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الملخص

الغربة أو اإلغرتاب ظاهرة قدمية قدم اإلنسان حیث تصل ىل آدم ع) وتمل عاملة اجملت علا والقاافلا  .فكقلری
من المعراء أخذوا يتطرقون ىللیها ىلثر اهل وم واآلالم الل تطلرأ أبلواب قللوهبم .فللغربلة للیلا وظلواهر ألی لة و لة
علی قلوب الملعراء حیلث علک ل ه مل هم ع هلا وفالا لرييتلو وظروفلو .وملن هللالء الملعراء اللذين تلببط م فلا واختلار
الغربة جمکا ىلثر أوضلا) وأحلداب بل د امللمللة والظلرو ااانالة هلو الملاعر العراقلا املعا لر نعلدنان الصلا ن .فالد
ضللاقب بللو ايفللاد يف بلللد فلللم يللد ىلال أن ي للرب يف م اًللني األرل مت ل ا بللم الولللدان قللا عللن األمللان والللر أ.
وظف هذا الماعر ظاهرة الغربة وايف م يف أشعار عامة وقلد بلال يف اهت املو بلالوطن بسلوني أنلو ي ل فیلو ًل ملا
يمتاأ ىللیو؛ والماعر م فا مطرود من بلد بید الدهر بسوني الظرو اااناة ال طرأ يف بلد .
ف حن يف ىلطار هذا الوحث وفاا لل هج الو فا التحلیللا سل حاود أن نالوم بویلان أهلم املوضلوعا الل تكملف
علن حللاال الغربلة والسیاسلا التعسلفیة الل أرغ تلو علللی مغللادرة العلراأ مث نر للع عللی مواقلف ايف لم ىللللی األهل
واألحوللة واملظللاهر الطویعیللة وذلل يف ديوانیللو نتللببط م فللكن ونتكوي للا ن؛ وهللذا الوحللث ياللدم فةللرة للاللارع عللن
مللدل الظلللم ال للذا قللام بللو ال ظ للام الوعقللا ل للا ال للني العراقیللة وعل للی رأسللهم المللعراء والةت للاب ج لراء سیاس للا
الىلنسللانیة دفعللب امللواط م ىللللی مغللادرة الللو د .ومللن أهللم ال تللا ج الل تو للل ا ىللیهلا يف هللذا الوحللث هللو أن المللاعر
رغم مغادرة الوطن باك متعلاا باألحوة واأله واملظاهر الطویعیة يف العراأ فلیحن ىلللی وط لو ال لا بكل ملا لديلو
من الوجد والموأ؛ وتر ايفیاة ونعی ها يف ااارج مل يمغلو عن ذ ر وط لو بل أخلذ يعلک علن م اضلة العلی يف
غربتللو ويرس ل العف لرا شللوقا وح ی للا لوط للو .وقللد توللم ل للا أن أسلللوب المللاعر سللل بس لیط وأحعانللو مل تللد) لللو
موضعا لتةلف العسری من األلفا والتعابری ا جع شعر يتسم بالصدأ والس سة.

الكلمات الرئيسة :المعر العريب املعا ر؛ الغربة؛ ايف م؛ عدنان الصا ؛ تببط م فك؛ تكوي ا .

 الکاتب المسؤول

alikhezri84@yahoo.com
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المقدمة
يخ أو جمت ٍ خاص ب تم
الغربة وايف م من الظواهر اإلنسانیة ال ال نستطی حصرها يف تار ٍ
مجی ل ل العصل للور قل للدميا وجديل للدا وقل للد تل للبثر هب ل لا ثاافل للا وأمل للم .تلفل للة .ه ل للا للظلل للم السیاسل للا
واالقتصللادا الللذا يفرضللو الس ل طم وايفكللام علللك األمللم والمللعوب دور عظللیم يف ىلظهللار هللذ
ايفلاال واآلالم مللن ايف للم واألنلم وتلللدا هللذ األحلواد ىل اعتلعاد ال للاس عاملة والمللعراء خا لة
من ب دهم واختیار الغربة رغم ىلرادهتم.
ش للعر ايف للم م للن املوض للوعا الل ل طرقه للا الم للعراء ق للدميا وح للديقا و ت للا بالعاطف للة الص للادقة
واألحاسی ايفعي ة املتبججة امل وعقة من قلني ًئیني شوقا ىل وط و وأهلو وأ دقا و وما يتعلق
بالوطن من املظاهر واألماًن .ومن هلالء المعراء الذين ًانوا يای ون يف الغربة مرغ ا هو الماعر
العراقللا املعا للر نعللدنان الص لا ن .ىلنللو غللادر الللوطن ىلثللر امل للاياا السیاسللیة ال ل فرضللها الللوالة
والس طم يف بلد وأي ا ايفروب ال ًانب السوني املواشر يف احمل ة ال عاشها الماعر.
قد أ وح تاريخ العراأ بعد حكومة دام حسم يف عهد الماعر أشد سوادا من قولو وألفب
ًتني عديدة يف جرا م ال ظام الوعقاً .ان الصا يعاين الفار والولس وهلذا يلد ايفل يف االبتعلاد
عللن الفوضللك والوحللث عللن األمللن واالسللتغ اء االقتصللادا .جنللد الصللا بعللد مغادرتللو يل ظم حللود
وط و أشعارا ُموةیة من شلدة اللوعلة وايفسلرة والتملوأ واملعانلاة .وىلن لا يف هلذ الدراسلة فلد ىلللی
تویم للیا الغربة ال تر ب أثرها واضحا يف نتاج الماعر ا س ط علی أبر ظواهر الغربة مبا
فیهللا ايف للم؛ وضللرورة الوحللث تتجسللد يف اطل ) الاللارع علللی مللدل شللدة الظلللم الللذا تعللرل لللو
أب اء العراأ جراء ايفةم الوعقا وما أعاوو من هجرا قسرية لل وة املقافة مبا فیهم المعراء.
نت للاود يف ه للذا الوح للث «ايف للم والغرب للة» لغ للة وا للط حا م ل ل التوق ل لف س ل لريعا ع للد حی للاة الص للا
ومسووا هجرتو مث خنول يف بیان حاال الغربة ومواقف ايف م يف ديوانیو نتببط م فكن ونتكوي ا ن.
أسئلة البحث

يف ق للا هللذا حنللاود أن جنی للني عللن األسللئلة التالی للة :مللا هللا أهللم املوض للوعا ال ل تكمللف ع للن
حللاال الغربللة ومواقللف ايف للم يف ديلواين المللاعر نتللببط م فللكن ونتكوي للا ن یللف عللک الصللا
عن مماعر لا وط و يف الغربة
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حظیب الغربلة وايف لم يف الملعر بع ايلة عديلد ملن الولاحقم وأفلرد هللا رسلا وًتلني ومالاال
عديلدة ومل تاتصلر علللك شلاعر دون غلری مللن شلعراء العلراأ .ومللن هلذ األ لاب الل اطلع لا علیهللا
هاً :تابان حتب ع وان أدب الغرباء للنأيب الفلرج األ لوهاينن وايف لم ىل األوطلان ل ل ناالاح ن
ويف ً هذين الكتابم ياوم الةاتوان جب ما ًُتني علك اادران واألماًن وما يوجلد يف الكتلني
حللود الغرب لة وايف للم قللدميا حل م ه للا .وه للا ًتللاب ح ل ع لوان ناإلغ لرتاب يف المللعر العراقللا
املعا لرن لللن ّ لد راضللا جعفللرن .وقلد تطللرأ يف هلذا الكتللاب ىل أمنللاا االغلرتاب يف شللعر الللرواد
العلراقیم :بللدر شللاًر السللیاب ونللا امل كللة وعوللدالوهاب الویللاد وبل للد ايفیللدرا دراسللة أدبیللة
تعين باالغرتاب يف الملعر العراقلا املعا لر وًیفیلة التعولری علن مفهلوم االغلرتاب مل علرل وجهلا
نظر فلسفیة ودي یة وأدبیة .وًذلك مااد للنرسود ب وان وآخرين ح ع وان نموتیف االغلرتاب
يف شعر حىي الس اوان يتطرأ املااد ىل موتیفا ترتوط بالغربة يف شعر هذا الماعر ومن نتا جو
أن :المللاعر حیللی الس ل اوا اّتللذ مللن املوتیللف أداة مجالی لة ّتللدم املوضللو) المللعرا وتلللدا وظیفللة
أسلوبیة تكمف عن اإليفاح أو التبًید الذا يسعك ىللیو.
أمللا الدراسللا الل ت اولللب شللعر عللدنان الصللا فهللا التللاي :ماللاد ل لنماداد رحللیمن بع لوان
نتللببط م فللك و ومللا أخللر  :دراسللة يف شللعر عللدنان الصللا ن يللبد المللاعر يف هللذا املاللاد بملواهد
شلعرية مللن ديلوان المللاعر نتلببط م فللكن ويدرسللها دراسللو حتلیلیلة ويمللری ىل سللوني تسل یة الكتللاب
هبللذا الع لوان مث يص ل ىل أن امل ف للك هللو ال للذا جع ل الم للاعر مه ومللا وًئیو لا .ه للا ما للاد آخ للر
للنعاطف السلید هبجلا ن ع وانلو نانملطار اللذا يف ديلوان عتلببط م فلك لعلدنان الصلا  :جلدَد
الريية وآلیا التمكی ن وملن نتلا ج هلذا املالاد :أن الصلا مل يلت ل بع ُلد ملن مرحللة الاهلر وال
يعاد م مطرا بم املاضا وايفاد وهو يعی ايفرية.
ومثة ماالة للنراحلة ّ ودا وّ د رضا ابن الرسودن ع وافلا نق لايا العلراأ السیاسلیة يف ملرآة
شعر عدنان الصا ن وقد تطرقا فیو ىل الا ايا السیاسیة يف أشعار الصا ومن نتا ج هذا املالاد
ها أن الصلا أورد ق لايا سیاسلیة هاملة يف شلعر م هلا ايفلرب فهلا أبلر هلذ الا لايا الل علک
الماعر ع ها .وشعر يف ايفایاة مرآة جملت عو وما تعرتيو من ايفروب أهلیة ًانب أو خارجیة.
وامل ح أن هذ الدراسا بالرغم من قی تها وغ اها مل تعاجل موضو) الغربة يف شعر علدنان
الصا ومن هذا امل طلق دراست ا هذ ها أود دراسة تت اود موضو) الغربة وايف م يف لربتو.
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نبذة عن حياة عدنان الصائغ
وللد الملاعر نعللدنان الصلا ن يف مدي لة الكوفللة يف العلراأ علام 1955م يف بیللب لغری قريولا مللن
فر الفرا « .بدأ الكتابة من سن موكر وأود قصیدة ًتوها يف العاشرة ملن ع لر علن واللد اللذا
ًللان يرق للد يف مستم للفك الكوف للة مص للابا مب للرل الس ل والس للكرا وق للد بك للب والدت للو ح للم وقع للب
الاصللیدة بللم يللديها للدفة وًانللب لربتللو األو يف حیاتللو الم للعرية .ع ل الصللا يف الص للحف
واجمل ل العراقیللة والعربیللة يف أحنللاء العللامل .لاللد غللادر الللوطن للیف 1993م نتیجللة لل للاياا
الفكريللة والسیاسللیة الل تعللرل هلللا وت ال يف بلللدان عديللدة م هللا ع للان وبللریو حل و ل ىل
الس للويد خري للف 1996م وأق للام فیه للا سل ل وا عدي للدة مث يس للتار بع للدها يف ل للدن م للذ م تص للف
2004م» عالعرييب 2008م ص. 5
ىلن الصللا حكللا ل للا عللن انت ا للو ىل جیل الق انی للا يف ًتابللو نتلللك السل وا املللرةن قللا :
«أنا من جی شعرا يف العراأ ُسا جی الق انی ا أو جی ايفرب أو جی الظ جی نمب يف
بداية الكارثة وًک وشاخ فیها عم ا ااراب والدم والا وايفصار والغربة م فیلم يف اللوطن أو
شللهداء علللك ال حللة االنتظللار» عالصللا 2004م ص  . 558وقللد اشللتهر الصللا بسللرد الاصللا د
املوسومة باصا د ال قر .ىلنلو «ميقل تطلورا ع لويا للاصلیدة ايفديقلة يف العلراأ وتللة لتللك االنتواهلة
الدافئة ال أطلق شرارهتا جی الستی ا » عّ ودا 1433م ص. 12
وحی ا سئ الصا عن قصلیدة ال قلر قلاد« :نصو لا هاربلة دا لا ملن السلرب والاطیل
وامللسسا وال تلمن بالاوالني وايفدود والكلیما وال بالتاسی ا اااهعة .ىلف ا تدخ ىل
قصیدة ع ودي لة وّتلرج م هلا ىل الاصلیدة ايفلرة أو ال قلر أو الل املفتلوح أو بلالعك دون
أا للعوبة أو تعای للد ..مل ّت ل قص للیدد لاال للني أو م للذهني مع للم أو س للك نفس للها ل للا
مع للم  .فايفري ل لة :فكل لرا س لللوًا للق ه للا اهل للاج األه للم يف ًتاب للاد وحی للاد »..عال للعرييب
2008م ص. 33
أملا األوضللا) السیاسللیة يف عصللر المللاعر :فاللد انللب ومللاتعاد خاناللة جللدا يف بل د المللاعر حیللث ًللان
يللر حروب لا ًقللریة م هللا« :حللرب االللیج األو وهللا يف الواق ل ايفللرب ال ل دار بللم الع لراأ وىلي لران عللام
1980م1988 -م وشللار المللاعر فیهللا وحللرب الع لراأ ضللد الكويللب عللام 1991م وحللرب االللیج
القانیة عام 1991م والقالقة عام 2003م نموب بم العراأ وأمریًا» عّ ودا 1433هل :ص . 24-18
واألوضا) االجت اعیة دفعتو ها األخرل ىل تر بلد ها :عدم ايفرية وظلم الدولة السا دة
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والفاللر والولللس .شللاعرنا قللد عللاف فالریا يع ل يف أمللاًن .تلفللة وميللتهن مه لا شل لیحصل علللك
قو ي جیو من جوعو .وقد دخ السجون والعنا ن بسوني ىلنماد أشعارا ضلد ايفكوملة وع اهللا.
ياللود الصللا يف ح لوار ألحللد الصللحفیم« :لاللد طح ت للا امل للاو والت لعادً .للبن حیات للا الیومیللة
مواجهة م املو يف وطن مل نر م و غری الا والذد وااو) وهو من أخصني بلدان اهلل وأوفرها
أفارا ونفطا وخریا ومعرعا وح لارا  .وسلحاب اللدبابا ذاًلرد فل أًلاد أتلذًر شلیئا ملن
طفللول وشللوايب سللو الر للاص وايفرمللان والتمللرد» عالللعرييب 2008م :ص ً . 25ل هللذا أد ىل
مغادرة الماعر وط و واختیار الغربة .نظم الصا عن وط و وأوضاعو اااناة وقلد رسلم ملا فیلو ملن
ايفرمان وامل اياا وعک عن شوقو ىللیو يف دواويلن عديلدة م هلا :تلببط م فلك وتكوي لا وحتلب
سلاء غريوللة ونمللید أورو وأغ یللا علللك جسلر الكوفللة والعصللافری ال حتللني الر للاص وانتظلريين
حتللب نصللني ايفريللة ومرايللا لمللعرها الطويل وسللاء يف خللوذة وغی للة الصل  .وىلن للا اخرتنللا ديوانیللو
األود والقاين هلذ الدراسة .طو األود يف السويد س ة 2001م والقاين يف بریو س ة 1996م.
الغربة والحنين لغة واصطالحا
الغربة أنم وح م شجن ومماعر دفی ة .الغربة ع د احني ًتاب نالعمن خلی بن أتلد مبعل
نالحلب َهجلا ُن ببسلا لوحلة
«االغرتاب من الوطن الت حا ال و الوعید ً ا ي مد ابن األترَ :
ُغُربان» عخلی بن أتد 2005م :مادة «غ ر ب » .
أما ايف م من ال احیة اللغوية :فهو ً ا أتك بو خلی بلن أتلد يلدد عللك« :الرتلة والطلرب.
ايف م ىل ال اقة أا وهتا ىلذا اشتاقب ونعاعها ىل ولدها من غری و  .حیث ياود ريبة:
حَ ب قلُلُو ا أَم ِ باألُردُن

ِحين ف ا ظل ِب أن َِحتين
عاملصدر نفسو 2005م :مادة «ح ن ن»

وقللد جللاء يف لسللان العللرب« :حللن حللن ح ی للا :للو وايف للم للو الطللرب يفللعن أو فللرح
وايف م :الموأ وتوقان ال ف » عابنم ظور 1414هل :مادة «ح ن ن» .
ورة اإلنسلان ال فسلیة
أما الغربة من حیث اال ط ح فها تطلق علك «ً قصیدة تعك
وهو موعد عن وط و قسرا أو اضطرارا حیث تكون نف الماعر من خ د قصا د م طربة بلم
الوالاء يف ديلار الغربللة وايف لم ىل أرل اللوطن؛ وقللد يلاء هللذا ال لو) نتیجلة معانللاة الملاعر بعیللدا
رحة ل ستارار وطلني
وتو حایاة من خ د دعوا
عن وط و األم فالماعر املغرتب يعك
5
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األمان واتااء شر الغربة» عابنرم ان 2005م :ص. 31

وايف م يف اال ط ح يعين« :الموأ وتوقان ال ف م الطلرب والت غلیم .وهلو يكملف ملد
معاناة اإلنسان يف ديار الغربة بعیدا عن وط لو فلايف م يرضلا شلغف الل ف ويملو حلني ال لاس
لألوطان» عاالیلا 2007م . 18 :وايف م ً ا تر ستاروب سكا« :ارتولاا داخللا ملرتوط بظلاهرة
الذاًرة» عستاروب سكا 1968م . 43 :فالذاًرة تعيد من أمل الماعر يف ب د الغربة وتذًر بايفرمان
من بلد األم.
و ا يلًد حني األوطان قود اهلل عع وج حم ذًر الديار خيک عن مواقعها ملن قللوب عولاد
فاادَ ﴿ :و لَو أَنَّا ًَتَو ا َعلَی ِهم أ َِن اقلتُللُوا أَنل ُف َس ُكم أَ ِو اخُر ُجوا ِمن ِديا ِرًُم ما فَل َعلُوُ ىلِالَّ قَلیل ِمل ل ُهم َو
َش َّد تَلقویتا﴾ عال ساء . 66
وعظُو َن بِِو لَكا َن َخریا َهلُم َو أ َ
لَو أَنل َُّهم فَل َعلُوا ما يُ َ
ىلذن الغرب للة وايف للم ظاهرت للان ىلنس للانیتان مت م للان الميك للن الفصل ل بی ه للا فالغرب للة س للوني يف
ايف م ىلذ ال ميكن للفرد أن يتعرل ىل حالة من حاال الغربة ما مل تتحر يف نفسو نععة ايف م
لت فیللف ذلللك األمل الللذا سللووتو الغربللة فتع ل الللذا علللك خلللق الرغوللا واألم یللا الل يرجللو
املغرتب حتایاها وهو يف أوج راعو م الیبس عالربیعا 2013م. 13 :
ىلن شرحة غری قلیلة من أب اء المعني العراقا آثر سوی اهلجرة لتجد مت فسا يف ب د الغربلة.
و بطویعة ايفاد فإن عددا ال ببس بو من هلالء و معظ هم من الطواة املقافلة هلم ملن الملعراء و
األدبللاء الللذين جعل لوا يوقللون شللةاواهم و مللا تعللتلج بللو للدورهم يف أبیللا مللن المللعر و دواويللن
لدر هللم تتفلق مجیعلا يف ق للايا قلریة ملن حیلث املفهللوم و احملتلول أ هلا االغلرتاب و المللعور
بللايف م ىللللی الللوطن و التغللين ببجمللاد و رثللاء جروحللو الع یاللة عدلمللاد 2008م . 69 :و مللن أبللر
هلالء المعراء الذين لسد الغربة بة مظاهرها يف نتاجهم المعرا هو الماعر العراقلا علدنان
الصا الذا يُعتک ّورا هلذ الدراسة.
مواقف الغربة والحنين عند الصائغ
الف) االغتراب عن الوطن والحنين إليه
تعللدد أسللفار المللعراء و رح هتللم ف رجلوا مللن بلللدافم فمللرقوا وغربلوا قللا عللن األمللان والراحللة
املوجودة يف بلدهم األم رغم امل اياا املوجودة .وع د فملهم يف الوحث ع ا فادو يلجبون ىل
ادهم وما اد املسافر ىلال ايف م ىل الوطن واأله فیاوم المعراء بتذًار املدن وما ترًتو من أثر
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يف حیاهتم ونفوسهم ويتملوقون يف بل د الغربلة ىل أوطلافم األ لیلة ومسلاقط رأسلهم ويستسلاون
ايفی للاة ويع للکون ع للن ح للوهم ألهله للا وم للا فیه للا .ومل يك للن ش للغف الم للاعر ب للديار أحوت للو ىلال تعلا للا
بساً یها وشوقا ىللیهم يف غربتو عخلیفلة 2011م . 74 :ألن الغربلة داء لكل املغرتبلم ودوايهلا لالاء
أوطافم واحت افا .وًان جعاء من ياف أمام سیاسلة الطغلاة هلو الرحیل ىل بل د امل لايف وال لیا)
يف ّطللا الغربللة واالبتعللاد عللن األهل واأل للدقاء واألحوللاب االبتعللاد عللن األرل األم الل نمللب
فیها الفرد العراقا فهةذا ُحرم نعیم وط و.

فالوطن هو املكان الوحید الذا يلجب ىللیو اإلنسان ملن ضوضلاء اللو د واآلالم ال فسلیة ويرتلاح

بالو فیو ويملعر بالراحلة واهللدوء .اللوطن ً لا يلر الربیعلا هلو« :األرل أو املكلان اللذا ي لعد فیلو
اإلنسللان ويسللتار علیللو وت عاللد بی للو وبللم املكللان رابطللة قويللة تتحللدد مللن خ هلللا أنمللطتو الدي یللة
واالجت اعیة والفكرية» عالربیعا 2013م . 58 :فالوكاء علك الوطن وايف م والموأ ىللیو مك لون يف
نف اإلنسان ب من طویعتو.
يتذًر الصا وط و العراأ وهو يف امل فك؛ العراأ الذا دا ا يوتعد ع و ًل ا خيطو خطوة حنو
امل لايف .يصلدر ألجللو اآلهلا وايفسلرا احملرقللة الكام لة يف لدر ويملكو ملن االختصلار يف حللق
معرفة تارخيها ألج استی ء الطغاة الغا وم علیها قا :
العرا ُأ الذا يلوتَِعدً /ل ا اتسعب يف امل ِايف خطا  /... /قلب آ  ... /و ِ
العلرا ُأ اللذا
ُ
ُ
َ ََ
َ
َ
نلَفتَِادِ /نصف تا ِر ِ
خيو أَغَ ٍان وًَُح  /...وَِنصف طُغَاة
ُ
عتببط م فك8 :

يللبد المللاعر يف بدايللة املاطل بالفعل امل للار) ل و هللو موضللو) إلفللادة التجللدد و ايفللدوب ل
البتعللاد العلراأ ع للو ًبن لو يريللد أن يللدعا بللبن هللذا ال للو مللا اد موجللودا وال فايللة لللو ويلیللو فعل
مال ل يفید بب

وضعو ثوو شاء لماء ل داال علك أن خطا هو يف امل ايف ثابتة دا ة وهو

يف شللوأ دا للم ودمللو) دا للة .يكللرر المللاعر اآلهللا بتوا ل عللک الةل للا التالیللة :نخطللا ن
ونآ ن وأخریا نطغاةن.
أخللذ المللاعر بالمللكو عللن الغربللة وبعللد عللن ديللار وبلللد ع للدما يتعللانق اا یل ويتحلابون
ع د األعیاد وحتوي الس وا وهو وحید اليلن أحد وحمتو ب ًان ّاطا بك الغا وم ع و.
ومن شكوا :
7
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ًُل َّ عل ٍام /األَذر) تلَتلعلانَق /وأَنللا أُحلد ُأ /عو لر ِ
نافل َذِة امل فللی /ىل وَطَلِينًَ /عُصلفُوٍر يَِرملا
َ
ُ ََ ُ َ َ
ََ
وان قلَفَ ِصوِ
الربی ِ ِ /من ورِاء قُ ِ
نَظرَتَوُ َّ
الم ِري َدةَ /ىل َّ
َ
عالسابق42 :

يرنللو المللاعر ىل وط للو علللو يص ل ىللیللو خللک سللار ومللوهج ح ل يللرا الللدم يف عروقللو وحیللا مللن
جديد ًالعصفور الذا يتطل ىل الربی من وراء ق وان قفصو .يعاين الصا أي ا من الت ا بم
الولدان وباا و ب وطن بعیدا عن بلد األم .ىلن هذا الوعد وال و جع الماعر هرما حیث أ وح
جسل و م ح یللا ًبنللو ع مللة سللاد مللن ًقللرة األسللئلة الل تة للن يف للدر وسلو يللذهني هبللا ىل
اللحد ب أجوبة ً ن يتببط م فا خو أن يسرقو أحد م و ويوالك بل ذًريلا ع لدما يالود يف
املاط السادس يف ًتابو التكوي ا :
ِ
ط وَطَ ا
اب مََ ِايف العَا َِملًَ /ا َن ميَُُّر مُ حَِ یاَ ًَ /ن يلَتَبب ُ
ل َكقرِة مَا جَ َ

عتةوي ا 100 :

الصا يتببط وط و ومي اث السارأ الذا قد سرأ شیئا خطلریا وهلو يلوب الوللدان قلا علن
األمن واألمان والراحة .ويف الواق الذد واهلوان ا اللذان تب بطه ا الصا يف امل ايف -ا تببط
وط للو -وامل للايف هللا المللر واهل لوان .أمل ا الللوطن األم ف هللو الللذا ي جللني الراحللة والللر أ ً لا ي ا ل
االلاح  :قی ل لللوعا األع لراب يف ايف للم ىل األوط للان « :م للا الغوطللة ق للاد :الكفايللة م ل ل للعوم
األوطان واالوس م اإلخوان قی ف ا الذلةُ قاد :الت ا يف الولدان والت حا عن األوطان»
عاا للاح 1982م :ص . 407فالت ا ل ب للم الول للدان ً للان ذال للص للا حی للث ي لدعو اهلل س للوحانو
وتعلا بالت لر) واالسللرتحام يف قصلیدة طويللة تللدعك «احمللذو ملن رسللالة الغفلران» .اطولا فیللو
رب الكون واملكان:
ك عَللك ذُقُ ِونِ لا ِملقللَهُم /لكلين مُهَلان
يَا أَبَانَا /...يَا أَبَانَا َّ
ك للَن تَ لحَ َ
الرحیم /أَع ِر ُ أَن َ
وَيَاِ  /أُريدُ ِشکا ِمن هَذ األَر ِ
ل الو ِاسعَِة أَضَ ُ عَل ِیو رَأسا وَِنعاي وَأَنام
عتببط م فك70 :

ىلنو خياطني اهلل سوحانو وتعا ويت لو يعطونو شکا ملن أرل وط لو حل يلت ل ملن هلذ
الصفا ال جعلتلو عمهلان وبلا  .هللذا يولدأ بالت لر) واسلتعطا اهلل اللرحیم فیطللني م لو شلکا
مللن أرل وط للو لی ل رأسللو علیللو وي للام .وع للدما يللر ببنلو المفللر مللن الغربللة والبللد م للو أن يوا ل
العیم لة يف امل ف للك يا للرر السللفر لیهج للر ال للوطن مث يمللكو أح للداثها وظروفه للا اااناللة وح للعم حاا و للو
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ودموعو وقصا د .تارا امل ايف حیث ياود يف املاط القالث من نأوراأ من سریة تببط م فكن:
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ني/
سَبَح ِعمُ حَاا يب /وَدُملوعا وَقَصلَا دا /وَأَرحلُ ُ علَن هَلذ اللو د /... /أُِريلدُ أَن أَذهَل َ
دو َن أَن أَر ِمن نلَو ِ
افذ السُّفُ ِن وَ ِالاطاراَ ِ  /مَ ِاديلَ ُكم الل ُلَ َّوحَةَ
ُ
َ
َ
عاملصدر نفسو58 :

يستو ال دم علك ض ری الماعر بسرعة ويرتاج عن موقفو وهو ح ن اديق الکيد يف أود
م فللك ي ل قدمللو فیللو ويوكللا علللی وط للو متكس لرا مللن ايف للم مولعللا ممللتاقا ع للدما ي هللا املاط ل
املللذًور مللن الاصللیدة باألبیللا التالیللة وهللذا يللدد علللك الالللق ال فس لا وحللریة المللاعر ً للا تعتاللد
روضة« :فهذ توضح اضطراب الماعر ومعاناتو الالق والذا يعتک سلة بلار ة ل غلرتاب ال فسلا»
عاملولد 2007م. 59 :

ملا ِىلن نَرحل عَ هللا ِب ل خُطلُوا ٍ  /حل نلَتَ َكسلر ِملن ايف للم /عَلللك أَوِد ر ِ ل ِ
یف مَ لفَلك
َ َ َ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
الک ِيدَ /حن َ ُها وَنلَو ِكا
يق
اد
ىل
)
ر
ه
ل
ن
و
/
ا
ف
اد
ص
َ
يُ َ ُ ََ َ ُ َ
عاملصدر نفسو60 :

ىلن للا نللر يف مقل هللذ الملواهد وغریهللا قلللق المللاعر واضللطرابو يف قراراتللو الل ياللوم هبللا فإن لو
حني االسلتارار يف اللوطن وال حلني يريلد اللوطن مللا حتلوا عللی األحو لة واألهل وملا يللن هبلم
مللن األ للدقاء ومجللاد الللوطن وال يريللدها ملللا ح ل لللو ال للیق والفاللر واآلالم .يبم ل المللاعر لللو
حصل علللك رغیللف مللن س ل اب وط للو ويتلللذذ هبللا مث يطلللني مللن اهلل العللودة ىل وط للو ويت ل لللو
يل علك باب نمسجد الكوفةن ونً یسة لوندن ونحا ط املوككن ونمعود بلوذان مرتلاح الولاد
مه ئا بايفیاة .ىلنو ياود:
الرِاقصلَا /... /
أُِريلدُ رَِغیفللا وَ ِاحلدا ِملن مَ ِيل ِم السَّل َاِب اللِ تلَتَ لَايَ ُ أَملَ ِاما ًَ ُصلُوِر َّ
اب مسل ل ِ
ِ
ِ
جد ال ُكوفلَلة /أَجِلل ل ُ أَملَ لامَ ًَِ یسلَلِة لُونل لد /أَجِلل ل ُ أَملَ لامَ حلَ لاِ ِط
أَجلل ل ُ أَملَ لامَ بل لَ َ
املو َكك /أَجِل أَمَامَ مَعوَِد بُوذَا /ضَ ِاغطا رَاحَِ عَلك رًُوَِ
ُ
عاملصدر نفسو73 :

ه للا حللني المللاعر مللذاتللو يف الللوطن دعللا ىللللی ايف للم ح ل تللذ ر س ل اب بلللد ال ل ت جللني
الرغا ف المهیة؛ واألماًن ال عدها الماعر هلا قیم دي یة مه ة ت ت ا ً واحدة م ها ىل أديان
ساويللة ًللدين اإلسل م واملسللیح والیهللود والوللوذا فللالعراأ بلللد تعللدد فیللو األديللان السل اوية و للان
أ حاهبا متعايمم بس م .يمری الماعر يف هذا املاط ىل هذ األديان فیحن ويمتاأ ىللی أهلها
9
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يف العراأ .ىلن الصا ع د خروجو من الوطن ًان يفكلر وملا اد يبمل العلودة ىل بللد ال لا ا ع لو
وي تظر بفارغ الصک لیحت و لك و ما اد يت ا من م فك ىل م فك وعیونو غارقة يف الدمو) يوكا
ألج بلد ويرنو ىللیو:
ِ
لب مُسَل ِافرا ِيف
ب ِيف أَوِد قطَلا ٍر ِىل امل لفَ لك /وَأَن لَا أُفَك لرُ ِيف العَلودَة /... /وَأَن لَا مَا ِلل ُ
أَقللَع ل ُ
الم ل ِاح َا ِ  /وَعُی لُوين
وح َّ
يح /أَتَطَلايرُ ِ َِ یل ِلين ِيف قَلاراَ ِ العَلا َمل /... /أَن لَامُ عَلَلك سُلطُ ِ
الللر ِ
ِ
الل ُغرُوقَةُ ِبالَا الوَطَ ِن الوَِعید
عاملصدر نفسو68 :

فالمللاعر تا للو ح لریان جاه ل مصللری امللا فهللو قلللق أمللام هللذ املواقللف .يال ل وهللو يفكللر يف
العودة ومسافرا يف الريح ومتطلاير يف قلارا العلامل وعیونلو ترنلو ىلللی اللوطنً .ل هلذا يلدد عللك
قلق الماعر ورنة األسك وهلفة اللااء يف نفسو.
فالمللاعر ّللني للللوطن يللعداد شللوقا يف ًل يفظللة ويمللكو الوعللد عللن بلللد مل أنللو يرتًللو يف أود
قطار قا عن الر أ والراحة فواا متعلاا بالوطن يعی الغربة متمتب ال ری م طربا قلاا.
للغربللة أنللوا) م هللا ال فسللیة والسیاسللیة واالجت اعیللة والعاطفیللة و ....أحیان لا لت ل هللذ
األنوا) يف لربة شاع ٍر ما حسني مراح حیاتو واحملطا ال ميلر هبلا وأحیانلا يلک نلو) واحلد ملن
هللذ األن لوا) فتظهللر باللوة يف نتللاج شللاع ٍر مللا؛ ومللن خ ل د تصللفح ا لمللعر الصللا وجللدنا الغربللة
السیاسیة أ قر ظهورا يف شعر مث االغلرتاب ال فسلا نتیجلة يف لم الملاعر وشلوقو ىلللی بللد  .وىلن لا
يف ما يلا سو نر ع علی الغربة السیاسیة يف شعر الصا .
ب) الغربة السياسية

الغربلة السیاسللیة هللا الل يوتلللی هبللا اإلنسلان جلراء السیاسللا التعسللفیة الل تفرضللها السلللطا
علللی معارضللیها يف ايفةللم؛ ومبللا أن المللعراء هلللم رسللالة أمللام شللعوهم ومصللری ب دهللم ف للن هللذا
امل طل للق يتص للدون ىلل للی ف للح سیاس للا ايفةل ل ام ومعارض للة قل لراراهتم الفاش لللة ول للو ب للق ن الغرب للة
وىلبعادهم عن وطن األم.
ياللود نّ للد قواجللةن يف هللذا ال للو) مللن االغلرتاب «ع للدما يتصللف األملراء وايفكللام والللو راء يف
بلل ٍلد بالاسللوة والظلللم واالسللتغ د يللادة علللك فسللاد مل هم أخ قیللا فتللعداد اهلللوة اتسللاعا بللم ال للاس
وحكامهم فیفاد ال اس ثاتهم بايفكام ويعل ون س طهم الع یف عللك سیاسلة الدوللة وبغ لهم
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لرجاهلا» عقواجة 2008م. 24-23 :

يف بداية األمر يوای الماعر متعلاا بالوااء يف وط و متح اإلحساس بالاهر وال یا) بسوني
استوداد أ حاب السلطة وال فوذ وغیاب العدالة وايفرية االجت اعیة لك لو بعلد تعلرل اللوطن ىل
الفنت وايفروب أ ِ
ُجک علك تر مدي تلو واللذهاب ىل مكلان آملن ح ل معلو آملاد العلودة ىللیهلا بعلد
استارار أحواهلا.
ياود الصا عن الظرو اااناة يف ب د ودس ااواسی بم المعني:
اد أَِيب /:التلَاصُل
قَل َ
ِ ِ
سلك سرا باألُخرَ

الم لارِ)ُ مَلغُلوم ِب لاآلذَان ًُ /ل ُّ أُذٍُن /يَرِبطُهللا
رُيي لَا َ عَلَلك أَحَل ٍد /فَ َّ
 /حَ َّ تَ ِص َ السُّلطَان
عاملصدر نفسو9 :

يتللذًر عللدنان ماضللا العلراأ وًل م أبیللو الللذا حللذر مللن أن يال رييللا علللك أحللد .افللة أن
تس ل عو اآلذان وااواس للی  ً .ل ه للذا يللدد عل للك الظ للرو اااناللة املهلك للة وظلللم ايفك للام يف بل للد
حلني سلةني اللدماء حلني الظللم وىلشلاعتو وىلنلو ظلامل
الماعر .السلطان يف وطن الملاعر شل
للغاية ًبنو نهوالًون .اختیار ًل ة نسلطانن ملا فیها من ف امة وخمونة ت اسني املع .
يتكلم الصا عن حل ٍم شوو واقعلا يف قصلیدتو نأنلا وهوالًلون ويعكل ظللم ايفكلام يف وط لو
وحللوهم السللت دام المللوان للو للود ىل غايللاهتم ومللن خيللرج علللیهم سللو ياتلونللو ويقكلللون أمللو.
ياود الماعر:
ِ
ِ
ب مُرتَِو َكل لا هَِلع للا :يلَلا
قلَلادَِين ايفلُل َّراسُ ِىل هُوال ًُل لو /... /سلَ لبَلَِين ل لَ لاذَا َمل َ ل ل َدحِين /ارَلَفل ل ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِِ
ِ
ف
سلَیدا أَنلَا شَلاعرُ قَ ِصلیدة نلَقلٍر... /... /أَشَلارَ لسلَیافو األَسلوَد ضلَاحكا /:عَل لو ِىلذا ًَیل َ
يَكتُنيُ ِشعرا عَ ُِوديا ِبمَطِر رَ ِأسِو /وَهَوَ ِبسَیِفِو ال َّ ِم عَلَك عُُِاا /فلَتَ َدحرَجَ رَ ِأسا
عاملصدر نفسو48 :

تعللابری ً ل ل عارل للا المللاعر مرتوك للا هلع للا وسللیا أس للود وش للطر رأسللو والس للیف ال ل م
وتدحرج رأس الماعر تدد علك الظلم واألوضا) املبساوية يف بللد الملاعر ًبنلو يريلد أن يالود ىلن
السیاسة الظاملة سووب مو الماعر ع دما طردتو من الوطن وأورثتو لو ّ ة اغرتاب مريرة .وًذلك
هذ الكل ا تدد علك حالة الالق والتوتر ال فسا للد الملاعر املغلرتب .فالملاعر مت لجر ملن
ظلم ايفكام وحوهم لسكني الدم وسكني الدم ؛ أا سكني دم الملواب وسلكني دمل األمهلا
حعنا وتفجعا علی أب ا هن وأ واجهن .فی مد الصا رقة بالغة وهو خياطني أ حابو قا :
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ِ
ف
أقو ُد لصحيب :أال توصرون دما يابسا يف الغصون ًُ /ل َا نَصلَوُوا حَاً لا /نَصلَوُوا أَلل َ
ِ
ِ ٍِ
وب /وبلم السُّج ِ
ِ
ون
مم اَة /وَانلاَسَ َا عَلَك املوَ  /بلَمَ ايفُرُ َ َ َ ُ
عتةوي ا

2004م104 :

فوللدأ ايفكوم للة يف بلللد الص للا توللال يف قت ل ال للاس وفرضللب عل للیهم ايفللروب و ل عب العن للا ن
املظل ة يفوسهم فلم يعد يتح الماعر هذ األوضا) فغادر الوطن فرارا من الظلم واحملن.
ج) الحنين إلى األهل واألحبة

عتک من أبر مظاهر الغربة فالملاعر يف غربتلو ويف خ لم األحلداب السیاسلیة يلتجل ىلللی
ايف م يُ َ
التغين بولد وطویعتو اا بة ا يتسلی بذل وي سی ومو ا حن ويمتاأ ىللی أهلو وأحوابو.
من األمور امله ة يف حیلاة اإلنسلان حاجتلو ىل أهللو يلبن هبلم ويتحلدب معهلم ويملكو ىلللیهم ملا يلذيلو
لیعيل لوا ع للو اهلللم والیللبس ويللدخلوا علللك نفسللو السللرور واألم ل والمللاعر مل يفاللد هللذ الصللفة .فللايف م ىل
األوطان «ال يعين التموأ ىل األرل اجملردة بادر ما يعين التموأ ىل األرل اآلهلة بال لاس وللذلك جنلد
ارتواطا بم ايف م ىل األرل وايف م ىل أهلها فالغربة عن املكان ىلذا لیسب سووا يف ايف لم ىللیلو فحسلني
ب سوني يف ايف م ىل ما فیو من أ حاب وأه وأحواب» عالربیعا 2013م. 255 :
حللن الصللا ىل أبیللو الللذا مللا وترًللو وحیللدا بللم هلللالء الطغللاة الللذين اسللتغلوا وط للو ودمللرو
وأوقع لوا فیللو اا لراب يتللذًر أيللام طفولتللو ويرسللم ع كووتللا وح طللو علللی بللاب مللن األح لعان .ويرسللم
الماعر أي ا أبا وطفولتو وأخریا يرسم قرا الوعیدة ال حتت ن ً هلالء الذين رسهم يف قصلیدة
باسم نتمكی ن قا :
أَرس م عَ َك و وتلا وأُح طُلو عَلَلك ب ِ
اب األَح لعَان /أَرسُلمُ أَِيب وَأَقُلو ُد لَلوُِ :ل َلاذا تلَلرًَ تَِين
َل
ُُ ُ َ َ
وَِح ی لدا أَمَ لامَ الل ئَلام /أَرسُ لمُ مَاِل دَة وَأَد عُ لو ِىل لیل هَ لا طُفُلولَ  /أَرسُ لمُ نَايللا وَأَن سَ ل ُّ ِ لم ن
ثلُاُوبِِو ِىل الاُرَ الوَِع ی دَة
عاملصدر نفسو91 :

يبم ل الصللا أن حتللدب معجللعة لیللت ل مللن ظلللم الطغللاة ً للا خل ل اهلل ال لليب عص مللن
الظللاملم وحفظللو بویللب الع كوللو وايف امللة .ىلنللو يرسللم مجللاد حیاتللو املاضللیة ويمللكو سللوء حالللو
وأحعانللو ايفاضللرة ًبنللو يل ل للاللارع ًل حیاتللو يف هللذ األبیللا  .ىلنللو خياطللني بل د بكل قلوللو
وي للذر ال للدمو) مم للتاقا ىل أم للو وح اف للا ويلج للب م للن ضوض للاء الع للامل ىل للدرها حی للث األم للن
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واالرتیللاح ولديللو رسللالة خطللریة وهللا ًتابللة أحللعان التللاريخ أا االبتعللاد عللن األم فاللد أدخل يف قلوللو
حعنا تساوا أحعان العامل ب أحعان التاريخ ًلو وهو يريد ًتابتها .ي مد الصا ا حا:
ِ ِ ِ
ِ ِِ
ِ
ني
أَ لیحُ :بل دا /وَأَشلهَقُ /...أَحتلَاجُ حلکا مبا ل َدا ِر مَلا يَملهَقُ الل َّلدم ُ ِيف فَ لَا /ألًَت لُ َ
یح ِىل َد ِر أُما
أَحعَا َن تَا ِر ِخي ا /وَأَنسَ ُّ ِمن مُدُ ٍن ًَالصَِّف ِ
عاملصدر نفسو104 :

بعد ما طرأ ال و والغربة علی الماعر رقلب أحاسیسلو وعواطفلو فلذهني ىل أبعلد ملن ذللك
وو ف أهلو ببفم يعانون الوحملة والوحلدة بعلد  .فیح ل الملاعر قلولو لااوع اللذا يوحلث ع لو
اا ی ل يف وط للو الع لراأ فیاللوم بتو يعللو بللم امل للايف و بللم أهلللو الللذين سللو يذًرونللو بعللد موتللو
وسیسكوون الدمو) علك قک  .ورمبا يريد من ااوع احملوة وايف ان:
ِ
ِ
ِ
وب/
ني خُولعا يَتی للا /أُوَ عللوُ ب لَمَ أَهللا وَب لَمَ امل لََ ِايف /عَلَلك قلَد ملَا شَل َّردَتل َا الل ُّلدرُ ُ
أَتل ُ الاَلل َ
ُّ
الدمُو)ُ الِ سَو َ تلَتلرًُُها الَّ ِادبَا ُ /عَلَك قلَ ِکنَا...
عاملصدر نفسو104 :

فك ل ل م ل للا يعل للاين م ل للو الم ل للاعر الوعل للد ع ل للن أهل ل للو وأحوتل للو ال ل للذين ق ل للاموا بل للاملعرو يف حا ل للو .وىلن ل للو
يفال للدهم يف الغربل للة ّرومل للا م ل لن لال للا هم واالسل للتئ اس ل للورهم .فریس ل ل هلل للم الق ل للاء وح ل ل هلل للم
يف قلوو العطوفة والرتة.
د) الحنين إلى المظاهر الطبيعية

«ًل مللا حللیط باإلنسللان مللن الكا للا ايفیللة أو ااامللدة ونواتیللة أو حیوانیللة طویعیللة أو ل اعیة تعللد مللن
املظللاهر الطویعیلة» عالربیعللا 2013م . 112 :وقللد تللبثر شللعراء ًقللریون هبلذ املظللاهر الطویعیلة اا بللة وأنمللدوا
قصلا د طويلللة فیهلا خا للة ىلذا ملا ذاقلوا ملرارة الوحمللة وشللاب بیل هم وبللم أوطلافم الغربللة وال لو  .نللر ع للد
الصا بعا هذ املظاهر ال تذًر املواطن بطویعة العراأ .ومن أشهر ما وظفو الع اوين التالیة:
 .1النخل

ال لللة ملورد مللن ملوارد االلری والعطللاء ويف المللعر العللريب يوجللد مللا يظهللر مللن تعلللق العللريب بال لللة
مت یا هلا ساا الغوادا والغیوب اهلواط فتوقد يف قلني الملاعر نلار الوجلد وايف لم والملوأ .ومبلا
أن العراأ حتوا علی أ ک غابا ال ی يف العامل فاد يظهر ع د الملعراء العلراقیم تعللق شلديد
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بال لة وممتااهتا وعدنان ال يُسلتق ی ملن هلذ الااعلدة يف الملعر العراقلا .الصلا يتحلدب علن
طود ال لة حیث تغطا ب د املسورة بالو ادأ وال قد ضی املسری ىللیها قا :
ي بظ ال ی ِ ب د مسورة بالو ادأً /یلف الو لود ىللیهلا /وقلد بعلد اللد ربُ ملا
بی ا والعتاب
عتببط م فی7 :

الماعر يادم ااک يف بداية املاط لریسم ل ا مظهرا من مظاهر حیاة العريب وها ال لة ويلًد
علللك أنللو ي ت للا ىل وطللن ولللو بلللد وهويللة .مث يسللبد عللن ًیفیللة الو للود ىل بل د ومل يلوللث حل
يصللوح يا سللا ًبن لو يللر األمللر مسللتحی ويللبد بالفع ل املاضللا املسللووأ ب للعقد لیجسللد ض ل امة
معاناتللو ويلًللد علللك أن الللدروب سللووب لللو الف لراأ والوعللد وس لریافاانو مللدل الع لر .لذلك وظللف
عللدنان لفظللة «ب ل د» بمللك نكللرة لتعظللیم بلللد وىلًرامللو .فهللو ممللتاأ للاللاء وطللن ّصللور يف
الو ادأ حتب ظ د ال ی ويكفیو أن يد الطريق ىل وط و لریوا نفسو ويسلا خاطر .
 .2الفرات والدجلة

ع دما ير الماعر مظهلرا ملن املظلاهر الل تُلذًر بلالوطن يولدأ بلايف م والوكلاء ً لا نلرا يالف عللك
جسر نماملون ويتذًر الفرا فیوكیو ويرا ىلنسانا حیا ميد يديو حنو لیبخلذ  .فیجلرا ايفلوار بی لو وبلم
الف لرا ومل يلوللث ح ل حتوطللو جیللوف أمیللة مللن ً ل للوب م ل أن ذل ل يف ايفلللم ف للا بللاد الواق ل !
فالماعر حتی يف عامل اایاد مل يت ل من ابوس الظلم واالضطهاد املتفمی ِ
م يف العراأ:
ِ
لب جیللوفَ أمیللة/
لب الفلرا َ ميل ُّلد يديللو /ويبخللذين /... /حل رأيل ُ
علللك جسل ِر مللاملو /رأيل ُ
من ً ِ ٍ
وب تطوقين
عاملصدر نفسو53 :

الماعر خا ف قلق مسلوب ايفرية حیث خيمك أن يفكر وحلم بالوطن وىلن فع سو يُلای
علیو الاوا وسیدخ السلجون والعنلا ن املظل لة .يتلذًر الملاعر مظلاهر وط لو ويرحل ع هلا حعي لا
ويرسم ورا مجیلة من هذ الظواهر يف أشعار ً ا يفع يف هذا املاط :
أفلتحُ نافلذد /فلبر األفلقَ أًقلرَ ملن وطل ٍن /يتملك ُ غی لا أعللق حلعين فیلو ...وأرحل ُ/
ًان الفرا علك ب ِ
عد مباها ً /انب م ا ر بغداد َ ما قوی الغ ِ
لروب ىل ااسل ِرً /لا
ُ
ُ
ُ
َ
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تتوضب يف ِ
ماء دجلة /من سورَ ال هرَ  /من أبع َد ال

علی خضری ،رسول بالوی ،آمنه آبگون

عن لی ِ ِ
ناف َذد
َ

عتةوي ا 103-104 :

يودأ الصا املاط بفتح نافذتو معلاا حعنو علك غی ة ترح حنو بلد وخيتم املاط بكل ة ال افذة
ًبنللو يبم ل عودتللو ىل الللوطن .يمللاهد المللاعر الف لرا ويت ی ل م للا ر بغللداد ذاهوللة حنللو الدجلللة
لتتوضللب مللن ما هللا العللذب وتتهیللب لصل ة املغللرب ع د للذ يمللتد ح ی للو وأمل الغربللة يف نفسللو .مللن مث
يلج الصا يف السلاد عن الذا سور األفار يف بلد وأبعد ال عن نافذة لیلو .وهو يعين :من
هو السوني يف ابتعادا عن الوطن
 .3تنور أمه

الصا يف طرياو ىل ماملو ) (Malmoيف السويد يتذًر بلد وت ور أمو ورغیفها الطیني ويلود) ل
ذل حتی ًبنو مل يعد يرا ملرة أخلر فیودعلو ويلود) تلاريخ بل د الل قلد لكهلا العلدو؛ ويلرت
ًل ة الودا) األخریة وحیدة ًبنو يريد من الالارع أن يملارًو يف مبسلاتو ويلود) ملا يعلاين أو لیالود
وداعا يا بللدا الطیلني اللذا أ لوح خرابلا بیلد األعلداء .يلود) الملاعر نافلذة األمل يف بللد اللذا
أ وح خرابا ح يص ىل ت لور أملو ويودعلو ًبنلو يريلد أن يالود لسلب آمل يف العلودة ىل اللوطن
الوحید الذا يعلين أفكر يف الرجو) ها أما وذًرياهتا!
وداع للا ل اف ل ٍ
لذة يف ب ل ِد اا لراب /... /وداع للا لت للوِر أم للا /وداع للا لتارخي للا املتوً ل ِ ف للوأ
الروا ين /وداعا ملا سو َ نرتًوُ يف الیدين /وداعا
عتببط م فی53 :

يتللذًر الصللا األمللاًن املوجللودة يف بلللد وحللن ىللیهللا ح انللا ال نظللری لللو وال مقی ل  .ىلنللو يتللذًر
ال والفرا والدجلة وت ور أمو ويوكا هلا وي لوح لفراقهلا .وأخلریا ًبنلو يملعر بلاملو يلود) بللد
وً ما يوعث يف نفسو الوهجة والسرور.
النتيجة
 غادر عدنان الصا العراأ وآثر الغربلة جلراء امل لاياا السیاسلیة الل فرضلها ايفةلام يف بللد
وأي ا ايفروب ال ًانب السوني املواشر يف ّ ة الماعر.
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نتیجللة للظلللم السیاسللا

 االغ لرتاب السیاسللا مللن أبللر أن لوا) االغ لرتاب يف شللعر الصللا وذل ل
والع ف الذا تعرل لو العراأ من ال ظام الوعقا.
 ايف لم يُعت َلک ملن أبللر مظلاهر الغربلة فالملاعر يف غربتللو ويف خ لم األحلداب السیاسلیة يلتجل
ىللی التغين بولد وطویعتو و ما يتعلق بو ا يتسلی بذل وي سی ومو.
 نال المللاعر ايف للم والمللوأ نالللة مانیللة حیللث ًللان ياللیم يف امل للايف ولكللن قلوللو وأشلواقو هتفللو
و ی ىل العراأ ويصدر ألجلو اآلها والعفرا ويوكا علیو مرهفا باألحاسی الصادقة ال اشئة
من أع اأ وجود  .فبشلعار ًانلب ذاتیلة تسلعك ىل الت فلی علن مك ونلا الل ف وملا يتعللق هبلا
من مماعر اإلحواا والتوتر.
 يتذًر الماعر مظاهر وط و الراقیة وأفار العذبة و ا تذًر الصا وأسكني الدمو) علیو ذًر
أهلو وأحوابو ويف ذل ان يعرل بسیاسا السلطة ايفاً ة.
 عدنان شاعر سیطر علیو األحعان وخیم علیو األسك فهو دا لا يوكلا فلراأ أهللو وبعلد علن
وط و وديار فصور ذلك ًلو يف شعر ببفكلار ملونلة وأسلالیني مت وعلة وبطلرأ .تلفلة تتفلاو فیهلا
قوة العاطفة ورنة األسك وهلفة اللااء.
 الماعر مل يلعم نفسو ع ب التعاید واإلتیان ببلفا رنانة وتعابری معادة ألن م اضة الغربلة مل
تد) لو جماال للتةلف والعخرفة؛ فهد الماعر هو ىلظهار ما يف نفسو من املعاناة واألمل يف الغربة
وهذا يدد علی دأ العاطفة ع د الماعر.
المصادر
الارآن الكرمي
ابللن رم للان فللریو ع2005م الغربــة والحنــين فــي شــعر ســليمان عــا م مللذًرة معللدة ل ی ل شللهادة ماجسللرت يف ّتص ل
األدب المعيب جامعة ااعا ر ًلیة اآلداب واللغا

قسم اللغة العربیة وآداهبا.

ابن م ظور ع1414ه ل لسان العـرب؛ اعتل بتصلحیحها أملم ّ لد عولدالوهاب وّ لد الصلدأ العویلدا الطوعلة القالقلة
بریو دار ىلحیاء الرتاب العريب.
االلاح
العريب.

أبوعق للان ع للروبن للر ع1982م

رس ــائل الج ــاح  :ايف للم ىل األوط للان الطوع للة القانی للة ب للریو

خلیفة بس ة ع2011م الحنين واأللم في الشعر األندلسي الطوعة األو بریو  :دار ال ه ة العربیة.
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خلی بن أتد الفراهیدا ع2005م  :العين

الطوعة القانیة بریو

علی خضری ،رسول بالوی ،آمنه آبگون

دار ىلحیاء الرتاب العريب.

االیلللی مهللا ع 2007الحنــين والغربــة فــي الشــعر األندلســى :عصــر ســيادة غرناطــة قللدمب هللذ األطروحللة اسللتك اال
ملتطلوا درجة املاجسرت يف اللغة العربیة بكلیة الدراسا العلیا يف جامعة ال جاح الوط یة يف نابل

فلسطم.

دلمللاد جعفللر و آخللرون ع2008م ؛ «الغربللة يف المللعر العراقللا  /المللاعر العراقللا املهللاجر منوذجللا» طهلران جامعللة تربیللب

مدرس مجلة العلوم اإلنسانية الدولية العدد  15ع4

.75-63

الربیعا أتد حاجم ع2013م الغربة والحنين في الشعر األندلسي الطوعة األو بریو

الدار العربیة لل وسوعا .

اللعرييب ولیللد ع2008م عــدنان الصــائغ تــأبط منفــى :حــوار ومنتخبــات الشــعرية الطوعللة األو تللون
لل مر وت یة ف ون الرسم.

المللرًة التونسللیة

ستاروب سللكا جللانع1968م «فكللرة ايف للم ىل الللوطن»؛ ترمجللة لیلللك عق للان مجلــة ديــوجين-مصــبال الفكــر ،مصللر:
جامعة الااهرة عدد7
الصا

.59-33

عدنان ع2004م تأبط منفى :األعمال الشعرية الطوعة األو بریو
ع2004م تكوينات :األعمال الشعرية الطوعة األو بریو

وال مر.

امللسسة العربیة للدراسة وال مر.
امللسسة العربیة للدراسة وال مر.

ع2004م تل ــل الس ــنوات الم ــرة :األعم ــال الش ــعرية الطوع للة األو ب للریو

امللسس للة العربی للة للدراس للة

قواجلة ّ للد عوللد املل عم ع2008م الغربــة والحنــين إلــى الــديار يف شللعر العصللر العواسلا القللاين ع232ه ل334 -ه ل قللدمب
هللذ األطروحللة اسللتك اال ملتطلوللا درجللة املاجسللرت يف اللغللة العربیللة وآداهبللا بكلیللة الدراسللا العلیللا والوحللث العل للا يف جامعللة
االی .
ّ للودل راحلللو ع1433ه عــدنان الصــائغ وآراالج االجتماعيــة والسياســية رسللالة مادمللة ل یل درجللة املاجسللتری يف فللر)
اللغة العربیة وآداهبا جامعة أ فهان ًلیة اللغا

قسم اللغة العربیة وآداهبا.

املولللد روضللة ع2007م االغتــراب فــي حيــاة بــن دراج وشــعرج رسللالة مادمللة ىل ًلی لة اللغللة العربی لة وآداهبللا ض ل ن

متطلوا ايفصود علك درجة املاجستری يف اللغة العربیة جامعة أم الار
و ارة التعلیم العاي.
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بازتاب غربت و جلوههای آن در شعر عدنان صائغ
مطالعة موردی دو دیوان« :تأبّط منفی» و «تکوینات»
علی خضری ،1رسول بالوی ،2آمنه

آبگون3

 .1استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
 .2استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
 .3دانشآموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده
احساس غربت قدمتی به اندازة عمر بشر دارد و در همة گونههای انسانی از هر نژاد و فرهنگی برروز
پیدا کردهاست .این احساس گاه دل نازک شاعران را نیز تحت تأثیر قرار داده و هرر یرک از آنران برا
دیدگاه و موقعیت ویژة خود آن را بیان کردهاند « .عدنان صائغ» شاعر معاصر عراقی ازجمله شاعرانی
است که تاب تحمل شرایط سخت کشورش را نداشت و بهناچار در جستوجروی امنیرت و روزی
خود به کشور دیگری کوچ کرد و به این احساس دچار شد .جلوههای غربرت و دلتنگری در شرعر
این شاعر نمود آشکاری دارد ،تاآنجاکه به صورت مبالغهآمیزی به وطن خرویش دلبسرتگی و شرو
نشان میدهد.
این پژوهش با روش توصیفی ر تحلیلی ،میکوشد به مهمترین موضوعاتی بپرردازد کره بیرانگر
غربت و دلتنگی شاعر در دو دیوان :تأبط منفری و تکوینرات اسرت و سیاسرتهرای االمانره
دستگاه حکومتی را نقد می کند .همچنین از ستمگریهای وحشیانة رژیم بعثی عرا  ،برهویرژه
آزار و اذیت روشنفکران ،شاعران و نویسندگان عراقی سخن میگوید .یافتههای ایرن پرژوهش
نشان میدهد که شاعر علیرغم دوری از میهن خرویش ،همچنران دلبسرته و شریفته دوسرتان،
خویشان ،و اماکن طبیعی عرا است و غم غربت را با سربکی سراده ،روان ،زیبرا و بره دور از
لفظپردازی ،پیچیدهگویی و آوردن تعابیر پرزر وبر بیان میکند.
کلیدواژهها :شعر معاصر عربی؛ غربت؛ اشتیا ؛ عدنان صائغ؛ تأبّط منفی؛ تکوینات.

 نویسندة مسئول

alikhezri84@yahoo.com
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