعات من للشعر اجلدري التحول
 كان اليت احلقيقية بواعثها عن تبتعد مل ومصادرها مضامنها أن رغم يب،واغترا تأملي استقرائي نفسي
 يف وآثارها مالحمها تركت اليت البواعث هذه الفرنسي، احملتل طرف من املغتصب الوطن الوحيد مبعثها
  .زكريا مفدي عند الغربة شعر

 أسجل أن استطعت اليت زكريا مفدي شعر يف الغـربة ظـاهرة مع رحـليت كانت تلك
 عامل يف غريبا عاش الذي الداخلية، الرجل عوامل يف الفريدة والغربة والتشرد املعاناة مظاهر خالهلا، من
 وأنشودة  إيديولوجية، وثيقة شعره وبقي والوطن، األهل عن غريبا ومات وعذاب، وظلم مآسي كله

  .للتاريخ وحقائق لألجيال،
  .يةواالنسان اجلزائر وشـهداء زكريا، مـفدي اهللا رحم
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RÉSUMÉ 
 

 
Moufdi Zakaria représente « un phénomène particulier » dans la 

littérature Algérienne contemporaine, il a suscite un certain nombre de 
recherche en ce sens ou de nombreuses études ont été faits sur des 
aspects particuliers d’œuvre poétique. 
Ses œuvres poétiques très diversifiée du point du contenu, reste 
bouillonnante  comme volcan avec tint a qui représente un volcan 
comme énergie et risque d’explosion. 

La fécondité de ses œuvre, ouvre de nouvelles perspectives 
d’étude et recherche, de tous les centre d’intérêt que représente ses 
œuvres. 

Le phénomène de l’aliénation reste un domaine très large et pas 
suffisamment exploité, dans la dimension psychologique. 

La tristesse qui émane de ses œuvres  poétiques , représente une 
période noir de l’histoire de l’Algérie coloniale qui commence à la 
deuxième guerre mondiale jusqu’à sa mort en exil. 

Cet étude repose sur un choix méthodologique particulier qui 
englobe en même temps trois méthodes d’approche, historique, 
psychologique et artistique         ( littéraire ). 

Nous somme arrivés enfin de compte a conclure à l’issu de cette 
étude ; que la littérature Algérienne avant la deuxième guerre mondiale 
avait un caractère classique et réformiste, et puis s’est transformé  en 
littérature à caractère sociale et psychologique, sans s’éloigner des ses 
buts initiaux qui sont la libération du pays du colonialisme. 

Tel a été mon voyage a travers les profondeurs de l’âme du poète, 
à travers ses œuvres lesquelles j’ai extorqué toutes les formes 
d’aliénation d’un chi, qui a vécu ( étranger ) à lui –même- et à son 
peuple. 

Ses œuvres restera un document idéologique, et  source 
particulière pour les études historiques pour les générations future. 
 

Que Dieu  bénisse Moufdi Zakaria  et nos martyres. 


