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ظاهرة االغتراب في شعر سعدي يوسف
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مالزاده

أستاذة مساعدة يف قسم اللغة العربية و آداهبا جبامعة الزهراء (س)
تاريخ قبول1394/02/19 :

تاريخ استالم1393/02/08 :

الملخص

أدت ظررروا اايرراة العربيررة وم ررا ل ا لررز ادررادة اکتاررا اأددررمب ا ررا ي اايرراة التررز دعي ر ا درا ر  ،واررا أ
الفساد قد تسرب يف اأبنية االجتماعية والسياسية واالقتصاددة والثقافية للمجتمع العراقي فقد وجدت نفسية الفرد
وال عراء خاصة کساسا عميقا بالضياع وبالتايل االغرتاب.
ويف مقدمة هؤالء ،ال اعر العراقي املعاصر سعدي دوسف الذي عرا ورود يف خرارال بر د  .وارا أنر عرا کيراة
مليئ ر ررة باار ر ررة والتنق ر رري واملعان ر رراة ص ر ررار ر ررعر ص ر ررد أام ر ررات اإنس ر ررا املعاص ر ررر ب ر ر کر ر ررات التمج ر رررر و ر ررود
االستعمار.وصد اغرتاب سيتضح من خ ل دراستنا ل عر يف الصفمجات التالية.
في ردا هرذا الثمجر لرز تعردرف االغررتاب منرذ ظ رور لرز دومنرا هرذا وبالترايل يراول أ دا رف هرذ الهرراهرة يف
عر هذا ال اعر اخل ق عن وردق استعراض مناذال من عر ودراسة بعر ظرواهر فنيرة و اليرة في را معتمردا علرز
املن ج الوصفي التمجليلي.

الکلمات الرئيسة :ال عر العريب املعاصر ،العراق ،االغرتاب ،سعدي دوسف.

المقدمة
قررد انت رري النهررامل امللاررز فررز الع رراق بعررد ع ر قيررامل اةم وردررة العراقيررة يف  14مترروا 1958مل .لاررن
االناسررارات واخليثررات الررن عاناهررا الفرررد العراقرري مررا انت ر برري تعمقر هررذ االناسررارات خاصررة بعررد
هزي رة کزد ررا 1967مل ،ورغررم مررا فجرت ر اأخ ر ة مررن دقهررة علررز عمررق الفسرراد يف اأبنيررة االجتماعيررة
والسياسية واالقتصاددة والثقافية يف اجملتمع العريب  ،قد ولدت يف نفسية الفرد ،وال عراء خاصة اکساسا
عميقررا بالضررياع ،وأصررثمج عررام لجرررة العررريب وون ر (القرروا 1999 :مل ،ص ر  .)204-216و دررذهمب
الررد تور بر ررات لررز أ النتررائج السررلو ية الررن دسررفر عن ررا االغرررتاب ت ررتاو ب ر  :االنسررمجاب أو العزلررة،
اخلضوع واالستس مل ،الثورة أو التمرد فز سثيي تغي الواقع (دل اد وآخرو .)68 : 1387 ،
 الکاتبة المسؤولة

mollazadeh7780@gmail.com
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ومررا د منررا هنررا أ عررددا غ ر قليرري مررن أبنرراء ال ررعمب العراقرري قررد آ ررروا سررثيي الجرررة مررن م ال رراعر
املثدع سعدي دوسف الذي اختار الجرة علي الثقاء ل دد آالمل اإنسا عرب أ عار أدنمرا را .من هرذا
املنطلق قمنا بدراسرة «االغررتاب يف رعر سرعدي دوسرف» لنلقري الضروء علرز مرد تر بالنسرثة لرذ
الهرراهرة ونث ر م يف ررا يف ررعر .والررذي ررمب أ أ ر لي ر هررو أ أعمال ر ال ررعردة وثع ر أخ ر ا فررز
سثعة جملردات فرز بر وت لارن مرع اأسرف لريد موجرودا فرز دررا سرو اةرزئ الرذدن قرد م وثع مرا
سنة 1998مل .لذا قد استفدنا من موقع أدضا ،للعثور علز ي أعمال ال عردة الااملة واةدددة.
هررذ الدراسررة رراول أ يررمب عررن اأسررئلة التاليررة ررمن عمليررة النقررد والتمجليرري الررن اعتمرردنا
علي ا :ما هو مف ومل االغرتاب يف ال عر العربز؟ و يف ل م مرح االغررتاب فرز رعر سرعدي
دوسف وما هز أنواع ؟
الدراسات السابقة
رغم تنوع ربة سعدي دوسف اأدبية وغرزارة انتاجاتر ال رعردة مل ير ظ هرذا ال راعر بدراسرات نقددرة
سررو يف ترراب ر عن روا ررعر سررعدي دوسررف تثت ر االمتنررا الصررماد واهتم ر في ر بدراسررة
ليلية قيمة دو أ تتناول ظاهرة االغرتاب .وفيما دتعلق بهاهرة االغرتاب فز ال عر العربز املعاصر
قرردم دراسررات مررن أ ررا ترراب االغ ررتاب يف ال ررعر العراقررز ،تث ر يفمررد را ررز جعفررر واختص ر
ب منرا االغررتاب الررن عا ر ا ال ررعراء الرررواد .وهنرا مقررال بعنروا «الغربررة يف ال رعر العربررز» (دل رراد
وآخرو  .) 1387 ،درس في ا االغرتاب السياسز واملاانز والزمانز ومقال آخرر بعنروا « رعر املنفرز
واملغرتب لد يفمودسامز الثارود » (گنجز و صادقز1390 ،مل) و أدضا مقال ر عنروا «موتيرف
االغرتاب فز عر ييز السماو » (ب و  ،رسول و آخررو 1391 ،مل) و لارن مل يرت مقرال بدراسرة
ظاهرة االغرتاب يف عر سعدي دوسف وهو من أع مل ال عراء العراقي املعاصردن.
نظرة عابرة إلی حياة سعدي يوسف
ولد سعدي دوسف عامل 1934مل يف قردة «الثقيع» کد واکي الثصرة بالعراق .تعلم يف املسجد
نصوص القرآ واادد  ،وغ ها من املصادر الرتا يرة اأخرر  .تروفز والرد وهرو صرغ وتافلر أخرو
اأ رررب بالرعاد رة.عا وفولت ر يف القرد رة ودرس الثانود رة يف الثصرررة وخترررال يف دار املعلم ر بثغررداد عررامل
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1958مل .تقلمب سعدي يف وظائف عدة فعمي مدرسا ومست ارا ع ميا و قافيا ورئريد ردرر لعردد
من اجمل ت ما کصي علز جمموعة من اةوائز (سعود1995 ،مل.)460/2 :
د کروبا أهلية وعرا واقع ااهر والسجن واملنفز .تر العراق يف السثعينيات مث تنقري يف
بلدا

تز عربية وغ عربية وکاليا دعيش فز لند  .يتاا سعدي بغزارة اإنتاال فوصي انتاج لز

أ ثررر مررن ألفري صررفمجة ررعردة مقسررمة لررز

ررة وأربعر جمموعة .ررافة لررز القصررائد فقررد تررمب

مسرررکيات ررعردة وجمموعررة قصص رية ورواد رة ونصرروص متفرقررة ومررذ رات .مررا ترررجم لررز العربي رة
العددرد مررن اأعمررال ال ررعردة ل ررعراء عرراملي مررن الرت رز واإسررثانز واليونررانز واإدطررالز والفرنسرز
والياباين (الصماد 2001 ،مل.)18 :

ودثدو أ أسثاب تنوع ربت اأدبية تعود لز ربت السياسية وتنق ت املستمرة فقد أس م ذلک
يف ت ايي قافت ورؤدت ال عردة؛ و عر صد أامات اإنسا املعاصر ب کر ات التمجرر و رود
االستعمار .وصد اغرتاب سيتضح من خ ل دراسة مناذال من عر يف الصفمجات التالية.
تعريف االغتراب
الف) الداللة اللغوية
ورد لف ظ (االغرتاب) يف املعاجم العربية اعنز النزو عن الوون ،والذهاب والتنمجز عن الناس،
وتوقا النفد ،ودقولو اغرتب ف ذا تزوال لز غ أقربائ (ابن منهور1988 ،مل .)31/10 :هذ
الالمة يف ااقيقة فرنسية تعادل ( )Nostalgiaو م خوذة من ( )nostosاعنز الرجوع لز الثي
و ( )algiaاعنز اأمل أو اان لز املا ز( .نفيسز1375 ،ه.)248/2 : .
ب) الداللة االصطالحية

ومررن الصررعمب دد رد معنررز االغ ررتاب يف االصررط

دد ردا دقيقررا ،نه ررا الخررت ا اسررتعمال يف

الثمجررو االجتماعي رة والددني رة والدراسررات الفلسررفية وجمرراالت الن رراوات الثقافي رة واأدبي رة وغ ه را
ولان مهاهر الغربة عموما واکدة .من ا العزلة وال او والتطلع لز مثال غر موجرود ،والثمجر
عررن دوتوبي را خاصررة.أما تسررمية الغربررة باالجتماعي رة أو بالسياس رية أو بالعاوفررة فررذلک راجررع ل رز
دواعي الغربة نفس ا الن أمدهتا بعناصر النمو (را ز جعفر1999 ،مل.)6 :
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فکرة االغتراب فی العرب
االغرتاب ظاهرة قدية قدمل اإنسا فز هذا الوجود .واإنسا يف صرراع مرع مرا کولر مرا دعصرز
ودتمرررد أو دستسررلم ودنعررزل ودناف ر علررز الررذات وهررذا دعنررز ةرروء لررز االغ ررتاب .وفررز اجملتمررع
اةراهلز ال نسررتطيع أ نلمرد هررذ الهرراهرة تلمسرا وا ررمجا أ الع قررات القثليرة السررائدة تفرررض
سياقا اجتماعيا ياف ظ علز الرو اةماعية (اامي2003 ،مل.)13 :
وامل ررم ابتررداء أ ال ررعر اةرراهلز قررد عرررا «اخللررع» ااررال عنررد ررعراء الصررعاليک وعرررا
«الطرررد» علررز کررد مررا نعرررا مررن امرررئ القريد ،وعرررا النفررز يف الررداخي ويف اخلررارال مررا عرررا
اخلروال وراء التاسمب علز حنو ما هو معروا من النابغة واأع ز (بدو 1986 ،مل.)64 :
وک جاء اإس مل اندلع ظاهرة الغربة يف أ راال جددردة أنر دفرع برالعريب للتجرول داخري
اةزدرة مث للخروال من ا لز العامل.
ويف العص ر ر ررر العثاس ر ر ررز ا ر ر ررتدت ظ ر ر رراهرة االغر ر ر ررتاب أ بعر ر ر ر ال ر ر ررعراء م ر ر ررا اس ر ر ررتطاعوا أ
تايف ر روا مر ررع الواقر ررع االجتمر رراعز فقر ررد ثر ررر الفسر رراد وعر ررم النر رراس الثر ررؤس بسر ررثمب ر رعف اخل فر ررة
و ررزؤ الدول ررة ل ررز دود ر ر ت حبي ر ر اص ررثح الع ررريب د ررعر بالغرب ررة واالنفص ررال ع ررن ما ر ري اجملي ر رد
کينما انر ر ر ر لر ر ر ر السر ر ر ريادة ودثا ر ر ر ري عل ر ر ررز م ر ر ررا فق ر ر ررد (اامر ر ر ري2003 ،مل .)27 :ويف الق ر ر ررر الراب ر ر ررع
الج ر ررري ،أول ت ر رراب مح ر رري ه ر ررذا اإس ر ررم ر ررا ت ر رراب «أدب الغرب ر رراء» أب ر ررز الف ر ررال اإص ر ررث انز
(بدو 1986 ،مل.)69 :

فإذا جئنا لز العصر اادد وجدنا دراسات الغربي املتعددة لهاهرة االغرتاب ،در فيوربرا
أ االغررتاب أساسررا هررو اغررتاب ددنررز وأنر أسرراس رري اغررتاب فلسررفز أو اجتمرراعز والفيلسرروا
اأملررانز هيجرري د رر االغ ررتاب فررز صررميم بني رة ااي راة الالي رة .ود ررا مررار د فررز کرراالت اغرررتاب
االنسررا عررن عملر وعررن ام ئر  .ودررا ررولن ودلسررو فررز تاهبررا امل ر ور(الغردمب) أو(ال منتمررز)
مرض القر الع ردن (الع ماو 1986 ،مل.)51 :
تجليات أشکال االغتراب في شعر سعدي يوسف
معنز االغرتاب عن النفد دتميز عن باقي املعاين باون دنطوي علي عور الفررد بانفصرال عرن ذاتر

(املغنية2004 ،مل .)18 :ويد سعدي دوسف هذا االغرتاب الذايت يف أعماق وجود ذ دقول:
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لررو ررا يل ب ررال لع ر ب ر وکيرردا /لو ررا يل قصررر أسرران الا ر ب ب ر لتمجرسررنز
وکيرردا /لررو ررا يل امرأتررا  ،الستضرريف واکرردة ،وع ر لررا وکيرردا /لررو مرررة ان ر
رت کن آخر الدنيا وکيدا
خطا علي املياة لس ُ
(دوسف1988 ،مل)78/1 :

انر خطرا مرع اةميرع :أسر مرع

ويف ماا آخر ددعي ال اعر ب ن دسر وکرد کترز و
اةميع وخطويت وکدي (املصدر نفس .)369/1 :
ويانن ررا أ ن ررتلمد جم ررال ه ررذا املن ررا مر رن خ ر ل من رراذال مر رن ص ررور ال ررعردة اأخ ررر ناتف رري
باإ ارة لز مطالع القصائد ملنع والة الا مل وهز " :ر وکيدا مثق بالطمجلمب املزرق ،منسيا
وئيدا" " ،ي الدروب ليک ترؤمز غر أنرز ال أراهرا"" ،أ أخطر ت الطردرق؟ فلرم أجرد بيرن" ،و...
(املصدر نفس .)382 :

واررا أ سررعدي دوسررف قررد بقررز لصرريق الصررلة بررالوون واإنسررا فتجلررز اان ر يف ث ر مررن
أعمالر ال ررعردة وا ررح.وتا دلفر النهررر أ « ررعر اانر ررا وليرد کررال صررعثة مررن االغررتاب و
آالم  ،وکصيلة دوافع نفسية و عوردة متعددة أمل باملغرتب.وللمجن معنز أمشي و أعمق في مي
اانر لررز الرروون و لررز الطفولررة و لرز اجمل ررول و لررز اوثرروب و لررز رو ااررمب يف الاررو » (الرردقاق
وآخرو  ،التا )160 ،و هنا ن لز م اعر سعدي دوسف االغرتابية ارات سردعة.
الف) الحنين إلی الوطن
سعدي دوسرف عنرو بعر قصرائد برالوون حنرو :ووري ( ،)459/1مرووي ( ،)494/1الروون
الصررغ ( ،)469/1ووررن (.)103/2ه رذا باإ ررافة لررز مسررميات أخررر ترروکز هبررذا اان ر مثرري:
بغررداد( )312/3ل رز رروقز بغ رداد( ،)516/1بغررداد اةدد ردة( ،)127/1ر داء عراقي رو (،)283/2
ر ررب الع ر رررب( ،)326/1م ر ررن أج ر رري أ تعر ر ريش وردر ر رة العر ر رراق( ،)615/1موسر ر ريقز ع ر ررن بغ ر ررداد
القدية( ،)559/1العراق آت( )149/7س مل علز هضثات العراق( )9/5مرا عنرو جمموعرة رعردة
عنوا «بعيدا عن السرماء اأولرز» أ العراق.فتعرد نزعرة اانر لرز الروون عنصررا ثر ا فرز
ررعر سررعدي ودضررغب هررذا اان ر علررز نفس ر کساسررا کزدنررا حنس ر مررن أ ررعار  .و ان ر غربررة
سررعدي اأولررز يف ووررن عربررز ،املاررا الررذي د رراب بوونر بيئررة وکيراة ولغررة و ررا دلفتر لررز کالررة
التذ ر الرماددة ،قال قصيدة «مووي» فز الاود عامل 1958مل:
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مووي...لو نسمة من مووي /لو راع حنو يملنز /لو ختفي عصفور فما دعرفي/
ک ررارس دغل ررق ع ررن عي ري مس ررائي /ل ررو ص ررددق! /مل أق رري ع ررز الص ررددق /رري ال ر ررفاء
أصدقائي /منا...آ أقمار الطفولة!
(دوسف1988 ،مل)495/1 :

ال اعر دصور الوون ودتمنز فز م جر لو نسمة مل لز الوون ولو سفينة ملر لير ،
ولو دستطيع التخفز عصرفور حبير يفري أمرر علرز کررس ااردود الرذدن يرسرو بالثنرادق مسراء
الرروون ،ولوصررددق دسرراعد علررز العثور...وهررو دقررف هنررا وقفررة فيرذ ر أنر ال د ررک فررز الصررداقة
ولارن مرن دسرمي م «ال ررفاء»  ،هرم أصردقاؤ ااقيقيرو  ،ولارن م اآ -رارا مثلر -ال دسرتطيعو
أ دفعل روا ريئا فيت ر و أد رامل الصررثاوة املنقضررية .وأدضررا وس ريلة ال رراعر لغت ر الثس ريطة الصررافية وهررو
دتعامرري مررع دقرراع الصررور-النسررمة ،ال رراع ،العصررفور  ،الصررددق ،...أ ث رر ت را دتعامرري مررع دقرراع
تفعيلة «فاع تن» الن تنتهم القصيدة والن وفق يف التعامي مع را (بردو 1988 ،مل )344 :و کررا
لو تفيد االمتناع ررت أربع مرات ،ولان
االستجابة ب

عردا دعلق االمتناع الثانز أو اةواب ،أن ال أمري فرز

مل لز موون نسمة أو راع أو عصفور فتاو السرعادة باللقراء (املصردر نفسر :

 )340و ختتم القصيدة ب غنية تعرب عن کز عميق:
أردد أ رد /من الثصر /وال عود /وأنا يف خطوة اواومل باملوت أس  /دز ظ مرز...يف
ظ مل الدس  /..وأغي وأغي وأغي...اخل /أغنية
(دوسف1988 ،مل)495/1 :

هذا اخلتامل اازدن الذي دنثع عن غربة ذاتية عل ي ز يف خطوة «اوارومل براملوت» يف ظر مل
جامد ال دس  ،ومع أن سيغنز ف ذ اأغنية ستاو أم سيزدهر يف وردق وودي.
ويف قصيدة "اکرتاق"ياومب وون قائ :
ووي ،أرهقنز کثک ،أبااين ورود  /أنر تردر حنرن ال نعررا للمجرمب بردد  /غر
أ القلق املر عليک  /والليالز السود واأمطار واخلوا النثي

(دوسف2014 ،مل)478/1 :

الدنسز سعدي کمب وون دقلق ل وهذا نتج عن الغربة السياسية الن ولر لرز أمل معنرو
د کق العربز أدنما د جر ودرکي ،فيخرتم قصريدت بإدانرة الصرم أمرامل م سراة الروون :رائع مرن
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صررم الي رومل ومل د روق ظ د رددک (املصرردر نفس ر )439/1 :؛ و دتررذ ر الفاصرري الثعي رد بين ر وب ر وون ر
ب اال خمتلفة:
هنررا بينررز وبر النخرري آالا الفراسر  ،بيننررا الصررمجراء والثمجررر /وبر الثمجررر والصررمجراء
آالا الفراس  :بيننا القرب
(املصدر نفس )367 /1 :

ويف أ ماا وجد جند هذا النداء صارخا کارا دمودا:

د را ب ر دي الررن لس ر في ررا /د را ب ر د الثعي ردة /کي ر تثا ري السررماء /کي ر تثا ري
النس رراء /کي ر ال دق ررأ الن رراس ال جرد ردة /د را ب ر دي ال ررن لس ر في ررا /د را ب ر دي
الوکير ردة /أد ررا الرم رري والنخ رري واة رردول /أد ررا اة ررر والس ررنثي /د ررا ع ررذاب اللير رايل
املدد ردة /د را ب ر دي ال ررن لس ر في ررا /د را ب ر د الطرد ردة /ل ريد لررز منررک ال رراع
املسافر /رادة مزقت ا اخلناجر /والنجومل ال رددة
(املصدر نفس )348 /1 :

وقد نوع سعدي دوسف يف استخدامل ظاهرة التارار ب اال متنوعة ودستع من هذا التارار
يف بيا أکاسيس الثقيلة بااز والغربة .وهذا اأسلوب تانيک فري دزدرد يف قصرائد راال .وقرد
تثنررز ال رراعر رأ نرراا امل ئاررة کررول ظرراهرة التا ررار يف قصررائد االغرتابيررة ذ تقررول« :الفائرردة
اأوليررة يف التا ررار أ اللفرر ظ املارررر دنثغرري أ داررو و يررق االرتثررا برراملعنز العررامل و ال ررا لفهيررة
متالفة السثيي لز قثولا» (امل ئاة2014 ،مل )264 :و ن ک ظ أن دارر أسلوب النداء مسرتخدما
«دا» أداة النداء للثعيد أ املناد بعيد املرتثة کقيقة ،وتارار مقطع "دا ب د الن لس في را"
مرات سد التوجع وااز وال عور بالغربة وهذ القطعة کافلة باي األفاظ الن تدل علز
االغرتاب وما دتصي هبما من آالمل املعاناة مثي :الثعيدة ،تثاز ،الوکيدة ،اةر  ،عذاب ،الطرددة،
املس ررافر ،مر رزق ،اخلن رراجر ،ال رررددة ،وبتارار"د ر را بر ر د " دؤ ررد ال رراعر عل ررز أ ي ر رة وونر ر وه ررذ
النداءات املتاررة تعداد لقيمة واکردة جسردها ال راعر يف لفهرة "بر د " ف رز الثعيردة ،الوکيردة،
الطرد ردة .ويف املقطررع الثررانز جنررد ال رراعر دلج ر لررز تا ررار أداة النررداء مررع تغي ر نرروع اأداة "أ "
وتغير املنرراد وهررذا تاررار دنررث بإکسرراس ال رراعر وعواوف ر عررن وونر .ودث رراوا املردررة ف رز
قصيدة "املددنة" ن ما ابتلي نفس يف کيات أقسز من ربة الغربة:
يف الث د الن ره  /والث د الن هود  /والث د الن ال أراها

(دوسف1988 ،مل)52/2 :
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وقررد تمررع ل رة مررن الرردالالت يف الررن الواکررد نتيجررة تا ررار لفهررة واکرردة فتمجمرري الررث د
اأولز داللة التفجع واأسز علز ما ي والثانيرة مري داللرة التعهريم ،والثالثرة تتجلرز في را داللرة
التنودر باملسررتقثي (الصررماد 2001 ،مل )208 :و دتار علررز أسررلوب التاررار يف الثمجر عررن الرروون
فز مواقف متعددة من ا:
أدر ا وونرز اواصرر ،أد را الوجر الث ري /ودرا وورن املرادرا ،أد را اةرر املفرتح ،أد را
اة ررذر الث ر ري /ج ررردح أنر ر  ،تنزفن ررا دم ررا ودم ررا  ،ولان ررا /نرد رد اة ررر  ،ب رردءا منر ر
بالصفر /أد ا وونز اواصر...
(دوسف1988 ،مل)209-210/1 :

ب) الحنين إلی الطفولة

أاهز صور اان ما انطرو علرز عرامل الطفولرة فرذا عرامل مرر مل تسرود صرفمجت اآآمل ،ومل
تذهمب برونق اأکزا  ،ن عامل يفثمب لز ال اعر الغردرمب النر يرد بصرورة م ررقة مضريئة دعريش
علي ا يف مواج ة الصورة العابسة التز دعي ا يف مغرتب (الدقاق و آخرو  ،التا.)176 :
وللما ري أدضررا نا ررة خاصررة عنررد سررعدي السريما کر أ قلر أکرزا ااا ررر اهلر وأخررذ
االغررتاب نناقر فنررا دسررتجع اأدرامل املا رية الرن عجرز الرزمن أ يمجوهررا مرن ذا رتر أنرا اقرتنر
عند بالرباء والصفاء والط ر:
أم ررد ،انت ررز ب ر ادة امل ري د ،ااود رة  /وقل ررمب ،وه ررو دل ر  ،م ررا ررزء ب ر اخلط ررو :
العمر /والسنوات /والوج الصثز /ومث قردت  /...أکرد اأرض ر خطرا ابترة /وأ
املاء ر  /ذا اةسر مل دزل الصغ  /وبغتة /...مست أغنية الطفولة
(دوسف1988 ،مل)72/2 :

فالقردة تلمح م مح وفولة سعدي والذ ردات العذبة هز نربة صادقة وسذاجة رائعة مرن عرامل
الطفولة الث يج:
ان ليالينرا تضرزء القم رر /وتطلرع اأاه رار قثري ال ج رر /نر ر ر را طي ر ر ر رردن ذا رف ررف ر را/
هل مس راء وهتراد س رمج رر

وقردت ر ليس ر ال مددنت ر االمي رة التررز أمضررز في ررا أد رامل وفولت ر ف نررا
امل ثعة باالغرتاب نا عثت املقدسة:
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و عثة أسررر د ر ر ر ر ر ا الصثا /ونامل فير ر ا الطي ر ر ر رر ملا عثرر /دا قردرتز..دا قردرة مرن رذ /
دا لؤلؤا غاص لير الدرر
(دوسف1988 ،مل)563/1 :

واان لز الطفولرة کنر لرز وقرد مفقرود أ الرروب الرومرانتياز مرن الواقرع والعرودة لرز
املا ز أو التوجر لرز املسرتقثي لرز عرامل االرم واملثري اأعلرز هرو اثابرة تعرود لإلنسرا بواسرطة
الوعز عن ذلک الواقع ااقيقز (را ز جعفر1999 ،مل.)49 :
فمجينما يد سعدي عمبء ااياة دنا لز براءة الطفولة ونعيم ا:
جرات الطفولة ،دا جرات الطفولة ،دا جرات الطفولة /لنان وا مج  /لنقي مرة
أقسررز اان ر  /ندبررة فررز اةث ر  /لنقرري أننررا مررا عرفنررا الطفولررة  /أن ر د را ررجرات
الطفولة  /ن تتدة /...وأنا ن أباز.
(دوسف1988 ،مل)29/2 :

وامل ک ظ أ امل اعر القامتة سرعا ما تغمر نفد ال راعر کر دنقطرع عنر تيرار الرذ ردات املمترع
ود رتج م أمررامل عيني ر الواقررع الارراک وهاررذا ان ر اا ر وة تقرررت برراملرارة ودلج ر لررز تا ررار ال ررزء
املستمجيي العودة وهو ما استطاع أ دعرف ا فامتأل عينا بالدموع وباز علي ا.
ج) استلهام التراث

للتارد والثطوالت سمجر خاص عند ال اعر ذ يقق من خ ل التغي ب ث ا مرن وموکر الرذي
دعجز عرن بلوغر فرز جمتمعر وال راعر املغررتب درواا برذلک بر مراض ماتنرز باملرر ر أ مراض ال
مغرتب ،وب کا ر کافي باملرسز أ کا ر مغرتب (را ز جعفر1999 ،مل.)56 :
واختذ سعدي من األقاب واأمساء الرتا ية من التارد العربز القدمی واملعاصر و ذلک من
التررارد اأورب ررز رمررواا ليث ر بع ر الطاق ررات اإيائي ررة والوجدانيررة ل ررد املتلق ر وف ررز أغل ررمب
اااالت وظ ف ا فز مواقف وونية وسياسرية ملواج رة امل بسرات ااراد ة الرن واج را يف الغربرة
وربب املا ي بااا ر مرن ال ناکيرة الثانية.لقرد اق تصرر سرعدي يف بعر املواقرف دو أ دثر
م مح االسم وهو يف ااقيقة است مجضر ال خصيات الرتا ية حنو :امرئ القيد ،اسثارتا وس،
املتنيب ،أبز مت امل ،ومن اأنثياء :نو واملسيح ،ومن اأساو  :سندباد ،ن و  ،ع تار وغ ها
استمجضررارا مثا ررا ررز تررذهمب الررنفد في ررا رري مررذهمب .وهررذا املعجررم ال ررعري يفرري ب مسرراء
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ثر ة مرن رجررال العلرم واأدب والتررارد والسياسرة باإ رافة لررز ذ رر أمسرراء اأمرا ن وبلرردا
ان ساکات ملعار تاريية م ورة حنو :بغداد ،مصر ،دم ق ،ب وت ،غرناوة ،وسواها
فض عن املعامل الرتا ية ما ة واةامع اأموي وغ ها وهز معطيات قافية وکضاردة دخل
قاموس سعدي من أوسع اأبواب:
د ر تز املقرردونيو  /ت ر يت قامررة اإسرراندر املثلررز /ود ر تز الررروس /د ر تز الثررارااانيو  /د ر يت
ال ا ... /واإسراندر املررتع مرن ر س أرسرطو جاءنرا دومرا... /..وهوال رو أترز أدضرا/
...مث مر الصثح والتارد  /مر الرومل والددلم /بيزنطة أو ماة /واار ال وااجراال /آ درا
ب دا ب نردن /ب دا ب سيف  /ب دا مرة تاف ةَ اااامل
(دوسف1988 ،مل)325/2 :

و راا أ ار سعدي لز هذ الرموا التاريية ليعررب عرن قلقر الروکري وکراول أ دصرور لنرا اةرو
املرعمب الذي أکدق ب عمب العراق املهلومل.
أما املورو الددنز فقد ل علز اي ارات لغودة عابرة من ا:
جثال ماة جرداء /واد ماة ال ارع في

(املصدر نفس )82/2 :

للتارد  / :حنن الفجر /..مل ننزل علز خيي مسومة

(املصدر نفس )423 :

اأرض ل ا مسجد /ف ي خلع نعليک

(املصدر نفس )170 :

مل دعرا أ د ي ام أخي
من د رتي جلد املسيح؟ /نا سلخنا  ،فيا دنيا اسرتيي

(املصدر نفس )228 :

(دوسف2014 ،مل)444/1 :

راا ال اعر فز هذ االستدعاءات الدعرب عن أامت ا الذاتية فمجسمب بي دعرب عن أامة وجوددة
و نسانية عامة فإ مناذال الصرراعات الرن خا رت ا الرمروا الرتا يرة قرد تتجردد بصرورة أو بر خر فرز
العصر الراهن ،ودلوذ ال اعر مرن خ لرا برذلک املا رز مرن اغررتاب ااا رر وداسرمب مرن خ لرا
القرروة ملواج ررة ال ررر ويراول هتدئررة عناصررر اغرتابر و ختفيرف وو هترا وتقليرري آ ارهررا السررلثية و عل ررا
نقطة انط ق و فا ل .
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د) اللوذ بالطبيعة

يف ي اعر مغرتب ،نفد رومانسز والطثيعة أکد م ذات عرائنا مرن اغررتاهبم .فرارا را عرامل

الطثيعررة الربدئررة مصرردر راکررة لل رراعر ااررزدن بعيردا عررن التقليرد والتالرف وعنرردما دضريق املاررا أو
الزما بال اعر دقيم هذا فضاء فز داخي ذات أو دقيم خارج ا فز غابة أو فز و أو فز ردف
ناء فليس الطثيعة ال صورة اياتنا النفسية (را ز جعفر1999 ،مل .)74 :لقد توافر معجم ال راعر
سعدي دوسف علز العددد من ألفاظ الطثيعة .دقول فز قصيدة "جزدرة الصقر":
جزدرة الصقر /أر أ واخک ال ر ثاء فرز املنفرز /منخرورة اأعرواد ،دل رو فروق ن الرردح
واملاء /وال مد -التنور-محراء /تستقطر اأع اب ،والربد  ،والسعفا /کترز ذا مرا
اصفر أو جفا /غاب  ،وأبق بعدها للناس ما اؤوا /اخلثز والعتمة والداء
(دوسف1988 ،مل)321/1 :

ن ف من الصور السود ،و لمات :املنفز ،اأ وا  ،منخورة اأعواد ،الرردح ،التنرور ،محرراء ،اصرفر،
جررف ،غابر  ،العتمررة والررداء ،سررلثية .ودعرررب ال رراعر عررن اختناقر املسررتمر باسررتخدامل الفعرري املضررارع :أر ،
دل و ،تستقطر ،ارة لز استمرار امل ساة واستطالة االغرتاب .وفز قصيدة أخر تقول:
أمثلمررا مرررت عليرک الليلررة اأولررز /مت رر هررذ الليلررة األررف؟ /أ دثقرري اارررا م ررلوال/
دنخر ررر املنفر ررز؟ /أدثقر ررز الغصر ررن املقطر رروع مقطوعر ررا /أوراقر ر تسر ررتمطر اةوعر ررا /أوراق ر ر
السموات الغردثات تعر غصنا اةذر جم وال؟
تصفر /...أوراق
(املصدر نفس )324 :

والليلررة ترردل علررز وررول ااررز امانررا املا ررز الثطررزء لررز ااررد الررذي ان ر الليلررة تسرراو آالا
ليايل! ومفردات :الليلة ،الغصن ،أوراق ،تسرتمطر ،السرموات ،اةرذر ،أخرذهتا ال راعر مرن الطثيعرة .ما
أ االستف امات يف هذا املقطع تدل علز مد کزن من الهروا امل ساودة الن تعيش في ا.
وعنرردما دتررذ ر ال رراعر بلررد دعررود لررز ااررز واأسررز ف ر عررودة ل ر فلررم د رردأ بال ر ومل د ررعر
باأما فيقول:
الردح من بغداد /وعم الردح فز فتز /وعم الردح و دا أد ا الغصن اازدن /دا أد ا
امللقز علز اأرض -و قرب غردثة /لا وعرم الرردح ور  /و ر ري اأرض  -ال
أرض بغداد -غردثة
(املصدر نفس )366 :
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والررردح ترمررز لررز القرروة املخصررثة املولرردة فإ نر ا تلقررح السررمجاب «ف رسررلنا الردر ا ل رواقح»

(کجررر ( )22/بر و  1391 ،ه )89 : .و الطر أ سرراس خللقررة الث ررر « :ولقررد خلقنررا اإ نسررا
مررن سر لة مررن ور » (املؤمنررو  .)12 :لاررن تنرراول ال رراعر الرردح وهررز ليسر

ال ردررح بغررداد

اواصر رررة والط ر ر د رمر ررز يل ب ر ر د اازدنر ررة أ و يار ررن أ د قصر ررد ال ر رراعر من ر ر نفر ررد الغربر ررة
ومصررائث ا.والثمجر مررا دقررول دون رری درمررز لررز ال وعررز ال ررذي تتمج ر د في ر آمررال اإنس ررا

وأک م ورغ ثات عاردة عذراء مل تعرا قناعا (عوض1978 ،مل )103 :و الوا ح أ مفردتز
الثمجر والن ر تتصي بالطثيعة وتوکي حبياة الصراع مرع ال رعور بالغربة.وال راعر کر د رعر
بالغربة ياومب الثمجر قائ :
دا أد ا النمجر العهيم /اکفر لز ووي وردقک /کرر من الثلو صددقک

(دوسف1988 ،مل)538/ :

وااالة سعدي دوسف النفسرية الرن متيرزت بطغيرا

رعور العزلرة مرن خر ل االحنسرار يف املرد

الغردثة داخي نهامل ال قق والفنادق وابتعاد عن کياة الغابات والثساو وا مجة وهو دتا علز
النثاتات الثيتية وداتفي باستدعاء النخيي عرب خيب الذ ردات:
دع لذ النثتة اخلضراء أ هتدأ /يف ااودة الغرفة /...أ

أدضا دقول:

يا ،ما اءت
(املصدر نفس )255/3 :

يف تررر ااددقررة /دصررم املرراء والررورق الي رابد /واله ر ل العميقررة /مل تغررن العصرراف /
واةدول الامد /مل دغن ااددقة
(املصدر نفس )348/1 :

ااددقررة الررن غرقر فررز الهر مل  ،وأوراق أ ررجارها مصررفرة ومل دسررمع خردررر املرراء والغنرراء
العصاف  ،ي ي عند دستمجيي لز رماد ،لز عدمل ،فاادد قة واملاء والورق واله ل وغناء
العصاف

ل ا مهاهر الاو وااياة وال اعر دسقب ما يف ذات من أکاسيد کزدنرة وداسرو

عناصر الطثيعة بالسواد والضثاب .ومن امل ک ظ أ العصاف

مي دالالت اارد ة واالنط ق

الرب ء وهنا مل تغن  ،واملاء الذي يسمب مفتا اأ مي حنو املستقثي هنا سا

وبذلک دنتقي

ا ل اعر لز خماوثة االغرتاب الذي دعيش في والغربة القاسية التز دست عرها باي وجود .
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النتيجة
نستنتج تا تقدمل
 أ فلسررفة اأمل الاامنررة وراء اإکسرراس بررااز والغربررة هررز مه ررر مررن مهرراهر درا

امل سرراة

وسعدي دوسف واکد من عراء العربية املعاصردن الذدن وعوا هذ امل ساة.
 نر التزامل سعدي دوسف بوون جعل دعيش يف غربة روکية وفاردة ع وة علز الغربة اةسمية
کي تثلور هذا االغرتاب يف الالمات والعثارات والصرور واملعراين واأسراليمب الرن أوردهرا ال راعر
يف قصائد .
 اا أ ال اعر الدستطيع أ دندمج داخي جو اجملتمع اةددد د عر بالغربة والوک ة ولذا دتوق
لز املا ي وأدامل الطفولة الربدئة ما دلج لز کضرن الطثيعرة ودزدري السرتار عرن قلقر الرذي دنتابر
يف م جر ؛ فيذ ر الوون ب اال املختلفة والهلم الذي دعانز من

عث .

 دستخدمل ال اعر الالمات الدالة علز اال رطراب والقلرق والتضراد يف معجمر ال رعري ،ته رر
لنا کالة الصراع الداخلز لل اعر وغياب اإکساس باأمن و عف ال رعور بالودرة ،مرا ترربا لنرا
مررن خ ل را کالررة الترروتر الررن ت ررعر هبررا نتيجررة غربت ر وهررذ اأکاسرريد تو ررح لنررا عمررق اغرررتاب
ال اعر املتمثي يف الالمات ،والتارار الذي دث الرهمب وال جن.
 ق ررد اسر ررتخدمل سر ررعدي علر ررز نط رراق واسر ررع وب ر رراال أ ثر ررر تنوع ررا أسر ررلوب التا ر ررار ب ر رراال
املتنوعة(کرا ،اسم ،فعي ،لة ،عثارات ،مقاوع) حبي سراهم هرذا التاررار يف تفجر کسراس
ال اعر الثقيي بااز والاربة والوکدة والغربة.


اللجوء لرز الررتا دردل علرز أامرة يف ددرد هودتر وهرو دسرتل م الررتا ليسرد اخللري الرذي

دعرت مس ة کيات يف الغربة.


ال ررعور برراالغرتاب الررذي عررم قصررائد سررعدي دوسررف درجررع لررز ظررروا مرکليررة ررالهلم

واالستثداد وفقدا ااردة ،وهي ظروا ذا اال  ،اال مع ا ظاهرة االغرتاب.
والذي نلخ

لي من هذا ل هو أ غربة سعدي دوسف يف کيات و عر  ،غربة جزئية عابرة لا

ظروف را السياسرية واالجتماعيرة الرن بزوالرا ترزول غربررة ال راعر وليسر غربرة وجوددرة راملة ترررف
ااياة يف ذاهتا ومن کي هز ااياة.
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نمود اغتراب در شعر سعدی یوسف
ریحانه

مالزاده

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه الزهرا (س)

چکیده
وضعیت حاکم بر جامعة عربی و مشکالت موجود در آن ذهن همة شاعران را درگیرر مارائل
روزمره کرده و تحت تأثیر خود قرار دادهاسرت .شریو ساراد در سراختار اجتمراعی ،سیاسری،
اقتصادی ،و سرهنگی جامعة عراق موجب شد اسراد جامعره برهویرهه شراعران بره رور عمیر
احااس یأس کنند و درنتیجه به انزوا و اغتراب روی آورند .ازجمله پیشروان این اسراد ،شراعر
معاصر عراقی ،سعدی یوسف است که مدتهای زیادی خارج از کشورش زندگی کردهاسرت.
وی در دورة غربت نقلمکانهای متعددی داشته و سختیهای بایاری را متحمرل شردهاسرت
ازاینرو شعرش نیز پهواکی از بحرانهای اناان معاصر است که تعارض و تقابل جنرش هرای
آزادیبخ

با حرکتهای استثمارگرایانه غرب را به تصویر میکشد .در پهوه

حاضر میرزان

این نوستالهی ضمن تحلیل اشعار سعدی یوسف بررسی خواهد شد .این مقاله با هدف تعریف
اصطالح اغتراب از آغاز پیدای

تا عصرحاضر با تکیه بر شیوة تحلیلی ر توصریی بره نگرارش

درآمده و سپس پدیدة اغتراب را از ری عرضة نمونههرایی از اشرعار مشتکرانرة شراعر مرورد
تحلیل قرار داده و نکات سنی و زیشاییشناسانة آن را بازگو کردهاست.
کلیدواژهها :شعر معاصر عربی عراق اغتراب سعدی یوسف.
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